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พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (3) เนื้อหาที่แสดงรายละเอียดการสร้างรูปเคารพและรายการสิ่งของ (4) เนื้อหาส่วนที่
เป็นบทลงท้าย  
                        อลังการที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมด าเนินตามขนบการสร้างสรรค์อลังการด้านเสียง 
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อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม ด าเนินตามขนบจารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์ ได้แก่ 
(1) ขนบที่ปรากฏในด้านภาษาและฉันทลักษณ์  (2) ขนบการเปิดเรื่องด้วยบทประณามพจน์ (3) ขนบการ
ด าเนินเนื้อเรื่อง และ (4) ขนบการปิดท้ายหรือบทจบเร่ือง  
     แนวคิดเร่ืองขนบการสร้างสรรค์อลังการท าให้เห็นว่าจารึกปราสาทตาพรหมมีการสร้างสรรค์
อลังการด้านเสียง และอลังการด้านความหมายอย่างเป็นระบบ อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม
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 This thesis aims to study the Alāṃkāra in the Ta-Prohm inscription by translating it 

into Thai and analysing its embellishment according to creative literary tradition, 

especially the Śabdālaṃkāra (embellishment of the sound) and the Arthālaṃkāra 

(embellishment of the meaning), by using the Alāṃkāra theories in the Alāṃkāraśāstra. 
 The results show that Ta-Prohm inscription was an important inscription in the 

reign of King Jayavarman VII, ornately composed by his own son,  Prince  
Śrīsūryakumāra. The principal aim of the author was to eulogize King Jayavarman VII and 

to describe the religious activities and to lay down the process how to maintain the places of 

worship. The author described the contents by using 145 verses, some of which are 

beautifully ornate. The contents of the inscription are divided into four parts:  (1)  the 

beginning being the invocation, (2)  the details about King Jayavarman VII’s genealogy and 

exploits (3) the details of the creation of idols and their accessories, (4)  the ending chapter. 
 The  Alāṃkāras  appearing in the Ta-Prohm inscription show that   the   author   
was highly knowledgeable about the creative tradition of Śabdālaṃkāra and Arthālaṃkāra.

  The Alāṃkāras which appear in Ta-Prohm inscription are both Śabdālaṃkāra 

and the Arthālaṃkāra. The former are Anuprāsa and Yamaka. The found Anuprāsa can be 

classified as Chekānuprāsa, Lāṭānuprāsa and Vṛttyanuprāsa. On the other hand, the latter 

can be divided into seven groups, comprising totally 12 categories of the Alāṃkāras:          

(1) Alāṃkāra showing the comparative meaning: Upamā, Rupaka and Vayatireka;                          
(2) Alāṃkāra showing the expressive or descriptive meaning: Jāti or Svabhāvokti               
(3) the one showing the different levels of meaning: Ākṣepa and Śleṣa. (4) the one 

showing the meaning of the power of imagination: Utprekṣā;  (5) the one showing the 

meaning of steadiness or the emphasis of description: Atiśaya or Atiśayokti and Dīpakaṃ 

or Dīpaka; (6) the one showing the meaning in a logical manner: Hetu;  (7)  and the one 

showing the meaning by mentioning things continuously in order: Yathāsaṃkhyaṃ and 

Ekāvalī. 
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วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วง ด้วยความเมตตาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ซึ่งกรุณาตรวจแก้บทแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทย
อย่างละเอียด และกรุณาอธิบายแนวทางการศึกษาอลังการอย่างกระจ่างแจ้ง ที่ส าคัญครูได้โอบอุ้ม
ความทุกข์ใจ และความเหนื่อยยากของศิษย์ตลอดระยะเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ผลส าเร็จ
ในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ศิษย์ขอน้อมต่างพวงมาลัยบูชาพระคุณครู 

      ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ครูได้
กวดขันพร่ าบ่นศิษย์ให้มีความอดทนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุพัตรา 
อินทนะ ครูผู้มีเมตตายิ่ง ซึ่งเป็นกรรมการภายนอกที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ตลอดจน
ตรวจแก้ความถูกต้องของวิทยานิพนธ์เล่มนี้อย่างละเอียด 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
เป็นครูคนแรกผู้สอนจารึกภาษาสันสกฤต และชี้ให้ศิษย์เห็นโลกแห่งอลังการในจารึกศึกษาว่ามีความ
งดงาม จนศิษย์เกิดความมั่นใจที่จะสืบสานแนวคิดของครู รวมทั้งครูยังคอยติดตามความก้าวหน้าการ
ท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้มาโดยตลอด 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้รับความเมตตาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ส าเนียง เลื่อมใส 
ซึ่งสละเวลาอันมีค่าหลังภาระงานสอน โดยตรวจแก้ในส่วนค าแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็น
ภาษาไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ให้ค าสั่งสอนการท างานวิจัยที่ควรตั้งต้นจากความ “เพียร” 
รวมทั้ง “ความอดทน” ต่ออุปสรรคต่างๆ  

ในการท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจารึกศึกษา ผู้วิจัยได้รับทุน
ค่าใช้จ่ายจากโครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และใน
ภาคต้นของการศึกษาผู้วิจัยได้รับทุนคีตาอาศรมของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยจึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ท้ายที่สุด กราบขอบพระคุณพ่อและแม่ ผู้เป็น “พรหม” ของลูกที่สนับสนุนการศึกษา
เสมอมา รวมทั้งครอบครัวที่อยู่เคียงข้างเอาใจใส่อย่างดี และขอน้อมคารวะกวีผู้รั งสรรค์เนื้อความ
จารึกปราสาทตาพรหมด้วยมธุรพจน์อันฉาบชุบซึ่งความหวานหอม ท าให้ประจักษ์ถึงพระเกียรติยศ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในโลกแห่งอลังการอย่างกระจ่างแจ้งงดงาม  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จารึกเป็นเอกสารชั้นต้น (Primary Source) มีเนื้อหาทางประวัติศาสตร์เที่ยงตรงมาก
ที่สุด ข้อมูลจารึกช่วยวินิจฉัยประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้ถูกต้อง1 เพราะเนื้อหาจารึกเป็นคลัง
ความรู้ที่บรรพชนบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ ความเชื่อ ค าสอน พฤติกรรม ของสมาชิกในสังคม2 จารึก
แต่ละหลักยังเป็นหลักฐานแสดงวิวัฒนาการรูปตัวอักษรที่บันทึกอย่างหลากหลาย อาทิ อักษรพราหมี 
อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ อักษรกวิ อักษรทมิฬ อักษรเขมรโบราณ นักอักขรวิทยาได้สันนิษฐาน
ว่าตัวอักษรโบราณเหล่านี้ต่างก็ได้รับการพัฒนามาใช้โดยกลุ่มชนต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป3 ส่วน
ภาษาที่ใช้บันทึกข้อความในจารึกหลายหลักมีหลายภาษาแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย จะเห็นได้
ว่ามีท้ังภาษาเขมรโบราณ  ภาษามอญโบราณ ภาษาพม่า ภาษาปรากฤต ภาษาสันสกฤต เป็นต้น  

จารึกที่บันทึกด้วยภาษาต่างๆ นั้น  จารึกที่บันทึกด้วยภาษาสันสกฤตมีจ านวนมาก พบ
ในประเทศอินเดียและพบภายนอกประเทศอินเดีย ในประเทศอินเดียจารึกที่บันทึกด้วยภาษา
สันสกฤตพบอยู่ทั่วทุกแห่ง ทั้งทางตอนเหนือและทางตอนใต้ จารึกที่บันทึกข้อความมีทั้งที่มีความ
สมบูรณ์และมีสภาพช ารุดมาก4 จารึกที่พบในประเทศอินเดียแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ 

                                           
1จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, จารึกภาษาสันสกฤตที่ส าคัญในประเทศอินเดีย ระหว่าง ค.ศ.150-532 

(กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2523.), ค าน า.; ประเสริฐ ณ นคร, 
อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ”ของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 88.; อัญชนา จิตสุทธิญาณ, “การส ารวจจารึกในประเทศไทย,” ใน อัญชนาจารึก: ชีวิต
และผลงานวิชาการด้านจารึกวิทยา ภาษา และประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2552. พิมพ์เนื่อง
ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ ณ เมรุวัดภคินีนาถวรวิหาร 13 กันยายน 2552), 166. 

2นาฏวิภา ชลิตานนท์,ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), 17. 

3กรรณิการ์ วิมลเกษม, ต าราเรียนอักษรไทยโบราณ  อักษรขอมไทย อักษรธรรมล้านนา อักษร
ธรรมอีสาน (นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, 2553), 3. 

4วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, “ธรรมเนียมการจารึกเรื่องกษัตริย์อินเดีย ลังกา พม่า เขมรกับศิลาจารึก
หลักที่ 1,” ใน ภาษา-จารึก ฉบับ ภาควิชาภาษาตะวันออก 20 ปี (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 22. 
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ได้แก่ เนื้อหาที่เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์และเนื้อหาที่เป็นเรื่องของศาสนสถาน5 ด้วยเหตุที่ภาษา
สันสกฤตเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ การบันทึกข้อความจารึกด้วยภาษาสันสกฤตจึงเอ้ือต่อการเผยแพร่
เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ และเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาได้อย่างเหมาะสม 

จารึกที่พบในประเทศอินเดีย บางหลักมีความส าคัญทางด้านประวั ติศาสตร์และ
โบราณคดีอย่างมาก ตัวอย่าง จารึกแห่งเมืองชุณาคาธ ตรงกับรัชสมัยพระเจ้ารุทรทามัน ที่ 1 
(Junagadh rock inscription of Rudradaman I) ศักราช  72 (ค.ศ.150)  เนื้อหากล่าวถึงเขื่อนที่
เมืองคิรินคร ซึ่งรองรับทะเลสาบสุทรรศนะได้ช ารุด น้ าที่เก็บกักไว้ได้ท่วมบริเวณโดยรอบเขื่อนท าให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เขื่อนดังกล่าวสร้างขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้ารุทรทามัน 
เนื้อหาระบุขนาด ด้านกว้าง ด้านยาวของเขื่อน6 จารึกบนเสาหินอัลละฮะบาดของพระเจ้าสมุทรคุปตะ 
(Allahabad Stone Pillar Inscription of Samudragupta) เนื้อหาสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้า
สมุทรคุปตะ ทั้งพระปรีชาสามารถในการปกครองและการสงครามแผ่ขยายอาณาจักร7 จารึกบางหลัก
มีความส าคัญทางวรรณคดีด้วย ดังเช่น จารึกเมืองมันทโสร์ เนื้อหากล่าวถึงพระเจ้ากุมารคุปตะที่ 1 
และพระเจ้าพันธุวรมัน (Mandasor Stone Inscription mentioning Kumaragupta I and 

Bandhuvarman)8 ข้อความในจารึกสะท้อนภาพบ้านเมืองที่น่ารื่นรมย์ การประกอบอาชีพของผู้คน 
คือ การทอผ้า กวีพรรณนาภาพหญิงชาวเมืองสลับไปกับการยอพระเกียรติพระราชา เนื้อหาให้ภาพ
ของการสร้างเทวาลัยเพ่ือบูชาพระสุริยะ กล่าวถึงการบูรณะเทวาลัย และการเฉลิมฉลองเทวาลัย 
จารึกแห่งเมืองมันทโสร์ของพระเจ้ายโศธรมันหรืออีกพระนามหนึ่งว่าวิษณุวรธนะ (Mandasor Stone 

Inscription of Yaśodharman alias Vishṇuvardhana)9 เนื้อหาเริ่มต้นสรรเสริญพระศิวะ และ
กล่าวยกย่องพระเจ้ายโศธรมันว่าทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ ในส่วนคุณค่าทางวรรณคดี กวีแสดง
ความงามทางวรรณศิลป์ด้วยลีลาความเปรียบอย่างแยบคาย อันเป็นอลังการสื่อความงามได้อย่างน่า
ยกย่อง10  

                                           
5V. Rangacharya, Inscriptions Of The Madras Presidency, voI.1 (Madras: Government 

Press, 1919), 692. 
    6 Dines Chandra Sircar, Select Inscriptions Bearing on Indian History and 

Civilization, voI. 1 (Calcutta: University of Calcutta, 1965), 175-180. 
7Ibid., 262-268. 
8Ibid., 299-307. 
9Ibid., 411-417. 
10จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, จารึกภาษาสันสกฤตท่ีส าคัญในประเทศอินเดีย ระหว่าง ค.ศ.150-532, 

ค าน า. 
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      จารึกภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศอินเดียดังตัวอย่างข้างต้น นอกจากเนื้อหาหลักที่กวี
กล่าวถึง คือ สรรเสริญพระราชาว่ามีลักษณะแบบอุดมคติ บรรยายสิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถาน แสดง
กิจกรรมทางพิธีกรรมเนื่องด้วยความเชื่อทางศาสนา แสดงความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนตามที่กวีบันทึก
ไว้ ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นจดหมายเหตุทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ขณะเดียวกันบรรทัดฐานความงาม
ของการแต่งจารึกก็ถือเป็นสิ่งส าคัญที่กวียึดถือเช่นเดียวกัน  หากมองในแง่นี้จารึกที่แต่งด้วยภาษา
สันสกฤต และใช้รูปแบบค าประพันธ์ร้อยกรองหลากหลายชนิด สะท้อนให้เห็นองค์ความรู้ทางอลังการ
หรือคุณค่าทางวรรณศิลป์ โดยกวีแสดงความเชื่อมั่นว่าจะแต่งจารึกให้งดงามเพ่ือเป็นผลงานอันล้ าค่า
ของตน11 ดังนั้น จารึกบางหลักที่แต่งด้วยลีลาการประพันธ์ที่สละสลวย มีภาพพจน์งดงาม และสื่อ
ความหมายที่ลึกซึ้งคมคาย จารึกดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงเป็นหลักฐานปฐมภูมิทางประวัติศาสตร์เพียงมิติ
เดียว แต่ยังมีคุณค่าในฐานะเป็นงานวรรณศิลป์ที่สะท้อนอลังการที่โดดเด่นด้วย 

ความงามของอลังการที่ปรากฏในจารึกภาษาสันสกฤตหลายหลัก จะเห็นว่ากวีใช้
รูปแบบอลังการอันเป็นกลวิธีการประพันธ์สร้างผลงานให้มีคุณค่าความงาม สืบทอดแนวทางการ
ประพันธ์ตามทฤษฏีในต าราอลังการศาสตร์ที่นักปราชญ์ชั้นครูวางแนวทางไว้ เห็นได้จากจารึกภาษา
สันสกฤตหลักแรกของประเทศอินเดีย คือ จารึกแห่งเมืองชุณาคาธ สมัยพระเจ้ารุทรทามันที่ 112 กวี
กล่าวถึงความส าคัญของอลังการที่สืบเนื่องมาจากต ารานาฏยศาสตร์ ของพระภรตมุนี ซึ่งในต ารา
นาฏยศาสตร์ก าหนดอลังการไว้ 4 ประเภท ได้แก่ อุปมา ทีปกะ รูปกะ และยมก13 กวีผู้แต่งจารึกแห่ง
เมืองชุณาคาธกล่าวถึงรูปแบบของอลังการว่าเป็นคุณลักษณะส าคัญในการแต่งค าประพันธ์ให้ไพเราะ 
งดงาม ประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีพร้อม ดังเนื้อความที่ว่า “sbhuṭha-laghu-madhura-citra- 

kānta-śabad-samayodārā laṃkṛta-gadya-padya-kāvya-vidhāna-pravīṇeṇa: ผู้ช านาญใน
การแต่งบทกวีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่แจ่มแจ้ง เบา ไพเราะ วิจิตร งดงามเด่นชัดด้วยการใช้ค า
อย่างเหมาะสม และได้รับการเสริมแต่ง (ด้วยอลังการ)”14  

                                           
11รายละเอียดดังกล่าว ดูในบทที่ 4 เรื่อง “ขนบการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหม” 

ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายประเด็นดังกล่าวในหัวข้อที่ว่า “จารึกปราสาทตาพรหมกับรูปแบบขนบของจารึกสดุดี
พระมหากษัตริย์” 

12อุเทน วงศ์สถิตย์, จารึกแผ่นทองตราประทับบ้านบางกล้วย จ.ระยอง: หลักฐานใหม่การค้าใน
คาบสมุทรมลายู , เข้ าถึ ง เมื่ อ  10 กันยายน 2557 , เข้ าถึ ง ได้ จาก  http://www.sac.or.th/Databases 
/inscriptions// uploads/ file/golden-plate-bankluai-uthen-n.pdf 

13ดูค าอภิปรายในบทท่ี 2  การปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ การศึกษาแนวคิดทางทฤษฏี
วรรณคดีสันสกฤตที่ว่าด้วยหลักอลังการ 

14จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, จารึกภาษาสันสกฤตท่ีส าคัญในประเทศอินเดีย ระหว่าง ค.ศ.150-532, 
6. 

http://www.sac.or.th/
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จารึกภาษาสันสกฤตในยุคต่อมา คือ จารึกบนเสาหินอัลละฮะบาดของพระเจ้าสมุทรคุป
ตะจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากวียกย่องพระเจ้าสมุทรคุปตะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กวี และพระองค์ทรง
พระราชนิพนธ์บทกวีนิพนธ์จ านวนมาก ดังข้อความที่ว่า 
 
                      (sa) tkāvya śrīvirodhānbudha guṇita gaṇājñāhatānaneva kṛtvā  

                      (vi) dvalloke vi(nā)(śi) sbhuṭhabahu  kavitā kīrtti rājyaṃ bhunakti
15 

 
ค าแปล : พระองค์ (พระเจ้าสมุทรคุปตะ) หลังจากได้ท าสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับความงาม

ของกวี คือ คุณสมบัติที่ดีที่มีคุณลักษณะของอ านาจที่ดี พระองค์ได้ครอบครองเกียรติแห่งชื่อเสียง 
เพราะบทกวีที่ไม่มีสิ่งเสียหาย ที่เด่นชัดจ านวนมากในโลกของผู้รู้ทั้งหลายโดยแท้ 

ข้อความดังกล่าวยกย่องพระเจ้าสมุทรคุปตะว่าทรงเป็นราชกวี หมายความว่า           
พระเจ้าสมุทรคุปตะทรงด ารงสถานะพระราชาในหมู่กวี ทรงครองราชย์สมบัติแห่งพระเกียรติยศ ทรง
พระราชนิพนธ์บทกวีจ านวนมาก บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักปราชญ์ การ
ที่กวีกล่าวยกย่องพระเจ้าสมุทรคุปตะว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพทางการประพันธ์นั้น ย่อมยืนยันว่า
ศิลปะการประพันธ์ที่สะท้อนคุณค่าทางอลังการเป็นสิ่งจ าเป็นในการแต่งจารึกหลักนี้ด้วย ด้วยเหตุนี้
ลักษณะอลังการที่ปรากฏในจารึกบนเสาหินอัลละฮะบาดจึงมีพลังวรรณศิลป์ที่โดดเด่น   ตัวอย่าง
ข้อความที่แสดงอลังการอย่างหลากหลาย ดังนี้  

 
  sarvapṛthivī vijaya janitodaya vyāpta nikhilā nitalaṃ  

  kīrttimitstridaśapati bhavana gamanāvāpta lalita sukha     

  vicaraṇāmācakṣāṇa iva bhuvo bāhuraya muccharita stambha
16 

 
ค าแปล : เสาที่ยกขึ้นตั้งแล้วนี้ เหมือนกับแขนแห่งแผ่นดินทั้งหมด ประกาศถึง         

พระเกียรติยศที่เพ่ิมขึ้น เพราะชัยชนะของพระองค์ที่ทรงมีต่อแผ่นดินทั้งหมด และที่ซึมแทรกไปใน
แผ่นดินทั้งปวง ซึ่ง  (พระเกียรติยศ) เดินทางอย่างดงามและง่ายดายไปสู่พิภพของพระอินทร์จากท่ีนี้ 

เนื้อความจารึกบนเสาหินอัลละฮะบาดสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าสมุทรคุปตะดังกล่าว 
กวีเลือกใช้อลังการทั้งการเล่นเสียงซ้ ากัน ดังที่เรียกว่า อนุปราส (anuprāsa) จะเห็นได้จากเสียงที่ซ้ า
กัน คือ vī –vijaya / nikhilā nitalaṃ และความลึกซึ้งของความหมายอันเกิดจากอลังการที่กวี

                                           
15Dines Chandra Sircar, Select Inscriptions Bearing on Indian History and 

Civilization, voI. 1, 263. 
16Ibid., 267. 
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เลือกใช้ คือ อุปมา (upamā) กล่าวถึงเสาหินที่สร้างขึ้นเหมือนกับแขนแห่งแผ่นดิน ซึ่งในความคิดของ
กวีเสาหินมีชีวิตเพราะมีแขนเหมือนมนุษย์ และเสาหินแห่งนี้เป็นเครื่องหมายประกาศพระเกียรติยศ
ของพระเจ้าสมุทรคุปตะทั้งในโลกมนุษย์และโลกเทวดา กล่าวคือ กวีเลือกใช้ อุตเปรกษา (utprekṣā) 
ที่งดงามมากเพ่ือแสดงจินตนาการอันงดงามและลึกซึ้งโดยเน้นค าว่า kīrtti ที่เดินทางแทรกซึมไปใน
แผ่นดินทั้งหมด แม้กระทั้งในพิภพเจ้าแห่งเทวดา กวีเลือกใช้ค าว่า tridaśapati หมายถึง พระอินทร์ 
คือ สวรรค์อันเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ซึ่งพระเกียรติยศของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เดินทางไปถึง ซึ่ง
คุณลักษณะของเกียรติยศนี้ในทางขนบวรรณคดี คือ แสงสีขาวสว่างรุ่งเรือง นัยนี้แสงแห่งพระ
เกียรติยศจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกพ้ืนที่ หากพิจารณาอลังการในการสร้างภาษาจินตภาพให้เกิดขึ้นใน
ความคิดของผู้อ่าน จะเห็นได้ว่าเสาหินแห่งพระเกียรติยศที่กวีเปรียบว่ามีแขนทั้งสองข้างนี้ กวีเลือกใช้
อลังการเศลษะ (śleṣa) เพ่ือแสดงความหมายในสองนัย กล่าวคือ ค าว่า ucchrita หากใช้กับเสาใน
ความหมายธรรมดา มีความหมายว่าเป็นเสาที่คนสร้างขึ้นมาให้ตั่งมั่นในแผ่ นดิน แต่หากใช้ใน
ความหมายว่าแขน มีความหมายว่า แขนที่ยกขึ้นมา ข้อความดังที่ยกมาเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็น
ความงามจากรูปแบบอลังการหลายประเภทได้อย่างชัดเจน  

อลังการในจารึกภาษาสันสกฤตเป็นกลวิธีส าคัญในการแต่งจารึกภาษาสันสกฤตที่กวี
อินเดียสร้างสรรค์คุณค่าทางวรรณศิลป์ บรรทัดฐานในเรื่องความงามอันเกิดจากการที่กวีเห็นคุณค่า
ของอลังการนี้ ยังปรากฏขนบวรรณศิลป์สืบทอดมาในจารึกภาษาสันสกฤตหลายหลักที่พบภายนอก
ประเทศอินเดียอีกด้วย 
      จารึกภาษาสันสกฤตที่พบภายนอกประเทศอินเดีย โดยเฉพาะบริเวณดินแดนแถบเอเชีย
อาคเนย์ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (South East Asia) เป็นหลักฐานของการรับกระแสอิทธิพล
จากวัฒนธรรมอินเดีย ศาสตราจารย์จอง ฟิลลิโอชาต์ (Jean Filliozat) ได้ให้ความเห็นว่าจารึกใน
ชั้นต้นล้วนบันทึกด้วยภาษาสันสกฤตทั้งสิ้น ส่วนจารึกที่บันทึกด้วยภาษาพ้ืนเมืองมักปรากฏช่วงสมัย
หลัง17  

จารึกภาษาสันสกฤตที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ จารึกโวคาญ (Vo-Canh 

Inscription) พบอยู่ที่หมู่บ้านโวคาญ เขตเมืองญาตรัง ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม18 ส่วนดินแดน
ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีต มีจารึกภาษาสันสกฤตอยู่ส่วนหนึ่ง เท่าที่ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย
รวบรวมไว้มีจ านวนทั้งสิ้น 143 หลัก19  ตัวอย่าง จารึกเขาน้อย จารึกเขารัง จารึกศรีจานาศะ กลุ่ม

                                           
17หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ผู้แปล , “ศิลาจารึกจากโวคาญ,” โบราณคดี 3,  3 (มกราคม-มีนาคม 

2514): 39. 
18หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดศิกลุ, ผู้แปล, “ศิลาจารึกจากโวคาญ,”:  36-42. 
19ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2557, เข้าถึงได้จาก http:// www. 

sac.or.th/databases/inscriptions/search_result.php?TypeIS=2&LangID=3&submitค้นหา&show=1 
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จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง กลุ่มจารึกปราสาทตาเมือน เป็นต้น  จารึกภาษาสันสกฤตเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าดินแดนประเทศไทยแต่โบราณได้รับอิทธิพลภาษาสันสกฤตจากชาวอินเดีย และจารึกภาษา
สันสกฤตส่วนใหญ่มีลักษณะลีลาทางกาวยะตามหลักเกณฑ์ที่สืบเนื่องจากวรรณคดีสันสกฤตอย่าง
เด่นชัด เพราะมีรูปแบบขนบทางวรรณศิลป์และกลวิธีการแต่งเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์สันสกฤตทั้งการ
เริ่มต้นด้วยบทสดุดีประณามพจน์ การเลือกใช้ฉันท์แบบกวีนิพนธ์หลากหลายชนิด มีบทพรรณนาและ
การใช้อลังการเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์ชั้นเยี่ยม20 จารึกภาษาสันสกฤตที่พบบริเวณดินแดนแถบเอเชีย
อาคเนย์ เมื่อส ารวจดูจารึกที่พบในประเทศกัมพูชาจะเห็นว่ามีจ านวนมากกว่าที่ใด ดังจะพบจารึกที่
สลักไว้บนแผ่นหินและบนผนังซุ้มประตูทางเข้าของศาสนสถานจ านวนหลายแห่ง  

จารึกที่พบในประเทศกัมพูชานับตั้งแต่อดีต ส่วนใหญ่เป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีจ านวน
มากกว่าพันหลัก21 บ่งบอกได้ว่าภาษาสันสกฤตที่ประเทศกัมพูชามีความเจริญและใช้บันทึกข้อความ
มาโดยตลอด22 รวมทั้งนิยมลักษณะอลังการตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตที่กวีอินเดียใช้แต่งจารึก
ภาษาสันสกฤตให้ไพเราะลึกซึ้ง แสดงให้เห็นความนิยมแต่งการจารึกภาษาสันสกฤตอย่างแพร่หลาย 
การแต่งจารึกด้วยภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชาจึงมีความสืบเนื่องตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ใน
หลายยุคสมัย ดังนั้น แต่ละยุคสมัยจะพบจารึกภาษาสันสกฤตเป็นบทสรรเสริญพระเกียรติคุณ
พระมหากษัตริย์ที่ไพเราะงดงาม นัยนี้ อลังการที่ปรากฏในจารึกสันสกฤตที่ประเทศอินเดียกับจารึก
ภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศกัมพูชาจึงมีอลังการงดงามลึกซึ้ง ปรากฏขนบวรรณศิลป์ในมิติ
คล้ายคลึงกัน 

ความเฟ่ืองฟูของภาษาสันสกฤตในราชส านักกัมพูชาสืบเนื่องมาจากชาวอินเดียเดิน
ทางเข้าสู่ประเทศกัมพูชา และมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดชนชั้นผู้ปกครอง23 เป็นที่น่าสังเกตว่าการ
รับอิทธิพลในเรื่องภาษาจากแดนภารตะ เพราะผู้น าพ้ืนเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พึงพอใจที่จะ

                                           
20สยาม ภัทรานุประวัติ, “ลักษณะกาวยะในจารึกภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศไทย,” ใน ภาษา-

จารึก 9 (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.เนื่องในวาระครบ 7 รอบของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  
ณ นคร), 277-291.  

21มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, “บทสดุดีในจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา,” ใน ภาษา-จารึก 6 
(กรุงเทพฯ:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. พิมพ์เนื่องในวาระครบ 5 รอบ 
และเกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรศรี วรศะริน), 281-301. 

22ศานติ ภักดีค า, “สันสกฤตศึกษาในประเทศกัมพูชาในคริสต์ศตวรรษที่ 20,” ใน มนุษยศาสตร์
ปริทรรศน์ 23, 2 (2554): 21-32. 

23ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานราชบัณฑฺตยสภา, 2558), 24. 
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รับระบบวัฒนธรรมของชาวชมพูทวีปเพื่อยกระดับสถานะของตนเอง24 นัยนี้ จะเห็นได้จากจารึกภาษา
สันสกฤตในกัมพูชาที่สืบทอดความงามด้วยลีลาการประพันธ์ รวมทั้งความเปรียบที่ลึกซึ้งจากต ารา
อลังการศาสตร์ของอินเดีย  ด้วยเหตุนี้จารึกภาษาสันสกฤตบางหลักในประเทศกัมพูชาจึงมีความงาม
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดีย25 ทั้งจารึกที่พบยังเป็นหลักฐานแสดงความ
รอบรู้ของผู้แต่งที่ต่างรู้จักวรรณคดีอินเดีย26เพราะปรากฏลีลาการประพันธ์ในจารึกคล้ายกันกับลีลา
การประพันธ์ในวรรณคดีอินเดีย รายชื่อตัวละครจากมหากาพย์มหาภารตะและรามายณะก็ปรากฏใน
จารึกภาษาสันสกฤตที่ประเทศกัมพูชาเป็นจ านวนมาก ดังเช่น จารึกเวียล กันเตล (Veal Kantal 

Inscription) เป็นจารึกรัชสมัยพระเจ้าภววรมันที่ 1 กล่าวถึงการอุทิศคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ คือ คัมภีร์
รามายณะ คัมภีร์มหาภารตะ และคัมภีร์ปุราณะแก่เทวาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งเทวาลัยดังกล่าวมีผู้คนสวด
คัมภีร์ทุกวันไม่ได้ขาด27  

จารึกบางหลักมีลีลาวรรณศิลป์อย่างโดดเด่น เช่น จารึกพระเจ้าภววรมันที่  2 หรือจารึก
หันไชย (Han Chei Inscription) เป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระ
นคร มีลีลาการแต่งคล้ายกันกับกวีนิพนธ์ของกาลิทาส คือ เรื่อง รฆุวงศ์และกุมารสมภพ หรือ
เนื้อความในจารึกแปรรูป (Pre Rup Stele Inscription) และจารึกแม่บุญตะวันออก (East Mebon 

inscription) จารึกในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีเนื้อหาขนาดยาว กวีสรรเสริญกษัตริย์โดย
ใช้ความเปรียบอันสูงส่งอย่างหลากหลาย ใช้ลีลาการแต่งกาวยะแบบกวีนิพนธ์ (kāvya style)28  ส่วน
จารึกรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันนิยมใช้ภาษาสันสกฤตที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์การแต่งไวยากรณ์
เช่นเดียวกับต าราอัษฏาธยายีของปาณินิ อีกทั้งยังมีหลักฐานว่าพระเจ้ายโศวรมันทรงพระราชนิพนธ์

                                           
24วินัย พงศ์ศรีเพียร ,บรรณาธิการ, พจนานุกรมค าเก่าในภาษาไทย ฉบับชะเลยสัก (กรุงเทพฯ: 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555), 19. 
25จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “ค าบรรยายเรื่อง จารึกภาษาสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา,” ใน 

ภาษา-จารึก 7 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. พิมพ์เนื่องใน
วาระเกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา), 33-43.  

26Bhaktin Kaunteya, Sanskrit Inscription of Ancient Cambodia, accessed November 
28, 2015, available from http://www.iskconcambodia.com/2013/01/18/ sanskrit- inscription-of- 
ancient-cambodia/ 

27R.C. Majumda, Inscriptions of Kambuja Inscriptions of Kambuja The Asiatic 
Society Monograph Series VoI.VIII (Calcutta: The Asiatic Society, 1953), 18-19. 

28Mahesh  Kumar  Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre 
Rup Inscriptions of Rajendravarman II) (New Delhi: S.N. Publications, 1980), 7. 

http://www.iskconcambodia.com/2013/01/18/%20sanskrit-%20inscription-
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ต าราขยายค าอธิบายมหาภาษยะของปตัญชลีซึ่งเป็นคัมภีร์ที่แต่งอธิบายสูตรของปาณินิด้วย 29 จารึก
สมัยดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นความรอบรู้ของกวีผู้แต่งจารึกว่ามีความเชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตอย่างยิ่ง  
กล่าวได้ว่า จารึกภาษาสันสกฤตหลักส าคัญที่พบในประเทศกัมพูชา แสดงความรุ่งเรืองด้านภาษา
สันสกฤต และกลวิธีการแต่งจารึกที่โดดเด่นตามทฤษฏีอลังการศาสตร์ในลักษณะงานกาวยะที่งดงาม
ยิ่ง และกลุ่มข้อมูลจารึกเป็นภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยนั้น ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
กษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชาในอดีตมากกว่าแหล่งข้อมูลใดๆ เพราะจารึกส่วนใหญ่เป็นบทสดุดีเฉลิม
พระเกียรติกษัตริย์ประเทศกัมพูชาที่แต่งด้วยรูปแบบฉันท์ชนิดต่างๆ อย่างหลากหลาย30  

ในบรรดาจารึกภาษาสันสกฤตที่สดุดีพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์กัมพูชา จารึกรัช
สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีคุณค่าต่อการศึกษาอย่างมาก จารึกรัชสมัยนี้ให้รายละเอียดพระราช
ประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มากกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ  เพราะแต่แรกพระราช
ประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักศึกษามากนัก ดังที่ศาสตราจารย์ยอร์ซ เซเดส  

(Grorge Coedés) กล่าวว่า“กษัตริย์พระองค์นี้ได้ถูกละเลยโดยสิ้นเชิงจากพงศาวดารหรือจากการ
บันทึกของท้องถิ่น รวมทั้งถูกชาวกัมพูชาลืมไปโดยสิ้นเชิง”31  

จนกระทั้งนักวิชาการทั้งหลายได้แสดงข้อมูลพระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
จึง“ได้ค่อยๆ เสริมสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจของชาวกัมพูชา ในฐานะท่ีได้เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเขมร
โบราณ”32  ยอร์ซ เซเดส์ ได้ยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
อาณาจักรกัมพูชา33 ส่วนศาสตราจารย์โคลด ชาค (Claude Jaques) ให้ความเห็นว่าพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยเมืองพระนครและในประวัติศาสตร์ของขอม34  

พระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีลักษณะเช่นเดียวกับการประกอบสร้าง
ต านานของวีรบุรุษ โดยเฉพาะวีรกรรมการกอบกู้แผ่นดินด้วยการปราบจามเพ่ือน าความสงบสุขมาสู่

                                           
29Mahesh Kumar Sharan, Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia 

(New Delhi: Abhinav Publications, 1974), 47-50. 
30มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, “บทสดุดีในจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา,” 281. 
31ปราณี วงษ์เทศ, ผู้แปล, นครวัด (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), 129. 
32เรื่องเดียวกัน. 
33David Chandler, A History of Cambodia, reprint (Chiang Mai: Silkworm Books, 

1993), 55. 
34หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, “600 ปี แห่งประวัติเมืองพระนครของขอม,” ใน ศิลปวัฒนธรรม 10, 

6 (เมษายน 2532): 122. 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา35 อารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาตามคติรัตนตรัยมหายาน36 ปรากฏ
ทั่วบริเวณภาคตะวันออกของแหลมอินโดจีนอย่างกว้างขวาง ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์
ได้รับการกล่าวถึงในฐานะกษัตริย์ “ผู้ท าประโยชน์ต่ออาณาจักรขอมเป็นอันมาก โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆซึ่งกลายเป็นโบราณวัตถุอันส าคัญของอาณาจักรขอมมาจนทุกวันนี้”37  

บรรดาจารึกหลายหลักกล่าวยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงเป็นบุรุษผู้มีความกล้า
หาญในการท าสงครามและทรงเป็นนักปราชญ์38 ศาสนสถานขนาดใหญ่ได้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยนี้รอบ
ราชธานี ดังจะเห็นได้จากศาสนสถานที่ก่อสร้างแห่งแรก คือ ปราสาทบันทายกุฏี ต่อมามีการสร้างศา
สนสถานปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นใน พ.ศ.1729 และกลุ่มปราสาทพระขรรค์ สร้างขึ้นในช่วง พ.ศ.
1734 และยังมีศาสนสถานที่มีความส าคัญรองลงมา เช่น ปราสาทตาเนย โกรลโค บันทายไพร และ
ปราสาทตาสม เป็นต้น ราชธานีคือเมืองพระนครหลวงมีการก่อสร้างขึ้นใหม่และล้อมรอบด้วยก าแพง
ที่แน่นหนา ศาสนสถานกลาง  ราชธานีที่สร้างข้ึนในปลายรัชกาลก็คือปราสาทบายน39  

จารึกหลักส าคัญในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่  7  นับตั้งแต่ที่หลุยส์ ฟิโนต์ 
(Louis Finot) นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ตีพิมพ์จารึกภาษาสันสกฤตที่เมืองทรายฟอง ซึ่งนาย ยอร์ช 
มาสเปโร (Georges Maspero) เป็นผู้ค้นพบจารึกทรายฟอง (Say-Fong Inscription) บริเวณ
หมู่บ้านทรายฟอง แขวงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อจารึกทรายฟอง
ตีพิมพ์เผยแพร่ หลังจากนั้นพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่าง

                                           
35อุไรศรี วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2545. พิมพ์เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน 8 ตุลาคม 2545), 89. 

36คติรัตนตรัยมหายาน หรือความเช่ือตามคติพระพุทธศาสนามหายาน ซึ่งประกอบด้วยการบูชา
พระพุทธเจ้า  พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระนางปรัชญาปารมิตา มีบทบาทส าคัญในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
เพราะปรากฏงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบายนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 18 ในดินแดนที่ได้รับวัฒนธรรมเขมรอย่างกว้างขวาง ดังเช่น งานสถาปัตยกรรมและ
ประติมากรรมที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย . ดูใน วรรณวิภา สุเนต์ตา,“คติ
รัตนตรัยมหายานในศิลปะเขมรช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 1. 

37ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 8. 
38หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, ประวัติเมืองพระนครของขอม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มติ

ชน, 2543), 99. 
39เรื่องเดียวกัน, 102-103. 
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กว้างขวาง40 จารึกที่ตีพิมพ์ตามล าดับ คือ จารึกปราสาทพระขรรค์ จารึกปราสาทตาพรหม จารึกหลัก
ใหญ่ที่ปราสาทพิมานอากาศ จารึกปราสาทจรุง และจารึกบันทายฉมาร์  ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ของส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ41  

ปัจจุบันการตีพิมพ์จารึกประจ ารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีมากขึ้นหลายหลัก ดังเช่น 
จารึกปราสาทตาเมือนโต๊จ นิตยสารศิลปากรได้ตีพิมพ์เผยแพร่42 ซึ่งหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรได้
น ามารวมในหนังสือจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 43 ต่อมาได้ตีพิมพ์อีกครั้งในรายงานวิจัย “การ
ศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน” ของภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร44 หนังสือจารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังได้ตีพิมพ์จารึกปราสาท จารึกด่านประค า และ
จารึกพิมาย45  

จารึกหลายหลักในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากมีการศึกษาอย่างแพร่หลาย 
มีการปริวรรตเป็นอักษรไทยและมีการแปลเป็นภาษาไทยดังที่กล่าวมาแล้ว จารึกจ านวนหนึ่งได้รับการ
ยกย่องว่ามีความงามตามแนวทางการสร้างสรรค์อลังการ เช่น จารึกปราสาทพิมานอากาศในรัชสมัย
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้แต่ง คือ พระนางอินทรเทวี จารึกใช้ภาษาสันสกฤตตามแบบแผนทาง
ไวยากรณ์และมีลักษณะอลังการที่ได้รับการยกย่องว่า “หาที่ติมิได้”46 หรือเนื้อความจากจารึก
ปราสาทพระขรรค์ที่ได้รับการวิเคราะห์วิจารณ์โดยใช้ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาพิจารณาเพ่ือยืนยัน
คุณค่าทางวรรณคดีว่ากวีแสดงพลังจินตนาการถ่ายทอดความประณีตลึกซ้ึงได้อย่างยอดเยี่ยม47 

จารึกปราสาทตาพรหมหรือจารึกตาพรหม (K.273) เป็นจารึกหลักหนึ่งในบรรดาจารึก
ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีข้อความสมบูรณ์ ข้อความที่จารึกในแต่ละบรรทัดมีความใกล้เคียง
กับจารึกปราสาทพระขรรค์ ดังจะเห็นได้ว่าเนื้อหาส่วนต้นของจารึกปราสาทตาพรหมและจารึก
ปราสาทพระขรรค์ปรากฏข้อความตรงกัน จารึกตาพรหมพบที่ปราสาทตาพรหม ข้อความสลักบนแท่ง

                                           
40ดูรายละเอียดได้ใน ปรานี วงษ์เทศ , ผู้แปล , เมืองพระนคร นครวัด นครธม , พิมพ์ครั้งที่ 5  

(กรุงเทพฯ:มติชน, 2542), 181-217. 
41R.C. Majumda, Inscriptions of Kambuja, xxvii. 
42ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกปราสาทตาเมือนธม,” นิตยสารศิลปากร 43, 2 (มีนาคม-เมษายน 

2542): 70-92. 
43ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7, 33-41. 
44อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน (กรุงเทพฯ:  ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 101-125. 
45ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7, 33-41. 
46เรื่องเดียวกัน, 9. 
47จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อุตฺเปฺรกฺษา,”  ใน ภาษา-จารึก 7, 12. 
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หินหนา ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม จารึกหลีกนี้แต่งด้วยรูปแบบค าประพันธ์ร้อยกรอง ประกอบด้วยฉันท์ 6 
ชนิด  คือ วสันตติลก อุปชาติ อินทรวัชรา ศารทูลวิกรีฑิต อารยา และอนุษฏุภ มีโศลกทั้งหมด 145 บท 
กวีใช้ภาษาสันสกฤตด าเนินเนื้อเรื่อง บันทึกเนื้อความด้วยตัวอักษรเขมรโบราณ เนื้อความที่บันทึกด้าน
ที่1 ถึงด้านที่ 3 มี 72 บรรทัด ส่วนด้านที่ 4 มี 74 บรรทัด จารึกมีทั้งหมด 290 บรรทัด48  

จารึกปราสาทตาพรหมปรากฏมหาศักราช 1108 (ค.ศ.1186) จารึกหลักนี้สร้างขึ้นมา
เพ่ืออุทิศเป็นศาสนสถานแด่พระราชมารดาและพระมหาราชครู49 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม
สะท้อนให้เห็นคติความเชื่อทางศาสนาพุทธลัทธิมหายานในตอนต้น มีข้อความที่บันทึกว่าพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ก่อนที่จะข้ึนครองราชย์ทรงรบชนะพวกจาม กล่าวถงึพระราชกรณียกิจในการศาสนาโดย
ทรงให้ช่างปั้นรูปพระมารดาและครูของพระองค์ เนื้อความแสดงรายการอาหารที่ใช้ในการบูชา
บวงสรวงศาสนสถาน และยังระบุถึงข้าวปลาอาหารและสิ่งอ่ืนๆ ที่เก็บจากชาวไร่ ชาวนา และพ่อค้า 
นอกจากจารึกปราสาทตาพรหมจะให้ข้อมูลในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างน่าสนใจแล้ว จารึก
หลักนี้ยังมีความงามตามรูปแบบอลังการที่สืบทอดมาจากต าราอลังการศาสตร์อย่างโดดเด่นด้วย 
ตัวอย่างโศลกตอนต้นปรากฏลักษณะอลังการ ดังนี้ 

 
sambhāravistaravibhāvitadharmmakāya- 

sambhoganirmitivapur bhagavān vibhaktaḥ  / 

yo gocaro jinajinātmajadehabhājāṃ  

vuddhāya bhūtaśaraṇāya namo stu tasmai //50 
 

ค าแปล : ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พ่ึงพิงของสัตว์โลก พระองค์นั้น ผู้มี          
พระภาค ผู้แบ่งพระกายของพระองค์เองออกเป็น 3 กาย คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย 
ที่เกิดจากบุณยสัมภาระมากมาย ผู้เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ถือเอาพระกายของพระโพธิสัตว์
ทั้งหลาย ผู้ประสบชัยชนะ 

โศลกข้างต้น เป็นบทเปิดเรื่องกล่าวประณามพจน์นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าตามคติของ
นิกายมหายาน กวีเลือกใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทวสันตดิลกฉันท์ เพ่ือให้เหมาะสมกับการ
สรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูงส่ง และเป็นพิธีการ กวีเลือกใช้กลุ่มค าสมาสเป็นจ านวนมาก ประธานของ

                                           
48Georges Coedès, “La stèle de Ta-phrohm”, BEFEO VI, 1906,44. 
49อุไรศรี วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, 92. 
50Georges Coedès,“La stèle de Ta-phrohm,” 49. 
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โศลกนี้คือ ค าว่า vapur ซึ่งมีความหมายว่าร่างกาย ค าศัพท์นอกจากนั้นเป็นกลุ่มค าสมาสที่ขยายค า
ว่า vapur โดยกล่าวว่าร่างกายนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน กวีเลือกใช้ค ากริยาหลักของประโยค คือค าว่า  

vibhaktaḥ มีความหมายว่าถูกแบ่งแยก ข้อความที่ขยายค ากริยาหลักของประโยคสื่อความหมายว่า
พระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พระวรกายที่เป็นธรรมกาย สัมโภคกาย 
และนิรมาณกาย การใช้ค ากริยาหลักในโศลกที่มีเพียงค าเดียว และประกอบด้วยส่วนขยายต่อกัน ตรง
กับอลังการดังที่เรียกว่าทีปกะหรือทีปกัม ซึ่งวาคภฏะอธิบายไว้ในวาคภฏาลังการหรือต าราอลังการ
ศาสตร์ว่าเป็นอลังการที่เกิดจากความหมายของประโยคมีความสัมพันธ์กับค าค าเดียวหรือสัมพันธ์กับ
กริยาหลักตัวเดียว51  

นอกจากนี้กวียังเล่นค าระหว่างค าว่า jina ซึ่งหมายถึง ผู้ชนะ และค าว่า jinātma ซึ่ง
หมายถึง พระโพธิสัตว์ ตรงกับศัพทาลังการที่เรียกว่า ยมก คือ  การเล่นค าโดยใช้ค าที่มีเสียงเหมือนกัน 
หรือบางพยางค์ แต่มีความหมายต่างกันในค าประพันธ์วรรคเดียวหรือบทเดียวกัน52 ซึ่งค าว่า jina ที่
แปลว่าผู้ชนะอันเป็นพระคุณลักษณะของพระโพธิสัตว์นั้น กวีได้ขยายความผู้ชนะต่อเนื่องมายังโศลกที่ 
2 คือ โศลกท่ีแสดงความนอบน้อมแด่พระธรรม  ดังเนื้อความที่ว่า 

 
vande niruttaram anuttaravodhimārggaṃ 

bhūtārthadarśananirāvaraṇaikadṛṣṭim / 

dharmman trilokaviditāmaravandyavandyam 

antarvasatṣaḍariṣaṇḍavikhaṇḍakhaḍgam //
53

 

 

ค าแปล : ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระธรรม ที่ไม่มีสิ่งใดจะสูงไปกว่า ซึ่งเป็นทางไปสู่
โพธิญาณอันยอดเยี่ยมที่เป็นดวงตาดวงเดียวอันปราศจากเครื่องกีดขวางที่เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง 
เป็นที่รู้จักกันในสามโลก และเป็นสิ่งที่ควรเคารพโดยบุคคลที่ควรเคารพ คือ เทวดาทั้งหลาย  ที่เป็น
พระขรรคซ่ึ์งท าลายหมู่ศัตรูทั้งหก ทีอ่ยู่ภายใน 

โศลกท่ียกมาดังกล่าว เนื้อความแสดงความนอบน้อมแด่พระธรรม กวีเลือกใช้วสันตดิลก
ฉันท์เช่นเดียวกับโศลกแรกที่นอบน้อมแด่พระพุทธ เพราะเป็นรูปแบบของฉันท์ที่เหมาะสมกับการ
สรรเสริญพระธรรมว่าเป็นสิ่งล้ าค่า เนื้อความในโศลกแรกที่กล่าวถึงจุดหมายปลายทางของพระ
โพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบชัยชนะได้รับการขยายเนื้อความในโศลกนี้โดยกวีใช้อรรถาลังการที่โดดเด่น 

                                           
51ป.ส.ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 30. 
52กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและ

เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 27. 
53Georges Coedès, “La stèle de Ta-phrohm,” 49. 
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ได้แก่ อุตเปรกษา คือ อรรถาลังการที่แสดงพลังจินตนาการของกวีว่าพระธรรมอันไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้
นั้น เป็นดังพระขรรค์ที่ท าลายหมู่ศัตรูทั้งหก ได้แก่ ความอยาก ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความ
มัวเมา และความริษยา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการท าลายกิเลสดังกล่าวนี้เป็นชัยชนะของพระโพธิสัตว์
อย่างแท้จริง เนื้อความยังแสดงอลังการในรูปอรรถาลังการชนิดที่สื่อความหมายเกินจริง เพ่ือสื่อ
เนื้อความอันหนักแน่น ดังที่เรียกว่าอติศโยกติ คือ การกล่าวว่าพระธรรมอันควรค่าแก่การนอบน้อมนี้ 
มีความเป็นเลิศสูงสุด ไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้หรือยิ่งใหญ่กว่า เพราะพระธรรมอันสูงสุดคือหนทางไปสู่
โพธิญาณอันประเสริฐ และทางแห่งพระโพธิญาณยังเปรียบเป็นดวงตา คือ การใช้อลังการที่สื่อถึง
ความเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง ดังที่เรียกว่ารูปกะ เพ่ือแสดงความเปรียบอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก โดย
ดวงตานี้จะยังประโยชน์ให้พบกับสาระธรรมตามความเป็นจริงสูงสุด นอกจากอรรถาลังการที่ ลึกซึ้ง
แล้ว กวียังจัดวางเสียงของค าโดยเล่นค าที่มีเสียงเหมือนกัน คือ ใช้ศัพทาลังการประเภทยมก ในค าว่า 
vandya หมายถึง การนอบไหว้ ค าว่า vandyam หมายถึง การแสดงความเคารพ และค าว่า 
vikhaṇḍa หมายถึง ท าลาย ค าว่า khaḍgam หมายถึง พระขรรค์ กล่าวได้ว่ากวีเลือกเฟ้นอลังการที่
เกี่ยวโยง เชื่อมประสานสอดคล้องกันหลายชั้น แสดงความหมายให้ผู้อ่านประจักษ์ในความลึกซึ้งของ
อลังการที่กวีบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นอย่างดีเยี่ยม  

ตัวอย่างที่ยกมาสองโศลกเป็นบทเปิดเรื่องในจารึกปราสาทตาพรหมดังกล่าวซึ่งย่อม
ยืนยันได้ว่ากวีแสดงความสามารถในการใช้อลังการอย่างหลากหลายในการตกแต่งเนื้อความจารึก
อย่างชัดเจน นอกจากนี้จารึกปราสาทตาพรหมยังมีคุณค่าเป็นภาพสะท้อนบริบทยุคสมัยเช่นกัน ดัง
ตัวอย่าง บทสรรเสริญพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของนิกายมหายาน แสดงหลักฐานว่า              
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างลึกซึ้ง  ปราสาท     
ตาพรหมเป็นสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาที่มีความส าคัญ54 เพราะเป็นศาสนสถานประกอบพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา นัยในการสรรเสริญพระธรรมโดยกล่าวถึงพระขรรค์ว่าฟาดฟันศัตรูทั้ง 6 จึงแสดง
ภาพสะท้อนภาพลักษณ์หรือพระคุณลักษณข์องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็น 2 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ 
พระองค์ทรงเป็นนักรบผู้พิชิต ดังจะเห็นได้จากเนื้อความในจารึกที่กล่าวถึงพระองค์ว่าใช้พระขรรค์
พิฆาตหมู่ศัตรูราวกับทะเลเลือด หมายความว่าข้าศึกที่ถูกพระองค์สังหารนี้มีจ านวนมาก เพราะเลือด
ของศัตรูที่หลั่งตกต้องพ้ืนดิน สอดคล้องกับหลักทางประวัติศาสตร์ในสมัยของพระองค์ที่มีศึกสงคราม
กับพวกจามและพวกกบฏในช่วงต้นรัชกาลอย่างต่อเนื่อง กับลักษณะที่ 2 คือ พระองค์ทรงรู้จักข่มใจ 
ยึดถือหลักความอดกลั้นตามคติพุทธศาสนาเพ่ือท าลายกิเลสที่อยู่ภายในใจ เนื่องจากข้าศึกทั้ง 6 นั้น
สื่อนัยเป็นความหมายแฝงที่หมายถึงกิเลสภายในใจของมนุษย์ การที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือข้าศึก

                                           
54Ian Harris, Cambodian Buddhism: History and Practice (Chiang Mai: Silkworm 

Books, 2006), 19. 
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ที่อยู่ภายในได้นั้นแสดงถึงคุณลักษณะที่น่ายกย่องเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ ผู้บ าเพ็ญบารมีเพ่ือเข้าถึง
พระสัจธรรมด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวด นัยดังกล่าวนี้จึงแสดงว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากจะ
ทรงเป็นนักรบแล้วยังทรงยึดถืออุดมคติแห่งพระโพธิสัตว์สร้างสมบุญบารมีอย่างแรงกล้า 

จารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อหาไม่ยาวมาก คือ มี 145 บท เป็นจารึกที่คู่กันกับจารึก
ปราสาทพระขรรค์ เพราะพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทตาพรหมเพ่ือ อุทิศถวายแก่        
พระราชมารดา คือ  พระนางชัยราชจูฑามณี ส่วนปราสาทพระขรรค์พระองค์ทรงสร้างอุทิศถวายแก ่   
พระราชบิดา คือ พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 

 จารึกปราสาทพระขรรค์มีการปริวรรตเป็นอักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทย ดังปรากฏ
ในหนังสือประชุมศิลาจารึกภาคที่ 4 ของส านักนายกรัฐมนตรี  และค าแปลบางส่วนปรากฏอยู่ใน
บทความ“ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ของหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล และ              
ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ได้แปลจารึกปราสาทพระขรรค์ ในบทความ “จารึกปราสาท           
พระขรรค์” จนจบบริบูรณ์ แต่จารึกปราสาทตาพรหมยังไม่มีผู้ใดท าการปริวรรตและแปลเรียบเรียง
เนื้อความเป็นภาษาไทยตั้งแต่ต้นจนจบและจัดพิมพ์เผยแพร่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่จารึกปราสาท
ตาพรหมไม่มีผู้ใดแปลเป็นภาษาไทย เพราะมีการปริวรรตและแปลจารึกปราสาท พระขรรค์เป็น
ภาษาไทยให้ศึกษากันอย่างกว้างขวางแล้ว  

เนื่องจากเนื้อความส่วนหนึ่งในจารึกปราสาทพระขรรค์ตรงกันกับจารึกปราสาทตาพรหม 
ดังจะเห็นได้ว่าจารึกในช่วงต้นของด้านที่หนึ่ง คือ 18 บรรทัดแรกข้อความที่บันทึกในจารึกประสาท
พระขรรค์และจารึกปราสาทตาพรหมเนื้อความตรงกัน บทที่1-3 มีเนื้อหาว่าด้วยค าประณามพจน์
กล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย บทที่ 4 มีเนื้อหาสรรเสริญพระโพธิสัตว์โลเกศวร บทที่ 5 เป็นถ้อยค า
สรรเสริญพระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า บทที่ 6-18 มีเนื้อหาว่าด้วย
ราชสกุลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 755 มีกล่าวไม่ตรงกันในบทที่ 15 จารึกปราสาทตาพรหมกล่าวถึงชื่อ
หมู่บ้านราชปตีนทรลักษมีอันเป็นสถานที่ประทับของพระอัยยิกาพระเจ้าชัยวรมัน ซึ่งไม่ปรากฏ
ข้อความตรงนี้ในจารึกปราสาทพระขรรค์ และตั้งแต่บทที่ 19 เป็นต้นไป ข้อความที่จารในจารึก
ปราสาทพระขรรค์และจารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อความแตกต่างกัน 56 ส่วนเนื้อหาเมื่อกล่าวถึง
รายการสิ่งของต่างๆในจารึกปราสาทพระขรรค์และจารึกปราสาทตาพรหมมีบางส่วนที่ตรงกัน  อาจ

                                           
55สุภรณ์ อัศวสันโสภณ, ผู้แปล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ในบริเวณเมืองพระนคร,” ใน ประชุม

ศิลาจารึกภาคที่ 4 : ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย,ขอม,มอญ,บาลีสันสกฤต (พระนคร: ม.ป.ท., 2513), 160. 

56หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล , ผู้แปล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ,”  
ศิลปากร 10, 2 (กรกฎาคม 2509): 52. 
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กล่าวได้ว่าจารึกทั้งสองหลักมีเนื้อความที่ตรงกันในช่วงต้นเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นข้อความที่กวีผู้รจนา
จารึกทั้งสองหลักต่างแสดงข้อความที่ไม่ตรงกัน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการแปลจารึกปราสาทตาพรหมจากโศลกภาษาสันสกฤตตั้งแต่ต้นจน
จบเป็นภาษาไทย อนึ่ง จารึกปราสาทตาพรหมใช้รูปแบบค าประพันธ์ร้อยกรองโดยตลอด จารึกหลักนี้
จึงมีความโดดเด่นในด้านอลังการ จึงน่าศึกษาในแง่ของขนบการสร้างสรรค์อลังการด้วยว่าจารึก
ปราสาทตาพรหมมีความสัมพันธ์กับขนบการสร้างสรรค์อลังการอย่างไร ซึ่งขนบหรือกลวิธีการแต่งที่
สืบทอดแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานตามจารีตที่ปฏิบัติมาแต่ครั้งก่อน เป็นปัจจัยให้กวีสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างลุ่มลึก และมีความงดงามสมบูรณ์แบบ การศึกษาขนบการสร้างสรรค์อลังการจึงเป็น
แนวทางหนึ่งท าให้ศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมได้อย่างเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 

จารึกปราสาทตาพรหมปรากฏอลังการที่หลากหลาย ทั้งอลังการด้านเสียง (ศัพทาลัง
การ) และอลังการด้านความหมาย (อรรถาลังการ) ท าให้เกิดความงามทางวรรณศิลป์อย่างโดดเด่น 
การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีอลังการศาสตร์ตามหลักวรรณคดีสันสกฤตจึงน่าจะเป็นแนวทาง
การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมได้อย่างละเอียดชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึง
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีอลังการเพ่ือศึกษาความงามในด้านอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมอย่าง
ละเอียด  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม โดยการแปลเป็นภาษาไทย 
2. เพ่ือศึกษาขนบการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหม 
3. เพ่ือศึกษาอลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

จารึกปราสาทตาพรหมมีความงามในด้านอลังการ อลังการที่ปรากฏในจารึก           
ปราสาทตาพรหมมีความสัมพันธ์กับขนบการสร้างสรรค์อลังการ อลังการทางวรรณศิลป์ที่โดดเด่น
ได้แก่ อลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมาย 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยน าข้อความปริวรรตตัวอักษรโรมัน และตรวจสอบค าแปลจารึกปราสาท       
ตาพรหม จากหนังสือ และบทความที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ 
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1.1 บทความเรื่อง La stèle de Ta-phrohm ของ  Georges Coedès 
บทความชิ้นนี้ได้ปริวรรตตัวอักษรเป็นตัวอักษรโรมัน และแปลเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมเป็น
ภาษาฝรั่งเศส พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตค าอ่าน และอธิบายค าศัพท์บางค า 

1.2 หนังสือเรื่องTa Prohm : A Glorious Era in Angkor Civilization ของ  
Pradeep Kumar Kapur and Sachchidanand Sahai หนังสือเล่มนี้ได้ปริวรรตตัวอักษรในจารึก
เป็นตัวอักษรโรมัน พร้อมทั้งแปลเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาอังกฤษ  

2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาความรู้ทฤษฏีอลังการแล้วน าทฤษฏีอลังการมา
ศึกษาลักษณะทางวรรณศิลป์ในจารึกปราสาทตาพรหม ต าราประพันธศาสตร์ที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษา
เป็นหลัก ได้แก่ วาคภฏาลังการ57 (Vāgbhaṭālaṇkāra) ของ วาคภฏะ (Vāgbhaṭā) คริสต์ศตวรรษที่ 
12  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ศึกษาค าอธิบายอลังการตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตจาก 
กาวยประกาศ (kāvyaprakāśa) ของมัมมฏะ (Mammaṭa) คริสต์ศตวรรษที่ 11 และสาหิตยทรรป
นะ (Sāhityadarpaṇa) ของ วิศวนาถ (Viśvanātha) คริสต์ศตวรรษที่14 รวมทั้งหนังสือ บทความ 
ของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตประกอบการศึกษาด้วย 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น เพ่ือเป็นมาตรฐานในการน าเสนอ
ผลงาน ดังนี้ 

 1. งานวิจัยนี้ ได้ก าหนดชื่อ “จารึกปราสาทตาพรหม” โดยตลอด เพ่ือเจาะจงว่าเป็น
หลักจารึกที่พบที่ปราสาทตาพรหม ส่วนค าว่า “จารึก”ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ใช้สอดคล้องกับ
ความหมายของค าว่า Inscription ที่มีความหมายว่า “ข้อความที่เขียนบันทึก คือ จารหรือสลักไว้บน
แผ่นรองรับ ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งและคงทนถาวร”58 

 2. ผู้วิจัยจ ากัดแนวคิดทางทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตเฉพาะทฤษฏีอลังการมาวิเคราะห์
จารึกปราสาทตาพรหม แม้ต าราอลังการศาสตร์บางส่วนจะกล่าวว่า “รส” เป็นส่วนหนึ่งของอรรถาลัง
การด้วย แต่ผู้วิจัยพิจารณาจากข้อความของจารึกที่ไม่ได้มีเนื้อหาในลักษณะการด าเนินเรื่องเหมือนบท
ละคร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมิได้ประยุกต์ทฤษฏีรสวรรณคดีมาวิเคราะห์ข้อความในจารึกปราสาทตาพรหม 

                                           
57หรือที่รู้จักต ารานี้ในช่ือว่า อลังการศาสตร์ ผู้วิจัยใช้ฉบับที่ ป.ส.ศาสตรี  แปลจากต้นฉบับภาษา

สันสกฤต กรมศิลปากรได้พิมพ์เผยแพร่ล่าสุด พ.ศ.2550 ต าราเล่มนี้เป็นคู่มือที่นักศึกษาใช้ศึกษากันอย่างแพร่หลาย 
58อุไรศรี วรศะริน, จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร ค.ศ.1566-ค.ศ.1747 (กรุงเทพฯ: จงเจริญการ

พิมพ์, 2542), 3-4.  
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 3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการแปลข้อความในจารึกปราสาทตาพรหมโดยใช้กรอบ
แนวคิดทางอลังการตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาเป็นหลักในการศึกษาความงามทางวรรณศิลป์ จึง
ไม่ได้มุ่งศึกษาในด้านอักขรวิทยาที่ศึกษาในด้านรูปแบบตัวอักษรหรือพัฒนาการของตัวอักษร ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงไม่ได้กล่าวถึงรูปแบบตัวอักษรในจารึกปราสาทตาพรหม 

 4. ดังที่กล่าวไปแล้วว่าวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย คือ การศึกษาในเรื่องของ
ความงาม หรืออลังการที่สะท้อนผ่านเนื้อหาจารึกแต่ละโศลก การวิจารณ์อลังการด้านความหมาย จะ
ยกค าประพันธ์ที่ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน แล้วตามด้วยค าแปล อนึ่ง งานวิจัยไม่ได้แยกบทที่วิเคราะห์
ภาพสะท้อนทางด้านวัฒนธรรม หรือบริบททางประวัติศาสตร์ออกเป็นหนึ่งบทต่างหาก เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในประเด็นด้านภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม หรือบริบททางประวัติศาสตร์รวมไปใน
บทวิจารณ์อยู่แล้ว เพราะจะได้เห็นความลึกซึ้งของอลังการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 5. เนื่องจากจารึกปราสาทพระขรรค์มีข้อความบางส่วนที่ตรงกันกับเนื้อหาจารึก
ปราสาทตาพรหม ในกรณีเนื้อความของจารึกทั้งสองหลักที่ปรากฏตรงกัน ผู้วิจัยจะน าเนื้อความของ
จารึกปราสาทพระขรรค์ แปลโดย จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา มาเทียบไว้ที่เชิงอรรถทุกแห่ง 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 

Description) มีข้ันตอนในการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
1. ขั้นส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

1.1. ส ารวจเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มข้อมูลจารึกในรัชสมัยพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 

1.2. ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับจารึกปราสาทตาพรหม 
1.3. ศึกษาทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตทางด้านอลังการศาสตร์ 

 2. ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ 
2.1.ปริวรรตข้อความจารึกปราสาทตาพรหมเป็นตัวอักษรโรมัน   
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2.2. แปลข้อความภาษาสันสกฤตจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทยแบบค า
ต่อค า ท าการแยกค าศัพท์ทุกค า ในส่วนข้อความจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏตรงกันกับจารึก
ปราสาทพระขรรค์จะน าค าแปลของจิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา59 มาเทียบไว้ในเชิงอรรถ 

2.3. ศึกษาต าราอลังการศาสตร์สันสกฤตแล้วน าหลักเกณฑ์มาวิเคราะห์ความงาม
ทางวรรณศิลป์ในจารึกปราสาทตาพรหม 

3. ขั้นตอนการน าเสนอการศึกษา 
3.1. เรียบเรียงและน าเสนอผลการศึกษา 
3.2. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบเนื้อหาสาระของจารึกปราสาทตาพรหมจากการแปลเป็นภาษาไทย 
2. ท าให้เข้าใจขนบการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียด 
3. ท าให้เห็นคุณค่าความงามของอลังการ ทั้งอลังการด้านเสียงและอลังการด้าน

ความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างลึกซึ้ง 
4. เป็นแนวทางส าหรับการน าทฤษฏีอลังการศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อความในจารึกภาษา

สันสกฤตหลักอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
59จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ผู้แปล, “จารึกปราสาทพระขรรค์”  ใน ไทย-ภารต 23,16 (มีนาคม 

2531), 81-87. 
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บทที่ 2 
การปริทัศน์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

 
การปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาอลังการในจารึก

ปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ผู้วิจัยได้ท าการปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่ม
จากการส ารวจสถานภาพของการศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชาเป็นเบื้องต้น จากนั้นจะ
กล่าวถึงจารึกท่ีเลือกมาศึกษาคือจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยจะส ารวจสถานภาพการศึกษาและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่จารึกปราสาทตาพรหมโดยนักวิชาการแต่ละท่าน แล้วจะท าการปริทัศน์วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับกรอบแนวความคิดของงานวิจัย คือ  การศึกษาแนวคิดทางทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตที่ว่า
ด้วยหลักอลังการ ตลอดจนน าเสนอกลุ่มข้อมูลงานวิจัยโดยการใช้แนวคิดทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมา
ศึกษาจารึกกัมพูชา ดังจะอภิปรายต่อไปนี้  

 
1.สถานภาพของการศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา 

การพิจารณาสถานภาพของการศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา ผู้วิจัยจะปริทัศน์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องใน 2 หัวข้อ ได้แก่ การค้นคว้าและจัดพิมพ์เผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตใน
กัมพูชา และมุมมองความรู้จากการพิมพ์เผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา  

1.1  การค้นคว้าและจัดพิมพ์เผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา 
การศึกษาค้นคว้าและจัดพิมพ์เผยจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา เริ่มต้น

อย่างจริงจังเมื่อครั้งที่ส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ โดยการร่วมมือของรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งก่อตั้งขึ้น
ในปี ค.ศ.1900  ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ภายใต้การบริหารงานของหลุยส์ ฟิโนต์ 
(Louis Finot) ซึ่งได้บริหารงานให้กับส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศมาเป็นเวลายาวนาน และอุทิศ
ตนเพ่ือศึกษาค้นคว้าทางด้านคาบสมุทรอินโดจีน รวมทั้งยังได้สานต่อการอ่านจารึกภาษาสันสกฤตที่
นักวิชาการเช่น โอกุส บาร์ธ (Auguste Barth) และ อาเบล แบร์แกนญ์ (Abel Bergaigne) ได้ริเริ่ม
ไว้แล้ว1 ซึ่งก่อนหน้านั้น การศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชายังไม่ได้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
และยังไม่มีมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศกัมพูชามากนัก 

เมื่อส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศด าเนินงานศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดีในราชอาณาจักรกัมพูชา นักวิชาการส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศได้ปฏิบัติภารกิจ

                                           
1ยอร์ช เซเดส์กับตะวันออกศึกษา: รวมบทความแปล (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 

2542), 9. 
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ส าคัญ คือ การอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีที่ส าคัญต่างๆ ในประเทศกัมพูชา อาทิ การส ารวจและการ
บูรณะฟ้ืนฟูโบราณสถานเมืองพระนคร จัดท าแผนที่จัดท าส าเนาภาพถ่ายราชธานีอาณาจักรเขมร
โบราณ การบูรณะปราสาทแหล่งโบราณคดีด้วยวิธีการสมัยใหม่คือวิธีอนาสติโลซิส และการศึกษา
จารึกหลักส าคัญที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและโบราณคดี2 ซึ่งข้อปฏิบัติของนักวิชาการส านักฝรั่งเศสแห่ง
ปลายบูรพาทิศจะให้ความส าคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์และแหล่งข้อมูลทางด้านโบราณคดีทั้งที่
เป็นข้อเขียนและทางมุขปาฐะ โดยเฉพาะงานศึกษาด้านจารึกนั้นได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารที่
ออกเป็นประจ าปี คือ วารสารส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (The École française 

d’Extrême-Orient-EFEO) โดยเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ.19013 
ส่วนนักวิชาการที่บุกเบิกการศึกษาค้นคว้าจารึกสันสกฤตในกัมพูชาและตีพิมพ์

เผยแพร่เป็น บุคคลแรกคือ เฮนดริก เคิร์น (Heindrik Kern) นักวิชาการชาวฮอลแลนด์ เป็นบุคคล
แรกที่แปลความหมายและเผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา คือ ในปี ค.ศ.1879 เคิร์นได้ใช้
ภาพส าเนาจารึกที่ตีพิมพ์ในเอกสารของจูลส์ ฮาร์มันด์ (Jules Harmand)   

ในปี ค.ศ.1883 เอเตียน เอโมนิเยร์ (Etienne Aymonier) เขียนบทความเรื่อง 
ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับจารึกภาษาเขมรโบราณ (Quelques notions sur les inscriptions 

en vieux khmer)4 นักวิชาการอีกสองท่านในเวลาต่อมาที่ได้เผยแพร่จารึกสันสกฤตของกัมพูชาใน
ผลงานเรื่อง Inscriptions Sanscrites de Campā et du Cambodge ทั้ง 2 ภาค คือ โอกุส บาร์ธ 
(Auguste Barth) และ อาเบล แบร์แกนญ์ (Abel Bergaigne) ผลงานของนักวิชาการทั้งสองท่าน
ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1885-1893 

ส่วนการค้นคว้าตีพิมพ์เผยแพร่จารึกสันสกฤตของหลุยส์ ฟิโนต์ (Louis Finot) 
ผู้อ านวยการส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จารึกที่พบในอาณาจักรกัมพูชา 
ปรากฏในงานเขียนชุด บันทึกเกี่ยวกับศิลาจารึกในแหลมอินโดจีน (Notes d’epigraphie 

indochinosie)5 ตัวอย่างจารึกที่ ฟิโนต์ตี พิมพ์ เช่นจารึกทรายฟอง และจารึกบางหลักของ                
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

                                           
2อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 7. 
3Fraçois Lagirarde, “Epigraphy and Philology in Thailand,Laos and Cambodia:Current 

Studies at the French Research School of the Far East (EFEO), ใน ภาษา-จารึก 9 (นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546. เนื่องในวาระครบ 7 รอบของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร), 76.  

4ยอร์ช เซเดส์กับตะวันออกศึกษา : รวมบทความแปล, 36. 
5เรื่องเดียวกัน, 37. 
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ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Coedès) นักวิชาการชาวฝรั่งเศส
ได้ท าการศึกษาจารึกหลายหลักแล้วตีพิมพ์ลงในหนังสือชุดใหญ่ชื่อ Inscription du Cambodage 

(ประชุมจารึกเขมร) จ านวน 8 เล่ม รวบรวมจารึกที่พบในกัมพูชาเป็นจ านวนมาก เนื้อหาของประชุม
จารึกเขมรเจ็ดเล่มแรกเป็นการคัดลอกเนื้อความในจารึก แปล และบทเสริมประกอบ ส่วนเนื้อหาใน
เล่มที่แปดตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1966 รวบรวมสารบัญและบรรณานุกรมผลงานที่ตีพิมพ์แล้ว รวมทั้งมี
ดรรชนีรายชื่อ สถานที่และบุคคลที่ปรากฏในจารึก6 ผลงานการค้นคว้าตีพิมพ์เผยแพร่จารึกสันสกฤต
ของเซเดส์ ได้ส่งผลต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ศาสนา สภาพทางสังคมของราชอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับใน
หมู่นักศึกษาอย่างสูง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน7 นอกจากนี้การศึกษาจารึกสันสกฤตในกัมพูชายังได้รับ
ความสนใจจากนักวิชาการชาวอินเดียหลายท่าน เริ่มตั้งแต่อาร์.ซี.มาชุมดาร์ (R.C. Majumda) ที่
ตีพิมพ์จารึกของอาณาจักรกัมพูชาจ านวนหลายหลักในหนังสือ Inscriptions of Kambuja ซึ่งตีพิมพ์
เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1953 เป็นต้น ต่อมา มเหศ กุมาร ศรัณ (Mahesh Kumar Sharan) ได้ตีพิมพ์
หนังสือ Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia เป็นหนังสือวิเคราะห์จารึก
ภาษาสันสกฤตในกัมพูชาหลายหลัก ซึ่งวิเคราะห์บริบททางประวัติศาสตร์8 ส่วนกมเลศวร                   
ภัฏฏาจารยะ (Kamaleswar Bhattacharya) เป็นผู้ที่สนใจศึกษาวรรณกรรมภาษาสันสกฤตในจารึก 
ผลงานชิ้นส าคัญของภัฏฏาจารยะ คือ Le Religions Brahmaniques dans I’Ancien 

Cambodge ตลอดทั้งบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารปลายบูรพาทิศจ านวนมาก9  
      1.2. มุมมองความรู้จากการพิมพ์เผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา 

   คุณูปการจากการศึกษาค้นคว้าและตีพิมพ์เผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา
โดยนักวิชาการหลายท่านดังกล่าวมานี้ท าให้เกิดองค์ความรู้หลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
รุ่นหลัง หลักฐานส าคัญที่อธิบายประวัติศาสตร์กัมพูชาได้ดีที่สุด คือ ศิลาจารึก10  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงวงศ์กษัตริย์ ศาสนา ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของผู้คน ตัวอย่าง
มุมมองที่น่าสนใจ คือ มุมมองเกี่ยวกับการใช้ภาษาสันสกฤตในจารึก ดังจะเห็นได้ว่าจารึกในกัมพูชา

                                           
6ยอร์ช เซเดส์กับตะวันออกศึกษา: รวมบทความแปล, 15. 
7จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, (ผู้แปล),”สถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยเกี่ยวกับจารึกภาษาสันสกฤตใน

กัมพูชา ข้อสังเกตบางประการ,” ใน โบราณคดี (กรุงเทพฯ:คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.ฉบับพิเศษ 
ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), 45. 

8อัญชนา จิตสุทธิญาณและคณะ,การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน, 7.  
9ณัฐพล จันทร์งาม , “การศึกษาวิเคราะห์จารึกตวลปราสาทในเชิงวรรณคดีศึกษา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 194. 
10ยอร์ช เซเดส์กับตะวันออกศึกษา: รวมบทความแปล, 36. 
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จ านวนมากนิยมแต่งเป็นบทร้อยกรอง โดยใช้ภาษาสันสกฤตด าเนินเรื่อง นักวิชาการ เช่น มเหศ กุมาร 
ศรัณ ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า ชาวเขมรยกย่องภาษาสันสกฤตว่าเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็น
ภาษาที่จ ากัดในกลุ่มชนชั้นสูง กวีผู้แต่งจึงใช้ภาษาสันสกฤตบันทึกข้อความที่มีความสัมพันธ์กับการ
สดุดีสรรเสริญหรือการสถาปนาสิ่งที่มีความส าคัญ ในส่วนจารึกบางหลักที่มีภาษาเขมรโบราณปนอยู่
ด้วย กวีผู้แต่งจะใช้ภาษาเขมรโบราณในการแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่นเดียวกับจารึกที่พบในประเทศ
อินเดียตอนใต้นิยมใช้ภาษาสันสกฤตในการแต่งค าประพันธ์ร้อยกรอง และนิยมใช้ภาษาถิ่นส าหรั บ
แสดงรายละเอียดต่างๆ11 ความศักดิ์สิทธิ์ของภาษาสันสกฤตจึงเป็นความมุ่งหมายหลักของผู้บันทึก
ข้อความที่จะสื่อสารถึงเทพเจ้ามากกว่าที่จะแสดงเจตนาให้ประชาชนได้รับรู้12 เพราะประชาชนทั่วไป
ไม่สามารถเข้าถึงภาษาสันสกฤตได้ การใช้ภาษาสันสกฤตในจารึกก็เพ่ือให้เทพเจ้าบันดาลผลให้บรรลุ
เป้าหมายในทางศาสนา จารึกที่แต่งเป็นภาษาสันสกฤตโดยมากจะสลักไว้บนศิลาที่อยู่ในบริเวณของศา
สนสถานที่มีการอุทิศถวาย13 

จารึกที่แต่งเพ่ือสรรเสริญพระเกียรติคุณกษัตริย์ มักจะเริ่มต้นจากบทปณามพจน์ 
กล่าวถึงเชื้อสายวงศ์ตระกูล ตลอดทั้งพระราชกรณียกิจนานาประการ  มุมมองเกี่ยวกับความงามใน
จารึกภาษาสันสกฤตก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ได้รับการพิจารณาจากการค้นคว้ารวบรวมจารึกภาษาสันสกฤต 
ดังที่เซเดส์ ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจารึกสันสกฤตที่มีคุณค่าทางวรรณคดีอย่างสูง ดังเช่น จารึก
ปราสาทแปรรูป ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ผู้แต่งมีความรอบรู้วรรณคดีสันสกฤตอย่างยิ่ง ดังนั้น 
จารึกที่แต่งตามรูปแบบอลังการศาสตร์อย่างลึกซึ้งอาจจะเป็นชาวอินเดียแต่งขึ้น  เช่นเดียวกับ             
ภัฏฏาจารยะ ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อพิจารณาเนื้อหาของจารึกภาษาสันสกฤตโดยตลอดแล้วไม่มีทางที่
จะเป็นไปไดว้่าชาวเขมรสมัยโบราณจะแต่งจารึกภาษาสันสกฤตด้วยความไพเราะลึกซึ้งถึงเพียงนี้  

อย่างไรก็ตาม  ภัฏฏาจารยะให้ความเห็นว่าไม่ว่าผู้ใดที่แต่งจารึกภาษาสันสกฤตใน
กัมพูชา จารึกเป็นหลักฐานยืนยันว่ากัมพูชาในครั้งนั้นมีวัฒนธรรมสันสกฤตที่มีมาตรฐานสูง ซึ่ง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้มีความส าคัญต่อนักประวัติศาสตร์ ไม่น้อยไปกว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อินเดีย-เขมร14 
 
                                           

11Mahesh Kumar Sharan, Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia 
(New Delhi: Abhinav Publications, 1974), 45. 

12David Chandler, A History of Cambodia, 3rd. ed. (Chiang Mai: Silkworm Book, 
2003), 21. 

13ณัฐพล จันทร์งาม , “การศึกษาวิเคราะห์จารึกตวลปราสาทในเชิงวรรณคดีศึกษา,” 189. 
14จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “สถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยเกี่ยวกับจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา 

ข้อสังเกตบางประการ,”50-51. 
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2. การพิมพ์เผยแพร่จารึกปราสาทตาพรหม 
จารึกปราสาทตาพรหมได้รับการค้นพบโดยคณะท างานของเอเตียน เอโมนีเยร์ 

(Etienne Aymonier) ปี ค.ศ.1882 ในห้องหนึ่งของปราสาทตาพรหม15 การพิมพ์เผยแพร่จารึก           
ปราสาทตาพรหมเริ่มแรกนั้นได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ ใน
บทความ “Note transcription du Cambodgien”, BEFEO, Vol.VI p.44.16 ต่อมาเซเดส์ได้
น าเสนอบทความ La stèle de Ta-phrohm ตีพิมพ์เผยแพร่จารึกปราสาทตาพรหมในวารสาร 

Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient โดยน าเสนอค าปริวรรตเป็นอักษรโรมัน       
ค าแปล และอธิบายค าศัพท์เป็นภาษาฝรั่งเศส พร้อมกับน าเสนอบทน าเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม
พอสังเขป บทความดังกล่าวนี้ให้รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การ
กล่าวถึงเชื้อสายในตอนต้นราชวงศ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประวัติของพระราชวงศ์ตามที่ปรากฏในจารึก
นับตั้งแต่พระเจ้าศรุตวรมัน17 เหตุการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อนที่จะขึ้นครองราชย์ปกครอง
อาณาจักรกัมพูชา บทความของเซเดส์ ยังจ าลองรูปตัวอักษรจารึกปราสาทตาพรหมในด้านที่ 3 ที่ต่าง
จากจารึกปราสาทพระขรรค์ นับว่าเป็นบทความที่ให้รายละเอียดจารึกปราสาทตาพรหมที่ทรงคุณค่า
อย่างยิ่ง  

หนังสือเล่มต่อมาเป็นงานรวบรวมศิลาจารึกเขมรหลายหลักของมาชุมดาร์ หนังสือเล่มนี้
ชื่อว่า Inscriptions of Kambuja งานรวบรวมจารึกแห่งกัมพูชาของมาชุมดาร์ เกิดขึ้นจากการ
มองเห็นอุปสรรคจากการที่นักศึกษาก่อนหน้ารวบรวมจารึกที่พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว
น ามาศึกษาด้วยภาษาฝรั่งเศสและภาษาดัตซ์ มาชุมดาร์จึงน าเสนอหนังสือชุด “อาณานิคมอินเดีย
โบราณในตะวันออกไกล” (Ancient Indian Colonies in the Far East) โดยการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาอย่างกว้างขวางขึ้น หนังสือ 
Inscriptions of Kambuja เป็นหนังสือล าดับที่ 8 ของชุดหนังสือหลักดังกล่าว ในหนังสือเล่มนี้
กล่าวถึงกลุ่มจารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้ 8 หลัก ได้ตีพิมพ์จารึกปราสาทตาพรหมโดยการให้
ข้อมูลเบื้องต้น สาระส าคัญในจารึกปราสาทตาพรหม และการถ่ายทอดตัวอักษรในจารึกเป็นตัวอักษร
เทวนาครีทั้งหมด อย่างไรก็ตามการน าเสนอเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมของมาชุมดาร์ยังคงยึด
บทความตีพิมพ์จารึกปราสาทตาพรหมของเซเดส์เป็นหลัก   

                                           
15G. Coedes, “La stèle de Ta-phrohm,” BEFEO VI, 1906: 44. 
16R.C. Majumda, Inscriptions of Kambuja The Asiatic Society Monograph Series 

Vol.VIII  (CaIcutta: The Asiatic Society), 459. 
17G. Coedes,“stèle de Ta-Prohm,” 45. 
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นักศึกษาที่ส าคัญอีกท่านได้ศึกษาจารึกแห่งกัมพูชาอย่างละเอียดลึกซึ้ง คือ มเหศ กุมาร 
ศรัณ ได้ตีพิมพ์หนังสือ Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia โดยศึกษาจารึก

แห่งกัมพูชาตามแนวทางของมาชุมดาร์ แต่ได้เน้นวิเคราะห์ตีความด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง ศิลปะและสถาปัตยกรรมเพ่ิมขึ้น ในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อมูลพอสังเขปของ
จารึกในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้หลายหลักและแสดงรายละเอียดจารึกปราสาทตาพรหมไว้
อย่างสั้นๆ แต่ไม่ได้ปริวรรตตีพิมพ์จารึกปราสาทตาพรหมไว้18  

หนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่ข้อความในจารึกปราสาทตาพรหมพร้อมกับค าปริวรรตเป็น
ตัวอักษรโรมันโดยการแยกค าศัพท์ทุกโศลก มีการแปลเนื้อความจารึกเป็นภาษาอังกฤษ แต่บางโศลกที่
แปลก็กล่าวถึงแต่เพียงใจความเท่านั้น หนังสือดังกล่าวชื่อว่า Ta Prohm : A Glorious Era in 

Angkor Civilization ของประทีป กุมาร กปุร์ และสัจจิทานันท์ สหาย (Pradeep Kumar Kapur 

and Sachchidanand Sahai)19 หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนกล่าวถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของ                   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างคร่าวๆ มีภาพปราสาทตาพรหมประกอบ การน าเสนอตัวบทของจารึก
ปราสาทตาพรหมนั้นเทียบเนื้อความตรงกับบทความของเซเดส์ แต่มีบางถ้อยค าที่ผู้เขียนน าเสนอค า
อ่านใหม่ และมีบางค าที่อ่านไม่ตรงกับบทความจารึกปราสาทตาพรหมของเซเดส์ 
 
3. การศึกษาแนวคิดทางทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตที่ว่าด้วยหลักอลังการ 

วรรณคดีศึกษาของอินเดียให้ความส าคัญกับหลักอลังการศาสตร์อย่างมาก20 กล่าวคือ 
กวีนิพนธ์เรื่องที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสมบูรณ์แบบต้องมีความโดดเด่นในด้านอลังการ หลักการ
ตกแต่งค าประพันธ์โดยเลือกสรรถ้อยค าให้งดงามและมีความไพเราะลึกซึ้ง เพ่ือสื่อ “จินตภาพ”และ
“ความดื่มด่ า” ในสุนทรียภาพจึงเป็นแนวทางให้เกิด “ทฤษฏี” มุ่งอธิบายการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ให้มี
ความงามตามหลักมาตรฐาน ทั้งการเลือกใช้เสียง ถ้อยค า ความหมาย กลวิธีการประพันธ์ต่างๆที่
เหมาะเจาะตามแบบแผนที่ตั้ ง ไว้  แนวทางในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ดั งกล่าวท า ให้ เกิด            
“ต าราอลังการศาสตร์” โดยนักอลังการิกะ (Alaṃkārika) ในแต่ละส านักที่ท าการสังเคราะห์กฎเกณฑ์
ต่างๆในการตกแต่งค าประพันธ์ให้มีระบบระเบียบ เมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดทฤษฏีก็ได้มีพัฒนาการ

                                           
18Mahesh Kumar Sharan, Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia, 

126-127. 
19Pradeep Kumar Kapur and Sachchidanand Sahai, Ta Prohm: A Glorious Era in 

Angkor Civilization (Bangkok: White Lotus Press, 2007), 37-56. 
20Mahesh Kumar Sharan, Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia, 

126-127. 
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เรื่อยมา กวี นักปราชญ์แต่ละส านักก็เขียนต าราประพันธศาสตร์เล่มต่างๆ ที่ว่าด้วยทฤษฏีวรรณคดี
สันสกฤตเผยแพร่แนวคิดแบบแผนการประพันธ์อย่างแพร่หลาย ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะกล่าวถึง
พัฒนาการและหลักการตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตพอสังเขป จากนั้นจะกล่าวถึงความหมายและ
ความเป็นมาของทฤษฏีอลังการ และชนิดของอลังการ ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

3.1 พัฒนาการและหลักการตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต 

 ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตเป็นศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ และพัฒนาเป็นต ารา      
“อลังการศาสตร์” ตามหลักอลังการศาสตร์เชื่อว่า“วรรณคดีนี้มีร่างกายและวิญญาณเช่นเดียวกับ
มนุษย์”21 โดยนัยนี้ “ค า”และ“ความหมาย” เป็นเสมือนสรีระของกวีนิพนธ์22 แนวคิดที่ยกย่องการ
สร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ว่ามีจิตวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์ แสดงให้เห็นว่านักวรรณคดีสันสกฤตยก
ย่องการประดับตกแต่งกวีนิพนธ์มาก บทกวีนิพนธ์ที่มีความงามจึงเป็นที่ยกย่อง  

ความคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ปรากฏเค้ารอยในประวัติวรรณคดีสันสกฤต
ตั้งแต่ยุคพระเวทหรือราว 3,000 มาแล้ว23 คัมภีร์พระเวทรจนาโดยเหล่าฤาษีทั้งหลาย24 กระนั้นก็ไม่
อาจกล่าวได้ว่าฤาษีผู้รจนาคัมภีร์พระเวทจะมีความรอบรู้หรือเชี่ยวชาญกฎเกณฑ์ทางอลังการหรือไม่25 
เพราะเชื่อถือต่อกันมาว่าคัมภีร์พระเวทที่แต่งขึ้น เป็น“ศรุติ” คือ สิ่งที่กวีได้ยินโดยตรงมาจากพระผู้
เป็นเจ้า เนื้อหาสาระของคัมภีร์เป็นสิ่งแสดงความต้องการชองเทพเจ้าที่จะเปิดเผยให้กวีได้รับรู้ 

วรรณคดีสันสกฤตกลุ่มแรกที่ส าคัญได้แก่ คัมภีร์ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และ
อถรรพเวท26 เป็นคัมภีร์ที่ชาวอินเดียศรัทธาคัมภีร์เหล่านี้มากด้วยเหตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นแหล่ง

                                           
21กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต ,พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและ

เพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 23. 
22P.V. Kane, The Sāhityadarpaṇa of Viśvanātha (Delhi: Motilal Banarsidass, 1974), 

10. 
23Arthur A. Macdonell, The History of Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 

1971),24. 
24ฤาษีที่รจนาคัมภีร์พระเวท นับถือกันว่ามี อัคนิ วายุ อาทิตยะ และอังคีรส ดูใน Ganga Ram Garg, 

An Encyclopedia of Indian Literature (Delhi: Mohan Printing Corporation, 1982), 475. 
25จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 8. 
26วรรณคดีสันสกฤตกลุ่มแรกนักวรรณคดีจัดอยู่ในกลุ่มวรรณคดีประเภทอาคม (āgama) เพราะมี

เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา คัมภีร์ส าคัญในยุคนี้ ได้แก่ คัมภีร์พระเวท คัมภีร์พราหมณะ คัมภีร์อารัณยกะ 
และคัมภีร์อุปนิษัท ในส่วนคัมภีร์พระเวท เป็นบทสวดท่องจ า ภายหลังได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ฤคเวทสังหิตา สามเวทสังหิตา ยชุรเวทสังหิตา และอถรรพเวท ดูใน มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, ประวัติวรรณคดี
สันสกฤต (นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 3. 
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รวบรวมความเชื่อทางศาสนา ถ้อยค าที่ปรากฏในคัมภีร์พระเวทถือว่าเป็นสิ่งสูงส่ง ต้องรักษาไว้ไม่ให้
ผิดเพี้ยน จึงท าให้มีผู้คิดค้นไวยากรณ์มารักษาค าพูดเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดเวลา แม้วรรณคดีพระเวท
จะไม่ใช่ต าราอลังการศาสตร์ที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ข้อบัญญัติของการตกแต่งค าประพันธ์ แต่วรรณคดีใน
กลุ่มพระเวทเป็นตัวอย่างของภาษากวีนิพนธ์อันงดงาม จะเห็นได้จากถ้อยความในคัมภีร์ฤคเวท       
มัณฑละที่ 1 สูกตะที่ 4 ฤจ ที่ 1 แสดงข้อความเปรียบเทียบแบบอุปมาพระอินทร์กับแม่โคที่ดี และ
ในมัณฑละเดียวกัน สูกตะที่ 48 ฤจ ที่ 5 ก็ใช้ความเปรียบนางอุษาเทวี แห่งอรุณรุ่งกับหญิงสาวผู้
งดงาม ช านาญในการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่าง27  ส่วนในคัมภีร์ฤคเวท มันตระบทหนึ่งแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงคุณลักษณะของการเลือกเฟ้นถ้อยค าของนักปราชญ์หรือกวีที่มีคุณค่ามากกว่าการเลือกใช้
ถ้อยค าธรรมดา ดังเนื้อความที่ว่า “ปราชญ์เรียบเรียงถ้อยค าด้วยปัญญา ประหนึ่งชาวนาฝัดข้าวด้วย
กระด้งตราแห่งความสุขประทับอยู่ในถ้อยค าของเขา และมิตรสหายก็รู้ซึ้งถงึมิตรภาพ”28  

อนึ่ง บุคคลที่จะเรียนคัมภีร์พระเวทได้นั้นจ ากัดอยู่เพียง 3 วรรณะ คือ พราหมณ์ 
กษัตริย์ และแพศย์ ส่วนวรรณะศูทรเป็นกลุ่มคนนอกที่จะได้ศึกษาคัมภีร์พระเวท นักศึกษาวรรณะ
ศูทรจึงมีนาฏยเวทให้ศึกษา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “นาฏยศาสตร์” คัมภีร์นี้รจนาโดยพระภรตมุนี29 
ราวคริสต์ศตวรรษที่ 130 การเกิดขึ้นของคัมภีร์นี้เป็นไปตามความเชื่อเช่นเดียวกับการก าเนิดคัมภีร์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แม้จะเป็นคัมภีร์ของชาววรรณะศูทร แต่ชาวศูทรเองก็ถือว่าคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่
ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างจากคัมภีร์พระเวท ชาวฮินดูเชื่อกันว่านาฏยศาสตร์ก าเนิดมาจากพระโอษฐ์ของ      
พระพรหม พระพรหมสนองตอบความประสงค์ของคณะเทพที่จะมีความรื่นเริงจากการละคร จึงทรง
สร้างนาฏยเวท โดยน าเนื้อหาสาระจากคัมภีร์พระเวททั้งสี่มารวมกันไว้ นาฏยเวทนี้แต่แรกพระพรหม

                                           
27จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม., 8. 
28ทัศนีย์ สินสกุล,“ทฤษฏีกวีนิพนธ์สันสกฤต,” วารสารอักษรศาสตร์ 23 (มกราคม-มิถุนายน 2535): 

19. 
29แม้จะไม่มีค าอธิบายมากนักเกี่ยวกับภรตมุนี ว่าเป็นใคร และมีประวัติอย่างไร แต่นักวรรณคดีศึกษา

อย่างอภินวคุปตะได้กล่าวว่า ภรตมุนี ช่ือนี้เป็นท านองเดียวกันกับ มนูหรือวยาส ที่ปรากฏช่ือในคัมภีร์เก่าแก่ ดูใน 
R.S.Nagar, Nātyśātra of Bharatamuni with the commentary of Abhinavabhāratī of 
Abhinavaguta (Delhi: Parimal Publications, 1998), 27. 

30A.Sankaran , Some Aspects of Literature Criticism in Sanskrit. (Delhi: Oriental 
Books Reprint Corporation, 1973), 11.; เกี่ยวกับช่วงเวลาของการรจนาคัมภีร์นาฏยศาสตร์ นักวิชาการมี
ความเห็นแตกต่างกัน ดังเช่น หรประสาท ศาสตรี สันนิษฐานว่า คัมภีร์นาฏยศาสตร์แต่งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2;  
พี.วี.กาเน ,ซิลแวง เลวี และเอ.บี.คีธ สันนิษฐานว่า คัมภีร์นาฏยศาสตร์แต่งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่  3 ; เรโญด
สันนิษฐานว่า คัมภีร์นาฏยศาสตร์แตง่ขึ้นในคริสตศ์ตวรรษท่ี 4 ; มันโมหัน โฆษ สันนิษฐานว่า คัมภีร์นาฏยศาสตรแ์ต่ง
ขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 5 
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ได้ประทานให้พระอินทร์ ทว่าพระอินทร์เองกราบทูลว่าพระภรตมุนีเป็ นผู้เหมาะสมที่จะศึกษา        
นาฏยเวท ดังนั้น พระภรตมุนีจึงเป็นบุคคลแรกที่ได้ศึกษาสาระส าคัญในนาฏยเวท31 และได้ร้อยกรอง
ด้วยโศลกเป็นนาฏยศาสตร์ขึ้นมาในภายหลัง 

คัมภีร์นาฏยศาสตร์แบ่งเนื้อหาออกเป็น 38 อัธยายะ32 เป็นการประสานคุณลักษณะ  
ต่าง ๆ ของคัมภีร์พระเวททั้ง 4 คือ บทเจรจาจากฤคเวท บทเพลงอันไพเราะจากสามเวท การแสดง
อากัปกิริยาจากยชุรเวท  และอารมณ์ต่างๆ จากอาถรรพเวท33 นาฏยศาสตร์เกิดจากความต้องการที่
จัดระเบียบให้แก่การแสดงละครซึ่งพัฒนามาจากการเต้นร าบูชาเทพ34 ซึ่งในระยะแรก ๆ การเต้นร ามี
เพียงเสียงกลองเข้าจังหวะ ต่อมาจึงมีเนื้อเพลงประกอบดนตรี และเนื้อเพลงนี้เองท าให้เกิดมีการ
ด าเนินเรื่องและเป็นต้นตอให้เกิดละครขึ้น เมื่อเกิดคัมภีร์นาฏยศาสตร์ขึ้นมาจึงเชื่อกันในหมู่นัก
วรรณคดีสันสกฤตว่าเป็นต าราฉบับแรกที่กล่าวถึงทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตอย่างเป็นระบบ35 และ
ทฤษฏีวรรณคดีประเภทแรกท่ีกล่าวถึงในนาฏยศาสตร์คือทฤษฏีรสวรรณคดีและทฤษฏีอลังการ 

ทฤษฏีรสจากบทละครถูกน ามาใช้ในวรรณคดี โดยถือว่าการสร้างความประทับใจใน
อารมณ์ของผู้อ่านวรรณคดีมีขั้นตอนไม่ต่างจากการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมละคร ปาณินิ           
(พุทธศตวรรษที่ 2) กล่าวถึงนาฏยศาสตร์ แต่มิได้กล่าวถึงอลังการศาสตร์เลย อาจเป็นไปได้ว่า 
การศึกษาละครมีมาก่อนการศึกษาวรรณคดี วรรณคดีได้รับอลังการทางเสียง (ศัพทาลังการ) มาจาก

                                           
31ดูใน นิยะดา เหล่าสุนทร, ความสัมพันธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ (กรุงเทพฯ: แม่ค าผาง

, 2543), 11. 
32จ านวนอัธยายะนี้ไม่มีความแน่นอน ดังจะเห็นได้ว่านาฏยศาสตร์ที่ช าระพิมพ์เผยแพร่ในช้ันหลัง 

บางเล่มก็มีเนื้อหาอัธยายะทั้งหมด 36 บางต ารากล่าวว่าต้นฉบับดั้งเดิมมี 37 อัธยายะ 
33กุสุมา รักษมณี,วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 13. 
34คัมภีร์นาฏยาศาสตร์ ถือว่าเป็นต าราเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติทางการละคร (Treatise on 

dramaturgy) ช้ินแรกที่ปรากฏหลักฐาน ต าราเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการละครได้อย่างละเอียด
ชัดเจนที่สุด ทั้งสถานที่ทางการแสดง อุปกรณ์การแสดง การประกอบพิธีที่จะแสดง กล่าวถึงรส อารมณ์ ที่เกิดจาก
การแสดง การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายในขณะแสดงละคร การออกเสียง ภาษา ดนตรี การขับร้อง ประเภท
ของการละคร การแต่งกาย ผู้แสดงในการแสดงละคร ฯลฯ ดูรายละเอียดได้ใน N.Unni, Nātyśātra (Delhi: Nag 
Publishers,1998); แสง มนวิทูร, ผู้แปล, นาฏยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2541) 

35 ในที่นี้ ผู้วิจัยยึดถือตามความเห็นของนักวรรณคดีสันสกฤตส่วนมากว่าคัมภีร์นาฏยศาสตร์เป็น
ต าราฉบับแรกที่ปรากฏแนวคิดทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต  ถึงแม้มีนักวิชาการที่แสดงความเห็นว่า ต าราอลังการ
ศาสตร์เล่มแรก คือ คัมภีร์อัคนิปุราณะ เพราะเป็นแหล่งความรู้ทั้งหลาย กระนั้นก็ตามนักวิชาการส่วนหนึ่งก็มี
ความเห็นว่าเนื้อหาที่กล่าวถึงกวีนิพนธ์เป็นส่วนท่ีรวบรวมขึ้นภายหลังในคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ดูใน P.V.Kane, History 
of Sanskrit Poetics (Delhi: Motilal Babarsidass,1998), 3-5. 
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สังคีตศิลป์หรือ ศิลปะดนตรี มีเพียงอลังการทางความหมาย (อรรถาลังการ) เท่านั้นที่เป็นลักษณะ
ดั้งเดิมของวรรณคดี  

ต่อมาในราวคริสต์ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตได้เจริญก้าวหน้า
อย่างยิ่ง ปรากฏต าราทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตจ านวนมาก และในการศึกษาอลังการศาสตร์มีการแตก
แขนงออกไปหลายส านักคิด ทฤษฏีอลังการศาสตร์จึงได้รับการจัดระบบและมีหลักเกณฑ์ซับซ้อน
เพ่ิมข้ึน  

ต าราอลังการในยุคแรกปรากฏประเภทของอลังการไม่มากนักต่อมาในยุคหลังมีการ
กล่าวถึงประเภทของอลังการอย่างหลากหลาย36 ตัวอย่างต าราอลังการศาสตร์ในยุคหลังที่สืบต่อจาก
คัมภีร์นาฏยศาสตร์ ดังที่ พี.วี.กาเน (P.V.Kane)37 รวบรวมรายชื่อต าราประพันธศาสตร์เล่มต่างๆ นับ
จากคัมภีร์นาฏยศาสตร์ ได้แก่ กาวฺยาลังการ38 ของภามหะ (คริสต์ศตวรรษที่ 8) กาวยาทรรศนะ39ของ
ทัณฑิณ (คริสต์ศตวรรษที่  8) อลังการสารสังเคราะห์ 40 ของอุทภฏะ (คริสต์ศตวรรษที่  8)                
กาวยาลังการสูตร41 ของวามนะ (คริสต์ศตวรรษท่ี 9) กาวยาลังการ42 ของรุทรฏะ (คริสต์ศตวรรษที่ 9) 
กาวยมีมางสา ของราชเศขร (คริสต์ศตวรรษที่  10) อภิธาววฤติ -มตฤกา ของ มุกุลภัฏฏะ 
(คริสต์ศตวรรษที่ 10) กาวยเกาตุกะ ของภัฏฏะ โตตะ (คริสต์ศตวรรษที่ 10) หฤทยทรรปณะ ของ

                                           
36A.K.Warder, Indian kavya Literature. voIs. 4 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1972-1983), 

117. 
37P.V.Kane, History of Sanskrit Poetics, 78-304 
38กาวยาลังการ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า มหาลังการ 
39ต าราเล่มนี้ เป็นงานนิพนธ์ที่กล่าวรายละเอียดของค าจ ากัดความ ชนิดของกาวยะ มรรค หรือรีติ   

(ไวทรรภะ และเคาฑะ) กล่าวถึงคุณ 10 ประการ สิ่งส าคัญเกี่ยวกับตัวกวี ค าจ ากัดความของอลังการ จ านวนและค า
บรรยายอรรถาลังการ 35 ประเภท และอธิบายเกี่ยวกับศัพทาลังการ ดูใน จ าลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดี
สันสกฤต (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 107. 

40อลังการสารสังเคราะห์ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า กาวยาลังการศาสตร์สังเคราะห์  
41ต าราเล่มนี้ของวามนะ ถือว่า รีติ (ลีลาในการประพันธ์) เป็นประดุจหัวใจของกวีนิพนธ์  
42ช่ือต าราเล่มนี้เหมือนกันกับของภามหะ มีข้อน่าสังเกตประการหนึ่ง ต าราเล่มนี้ของรุทรฏะเน้น

รายละเอียดทางอลังการ เริ่มจากอลังการฝ่ายเสียง คือ ยมก อนุปราส เศลษะ จิตระ ส าหรับอลังการประเภท วโกรก
ติ ต าราเล่มอื่นจะจัดอยู่ในกลุ่มอลังการทางความหมาย แต่รุทรฏะจัดอยู่ในอลังการฝ่ายเสียง ต าราเล่มนี้ส่งอิทธิพล
ต่อต ารา ของมัมมฏะ คือ กาวยาประกาศ ต าราของเหมจันทระ คือ กาวยานุศาสนะ และต าราของอัปปยทีกษิตะ คือ 
กุวัลยานันทะ ที่จัดวโกรกติเป็นอลังการทางฝ่ายเสียงด้วย ดูใน กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏี
วรรณคดีสันสกฤต, 55-56. 
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ภัฏฏะนายก (คริสต์ศตวรรษที่ 10) ทศรูป43 ของธนัญชัย (คริสต์ศตวรรษที่ 10) วโกรกติชีวิต ของ    
กุนตกะ (คริสต์ศตวรรษที่ 11) วยักติวิ เวกะ ของราชนก (คริสต์ศตวรรษที่ 11)  มหิมภัฏฏะ 
(คริสต์ศตวรรษที่ 11) สรัสวตีกัณฐากรณ์44 และศฤงคารประกาศะ ของโภชะ (คริสต์ศตวรรษที่ 11) 
เอาจิตยวิจารจรรจา และ กวิกัณฐากรณ์ ของเกษเมนทร (คริสต์ศตวรรษที่ 11) กาวยประกาศ 
ของมัมมฏะ (คริสต์ศตวรรษที่ 11) อลังการสรรวัสวะ ของรุยยกะ (ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 11ถึงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 12) วาคภฏาลังการ ของวาคภฏะ (คริสต์ศตวรรษที่ 12 ) กาวยานุศาสน์ ของ      
เหมจันทร์ (คริสต์ศตวรรษที่ 12) จันทราโลก ของชยเทวะ (คริสต์ศตวรรษที่ 13) เอกาวสี ของวิทยาธร 
(คริสต์ศตวรรษที่ 13) กาวยานุศาสน์ ของวาคภฏะ (คริสต์ศตวรรษที่ 13) สาหิตยทรรปณะ45 ของ       
วิศวนาถ (คริสต์ศตวรรษที่ 14) รสมัญชรี และรสตรังคิณี ของภานุทัตตะ (คริสต์ศตวรรษที่ 15)            
ภักติรสามฤตสินธุ และ อุชชวลนีลมณิ ของรูปโคสวามี (คริสต์ศตวรรษที่ 16) อลังการเศขร ของ        
เกศวมิศร (คริสต์ศตวรรษที่ 16) และรสคงคาธร ของชคันนาถ (คริสต์ศตวรรษที่ 17)  

ต าราอลังการศาสตร์หลากหลายเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดทางทฤษฏีวรรณคดี
สันสกฤตที่มีการพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง มีการสั่งสม สืบทอดแนวความคิดของต ารายุคก่อนหน้า 
และได้สร้างสรรค์ความรู้ใหม่บนฐานคิดเดิม คือ หลักการตกแต่งกวีนิพนธ์ให้มีความงดงามไพเราะ ดัง
จะเห็นได้ว่าต าราในชั้นหลังก็ได้ประมวลแบบแผน กลวิธีการแต่งงานประพันธ์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไป
อีก แม้ต าราอลังการศาสตร์สันสกฤตจะมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ทุกต าราก็ได้แสดงพันธกิจหลักของ
การประพันธ์ในลักษณะเดียวกัน คือ เพ่ือรักษาแบบแผนการประพันธ์ให้มีความงดงามสมบูรณ์ รักษา
มาตรฐานวรรณศิลป์ไม่ให้บกพร่อง 

ในบรรดาต าราอลังการศาสตร์ของอินเดียที่มีอยู่จ านวนมาก สามารถแบ่งทฤษฎี
วรรณคดีศึกษาของอินเดียที่ส าคัญ ได้ 8 ทฤษฏี ดังตารางต่อไปนี้ 
 

                                           
43เป็นต าราที่เกี่ยวกับนาฏยศาสตร์ เช่ือว่าแต่งตามคัมภีร์นาฏยศาสตร์  เพราะมีเนื้อหาท านอง

เดียวกัน กล่าวถึงองค์ประกอบของบทละคร ตัวละครเอก พระเอก นางเอก ตัวละครประกอบ ภาษาที่ใช้แสดง ให้
รายละเอียดอารมณ์ ความรู้สึกในการแสดง ดูใน Sures Chandra Banerji, A Compantion to Sanskrit 
Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 1989), 174. 

44ต าราเล่มนี้มีลักษณะคล้ายสารานุกรม ด้วยเหตุที่ผู้แต่งรวบรวมเรื่องราวจากต ารา เล่มก่อน เช่น 
กาวยาทรรศนะ ของทัณฑิน อัคนิปุราณะ (เรื่องราวการอวตารของพระวิษณุ ฤาษีวสิษฐะได้ยินข้อความมาจากพระ
อัคนิ) งานเล่มนี้ถือว่า อุปมา อาเกษปะ สมาโสกติ  เป็นอลังการ รวมทั้งศัพท์ อรรถ คุณ และรส เน้นในเรื่องรสว่ารส
แห่งศฤงคารเท่านั้นท่ีเป็นรส แสดงรีติ 6 อย่าง ดูใน จ าลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต, 110. 

45ต าราเล่มนี้ มิเพียงแต่จะมีแนวคิดทางนาฏยศาสตร์ ด าเนินตามรูปแบบคัมภีร์ทศรูป ทว่ายังเป็น
ต าราที่ผสานกับแนวคิดทางอลังการศาสตร์ด้วย 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตท้ัง 8 ทฤษฏี 
ที ่ ประเภทของทฤษฏี จุดมุ่งหมายของทฤษฏี ค าอธิบาย 
1 ทฤษฎีรส ศึกษาปฏิกิริยาทางอารมณ์

ของผู้อ่าน เมื่อรับรู้อารมณ์ที่
กวีถ่ายทอดออกมา อารมณ์
ต่างๆ ที่กวีถ่ายทอดนี้เรียกว่า 
“ภาวะ”ผู้อ่านรับรู้จะสัมพันธ์
กับอารมณ์ตอบสนองซึ่งก็คือ 
“รสทางวรรณคดี” 

อารมณ์ต่างๆ ที่กวีถ่ายทอด ได้แก่
ภาวะแห่งความรัก ภาวะแห่งความ
ขบขัน ภาวะแห่งความโศก ภาวะ
แห่งความโกรธ ภาวะแห่งความน่า
กลัว ภาวะแห่งความน่ารังเกียจ และ
ภาวะแห่งความน่าพิศวง 

2 ทฤษฎีอลังการ   ศึ ก ษ า ค ว า ม ง า ม ใ น ก า ร
ป ร ะ พั น ธ์  ซึ่ ง ก า ร ศึ ก ษ า
อลังการ แบ่งเป็น “ศัพทาลัง
การ”  หรือ อลังการทางเสียง  
และ“อรรถาลั ง กา ร” คื อ 
อลังการทางความหมาย 

อลังการเป็นการใช้ถ้อยค าที่งดงาม
ไพเราะและมีส านวนโวหารที่ลึกซึ้ง 
ตัวอย่างอลังการทางเสียง เช่น การ
เล่นค า  การเล่นสัมผัส ส่วนตัวอย่าง
อลังการทางความหมาย เช่น การใช้
อุปมา การใช้รูปกะ การใช้ความ
เปรียบในลักษณะต่างๆ อนึ่ง ในแต่
ละยุค อลังการจะมีจ านวนมากบ้าง
น้อยบ้างแตกต่างกัน 

3 ทฤษฎีคุณ    ศึกษาลักษณะดีเด่นของการ

ประพันธ์ ว่าด้วยคุณสมบัติของ
การส่งเสริมวรรณคดีด้วยคุณ
ต่างๆ  นอกจากนี้ทฤษฏีเรื่อง
คุณยังกล่าวถึงโทษในการแต่ง
ค าประพันธ์ด้วย 
 

ลักษณะดีเด่นของบทประพันธ์ เช่น 
ความกระชับของเสียงในการแต่งค า
ประพันธ์ เรียกว่า “เศลษะ” ความ
กระจ่ า ง ของถ้ อยค าที่ เ รี ย กว่ า 
“ประสาทะ” ความกลมกลืนของ
เสี ยงที่ เ รี ยกว่ า  “สมตา” ความ
ไพ เ ร า ะขอ งถ้ อ ยค า ที่ เ รี ย ก ว่ า     
“มาธุรยะ” ความนุ่มนวลของเสียง
ห รื อ เ สี ย ง ที่ แ ผ่ ว เ บ า เ รี ย ก ว่ า          
สุกุมารตา เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตท้ัง 8 ทฤษฏี (ต่อ) 
 

ที ่ ประเภทของทฤษฏี จุดมุ่งหมายของทฤษฏี ค าอธิบาย 
   ซ้ าซากของเนื้อความ ผิดฉันทลักษณ์ 

ไม่ใช่หลักสนธิ ผิดหลักทางไวยากรณ์ 
เป็นต้น 

4 ทฤษฎีรีติ    ศึกษาความงามในบทกวี
นิพนธ์ในแง่ลีลาการประพันธ์ 

เช่น ลีลาไวทรรภี” ลีลาการประพันธ์
ค่อนข้างร่าเริง ความหมายของค า
กระจ่างชัด “ลีลาเคาฑี” ลีลาการ
ประพันธ์ที่ ค่อนข้างรุนแรง และ
“ลีลาปัญจาลี” ลีลาการประพันธ์ที่
ผสมผสานระหว่างความร่าเริงกับ
ความรุนแรง 

5 ทฤษฎีธวนิ ศึกษาความหมายแฝงในการ
ประพันธ์ ซึ่งนักวรรณคดีธวนิ
เชื่ อว่ าค ามีความหมาย 3 
ระดับ 

ตัวอย่างการศึกษาความหมาย 3 
ระดับ ได้แก่ 1) อภิธา ความหมาย
ของค าศัพท์ตามรูปค า 2) ลักษณา 
ความหมายบ่งชี้ตามความเป็นจริง 
และ 3) วยัญชนา คือ ความหมาย
ของค าที่บอกแนะ หรือมีความหมาย
โดยนัย 

6 ทฤษฎีวโกรกติ   ศึกษาการใช้ภาษาในการ
ประพันธ์ให้ต่างไปจากภาษา
ธรรมดา ทฤษฏีนี้ เกิดจาก
ค ว า ม พ ย า ย า ม ที่ จ ะ ล ด
ความส าคัญของทฤษฎีธวนิ
โดยการเน้นอลังการให้เด่น
ขึ้น ซึ่งภาษาที่เน้นอลังการ
เรียกว่า “วโกรกติ” 

ตัวอย่างการใช้ภาษาวโกรกติ  เช่น 

ข้ อ ค ว ามที่ ว่ า  śyāmāsvaṅgam 
(ร่ าง (ของนาง) คือ ต้นประยงค์ 
ตัวอย่างนี้เป็นวโกรกติ เพราะแสดง
จินตนาการของกวี ให้ เห็นว่ าต้น
ประยงค์กับร่างของนางนั้นมีความ
แ บ บ บ า ง แ ล ะ ค ว า ม อ่ อ น ไ ห ว
เหมือนกัน  

 
 

 



32 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตท้ัง 8 ทฤษฏี (ต่อ) 
 

ที ่ ประเภทของทฤษฏี จุดมุ่งหมายของทฤษฏี ค าอธิบาย 
7 ทฤษฎีอนุมิติ   การอนุมานความหมายใน

การประพันธ์ ทฤษฏีในกลุ่มนี้
ปฏิเสธพลังความหมายตาม
แนวของธวนิ เพราะเชื่อว่า
การอนุมานความหมายใน
การประพันธ์ไม่จ าเป็นต้อง
แบ่งแยกระดับของค าที่สื่อ
ความหมายอย่างทฤษฎีธวนิ   
 

ในรามาภยุทยะ ของ ยโศวรมัน 
พระรามร าพันขณะที่ติดตามหานาง
สีดาว่า 
 “กลุ่มเมฆระบายท้องฟ้าด้วยสีด า
จางๆ ดู งามตา ลมกรรโชกแรง 
นกยูงร้องอย่างเริงใจ ฟังไพเราะ จง
เป็นไปตามนั้นเถิด! จิตใจข้าแกร่ง
เสียแล้ว ข้าคือ ราม ข้าทนทานได้
ทุกสิ่ง แต่  สีดาเล่าจะเป็นยังไร นาง
เอย จงอดทนเถิด “ ข้อความนี้กวีใช้
ภาษาให้ผู้อ่านอนุมานได้ว่า พระราม
สามารถทนกับความทุกข์  ไม่ ใช่
เพราะชื่อว่า ราม แต่เพราะบุคคลนี้
เป็นราม 

8 ทฤษฎีเอาจิตยะ   ศึกษาความเหมาะสมในการ
ประพันธ์ ทั้งการเลือกถ้อยค า 
เสียง จังหวะ และลีลาของค า 
กล่าวคือมีความประสานอย่าง
ดีในบทประพันธ์ แนวคิดของ
ทฤ ษ ฎี เ อ า จิ ต ย ะ  ถื อ เ อ า
ความคิดของกวีกับความงาม
ของบทกวีว่ามีความสัมพันธ์
กัน  

ตัวอย่าง มาตรราชะ น าเนื้อเรื่อง
จาก รามายณะ มาดัดแปลงเป็นบท
ละครชื่อเรื่อง อุทาตตราฆวะ ซึ่ง
ดัดแปลงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม 
ส่ วนคว าม ไม่ เ หมาะสม ในกา ร
ประพันธ์ เช่น นักวรรณคดีบางท่าน
เห็นว่า ฉากรักของพระศิวะและพระ
นางปารวตี ในกุมารสมภพของกาลิ
ท า ส  มี ค ว า ม ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานภาพของเทพผู้สูงส่ง 

 
ที่มา: กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและ
เพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 23-43 
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อย่างไรก็ตาม แม้จะสรุปรายละเอียดทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตทั้ง 8 ทฤษฏีข้างต้น แต่
เนื่องจากทฤษฏีแต่ละประเภทอาจจะไม่สามารถแยกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ ดังที่กุสุมา รักษมณี 
กล่าวว่า ความคิดในแต่ละทฤษฏีมิใช่ว่าจะแยกออกจากกันเป็นเอกเทศเสียทีเดียว บางทฤษฏีก็ยังมี
ลักษณะร่วมอยู่กับทฤษฏีอื่น เช่น รีติ ซึ่งถือว่าลีลาต้องมีคุณเป็นลักษณะเด่น บางคนจึงเรียกแนวคิดนี้
ว่า คุณ-รีติ เช่นเดียวกับทฤษฏีรสกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือว่าวรรณคดีที่จะก่อให้เกิดรสได้จะต้องใช้ภาษาที่มี
ความหมายแนะ จึงเรียกแนวคิดนี้ว่า รส-ธวนิ” ข้อที่ควรตระหนัก คือ ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตเกิดขึ้น
จากการที่ปราชญ์อินเดียหลายคนเป็นกวีที่วิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทั้งของตนเองและของผู้อ่ืนไปด้วย
และอีกหลายคนเป็นนักอ่านที่วิเคราะห์วิจารณ์เช่นกัน ดังนั้นกวีคนใดถ้าเห็นด้วยกับแนวคิดใดก็จะ
ประพันธ์งานของตนตามแนวทฤษฏีนั้น ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนแนวคิดนั้นไปด้วย โดยอาจแต่ง
ต าราสนับสนุนหรือเป็นต าราอธิบายทฤษฎีของกวีรุ่นก่อนหน้า  ส่วนผู้คัดค้านก็จะสร้างทฤษฎีขึ้นมา
ใหม่ ท าให้แนวคิดแตกแขนงออกไปเป็นหลายส านัก46   

ในบรรดาทฤษฏีทั้ง 8 มี 2 ทฤษฏีที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือทฤษฏีวรรณคดีเรื่อง
รสและทฤษฏีที่ว่าด้วยอลังการ เนื่องจากงานวิจัยนี้ มิได้มุ่งประยุกต์ใช้ทฤษฏีวรรณคดีเรื่องรส จึงกล่าว
ทฤษฏีเรื่องรสแตพ่อสังเขป  

“รส” คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่านเมื่อได้รับรู้อารมณ์ที่กวีถ่ายทอด
ออกมาไว้ในวรรณคดี ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้อ่านนั้นเป็นการตอบสนองสิ่งที่กวีเสนอมา เป็น
ความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้นของผู้อ่าน กวีนิพนธ์เป็นเพียงสิ่งที่กวีสร้างขึ้นเพ่ือสื่อหรือเพ่ือให้เกิดรสในใจ
ของผู้อ่านเท่านั้น ทฤษฎีรสในวรรณคดีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีรสในการละคร คือนาฏยศาสตร์  เพราะ
ถือหลักส าคัญว่าหากการแสดงปราศจากรสกระทบความรู้สึกแล้ว การละครก็ไม่มีประโยชน์  นัก
วรรณคดีต่อมาได้น ารสจากการละครมาวิเคราะห์วรรณคดี โดยถือว่า วรรณคดีเหมือนกับละครในแง่ที่
เป็นศิลปะที่ศิลปินถ่ายทอด ต่างกันแต่สื่อที่ใช้แสดง คือ ละครใช้ผู้แสดง ฉาก แต่วรรณคดีใช้ตัวอักษร
วาดภาพขึ้นในใจผู้เสพ ท าให้ผู้เสพงานวรรณศิลป์เกิดความประทับใจในสุนทรียภาพ เกิด“รส”จาก
สารในค าประพันธ์ อนึ่ง ทฤษฏีเรื่องรสนี้ แต่เดิมนักเขียนประเภทกาวยะ มิได้น าเรื่องรสมากล่าวถึงใน
งานของตน แม้ต ารานาฏยศาสตร์เอง ก็กล่าวเรื่องรสไว้เพียง 2 บทเท่านั้น นักเขียนคนแรกที่กล่าวถึง
เรื่องรส คือรุทรฏะ ส่วนในต าราธวันยาโลกะ เป็นต าราอลังการศาสตร์เล่มแรกที่กล่าวถึงความสัมพันธ์
ของรสที่มีต่อค าประพันธ์ประเภทร้อยกรอง47  

                                           
46เรื่องเดียวกัน, 23. 
47ลัลนา ศิริเจริญ , “อลังการในมหาชาติค าหลวง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), 86. 
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คัมภีร์นาฏยศาสตร์กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรสกับภาวะ หากการละคร
ปราศจากภาวะ รสก็ไม่เกิด หรือถ้าปราศจากรส ภาวะก็ไม่เกิด ความส าเร็จของรสและภาวะนี้อาศัยซึ่ง
กันและกันมีความจ าเป็นในการแสดง  สิ่งที่คัมภีร์นาฏยศาสตร์เน้นในเรื่องของรสนั่นก็คือศัพท์ว่า 
ภาวะ คือ สภาวะที่เกิดขึ้นแก่จิตใจและร่างกายมนุษย์ ในกวีนิพนธ์ภาวะคืออารมณ์ของกวีที่ถ่ายทอดสู่
ผู้ชมการแสดง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สถายิภาวะ คือ อารมณ์พ้ืนฐาน และวยภิจาริภาวะ คือ 
ภาวะเสริมหรือภาวะที่เป็นตัวเปลี่ยนแปร เช่น ความไม่แยแส ความเหนื่อยอ่อน ความสังสัย วิภาวะ 
คือ เหตุของภาวะ เป็นสิ่งที่กวีก าหนดเหตุการณ์ บุคคล และสิ่งต่างๆ ในเนื้อเรื่องซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิด
ภาวะ วิภาวะยังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ต้นเหตุ และ เหตุเสริม และอนุภาวะคือ ผลของภาวะ 48 
แสดงรายละเอียดภาวะและรสที่สืบเนื่องกัน ไดดั้งตารางต่อไปนี้   

 
ตารางที่ 2 แสดงภาวะและรสที่สืบเนื่องจากภาวะ 

ภาวะหลักทั้ง 9  รสทั้ง 9 ที่สืบเนื่องจากภาวะหลัก 
รติ (ภาวะแห่งความรัก)  ศฤงคารรส  (ความซาบซึ้งในความรัก เป็นอารมณ์

ตอบสนองภาวะรัก) 
หาสะ (ภาวะแห่งความขบขัน)  หาสยรส   (ความสนุกสนาน ตอบสนองภาวะ

ขบขัน) 
โศกะ (ภาวะแห่งความทุกข์โศก)   กรุณารส  (ความสงสาร  ตอบสนองภาวะทุกข์โศก) 
โกรธะ (ภาวะแห่งความโกรธ)   เราทรรส  (ความแค้นเคือง  ตอบสนองภาวะโกรธ) 
อุตสาหะ (ภาวะแห่งความมุ่งม่ัน)   วีรรส  (ความกล้าหาญ  ตอบสนองภาวะมุ่งม่ัน) 
ภยะ (ภาวะแห่งความน่ากลัว)   ภยานกรส  (ความเกรงกลัว  ตอบสนองภาวะน่า

กลัว) 
ชุคุปสา (ภาวะแห่งความน่ารังเกียจ)   พีภัตสรส  (ความชิงชัง  ตอบสนองภาวะน่ารังเกียจ) 
วิสมยะ (ภาวะแห่งความความน่าพิศวง)   อัทภุตรส (ความอัศจรรย์ใจ  ตอบสนองภาวะน่า

พิศวง) 
ศมะ (ภาวะแห่งความสงบ) ศานตรส  (ความสงบใจ  ตอบสนองภาวะสงบ) 
 

นอกจากภาวะหลักที่กล่าวถึงแล้ว กวีอาจแสดงภาวะเสริมหรือที่เรียกว่าวยภิจาริ
ภาวะดังที่กล่าวไปแล้ว  ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์กล่าวถึงภาวะเสริม 33 อย่าง ดังต่อไปนี้ นิรฺเวทะ (ความ
                                           

48ดูค าอธิบายอย่างละเอียดได้ใน กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดี
สันสกฤต, 115-192. 
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ไม่แยแสต่อสิ่งใด) คฺลานิ (ความเหนื่อย) ศงฺกา (ความสงสัย) อสูยา (ความอิจฉา ความให้ร้าย) มทะ 
(ความรู้สึกมัวเมา) ศฺรมะ (ความอ่อนเพลีย) อาลสฺยมฺ (ความเกียจคร้าน) ไทนฺยมฺ (ความยากจน) จินฺตา 
(ความวิตกกังวล) โมหะ (ความหลง) สฺมฺฤติ (ความจ า)  ธฺฤติ (ความมั่งคง) วฺรีฑา (ความอาย) จลปตา 
(ความหวั่นไหว) หรฺษะ (ความยินดี) อาเวคะ (เหตุสะเทือนใจ) ชฑตา (ความซึม เซอะ) ครฺวะ              
(ความหยิ่งจองหอง) วิษาทะ (ความเศร้าโศกเสียใจ) เอาตฺสุกฺยมฺ (ความขวนขวายเอาใจใส่) นิทฺรา 
(ความง่วงนอน) อปสฺมาระ (ความเป็นลมชักแน่นิ่ง) สุปฺตมฺ(ความหลับ) วิโพธะ (ความตื่นจากหลับ) 
อมรฺษะ (อาการโกรธที่ไม่สามารถควบคุมได้) อวหิตฺถมฺ (ความเสแสร้ง)อุคฺรตา (ความดุร้าย) มติ 
(ความรู้) วฺยาธิ (ความป่วยไข้) อุนฺมาทะ (ความบ้าคลั่ง) มรณมฺ (ความตาย) ตฺราสะ (ความสะดุ้งตกใจ) 
วิตรฺกะ (ความพิจารณา) สาตฺตฺวิภา ภาวะ (ภาวะประจ าสันดาน) เสฺวทะ (เหงื่อแตก)  สตมฺภะ             
(ตัวแข็งกระด้าง) กมฺปะ (ตัวสั่น) อาสฺรมฺ (น้ าตาไหล) ไววรฺณฺยมฺ (ถอดสี) โรมาญฺจะ (ขนลุก) ปฺรลยะ            
(ความบรรลัย) เตษ า กรฺม (กรรม รส ภาวะ อนุภาวะ ของสาตวิกะ) ส่วนทฤษฏีที่ว่าด้วยอลังการ เป็น
แนวทางหรือแบบแผนของการประพันธ์ที่ควรจะด าเนินตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในความไพเราะของ
เสียง และความหมายที่ลึกซึ้งด้วยความเปรียบ ภาพพจน์ต่างๆ เพ่ือให้บทประพันธ์ได้รับการยกย่องว่า
มีความเป็นเลิศ ผู้วิจัยจะอภิปรายอย่างละเอียดในหัวข้อต่อไป เริ่มจากความหมายและความเป็นมา
ของทฤษฏีอลังการ รวมทั้งจ าแนกชนิดของอลังการแต่ละรูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

     3.2 ความหมายและความเป็นมาของทฤษฏีอลังการ 
“อลังการ” เป็นค าสันสกฤตมาจากค าว่า “อลมฺ+กฺฤ ธาตุ+ฆญฺ ปัจจัย” แปลว่า การ

ประดับตกแต่งหรือเครื่องประดับซึ่งหมายถึงเครื่องประดับทั้งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรม49 
ความหมายของอลังการในช่วงแรกหมายถึงเพียงภาพพจน์ ความไพเราะของค าและเสียง เพราะ
ปรากฏลักษณะอลังการไม่มากนักในต าราอลังการศาสตร์ในช่วงยุคแรก ต่อมาความหมายอลังการ
ขยายเพ่ิมขึ้น เนื่องจากทฤษฏีอลังการมีการพัฒนาตามล าดับโดยส านักอลังการที่ได้รับความนิยม
ในช่วงสมัยต่อมา จึงมีการให้นิยามว่า อลังการเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความงดงามในบทประพันธ์ 50 
หมายความว่าในทรรศนะของนักอลังการสมัยหลัง อลังการไม่ได้เป็นเพียงภาพพจน์ หรือการเลือกค า
และเสียงให้ไพเราะเท่านั้น แต่องค์ประกอบทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบซึ่งกวีผู้สร้างสรรค์กวีนิพนธ์ร้อย
กรองอย่างดีเยี่ยมก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าอลังการให้แก่บทประพันธ์ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ใ น
รูปแบบใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้ความส าคัญของอลังการจึงท าให้เกิดเป็น“แนวคิด”หรือ“ทฤษฏี” ซึ่งเป็น
หนึ่งในบรรดาทฤษฏีหลักๆของวรรณคดีสันสกฤตที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ในทางกวีต่างยอมรับว่า
อลังการเป็นเครื่องมือส่งเสริมการแต่งบทกวีให้มีความงาม มีรสชาติ มีความน่าอัศจรรย์ ท าให้กวี

                                           
49จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” 8. 
50ลัลนา ศิริเจริญ , “อลังการในมหาชาติค าหลวง,” 25. 
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นิพนธ์มีความแตกต่างไปจากภาษาที่มีเนื้อหาธรรมดา มีคุณลักษณะของภาษาวรรณคดี 51 คือมี
ลักษณะ “สุนทรียะ” หรือเรียกว่า “กาวยโศภา” ความส าคัญของอลังการอยู่เหนือการเลือกใช้ถ้อยค า
สามัญทั่วไป 

 เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า“อลังการ”มีความส าคัญที่สุดที่ท าให้บทประพันธ์น่าอ่าน52 
เพราะเป็นการสร้างเสริมถ้อยค าให้ทรงพลัง ลึกซึ้ง และสง่างามกลายเป็นถ้อยค าของกวีหรือบทกวี
อย่างแท้จริง53  

พัฒนาการความเป็นมาของทฤษฏีอลังการ เริ่มตั้งแต่สมัยพระเวท ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า
ความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์แสดงร่องรอยในประวัติวรรณคดีสันสกฤตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
แล้ว แม้ในเวลาต่อมาจะเกิดต ารานาฏยศาสตร์ที่แสดงเนื้อหาอลังการพอสังเขป แต่การสร้าง เสพ 
และการใช้คัมภีร์พระเวทให้ได้ผลสูงสุดคือการสวดบูชา กระบวนการเปล่งเสียงอ้อนวอนแก่เทพเจ้าจึง
                                           

51ภาษาในวรรณคดี มีความแตกต่างจากภาษาที่ใช้สื่อสารโดยทั่วไป ศาสตราจารย์หม่อมหลวงบุญ
เหลือ เทพยสุวรรณ กล่าวว่า “พันธกิจของวรรณคดีมีอยู่กับภาษา แต่ไม่ใช่ภาษาในหนังสือท่ัวไป ภาษาของวรรณคดี 
คือ ภาษาที่บรรจงเลือกสรรมาเพื่อกระทบอารมณ์ ที่ใช้ค าว่า บรรจง หาได้หมายความว่า วรรณคดีจะต้องใช้แต่
ถ้อยค าที่คนทั่วไปถือว่าไพเราะไม่ วรรณคดีอาจใช้ค าที่คนถือว่าเป็นค าหยาบก็ได้ ถ้าหากผู้รจนาจงใจใช้ค าหยาบ
เพื่อให้เกิดอารมณ์ตามเจตจ านงของผู้รจนา สรุปแล้วก็คือ พันธกิจของวรรณคดีมีต่อการใช้ภาษาเพื่อบันเทิง หรือ
จรรโลง หรือยก หรือกดอารมณ์ ยังความรื่นเริงให้เกิดเพราะภาษา ยังความโศกเศร้าให้เ กิด โดยอาศัยถ้อยค าที่ใช้ 
และโดยกลศิลป์ต่างๆ” ดังนั้น “คุณสมบัติ” ที่เป็น “หัวใจ” ของวรรณคดีจึงอยู่ที่ความงามของศิลปะการประพันธ์ 
และเนื้อหาท่ีมีความลึกซึ้ง เมื่อศิลปะทางวรรณศิลป์และเนื้อหาของงานประพันธ์ประกอบกันอย่างลงตัว จึงท าให้เกิด
คุณค่าทางสุนทรียะ ก่อให้เกิดความจับใจผู้อ่าน อันเกิดจากพลังของ “ค า”และ“ความ” ที่สัมผัสใจด้วยลีลา จังหวะที่
แสดงอจัฉริยลักษณ์ของภาษา โดยเฉพาะวรรณคดีสันสกฤตซึ่งมีพัฒนาการอย่างยาวนาน ประกอบกับค าศัพท์ภาษา
สันสกฤตที่หลากหลายและมีเป็นจ านวนมาก เป็นวัตถุดิบที่ดีส าหรับกวีที่จะพลิกแพลงใช้สื่อความหมายที่ลุ่มลึก เพื่อ
ความไพเราะของเสียงค าประพันธ์และเพื่อแสดงฝีมือในการประพันธ์ ซึ่งจะไม่พบมากนักส าหรับวรรณคดีภาษาอื่น 
ดังท่ีศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี ให้ความเห็นว่า “สันสกฤตเป็นภาษาที่มีระบบไวยากรณ์ตายตัว แต่มีถ้อยค า
ส านวนและลีลาภาษา (style) ที่หลากหลายและพลิกแพลงได้มากจ าเหมาะส าหรับใช้ในการแต่งค าประพันธ์...นัก
วรรณคดีสันสกฤตนิยมภาษาวรรณศิลป์ที่มิได้สื่อความตรงไปตรงมาตามรูปค า แต่จะต้องเป็นภาษาที่มีความหมาย
แฝง (implication) หรือความหมายแนะ (suggestion) ซึ่งตรงกับศัพท์วรรณคดีว่า ธวนิ” ดูใน ดวงมน จิตร์จ านงค์, 
วรรณคดีวิจารณ์เบ้ืองต้น (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2556), 16.; บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์รสวรรณคดี
ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2522), 5.; ชลธิรา สัตยาวัฒนา, ผจงถ้อยร้อยเรียง (กรุงเทพฯ: 
ปลาตะเพียน, 2530), 7.; รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ, ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี (กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น, 2544), 19. 
; กุสุมา รักษมณี, สันสกฤตวิจารณา (กรุงเทพฯ: แม่ค าผาง, 2547), 29-38. 

52วิสุทธ์ บุษยกุล, วิสุทธิ์นิพนธ์ (กรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ,์ 2520), 278. 
53อัจฉราภรณ์  ธาตุวิสัย, “การศึกษาวิเคราะห์คีตโควินทกาวยะ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556), 159. 
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น่าจะพัฒนามาสู่รูปแบบอลังการทางเสียงในต าราประพันธศาสตร์สมัยต่อมาได้ง่ายขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า
คัมภีร์พระเวทเองนั้นถือว่าระดับเสียงมีความส าคัญยิ่งระดับเสียงพระเวทมีระดับส าเนียงเป็น
เสียงดนตรี (Pitch) และระบบเสียงเป็นท่วงท านองนี้แสดงความหมายของถ้อยค าและรูปประโยคด้วย 
เช่น ระดับเสียงฤคเวทสังหิตา หากเป็นระดับเสียงสูง เรียกว่า “อุทาตฺต” ไม่มีเครื่องหมายใดๆประโยค
ข้อความ แต่ถ้าเป็นระดับเสียงต่ า เรียกว่า“อนุทาตฺต”จะปรากฏเครื่องหมายขีดข้างใต้ค า และถ้าเป็น
ระดับเสียงสูงและต่ า เรียกว่า“สฺวริต”แสดงเครื่องหมายขีดลงเหนือค า54 ท่วงท านองที่เป็นเสียง
เหมือนกับเสียงดนตรีท าให้บทสวดในคัมภีร์พระเวทมีความไพเราะจับใจ เป็นการคงไว้ซึ่งท านองเสียง
ที่มีกฎเกณฑ์เพ่ือยังผลต่อการสดุดีเทพผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบศัพทาลังการในชั้นหลังที่
แสดงให้เห็นความงดงามของการเล่นเสียงทั้งการเล่นค า ซ้ าค า ฯลฯ ตลอดทั้งถ้อยค าที่ลึกซึ้งเมื่อบูชา
เทพเจ้า ถ้อยค าที่เลือกมาใช้อย่างสูงส่งนี้เองก็อาจพัฒนาหรือมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ใน
ชั้นหลังจนกระทั่งเกิดเป็นอลังการทางความหมายที่ลึกซึ้ง  

ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ ของภรตมุนี อัธยายที่ 17 บทที่ 43 แสดงชนิดของอลังการทั้งศัพ
ทาลังการ ได้แก่ ยมก และอรรถาลังการ ได้แก่ อุปมา ทีปก รูปก ดังที่ว่า  

 
   อุปมา ทีปก  ไจว รูปก  ยมก  ตถา / 
   กาวฺยไสฺยเต หฺยลงฺการาศฺจตฺวาระ ปริกีรฺติตาะ // 
 

 อุปมา ทีปก รูปก และยมก เหล่านี้คืออลังการ 4 ประการ ของกวีนิพนธ์ที่ได้กล่าวถึง
มาแล้ว 

ข้อความข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้าการแต่งคัมภีร์นาฏยศาสตร์ อลังการที่ยึดถือ
กันมีเพียง 4 ชนิด (อาจจะมีอลังการชนิดอ่ืน แต่ไม่เป็นที่นิยม) และนับตั้งแต่สมัยของภรตมุนี อลังการ
ก็มีปรากฏเพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาซับซ้อนหลากหลายขึ้น และเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักอลังการในยุคหลัง 
ดังที่ วาคภฏะ ผู้แต่งวาคภฏาลังการหรืออลังการศาสตร์ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของอลังการ และยก
รายชื่ออลังการไว้ในตอนต้นดังที่ว่า  

 
คราวนี้เราจะกล่าวถึงประมวลอลังการอันไม่มีอยู่แล้วไซร้ ค าประพันธ์

แม้แต่ที่ปราศจากโทษทั้งหลายและประกอบไปด้วยคุณทั้งหลาย ก็ยังไม่สง่า

                                           
54จ าลอง สารพัดนึก, สันสกฤต วรรณกรรมพระเวท (กรุงเทพฯ:  ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), 46. 
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เหมือนรูปร่างหญิงอันสักแต่ปราศจากลักษณะที่ชั่ว และกอปรด้วยลักษณะที่ดีแต่
เท่านั้นก็ยังไม่สง่าฉะนั้น 

“จิตฺรมฺ” (แปลก) “วกฺโรกฺติ” (พูดไม่ตรง) “อนุปราส” (พูดซ้ าๆ) และ 
“ยมก” เป็นอลังการฝ่ายเสียง อลังการฝ่ายความหมายก็คือ “ชาติ” (ชาติ) 
“อุปมา” “รูปกมฺ” (รูป) 

“ปฺรติวสฺถูปมา” (เปรียบเทียบกับวัตถุอื่น) “ภรานฺติมานฺ” (หลง)            
“อากเษป” (คัดค้าน) “ปริวฺฤตฺติ” (สงสัย) “ทฺฤษฺฏานฺต” (ตัวอย่าง) “วฺยติเรก” 
(วิเศษ) “อปหฺนุติ” (ปฏิเสธ) “ตุลฺยโยคิตา” (การประกอบสิ่งที่เหมือนกัน) 

“อุตฺปเรกษา”(การสมมต) “อรฺถานฺตรนฺยาส” (อ้างเรื่องอื่น) “วิภาวนา” 
(แสดงเป็นของวิเศษ) “ทีปกมฺ” (ประทีป) “อติศย” (อดิศัย) “เหตุ” (เหตุ)           
“ปรฺยาโยกฺติ” (พูดอ้อมค้อม) “สมาหิตม”ฺ (รวมไว้) 

“ปริวฺฤตฺติ” (แลกเปลี่ยน) “ยถาสงฺขฺยมฺ” (โดยล าดับ) “วิษม” (ไม่สมกัน) 
“สโหกฺติก” (กล่าวพร้อมๆกัน) “วิโรธ” (พิรุธ) “อวสร” (เอาลงไว้) “สารมฺ” (แก่น
สาร) “ส ศเลษ” (พาดพิง) “สมุจฺจย” (ชุมนุม) 

“อปฺรสฺตุตปฺรศ สา” (สรรเสริญที่เขาไม่ชมเชยกัน) “เอกาวลี” (สร้อยคอ
สายเดียว) “อนุมา” (อนุมาน) “ปริสงฺขฺยา”(จ ากัด) “ปฺรศฺโนตตรมฺ” (ปุจฉา
วิสัชชนา) และ “สงฺกร” (ผสม)55 

 

3.3 ประเภทของอลังการแต่ละรูปแบบ 
 รูปแบบอลังการที่พัฒนาตามล าดับนี้ จึงท าให้สามารถจ าแนกอลังการประเภท

หลักๆออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ศพฺทาลงฺการ คือ อลังการที่มุ่งความงามของค าประพันธ์ทางด้านเสียง 
และอรฺถาลงฺการ คือ อลังการที่มุ่งความงามของค าประพันธ์ทางด้านความหมาย 

  ต าราบางแห่งก็ระบุอลังการประเภทที่ 3 เรียกว่า “ศพฺทารฺถาลงฺการ” คือ อลังการ
ที่มุ่งความงามของค าประพันธ์ทางด้านเสียงและความหมาย56 หรือที่โภชะ เรียกอลังการในลักษณะที่
ผสมกันอีกชื่อหนึ่งว่า “อุภยาลังการ”ตามแนวคิดที่ว่าบทกวีนิพนธ์บทหนึ่งนั้น ย่อมมีอลังการที่ผสม
ดังที่ว่านี้ปรากฏอยู่ด้วยเสมอ57 แต่เพ่ือความเข้าใจขอบเขตและหลักการของทฤษฏีอลังการได้แจ่มชัด 
ผู้วิจัยแบ่งประเภทหลักของอลังการตามที่นักวรรณคดีสันสกฤตส่วนใหญ่ใช้อธิบายกวีนิพนธ์ซึ่งจ าแนก

                                           
55ป.ส.ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 18-19. 
56 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม, 9. 
57B.S.Antoni, A Study of Alaṃkārikas in Sanskrit Mahākāvyas and Khaṇḍakāvyas 

(Delhi: Amar Printing Press, 1977), 55. 
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เป็น 2 ประเภทดังข้างต้น เนื่องจากรูปแบบอลังการมีอยู่เป็นจ านวนมาก ปรากฏในต าราอลั งการ
ศาสตร์เล่มต่างๆไม่เท่ากัน  ในที่นี้จะกล่าวถึงต าราที่อธิบายแนวทางอลังการจ านวน 5  เล่ม คือ (1) 
นาฏยศาสตร์ ของ ภรตมุนิ  (2) กาวยาลังการ ของภามหะ (3) กาวยประกาศ ของมัมมฏะ พุทธ
ศตวรรษที่ 11 (4) วาคภฏาลังการ ของ วาคภฏะ  (5) สาหิตยทรรปนะ ของ วิศวนาถ ต าราที่ให้

แนวทางอลังการทั้ง 5 เล่ม มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.นาฏยศาสตร์ ของ ภรตมุนี  สันนิษฐานว่าต าราเล่มนี้แต่งในคริสต์ศตวรรษที่ 1 

อธิบายโดยใช้รูปแบบโศลกและมีร้อยแก้วแทรกอยู่บ้าง เนื้อหาของนาฏยศาสตร์ แบ่งออกเป็น 38            
อัธยายะ58  

อัธยายะท่ี 1 3 และอัธยายะสุดท้าย กล่าวถึงก าเนิดของการละคร  
อัธยายะท่ี 2 และ 3 กล่าวถึงการสร้างเวทีการละคร พิธีเปิดการละคร  
อัธยายะท่ี 4,8 14 24 และ25 อธิบายกระบวนท่าร าต่างๆ  
อัธยายะท่ี 5 กล่าวถึงบทเบิกโรง  
อัธยายะท่ี 6 กล่าวถึงเรื่องรส  
อัธยายะท่ี 7 กล่าวถึงเรื่องของภาวะ  
อัธยายะที่ 15 กล่าวถึงฉันท์  
อัธยายะท่ี 16 กล่าวถึงอลังการ   
อัธยายะท่ี 17 กล่าวถึงภาษาท่ีตัวละครใช้ในการแสดง   
อัธยายะท่ี 18 ทศรูป  
ธยายะท่ี 19 กล่าวถึงวิวัฒนาการของท่าทางการแสดง  
อัธยายะท่ี 20 กล่าวถึงประเภทของบทละคร  
อัธยายะท่ี 21 กล่าวถึงการแต่งตัวของตัวละคร  
อัธยายะท่ี 22 และ 23 ประเภทของพระเอก นางเอก และตัวละครต่างๆ  
อัธยายะท่ี 26 และ 23 กล่าวถึงประเภทของพระเอก นางเอก และตัวละครต่างๆ  
อัธยายะท่ี 26 และ 35 กล่าวถึงบทบาทของตัวละคร  
อัธยายะท่ี 27 กล่าวถึงเวลา สถานที่ และโอกาสของการแสดง  
และอัธยายะท่ี 28-34 กล่าวถึงดนตรีและบทเพลง 

                                           
58ในการพิมพ์เผยแพร่นาฏยศาสตร์ พบว่าบางฉบับมีจ านวนอัธยายะไม่เท่ากัน มีทั้ง 36 อัธยายะ 37  

อัธยายะ และ 38 อัธยายะ 
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 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอลังการมีอยู่น้อยมาก มีเพียง 4 ประเภทเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัย
พิจารณาอลังการในนาฏยศาสตร์ในฐานะเป็นประเภทของอลังการที่เก่าแก่ที่สุด เชื่อมโยงไปถึง
อลังการในต าราเล่มอ่ืน 

 2. กาวยาลังการ ของภามหะ สันนิษฐานว่าต าราเล่มนี้แต่งในคริสต์ศตวรรษที่ 4 
อธิบายความรู้เกี่ยวกับอลังการโดยเฉพาะ แต่งด้วยรูปแบบร้อยกรองโดยตลอด เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 
ปริจเฉท ดังนี้ 
  ปริจเฉทท่ี 1 หน้าที่ของกวีนิพนธ์ ธรรมะ อรรถะ กามะ และโมกษะ คุณลักษณะของ
กาวยะ 
  ปริจเฉทท่ี 2 คุณ 3 ประเภทในการประพันธ์ มาธุรยะ ประสาทะ และโอชะ กล่าวถึง
อลังการ 
  ปริจเฉทท่ี  3 ชนิดของอลังการ  
  ปริจเฉทท่ี  4 กล่าวถึงอลังการต่อ 
  ปริจเฉทท่ี 5 กล่าวถึงอลังการต่อ 
  ปริจเฉทท่ี 6 กล่าวถึงอลังการต่อ 

ต าราเล่มนี้ ภามหะจ าแนกอลังการออกเป็นอลังการเก่าที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์นาฏย
ศาสตร์ และอลังการที่พัฒนามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากอลังการที่เป็นส่วนค าอธิบายหลักแล้ว ยัง
มีอธิบายถึงคุณลักษณะที่งดงามของการประพันธ์ประกอบด้วยทั้งการพินิจภาษา คุณที่ลงตัวในกวี
นิพนธ์  รีติที่ใช้ในบทประพันธ์ 

3. กาวยประกาศ ของมัมมฏะ59 สันนิษฐานว่าต าราเล่มนี้แต่งในคริสต์ศตวรรษที่ 11 
อธิบายโดยแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ การิกะ วฤตติ และตัวอย่างประกอบค าอธิบายซึ่งน ามาจาก
ผลงานกวีเล่มต่างๆ เนื้อหาของต าราแบ่งออกเป็น 10 อุลลาสะ ดังนี้ 
  อุลลาสะ 1 อธิบายความหมายและประเภทของกาวยะ 
  อุลลาสะ 2 อธิบายวาจก ลากษณิก และวยัญชกะ 
  อุลลาสะ 3 อธิบายชนิดและหน้าที่ของวยัญชกะ 
  อุลลาสะ 4 อธิบายเรื่องธวนิและรส 
  อุลลาสะ 5 คุณีภูตวยังคย 
  อุลลาสะ 6 จิตร 
  อุลลาสะ 7 อธิบายโทษของปท วากย อรรถ และรส 

                                           
59มีชีวิตก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เช่ือว่าเป็นพราหมณ์อยู่ในแคว้นแคชเมียร์ เป็นบุตรของชัยยฏ หรือ

อาจจะเป็นน้องชายของไกยฏ  
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    อุลลาสะ 8 อธิบายความแตกต่างระหว่างคุณกับอลังการ 
  อุลลาสะ 9 อธิบายอลังการฝ่ายเสียง 
  อุลลาสะ 10 อธิบายอลังการฝ่ายความหมาย รวมทั้งโทษของอลังการ 

4. วาคภฏาลังการ ของวาคภฏะ สันนิษฐานว่าต าราเล่มนี้แต่งในคริสต์ศตวรรษที่ 12 
อธิบายความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการประพันธ์ แต่งด้วยรูปแบบร้อยกรองโดยตลอด เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5      
บริจเฉท (ปริเฉท) ดังนี้ 

ปริจเฉทที่ 1 ค านมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค าแนะน าส าหรับผู้ฝึกหัดแต่งค าประพันธ์  
อธิบายความหมายของกาวฺย ประติภา วยุตปัตติ และอัภยาส 
ปริจเฉทที่ 2 ภาษาต่างๆที่พึงใช้ในการประพันธ์ ประเภทของค าประพันธ์ สิ่งที่เป็น   
ความบกพร่องในการประพันธ์ 

  ปริจเฉทท่ี 3 สิ่งที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการประพันธ์ 
ปริจเฉทที่ 4 อลังการต่างๆ ค าอธิบายและบทอุทาหรณ์  กล่าวถึงอลังการฝ่ายเสียง 
และอลังการฝ่ายความหมาย รีติ 

  ปริจเฉทที่ 5 รสต่างๆ ประเภทของนายก นายิกา บทอวยพร และบทสรุปความ 
5. สาหิตยทรรปณ ของวิศวนาถ กวีราช สันนิษฐานว่ าต าราเล่มนี้ แต่งใน

คริสต์ศตวรรษที่ 14 อธิบายความรู้ทางการประพันธ์และการละคร แต่งด้วยรูปแบบร้อยกรองโดย
ตลอด เนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 ปริเฉท ดังนี้ 

ปริเฉทที่ 1 ธรรมชาติของกวีนิพนธ์ ประโยชน์และความหมายของกาวยะ 
ปริเฉทที่ 2 ความหมายของบท วากยะ อรรถ นิยามของค าประโยค พลังของค า 
ปริเฉทที่ 3 รสและภาวะที่เก่ียวข้องกัน 
ปริเฉทที่ 4 พลังของค า คือ ธวนิ และคุณีภูตวยังคยะ 
ปริเฉทที่ 5 อธิบายความหมายของค าขยายรายละเอียดจากบทที่ 2 การมีอยู่ของ   
             วยัญชยาวฤตติ และการฏิเสธการมีอยู่ของวยัญชยาวฤตติ 
ปริเฉทที่ 6 ว่าด้วยการละคร มี 2 ประเภท คือ ทฤศยะและเศรายะ 
ปริเฉทที่ 7 โทษของกาวยะ  
ปริเฉทที่ 8 คุณของกาวยะ 
ปริเฉทที่ 9 ลีลาการประพันธ์ ประกอบด้วย ไวทรรภี เคาฑี ปัญจาลี และลาฏี 
ปริเฉทที่ 10 อลังการทางฝ่ายเสียงและอลังการฝ่ายความหมาย 
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ตารางที่ 3 แสดงชนิดอลังการในต าราอลังการศาสตร์ 
ที ่ ต าราอลังการศาสตร์ ประเภทของอลังการที่ปรากฏ 

อลังการฝ่ายเสียง อลังการฝ่ายความหมาย 
1 นาฏยศาสตร์ ของภรตมุนิ   ยมก อุปมา ทีปกะ รูปกะ 
2 กาวยาลังการ ของภามหะ ยมก อนุปราส อุปมา ทีปกะ รูปกะ อติศโยกติ  อาเกษ

ปะ อรรถานตรันยาสะ วยติเรก วิภาวนา 
สมา โสกติ  ยถาสั งขยะ  อุต เปรกษา  
เปรยัส รสวัต อูรชสวิน อุทาตตะ ปรรยา
โยกตะ อปรัสตุตประศังสา วยาชัสตุติ 
อุปมารูปกะ อุปเมโยปมา ตุลยโยคิตา 
สโหกติ  อนันทวยะ ศลิษฏะ สมาหิตะ 
ปริ วฤตติ  อปหนุ ติ  วิ เ ศ โษกติ  วิ โ ร ธ         
นิทรรศนะ  สสันเทหะ สังสฤษฏิ ภาวิกะ
และอาศีล 

3 กาวยประกาศ ของ 
มัมมฏะ 

อนุปราส ยมก วโกรก
ติ เศลษะ และจิตร 
 

อุปมา อนันวยะ อปเมโยปมา อุตเปรกษา 
สสันเทหะ รูปกะ อปหนุติ เศลษะ สมา
โสกติ นิทรรศนา อปรัสตุตประศสา อติศ
โยกติ ประติวัสตูปมา ทฤษฏานตะ ทีป
กาลการะ ตุลยโยคิตา วยติเรกะ อากเษ
ปะ วิภาวนา วิ เศโษกิตะ ยถาสวยะ 
อรรถานตรันยาสะ   วิโรธะ สวภาโวกติ 
วยาชัสตุติ สโหกติ  วิโนกติ ปริวฤตติ ภาวิ
กะ กาวรยลิคะ ปรรยาโยกตะ อุทาตตะ 
สมุจจยะ ปรรยายะ อนุมานะ ปริกร วยา
โชกติ ปริสขยา การณมาลา อันโยนยะ 
อุตตระ สูกษมะ สาระ  อสคติ สมาธิ สม
มะ วิษมะ อธิกะ ปรตยนีกะ มีลิตะ เอกวลี 
สมรณะ 
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ตารางที่ 3 แสดงชนิดอลังการในต าราอลังการศาสตร์ (ต่อ)  
ที ่ ต าราอลังการศาสตร์ ประเภทของอลังการที่ปรากฏ 

อลังการฝ่ายเสียง อลังการฝ่ายความหมาย 
3   ภรานติมานะ ปรตีปะ สามานยะ วิเศษ ตท

คณะ อตทคณะ วยาฆาส สสฤษฏิ และ
สังกร 

4 วาคภฏาลังการ ของ 
วาคภฏะ         

อนุปราส ยมก วโกรกติ 
และจิตร 

ชาติ อุปมา รูปกะ ประติวัสตูปมา ภรานติ
ม าน  อาก เษป  สั ง ศยะ  นิ ศจ ยานตะ  
ทฤษฏานตะ วยติเรก อปหนุติ ตุลยโยคิตา 
อุตเปรกษา อรรถานตรันยาสะ สมาโสกติ  
(อันโยกติ) วิภาวนา ทีปกะ อติศยะ เหตุ ปร
ยาโยกติ   สมาหิตะ ปริวฤตติ ยถาสังขยะ 
วิษมะ สโหกติ วิโรธะ อวสระ สาระ เศลษะ 
สมุจจยะ อปรัสตุตประศังสา เอกาวลี อนุ
มานะ ปริสังขยา ปรัศโนตตรัม และสังกร 

5 สาหิตยทรรปนะ ของ 
วิศวนาถ 

อนุปราส ยมก วโกรกติ 
และเศลษะ 

อุปมา อนันวย อุปเมโยปมา สมรณัม    รูป
กะ ปริณาม สันเทหะ ภรานติมาน    อุล
เลข อุปหนุติ นิศจย อุตเปรกษา     อติศ
โยกติ  ตุลยโยคิตา ทีปก ปรติวัสตูปมา 
ทฤษฏานา นิทรฺศนา วฺยติเรก สโหกติ     วิ
โนกุติ สมาโสกติ ปริกร เศลษะ อปรัสตตัปร
ศัมสา วยาชัสตุติ  ปรยาโยกตัม อรรถานต
รันยาส กาวยลิงคะ อนุมานะ เหตุ อนุกูล 
อากเษป วิภาวนา วิเศโษกติ    วิโรธ อสัง
คติ วิษมัม สมัม วิจิตร  อธิกะ อันโยนยัม 
วิเศษ วยาฆาต  การณมาลา มาลาทีปกะ 
เอกาวสี  สาระ ยถาสังขยะ ประยายะ 
ปริวฤตติ ปริสังขยา อุตตระ อรรถายาตตะ 
วิกัลปะ สมุจจยะ สมาธิ  ประตยนีกะ    
ประตีปะ มีสิตะ สามานยะ  
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ตารางที่ 3 แสดงชนิดอลังการในต าราอลังการศาสตร์ (ต่อ)  
ที ่ ต าราอลังการศาสตร์ ประเภทของอลังการที่ปรากฏ 

อลังการฝ่ายเสียง อลังการฝ่ายความหมาย 
5   ตัทคุณ  อตัทคุณ สูกษมะ วยาโชกติ      

สวภาโวกติ ภาวิกัม  อุทาตะ รสวัต เปรยัส 
อูรชัสวิ สมาหิตัม ภาโวทยะ ภาวสันธิ 
ภาวศพล สันสฤษฏิ สังกร 

 
 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าอลังการที่กล่าวถึงในต าราอลังการศาสตร์ช่วงหลังจะ

พัฒนารูปแบบของอลังการจนมีความพิสดารยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาหิตยทรรปนะ อลังการมีจ านวน 
77 ชนิด อลังการทั้งฝ่ายเสียงและอลังการฝ่ายความหมาย   

3.3.1 ศัพทาลังการ: อลังการประดับตกแต่งกวีนิพนธ์ด้วยการเล่นเสียง60 
                 ศัพทาลังการหรืออลังการฝ่ายเสียงมีลักษณะของการซ้ าค าหรือซ้ าเสียง
พยัญชนะในต าแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะในส่วนต้น กลางบท ท้ายบท ต้นบาท กลางบาท ท้ายบาท เป็นต้น 
เพ่ือให้บทประพันธ์นั้นน่าอ่าน มีเสียงไพเราะน่าฟัง เพ่ิมความสง่างามให้บทประพันธ์61 ศัพทาลังการมี
รูปแบบที่น้อยกว่าอรรถาลังการ ต าราอลังการศาสตร์พัฒนารูปแบบศัพทาลังการจากมีเพียง 1 เดียว 
ต่อมาเพ่ิมเป็น 4 ชนิด และเพ่ิมขึ้นอีก 5 ชนิด จนกระทั่งศัพทาลังการลงตัวที่ 6 ชนิด มีดังนี้           
(1) อนุปราส (2) ยมก (3) วโกรกติ (4) เศลษะ (5) จิตร (6) ปุนรุกตวทาภาส  ในที่นี้จะอธิบาย                
ศัพทาลังการที่มีความส าคัญ เป็นที่นิยมกันพอสังเขปดังนี้ 

อนุปราส คือ การเล่นเสียง ซ้ าเสียงพยัญชนะในวรรคเดียวกัน ดังที่มัมมฏะ ให้
ค าอธิบายว่า เป็นการซ้ าอักษรเดียวกัน มีจุดประสงค์ที่ความเหมือนกันของเสียงพยัญชนะหนึ่งๆ แม้
พยัญชนะจะประกอบด้วยสระที่ต่างกันไป62 นักอลังการศาสตร์แบ่งชนิดย่อยของอนุปราสต่างกันไป 
เช่น มัมมฏะ แบ่งชนิดย่อยของอนุปราส เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

                                           
60ผู้วิจัยได้ให้อรรถาธิบายเรื่องอลังการด้านเสียงไว้อย่างละเอียดในบทที่ 4 ในหัวข้อที่ว่า อลังการด้าน

เสียงในจารึกปราสาทตาพรหม 
61วชิราภรณ์ วรรณดี,“ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของอัศวโฆษ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑติ 

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2522), 42. 
62Mammaṭa. , Kāvyaprakāśa of Mammaṭa. trans. by Ganganath Jha  (Varnasi: 

Bharatiya Vidya Prakashan, 1967), 319. 
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เฉกานุปราส คือ การซ้ ากลุ่มเสียงพยัญชนะเพียงครั้งเดียว  ตัวอย่าง “กาม
ปริกษาม กามินีคณฑปณฑุต ” จะเห็นว่า มีการซ้ าเสียงพยัญชนะครั้งเดียวคือ ณฑ  

วฤตตยนุปราส คือ การซ้ าพยัญชนะตัวเดียวหรือหลายครั้ง ตัวอย่าง “อลมลม
ลิ มฺฤณริติ วทติ ทิวานิสฺห  พาลา” จะเห็นว่า มีการซ้ าเสียง ม สามแห่ง 

วาคภฏะ แบ่งชนิดย่อยของอนุปราส เป็น 2 ชนิดเช่นกัน ได้แก่ 
เฉกานุปราส หรืออนุปราสอันปราชญ์นิยมใช้ ลักษณะเหมือนกับที่มัมมฏะ

อธิบาย 
ลาฏานุปราส คือ อนุปราสที่ชาวลาฏ 63นิยมใช้ ค าอธิบายเช่นเดียวกับ              

วฤตตยนุปราส คือ การกล่าวซ้ าพยัญชนะหรือกลุ่มพยัญชนะหลายครั้ง บางครั้งซ้ าเพียงค าเดียว หรือ
บางครั้งซ้ าท้ังบาท วาคภฏะยกตัวอย่างดังนี ้

 
รเณ รณวิโตหตฺวา ทานวานฺ ทานวทฺวิษาฯ 
นีตินิษฺเฐน ภูปาล  ภูริยมฺ ภูสฺตฺวยา กฤตาฯ 
 

ตัวอย่างนี้ มีการซ้ ากลุ่มเสียงพยัญชนะ รณ และทานว อย่างละครั้ง และซ้ า
กลุ่มพยัญชนะ ภู สามครั้ง 

ส่วนวิศวนาถ แบ่งชนิดย่อยของอนุปราส เป็น 5 ชนิด ได้แก่ 
เฉกานุปราส ค าอธิบายเหมือนกับที่มัมมฏะและวาคภฏะใช้ คือพยัญชนะ

หลายตัวกล่าวซ้ าเพียงครั้งเดียว 
วฤตตยนุปราส ค าอธิบายเหมือนกับที่มัมมฏะใช้ คือการซ้ าพยัญชนะตัวเดียว

หรือหลายครั้ง 
ลาฏานุปราส คือ การซ้ าค าเดียวกัน ซ้ าในความหมายเดียวกัน แบ่งย่อยอีก

เป็นลาฏานุปราสที่ซ้ ากันหลายบท ลาฏานุปราสที่ซ้ ากันบทเดียว ลาฏานุปราสที่ซ้ าค านามในสมาส
เดียวกัน ลาฏานุปราสที่ซ้ าค านามในค าสมาสต่างกัน และลาฏานุปราสที่ซ้ าค านามนอกสมาสกับ
ค านามในสมาส 

ศรุตยนุปราส คือ การซ้ าพยัญชนะที่อยู่ ในฐานทที่ เกิดร่ วมกัน เช่น                  
ปรยนิกคฺรนฺถิ  พนฺธุทฺวิคุนิตภูชคเศฺลสสมฺวิตชโนรฺ จะเห็นว่าหน่วยเสียง ป พ ภ และ ว เป็นพยัญชนะที่
อยู่ในฐานที่เกิดร่วมกัน คือ วรรคโอษฐยะ และพยัญชนะ ถ ธ ต ส และ น เป็นพยัญชนะที่อยู่ในฐาน
ทันตยะซ้ ากัน 

                                           
63ชาวพ้ืนเมืองที่อยู่ในท้องถิ่นลาฏะ 
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อันตยานุปราส คือการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะสุดท้ายของวรรค ดังตัวอย่าง 
 

จตฺวาระ ปฺรถยนฺตุ วิทฺรุมาลตรกฺตกฺตนคุลิเศฺรนยะ / 
ศฺรุยะ โศณสสโร ชโกรกรุจเสฺต ศารฺงฺคิณะ ปราณยะ // 
 

                          ในที่นี้ เสียงสัมผัสที่ซ้ าพยัญชนะกันคือ ยะ  
                            ยมก คือ การซ้ าพยางค์ หรือกลุ่มค า ส่วนที่ซ้ าจะมีความหมายแตกต่างจาก
เดิม หรือที่ภามหะให้ค าอธิบายว่า การซ้ าตัวอักษรที่มีความหมายต่างกัน แต่มีเสียงต่างกัน 64 ใน
อลังการศาสตร์ กล่าวถึงยมกไว้อย่างละเอียด มีการซ้ าพยัญชนะเบื้องต้น การซ้ าพยัญชนะตอนกลาง 
การซ้ าพยัญชนะตอนปลาย และมีการกล่าวซ้ าในบาทต่างๆจ านวนมาก ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับยมก
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทที่ 5 อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม 

 3.3.2 อรรถาลังการ : อลังการประดับตกแต่งกวีนิพนธ์ด้วยความหมายให้ลึกซึ้ง 
                                 อลังการทางความหมาย คือ การใช้โวหารเปรียบเทียบประดับเนื้อความให้
งดงาม หรือ โวหารแฝงความหมาย เพ่ือให้มีความลึกซึ้งในการตีความหมายต่าง ๆ กันไป  ในที่นี้จะ
ยกตัวอย่างอลังการทางความหมายหรืออรรถาลังการที่ส าคัญ ปรากฏในต าราอลังการศาสตร์ของวาค
ภัฏ น าเสนอในรูปของตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 
1 อุปมา เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่เหมือนกัน

ระหว่างอุปมานและอุปไมย โดย
ใช้ค าว่า ปฺรตฺยย คือ อักษรหรือ
ค าที่ต่อเติมไว้ในส่วนท้ายค า หรือ 
อวฺยย เป็นค าในกลุ่ มเช่น อิว 
ความหมายว่า เหมือนกัน เป็นต้น 
และการใช้ค าในรูปสมาส 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ใดๆ มาพ่ึงพระ
บาทของพระองค์อันเหมือนพระบาท
ของพระองค์เอง ผู้นั้นๆ ย่อมได้รับศรี
อันเป็นของมงคล น่าอัศจรรย์และ
ถาวรเหมือนที่ผู้เหล่านั้นได้รับอยู่ 

 
 

                                           
64Bhāmaha, kāvyālaṃkāra.trans. by Naganatha Sastry (Delhi: Motilal Babarsidass, 

1991), 27. 
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ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 
2 รูปกัม อลังการที่กล่าวอุปมาและอุปไมย

เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน เพราะมี
ลักษณะเหมือนกัน จะกล่าวค าที่
หมายถึงอุปมาและอุปไมยรวมเข้า
เป็นสมาส หรือไม่รวมก็ได้ หรือ
จะกล่าวลักษณะเพียงส่วนเดียว
หรือทั้งหมดก็ได ้

พระจันทร์คือดอกบัวที่ราตรีถือเล่นได้
โผล่ขึ้นพลางท าแผ่นดินพร้อมทั้งเขา
หลวงทั้งหลายขาวด้วยแสงสว่าง 

3 ประติวัสตูปมา อลั งการที่ปรากฏว่ามีสิ่ งหนึ่ ง
เหมือนกันกับสิ่งหนึ่ง ถึงแม้ไม่มี
ค าระบุความหมายว่าเหมือน  

(พระเนมินาถ) พระองค์เดียวได้เป็นที่
น่าอัศจรรย์ในยทุวงศ์ ถึงแม้ว่าในวงศ์
นั้นได้มีวีรบุรุษเป็นจ านวนมาก กลีบใน
ดอกล าเจียกจะมีกลิ่นหอมได้ทั้งหมด
หรือ ซึ่ งอธิบายได้ว่ าพระเนมินาถ
เหมือนกับกลีบหอมของดอกล าเจียก 
ค าประพันธ์กล่าวเพียงพระเนมินาถ
และดอกล าเจียกเป็นเรื่องติดต่อกัน 

4 ภรานติมาน อลังการที่มีการตัดสินน าเอาสิ่ง
หนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะที่
คล้ายกัน 

หมู่แมลงภู่โผลงที่ใบหน้าด้วยส าคัญว่า
เป็นดอกบัวทอง โผลงที่ตาด้วยส าคัญ
ว่าเป็นดอกนีลุบล และโผลงที่ (ปาก) 
ยิ้มด้วยส าคัญว่าเป็นดอกกุมุท  ซึ่ง
อธิบายได้ว่าใบที่แมลงภู่มองเห็น เป็น
เสมือนกับดอกบัวทอง โดยเข้าใจว่าตา
เป็นดอกนีลุบล และเข้าใจว่าปากก าลัง
ยิ้มอยู่นั้นเป็นดอกกุมุท 

5 อากเษป อ ลั ง ก า ร ที่ ก ล่ า ว ห รื อ สื่ อ
ความหมายให้เข้าใจว่าคือการ
ปฏิเสธ 

เหล่าบุคคลผู้ ไม่ต้องการเกียรติ  ไม่
แสดงกรุณาแม้แต่น้อย บุคคลผู้นั้นจะ
ร่ ารวยเหมือนท้าวกุเวรก็จะให้เงินทอง
แก่ผู้อื่น แม้ในขณะที่ตาย 
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ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 
6 สังศยะ อลังการที่แสดงว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งนี้ 

เพราะมีลักษณะที่เหมือนกัน 
ได้เห็นพระแสงดาบอันอยู่ในพระหัตถ์
นั้นแล้ว พวกกวีก็เกิดมีความคิดต่างๆ 
กันว่า ดาบเล่มนี้จะเป็นผมของราช
ลักษมีของศัตรู หรือว่าจะเป็นควันของ
ไฟ คือพระเดช 

7 นิศจยานตะ   อลังการที่ได้อาศัยเหตุผลแก้ข้อ
สงสัย 

ถ้าพระองค์นี้เป็นพระอินทร์ ท าไมไม่มี
พระเนตรหนึ่งพัน ถ้าเป็นพระนารายณ์
ท าไมพระองค์ไม่ทรงมีสี่กร อ้อนึกได้
แล้ว พระองค์ผู้ทรงมีไก่กล้าอยู่เบื้อง
บนธุชของราชรถ นี้คือพระเจ้าชัยสิงห์
โอรสของพระเจ้าศรีกรรณเทพ มา
ประทับอยู่แถวหน้าในการสงคราม 

8 ทฤษฏานตะ อลังการที่แสดงความหมายอ้างว่า
ตนประพฤติตามผู้อื่น 

สร้อยคอของหญิงที่ก าลังแก่ลง หลุดไป
จากถันทั้งคู่ พลางกล่าวว่าผู้ที่บริสุทธิ์ 
และมีคุณ ย่อมหลีกการสมาคมกับ
ปติตไปไกล ซึ่งอธิบายได้ว่าสร้อยคอที่
ท าด้วยไข่มุกร้อยด้วยเชือกหลุดไปจาก
อกที่หย่อนยานไม่อาจรองรับสร้อยให้
คงอยู่ได้ ดู เหมือนจะแก้ตัวว่าถึงแม้
ผู้ อ่ืนๆ ที่มีลักษณะเหมือนตนคือมี
ความบริสุทธิ์ และมีคุณวุฒิก็ย่อมหลีก
คนที่เสื่อมทรามไปไกลเหมือนกัน ซึ่ง
ตนเองก็ประพฤติอย่างเขาเท่านั้น 

9 วยติเรก อลังการที่แสดงความหมายให้
เห็นว่าสิ่งสองสิ่งเหมือนกันด้วย
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสิ่ง
หนึ่งจะมีลักษณะที่เด่นกว่า 

พระเจ้ าชั ยสิ งห์ กับราชสีห์  มี เดช
เหมือนกัน แต่ทหารของศัตรูได้หนีการ
ท าสงครามกับฝ่ายหนึ่งแล้ว ก็รีบเข้า
ป่าโดยไม่เกรงกลัวอีกฝ่ายหนึ่ง 
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ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 
10 อปหนุติ อลังการที่แสดงความหมายใน

ชั้นต้นกล่าวปฏิเสธว่าสิ่งหนึ่งไม่ได้
เป็นสิ่งนั้น แต่แล้วได้กล่าวยืนยัน
ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน และมีลักษณะ
ที่เหมือนกัน 

นี่ไม่ใช่ความมืดในเวลากลางคืนอันเข็ม
คมแทงไม่เข้าและอันท าให้ตาบอด แต่
เป็นฝุ่ นที่ทัพของกามเทพอันออก
เดินทางเวลาพลบค่ าได้คุ้ยข้ึน 

11 ตุลยโยคิตา อลังการที่กล่าวถึงอุปมาอยู่ ใน
ระดับเดียวกับอุปไมย ซึ่งกล่าวถึง
การกระท าของสิ่ งทั้ ง สองสิ่ ง
เหมือนๆ กัน และพร้อมๆ กัน 

ความเป็นใหญ่ของท่านและของพระ
อาทิ ตย์ ป ร ากฏขึ้ น ใน โลกนี้  เ พ่ื อ
ประโยชน์ท าให้หนทางที่ดี อันความมืด
ได้ลบไปแล้วนั้น กลับชัดเจน 

12 อุตเปรกษา การสมมติขึ้นกล่าวว่าสิ่งหนึ่งเป็น
อีกสิ่งหนึ่ง เมื่อประกอบด้วยค า 
ประหนึ่งว่า  

หนอแสงพระจันทร์ อันแผ่ออกไป ตาม
ท้องฟ้านิดหน่อย ปรากฏประหนึ่งว่า
เป็นฟันของยักษ์ คือความมืดอันได้
กลืนโลกเข้าไปแล้ว หัวเราะด้วยความ
พอใจ 

13 อรรถานตรันยาสะ การแทรกเรื่องอ่ืนเข้ามาอ้างเป็น
หลักฐาน เพ่ือให้เห็นจริงตามที่ได้
กล่าวไว้ก่อนแล้ว 

เนื่องจากการดื่มเหล้า ตาของพวกหญิง
อัน(ตามธรรมดา) งามเหมือนดอกนี
ลุบล ได้กลายเป็นสีแดง การพูดก็
ผิดปกติไป สุรานุภาพเป็นอันเหลือที่จะ
คาดรู้ ล่ ว งหน้าว่ าจะแสดงออกมา
ประการใด มิใช่หรือ 

14 ส ม า โ ส ก ติ        
หรืออันโยกติ 

การกล่าวถึงสิ่งๆ หนึ่ง แต่ไปพูด
ถึ ง อี ก สิ่ ง ห นึ่ ง  ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ
เหมือนๆ กัน สามารถท าให้นึกถึง
สิ่งที่สื่อความหมาย 

แมลงผึ้งเอ๋ย อย่าพ่ึงเสียใจ จงไปเดิน
อยู่ท่ามกลางดอกไม้ “กรีร” เถิด “มาล
ตี” ถูกท าลายลงแล้วด้วยหิมะตกเป็น
อันมาก จะมาพบกันอีกได้อย่างไร ซึ่ง
อธิบายได้ว่ากรีร เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง 
ไม่มีใบ มักขึ้นอยู่ในที่กันดารน้ า ส่วน
มาลตี เป็นมะลิชนิดหนึ่ง แต่บางคน
บอกว่าเป็นจ าปาชนิดดอกเล็ก 
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ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 
15 วิภาวนา อลังการที่มีผลปรากฏอยู่ โดย

ปราศจากเหต ุ
ขอบรรดาพระชินเจ้า ผู้เป็นนักปราชญ์
ทั้งๆ ไม่ได้รับการศึกษา เป็นเจ้าเป็น
นายชั้นสูงสุด ทั้งๆ ไม่ได้มีทรัพย์ และ
รูปงาม ทั้ งๆไม่มี เครื่องประดับ จง
ปกป้องท่านทั้งหลาย 

16 ทีปกัม อลังการที่แสดงความหมายของ
ประโยคหลายประโยค สัมพันธ์
อยู่กับความหมายของค าๆ เดียว 
หรือนัยหนึ่งสัมพันธ์กันอยู่กับค า
ต่ า งๆ ซึ่ งมีความหมายอย่ า ง
เ ดี ย ว กั น ทั้ ง ที่ อ ยู่ ต อ น ต้ น 
ตอนกลาง และตอนปลาย 

ในเวลาค่ า ความมืดปรากฏอย่างงาม 
ดาวทั้งหลายปรากฏอย่างงามบนฟ้า 
บรรดาแถวดอกกุมุทปรากฏอย่างงาม 
และประทีปทั้งหลายปรากฏอย่างงาม 
ซ่ึงอธิบายได้ว่าความหมายของประโยค
หลายประโยคมีความเชื่อมโยงกับ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ต่ า ง ๆ  เ ป็ น
ความหมายอย่างเดียวกัน ดังจะเห็นว่า
ค าที่มีความหมายอย่างเดียวกันคือ วิ
ราชนฺเต ทฺโยตนฺเต วิภานฺติ และโศภนฺ
เต มีความหมายว่าปรากฏอย่างงาม 

17 อติศยะ การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไป
ได้ เพ่ือแสดงความประเสริฐของ
วัตถุต่างๆ นั้น 

หากจะมีฉัตรเจ็ดคันอันมีด้ามๆ เดียว
ตั้งอยู่บนภูเขา ก็จะเป็นที่เปรียบเทียบ
กับงู เจ็ดหัว อันแผ่ พังพานอยู่ เหนือ    
พระเศียร พระปารฺศฺวนาถชินเจ้า 

18 เหตุ การที่ กวีกล่ าวถึ งผู้ ใดก็ตามที่
กระท าการอันใด พร้อมกับแสดง
เหตุผลประกอบไปด้วยว่าผู้นั้น
น่าจะท าเช่นนั้นได้ดังนี้ 

หญิงสาวคนมึนเมา เพราะวัยรุ่นและมี
ความทุกข์ร้อนเพราะพรากจากสามี ได้
ร้องเพลงอันมีกังวานเสียงหวานก้องอยู่
ในล าคอ 
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ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 

19 ปรยาโยกต ิ สิ่งที่ต้องการกล่าวซึ่งปรากฏจาก
ข้อความที่ไม่ได้ร้อยกรองไว้เป็น
เรื่องของสิ่งนั้นโดยตรง 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ในการสงคราม
ใหญ่ๆ ฝูงม้าในกองทัพของท่านและ
พวกหญิงฝ่ายศัตรูชิงดีกัน คือฝ่ายหนึ่ง
ได้ใช้กีบคุ้ยฝุ่นให้กระจายออกไป และ
อีกฝ่ายหนึ่งได้ใช้น้ าตารวบฝุ่นเหล่านั้น 
ซึ่งอธิบายได้ว่าข้อความที่ร้อยกรองให้
ฟังเป็นเรื่องราวของม้ากับหญิงที่ชิงดี
กัน แต่โดยนัยของความหมายเป็นการ
สื่อให้เข้าใจถึงพระบรมราชานุภาพ
ของพระราชาพระองค์นี้ที่กวีต้องการ
สรรเสริญ 

20 สมาหิตะ สิ่งที่กล่าวถึงการกระท า และได้
เพ่ิมเหตุอ่ืนมาแต่ต้นด้วย 

เ วลาค่ า  ครั้ นผู้ หญิ งผู้ มี ม านะนึ ก
อยากจะไปสู่ที่อยู่ของคู่รัก นกยูงบน
ตึกอันเสียงดังสนั่นของเมฆฝนได้ปลุก
ให้ตื่นแล้ว ก็ได้ร้องขึ้นทันที 

21 ปริวฤตต ิ การกล่าวการแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่ง
กับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมกัน 

ข้าแต่ท่านผู้เป็นเจ้า พวกศัตรูของท่าน
ได้สละเรือนอันมีประทีปช่วงโชติแล้ว
ไปนอนอยู่ในถ้ ามีพ้ืนสว่างด้วยแสงมณี
ที่พังพานงูอันเข้าไปอยู่ข้างใน 

22 ยถาสังขยะ สิ่งที่กล่าวถึงมีเรื่องร้อยกรองไว้
ตามล าดับ 

เราคิดว่า สายบัว ใบไม้ อ่อน และ
ดอกบัว ได้แพ้แขนอันนิ่มนวลทั้งคู่ 
ความสง่าของเท้าอันเสมือนดอกบัว 
และใบหน้าอันงดงามนั้น (โดยล าดับ) 
แล้วปองร้าย จึงมาเพ่ิมความเดือดร้อน
ให้แก่กายในยามวิบัติ คือยามพรากคู่ 

23 วิษมะ ผู้พูดได้กล่าวสิ่งๆหนึ่งว่าไม่น่าจะ
ไปกับอีกสิ่ งหนึ่ ง ได้  เพราะไม่
เหมาะสมกันด้วยประการใด
ประการหนึ่ง 

ราชีมติ ลูกเอ๋ย ร่างกายของลูกอันอ่อน
เหมือนหยวกกล้วยนี้อยู่ที่ไหน การถือ
พรตอันท าให้ได้รับความยากล าบาก
ยากเย็นนี้ อยู่ที่ไหน 
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ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 

24 สโหกติ การแสดงข้อความให้เห็นว่าเหตุ
และผลเกิดขึ้นพร้อมๆ กันเพ่ือ
แสดงความสามารถของพระเอก 

ผู้ประกอบด้วยศรีผู้นั้นฉวยเกาทัณฑ์ขึ้น
พร้อมด้วยเกียรติของศัตรูทั้งหลาย โค้ง
เกาทัณฑ์พร้อมด้วยความทะนงของ
ศัตรู และดึงสายธนูเข้ามาพร้อมด้วย
ทรัพย์สมบัติของศัตรู 

25 วิโรธะ ประโยคที่แสดงความหมายว่ามี
พิรุธ ต่อมาปรากฏว่าที่แท้ไม่ได้มี
พิรุธ 

พระนารายณ์ได้ทรงฟ้ืนพระสติท าการ
ยุทธต่อไป เมื่อ (พระเนมินาถ) อันมี
เสื้อเกราะเลวก็ยังเป็นผู้มีเสื้อเกราะที่ดี 
แม้ได้เป็นชาวประมงก็ยังเป็นผู้ประสูติ
ในโลกกุตตรวงศ์นั้น ได้ท าพวกศัตรูให้
ท้อถอยต่อการสงครามแล้ว ซึ่งตัวอย่าง
ที่กล่าวถึงนี้ฟังดูพิรุธ เพราะผู้แต่งแปล
ทุรฺวาณพาณ ว่า เสื้อเกราะ แปลธีวร 
ว่า ชาวประมง แต่ผู้แต่งต้องการแยก
ค าแรกออกเป็น  ทุ รฺ ว าร  แปลว่ า 
ขัดขวางได้ยาก และพาณ แปลว่า 
ลูกศร  

26 อวสระ ข้อความที่ แสดง เรื่ องราว อัน
ประเสริฐ ประกอบไปด้วยข้อ
พิสูจน์ส าหรับเรื่องราวอันเป็นข้อ
ประเด็นนั้น 

(พระเจ้าชัยสิงห์) ผู้ทรงชนะแม้รากษส    
พรฺพรกในสงครามองค์นี้แหละ ทรง
ส าราญอย่างแน่นอน และทรงมีความ
ชัยชนะตามประสงค์เป็นที่สุด 

27 สาระ การตัดสินว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นของ
แก่นสาร แล้วกล่าวพรรณนาสิ่ง
นั้นสิ่งนี้เป็นของแก่นสารยิ่งๆ ขึ้น
ไปอีก 

ในสงสารวัฏความเป็นมนุษย์เป็นของ
แก่นสาร ส่วนความเป็นมนุษย์ การมี
สกุลดีเป็นของแก่นสาร ส่วนการมีสกุล
ดี ความเป็นผู้มีธรรมเป็นของแก่นสาร 
และส่วนความเป็นผู้มีธรรม การมีใจ
กรุณาเป็นของแก่นสาร 

 
 



53 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 

28 เศลษะ การพูดถึงประโยคเดียว แต่แปล
ค าความหมายทั้งหลายตามที่
ป ร ากฏอยู่ นั้ น เ อ ง  หรื อแยก
ความหมายคนละอย่างกัน เพ่ือ
แสดงความหมายหลายอย่าง 

แปลกที่แม้พระจันทร์ก็ได้สง่าอยู่ด้วย
ความรุ่งโรจน์ ในเวลาเช้า พลางท าให้
ดอกบัวขมรื่นเริง และคว้าเอาความ
งามของดอกบัวหลวงอันเป็นที่พึงใจไป
เสีย จะเห็นว่าในบทนี้ค าที่หมายถึงได้
สองอย่าง ซึ่ งค าว่า ราชา แปลว่า 
พระราชาด้วย พระจันทร์ด้วย กุวลย 
หมายถึ ง  ดอกบั ว ส าย  เ มื่ อ แ ย ก
ออกเป็นกุ แผ่นดิน และ วลย วง ก็
แปลได้ว่า วงของแผ่นดิน รมฺยามฺโภชศฺ
รียมฺ แยกออกเป็น รมฺย แปลว่า อัน
เป็นที่พึงใจ อมฺโภช แปลว่า ดอกบัว
หลวง และศฺรียม แปลว่า ซึ่งความงาม  

29 สมุจจยะ กล่ าวถึ งสิ่ งประเสริฐหรือเลว
ทรามหลายสิ่งไว้ในที่แห่งเดียวกัน 

บุคคลผู้อยู่ในคาม มีผู้ที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบ
เป็นผู้น า มีหญิงอันเป็นที่ตั้งแห่งเดียว
ของความคดโกงทั้งหลายเป็นภรรยา
ป่วยเป็นนิตย์ และอยู่ในบังคับของผู้อ่ืน
นั้น ถึงว่ามีชีวิตก็เท่ากับคนตาย 

30 อปรัสตุตประศังสา อลังการที่กล่าวสรรเสริญแต่สิ่งที่
คนทั่วไปไม่สรรเสริญกัน 

ในโลกนี้มีคน (จ าพวก) เดียวเท่านั้นอยู่
เย็นเป็นสุข คือคนขอทาน ผู้ส าราญอยู่
ตามอ าเภอใจ ไม่กลัวเจ้า ไม่กลัวโจร 

31 เอกาวลี การกล่าวถึงสิ่งที่ประเสริฐ แล้ว
ต่อ ไปกล่ าวถึ งสิ่ งที่ ป ระ เสริ ฐ
ยิ่งขึ้นไปอีก 

ประเทศมีนครอันมั่งคั่ง นครทั้งหลาย
นั้นมีอาคารเจ็ดชั้น อาคารนั้นทั้งหลาย
มีสตรีท ากิริยาชดช้อยและสตรีเหล่านั้น
ก็น่ารักยิ่ง 
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ตารางที่ 4 อรรถาลังการ หรืออลังการด้านความหมายในอลังการศาสตร์ของวาคภัฏ (ต่อ) 
ที ่ ชื่ออลังการ ค าอธิบาย ตัวอย่างประกอบ 
32 อนุมานะ อลังการที่เกิดความรู้ถึง เจ้าของ

เครื่องหมายในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต ด้วยอาศัยเครื่องหมายอัน
ประจักษ์ 

แม่น้ าทั้งหลาย ได้เกิดขึ้นจากน้ าอัน 
(พระเนมิฯ) ผู้เป็นเจ้าได้สรงในเวลา 
(ประสูติ) เป็นแน่ ถ้าไม่เช่นนั้น ไฉน
บุคคลได้อาบในแม่น้ า เหล่ านี้ แล้ ว
บริสุทธิ์ขึ้น 

33 ปริสังขยา การที่กล่าวถึงสิ่งของสามัญจ ากัด
ไว้กับสิ่งหนึ่งๆ โดยเฉพาะเพ่ือกัน
ลักษณะอันนั้นออกจากสิ่งอื่นๆ  

ในนครใด มีขโมยก็แต่ลมซึ่งลักกลิ่น
หอมอันเป็นทรัพย์สมบัติของชาวนคร 
มีผู้หวาดกลัวในเรื่อง “นิกฺษิปตฺ” (คือ
ทรัพย์สินอันได้น าไปฝากไว้ในอารักขา
ของคนอ่ืน) ก็มีแต่ชายหนุ่มผู้สง่า อัน
หวาดกลัวต่อ “นิกฺษิปตฺ” (การที่หญิง
รั ก ท อ ด ทิ้ ง  ห รื อ ก า ร ที่ ค น ห รื อ
เหตุการณ์ไสส่งไปห่างไกลหญิงที่รัก) 

34 ปรัศโนตตรัม อลั ง กา รที่ แ สด งค า ถ ามและ
ค าตอบ ไม่ว่าค าตอบนั้นจะอยู่
อย่างเปิดเผย หรือไม่ เปิดเผย 
หรือทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย 

ดูกร สัตบุรุษ สิ่งใดเป็นที่พ่ึงของสาธุชน
ผู้ก าลังจมลงในทะเลอันบุคคลแลไม่
เห็นฝั่งโน้น คือสังสารวัฏนี้-การหมด
ความรักความเกลียด 

35 สังกร การกล่าวถึงอลังการหลายอย่าง
มารวมกันไว้ในที่เดียวกัน 

สิ่งใดแสดงความประเสริฐของช้าง (ค า) 
ใด หมายถึง นก มียศมาแต่ไหน พญา
ครุฑปรากฏอย่างไรเป็นนิตย์ – (ตอบ
โดยล าดับว่า) “ทานวาริ” (น้ ามัน) “วิ” 
(นก) “อาชิต” (จากการสงคราม) 
“ทานวาริวิราชิต” (งามด้วยพระ
นารายณ์) 
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4. การใช้แนวคิดทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาศึกษาจารึกกัมพูชา 
แต่เดิมการศึกษาค้นคว้าจารึกสันสกฤตในประเทศกัมพูชายังไม่มีนักวิชาการผู้ใด ให้

ความส าคัญกับการศึกษาลักษณะทางด้านวรรณคดีในจารึกมากนัก แม้แต่โอกุส บาร์ธ ผู้ให้ความสนใจ
อย่างยิ่งต่อนิทานที่ปรากฏในคัมภีร์รามายณะ มหาภารตะและปุราณะ ซึ่งปรากฏในจารึกสันสกฤตใน
กัมพูชาจ านวนมากก็ยังไม่ได้กล่าวถึง จนกระทั่งฟรานซ์ คีลฮอร์น (Franz Kielhoen) ได้กล่าวถึง  
จารึกหันไชยว่าผู้แต่งจารึกได้ดึงข้อความจากมหากาพย์รฆุวงศ์ ของกาลิทาส ในการพรรณนาความ
เป็นผู้ชนะทิศต่างๆของพระเจ้าภววรมัน65 นักวิชาการที่แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้ง
ข้อสังเกตของคีลฮอร์น คือ ภัฏฏาจารยะ โดยเสนอแนวคิดทางทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาพิจารณา
จารึกกัมพูชา ภัฏฏาจารยะได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับประเพณีทางกาวยะที่สืบทอดกันมาในกัมพูชา
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีหลักฐานคือจารึกหลายหลัก ที่แต่งด้วยลีลาแบบกวีนิพนธ์สันสกฤต กวีย่อมใช้
ค าหรือกลุ่มค าและเทคนิคในการแต่ง โดยยึดต าราทางการประพันธ์ในการแต่ง ถ้อยค าที่ปรากฏใน
จารึกผู้แต่งจึงไม่ได้กล่าวถึงอย่างตรงไปตรงมา 

แนวทางการศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชาที่ใช้แนวคิดทางทฤษฏีวรรณคดี
สันสกฤต ปรากฏในงานศึกษาค้นคว้าของมเหศ กุมาร ศรัณ คือเรื่อง Studies in Sanskrit 

Inscriptions of Ancient Cambodia โดยได้กล่าวถึงความงามในจารึกภาษาสันสกฤตว่ามีรูปแบบ
ทางกาวยะท่ีงดงามอย่างไม่มีที่ติ ผู้แต่งเลือกใช้ฉันทลักษณ์ได้ถูกต้องตามแบบแผน มีการใช้อลังการดัง
จะเห็นได้จากลักษณะของเศลษะ อนุปราส และอุปมา ฯลฯ ในจารึกหลักที่ 78 พบที่วัดธิบดีใน            
เสียมราฐ เป็นจารึกที่สดุดีพระเกียรติพระเจ้ายโศวรมัน พร้อมกับพระโอรสของพระองค์คือพระเจ้า           
หรรษวรมันที่ 1 และพระเจ้าอีศานวรมัน นักจารึกอ้างว่าจารึกหลักดังกล่าวมีการใช้ค าประพันธ์ที่
ไพเราะ ใช้อลังการอติศโยกติ และอนุปราสซึ่งนักวรรณคดีสันสกฤตถือว่าเป็นลีลาการแต่งแบบเคาฑี66 

ข้อสังเกตของนักวิชาการท่ีรวบรวมจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชาที่ให้ความเห็นว่าจารึก
มีลักษณะทางอลังการ ท าให้เกิดงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาศึกษาจารึกภาษา
สันสกฤต ดังจะเห็นได้จากผลงานเรื่อง Inscription : Their Literary Value โดย รธะโควินทะ    
บะสัก (Radhagovinda Basak) และภัฏฏาจารยะ นักวิชาการทั้งสองท่านวิเคราะห์คุณค่าทาง
วรรณคดีในจารึกทั้งในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง โดยน าทฤษฏีอลังการศาสตร์
สันสกฤตมาวิเคราะห์จารึกในกลุ่มดังกล่าวและเปรียบเทียบข้อความจารึกกับวรรณคดีสันสกฤต
ประเภทกวีนิพนธ์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงขนบการแต่งกวีนิพนธ์ที่เหมือนกัน ดังที่ได้ยกตัวอย่างจารึก    

                                           
65จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา,”สถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยเกี่ยวกับจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชา 

ข้อสังเกตบางประการ,” 51. 
66Mahesh Kumar Sharan, Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia, 48. 
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หันไชย ที่มีลีลาข้อความเหมือนกับงานกวีนิพนธ์เรื่องเอกของกาลิทาส คือ มหากาพย์รฆุวงศ์และ   
กุมารสมภพ และได้แสดงให้เห็นว่าจารึกภาษาสันสกฤตส่วนมากเป็นบทสดุดีบุคคลส าคัญ เรียกว่า 
ปฺรศสฺติ และค าวิงวอนต่อเทพเจ้า จารึกแห่งอาณาจักรกัมพูชาก็ได้แฝงความคิดทางปรัชญาอย่างลึกซึ้ง
ด้วย67  

 งานวิจัยเรื่องหนึ่งที่ใช้แนวทางเดียวกันศึกษาความงามในจารึก คืองานวิจัยระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาสันสกฤต แห่งมหาวิทยาลัยปูเน ประเทศอินเดีย ของนางสุพัตรา  
อินทนะ (จุลพันธ์) เรื่อง A Critical Study of Kāvya in Sanskrit Inscriptions in India and 

Cambodia ผู้วิจัยเลือกกลุ่มจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดียสมัยหลังราชวงศ์เมารยะและ
ราชวงศ์คุปตะ จ านวน 21 หลัก และเลือกกลุ่มจารึกในอาณาจักรกัมพูชาสมัยก่อนพระนครถึงสมัย
พระนคร จ านวน 48 หลัก โดยใช้ทฤษฏีประพันธศาสตร์สันสกฤต คือ ทฤษฏีอลังการ รส คุณและรีติ 
งานวิจัยดังกล่าวนี้แสดงผลการศึกษาให้เห็นว่ากลวิธีการแต่งจารึกภาษาสันสกฤตทั้งในอินเดียและ
กัมพูชามีลักษณะทางกาวยะในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังปรากฏลีลาการแต่ง การพรรณนาเนื้อความ  
การเลือกใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ การใช้โวหารความเปรียบต่างๆ การเลือกใช้ค าการสื่อกระบวนความ
ทางอารมณ์ ความรู้สึกเช่นเดียวกัน คุณค่าทางกาวยะในจารึกประเทศอินเดียและประเทศกัมพูชาล้วน
แสดงให้เห็นความงามทางด้านวรรณศิลป์ตามรูปแบบทางกาวยะของกวีนิพนธ์สันสกฤต อันแสดงให้
เห็นถึงความรู้ ความสามารถในการแต่งจารึกของกวีอย่างชัดเจน68 

การศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศไทย โดยการตั้งข้อเกตว่าจารึกมีความ
งดงามในทางอลังการ จะเห็นได้จากผลงานเรื่อง Sanskrit Inscriptions of Thailand ของ            
สัตยะ วรัต  ศาสตรี (Satya Vrat Shastri) ตีพิมพ์เผยแพร่จารึกภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศไทย
ทั้งหมด 76 หลัก ให้รายละเอียดจารึกแต่ละหลักพอสังเขป ปริวรรตค าอ่าน และแปลเนื้อหาจารึก 
พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าจารึกบางหลักที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านภาษา และวรรณศิลป์ ตัวอย่าง
ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับความงามทางอลังการ ในจารึกสวนผักกาด (Suan Phak kat Palace 

Inscription) มีการรูปแบบอรรถาลังการ คือ อุปมา รูปกะ และอุตเปรกษา การใช้ศัพทาลังการที่เล่น
เสียงเล่นค า คือ เศลษะ ยมก และอนุปราส จารึกปราสาทพนมรุ้ง หลักที่ 9 (Prasat Phanom Rung 

Inscription No.9) กวีแต่งจารึกหลักนี้โดยใช้ลีลาวรรณศิลป์แบบกาวยะอย่างโดดเด่น มีรูปแบบค า

                                           
67Radhagovinda Basak and kamaleswar bhattacharya, “Inscription : Their Literary 

Value,” in The Cultural Heritage of India, voI. v 2 nd ed., enI., ed. Suniti Kumar chatterji (Calcutta: 
The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1978), 390-416. 

68Supatra Indana (Julapan), “A Critical Study of Kāvya in Sanskrit Inscriptions in India 
and Cambodia” (Ph.D.Thesis, University of Pune, 2003). 
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ประพันธ์ที่หลากหลาย กวีใช้อรรถาลังการที่พบมาก คือ อุปมา อุตเปรกษา และรูปกะ ส่วน
รูปแบบศัพทาลังการที่พบมาก คือ อนุปราส หรือในจารึกเมืองเสมา (Muang Sema Inscription) มี
ความงดงามในการใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ คือ รูปกะ และการใช้ภาพพจน์แบบแฟนตาซี คือ       
อุตเปรกษา69 

ในส่วนประเทศไทยนั้น นักวิชาการผู้ศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตที่ให้ความสนใจแนวทาง
ความงามตามอลังการศาสตร์ของอินเดียที่ โดดเด่น  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จิรพัฒน์               
ประพันธ์วิทยา ดังบทความที่น าเสนอองค์ความรู้ด้านทฤษฏีอลังการศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับจารึก
ภาษาสันสกฤตหลายเรื่อง จะเห็นได้จากบทความเรียบเรียงประกอบค าบรรยายในหัวข้อ จารึก
สันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา ทีช่ี้ให้เห็นความงามตามหลักอลังการศาสตร์ของจารึกภาษาสันสกฤต
ทั้งในประเทศอินเดียและในประเทศกัมพูชาว่ามีความงดงามลึกซึ้ง  ทั้ งความงามทางเสียง                  
(ศัพทาลังการ) ความงามทางความหมาย (อรรถาลังการ) อันแสดงให้เห็นขนบการแต่งตามลักษณะ
อลังการนับตั้งแต่พระภรตมุนีรจนานาฏยศาสตร์เป็นต้นมา ซึ่งแสดงอลังการไว้เพียง 4 ประเภท คือ 
อุปมา  ทีปกะ รูปกะ และยมก จากนั้นจารึกภาษาสันสกฤตในอินเดียก็สืบทอดหลักการแต่งตาม
อลังการทางวรรณศิลป์ต่อเนื่องมา เช่น ในจารึกของพระเจ้ารุทรทามัน แสดงหลักฐานว่าพระองค์ทรง
เชี่ยวชาญการแต่งค าประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง บทประพันธ์ที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยความ
เบา ความไพเราะ ความวิจิตร ความงาม และการสรรค ามาใช้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกันกับจารึก
ภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชา ปรากฏความเปรียบที่ลึกซึ้งท าให้จารึกบางหลักของกัมพูชามีความ
งามด้วยกลวิธีการแต่ง และจารึกภาษาสันสกฤตบางหลักมีความงามที่โดดเด่นกว่าจารึกภาษา
สันสกฤตในอินเดียซึ่งเป็นต้นแบบด้วย ดังตัวอย่างข้อความจากจารึกปราสาทพระขรรค์ซึ่งอยู่ใน          
รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกก่อนหน้าการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นเวลา 100 กว่าปี 
ข้อความจารึกปราสาทพระขรรค์มีอลังการที่สมบูรณ์ โดดเด่นในเรื่องการใช้ความเปรียบ และค าศัพท์
ที่ตีความได้สองความหมาย70  

ตัวอย่างข้อความจากจารึกปราสาทพระขรรค์ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
จารึกก่อนหน้าการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นเวลา 100 กว่าปี  ในบทที่ 9 ซึ่งมีเนื้อความที่ตรงกัน
กับจารึกปราสาทตาพรหมในรัชสมัยเดียวกัน ปรากฏข้อความว่า ภรฺตฺตา ภุโว ภวปุเร ภววรฺมฺมเทโว 

                                           
69Satya Vrat Shastri, Sanskrit Inscriptions of Thailand (Delhi: Vikas Computer & 

Printers Naveen Shahdara, 2014). 
70จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “ค าบรรยายเรื่อง จารึกภาษาสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา,” ใน 

ภาษา-จารึก 7  38. 
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วิภฺราชมานรุจิรญฺชิตมณฺฑโล ยะ ปูรฺณะ กลาภิรวนีนทฺทฺรกุลปฺรสูเตะ กรฺตฺตามฺฤต าศุริว ตาปหระ 
ปฺรชานามฺ   

ผู้แต่งกล่าวว่าพระเจ้าภววรมันเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่ภวปุระ มีมณฑลคือ
ประภามณฑลแห่งรัศมี คือ แว่นแคว้นที่รุ่งเรืองด้วยรัศมี หรือความงามที่ส่องแสงอยู่ หรือที่ปรากฏอยู่ 
คือคุณลักษณะทั้งของพระอินทร์และพระเจ้าภวรมัน ลักษณะที่เด่นในข้อความที่ยกมานี้ ผู้แต่งเลือกใช้
อลังการประเภท เศลษะ คือค าว่า  ปูรกลาภิะ ถ้าใช้ในความหมายของพระเจ้าแผ่นดิน กลา ต้อง
แปลว่า ศิลปะ ถ้าหมายถึงพระจันทร์ กลา มีความหมายว่า เสี้ยว ค าว่า อวนีนฺทฺรปรสูเตะ หมายถึง 
พระจันทร์เป็นต้นก าเนิดของพระเจ้าแผ่นดิน คือ สายจันทรวงศ์ หรือจะแปลว่า พระเจ้าภววรมันเป็น
ต้นก าเนิดของพระเจ้าแผ่นดิน คือ จันทรวงศ์ในเขมรก็ได้ หรือในค าว่า  ตาป ค านี้มี 2 ความหมาย 
ความหมายแรก หมายความ ความร้อน และความหมายที่สองหมายถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชน71 

 ในบทที่ 12 ข้อความในจารึกปราสาทพระขรรค์มีเนื้อความที่ตรงกันกับจารึกปราสาท      
ตาพรหมเช่นเดียวกัน ดังความที่ว่า วาคีศฺวรีวาติศไยรฺคิร า ยา ธาตฺรีว ธฺฤตยา กมเลว กานฺตฺยา 
อรุนฺธตีวานวคีตฺวฺฤตฺตฺยา ตฺยาคาทินา มูรฺตฺติมตีว ไมตฺตฺรี  

จากข้อความนี้ ผู้แต่งมีความประสงค์ที่จะชื่นชมพระราชชนนีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร ทั้งนี้ก็เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชชนนีของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีพระนามว่า ศรีชัยราชจูฑามณี ผู้แต่งเปรียบว่าพระนางเหมือนกับพระนาง
สรัสวตีเทวีแห่งค าพูด เปรียบเทียบพระนางกับแผ่นดินว่ามีความมั่นคง คือมีพระทัยที่หนักแน่น 
เปรียบเทียบรูปลักษณ์ความงามของพระนางกับพระนางลักษมี เปรียบเทียบพระนางกับนางอรุนธตีใน
ด้านความประพฤติท่ีไม่ด่างพร้อย และได้เปรียบเทียบว่าพระนางเหมือนกับความมีไมตรีจิตต่อผู้อ่ืนที่มี
รูปร่างกลายมาเป็นคน  มีความรุ่งเรืองทางการศึกษาภาษาสันสกฤต ข้อความจารึกปราสาทพระขรรค์
มีอลังการที่สมบูรณ์ โดดเด่นในเรื่องการใช้ความเปรียบ และค าตีความได้สองความหมาย72  

ในบทที่ 18  ข้อความในจารึกปราสาทพระขรรค์มีเนื้อความที่ตรงกันกับจารึกปราสาท
ตาพรหมเช่นเดียวกัน ดังความที่ว่า เอษา ศฺรีชยวรฺมฺมเทวนฺฤปตีนฺ เททีปฺยมาเนาชสนฺ ตสฺมาทฺวีรมชี
ชนตฺ กฺษิติภุชศฺ ศฺรีหรฺษวรฺมฺมาตฺมชา พฺรหฺมรฺเษริว เทวราชมทิ -ติรฺเทวี สุธรฺมฺมาศฺริต  โคปฺตุม               
ค าศต โกฏิเหติวิหตาราติปฺรวีร  รเณ  

ผู้แต่งกล่าวถึงพระราชธิดาของพระเจ้าศรีหรรษวรมัน คือ พระนางศรีชัยราชจูฑามณี ได้
ให้ก าเนิดแก่พระราชโอรสที่กล้าหาญคือพระเจ้าศรีชยวรฺมเทวะ หรือพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้แต่งยังใช้

                                           
71เรื่องเดียวกัน, 40-41. 
72เรื่องเดียวกัน, 40. 
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อลังการประเภทเศฺลษ คือ เปรียบเทียบพระเจ้าแผ่นดินว่าเหมือนกับพระอินทร์ หมายความว่า
คุณลักษณะของพระอินทร์และพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีคุณสมบัติร่วมกัน แต่กวีใช้ความหมาย ไม่
เหมือนกัน ค าว่า พฺรหฺมรฺเษะ แปลว่า พรหมฤษี หากใช้ในความหมายแทนพระราชบิดาของ           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หมายถึง พระเจ้าธรณีนยทรวรมันผู้เหมือนพรหมฤษี หากใช้ในความหมายที่
เกี่ยวข้องกับพระอินทร์ ค าว่า พฺรหฺมรฺเษะ ควรแปลได้ว่า พระกัศยปะซึ่งเป็นเทพบิดร ผู้แต่งยังกล่าว
ต่อไปอีกว่าพระนางได้ให้ก าเนิดแก่พระโอรสพระองค์นี้เพ่ือคุ้มครองโลกและพระโอรสเป็นผู้ที่อาศัย
ธรรมะ ถือกฎเกณฑต์่างๆอย่างไม่บกพร่อง ค าที่แปลได้ 2 ความหมาย คือค าว่า สุธรฺมาศฺริต  หากใช้กับ         
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แปลความได้ว่าผู้ที่อาศัยพระธรรมอย่างไม่บกพร่อง ถ้าใช้กับพระอินทร์จะต้อง
แปลว่า ผู้อาศัยสุธรรมสภาเป็นที่อาศัย คือ ปราสาทราชวังของพระอินทร์เอง และในค าที่ว่า          
โคปฺตุม คามฺ ซึ่งค าว่า คาม หากใช้กับพระอินทร์ต้องแปลว่า สวรรค์ แต่ถ้าใช้ในบริบทของ          
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แปลได้ว่า โลก73 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโศลกที่ยกตัวอย่างมานี้ กวีใช้ความลึกซึ้งใน
เรื่องของการตีความหมายที่ต้องพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 

บทความเรื่อง อุตฺเปฺรกฺษา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ผู้เขียน
กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “นักศึกษาที่ศึกษาภาษาสันสกฤต หากขาดความรู้เรื่องอลังการแล้ว ย่อมไม่
เข้าถึงความงามของกวีนิพนธ์สันสกฤต”74 ดังนั้นผู้เขียนจึงแสดงให้เห็นว่าอุตฺเปฺรกฺษาเป็นอรรถาลังการ
ประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญในการเข้าถึงความงามทางกวีนิพนธ์สันสกฤต อรรถาลังการประเภทนี้เป็น
อลังการที่มองเห็นภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากจินตนาการ โดยอาศัยคุณลักษณะของอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพบอยู่
บ่อยครั้งในกวีนิพนธ์รวมทั้งในจารึกหลายๆหลักที่พรรณนาคุณความดีและความยอดเยี่ยมของ     
พระเจ้าแผ่นดินหรือบุคคลที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ พร้อมกับยกตัวอย่างข้อความในจารึกปราสาท
พระขรรค์ และจารึกสด็กก็อกธม ซึ่งแสดงพลังจินตนาการของกวีที่ใช้อุตฺเปฺรกฺษาแสดงภาพของ
กษัตริย์ คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ และพระเจ้าอุทยาทิตยวรมัน ในจารึก
สด็กก็อกธม ด้วยความเปรียบทีล่ึกซึ้งงดงาม75 

เช่น เดียวกับบทความเรื่ อง  อลังการ  ของผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .จิ ร พัฒน์               
ประพันธ์วิทยา บทความชิ้นนี้น าเสนอหลักอลังการศาสตร์ตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต คือ อลังการ
ชนิด ยมก อนุปราส และ อุตฺเปฺรกฺษา โดยตัวอย่างประกอบเป็นข้อความจากบทกวีนิพนธ์สันสกฤต 
และข้อความในจารึกภาษาสันสกฤต กล่าวเฉพาะข้อความจากจารึกที่ยกมาอธิบายนั้น ผู้เขียนน า
ข้อความจากจารึกสด็กก็อกธมมาประกอบค าอธิบายอลังการชนิดอุตฺเปฺรกฺษา เพ่ือชี้ให้เห็นว่ากวีผู้ร้อย

                                           
73เรื่องเดียวกัน, 41-42. 
74จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อุตฺเปฺรกฺษา,” ใน ภาษา-จารึก 7, 11 
75เรื่องเดียวกัน, 11-14.  
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กรองโศลกภาษาสันสกฤตในจารึกแสดงพลังจินตนาการให้ภาพอย่างประณีตลึกซึ้ง โดยเฉพาะ
เนื้อความท่ีกวีกล่าวยอพระเกียรติพระคุณสมบัติของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่เป็นเลิศ76  

ต่อมาสยาม ภัทรานุประวัติ ได้เขียนบทความเรื่อง ลักษณะกาวยะในจารึกภาษา
สันสกฤตที่พบในประเทศไทย บทความชิ้นนี้แสดงให้เห็นลักษณะทางกาวยะในกลุ่มจารึกภาษา
สันสกฤตที่พบในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางกาวยะในจารึกมีลีลาการแต่ง
เช่นเดียวกับกวีนิพนธ์สันสกฤต ดังจะเห็นได้จากลักษณะ 4 ประการในการแต่งที่เหมือนกันคือ การ
เปิดเรื่องด้วยบทสดุดีเทพเจ้า การเลือกใช้ฉันทลักษณ์แบบกวีนิพนธ์หลากหลายประเภท การใช้บท
พรรณนาแบบเดียวกับกวีนิพนธ์ การใช้อลังการแบบกวีนิพนธ์ จารึกที่เลือกมาศึกษานั้นจึงมีคุณค่าทาง
ความงามเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์สันสกฤตนั่นเอง บทความของสยามเป็นบทความที่แสดงผลการศึกษา
จารึกภาษาสันสกฤตกับหลักเกณฑ์ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตได้อย่างน่าสนใจ77 

บทความขนาดสั้นเรื่อง “จารึกหันไชย : การศึกษาด้วยทฤษฏีอลังการ” ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง จารึกหันไชย โดยผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ 
สรุปสาระส าคัญได้ว่า กวีผู้แต่งจารึกหันไชยมีความรู้ด้านภาษาสันสกฤตอย่างยิ่ง เพราะเลือกไว้
อลังการถึง 15 ชนิด เพ่ือสร้างความงามในการแต่งจารึก นอกจากนี้ กวีผู้แต่งจารึกหันไชยด้าน A กับ
ด้าน B เป็นกวีคนละคน ทั้งนี้สังเกตได้จากอลังการที่ใช้ กวีที่แต่ง ด้าน B นิยมใช้อลังการอุทาตตะ 
จ านวนมาก และใช้ลีลาอลังการรูปแบบนี้อย่างสม่ าเสมอ78 

นอกจากบทความดังกล่าวที่เผยแพร่แนวคิดทางทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตน ามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาจารึกแล้ว ยังปรากฏรายงานวิจัยจ านวน 3 เรื่องที่แสดงผลการศึกษาจารึกกับ
แนวทางประเมินค่าความงามตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต ดังจะเห็นได้จากผลงานเรื่อง การ
วิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก๊อกธมเชิงวรรณกรรม ของ สัจภูมิ ลออ ในส่วนของคุณค่าทางวรรณศิลป์ 
รายงานวิจัยเรื่องนี้แสดงให้เห็นการใช้อลังการสร้างความงามโดยการใช้รูปแบบค าประพันธ์ร้อยแก้ว
กับร้อยกรองสลับกัน การใช้ภาษาสันสกฤตสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ และบรรยายเรื่อง
ทั่วไป ผู้แต่งมีกลวิธีการเลือกสรรถ้อยค ามาใช้อย่างเหมาะสมกับฐานะของบุคคลที่กล่าวถึง ถ้อยค าที่
เลือกสรรมาจึงสร้างจินตภาพแก่ผู้อ่าน อีกทั้งโวหารที่ปรากฏจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้โวหาร
บรรยายความ พรรณนาความ สาธก เทศนา ใช้สัญลักษณ์ความเปรียบ และใช้อลังการแบบ

                                           
76จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม, 8-14. 
77สยาม ภัทรานุประวัติ, “ลักษณะกาวยะในจารึกภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศไทย,” ใน ภาษา-

จารึก 9, 277-291.  
78จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์, จารึกหันไชย : การศึกษาด้วยทฤษฏีอลังการ,

เข้าถึงเมื่อ 18 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/ Veridian-E-Journal/ 
article/viewFile/45466/37608 
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บุคลาธิษฐานที่เหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาชี้ให้เห็นว่า จารึกสดกก๊อกธม มีคุณค่าทางวรรณศิลป์
อย่างเด่นชัด79 

งานวิจัยเรื่องที่ 2 เป็นงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก 
ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร ของณัฐพล จันทร์งาม เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์
จารึกตวลปราสาทในเชิงวรรณคดีศึกษา ซึ่งด าเนินการวิจัยด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีวรรณคดี
สันสกฤตมาศึกษาจารึกที่พบในกัมพูชาอย่างละเอียด รายงานวิจัยดังกล่าวแสดงผลการศึกษาอย่าง
ชัดเจนว่า การใช้ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตเรื่องรส สามารถจ าแนกและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆใน
จารึกที่มีข้อความภาษาสันสกฤต แต่งด้วยรูปแบบฉันทลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรสที่โดดเด่น
ที่สุด คือ วีรรส แสดงให้เห็นถึงการชื่นชมในความมุ่งมั่นของสหเทวะที่อ้างกรรมสิทธิ์เรื่องที่ดิน อีกทั้งผู้
แต่งใช้ศัพทาลังการและอรรถาลังการอย่างหลากหลาย เช่น อนุปราส ยมก อุปมา รูปกะ และ        
อุตเปรกษา ฯลฯ และการเลือกใช้ฉันทลักษณ์ด าเนินเรื่องเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์สันสกฤต80 

 รายงานวิจัยเรื่องที่ 3 คือ การศึกษาจารึกหันไชย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ของ ผศ.ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และดร.อุเทน  วงศ์สถิตย์ ที่
เลือกศึกษาจารึกหันไชย หรือ จารึก K.81 เป็นจารึกภาษาสันสกฤตส าคัญหลักหนึ่งของกัมพูชา และ
เป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จารึกมีอายุเก่าแก่ คือ         
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของอาณาจักรเจนละ การใช้ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตที่น ามา
ศึกษาจารึกหันไชย ได้แก่ ทฤษฏีอลังการ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าจารึกหันไชยมีทั้งอลังการทางเสียง 
(ศัพทาลังการ) ได้แก่ ยมก  คือ ค าที่มีเสียงเหมือนกันทุกพยางค์ หรือบางพยางค์แต่สื่อความหมาย
ต่างกัน และ อนุปราส คือ การซ้ าเสียงพยัญชนะในค าประพันธ์วรรคเดียวกัน ส่วนอลังการทาง
ความหมาย (อรรถาลังการ) คือ การใช้ความเปรียบ เป็นโวหารที่แสดงความหมายอย่างลุ่มลึก และยัง
ปรากฏสัญลักษณ์อันเป็นความหมายเฉพาะที่กวีแสดงนัยอย่างลึกซ้ึงอีกด้วย81  

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้ ผู้วิจัยพบว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจารึก
ปราสาทตาพรหมโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาศึกษานั้น ยังไม่มีงานวิจัยหรือ
บทความใดที่ศึกษาลักษณะอลังการในจารึกตาพรหมอย่างละเอียด ส่วนมากมักจะยกโศลกบางส่วน

                                           
79สัจภูมิ ละออ , “การวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก๊อกธมเชิงวรรณกรรม” (สารนิพนธ์ปริญญา           

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549). 
80ณัฐพล จันทร์งาม ,“การศึกษาวิเคราะห์จารึกตวลปราสาทในเชิงวรรณคดีศึกษา” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550). 
81จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์. การศึกษาจารึกหันไชย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษา

ตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557). 
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จากจารึกปราสาทพระขรรค์ ซึ่งเนื้อหาของโศลกที่ยกมาตรงกันกับจารึกปราสาทตาพรหม แล้วให้
ค าอธิบายที่ใช้มุมมองด้านทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาพิจารณาถ้อยค าที่เป็นความเปรียบอันลึกซึ้งคม
คาย ได้แก่ บทความจากค าบรรยายเรื่อง จารึกภาษาสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา และบทความ
เรื่องอุตเปรกษา ของ ผศ.ดร.จิรพัฒนธ์ ประพันธ์วิทยา อันเป็นแนวทางที่ท าให้เห็นว่าการใช้กรอบ
ความคิดทางทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตมาศึกษาจารึกนั้นกระท าได้อย่างกว้างขวางลุ่มลึกและเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษา  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะอลังการหรือความงามใน
จารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียด 
 
5. กรอบแนวความคิดของงานวิจัย (Conceptual Framework) 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดทฤษฏี
วรรณคดีสันสกฤต ตามแนวทางอลังการศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าแนวคิดนี้เป็นบรรทัดฐานหรือข้อก าหนดที่ท า
ให้วรรณคดีมีคุณค่าโดดเด่น กล่าวคือลักษณะอลังการคือสิ่งที่ประดับประดาตกแต่งวรรณคดีให้มีความ
งดงาม อลังการศาสตร์ของอินเดียแบ่งทฤษฎีวรรณคดีศึกษาของอินเดียที่ส าคัญได้หลายลักษณะ 
โดยมากที่นิยมใช้ศึกษาวรรณคดีสันสกฤตมี 2 ทฤษฏีที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด คือ ทฤษฏีวรรณคดี
เรื่องรสและทฤษฏีที่ว่าด้วยอลังการ ทฤษฏีเรื่องรส เป็นการศึกษาปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ เกิดขึ้นในใจ
ของผู้อ่านเมื่อได้รับรู้อารมณ์ที่กวีถ่ายทอดออกมาไว้ในวรรณคดี ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้อ่านนั้น
เป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่กวีเสนอมา กล่าวคือ เป็นความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้นของผู้อ่าน ประกอบด้วย
รสต่างๆทั้งแสดงความชื่นชมยินดี รักใคร่ ตื่นตระหนัก อัศจรรย์ใจ หวาดกลัว หรือเกิดรสแห่งความสุข
สงบ ส่วนการใช้ทฤษฏีอลังการศาสตร์ คือ การศึกษาลักษณะที่ดีเด่นในด้านภาษา แนวคิดตามหลัก
อลังการคือการพินิจความงามในการประพันธ์ ซึ่งตามศัพท์อลังการ หมายถึง การตกแต่งถ้อยค า
ประพันธ์ ด้วยการแบ่งออกเป็น ศัพทาลังการ หรือ อลังการทางเสียง  เช่น การเล่นค า  การเล่นสัมผัส 
และอรรถาลังการ คือ อลังการทางความหมาย เช่น การใช้อุปมา  การใช้รูปกะ การใช้ความเปรียบใน
ลักษณะต่างๆ การสร้างภาพพจน์ขึ้นในใจของผู้อ่านวรรณคดี  

การศึกษาอลังการเป็นการศึกษาความงามทางวรรณคดีสันสกฤตด้วยหลักการอลังการ
ศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งนับว่ามีความเหมาะสมกับการศึกษาเนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหมที่รจนาด้วย
ภาษาสันสกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 3 

ภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม และบทแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทย 
 

ในบทนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม โดย
พิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นยุคสมัยการแต่งจารึก
ปราสาทตาพรหม ต่อจากนั้นจะกล่าวถึงรายละเอียดโดยภาพรวมของจารึกปราสาทตาพรหม และ
เนื้อหาของจารึกที่แปลจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย  
 
ภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม 

จารึกปราสาทตาพรหม (K.273) เป็นจารึกหลักส าคัญในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
การอ่าน แปล และวิเคราะห์เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับภูมิ
หลังของจารึกปราสาทตาพรหมเป็นล าดับแรก จึงมีความส าคัญในการท าความเข้าใจเนื้อหาที่กวี
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง ส าหรับหัวข้อภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยจะแบ่ง
หัวข้อในส่วนนี้ออกเป็นสองหัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลภายนอกของจารึกปราสาทตาพรหม กับข้อมูลภายใน
ของจารึกปราสาทตาพรหม ดังนี้ 

 
1. ข้อมูลภายนอกของจารึกปราสาทตาพรหม 

ข้อมูลภายนอกของจารึกปราสาทตาพรหม  คือ การพิจารณารายละเอียดของจารึกจาก
บริบททางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจะมุ่งอภิปรายบริบททางประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
โดยพิจารณาพระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในช่วงก่อนที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ และช่วงที่
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์จนสิ้นสุดรัชกาล  

1.1 บริบททางประวัติศาสตร์ช่วงก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์ 
บริบททางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่วนใหญ่จะก าหนด

ช่วงเวลาจากพระราชประวัติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในช่วงพ.ศ.1724 ถึง พ.ศ.1761 (ค.ศ.1181 ถึง ค.ศ.
1218)1 อันเป็นรายละเอียดที่บันทึกไว้ในกลุ่มจารึกหลายหลักภายหลังที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์โดย
สมบูรณ์แล้ว หากพิจารณาสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นว่าพระองค์มีสิทธิอันชอบธรรม
ที่จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เนื่องจากสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะทาง

                                           
1อุไรศรี วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2545. พิมพ์เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะ 8 ตุลาคม 2545), 89. 
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ฝ่ายพระราชมารดานั้น สืบเชื้อสายมาตั้งแต่พระเจ้าศรุตวรมัน2 ส่วนเชื้อสายทางฝ่ายพระราชบิดา ทรง
สืบสายราชวงศ์มหิธรปุระ  

เชื้อสายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีการระบุไว้ในข้อความตอนต้นจารึกหลายหลัก 
เช่น จารึกปราสาทพระขรรค์ จารึกปราสาทตาพรหม และกลุ่มจารึกประจ าอาโรคยศาลาได้กล่าวว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนามว่า “ศรีชยวรมัน” ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  
และประสูติจากพระนางชัยราชจูฑามณีเทวี ซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งเมืองชยาทิตยปุระ พระธิดาในพระเจ้า    
หรรษวรมันที่ 3 ระยะเวลาประสูติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้แต่สันนิษฐานว่าประมาณ พ.ศ.1670 
หรือในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นอย่างช้าที่สุด3 

 ยอร์ช เซเดส์ นักวิชาการเขมรศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเชื้อสายพระนาง           
ชัยราชจูฑามณีเทวีว่าเป็นเชื้อสายสตรีที่สืบทอดของกษัตริย์กัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนคร4 ในแง่นี้             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงทรงสืบเชื้อสายต่อจากกษัตริย์กัมพูชาซึ่งได้ปกครองอาณาจักรในช่วงเวลา
ระหว่าง พ.ศ.1550 ถึง พ.ศ.1650 อีกทั้งยังทรงมีสายสัมพันธ์กับกษัตริย์กัมพูชาสมัยก่อนสร้างเมือง
พระนคร ดังนั้น การกล่าวอ้างถึงเชื้อสายเจ้าหญิงชัยราชจูฑามณีเทวี ก็เป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนการ
ขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 75  

ส่วนพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นข้าราชการที่มี
ต าแหน่งสูงในราชส านักขณะนั้น และมีความสัมพันธ์เป็นพระญาติห่างๆ กับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2  
เพราะพระบิดาของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  คือ ท่านมหิธราทิตย์ ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระนาง
นเรนทรลักษมี เป็นพระราชมารดาของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พระนางนเรนทรลักษมีก็มีสถานะเป็น
พระราชธิดาของพระขนิษฐภคินีในพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 และพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 6 การขึ้น
ครองราชย์ของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  สืบต่อจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มี
เหตุการณ์วุ่นวายในราชส านัก7 อันเป็นสาเหตุให้พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  อาศัยจังหวะนี้รวบ
อ านาจมาเป็นของพระองค์เอง 

                                           
2Pradeep Kumar Kapur and Sachchidanand Sahai, Ta Prohm: a glorious Era in 

Angkor civilization (Bangkok: White Lotus, 2007), 7. 
3ปราณี วงษ์เทศ, นครวัด (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529), 133. 
4George C dès, The Indianized states of Southeast Asia, ed. Walter F. Vella, 

trans. Susan Brown Cowing (Honolulu: East-West Center Press, 1968), 175. 
5Madeleine Giteau, The civilization of Angkor (New York: Rizzoli, 1976), 213. 
6หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล , ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000 (กรุงเทพฯ: สมาคม

ประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2535), 199. 
7เรื่องเดียวกัน. 
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ภูมิหลังเกี่ยวกับพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากนัก ข้อมูล
ส่วนน้อยปรากฏอยู่ในจารึกประจ ารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้เป็นพระราชโอรส ท าให้ทราบว่า  
พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงชัยราชจูฑามณีเทวี พระธิดาของพระเจ้า   
หรรษวรมันที่ 3 ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ทรงประสูติจากพระราชบิดาที่มีความรุ่งเรืองและมีความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา การบันทึกประวัติศาสตร์ในจารึกจึงบอกรายละเอียดในแง่ความศรัทธาของ
พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  ที่มีต่อค าสอนพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ช่วงเวลาที่พระเจ้า ธรณี
นทรวรมันที่ 2  ทรงปกครองอาณาจักรกัมพูชา อิทธิพลพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทในราชส านักอย่าง
มาก ดังมีหลักฐานว่าพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  ทรงนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานสืบต่อมา
จากราชวงศ์ของพระองค์  

ในรัชกาลพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้า
หญิงชัยราชเทวีตั้งแต่ยังทรงพระชนมายุไม่มากนัก8 ในระยะเวลาเวลาช่วงนั้น พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ขณะที่ยังทรงเป็นเจ้าชายวรมันอยู่ได้เสด็จออกจากอาณาจักรกัมพูชาน ากองทัพเข้าไปยังอาณาจักร
จามปา9 แล้วทรงประทับอยู่ ณ ที่เมืองวิชัยหรือบิญดีญ10 เหตุการณ์ที่เจ้าชายชัยวรมันเสด็จจาก
บ้านเมืองของพระองค์ ไปยังอาณาจักรจามปานี้เป็นข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ11 เพราะจารึกปราสาท
พิมานอากาศความตอนหนึ่งแสดงความทุกข์ของเจ้าหญิงชัยราชเทวีทรงคร่ าครวญเมื่อพระสวามีจาก
พระนางไป พระนางจึงได้แต่สวดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระสวามีเสด็จกลับคืนมา  

                                           
8เรื่องเดียวกัน, 201. 
9อาณาจักรจามปาเป็นอาณาจักรที่มีความเก่าแก่และมีอารยธรรมความเจริญมาตั้งแต่อดีตโดยตั้งอยู่

บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมอินเดีย ปัจจุบันอยู่บริเวณตอนกลางและตอนล่างของประเทศเวียดนาม จดหมายเหตุของ
จีนเรียกอาณาจักรจามปาว่า ลินยี่ ประชาชนในอาณาจักรจามปา คือชาวจามที่สืบเช้ือสายมาจากชาวมลาโยโพลินี
เซียน (Melayu-Poynesian) ชาวจามส่วนมากนับถือศาสนาฮินดู และด้วยเหตุที่อาณาจักรจามปาอยู่ติดกับทะเล 
ชาวจามจึงมีความสามารถในการเดินเรือและการรบโดยกองก าลังเรือ ในส่วนความสัมพันธ์รัหว่างอ่าณาจักรจามปา
กับอาณาจักรกัมพูชานั้น จะเห็นได้ว่าอาณาจักรจามปามีความสัมพันธ์กับอาณาจักรกัมพูชามาตั้งแต่สมัยเจินละ 
กล่าวคือ พระเจ้ามเหนทรวรมันได้ส่งเสนาบดีช่ือ สิงหเทพ เข้าไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจามปาในรัชกาลพระกัมภูวร
มัน หลังจากน้ันเจินละและจามปาก็ไม่ปรากฏหลักฐานการติดต่อกันอีก กระทั่งแผ่นดินของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 3 
ได้เกิดความขัดแย้งกับกัมพูชา โดยกองทัพกัมพูชายกมารุกรานเป็นครั้งแรก ดูใน นิคม มูสิกะคามะ, ประวัติศาสตร์-
โบราณคดี กัมพูชา (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2536), 99-102. 

10หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 201. 
11ข้อมูลที่ระบุว่าเจ้าชายวรมันทรงยกกองทัพออกจากอาณาจักรกัมพูชาเพื่อไปรบกับอาณาจักรจาม

ปาแล้วพระองค์ทรงพ านักอยู่ในอาณาจักรจามปานั้น ระยะเวลาดังกล่าวไม่แน่ชัด ข้อมูลบางแห่งระบุว่าพระเจ้า
ยโสวรมันที่ 2 โปรดให้เจ้าชายวรมันยกทัพไปตีเมืองจามปา เนื่องจากรัชกาลของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 ท าสงคราม
กับจามตลอดระยะเวลา 5 ปีนับจากท่ีพระองค์ขึ้นครองราชย์ ดูใน หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชีย
อาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 145. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E19%7d%7bu0E34%7d%7bu0E04%7d%7bu0E21%7d+%7bu0E21%7d%7bu0E39%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E01%7d%7bu0E30%7d%7bu0E04%7d%7bu0E32%7d%7bu0E21%7d%7bu0E30%7d./a|b9d4a4c1+c1d9cad4a1d0a4d2c1d0/-3,-1,0,B/browse
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การที่เจ้าชายวรมันเสด็จออกจากบ้านเมืองอาจตีความได้หลายกรณี ดังข้อสังเกต
ของเดวิด แชนเลอร์ (David Chandler)12 ที่ว่าเจ้าชายวรมันอาจจะเสด็จออกนอกประเทศเพราะถูก
เนรเทศ โดยถูกจับไปเป็นองค์ประกัน หรือทรงน าทัพไปท าศึกกับพวกจามด้วยพระองค์เอง แต่ก็อาจ
เป็นไปได้ว่าการที่เจ้าชายวรมันเสด็จออกนอกประเทศ เพราะมีความขัดแย้งภายในราชส านัก ซึ่ง
พระองค์ทรงตระหนักถึงสถานการณ์ที่ ไม่ปลอดภัยในขณะนั้น ข้อมูลในทางจารึกไม่ได้แสดง
รายละเอียดไว้ชัดเจนถึงความขัดแย้งของเจ้าชายวรมันกับทางราชส านัก รายละเอียดทาง
ประวัติศาสตร์บันทึกว่าเจ้าชายวรมันทรงกลับมามีอ านาจอย่างเด็ดขาดเมื่อพ้นรัชกาลพระเจ้ายโศวร
มันที่ 2 และก็เป็นเวลาที่พระองค์มีพระชนมายุมากแล้ว ซึ่งหมายความว่าเจ้าชายวรมันทรงรอ
ระยะเวลาอันเหมาะสมที่พระองค์จะตั้งตนขึ้นมามีอ านาจในราชส านัก  

ในช่วงเวลาที่เจ้าชายวรมันประทับอยู่ที่อาณาจักรจามปา พระองค์ทรงทราบความ
เป็นไปทางด้านการเมืองภายในอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเกิดความจลาจลอย่างต่อเนื่ อง13 โดยเฉพาะ
เหตุการณ์สิ้นพระชนม์ของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย์
ต่อมา14 ล าดับเหตุการณ์ช่วงนี้อาจท าความเข้าใจการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ลึกซึ้ง
ขึ้นว่าเหตุใดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงไม่ได้ขึ้นครองราชย์โดยตรงต่อจากพระราชบิดาของพระองค์ หาก
พิจารณาข้อมูลในตอนนี้จะเห็นว่าเจ้าชายวรมันประทับอยู่ที่อาณาจักรจามปา การจะขึ้นครองราชย์
ในทันทีจึงไม่เหมาะส าหรับพระองค์ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าสถานการณ์ในราชส านักอาจจะไม่ส่งเสริมให้
พระองค์ตั้งตนมีอ านาจ ส่วนพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 อาจจะทรงมีอ านาจอยู่ในราชส านักด้วยทรงเป็น
พระญาติกับพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  หรืออาจจะเป็นผู้มีบทบาททางการเมืองมากที่สุดในขณะนั้น 
จึงเห็นพ้องกันในหมู่ข้าราชการว่าพระองค์เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ ซึ่งเจ้าชายวรมันทรงยอมรับ
สถานะการเป็นกษัตริย์ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 ด้วยเช่นกัน แต่ในรัชกาลของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 
เป็นช่วงเวลาไม่ยาวนานนัก เพราะเกิดความวุ่นวายภายในอาณาจักร สมัยนี้เกิดกบฏขึ้นสองครั้ง คือ 

                                           
12เดวิด แชนด์เลอร์ , ประวัติศาสตร์กัมพูชา ,พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,2546), 85. 
13อันที่จริงเหตุการณ์จลาจลในอาณาจักรกัมพูชาที่เห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงพ.ศ.1688 ถึง พ.ศ.

1698  เมื่อสิ้นสุดรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานี้ไม่ได้แสดงรายละเอียด ไว้มากนัก 
ข้อมูลที่ว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่  2 สิ้นพระชนม์เมื่อใดนั้น อาจตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 
สิ้นพระชนม์ระหว่างพ.ศ.1693 ถึง พ.ศ.1698 เพราะคณะทูตของขอมเดินทางไปยังประเทศจีนในพ.ศ.1698 อันเป็น
ธรรมเนียมทางการทูตเมื่อเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เหตุการณ์จลาจลทั้งภายในประเทศที่เกิดกบฏและภายนอกประเทศที่
เกิดจากกองทัพจามปาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรัชกาลของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 ต่อมาถึงรัชกาลพระเจ้ายโศวร
มันที่ 2 และพระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน จนกระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองเริ่มกลับมาสู่ความมั่นคงอีกครั้งในรัชกาล
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

14หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 201. 



67 
 

 

 

 

 

กบฏราหูและกบฏครั้งที่สองมีข้าราชการผู้หนึ่งเป็นกบฏ15 ดังที่หลักฐานจากศิลาจารึกระบุว่าพระเจ้า  
ยโศวรมันที่ 2 ถูกศัตรูชื่อราหูโจมตี สันนิษฐานว่าอาจเป็นกบฏของชาวนาที่เดือดร้อนจากสภาพ
ยากแค้นแล้วก่อความวุ่นวายขึ้น โอรสของเจ้าชายวรมันที่ 7 ทรงเข้าช่วยเหลือพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 
ไว้ได้ ข้อมูลจุดนี้ท าให้ทราบว่าเจ้าชายวรมันหลังจากอภิเษกกับเจ้าหญิงชัยราชเทวี มีทายาทรับ
ราชการอยู่ภายในอาณาจักรกัมพูชาไม่ได้ติดตามพระบิดาไปยังอาณาจักรจามปา  ซึ่งยอร์ช เซเดส์ 
แสดงความเห็นไว้ว่าโอรสของเจ้าชายชัยวรมันที่ทรงท าหน้าที่ปกป้องอารักขาพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 
ในสถานการณ์คับขันขณะนั้น คือ เจ้าชายศรีนทรกุมาร16  

อนึ่ง ข้อมูลบางแห่งระบุว่าพระเจ้ายโศวรมันทรงพระประชวรจึงทรงมีพระบัญชาให้     
เจ้าชายวรมันซึ่งก าลังท าสงครามกับจามกลับมายังเมืองยโศธรปุระ แต่ไม่ทันที่เจ้าชายวรมันจะเสด็จ
มาถึง ขุนนางผู้หนึ่งในราชส านักได้ตั้งต้นเป็นกษัตริย์17 ซึ่งขุนนางผู้นี้ขึ้นครองราชย์ ในพระนามว่า    
พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน18   

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่าข้าราชส านักของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 ก่อ
กบฏขึ้น เป็นสาเหตุให้เจ้าชายวรมันเสด็จมาเพ่ือจะปราบกบฏ ดังจารึกหลักหนึ่งที่ปราสาทพิมาน
อากาศกล่าวว่า เจ้าชายวรมันเสด็จมาเพ่ือช่วยเหลือบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยภัยเดือดร้อนให้ผ่านพ้นไป19 

ในแง่นี้ นัยการเสด็จมาของเจ้าชายวรมันอาจตั้งข้อสังเกตได้สองประการ ข้อสังเกต
ประการแรก การที่เจ้าชายวรมันเสด็จมาช่วยเหลือพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 มีจุดประสงค์เพ่ือระงับ
เหตุการณ์วุ่นวายให้สงบลงด้วยดี เป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของพระเจ้ายโศธรวรมันที่ 2 
ให้แข็งแกร่งต่อไป แสดงให้เห็นว่าเจ้าชายวรมันทรงมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 
ข้อสังเกตประการที่สอง เจ้าชายวรมันเสด็จมาโดยมีจุดประสงค์เพ่ือชิงราชบังลังก์ของพระเจ้ายโศวร
มันที่ 2 เพราะทรงตระหนักถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่อ่อนแอและเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่พระองค์จะ
มีอ านาจขึ้นแทนที่ เมื่อเกิดความไม่สงบขึ้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการช่วงชิงอ านาจเป็นของ
พระองค์ แต่การเสด็จมาของเจ้าชายวรมันไม่ทันท่วงที เพราะพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 ถูกข้าราชการ
ลอบปลง  พระชนม์แล้วเถลิงอ านาจเป็นกษัตริย์ ส่วนเจ้าชายวรมันยังคงประทับอยู่ในอาณาจักร
กัมพูชาต่อไป ไม่ได้เสด็จกลับไปยังจามปา ทรงประทับอยู่ในดินแดนอาณาจักรกัมพูชาภายนอกเมือง

                                           
15อุไรศรี วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, 88. 
16Lawrence Palmer Briggs, The ancient Khmer Empire (Philadelphia: The Americn 

Philosophical Society, 1999), 209. 
17นิคม มูสิกะคามะ, ประวัติศาสตร์-โบราณคดี กัมพูชา,145. 
18อุไรศรี วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, 88. 
19D.G.E. Hall, A history of South-East Asia, reprint (London: Macmillan, 1970), 116. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E19%7d%7bu0E34%7d%7bu0E04%7d%7bu0E21%7d+%7bu0E21%7d%7bu0E39%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E01%7d%7bu0E30%7d%7bu0E04%7d%7bu0E32%7d%7bu0E21%7d%7bu0E30%7d./a|b9d4a4c1+c1d9cad4a1d0a4d2c1d0/-3,-1,0,B/browse
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พระนครเป็นเวลา 15 ปี20 เพ่ือรอโอกาสอันเหมาะสมในการขึ้นครองราชย์ ส่วนเจ้าหญิงชัยราชเทวี
พระชายาของเจ้าชายวรมันก็ทรงประสบความวิปโยค ทรงรอคอยการกลับมาของเจ้าชัยวรมันและ
สิ้นพระชนม์ในที่สุด 

ขณะที่พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมันทรงขึ้นครองราชย์ บ้านเมืองเกิดสงครามกับจาม
ตลอดรัชกาล ทางฝ่ายอาณาจักรจามปาเองก็ไม่เป็นปกติสุข มีการแย่งชิงราชบังลังก์เช่นกัน21 
จนกระท่ังกษัตริย์อาณาจักรจามปาพระนามว่าชัยอินทรวรมันที่ 4 ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วมีบทบาทในการ
ท าศึกกับอาณาจักรกัมพูชา แต่เนื่องจากอาณาจักรจามปาเองมีศึกติดพันกับญวนอยู่เป็นระยะๆ     
พระเจ้าชัยอินทรวรมันที่ 4 จึงทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับญวน และได้ยกทัพมารุกรานอาณาจักร
กัมพูชาหลายครั้ง แต่แรกการรบระหว่างจามปากับกัมพูชาเกิดการปะทะกันตามแนวชายแดน พวก
จามได้เปรียบเพราะอาศัยกองทหารม้า ใช้หน้าไม้เป็นอาวุธ 22 เมื่อศึกขยายความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
กองทัพจามปาได้เดินทัพด้วยกองก าลังเรือ อาศัยกลศึกจากกองทัพเรือที่แล่นตรงเรียบชายฝั่งทะเลมา
ตามล าแม่น้ าโขงจนถึงทะเลสาบและเข้าถึงเมืองยโศธรปุระราชธานีของอาณาจักรกัมพูชาได้ ในที่สุด23 
การเดินทัพทางเรือของจามส าเร็จลุล่วงเนื่องจากการน าเรือโดยนักเดินเรือชาวจีนเป็นผู้น าทางท าให้
ทัพเรือล่องไปในแม่น้ าได้สะดวก  

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ขยายรายละเอียดว่ากองทัพจามยกทัพเรือด้วยความรวดเร็ว 
เพ่ือมุ่งโจมตีกัมพูชาไม่ให้ตั้งตัวได้ทัน ผลจากการที่เมืองพระนครไม่ได้เตรียมป้องกันศึกอย่างรอบคอบ
จึงท าให้ข้าศึกจามมีชัยชนะเหนือกัมพูชาอย่างเด็ดขาด ชาวจามยึดเมืองและปล้นสิ่งของอันมีค่าต่างๆ 
จดหมายเหตุจีนของม้าตวนลินบันทึกสงครามในช่วงเวลานี้ไว้ว่าจามปาซึ่งยกทัพโจมตีเมืองหลวงของ
อาณาจักรเจนละอย่างทันทีโดยเรือที่เข้มแข็ง ได้ปล้นสะดมเมืองและประหารพระราชา ดังนั้น จึง
กล่าวได้ว่าช่วงเวลาที่พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมันปกครองบ้านเมืองนั้น อาณาจักรกัมพูชาประสบความ
เสียหายจากสงครามจามปาอย่างมาก ราษฎรมีความทุกข์เดือดร้อนพระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน
สิ้นพระชนม์จากศึกกับจาม รวมเวลาที่พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมันทรงเป็นกษัตริย์ 9 ปี  

กองทัพของจามปาที่บุกรุกอาณาจักรกัมพูชา สร้างความเสียหายอย่างมากต่อ
สถาบันกษัตริย์ของกัมพูชา เพราะราชบังลังก์ว่างจากการปกครอง ไม่มีผู้น าที่เป็นศูนย์รวมของรัฐ จึง

                                           
20หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 201. 
21ข้อมูลเกี่ยวกับศึกสงครามทางอาณาจักรเขมรกับอาณาจักรจามปา นับว่ามีความส าคัญมาก ดัง

รายละเอียดทางประวัติศาสตร์ที่ทางฝ่ายอาณาจักรจามปาจะเห็นว่ามีศึกกับทางอาณาจักรเขมรอยู่ตลอด 
22ดี  จี  ฮอล  , ประวั ติศาสตร์ เอ เชี ยตะวันออก เ ฉียงใ ต้ :  สุ วรรณภูมิ -อุษาคเนย์ภาค

พิสดาร (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2557), 120. 
23อุไรศรี วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, 89. 
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เป็นโอกาสอันเหมาะสมส าหรับเจ้าชายวรมันที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาต่างๆ หน้าที่ประการแรกของ
พระองค์คือขับไล่ข้าศึกออกไปจากพระนคร วีรกรรมของเจ้าชายวรมันอันโดดเด่น คือ ทรงท าสงคราม
กับจามปาหลายครั้ง โดยเฉพาะการท าศึกทางเรือซึ่งเป็นชัยชนะของพระองค์ที่มีต่อพวกจาม 24 ความ
ยิ่งใหญ่ของกองทัพภายใต้การน าของเจ้าชายวรมัน จะเห็นได้จากภาพสลักบรรยายฉากรบดังกล่าวที่
ระเบียงปราสาทบายนและปราสาทบันทายฉมาร์ 25 มีภาพสงครามทางเรือโดยการน าของ               
เจ้าชายวรมันอันสลักไว้เพ่ือประกาศความยิ่งใหญ่ของสงคราม ด้วยสถานการณ์ไม่สงบสุขในขณะนั้น
เจ้าชายวรมันจึงทรงมีอ านาจทางการเมืองสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว และได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็น
กษัตริย์ในเวลาต่อมา  

บริบททางประวัติศาสตร์ช่วงก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์ นับว่าเป็น
ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญอีกช่วงหนึ่ง เพราะในเวลานี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีบทบาท
ทางการเมืองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมือง การเรียนรู้การบริหาร การ
ปกครองประเทศจากที่ทรงสั่งสม ฝึกฝน และเรียนรู้ ได้ทรงน ามาปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับ
ปกครองอาณาจักรกัมพูชาในเวลาต่อมา 
    1.2 บริบททางประวัติศาสตร์ช่วงท่ีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์จนสิ้นสุดรัชกาล 
                  ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะอภิปรายรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ขึ้นครองราชย์ ทรงสถาปนาสิ่งก่อสร้างจ านวนมาก ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่
ราชอาณาจักรจนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคตไปตามล าดับ  

บริบททางประวัติศาสตร์ช่วงที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงกระท าพิธีราชาภิเษกเป็น
กษัตริย์เพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนจากสงคราม พระองค์มีพระชนมายุมากแล้ว ประมาณ 50 พรรษา 
ระยะเวลาช่วงนี้ความวุ่นวายกับจามปายังไม่ยุติโดยเด็ดขาด อาณาจักรกัมพูชายังคงรับศึกกับจามปา
อย่างต่อเนื่องเหมือนรัชกาลก่อน แต่เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ
เจ้าชายจามคือเจ้าชายวิทยานันทนะซ่ึงได้เข้ามาอยู่ฝ่ายกัมพูชา26 เจ้าชายจามปาพระองค์นี้อาจจะทรง
ร่วมทัพติดตามพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เข้ามายังอาณาจักรกัมพูชา หรืออาจจะลี้ภั ยทางการเมืองจาก
จามปาเข้ามายังกัมพูชา เมื่อเกิดกบฏขึ้นที่เมืองมัลยังในอาณาจักรกัมพูชา  เจ้าชายวิทยานันทนะได้มี
ส่วนร่วมในการปราบกบฏ ดังความตอนหนึ่งในจารึกมิเชิน (Mi-Son) ที่ว่า 

 
 

                                           
24หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 201. 
25เรื่องเดียวกัน. 
26เรื่องเดียวกัน. 
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...ในระหว่างนั้นมีหมู่บ้านหนึ่งในอาณาจักรกัมพูชาชื่อมัลยัง มีประชาชนคับคั่ง
ไปด้วยกลุ่มคนที่ชั่วร้ายผู้ต่อต้านคิดกบฏต่อกษัตริย์ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
เห็นว่า เจ้าชายวิทยานันทะทรงมีความรู้เชี่ยวชาญในยุทธวิธี จึงโปรดให้น า
กองทัพกัมพูชาไปยึดเมืองมัลยัง เจ้าชายทรงกระท าได้ส าเร็จตามที่กษัตริย์
กัมพูชามีพระราชประสงค์ทุกประการ จึงทรงโปรดให้สถาปนาเจ้าชายขึ้นเป็น
พระยุพราช และพระราชทานผลประโยชน์และรางวัลที่อาณาจักรกัมพูชา
อาจจะให้ได้แก่เจ้าชายองค์นี้...27 

 
 นอกจากนี้ เจ้าชายวิทยานันทนะยังได้ยกกองทัพไปท าศึกกับอาณาจักรจามปา ณ 

เมืองวิชัย การน าทัพของเจ้าชายจามประสบความส าเร็จ เพราะสามารถยึดราชธานีของอาณาจักร          
จามปาได้พระเจ้าอินทวรมันกษัตริย์จามปาถูกจับเป็นเชลยส่งตัวกลับมายังอาณาจักรกัมพูชา เจ้าชาย
วิทยานันทนะทรงยกพระชามาดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือพระองค์อินทร์เป็นกษัตริย์จามปา ทรง     
พระนามว่าพระเจ้าสุริยชัยวรรมเทพ ส่วนพระองค์นั้นได้ครอบครองดินแดนทางตอนใต้ของเมืองปาณ
ฑุรังค์ ทรงพระนามว่าสุริยวรรมเทพ ด้วยเหตุนี้ระยะเวลาช่วงนั้นอาณาจักรจามปาจึงมีผู้ปกครองสอง
พระองค์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางการเมืองได้เกิดกบฏขึ้นที่เมืองหลวง พระเจ้าสุริยชัยวรรมเทพ
ถูกขับลงจากราชบังลังก์ พระเจ้าสุริยวรรมเทพทรงประกาศอิสรภาพจากอ านาจของกัมพูชา ไม่ขึ้นตรง
ต่อกัมพูชาอีกต่อไป ทรงรวมประเทศจามปาเป็นหนึ่งเดียวโดยมีศูนย์อ านาจอยู่ที่พระองค์เอง สถานะ
ของพระเจ้าสุริยวรรมเทพจึงไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนั้น พระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 จึงส่งกองทัพไปปราบจามปาถึง 2 ครั้ง คือ ในปีพ.ศ.1736 (ค.ศ.1193) และ พ.ศ.1737 (ค.ศ.1194) 
กองทัพที่ส่งไปจึงสามารถมีชัยชนะเหนือจามปาได้  พระเจ้าชัยวรมันทรงวางแผนด้วยกลศึกสนับสนุน
เจ้านายจามเพ่ือต่อต้านพระเจ้าสุริยวรรมเทพ กลศึกครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ พระเจ้าสุริยวรรมเทพ
ครองราชย์อยู่ได้ไม่นานจึงถูกพระปิตุลา คือ พระยุพราชองค์ธนปติครามชิงราชบังลังก์โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกัมพูชานั่นเอง28  

ต่อจากนั้นอาณาจักรจามปาก็ตกอยู่ภายใต้อ านาจของอาณาจักรกัมพูชากลายเป็น
ดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรกัมพูชา ระยะเวลาที่กัมพูชาต้องท าศึกกับจามปาเป็นสงครามติดพันที่
ต่อเนื่องจากรัชสมัยก่อนจนมายุติด้วยพระปรีชาในการรบของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังกล่าวนี้
สอดคล้องกับจดหมายเหตุของจีน บันทึกโดยม้าตวนลิน ที่ระบุว่าเจ้าชายวรมันทรงมีความมุ่งมั่นที่จะ

                                           
27ปราณี วงษ์เทศ, นครวัด, 138. 
28หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 203. 
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ทรงก าจัดศัตรูของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงความเพียรพยายามเป็นเวลาถึง 18 ปี  จึงก าจัดศัตรูได้เป็น
ผลส าเร็จ29 

น่าสังเกตด้วยว่า การท าศึกสงครามระหว่างกัมพูชากับจามปาที่ติดพันกันอย่าง
ยาวนานในประวัติศาสตร์กัมพูชามาคลี่คลายในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หลังจากที่พระเจ้า            
ชัยวรมันที่ 7 ทรงปราบปรามศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาณาจักรกัมพูชามีความเป็นปึกแผ่นมากกว่า
รัชกาลก่อน แม้ในช่วงต้นรัชสมัยจะมีสงครามกับจามเป็นระยะ แต่ทว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมี        
ชัยชนะเหนือจามปาได้ ชัยชนะเหนือจามปาซึ่งต้องใช้เวลานานหลายปีซึ่งเป็นเหตุการณ์ส าคัญอย่างยิ่ง
ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

การข้ึนครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชกรณียกิจหลักของพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 คือ การบูรณะสร้างสรรค์ความเจริญอาณาจักรกัมพูชาให้กลับมามีความรุ่งเรืองเช่นรัชกาล
ก่อนๆ จะเห็นได้ว่าเริ่มท าการบูรณะความเสียหายของบ้านเมืองโดยการขุดคู และก่อก าแพงล้อมรอบ 
บริเวณดังกล่าวก็คือเมืองพระนครหลวงหรือนครธมในปัจจุบันนั่นเอง30 ตรงกลางราชธานีโปรดให้สร้าง
ปราสาทบายนอันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร31  ซึ่งเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่รองจากนครวัด 
ประดับด้วยลวดลายของสถาปัตยกรรมมีความงดงามยิ่ง การด าเนินโครงการสาธารณูปโภคขยาย
ตัวอย่างกว้างขวางเพ่ือความเจริญของอาณาจักร ดังเช่น การสร้างบาราย ที่พ านักส าหรับคนเดินทาง 
121 แห่ง32 มีการสร้างราชมรรคาหรือถนนหลายสายเพ่ือเชื่อมอาณาจักรกับหัวเมืองต่างๆ33 สถาปนา
อาโรคยศาลาหรือสถานพยาบาลอีก 102 แห่งตามที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร 34 โปรดให้สร้างศาสน
สถานจ านวนมาก บริเวณนครธมมีการสร้างปราสาทบันทายกุฏี ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระขรรค์ 

                                           
29ปราณี วงษ์เทศ, นครวัด, 137. 
30หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 201. 
31อุไรศรี  วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, 91. 
32เรื่องเดียวกัน, 92. 
33การส ารวจราชมรรคาหรือถนนหลายสายที่เช่ือมโยงเส้นทางภายในอาณาจักรกัมพูชากับหัวเมือง

ต่างๆ ในปัจจุบันข้อมูลส ารวจโดยนักวิชาการค้นพบหลักฐานใหม่จ านวนมากบ่งช้ีการมีอยู่จริงของราชมรรคาหลาย
สายในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังเช่น โครงการวิจัย “ค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของถนนโบราณสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7” โดยผศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และคณะ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ศาสตร์อัน
หลากหลายท าให้ค้นพบสิ่งก่อสร้างโบราณ แนวถนนโบราณ แหล่งอุตสาหกรรมโบราณตลอดเส้นทางจากเมืองพระ
นครถึงเมืองพิมาย ในส่วนแหล่งอุตสาหกรรมโบราณที่สร้างขึ้นตามเส้นทางราชมรรคายังไม่อาจระบุชัดได้ว่าอยู่ในรัช
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ยืนยันได้ว่าสร้างขึ้นเมื่ออาณาจักรกัมพูชาเรืองอ านาจ ดู ใน ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และ
คณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการค้นหาและพัฒนาสารสนเทศของถนนโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
(นครนายก: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2551). 

34หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 206. 
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ปราสาทนาคพัน ปราสาทตาพรหมที่บาตี ปราสาทวัดนคร ปราสาทพระขรรค์ก าปงสวาย ปราสาทบัน
ทายฉมาร์ ปราสาทพิมานอากาศ ฯลฯ กล่าวได้ว่ารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ช่วงที่พระองค์ขึ้น
ครองราชย์อยู่ในระยะเวลาระงับเหตุจลาจล ปรับปรุงบ้านเมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและก่อสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะศาสนสถานเป็นหลัก   

ก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะขึ้นครองราชย์เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวะจลาจล 
ภายหลังเมื่อพระองค์ขึ้นครองราย์ แนวคิดหลักในการปกครองอาณาจักรคือการแผ่ขยายอ านาจด้วย
แนวคิดพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานอันเป็นรูปแบบคติพุทธราชาประจ า
รัชสมัยนี้ สิ่งก่อสร้างประจ ารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับแนวคิด
ทางศาสนาเป็นส าคัญ ดังจะพบว่าในรัชสมัยของพระองค์นั้น ลัทธิพุทธราชามีอิทธิพลเหนือลัทธิ  
เทวราชา35 พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในปราสาทบายนอันเป็นศูนย์กลางแห่งเมืองพระนคร เพ่ือ
สื่อสัญญะทางการเมืองว่ากษัตริย์เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้า ซึ่งแต่เดิมกษัตริย์ก่อนรัชสมัยของ
พระองค์บูชาศิวลึงค์อันเป็นเครื่องหมายแทนพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดู รวมทั้งศาสนสถานแต่ละแห่ง
ในสมัยนี้มีพระพุทธรูปเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ในสถานที่นั้น นอกจากนี้จารึกอาโรคยศาลาซึ่งเป็น
จารึกระบุพระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีนัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์บ าเพ็ญ
บารมีตามเส้นทางแห่งพระโพธิสัตว์ที่ทรงปรารถนาจะรื้อขนสรรพสัตว์ทั้งปวงสู่ความหลุดพ้น เยียวยา
ความเจ็บป่วยและความทุกข์ทั้งหลาย  

อนึ่ง เกี่ยวกับบทบาทของศาสนาพุทธในด้านการบริหารปกครองอาณาจักร เริ่ม
เห็นชัดในสมัยพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2  มาแล้ว ทว่าบทบาทของพระพุทธศาสนามหายานปรากฏ
เด่นชัดที่สุดในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังหลักฐานบรรดาจารึกแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ทรงนับถือพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น36  

แต่อย่างไรก็ดีไม่ได้หมายความว่าลัทธิความเชื่อศาสนาอ่ืนไม่มีบทบาทในรัชสมัยนี้ 
พวกพราหมณ์ยังคงมีอ านาจอยู่ ในราชส านัก พราหมณ์ยังเป็นปุโรหิตที่รับใช้ใกล้ชิดพระเจ้า                       
ชัยวรมันที่ 737 ความเชื่อที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าของพราหมณ์ดังกล่าวได้ประสานกลมกลืนกับ
ศาสนาพุทธมหายานอันเป็นแกนหลักแห่งยุคสมัย สิ่งก่อสร้างทั้งหลายจึงแสดงให้เห็นความประสาน
ระหว่างแนวคิดศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดู38  

                                           
35George C dès, The Indianized states of Southeast Asia, 175. 
36หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 205. 
37George C dès, The Indianized states of Southeast Asia, 173. 
38Michael D. Coe., Angkor and the Khmer civilization (New York: Thames & Hudson, 

2003), 128-130. 
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ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทที่ก่อสร้างครั้งแรกสุด อาจจะเป็น
ปราสาทบันทายกุฏี ใกล้กับปราสาทบันทายกุฏี คือ ราชวิหารหรือปราสาทตาพรหม เป็นวิหารที่
พระองค์สร้างขึ้นส าหรับพระราชมารดาในรูปของพระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งเป็นเทวีแห่งปัญญา และ
รูปของชัยมังคลารถะ พระมหาราชครูของพระเจ้าชัยวรมันที่ 739 ปราสาทตาพรหมประดิษฐานเทวรูป
และรูปพระโพธิสัตว์จ านวนมาก บริเวณปราสาทมีที่อยู่ของนักบวชไศวนิกายและไวษณพนิกายที่
ต่อเนื่องไปกับที่พ านักของนักบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนปราสาทตาพระขรรค์เป็นวิหารที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นภายหลังปราสาทตาพรหม 5 ปี อุทิศถวายแด่พระราชบิดาในรูปลักษณ์ของ
พระอวโลกิเตศวร และมีนามว่า ชัยวรรเมศวร40           

ศาสนาสถานปราสาทตาพรหมกับปราสาทพระขรรค์สื่อแนวคิดหลักของศาสนาพุทธ
มหายานอย่างแจ่มชัด คือ การผสานกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างปัญญาบารมีกับเมตตาบารมี โดยทิศของ
ปราสาททั้งสองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทบายน 
หมายความว่าปราสาทบายน คือ ศูนย์กลางของกรุงยโศธรปุระ หรือเป็นรูปย่อของระบบจักรวาล ซึ่ง
รวมศาสนสถานที่อยู่ในท้องถิ่นท้ังหลายเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักร ปราสาทบายนเป็นปราสาท
แทนพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ภายในปรางประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ่ ปรางยอด
ปราสาทบายนสลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กล่าวว่ามีถึง 54 ยอด แต่ละยอดจะ
ประกอบด้วยพระพักตร์ 4 พักตร์ เสมือนพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรไปรอบทิศ โดยมิตินี้เชื่อว่า               
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถือเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมบารมี เสด็จลงมาจากแดนสุขาวดีมาทะนุถนอมเฝ้า
รักษาทวยราษฏร์ พร้อมทั้งสัตว์โลก41 ปราสาทนาคพันซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกับปราสาทพระขรรค์ 
ตั้งอยู่บนเกาะราชชัยศรีมีสระน้ าล้อมรอบ42 มีแผนผังเป็นรูปจ าลองสระน้ าอโนดาตอันเป็นสระน้ าที่
ศักดิ์สิทธิ์ตามแบบแผนไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ปราสาทนาคพันสถาปนาแด่พระพุทธเจ้าภายหลัง
เปลี่ยนเป็นการบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ล้วนด าเนินรูปแบบตาม
แนวคิดศาสนาทั้งสิ้น   

การก่อสร้างศาสนสถานจ านวนมากที่อิงอยู่กับระบบความเชื่อทางศาสนาดังกล่าว 
สะท้อนแนวคิดทางการเมืองที่แฝงอยู่อย่างแยบยลด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกลุ่มศาสนสถานขนาด
ใหญ่ อาทิ ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระขรรค์ หรืออาโรคยศาลาเป็นเขตพ้ืนที่รวมผู้คนจ านวนมาก
ซึ่งประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ เช่น พม่า จาม คนพ้ืนถิ่น มีผู้คนอยู่อาศัยในทุกระดับชั้น หลาย

                                           
39George C dès, The Indianized states of Southeast Asia, 174. 
40Ibid. 
41ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ผู้แปล, พระพุทธศาสนาในกัมพูชา (กรุงเทพฯ: สภาวิจัยแห่งชาติ, 2514), 

52-53. 
42George C dès, The Indianized states of Southeast Asia, 174. 
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สถานภาพ ไม่ว่าจะเป็นนักบวช ผู้ประกอบพิธีกรรม ข้าราชการ ข้ารับใช้ซึ่งรวมอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 
พ้ืนที่ของศาสนสถานแต่ละแห่งที่สถาปนาโดยพระบรมราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7เมื่อมีผู้คน
จ านวนมากมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันจึงท าให้ง่ายต่อการควบคุมต่อส่วนกลาง โดยนัยนี้การก่อสร้าง
ศาสนาทั้งหลายคือการควบคุมก าลังคนให้ขึ้นตรงต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง เช่นเดียวกับการ
ก่อสร้างก าแพงหินล้อมรอบนครธม สามารถตีความได้ว่าก าแพงหินคือสัญลักษณ์แทนเทือกเขาที่
ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ซึ่งเขาพระสุเมรุในที่นี้หมายถึงปราสาทบายน เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่
ของสถานภาพกษัตริย์ แต่ก็อาจตีความในทางการเมืองได้เช่นกันว่าก าแพงหินเป็นการก่อสร้างเพ่ือ
ป้องกันการบุกรุกของกองทัพจาม 

 ตลอดระยะเวลาที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงปกครองราชอาณาจักร มีข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์หลายแหล่งทั้งกลุ่มจารึก เอกสารฝ่ายจีน สถาปัตยกรรมและประติมากรรมแสดงอ านาจ
ของอาณาจักรกัมพูชาว่าครอบคลุมดินแดนโดยรอบอย่างกว้างขวาง การเผยแพร่อิทธิพลของพระองค์
ในระยะเวลาที่ขึ้นครองราชย์ทรงใช้อุดมการณ์ทางศาสนาและการผูกสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
โดยรอบเป็นพระราโชบายหลักในการแผ่พระราชอ านาจให้มั่นคงและยืนยาว ดังจะเห็นได้ว่ามีการ
ค้นพบจารึกที่เมืองทรายฟอง อยู่ริมแม่น้ าโขง ใกล้นครเวียงจันทน์ซึ่งเป็นจารึกในกลุ่มอาโรคยศาลา
ประจ ารัชสมัยของพระองค์ แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขยายอานุภาพไปถึงนครเวียงจันทน์ 
นอกจากนี้ยังพบกลุ่มจารึกประจ าอาโรคยศาลาที่อยู่ในประเทศไทยด้วย เอกสารทางฝ่ายจีนระบุ     
พระราชอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าครอบคลุมลงไปถึงบางส่วนของแหลมมลายูและเข้าไปใน
เขตแดนของพม่า ในหนังสือจู ฟัน จิ (Chu-fan-chin) ของเจาชูกัว (Chau Ju-kua) ระบุชื่อประเทศ
ราชที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้แก่ เมือง เตงหลิวเม 
(Teng-liu-mei อยู่ในแหลมมลายู) โปซูลัน (Po-ssu-lan อยู่บนฝั่งอ่าวไทย) โลฮู (Lo-hu คือ ละโว้
หรือลพบุรี) ซันโล (San-lo สันนิษฐานว่าคือประเทศในสยามลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนเหนือ) เจนลิฟู 
(Chen-li-fu อยู่บนฝั่งอ่าวไทย) มาโลเวน (Ma-lo-wen สันนิษฐานว่าคือเมืองมัลยัง อยู่ทางตอนใต้
ของเมืองพระตะบอง) ลูยัง (Lu-yang) ถุนลิฟู (T’un-li-fu) พุกัน (P’u-kan) วาลี (wa-li อยู่ใน
ประเทศพม่าตอนเหนือ) ซีเพง (Si-p’eng) ตูฮวยซุน (Tu-huai-sün)43 สอดคล้องกับข้อความจาก
จารึกปราสาทพระขรรค์ซึ่งกล่าวถึงน้ าในพระราชพิธีอภิเษกว่าเป็นน้ าที่ส่งมาถวายโดยพราหมณ์ชื่อ     
สุริยภัฏฏ์ จากพราหม์คนอ่ืนๆและกษัตริย์ยวนะหรือชวา รวมทั้งกษัตริย์จากอาณาจักรจามปา  

นอกจากนี้การแผ่ขยายอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เข้ามายังดินแดนประเทศ
ไทย ยังเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมซึ่งมีอายุครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 
                                           

43Friedrich Hirth and W. W. Rockhill, Chau Ju-Kua: his work on the Chinese and 
Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries (St. Petersburg: Printing Office of the Imperial 
Academy of Sciences, 1911), 52-57. 
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18 พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทยอันมีรูปแบบและคติการก่อสร้างที่
สอดคล้องกัน44 ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อความจารึกปราสาทพระขรรค์เช่นกันที่กล่าวถึงชื่อเมืองที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 โปรดให้ส่งพระชัยพุทธมหานาถไปประดิษฐาน ดังปรากฏชื่อเมือง ได้แก่ เมืองลโวทยปุระ 
สันนิษฐานว่าคือจังหวัดลพบุรี เมืองศัมพูกปัฏฏนะ สันนิษฐานว่าอยู่ตรงบริเวณโบราณสถาน             
สระโกสินารายณ์ จังหวัดราชบุรี เมืองชยราชปุรี สันนิษฐานว่าคือจังหวัดราชบุรี เมืองศรีชยสิงหปุรี 
สันนิษฐานว่าคือเมืองสิงห์อยู่จังหวัดกาญจนบุรี เมืองศรีชัยวัชรปุรี สันนิษฐานว่าคือจังหวัดเพชรบุรี 
รวมทั้งเมืองสวรรณปุระ สันนิษฐานว่าคือจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองที่ระบุไว้ในจารึกปราสาทพระขรรค์นี้
เป็นเมืองที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยทั้งสิ้น45 

 การแผ่ขยายอ านาจในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่วนหนึ่งด าเนินกุศโลบายใน
การสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยการอภิเษกสมรสที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 
ดังกรณีการพระราชทานพระราชธิดาของพระองค์ให้อภิเษกสมรสกับเจ้าผู้ปกครองแว่นแคว้นต่างถิ่น 
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในจุดนี้เองท าให้กล่าวได้ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีทั้งพระราชโอรสและ      
พระราชหลายพระองค์ ซึ่งประสูติจากพระมเหสีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจน คือ พระนางชัยราชเทวี และ
พระนางราเชนทรเทวี  เกี่ยวกับเชื้อสายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้น ยอร์ช เซเดส์ ได้เสนอข้อมูลว่า     
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  มีพระโอรสจ านวน 4 องค์ ได้แก่ เจ้าชายสูรยกุมาร ผู้ทรงแต่งจารึกปราสาท    
ตาพรหม เจ้าชายวีรกุมาร โอรสของพระนางราเชนทรเทวี ซึ่งทรงแต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ เจ้าชาย
อินทรวรมัน โอรสของพระนางชัยราชเทวี ผู้ทรงครองเมืองละโว้ และเจ้าชายศรีนทรกุมาร ซึ่งปรากฏ
พระรูปของพระองค์ประดิษฐานอยู่ในปราสาทองค์กลางที่ปราสาทบันทายฉมาร์ พร้อมรูปทหารอีก 4 
คน พระโอรสทั้ง 4 พระองค์ที่ประสูติจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สันนิษฐานว่าเจ้าชายศรีนทรกุมารขึ้น
ครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทรวรมันที่ 246  

อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานที่ว่าเจ้าชายศรีนทรกุมารขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราช
บิดาก็ยังเป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ าหนักมากพอ เพราะการที่ศิลาจารึกราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18               
ขาดหายไปนั้น ท าให้ไม่อาจทราบข้อมูลในส่วนนี้ได้47 ส่วนพระราชธิดานั้นไม่ปรากฏรายชื่อในจารึก 

                                           
44วรรณวิภา สุเนต์ตา , “คติรัตตรัยในศิลปะเขมรช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในภาคกลางของ

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 1. 

45หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผู้แปล , “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ใน 
ศิลปากร 10, 2 (กรกฎาคม 2509): 56. 

46หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 209-210. 
47เรื่องเดียวกัน. 
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เพียงแต่ปรากฏข้อมูลว่าพระเจ้าชัยวรมันที่  7 ทรงมอบพระธิดาให้เจ้าชายต่างถิ่นเพ่ือรักษา
สัมพันธไมตรีอย่างถาวร  

หลักฐานทางจากจารึกปราสาทพิมานอากาศให้ข้อมูลว่าหลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ทรงครองราชย์ได้ไม่นานนัก พระนางชัยราชเทวีพระมเหสีได้สิ้นพระชนม์ลง พระเชษฐภัคินีของ   
พระนางชัยราชเทวีคือพระนางอินทรเทวีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอัครเทวีแทน พระอัครมเหสี
พระองค์นี้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานอย่างลึกซึ้ง48 ดังเนื้อความของจารึกปราสาท
พิมานอากาศแสดงให้เห็นว่าพระนางอินทรเทวีเป็นผู้แต่งจารึกหลักนี้มีคุณสมบัติความเป็นนักปราชญ์ 
มีความรอบรู้ทางปรัชญาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง49 ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงได้ทรงแต่งตั่งให้
พระนางด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในศาสนสถาน และทรงสั่งสอนหลักปรัชญาแก่เหล่าสตรี
ทั้งหลายด้วย และด้วยเหตุที่พระนางอินทรเทวีมีบทบาทโดดเด่นในด้านความรอบรู้ดังกล่าวนี้ นัก
ประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่าพระนางอินทรเทวีอาจจะทรงมีอิทธิพลต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะ
ความเชื่อทางศาสนาซึ่งสนับสนุนให้เจ้าชายวรมันที่ 7 ทรงปรารถนาอย่างแรงกล้าในบ าเพ็ญบารมีตาม
แบบอย่างพระโพธิสัตว์ 

 บริบททางประวัติศาสตร์ปลายรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รายละเอียดไม่ค่อย
ปรากฏมากนัก ต่างจากช่วงตอนต้นรัชกาล ทั้งนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการจารึกซึ่งผู้แต่งมุ่งสดุดี   
พระเกียรติคุณของกษัตริย์ในช่วงเวลาที่รุ่งเรืองและทวยราษฎร์ปราศจากความเดือดร้อน ช่วงเวลาที่
พระราชอ านาจของกษัตริย์เสื่อมถอยจึงไม่ได้รับการบันทึกในจารึก เพราะฉะนั้น ช่วงเวลาที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7เสด็จสวรรคตจึงไม่เป็นที่ปรากฏในกลุ่มข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใดๆ ได้แต่สันนิษฐานว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จสวรรคตราว พ.ศ.1761 (ค.ศ.128) 50 ได้รับพระนามภายหลังเมื่อ
สิ้นพระชนม์ว่ามหาบรมสุคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จสวรรคตด้วยสาเหตุใด ไม่มีหลักฐานให้อ้างอิง
ได้ นอกจากต านานพระเจ้าโรคเรื้อนถ่ายทอดทางมุขปาฐะในหมู่ชาวบ้านว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ป่วย
ด้วยโรคนี้ในบั้นปลายพระชนม์ชีพและสิ้นพระชนม์ในที่สุด  

อย่างไรก็ดี ต านานพระเจ้าโรคเรื้อนเป็นเพียงต านานที่เล่าสืบต่อกันมา ไม่มีน้ าหนัก
น่าเชื่อถือมากพอที่จะสรุปว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จสวรรคตด้วยโรคเรื้อน สาเหตุการสิ้นพระชนม์
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจจะทรงพระชราภาพไปตามพระชนม์ชีพ เพราะพระองค์ด ารงสถานะ

                                           
48George C dès, The Indianized states of Southeast Asia, 172. 
49หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, ประวัติเมืองพระนครของขอม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543),  

99-101. 
50หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 204. 
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กษัตริย์เมื่อมีพระชนมายุมากแล้ว ซึ่งยอร์ซ เซเดส แสดงทัศนะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีพระชนมายุ
กว่า 90 พรรษาในขณะที่สิ้นพระชนม์51  

บริบททางประวัติศาสตร์ในปลายรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ไม่ชัดเจนดังกล่าว 
นักวิชาการเช่น ยอร์ซ เซเดส และหลุย ฟีโนต์52 ได้แสดงความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของอิทธิพล
ศาสนาพุทธเถรวาทที่เข้ามาแทนท่ีแนวคิดศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมหายานอันเป็นกระแสแห่งการ
เปลี่ยนผ่านจากความเชื่อใหม่มาแทนที่ความเชื่อเดิม ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้ประวัติศาสตร์
ช่วงเวลานี้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ยอร์ซ เซเดส สนับสนุนเหตุความเปลี่ยนแปลงในอาณาจักร
กัมพูชาช่วงปลายรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติซึ่ง
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางกับประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทั้งเรื่องการเคลื่อนย้ายประชากร การ     
บุกรุกของกองก าลังต่างชาติ และระบบเศรษฐกิจที่ผันผวน ล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้อาณาจักร
กัมพูชาในปลายรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถึงจุดสิ้นสุดความเจริญรุ่งเรือง ท าให้สันนิษฐานได้ว่า
เพราะเหตุความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่ออาณาจักรกัมพูชาด้วย บริบททาง
ประวัติศาสตร์ช่วงปลายรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคตจึงไม่ป รากฏ
รายละเอียดมากนัก  

 จะเห็นได้ว่าบริบททางประวัติศาสตร์ช่วงที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นครองราชย์จน
สิ้นสุดรัชกาล มีพัฒนาการต่อเนื่องไปตามล าดับ ยกเว้นในปลายรัชกาลซึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ขาดหายไป แต่รายละเอียดที่ปรากฏเพียงพอที่ท าให้ทราบว่า นับตั้งแต่พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 ขึ้น
ครองราชย์ เหตุการณ์จลาจลอันเกิดจากสงครามระหว่างอาณาจักรกัมพูชากับจามปายังไม่ยุติลง     
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังคงปราบปรามจามอย่างต่อเนื่อง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด าเนินสงครามด้วยกล
ศึกหลากหลายวิธีในการควบคุมอาณาจักรจามปาให้อยู่ในอ านาจอย่างเด็ดขาด ในช่วงที่พระองค์ขึ้น
เป็นกษัตริย์นับว่ามีความรุ่งเรืองอย่างมาก บ้านเมืองเกิดความสงบ ปราศจากศึกศัตรู เหตุการณ์หลักๆ 
ในระยะเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบูรณะปรับปรุงอาณาจักรให้ฟ้ืนคืนสภาพเดิมอีกครั้ง 
สิ่งก่อสร้างจ านวนมากสร้างข้ึนโดยไร้ความประณีตในเชิงช่าง แต่สะท้อนความพยายามของผู้ปกครอง
ว่าทรงมุ่งสถาปนาความเกรียงไกรให้มากยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในอดีตทรงเคยกระท า บันทึก
ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จึงฉายภาพพระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างสรรค์ความ
เจริญให้เกิดกับอาณาจักรด้วยการการสถาปนาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ในระยะเวลานี้
พระนางชัยราชเทวีสิ้นพระชนม์ พระนางอินทรเทวีพระเชษฐภัคินีของพระนางชัยราชเทวีได้รับแต่งตั้ง
เป็นพระอัครมเหสี  ในส่วนการสร้างความสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆ จะเห็นได้จากการที่                  

                                           
51ดี จี ฮอล, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร ,125. 
52เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, พิมพ์ครั้งท่ี 3, 104-105. 
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พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงประทานพระราชธิดาเพ่ืออภิเษกสมรสกับเจ้าชายต่างแคว้นเพ่ือกระชับ
สัมพันธไมตรี ยุคสมัยนี้สิ่งที่โดดเด่นคือการก่อสร้างสาธารรูปโภคอ านวยประโยชน์แก่ทวยราษฎร์
และศาสนสถานแต่ละแห่งกระจายอย่างขว้างขวาง สิ่งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคืออิทธิพลความเชื่อ
ทางศาสนาพุทธมหายานกับการประสานความเชื่อทางศาสนาฮินดูยังคงเป็นความเชื่อหลักของยุคสมัย
นี้ โดยเฉพาะอุดมการณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับการบ าเพ็ญบารมีตามแบบอย่างพระโพธิสัตว์ดัง
ข้อความจารึกหลายหลักท่ีสะท้อนให้เห็นภาพพระราชาผู้บรรเทาทุกข์ของทวยราษฎร์ เหตุการณ์ต่างๆ 
ในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มาสิ้นสุดในช่วงปลายรัชกาล เพราะไม่ปรากฏรายละเอียดมากนักว่า
พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยเหตุใด ทั้งนี้อาจจะเกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติรวมทั้งศาสนา                
พุทธเถรวาทเข้ามามีอิทธิพลเหนือความคิด ความเชื่อเดิมที่ผู้คนยึดถือจึงเป็นจุดเปลี่ยนให้อาณาจักร
กัมพูชาช่วงปลายรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นสุดความรุ่งเรืองนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

ภูมิหลังเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังที่ได้
อภิปรายมาทั้งหมดนี้ จะท าให้เข้าใจรายละเอียดเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะบริบททางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับพระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็น
เนื้อหาหลักที่กวีสดุดีพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม 
จะปรากฏในบทแปลจารึกเป็นภาษาไทย  

    
2. ข้อมูลภายในของจารึกปราสาทตาพรหม 

ข้อมูลภายในของจารึกปราสาทตาพรหม  คือ การพิจารณารายละเอียดของจารึกที่
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่ง วัตถุประสงค์ในการแต่ง ลักษณะอักษร และภาษาที่แต่ง อายุสมัย ลักษณะ
การจารึก รูปแบบฉันทลักษณ์ และเนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
               2.1 ผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหม 

  จารึกปราสาทตาพรหมระบุชื่อผู้แต่งไว้อย่างชัดเจนในโศลกที่ 145 ตอนท้ายของ
จารึก ได้แก่ เจ้าชายศรีสูรยกุมาร ผู้ประสูติจากพระอัครมเหสีในพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังเนื้อความที่
บันทึกไว้ว่า 

 
                śrīsūryyakumār ākhyaś śrījayavarmm āvanī bhujo jātaḥ / 

  rāja kumāro’graṇyān devyām akarot praśastam idam // 145 
“ราชกุมารพระนามว่า ศฺรีสูรฺยกุมาระ ผู้ประสูติจากพระอัครเทวีแห่งพระเจ้า

แผ่นดินทรงพระนามว่า ศรีชยวรมัน ได้แต่งแล้วซึ่งค าสรรเสริญนี้” 
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เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมแม้จะไม่ระบุชื่อพระอัครมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ไว้อย่างชัดเจนเช่นในจารึกปราสาทพระขรรค์ 53 ที่ระบุข้อมูลของกวีว่ าเป็นพระโอรสของ                 
พระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 ประสูติจากพระมเหสี คือ พระนางราเชนทรเทวี แต่เนื่องจากเนื้อหาของจารึก
ปราสาทตาพรหมมีรูปแบบและมีโครงสร้างเนื้อหาเช่นเดียวกับจารึกปราสาทพระขรรค์ ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่าเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมเป็นต้นแบบให้กวีผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ด าเนินเนื้อความ
ตามอย่าง แล้วกวีผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ได้สร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางประการให้มีความ
แตกต่างออกไป จึงอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าชายศรีสูรยกุมารกับเจ้าชายศรีวีรกุมารมีสถานะเป็นพระเชษฐา
และพระอนุชาที่ประสูติจากพระบิดาองค์เดียวกัน ทรงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และทรงมีบทบาท
ในราชส านักของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นเดียวกัน 
              2.2 วัตถุประสงค์ในการแต่ง 

 เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม พบว่ากวีผู้แต่งมีวัตถุประสงค์ในการแต่ง 
2 ประการด้วยกัน ประการแรก จารึกปราสาทตาพรหมแต่งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ดังเนื้อความที่ผู้แต่งระบุไว้ในตอนท้ายว่า “akarot praśastam idam” (ได้แต่งแล้วซึ่งค าสรรเสริญ
นี้) ดังนั้น เนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหมจึงด าเนินตามรูปแบบขนบการยอพระเกียรติกษัตริย์
นับตั้งแต่เรื่องเรื่องจนจบเรื่อง ดังจะเห็นได้จากการกล่าวถึงบทสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางศาสนา 
แสดงสายสกุลของกษัตริย์ การประกอบวีรกรรม และการบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระเจ้า              
ชัยวรมันที่ 7 อันเป็นการประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้  

วัตถุประสงค์ในการแต่งประการที่สอง กวีแต่งจารึกปราสาทตาพรหมเพ่ือระบุ
รายละเอียดกิจกรรมทางศาสนา การถวายรายการสิ่งของจ านวนมากภายในปราสาทตาพรหม รวมทั้ง
การท านุบ ารุงปราสาทตาพรหม ซึ่งกวีแต่งจารึกหลักนี้ไว้ควบคู่กับการสถาปนาปราสาทตาพรหม
โดยเฉพาะ  ดังจะเห็นได้ว่าเนื้อหาจารึกแสดงรายละเอียดการด าเนินกิจการภายในปราสาทตาพรหม 
                                           

53 จารึกปราสาทพระขรรค์ ระบุชื่อผู้แต่ง และภูมิหลังของไว้ดังน้ี 
  agryā śrījayavarmandevanṛpate rājendradevī satī 
  śreṣṭhaṃ yaṃ samajījanac chrutvatām agresaraṃ yodhinām / 

  kāntyānaṅgajitaṅ kalāsukṛtināṃ vandyaṃ varan dharmmiṇāṃ 

  sa śrīvīrakumāravivruta idaṃ śastaṃ praśastaṃ vyadhāt //  179 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ได้แปลโศลกข้างต้นเป็นภาษาไทยไว้ว่า     

“พระนางราเชนฺทฺรเทวี ผู้เป็นอัครมเหสีผู้ซื่อสัตย์ของพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า ศฺรีชยวรฺมเทว (ชัยวรรมัน) ประสูติ
พระโอรสที่เก่งที่สุดในบรรดาผู้คงแก่เรียน ผู้อยู่แนวหน้าในบรรดาทหารทั้งหลาย ผู้ชนะกามเทพด้วยความงาม ผู้
ได้รับการเคารพโดยผู้สร้างงานศิลปะทั้งหลาย ผู้ประเสริฐที่สุดในบรรดาผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย พระโอรสพระองค์
นั้น ซึ่งมีพระนามว่าศฺรีวีรกุมาร ได้ทรงนิพนธ์บทสรรเสริญอันยอดเยี่ยมนี้” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา,“จารึก
ปราสาทพระขรรค์” ไทย-ภารต 16, 23 (มิถุนายน 2531): 33. 
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ทั้งผู้คนจ านวนมาก รายการสิ่งของต่างๆ เพ่ืออุทิศถวายแด่ศาสนสถาน รวมทั้งการเฉลิมฉลองศาสน
สถานปราสาทตาพรหมเป็นประจ าทุกปี 
        2.3 ลักษณะอักษร และภาษาที่แต่ง 

 จารึกปราสาทตาพรหมบันทึกด้วยตัวอักษรเขมรโบราณ พุทธศตวรรษที่18  ส่วน
ภาษาท่ีใช้บันทึกเนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหม คือ ภาษาสันสกฤต  

2.4 อายุสมัย 
  จารึกปราสาทตาพรหม อยู่ในสมัยเมืองพระนคร (Angkorian Period) รัชกาล    

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาในโศลกที่ 36 ปรากฏช่วงมหาศักราช 1108 หรือ พุทธศักราช 1729  ใน
การก่อสร้างราชวิหารหรือปราสาทตาพรหม ท าให้ทราบได้ว่าจารึกปราสาทตาพรหมสร้างขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

 
       prātiṣṭhipac chrījayarāja cūḍā 

     maṇiṃ maṇidyotita puṇya dehām / 

              tasyāñ jananyā jina mātṛ mūrttiṃ 

                  mūrttiṃ samūrtti dyu śaśāṅka rūpaiḥ // 36 
“พระองค์ได้ทรงประดิษฐานแล้วซึ่งรูปของพระมารดา คือ ศรีราช

จูฑามณิ ในปี 1108 ศักราช (พ.ศ.1729) ที่มีพระวรกายที่เกิดจากบุญ (ความ
บริสุทธิ์) อันโชติช่วงเหมือนกับแสงแก้วมณีให้เป็นรูปเคารพแห่งพระมารดา
ของพระพุทธเจ้าที่ราชวิหารนั้น” 

 

        2.5 ลักษณะการจารึก 
                  การจารึกเนื้อความปราสาทตาพรหมปรากฏบนแท่งหินรูปสี่เหลี่ยม54 เนื้อหาจารึกมี 4 
ด้าน จ านวนบรรทัดแต่ละด้านส่วนใหญ่เท่ากัน กล่าวคือ ด้านที่ 1 ถึงด้านที่ 3 มี 72 บรรทัด ส่วนด้าน
ที่ 4 มี 74 บรรทัด 
              2.6 รูปแบบฉันทลักษณ์  

รูปแบบฉันทลักษณ์ในจารึกปราสาทตาพรหม กวีใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ 
(Prosody) ประกอบด้วยค าประพันธ์ทั้งหมด 145 บท ฉันท์แต่ละบทมี 4 บาท ในแต่ละบาทก าหนด
กลุ่มพยางค์ซึ่งเรียกว่า คณะ ( an a) ของฉันท์แตกต่างกัน หนึ่งคณะของฉันท์ก าหนดให้มี 3 พยางค์ 

                                           
54สุภรณ์ อัศวสันโสภณ, ผู้แปล, “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ในบริเวณเมืองพระนคร,” ใน ประชุม

ศิลาจารึกภาคที่ 4: ประมวลจารึกที่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ของประเทศไทย อันจารึกด้วยอักษรและภาษาไทย,ขอม, มอญ, บาลีสันสกฤต (พระนคร: ม.ป.ท.,2513), 159. 
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ฉันท์ในจารึกปราสาทตาพรหมด าเนินตามแบบแผนต าราประพันธศาสตร์สันสกฤต ในกลุ่มของฉันท์  
วฤตตะ55  

กลุ่มของฉันท์วฤตตะเป็นที่นิยมในการแต่งกวีนิพนธ์ รูปแบบของฉันท์กลุ่มวฤตตะจึง
ก าหนดจังหวะของพยางค์ในแต่ละบาทเป็นส าคัญ ซึ่งพยางค์แบ่งเป็น 2 พยางค์ คือ พยางค์คุรุ 
(พยางค์หนัก) และพยางค์ลฆุ (พยางค์เบา) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนพยางค์คุรุ นิยมแทนด้วย — ส่วน

สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนพยางค์ลฆุ นิยมแทนด้วย   ต าราประพันธศาสตร์โดยมากก าหนดพยางค์ในคณะ
ของฉันท์ดังนี้  

ม คณะ มีพยางค์คุรุทั้ง 3 เสียง — — — 

น คณะ มีพยางค์ลฆุท้ัง 3 เสียง      
ภ คณะ มีพยางค์คุรุอยู่ต้น อีกสองเสียงเป็นพยางค์ลฆุ —    

ย คณะ มีพยางค์ลฆุอยู่ต้น อีกสองเสียงเป็นพยางค์คุรุ  — — 

ช คณะ มีพยางค์ลฆุอยู่ต้นและท้าย ส่วนพยางค์คุรุอยู่กลาง  —  

ร คณะ มีพยางค์คุรุอยู่ต้นและท้าย ส่วนพยางค์ลฆุอยู่กลาง —  — 

ส คณะ มีพยางค์ลฆุอยู่ต้นและกลาง ส่วนพยางค์คุรุอยู่ท้าย   — 

ต คณะ มีพยางค์คุรุอยู่ต้นและกลาง ส่วนพยางค์ลฆุอยู่ท้าย — —  
เมื่อพิจารณารูปแบบฉันท์ในจารึกปราสาทตาพรหม ประกอบด้วยประเภทของฉันท์ 

6 ชนิด ได้แก่ วสันตติลกฉันท์  อุปชาติฉันท์ อินทรวัชรา ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ อารยาฉันท์ อนุษฎุภ
ฉันท์ ซึ่งผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหมนิยมใช้อนุษฎุภฉันท์มากที่สุด โครงสร้างตามแบบแผนของฉันท์
ทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

                                           
55ค าประพันธ์ฉันท์ในภาษาสันสกฤตมีระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผน ต าราฉันทลักษณ์ของ

สันสกฤตเรียกว่าฉันทศาสตร์ ฉันท์สันสกฤตสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกกลุ่มของฉันท์ว
ฤตตะ (Vṛtta) คือ ฉันท์ที่ก าหนดด้วยจ านวนพยางค์ในแต่ละบาท จ าแนกแยกย่อยออกเป็น 3 ชนิด คือ (1) สมวฤตตะ 
(Samavṛtta) เป็นฉันท์ที่ทุกบาทจะมีจ านวนพยางค์ เท่ากัน  (2) อรรธวฤตตะ (Ardhavṛtta) เป็นฉันท์ที่มีลักษณะ
เหมือนกันในบาทที่ 1 กับบาทที่ 3 และในบาทที่ 2 กับบาทที่ 4 (3) วิษมวฤตตะ (Viṣamavṛtta) เป็นฉันท์ที่แต่ละบาท
จะมีจ านวนพยางค์ไม่เท่ากัน55 ส่วนประเภทท่ีสอง คือ กลุ่มของฉันท์ชาติ (Jāti) คือ ฉันท์ที่ก าหนดด้วยจ านวนมาตรา 
เสียงยาวมีค่าเป็นสองมาตราส่วนเสียงสั้นมีค่าเป็นหนึ่งมาตรา  ดูค าอธิบายรูปแบบของฉันท์ได้ใน W.Yates,            
A Grammar of the Sanskrit Language (Calcutta: The Baptist Mission Press, 1845), 405-454.; ทัศนีย์ 
สินสกุล, ศตกตระยัม: กวีนิพนธ์สะท้อนโลกทรรศน์ของภรรตฤหริ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), 21. 
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1.วสันตติลกฉันท์   
   วสันตดิลกฉันท์ หรือวสันตติลกาแปลตามศัพท์ได้ว่า “ยอดแห่งฤดูใบไม้ผลิ”56 ใน

คัมภีร์วุตโตทยมัญชรีให้ความหมายว่า “ฉันท์ที่มีคณะวิจิตรเหมือนเมฆในฤดูฝน”57 นักปราชญ์
ฉันทศาสตร์ธ์นิยามความหมายว่า “ฉันท์ที่มีคณะเหมือนเมฆสีมืดมนในเดือน 5 เดือน 6 อันเป็นส่วน
ของฤดูฝน เพราะคณะ 3 รวมกันมืดมน”58  

จากนิยามความหมายของวสันตดิลก กล่าวได้ว่าวสันตดิลกฉันท์ คือ ฉันท์ที่งดงามอัน
เป็นเครื่องประดับแห่งฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งฉันท์รูปแบบนี้ก าหนดโครงสร้างไว้ว่า 1 บทมี 4 บาท บาทละ 14 
พยางค์ 12 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 4 คณะได้แก่ ต คณะ ภ คณะ ช คณะ และ ช คณะ 2 พยางค์
ท้ายบาทบังคับเสียงคุรุ แต่ละบาทจะมีการบังคับเสียงพยางค์ที่เหมือนกัน ทั้งนี้อาจมีพยางค์ท้ายของ
บาทเป็นเสียงเบาเช่นฉันท์ประเภทอ่ืน ดังแผนผัง  

 
— —   —    —   —  — — 
— —   —    —   —  — — / 
— —   —     —    —  — — 
— —   —     —    —  — — // 

 

วสันตดิลกฉันท์ที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม เป็นรูปแบบของฉันท์ที่แสดงฝีมือของกวี
ได้อย่างดียิ่ง เนื่องจากฉันท์รูปแบบนี้แสดงความงดงามอ่อนหวานของลีลาฉันท์ อีกทั้งยังเป็นฉันท์ที่
แต่งได้ยาก เป็นที่นิยมของกวีในการแต่งกาวยะ กวีผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหมจึ งใช้รูปแบบ
วสันตดิลกฉันท์จ านวนมากถึง 20 โศลก ปรากฏในบทที่มีเนื้อหานอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนต้นเรื่อง 
เนื้อหาที่แสดงการสรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาที่สรรเสริญ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  และเนื้อหาในตอนท้ายที่แสดงพระราชด ารัสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การที่กวี
ใช้รูปแบบวสันตดิลกฉันท์ด าเนินเรื่อง เหมาะสมกับเนื้อหาที่เป็นบทพรรณนาที่เน้นภาษาจินตภาพ ดัง
จะยกตัวอย่างเนื้อหาที่เป็นบทนอบน้อมพระพุทธเจ้า และเนื้อหาที่เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ดังนี้  

 
                                           

56ปราณี ฬาพานิช, สุวฤตฺตดิลก ยอดแห่งฉันท์วรรณพฤติที่งดงาม (กรุงเทพฯ:  คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 84. 

57พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภวังสะ), วุตโตทยมัญชรี (กรุงเทพฯ: โรงพิม์ธรรมสภา, 
2544. จัดพิมพ์ในโอกาสฉลองมงคลอายุ 81 ปี พระธัมมานันทะมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เจ้าส านักเรียนวัดท่ามะ
โอ จังหวัดล าปาง 8 มกราคม 2544), 194. 

58ปราณี ฬาพานิช, สุวฤตฺตดิลก ยอดแห่งฉันท์วรรณพฤติท่ีงดงาม, 84. 
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   sambhāravistaravibhāvitadharmakāya- 

   sambhoganirmitivapur bhagavān vibhaktaḥ / 

   yo gocaro jinajinātmajadehabhājāṃ  

   vuddhāya bhūtaśaraṇāya namo stu tasmai // 1 

“ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า  ผู้ทรงเป็นที่ พ่ึงพิงของสัตว์ โลก 
พระองค์นั้น ผู้มีพระภาค ผู้แบ่งพระกายของพระองค์เองออกเป็น 3 กาย คือ 
ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย ที่เกิดจากบุณยสัมภาระมากมาย ผู้
เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ถือเอาพระกายของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้
ประสบชัยชนะ” 

 

 จากตัวอย่างเนื้อหาโศลกที่ 1 ข้างต้นนี้ กวีใช้รูปแบบวสันตดิลกฉันท์ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ พระพุทธเจ้า ลีลาของวสันตดิลกฉันท์เป็นปัจจัยให้กวีพรรณนาภาพความ
ยิ่งใหญ่สูงส่ง ความศักดิ์สิทธิ์ และความน่าเคารพเลื่อมใสของพระพุทธเจ้าอันเป็นที่พ่ึงพิงของสัตว์โลก
ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังพรรณนารูปกายของพระพุทธเจ้าที่แบ่งออกเป็นธรรมกาย สัมโภคกาย และ
นิรมาณกาย การใช้รูปแบบวสันตดิลกฉันท์ในโศลกข้างต้นจึงเป็นการพรรณนาภาพของพระพุทธเจ้า
ตามความรู้สึกของกวีได้อย่างงดงาม 
 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม ที่เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้รูปแบบฉันท์ 
วสันตดิลก เป็นกรอบของฉันทลักษณ์น าเสนอเนื้อหาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนี้ 
 

    yaṃ prāpya kāntam anavadyaguṇaikarāgī 

     māśaṃsitan nu dharaṇīndrabhujaṅgajātam / 

                  prācyān nikāmagaṇikā rucim apy apāsya 

    dhātrī ratiṃ vidadhatī suṣuve śubhāni // 20 
“พระนางปฤถวี ผู้เป็นราวกับว่าหญิงแพศยา ผู้มากด้วยความใคร่ 

หลังจากที่ได้รับพระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) เป็นสามี ผู้เป็นลูกของ
ชายชู้ คือ พระเจ้าธรณีนทร ผู้ได้รับการสรรเสริญแล้วโดยพระมารดา 

ขณะที่มีเพศสัมพันธ์ พระนางผู้ยึดติดอยู่อย่างเดียวกับคุณสมบัติที่ไม่มีที่ติ 
จึงเป็นผู้ที่ไม่มีความสนใจทางกาม จึงได้ปล่อยสิ่งที่งดงามออกมา (ท าให้
แผ่นดินเจริญรุ่งเรือง) โดยหลีกเลี่ยงความพึงพอใจที่เคยมีอยู่แต่ก่อน” 

 

 เนื้อหาโศลกข้างต้น จะเห็นว่ารูปแบบของวสันตดิลกฉันท์เหมาะสมอย่างยิ่งในการพรรณนา
ให้เห็นภาพพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็นเลิศ กวีมุ่งหมายที่จะสื่อให้เห็นภาพว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
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ทรงมีความบริสุทธิ์งดงาม ทรงปกครองแผ่นดินจนมีความรุ่งเรืองอย่างมาก แผ่นดินจึงพึงพอใจและรับ   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสามี  รูปแบบของฉันทลักษณ์และเนื้อหาที่กวีสื่อสารนับว่าผสานกันลงตัว จึง
ท าให้เนื้อหาในโศลกนี้ประสบผลส าเร็จในด้านอลังการอย่างงดงามด้วย 

2. อุปชาติฉันท์  

     อุปชาติฉันท์ แปลตามศัพท์ได้ว่า ฉันท์ที่มีการเกิดใกล้กัน ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี
กล่าวว่าอุปชาติฉันท์เป็นฉันท์ที่คล้ายคลึงกับฉันท์ใกล้เคียง กล่าวคือ เกี่ยวเนื่องกับฉันท์สองประเภท
คืออินทรวัชราและอุเปนทรวัชรา59 เป็นตริษฏุกฉันท์แบบหนึ่ง ฉันท์รูปแบบนี้ ก าหนดโครงสร้างไว้ว่า 
1 บทมี 4 บาท บาทละ 11 พยางค์ ช่วงจังหวะในการอ่านแบ่งออกเป็น 5 พยางค์ และ 6 พยางค์ ใน
แต่ละบาทจะมีอินทรวัชรา (ฉันท์ที่งดงามดังวัชระของพระอินทร์) ผสมกับอุเปนทรชาติ (ฉันท์ที่เข้าใกล้
อินทรวัชรา)  ทั้งนี้อาจมีพยางค์ท้ายของบาทเป็นเสียงเบาได้ด้วย ดังแผนผัง 
 
    — — —     —   — — 
    — — —     —   — —/ 
    — — —     —   — — 
    — — —     —   — —// 
 

 เมื่อพิจารณารูปแบบของอุปชาติฉันท์ที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม พบว่ากวีใช้ฉันท์
รูปแบบนี้จ านวน 16 โศลก ปรากฏในเนื้อหาที่เป็นบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนต้นเรื่อง บทสรรเสริญ
บุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  เนื้อหาที่สรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  เนื้อหา
ที่แสดงรายการสิ่งของพระราชทานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเนื้อหาที่กล่าวถึงการก่อสร้างรูป
เคารพ น่าสังเกตว่าการใช้อุปชาติฉันท์ในจารึกปราสาทตาพรหมมีลีลาการพรรณนาที่คล้ายกันกับ
วสันตดิลกฉันท์ คือ ในบทที่มีเนื้อหานอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กวีใช้วสันตดิลกโศลกที่ 1 -4 สรรเสริญ    
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระอวโลกิเตศวร แต่พอถึงโศลกที่ 5 ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระนาง
ปรัชญาปารมิตา กวีเลือกใช้อุปชาติฉันท์ในการแต่ง หรือเนื้อหาที่สรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูล
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเนื้อหาที่สรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้ทั้งวสันตดิลกฉันท์สลับกับ
อุปชาติฉันท์ เพ่ือพรรณนาให้เห็นภาพในจินตนาการของกวีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงกล่าว
ได้ว่าอุปชาติฉันท์ในจารึกปราสาทตาพรหมมีลีลาการพรรณนาเนื้อหาแบบเดียวกับวสันตดิลกฉันท์ คือ 
เน้นการพรรณนาให้เกิดภาพพจน์เป็นประการส าคัญ ดังจะยกตัวอย่างบทสรรเสริญพระนางปรัชญา
ปารมิตาในโศลกท่ี 5 ที่ว่า 
 

                                           
59พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภวังสะ), วุตโตทยมัญชรี, 203. 
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       munīndradharmmāgrasarīṃ guṇāḍhyān 

       dhīmadbhir adhyātmadṛśānirīkṣyām / 

                    nirastaniśśeṣavikalpajālāṃ 

         bhaktyā jinānāṃ jananīṃ namadhvam // 5 

“ขอพวกท่านจงน้อมไหว้พระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด พระองค์ (พระชนนี) ผู้น าหน้าธรรมะของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า (พระชนนี) ผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้งหลาย 
(พระชนนี) พระองค์ผู้สามารถที่จะเห็นได้โดยผู้มีปัญญาทั้งหลายด้วยตา 
คืออาตมัน ที่อยู่ภายใน (พระชนนี )  ผู้ ได้ปลดเปลื้องตาข่าย คือ 
จินตนาการที่ไม่เป็นความจริง (มายา) ซึ่งทิ้งไปหมดสิ้นโดยสิ้นเชิง (สลัด
มายาทิ้งไป)” 

 

 จากตัวอย่างข้างต้น กวีเลือกใช้อุปชาติฉันท์เพ่ือนอบน้อมแด่พระนางปรัชญาปารมิตา 
เนื้อหาที่ยกมานี้เป็นบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลึกซึ้งคมคายมากที่สุดบทหนึ่งในจารึกปราสาทตาพรหม 
กวีพรรณนาภาพของพระนางปรัชญาปารมิตาที่กอปรด้วยพระคุณสมบัติที่เพียบพร้อม โดยเฉพาะ
ในทางปัญญา และผู้ที่จะเข้าถึงพระนางได้นั้นก็ย่อมเป็นผู้มีปัญญาอันพิสุทธิ์ รูปแบบของอุปชาติฉันท์ที่
เหมาะสมกับการเลือกสรรถ้อยค าในโศลกนี้ จึงเหมาะสมกับการพรรณนาสิ่งที่น่าเคารพเลื่อมใส มี
ความศักดิ์สิทธิ์ และสื่อนัยทางปรัชญาอันเป็นความหมายที่ลึกซึ้ง 

3. อินทรวัชราฉันท์ 
   ฉันท์ชนิดนี้ รู้จักกันดีในชื่ออินทรวิเชียรฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่ เป็นอาวุธของ      

พระอินทร์ หรือฉันท์ที่งดงามดังสายวัชระของพระอินทร์ มีข้อก าหนดเหมือนกันทั้งในฉันทะ 60 เป็น
ฉันท์จ านวน 11 พยางค์ กล่าวคือ 1 บท มี 4 บาท บาทละ 11 พยางค์ ช่วงจังหวะหยุดอยู่ที่พยางค์ที่ 
5 พยางค์ 9 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 3 คณะได้แก่ ต คณะ ต คณะ และ ช คณะ  2 พยางค์ท้าย
บังคับเสียงคุรุ61ดังแผนผัง 
 
    — —   —  —    —  — —  
   — —    —  —    —  — — / 
   — —    —  —   —  — —   

— —    —  —   —  — — // 

                                           
60ปราณี ฬาพานิช, สุวฤตฺตดิลก ยอดแห่งฉันท์วรรณพฤติท่ีงดงาม, 77. 
61V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, reprint (Delhi: Motilel Banarasidass, 

1985), 1037. 
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อินทรวัชราฉันท์ที่พบในจารึกปราสาทตาพรหม มีจ านวน 4 โศลก ปรากฏในเนื้อหา
ที่ เป็นบทสรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 เนื้อหาที่สรรเสริญ                   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  เนื้อหาที่แสดงรายการสิ่งของพระราชทานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเนื้อหา
ที่กล่าวถึงการก่อสร้างรูปเคารพ น่าสังเกตว่ากวีใช้อินทรวัชราฉันท์ในจารึกปราสาทตาพรหมด้วยลีลา
ในแบบเดียวกับวสันตดิลกฉันท์ และอุปชาติฉันท์ แต่เนื่องจากอินทรวัชราฉันท์มีข้อบังคับที่จ ากัดใน
การพรรณนาภาพพจน์ได้ไม่เต็มที่เหมือนวสันตดิลกฉันท์ และอุปชาติฉันท์ กวีจึงเลือกใช้อินทรวัชรา
ฉันท์ เพียง 4 โศลกเท่านั้น ดังจะยกตั วอย่างบทสรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลของ                        
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในโศลกท่ี 7 ที่ว่า 

 
śrīkambuvaṃśāmbarabhāskaro yo 

jāto jayādityapurodayādrau / 

prābodhayat prāṇahṛidamvujāni 

tejonidhiś śreṣṭhapurādhirājaḥ // 7 

“พระองค์ ทรงเป็นพระอาทิตย์ที่ขึ้นบนท้องฟ้า คือ วงศ์ของศรีกัมพุ
อันรุ่งเรือง ประสูติแล้วบนภูเขาเป็นที่ขึ้นของพระอาทิตย์ คือ เมืองชยาทิตย
ปุระ ได้ท าให้ดอกบัว คือ ดวงใจของสัตว์โลกเบิกบาน ผู้เป็นที่รองรับของ
อ านาจ ทรงเป็นพระราชาที่เหนือพระราชาองค์อ่ืนๆ อยู่ที่เมืองเศรษฐปุระ” 

 

 จะเห็นได้ว่าลีลาของอินทรวัชราฉันท์ ในโศลกข้างต้นเป็นการพรรณนาภาพพจน์ของ        
วงศ์พระมหากษัตริย์ คือ วงศ์ของศรีกัมพุ รวมทั้งความน่าเลื่อมใสของพระมหากษัตริย์ คือ พระเจ้า   
ศรีเศรษฐวรมัน พระราชาแห่งเมืองเศรษฐปุระโดยการใช้ความเปรียบในทางอลังการได้อย่างงดงาม 
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อบังคับของอินทรวัชราฉันท์จ านวนพยางค์ที่ก าหนดบาทละ 11 พยางค์ 
เหมือนกันกับอุปชาติฉันท์จะเห็นว่ากวีผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหมนิยมใช้อุปชาติฉันท์มากกว่า   
อินทรวัชราฉันท์ ดังนั้น ในการพรรณนาเนื้อหาที่เน้นภาพพจน์ที่งดงาม กวีจึงเลือกท่ีจะใช้อุปชาติฉันท์ 

4. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์  
      ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ แปลตามศัพท์ได้ว่า ฉันท์เสือผยอง หรือฉันท์ที่ออกเสียง
เหมือนการกระโดดของเสือดาว กล่าวคือ ฉันท์นี้มีการหยุดในพยางค์ที่ 12 เหมือนเสือดาวที่กระโดด
ได้ 12 ศอก62เป็นฉันท์ในกลุ่มอติธฤติ ฉันท์รูปแบบนี้ ก าหนดโครงสร้างไว้ว่า 1 บทมี 4 บาท บาทละ 
19 พยางค ์แต่ละบาทจะมีการบังคับเสียงพยางค์ที่เหมือนกัน 18 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 6 คณะ

                                           
62พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภวังสะ), วุตโตทยมัญชรี, 270. 
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ได้แก่ ม คณะ ส คณะ  ช คณะ ส คณะ ต คณะ และ ต คณะ พยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ63 ดัง
แผนผัง 
 
  — — —  —  —   — — —  — —  — 
  — — —   —  —    — — —  — —  — / 
  — — —   —  —    — — —  — —  — 
  — — —   —  —    — — —  — —  — // 
 

ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์เป็นฉันท์ที่แต่งได้ยาก การที่กวีแต่งศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ยิ่งแสดง
ฝีมือของกวีผู้นั้น ในบทละครสันสกฤตศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ รูปแบบของค า
ประพันธ์เอ้ือต่อการพรรณนาธรรมชาติ อากัปกิริยาของตัวละคร64  ในจารึกปราสาทตาพรหมพบ
ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์มีเพียง 1 โศลก เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังที่ว่า 

 
                eṣā śrījayavarmadevanṛpatin dedīpyamānaujasan 

                tasmād vīram ajījanat kshitibhujaś śrīharshavarmmātmajā / 

    bhahmarsher iva devarājam aditir devī sudharmmāśritaṃ 

                goptuṃ gāṃ śatakotihetivihatarātipravīraṃ rane // 18 

“สตรีผู้นี้  ผู้ซึ่ ง เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าศรีหรรษวรมัน            
(พระนางชัยราชจูฑามณี) ได้ท าให้พระเจ้าศรีชยเทวะ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 
7) ผู้มีอ านาจที่รุ่งเรืองยิ่ง ผู้มีความเก่งกล้า ผู้อาศัยธรรมะ ผู้ได้สังหารแล้ว
ซึ่งหัวหน้าข้าศึกที่มีความเก่งกล้าในสงคราม ด้วยอาวุธจ านวน 100 โกฏิ 
เพ่ือคุ้มครองแผ่นดิน ให้ประสูติแล้วจากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น 
(พระเจ้าธรณีนทรวรมัน) ผู้เปรียบประดุจพรหมฤาษี ราวกับว่านางอทิติ
เทวีได้ท าให้จอมเทพ (พระอินทร์) ประสูติแล้ว ผู้มีรัศมีปรากฏรุ่งเรือง มี
ความอาจหาญ ผู้อาศัยอยู่ในเทวสภา ชื่อสุธรรมา ผู้มีความเก่งกล้าในหมู่

                                           
63V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, reprint, 1040. 
64ดังเช่น ในบทละครอภิชญาณศากุนตลัม ของกาลิทาส รูปแบบของศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ พรรณนา

สภาพธรรมชาติของพื้นที่ใกล้อาศรม แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม พรรณนาภาพสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กวีต้องการเน้นเป็น
พิเศษ เช่น ฝามือของนางศกุนตลาที่แดงก่ า เพราะยกหม้อน้ ารดต้นไม้ และใบหน้าของนางที่เต็มไปด้วยเหง่ือ หรือ
พรรณนาความรู้สึกของพระเอกที่เห็นอากัปกิริยาของนางเอกที่งดงามน่ารัก ดูใน ธวัชชัย ดุลยสุจริต , “การศึกษา
วิเคราะห์บทละครสันสกฤต อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ องก์ที่1-2” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
สันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 50. 
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ทหารชั้นน า ที่ถูกฆ่าแล้วโดยศตโกฏิ เพ่ือพรหมฤาษี เพ่ือที่จะปกครอง
สวรรค์” 

 

 โศลกที่ยกมานี้ กวีใช้ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์เป็นกรอบในการแต่งโดยเลือกสรรถ้อยค า
ให้ตรงกับโครงสร้างของฉันท์ เนื้อหาในโศลกกวีสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่  7 โดยเทียบ            
พระคุณสมบัติของพระองค์ว่าเหมือนกับพระอินทร์ ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ในจารึกปราสาทตาพรหมเอ้ือ
ให้กวีสรรเสริญภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นับตั้งแต่การถือก าเนิดของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จนถึงการขยายพระราชอ านาจ แม้กวีจะใช้ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์เพียงโศลกเดียว 
แต่ก็นับว่าแสดงความสามารถของกวีได้ชัดเจน 

 5. อารยาฉันท์  
    อารยาฉันท์ หรือ คาถาเป็นฉันท์ในกลุ่มมาตราวฤตตะ ฉันท์รูปแบบนี้ ก าหนด
โครงสร้างไว้ว่า 1 บท มี 4 บาท บาทที่ 1 มี 12 มาตรา บาทที่ 2 และบาทที่ 4 มี 18 มาตราและ 15 
มาตรา ดังแผนผัง 
 
  —   — —   —    —  — —  —   — — — 

    — — — —   — — — —  — — — / 
  —   — —   —   —  — —  —   — — — 
      — — — —  — — — —  — — — // 
 

 อารยาฉันท์ที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมมีเพียง 1 โศลก คือ โศลกที่ 145 เนื้อหา
เป็นการระบุชื่อผู้แต่ง และภูมิหลังของกวีอย่างสังเขป อารยาฉันท์ที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมมี
ลีลาการบรรยายเนื้อหาคล้ายกับอนุษฎุภฉันท์ ดังนี้ 
 

      śrīsūryyakumār ākhyaś  śrījayavarmm āvanī bhujo jātaḥ / 

                rāja kumāro’graṇyān devyām akarot praśastam idam  // 145 

      “ราชกุมารพระนามว่า ศฺรีสูรฺยกุมาร ผู้ประสูติในพระอัครเทวีแห่ง     
พระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่า ศรีชยวรมัน ได้แต่งแล้วซึ่งค าสรรเสริญนี้” 
 

 เนื้อหาในโศลกนี้ แสดงให้เห็นว่าอารยาฉันท์เป็นฉันท์ที่มีรูปแบบบรรยายข้อเท็จจริง 
ไม่ได้มุ่งเน้นที่การพรรณนาภาพพจน์เช่นวสันตดิลกฉันท์ อุปชาติฉันท์ อินทรวัชราฉันท์ และ               
ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ ดังจะเห็นได้ว่าเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมข้างต้น ระบุข้อเท็จว่ากวีผู้แต่งมีชื่ อ              
ศรีสูรยกุมาร ประสูติจากพระอัครมเหสีขจองพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งได้แต่งค าสรรเสริญดังกล่าวนี้ 
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6. อนุษฎุภฉันท์  
   อนุษฎุภฉันท์ หรือที่นิยมเรียกว่า “โศลก” (โศฺลก) ปกติโศลกเป็นชื่อเรียก

“อนุษฏุภฉันท์” เท่านั้น แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าค าประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองหรือฉันท์ภาษา
สันสกฤตทุกชนิดล้วนเป็นโศลก จึงมักจะเรียกกันรวมๆ ว่า “โศลก” เมื่อน ามาใช้เป็นลักษณะนามของ
ฉันท์ก็เรียกว่า “โศลก” ด้วยเช่นกัน เช่น อนุษฏุภฉันท์ 5 โศลก หรือวังศัสถฉันท์ 7 โศลก เป็นต้น 
เข้าใจว่าผู้ใช้คนแรกคงจะหาวิธีเรียกให้เหมือนกับเรียกบทร้อยกรองหรือฉันท์ภาษาบาลีว่า “คาถา” 
เลยต้องใช้ค าว่า “โศลก” 

อนุษฎุภฉันท์ ก าหนดโครงสร้างไว้ว่า 1 บท มี 4 บาท ในแต่ละบาทจะมี 8 พยางค์ 
ใน 1 บทจึงมี 32 พยางค์ รูปแบบอนุษฏุภฉันท์มีหลายรูปแบบ โดยพยางค์ที่ 5 ในแต่ละบาท พยางค์ที่ 
4 และพยางค์ที่ 7 ในบาทคู่ เป็นเสียงลฆุ ส่วนพยางค์ที่ 6 ในแต่ละบาทและพยางค์ที่ 7 ในบาทคี่เป็น
พยางค์คุรุ นอกจากนี้แล้วพยางค์พยางค์ที่ 1 ถึงพยางค์ที่ 4 และพยางค์สุดท้ายในทุกบาท อาจจะเป็น
เสียงพยางค์คุรุหรือเสียงพยางค์ลฆุก็ได้เช่นกัน ดังแผนผังที่จะแสดง 2 รูปแบบ 

 
       — —        —    / 
       — —        —    // 
  — — — —  — — —  — — — —  —  — / 
  — — — —  — — —  — — — —  — — // 
 

 อนุษฎุภฉันท์ เป็นรูปแบบหนึ่งของฉันท์ที่เหมาะสมกับการบรรยายหรือเล่าเรื่องที่
เน้นความแจ่มชัด รวมทั้งเนื้อหาที่สอดแทรกค าสอน65 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมส่วนมากกวีใช้
อนุษฎุภฉันท์ เพื่อแจกแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งของพระราชทาน รายการสิ่งของต่างๆ การใช้ตัวเลข
สังขยาเพ่ือบอกปริมาณของสิ่งของภายในปราสาทตาพรหม อนุษฎุภฉันท์ที่พบในจารึกปราสาท        
ตาพรหมมีจ านวน 102 โศลก ตัวอย่างอนุษฎุภฉันท์ที่แจกแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการสิ่งของ
ภายในปราสาทตาพรหม ดังนี้ 

 
      kaṃsasya tu sahasre dve bhārās trīṇi ṣatāni ca / 

     navatriṃśac ca gaṇitās tulās saptadaś āpi ca // 73  
                suvarṇa paṭalaṃ sārddhaṃ caturviṃśati bhārakam/ 

            lohasy aikā tulā bhārāṣ ṣaṭchatā daśa pañca ca //  74 
     kaḍhḍhyo daśa tulās sapta bhārāḥ pañcadaśa trapu / 

                                           
65ปราณี ฬาพานิช, สุวฤตตฺดิลก ยอดแห่งฉันท์วรรณพฤติท่ีงดงาม, 35. 
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        sīsañ catuśśatā bhārāḥ saptatriṃśat tulārddhakam //
 75 

 
  “แผ่นโลหะนับรวมกันได้ จ านวน 2,339 ภาระ และมีจ านวน 17 ตุลา // 

มีหม้อน้ าทองค า (น้ าหนัก) จ านวน 24 ภาระครึ่ง โลหะจ านวน 1 ตุลา และ
จ านวน 615 ภาระ // 

มีดีบุกจ านวน 10 กัฏฏี  7 ตุลา และจ านวน 15 ภาระ มีตะกั่วจ านวน 437 
ภาระ และครึ่งตุลา //” 

 

จะเห็นได้ว่า เนื้อหาในโศลกข้างตัน กวีใช้อนุษฎุภฉันท์แจกแจงรายการสิ่งของเป็น
ส าคัญ ในโศลกที่ 73 กวีบรรยายให้เห็นว่าภายในปราสาทตาพรหมมีกระดิ่งโลหะ และโลหะดีบุก 
พร้อมกับระบุตัวเลขของกระดิ่งโลหะและโลหะดีบุกที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก เนื้อหาโศลกที่ 74 กวี
บรรยายถึงหม้อน้ าทองค า และโลหะเหล็ก พร้อมกับระบุหน่วยนับของสิ่งของ เช่นเดียวกับเนื้อหา
โศลกท่ี 75 กวีบรรยายให้เห็นว่ามีดีบุก มีตะกั่ว และระบุตัวเลขที่เป็นปริมาตรของสิ่งของ 

รูปแบบฉันทลักษณ์ในแต่ละบทที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม สรุปในตาราง
ต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 5 แสดงฉันทลักษณ์ในจารึกปราสาทตาพรหม 

รูปแบบของฉันทลักษณ์ ล าดับบท 
วสันตติลกฉันท์ 1-4,6,9-10,13,17,20-24,26,28,141-144 
อุปชาติฉันท ์ 5,8,11-12,14-16,25,27,29-31,33-36 
อินทรวัชราฉันท์ 7,19,32,37 
ศารทูลวิกรีฑิตฉันท ์ 18 
อารยาฉันท์ 145 
อนุษฎุภฉันท์ 38-140 

 
 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีใช้อนุษฎุภฉันท์ด าเนินเนื้อเรื่องจารึกปราสาท    

ตาพรหมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะอนุษฎุภฉันท์เหมาะสมกับการแจกแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการ
สิ่งของและการระบุตัวเลขของสิ่งของ รูปแบบของฉันท์ที่พบบ่อยรองลงมา คือ วสันตติลกฉันท์ ซึ่งมี
ความโดดเด่นในการพรรณนาเนื้อเรื่องที่เน้นให้เห็นภาพพจน์ที่งดงาม นอกจากนี้กวียังใช้อุปชาติฉันท์ 
และอินทรวัชราฉันท์ในการพรรณนาเนื้อหาแบบเดียวกับวสันตดิลกที่เน้นพรรณนาเนื้อความอย่าง
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งดงาม ส่วนฉันท์รูปแบบศารทูลวิกรีฑิตฉันท์และอารยาฉันท์พบเป็นส่วนน้อยในจารึกปราสาทตา
พรหม ท าให้เห็นได้ว่ากวีอาจจะไม่ช านาญในการแต่งศารทูลวิกรีฑิตฉันท์และอารยาฉันท์ 

2.7 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม 
 จารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อหาจ านวนมาก ในหัวข้อนี้จะจ าแนกรายละเอียดเนื้อหา

จารึกปราสาทตาพรหมออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) เนื้อหาส่วนบทประณามพจน์ หรือบทบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์       
(2) เนื้อหาส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (3) เนื้อหาที่แสดงรายละเอียดการ
สร้างรูปเคารพและรายการสิ่งของภายในปราสาทตาพรหม และ (4) เนื้อหาส่วนที่เป็นบทลงท้าย 

1. เนื้อหาส่วนบทประณามพจน์ หรือบทบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
        จารึกปราสาทตาพรหมเริ่มต้นในโศลกที่ 1- 5 เป็นบทน าเรื่อง กวีกล่าวนมัสการ

พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่พ่ึงพิงของสัตว์โลก พระกายของพระองค์แบ่งออกเป็นธรรมกาย สัมโภคกาย 
และนิรมาณกาย กวีนมัสการพระธรรม ซึ่งเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้น พระธรรมอันประเสริฐเป็นดัง
อาวุธท าลายกิเลสที่อยู่ภายในกาย กวีนมัสการพระสงฆ์ โดยกล่าวว่าพระสงฆ์มีกิจธุระส าคัญในการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และพระสงฆ์เป็นผู้ที่กล่าวถึงบ่อเกิดของสิ่งที่เป็นประโยชน์  กวีนมัสการพระโพธิสัตว์
โลเกศวร ซึ่งพระโพธิสัตว์คือผลที่บุคคลทั้งสามโลกต่างปรารถนา พระโพธิสัตว์มีร่างกายประดับตกแต่ง
อย่างงดงามด้วยสายอุปวีตทองและด้วยสร้อยไข่มุก และทรงเป็นต้นปาริชาติที่เคลื่อนที่ได้ และล าดับ
สุดท้าย กวีนมัสการพระนางปรัชญาปารมิตา พระมารดาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้มีความยอดเยี่ยม
ที่สุดในบรรดาธรรมะพระพุทธเจ้า ผู้จะหยั่งเห็นได้จะต้องมีปัญญาเท่านั้น 

2. เนื้อหาส่วนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
    เนื้อหาในโศลกที่ 6- 28 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีแสดง

สายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และการประสูติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตลอดจนพระเกียรติ
คุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ยิ่งใหญ่  กวีการกล่าวถึงสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเริ่ม
จากพระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน พระราชาผู้ถือก าเนิดจากพระเจ้าศรุตวรมัน พระเจ้าศรีเศรษฐวรมันทรง
ประสูติยังตระกูลของพระเจ้าแผ่นดินอันบริสุทธิ์ ทรงเป็นดังพระอาทิตย์บนท้องฟ้า คือ วงศ์แห่ง             
ศรีกัมพุอันรุ่งเรือง และพระองค์ทรงเป็นพระราชาแห่งเมืองเศรษฐปุระ ต่อมากวีกล่าวถึงพระนาง
กัมพุราชลักษมี ผู้มีความเป็นเลิศ ประสูติในจันทรวงศ์ ราวกับพระลักษมีเทวีถือก าเนิดในมหาสมุทร   
กวีกล่าวถึงพระเจ้าภววรมัน พระราชาแห่งเมืองภวปุระ ผู้ทรงเป็นต้นวงศ์การถือก าเนิดของพระเจ้า
แผ่นดิน ทรงปกครองประชาชนด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ล าดับต่อมากล่าวถึงพระเจ้าศรีหรรษวรมัน 
พระองค์ประสูติในตระกูลของพระเจ้าภววรมัน พระเกียรติยศของพระเจ้าศรีหรรษวรมันแพร่กระจาย
ไปทั่วทิศ ต่อมากวีกล่าวถึงพระนางศรีชัยราชจูฑามณี  ผู้มีพระเกียรติยศอันบริสุทธิ์ราวกับพระจันทร์ 
ทรงสืบเชื้อสายมาจากพระนางกัมพุราชลักษมี กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 พระองค์ทรงเป็น
พระราชาพระองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ ทรงมีอ านาจในเมืองยโศธรปุระอันรุ่งเรือง พระญาติของพระเจ้าชัยวร
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มันที่ 6 อยู่ที่เมืองมหิธรปุระ กวีกล่าวว่าพระโอรสของพระภคินีพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 มีพระนามว่า                
ศรีมหีธราทิตยะ ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุริยวรมัน ต่อมากล่าวถึงพระนางราชปตีนทรลักษมี 
พระนางประสูติในวงศ์อันสะอาดบริสุทธิ์ พระนางประทับอยู่ในหมู่บ้านราชปตีนศวร กวีกล่าวถึง     
พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน พระโอรสของพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ และพระนางราชปตีนทรลักษมี  
พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างมาก ตั้งแต่โศลกที่ 18 
จนถึงโศลกที่ 28 เนื้อหาแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยตรง เริ่มจากการประสูติ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรือง มีความกล้าหาญ มี
มีธรรมะเป็นที่ยึดถือ พระพรหมทรงสร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้เป็นขุมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียว             
พระเกียรติยศท่ีไม่ด่างพร้อยท าให้พระนางปฤถวีพอใจพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และยึดถือพระองค์ว่าเป็น
สามี พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความเก่งกล้าในการรบ เป็นที่พอพระทัยของพระนางลักษมีพระเกียรติยศ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เลื่องลือทั้งฝั่งมหาสมุทร ภูเขา และป่าไม้ กวียกย่องพระเกียรติยศของ           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าแม้พระเกียรติยศเทียบเท่ามหาสมุทรและโลกทั้งสามพระวิษณุก็ไม่อาจยก
แผ่นดินขึ้นจากมหาสมุทรและก้าวข้ามโลกทั้งสามไปได้ กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงรับเอา
ความทุกข์และความสุขมาไว้ในอาตมันของพระองค์เอง กวียกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในทางอ้อมว่า
พระอินทร์ได้น าเอาทรัพย์สมบัติมาให้แก่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังมี
ความงดงามราวกับพระกามเทพ รูปโฉมของพระองค์ท าให้หญิงสาวภรรยาข้าศึกหลงใหล เนื้อหาโศลก
ที่ 28 บันทึกวีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อครั้งที่เสด็จไปยังอาณาจักรจามปา เรื่องราวของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นชีวประวัติเสมือนน้ าอมฤตท่ีรับรู้ในหมู่ของกษัตริย์ 
             3. เนื้อหาส่วนที่แสดงรายละเอียดการสร้างรูปเคารพ และรายการสิ่งของภายใน
ปราสาทตาพรหม 

  เนื้อหาตั้งแต่โศลกที่ 29-140 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินกิจการภายใน
ปราสาทตาพรหม เริ่มจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศสิ่งของเป็นทักษิณาทานแก่ครูของ
พระองค์ ทั้งวอทองค า ทอง ไม้เท้า ฉัตร ธงรูปนกยูง ดอกบัว และผ้าไหม พระราชทานชื่อ ที่อยู่อาศัย 
และหมู่บ้านให้แก่ครู แม้มารดาและพ่ีชายของครูก็ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆ มากมาย ส่วน    
พระกระยาหารของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ทรงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เมื่อพระราชทานแก่ครู               
พระมารดา และพระเชษฐา ส่วนที่เหลือเป็นของพระองค์ เนื้อหาในโศลกที่ 35 -36 กวีกล่าวถึงเมือง
ราชวิภาร หรือเมืองราชวิหาร ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสถาปนาขึ้นในปี 1108 ให้เป็นที่อยู่ของ
พระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า ภายในราชวิหารประดับตกแต่งอย่าง
งดงาม สว่างไสวด้วยเครื่องประดับ ได้แก่ รัตนะและทองค า และภายในราชวิหารยังประดิษฐานรูป
พระนางศรีจูฑามณี พระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 ให้ เป็นรูปเคารพของพระนาง                  
ปรัชญาปารมิตา ส่วนเนื้อหาในโศลกท่ี 37 กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ประดิษฐานรูปเหมือนของ
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ครูสองคน คือ ศรีชยมังคลารถเทวะ และศรีชยกีรติเทวะ พร้อมกับรูปของเทพบริวารจ านวนมาก 
ตั้งแต่โศลกที่ 38 เป็นต้นไป กวีแสดงรายละเอียดของรายการสิ่งของอย่างต่อเนื่อง และกล่าวถึงการ
ด าเนินกิจการทางศาสนาภายในปราสาทตาพรหม เนื่องจากรายการสิ่งของที่ปรากฏในเนื้อหาจารึก
ปราสาทตาพรหมมีเป็นจ านวนมาก สามารถจัดจ าแนกกลุ่มรายการสิ่งของ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นพืชผล อาหาร และของเหลว 

 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ   พืชผล    อาหาร   ของเหลว 

1  ข้ า วส ารที่ ไ ม่
หัก / ข้าวสาร/
ข้าวสารพิเศษ
ส าหรับหุงต้ม 
/ ข้ า ว ส า ร
ส าหรับหุงต้ม 

 38/ 45 /47 
/ 51 / 96 / 
103 / 118 

2 โทรณะ 2 ปรัสถะ  73 ขารี / 
14 ขารี 1 โทรณะ  5 ปรัสถะ /  
1,015 (ไม่ได้ระบุหน่วยนับ) 68 
ขารี 1 โทรณะ / 28,040 ขารี 1 
โทรณะ / 630 ขารี 13 ปรัสถะ 
 /  2  โ ท ร ณ ะ  4 7 0  ข า รี  / 
117,200 ขาร ี

2 เมล็ดงา   39 / 54 / 
104 /125  

11 ปรัสถะ 2 โทรณะ 2 กุทุวะ / 
183 ขารี 2 โทรณะ 6 ปรัสถะ  
/ 26 ขารี 1 โทรณะ 4 ปรัสถะ  
/ 22 ขารี 1 โทรณะ  

3 ถั่วเขียว    39 /54 / 
97 / 104  

2 โทรณะ  2 กุทุวะ / 2 โทรณะ 
10 ปรัสถะ 210 ขารี / 3 ขารี 1 
โทรณะ  / 1 โทรณะ 10 ปรัสถะ  
37 ขารี  

4 ข้าวโพด   39 14 ปรัสถะ 

5   เนยใส 40 /55  / 
97  / 105 / 
124  

1 ฆฏี  3  กุทุ วะ  /  400  ฆฎี      
9 ปรัสถะ / 1 ปรัสถะครึ่ ง /   
26 ฆฎี 9 ปรัสถะ / 10 ฆฎี 9 
ปรัสถะ 2 กุทุวะ 
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ตารางที่ 6 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นพืชผล อาหาร และของเหลว (ต่อ) 

 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ   พืชผล    อาหาร   ของเหลว 

6   นมเปรี้ยว 40 /49 / 55 
/ 97 /105 

มากยิ่งไปกว่าปริมาณของเนย
ใสในโศลกที่ 40 อีก 1 ส่วน / 
31 ฆฏี / 7 ปรัสถะ 507  ฆฎี 
/ 5 ปรัสถะครี่ง 2 ฆฎี  / 4 
ปรัสถะ หย่อนไป 1 ฆฏี 

7   นมสด 40 / 49 / 
56 / 97 / 
105  

มากยิ่งไปกว่าปริมาณของเนย
ใสในโศลกที่ 40 อีก 1 ส่วน / 
31 ฆฏี / 1 ปรัสถะ 586 ฆฎี / 
11 ปรัสถะ และเกินจากนั้นอีก 
4 ปรัสถะ รวมเป็น 15 ปรัสถะ     
/ 4 ปรัสถะ หย่อนไป 1 ฆฏี 

8   น้ าผึ้ง 40 / 49 / 
56 / 99 / 
106 / 123 

มากยิ่งไปกว่าปริมาณของเนย
ใสในโศลกที่ 40 อีก 1 ส่วน / 
19 ฆฏี / 538 ฆฎี 5 ปรัสถะ / 
7 ฆฎี / 7 ปรัสถะ 61 ฆฎี / 
111 กัฏฏี 12 ปรัสถะครึ่ง 

9   น้ าอ้อยย้วย 40 /49 / 57 
/ 97 / 106 / 
124   

7 ปรัสถะ / 19 ฆฏี / 480   
ฆฏี / 2 ฆฎี 10 ปรัสถะ / 16 
ฆฏี 1   อาฒกะ / 12 กัฏฏี 12 
ปรัสถะ 
 

10   น้ ามันงา 40 / 48 / 
49 / 50 / 
57 / 97 / 
106 

1 ฆฎี 2 ปรัสถะ 2 กุทุวะ / 40 
ขารี / 19 ฆฏี / 2 กุทุวะ 15 
ฆฏี / 13 ปรัสถะ / 3 ขารีครึ่ง 
11 ปรัสถะครึ่ง / 10 ปรัสถะ 3 
ฆฏี 
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ตารางที่ 6 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นพืชผล อาหาร และของเหลว (ต่อ) 

 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ   พืชผล    อาหาร   ของเหลว 

11   น้ ามันผลไม้ 40 / 58 3 กุทุวะ / 5 ปรัสถะ 5 ฆฎี 

12 ผักและ
ผลไม ้

  42 ไมได้ระบุปริมาณ 

13  ข้าวเปลือก  52 / 96  112,161 ขารี / 16 ปรัสถะ 

14   ขี้ผึ้ง 60 / 95 / 
109 / 123  

17 ภาระ 18 ตุลา 5 กัฏฏี 9 
ปณะ / 1,200 ภาระ 32 ตุลา 
/ 1 ภาระ 10 ตุลา / 6 ตุลา 3 
ปณะ  

15  เกลือ  115 32 ขารี 3 โทรณะ 

16  น้ าตาล  128 / 2 ตุลา 13 กัฏฏี 8 ปณะ 

17 ธัญพืช   130 12 ตุลา 16 กัฏฏี 14 ปณะ 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่แสดงรายการสิ่งของถวายภายในปราสาท   

ตาพรหมมีทั้งพืชผล อาหาร และของเหลว เนื้อหาส่วนรายการถวายที่เป็นพืชผล พบว่าเมล็ดงาและถั่ว
เขียวเป็นสิ่งของที่มีปริมาณมากปรากฏอยู่ในหลายโศลกที่กวีกล่าวถึง ส่วนรายการถวายที่เป็นอาหาร 
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมกล่าวถึงข้าวสารที่ไม่หัก ข้าวสาร ข้าวสารพิเศษส าหรับหุงต้ม  ข้าวสาร
ส าหรับหุงต้ม ซึ่งปรากฏอยู่หลายโศลกและมีปริมาณมาก เนื้อหาส่วนรายการถวายที่เป็นของเหลว 
พบว่าเนยใส นมเปรี้ยว นมสด น้ าผึ้ง น้ าอ้อยย้วย น้ ามันงา ปรากฏในเนื้อหาหลายโศลกซึ่งเป็นสิ่งของ
จ าเป็นที่ขาด กวีมักจะกล่าวถึงอยู่เสมอ  

นอกจากรายการสิ่งของทั้งพืชผล อาหาร และของเหลว กวียังกล่าวถึงรายการ
สิ่งของที่เป็นผ้า เครื่องนุ่มห่ม ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นผ้า เครื่องนุ่งห่ม 

 

ที ่

รายการสิ่งของที่ถวาย  

โศลก 

 

ปริมาณ ผ้า ,แผ่นผ้า เครื่องนุ่งห่ม 

1 คู่ของผ้า   43 / 59  640 คู่ กับอีก 2 คู่ครึ่ง / 
40,095 และจ านวน
ครึ่งหนึ่งของคู่ผ้า  

2  เครื่องทรงของเทพ
เจ้า/ ผ้าส าหรับเทวดา 

43 / 90 / 107 
/ 121 

640 กับ 2 คู่ครึ่ง / 
1,107 ชุด / 2,387 ชุด 
/ 1,600 ชุด 

3 ชิ้นส่วนของผ้า  44 ไม่ได้ระบุจ านวน 

4 ผ้าไหมจีน  44 / 76/ 109  45 ผืน / 967 ผืน / 25 
ผืน 

5  เสื้อคลุม 91 3 ตัว 

6 ผ้าขนสัตว์  91 1 ผืน 

7  เสื้อผ้าขนาดเล็ก 91 29 ตัว 

8 ผ้าคลุมเตียง  108 24 ผืน 

9 ผ้าม่านป้องกันยุง  108 36 ผืน 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่แสดงรายการสิ่งของถวายภายในปราสาทตา

พรหมมีทั้งผ้า หรือแผ่นผ้า และเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะเสื้อผ้าของเทพ ในส่วนรายการถวายที่เป็นผ้า 
หรือแผ่นผ้า มีทั้งคู่ของผ้า หมายถึงชิ้นส่วนของผ้าเป็นคู่ (ผ้านุ่งท่อนล่างกับผ้าที่ห่มท่อนบน) ชิ้นส่วน
ของผ้า ผ้าไหมจีน ผ้าขนสัตว์ ผ้าคลุมเตียง และผ้าป่านเอาไว้ป้องกันยุง ในส่วนของเสื้อผ้านอกจาก
เสื้อผ้าของเทพหรือเครื่องทรงของเทพแล้ว กวียังกล่าวถึงเสื้อคลุมและเสื้อผ้าขนาดเล็กอีกด้วย 

เนื้อหารายการสิ่งของที่เป็นจ าพวกเครื่องใช้ วัตถุโลหะ รวมทั้งเครื่องประดับตกแต่ง 
ดังที่ปรากฏในหลายโศลก แสดงรายละเอียดได้ในตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 8 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ วัตถุโลหะ และเครื่องประดับ 

 
 
 
 

 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ สิ่งของเครื่องใช้  วัตถุโลหะ เครื่องประดับ 

1  ตะกั่ว / ตะกั่ว
สีด า 

 61/ 75 / 
115 / 116 

51 ภาระ 13 ตุลา 1 / 
437 ภาระ ครึ่งตุลา / 2 
ตุลา / 30 ตุลา 

2  ทองค า  90 7 ปณะ 

3  ปราสาทที่ท า
ด้วยทอง 

 68 28 ภาระ 4 ตุลา 2 ปา
ทะ 5 กัฏฏิกา 

4 หม้อกรองน้ าที่
ท าด้วยทอง / 
หม้อน้ าทองค า 
/ หม้อน้ า 

  68 / 74 / 
93 

28 ภาระ 4 ตุลา 2 ปา
ทะ 5 / 24 ภาระครึ่ง / 
1,000 ใบ 

5  เงิน  69 / 114 25 ภาระ  2 2    ปาทะ 
4 ปณะ / 30 ปณะ 

6   เพชร 70 35 เม็ด 

7   พัดประดับ
ด้วยไข่มุก 

70 2 เล่ม 

8   ไข่มุก 70 40,620 เม็ด 

9   แก้วไพฑูรย์ 71 4,540 เม็ด 

10   ทับทิม 71 4,540 เม็ด 
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ตารางที่ 8 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ วัตถุโลหะ และเครื่องประดับ (ต่อ) 

 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ สิ่งของเครื่องใช้  วัตถุโลหะ เครื่องประดับ 

11  ทองแดง  72 / 114 133 ภาระ 13 ตุลา 1 
กัฏฏี 5 ปณะ / 7 ตุลา 2  
กัฏฏี 

12  แผ่นโลหะ / 
โลหะ 

 73/ 74  2339 ภาระ  17 ตุลา / 
1 ตุลา 615 ภาระ 

13  ดีบุก / ดีบุก
ขาว 

 75 / 93 10 กัฏฏี 7 ตุลา 15 
ภาระ / 26 ตุลา  

14 เตียงนอน / ที่
นอนที่ท าด้วยผ้า
แพร /  ที่ นอน
แ บ บ จี น ที่ ท า
ด้วยหญ้า 

  76 / 109  512 เตียง / 20 เตียง 

15 ร่ม   77 / 523 คัน 

16  ก้อนหิน  78 566 ก้อน 

17  ก้อนอิฐ  78 288 ก้อน 

18  รูปปั้นเทพ  88 / 117 1,619 องค์ / 798 องค์ 

19 ที่นั่งงาช้าง   92 1 ตัว 

20 เครื่องบดที่ท า
มาจากงาช้าง 

  92 1 อัน 

21 กล่องของหอม                                                                                                                                                                                            92 / 114 88 ใบ / 30 ปณะ  

22 คันฉ่อง   92 1 บาน 
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ตารางที่ 8 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ วัตถุโลหะ และเครื่องประดับ (ต่อ) 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่แสดงรายการสิ่งของถวายภายในปราสาทตา

พรหมมีทั้งสิ่งของเครื่องใช้ วัตถุโลหะ และเครื่องประดับ รายการถวายที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ปรากฏใน
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม ได้แก่ หม้อกรองน้ าที่ท าด้วยทอง  หม้อน้ าทองค า หม้อน้ า เตียงนอน          
ที่นอนที่ท าด้วยผ้าแพร  ที่นอนแบบจีนที่ท าด้วยหญ้า ร่ม ที่นั่งงาช้าง เครื่องบดที่ท ามาจากงาช้าง 
กล่องที่ใส่ของหอม คันฉ่อง เทียนขี้ผึ้ง หมอน  แหวนสวมนิ้วที่ท าจากทองค า หีบจีน ทรัพย์สมบัติ  
รายการสิ่งของที่เป็นวัตถุโลหะ ได้แก่ ตะกั่ว ตะกั่วสีด า ทองค า ปราสาทที่ท าด้วยทอง เงิน  

ทองแดง แผ่นโลหะ  โลหะ ดีบุก  ดีบุกขาว ก้อนหินและก้อนอิฐส าหรับก่อสร้างอาคาร รูปปั้นเทพ 

รายการสิ่งของที่เป็นเครื่องประดับ ได้แก่ เพชร พัดประดับด้วยไข่มุก ไข่มุก แก้วไพฑูรย์ ทับทิม  

เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมกล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่อาศัย รวมทั้ง
สิ่งก่อสร้าง ดังในตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ สิ่งของเครื่องใช้  วัตถุโลหะ เครื่องประดับ 

23 เทียนขี้ผึ้ง   94 165,744 เล่ม 

24 หมอน   108 20 ใบ 

25 แหวนสวมนิ้วที่
ท าจากทองค า / 
แหวนสวมนิ้ว 

  89 / 113 / 
120 

89 วง / 1 วง / 3 มาษะ 

26 หีบจีน   115  500 ใบ 

27 ทรัพย์สมบัติ   120 16 ปณะ 
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ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดสิ่งมีชีวิต ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้าง 
 
 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ คน  สัตว์ / 
อาหารสัตว์ 

 ที่อยู่อาศัย/ 
สิ่งก่อสร้าง 

1  ม้า  61 / 116 1 ตัว / 1 ตัว 

2 ทาส    61  2 คน  

3  ช้าง  61 2 ตัว 

4      หมู่บ้าน 62 / 119 3,140 หมู่บ้าน / 838 
หมู่บ้าน 

5 บุรุษ   63 400 คน 

6 เจ้าหน้าที่ผู้เป็น
ใหญ่ (หัวหน้า
คนงาน) 

  63 18 คน 

7 เจ้าหน้าที่ท่ัวไป   63 2,740 คน 

8 ผู้หญิงที่ดูแลรับใช้   64 2,232 คน 

9 ผู้หญิงฟ้อนร า   64 615 คน 

10 ผู้ ดู แลรั บ ใช้  /  ผู้
อุทิศถวายสิ่งของ / 
ผู้อุทิศบูชาแด่เทพ 
/  ผู้ ดู แ ล รั บ ใ ช้
เหล่านี้  

  65 / 66 / 
67  

12,640 คน / 66,625 
คน / 79, 365 คน 

 
 



101 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดสิ่งมีชีวิต ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้าง (ต่อ) 
 
 

ที ่

           รายการสิ่งของที่ถวาย   

    โศลก 

 

ปริมาณ คน  สัตว์ / อาหาร
สัตว์ 

 ที่อยู่อาศัย/ 
สิ่งก่อสร้าง 

11   ปราสาทท่ีมี
ยอด 

77 39 หลัง 

12 นักปราชญ์ และผู้
ปฏิบัติธรรม 

  81 439 คน 

13 ผู้อาศัยที่เป็น
นักเรียน 

  82 970 คน 

14 นักเรียนและครู 
(ทุกคนที่รวมกัน
อยู่ทั้งหมด) 

  82  

15 คร ู   88 3 คน 

15 พระภิกษุ   89 1,000 รูป 

16 พราหมณ์   89 1,000 คน 

17  โคภิกษา 
(อาหารของโค) 

 89 / 120 91 ก้อน /  2 ปาทะ 

17  แม่วัวสีน้ าตาล
แก่ และลูกวัว 

 116 ไม่ได้ระบุจ านวน 

18   สถานพยาบาล 117 102 แห่ง 

19 ผู้ชายและผู้หญิงที่
อาศัยอยู่รวมกัน 

  119 81,640 คน 
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จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมแสดงรายละเอียด

สิ่งมีชีวิต ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้าง สิ่งมีชีวิตแยกออกเป็นคนที่รวมอยู่ในปราสาทตาพรหม และสัตว์
เลี้ยง เนื้อหากล่าวถึงคนหลากหลายกลุ่มทั้งทาส บุรุษ เจ้าหน้าที่ผู้เป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้าคนงาน 
เจ้าหน้าที่ท่ัวไปผู้หญิงที่ดูแลรับใช้  ผู้หญิงฟ้อนร า ผู้ดูแลรับใช้  ผู้อุทิศถวายสิ่งของ ผู้อุทิศบูชาแด่เทพ 
ผู้ดูแลรับใช้เหล่านี้ นักปราชญ์และผู้ปฏิบัติธรรม ผู้อาศัยที่เป็นนักเรียน นักเรียนและครูนับรวมกัน ครู 
พระภิกษุพราหมณ์  โคภิกษา (อาหารของโค) ผู้ชายและผู้หญิงที่อาศัยอยู่รวมกัน นอกจากคนหลาย
หลายกลุ่มจะรวมตัวกันอยู่ในปราสาทตาพรหมแล้ว กวียังบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ได้แก่ 
ม้า ช้าง แม่วัวสีน้ าตาลแก่และลูกวัว รวมทั้งอาหารของสัตว์ ดังเช่น โคภิกษาซึ่งเป็นอาหารของวัว ส่วน
สิ่งก่อสร้างที่กล่าวถึงในจารึกปราสาทตาพรหมมีการระบุปริมาณ ได้แก่ หมู่บ้าน อาคารและปราสาท 
และสถานพยาบาลหรืออาโรคยศาลา เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมยังบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องเทศ ของหอม และเครื่องยาเป็นจ านวนมาก แสดงรายละเอียดได้ในตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 10 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นเครื่องเทศ ของหอม และเครื่องยา 
 

 

ที ่

รายการสิ่งของที่ถวาย 

  เครื่องเทศ / ของหอม/ เครื่องยา 

 

โศลก 

 

ปริมาณ 

1 ยางสน และไม้กฤษณา 93 / 111 / 122 2 ตุลา 16 กัฏฏี / 30 ตุลา 
13 ขารีครึ่ ง  / 7 ตุลา 8 
กัฏฏี 4 ปณะ 

2 จุมวละ 95 มีมากตามท่ีต้องการ (ไม่
ระบุจ านวน) 

3 ใบพลู 95 มีมากตามท่ีต้องการ (ไม่
ระบุจ านวน) 

4 พวงมาลัย 95 / 112  มีมากตามท่ีต้องการ (ไม่
ระบุจ านวน) 
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ตารางที่ 10 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นเครื่องเทศ ของหอม และเครื่องยา (ต่อ) 
 

 

ที ่

รายการสิ่งของที่ถวาย 

  เครื่องเทศ / ของหอม/ เครื่องยา 

 

โศลก 

 

ปริมาณ 

5 การบูร / การบูรสองชนิด 99 / 112  / 128 1 ปาทะ 3 มาษะ 4 พิมพะ 
/  2  กัฏฏี  6 ปณะ /   3 
กัฏฏี 1 ปณะ 2 ปาทะ 3 
มาษะ 

6 ตรุษกะ 100 / 112 11 ปณะ /  12 ปณะ 1 
กัฏฏี 

7 กลีบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม 100 / 113 8 ปณะ 1 ปาทะ 1 มาษะ / 
15 ปณะ  

8 ชาด 100 4 พิมพะ  

9 ไม้จันทน์ 101 / 110 / 121  2 กัฏฏี 3 ปณะ 3 ปาทะ / 
1 ตุลา 12  กัฏฏี 3 ปาทะ  
/ 14 ปณะ 6 กัฏฏี 1 ตุลา 

10 ชะมดเช็ด 101 1 ปณะ 2 มาษะ 6 พิมพะ 

11 ขิงแห้ง / ขิง 102 2 ปาทะ 10 กัฏฏี 

12 พริกไทย 110 5 ปรัสถะ 3 โทรณะ 2 ขาร ี

13 ไม้หอมกฤษณา 111 / 122 12 กัฏฏี 15 ตุลา / 6 ตุลา 
11 กัฏฏี 10 ปณะ 

14 มหาหิงคุ์ 113 / 137  2 กัฏฏี 5 ปณะ /  9 กัฏฏี 

15 ดีปลี / ผงดีปลี 125 / 126 12 ตุลา 2 กัฏฏี / 7 ปณะ 
13 กัฏฏี 
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ตารางที่ 10 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นเครื่องเทศ ของหอม และเครื่องยา (ต่อ) 
 

 

ที ่

รายการสิ่งของที่ถวาย 

  เครื่องเทศ / ของหอม/ เครื่องยา 

 

โศลก 

 

ปริมาณ 

16 บุนนาค 126 7 ปณะ 13 กัฏฏี 

17 เทียนยวานี 126 7 ปณะ 13 กัฏฏี 

18 ผลจันทน์เทศ 127 3,402 ผล 

19 ผงยี่หร่า 127 6 กัฏฏี 14 ปณะ 

20 ทังทังสะ (ปลิง) 129 2,670 ตัว 

21 ต้นร้อยดอก 129 1 ตุลา 6 กัฏฏี 12 ปณะ 

22 กรโกลมริจะ (พริกชนิดหนึ่ง ?) 131 13 กัฏฏี 7 ปณะ 

23 กานพลู 131 11 ตุลา 3  กัฏฏี 7 ปณะ 

24 ต้นประจีพลัม 132 11 ตุลา 16 กัฏฏี 

25 ต้นมัสตาร์ด 132 1 โทรณะ 12 ปรัสถะ 

26 เปลือกไม้ต้นสมอ 133 11,360 ชิ้น 

27 เปลือกไม้ต้นทารวี 133 1,068 ชิ้น 

28 ต้นกันทัง 134 2 ตุลา 

29 ต้นหะลาย 134 2 ตุลา 

30 ต้นชันสยัง 134 2 ตุลา 

31 เปลือกต้นไม้เทวทารุ 134 2 ตุลา 
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ตารางที่ 10 แสดงรายการสิ่งของที่เป็นเครื่องเทศ ของหอม และเครื่องยา (ต่อ) 
 

 

ที ่

รายการสิ่งของที่ถวาย 

  เครื่องเทศ / ของหอม/ เครื่องยา 

 

โศลก 

 

ปริมาณ 

32 ต้นเทวมิตระ 134 1 ตุลา 13 กัฏฏี 6 ปณะ 

33 ยารักษาโรค 135 1 ฆฎี 

34 มะขามป้อม 135 1 ฆฎี 40 (?) 11 ปรัสถะ
ครึ่ง 

35 จรมางทะ 135 8 ขาร ี

36 ผงบดของรากไม้ทั้ง 10 ชนิด 136 48,000  

37 ผงบดของกระเทียม / กระเทียม 136/ 140 48,000  / 3 ขารี และมาก
ยิ่งไปอีก 2 โทรณะ 

38 กล่องใส่ยาโรคริดสีดวงทวาร 137 1,960 กล่อง 

39 น้ ามันรัมภะ 138 7 ปรัสถะ 13 ฆฎี 

40 มะเขือ  138 112 ฆฎี 8 ปรัสถะ 

41 โกษฐ์ 139 3 ปณะ 2 ปาทะ 11 กัฏฏี 

42 หัวหอม 140 7 ขารี 2 โทรณะ 

 
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่แสดงรายการสิ่งของถวายภายในปราสาทตา

พรหมมีรายการของเครื่องเทศ ของหอม และเครื่องยาเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ยางสน และไม้กฤษณา 
จุมวละ ใบพลู พวงมาลัย การบูร  การบูรสองชนิด ตรุษกะ กลีบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ชาด ไม้จันทน์ 
ชะมด  ขิงแห้ง  ขิง พริกไทย ไม้หอมกฤษณา มหาหิงคุ์ ดีปลี  ผงดีปลี บุนนาค เทียนยวานี ผล
จันทน์เทศ ผงยี่หร่า ทังทังสะ (สันนิษฐานว่าเป็นปลิง) ต้นร้อยดอก กรโกลมริจะ (พริกชนิดหนึ่ง ?) 
กานพลู ต้นประจีพลัม ต้นมัสตาร์ดเปลือกไม้ต้นสมอ เปลือกไม้ต้นทารวี ต้นกันทัง ต้นหะลาย ต้นชันส
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ยัง เปลือกต้นไม้เทวทารุ ต้น เทวมิตระ  ยารักษาโรค  มะขามป้อม จรมางทะ ผงบดของรากไม้ทั้ง 10 
ชนิด กระเทียม กล่องใส่ยาโรคริดสีดวงทวาร น้ ามันรัมภะ มะเขือ โกษฐ์ หัวหอม66   

4. เนื้อหาส่วนที่เป็นบทลงท้าย 
        เนื้อหาตั้งแต่โศลกที่141-145 เป็นบทลงท้ายจารึกปราสาทตาพรหม เริ่มจากการ
แสดงพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยกล่าวว่าบุญกุศลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
กระท าในก่อสร้างดูแลรักษาปราสาทตาพรหม ด้วยความภักดีที่มีต่อพระมารดา จงส่งผลให้                
พระราชมารดาของพระองค์นั้นบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงกล่าวค าฝากฝัง
ให้พระมหากษัตริย์ต่อจากพระองค์ดูแลรักษาสิ่งของภายในปราสาทตาพรหมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งสิ่งของ
ทั้งหลายภายในศาสนสถานแห่งนี้เป็นสิ่งของส าหรับพิธีบูชาเทพ ไม่ใช่สิ่งของส าหรับที่คนจะขโมย คน
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และคนชั้นต่ า เพราะปราสาทตาพรหมเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า พระเจ้า
แผ่นดิน และมนุษย์ ในโศลกสุดท้าย กล่าวถึงชื่อของกวีผู้รจนาคือ ศรีสูรยกุมาร ผู้เป็นรัชทายาทของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากเนื้อหาทั้งสี่ส่วนจะเป็นเนื้อหาหลักในจารึกปราสาทตาพรหมแล้ว ยังมี
เนื้อหาที่แทรกปนอยู่ในเนื้อหาหลัก เช่น เนื้อหาที่กล่าวถึงการด าเนินกิจกรรมทางศาสนาในปราสาท
ตาพรหม เช่น การจัดพิธีเฉลิมฉลองพระนางปรัชญาปารมิตา หรือเนื้อหาที่กล่าวถึงสิ่งก่อสร้างเช่น บ่อ
น้ า สระน้ า และก าแพงที่สร้างขึ้นจะแทรกอยู่ในเนื้อหาส่วนที่สาม  
 
บทแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทย 

จารึกภาษาสันสกฤตที่พบในปราสาทตาพรหม ได้แก่ จารึกหลักที่ K.273 จารึกหลักที่ 
K. 274 จารึกหลักที่ K.909 และจารึกหลักที่ K.404

67 จารึกที่พบอยู่ระหว่างก าแพงชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 
และชั้นที่ 3จารึกหลัก K. 274 K. 909 และ K. 404 บันทึกด้วยข้อความเพียงสั้นๆ ยกเว้นจารึกหลัก
ส าคัญคือ K.273 ซึ่งแต่งด้วยภาษาสันสกฤต มีค าประพันธ์ประเภทฉันท์หลายชนิด มีเนื้อความยาว
กว่าจารึกที่พบในปราสาทตาพรหมหลักอ่ืน ในบทนี้ ผู้วิจัยเลือกแปลจารึกปราสาทตาพรหม หลักที่ 
K.273 เป็นภาษาไทย โดยจะแสดงรายละเอียดของเชิงอรรถอธิบายข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยที่
เห็นว่ามีความน่าสนใจในการอภิปรายขยายความ เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหม
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 

                                           
66อย่างไรก็ตาม รายการสิ่งของดังกล่าวนี้บางอย่างก็ได้แต่สันนิษฐานเพราะไม่อาจหาข้อมูลได้ เช่น      

จุมวละ ตรุษกะ กรโกลมริจะ  ต้นประจีพลัม ต้นกันทัง ต้นหะลาย ต้นชันสยัง ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นรายการสิ่งของที่
เป็นตัวยาสมุนไพร 

67Pradeep Kumar Kapur and Sachchidanand Sahai, Ta Prohm: a glorious Era in 
Angkor civilization, 19-20. 
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จารึกด้านที่ 1 มีจ านวน 36 โศลก 72 บรรทัด 
 

โศลกที่ 1 (วสันตดิลกฉันท์) 
(1) sambhāravistaravibhāvitadharmmakāya- 

  sambhoganirmitivapur bhagavān vibhaktaḥ  / 
(2) yo gocaro jinajinātmajadehabhājāṃ  

  vuddhāya bhūtaśaraṇāya namo stu tasmai  // 
 

ค าแปล 
ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พ่ึงพิงของสัตว์โลก พระองค์นั้น ผู้มีพระภาค ผู้

แบ่งพระกายของพระองค์เองออกเป็น 3 กาย คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย 68 ที่เกิด
จากบุณยสัมภาระมากมาย ผู้เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ถือเอาพระกายของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้ประสบชัยชนะ69 

 
 
 
 
 
 

                                           
68ธรรมกาย เป็นกายท่ีแท้จริงของพระพุทธเจ้า คือ มีสภาวะเป็นอมตะ เป็นแก่นแท้ ด ารงอยู่ไม่เสื่อม

สลาย กายนี้ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาหรือเง่ือนไขทั้งปวง พระพุทธเจ้าซึ่งมีจ านวนมากจะด ารงสภาวะแบบเดียวกัน คือ 
ธรรมกาย กล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกับพระธรรม และเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกับพระโพธิญาณรวมทั้ง
นิรวาณ  สัมโภคกาย เป็นกายทิพย์ของพระพุทธเจ้า คือ กายเพื่อการช่ืนชมยินดีของพระโพธิสัตว์ มีรัศมีรุ่งเรือง
แผ่ซ่านไม่มีขอบเขตสิ้นสุด ท่ีน่าสนใจคือ กายดังกล่าวสามารถบรรลุถึงด้วยการบ าเพ็ญสมาธิ คือ ระดับสมาธิที่เป็นกุ
ตระ นิรมาณกายหรือรูปกาย เป็นกายที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปเห็นพระองค์เพื่อประโยชน์ในการ
แสดงธรรมเทศนา เป็นกายของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นในโลกมนุษย์ ดูใน พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก , 
“การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหายานสูตราลังการ” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาสันสกฤต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 18.; ประโยชน์ ส่งกลิ่น, “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า : ศึกษาเปรียบเทียบ
แนวความคิดในพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาศาสนาเปรียบเทียบ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 73. 

69โศลกที่ 1 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 1 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ผู้ทรง
ถูกแบ่งเป็นธรรมกายที่เกิดขึ้นจากพระบรมโพธิสมภารมากมาย สัมโภคกาย (กายเพื่อการช่ืนชมของพระโพธิสัตว์) 
และนิรมาณกาย (กายที่พระองค์ทรงเนรมิตขึ้นเพื่อคนทั่วไป) ทรงเป็นจุดหมายปลายทางของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้
ประสพชัยชนะ ขอกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นสรณะแห่งสัตว์ทั้งหลาย” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์
วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” ไทย-ภารต 16, 23 (มิถุนายน 2531): 81. 
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โศลกที่ 2 (วสันตดิลกฉันท์) 
(3) vande niruttaram anuttaravodhimārggaṃ 

   bhūtārthadarśananirāvaraṇaikadṛṣṭim / 

(4) dharmman trilokaviditāmaravandyavandyam 

   antarvasatṣaḍariṣaṇḍavikhaṇḍakhaḍgam // 
 

ค าแปล 
ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระธรรม70 ที่ไม่มีสิ่งใดจะสูงไปกว่า ซึ่งเป็นทางไปสู่โพธิญาณอัน

ยอดเยี่ยมที่เป็นดวงตาดวงเดียวอันปราศจากเครื่องกีดขวางที่เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เป็นที่รู้จัก
กันในสามโลก และเป็นสิ่งที่ควรเคารพโดยบุคคลที่ควรเคารพ คือ เทวดาทั้งหลาย 71 ที่เป็นพระขรรค์
ซ่ึงท าลายหมู่ศัตรูทั้งหก* ทีอ่ยู่ภายใน72 
 
 
 

                                           
70ปรัชญาพระพุทธศาสนามหายาน ช้ีให้เห็นปณิธานประการหนี่งของพระโพธิสัตว์ว่า ต้องศึกษาพระ

ธรรมให้ลึกซึ้งถ่องแท้ และแนะน าให้ผู้อื่นให้ศึกษาด้วย เนื่องจากพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายประการ 
และมีความล้ าเลิศ เป็นเส้นทางที่ด าเนินไปสู่พระโพธิญาณอันนับว่าประเสริฐยิ่ง ดูใน วศิน อินทสระ, สาระส าคัญ
แห่งพุทธปรัชญามหายาน,พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ธรรมดา, 2550), 96-98. 

71ตามรูปศัพท์ amara แปลว่าผู้ไม่ตาย ซึ่งหมายถึง เทวดานั้น เนื่องมาจากเหตุการณ์ในช่วงกฤดายุค 
พระนารายณ์อวตารเป็นเต่า (กูรมาวตาร) อันเป็นปางอวตารครั้งที่ 2 เพื่อรองรับภูเขามันทระในขณะที่เทวดาและ
อสูรกวนเกษียรสมุทร การกวนเกษียรสมุทรบังเกิดของวิเศษผุดขึ้นมาในมหาสาครหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ ธันวัน
ตริทูนผอบน้ าอมฤตขึ้นมา เทวดาได้ดื่มน้ าอมฤต แต่อสูรไม่ได้ดื่ม (ยกเว้นราหู) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เทวดามีอ านาจฤทธิ์
เป็นผู้ที่ไม่ตาย เพราะได้ดื่มน้ าอมฤตในครั้งนั้น ดูใน Vassilis G. Vitsaxis, Hindu epics in popular 
iIIustrations, reprint (Delhi: Oxford University Press, 1979), 17-19. 

72โศลกที่ 2 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกท่ี 2 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “ข้า ฯขอไหว้พระธรรม ที่ไม่มีสิ่งใดจะสูง
กว่า ท่ีเป็นทางไปสู่พระโพธิญาณที่ไม่มีทางอื่นใดจะสูงกว่าที่เป็นดวงตาเพียงดวงเดียวที่ปราศจากเครื่องขวางกั้น ใน
การที่จะเห็นทุกสิ่งตามสภาพที่เป็นจริงท่ีเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสามโลก ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาโดยเทวดาและ
โดยบุคคลที่ควรกราบไหว้บูชาทั้งหลาย และที่เป็นพระขรรค์ที่ใช้บดขยี้หมู่ศัตรูทั้งหกที่อาศัยอยู่ภายในใจ ดูใน
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 81. 

* ศัตรูทั้งหกในที่น้ี หมายถึง กาม คือ ความอยาก โกรธ คือ ความโกรธ โลภ คือ ความโลภ โมหะ คือ 
ความหลง มทะ คือ ความมัวเมา และ มาทสรรยะ คือ ความริษยา อันเป็นกิเลสที่อยู่ภายในใจของมนุษย์ทั่วไป ดูใน 
Georges Coedès,“ La stèle de Prah Khan d’Ankor,” BEFEO XLI,1941, 284. ; V. S. Apte, The 
Practical Sanskrit-English Dictionary, 145. 



109 
 

 

 

 

 

 
โศลกที่ 3 (วสันตดิลกฉันท์) 

(5) samyagvimuktiparipanthitayā vimukta- 

  saṅgo pi santatagṛhītaparārthasaṅgaḥ / 
(6) saṅgīyamānajinaśāsanaśāsitānyān 

  saṅgho bhisaṃhitahitaprabhavo // 
 

ค าแปล 
ขอพระสงฆ์ แม้จะได้ปลดปล่อยตนเองจากความยึดมั่นถือมั่น  เนื่องจากการยึดมั่นถือ

มั่นนั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางความหลุดพ้นโดยชอบ ผู้ยึดมั่นในการท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง73 
ผู้กล่าวถึงบ่อเกิดแห่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ขอจงคุ้มครองพวกท่าน นอกเหนือจากคนที่ได้รับการ
สรรเสริญในค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการสวดอยู่เป็นประจ า74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           
73ในข้อความที่ว่าแม้พระสงฆ์ก็ยังข้องแวะในผลประโยชน์ของผู้อื่นซึ่งตนยึดถือนี้ หมายความว่า 

พระสงฆ์มีกิจส าคัญต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นๆ ให้พ้นทุกข์ พระสงฆ์จึงเปรียบเหมือนสะพานบุญที่ยังความศรัทธาของ
ผู้คนให้เกิดบุญกุศลสมดังความตั้งใจของประชาชนท้ังหลาย 

74โศลกที่ 3 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 3 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระสงฆ์แม้จะได้ปลดปล่อย (ตนเอง) 
จากการยึดมั่นถือมั่นอย่างเด็ดขาดแล้ว เนื่องจากว่าการยึดมั่นถือมั่นนั้น เป็นอุปสรรคแห่งการหลุดพ้น ก็ยังยึดมั่นอยู่
ในผลประโยชน์ส าหรับผู้อื่นซึ่งพวกตนยังยึดถืออยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ได้กล่าวถึงบ่อเกิดแห่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ ขอจง
ปกป้องคุ้มครองพวกท่าน นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการสั่งสอนตามค าสั่งสอนของพระชินสีห์ที่ได้รับการสวด
สรรเสริญอยู่เป็นประจ า ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 81-82. 
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โศลกที่ 4 (วสันตดิลกฉันท์) 
(7) trailokyakāṅkṣitaphalaprasavaikayonir 

   agrāṅgulivitapabhūṣitavāhuśākhaḥ / 

(8) hemopavītalatikāparivītakāyo 

   lokeśvaro jayati jaṅgamapārijātaḥ // 
ค าแปล 

ขอพระโพธิสัตว์โลเกศวร75 จงมีชัยชนะ พระองค์เป็นแหล่งที่มาแหล่งเดียว ซึ่งเป็นที่ไหล
ออกมาของผล ที่คนในสามโลกปรารถนาแล้ว ผู้มีกิ่งใหญ่ คือ พระพาหา ประดับด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้ว
พระหัตถ์อันงดงามอย่างยิ่ง ผู้มีพระวรกายถูกพันโดยรอบด้วยเถาวัลย์เส้นเล็กๆ คือ สายยัชโญปวีตที่
เป็นทอง76 ผู้เป็นดุจดังต้นปาริชาตที่เคลื่อนที่ได้ ที่เป็นแหล่งที่มาอันยอดเยี่ยม ที่เป็นที่ไหลออกมาของ
ผลที่โลกทั้งสามต่างปรารถนา (ต้นปาริชาต) มีกิ่งใหญ่จ านวนมาก ถูกตกแต่งด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้ว          
พระหัตถ์ (ต้นปาริชาต) ที่มีล าต้นถูกพันรอบโดยเถาวัลย์ คือ สายยัชโญปวีตทอง77 
 
 

                                           
75พระโพธิสัตว์โลเกศวร เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาต่อเหล่าสรรพสัตว์ สอดคล้ องกับ       

พระสมัญญานาม “อวโลกิเตศวร” แปลได้ว่า ผู้เป็นใหญ่ในการทัศนาโลก พระโพธิสัตว์โลเกศวรมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปตามล าดับ ดังเช่น รูปกายแต่ดั้งเดิมเป็นไปอย่างเรียบๆ ต่อมาจึงมีการพัฒนาลักษณะรูปกายให้
พิสดารยิ่งข้ึน คุณลักษณะที่พระโพธิสัตว์โลเกศวรจะต้องปฏิติบัติอยู่เป็นนิจ คือ สั่งสมบุญบารมีอย่างยิ่งยวด เพราะ
การปรารถนาสัมโพธิญาณนั้น จ าเป็นต้องข้ามภพภูมิหรือดินแดนหลายช้ัน ในแต่ละภพภูมิพระโพธิสัตว์โลเกศวรจะ
ค่ อ ย ๆ  สั่ ง ส ม บุ ญ บ า ร มี แ ล ะ สิ ท ธิ ที่ จ ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ก ล า ย ม า เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า  ดู ใ น  Dharma 
Data: Avalokitesvara,accessed October 26,2015, available from http://www.buddhanet.net/ 
e-learning/ dharmadata/fdd27.htm; สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ความเข้าใจในเร่ืองมหายาน (กรุงเทพฯ: ศูนย์ไทย      
ธิเบต, 2542) 112-120.; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/article/fulltext/sd61_3.pdf 

76เกี่ยวกับสายยัชโญปวีต หรือสายธุร า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า สายธุร า ที่ใช้ส าหรับคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์จะมีลักษณะเป็นด้าย 3 ทบ ขวั้นเป็นเกลียวคล้อง
เฉวียงบ่า ซึ่งค าว่า ธุร าที่ใช้กันในภาษาไทยนั้น อาจจะเพี้ยนมาจากค าภาษาฮินดี ซึ่งออกเสียงค านี้ว่า ธรฺม คนไทย
อาจจะได้ยินเสียงเป็นค าว่า ธุร า เลยใช้เรียกสายธุร าสืบต่อมา สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์
วิทยา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 มกราคม พ.ศ.2559. 

77โศลกที่ 4 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์  จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกท่ี 4 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระโพธิสัตว์โลเกศวร ผู้เป็นที่เกิดแห่ง
เดียวท่ีผลิตออกมาซึ่งผลที่บุคคลผู้อยู่ในสามโลกต่างก็ปรารถนา ผู้มีอวัยวะคือพระพาหาที่ประดับด้วยการแตกแขนง
ออกไปเป็นพระอังคุลีอันงดงามยิ่ง ผู้มีพระวรกายถูกประดับไว้โดยรอบด้วยสายอุปวีตทองและด้วยสร้อยไข่มุก ผู้ทรง
เป็นเหมือนต้นปาริชาต (กัลปพฤกษ์) ท่ีเคลื่อนที่ได้ (ต้นปาริชาต) ท่ีเป็นที่เกิดแห่งเดียวที่ให้ก าเนิดผลที่บุคคลที่อยู่ใน
สามโลกต้องการ ท่ีมีกิ่งใหญ่มากมาย ถูกประดับด้วยกิ่งเล็กๆ อันได้แก่นิ้วพระหัตถ์ ที่มีล าต้นถูกพันรอบด้วยเถาวัลย์ 
คือ สายอุปวีตทอง ขอจงมีชัยชนะ” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 

http://www.buddhanet.net/%20e-learning/
http://www.buddhanet.net/%20e-learning/
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E25%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E13%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E28%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E4C%7d./a|cad8c5d1a1c9b3ec+c8d4c7c3d1a1c9ec/-3,-1,0,B/browse
http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/
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โศลกที่ 5 (อุปชาติฉันท์) 
(9) munīndradharmmāgrasarīṃ guṇāḍhyān 

  dhīmadbhir adhyātmadṛśānirīkṣyām / 

          (10) nirastaniśśeṣavikalpajālāṃ 

    bhaktyā jinānāṃ jananīṃ namadhvam // 
 

ค าแปล 
ขอพวกท่านจงน้อมไหว้พระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย78 ด้วยความเคารพอย่าง

สูงสุด พระองค์ (พระชนนี) ผู้น าหน้าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า (พระชนนี) ผู้เพียบพร้อมไปด้วย
คุณสมบัติทั้งหลาย (พระชนนี) พระองค์ผู้สามารถที่จะเห็นได้โดยผู้มีปัญญาทั้งหลายด้วยตา คือ
อาตมัน79 ที่อยู่ภายใน (พระชนนี) ผู้ได้ปลดเปลื้องตาข่าย คือ จินตนาการที่ไม่เป็นความจริง (มายา)80  
ซึ่งทิ้งไปหมดสิ้นโดยสิ้นเชิง (สลัดมายาทิ้งไป)81 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
78ในที่นี้หมายถึง พระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งตามคติพระพุทธศาสนามหายานนับถือพระนางเป็น

สัญลักษณ์แห่งปัญญา วิชาความรู้ เป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในภาคเทวี 
79อาตมัน เป็นศัพท์ทางหลักปรัชญาอินเดีย พัฒนาการของอาตมันมีความหมายตั้งแต่เป็นลมปราณ 

ความรู้สึก ความคิด และตัวตน จนกลายรูปมาเป็นอาตมัน ในทรรศนะปรัชญาตามส านักอุปนิษัท อาตมัน คือ ตัวตน
ที่แท้จริงที่มีความจริงสูงสุด หรือเป็นจุดหมายสูงสุดที่อยู่ในสรรพสิ่ง S.Radhakrishnan,The Principal 
Upaniṣadas (London: George Allen and Unwin, 1974), 73. 

80หมายถึงมายา เป็นแนวคิดส าคัญของปรัชญาปารมิตา ดังในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตรกล่าวถึงพระด ารัส
ของพระพุทธเจ้าที่ว่า “รูปกายอันสมบูรณ์ โดยความจริงก็ปราศจากสภาวะแห่งรูปกายอันสมบูรณ์ เป็นสักแต่ช่ือ
เรียกอย่างนั้น” เสถียร โพธินันทะ ,(ผู้แปล),วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร ,พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2526), 31-32. 

81โศลกที่ 5 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 5 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “ท่านทั้งหลายจงนมัสการ ด้วยความ
ภักดี ซึ่งพระชนนีของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาธรรมของพระพุทธเจ้า ผู้ประกอบไปด้วย
คุณสมบัติทั้งหลาย ท่ีอาจจะมองเห็นได้โดยคนมีปัญญาทั้งหลาย โดยอาศัยดวงตา คือ ดวงอาตมันในตนเอง ผู้ได้สลัด
ทิ้งไปแล้วซึ่งความสงสัยโดยสิ้นเชิง จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 
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โศลกที่ 6 (วสันตดิลกฉันท์) 
 (11) āsīd akhaṇḍamanudaṇḍadharāvanīndra- 

    vandyo varaś śrutavatāṃ śrutavarmmasūnuḥ / 

 (12) śrīśreṣṭhavarmmanṛpatiś śucibhir yaśobhiś 
    śreṣṭho vadātavasudhādharavaṃśayoniḥ // 
 

ค าแปล 
พระราชาผู้ทรงพระนามว่าศรีเศรษฐวรมัน82 ผู้สมควรจะถูกกราบไหว้ของพระเจ้า

แผ่นดินทั้งหลาย ผู้ธ ารงไว้ซึ่งกฎหมายของพระมนู83อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง พระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐ
ในหมู่นักปราชญ์ทั้งหลาย พระโอรสของพระเจ้าศรุตวรมัน 84 คือ พระเจ้าแผ่นดินที่มีพระนามว่า 
เศรษฐวรมัน ผู้ประเสริฐที่สุดเพราะพระเกียรติยศอันสะอาดบริสุทธิ์ ผู้ประสูติยังวงศ์ของพระเจ้า
แผ่นดินอันบริสุทธิ์85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
82พระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน พระราชโอรสของพระเจ้าศรุตวรมัน ช่ือของพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันเป็นต้น

เค้าของช่ือเมืองเศรษฐปุระ พระญาติฝ่ายมารดาของพระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน คือ กัมพุราชลักษมี มเหสีของพระเจ้า
ภววรมัน ดูใน ธิดา สาระยา, รัฐโบราณในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ก าเนิดและพัฒนาการ (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์เมืองโบราณ, 2537), 232. 

83กฎบัญญัติของพระมนู หรือที่รู้จักกันดีคือ กฎหมายพระมนูธรรมศาสตร์ เป็นกฎหมายอินเดีย
โบราณ ชาวอินเดียเช่ือว่า พระมนูท่ีช่ือว่า สวายัมภูวะ เป็นบุคคลแรกท่ีบัญญัติกฎหมายขึ้นมาในโลก 

84ตามต านานการเกิดขึ้นแห่งวงศ์ศรีกัมพุ เชื่อว่าพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เป็นต้นวงศ์ คือ พระ
เจ้าศรุตวรมัน 

85โศลกที่ 6 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา แปลเนื้อความโศลกท่ี 6 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “มีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าศรีเศรษฐวร
มัน ผู้ได้รับการกราบไหว้บูชาโดยพระราชาทั้งหลาย ผู้ธ ารงไว้ซึ่งกฎหมายของพระมนูอย่างไม่บกพร่อง ผู้เลิศที่สุดใน
บรรดาผู้ที่ได้เรียนมามาก ทรงเป็นพระโอรสของศรุตวรมัน เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเนื่องจากมีชื่อเสียงที่สะอาดหมดจด 
พระองค์ทรงถือก าเนิดในราชวงศ์ที่บริสุทธ์ิ” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 
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โศลกที่ 7 (อินทรวัชราฉันท์) 
(13)  śrīkamvuvaṃśāmvarabhāskaro yo 

    jāto jayādityapurodayādrau / 

(14)  prāvodhayat prāṇahṛdamvujāni 
    tejonidhiś śreṣṭhapurādhirājaḥ // 
 

ค าแปล 
พระองค์ ทรงเป็นพระอาทิตย์ที่ขึ้นบนท้องฟ้า คือ วงศ์ของศรีกัมพุอันรุ่งเรือง86 ประสูติ

แล้วบนภูเขาเป็นที่ข้ึนของพระอาทิตย์ คือ เมืองชยาทิตยปุระ ได้ท าให้ดอกบัว คือ ดวงใจของสัตว์โลก
เบิกบาน ผู้ เป็นที่รองรับของอ านาจ ทรงเป็นพระราชาที่เหนือพระราชาองค์อ่ืนๆ อยู่ที่ เมือง            
เศรษฐปุระ87 
 
 
 

                                           
86วงศ์ของศรีกัมพุ เป็นวงศ์การถือก าเนิดของราชตระกูลกษัตริย์กัมพูชาในยุคโบราณ มีการสืบเช้ือ

สายจากฤษีกัมพุสวายัมภุวะ กับนางอัปสรเมราซึ่งพระศิวะประทานให้แก่ฤษี ดังท่ีระบุไว้ใน จารึกปักษีจ ากรง (จารึก     
รัชสมัยพระเจ้าราเขนทรวรมันที่ 2) การอธิบายพัฒนาการความเป็นมาของราชอาณาจักรกัมพูชาแต่โบราณจึงกล่าว
ว่า กัมพูชา ซึ่งเป็นช่ือประเทศ แปลว่า ผู้สืบเชื้อสายมาจาก “กัมพ”ุ ดูใน หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์
เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 150.;  มยุรี วีระประเสริฐ, “ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรกัมพูชาโบราณโดยสังเขป” 
ใน โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 215. 

87เมืองเศรษฐปุระ ตั้งช่ือตามพระนามของพระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน การสร้างเมืองเกิดขึ้นจากการ
ปราบปรามพวกจามซึ่งมีอิทธิพลเหนือดินแดนบริเวณนี้มาก่อน เช่ือว่าเมืองเศรษฐปุระตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง
จ าปาศักดิ์ บริเวณวัดภู ดินแดนดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรเจนละที่เคยรุ่งเรืองในอดีต หลักฐานเกี่ยวกับเมือง
เศรษฐปุระมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ ดังที่มักอ้างถึงในเอกสารจีนและข้อความในจารึกของจามพบ นักวิชาการ
ให้ความเห็นว่าสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกข้าวโดยอาศัยน้ าฝน รวมทั้งการจัด
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจชลประทานขนาดเล็ก อีกทั้งเมืองแห่งนี้ได้รับอารยธรรมวัดภู ซึ่งมีภูเขาหินที่ช่ือว่าภูเก่า 
ตั้งอยู่โดดเดี่ยวสูงถุง 1,500  เมตร ภูเขาลูกนี้อ านวยคุณประโยชน์ในทางเกษตรกรรมแก่พื้นที่โดยรอบมาตั้งแต่ก่อน
สมัยประวัติศาสตร์ ดังนั้น ด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองแห่งนี้จึงส่งเสริมการท าเกษตรกรรม และความมั่งคั่งก็มา
จากการท าเกษตร ดูใน หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล,ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 150; ธิดา สาระยา, 
รัฐโบราณในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ก าเนิดและพัฒนาการ, 233. 

   โศลกท่ี 7 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 7 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระองค์ ผู้ทรงเป็นดวงอาทิตย์ ใน
ศรีกัมพุวงศ์ที่ประเสริฐ ท่ีปรากฏที่ภูเขาอันเป็นที่ข้ึนของพระอาทิตย์คือเมืองชยาทิตยปุระ ได้ทรงท าให้ดอกบัวของ
ดวงใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบาน (เบิกบาน) พระองค์ทรงเป็นอธิราชแห่งเมืองเศรษฐปุระ ที่ทรงอ านาจ” ดูใน 
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 
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โศลกที่ 8 (อุปชาติฉันท์) 
(15)  jātā tadīye navagītakīrtti 
    candorllasanmātṛkulāmvurāśau / 
(16)  rarāja lakṣmīr iva yā satīnām 

    agresarī kamvujarājalakṣmīḥ // 
 

ค าแปล 
พระนางกัมพุราชลักษมี88 ผู้โดดเด่นที่สุดในบรรดาสตรีที่ซื่อสัตย์ต่อสามี89 ประสูติแล้วใน

มหาสมุทร90 คือ วงศ์ฝ่ายพระมารดาที่รุ่งเรือง91 ราวกับพระจันทร์ที่งดงาม คือ พระเกียรติยศที่ไม่เคย
ถูกต าหนิ92 ราวกับว่าพระลักษมีที่เกิดแล้วจากมหาสมุทร93 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
88พระนางกัมพุราชลักษมี (โชคแห่งพระราชาของชาวกัมพุช) ทรงสืบเช้ือสายมารดาของพระเจ้า

เศรษฐวรมัน  พระนางได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าภวรมัน ดี.จี.อี.ฮอลล์ (D.G.E.Hall) กล่าวในประเด็นนี้ไว้ว่า การ
อภิเษกสมรสของบุคคลส าคัญแห่งเช้ือพระวงศ์ทั้งสองนับเป็นจุดส าคัญมากในทางราชประเพณีแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา เพราะทางกัมพูชาถือคติการอภิเษกสมรสดังกล่าวช้ีให้เห็นพัฒนาการของพระมหากษัตริย์กัมพูชาในช่วง
ต่อมาว่าทรงสืบเช้ือสายทางฝ่ายจันทรวงศ์และสูริยวงศ์ ดูใน ดี จี ฮอล , ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: 
สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร,  151. 

89อาจแปลได้อีกความหนึ่งว่า พระนางกัมพุราชลักษมี ผู้เป็นเลิศในบรรดาสตรีที่ซื่อสัตย์ต่อสามี 
90ในที่น้ี กวีน าความเช่ือในเทวปกรณ์ตอนกวนเกษียรสมุทร บังเกิดพระนางลักษมีเทวี อันเป็นหนึ่งใน

สิ่งวิเศษท่ีผุดขึ้นมาจากมหาสมุทร ซึ่งต่อมาได้เป็นพระชายาของพระนารายณ์ มาเป็นสื่อเปรียบถึงพระนางกัมพุชราช
ลักษมีว่าทรงถือก าเนิดเช่นเดียวกับพระนางลักษมี 

91ในที่น้ี กวียืนยืนสถานะวงศ์ทางฝ่ายพระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ว่ามีความยิ่งใหญ่ สืบเนื่อง
มาตั้งแต่พระนางกัมพุราชลักษมี 

92อาจแปลได้อีกความหนึ่งว่า เพราะพระเกียรติยศอันเขาขับขาน หรืออาจแปลได้อีกนัยหนึ่งที่
เหมือนกันว่า เนื่องมาจากช่ือเสียงท่ีเขาขับขาน 

93โศลกที่ 8 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 8 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “นางกัมพุชราชลักษมี ผู้ซึ่งเลิศที่สุดใน
บรรดาหญิงซื่อสัตย์ต่อสามี ผู้ถือก าเนิดแล้วในมหาสมุทร คือ วงศ์ฝ่ายพระมารดาที่รุ่งเรืองดังพระจันทร์เนื่องจาก
ช่ือเสียงท่ีไม่ด่างพร้อยงดงามแล้ว ดังพระลักษมี” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา,“จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 
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โศลกที่ 9 (วสันตดิลกฉันท์) 
(17)  bharttā bhuvo bhavapure bhavavarmmadevo 

    vibhrājamānarucirañjitamaṇḍalo yaḥ / 

(18)  pūrṇaḥ kalābhir avanīndrakulaprasuteḥ 

     karttāmṛitāṃśur iva tāpoharaḥ prajānām // 
 

ค าแปล   
พระเจ้าภววรมันเทวะ94 ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินที่เมืองภวปุระ  พระองค์มีแว่นแคว้นที่ถูก

ท าให้พอใจ เพราะความพึงพอใจ (ของประชาชน) ที่ปรากฏอยู่ พระองค์เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะ
ทั้งหลาย  เป็นผู้สร้างต้นวงศ์ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย (ในกัมพูชา) เป็นผู้ขจัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนราวกับว่าพระจันทร์ (ผู้มีน้ าอมฤตเป็นแสง) พระจันทร์ซึ่งมีมณฑลสว่างไสวด้วยแสงที่ส่องอยู่ 
ผู้สร้างวงศ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย95 (วงศ์พระจันทร์ในอินเดีย) ผู้มีเสี้ยวทั้ง 16 บริบูรณ์ ผู้ขจัด
ความร้อนของประชาชน96 

 

                                           
94กวีกล่าวถึงพระเจ้าภววรมันที่ 1 ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรกัมพูชาโบราณกล่าวถึงพระราชาองค์นี้ว่า

เป็นเจ้าชายในราชวงศ์ฟูนัน และเดิมครองราชย์ที่เมืองภวปุระ พระองค์และพระอนุชาคือเจ้าชายจิตรเสนเป็นผู้เข้า
โจมตีและยึดอาณาจักรฟูนันได้ พระองค์ท าให้อาณาจักรเจนละเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีอานาจมากขึ้น ผู้ที่
ครองราชต่อจากพระองค์คือเจ้าชายจิตรเสน เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระเจ้ามเหนทรวรมัน ดูใน      
มยุรี วีระประเสริฐ, “ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรกัมพูชาโบราณโดยสังเขป” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตร์ใน
ประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา, 220. 

95ในที่นี้ กวีหมายถึงสายตระกูลกษัตริย์จันทรวงศ์ ซึ่งเป็นสายตระกูลกษัตริย์สายส าคัญในอินเดีย สาย
ตระกูลนี้สืบเนื่องมาจากพระจันทร์ลงมาทางพระพุธ ซึ่งเป็นโอรสของพระจันทร์กับนางดารา มเหสีของพระพุธคือ
นางอิลา ซึ่งเป็นธิดาของพระมนูไววัสวัต ข้างพระมนูไววัสวัตนั้นก็เป็นลูกของพระสุริยาทิตย์ ดังนั้น สุริยวงศ์กับ           
จันทรวงศ์จับนับว่ามีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน เช้ือสายจันทรวงศ์จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุธมีโอรสช่ือปุรูรพ ซึ่ง
ต่อมาท้าวปุรูรพได้นางอุรวศีเป็นมเหสี จึงมีโอรสช่ือ อายุ ท้าวอายุมีโอรสช่ือนหุษ ซึ่งท้าวนหุษก็มีโอรสช่ือยยาติ ผู้มี
ช่ือเสียงยิ่งใหญ่ ต่อจากท้าวยยาติลงไป สายจันทรวงศ์แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายยาทพ และสายโปรพ ดูใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2547), 159-160. 

96โศลกที่ 9 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกท่ี 9 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระเจ้าภววรมัน พระองค์ผู้เพียบพร้อม
ไปด้วยศิลปะทั้งหลาย ได้ท าให้แว่นแคว้นพึงพอใจด้วยความงดงามที่ปรากฏอยู่ พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งต้นวงศ์ของ
พระราชาและทรงเป็นผู้ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน เหมือนพระจันทร์ ที่มีเสี้ยวทั้งสิบหกครบบริบูรณ์ที่มี
ประภามณฑล รุ่งเรืองด้วยแสงที่ก าลังส่องอยู่ ผู้ก่อตั้งวงศ์ของพระราชา บรรเทาความร้อนของประชาชนทั้งหลาย” 
ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 
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โศลกที่ 10 (วสันตดิลกฉันท์) 

(19)  sarvvaānavadyavinayadyutivikramo yas 
     tadvaṃśajo janitaviśvajanīnavṛttiḥ / 
(20)  śrīharṣavarmmanṛpatir hatavairiharṣo 

     janyeṣu diṅmukhavikīrṇayaśovitānaḥ // 
 

ค าแปล 
พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าศรีหรรษวรมัน ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทรงมี

ความเก่งกล้าอันรุ่งเรือง ยกเว้นจากการถูกต าหนิทั้งปวง พระองค์ประสูติแล้วในวงศ์นั้นของพระเจ้า
ภววรมันเทวะ97 พระองค์ทรงมีความประพฤติอันเป็นแบบแผนของคนทั้งปวง อันพระองค์ทรงท าให้
เกิดขึ้นแล้ว พระองค์ทรงก าจัดความร่าเริงของข้าศึกศัตรูในการรบทั้งหลาย  ผู้มี เพดานของ           
พระเกียรติยศถูกท าให้กระจายไปในทิศทั้งหลาย98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
97หมายถึง พระเจ้าภวววรมันที่ 1 ดูค าอธิบายในเชิงอรรถเลขท่ี 81 ในโศลกท่ี 9 
98โศลกที่ 10 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 

ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกท่ี 10 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าศรีหรษวร
มัน ผู้มีความศึกษารุ่งเรืองและความเก่งกล้า ที่ไม่ถูกต าหนิโดยคนทั้งปวง ผู้ถือก าเนิดในวงศ์ของพระเจ้าภววรมัน 
พระองค์ได้ทรงสร้างแบบแผนเพื่อการด าเนินชีวิตส าหรับประชาชนทั้งหมด พระองค์ได้ท าให้ศัตรูหมดความ
สนุกสนาน ในการรบทั้งหลาย เพดานแห่งพระเกียรติยศของพระองค์ได้แผ่กระจายไปในทิศต่าง” ดูใน จิรพัฒน์ 
ประพันธว์ิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 
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    โศลกที่ 11 (อุปชาติฉันท์) 
  (21)  mahībhujā śrījayarājacūḍā- 
                 maṇīr mahiṣyām udapādi tena / 
                        (22)  tasyāṃ yaśaścandramarīcigaurā 

                 gaurīva gaurīguruṇāgradevyāṃ //  
 

ค าแปล 
        พระนางศรีชยราชจูฑามณี99 ผู้ขาวเหมือนแสงพระจันทร์ เพราะพระเกียรติยศ (อัน
บริสุทธิ์) ถูกท าให้เกิดแล้วในพระมเหสีผู้เป็นพระอัครมเหสีนั้น (พระนางกัมพุชราชลักษมี) ราวกับว่า
พระนางเคารี100 ผู้ขาวเหมือนพระจันทร์เพราะพระเกียรติยศ (อันบริสุทธิ์) ผู้ถูกท าให้เกิดขึ้นโดยพระ
บิดาของนางเคารี (ท้าวหิมวัต101) ในพระเทวีผู้เลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

99ค าแปลในที่นี้ เขียนตามค าอ่านในจารึกปราสาทตาพรหมว่า ศรีชยราชจูฑามณี śrījayarājacūḍā 
maṇī ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ในบทอื่นที่อ้างถึง จะเขียนว่า ศรีชัยราชจูฑามณี และ ชัยราชจูฑามณี 

100พระนางเคารี เป็นภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีในภาคใจดี ในภาคนี้พระนางมีพระสิริโฉมงดงาม มี   
พระฉวีสีเหลืองและกระจ่างใส ถือเป็นศักติของพระศิวะ ตามต านานแต่เดิมพระนางมีพระฉวีวรรณสีด า จนพระศิวะ
ยั่วล้อ เป็นเหตุให้พระนางบ าเพ็ญพรตในป่าจนกระทั่งพระพรหมประทานพรให้พระนางมีพระฉวีวรรณสีเหลืองทอง 
จึงเป็นสาเหตุของพระนามว่าเคารี ดูใน เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา, พ้ืนฐานการอ่านวรรณคดีไทย (กรุงเทพ: บริษัทต้นอ้อ, 
2542), 25-28. 

101โศลกท่ี 11 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 11 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระนางศรีชยจูฑามณิ ผู้ขาวเหมือน
พระจันทร์ เพราะช่ือเสียง (ท่ีไม่ด่างพร้อย) ได้ถูกท าให้ก าเนิด โดยพระราชาพระองค์นั้น (ศรีหรษวรมัน) ในพระนาง
กัมพุชราชลักษมี เหมือนนางเคารี ผู้ขาวเหมือนพระจันทร์ เพราะช่ือเสียงได้ถูกให้ก าเนิดแล้วโดยท้า วหิมวัต” 
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,”, 82. 

*ท้าวหิมวัต หรือพระหิมาลัย ไม่มีเรื่องราวปรากฏมากนักในต านานเทพปกรณัม มีเพียงระบุไว้ว่าเป็น
บิดาของพระนางคงคากับพระนางอุมา และมีมเหสีช่ือ นางเมนา ท้าวหิมวัตได้ช่ือว่าเป็นราชาแห่งภูเขาทั้งหลายใน
มนุษยโลก ดูใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้, 84. 
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โศลกที่ 12 (อุปชาติฉันท์) 
(23) vāgīśvarīvātiśayair girāṃ yā 

   dhātrīva dhṛtyā kamaleva kāntyā / 
(24) arundhatīvānavagītavṛttyā 
   tyāgādinā mūrttimatīva maittrī // 

 
ค าแปล 

พระนาง (ศรีชยราชจูฑามณี) เปรียบดังพระนางสรัสวตี102 เพราะความยอดเยี่ยมแห่ง
ค าพูดทั้งหลาย เปรียบเหมือนแผ่นดิน เพราะมีความหนักแน่น เปรียบเหมือนพระนางลักษมี เพราะมี
ความงดงาม เปรียบเหมือนพระนางอรุณธตี103 เพราะมีความประพฤติที่ไม่มีที่ติ104 เปรียบเหมือนกับ
ความเป็นมิตรที่มีรูปร่างเป็นคน105 เพราะการเสียสละเป็นต้น106 
 

 

 

 

 

 

                                           
102พระนางสุรัสวตี เป็นชายาของพระพรหม พวกพราหมณ์ยกย่องพระนางสรัสวตีในฐานะเทพแห่ง

ปัญญาและสรรพวิชาความรู้ รวมทั้งเป็นมารดาแห่งพระเวท และเป็นผู้คิดตัวอักษรเทวนาครี ในสมัยพระเวทนั้น 
พระนางสรัสวตีเป็นเทวีแห่งสายน้ า เป็นธิดาสายฟ้าและเป็นชายาของไววสวัต  ต่อมาในคัมภีร์ปุราณะ พระนางเกิด
จากการที่พระพรหมทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆ พระพรหมจึงสร้างพระนางขึ้นมา ในยุคพราหมณะพระนางสรัสวตียัง
เป็นพระชายาของพระวิษณุและพระศิวะด้วย  ดูใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว,เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้ , 
84.; อุดม รุ่งเรืองศรี, เทวดาพระเวท (เทพเจ้าแห่งคัมภีร์พระเวทแห่งชาวอารยัน)  (เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือ
เชียงใหม่, 2523), 57. ; Kanailal Bhattacharyya,Sarasvati: A Study on Her Concept and Iconography 
(Calcutta: P.Bhattacharya, 1983), 1. 

103นางอรุณธตี เป็นชายาของฤษีวสิษฐ์ มีความประพฤติท่ีน่ายกย่อง นางอรุณธตีเป็นแบบอย่างสตรีผู้
มีความจงรักภักดีต่อสามีอย่างยิ่ง 

104อาจแปลได้อีกความหนึ่งว่า เพราะมีความประพฤติท่ีไม่ตกต่ าลง หมายความว่ามีความประพฤติที่
ไม่ถูกต าหนิ 

105มิตรที่มีรูปร่างเป็นคน คือ นางมิตรภาพ ธิดาองค์หนึ่งของท้าวทักษะ เป็นชายาพระธรรมเทพ หรือ
พระยม  

106โศลกท่ี 12 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกท่ี 12 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “นางเปรียบเหมือนพระสรัสวดี เพราะ
ความยอดเยี่ยมแห่งค าพูด เปรียบเหมือนพระปฐพี เพราะความมีจิตใจมั่นคง เปรียบเหมือนพระลักษมี เพราะความ
งาม เปรียบเหมือนนางอรุณธตี เพราะความประพฤติที่ไม่ด่างพร้อย และเปรียบเหมือนความเป็นมิตรที่มีรูปเป็นคน 
เพราะความมีคุณธรรมได้แก่การเสียสละเป็นต้น” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 82. 
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โศลกที่ 13 (วสันตดิลกฉันท์) 
(25)  śrīmadyaśodharapure dhigatādhirājyo 

    rājā jitārivisro jayavarmmadevaḥ / 
(26)  āvāridheḥ pratidiśan nicakhāna kīrtti- 

     stambhān mahīdharapurābhijanāspado yaḥ // 
 

ค าแปล  
พระองค์ชื่อว่า พระเจ้าชัยวรมันเทวะ107 ผู้ได้รับความเป็นพระราชาเหนือพระราชาองค์

อ่ืนๆในเมืองที่ชื่อว่ายโศธรปุระอันรุ่งเรือง ผู้ชนะหมู่ข้าศึกแล้ว ผู้มีที่อยู่ของพระญาติที่เมืองมหีธรปุระ 
พระองค์ได้ฝังเสาแห่งพระเกียรติยศในทุกทิศไปจนถึงมหาสมุทร108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
107หมายถึง พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์นั้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์

พระองค์ไม่มีเชื้อสายเจ้า กล่าวคือไม่ได้ทรงมีความเกี่ยวดองกับราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 หรือราชวงศ์ก่อน 
ทว่าพระองค์ทรงสืบเช้ือสายมาทางเจ้าเมืองมหิธรปุระ อย่างไรก็ตาม เมืองมหิธรปุระไม่ทราบแน่ชัดว่าตั้งอยู่ที่ใด 
สันนิษฐานว่า เมืองมหิธรปุร ะอาจจะอยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักรกัมพูชา หรืออาจจะตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้น พระเจ้าชัยวรมันที่  6 น่าจะมีอ านาจอยู่ทางตอนเหนือของ
อาณาจักรกัมพูชา ดูใน อุไรศรี วรศะริน, “ประวัติศาสตร์กัมพูชา,” ใน ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการ
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน, 83-84.;  หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, “อาณาจักรขอม” ใน เมือง
โบราณ 3,2 (มกราคม-มีนาคม 2520), 83. 

108โศลกท่ี 13 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 13 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระราชาพระนามว่าชยวรมันผู้ทรง
ชนะหมู่ศัตรู ผู้ทรงได้รับความเป็นอธิราชที่เมืองยโศธรปุระอันสง่างาม ได้ทรงฝังหลักแห่งพระเกียรติยศ ในทุกทิศ 
จากฝั่งทะเลเข้ามา พระองค์มีภูมิล าเนาของพระญาติอยู่ที่เมืองมหีธรปุระ” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึก
ปราสาทพระขรรค์,” 83. 
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โศลกที่ 14 (อุปชาติฉันท์) 
(27)  tadbhāgineyo vinayorjitaś śrī- 
    mahīdharāditya iti pratītaḥ / 
(28)  śrīsūryyavarmmāvanipālamātṛ- 
    jaghanyajo yo vijitārivarggaḥ // 

ค าแปล 
พระโอรสของพระภคินีของพระราชาพระองค์นั้น ผู้แข็งแกร่งด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 

ผู้มีพระนามปรากฏแล้วว่า ศรีมหีธราทิตยะ พระองค์เป็นพระอนุชาของพระมารดาของพระเจ้า
แผ่นดินพระนามว่าศรีสูรยวรมัน109 ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือหมู่ของข้าศึก110 

 
โศลกที่ 15 (อุปชาติฉันท์) 

(29)  ślāghyāvadātānvayadīpakena 
    virājitā rājapatīndralakṣmīḥ / 

(30)  vikhyātacāritravareṇa raja- 

                 patīśvaragrāmakṛtasthitir yā // 
 

ค าแปล 
พระนางราชปตีนทรลักษมี ผู้สว่างไสวด้วยดวงประทีป และด้วยพระจริยาวัตรอัน

ประเสริฐอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ วงศ์ตระกูลอันน่าสรรเสริญและสะอาดบริสุทธิ์ พระนางได้
ประทับอยู่แล้วที่หมู่บ้านชื่อว่า ราชปตีศวร111 
 
 
                                           

109หมายถึง พระเจ้าศรีสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของ
อาณาจักรกัมพูชา  

110โศลกที่ 14 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความใกล้เคียงกับจารึกปราสาทพระขรรค์ 
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 15 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระโอรสของพระภคินีของ
พระเจ้าชยวรมันนั้น เป็นผู้ที่น่าเกรงขามเพราะการศึกษา มีพระนามว่าศรีมหีธราทิตยะ พระองค์ทรงเป็นพระอนุชา
ของพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสูรยวรมัน และทรงมีชัยชนะหมู่ของศัตรู” ดูใน จิรพัฒน์    
ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 83. 

111โศลกที่ 15 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความใกล้เคียงกับจารึกปราสาทพระขรรค์ 
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 15 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “นางราชปตีนทรลักษมี 
ปรากฏเด่นชัด เพราะดวงประทีปคือวงศ์ตระกูลที่น่ายกย่องและบริสุทธ์ิผุดผ่อง และด้วยพระจริยาวัตรอันงดงามเป็น
ที่รู้จักกันทั่วไป พระนางมีวงศ์ฝ่ายพระมารดาที่มีภูมิล าเนาอยู่ที่สุวีรวติ” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ,               
“จารึกปราสาทพระขรรค์,” 83. 
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โศลกที่ 16 (อุปชาติฉันท์) 
(31)  tayos tanūjo mahitadvijendro 

                 dvijendravego dvijarājakāntaḥ / 
                        (32)  dikcakravālotkaṭakīrttigandho 

                 yo dhīśvaraś  śrīdharaṇīndravarmmā // 
   
ค าแปล 

พระโอรสของคนทั้งสอง (พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะและพระนางราชปตีนทรลักษมี) เป็น
จอมแห่งพราหมณ์ที่คนนับถือแล้ว ผู้มีความรวดเร็วเหมือนพระยาครุฑ112 ผู้มีความงามเหมือนกับ
พระจันทร์113 ผู้มีกลิ่นหอม คือ พระเกียรติยศ (ของพระองค์) ฟุ้งขจรทั่วทุกทิศ พระองค์เป็นพระเจ้า
แผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มีพระนามว่าศรีธรณีนทรวรมัน114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
112ค าว่า dvija แปลว่า ผู้เกิด 2 ครั้ง หมายถึงพราหมณ์และนก ในตัวอย่างโศลกนี้ กวีใช้สื่อความ

หมายถึงพราหมณ์ (dvijendro) และผู้ยิ่งใหญ่แห่งนก (dvijendra) หมายถึง พระยาครุฑ พราหมณ์ได้ชื่อว่าเกิด 2 
ครั้ง เพราะคนที่ถือก าเนิดในวรรณะพราหมณ์ เมื่อถึงวาระท าพิธีเพื่อยืนยันสถานภาพของตนเท่ากับเกิดใหม่อีกครั้ง 
คือมีความเป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ ส่วนพระยาครุฑ อยู่ในรูปของไข่ และออกมาจากไข่เมื่อถึงเวลา เท่ากับเกิดใหม่
ครั้งท่ี 2  

113ค าว่า dvijaraja ในความหมายนี้ คือ พระจันทร์ พระจันทร์ในความหมายนี้ นอกจากจะสื่อถึง
ดวงจันทร์ส่องสว่างในเวลากลางคืนแล้ว ยังสื่อถึงพระโสมเทพ หรือจันทรเทพผู้มีความงามในหมู่เทวดาทั้งหลายด้วย 

114โศลกท่ี 16 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกท่ี 16 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระโอรสของศรีมหีธราทิตยะและพระ
นางราชปตีนทรลักษมี เป็นพราหมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่คนเคารพนับถือ มีความรวดเร็วเหมือนพระยาครุฑ มีความงาม
เหมือนพระจันทร์ ความหอมหวลของเกียรติยศของพระองค์ฟุ้งไปรอบทิศ พระองค์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระนาม
ว่า ศรีธรณีนทรวรมัน” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 84. 
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โศลกที่ 17 (วสันตติลกฉันท์) 
(33)  śākyenduśāsanasudhājanitātmatṛptir 

    bhikṣudvijārthijanasātkṛtabhūtisāraḥ / 

(34)  sārañ jighṛkṣur aśubhāyatanād asārāt 
    kāyād ajasrajinapādakṛtānatir yaḥ // 

ค าแปล 
พระองค์ (พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน) ทรงมีความอ่ิมใจที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะน้ าอมฤต คือ 

ค าสั่งสอนของพระจันทร์แห่งวงศ์ศากยะ (พระพุทธเจ้า) ผู้ได้สร้างแก่นสารของความเจริญ (ทางด้าน
วัตถุ) จากพระภิกษุ พราหมณ์ และยาจกทั้งหลาย115 มีพระราชประสงค์ที่จะจับสาระ (แก่นสาร) จาก
ร่างกายที่ไม่มีแก่นสาร กายซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งที่ไม่สะอาด พระองค์จึงเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระบาท
ของพระชินะเจ้าอยู่ตลอดเวลา116 
 
 
 

โศลกที่ 18 (ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์) 
    (35)  eṣā śrījayavarmmadevanṛpatin dedīpyamānaujasan 

      tasmād vīram ajījanat kṣitibhujaś śrīharṣavarmmātmajā / 
        (36)  vrahmarṣer iva devarājam aditir devī sudharmmāśritaṃ 

    goptuṃ gāṃ śatakoṭihetivihatārātipravīraṃ raṇe // 

 

ค าแปล  
สตรีผู้นี้ ผู้ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าศรีหรรษวรมัน (พระนางชัยราชจูฑามณี) ได้ท า

ให้พระเจ้าศรีชยเทวะ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ผู้มีอ านาจที่รุ่งเรืองยิ่ง ผู้มีความเก่งกล้า ผู้อาศัยธรรมะ ผู้
ได้สังหารแล้วซึ่งหัวหน้าข้าศึกที่มีความเก่งกล้าในสงคราม ด้วยอาวุธจ านวน 100 โกฏิ เพ่ือคุ้มครอง
แผ่นดิน ให้ประสูติแล้วจากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น (พระเจ้าธรณีนทรวรมัน) ผู้เปรียบประดุจ

                                           
115เนื้อความนี้ หมายความว่า พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน ทรงน าเอาพวกพระภิกษุ พราหมณ์ และ

ยาจกหรือผู้ขาดแคลนท้ังหลายมาปั้นให้เป็นแก่นสารของความเจริญทางด้านวัตถุ 
116โศลกท่ี 17 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 

ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 17 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระองค์ ได้ทรงสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ตนเองด้วยน้ าอมฤตคือค าสั่งสอนของดวงจันทร์แห่งชาวศากย (พระโคตมพุทธะ) ทรงมอบความเจริญรุ่งเรือง
ทั้งหมดให้แก่พระภิกษุแก่พราหมณ์และแก่ชนผู้ขาดแคลนท้ังหลาย ทรงมีพระประสงค์ที่จะจับเอาสิ่งที่เป็นสาระจาก
ร่างกายที่ไม่มีสาระ (ความคงทนถาวร) ท่ีเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ได้ท าการน้อมไหว้พระบาทของพระชินสีห์โดยไม่ขาด
ระยะ” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 84. 
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พรหมฤาษี117 ราวกับว่านางอทิติเทวี118ได้ท าให้จอมเทพ (พระอินทร์) ประสูติแล้ว ผู้มีรัศมีปรากฏ
รุ่งเรือง มีความอาจหาญ ผู้อาศัยอยู่ในเทวสภา ชื่อสุธรรมา119 ผู้มีความเก่งกล้าในหมู่ทหารชั้นน า120 ที่
ถูกฆ่าแล้วโดยศตโกฏิ121 เพ่ือพรหมฤาษี122 เพ่ือที่จะปกครองสวรรค์123 

                                           
117พรหมฤาษีเป็นการจัดล าดับช้ันของฤาษี ซึ่งมี 7 ระดับ ได้แก่ 1) พรหมฤาษี หรือพรหมรรษี 2) 

เทพฤาษี หรือเทวรรษี 3) ราชฤาษี หรือราชรรษี 4) มหาฤาษี หรือมรรษี 5) บรมฤาษี หรือปรมรรษี 6) ศรุตฤาษี 
หรือศรุตรรษี และ 7) กาณฑฤาษี หรือกาณฑรรษี ล าดับช้ันแรก คือ พรหมฤาษีนั้น คือ กลุ่มของฤาษีที่สืบเช้ือหมาย
มาจากพระพรหม เทพผู้สร้างสรรพสิ่ง พรหมฤาษีจัดเป็นฤาษีที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์ ซึ่งถือว่าเป็นวรรณะสูงสุด 
และเป็นผู้บ าเพ็ญตบะอย่างแรงกล้าเหนือฤาษีทั้งหลาย ดูใน ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, “ฤาษี,” เมืองโบราณ 5 (มิถุนายน-
กรกฎาคม 2522): 72. 

118อทิติ ตามรูปศัพท์หมายถึง ไร้ขอบเขต  แนวคิดเกี่ยวกับช่ือ อทิติ อาจจัดว่าเป็นบุคลาธิษฐานใน
การอธิบายการเป็นอิสระจากพันธนาการ หรืออธิบายถึงขอบเขตที่มองเห็นกว้างไกลสุดสายตา ซึ่งก็อาจตีความให้
สอดคล้องได้ว่า อทิติ คือ บุคลาธิษฐานแห่งความเป็นนิรันดร์ บทบาทของ อทิติ ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทว่า นางเป็น
แสงสว่างรุ่งเรือง เป็นผู้คุ้มครองสรรพสัตว์ ด ารงสถานะมารดาเทพหลายองค์ เช่น พระมิตร พระวรุณ พระอรรยมัน 
ในคัมภีร์ยชุรเวท อทิติ คือ ผู้ดูแลท้องฟ้า ปกป้องโลก และเป็นชายาของ พระนารายณ์ ต านานเทวปกรณ์ส่วนมาก
ระบุว่าอทิติ เป็นเทพเทวีผู้เป็นมารดาของเหล่าเทพทั้งหลาย และนางอทิติเป็นชายาของท้าวกศยปะ ดูใน เกื้อพันธุ์ 
นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
ภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), 57-58. 

119นอกจากนี้ อาจแปลได้อีกอย่างว่า ผู้มีธรรมเป็นที่อาศัย อนึ่ง เทวสถานสุธรรมานี้ เป็นสถานที่
ประชุมเทวดา ตั้งอยู่ในพิภพของพระอินทร์ ในคติพระพุทธศาสนาสุธรรมาเทวสภา เป็นศาลาที่ประชุมเพื่อฟังเทศนา
ธรรมของเทวดา เกิดขึ้นด้วยบุญของนางสุธรรมาที่ได้สร้างไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์ 

120ทหารช้ันน าของหมู่ศัตรูในที่นี้หมายถึง วฤตาสูร ในคัมภีร์พระเวท วฤตาสูร คือ งูใหญ่ที่ถูกพระ
อินทร์สังหาร เพื่อปลดปล่อยสายน้ าทั้งเจ็ดยังความชุ่มชื้นให้เกิดแก่แผ่นดินโลก ดูใน Arthur Anthony Macdonell, 
A Vedic reader for students (Madras: Oxford University Press, 1972), 44. 

121
śatakoti อาจหมายถึงวัชระ ซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์ สร้างจากกระดูกสันหลังของฤษีทธีจะ

หรือทธยัญจะ ฤษีได้สละชีวิตเพื่อให้กระดูกแก่ทวยเทพน าไปถวายพระอินทร์เพื่อปราบอสูร เทวดาผู้มีนามว่า 
ตวัษตฤ ได้น ากระดูกของฤษีไปสร้างเป็นวัชระ ประกอบด้วยด้ามที่เป็นปล้องเรียงต่อกัน 100 ปล้อง และมี 4 คม      
ดูใน ศักดิ์ศรี  แย้มนัดดา, วิทยารัตนากร: รวมบทความวิชาการอักษรศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิศรี 
แย้มนัดดา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2545), 152-161. 

122พรหมฤาษี ในที่คือ คือพระกัศยปะ ในต านานเทพปกรณัมขนานนามว่าเป็นพระประชาบดีผู้สร้าง 
พระกัศยปะมีพระอัครมเหสี คือ พระนางอทิติ และได้ธิดาของพระทักษะเป็นชายาอีก 12 องค์ 

123โศลกท่ี 18 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความตรงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกท่ี 18 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “พระราชธิดาของพระเจ้าศรีหรษวรมัน
พระองค์นั้น (ศรีชยจูฑามณิ) ได้ทรงให้ก าเนิดพระราชาผู้ดุจเทพ พระนามว่าศรีชยวรมัน ผู้มีพลังที่ปรากฏอย่าง
ชัดเจนยิ่ง ผู้เก่งกล้า ผู้ทรงยึดมั่นในธรรม ผู้ทรงฆ่าทหารช้ันน าของฝ่ายศัตรูด้วยอาวุธ จ านวน 100 โกฏิ เพื่อคุ้มครอง
แผ่นดิน (ให้ก าเนิด) จากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น (ธรณีนทรวรมัน) ผู้เหมือนพรหมฤาษี เหมือนเทพีอทิติ ทรงให้
ก าเนิดเทวราช (พระอินทร์) ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองยิ่ง ผู้เก่งกล้า ผู้ทรงอาศัยเทวสภาช่ือสุธรรมา ผู้ได้ฆ่าทหารช้ันน าของฝ่าย
ศัตรู ด้วยอาวุธช่ือศตโกฏิ (วัชระ) เพื่อคุ้มครองสวรรค์ จากพรหมฤาษี (กัศยปะ)” ดูใน จิรพัฒน์             ประพันธ์
วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 84. 
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โศลกที่ 19 (อินทรวัชราฉันท์) 
(37)  ṣāṇmāturasya vividhan nu vapuḥ prahṛṣṭair 

    ekaṃ kṛtaṃ vidhir avekṣya vidhitsur arttham  / 

(38)  gāḍhopagūhanamudā haraśārṅgyanaṅgād 

    aiśvaryyaśauryyavapurekanidhiṃ vyadhād yam // 
 
 
ค าแปล 

พระพรหม124คงจะเป็นผู้ต้องการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นแน่ๆ  หลังจากได้
ทอดพระเนตรร่างกายของพระการตติเกยะ125ที่แยกกันอยู่ ถูกท าให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยความยินดี คือ
การกอดกันอย่างแนบแน่น ก็เลยทรงสร้างพระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ขึ้นมาให้เป็นขุมทรัพย์เพียง 

 
 
 
 
 
 

                                           
124พระพรหม เป็นเทพผู้สร้างในศาสนาพราหมณ์ บทบาทของพระพรหมตั้งแต่แรกเป็นเพียง

นามธรรมไม่มีตัวตน ดังท่ีปรากฏในคัมภีร์ศตปถพราหมณะ พระพรหมไม่มีรูปร่าง ไม่มีเพศ เป็นเพียงสารัตถะหรือทุก
สิ่งทุกอย่างในโลก ภายหลังพระพรหมเริ่มมีลักษณะคล้ายมนุษย์ มีตัวตน มีเพศเป็นเพศชาย มีความรู้สึก ดังเช่นใน
คัมภีร์ไอตเรยพราหมณะ พระพรหมมีลักษณะพ้องกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับธิดาของพระองค์ ต่อมา
เรื่องราวของพระพรหมที่นับถือว่าเป็นมหาเทพ โดยเฉพาะในคัมภีร์ปุราณะพอจะสรุปเรื่องราวของพระพรหมได้ว่า
พระองค์เป็นผู้ที่เกิดขึ้นเองหรือท่ีเรียกว่า “อาตมภู” ทรงสร้างน้ าแล้วน าไข่ทองวางลงในน้ า พระพรหมจึงเกิดขึ้นจาก
ไข่นี้ บทบาทชองพระพรหมก็คือทรงสร้างสิ่งต่างๆ เช่น วรรณะของมนุษย์ พราหมณ์เกิดจากพระโอษฐ์ของพระ
พรหม กษัตริย์เกิดจากพระพาหาของพระองค์ แพศย์เกิดจากพระเพลาของพระองค์ ส่วนศูทรเกิดจากพระบาทของ
พระองค์ พระพรหมยังทรงเป็นบิดาของทวยเทพ บทบาทที่ส าคัญของพระพรหมคือการสร้างโลก กล่าวคือในเวลาที่
พระพรหมบรรทมโลกจะหมุนเวียนไป แต่พอพระพรหมตื่นบรรทมพระองค์จะทรงสร้างโลกขึ้นใหม่ หมายความว่า
โลกเดิมจะถึงกาลแตกสลาย แล้วที่สร้างโลกใบใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อพระพรหมตื่นบรรทม ดูใน วิสุทธิ์ บุษยกุล,            
วิสุทธนิพนธ์: รวมงานเขียนของวิสุทธ์ บุษยกุล (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ม.ป.ป.), 69-86. 

125พระการตติเกยะ แปลว่าลูกของนางกฤติกา พระการตติเกยะ เป็นเทพองค์เดียวกับพระสกันท
กุมาร หรือที่เรียกว่ากุมาร เทพปกรณ์ที่น าเสนอเรื่องราวของพระการตติเกยะมีความหลากหลาย แต่โดยมาก
พราหมณ์มักยกย่องว่าทรงเป็นเทพแห่งสงคราม และเป็นแม่ทัพแห่งกองทัพของเหล่าเทวดา พระองค์เป็นโอรสของ
พระศิวะและพระนางปารวตี มีพระเศียร 6 เศียร 12 กร 12 เนตร มีนกยูงเป็นพาหนะ ทรงอภิเษกสมรสกับพระนาง
เทวเสนา ดูใน Vassilis G. Vitsaxis, Hindu epics, in popular iIIustrations, 87.; W.J. Wilkins, Hindu  
mythology, vedic and puranic (Calcutta: Rupa, 1975), 334-341. 
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หนึ่งเดียว ที่ได้สร้างจากพระศิวะ126 พระวิษณุ127  และพระกามเทพ128 คือ ความเป็นใหญ่ ความกล้า
หาญ และความงาม ด้วยความยินดี คือ การโอบกอดกันอย่างแนบแน่น 

                                           
126พระศิวะ เป็นเทพเจ้าผู้ท าลาย สมัยฤคเวทยังไม่ปรากฏนามพระศิวะ จนกระทั่งประมาณ 3,000 

ปี จึงปรากฏนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 2 องค์คือ วิษณุ (viṣṇu) และรุทระ (rudra) เทพรุทระ เป็นเทพที่ดุร้าย หลัง
สมัยยุคฤคเวทเช่ือว่าเทพรุทระได้พัฒนามาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่คือ พระศิวะ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในตรีมูรติของศาสนา
พราหมณ์ ทรงมีอานุภาพยิ่งใหญ่ โดยรูปศัพท์ค าว่า ศิวะ นั้นแปลว่า ดี งาม หรือเป็นมงคล เรื่องราวของพระศิวะ
ปรากฏในวรรณคดีอินเดียอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะคัมภีร์ปุราณะเล่มต่างๆ เมื่อเรื่องราวของพระศิวะมีความ
หลากหลาย บรรดารูปปฏิมากรรมและจิตรกรรมจึงมักสร้างภาพพระศิวะในรูปลักษณ์ของนักบวช ทรงหนังเสือหรือ
บ้างก็ทรงหนังช้าง พระวรกายขาวแต่พระศอเป็นสีด านิล พระเกศาเป็นมวยเกล้าสูง มีงูแผ่แม่เบี้ยอยู่เหนือพระเกศาก็
มี หรืออาจมีงูสองถงึสามตัวพันรอบพระศอ รัดพระพาหาหรือท่ีพระวรกาย พระองค์มีพระจันทร์เสี้ยวเป็นปิ่นประดับ
มวยผม มีพระเนตรดวงที่สามปรากฏตรงพระนลาฏ ทรงสังวาลและมีกระโหลกมนุษย์เป็นสายสร้อยสังวาลก็มี พระ
พาหามีตั้งแต่สอง สี่ หรือบ้างก็มีถึงสิบพระพาหา ทรงโคนันทิเป็นพาหนะ พระศิวะทรงประทับอยู่ที่ภูเขาไกรลาส 
สถานที่โปรดไปประทับอีกส่วนหนึ่งก็คือสุสานที่เผาศพ พระองค์จึงมีภูตผีปีศาจเป็นบริวาร พระศิวะมีพระชายาคือ
พระนางสตี ต่อมาทรงมาอุบัติเป็นพระนางอุมาเทวี ทรงมีพระโอรสคือพระคเณศและพระสกันทกุมาร ดูใน วิสุทธิ์ 
บุษยกุล,วิสุทธนิพนธ์ : รวมงานเขียนของวิสุทธ์ บุษยกุล, 51-67.; Arthur Anthony Macdonell, A History of 
Sanskrit Literature (New York: D. Appleton and Company, 1900), 74. 

127พระวิษณุหรือพระนารายณ์ ปรากฏชื่อครั้งแรกในฤคเวท  เป็นเทพองค์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพระสูรยะ
และพระอัคนี ส่วนในคัมภัร์มานวธรรมศาสตร์ พระวิษณุเกิดขึ้นเอง กล่าวคือ ทรงถือก าเนิดอยู่ในไข่ทอง ต่อมาไข่
ทองได้แยกออกเป็นสองซีก ซีกบนเป็นฟ้าและซีกล่างเป็นแผ่นดิน ต านานเทวปกรณัมที่ยกย่องพระวิษณุเป็นใหญ่ มีที่
รักษาคุ้มครองโลกให้พ้นจากอมนุษย์หรือปราบทุกข์เข็ญให้สูญหายไป โดยมากมักจะกล่าวว่าพระองค์มีที่ประทับ คือ 
ไวกูณฐ์ หรือทรงประทับอยู่บนหลังของอนันตนาคราช มีพระลักษมีหรือพระศรีประทับอยู่แนบข้าง และมีครุฑเป็น
พาหนะ 

128พระกามเทพ หรือกามเทพ เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก ตามต านานในช้ันต้นไม่ได้ถือว่ามีตัวตน เป็น
แต่เพียงนามธรรมที่บันดาลให้มนุษย์หญิงชายเกิดความรักซึ่งกันและกัน ดังรูปศัพท์ กาม แปลว่า ความใคร่ หมายถึง 
ความปรารถนาในสิ่งโดยทั่วไป มิใช่กามในเรื่องทางเพศเพียงประการเดียว ในส่วนก าเนิดของพระกามเทพนั้น ใน
ฤคเวทมีข้อความกล่าวไว้ว่า เมื่อพระพรหมได้ถือก าเนิดขึ้น ธรรมที่เกิดขึ้นก็ขึ้นกาม และพระมุนีทั้งหลายได้
ตรวจสอบดูจึงตระหนักว่า กาม คือ เครื่องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่ไม่มีอยู่ ดังปรากฏต่อมาใน
อรรพเวทที่มีข้อความกล่าวถึงพระกามเทพว่าไม่ใช่ความใคร่ในทางเมถุนฝ่ายเดียว หากแท้จริงแล้วเป็นธรรม
โดยทั่วไป ส่วนข้อความบางแห่งในพระเวทก็กล่าวว่าแท้จริงพระกามเทพนั้นก็คือพระอัคนี ส่วนในไตตติ
รียพราหมณะ กล่าวว่ากามเทพเป็นโอรสของพระธรรมราชากับนางศรัทธา และบางต านานกล่าวว่ากามเทพเป็นบุตร
ของพระนางลักษมี เรื่องราวของพระกามเทพในปุราณะเป็นท่ีรู้จักกันดีในบทบาทสื่อรักระหว่างพระศิวะกับพระนาง
อุมา พระกามเทพได้แผลงบุษปศรไปยังพระศิวะท าให้มหาเทพบังเกิดความโกรธจนสุดระงับจึงลืมพระเนตรดวงที่
สามเกิดเปลวอัคคีเผาไหม้พระกามเทพเป็นจุณ พระกามเทพจึงได้นามหนึ่งว่า อนงค์ คือ ปราศจากร่าง พระกามเทพ
นั้นเป็นใหญ่ในหมู่นางอัปสรทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้พระกามเทพจึงมีนางอัปสรเป็นบริวาร มีอาวุธ ได้แก่ ธนูท าด้วยล า
อ้อย มีสายเป็นผึ้งต่อๆกัน ลูกศรมีปลายเป็นดอกไม้แทนเหล็ก ได้แก่ ดอกอโศก ดอกบัวขาว ดอกมะลิ ดอกมะม่วง
และดอกบัวสีน้ าเงิน พระกามเทพมีพาหนะ คือ นกแก้ว และมีธงพื้นแดงรูปมังกรเป็นเครื่องหมาย นามของ        
พระกามเทพนั้นมีหลายช่ือ เช่น สมร มโนช ทีปกะ มาร กุสุมาวุธ ดูใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว , 
เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้,  155-156. 
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โศลกที่ 20 (วสันตติลกฉันท์) 
(39)  yaṃ prāpya kāntam anavadyaguṇaikarāgī 

       māśaṃsitan nu dharaṇīndrabhujaṅgajātam / 
              (40)  prācyān nikāmagaṇikā rucim apy apāsya 

  dhātrī ratiṃ vidadhatī suṣuve śubhāni // 
 
ค าแปล 

พระนางปฤถวี129 ผู้เป็นราวกับว่าหญิงแพศยา130 ผู้มากด้วยความใคร่ หลังจากที่ได้รับ
พระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) เป็นสามี ผู้เป็นลูกของชายชู้131 คือ  พระเจ้าธรณีนทร ผู้ได้รับการ
สรรเสริญแล้วโดยพระมารดา132 ขณะที่มีเพศสัมพันธ์ พระนางผู้ยึดติดอยู่อย่างเดียวกับคุณสมบัติที่ไม่
มีที่ติ จึงเป็นผู้ที่ไม่มีความสนใจทางกาม จึงได้ปล่อยสิ่งที่งดงามออกมา (ท าให้แผ่นดินเจริญรุ่งเรือง) 
โดยหลีกเลี่ยงความพึงพอใจที่เคยมีอยู่แต่ก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
129ในที่น้ี หมายถึง พระนางปฤถวี หรือพระแม่ธรณี ผู้สมมุติตนเองว่าได้ครอบครองพระเจ้าแผ่นดิน

เป็นสามี นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึง พระนางลักษมีได้ด้วย 
130ตรงกับศัพท์ว่า gaṇikā เป็นหญิงชนช้ันสูงมีบทบาทในการปรนนิบัติรับใช้ผู้ชายที่เป็นแขก ใน

สังคมอินเดียโบราณ หญิงคณิกาได้รับการยกย่องในฐานะหญิงงามเมือง สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 มกราคม พ.ศ.2559. 

131หมายความว่า พระเจ้าธรณีนทรเป็นคู่รักของพระนางปฤถวีมาก่อน เมื่อนางปฤถวีได้พระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 เป็นสามีอีก พระเจ้าธรณีนทรจึงเป็นชายชู้ของพระนางปฤถวี 

132ยอร์ซ เซเดส์ ได้แปลเนื้อความตรงนี้ว่า พระองค์ถูกสรรเสริญแล้วโดยพระนางลักษมี คือ พิจารณา 
ค าว่า mā ในความหมายว่า แม่ แทนพระนางลักษมี ผู้วิจัยคิดว่า เนื้อความตรงนี้ยังหมายถึง พระนางศรีชัยราชจูฑา
มณี ได้ด้วย กวีสื่อความหมายถึง พระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื่องจากเนื้อความที่ตามมา กวีกล่าวถึง พระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ประสูติจากพระเจา้ธรณนีทร Georges Coedès, “La stèle de Ta-phrohm,” BEFEO vI,1906: 
52. 
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โศลกที่ 21 (วสันตติลกฉันท์) 
           (41)   āsphālitabhramitavairikarīndraśaila- 

               rājo bhujor ativalena raṇāmvudhau yaḥ / 
                   (42)   lakṣmīsitadviradarājaturaṅgaratna- 

 prāpto harer jaladhīmanthanam anvakārṣit // 
 

ค าแปล 
พระองค์ ผู้ได้ทรงกระท าให้ภูเขามันทระ คือ พระยาช้างของข้าศึกให้หมุนกลับไป

กลับมา ในมหาสมุทร คือ สนามรบ ด้วยพละก าลังที่ทรงพลังของพระพาหา จึงทรงได้รับชัยชนะ     
(พระลักษมี)133 พระยาช้างเผือก (พระยาช้างไอราวต) และม้าแก้ว (ม้าอุจฉัยศรพ) ราวกับว่าพระองค์
ได้เลียนแบบการกวนเกษียรสมุทรของพระหริ134 

 
 
 
 
 
 

 

                                           
133พระนางลักษมีหรือพระศรี  เป็นชายาหรือศักติของพระนารายณ ์ในคราวท่ีพระนารายณ์อวตารลง

มาเกิดในมนุษยโลก พระนางลักษมีจะเสด็จอวตารตามพระนารายณ์ทุกครั้ง เช่น เมื่อพระนารายณ์เป็นพระวามน 
พระนางลักษมีได้บังเกิดจากดอกบัว มีนามว่า ปัทมา หรือ กมลา เมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นปรศุราม พระนาง
ลักษมีได้บังเกิดเป็นนางธรานี เมื่อเมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นพระราม พระนางลักษมีได้บังเกิดเป็นนางสีดา หรือ
เมื่อพระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะ พระนางลักษมีได้บังเกิดเป็นนางรุกมินี  ดูใน W.J. Wilkins, 
Hindu mythology, vedic and puranic,123-124; พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, เทพเจ้าและสิ่ง
น่ารู้, 67-68. 

134พระหริ แปลว่า พระอาทิตย์ และเป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ค านี้มาจาก
ธาตุ hṛ ซึ่งมีความหมายว่า ระงับ ก าจัดความช่ัว ในคัมภีร์วิษณุปุราณะปรากฏพระนามที่เรียกช่ือแทนพระวิษณุอยู่
หลาย   พระนาม แต่จะพบช่ือว่า หริ นารายณ์ วาสุเทวะ กฤษณะ อยู่บ่อยครั้ง ในหนังสือต านานเทพในประเทศไทย 
มีการระบุค าว่า หริ โดยแปลว่าผู้สงวน กล่าวคือเป็นผู้รักษา คุ้มครองโลก ดูใน Sir Monier Monier-Williams,    
A Sanskrit-English dictionary: etymologically and philologically arranged with special 
reference to Cognate Indo-European languages (Delhi: Motilal Banarsidass, 1979), 1289.; สุภาพร 
พลายเล็ก, “การแสดงเปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง” วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2557), 39-40.; พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้, 12. 
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โศลกที่ 22 (วสันตติลกฉันท์) 
(43)   śaṅke samastaguṇasaṃmatir aṃśumāli- 
     vaṃśodbhavo vanipatīndravarāṅgaratnam / 

                        (44)   gacchaty ayam mama kṛte samitīty atīva- 
              harṣā yam ājikamalā ḍrḍham ālaliṅge // 
 

ค าแปล 
ข้าพเจ้าสงสัยว่า พระลักษมีแห่งสงครามผู้ทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง เพราะคิดว่าพระเจ้า

แผ่นดินพระองค์นี้ ผู้ทรงเห็นพ้องกับสิ่งที่ดีงามทุกประการ ผู้ประสูติในวงศ์แห่งพระอาทิตย์135 ผู้ทรง
เป็นรัตนะบนพระเศียรของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย เสด็จไปแล้วในสงคราม เพ่ือตัวข้า จึงได้โอบกอด
พระองค์ไว้แล้วอย่างแนบแน่นในสนามรบ136  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
135 สุริยวงศ์ คือ วงศ์ที่สืบเนื่องมาจากสูรยเทพหรือพระอาทิตย์ เป็นวงศ์ที่คู่กันกับจันทรวงศ์ หรือ

วงศ์พระจันทร์ ปฐมกษัตริย์ที่สืบเชื้อสายสุริยวงศ์ คือ พระเจ้าอิษวากุทรงสืบเช้ือสายมาจากพระมนูไววัสวัต ซึ่งพระ
มนูไววัสวัตเป็นพระโอรสของสูรยเทพ พระเจ้าอิษวากุจึงมีสถานะเป็นหลานของพระอาทิตย์ เมื่อพระเจ้าอิษวากุมีรัช
ทายาท ล าดับเชื้อสายกษัตริย์ที่สืบทอดจากพระเจ้าอิษวากุ คือ เชื้อสายแห่งสุริยวงศ์ ซึ่งต่อมาได้แยกออกเป็น 2 สาย 
คือ สายของกษัตริย์แห่งสุริยวงศ์ที่ครองเมืองอโยธยา และสายของกษัตริย์แห่งสุริยวงศ์ที่ครองเมืองมิถิลา โดยเริ่มต้น
จากกษัตริย์พระนามว่าวิกุกษิ พระโอรสองค์โตของพระเจ้าอิษวากุ ได้ครองเมืองอโยธา และกษัตริย์พระนามว่า นิมิ 
พระโอรสองค์เล็กของพระเจ้าอิษวากุได้ครองเมืองมิถิลา เช้ือสายกษัตริย์แห่งสุริยวงศ์ ท่ีครองเมืองอโยธยามีรายพระ
นามกษัตริย์มากกว่าสายกษัตริย์ที่ครองเมืองมิถิลา ท าให้สายกษัตริย์แห่งสุริยงศ์อโยธยาเป็นสายใหญ่สุดแห่งสุริยวงศ์ 
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เช่น พระเจ้ามานธาตฤ พระเจ้าสัตยพรต พระเจ้าสคร พระเจ้าภคีรถ ท้าวทศรถ ท้าวรามจันทร์ 
เป็นต้น ล้วนเป็นกษัตริย์แห่งสุริยวงศ์ ที่ครองเมืองอโยธยาทั้งสิ้น  ดูใน สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน 28 
(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2551), 17863-17867. 

136 เนื่องจากพระลักษมีหรือพระศรีเป็นเทวีแห่งโชค และความมั่งคั่ง  กวีจึงมักกล่าวถึงพระศรีใน
จารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลักว่าพระศรีประทับอยู่กับพระมหากษัตริย์ที่มีโชค ท าให้พระมหากษัตริย์พระองค์
นั้นได้รับชัยชนะ มีโชคอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมในโศลกข้างต้น ดู ใน Vettam 
Mani, PURĀṆIC ENCYCLOPAEDIA: a comprehensive dictionary with special reference to the Epic 
and Puranicliterature, 149-150.; กรมศิลปากร, เทวสตรี: คติพุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), 2548), 32-40. 
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โศลกที่ 23 (วสันตติลกฉันท์) 
   (45)  yasyāvdhipāragirikananagītakīrttiṃ 

 śrutvottarottaragatir yudhi vidrutāriḥ / 

  (46)  dhāma smarann iva vidamvitavān sisṛkṣūn 

       dākṣīn anantagamanān avanīṃ pramātuṃ // 
 

ค าแปล 
หลังจากได้ยินพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้รับการสวดสรรเสริญแล้ว ณ อีกฝั่งหนึ่ง

ของมหาสมุทร ภูเขา และป่าไม้ ในสนามรบพวกข้าศึกผู้มีทางไปที่สูงขึ้น ๆ (คือหนีไปไกล) ราวกับว่า 
จะล้อเลียนลูกของท้าวทักษะ137 ผู้วิ่งหนีไปที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพ่ือต้องการที่จะวัดแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
137ท้าวทักษะ เป็นฤาษีที่ถือก าเนิดจากพระพรหม มีชายา คือ  พระนางประสูติ ท้าวทักษะมีธิดา

หลายองค์ ชุดแรกเป็นธิดา 24 องค์ คือ (1) นางศรัทธา (2) นางลักษมี (3) นางธฤติ (4) นางดุษฏี (5) นางปุษฏี      
(6) นางเมธา (7) นางกิริยา (8) นางพุทธิ (9) นางสัชชา (10) นางวปุ (11) นางศานติ (12) นางสิทธิ (13) นางเกียรติ 
(14) นางขยาติ (15) นางสตี (16) นางสภูติ (17) นางสมฤติ (18) นางปรีติ (19) นางกษมา (20) นางสันติ (21) นาง
อนสูยา (22) นางอูรชา (23) นางสวาหา (24) นางสวาธา ส่วนธิดาอีกชุดหนึ่งมี 27 องค์ เรียกว่านักษัตร มีรายนาม
ดังนี้ (1) นางอัสยุช (2) นางภรณี (3) นางกฤตติกา (4) นางโรหิณี (5) นางมิคสิร (6) นางอัททา (7) นางปุนัพพสุ      
(8) นางปุษย (9) นางอสิลัส  (10) นางมาฆะ (11) นางบุพพผัคคุณีหรือบุพพผลคุณ 12) นางอุตตรผัคคุณีหรืออุตตร
ผลคุณ (13) นางหัตถ์ (14) นางจิตต (15) นางสาติ หรือนางสวาดิ  (16) นางวิสาข (17) นางอนุราช (18) นางเชฏฐ 
(19) นางมูล (20) นางบุพพาสาทา (21) นางอุตตราสาทา หรืออุตตราษาฒ (22) นางสาวนะศราพน (23) นางธนิฏฐ 
(24) นางศตภิษก (25) นางปูรวภัทร (26) นางอุตตร (27) นางเรวตี ดาวนักษัตรทั้ง 27 นางนี้ล้วนเป็นชายาของ
พระจันทร์ ซึง่ธิดาแต่ละองค์ของท้าวทักษะนั้นได้เป็นชายาของเทพต่างๆ เช่น พระยม พระจันทร์ พระกศยปะ ฤาษีว
สิษฐ์ ฤาษีอตริ รวมทั้งพระศิวะซึ่งเป็นพระบดีของพระนางสตี เมื่อธิดาแต่ละนางแต่งงานกับทวยเทพต่างๆ เช้ือสายที่
สืบทอดจากท้าวทักษะจึงมีจ านวนมาก ต านานท้าวทักษะในภายหลังมีศีรษะเป็นแพะ เพราะได้สร้างความโกรธให้แก่
พระศิวะ เหตุที่ว่าท้าวทักษะประกอบยัญพิธีอย่างยิ่งใหญ่ มีเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่มาร่วมงานพิธี แต่ท้าวทักษะไม่ได้
อัญเชิญพระศิวะมาในงาน สร้างความน้อยใจให้แก่พระนางสตีอย่างมาก พระนางจึงกระโดดเข้ากองไฟในงานพิธี
สิ้นชีพในทันที ขณะนั้นพระศิวะจึงปรากฏร่างอย่างน่สะพรึงกลัว เข้าท าลายพิธีของท้าวทักษะและใช้ดาบฟันคอท้าว
ทักษะขาดกระเด็น จนต้องน าหัวแพะมาต่อ ด้วยเหตุนี้ท้าวทักษะจึงมีศีรษะเป็นแพะ  ดูใน W.J. Wilkins, 
Hindu mythology, Vedic and puranic, 372-380.; พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ), เทวก าเนิด  
(กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2517), 243-248.  
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โศลกที่ 24 (วสันตติลกฉันท์) 
(47)   manye yadīyayaśasāṃ sadṛśo yadi syād 

       ratnākaraś ca bhuvanatritayañ ca viṣṇuḥ / 

       (48)   nāhartum ūrdhvam avanīm aśakat samudrāt 
       koṭikramair api na laṅghyituñ ca lokān // 

 

ค าแปล 
ข้าพเจ้าคิดว่า หากว่ามหาสมุทรและโลกทั้ง 3 เป็นเช่นเดียวกับพระเกียรติยศของ     

พระเจ้าแผ่นดินแล้วไซร้ พระวิษณุ (ในรูปวราหาวตาร)138 ก็คงไม่สามารถที่จะยกแผ่นดินขึ้นมาเบื้อง
บนจากมหาสมุทรได้ และพระวิษณุ (พระวิษณุในรูปวามนาวตาร)139 ก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามโลกทั้ง 
3 ด้วยการก้าวโกฏิครั้งได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
138เรื่องราวของพระวิษณุที่ยกแผ่นดินข้ึนจากมหาสมุทรนี้ ปรากฏในปางอวตารที่ช่ือว่า วราหาวตาร    

พระวิษณุอยู่ในร่างของหมูป่า เพื่อปราบยักษ์ที่ช่ือหิรัณยากษะซึ่งลักพาพระนางปฤถวีไปไว้ใต้ทะเล เมื่อพระองค์
ปราบยักษ์ได้จึงใช้เขี้ยวช้อนแผ่นดินโลกขึ้นมาจากใต้ทะเล Wettam Mani, PURĀNáIC ENCYCLOPAEDIA: a 
comprehensive dictionary with special reference to the Epic and Puranicliterature, reprint 
(Delhi: Motilal Barnasidass, 1984), 827. 

139ข้อความตรงนี้ ตรงกับการก้าวย่างเท้าสามก้าวของพระวิษณุ ปรากฏอยู่ในฤคเวทสังหิตา การก้าว
เท้าสามก้าวของพระองค์นั้นครอบคลุมจักรวาล ก้าวแรกและก้าวท่ีสองข้ามโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ ส่วนก้าวที่สาม
นั้นอยู่สูงมากเกินสายตามนุษย์จะมองเห็นได้  อนึ่ง การก้าวย่างสามก้าวของพระวิษณุมีพัฒนาการต่อเนื่องมายัง
ต านานอวตารทั้งสิบปางของพระวิษณุในช้ันหลัง ดังที่ปรากฏอยู่ในวามนาวตาร พระวิษณุอวตารลงมาเกิดเป็น
พราหมณ์เตี้ย เพื่อปราบอสูรช่ือพลี เนื่องจากท้าวพลีสร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่เทวดา พราหมณ์เตี้ยในร่างอวตาร
เดินทางมาสู่ส านักของท้าวพลี ขณะนั้นท้าวพลีประกอบพิธีกรรม เมื่อเห็นพราหมณ์เตี้ยจึงต้อนรับอย่างดี พร้อมกับ
ยินดีจะถวายสิ่งที่พราหมณ์ต้องการ พราหมณ์เตี้ยจึงกราบทูลขอแผ่นดินเพียงสามก้าว พลีได้ถวายสิ่งที่พราหมณ์เตี้ย
ต้องการ ครั้งนั้นพราหมณ์เตี้ยจึงกลายรูปเป็นพระวิษณุ ก้าวที่หนึ่งทรงย่างเท้าตลอดสิ้นทั้งแดนสวรรค์ ก้าวที่สอง
ตลอดสิ้นท้ังแผ่นดินโลก ท้าวพลีทราบว่าเป็นพระวิษณุจึงกระท าการนอบน้อมและขอให้พระวิษณุเหยียบพระบาทลง
บนศีรษะของตนเป็นก้าวที่สาม ดูใน อุดม รุ่งเรืองศรี , เทวดาพระเวท, 34-35.; มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์,                 
ประวัติวรรณคดีสันสกฤต, 6-7.; ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ศักด์ิศรีนิพนธ์ (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 139-140. 
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โศลกที่ 25 (อุปชาติฉันท์) 
(49)   anekadhānekajagatsubhinno  
     py ātmaikatā tu sphutaṃ asya satyā / 

(50)   sukhāni duḥkhāni yad ātmabhājām 

                 ātmany adhāt suhṛdaye yadīye //  
ค าแปล 

อาตมันแม้จะแตกต่างอย่างมากในสัตว์โลกที่มีหลายประการและหลายชนิด แต่ความ
เป็นหนึ่งเดียวของอาตมันของพระองค์ เป็นความจริงที่ชัดเจน เพราะว่าพระองค์ใส่ความสุขและความ
ทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายไว้ที่อาตมัน คือ พระหทัยที่งดงามของพระองค์ 
 

โศลกที่ 26 (วสันตติลกฉันท์) 
       (51)   samprāpya yanmakham akhaṇḍam atīvatṛptir  

  ākhaṇḍalo nu janamejayaśāpatāpam / 
        (52)  utsṛjya hṛṣṭahṛdayas tridivasya bhūmes 

  tene vibhūtibhir abhūmibhavābhir aikyam // 

ค าแปล 
พระอินทร์140 หลังจากที่ได้รับเครื่องสังเวยของพระองค์อย่างไม่ขาด ผู้มีใจยินดีอย่างยิ่ง 

จึงได้ละทิ้งความเดือดร้อนเนื่องจากค าสาปของพระเจ้าชนเมชัย141 จึงคงจะได้แผ่ความเป็นหนึ่งเดียว
ของแผ่นดิน คือ โลก กับทรัพย์สมบัติของสวรรค์ซึ่งไม่มีอยู่บนแผ่นดิน คงจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆ 

 

                                           
140พระอินทร์ เป็นเทพท่ีมีบทบาทอย่างมากในเทวปกรณัม ประวัติของพระอินทร์ในระยะแรกมีความ

สับสนไม่ชัดเจน คัมภีร์ฤคเวทบางตอนกล่าวถึง พระอินทร์ก าเนิดมาจากท้องฟ้าและแผ่นดิน ในบางตอนก็กล่าวว่า
พระอินทร์ก าเนิดมาจากพระนางอทิติ เมื่อพระอินทร์ถือก าเนิดมานั้น มีผิวกายสีทอง โตเป็นผู้ใหญ่ในทันที โปรดน้ า
โสม มีพลังอ านาจปราบอสูรร้ายไม่มีอสูรตนใดต้านทานได้ ยุคพระเวทนับถือพระอินทร์ว่าเป็นยอดนักรบ รวมทั้งเป็น
ราชาของเทพทั้งหลาย มีลักษณะรูปร่างใหญ่โตล่ าสัน แขนยาว ดุดัน มุทะลุ และหยาบกระด้าง ขี่รถศึกด้วยม้าเป็น
พาหนะที่รวดเร็วเหมือนความนึกคิด ทรงมีอาวุธที่น่าสะพรึงกลัว คือ สายฟ้าวัชระ ในสมัยพระเวทพระอินทร์มีศัตรู
ส าคัญ คือ วฤตระ เป็นงูใหญ่ซึ่งพระอินทร์ได้สังหารลงได้ ต่อมาสมัยมหากาพย์และสมัยปุราณะต านานของ                 
พระอินทร์ขยายไปจากเดิมมาก พระอินทร์อยู่ในสวรรคโลก เมืองหลวง คือ นครอมราวดี มีพาหนะ คือ ช้างไอราวัณ 
และรถทรงไวชยันต์ ดูใน ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา,“พระอินทร์” ใน วิทยารัตนากร: รวมบทความวิชาการอักษรศาสตร์ 
ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา,152-161. 

141ชนเมชัย เป็นเจ้าชายผู้ครองกรุงหัสตินาปุระ มีศักดิ์เป็นพระปนัดดาของเจ้าชายอรชุนกษัตริย์วงศ์
ปาณฑพ ทรงมีความอาฆาตพยาบาลงูทุกตัว เนื่องจากพระราชบิดา คือ พระเจ้าปรีกษิตถูกนาคช่ือตักษกะ พระเจ้า
ชนเมชัยจึงประกอบมหายัชญพิธีสังหารงูที่อยู่บนโลก อันเป็นการบูชายัญที่เกิดจากแรงสาปแช่งของเจ้าชายชนเมชัย
ที่น่าสะพรึงกลัว ดูใน Janmejaya's Snake-Sacrifice, accessed November 28, 2015, available 
fromhttp://www.apamnapat.com/articles/StoriesFromMahabharata510.html 
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โศลกที่ 27 (อุปชาติฉันท์) 
(53)   anaṅgakānto dbhutaśastraśikṣas 

     saṃmohanenaiva cakāra nidrām / 
(54)   durvāravairīndrakule raṇe yo 

     vinidratān tatpramadāsamuhe // 
 
ค าแปล 

พระองค์ผู้งดงามเหมือนกับกามเทพ ผู้มีการศึกษาเกี่ยวกับอาวุธอันอัศจรรย์ ราวกับว่า
พระองค์ได้สร้างความหลับใหลให้เกิดขึ้นในหมู่เจ้าของข้าศึกที่ขัดขวางได้ยากในสงคราม ด้วยอาวุธที่
ท าให้หลงลืมตัว และสร้างความนอนไม่หลับให้เกิดแก่ภรรยาของศัตรูเหล่านั้น 
  

โศลกที่ 28 (วสันตติลกฉันท์) 
(55)   campāgatasya yudhi yasya gṛhītamukta- 

tadbhūdharasya caritāmṛtam anyabhūpaiḥ / 

(56)   śrutvā natair hṛtam ivāñjalibhir varāṅge 

            siktaṃ mahohutavahoditatāpaśāntyai // 
 
ค าแปล 

เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จมาที่เมืองจามปา ในการสงครามได้ทรงจับกษัตริย์ของ
เมืองนั้น และได้ทรงปล่อย ราวกับว่าน้ าอมฤต142 คือ ชีวประวัติของพระองค์ที่ถูกได้ยินแล้ว และถูก
น ามาด้วยกระพุ่มมือโดยกษัตริย์องค์อ่ืน แล้วรดลงบนศีรษะกษัตริย์จามปาพระองค์นั้น เพ่ือจะท าให้
ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากไฟ คือ อ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ดับลง  

 
 
 

 
 
 
 

                                           
142หมายถึง เรื่องราวท่ีเป็นอมตะกวีเปรียบว่าราวกับน้ าอมฤต 



133 
 

 

 

 

 

โศลกที่ 29 (อุปชาติฉันท์) 
(57)   suvarṇadaṇḍavyajanātapatra- 
     māyūraketudhvajapadmacīraiḥ / 

(58)   rājyābhiṣeke śivikāṃ nṛpārhāṃ 

     haimīṃ gurau prādita dakṣiṇāṃ yaḥ // 
 

ค าแปล 
พระองค์ได้ทรงพระราชทานแล้วซึ่งวออันคู่ควรแก่พระเจ้าแผ่นดินที่ท าด้วยทองเป็น

ทักษิณา143แด่ครูของพระองค์144 พร้อมด้วยทอง ไม้เท้า พัด ฉัตร ธงที่มียอดเป็นหัวนกยูง145 ดอกบัว 
และผ้าไหมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก146 
 
 

โศลกที่ 30 (อุปชาติฉันท์) 
(59)   dideśa yaś śrījayamaṅgalārtha- 
     devābhidhānaṃ priyam āspadañ ca / 

(60)   grāmaṃ gurau rājapatīndrapūrvaṃ 

     kule ca tasyāvanibhṛtkulākhyām // 
 

ค าแปล 
พระองค์พระราชทานชื่อว่า ศรีชยมังคลารถเทวะ และหมู่บ้านอันเป็นที่รักมีชื่อว่า         

ราชปตีนทร ที่อยู่ในทางทิศตะวันออกแก่ครู และพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าเป็นตระกูลของ
พระราชา 

 

 

                                           
143การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกในข้อความนี้ หมายถึงการประกอบพิธีกรรมบรมราชาภิเษก      

พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ใหม้ีสถานะเป็นพระราชาอย่างสมบูรณ์ 
144ครูของพระองค์ในที่น้ี ปรากฏชื่อในโศลกล าดับท่ี 30 ว่า “ศรีชยมังคลารถเทวะ” 
145ผู้วิจัยเห็นว่า “ธงที่มียอดเป็นหัวนกยูง” ยังแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่า “ธงที่มีสัญลักษณ์เป็นรูป

นกยูง” ประกอบความหมายจากค าศัพท์ที่ว่า māyūra = นกยูง + ketu = สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย + 
dhvaja = ธง 

146ทักษิณาทาน คือ การท าบุญด้วยวัตถุสิ่งของแด่พระภิกษุหรือนักบวชผู้ประกอบพิธีเซ่นสรวงบรรพ
บุรุษ สิ่งของที่ถวายเป็นทักษิณาทานมุ่งหวังให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับได้รับอานิสงส์จากสิ่งของทั้งเหล่านั้น 
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โศลกที่ 31 (อุปชาติฉันท์) 
(61)   bhaktyā ca yo mātari ratnamañca- 

                  śayyālasad rājagṛhaikabhāgam / 
(62)   hiraṇyayaṣṭidhvajacāmarādi- 

 ramyāñ ca haimīṃ śivikām ayacchat // 

 

ค าแปล 
พระองค์ได้พระราชทานส่วนหนึ่งของพระราชวังที่งดงาม ด้วยแท่นที่ท าด้วยรัตนะและ

เตียงนอน พระองค์ได้พระราชทานพระสีวิกาที่งดงามด้วยเครื่องประดับมีธง และแส้จามรีที่มีด้ามท า
ด้วยทองแก่พระราชมารดาด้วยความภักดี 
 

โศลกที่ 32 (อินทรวัชราฉันท์) 
(63)   bhūbhāgam ekañ ca vibhūtibhārair 
     āḍhyīkṛtaṃ prādita pūrvaje yaḥ / 

(64)   ratnasphurantīṃ śivikāñ ca hema- 
                 daṇḍadhvajādyair abhito vikīrṇāṃ // 
ค าแปล 

พระองค์ได้พระราชทานส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่ถูกท าให้มั่งคั่งแล้วด้วยทรัพย์สมบัติ
จ านวนมาก แก่พระเชษฐา และพระสีวิกาที่ระยิบระยับไปด้วยรัตนะทั้งหลาย เดียรดาษทุกด้านด้วย
คานหามและธงที่ท าด้วยทอง 
 

โศลกที่ 33 (อุปชาติฉันท์) 
(65)   tasyāgrajasyāgravadhūṣu devī- 
     svāminyabhikhyām api yo vyatārīt / 

(66)   tadīyamukhyānucareṣu senā- 
                 pateś ca rājānucareṣva ivākhyām // 
ค าแปล 

พระองค์พระราชทานชื่อ เทวีสวามิมี แก่พระอัครภรรยาทั้งหลายของพระเชษฐานั้น 
และได้พระราชทานชื่อแห่งเสนาปติ แก่ผู้ติดตามคนส าคัญของเขา ราวกับว่าเขาเป็นหัวหน้าของ
ผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดิน 
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โศลกที่ 34 (อุปชาติฉันท์) 
                       (67)   vibhajya bhojyādy api yaś chaturdhā 
                 diśan gurau mātari pūrvaje pi / 

                       (68)   bhaktyāvaśiṣṭaṃ vubhuje hiraṇya- 

                 kirīṭaratnādiṣu kaiva vāṇī // 
 

ค าแปล 
หลังจากที่พระองค์ทรงแบ่งพระกระยาหาร เป็นต้น ออกเป็น 4 ส่วน  ขณะที่

พระราชทานแก่ครู พระมารดา แก่พระเชษฐา พระองค์จึงได้เสวยส่วนที่เหลือด้วยความภักดี จะป่วย
กล่าวไปไยเล่าในมงกุฎทองค า และรัตนะทั้งหลาย เป็นต้น 

โศลกที่ 35 (อุปชาติฉันท์) 
(69)   utpāditā tena bhujā gṛhīta- 
     dhātryāṃ purī rājavibhāranāmnī / 

(70)   ratnollasatsvarṇavibhūṣitāṅgī 
         munīndramātur bharaṇe niyuktā // 
 

ค าแปล 
เมืองที่มีชื่อว่า ราชวิภาร (ราชวิหาร หรือปราสาทตาพรหม) เป็นเมืองที่มีร่างกายประดับ

ด้วยรัตนะและถูกตกแต่งด้วยทองค าท่ีสว่างไสวโชติช่วง อันพระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วบนแผ่นดินที่ทรง
ยึดครองด้วยพระพาหาของพระองค์ ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้เพ่ือการท านุบ ารุงพระมารดาของพระผู้มี     
พระภาคเจ้า147 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
147ผู้วิจัยเห็นว่าเนื้อหาท่อนสุดท้ายในบาทที่ 4  “munīndramātur bharaṇe niyuktā” นอกจาก

จะแปลได้ว่า “ประกอบแล้วในการดูแลพระมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า” ยังแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่า “ได้
สถาปนาขึ้นในการรองรับพระมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า”  
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โศลกที่ 36 (อุปชาติฉันท์) 
(71)  prātiṣṭhipac chrījayarājacūḍā- 
    maṇiṃ maṇidyotitapuṇyadehām / 

         (72)  tasyāñ jananyā jinamātṛmūrttiṃ 

    mūrttiṃ samūrttidyuśaśāṅkarūpaiḥ // 
 

ค าแปล 
พระองค์ได้ทรงประดิษฐานแล้วซึ่งรูปของพระมารดา คือ ศรีราชจูฑามณิ ในปี 1108148 

ศักราช  (พ.ศ.1729) ที่มีพระวรกายที่เกิดจากบุญ (ความบริสุทธิ์) อันโชติช่วงเหมือนกับแสงแก้วมณีให้
เป็นรูปเคารพแห่งพระมารดาของพระพุทธเจ้าที่ราชวิหารนั้น 
 
 
 
 

                                           
148ตัวเลขปีศักราชที่ปรากฏในโศลกท่ี 36 เป็นศัพท์สังขยา บอกจ านวนนับหรือตัวเลข ตามปกติศัพท์

สังขยาจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปกติสังขยา เป็นการนับตัวเลขตามแบบปกติ เช่น นับหนึ่ง สอง สาม
เรียงล าดับต่อกันไป กับประเภทที่สองปูรณสังขยา เป็นการนับตัวเลขโดยบอกล าดับที่ เช่น ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม     
แต่สังขยาในจารึกปราสาทตาพรหมโศลกนี้ เรียกว่า ภูติสังขยา (ภาษาบาลีว่า สังเกตสังขยา) คือ ค าศัพท์ที่นิยมใช้
แทนตัวเลข ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวเลข ๐ แทนด้วยค าศัพท์  ขะ อัมพระ วโยมัน วิยัต  
ตัวเลข 1 แทนด้วยค าศัพท์   อินทุ รูปกะ ศศิ ศีตัมศุ จันทระ มนัส หฤทยะ หฤท 
ตัวเลข 2 แทนด้วยค าศัพท์   ภุชะ ยมะ ทสระ อัศวิน โทส เนตระ พาหุ ทรฺศ 
ตัวเลข 3 แทนด้วยค าศัพท์   รามะ ทหนะ วหนิ 
ตัวเลข 4 แทนด้วยค าศัพท์   อัพธิ กฤตะ เวทะ วาริ นิธิ ชลธิ สมุทระ 
ตัวเลข 5 แทนด้วยค าศัพท์   ศระ ภูต อินทริยะ วิษยะ วาณะ (พาณะ) มุขะ อรถะ 
ตัวเลข 6 แทนด้วยค าศัพท์   รสะ ฤตุ สกันทาสยะ โกศะ อริ ทวิษ 
ตัวเลข 7 แทนด้วยค าศัพท์   มุนิ คิริ อทริ นคะ ทวีปะ ไศละ ตุรคะ 
ตัวเลข 8 แทนด้วยค าศัพท์   วสุ ตนุ มูรติ มังคละ ไอศวรยะ เทหะ 
ตัวเลข 9 แทนด้วยค าศัพท์   ครหะ รันทระ ทวาระ พิละ วิวระ อันตระ 
ภูติสังขยา ท่ีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมจะเห็นว่าสอดคล้องกับการใช้ค าศัพท์แทนตัวเลขดังที่

ยกตัวอย่างมาข้างต้น กล่าวคือ ค าว่า mūrtti มีความหมายว่า รูป เป็นค าศัพท์ที่แทนด้วยตัวเลข 8 ค าว่า dyu มี
ความหมายว่า ท้องฟ้า (อัมพระ) เป็นค าศัพท์ที่แทนด้วยตัวเลข 0 ค าว่า śaśāṅka มีความหมายว่า กระต่าย (ศศิ) 
เป็นค าศัพท์ที่แทนด้วยตัวเลข 1 ค าว่า rūpaiḥ มีความหมายว่า รูป (รูปกะ) เป็นค าศัพท์ที่แทนด้วยตัวเลข 1 ดูใน
T.W.Rhys Davids & WiIIiam Stede, The Pali Text Society’s Pali Dictionary (London: The bali Text 

Society, 1972), 664. ; ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย, การใช้สังเกตสังขยาในจารึกกัลยาณี, เข้าถึงเมื่อ 18  มีนาคม 2559. 
เข้าถึงได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/viewFile/45466/37608 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/
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จารึกด้านที่ 2 มีจ านวน 36 โศลก 72 บรรทัด 

 

โศลกที่ 37 (อินทรวัชราฉันท์)  
(1)   so tiṣṭhipac chrījayamaṅgalār [tha]- 
    devaṃ tathā śrījayakīrttidevam / 

(2)   mūrttiṃ guror dakṣiṇavām…yaṣ 
    ṣaṣṭiṃ śate dvau parivāradevān // 

ค าแปล 
พระองค์ทรงประดิษฐานรูปเหมือนครูสององค์ ได้แก่ ศรีชยมังคลารถเทวะ และ              

ศรีชยกีรติเทวะเอาไว้ทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวา โดยมีเทพบริวารล้อมรอบ (รูปเหมือน) จ านวน 
260 องค ์
 

โศลกที่ 38 (อนุษฎุภฉันท์)  
     (3)   tasyās saparivārāyāḥ pūjāṅśāni dine dine / 
     (4)   droṇau pākyākṣatāḥ prasthau trayassaptatikhārikāḥ // 

ค าแปล 
ในทุกๆวัน ส่วนของเครื่องบูชาพระเทวีพระองค์นั้น พร้อมทั้งบริวารของพระองค์ มี

ข้าวสารที่ไม่หักส าหรับหุงต้ม จ านวน 2 โทรณะ149 2 ปรัสถะ150 73 ขาริกา151 
 

โศลกที่ 39 (อนุษฎุภฉันท์) ปรับแก้ 
        (5)   tilā ekādaśa prasthā droṇau dvau kuduvāv api / 
        (6)   dvau droṇau kuduvau mudgāḥ kaṅku prasthāś caturdaśa // 
ค าแปล 

เมล็ดงาจ านวน 11 ปรัสถะ 2 โทรณะ และ 2 กุทุวะ152  และถั่วเขียวจ านวน 2 โทรณะ 
และ 2 กุทุวะ ข้าวโพดจ านวน 14 ปรัสถะ 
 

                                           
149โทรณะเป็นช่ือเรียกมาตราในการช่ังตวงปริมาณของสิ่งของที่เป็นพืชผล จ านวน 1 โทรณะ จะมี

ปริมาตรเท่ากับ 16 ปรัสถะ  
150ปรัสถะเป็นช่ือเรียกมาตราในการช่ังตวงปริมาณของสิ่งของที่เป็นพืชผล จ านวน 1 ปรัสถะ จะมี

ปริมาตรเท่ากับ 4  กุทุวะ 
151ขาริกา หรือ ขารี เป็นช่ือเรียกมาตราในการช่ังตวงปริมาณของสิ่งของที่เป็นพืชผล จ านวน 1 ขา

ริกา จะมีปริมาตรเท่ากับ 4  โทรณะ 
152เป็นช่ือเรียกมาตราในการชั่งตวงปริมาณของสิ่งของที่เป็นพืชผล  
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โศลกที่ 40 (อนุษฎุภฉันท์) 
          (7)   ghṛtaṃ ghaṭī trikuduvaṃ dadhikṣīramadhūni tu / 
           (8)   adhikāny ekaśas tasmāt saptaprasthair guddaḥ punaḥ // 

  

ค าแปล 
เนยใส จ านวน 1 ฆฏี153 3 กุทุวะ นมเปรี้ยว นมสด น้ าผึ้งที่มากขึ้นไปอีก 1 ส่วน และ

น้ าอ้อยย้วย154จ านวน 7 ปรัสถะ 
 
 

โศลกที่ 41 (อนุษฎุภฉันท์)  
       (9)   ghaṭī prasthau dvikuduvau tailaṃ prasthatrayaṃs tathā / 

     (10)  kuduvau dvau taruphalasnehas tu kuduvatrayam // 
 
ค าแปล 

น้ ามันงามีจ านวน  1  ฆฏี 2 ปรัสถะ และจ านวน 2 กุทุวะ (สิ่งของถวายที่ไม่ได้ระบุชื่อ) 
มีจ านวน 3 ปรัสถะ 2 กุทุวะ และน้ ามันผลไม้จ านวน 3 กุทุวะ 
 

โศลกที่ 42 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (11)   pūjopakaraṇādīni phalaśakamukhāni tu / 
   (12)   noktāny atra prasiddhatvād vijñeyāni yathocitam // 
 

ค าแปล 
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับบูชา ในที่แห่งนี้ มีผลไม้และผักเป็นต้น แต่สิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงอย่าง

อ่ืนควรจะทราบตามที่ต้องการ เพราะเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว155 
 

 
 
 
                                           

153เป็นช่ือเรียกมาตราในการชั่งตวงปริมาณของสิ่งของ 
154น้ าอ้อยย้วย คือ น้ าอ้อยท่ีมีลักษณะข้นเหนียวมีรสหวานเป็นน้ าเชื่อม 
155โศลกที่ 42 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความใกล้เคียงกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ใน

เนื้อความโศลกท่ี 49 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ได้แปลเนื้อความโศลกที่ 49 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ไว้ว่า “เครื่อง
อุปกรณ์ส าหรับบูชา ณ ที่น้ีมีผลไม้และผักเป็นต้น ท่ีไม่ได้พูดถึง ขอจงเข้าใจว่า เป็นสิ่งท่ีรู้ๆ กันอยู่แล้ว” 
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โศลกที่ 43 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (13)   devavastrādivastrāṇām yugalāni śatāni ṣaṭ / 
   (14)   catvāriṃśac ca yugalāny adhyarddhayugale api // 
 

ค าแปล 
คู่ของผ้าจ านวน 640 คู่ กับ 2 คู่ครึ่ง มีเครื่องทรงของเทพเจ้า เป็นต้น 

 
 

โศลกที่ 44 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (15)   devatāpādavinyāsamaśakārthaprasāritāḥ / 
   (16)   cīnāṃśukamayāḥ pañcacatvāriṃśat paṭā api // 

 
ค าแปล 

ชิ้นส่วนของผ้าที่ถูกกางออกแล้ว เพ่ือป้องกันยุง เป็นเครื่องปกปิดพระบาททั้งสองของ
เทวดา จ านวนผ้าไหม 45 ผืน ที่ท าด้วยผ้าไหมจีน 
 
 

โศลกที่ 45 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (17)   sattrāṇy adhyāpakādhyetṛvāsinām prativāsaram / 

               (18)   khāryyaś caturddaśa droṇaḥ pañca prasthāś ca taṇḍulāḥ // 
 
ค าแปล 

พิธีบูชาส าหรับคนที่อยู่อาศัยมีครู และลูกศิษย์ ในทุกๆ วัน มีข้าวสาร จ านวน 14 ขารี 1 
โทรณะ และจ านวน 5 ปรัสถะ 

 
โศลกที่ 46 (อนุษฎุภฉันท์) 

   (19)  aṣṭādaśotsave py atra saṅkrānte prativatsaram / 
   (20)  aṣṭamyāñ ca caturdaśyāṃ pañcadaśyāñ ca pakṣayoḥ // 

  
ค าแปล 

ในพิธีเทศกาลเฉลิมฉลอง 18 ครั้ง และพิธีสงกรานต์ในที่แห่งนี้ มีขึ้นทุกๆ ปี ในวันขึ้น 8 
ค่ า 14 ค่ า และ 15 ค่ าของทั้งสองปักษ์ 
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โศลกที่ 47 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (21)  viśiṣṭās taṇḍulāḥ pākyāḥ khāryyaḥ pañcadaśādhikam / 

   (22)  sahasraṃ ṣaṣṭir aṣṭau ca droṇena saha piṇḍitāḥ // 
 

ค าแปล 
ข้าวสารพิเศษ ส าหรับการหุงต้ม มีจ านวน 1,000 ที่มากขึ้นไปอีก 15 (1,015) และ 68 

ขารี  พร้อมกับจ านวน 1 โทรณะ ที่น ามารวมเข้าไว้ด้วยกัน 
 

โศลกที่ 48 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (23)   catvāriṃśat tilāḥ khāryyaḥ khārībhyāṃ mudgakās tataḥ / 

    (24)   triddroṇaiś cādhikāḥ pañcaviṃśatir ghaṭikā ghṛtam // 
 
ค าแปล 

เมล็ดงา จ านวน 40 ขารี เมล็ดถั่วเขียว จ านวน 2 ขารี พร้อมกับจ านวน 25 ฆฏีของเนย
ใสที่มากขึ้นไปอีก 3 โทรณะ 
 

โศลกที่ 49 (อนุษฎุภฉันท์) 
               (25)   ekatriṃśad dadhikṣīre pratyekaṃ ghaṭikā madhu / 
               (26)  ekonaviṃśatis tena guddas tulyo tha tailakam  // 
 

ค าแปล 
นมเปรี้ยวและนมสดแต่ละอย่างมีจ านวน 31 ฆฏี น้ าผึ้งจ านวน 19 ฆฏี น้ าอ้อยย้วยและ

น้ ามันงามีจ านวนเท่ากับน้ าผึ้งนั้น  
 

โศลกที่ 50 (อนุษฎุภฉันท์) 
               (27)  kuduvau ghaṭikāḥ pañcadaśāthāṣṭa śatāni ca / 
               (28)  dvyaśītir devavastrādiyugalāni sahasrakam // 
ค าแปล 

น้ ามันจ านวน 2 กุทุวะ  15 ฆฏี และนอกจากนี้ มีคู่ของผ้าของเทวดา เป็นต้น จ านวน 
1,882 คู ่
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โศลกที่ 51 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (29)   ayute dve sahasrāṇi khāryyo ṣṭau pākyataṇḍulāḥ / 

   (30)   catvāriṃśat tathā droṇaḥ piṇḍitāḥ prativatsaram // 
 

ค าแปล 
ข้าวสารส าหรับหุงต้มท าอาหารมีจ านวน 28,040 ขารี  และจ านวน 1 โทรณะน ามา

รวมกันทุกๆ ปี156 
 

โศลกที่ 52 (อนุษฎุภฉันท์) 
                (31)  niyutañ cāyutaṃ dve ca sahasre vrīhiyaś śatam / 

                (32)  tadarthā ekaṣaṣṭiś ca sañcayāya caturguṇaiḥ // 
 
ค าแปล 

ข้าวเปลือกมีจ านวน 112,161 ขารี ตามท่ีกล่าวไปข้างต้น  (28,041) เกิดขึ้นโดยคูณด้วย 
4 เพื่อน ามารวมกัน157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โศลกที่ 53 (อนุษฎุภฉันท์) 
                    (33) grāhyāś catussahasrāṇi grāmādibhyaś ca taṇḍulāḥ / 

                                           
156ผู้วิจัยเห็นว่า นอกจากค าแปลจะแปลได้ดังที่กล่าวไปข้างต้น ยังแปลได้อีกส านวนหนึ่งโดยมี

ใจความใกล้เคียงกันว่า “ข้าวสารส าหรับหุงต้มท าอาหารตลอดทั้งปี น ามารวมกันมีจ านวน 28,040 ขารี  และจ านวน 
1 โทรณะ” หากแปลในลักษณะนี้จะเห็นว่าปริมาณของข้าวสารจ านวนมากที่ถวายภายในปราสาทตาพรหมนั้น ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการหุงต้มตลอดทั้งปี 

157ผู้วิจัยเห็นว่า นอกจากค าแปลจะแปลได้ดังที่กล่าวไปข้างต้น ยังแปลได้อีกส านวนหนึ่งโดยมี
ใจความใกล้เคียงกันว่า “ข้าวเปลือกน ามารวมกัน มีจ านวน 4 เท่าของจ านวนที่กล่าวไปข้างต้น (28 ,041) มีจ านวน 
112,161 ขารี 
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                 (34) kharikā navatis tisro droṇo dvau kuduvāv api // 
 
ค าแปล 

ข้าวสารจ านวน 4,093 ขารี 1 โทรณะ และจ านวน 2 กุทุวะ พึงเก็บมาจากที่ทั้งหลายมี
หมู่บ้านเป็นต้น158 
 
 

โศลกที่ 54 (อนุษฎุภฉันท์) 
     (35)   khāryyaś śataṃ trayośītir droṇau prasthāś ca ṣaṭ tilāḥ / 

               (36)   mudgā droṇau daśa prasthā dvau ca khāryyaś śate daśa // 
 

ค าแปล 
เมล็ดงา จ านวน 183 ขารี 2  โทรณะ และจ านวน 6 ปรัสถะ มีถั่วเขียว จ านวน 2  

โทรณะ 10 ปรัสถะ และจ านวน 210 ขารี 

 
โศลกที่ 55 (อนุษฎุภฉันท์) 

                   (37)   catuśśatāni ghaṭikā nava prasthā gh[ṛ]taṃ dadhi / 

     (38)   sapta prasthās thatā sapta ghaṭyaḥ pañca śatāni ca // 
 

ค าแปล 
เนยใสจ านวน 400 ฆฏี และ 9 ปรัสถะ และยังมีนมเปรี้ยวอีกจ านวน 7 ปรัสถะ และ

จ านวน 507 ฆฏี 
 
 
 
 

 
โศลกที่ 56 (อนุษฎุภฉันท์) 

    (39)   prastho śītiṣ ṣaṭ ca ghaṭyaḥ payaḥ pañca śatāni ca / 

                                           
158ผู้วิจัยเห็นว่า นอกจากค าแปลจะแปลได้ดังที่กล่าวไปข้างต้น ยังแปลได้อีกส านวนหนึ่งโดยมี

ใจความใกล้เคียงกันว่า “ข้าวสารจ านวน 4,093 ขาริกา 1 โทรณะ และจ านวน 2 กุทุวะ จะต้องถูกรับไว้จากหมู่บ้าน 
และที่อ่ืนๆ เป็นต้น” 
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                   (40)   madhu pañca śatāny aṣṭātriṃśac ca prasthapañcakam // 
 

ค าแปล 
นมสดจ านวน 1 ปรัสถะ และมีจ านวน 586 ฆฏี มีน้ าผึ้งจ านวน 538 ฆฏี และจ านวน 5 

ปรัสถะ 
 

โศลกที่ 57 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (41)   catuśśatāni ghaṭikā guddo śītyuttarāṇi ca / 

    (42)   atha trayodaśa prasthās tailan tatparimāṇakam // 
 

ค าแปล 
น้ าอ้อยย้วยจ านวน 480 ฆฎี มีน้ ามันงาปริมาณ 13 ปรัสถะเท่านั้น 
 

โศลกที่ 58 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (43)   pañca prasthāḥ pañca ghaṭyas snehas taruphalasya ca / 

               (44)   tantuvāyagṛhād grāmād āpaṇādeś ca vāsasām // 
 

ค าแปล 
น้ ามันผลไม้159จ านวน 5 ปรัสถะ และจ านวน 5 ฆฏี จากบ้านของช่างทอผ้า และจาก

หมู่บ้านและจากร้านค้าเสื้อผ้าทั้งหลาย 
 
 
 
 
 
 

โศลกที่ 59 (อนุษฎุภฉันท์) 
                 (45)   yugalānāṃ sahasrāṇi catvāriṃśac ca pañcakam / 

                                           
159น้ ามันผลไม้ในโศลกนี้ ระบุไว้ชัดเจนว่าน ามาใช้ย้อมผ้า เพราะมีแหล่งที่มาจากบ้านของช่างทอผ้า 

รวมทั้งร้านค้าเสื้อผ้าทั้งหลาย ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าน้ ามันผลไม้เป็นน้ ามันที่สกัดมาจากเปลือกไม้ ผล ดอก แก่น หรือ
ใบของต้นไม้เพื่อน ามาใช้เป็นสารย้อมสีเนื้อผ้านั่นเอง 
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                 (46)   grahītavyāni navatis tathārddhaṃ yugalasya ca // 
 

ค าแปล 
(ผืนผ้า) จ านวน 40,095 คู่ และจ านวนครึ่งหนึ่งของคู่แห่งผ้าเป็นสิ่งที่ควรได้รับมา 

 
โศลกที่ 60 (อนุษฎุภฉันท์) 

             (47)   madhūcchiṣṭasya bhārās tu gaṇitā daśa sapta ca / 
               (48)   aṣṭādaśa tulāḥ pañca kaṭṭyo nava paṇās tathā // 

 
ค าแปล 

ขี้ผึ้งจ านวน 17 ภาระ 18 ตุลา 5 กัฏฏิ และมีจ านวน 9 ปณะ 
 

โศลกที่ 61 (อนุษฎุภฉันท์) 
     (49)   sīsānām ekapañcāśad bhārā daśa tulā api / 
     (50)   tisraś ca kaṭṭikaikāśvo dve dāsyau dvau ca dantinau // 
 

ค าแปล 
 ตะกั่วจ านวน 51 ภาระ 13 ตุลา และจ านวน 1 มีม้า 1 ตัว ทาส 2 คน และช้าง 2 ตัว 

โศลกที่ 62 (อนุษฎุภฉันท์) 
     (51)   rājñā dattās svayan dattā grāmavadbhiś ca bhaktitaḥ / 

 (52)   sahasratritayaṃ grāmāś catvāriṃśat tathā śatam // 
 

ค าแปล 
หมู่บ้านจ านวนทั้งสิ้น 3,140 หมู่บ้าน ถูกพระราชทานแล้วโดยพระราชาและถูกถวาย

เองโดยชาวบ้านทั้งหลายด้วยความภักดี  
 
 
 
 
 

โศลกที่ 63 (อนุษฎุภฉันท์) 
                 (53)   catuśśatāḥ pumāṃso ṣṭādaśa cātrādhikāriṇaḥ / 
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                 (54)    dvisahasrās saptaśatāś catvāriṃśac ca kāriṇaḥ // 
ค าแปล 
 

บุรุษจ านวน 400 คน และหัวหน้าคนงานอีก 18 คน ในที่แห่งนี้ และคนงานทั่วไปอีก 
2,740 คน 
 

โศลกที่ 64 (อนุษฎุภฉันท์) 
                 (55)   sahasre dve śate ca dvātriṃśac ca paricārikāḥ/ 

      (56)   yoṣitās tāsu narttakyaṣ ṣaṭchatā daśa pañca ca// 
ค าแปล 

หญิงรับใช้ทั้งหลายจ านวน 2,232 คน ในจ านวนเหล่านั้นเป็นหญิงนักฟ้อนร าจ านวน 
615 คน 
 

โศลกที่ 65 (อนุษฎุภฉันท)์ 
                   (57)  ayutam dviṣahasrāṣ ṣaṭchatāḥ piṇḍīkṛtāḥ punaḥ / 

    (58)  catvāriṃśac ca sarvve te sārddhaṃ tatsthitidāyabhiḥ // 
ค าแปล 

ด้วยการถวายผู้ดูแลแก่สถานที่แห่งนั้นร่วมกัน คนทั้งหมดนั้นจึงนับรวมกันได้ 12 ,640 
คน 
 
 

โศลกที่ 66 (อนุษฎุภฉันท์) 
                     (59)  ṣaṭsahasrāṣ ṣaḍyutāṣ ṣaṭchatāḥ pañcaviṃśatiḥ / 

      (60)  strīpuṃsā gaṇitās tatra devpūjāni dāyinaḥ // 

ค าแปล 
สตรีและบุรุษทั้งหลายที่เป็นผู้ถวายเครื่องบูชาแห่งเทพทั้งหลาย ณ สถานที่แห่งนั้น นับ

แล้วได้ 66,625 คน 
 
 
 

โศลกที่ 67 (อนุษฎุภฉันท์) 
     (61)  ete saptāyutāḥ piṇḍīkṛtā navasahasrakāḥ / 
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     (62)  triṃśatā pañcaṣaṣṭiś ca pukāṃcāmpādibhis saha // 
ค าแปล 

คนเหล่านั้นมีจ านวน 79,365 คน พร้อมด้วยคนที่มาพร้อมกันจากอาณาจักรพุกามและ
อาณาจักรจามปา เป็นต้น 
 

โศลกที่ 68 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (63)   prāsādādikaraṅkādikṛtasvarṇāṇi viṃśatiḥ / 
   (64)  aṣṭau bhārāś catasraś ca tulāḥ pādau ca kaṭṭikāḥ // 

ค าแปล 
สิ่งที่ท าแล้วด้วยทองค าทั้งหลาย มีปราสาทและหม้อกรองน้ า เป็นต้น มีจ านวน 28 

ภาระ 4 ตุลา 2 ปาทะ และ 1 กัฏฏี 
 

โศลกที่ 69 (อนุษฎุภฉันท์) 
               (65)  pañca viṃśati bhārāś ca rūpyāṇām daśa pañca ca / 
               (66)  tulā dve kaṭṭike dvau ca pādau paṇacatuṣṭayam // 
ค าแปล 

เงินทั้งหลายจ านวน 25 ภาระ 15 ตุลา 2 กัฏฏีและจ านวน 2 2 ปาทะ 4 ปณะ 

 
โศลกที่ 70 (อนุษฎุภฉันท์) 

  (67)   pañcatriṃśac ca vajrāṇi mauktikavyajanadvayan / 

  (68)  viṃśatiṣ ṣaṭchatā muktās tathāyutacatuṣṭayam // 
ค าแปล 

มีเพชรจ านวน 35 เม็ด มีพัดซึ่ง (ประดับตกแต่งด้วย) ไข่มุกจ านวน 2 เล่ม ไข่มุกมี
จ านวน 40,620 เม็ด 
 

 
 
 
 
 

โศลกที่ 71 (อนุษฎุภฉันท์) 
(69)   śatāni pañca catvāri sahasrāni ca saṅkhyayā / 
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(70)   catvāriṃśac ca vaidūryyaraktāśmādimabhāśmanām // 
ค าแปล  

อัญมณีทั้งหลายที่มีแสง มีแก้วไพฑูรย์160 และทับทิม161 เป็นต้น มีจ านวน 4,540 ชิ้นโดย
การนับรวมกัน 
 

โศลกที่ 72 (อนุษฎุภฉันท์) 
 (71)   tāmrasya tu śataṃ bhārā viṃśatiś ca trayodaśa / 
 (72)   trayodaśa tulāś caikā kaṭṭī pañca paṇā api // 

ค าแปล 
ทองแดงจ านวน 133 ภาระ 13 ตุลา 1 กัฏฏี และจ านวน 5 ปณะ 

 
จารึกด้านที่ 3 มีจ านวน 36 โศลก 72 บรรทัด 

 
โศลกที่ 73 (อนุษฎุภฉันท์) 

       (1)   kaṃsasya tu sahasre dve bhārās trīṇi ṣatāni ca / 
       (2)   navatriṃśac ca gaṇitās tulās saptadaśāpi ca // 

ค าแปล 
แผ่นโลหะนับรวมกันได้ จ านวน 2,339 ภาระ และมีจ านวน 17 ตุลา 

 

โศลกที่ 74 (อนุษฎุภฉันท์) 
  (3)   suvarṇapaṭalaṃ sārddhaṃ caturviṃśatibhārakam / 

                  (4)   lohasyaikā tulā bhārāṣ ṣaṭchatā daśa pañca ca // 
 

ค าแปล 
หม้อน้ าทองค า (น้ าหนัก) จ านวน 24 ภาระครึ่ง โลหะจ านวน 1 ตุลา และจ านวน 615 

ภาระ 
 
 

โศลกที่ 75 (อนุษฎุภฉันท์) 
                  (5)   kaḍhḍhyo daśa tulās sapta bhārāḥ pañcadaśa trapu/ 

                                           
160รัตนชาติจ าพวกหนึ่งที่มีสีเหลืองแกมเขียวหรือเหลืองปนน้ าตาล 
161รัตนชาติจ าพวกหนึ่งที่มีสีแดงสดคล้ายสีเลือด หรือสีแดงอมชมพู 
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     (6)   sīsañ catuśśatā bhārāḥ saptatriṃśat tulārddhakam // 
 

ค าแปล 
ดีบุกจ านวน 10 กัฏฏี  7 ตุลา และจ านวน 15 ภาระ มีตะกั่วจ านวน 437 ภาระ และ

ครึ่งตุลา 
 

โศลกที่ 76 (อนุษฎุภฉันท์) 
       (7)   saptaṣaṣṭiḥ punaś cīnapaṭā nava śatāni ca / 
      (8)   tathā dvādaśa kauśeyaśayyā pañca śatāni ca // 
 

ค าแปล 
ผ้าไหมจีน มีจ านวน 967 ผืน และท่ีนอนที่ท าด้วยผ้าแพรมีจ านวน 512 ผืน 

 
โศลกที่ 77 (อนษุฎุภฉันท์) 

     (9)   śatāni pañcātapatrapramukhā viṃśatis trayaḥ / 

    (10)  navatriṃśac ca valabhiprāsādāḥ piṇḍitāḥ punaḥ // 
 

ค าแปล 
 (สิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลาย) มีร่มเป็นต้น มีจ านวน 523 คัน มีวัลภิและปราสาทนับรวมกันได้
อีก 39 หลัง  
 
 

โศลกที่ 78 (อนุษฎุภฉันท์) 
        (11)   śatāni pañca ṣaṭṣaṣṭiḥ khaṇḍāny upalaveśmanām / 

                    (12)   iṣṭakāveśmanām khaṇḍāny aṣṭāśītiś śatadvayam // 
 

ค าแปล 
ก้อนหินทั้งหลาย มีจ านวน 566 ก้อน แห่งอาคารที่ก่อสร้างด้วยก้อนหิน ก้อนอิฐ

ทั้งหลายมีจ านวน 288 ก้อน แห่งอาคารที่ก่อสร้างด้วยก้อนอิฐ 
 

โศลกที่ 79 (อนุษฎุภฉันท์) 
(13)   ṣaṭsaptatis tu vistāre vyāmā vāpitaṭākayoḥ / 
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                   (14)   śataṃ sahasraṃ pañcasad āyāmena tu piṇḍitāḥ // 
 

ค าแปล 
บ่อน้ าและบารายด้านกว้าง 76 วา และโดยความยาววัดได้ 1,150 วา 

 
โศลกที่ 80 (อนุษฎุภฉันท์) 

                  (15)   śarkkaraughopalakṛtaprākārāṇāṃ samantataḥ / 
      (16)   vyāmās sahasre dve sapta śatāni dvau ca saṃkhyayā // 
 

ค าแปล 
 ก้อนกรวดและก้อนหินของก าแพงทั้งหลายที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยการวัดโดยรอบได้ 2,702 วา 
 

โศลกที ่81 (อนุษฎุภฉันท์) 
      (17)   catuśśatāni ca navatriṃśac cātra vipaścitaḥ / 

      (18)   pratyahaṃ bhojitā rājamandire dharmmadhāriṇaḥ // 
ค าแปล 

นักปราชญ์ผู้ปฏิบัติธรรมที่ฉลาดถูกเลี้ยงดูในพระราชวังแห่งนั้น162เป็นประจ าทุกวัน มี
จ านวน 439 คน 

 
โศลกที่ 82 (อนุษฎุภฉันท์) 

                 (19)   śatāni nava cādhyetṛvāsinas saptatis tathā / 
      (20)   catuśśatās sahasran te sarvve nava ca piṇḍitāḥ // 

ค าแปล 
นักเรียนที่อยู่เป็นประจ า มีจ านวน 970 คน และเมื่อนับทุกคนทั้งหมดรวมกันมีจ านวน 

1,409163 คน 
 

โศลกที่ 83 (อนุษฎุภฉันท์) 
      (21)   caitrāṣṭamyās samārabhya yāvat tatpūrṇamitithiḥ / 

                                           
162พระราชวังแห่งนั้น หมายถึง ราชวิหารหรือปราสาทตาพรหม อนึ่ง ผู้ปฏิธรรมในที่นี้ ผู้วิจัยเห็นว่า

เป็นนักบวชผู้ทรงศีล 
163ทุกคนท่ีนับรวมกันทั้งหมดนี้จ านวน 1,409 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่อยู่ประจ าราชวิหาร 970  

รวมกับครูอีกจ านวน 439 คน  
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      (22)   suvasantotsavavidhir vaṃśārāmajināgame // 
 

โศลกที่ 84 (อนษุฎุภฉันท์) 

      (23)   varṣe varṣe kṛtas tasyā bhagavatyā yathāgamam / 
      (24)   pūrṇaṃ sarvopakaraṇais tatra yāgadvayaṃ kṛtam // 

 
ค าแปล (โศลกที่ 83-84) 

พิธีบูชาในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอันเป็นมงคล เริ่มขึ้นตั้งแตว่ันขึ้น 8 ค่ า ของเดือนไจตระ164

ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ าของเดือนนั้น (ที่กล่าวไว้) ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีชื่อว่า ว ศารามะ ถูก
กระท าแล้วเป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือพระภควตี (พระนางปรัชญาปารมิตา) พระองค์นั้น ณ สถานที่แห่ง
นั้น (ราชวิหาร) พิธีบูชา 2 ครั้ง165ที่บริบูรณ์ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างถูกกระท าแล้วตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ 
  
  

โศลกที่ 85 (อนุษฎุภฉันท์) 
          (25)  bhagavān bhagavatyāsau caturddhaśyāṃ pradakṣiṇam / 

            (26)  triḥ kuryyāt paurṇamāsyāñ ca vīraśaktyādibhis suraiḥ // 
 

ค าแปล 
บุคคลพึงกระท าประทักษิณพระผู้มีพระภาค และพระนางภควตี (พระนางปรัชญาปารมิ

ตา) พระองค์นั้น ในวันขึ้น 14 ค่ า และวันขึ้น 15 ค่ า พึงกระท าประทักษิณต่อวีระ ศักติ และเทพองค์
อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 

โศลกที่ 86 (อนุษฎุภฉันท์) 

                                           
164เดือนไจตระ เป็นเดือนแรกในรอบปีของปฏิทินอินเดีย ตรงกับช่วงเดอืนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
165พิธีบูชาที่จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ เริ่มท าพิธีในเดือนไจตระ ครั้งแรกจัดพิธีเมื่อถึงวันขึ้น 8 ค่ า และท าพิธี

อีกครั้งในวันขึ้น 15 ค่ า  
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                 (27)  sāndran dhvajātapatrādyair amvaraṃ paritas tadā / 

                 (28)  tāḍyamānākhilātodyamandradhvanimanoharam // 
ค าแปล 

ในช่วงเวลานั้น ท้องฟ้าโดยรอบเต็มไปด้วยธงกับร่มเป็นต้น เพลิดเพลินด้วยเสียงเบาๆ 
ของเครื่องดนตรีที่ถูกตีทั้งหมด 
 

โศลกที่ 87 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (29)  narttakyo narttakāś cātra nṛtyeyuḥ parito diśaḥ / 
    (30)  dānaśīlādikuśalaṃ kuryus sarve ca māṇavāḥ // 

ค าแปล 
นักเต้นร า มีผู้หญิงและผู้ชาย ควรจะเต้นร าอยู่ ณ ที่แห่งนั้นทุกทิศโดยรอบ และมนุษย์ทุก

คนควรกระท ากุศลกรรมมีทานและศีล เป็นต้น 
 

โศลกที่ 88 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (31)   pūjitāś ca triguravas sahasran devatās tadā / 
    (32)   ṣaṭ chatāni punar yātra devā navadaśāpi ca // 
 

ค าแปล 
ในกาลนั้น ครู 3 คน และเทพ 1,600 องค์166 ได้รับการบูชาอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น 

 
โศลกที่ 89 (อนุษฎุภฉันท์) 

    (33)  bhikṣudvijādyā vidvaṃsas sahasran tatra bhojitāḥ / 
    (34)  gobhikṣā ekanavatir navāśītyaṅgulīyakāḥ // 

ค าแปล 
(พระราชา) ทรงเลี้ยงดูผู้ทรงความรู้ทั้งหลาย ณ สถานที่แห่งนั้น มีภิกษุ และพราหมณ์ 

เป็นต้น จ านวน 1,000 รูป มีโคภิกษาจ านวน 91 ก้อน และมีแหวนสวมนิ้วจ านวน 89 วง 

  
 
 

โศลกที่ 90 (อนุษฎุภฉันท์) 

                                           
166นับเทพทั้ง 1,000 องค์ รวมกับเทพอีก 619 องค์  



152 
 

 

 

 

 

    (35)  piṇḍitās te paṇās sapta tulitās tapanīyakam / 
    (36)  śatam sahasraṃ saptāpi devavastrādivāsasām // 

ค าแปล 
ทองค าซึ่งรวมกันได้ 7 ปณะ และผ้าทั้งหลายมีผ้าส าหรับเทวดาเป็นต้น จ านวน1,107 

ผืน 
 

โศลกที่ 91 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (37)   tisro vṛhatikā ekaḥ kamvalo navaviṃśatiḥ/ 

                (38)    kṣudravāsāṃsi sārddhāni śāṭikāś ca āpi viṃśatiḥ// 
ค าแปล 

มีเสื้อจ านวน 3 ตัว ผ้าก าพลจ านวน 1 ผืน ผ้าผืนเล็กๆ จ านวน 29 ตัวครึ่ง และมีแผ่นผ้า
จ านวน 20 ผืน 
 

โศลกที่ 92 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (39)   dāntopadhānam ekañ ca dāntaṃ vicaṭanan tathā / 
    (40)   aṣṭāśītisamudgās tu sagandhā ekadarppaṇam // 

ค าแปล 
ที่นั่ง (ท าด้วย) งาช้าง จ านวน 1 ตัว และเครื่องบด (ท าด้วย) งาช้างจ านวน 1 เครื่อง 

พร้อมกับกล่องที่มีเครื่องหอมจ านวน 88 ใบ และคันฉ่อง167จ านวน 1 ใบ 
 
 

โศลกที่ 93 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (41)   sahasrañ caṣakāś śvetatrapu ṣaḍvimśatis tulāḥ / 

    (42)   śrīvāsakṛṣṇe tu same tule ṣoḍaśa kaṭṭikāḥ // 
ค าแปล 

หม้อน้ าจ านวน 1,000 ใบ  ดีบุกสีขาวจ านวน 26 ตุลา ยางสนและไม้กฤษณาอย่างละ 2 
ตุลา และ 16 กัฏฏี  
 

โศลกที่ 94 (อนุษฎุภฉันท์) 

                                           
167คนัฉ่อง เป็นโลหะขัดจนเป็นเงา มีลักษณะเป็นแผ่นกลม  ใช้ส าหรับส่องหน้าแบบเดียวกับกระจก

ในปัจจุบัน คันฉ่องในโศลกนี้เห็นได้ชัดว่าใช้ส่องหน้าเทวรูป เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทวรูปองค์ต่างๆ มีชีวิตเช่นเดียวกับ
มนุษย ์
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    (43)   niyutaṃ pañcaṣaṣṭiś ca sahasrāṇi śatāni ca / 
    (44)   sapta sikthapradīpānāñ catvāriṃśac catuṣṭayam // 

 
ค าแปล 

เทียนขี้ผึ้งทั้งหลาย มีจ านวน 165,744  
 

โศลกที่ 95 (อนษุฎุภฉันท์) 
                (45)   sahasran dve śate bhārā dvātriṃśac ca tule ca tat / 

    (46)   sikthañ cumvalatāmvūlamālyādīni yathocitam // 
ค าแปล 

ขี้ผึ้งจ านวน1,200 ภาระ 32 ตุลา เครื่องบูชาทั้งหลายมีใบจุมวละ ใบพลู พวงมาลัย เป็น
ต้น ตามท่ีต้องการ  

โศลกที่ 96 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (47)   ṣaṭchatā devayajñādipākyās triṃśac ca taṇḍulāḥ / 

  (48)   khāryyas trayodaśa prasthā vrīhiprasthās tu ṣoḍaśa // 
ค าแปล 

ข้าวสารที่ใช้ส าหรับหุงต้มเพ่ือบูชาเทพ เป็นต้น จ านวน 630 ขารี  และ 13 ปรัสถะ และ
มีข้าวเปลือกจ านวน 16 ปรัสถะ 
 

โศลกที่ 97 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (49)   sārddhās trikhāryyas sārddhaikādaśa prasthās tilā api / 
  (50)    mudgās trikhārikā droṇaḥ prasthasārddho py atho ghṛtam// 

ค าแปล 
เมล็ดงาจ านวน 3 ขารีครึ่ง และ 11 ปรัสถะครึ่ง เมล็ดถั่วเขียวจ านวน 3 ขารี และ 1 

โทรณะ และเนยใสจ านวน 1 ปรัสถะครึ่ง 
โศลกที่ 98 (อนุษฎุภฉันท์) 

      (51)  ghaṭyau ca pañca prasthāś ca sārddhā dve ghaṭike dadhi / 

           (52)  prasthāś caikādaśa tataś catuḥprasthādhikam payaḥ // 
 
ค าแปล 

นมเปรี้ยวในหม้อจ านวน 5 ปรัสถะครึ่ง และจ านวน 2 ฆฏี นมสดจ านวน 11 ปรัสถะ 
และเกินจากนั้น 4 ปรัสถะ (15 ปรัสถะ) 
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โศลกที่ 99 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (53)   sapta ghaṭyo madhu guddo ghaṭyau prasthā daśāpi ca / 
    (54)   pādas trimāṣāḥ karpūras tathā vimvacatuṣṭayam // 

ค าแปล 
มีน้ าผึ้งจ านวน 7 ฆฏี น้ าอ้อยย้วยจ านวน 2 ฆฏี และ 10 ปรัสถะ มีการบูรจ านวน 1 ปา

ทะ 3 มาษะ168 และมี 4 พิมพะ169 
 

โศลกที่ 100 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (55)   ekādaśa taruṣkasya pañca

170
 aṣṭau paṇāḥ punaḥ / 

   (56)   nakhaṃ pādaś ca māṣaś ca caturvimvan tu hiṅgulam // 
ค าแปล 

ตรุษกะ171จ านวน 11 ปณะ และกลีบดอกไม้หอมจ านวน 8 ปณะ 1 ปาทะ และจ านวน 
1 มาษะ ชาดจ านวน 4 พิมพะ 
 

โศลกที่ 101 (อนุษฎุภฉันท์) 
      (57)   candanasya dvikaṭṭyau ca tripaṇāś ca tripādakāḥ / 
      (58)   kastūrikāḥ paṇo māṣau ṣaḍ vimvāny atha tailakam // 

ค าแปล 
ไม้จันทน์จ านวน 2 กัฏฏี 3 ปณะ และ 3 ปาทะ  ไขมันชะมดเช็ด172จ านวน 1 ปณะ 2 

มาษะ และ 6 พิมพะ173  
 

โศลกที่ 102 (อนุษฎุภฉันท์) 
                                           

168เป็นช่ือเรียกมาตราในการชั่งตวงปริมาณของสิ่งของ  
169เป็นช่ือเรียกมาตราในการชั่งตวงปริมาณของสิ่งของ  
170ค าที่จารึกน่าจะเป็นค าว่า paṇā 
171สันนิษฐานว่าเป็นน้ ามันท่ีไดม้าจากยางไม ้
172ไขมันชะมดเช็ด เป็นเมือกหรือไขท่ีเกิดจากต่อมกลิ่นอยู่ใกล้ทวารของสัตว์จ าพวกชะมด มีลักษณะ

เป็นน้ ามันสีน้ าตาล ซึ่งตามธรรมชาติชะมดทั้งเพศผู้และเพศเมียจะเช็ดของเหลวกับต่อไม้หรือกิ่งไม้ น้ ามันหรือไขมัน
ชะมดเช็ดมีสรรพคุณทางยาแก้วิงเวียนศีรษะ โลหิตพิการ หืด ไอ เสมหะแห้ง บ ารุงหัวใจ เป็นส่วนผสมในการท ายา
หอม อน่ึง ไขมันชะมดเช็ดจะยังไม่สามารถน าไปใช้ได้ทันที ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆ ดังเช่น น าไขมันที่ได้จากชะมดไป
ผสมกับของหอมชนิดต่างๆ และห่อด้วยใบพลูปิ้งไฟจนแห้งเหลืองกรอบ หรือน ามาผสมกับพิมเสนบดจึงจะน าไปใช้
เป็นตัวยาได้ ดูใน ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, ชะมดเชียง – ชะมดเช็ด เข้าถึงเมื่อ 18  มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.royin.go.th/?knowledges=ชะมดเชียง-ชะมดเช็ด 

173เป็นช่ือเรียกมาตราในการชั่งตวงปริมาณของสิ่งของ 
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      (59)  prastho dvau kuduvau pādau daśa kaṭṭyas tu nagaram/ 

         (60)  gobhikṣādy akhilañ caitad grāhyaṃ koṣān mahībhṛtaḥ// 
 

ค าแปล 
มีขิงแห้งจ านวน 1 ปรัสถะ  2 กุทุวะ 2 ปาทะ และจ านวน 10 กัฏฏี และมีโคภิกษา เป็น

ต้น สิ่งนี้ทั้งหมดควรถือเอาจากท้องพระคลังหลวงของพระเจ้าแผ่นดิน 
 

โศลกที่ 103 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (61)   rājakośād grahītavyāḥ kalpanāḥ prativatsaram / 

    (62)   droṇau dvau saptatiḥ khāryyas taṇḍulānāñ catuśśatāḥ // 
ค าแปล 

ข้าวสารจ านวน 2 โทรณะ และ 470 ขารี (เจ้าหน้าที่) ควรถือเอาจากท้องพระคลังหลวง
ที่ทรงอุทิศถวายไว้เป็นประจ าทุกปี 
 
 

โศลกที่ 104 (อนุษฎุภฉันท์) 
        (63)   tilāṣ ṣaḍviṃśatiḥ khāryyo droṇaḥ prasthacatuṣṭayam / 

         (64)   mudgā droṇo daśa prasthās saptatriṃśac ca khārikāḥ // 
ค าแปล 

เมล็ดงาจ านวน 26 ขาร ี1 โทรณะ และจ านวน 4 ปรัสถะ ถั่วเขียวจ านวน 1 โทรณะ 10   
ปรัสถะ และ 37 ขาร ี
 

โศลกที่ 105 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (65)   ghṛtaṃ ṣaḍviṃśatir ghaṭayo nava prasthās tato dadhi / 
    (66)   catuṣprasthaikaghaṭikānyūnaṃ dadhnā samaṃ payaḥ // 
 

ค าแปล 
เนยใสจ านวน 26 ฆฏี  9 ปรัสถะ  และนมเปรี้ยวจ านวน 4 ปรัสถะหย่อนไป 1 ฆฏี และ

นมสดปริมาณเท่ากับนมเปรี้ยว 
 
 

โศลกที่ 106 (อนุษฎุภฉันท์) 
     (67)   prasthās saptaikaṣaṣṭiś ca madhu ghaṭyo tha ṣoḍaśa / 
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    (68)   āḍhakonā guddas tailaṃ daśa prasthā ghaṭītrayam // 
 

ค าแปล 

น้ าผึ้งจ านวน 7 ปรัสถะ  และ 61 ฆฏี น้ าอ้อยย้วยจ านวน 16 อาฒกะ174 และน้ ามัน
จ านวน 10 ปรัสถะ 3 ฆฏี 
 

โศลกที่ 107 (อนุษฎุภฉันท์) 
                (69)  dve sahasre punas trīṇi śatāni yugalāni tu / 

    (70)  tathā saptottarāśitir devavastrādivāsasām // 
ค าแปล 

เสื้อผ้าทั้งหลาย มีผ้าเทวดาเป็นต้น มีจ านวน 2,387 ชุด 
 
 

โศลกที่ 108 (อนุษฎุภฉันท์) 
                (71)  śayyāvitānāni caturviṃśatir viṃśatiḥ punaḥ / 

    (72)  upadhānāni ṣaṭtriṃśan maśakāvaraṇāni ca // 
ค าแปล 

ผ้าเพดานที่นอนจ านวน 24 ผืน มีหมอนอีก 20 ใบ และมีผ้าม่านป้องกันยุงจ านวน 36 
ผืน 
 

จารึกด้านที่ 4 มีจ านวน 36 โศลก 74 บรรทัด 
โศลกที่ 109 (อนุษฎุภฉันท์) 

    (1) tṛṇajā viṃśatiś cīnaśayyāś cīnāṃśukāni tu / 
    (2) viṃśatiḥ pañca sikthan tu bhāro daśa tulā api // 

ค าแปล 
ที่นอนแบบจีนที่ท าด้วยหญ้า175 จ านวน 20 เตียง และผ้าไหมจีนจ านวน 25 ผืน และ

ขี้ผึ้งจ านวน 1 ภาระ 10 ตุลา 
 

โศลกที่ 110 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (3) pañca prasthās trayo droṇā maricānāṃ dvikhārike / 

                                           
174เป็นช่ือเรียกมาตราในการชั่งตวงปริมาณของสิ่งของ 
175หมายถึง เตียงนอนของจีนท่ีท าจากหญ้า  
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    (4) candanasya tulaikā dvādaśa kaṭṭyas tripādakāḥ // 
 
ค าแปล 

พริกไทยจ านวน 5 ปรัสถะ 3 โทรณะ และมีจ านวน 2 ขาริกา ไม้จันทน์จ านวน 1 ตุลา 
12 กัฏฏี และจ านวน 3 ปาทกะ 
 

โศลกที่ 111 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (5) śrīvāsasya tulās triṃśat kaṭṭyas sārddhaṃ trayodaśa / 

    (6) kṛiṣṇā dvādaśa kaṭṭyas tu tulāḥ pañcadaśāpi ca // 
ค าแปล  

ยางไม้สนจ านวน 30 ตุลา  13 ขารีครึ่ง และไม้หอมกฤษณาจ านวน 12 กัฏฏี 15 ตุลา 
 

โศลกที่ 112 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (7) karppūrasya punar dve ca kaṭṭike ṣaṭ paṇā api / 

                (8) taruṣkaṃ dvādaśapaṇaṃ kaṭṭy ekā ca nakhaṃ punaḥ // 
ค าแปล 

การบูรจ านวน 2 กัฏฏี 6 ปณะ ตรุษกะ จ านวน 12 ปณะ และจ านวน 1 กัฏฏี และยังมี
กลีบดอกไม้หอม 

 
โศลกที่ 113 (อนุษฎุภฉันท์) 

                (9) pañcāś ca daśa kaṭṭyau tu hiṅgulam paṇapañcakam / 

               (10) svarṇāṅgulīyagobhikṣām atra cūrṇasamudgakāḥ // 
ค าแปล  

(กลีบดอกไม้หอม) จ านวน 15 ปณะ  มีมหาหิงค์จ านวน 2 กัฏฏี  5 ปณะ กล่องบรรจุผง
ส าหรับโคภิกษาพร้อมทั้งแหวนทองก็มีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ 

โศลกที่ 114 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (11)  triṃśat paṇā atha triṃśatpaṇāni rajatāny api / 
   (12)  kadābhādīni tāmrāṇi tulās sapta dvikaṭṭike // 

ค าแปล 
(กล่องที่บรรจุงผง (หอม)) มีจ านวน 30 ปณะ มีเงินจ านวน 30 ปณะ เครื่องทองแดง

ทั้งหลาย มีกทาภะ เป็นต้นจ านวน 7 ตุลา 2 กัฏฏ 
โศลกที่ 115 (อนุษฎุภฉันท์) 

   (13) trapūṇi dvitule cīnasamudgaśatapañcakam/ 



158 
 

 

 

 

 

   (14) khāryyo dvātriṃśatir droṇatrayañ ca lavaṇasya tu // 
 

ค าแปล 
มีตะกั่วจ านวน 2 ตุลา มีหีบจีนจ านวน 500 ใบ  มีเกลือจ านวน 32 ขารี 3 โทรณะ 

 
 

โศลกที่ 116 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (15) kṛṣṇatrapu punas triṃśat tulā ekas turaṅgamaḥ / 

    (16) hiraṇyabhūṣaṇā dhenuḥ kapilā vatsasaṃyutā // 
 

ค าแปล 
มีตะกั่วสีด าจ านวน 30 ตุลา มีม้าอีก 1 ตัว มีแม่วัวสีน้ าตาลแก่ 1 ตัว พร้อมด้วยลูกวัวที่มี

เครื่องประดับท าด้วยทอง 
 

โศลกที่ 117 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (17) ārogyaśālā viṣaye viṣaye dve śatan tathā / 

    (18) tatra sapta śatāny aṣṭānavatiś cārppitās surāḥ // 
ค าแปล 

ในแต่ละจังหวัด มีโรงพยาบาลจ านวน 102 แห่ง176 และมีเทพทั้งหลายจ านวน 798 แห่ง
ประดิษฐานอยู่ในที่นั้น 
  

โศลกที่ 118 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (19) devatāvāsirogyarthaṃ pratyavdaṃ vrīhikhārikāḥ / 

                                           
176ในจารึกปราสาทพระขรรค์ โศลกที่ 31 ปรากฏข้อความในลักษณะเช่นเดียวกับจารึกปราสาทตา

พรหมได้กล่าวถึง ปราสาทท่ีมียอดจ านวน 102 แห่งในทุกๆ จังหวัด หมายความว่า รัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
มีการสถาปนาอาโรคยศาลามากถึง 102 แห่งทั่วราชอาณาจักร การก่อสร้างอาโรคยศาลาก็คือการก่อสร้างโร
พยาบาลนั่นเอง เพราะค าว่า “อาโรยศาลา” มีความหมายว่า “โรงพยาบาล” อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่าน
เสนอความหมายว่า อาโรคยศาลา คือ “ศาลาไร้โรค” ข้อความในจารึกอาโรคยศาลาระบุไว้ชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้
เป็นที่รองรับผู้เจ็บป่วย ท าการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วย
แพทย์ และเจ้าหน้าชายหญิงที่จ านวนมาก ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการสาธารณสุขใน
ช่วงเวลานั้น แสดงว่าในช่วงเวลานั้นระบบการแพทย์มีการด าเนินงานภายใต้การควบคุมของกษัตริย์แล้ว                
ดูใน นิพัทธ์ แย้มเดช , “จากต้นแบบธรรมิกราชาของพระเจ้าอโศกมหาราช สู่บทบาทพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 พระราชา
ผู้บรรเทาทุกข์ของทวยราษฎร์: ภาพสะท้อนจากจารึกประจ าอาโรคยศาลา ,” ใน วารสารด ารงวิชาการ 14,2 
(มกราคม-มิถุนายน 2558): 169-204. 
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   (20) ayutan niyutaṃ sapta sahasrāṇi śatadvayam // 
ค าแปล 

เพ่ือประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในเทวาลัยและผู้ป่วย มีการให้ข้าวจ านวน 117,200 ขาร ี
 

 

โศลกที่ 119 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (21) grāmā aṣṭa śatāny aṣṭātriṃśat strīpuruṣāḥ punaḥ / 
    (22) catvāriṃśat sahasraṃ ṣaṭchatā aṣṭāyutā api // 

ค าแปล 
หมู่บ้านจ านวน 838 หมู่บ้าน มีผู้ชายและผู้หญิง จ านวน 81,640 คน 

 
โศลกที่ 120 (อนุษฎุภฉันท์) 

   (23) rājakoṣṭād idaṃ grāhyaṃ raigobhikṣāṅgulīyakāḥ / 

   (24) paṇāṣ ṣoḍaśa pādau dvau trimāṣāś cānuvatsaram // 
 

ค าแปล 
สิ่งนี้คือ ทรัพย์สมบัติ โคภิกษา แหวนสวมนิ้ว จ านวน 16 ปณะ 2 ปาทะ และจ านวน 3 

มาษะควรน ามาจากท้องพระคลังหลวงเป็นประจ าทุกๆ ปี 
 

โศลกที่ 121 (อนุษฎุภฉันท์) 
(25) devārhādīnivāsāṃsi ṣaṭ chatāni sahasrakaṃ / 
(26) caturdaśa paṇāḥ kaṭṭyaṣ ṣaṭ tulaikā ca candanam // 

ค าแปล 
เสื้อผ้าทั้งหลาย มีเสื้อผ้าที่เหมาะแก่เทวดา เป็นต้น จ านวน 1 ,600 ชุด และมีไม้จันทน์

จ านวน 14 ปณะ 6 กัฏฏี และจ านวน 1 ตุลา 
 
 
 
 
 
 

โศลกที่ 122 (อนุษฎุภฉันท์) 
(27) śrīvāsānāṃ tulās sapta kaṭṭyo ṣṭau ca catuṣpaṇāḥ / 
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(28) kṛṣṇāyāṣ ṣaṭ tulā ekādaśa kaṭṭyaḥ paṇā daśa // 
ค าแปล 

มียางไม้สนจ านวน 7 ตุลา 8 กัฏฏี และจ านวน 4 ปณะ มีไม้กฤษณาจ านวน 6 ตุลา 11 
กัฏฏี และจ านวน 10 ปณะ 
 

โศลกที่ 123 (อนุษฎุภฉันท์) 
    (29)  ṣaṭ tulās tripaṇās sikthaṃ madhuno ghaṭikā punaḥ / 

    (30)  ekādaśottaraśataṃ prasthā dvādaśa sārddhakāḥ // 
 

ค าแปล 
ขี้ผึ้งจ านวน 6 ตุลา 3 ปณะ น้ าผึ้งอีกจ านวน 111 กัฏฏี และ 12 ปรัสถะครึ่ง 

 
โศลกที่ 124 (อนุษฎุภฉันท์) 

    (31) ghaṭikā dvādaśa guddāḥ prasthair dvādaśabhis saha / 

    (32) daśa ghaṭṭyo nava prasthā ghṛtāni kuduvadvayam // 
 

ค าแปล 
น้ าอ้อยย้วยจ านวน 12 กัฏฏี 12 ปรัสถะ เนยใสจ านวน10 ฆฏี 9 ปรัสถะ และจ านวน              

2 กุทุวะ 
 

โศลกที่ 125 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (33) khārikā viṃśatir dve ca droṇaś caikas tilā api / 

   (34) trayodaśa tulā dve ca kaṭṭike pippalī tathā // 
 

ค าแปล 
เมล็ดงาจ านวน 22 ขารี 1 โทรณะ ดีปลี177จ านวน 13 ตุลา 2 กัฏฏี 

 
โศลกที่ 126 (อนุษฎุภฉันท์) 

   (35) yavānīpipplīreṇupunnāgā gaṇitā ime / 

                                           
177ดีปลี เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยา นิยมน าผลมาตากแห้งใช้ประกอบอาหาร หรือน ามาบดเป็นผงให้

ละเอียดเพื่อใช้เป็นเครื่องเทศ นอกจากนี้ดอกหรือเถาของดีปลีน ามาต้มเพื่อบรรเทาอาการท้องอืด หรือปวดท้องได้
ด้วย 
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   (36) ekaikaśas sapta paṇās trayodaśa ca kaṭṭikāḥ // 
ค าแปล 

เทียนยวานี (ต้นเทียนเยาวพาณี)178 ผงดีปลีและมีบุนนาคเหล่านี้179 ถูกนับแต่ละอย่าง
อย่างละ 7 ปณะ 13 กัฏฏี 

โศลกที่ 127 (อนุษฎุภฉันท์) 
                (37)  catuśśatañ jātīphalaṃ trisahasraṃ dvayan tathā / 

    (38)  kṣārajīrṇe same kaṭṭyṣ ṣaṭ paṇāś ca caturdaśa // 
 

ค าแปล 
ผลจันทน์เทศ180จ านวน 3,402 ผล และมีผงยี่หร่า181จ านวน 6 กัฏฏี 14 ปณะ 

 
โศลกที่ 128 (อนุษฎุภฉันท์) 

    (39)  tisraḥ kaṭṭyo dvikarppūrau panaḥ pādau trimāṣakāḥ / 
    (40)  śarkkarāṇāṃ tule kaṭṭyas trayodaśa paṇāṣṭakam // 
 

ค าแปล 
การบูรสองชนิดจ านวน 3 กัฏฏี 1 ปณะ  2 ปาทะ  3 มาษะ มีน้ าตาลจ านวน 2 ตุลา       

13 กัฏฏี 8 ปณ 
 
 
 

โศลกที่ 129 (อนุษฎุภฉันท์) 

                                           
178เทียนเยาวพาณี เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาและเป็นเครื่องเทศ เมล็ดของต้นเทียนเยาวพาณี มีรส

เผ็ดร้อน ใช้เป็นยาขับลม แก้จุกเสียด แก้อาการคลื่นเหียนอาเจียน และขับเสมหะ ส่วนผลน ามาใช้เป็นเครื่องเทศได้ 
ดูใน ไพบูลย์ แพงเงิน, สมุนไพรคู่บ้าน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2555),  81. 

179ต้นบุนนาคมีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย ศรีลังกา รวมทั้งดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูง สามารถน าทุกส่วนท้ังยอด ใบ ดอก เมล็ด ราก เปลือก และผลมารับประทาน
เพื่อบ ารุงร่างกายและฟื้นฟูจากอาการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

180ผลจันทน์เทศ มีถิ่นก าเนิดที่ประเทศอินโดนีเซีย ผลจันทน์เทศเป็นเครื่องยาที่มีรสเผ็ดและมีกลิ่น
หอม ใช้บ ารุงร่างกาย บ ารุงโรหิต  

181 ผงยี่หร่า คือ เมล็ดยี่หร่าน ามาบดละเอียด นอกจากจะมีฤทธิ์ยาบ ารุงร่างกายส่วนใหญ่นิยมใช้เป็น
เครื่องเทศแต่งกลิ่นอาหาร 
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   (41) saptatis tu daṅgdaṅsākhyās sahasre ṣaṭ chatāni ca / 
   (42) śatapuṣpaṃ tulā kaṭṭyaṣ ṣaḍ dvādaśa paṇā api // 

ค าแปล 
สัตว์ที่มีชื่อว่าทังทังสะ182จ านวน 2,670 ตัว และมีต้นร้อยดอก  จ านวน 1 ตุลา 6 กัฏฏี 

และ 12 ปณะ 
 

โศลกที่ 130 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (43) dhānyasya dvādaśa tulās tathā ṣoḍaśa kaṭṭikāḥ / 
   (44) caturdaśa paṇāś cātha karkkolamarice same // 

ค าแปล 
ธัญญพืชจ านวน 12 ตุลา 16 กัฏฏี และ 14 ปณะ และมีกรโกลมริจะ (ชื่อพริกชนิด

หนึ่ง?) 
 

โศลกที่ 131 (อนุษฎุภฉันท์) 
                (45) kaṭṭyas trayodaśa tathā paṇās saptailikā api / 
                (46) ekādaśa tulāḥ kaṭṭyas tisras saptapaṇādhikāḥ // 
ค าแปล 

(กรโกลมริจะ) มีจ านวน 13 กัฏฏี 7 ปณะ และยังมีกานพลู จ านวน 11 ตุลา 3 กัฏฏี 
และมากข้ึนไปอีก 7 ปณะ 
 

โศลกที่ 132 (อนุษฎุภฉันท์) 
                                           

182ทังทังสะเป็นตัวยาที่ยังสันนิษฐานไม่ได้แน่ชัดว่า คือ สิ่งใด อย่างไรก็ตาม ค าว่า ทังทังสะปรากฏใน
จารึกอาโรคยศาลา ในโศลกที่ 33 เช่นเดียวกัน มีการสันนิษฐานว่าทังทังสะอาจจะเป็นปลิง ดังข้อสังเกตของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ที่ว่า “...ทังทังสะ แม้จะเป็นภาษาสันสกฤตที่อาจจะแปลว่า “สัตว์น้ าที่กัด
บ่อยๆ” แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์น้ าชนิดใด แต่จากการสอบถามนางสาวโฉม คนธา นักศึกษาชาวกัมพูชา ซึ่งก าลัง
ศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้กล่าวว่า นักวิชาการชาวกัมพูชา คือ เสาวรส ปู  ให้
ความเห็นว่าน่าจะหมายถึง “ปลาไหล” (ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “ชลครฺทา หรือชโลรคี” ทั้งนี้ แม้ต าราอายุรเวท
โบราณก็กล่าวถึงการรักษาด้วยปลงิ แม้ในต าราแพทย์แผนไทยก็มีการใช้ปลิงในการรักษาด้วย อีกทั้งปลิงตากแห้ง จัด
ว่าเป็นตัวยาส าคัญชนิดหนึ่ง เช่นเดียนกัน ดังนั้นในที่นี้ขอแปลศัพท์ว่า “ทงฺทงฺส” นี้ว่า “ปลิง” แต่อย่างไรก็ตามเราก็
ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าสัตว์ชนิดนี้คือ ปลิง เท่านั้น ดังนั้น สัตว์น้ าที่ช่ือว่า “ทงฺทงฺส” จึงยังคงเป็นสัตว์
ปริศนาต่อไป...” ดูใน สมบัติ มั่งมีสุขศิริ, “โรคและการเยียวยาในจารึกอาโรคยศาลา,” ใน ภาษา-จารึก ฉบับที่ 13 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558. เนื่องในวาระฉลองอายุครบ 96 
ปีของศาสตราจารย์ ดร.ประเสริญ ณ นคร เรื่อง “ภูมิปัญญาอาเซียน: เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสารโบราณ), 95. 
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   (47) ekādaśa tulā kaṭṭyas ṣoḍaśāpi pracīvalam / 

   (48) sarṣpāṇi punar droṇaḥ prasther dvādaśabhis saha // 
ค าแปล 

ต้นประจีวัล จ านวน 11 ตุลา 16 กัฏฏี มีต้นมัสตาร์ดจ านวน 1 โทรณะ 12 ปรัสถะ 
 

โศลกที่ 133 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (49) sahasram ayute pathyātvacau tu triśate same / 
   (50) ṣaṣṭiś ca dārvīkhaṇḍāni tv aṣṭāṣaṣṭis sahasrakam // 

ค าแปล 
เปลือกไม้ของต้นสมอพิเภก183จ านวน 21,360 ชิ้น และชิ้นไม้ต้นทารวี184 จ านวน 1,068 

ชิ้น 
 

โศลกที่ 134 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (51) kandaṅharlāyjansyaṅdevadārucchavyaṃ tule samam / 

   (52) devamittran tulā kaṭṭyas trayodaśa paṇāś ca ṣaṭ // 
 

ค าแปล 
เปลือกของต้นกันทัง หะลาย ชันสยัง เทวทารุจ านวน 2 ตุลา (แต่ละอย่าง) เท่ากัน               

มีต้นเทวมิตระจ านวน 1 ตุลา 13 กัฏฏี 6 ปณะ 
 

โศลกที่ 135 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (53) bhaiṣajyāmlāni ghaṭy ekā catvāriṃśac ca saṅkhyayā / 
   (54) sārddhāś caikādaśa prasthāś carmmāṅddāny aṣṭa khārikāḥ // 

ค าแปล 
มะขามป้อมที่ใช้เป็นยา185 จ านวน 1 ฆฏี  40 (?)186  โดยการนับ 11 ปรัสถะครึ่ง มี             

จรมางทะ จ านวน 8 ขารี 
โศลกที่ 136 (อนุษฎุภฉันท์) 

                                           
183เปลือกของต้นสมอ น ามาบด ใช้เป็นเครื่องยาแก้บิด แก้ท้องผูก แกห้ิด และบรรเทาอาการไอ 
184น่าจะเป็นเครื่องยาที่มสีรรพคณุเชน่เดียวกับเปลือกของต้นสมอ 
185มะขาม มีประโยชน์ท้ังในด้านที่มีสรรพคุณทางยาช่วยบ ารุงร่างกาย ใช้เป็นยาขับเสมหะ บรรเทา

อาการท้องผูก เป็นต้น และมีประโยชน์น ามาใช้เป็นเครื่องเทศประกอบการท าอาหารด้วย 
186จ านวน 40 ของผลมะขามป้อมในโศลกข้างต้นไม่ได้ระบุหน่วยช่ังตวง 
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   (55) kalkāni daśamūlānāṃ lasunānāñ ca saṅkhyayā/ 
   (56) ayutāni ca catvāri sahasrāṇy aṣṭa caikaśaḥ// 
 

ค าแปล 
ผงบดของรากไม้ทั้ง 10 ชนิด และของกระเทียม187โดยการนับแต่ละอย่างนับได้ 48,000  

 
โศลกที่ 137 (อนุษฎุภฉันท์) 

   (57) arśaśśamanabhaiṣajyasamudgānāṃ sahasrakam / 
   (58) śatāni nava ṣaṣṭiś ca hiṅgūnān nava kaṭṭikāḥ // 
 

ค าแปล 
มีกล่องใส่ยาบรรเทาโรคริดสีดวงทวารจ านวน 1,960 กล่อง และมีมหาหิงค์จ านวน  9 

กัฏฏี 
 

โศลกที่ 138 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (59) sapta rambhāditailānām prasthā ghaṭyas trayodaśa / 
   (60) śataṃ dvādaśa ghaṭyaś ca prasthāś cāṣṭau nidigdhikāḥ // 
 

ค าแปล 
น้ ามันรัมภะ188 เป็นต้น จ านวน 7 ปรัสถะ 13 ฆฏี มะเขือจ านวน 112 ฆฏี และจ านวน 

8 ปรัสถะ 
 
 
 

 
โศลกที่ 139 (อนุษฎุภฉันท์) 

                                           
187กระเทียม จะมีน้ ามันระเหยอยู่ในหัวสด เมื่อรับประทานกระเทียมน้ ามันระเหยจะถูกดูดซึมทาง

ล าไส้ และขับออกจากร่างกายบางส่วนทางปอด ซึ่งจะมีประโยชน์รักษาโรคท่อลมของปอดอักเสบชนิดเรื้อรั ง 
โดยเฉพาะโรคที่มีอาการคล้ายหืด บรรเทาโรคไอกรน นอกจากนี้กระเทียมยังใช้บ ารุงร่างกายได้อย่างดี ดูใน บัวบูชา, 
ยาสมุนไพรไทย, (กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา, 2551), 206-207. 

188
 รัมภะ สันนิษฐานว่าเป็นช่ือชนิดน้ ามันที่มีสรรพคณุทางยาชนิดหนีง่ซึ่งใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วย

ได ้
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   (61) śunthyaḥ sapta paṇāḥ kaṭṭyas trayodaśa tulātrayam / 

               (62) koṣṭhāni tripaṇāḥ pādau dvau caikādaśa kaṭṭikāḥ // 
 
ค าแปล 

มีขิง189จ านวน  7 ปณะ 13 กัฏฏี 3 ตุลา มีโกษฐ์ 190จ านวน 3 ปณะ 2 ปาทะ 11 กัฏฏี 
 
 

โศลกที่ 140 (อนุษฎุภฉันท์) 
   (63) palandūnām punaḥ khāryyas sapta droṇadvayan tathā / 
   (64) lasunānām punaḥ khāryyas tisro droṇadvayādhikāḥ // 
 

ค าแปล 
มีหัวหอมจ านวน 7 ขารี 2 โทรณะ มีกระเทียมจ านวน 3 ขารี และมากยิ่งขึ้นอีก 2 

โทรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โศลกที่ 141 (วสันตติลกฉันท์) 
                                           

189ขิง มีประโยชน์ท้ังในด้านที่มีสรรพคุณทางยา เนื่องจากขิงมีกลิ่นเฉพาะที่หอมและมีรสเผ็ด จึงน า
ขิงมาเป็นส่วนประกอบแต่งกลิ่นของเครื่องยาชนิดต่างๆ ขิงมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ ขับลม แก้คลื่นเหียนอาเจียน 
เป็นต้น และมีประโยชน์น ามาใช้เป็นเครื่องเทศประกอบการท าอาหารด้วย  

190ช่ือเครื่องยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง  ได้มาจากส่วนต่างๆ ของพืชทั้งเหง้า ราก กิ่ง ใบ และดอก โกษฐ์มี
หลายชนิด หลายวงศ์  ตัวอย่างเช่น โกษฐ์กระดูก คือ เครื่องยาที่ได้จากรากแห้งของพืชบางชนิดที่อยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โกษฐ์ เขมา คือ เครื่องยาที่ได้จากราก แห้งของพืชประจ าถิ่นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและแมนจูเรีย โกษฐ์สอจีน ส่วนสรรพคุณของโกษฐ์แต่ละชนิดจะมีหลายอย่าง เช่น 
โกษฐ์สอแก้ไข้ หอบหืด แก้ไอ แก้โรคในปาก โกษฐ์เขมาที่มีกลิ่นหอม แก้หอบ แก้ลมในกองธาตุ โกษฐ์กระดูก แก้ลม 
บ ารุงกระดูก โกษฐ์น้ าเต้า บ ารุงธาตุ  เป็นยาระบาย ขับพยาธิ เป็นต้น ดูใน ไพบูลย์ แพงเงิน, สมุนไพรคู่บ้าน, 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2555), 86-91. 
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(65) kurvann imāni sukṛtāny atimātṛamātṛ- 
         bhaktyā vyadhāt praṇidhim evam asau kṣitīndraḥ / 

(66) ebhiś śubhair mama kṛtair bhavinām bhavābdher 
                uttāraṇāya bhajatāṃ jananī jinatvam // 
 

ค าแปล 
 ขณะที่ (พระเจ้าแผ่นดิน) ทรงกระท าบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยความภักดีต่อ      

พระมารดาอย่างยิ่ง พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้ จึงได้ตั้งพระราชปณิธานว่า “ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้
ทรงกระท า ขอให้พระมารดาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า เพ่ือให้สัตว์โลกข้ามพ้นมหาสมุทร คือ ภพ
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด 

 
 

โศลกที่ 142 (วสันตติลกฉันท์) 
(67) dharmmasthitiṃ parakṛtāṃ vikṛtān durātma- 

         bhagnāñ ca so vanipatis sthitirakṣaṇārthi191
/ 

(68) dṛṣṭvāvavandhya ca dṛḍhaṃ punar evam āha 

                rakṣiṣyatas sthitim anāgatakamvujendrān // 

 
ค าแปล 

หลังจากท่ีพระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นความม่ันคงของธรรมะที่ถูกสร้างไว้โดยผู้อ่ืน 
ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไป ถูกท าลายโดยคนชั่วช้า พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น ผู้ต้องการที่จะรักษาไว้
ซึ่งความมั่นคงจึงได้ตรัสไว้อย่างนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีกอย่างหนักแน่น เพ่ือเป็นการผูกมัดแล้วซึ่งพระเจ้า
แผ่นดินกัมพูชา ผู้จะมาในอนาคต ผู้จะต้องคุ้มครองความมั่นคงของธรรมะดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 

                                           
191ค าอ่าน คือ rakṣaṇārthī 
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โศลกที่ 143 (วสันตติลกฉันท์) 
(69) mātur nirargham upakāram avekṣya bhaktyā 

         jahyur nijāyur api matṛkṛte kṛtajñāḥ / 
(70) tad bhūdharā viditavān api matpratiṣṭhā- 

               rakṣotsukān svayamatṛptatayārthaye vaḥ // 
 

ค าแปล 
หลังจากที่ ได้ พิจารณาเห็นการอุปการคุณอันประเมินค่าไม่ได้ของพระมารดา 

เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ผู้กตัญญูจึงสละแม้กระทั่งพระชนม์ชีพของพระองค์เอง เพ่ือ 
พระมารดา ข้าพเจ้าแม้จะรับรู้อย่างดี ก็ยังขอร้องพวกท่าน ผู้กระตือรือร้นที่จะดูแลรักษาสิ่งที่ข้าได้
สร้างไว้ แต่ก็ยังขอด้วยความไม่เต็มอ่ิมด้วยตัวของข้าเอง192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โศลกที่ 144 (วสันตติลกฉันท์) 

                                           
192โศลกที่ 143 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏข้อความใกล้เคียงกับจารึกปราสาทพระขรรค์ใน

ตอนท้าย เพียงแต่ข้อความที่คล้ายกันในจารึกปราสาทพระขรรค์ เป็นการแสดงความนอบน้อมแด่พระราชบิดาและ
พระราชมารดาทั้งสองพระองค์ ดังเนื้อความ“ดังนั้น เมื่อคิดถึงท่านทั้งสองและคิดถึงอุปการคุณที่หาค่ามิได้ของท่าน 
ข้าจึงท าบุญกุศลเหล่านี้ ด้วยความภักดีที่เกินท่ีจะวัดได้ ราชาท้ังหลายผู้มีความกตัญญู สมควรที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ 
เพื่อจะได้รับผลบุญอันมากมายของผู้กระท าบุญให้ทาน” ดูใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” 
ใน ไทย-ภารต 33. 
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(71) tāṃ stheyasīm api vidhātum upaplavebhyo  

         rakṣyā bhavadbhir iha devabhujiṣyakasthe / 

(72) kāṣṭhopalaprabhṛti kiñ ca na devakāryya- 

         syaṅśañ ca hārakavikārakarādhamebhyaṃ // 
 

ค าแปล 
เพ่ือจะท าให้สิ่งเหล่านั้นมีความมั่นคง (ของธรรมะ) ด้วยการคุ้มครองจากภัยพิบัติโดย

พวกท่าน สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีไม้ หิน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนของพิธีสังเวยเทพไม่ใช่เป็นของส าหรับคนขโมย คน
ที่ท าให้เปลี่ยนแปลงไป และคนชั้นต่ าทั้งหลายในโลกนี้ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน และ
มนุษย ์  
 

โศลกที่ 145 (อารยาฉันท์) 
     (73) śrīsūryyakumārākhyaś śrījayavarmmāvanībhujo jātaḥ / 
     (74) rājakumāro graṇyān devyām akarot praśastam idam // 
 

ค าแปล 
ราชกุมารพระนามว่า ศฺรีสูรยกุมาร ผู้ประสูติในพระอัครเทวีแห่งพระเจ้าแผ่นดินทรง  

พระนามว่า ศรีชยวรมัน ได้แต่งแล้วซึ่งค าสรรเสริญนี้ 
 

เนื้อหาในบทที่ 3 ท าให้เห็นได้ว่าการพิจารณาภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหมมี
ความส าคัญในการท าความเข้าใจเนื้อหาสาระที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยได้พิจารณา
ข้อมูลทั้งภายนอก และข้อมูลภายใน ข้อมูลภายนอกได้แก่บริบททางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับรัช
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นับตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ จนกระทั่งขึ้นครองราชย์ 
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้ได้สะท้อนให้เห็นมิติความเคลื่อนไหว ทั้งอุดมการณ์ ความเชื่อ และ
นัยทางการเมืองในช่วงเวลาขณะนั้น เมื่อพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์โดยอภิปรายมาทั้งหมด 
พอจะสรุปได้ว่าศาสนาและความเชื่อตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอุดมการณ์หลักที่           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึดมั่น และได้ปรากฏแนวคิดพระพุทธศาสนาในจารึกยุคสมัยนี้อย่างชัดเจน 
ซึ่งความเชื่อตามค าสอนของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในจารึกเป็นความเชื่อพระพุทธศาสนามหายาน 
ขณะเดียวกันข้อมูลภายในที่ปรากฏผ่านเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม ให้รายละเอียดทั้งผู้แต่ง 
วัตถุประสงค์ ลักษณะอักษรและภาษา อายุสมัย รูปแบบของฉันทลักษณ์ และเนื้อหาที่ปรากฏ
รายละเอียดจ านวนมาก นับว่าเป็นข้อมูลที่ส่องสะท้อนภูมิหลังของจารึกได้อย่างชัดเจน 
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นอกจากการพิจารณารายละเอียดภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยได้แปล
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมจากภาษาสันสกฤต เรียบเรียงเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งให้ค าอธิบาย
ค าศัพท์ที่ปรากฏในจารึก รวมทั้งค้นคว้ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ในจารึกซึ่งเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจเนื้อหาของจารึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ การแปลเนื้อหาจารึก
ปราสาทตาพรหมท าให้เห็นสาระส าคัญท่ีกวีบันทึกข้อมูลต่างๆ และที่ส าคัญท าให้เห็นมิติของความงาม 
หรืออลังการดังที่ผู้วิจัยจะน าเสนอตามล าดับในบทต่อไป 
 

 
 



 

                 170  
 

 
บทที่ 4 

ขนบของกวีกับการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหม 
 

จารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อหามุ่งสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้แต่ง
ปรากฏนามอย่างชัดเจน คือ พระเจ้าศรีสูรยกุมาร พระโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงแสดง
ความสามารถสร้างสรรค์อลังการทางวรรณศิลป์เพ่ือประกาศพระเกียรติคุณพระราชบิดาได้อย่างโดด
เด่น เมื่อพิจารณาเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม จะพบว่ากวีสร้างสรรค์คุณค่าอลังการอย่าง
หลากหลาย ทั้งอลังการด้านเสียง (ศัพทาลังการ) และอลังการด้านความหมาย (อรรถาลั งการ) 
อลังการที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมทั้งสองส่วนนี้ กวีได้ก าหนดขนบเพ่ือเป็นกรอบสร้างสรรค์
อลังการรูปแบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาของจารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์ นัยนี้ ขนบ   
วรรณศิลป์ที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับแนวทางสร้างสรรค์อลังการ
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าใจกระบวนทัศน์การสร้างสรรค์อลังการรูปแบบ
ต่างๆ ที่ยึดโยงกับกรอบของขนบการแต่งค าประพันธ์ จะท าให้เข้าใจขอบเขตการสร้างสรรค์อลั งการ
ประเภทต่างๆ ในจารึกปราสาทตาพรหมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และจะเชื่อมโยงไปยังหัวข้อในบทที่ 5 
อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม และบทที่ 6 อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาท   
ตาพรหม ซึ่งผู้วิจัยจะประยุกต์ทฤษฏีอลังการมาวิจารณ์สุนทรียภาพของอลังการอย่างละเอียด  

เนื้อหาในบทนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาประเด็นขนบการสร้างสรรค์อลังการที่เชื่อมโยงกับ
แนวทางประดับตกแต่งค าประพันธ์ให้เกิดอลังการด้านเสียง และอลังการด้านความหมาย โดยจะ
ชี้ให้เห็นความส าคัญของขนบการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ในจารึก ต่อจากนั้นจะอภิปรายขนบการ
สร้างสรรค์อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม และขนบการสร้างสรรค์อลังการด้าน
ความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมตามล าดับ ดังพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 

 
1.ความส าคัญของขนบในการสร้างสรรค์อลังการ 

การอภิปรายในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อย่อยออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะชี้ให้เห็น
นิยามความหมายของขนบในการแต่งค าประพันธ์เป็นพ้ืนฐาน หัวข้อที่สองจะชี้ให้เห็นความส าคัญของ
ขนบในการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ท าให้เกิดอลังการ รายละเอียดดังนี้ 
                1.1 นิยามความหมายของขนบในการแต่งค าประพันธ์ 

     ขนบการแต่งค าประพันธ์ในที่นี้ คือ ขนบวรรณศิลป์ตรงกับค าศัพท์สากลที่ใช้ใน
การศึกษาวรรณกรรมว่า Literary Convention การจะเข้าใจเนื้อหาหรือกลวิธีในบทประพันธ์ต้อง
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เข้าใจรูปแบบขนบวรรณศิลป์เป็นพ้ืนฐาน เพราะขนบการแต่งบทประพันธ์เอ้ือให้ผู้อ่านบทประพันธ์
เข้าใจชั้นเชิงทางวรรณศิลป์และซาบซึ้งกับองค์ประกอบในบทประพันธ์ได้ชัดเจนขึ้น  

ในภาษาสันสกฤตแนวคิดที่เกี่ยวกับขนบ ตรงกับค าศัพท์ว่า สมยะ (samaya) ซึ่งมี
ความหมายว่า “convention, conventional rule or usage”1 คือ กฎหรือข้อปฏิบัติที่เป็นแบบ
แผนตามประเพณีนิยมในหมู่กวี ขนบหรือสมยะเป็นความคิดในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ของกวี
ตั้งแต่โบราณมาแล้วซึ่งเป็นความเชื่อที่รับรู้กันในหมู่กวี อาทิ งูจะไม่กินอย่างอ่ืนนอกจากลม นกจักร
วากกินแต่น้ าฝน หรือการที่กวีมองพระเกียรติยศว่าบริสุทธิ์เป็นสีขาว2 ในแง่นี้ ขนบที่ปรากฏในบท
ประพันธ์ จึงเป็นกลวิธีการประพันธ์ หลักการหรือรูปแบบที่ผู้เขียนกับผู้อ่านยอมรับร่วมกันจน
กลายเป็นแบบแผนการประพันธ์  

ขนบที่ยอมรับร่วมกันในบทประพันธ์เรื่องหนึ่งปรากฏให้เห็นตั้งแต่การสร้างสรรค์
เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคหรือกลวิธีการประพันธ์ที่ปรากฏซ้ าๆ กัน ทั้งการใช้ค า ท่วงท านองการเขียน 
กลวิธีการประพันธ์รูปแบบต่างๆ ขณะเดียวกันขนบที่เป็นแบบแผนซึ่งเป็นที่ยอมรับในการสร้างงาน
อาจประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้3   

กล่าวได้ว่าความส าคัญของขนบเป็นกรอบการสร้างผลงานทางศิลปะ การยอมรับ
หลักการที่เป็นแบบแผนในการประพันธ์จึงช่วยลดช่องว่างหรือการแก้ปัญหาการสื่อสารทางศิลปะได้ 4 
ดังนั้น หากผู้รับรู้งานศิลปะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของขนบวรรณศิลป์อาจตีความหรือเข้าใจ “สาร” 
ของกวีในงานชิ้นนั้นผิดพลาดได้  

                                           
1Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary : etymologically and 

philologically arranged with special reference to Cognate Indo-European languages (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1979),1164. 

2สัมภาษณ์จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
22 มกราคม 2559. 

3ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2545), 115-116 ; ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปลและผู้เรียบเรียง,
อธิบายศัพท์วรรณคดี A glossary of literary terms ของ M. H. Abrams (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 
2529), 62. อนึ่ง รูปแบบของขนบท่ีมีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่นี้ นิตยา แก้วคัลณา ได้กล่าวถึงค าว่า “สืบสรรค์” ที่เป็น
แนวคิดในการแต่งบทประพันธ์โดยการสร้างสรรค์ขนบขึ้นมาใหม่ ซึ่งพัฒนามาจากขนบดั้งเดิม  ดังที่กล่าวว่า “ส่วน
การสืบสรรค์ ในที่น้ีใช้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า creative perpetuation  หมายถึง การท าให้เห็นพลวัตของการสืบ
ทอด ซึ่งไม่ใช่เพียงการสืบทอดเท่านั้น แต่ได้น ามาสร้างใหม่ด้วย ค าว่า “สืบ” ตัดมาจาก “สืบทอด” หมายถึง การรับ
มรดกมาจากอดีตหรือการรับช่วงต่อๆ กันมา ส่วนค าว่า “สรรค์” ตัดค ามาจาก “สรรค์สร้าง” หมายถึง การ
สร้างสรรค์ในกระบวนการสืบทอดดังกล่าว” ดูใน นิตยา แก้วคัลณา, สืบสรรค์ขนบวรรณศิลป์ : การสร้าง
สุนทรียภาพในกวีนิพนธ์ไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556),1. 

4เรื่องเดียวกัน. 
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เนื่องจากแนวคิดขนบเป็นที่สนใจศึกษาในหมู่นักวรรณคดี ค าไวพจน์ของค าว่า ขนบ 
(Convention) จึงมีชื่อเรียกที่หลากหลาย ดังที่นักวรรณคดีเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป ดังที่เรียกว่า 
คติก าหนดนิยม5 จารีตหรือจารีตนิยม6 ธรรมเนียมนิยม7 ประเพณีวรรณกรรม8 สัญนิยม9 อย่างไรก็
ตาม มีค าที่ใกล้เคียงกับค าว่าขนบ คือ ค าว่า Tradition  ศาสตราจารย์หม่อมหลวงบุญเหลือ          
เทพยสุวรรณ ใช้ค านี้ในภาษาไทยว่า จารีต หมายถึงการยึดถือแบบแผน ถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นจะเป็น
สาเหตุให้เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ10 หรือที่ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน เรียกว่า ปรัมปราคติแห่ง
วรรณคดี (Literary tradition)11 ในการอภิปรายผลการศึกษาบทที่ 4 ผู้วิจัยใช้ค าว่าขนบใน
ความหมายแบบเดียวกับสมยะในวรรณคดีสันสกฤต ซึ่งมีความหมายสื่อถึงแบบแผนการสร้างงาน
วรรณศิลป์อันเป็นที่รับรู้ระหว่างกวีกับผู้อ่าน  

จากที่กล่าวมานี้ สรุปได้ว่าขนบหรือสมยะที่ปรากฏในบทประพันธ์หมายถึง กรอบ
หรือแบบแผนส าหรับการสร้างงานวรรณศิลป์ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่กวี
และผู้เสพงานศิลปะ แบบแผนที่ยอมรับการโดยทั่วไป มีความหลากหลายทั้งรูปแบบทั้งภาษา       
ฉันทลักษณ์ แนวคิด ลีลาการพรรณนา รวมทั้งการใช้อลังการด้านต่างๆ การที่งานวรรณศิลป์ปรากฏ
แบบแผนคล้ายคลึงกัน ย่อมท าให้ผู้เสพงานศิลปะมีความซาบซึ้งและเข้าใจความหมายที่กวีต้องการ
สื่อสารได้อย่างแจ่มแจ้ง 
 
 

                                           
5ดวงมน จิตร์จ านงค์, สุนทรียภาพในภาษาไทย (กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย, 2527), 56-57. 
6เอมอร ชิตตะโสภณ , ประเพณีและวิวัฒนาการของจารีตในวรรณคดีไทย: วิเคราะห์แนว

ภาษาศาสตร์เชิงสังคม (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2527), 2. ; เอมอร ชิตตะโสภณ, จารีต
นิยมทางวรรณกรรมไทย: การศึกษาวิเคราะห ์(กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539), 15. 

7กุหลาบ มัลลิกะมาส , ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2521), 52; ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปลและผู้เรียบเรียง, อธิบายศัพท์วรรณคดี A glossary of literary 
terms ของ M. H. Abrams, 62. 

8ชลธิรา สัตยาวัฒนา , เบิกฟ้าวรรณกรรม 3 วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ในสมัยอยุธยาตอนต้น 
(กรุงเทพฯ: นวลจันทร์, 2524),  26. 

9ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 115-116.; 
กุสุมา รักษมณี, “ร้อยกรองกับสิ่งที่เป็นตัวแปร” ใน วรรณสารวิจัย (กรุงเทพฯ: แม่ค าผาง, 2547),64. นพพร 
ประชากุล, “ท าไมวรรณกรรมสะท้อนสังคมจึงแก้ปัญหาสังคมไม่ได้” ใน ยอกอักษร ย้อนความคิด เล่ม 1 
(กรุงเทพฯ: อ่านและวิภาษา, 2552), 189-194. 

10หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ, วิเคราะห์รสวรรณคดีไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช, 2522), 102. 

11พระยาอนุมานราชธน , การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 
2531), 32. 
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1.2 ขนบ (สมยะ) ของกวี: ความส าคัญส าหรับการสร้างสรรค์อลังการ 
 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าขนบหรือสมยะเป็นแบบแผนการสร้างสรรค์ผลงานที่กวีด าเนิน

ตามกันมา จนท าให้ผลงานวรรณศิลป์มีรูปแบบการแต่งที่ด าเนินตามแบบแผนต่อเนื่องกันมา ด้วยเหตุ
นี้  ขนบของกวี หรือขนบทางวรรณศิลป์จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์ความงามหรืออลังการใน
บทประพันธ์ การท าความเข้าใจขนบของกวีท าให้ผู้เสพงานศิลปะสัมผัสถึงความงดงามทางอลังการ
ของงานประพันธ์นั้นได้แจ่มแจ้งขึ้น รวมทั้งเข้าถึงคุณค่าของบทประพันธ์ชิ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นงาน
ประพันธ์ในถิ่นที่แตกต่างกัน ความรู้เรื่องขนบกวีจึงมีความส าคัญในการตีความเนื้อหาของบทประพันธ์ 
และที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการศึกษาขนบของกวีจะท าให้เข้าใจเอกลักษณ์ของกวีหรือบทประพันธ์ชิ้นนั้นได้ 
ดังที่เจตนา นาควัชระกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า “เราจ าเป็นที่จะต้องศึกษาขนบทางวรรณศิลป์ เพราะ
ไม่เช่นนั้น เราจะไม่สามารถเข้าถึงวรรณกรรมที่ถือก าเนิดขึ้นมาในยุคสมัย หรือในถิ่นที่ที่ห่างไกล
ออกไปจากเรา ... ความรู้ในเรื่องขนบทางวรรณศิลป์เป็นรากฐานอันส าคัญของการตีความวรรณกรรม 
นอกจากนั้น เราก็อาจจะเข้าใจเอกลักษณ์ของงานสร้างสรรค์ของนักประพันธ์บางคนได้”12  

ความส าคัญของขนบการแต่งค าประพันธ์ปรากฏในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ตะวันออก
มาช้านานแล้ว จะเห็นได้ว่ากลวิธีการแต่งกวีนิพนธ์ให้มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือด าเนินตามแบบ
แผนการพรรณนาใกล้เคียงกันเป็นที่นิยมในหมู่กวี ตัวอย่างเช่นขนบการชมความงามของนางใน
วรรณคดี กวีในแต่ละชาติจะชมความงามของนางตามแบบแผนที่ผู้อ่านยอมรับร่วมกัน ดังที่พระยา
อนุมานราชธนได้อภิปราย “นึกถึงความงามของนางในวรรณคดี” ชี้ให้เห็นขนบนิยมการชมโฉมนางใน
วรรณคดีของชาติตะวันออกว่ามีลักษณะเฉพาะและลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ดังเช่น เมื่อชมความงาม
ดวงตาของนาง ในวรรณคดีของอินเดีย ดวงตาของนางที่งาม คือ ดวงตาที่ด าใสเหมือนตากวาง ซึ่งเป็น
ตาที่อ่อนหวาน น่าเอ็นดู เรื่องทศกุมารจริตกล่าวว่า ดวงตาของนางเหมือนกับกลีบบัว มีแมลงภู่อยู่ตรง
กลาง ในมโหสถชาดก ดวงตาของนางนันทาราชเทวี เหมือนตานกพิราบ ซึ่งมีดวงตาราวกับลูกมฤค
หนึ่งขวบ หรือราวกับเปลวเพลิงในฤดูเหมันต์ วรรณคดีไทยใช้ขนบชมดวงตาของนางอย่างเดียวกับ
ขนบของอินเดีย คือ ชมดวงตานางเหมือนนัยน์ตาทราย หรือดวงตาด าสนิทเหมือนนิลที่เจียระไนอย่าง
ดีแล้ว เช่นในมหาชาติกล่าวถึงดวงตาของนางว่าด าสนิท เหมือนลูกเนื้อทรายที่พ่ึงเกิดได้ขวบปีปลาย 
ในวรรณคดีของจีน ดวงตางาม คือ ตาด ามีแวว มีขนาดยาวเหมือนตาหงส์ หรือการชมความงามของ
คิ้ว วรรณคดีอินเดียกล่าวว่า คิ้วงามต้องโค้งเหมือนคันธนูที่โก่ง ยิ่งเป็นคันธนูของกามเทพจะมีความ
งามมากที่สุด วรรณคดีของไทยและเขมรจะมีขนบการชมคิ้วที่งามคล้ายกัน คือ ชมคิ้วเหมือนคัน

                                           
12นิตยา แก้วคัลณา, สืบสรรค์ขนบวรรณศิลป์: การสร้างสุนทรียภาพในกวีนิพนธ์ไทย , 3. 
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เกาทัณฑ์ เหมือนรูปวาด คิ้วงามตามอุดมคติของชาติจีน คือ คิ้วโค้งยาว ขนไม่ดก และคิ้วต้อง
เหมือนกับคิ้วห่าน เป็นต้น13   

ในกวีนิพนธ์ของอินเดียจะเห็นได้ว่ามีลีลาการแต่ง การพรรณนาบางประการ เนื้อหา
ของกวีนิพนธ์บางส่วนที่มีเทคนิคการสร้างอลังการที่ใกล้เคียงกัน ดังที่จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ได้
วิเคราะห์อลังการอุตเปรกษาในมหากาพย์พุทธจริต14 กวีนิพนธ์เรื่องเอกของอัศวโฆษ สรรคที่ 5 บทที่ 
49 โดยการถึงขนบบางประการที่กวีต้องการสื่อสารว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจ การ
เข้าใจขนบจะท าให้ประจักษ์ถึงอลังการอันงดงาม และได้ เปรียบเทียบกับกวีนิพนธ์เมฆทูต15 ของ     
กาลิทาสว่ามีลีลาการแต่งที่คล้ายคลึงกัน ดังค าอธิบายต่อไปนี้ 

 
            vibabhau  karalagnaveṇuranyā  stanavisrastasitāṃśukā śayānā / 

                  ṛjuṣaṭpadapaṅktijuṣṭapadmā jalaphenaprahasattaṭā nadīva //  
               (สรรคท่ี 5 บทที ่49) 

 ความว่า “หญิงอีกคนหนึ่งหลับโดยยังมีขลุ่ยติดที่มือ ผ้าสไบสีขาวปิดหน้าอก
หลุดลุ่ย จึงปรากฏราวกับว่าแม่น้ าที่มีดอกบัวที่ถูกผึ้งตอมเป็นทิวแถว ฝั่งแม่น้ าจึง
หัวเราะผ่านทางฟองน้ า” 

 ในบทนี้กวีใช้อลังการชนิดอุตเปรกษะ (อุตฺเปฺรกฺษ) คือใช้จินตนาการมองภาพหญิง
ที่ผ้าสีขาวหลุดไปจากหน้าอก เป็นภาพแม่น้ าซึ่งในแม่น้ ามีดอกบัวถูกผึ้งตอมและที่ฝั่งมี
คลื่นมากระทบและฟองน้ าสีขาวเกิดขึ้น กวีมองว่าฝั่งของแม่น้ าก าลังหัวเราะ (แสดง
โดยนัยด้วยฟองน้ าสีขาว) ที่เห็นผึ้งกลุ้มรุมดอกบัว ดอกบัวอาจจะแสดงด้วยถันของหญิง
สาวหรืออาจจะแสดงด้วยมือที่ถือขลุ่ย ส่วนผึ้งนั้นแน่นอนแสดงด้วยขลุ่ยที่อยู่ในมือของ
หญิงนั้น ในที่นี้เราจะต้องทราบขนบของกวี (convention of poets) ที่ว่า สีขาวนั้นแทน
สิ่งที่บริสุทธิ์ เช่น เกียรติยศ การหัวเราะ แสงจันทร์ เป็นต้น ในบทนี้กวีจินตนาการ ผ้าสี
ขาวที่หลุดลุ่ยไปติดอยู่ที่สะโพกคือฟองน้ า ที่แสดงการหัวเราะของฝั่งน้ า สะโพกของหญิง 
คือ ฝั่งน้ า ถ้าพิจารณาเพียงค าแปลอาจจะเห็นว่ากวีใช้การเปรียบเทียบที่เข้าใจยาก ผู้ที่รู้ขน
บของกวีและมีประสบการณ์ที่สั่งสมไว้เท่านั้นจึงจะมองเห็นจินตนาการและความคิดอัน
ลึกซึ้งอย่างยิ่งของกวีได้ กวีบทนี้มีจินตนาการคล้ายกับบทหนึ่งในเมฆทูตของกาลิทาส คือ 
 

                                           
 

13พระยาอนุมานราชธน, “นึกถึงความงามของนางในวรรณคดี” ใน ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
และเทพนิยายสงเคราะห ์(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2531), 65-76. 

 14ส าเนียง เลื่อมใส, มหากาพย์พุทธจริต พุทธประวัติฝ่ายมหายานจากกวีนิพนธ์สันสกฤต 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), (ค าน า (3-6)). 

 15เรื่องเดียวกัน, (ค าน า (5-6)). 
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  tasyāḥ kiñcit  karadhṛtamiva prāptavānīraśākhaṃ 

hṛtvā nīlaṃ salilavasanaṃ muktarodhonitambam / 

prasthānaṃ te kathamapi sakhe lambamānasya bhāvi 

              jñātāsvādo vivaṛtajaghānāṃ ko vihātuṃ samarthaḥ //  
(ปูรวเมฆ 41) 

“เมื่อท่าน (เมฆ) ได้ดึงผ้าสีน้ าเงินในรูปของน้ า ที่หลุดไปจากสะโพกของหญิงสาว
คนนั้น (แม่น้ า) ในรูปของฝั่งแม่น้ า ที่เหมือนกับว่านางใช้มือดึงผ้าไว้ ด้วยปลายต้นอ้อที่โน้ม
ลงไปจนถึงน้ า ท่านซึ่งลอยตัวอยู่คงจะเดินทางต่อไปได้ยาก เพราะผู้ชายคนไหนเล่าที่เคยลิ้ม
รสสวาทแล้วจะทิ้งสะโพกที่เปลือยเปล่าไปได้” 

ในที่นี้กาลิทาสจินตนาการว่า เมฆเป็นชายหนุ่ม แม่น้ าเป็นหญิงสาว น้ าในแม่น้ า
ในฤดูแล้งที่ลดห่างฝั่งออกไปเป็นผ้าสีน้ าเงินที่ก าลังหลุดจากสะโพกของหญิงสาวคือฝั่งแม่น้ า 
ต้นอ้อที่ปลายโน้มลงไปจรดน้ าเป็นมือของหญิงสาวที่พยายามดึงผ้าไว้ไม่ให้หลุด16 

 
 จากบทวิเคราะห์ข้างต้น  จะเห็นได้ว่ากวีได้สร้างจินตภาพโดยกล่าวถึงสะโพกของ

หญิงสาว เปรียบเป็นฝั่งแม่น้ าดังตัวอย่างที่อยู่ในมหากาพย์พุทธจริต และเมฆทูตถือเป็นขนบกวีที่สร้าง
อลังการให้เกิดความงามในบทประพันธ์ได้อย่างประณีตลึกซึ้ง รูปแบบขนบดังกล่าวนี้ไม่เพียงสร้าง
ความน่าสนใจในความเปรียบที่ลึกซึ้งเท่านั้น ขนบยังเป็นปัจจัยกระตุ้นจินตนาการให้เกิดความงามได้
หลากหลายมิติ หากผู้อ่านที่ไม่เข้าใจขนบของกวีจะไม่เกิดความดื่มด่ าและประจักษ์ถึงอลังการข้างต้น 

 ด้วยเหตุนี้ การเข้าใจขนบของกวีจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการศึกษาวรรณคดีของ
อินเดีย สอดคล้องกับที่กุลนิจ  คณะฤกษ์ ได้ศึกษา “ขนบการประพันธ์และทรรศนะเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ในวรรณคดีสันสกฤต: ศึกษาเปรียบเทียบจากวรรณคดีมหากาพย์กับวรรณคดีกาวยะ” โดย
กล่าวถึงความส าคัญของขนบที่สัมพันธ์กับทรรศนะการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ว่า กวีมีความสามารถ
พิเศษแต่งค าประพันธ์สืบทอดมาจนถึงคนรุ่นหลัง จึงปรากฏเป็นขนบการแต่งวรรณคดี เช่น บทละคร
หรือมหากาวยะจะมีค ายกย่องบูรพกวี เมื่อกวีรุ่นหลังด าเนินตามแบบอย่างของกวีรุ่นก่อน เป็นการเปิด
โอกาสให้กวีรุ่นหลังได้แสดงฝีมือการประพันธ์ เหตุนี้เองขนบการสร้างสรรค์วรรณคดีสันสกฤตจึงมี
วรรณคดีจ านวนมากสร้างขึ้นจากงานของบูรพกวี17 นักวรรณคดีสันสกฤตซึ่งยืนยันคุณลักษณะ

                                           
 

16เรื่องเดียวกัน. 
 17กุลนิจ คณะฤกษ์, “ขนบการประพันธ์และทรรศนะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในวรรณคดี

สันสกฤต: ศึกษาเปรียบเทียบจากวรรณคดีมหากาพย์กับวรรณคดีกาวยะ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 137. 
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ประการหนึ่งของกวีจะต้องประกอบด้วย“อภยาส คือความช านาญอันเกิดจากการฝึกฝนศิลปะการ
ประพันธ์ตามรอยเท้าครูผู้ยิ่งใหญ่”18   

 เช่นเดียวกันกับการสร้างงานวรรณศิลป์ในรูปของจารึก จารึกหลายหลักจะมีเนื้อหา 
กลวิธีการแต่ง และการใช้อลังการที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาจารึกที่มีเนื้อหาสรรเสริญพระเกียรติคุณ
พระมหากษัตริย์ นอกจากความไพเราะของอลังการที่โดดเด่นแล้ว จารึกสดุดีพระมหากษัตริย์จะ
ปรากฏขนบนิยมในการแต่งที่ปรากฏคล้ายกัน อาทิ พระมหากษัตริย์ที่ ยิ่งใหญ่จะต้องมีพละก าลัง
มหาศาล มีความสามารถปราบศัตรูได้ทั่วทิศ เป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์และโชค มีพระลักษมีเทวีแห่งโชค
มาสถิตอยู่กับพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความงดงามอย่างยิ่ง19  

 ดังเช่นเนื้อความในจารึกบนเสาหินพบที่เมืองอัลละฮะบาด อยู่ที่ประเทศอินเดีย กวี
ยกย่องความเก่งกล้าสามารถของพระเจ้าสมุทรคุปตะ ดังเนื้อความบรรทัดที่ 17-18 ที่ว่า 

 
tasya vividha samara śtāvataraṇa dakṣasya svabhuja 

bala prākkramaikabandhoh prākbhramāṅkasya 

paraśu śara śaṇka śakti prāsāsi tomara (17) 
bhindipāla n(ā) rāca vaitastikādyaneka praharaṇa  

virūḍhākula vraṇa śatāṅkaśobhā samudayopacita 

kāntatara varṣmaṇa (18) 
        “พระเจ้าสมุทรคุปตะ ผู้ทรงเชี่ยวชาญในการลงไปสู่สนามรบจ านวนนับร้อย
แห่ง พระองค์มีความกล้าหาญองอาจ พระองค์มีพวกพ้องเพียงผู้เดียว คือ ความ
แข็งแกร่งแห่งก าลังพระพาหาของพระองค์ พระองค์มีปราการเป็นเครื่องหมาย มี  
พระวรกายงดงามล้ าเลิศ ประกอบไปด้วยความงามแห่งรอยแผลเป็นจ านวนนับร้อย
แห่งที่มากมายจากการฟาดฟันด้วยศัตราวุธจ านวนมาก ได้แก่ ขวาน ศร เหล็กแหลม 
หอก ปราสะ (อาวุธส าหรับซัดมีเงี่ยงที่ปลาย) ดาบ โตมร ภินทิปาล (โตมรสั้น) ศร
เหล็ก ดาบโค้ง เป็นต้น”20 

                                           
18วรรณภา ช านาญกิจ, “ขนบวรรณศิลป์กับประพันธศาสตร์ไทยสมัยใหม่ในกวีนิพนธ์ของอังคาร         

กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), 29. 

19มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, “บทสดุดีในจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา,” ใน ภาษา-จารึก 6 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. เนื่องในวาระครบ 5 รอบ และ
เกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรศรี วรศะริน), 296. 

20Dines Chandra Sircar, Select Inscritions Bearing on Indian History and 
Civilization, voI 1. (Calcutta: University of Calcutta, 1965),.264. 
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เนื้อความจารึกที่ยกมาข้างต้น กวีแสดงให้เห็นหน้าที่ของวรรณะกษัตริย์ คือ การท า
สงคราม จะเห็นได้ว่า ความเก่งกล้าสามารถของพระมหากษัตริย์ด้านการยุทธ์ที่มีชัยชนะเหนือข้าศึก
ศัตรู เป็นสาระส าคัญที่ผลิตซ้ าในจารึกส าหรับสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลัก จนกลายเป็นขนบ
ประการหนึ่งส าหรับสดุดีพระเกียรติกษัตริย์ที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งตามคติความเชื่อระบบวรรณะของ
อินเดีย กษัตริย์มีหน้าที่คุ้มครองประชาชนถือว่าเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ เวลามีข้ าศึกศัตรูมา
รุกราน กษัตริย์เป็นผู้น าประชาชนออกสู้รบในสงครามรุกรานและสงครามปกป้องตนเอง 21 หน้าที่นี้
ปรากฏตั้งแต่ยุคพระเวทเป็นต้นมา ดังจะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้น าผูกโยงกับต านานการ
ท าสงครามของเทพและอสูร เหล่าทวยเทพต่างยกย่องพระโสมเทพเป็นผู้น าสงครามท าการสู้รบกับ
อสูร22 ดังนั้น คุณสมบัติของวรรณะกษัตริย์ได้ปลูกฝังผ่านระบบความเชื่อในสังคมอินเดีย รวมทั้ง
ดินแดนที่อิทธิพลความเชื่อของอินเดียที่ว่ากษัตริย์ คือ สมมุติเทพ กษัตริย์จะมีความสามารถในการท า
ศึกสู้รบ หากกษัตริย์พระองค์ใดพิชิตศัตรูได้ราบคาบและแผ่ขยายอาณาจักรได้กว้างขวาง กษัตริย์
พระองค์นั้นจะได้รับการยกย่องว่ามีความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง  

อลังการที่กวีเลือกใช้สดุดีกษัตริย์ จึงสอดรับกับขนบในการเชิดชูวีรกรรมของกษัตริย์ 
ดังเนื้อความในจารึกที่กวีสดุดีพระเจ้าสมุทรคุปตะที่ยกมาข้างต้น กวีสื่อภาพให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่
ของพระมหากษัตริย์ เริ่มจากกวีเลือกใช้ อติศโยกติ พรรณนาความยิ่งใหญ่เกินจริงในการรบของ    
พระเจ้าสมุทรคุปตะ กวีกล่าวถึงพระวรกายของพระเจ้าสมุทรคุปตะมิได้ทรงประดับด้วยเครื่องทรง
ส าหรับกษัตริย์อันงดงามเพริศแพร้ว ทว่ารอยบาดแผลนับร้อยแห่งที่พระองค์สู้รบกับศัตรูในสนามรบ
จ านวนนับร้อย ได้ยืนยันความงดงามของพระวรกายอันชวนพิศวง ในฐานะทรงเป็นผู้กล้าหาญ 
ขณะเดียวกันกวีได้จ าลองภาพและเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นประทับใจในสนามรบ กวีได้แสดงภาพให้
ผู้อ่านประจักษ์ว่าพระเจ้าสมุทรคุปตะทรงใช้พระพาหาของพระองค์เอง เป็นเสมือนพวกพ้องเพียงผู้
เดียว คือ ทรงเผชิญหน้ากับข้าศึกจ านวนมากนับไม่ถ้วนเพียงพระองค์เดียว นัยนี้ กวีเลือกใช้ อลังการ
ประเภทยถาสังขยะเสริมเข้ามา คือ การกล่าวถึงสิ่งต่างๆ ในข้อความเดียวกัน จะเห็นได้จากการที่กวี
กล่าวถึงอาวุธจ านวนหลากหลายของศัตรูในข้อความเดียวกัน ทั้งขวาน ศร เหล็กแหลม หอก ปราสะ 
ดาบ โตมร ภินทิปาล ศรเหล็ก ดาบโค้ง ได้ช่วยส่งเสริมวีรกรรมของพระเจ้าสมุทรคุปตะที่ท าศึกกับหมู่
ศัตรูแล้วต้องคมอาวุธเหล่านี้ แต่พระองค์กลับมิได้ทรงเป็นอันตรายหรือทรงหวาดกลัวแต่ประการใด 
ทว่าทรงใช้พระพาหาอันแข็งแกร่งของพระองค์เองเป็นทั้งปราการต่อต้านอาวุธและใช้ก าลังพระพาหา
สั งหา รข้ า ศึ กอย่ า งอาจหาญ นอกจากนี้ ก วี ยั ง เ ล่ น เ สี ย งของค า อย่ า ง โ ดด เด่ น  ดั ง เ ช่ น  

prākbhramāṅkasya paraśu śara śaṇka śakti prāsāsi คือ เล่นเสียง /pra/ และเสียง /ś/ นอกจากนี้

                                           
21 บรรจบ บรรณรจุ,ิ ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2555), 63. 
22 A.L.Basham, The wonder that was India (Calcutta: Fontana Book., 1971), 82. 
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ยังมีการเล่นเสียงที่ใกล้เคียงกันในค าว่า śtāvataraṇa กับ śatāṅkaśobhā  ซึ่งมีความหมายว่า สนาม
รบจ านวนนับร้อย และความงามนับร้อยแห่ง (จากแผลเป็น)  

ขนบที่ปรากฏในจารึกสดุดีกษัตริย์ เป็นแบบแผนที่ไม่เฉพาะเจาะจงในงานวรรณศิลป์
เฉพาะถิ่นใด ถิ่นหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่าจารึกประเภทสดุดีความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งพบใน
ประเทศกัมพูชา ปรากฏขนบเช่นเดียวกับจารึกที่ประเทศอินเดีย ในที่นี้จะยกตัวอย่างเนื้อความจารึก
หันไชย กวีมีจุดมุ่งหมายสดุดีพระเกียรติพระเจ้าภววรมันที่ 2 และพระโอรสของพระเจ้าภววรมันที่ 2 
เนื้อหาจารึกสลักบนแผ่นหินตรงกรอบประตูของปราสาทหันไชย จังหวัดก าปาจาม และจารึก         
แม่บญุตะวันออก พบที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก  จังหวัดเสียมเรียบ กวีมีจุดมุ่งหมายสดุดีพระเกียรติ     
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2   

เนื้อความตอนหนึ่งในจารึกหันไชย กล่าวถึงกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าภววรมันที่ 
2 ขนบการพรรณนากองทัพของพระองค์ ส่งเสริมอลังการให้โดดเด่นอย่างยิ่ง ดังโศลกท่ี 8 ด้านที่ 1  

 
 riporiva mana śuṣkāṃ nagarīparikhājalaṃ / 

    yasya yodhai krāpītamāsannai ravaṇā saha // 8 
“สายน้ าในคูเมือง เปรียบดังหัวใจของห้าศึก ถูกดื่ม (โดยใช้) มือ (วัก) 

น้ าจนแห้งเหือด (ราวกับถูกแสงพระอาทิตย์ที่แผดเผา) โดยกองทหารทั้งหลาย
ของพระเจ้าภววรมัน ที่มาประชิดพร้อมกับพระอาทิตย์”23 

 
โศลกข้างต้น มีความลึกซึ้งจากอลังการอย่างลึกซึ้ง การจะเข้าใจอลังการได้ 

จ าเป็นต้องทราบขนบของกวีที่กล่าวถึงกองทัพกษัตริย์ซึ่งมีความยิ่งใหญ่มาก ถึงขนาดที่ว่าสายน้ าในคู
เมืองเหือดแห้งลง ทันทีที่กองทัพของพระเจ้าภวรวรมันที่ 2 ยกทัพมาประชิดก าแพงเมืองของศัตรู  
ดังนั้น ขนบที่กล่าวถึงกองก าลังของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ จึงช่วยสร้างภาพความแข็งแกร่งของกษัตริย์
พระองค์นั้น  

อลังการในโศลกนี้ กวีเลือกใช้อุปมา เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความยิ่งใหญ่ของ
กองทัพของพระเจ้าภววรมันที่ 2 โดยกล่าวถึงน้ าในคูเมืองที่แห้งเหือดซึ่งไม่ต่างจากหัวใจของข้าศึกที่
เหือดแห้งลงทุกขณะ คือ ไม่มีพลังใจที่จะท าการสู้รบกับกองทัพของพระเจ้าภววรมันที่ 2 ต่อไปได้ น่า
สังเกตว่าอุปมาดังกล่าวมีสองความหมายซ้อนกันอยู่ เพราะกวีสร้างค าศัพท์สองความหมายตาม
อลังการที่เรียกว่า เศลษะ กล่าวคือ การใช้ค าศัพท์ว่า กรา อาจมีความหมายสื่อถึงมือของข้าศึก หรือ
อาจจะมีความหมายสื่อถึงแสงรัศมีของพระอาทิตย์ กล่าวคือน้ าที่แห้งลดลงนั้นเหมือนกับถูกแสง    

                                           
23 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์. การศึกษาจารึกหันไชย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 41-42. 
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พระอาทิตย์แผดเผา และใช้ความเปรียบกองทหารของพระเจ้าภววรมันที่ 2 เหมือนกับ พระอาทิตย์ 
นอกจากความหมายจะลึกซึ้งสื่อให้สัมผัสถึงความสิ้นหวัง ความเหนื่อยอ่อน ความไม่มั่นคงของจิตใจ
ข้าศึก พร้อมกับชื่นชมยกย่องกองก าลังของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่กวีสรรเสริญ จังหวะของเสียงในศัพท์ว่า 
ยสฺย โยไธ ยังเป็นการเล่นเสียงของค า ค าแรกมีความหมายว่า พระเจ้าภววรมันที่ 2 ส่วนค าที่สองมี
ความหมายว่า อันทหารทั้งหลาย 

การน าเสนอเนื้อหาการเขียนจารึกโดยพรรณนาภาพความยิ่งใหญ่ของกองทัพ
พระมหากษัตริย์ จะเห็นว่าเป็นขนบในการสร้างภาพพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์พระองค์
นั้นได้อย่างชัดเจน ดังเนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก ในโศลกที่ 42 และโศลกที่ 43 กวีพรรณนา
กองทัพของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่  2 ขณะยกทัพไปท าสงคราม มีกองก าลังเดินทัพสร้างความ
สั่นสะเทือนจนฝุ่นฟุ้งตลบไปในอากาศ ดังนี้ 

 
      niśamya saumitrim ivaābhiyāne  

     bhigarjjitan nirjjitameghanādam / 

     tūryyadhvaniṃ yasya daśāsyatulyair  

     dūrād dviṣadbhir vibhayāṃ babhūve // 42 

     pratāpavahner iva dhūmajālaṃ 

     valoddhutaṃ yasya rajaḥ prayānṇe / 

     apy aspṛśad vairivilāsinīnām  

     udaśrayām āsa vilocanāni // 4324
 

 “กองก าลังข้าศึกเปรียบเหมือนกับราวณะ (ทศกัณฐ์) เมื่อได้ยินเสียงเครื่อง
ดนตรีในการเดินทัพของพระองค์ (พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2) ก็ได้มีความเกรงกลัว
หวั่นไหว ราวกับว่าราวณะได้ยินเสียงเสามิตริ (พระลักษมณ์) ผู้ชนะเมฆนาท (อินทร
ชิต) ได้แล้ว มีเสียงค ารามกึกก้องในเวลาเดินทัพ”//25 

“ในการเดินทัพ ฝุ่นที่ถูกท าให้ฟุ้งขึ้นเพราะกองทัพของพระองค์ เป็นเสมือน
กลุ่มควันของไฟที่ร้อนแรง แม้จะไม่ทันได้สัมผัสก็ท าให้ดวงตาของภรรยาของข้าศึก
ทั้งหลายมีน้ าตานองได้”//26 

 

                                           
24L. Finot, Inscriptions d’Angkor (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-Orient, XXV, 1925), 

316.       
25Ibid.,336. 
26Ibid. 



180 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างเนื้อความจารึกแม่บุญตะวันออกที่ยกมานี้ จะเห็นว่ามีลักษณะร่วมทางด้าน
เนื้อหากับจารึกหันไชยที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้า กล่าวคือ เป็นการประกาศถึงความเรืองอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ในการยกทัพไปท าสงคราม กวีใช้อลังการอุปมาเพ่ือเปรียบเทียบกองทัพของข้าศึก
เหมือนกับราวณะ ซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายอธรรมในมหากาพย์รามายณะ ราวณะเป็นรากษสมีสิบเศียร 
ยี่สิบกร ร่างมีสีฟ้า มีริ้วรอยบาดแผลจากการรบ มีนิสัยอันธพาลเกเร พระวิษณุจึงได้อวตารลงมาเกิด
เป็นพระรามเพ่ือปราบราวณะ27  เมื่อกวีเปรียบเทียบกองก าลังข้าศึกเหมือนราวณะ ดังนั้นฝ่ายกอง
ก าลังของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จึงเปรียบเหมือนกับกองทัพของพระราม กวีใช้อลังการ               
อุตเปรกษาล าดับต่อมาเพ่ือแสดงภาพให้เห็นว่าทันทีที่กองทัพของข้าศึกได้ยินเสียงเครื่องดนตรีฝ่าย
กองทัพพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ก็เกิดความหวาดหวั่นด้วยเกรงกลัวในแสนยานุภาพของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 ภาพที่สะท้อนผ่านอลังการดังกล่าวนี้นับว่ามีความงดงามยิ่ง เพราะกวีแสดงผล
จากความหวาดกลัวที่กองทัพข้าศึกประจักษ์ความยิ่งใหญ่ของกองทัพฝ่ายตรงกันข้ามว่าราวกับราวณะ
สดับเสียงของพระลักษมณ์ การที่กวีอ้างถึงพระลักษณ์ เพราะพระลักษณ์มีชัยชนะเหนือเมฆนาท หรือ
อินทรชิต เมฆนาทเป็นพระโอรสที่ราวณะมีความรักยิ่ง กวีจึงสร้างภาพดังกล่าวว่าราวณะมีรู้สึกหวาด
เกรงพระลักษณ์ ที่น่าสังเกตการพรรณนาว่ากองทัพของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีเสียงดังค าราม
กึกก้องเวลาเดินทาง เป็นการเล่นล้อความหมายกับการอ้างถึงเมฆนาทด้วย เพราะตามศัพท์ 
meghanād มีความหมายว่า เสียงร้องกึกก้องของเมฆ เนื่องจากเมฆนาทเวลาเกิดได้ส่งเสียงร้อง
เหมือนฟ้าร้อง  เนื้อหาล าดับต่อมากวียังใช้อลังการเพ่ือแสดงให้เห็นภาพว่ากองก าลังของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 มีจ านวนมหาศาล เพราะการเหยียบย่ าพ้ืนดินท าให้ฝุ่นที่พ้ืนปลิวฟุ้งไปในอากาศ 
กวีใช้อลังการ รูปกะเปรียบฝุ่นของพ้ืนดินเป็นกลุ่มของควันไฟที่ร้อนแรง และอลังการติศโยกติ
พรรณนาภาพได้อย่างงดงาม โดยเชื่อมโยงมายังเหล่าภรรยาของข้าศึก แม้ไม่ได้อยู่บริเวณที่กองทัพ
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เดินทัพผ่าน แต่ก็ท าให้เหล่าภรรยาของข้าศึกมีน้ าตานองหน้า คือ ฝุ่น
ได้ปลิวมาถูกนัยน์ตา ซึ่งที่แท้จริงความโศกเศร้าของภรรยาทั้งหลายเกิดข้ึนจากการพลัดพรากสามี 

กล่าวได้ว่า ขนบที่ปรากฏในจารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์  ดังตัวอย่างในจารึก
ข้างต้น ซึ่งพรรณนาความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ขณะท าสงคราม ทั้งการยกกองทัพที่สร้างความ
หวั่นไหวให้แก่ข้าศึกถือว่าเป็นกรอบในการสร้างสรรค์อลังการ เมื่อเข้าใจขนบที่กวีต้องการสื่อออกมา 
จะท าให้เข้าใจความลึกซึ้งของอลังการได้ชัดเจนขึ้นด้วย ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว ผู้วิจัยจะขยายความ

                                           
27ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และสุมาลย์ บ้านกล้วย, ตัวละครในรามเกียรต์ิ : ลักษณะความเป็นมาและ

พฤติกรรมของตัวละครในเร่ืองรามเกียรต์ิ เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ (กรุงเทพฯ: ธเนศวร
การพิมพ,์ 2525), 70-72. 
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ต่อไปในหัวข้อ “จารึกปราสาทตาพรหมกับรูปแบบขนบของจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์” ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  

โดยนัยนี้ ขนบที่กวีเลือกใช้จึงเป็นปัจจัยส าคัญเอ้ือให้ผู้เสพงานวรรณศิลป์ เข้าใจ
เนื้อหาที่กวีต้องการสื่อสารและซาบซึ้งกับศิลปะการประพันธ์ ขนบของกวีมีความสัมพันธ์กับประเภท
ของงานวรรณศิลป์ ดังเช่น ขนบของวรรณคดีรูปแบบบทละคร ขนบของวรรณคดีรูปแบบมหากาวยะ 
ขนบของวรรณคดีประเภทอิติหาสะ หรือในกลุ่มจารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ขนบที่
ปรากฏในงานวรรณคดีแต่ละประเภทเหล่านี้จะมีแบบแผนการแต่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งส่งเสริมอลังการ
ในบทประพันธ์ให้เกิดความงามได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ เมื่อผู้อ่านบทประพันธ์เข้าใจรูปแบบของ
ขนบย่อมประจักษ์ในอลังการที่กวีต้องการสื่อสารด้วยเช่นกัน 
 
2. ขนบการสร้างสรรค์อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม 

จารึกปราสาทตาพรหมด าเนินเนื้อเรื่องด้วยบทร้อยกรองประเภทฉันท์ตั้งแต่ต้นจนจบ 
เมื่อพิจารณาการใช้ค าศัพท์ประกอบเข้าเป็นข้อความในแต่ละโศลก จะเห็นอลังการด้านเสี ยงของ
พยัญชนะที่ซ้ ากันอย่างต่อเนื่องในต าแหน่งต่างๆ รวมทั้งปรากฏการซ้ าค าในต าแหน่งต่างๆ  แสดง
ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อมองจากนัยนี้ การสร้างอลังการทางเสียงในจารึกปราสาทตา
พรหมจึงเป็นบรรทัดฐานการสร้างสรรค์บทประพันธ์ให้งามลึกซึ้งเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์ชิ้นเลิศทั้งหลาย 
ซึ่งกวีนิยมประดับประดาเสียงในบทประพันธ์ให้คล้องจองกับจังหวะในการอ่านอย่างลงตัว  

เนื่องจากจารึกปราสาทตาพรหมสะท้อนคติความเชื่อทางศาสนาเป็นหลัก การพิจารณา
ในประเด็นความส าคัญของอลังการด้านเสียงที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยจะอภิปราย
หัวข้อย่อยสองหัวข้อ คือ เสียง จังหวะ กับกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ กับหัวข้อ
ที่สอง คือ การสร้างอลังการด้านเสียงเพ่ือสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของจารึกปราสาทตาพรหม เพ่ือจะ
เชื่อมโยงให้เห็นว่าอลังการด้านเสียงที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีกรอบการสร้างงานอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์อลังการทางเสียงให้ประณีตลึกซึ้ง  
         2.1 เสียง จังหวะ กับกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ 

   “เสียง”เป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการสวดสรรเสริญเทพเจ้า เพราะเสียง คือ สื่อการ
ประกอบพิธีกรรมติดต่อพระผู้เป็นเจ้า ความส าคัญของเสียงโดยเฉพาะการเปล่งเสียง การสวดเป็น
ท่วงท านอง หรือขับร้องเป็นบทเพลงประกอบเครื่องดนตรี ถือเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏใน
อารยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่บรรพกาล ดังจะเห็นได้ว่าการร่ายมนตร์บริกรรมบทสวด คือ จารีตนิยมใน
หมู่พราหมณ์ตั้งแต่สมัยพระเวทเมื่อสามพันกว่าปีมาแล้ว แม้ในปัจจุบันพราหมณ์ก็ยังคงรักษาแบบ
แผนการท าพิธีกรรม สวดอ่านมนตราเป็นกิจวัตร บทสวดที่ท่องจ าสืบต่อกันมาในคัมภีร์พระเวท ซึ่ง
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ประกอบด้วยฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอถรรพเวทมีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในศาสนา
พราหมณ์ เพราะคัมภีร์เหล่านี้แสดงเรื่องราวทางศาสนาอย่างเข้มข้น  

ในส่วนคุณค่าทางวรรณคดีจะเห็นได้ว่ากระบวนการรจนาเนื้อหาในคัมภีร์พระเวทเริ่ม
แสดงร่อยรอยของอลังการบ้างแล้ว ดูได้จากล าน าสรรเสริญเทพเจ้าในคัมภีร์พระเวทปรากฏเสียงและ
จังหวะในลักษณะอลังการ ดังที่ พี.วี. กาเน (P.V.Kane) ยกตัวอย่างอนุปราสเสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันใน
คัมภีร์ฤคเวท เพ่ือยืนยันให้เห็นเค้ารอยการสร้างอลังการทางด้านเสียง ในที่นี้จะยกตัวอย่างที่ พี.วี. 
กาเน ได้กล่าวถึงมาบางส่วน เช่น  

ข้อความที่ว่า “rakṣāṇo agne tava rakṣaṇebhī rārakṣaṇaḥ” อนุปราสใน
ข้อความนี้มี 3 ต าแหน่ง คือ rakṣāṇo , rakṣaṇe และ rakṣaṇaḥ จะเห็นได้ว่าอนุปราส 3 ต าแหน่งนี้
เป็นการซ้ าเสียงพยัญชนะทั้งค า  

ข้อความที่ว่า “pratārthāgne prataraṃ na āyuḥ” อนุปราสในข้อความนี้มี 2 

ต าแหน่ง คือ pratār กับ pratar จะเห็นได้ว่าอนุปราส 2 ต าแหน่งนี้เป็นการซ้ าเสียงพยัญชนะทั้งค า 
 ข้อความที่ว่า “abjā gojā ṛtajā adrijā ṛtaṃ” อนุปราสในข้อความนี้มี 4 ต าแหน่ง 

เป็นการซ้ าเสียงพยัญชนะเพียงบางส่วน คือ ซ้ าเสียง jā ได้แก่ (ab) jā (go)jā (ṛta) jā และ (adri) jā  

 ข้อความที่ว่า “vayamagne vanuyāma tvotā vabhūyavo” อนุปราสในข้อความ

นี้มีทั้งซ้ าเสียงพยัญชนะ /v/ กับ /y/ เป็นการซ้ าเสียงพยัญชนะเพียงบางส่วน ได้แก่ เสียง va ซ้ า

กัน 3 ต าแหน่ง คือ  va (yamagne) va (nuyāma) va (bhūyavo) เสียง vo ซ้ ากัน 2 ต าแหน่งดังที่
เน้นตัวหนา คือ tvotā กับ vabhūyavo ส่วนพยัญชนะเสียง /y/ ได้แก่ เสียง ya กับ yā ซ้ ากัน 3 

ต าแหน่งดังที่เน้นตัวหนา คือ vayamagne, vanuyāma และ vabhūyavo
28 นอกจากรูปแบบ

อนุปราสในข้อความแต่ละแห่งข้างต้นแล้ว ยังปรากฏรูปแบบของยมก คือ การซ้ าเสียงของค าใน
เนื้อหาคัมภีร์ฤคเวทเช่นกัน ตัวอย่างเช่นในข้อความที่ว่า  “dadadṛcā saniṃ yate 

dadanmedhāmṛtāyate” ยมกที่ปรากฏในข้อความนี้คือในต าแหน่งส่วนต้น yate กับต าแหน่งในส่วน
ท้ายสุด yate หรือในข้อความที่ว่า “divābhipitve’vasā gamiṣṭhā pratyavartiṃ dāśuṣe 

śaṃbhaviṣṭhā”29จะเห็นได้ว่ามียมกปรากฏใน 2 ต าแหน่ง ในค าว่า  ṣṭhā ดังที่ เน้นตัวหนา 

gamiṣṭhā กับ śaṃbhaviṣṭhā 
 เค้ารอยอลังการทางเสียงทั้งอนุปราส และยมกที่ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทดังตัวอย่าง

ข้างตัน แสดงว่าการสร้างอลังการทางเสียงมีมาก่อนที่นักปราชญ์จะรวบรวมต าราอลังการศาสตร์ในชั้น 

                                           
          28P.V. Kane, History of Sanskrit oetics, rerint (Delhi: Motilal Banarsidass, 2002), 328. 

29Ibid.,38. 
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หลังเป็นเวลานานแล้ว และหากค านึงถึงจุดมุ่งหมายของกวีในการรจนาคัมภีร์พระ
เวทเพ่ือมุ่งสื่อสารกับเทพเจ้า30 มนตร์หรือบทสวดที่กลั่นออกมาจากความปีติศรัทธา ถือว่าเป็น
กระบวนการเลือกสรรถ้อยค า เสียง และจังหวะที่ผ่านการคัดกรองอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์แบบมา
เรียบเรียงเป็นบทประพันธ์เพ่ือสื่อสารต่อเทพเจ้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากในการประกอบยัญ
พิธีและพิธีบูชาเทพในแต่ละครั้ง พิธีการสรรเสริญ  ซึ่งปรากฏทั้งในรูปบทเพลงขับร้อง หรือบทสวด
สรรเสริญถือเป็นยัชญที่แสดงออกด้วยวาจาอันศักดิ์สิทธิ์31  

กล่าวได้ว่าจังหวะและการเล่นเสียง ซ้ าค าท าให้เกิดความงามทางวรรณศิลป์ บทสวด
สรรเสริญเทพจึงมีมีคุณค่าทางวรรณคดีในอีกมิติหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น ความส าคัญของระดับเสียงใน
คัมภีร์พระเวท นอกจากจะแสดงให้เห็นความงามทางวรรณศิลป์ ระดับเสียงยังช่วยสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้องชัดเจนด้วย กล่าวคือ ค าเพียงค าเดียวมีความหมายแตกต่างกัน เพราะเครื่องหมายก ากับ
ระดับเสียงที่ต่างกัน32 

 ด้วยเหตุที่เสียงและจังหวะเป็นคุณลักษณะส าคัญในการสร้างสรรค์ค าประพันธ์ให้มี
ความงดงามทางอลังการ กรณีบทประพันธ์ทางศาสนา เสียง และจังหวะที่แสดงลีลาอลังการนั้นย่อม
เป็นองค์ประกอบส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับบทเพลงที่ขับกล่อมบวงสรวงเทพเจ้า เนื่องจากค า
ประพันธ์ที่มีความโดดเด่นในการวางจัดหวะของเสียงและการเล่นเสียงในลักษณะอลังการจะท าให้
ผู้อ่านสัมผัสถึงภาษาวรรณศิลป์ได้ง่ายขึ้น เนื้อหาของบทประพันธ์เรื่องนั้นจะมีความเป็นเอกภาพมาก
ยิ่งขึ้น และเมื่ออลังการทางเสียงเป็นคุณลักษณะที่เด่นในตัวบท ความศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อทาง
ศาสนาจึงมีความสมบูรณ์แบบ ตัวอย่างค าประพันธ์บทหนึ่งในคัมภีร์ชินาลังการ พระพุทธรักขิตกวีผู้
รจนาได้สร้างอลังการอนุปราส ซ้ าเสียงพยัญชนะตลอดทั้งบท ดังนี้  “nonāni no nanūnāni 

nānenāni nanāni no nūna nānenāni nūna nānanaṃnānanena no”33  แปลได้ว่า “(กุศล

ทั้งหลาย) ของ  พระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเรา ที่จะบกพร่องไม่มีเลย แน่แท้บรรดาผู้เป็นใหญ่ของ
ชาวโลกที่ปราศจากความชั่วเหมือนดังพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีเลย พระพักตร์ของผู้เป็นใหญ่มี่มีที่จะ

                                           
30เทพเจ้าส่วนใหญ่ในคัมภีร์พระเวทเป็นบุคคลาธิษฐานในรูปปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น พระ

อินทร์ เป็นเทพแห่งฟ้าฝน  หรือฤดูกาล พระอัคนิ เป็นเทพแห่งไฟ พระสูรยะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ หรือพระโสม
เทพซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งพระจันทร์ ดูใน มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 4. 

31ศุภมาศ เชยศักดิ์, “เทวีมาหาตมยะ: การบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤต” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550),  10.  

32จ าลอง สารพัดนึก, สันสกฤต วรรณกรรมพระเวท (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522), 52. 

33พระธัมมานันทมหาเถระ (ตรวจช าระ) และ พระคันธสาราภิวงศ์, ผู้แปลและผู้อธิบาย ,ชินาลังการ 
คัมภีร์แสดงเคร่ืองประดับพระชินเจ้า (กรุงเทพฯ: ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, 2552), 113. 
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เสมอพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเรา”34 จะเห็นได้ว่าตลอดข้อความที่เรียงร้อยต่อกันนี้ 
กวีซ้ าเสียงพยัญชนะ /n/ ทุกค า จ านวน 32 แห่งต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นวรรคจนถึงปลายวรรค  ท าให้

เพ่ิมความงดงามของเสียงและเนื้อความสื่อความหมายที่แสดงพระคุณสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ได้อย่างวิเศษยิ่ง  

น่าสังเกตว่าแนวคิดที่ว่าการเปล่งเสียง หรือการสวดสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐานะ
เป็นที่พ่ึงพิงของผู้สวด เพ่ือติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพ่ือความเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุด นอกจากจะ
ปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์มาตั้งแต่ต้นแล้ว คัมภีร์พระพุทธศาสนาที่มีอายุ
เก่าแก่ในชั้นต้นที่ปรากฏร่องรอยของศาสนาพราหมณ์ เช่น คัมภีร์มหาวัสตุอวทาน คัมภีร์อวทานศต
กะ และคัมภีร์ทิวยาวทาน แสดงแนวคิดท่ีว่าเสียงเอ่ยนามพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่าง ความ
ตอนหนึ่งในคัมภีร์ทั้งสามเรื่องปรากฏเรื่องราวของนักเดินเรือสินค้า ขณะล่องเรือกลางมหาสมุทร เมื่อ
ประสบอันตรายอย่างไม่คาดคิด มีปลายักษ์จะกลืนกินชีวิตของคนที่อยู่บนเรือ แต่เมื่อลูกเรือเอ่ยนาม
ของพระพุทธเจ้าเป็นเสียงเดียวกัน ลูกเรือได้เปล่งเสียงเพื่อสวดบูชาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า เพ่ือ
วิงวอนพระพุทธคุณให้บันดาลความปลอดภัย เวลาวิกฤติเช่นนั้น ลูกเรือทั้งหมดจึงรอดพ้นจากหายนะ
ในมหาสมุทร35  

การเปล่งเสียงบูชาพระพุทธเจ้าในแง่นี้ จึงเป็นการเปล่งเสียงที่มีความขลังศักดิ์สิทธิ์ 
กวีผู้รจนาคัมภีร์แสดงแนวคิดความเชื่อในเรื่องการเปล่งเสียงบูชาพระพุทธเจ้าไว้ว่าแม้เพียงผู้ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนากล่าวพระนามของพระพุทธองค์ก็ย่อมบันดาลความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต  ช่วยให้
รอดพ้นภยันตรายนานัปการได้ 

เมื่อพิจารณามาตามล าดับ จึงกล่าวได้ว่าเนื้อหาบทประพันธ์ที่มุ่งเน้นการสร้าง
บรรยากาศ เนื้อเรื่อง คติความเชื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นล้วนส่งเสริมตัวบทค าประพันธ์ในแง่ความเป็น
พิธีกรรมทางศาสนา โดยกลวิธีการแต่งที่ส าคัญ คือ การสร้างอลังการทางเสียง โดยเฉพาะเสียง และ
จังหวะที่ส่งผลให้เกิดความประสานของเสียงอย่างลงตัว แพรวพราวไปด้วยเสียงพยัญชนะที่ซ้ ากัน
อย่างต่อเนื่อง หรือในบางต าแหน่ง ซึ่งปรากฏให้เห็นภายในข้อความเดียวกัน การสร้างความงามของ
เสียงเป็นปัจจัยส าคัญในการอ่านบทประพันธ์ที่แต่งด้วยฉันท์หลากหลายรูปแบบ หากน าบทประพันธ์

                                           
34สุภาพรรณ ณ บางช้าง,ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,2526), 378-379. 
35ส าเนียง เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1 (นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์, 2553), 169-170. ; 

สาโรช  บัวพันธ์งาม,“การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์อวทาน-ศตกะ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 633.; ปัทมา นาควรรณ, “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์
ทิวยาวทานเรื่องที่ 1-19” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 217-218. 
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มาใช้สวดหรือขับร้องในรูปบทสรรเสริญเทพเจ้าจะยิ่งเกิดท านองเสนาะไพเราะซาบซึ้ง  ในกรณีของบท
สดุดีพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสมมติเทพในสายตากวี การจารึกด้วยภาษากวีอันไพเราะ แสดงอลังการ
ของเสียงเป็นความมุ่งหมายของกวีประการหนึ่งที่จะสถาปนาความสมบูรณ์แบบของบทประพันธ์ให้มี
ความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันด้วย ในหัวข้อต่อไป ผู้วิจัยจะอภิปรายการสร้างอลังการด้านเสียงในจารึก
ปราสาทตาพรหมเพ่ือชี้ให้เห็นว่ากวีมีกรอบสร้างงานที่ชัดเจน คือ เพ่ือสถาปนาบทกวีนิพนธ์ให้มี
สถานะอันศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าบทสวดบูชาเทพ การกล่าวเช่นนี้ สอดรับกับการพิจารณาบริบทของการ
ก่อสร้างศาสนสถานแห่งนี้ เพ่ือเป็นศูนย์รวมความเชื่อตามแนวทางศาสนาประจ ายุคสมัยของกวีผู้สร้าง
งาน  

2.2 การสร้างอลังการด้านเสียงเพื่อสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของจารึกปราสาท   
ตาพรหม 

     จารึกปราสาทตาพรหมสถาปนาขึ้นเพ่ือประดิษฐานภายในปราสาทตาพรหม        
ศาสนสถานตาพรหมหรือที่เรียกว่า “พระราชวิหาร” พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างขึ้นให้เป็นพุทธ
สถานประดิษฐานรูปปฏิมาของพระนางชัยราชจูฑามณี พระราชมารดาของพระองค์ในรูปลักษณ์ของ                      
พระนางปรัชญาปารมิตา รวมทั้งรูปปฏิมาราชครูของพระองค์ด้วย ดังนั้นศาสนสถานแห่งนี้จึงเป็น
ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างเห็นได้ชัด36 
ข้อสังเกตที่เด่นชัดที่สุด คือ เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมบรรยายรายการสิ่งของเทวรูป การจัด
กิจกรรมทางศาสนา การก่อสร้างและการท านุบ ารุงสถานที่แห่งนี้ เพ่ือสื่อให้เห็นว่าศาสนสถาน
ดังกล่าวเป็น “พ้ืนทีท่างศาสนา” โดยเฉพาะ  

 การสถาปนาปราสาทตาพรหมให้เป็นพ้ืนที่ทางศาสนาที่ส าคัญในรัชสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 หากพิจารณาเนื้อที่โดยรอบปราสาทตาพรหม ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 60 เฮกตาร์ 
ส่วนเนื้อที่ใจกลางของปราสาทที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีขนาดด้านละ 100 เมตรนั้น เป็นการจัดสรร
พ้ืนที่โดยรอบของศาสนสถานแห่งนี้เพื่อท ากิจกรรมทางศาสนาโดยตรง ดังทีช่ากส์ ดูมาร์เซย์ (Jacques 

Dumarçay) กล่าวถึงพ้ืนที่บริเวณโดยรอบปราสาทตาพรหมซึ่งมีขนาดใหญ่ แต่เนื้อที่ใจกลางปราสาท
ซึ่งมีขนาดเล็กว่า  

 
 “การที่บริเวณโดยรอบของปราสาทมีพื้นที่กว้างใหญ่ ในขณะที่ใจกลางของ
ปราสาทมีขนาดเล็กนั้น เป็นผลจากความประสงค์ในการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ให้
เป็นวิหารส าหรับอารามตามคติทางพุทธศาสนา จารึกส าคัญซึ่งระบุว่าจารขึ้นเมื่อ 

                                           
 

36ทองสืบ ศุภะมาร์ค, ผู้แปล, พระพุทธศาสนาในกัมพูชา (กรุงเทพฯ: สภาวิจัยแห่งชาติ,2514), 
53. 
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ค.ศ.1186 (พ.ศ.1729) ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ของปราสาทแห่งนี้ รวมทั้งจ านวนผู้คนที่
อาศัยอยู่ในอารามแห่งนี้ด้วย...จารึกดังกล่าวยังเชื่อมโยงให้เห็นว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 สร้างปราสาทแห่งนี้เพื่ออุทิศถวายแด่พระมารดาของพระองค์ และมีรูปเคารพคือ
พระนางปรัชญาปารมิตาโพธิสัตว์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระปัญญาธิคุณและพระ
มารดาแห่งปวงพระพุทธะ การกระท าเช่นนี้ก็เท่ากับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเชื่อมั่น
ว่าพระองค์จะกลายเป็นพุทธะในเวลาต่อไป”37 
 

 เนื่องจากจารึกปราสาทตาพรหมเป็นจารึกประจ าปราสาทตาพรหม นัยของจารึกจึง
มีความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะตัวบทสะท้อนคติความเชื่อทางศาสนา รวมทั้งสะท้อนพระราชจริยาคติของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการท านุบ ารุงปราสาทตาพรหม เพราะฉะนั้น การร้อยกรองเนื้อหาจารึกโดย
จัดวางเสียงของถ้อยค าให้เกิดอลังการ จึงย่อมส่งเสริมความงดงามของเนื้อหาสาระทั้งในการอ่าน และ
การสวดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ตัวอย่างเช่น เมื่อกวีด าเนินเนื้อหาด้วยบทประณามพจน์ เสียง และจังหวะเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเห็นได้จากข้อความสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตอนหนึ่งที่ว่า “sambhāra vistara vibhāvita dharmakāya sambhoganirmiti vapur 

bhagavān vibhaktaḥ” ข้อความนี้มีการเล่นเสียงในรูปแบบอลังการอนุปราส โดยการซ้ าเสียง
พยัญชนะทั้งค าและเล่นเสียงพยัญชนะเพียงบางส่วน เสียงพยัญชนะที่ซ้ าทั้งค ามี 4 ต าแหน่ง คือ 
sambhāra กับ sambhoga และ vibhāvita กับ vibhaktaḥ ส่วนเสียงพยัญชนะที่ซ้ าเพียงบางส่วน 
ปรากฏในเสียงพยัญชนะ   /v/ ค าว่า vi ปรากฏการซ้ าเสียง 3 ต าแหน่ง ดังข้อความที่เน้นตัวหนา 
vistara vibhāvita และvibhaktaḥ และเสียงพยัญชนะ /bh/ปรากฏการซ้ าเสียง 5 ต าแหน่ง ดัง

ข้อความที่เน้นตัวหนา sambhāra vibhāvita sambhoganirmiti bhagavān และ vibhaktaḥ 

ส่วนอลังการยมก ปรากฏในข้อความที่ตามมาในโศลกเดียวกัน ดังที่ว่า “yogocaro jina jin ātmaja 

dehabhājāṃ vuddhāya bhūtaśaraṇāya namo astu tasmai” จะเห็นได้ว่ามียมกปรากฏ 2 
ต าแหน่ง คือ jina กับ jina ในศัพท์ที่ว่า  jinātmaja jina ค าแรกมีความหมายว่า ผู้ชนะ ส่วน
ความหมายของค าที่สอง คือ  พระโพธิสัตว์ หรือข้อความตอนหนึ่งที่สรรเสริญพระนางปรัชญาปารมิ
ตาที่ว่า “munīndra dharmm āgrasarīṃ guṇāḍhyān dhīmadbhir adhyātma dṛśā 

nirīkṣyām” จะเห็นได้ว่าข้อความนี้มีการซ้ าเสียงพยัญชนะในลักษณะวฤตตยานุปราส คือ ซ้ าเสียง
พยัญชนะ /m/ ปรากฏการซ้ าเสียง 4 ต าแหน่ง รวมทั้งการซ้ าเสียงพยัญชนะสองตัว คือ /dh/ ปรากฏ

                                           
37เรื่องเดียวกัน, 98-99. 



187 
 

 

 

 

 

การซ้ าเสียง 3 ต าแหน่ง การซ้ าเสียงที่ต่อเนื่องกันนี้ท าให้ข้อความส่งทอดจังหวะท่วงท านองในการอ่าน
อย่างลงตัว 

กล่าวได้ว่าพยัญชนะที่ซ้ ากันในจารึกปราสาทตาพรหมทั้งอนุปราสและยมก เป็น
ความตั้งใจของกวีที่จะซ้ าเสียงพยัญชนะ เพ่ือความงดงามของการอ่านให้ไพเราะซาบซึ้ง และให้เกิด
อลังการทางเสียงที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเสียงมีท่วงท านองที่คล้องจองด้วยการเลิกสรรพยัญชนะ
แบบเดียวกัน ยิ่งท าให้จารึกมีสถานภาพความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น โดยนัยนี้ กวีจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
ความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวบท หากอ่านจารึกตามท่วงท านอง ให้ได้จังหวะเสียงของคณะฉันท์ การเล่นเสียง
ในลักษณะอลังการยิ่งเพ่ิมความประณีตให้ตัวบทเช่นเดียวกับบทเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าที่มี
ท่วงท านองอันไพเราะ 
 
3. ขนบการสร้างสรรค์อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม 

อลังการด้านความหมายที่ปรากฏในเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมยึดโยงกับกรอบ
ของขนบตามรูปแบบจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากจารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อหา
มุ่งเน้นที่การสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นหลัก อลังการด้านความหมายจึงสัมพันธ์กับรูปแบบ
ของขนบในจารึกประเภทนี้  

การพิจารณาขนบการสร้างเนื้อหาจารึกกลุ่มสดุดีพระมหากษัตริย์ จะท าให้ตระหนักถึง
ทิศทางการสร้างอลังการด้านความหมายตามกรอบคิดของกวีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมาช้านาน ดังจะ
เห็นได้ว่าความงดงามของอลังการในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลักต่างๆ มักปรากฏความเปรียบ 
เทคนิคการสร้างสรรค์อลังการในมิติท่ีคล้ายกัน  

เพ่ือความชัดเจนในการอภิปราย ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการศึกษาในส่วนนี้ออกเป็นสอง
หัวข้อย่อย คือ จารึกปราสาทตาพรหมกับรูปแบบขนบจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ กับหัวข้อที่สอง 
อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมที่สัมพันธ์กับขนบจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์  
     3.1 จารึกปราสาทตาพรหมกับรูปแบบขนบของจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ 
           การจารึกค าพรรณนาท านองสรรเสริญผู้น า เพ่ือให้พระเกียรติคุณขจรขจาย
อย่างกว้างขวาง เรียกว่าบท “ปฺรศสฺติ”38 (Praśasti) ในดินแดนเอเชีตตะวันออกเฉียงใต้มีประเพณีการ

จารึกที่ได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมอินเดีย ถ้อยค าสรรเสริญล้วนสร้างภาพลักษณ์ผู้น าในแบบอุดม
คติอย่างแพร่หลาย หากพิจารณาในภาพรวม บทประศัสติในรูปของค าจารึกล้วนมีจุดประสงค์กว้างๆ 
อยู่ 3 ประการ คือ (1) สรรเสริญพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ (2) เป็นค าสอนหรือค าเตือนทาง

                                           
38Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary : etymologically and 

hilologically arranged with secial reference to Cognate Indo-Euroean languages, 695. 
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จริยธรรม และ (3) เป็นประกาศิตแห่งการอุทิศทาสและกัลปนาที่ดิน 39 เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณา
รายละเอียดจารึกปราสาทตาพรหม จะเห็นว่าเนื้อหาเป็นบทประศัสติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เข้าข่าย
จุดประสงค์ข้อ 1 ข้อ2 และข้อ 3  ข้างต้น ด้วยลักษณะเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมเป็นบทประศัสติ
ดังกล่าวจึงจัดจารึกปราสาทตาพรหมอยู่ในกลุ่มจารึกที่มีเนื้อหาสดุดีพระมหากษัตริย์ได้โดยตรง  

ส าหรับรายละเอียดเนื้อหาในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ มณเฑียร ผาทอง ได้
สังเคราะห์เนื้อหาจารึกในกลุ่มนี้ พบว่าเนื้อหาหลักของจารึกจะบรรยายวีรกรรมของพระมหากษัตริย์
หรือราชวงศ์นั้น กวีจะแสดงความสามารถที่โดดเด่น แสดงปรีชาสามารถในการสงคราม รวมทั้ง      
พระราชจริยาวัตรต่างๆ ที่ดีงาม ข้อส าคัญจารึกในกลุ่มสดุดีพระเกียรติมักประกอบด้วยข้อความที่
ด าเนินไปด้วยกิจกรรมทางด้านศาสนา ซึ่งการแสดงกิจกรรมทางด้านศาสนาเป็นข้อความสรรเสริญ
พระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์ด้วยก็ได้40 น่าสังเกตด้วยว่าเนื้อหาที่เป็นสารัตถะในจารึกที่มีเนื้อหาสดุดี
พระมหากษัตริย์จะไม่ปรากฏบทยกย่องพระมหากษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่เนื้อหาของจารึกจะ
ครอบคลุมถึงส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ คติความเชื่อทางศาสนา การถวายสิ่งของการ
ตั้งสัตยาธิษฐาน กลุ่มบุคคล ดังที่ยอร์ซ เซเดส์ (George Coedès) แสดงความคิดเห็นว่าในบรรดาจารึก
ที่เก่าแก่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด เป็นไปไม่ได้ที่จารึกจะเรียบเรียงแต่บทสรรเสริ ญ
พระมหากษัตริย์แต่เพียงโดดๆ โดยไม่เรียบเรียงเนื้อหาในส่วนอ่ืนๆ41  ดังนั้น โครงสร้างของเนื้อหาใน
จารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์ที่ครอบคลุมรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ จึงสนับสนุนจุดมุ่งหมายใน
การแต่งจารึกเพ่ือสดุดีพระมหากษัตริย์ให้ชัดเจน เป็นระเบียบแบบแผน โดยที่พระมหากษัตริย์จะเป็น
แกนกลางของเนื้อเรื่อง ข้อความที่เรียงร้อยขึ้นจะสะท้อนพระราชนิยมหรือแนวคิดบางประการของ
กษัตริย์ในขณะที่ทรงปกครองอาณาจักร 

เนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหมกวีกล่าวยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในฐานะ
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบ การด าเนินเรื่องมีรูปแบบตามขนบที่คล้ายกันในกลุ่มจารึกสดุดี
พระมหากษัตริย์ และหากเปรียบเทียบกับวรรณกรรมยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์ที่บันทึกใน
เอกสารยุคหลัง พบว่ารูปแบบวรรณกรรมมีลักษณะเนื้อหาสดุดีพระมหากษัตริย์โดยได้รับอิทธิพลจาก

                                           
39ดูใน วินัย พงศ์ศรีเพียร, “งานเขียนทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กลุ่มประเทศ

ภาคพื้น” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นประเทศภาคพ้ืนทวีป (นครปฐม: 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 19. 

40มณเฑียร ผาทอง, “จารึกสุโขทัย: การศึกษาวิเคราะห์สารัตถะและสัมพันธภาพ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 16. 

41A.B.Griswold and rasert na Nagar, “The Inscrition of King Rama Gamheng of 
Sukhodaya (1292 A.D.) Eigrahic and Historical Studies No.9,”The Journal of Siam Society 59, art 2 
(July 1971,): 189., อ้างถึงใน มณเฑียร ผาทอง, “จารึกสุโขทัย: การศึกษาวิเคราะห์สารัตถะและสัมพันธภาพ”, 
237. 
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เนื้อหาในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์42 ดังจะเห็นองค์ประกอบในวรรณกรรมยอพระเกียรติ ซึ่งมีเนื้อหา
หลัก 3 ส่วน เริ่มต้นด้วยส่วนประกอบของบทประณามพจน์43 เป็นบทบูชาพระรัตนตรัย บิดามารดา 
ครูอาจารย์ ตลอดทั้งเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ผู้แต่งเคารพนับถือ องค์ประกอบส่วนที่สอง คือ เนื้อ
เรื่องซึ่งมีความส าคัญที่สุด เพราะน าเสนอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ทั้งพระคุณสมบัติ    พระราช
กรณียกิจต่างๆ ทั้งการปกครอง สังคมวัฒนธรรม ศาสนา เป็นต้น ตลอดทั้งหลักราชธรรมที่ทรงยึดถือ 
รวมทั้งสภาพบ้านเมืองที่สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบประการที่สาม มี
เนื้อหาเป็นบทสรุป แสดงรายละเอียดการถวายพระพรพระมหากษัตริย์ การขอพรให้ผู้แต่ง และการ
ให้รายละเอียดในการแต่ง 44  

อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ที่มีลักษณะจ าเพาะ จะเห็นขน
บซึ่งเป็นลักษณะพิเศษในการแต่งจารึกในด้านภาษาและฉันทลักษณ์ การเปิดเรื่องด้วยบทประณาม
พจน์ การด าเนินเนื้อเรื่องโดยกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ และบทปิดท้ายหรือบทจบเรื่อง ดังนี้ 
   3.1.1 ขนบที่ปรากฏในด้านภาษาและฉันทลักษณ์ 
                    ขนบที่ ปรากฏในด้ านภาษาและฉันทลักษณ์  จะเห็นว่ าจารึ กสดุ ดี
พระมหากษัตริย์ในประเทศกัมพูชานิยมใช้ภาษาสันสกฤตด าเนินเรื่อง รวมทั้งแบบแผนการแต่งที่ใช้
รูปแบบค าประพันธ์ร้อยกรองโดยใช้ฉันท์ประเภทต่างๆ 45 เช่น วสันตติลกฉันท์ อุปชาติฉันท์           
ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ อารยาฉันท์ อนุษฎุภฉันท์ มาลินี เป็นต้น การใช้ฉันท์หลากหลายประเภทดังกล่าว

                                           
42ดังข้อสังเกตของเสาวณิต วิงวอน กล่าวถึงประเด็นการก าเนิดวรรณกรรมยอพระเกียรติในประเทศ

ไทย ระยะแรกวรรณกรรมยอพระเกียรติบันทึกพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ในรูปของจารึก โดยยกตัวอย่างจารึก
หลายหลักในสมัยสุโขทัย  เช่น จารึกหลักที่ 1 (จารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช) จารึกหลักที่ 5 (จารึกวัดป่ามะม่วง) 
จารึกหลักที่ 8 (จารึกเขาสุมนกูฏ) พร้อมกับให้ความเห็นว่าการกล่าวถึงพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ในจารึกสมัย
สุโขทัยเหมือนกับจารึกของเขมร ดังเช่น จารึกชองพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในประเทศไทย 
ดังนั้น ธรรมเนียมการจารึกเรื่องราวพระมหากษัตริย์ในเขมร ท านองยกย่องนี้จึงอาจมีอิทธิพลต่อจารึกยอพระเกียรติ
ของไทย ดูใน เสาวณิต  วิงวอน, “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมยอพระเกียรติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530),  13-15. 

43บทประณามพจน์ หรือที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์ว่า ประณามบท หรือ ปณามบท คือ บทที่
อยู่ตอนต้นเรื่อง เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ บุคคลที่ควรบูชา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า บทไหว้ ดูเพิ่มเติมใน พจนานุกรม
ศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 229. 

44เสาวณิต  วิงวอน, “การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมยอพระเกียรติ”,  69-183.  
45อน่ึง รูปแบบค าประพันธ์ท่ีกวีใช้แต่งจารึกเขมรโบราณ มีรูปแบบร้อยกรองและร้อยแก้ว จารึกที่แต่ง

ด้วยบทร้อยกรอง นิยมแต่งเป็นภาษาสันสกฤต โดยกวีใช้ฉันท์ประเภทต่างๆ มาผูกเป็นข้อความสรรเสริญ
พระมหากษัตริย์ เป็นธรรมเนียมการแต่งจารึกในอาณาจักรกัมพูชาสมัยก่อนพระนครและสมัยพระนครเป็นเวลา
ยาวนาน ส่วนจารึกที่แต่งด้วยบทร้อยแก้ว นิยมแต่งเป็นภาษาเขมรโบราณ แบ่งได้เป็นจารึกในส่วนภาษาเขมร
สมัยก่อนพระนคร และภาษาเขมรสมัยพระนคร ศานติ ภักดีค า , ความสัมพันธ์วรรณคดีไทย-เขมร (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์, 2550), 27-28. 
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สอดคล้องกับแบบแผนการประพันธ์ของกาวยะซึ่งเป็นงานเขียนที่เน้นความงามทางวรรณศิลป์เป็น
หลัก46 เนื้อเรื่องด าเนินด้วยรูปแบบของฉันท์ที่มีลีลาแตกต่างกัน อนึ่ง ภาษาสันสกฤตที่ใช้สืบเนื่องใน
จารึกหลายหลัก เป็นคตินิยมนับถือว่าภาษาท่ีร้อยกรองนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง ดังจะเห็นได้จากการ
กล่าวถึงวัฒนธรรมหลวงในราชส านัก47 พวกพราหมณ์ยกย่องภาษาสันสกฤตว่าศักดิ์สิทธิ์เหมาะแก่การ
สรรเสริญเทพเจ้าและพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพราะภาษาสันสกฤตเป็นภาษาแห่งไวยากรณ์ และเป็น
ภาษาแห่งเทพเจ้าที่พราหมณ์ใช้สวดอ้อนวอนเพื่อสื่อแสดงความเคารพและจงรักภักดี ความนิยมภาษา
สันสกฤตในจารึกจึงแสดงให้เห็นวัฒนธรรมอักษรศาสตร์ของราชส านักกัมพูชาที่เป็นจารีตปฏิบัติในหมู่
ชนชั้นสูง ด้วยเหตุนี้จารึกที่แต่งโดยใช้รูปแบบภาษาสันสกฤตและค าประพันธ์ร้อยกรองหลากหลาย
รูปแบบ นอกจากจะชี้ให้เห็นความรุ่งเรืองของภาษาสันสกฤต กฎเกณฑ์ฉันทศาสตร์  รสนิยมความ
สูงส่งด้านวรรณศิลป์แห่งราชส านัก ยังประกาศภูมิรู้ ความสามารถที่น่ายกย่องของกวี และความ
งดงามของบทกวีซึ่งมีคุณค่าต่อจิตใจของผู้เสพ ดังเนื้อความในจารึกหลักหนึ่งพบบริเวณปราสาทพนม
รุ้ง (k.384) สร้างขึ้นเพ่ือสรรเสริญนเรนทราทิตย์ เนื้อความบทหนึ่งชี้ให้เห็นว่านเรนทราทิตย์มีความ
ยิ่งใหญ่ในทางกวี และบทกวีที่ทรงแต่งนั้นเป็นที่ประทับใจของกวีและหมู่สตรี ดังนี้ 
 
         yaḥ kāminī nikara niścala mānasastho 

         pi sthātum arthati hṛdi sma mahākavīnām 

           dūti varā samavalā kavitā ruciś ca 

          śaktā  vinetum ubhayatra yatas tadaṅgam // 13 
“แม้ว่าพระองค์เป็นผู้ตั้งอยู่ในจิตใจอันมั่งคงของสตรีคนรัก ก็สมควร

แล้วที่จะตั้งอยู่ในจิตใจของมหากวีทั้งหลาย เพราะความงามและบทกวี
ทั้งหลายของท่านผู้นี้ มีก าลังอันสม่ าเสมอเป็นทูตที่ประเสริฐที่สุด ซึ่งสามารถ
แล้วที่จะน าร่างกายของท่านไปสู่ที่ทั้งสอง (ในจิตใจหญิงและกวี)”48 

 

                                           
46งานเขียนในลักษณะของกาวยะ หมายถึงงานเขียนของกวี ลักษณะของกาวยะคืองานเขียนที่มุ่งเน้น

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และน าเสนอประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ รูปแบบของกาวยะสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ 
บทละคร มหากาวยะ (กาวยะที่มีเนื้อหามาจากนิทานโบราณ เช่น รฆุวงศ์ กุมารสมภว ของกาลิทาส ) ขันธกาวยะ 
(กาวยะที่มีเนื้อหาขนาดสั้น เช่น เมฆทูต และฤตุสังหาร ของกาลิทาส)  ชีวประวัติ และนิทาน นิยาย ดูใน 
A.K.Warder, Indian Kāvya Literature (Delhi: Motilal Banarsidass ublishers rivate Limited,1989), 122. 

47David Chandler, A History of Cambodia, rerint (Chiang Mai: Silkworm Book, 2003), 
21. 

48 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี “จารึกพบท่ีปราสาทพนมรุ้ง” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจารกึภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2521),  83 
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เนื้อความในโศลกข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความรู้ในทางประพันธ์ศาสตร์ นอกจากกวี
จะต้องศึกษารูปแบบภาษาและฉันทลักษณ์อย่างลึกซึ้งแล้ว จะต้องน าทักษะทางกวีมาปฏิบัติโดยการ
แต่งเป็นบทกวีให้ประสบผลส าเร็จด้วย ดังที่นเรนทราทิตย์สถิตอยู่ในใจของกวีและสตรี ก็เนื่องมาจาก
การแต่งบทกวีให้มีคุณค่าความงาม กวีกล่าวว่าบทกวีของนเรนทราทิตย์เป็นเช่นทูตที่ประเสริฐที่สุด 
คือ ท าให้  พระเกียรติยศของพระองค์ตราตรึงในจิตใจของผู้ที่ได้อ่านบทกวี 

จารึกหลักเดียวกันนี้ ยังประกาศความเชื่อม่ันของกวีผู้แต่งจารึกว่าตนมีความรู้ในทาง
กาวยะ ซึ่งสามารถแต่งบทกวีอันล้ าค่าสรรเสริญนเรนทราทิตย์ได้ ดังนี้ 

 
kāvyavid viditaś śrīddha 

narendrāditya saṃstavam/ 

okaḥ karttum imaṃ pañca 

paṭalā khyaṃ śaśāka saḥ// 62 
  “กวีผู้นั้น ผู้มีความรู้ในเชิงกาวยะ เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้เดียวที่

สามารถกระท า (แต่ง) บทประพันธ์ห้าปฏละ อันเป็นบทสรรเสริญศรีท
ธนเรนทราทิตย์”49 

 
โศลกที่ยกมานี้ แม้เนื้อความจะปรากฏเพียงสั้นๆ แต่ในแง่ใจความส าคัญที่สะท้อน

ออกมานั้น ยืนยันได้ชัดเจนว่าองค์ความรู้ทางการประพันธ์เชิงกาวยะ เป็นทักษะส าหรับกวีที่ส าคัญยิ่ง 
กวีผู้แต่งจารึกหลักนี้จึงประกาศด้วยความอหังการในฝีมือของตนว่า เป็นผู้เดียวที่สามารถแต่งจารึก
สดุดีพระมหากษัตริย์อันล้ าค่าดังกล่าวนี้ได้ 

 ขนบการแต่งจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์โดยใช้รูปแบบภาษาและฉันทลักษณ์ตาม
ธรรมเนียมแห่งราชส านัก ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในจารึกปราสาทตาพรหม ซึ่งถือเป็นจารึกหลัก
ส าคัญในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีด าเนินเนื้อหาด้วยภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบ และใช้
รูปแบบฉันทลักษณ์ประเภทฉันท์ประเภทต่างๆ อย่างหลากหลายเป็นกรอบในการแต่ง เพ่ือสร้างลีลา
การด าเนินเรื่องอย่างรื่นไหล การใช้ภาษาสันสกฤตโดยตลอด รวมทั้งรูปแบบฉันท์ประเภทต่างๆ 
นอกจากจะเป็นแบบแผนที่เอ้ือต่อการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพแล้ว ยังเห็นได้ชัดว่า
ขนบ  รูปแบบภาษาและฉันทลักษณ์ในจารึกปราสาทตาพรหมเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศความ
ศักดิ์สิทธิ์ สูงส่ง ขรึมขลัง และสร้างอลังการทางวรรณศิลป์โดยตรงผ่านเนื้อหาสรรเสริญพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

 
                                           

 49เรื่องเดียวกัน, 143. 
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        3.1.2 ขนบการเปิดเรื่องด้วยบทประณามพจน์ 
               เนื้อหาจารึกหลายหลักที่สดุดีพระเกียรติพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ปรากฏข้อความ
บนแผ่นหิน ฝาผนัง และกรอบประตูของปราสาท กวีผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระมหากษัตริย์
หรือมีสถานะเป็นกวีประจ าราชส านัก จะวางรูปแบบเนื้อหาโดยเริ่มต้นด้วยบทประณามพจน์หรือบท
ปณามคาถา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนาเป็นล าดับแรก ถือเป็นขนบการเปิดเรื่องที่
ปรากฏในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลักในกัมพูชา เพ่ือแสดงความเป็นสิริมงคลและแฝงด้วย
นัยแห่งการคาดหวังว่าผลงานที่ร้อยกรองขึ้นนี้จะส าเร็จขึ้นก็ด้วยอานุภาพของเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ านวยผล  

 ความศักดิ์สิทธิ์ของบทประณามพจน์ที่ปรากฏในจารึกแสดงให้เห็นรากร่วมทาง
วัฒนธรรมวรรณศิลป์ของอินเดียอย่างชัดเจน หากพิจารณาพัฒนาการของบทประณามพจน์อันเป็น
ขนบการขึ้นต้นผลงานประพันธ์จะเห็นว่าปรากฏเค้ารอยการแต่งบทประพันธ์ของชาวอินเดียมาตั้งแต่
โบราณกาล เห็นได้ในสมัยพระเวท พราหมณ์ได้แต่งบทมันตระสวดสรรเสริญเทพอย่างเป็นแบบแผน
ขณะประกอบยัชญพิธี ซึ่งมีศัพท์เรียกว่า อาคิส50 หมายถึง บทสวด ความต้องการ การขอพร51 การ
สวดอ้อนวอนสรรเสริญเทพให้มาร่วมในกิจพิธี เป็นค าน้อมบูชาและแสดงเจตจ านงให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้
สวดสรรเสริญ แสดงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชาวอารยันกับเทพต่างๆ ดูได้จากบทสวด        
พระอินทร์ พระวิษณุ เทพธิดาราตรี พระอัคนี เป็นต้น ดังตัวอย่างบทสวดสรรเสริญพระอัคนีที่ว่า 

“upa tvāgne dive-dive doṣāvastar,dhiyā vayam namo bharanta emasi  = ข้าแต่ท่านเทพ
อัคนี ทุกๆ วันข้าขอน้อมคารวะท่านท่านคือเจ้าแห่งแสงสว่าง”52 บทเปิดเรื่องท านองประณามพจน์ยัง
ปรากฏในวรรณคดีสันสกฤตประเภทบทละคร เรียกว่า นานที มีความหมายตามศัพท์ว่า ความปีติยินดี 
ความพึงพอใจ บทสดุดีเทพเจ้า53 ดังที่ภรตมุนีกล่าวในต ารานาฏยศาสตร์ว่า “เพราะเหตุที่นานที
ประกอบด้วยค าอ านวยพรสรรเสริญเทพเจ้า พราหมณ์ พระมหากษัตริย์  เป็นต้น อยู่เสมอ จึงเรียกว่า 

                                           
50พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, “ประณามบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลี: แนวคิด รูปแบบ และ

ภาษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2550), 50. 

51Vaman Shivram Ate, The student's Sanskrit-English dictionary, rerint (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 2000), 89. 

52พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, “ประณามบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลี: แนวคิด รูปแบบ และ
ภาษา”, 10. 

53Vaman Shivram Ate, The student's Sanskrit-English dictionary, 284. 
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นานที”54 น่าสังเกตคือขนบการสวดอ้อนวอนเทพในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์และวรรณคดีของชาว
อินเดียปรากฏสืบทอดมายังคัมภีร์พระพุทธศาสนาในสมัยหลังพุทธกาลด้วย เพียงแต่การสวดบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนจากเทพมาสู่พระรัตนตรัย ประกอบด้วยพระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์ หรือ   
พระอรหันตสาวก ในคัมภีร์พระไตรปิฏกปรากฎข้อความที่ว่าด้วยบทปณามคาถาตอนเริ่มเรื่องบูชา     
พระรัตนตรัย รวมทั้งพระอัครสาวก คัมภีร์พระพุทธศาสนาที่เก่าแก่อย่างมหาวัสตุอวทาน ซึ่งเป็น   
พระวินัยปิฏกของนิกายโลโตตรวาท มีเนื้อหาบรรยายพุทธประวัติอย่างละเอียด ในตอนเริ่มเรื่องกวี
รจนาบทเปิดเรื่องโดยกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าดังข้อความขนาดยาวที่ว่า“oṃ namaḥśrīmahā 

buddhāyātītānāgata pratyut pannebhyaḥsarva buddheyaḥ55 = โอม ขอความนอบน้อมจงมี
แด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่ และพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งในอดีต อนาคต และปัจจุบัน”56  

พัฒนาการของบทประณามพจน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาส่งอิทธิพลต่อมายังคัมภีร์
ชั้นอรรถกถาอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นว่ามีบทประณามพจน์สรรเสริญพระรัตนตรัยซึ่งเป็นธรรมเนียมที่
พบเห็นเสมอในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่อยู่ในอินเดีย ศรีลังกา และในประเทศไทย57 ตัวอย่างเช่นใน
คัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัยปิฏก ผลงานรจนาของพระเถระโฆษาจารย์ ตอนต้นเรื่องกวี
รจนาบทปณาพจน์บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา พระธรรมอันประเสริฐซึ่งขจัดกิเลส
อันมัวหมอง พระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของเหล่าชน58 หรือในคัมภีร์ชินาลังการ ผลงานการรจนาของ
พระพุทธรักขิต พระเถระชาวโรหนะ เกาะลังกา59 ตอนต้นเรื่องกวีบทบูชา    พระรัตนตรัยที่ไพเราะ
ซาบซึ้ง ซึ่งการบันทึกข้อความในรูปของจารึกปรากฏกลวิธีเปิดเรื่องโดยกวีแสดงความนอบน้อมแด่เทพ
เจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน เฉพาะจารึกหลักที่มีบทประณามพจน์สรรเสริญพระรัตนตรัยอาจจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาชั้นอรรถกถาอีกทอดหนึ่ง  

บทประณามพจน์ในกลุ่มจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์มีความสัมพันธ์กับคติความเชื่อ
ทางศาสนาประจ ารัชสมัยนั้น ตัวอย่าง จารึกปราสาทหันไชย ในรัชสมัยพระเจ้าภววรมันที่ 2 จารึก
หลักนี้สะท้อนคติบูชาลัทธิไศวะนิกายและศักติ เนื่องจากกวีเปิดเรื่องด้วยบทประณามพจน์ยกย่องพระ

                                           
54อนงค์ นาคสวัสดิ์, “"นานที" ในบทละครสันสกฤต” (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 12. 
55ส าเนียง เลื่อมใส, มหาวัสตุอวทาน เล่ม 1 , 265. 
56เรื่องเดียวกัน, 1. 
57พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, “ประณามบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลี : แนวคิด รูปแบบและ

ภาษา”, 177. 
58สมันตปาสาทิกาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย , เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้

จาก htt:// www.ebooks.in.th/7318/สมันตปาสาทิกาแปล_ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย/ 
59สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ประวัติวรรณคดีในอินเดียและลังกา, 375-376. 
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ศิวะให้เป็นใหญ่ และกล่าวถึงศักติชายาของพระศิวะ60 จารึกปราสาทแปรรูปและจารึกแม่บุญ
ตะวันออก ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 พราหมณ์ผู้แต่งจารึกสรรเสริญตรีมูรติ ศักติ และเทพ
ชั้นรอง ได้แก่ พระศิวะ พระพรหม พระวิษณุ  พระอุมาและวาสุเทพ61 สะท้อนให้เห็นความเชื่อการ
บูชาเทพและเทวีของศาสนาพราหมณ์อย่างลึกซึ้ง จารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 กวีกล่าวสรรเสริญ  
พระศิวะ เป็นล าดับแรก จากนั้นจึงบูชาพระพรหม พระนารายณ์ รวมทั้งเทพชั้นรอง อาทิ พระจันทร์ 
พระอาทิตย์ พระอัคนี พระกามเทพ แสดงให้เห็นว่ารัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2  พราหมณ์
ในราชส านักเลื่อมใสในแนวคิดไศวะนิกาย และบูชาตรีมูรติกับเทวี และเทพชั้นรองด้วย  

 ตัวอย่างบทประณามพจน์จารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 ขึ้นต้นด้วยค านมัสการพระ
ศิวะ แล้วต่อด้วยค านมัสการพระพรหมและพระนารายณ์ ดังนี้ 

 
   namaś śivāy āstu yad ātmabhāvo 

   ntarvyāpinā sūkṣmajīvenatnvāḥ / 

   vānyā vinā prāṇabhṛtān nitāntam 

   ākhyāyate jeṣṭayat endriyāṇi// 

   viśśavaṃ śivaḥ pātu himāṅśu bhānu 

   kṛśānu netratritayena yasya / 

   vyanakti sākṣitvaṃ anāvṛt ātma 

   tattvārtha dṛṣṭau parito vadātam // 

   vedhās samavyād bhavato mṛtāḍhayaṃ 

   kmandaluṃ sphāṭikam indukāntam/ 

   lokeṣu kāruṇya sudhā payodher 

   dhatte dhikaṃ vījam iv ādarād yaḥ// 

   lakṣmīpatir vvo vatu yasya lakṣmīr 

   vakṣasṭhitā kaustubha bhūṣaṇāya/ 

   snihyāmi sāhaṃ kathina svabhāveṣv 

   apy āśriteṣv atra sad eti nūnaṃ// 
  “ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระศิวะ ผู้ซึ่งร่างกายของพระองค์ถูก
กล่าวถึงอย่างมากมาย โดยปราศจากค าพูดว่า เป็นอินทรีย์แห่งร่างกายของสัตว์

                                           
60จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์. การศึกษาจารึกหันไชย, 25-26. 

       61Georges Coedès, Inscritions du Cambodge v.I (Hanoi: Imrimerie d'extreme 
-orient, 1937),77-78.; Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian inscritions: the Mebon 

and PreRup inscritions of Rajendra Varman II (Delhi: S.N. ublications, 1981), 41-42. 
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ทั้งหลาย เพราะชีวะที่ละเอียดอ่อนแทรกอยู่ภายในอันเป็นเหตุให้ (อินทรีย์) 
เคลื่อนไหวได้ 
  ขอพระศิวะจงคุ้มครองโลกด้วยเนตรทั้งสาม คือ พระจันทร์ พระ
อาทิตย์ และพระอัคนี ซึ่งการเห็นประจักษ์ย่อมปรากฏชัดเจนทุกด้าน ด้วยการ
เห็นพระองค์ตามความเป็นจริง เพราะอาตมันไม่ถูกปกปิดแล้ว 
  ขอพระพรหมจงคุ้มครองท่านทั้งหลาย พระองค์ทรงไว้ซึ่งหม้อน้ าที่
งามเหมือนพระจันทร์ที่ท าด้วยแก้วผลึก อันเต็มด้วยน้ าอมฤตแห่งทะเลน้ าอมฤต 
คือ ความกรุณาในโลกทั้งหลาย เหมือนทรงไว้ซึ่งเมล็ดพืชมากมาย เพราะความ
ห่วงใยในโลกทั้งหลายฉะนั้น  
  ขอพระนารายณ์จงคุ้มครองท่านทั้งหลาย ผู้ซึ่งลักษมีของพระองค์
ทรงคิดแล้วอย่างแน่นอนว่า แม้เมื่อความแข็งกระด้างอาศัยอยู่ที่นี้ ข้าพเจ้าเอง 
ย่อมเสน่หา (ต่อหน้าอก) ทุกเมื่อ จึงอาศัยที่หน้าอก (ของพระนารายณ์) เพื่อ
เป็นเครื่องประดับแก้วเกาตุภะ62” 
 

 ตัวอย่างเนื้อความที่ยกมาพอสังเขป กวีแสดงตนเป็นพวกไศวะนิกาย เพราะนอบ
น้อมพระศิวะเป็นล าดับแรกก่อนเทพองค์อ่ืนๆ กวีขอความคุ้มครองจากพระศิวะ และสื่อแนวคิดว่า
พระศิวะปรากฏพระองค์แทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของร่างกายสัตว์ทั้งหลาย  พระศิวะในแง่นี้จึงด ารง
สถานะเป็นอาตมัน คือ สิ่งอันเป็นแก่นสารของทุกๆ สิ่ง เป็นดังลมหายใจของสัตว์โลกทั้งปวง จากนั้น
กวีจึงกล่าวขอความคุ้มครองจากพระพรหมและพระวิษณุตามล าดับ 

 ในส่วนตอนต้นเรื่องของจารึกปราสาทตาพรหม กวีแสดงบทบทประณามพจน์
สรรเสริญพระรัตนตรัยลัทธิมหายาน กวีบูชาพระพุทธเจ้า “ผู้ทรงเป็นที่พ่ึงพิงของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย” 
มีการกล่าวถึงลัทธิตรีกาย คือ ธรรมกาย (กายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า คือ มีสภาวะเป็นอมตะ เป็น
แก่นแท้ ด ารงอยู่ไม่เสื่อมสลาย) สัมโภคกาย (กายทิพย์ของพระพุทธเจ้า คือ กายเพ่ือการชื่นชมยินดี
ของพระโพธิสัตว์ มีรัศมีรุ่งเรืองแผ่ซ่านไม่มีขอบเขตสิ้นสุด) และนิรมาณกาย (กายที่พระพุทธเจ้าทรง
เนรมิตขึ้นเพ่ือให้คนทั่วไปเห็นพระองค์ คือ กายของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นในโลกมนุษย์) ซึ่งเป็น
กายท้ังสามของพระพุทธเจ้า กวีบูชา พระธรรมในฐานะสิ่งล้ าค่าเพ่ือปูทางไปสู่นิพพาน และพระสงฆ์ 
ผู้เผยแพร่พระธรรมค าสอนตามล าดับ รวมทั้งพระโพธิสัตว์ ดังต่อไปนี้  

 

                                           
 

62ค าแปลจารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 อ้างในชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกสด๊กก๊อกธม 2,” ใน 
จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 : อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร , 
2529), 186, 208. 
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sambhāravistaravibhāvita dharmmakāya  

sambhoganirmitivapur bhagavān vibhaktaḥ/ 

yo gocaro jinajinātmajadehabhājāṃ  

vuddhāya bhūtaśaraṇāya namo astu tasmai // 1 

vande niruttaram anuttaravodhimārggaṃ 

bhūtārthadarśananirāvaraṇaikadṛṣṭim / 

dharmman trilokaviditāmaravandyavandyam/ 

antarvasatṣaḍariṣaṇḍavikhaṇḍakhaḍgam // 2 

samyagvimuktiparipanthitayā vimukta- 

saṅgo pi santatagṛhītaparārthasaṅgaḥ / 

saṅgīyamānajinaśāsanaśāsitānyān 

saṅgho bhisaṃhitahitaprabhavo // 3 

trailokyakāṅkṣitaphalaprasavaikayonir 

agrāṅgulivitapabhūṣitavāhuśākhaḥ / 

hemopavītalatikāparivīta kāyo 

lokeśvaro jayati jaṅgamapārijātaḥ // 4 

“ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิงของสัตว์โลก พระองค์นั้น
มีพระภาค ผู้แบ่งพระกายของพระองค์เองออกเป็น 3 ส่วน คือ ธรรมกาย 
สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย ที่เกิดขึ้นจากสัมภาระ จากบุณยสัมภาระมากมาย 
ผู้ทรงอยู่ในวิสัยของผู้ที่ถือเอาพระกายของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นจุดหมาย
ปลายทาง ผู้ประสบชัยชนะ // 

ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระธรรม ที่ไม่มีสิ่งใดจะสูงไปกว่า ซึ่งเป็นทางไปสู่
โพธิญาณอันยอดเยี่ยมที่เป็นดวงตาดวงเดียวอันปราศจากเครื่องกีดขวางที่เห็นทุก
สิ่งตามความเป็นจริง เป็นที่รู้จักกันในสามโลก และเป็นสิ่งที่ควรเคารพโดยบุคคล
ที่ควรเคารพ คือ เทวดา ที่เป็นพระขรรค์ท าลายหมู่ศัตรูทั้งหกที่อาศัยอยู่ภายใน // 

    ขอพระสงฆ์ แม้จะได้ปลดปล่อยตนเองจากความยึดมั่นถือมั่น  เนื่องจาก
การยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นอันตรายขัดขวางความหลุดพ้นโดยชอบ ผู้ที่ยังยึดติดใน
ผลประโยชน์ของผู้อื่นซึ่งตนยึดถือแล้วอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่กล่าวถึงบ่อเกิดแห่งสิ่งที่
เป็นประโยชน์ ขอจงคุ้มครองพวกท่าน นอกเหนือไปจากคนที่ได้รับการสั่งสอนใน
ค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้รับการสวดอยู่เป็นประจ า // 

ขอพระโพธิสัตว์โลเกศวร จงมีชัยชนะ พระองค์เป็นแหล่งที่มาแหล่งเดียว 
ซึ่งเป็นที่ไหลออกมาของผล ที่คนในสามโลกปรารถนาแล้ว ผู้มีกิ่งใหญ่ คือ พระ
พาหา ประดับด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์อันงดงามอย่างยิ่ง ผู้มีพระวรกายถูกพัน
โดยรอบด้วยเถาวัลย์เส้นเล็กๆ คือ สายยัชโญปวีตที่เป็นทอง ผู้เป็นต้นปาริชาตที่
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เคลื่อนไหวได้ (ต้นปาริชาต) เป็นที่เกิดหนึ่งเดียวที่ผลิตผลออกมาซึ่งผลที่บุคคลผู้
อยู่ในสามโลกต่างปรารถนา (ต้นปาริชาต) มีกิ่งใหญ่จ านวนมาก ถูกตกแต่งด้วยกิ่ง
เล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์ (ต้นปาริชาต) ที่มีล าต้นถูกพันรอบโดยเถาวัลย์ คือ สาย
ยัชโญปวีตทอง//”63 

 
เนื้อหาทั้ง 4 โศลกข้างต้น แสดงเค้ารอยพระพุทธศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย

วัชรยาน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นเป็นคติความเชื่อส าคัญในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหายานแบบตันตระ
นิกายวัชรยาน เป็นพัฒนาการของพระพุทธศาสนาแบบตันตระที่นับถือเรื่องลึกลับ เพียงแต่นิกาย
วัชรยานนับถืออาธิพุทธ ธนานิพุทธและพระโพธิสัตว์ต่างๆ64  

ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับกายของพระพุทธเจ้า โดยแบ่งออกเป็นรูปลักษณ์ตรีกายดังที่
กล่าวถึงในโศลกที่ 1 จารึกปราสาทตาพรหมข้างต้น เป็นรูปแบบเฉพาะของแนวคิดพระพุทธศาสนา
นิกายมหายาน แนวคิดนี้นับว่าแตกต่างจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท กล่าวคือ นิกายเถรวาทเชื่อ
ว่ากายของพระพุทธองค์เป็นเช่นเดียวกับมนุษยโลก คือ มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งประกอบด้วยขันธ์ 5 
หรือ ธาตุ 6 มีสภาพไม่เที่ยง ไม่สามารถตั้งอยู่ในสภาพเดิมได้ ดังพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในพรหมชาล
สูตร ความว่า “เมื่อตถาคตยังมีชีวิต เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมสามารถเห็นตถาคตได้ แต่เมื่อ
ตถาคตได้นิพพานแล้ว เทวดาและมนุษย์จะไม่สามารถเห็นตถาคตได้เลย”ดังนั้น แนวคิดเรื่องกาย
พระพุทธเจ้าตามหลักนิกายเถรวาทจึงแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ กายที่เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลาย 
กับธรรมกาย คือ พระคุณสมบัติเฉพาะพระองค์ อย่างไรก็ตามพุทธปรัชญามหายานได้คัดค้าน ด้วย
เหตุที่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และด ารงพระชนม์ชีพมาอีก 45 พรรษานั้น ในขณะนิพพานก็ดับหายไป
เลย ไม่มีเหตุผลมารองรับ และไม่น่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนานิกายมหายานจึงบ่งชัดว่า    
พระพุทธองค์ด ารงพระกายในรูปลักษณ์ตรีกาย คือ สัมโภคกาย นิรมาณกาย และธรรมกายดังที่กล่าว
ไปข้างต้น การที่ระบุรูปลักษณ์ตรีกายก็เพ่ือจะโยงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์ชีพเป็น            
นิรันดร์ ณ ดินแดนพุทธเกษตรซึ่งพระกายพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับสูญดังที่นิกายเถรวาทยึดถือ65  

ทฤษฏีตรีกายที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อทางศาสนาในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ปรากฏผลการศึกษาในรายงานวิจัย “การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน” ผู้วิจัยได้สรุปว่า 

                                           
63บทแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทยประกอบการศึกษาในที่นี้ เป็นส่วนหนึ่งในบทที่ 3 

“ภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม และบทแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทย” 
64อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 146-147. 
65วศิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ธรรมดา, 

2550), 23,59. 
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ทฤษฏีตรีกาย  เป็นคติความเชื่อส าคัญในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหายานแบบตันตระนิกาย
วัชรยาน เป็นพัฒนาการของพระพุทธศาสนาแบบตันตระที่นับถือเรื่องลึกลับ เพียงแต่นิกายวัชรยาน
นับถืออาธิพุทธ ธนานิพุทธและพระโพธิสัตว์ต่างๆ66  

กล่าวได้ว่าการแต่งบทบูชาพระรัตนตรัยในจารึกปราสาทตาพรหมเป็นขนบการแต่ง
บทประณามพจน์ปรากฏในจารึกหลายหลักประจ ารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้จากจารึก
ปราสาทพระขรรค์ และจารึกประจ าอาโรคยศาลาหลายหลักซึ่งสะท้อนอิทธิพลแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาในสมัยนี้อย่างแจ่มชัด 
    3.1.3 ขนบการด าเนินเนื้อเรื่อง 
     3.1.3.1 การกล่าวถึงสายตระกูลพระมหากษัตริย์ 
                          นอกจากบทประณามพจน์จะองค์ประกอบขึ้นต้นที่ขาดไม่ได้ในจารึก
หลายหลักที่กวีมุ่งสดุดีพระมหากษัตริย์แล้ว การแสดงล าดับวงศ์ตระกูลของพระมหากษัตริย์ถือว่ามี
ความส าคัญด้วยเช่นกัน เพราะเป็นขนบการแต่งซึ่งมีนัยในการสรรเสริญพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น
ด้วย กวีจะกล่าวถึงสายตระกูลหลายล าดับชั้น หรือกล่าวถึงสายตระกูลเชื้อพระวงศ์ต่อเนื่องกัน
ตามล าดับ ถึงแม้เนื้อหาในส่วนนี้อาจดูเหมือนมีความสลับซับซ้อนและพิสดาร เพราะบางจารึกกล่าวถึง
เชื้อสายตั้งแต่ต้นวงศ์ต่อเนื่องอย่างยืดยาว ดูได้จากตัวอย่างจารึกประจ ารัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวันที่ 
2 ทั้งจารึกปราสาทแปรรูป จารึกปักษีจ ากรง จารึกแม่บุญตะวันออก กวีกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ต่างๆ 
เริ่มต้นตั้งแต่ต้นวงศ์ คือ เริ่มด้วยวงศ์ของพระนางโสมากับพราหมณ์ชื่อ เกาณฑิลยะ เรื่อยมาจนถึง  
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 การที่กวีกล่าวถึงสายตระกูลเป็นล าดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งสายตระกูลฝ่าย
พระราชบิดา และตระกูลฝ่ายพระมารดา เนื่องเพราะสายตระกูลที่กล่าวตั้งแต่ต้นวงศ์พระมหากษัตริย์
สืบเนื่องมาถึงการประสูติของพระมหากษัตริย์ที่กวีกล่าวถึง เป็นการประกาศความสูงส่งของเชื้อสาย 
แสดงบุญบารมี รวมทั้งการกล่าวอ้างสิทธิความชอบธรรมของพระมหากษัตริย์ที่จะปกครองอาณาจักร
ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับบุรพกษัตริย์ตามล าดับเชื้อสายนั้นโดยสมบูรณ์  

ตัวอย่างการกล่าวถึงสายตระกูลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ใน
จารึกปราสาทแปรรูปและจารึกแม่บุญตะวันออก เริ่มต้นที่พระเจ้าศรีพาลาทิตยะ สืบเชื้อสายมาจาก
สกุลทางฝ่ายพระมารดา ดังปรากฏเนื้อหาในโศลกที่ 6 ของจารึกปราสาทแปรรูป และเนื้อหาในโศลก
ที่ 8 ของจารึกแม่บุญตะวันออก เนื้อหาเหมือนกัน กวีกล่าวว่าพระเจ้าศรีพาลาทิตยะ เป็นผู้มีชื่อเสียง
อันบริสุทธิ์ ทรงแผ่พระเกียรติยศไปทั่วทั้งแผ่นดินจนจบเขตแดนแห่งมหาสมุทร ทรงปกครองเมือง  
อนินทิตปุระ วงศ์ตระกูลของพระองค์เป็นเครื่องประดับท้องฟ้าที่สืบต่อมาจากพระนางโสมาและเกาฎิ
นยะ เนื้อหาล าดับต่อมากวีเชื่อมโยงสายตระกูลของพราหมณ์กับพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวดองกัน เพ่ือ

                                           
66อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศกึษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน, 146-147. 
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เน้นย้ าถึง “วงศ์อันบริสุทธิ์ เหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงที่ขึ้นจากทะเลน้ านม” (โศลกที่ 14 จารึกแม่
บุญตะวันออก) เนื้อหาจารึกปราสาทแปรรูป โศลกที่ 7 และเนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 10 
กล่าวถึงบุตรีพระภคินีของพระเจ้าศรีพาลาทิตยะ มีพระนามว่า สรัสวดี ได้อภิเษกสมรสกันวิศวรูปะ ผู้
ประเสริฐที่สุดในหมู่พราหมณ์ น่าสังเกตว่าความเปรียบที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหรือความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ์จะปรากฏสอดแทรกกับการบรรยายสายตระกูลพระมหากษัตริย์  เพราะ
พระมหากษัตริย์สืบเชื้อสายมาจากพราหมณ์ การกล่าวอ้างถึงพระเวทในการแสดงสายตระกูลจึงเป็น
เครื่องหมายแทนวรรณะพราหมณ์ แสดงให้เห็นสถานภาพของพระมหากษัตริย์ว่าสูงส่งและมีนัย
ศักดิ์สิทธิ์ จารึกปราสาทแปรรูปและจารึกแม่บุญตะวันออก กล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ใน
โศลกที่ 13 ว่าทรงถือก าเนิดจากพระนางมเหนทรเทวีกับพระเจ้ามเหนทรวรมัน โดยพระเจ้าราเชน
ทรวรมันที่ 2 นั้นทรงด ารงสถานะพระราชาผู้ประเสริฐสุด ในที่นี้จะแสดงรายละเอียดสังเขปเกี่ยวกับ
สายตระกูลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ในจารึกจารึกปราสาทแปรรูป โศลกที่ 6 -12 ล าดับ
เนื้อความไว้ว่า 

 
āsīd āsindhusīmasphuritasitayaśo 

rāśisañcārarājad 

rājyaśrīmaṇḍitāninditapuravikasan- 

mātṛvaṃśādhipatyāḥ / 

somākauṇḍinyavaṃśyo dadhadanatanṛpa- 

dvādaśā dityadīptiś 

śrī bālādityabhūpo valayam iva bhuvo 

maṇḍalaṃ līlayā yaḥ // 6 

yāṃ viśvarūpabhaṭṭo yo 

lebhe tabhaginīsutām / 

patnīm sarasvatīṃ vipro 

vasiṣṭho rundratīm iva // 7 

brahmakṣatriyayor vvaṃśe 

pāraṃparyyodite tayoḥ / 

jāyā dvivedabhṭtasya 

jātā vedavatīti yā // 8 

yasyāḥ puṇyaguṇasya 

mātṛjananībhrātus tanūjo jitā- 

rāteśśrīnṛpatīndravarmanṛpateś 

śauryyeṇa śaurer iva / 

śṛṅge śrījayavarmmaṇaḥ 
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kṛtavatomāhendraśaile purīm 

mātur mmātula nātulo 

tulakalaśśrīpuṣkarākṣo nṛpaḥ // 9 

svarggadvāre pure yā puri puri ca 

purā sthāpitaṃ bhūmibhartrā 

śrībālādityanāmnā nijakulatilake 

naiśvaraṃ liṅgamiddham / 

bhartrā tenaiva vedadvitayamayadṛśā 

pūjayitvā samastair 

bhogaiś svarggapratiṣṭhāmalabhatavilasat  

kīrtisandīpitāśā // 10 

yā tatkulīnāvanipālavaṃśaparaṃ 

parāyām uditā mahatyām / 

mahendradevītimahīva gurvvidevī 

surāṣṭrīva divo’vatīrṇṇā // 11 

mahīpater vvedavatīpitur  yyaḥ 

kalām kulīnas sakalāṃ dadhānaḥ / 

rājanyavaṃśābdhiniśākaraś   śrīmahendravarmmā 

mahanīyakīrttiḥ //
67
 12 

“มีกษัตริย์องค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า ศรีพาลาทิตยะ ผู้มีชื่อเสียงอัน
บริสุทธิ์ แผ่ไปถึงขอบเขตของมหาสมุทร มีอ านาจการปกครอง ที่สืบต่อจากสกุล
ของพระมารดา ที่รุ่งเรืองอยู่ในเมืองอนินทิตปุระ ซึ่งประดับด้วยศิริราชสมบัติ ที่
ปกครองประชาชน สืบต่อมาจากพระนางโสมากับเกาณทินยะที่มีแสงอาทิตย์ 
12 ดวง มีพรหมแดนเป็นวงกลม เหมือน (พระอาทิตย์) โคจรจักรวาล ฉะนั้น // 

พราหมณ์ชื่อวิศวรูปภัฏฏะ ได้นางสรัสวดี บุตรีพระภัคคินีของพระองค์ 
(พาลาทิตยะ) เป็นภรรยา เหมือนพราหมณ์วสิษฐะได้นางอรุณธตีเป็นภรรยา
ฉะนั้น // 

ในวงศ์สกุลของพราหมณ์และพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสูง
ศักดิ์ ชายาของท่านทวิเวทภัฏฏะ ได้ประสูติพระนางเวทวดี // 

พระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่า ศรีปุษรากษะ ผู้ เป็นโอรสของ          
พระเจ้าศรีนฤปตีนทรวรมัน ซึ่งเป็นน้องชายแห่งพระชนนีของมารดา (ของเวทว

                                           
         67Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian inscritions: the Mebon and PreRup 
inscritions of Rajendra Varman II, 103-104. 



201 
 

 

 

 

 

ตี) ผู้กระท าแต่ความดี ผู้ชนะศัตรู ผู้มีความสามารถที่ไม่มีใครเสมอเหมือน ผู้
เป็นลุงของลุงฝ่ายมารดาของพระเจ้าศรีชยวรมัน ได้ตั้งเมืองบนยอดเขามเหนทร
ศิลาด้วยความสามารถดุจพระวิษณุ  // 
     คว ามสมหวั ง อั น รุ่ ง โ รจน์  ด้ ว ย เกี ย รติ ยศอั น เป็ นประกาย  ที่
พระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าศรีพาลาทิตยะ ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งสกุล ให้
บูชาพระศิวลึงค์อันรุ่งโรจน์ ที่สร้างมาแต่ก่อนแล้ว ในเมืองสวรคทวาระ (ประตู
แห่งสวรรค์) และในแต่ละเมือง ด้วยการรวมพระเวททั้งสอง จึงได้ที่อาศัยใน
สวรรค์ พร้อมด้วยโภคะทั้งปวง // 

พระเทวีผู้เป็นใหญ่ นามว่า มเหนทรเทวี ผู้ถือก าเนิด ในสกุลอันยิ่งใหญ่
และประเสริฐ เป็นเชื้อสายแห่งสกุลอันสูงส่งของพระมหากษัตริย์ ดุจดังเทพธิดา
ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ฉะนั้น // 

พระเจ้าศรีมเหนทรวรมัน ผู้สืบสายสกุลจากพระมหากษัตริย์ ที่เป็นบิดา
ของ พระนางเวทวดี เป็นผู้ช านาญในศิลปะทั้งปวง ผู้เป็นพระจันทร์ที่ท าให้
มหาสมุทร คือ สกุลอันยิ่งใหญ่มีเกียรติ ควรแก่การบูชา //”68  

 
                       การกล่าวถึงสายตระกูลพระมหากษัตริย์นี้เห็นได้ในจารึกปราสาทตาพรหมด้วย
เช่นกัน กวีผู้แต่งค านึงถึงความส าคัญของล าดับสายตระกูลจึงแสดงสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 อย่างละเอียด หลังจากที่กวีแสดงบทประณามพจน์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นจึง
กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ผู้รุ่งเรืองในอดีตทั้งหลาย บุคคลส าคัญของต้นวงศ์กวีเริ่มจาก พระเจ้า
เศรษฐวรมัน พระราชโอรสของพระเจ้าศรุตวรมัน “ผู้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศอันสะอาดบริสุทธิ์ ผู้
ประสูติยังวงศ์กษัตริย์ที่ขาวบริสุทธิ์” (โศลกที่ 6) ทรงประสูติในวงศ์แห่งศรีกัมพุอันประเสริฐ ซึ่งตั้งอยู่ 
ณ เมืองชยาทิตยปุระ (โศลกที่ 7) จากนั้นกล่าวถึงตระกูลทางฝ่ายมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดย
กล่าวถึงพระนางราชลักษมี “ผู้เป็นใหญ่แห่งสตรีทั้งหลาย ทรงประสูติแล้วในมหาสมุทร คือ ตระกูล
ฝ่ายพระมารดาอันรุ่งเรือง” (โศลกที่ 8) กล่าวถึงพระเจ้าภววรมัน “พระองค์เป็นผู้ก่อตั้งวงศ์ของ        
พระเจ้าแผ่นดินราวกับประภามณฑลของพระจันทร์” (โศลกที่ 9) กล่าวถึงพระเจ้าศรีหรรษวรมัน             
ผู้ทรง “ประสูติในวงศ์ตระกูลของพระเจ้าภววรมันเทวะ” (โศลกที่ 10) จากนั้นกวีจึงกล่าวถึงบุคคล
ส าคัญที่ให้การประสูติพระมหากษัตริย์ที่กวีมุ่งสรรเสริญ โดยกล่าวถึงพระมารดาและพระราชบิดา คือ       
พระนางศรีชัยราชจูฑามณี ซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระเจ้าธรณินทรวรมัน   

                                           
68ค าแปลใน ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกปราสาทแปรรูป (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 

2543), 61-62. 
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ที่ 2  พระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 เรื่อยมาจนถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังจะยกตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 
          āsīd akhaṇḍamanudaṇḍadharāvanīndra 

           vandyo varaś śrutavatāṃ śrutavarmmasūnūḥ/ 

              śrīśreṣṭhavarmmanṛpatiś śucibhir yaśobhiś 

           śreṣṭho vadātavasudhādharavaṃśayoniḥ// 6 
      śrīkamvuvaṃśāmvarabhāskaro yo 

     jāto jayādityapurodayādrau / 

             prāvodhayat prāṇahṛidamvujāni 

     tejonidhiś śreṣṭhapurādhirājaḥ // 7 
     jātā tadīye navagītakīrtti 

     candorllasanmātṛikulāmvurāśau/ 

     rarāja lakṣmīr iva yā satīnām 

     agresarī kamvujarājalakṣmīḥ// 8 
    bharttā bhuvo bhavapure bhavavarmmadevo 

    vibhrājamānarucirañjitamaṇḍalo yaḥ/ 

    purṇaḥ kalābhir avanīndrakulaprasuteḥ 

                    karttāmṛitāṃśur iva tāpaharaḥ prajānām// 9 
    sarvvaānavadyavinayadyutivikramo yas 

    tadvaṃśajo janitaviśvajanīnavṛttiḥ/ 

    śrīharṣavarmma nṛipatirhatavairiharṣo 

    janyeṣu diṅmukhavikīrṇayaṣovitānaḥ// 10 
     mahībhujā śrījayarājacuḍā- 

                     maṇir mahiṣyam udapādi tena/ 

                                       tasyāṃ yaśaścandramarīcigaurā 

                     gaurīva gaurīguruṇāgradevyāṃ //  11 

“พระราชาผู้ทรงพระนามว่าศรีเศรษฐวรมันที่มีชื่อเสียง ผู้สมควรจะถูก
กราบไหว้ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ผู้ธ ารงไว้ซึ่งกฎหมายของพระมนูอย่าง
ไม่ขาดตกบกพร่อง พระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่นักปราชญ์ทั้งหลาย 
พระโอรสของพระเจ้าศรุตวรมัน คือ พระเจ้าแผ่นดินที่มีพระนามว่า เศรษฐวร
มัน ผู้ประเสริฐที่สุดเพราะพระเกียรติยศอันสะอาดบริสุทธิ์ ผู้ประสูติยังวงศ์
ตระกูลของพระเจ้าแผ่นดินอันบริสุทธิ์// 

พระองค์ ทรงเป็นพระอาทิตย์ที่เกิดขึ้นแล้วบนท้องฟ้า คือ วงศ์ของ
ศรีกัมพุอันรุ่งเรือง ซึ่งเกิดแล้วบนภูเขาเป็นที่ขึ้นของพระอาทิตย์ คือ เมืองชยา
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ทิตยปุระ ท าให้ดอกบัวคือดวงใจของสัตว์โลกเบิกบาน พระองค์เป็นที่รวมของ
อ านาจทรัพย์สมบัติ ทรงเป็นพระราชาที่เหนือพระราชาองค์อื่นๆ แห่งเมือง
เศรษฐปุระ// 

พระนางกัมพุราชลักษมี ผู้เป็นใหญ่ในบรรดาสตรีที่ซื่อสัตย์ต่อสามี ทรง
ประสูติแล้วในมหาสมุทร คือ ตระกูลฝ่ายพระมารดาอันรุ่งเรือง ราวกับ
พระจันทร์ที่งดงาม คือ พระเกียรติยศที่ไม่เคยถูกต าหนิ ราวกับว่าพระลักษมีที่
เกิดแล้วจากมหาสมุทร // 

พระเจ้าภววรมันผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เมืองภวปุระ  ผู้ซึ่งมีมณฑลถูก
ท าให้สว่างด้วยแสงที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา ผู้ประสูติจากตระกูลของพระเจ้า
แผ่นดิน ผู้สร้างการก าเนิดของวงศ์พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่มีความสมบูรณ์ด้วย
ศิลปศาสตร์ทั้งปวง  ผู้เหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงที่ขจัดความทุกข์ของทวย
ราษฎร์ทั้งหลาย // 

พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าศรีหรรษวรมัน ทรงมีความอ่อน
น้อมถ่อมตน ทรงมีความเก่งกล้าอันรุ่งเรือง ยกเว้นจากการถูกต าหนิทั้งปวง 
พระองค์ประสูติในวงศ์นั้นของพระเจ้าภววรมันเทวะพระองค์ทรงมีความ
ประพฤติอันเป็นแบบแผนของคนทั้งปวง อันพระองค์ทรงท าให้เกิดขึ้นแล้ว 
พระองค์ทรงก าจัดความร่าเริงของข้าศึกศัตรูในการรบทั้งหลาย ผู้มีเพดานของ
พระเกียรติยศถูกท าให้กระจายไปในทิศ         ทั้งหลาย // 

พระนางศรีชยจูฑามณิ ผู้ขาวเหมือนกับรัศมีแห่งพระจันทร์ เนื่องจาก
พระเกียรติยศอันบริสุทธิ์ ผู้ประสูติโดยพระราชาพระองค์นั้น ในพระมเหสี คือ 
พระนางกัมพุชราชลักษมี ซึ่งเหมือนกับพระนางเคารี ผู้ขาวราวกับว่า
พระจันทร์เนื่องจากพระเกียรติยศอันบริสุทธิ์ซึ่งทรงบังเกิดในพระมเหสีของ
ท้าวหิมวัต //” 

 

 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมแสดงรายละเอียดเชื้อสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
แสดงเชื้อสายพระมหากษัตริย์สืบทอดจากบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาลดหลั่นลงกันมา ใน
ที่นี้จะจ าลองแผนผังอธิบายเชื้อสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนี้ 
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     พระเจ้าศรุตวรมัน               (.......x.......)  
 
 

                                   
                                   พระเจ้าเศรษฐวรมัน 

 
 
                     
                                                 พระเจ้าภววรมัน    พระนางกัมพุชราชลักษมี 
 
                    (.......x.......) 
 
 
 
           (.......x.......)        พระเจ้าชัยวรมันที่ 6  
   
 
(.......x.......)    พระเจ้ามหีธราทิตยะ  พระนางราช-     พระเจ้าหรรษวรมันที่ 3 
        ปตีนทรลักษมี 
 
 
พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2    พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2    พระนางศรีชยราชจูฑามณิ 
 
 
                                                
                                                พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 
       

แผนผังที่ 1 ล าดับเชื้อสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
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                        3.1.3.2 การกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และการเชิดชู     
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ 
               เนื้อหาของจารึกที่เชิดชูพระเกียรติพระมหากษัตริย์จะขาดองค์ประกอบ
ส าคัญไม่ได้ คือ การบรรยายเหตุการณ์พระราชกรณียกิจทั้งการสงคราม การปกครอง และการศาสนา       
พระราชกรณียกิจทางศาสนานี้ครอบคลุมทั้งการท าบุญถวายสิ่งของแด่ศาสนสถาน รวมทั้งอุทิศข้าทาส
ให้ดูแลสถานที่เหล่านั้น เพ่ือแสดงให้เห็นความสนพระราชหฤทัยของพระมหากษัตริย์ว่าพระองค์มิได้
ละเลยกิจอันควรปฏิบัติ รวมทั้งการแฝงนัยเชิดชูพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ตัวอย่างเนื้อหาในจารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7 เนื้อหาจารึกสรรเสริญพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ทั้งความ
กล้าหาญจากการท าสงคราม และความรอบรู้ในด้านปรัชญา เนื้อความในโศลกที่ 10 กล่าวถึงพระราช
ภารกิจด้านการรบ อันเป็นหน้าที่หลักของวรรณะกษัตริย์ แสดงการเชิดชูความเก่งกล้าสามารถ
โดยตรง ดังที่ว่า 
 
   yo sau prān dhāmbhujena jetuṃ 

   ājau vinā savyabhujan nu śaktaḥ / 

   pur jayan savyabhujena kāryyaṃ 

   savyāpasavyāhitam icchati sma // 10 
“สามารถในการรบพุ่งที่จะเอาชัยช านะแก่ศัตรูได้ด้วยการ (ขวา) อันทรง

พลังโดยมิต้องอาศัยกรซ้าย ต่อจากนั้นจึงเอาชัยช านะแก่ศัตรูด้วยกรซ้ายอีก คือ
พยายามเอาชัยช านะทั้งทางด้านขวาและซ้าย”69 

 

                              เนื้อหาจารึกหลักเดียวกันนี้ ยังแสดงนัยการสรรเสริญพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 
ในทางอ้อม ดังปรากฏในโศลกท่ี 21 กวีแสดงแนวคิดตามหลักปรัชญาชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 
ทรงขจัดความโง่เขลาในหมู่ประชาชนที่ยังอยู่ในหนทางแห่งความมืดบอด ดังที่กวีกล่าวว่าพระองค์ทรง
ให้แสงสว่างภายในถ้ าอันมืดมิด แสงสว่างดังกล่าวนี้มีอานุภาพสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่า ดังนี้ 
 
   guhāgaṛhe dhvāntaghṇe dhiyā yo 

   raśmipratānaṃ vittāna tiṣṭhan / 

   ādityanāmnaiva samānamāno 

   (bhā)nur guhādhvāntajitau na tasya // 21  

                                           
69ค าแปลอ้างในหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, “จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 7, ” ใน จารึกในประเทศไทย 

เล่ม 4: อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 17-18 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 165,172. 
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    “เมื่ออยู่ภายในถ้ าที่มืดสลัว ท่านก็ใช้สมาธิของท่านเปลง่รัศมีอันเฉิดฉาย
ออกมา (ดวงอาทิตย์) ที่ส่องแสงย่อมได้รับการยกย่องเท่ากับ (ดวงดาว) ที่มีนามว่า
อาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์นี้ (ก็ไม่เท่ากับดวงอาทิตย์ผู้นี้) ในเมื่อเปรียบเทียบกับชัยชนะ
ที่ท่านผู้นี้มีต่อความมืดมนภายในถ้ า”70 
 

                                  อนึ่ง การบรรยายรายละเอียดพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในจารึก
สดุดีกษัตริย์ปรากฏในบทสรรเสริญที่เน้นความงามของอลังการวรรณศิลป์ ในแง่นี้กวีจึงไม่ได้กล่าว
อย่างตรงไปตรงมา แต่กล่าวด้วยชั้นเชิงอลังการ รายละเอียดดังกล่าวปรากฏในเนื้อหาจารึกปราสาท
ตาพรหมอย่างสมบูรณ์ กวีผู้แต่งแสดงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผ่านเนื้อหาที่มุ่งเน้นการ
สร้างอลังการ ดังเช่น ในด้านการรบ นับเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์เพ่ือสร้างความ
มั่นคงของอาณาจักร กวีกล่าวว่า ณ สมรภูมิแห่งสงคราม พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงท าสงครามด้วย
ความห้าวหาญและมีชัยชนะเหนือศัตรูอย่างเด็ดขาด (โศลกที่ 21) ในด้านการอ านวยประโยชน์สุขแก่
ทวยราษฏร์ นับเป็นพระราชกรณียกิจอันพึงกระท าของพระมหากษัตริย์ กวีกล่าวว่า ในรัชสมัยของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีการสถาปนาอาโรคยาศาลาและภายในบริเวณศาสนสถานตาพรหมเมื่อมีผู้คน
ได้รับความเจ็บป่วยก็มีการดูแลรักษา (โศลกที่117 -118)  ในด้านศาสนา เป็นพระราชกรณียกิจที่โดด
เด่นมากในจารึกปราสาทตาพรหม เพราะเมื่อพิจารณาข้อความส่วนใหญ่ในจารึกปราสาทตาพรหม 
พบว่ากวีได้อุทิศเนื้อหาจ านวนมากเพ่ือน าเสนอพระราชจริยาวัตรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในกิจกรรม
ทางศาสนาเป็นหลัก หมายความว่า พระมหากษัตริย์พระองค์นี้มีความสนพระราชหฤทัยในการ
ด าเนินงานทางศาสนาเป็นพิเศษ กล่าวคือ มีการแสดงความกตัญญูต่อพระราชมารดา ครู ด้วยการ
สร้างรูปเหมือนเพ่ือประดิษฐานเป็นอนุสรณ์แห่งความเลื่อมใสศรัทธา และมีเทพบริวารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาง
ศาสนาจ านวนมาก มีสิ่งของจ านวนมากที่พระองค์ทรงอุทิศถวายภายในศาสนสถานตาพรหม มีการ
เฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนาอย่างสนุกรื่นเริง ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวนี้ปรากฏร่วมกันทั้งในกลุ่ม
จารึกประจ ารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังเช่น จารึกปราสาทพระขรรค์ และจารึกกลุ่มอาโรคยศาลา 
เป็นต้น  
   3.1.4 ขนบการปิดท้ายหรือบทจบเรื่อง 

 องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ คือ ขนบการปิดท้าย
หรือบทจบเรื่อง จารึกบางหลักจะแสดงรายชื่อผู้รจนาและรายละเอียดของตนอย่างสังเขปในเนื้อความ
สุดท้าย เช่น จารึกปราสาทพระขรรค์ จารึกปราสาทตาพรหม  หรือกล่าวถึงกวีผู้ จ าลองตัวอักษรตาม
พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ เช่น จารึกปราสาทหันไชย รวมทั้งแสดงสารของ

                                           
 

70เรื่องเดียวกัน, 168, 173. 
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พระมหากษัตริย์โดยฝากฝังแนวทางเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนาที่ส าคัญซึ่งทุกคนควรตระหนักถึง 
เช่น จารึกปราสาทแปรรูป จารึกปักษีจ ากรง ดังนั้น รายละเอียดในตอนจบของจารึกจึงเป็ นสิ่งควร
พิจารณา เพราะจะเป็นถ้อยแถลงของกวีที่ต้องการสื่อสารเนื้อความในล าดับสุดท้าย ในส่วนจารึก
ปราสาทตาพรหมนั้นตอนท้าย กวีด าเนินตามรูปแบบขนบการจบบทสดุดีพระมหากษัตริย์ โดยฝาก
สารของพระมหากษัตริย์ให้อนุชนรับรู้ถึงสิ่งก่อสร้างภายในศาสนสถานตาพรหมที่ต้องรักษาหวงแหนไว้
ให้ดี เนื่องจากสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเป็นสื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การดูแลรักษาศาสนสถาน
แห่งนี้จึงส าคัญยิ่ง เพ่ือให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติหรือขโมย (โศลกที่ 144)  แล้วระบุชื่อผู้แต่ง คือ 
เจ้าชายศรีสูรยกุมาร หรือ เจ้าชายสุริยกุมาร ประสูติจากพระอัครชายา กวีผู้แต่งเป็นรัชยาทของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 (โศลกที่ 145) รายละเอียดโครงสร้างของขนบในกลุ่มจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งรายละเอียดของเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่มีรูปแบบด าเนินเรื่องตามขนบของจารึกสดุดี
พระมหากษัตริย์  

กล่าวโดยสรุป เนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหมด าเนินตามขนบของจารึกในกลุ่ม
สดุดีพระมหากษัตริย์ กวีเลือกใช้ภาษาสันสกฤตและรูปแบบร้อยกรองที่หลากหลาย เปิดเรื่องด้วยบท
ประณามพจน์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อทางศาสนา บรรยายสายตระกูลของพระมหากษัตริย์ 
บรรยายเหตุการณ์พระราชจริยาวัตรของพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา บรรยายรายการของถวายเป็นเครื่องพลีแด่สิ่งเคารพบูชาจ านวนหลายรายการ และจบลงด้วย
การฝากสารของพระมหากษัตริย์และระบุชื่อผู้แต่ง กล่าวได้ว่าขนบการสดุดีพระเกียรติดังกล่าวมีครบ
สมบูรณ์ในจารึกปราสาทตาพรหม และย่อมมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการสร้างสรรค์อลังการด้าน
เนื้อความอีกด้วย  
 

               3.2 ขนบ (สมยะ) ความคิดและความเชื่อของกวีในการแต่งจารึกปราสาทตาพรหม 
      นอกจากการสร้างสรรค์เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมจะมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ขนบจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ดังที่ได้อภิปรายไปแล้ว ขนบหรือสมยะอันเป็นความคิดความเชื่อของ
กวีถือได้ว่าเป็นกลวิธีการแต่งจารึกปราสาทตาพรหมให้มีความโดดเด่นอีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งใน
ความคิดของกวีนั้นย่อมมีความเชื่อหรือการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสืบทอดต่อกันมา ในหมู่กวีสันสกฤตสม
ยะท่ีสืบทอดความคิดและวิธีการจากกวีรุ่นก่อนมักจะเป็นที่นิยมในการแต่งกวีนิพนธ์ ดังเนื้อความตอน
หนึ่งที่โยเคศวร กวีอินเดียในคริสต์ศตวรรษท่ี 8 กล่าวถึงการเดินตามแนวทางสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ตาม
กวีรุ่นก่อน โดยกล่าวว่าเส้นทางที่กวีพาณะได้เดินอยู่นั้น ต่อมากวีภวภูติ กวีกมลายุทธะ กวีเกศฏะ กวี
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ศรี วากปติราชะ ก็ได้ค้นพบ71 ซึ่งย่อมหมายความว่าแนวคิดการสร้างงานจากกวีรุ่นโบราณเป็นที่รับรู้
ในหมู่กวีรุ่นต่อมา และความคิด ความเชื่อของกวีนี้เองกลายเป็นแนวคิดในเรื่องสมยะ คือ ความเชื่อที่
กวีจินตนาการถึงสิ่งหนึ่งในแง่จินตภาพหรือเป็นภาพพจน์ที่กวีสร้างขึ้น 

ในจารึกปราสาทตาพรหม ขนบหรือสมยะซึ่งเป็นความคิดและความเชื่อของกวีนั้น
ปรากฏให้เห็นในโศลกจ านวนหลายบท จะเห็นได้ว่ากวีเข้าใจแนวคิดในเรื่องสมยะในการสรรเสริญ
บุคคลส าคัญและพระมหากษัตริย์โดยการสร้างภาพพจน์ตามจินตนาการของกวี ดังจะพิจารณา
ความคิดเรื่องขนบหรือสมยะที่เป็นความเชื่อของกวีโดยกล่าวถึงพระเกียรติยศว่ามีความสะอาดบริสุทธิ์ 
และการอ้างถึงความเชื่อในเรื่องเทพ  

ความคิดและความเชื่อของกวีโดยกล่าวถึงพระเกียรติยศว่ามีความสะอาดบริสุทธิ์ 
ปรากฏชัดเจนคือในเนื้อหาโศลกที่ 6 , 8, 9, 10, 11 และโศลกที่ 16 ดังต่อไปนี้ 

 
        āsīd akhaṇḍamanudaṇḍadharāvanīndra- 
         vandyo varaś śrutavatāṃ śrutavarmmasūnuḥ / 

         śrīśreṣṭhavarmmanṛpatiś śucibhir yaśobhiś 

         śreṣṭho vadātavasudhādharavaṃśayoniḥ // 6 
“พระราชาผู้ทรงพระนามว่าศรีเศรษฐวรมัน ผู้สมควรจะถูกกราบไหว้

ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ผู้ธ ารงไว้ซึ่งกฎหมายของพระมนูอย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง พระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่นักปราชญ์ทั้งหลาย พระโอรสของ
พระเจ้าศรุตวรมัน คือ พระเจ้าแผ่นดินที่มีพระนามว่า เศรษฐวรมัน ผู้
ประเสริฐที่สุดเพราะพระเกียรติยศอันสะอาดบริสุทธิ์ ผู้ประสูติยังวงศ์ของพระ
เจ้าแผ่นดินอันบริสุทธิ์” 

 
เนื้อหาในโศลกข้างต้น จะเห็นมโนทัศน์ที่เป็นความคิดและความเชื่อของกวีโดยการย้ าให้

เห็นว่าพระเกียรติยศของพระเจ้าเศรษฐวรมันนั้นประเสริฐที่สุด เพราะพระเกียริยศของพระองค์มี
ความสะอาดบริสุทธิ์ นัยนี้ จะเห็นได้ว่าในความเชื่ออันเป็นที่รับรู้ของกวี พระเกียรติยศของกษัตริย์
จะต้องไม่มีความด่างพร้อยหรือถูกต าหนิติเตียน หมายความว่าชื่อเสียงและพระเกียรติคุณที่ประชาชน
ยกย่องกษัตริย์พระองค์นั้นจะต้องไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใด ดังนั้นพระเกียรติยศอันประเสริฐที่ได้รับ
การยกย่องจึงต้องมคีวามสะอาดบริสุทธิ์หรือแทนด้วยสีขาวอันบริสุทธิ์  

ขนบหรือสมยะที่เป็นความเชื่อของกวีโดยกล่าวเทียบพระเกียรติยศของกษัตริย์ว่า
สะอาดบริสุทธิ์ เป็นสีขาวไม่มีมลทินดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อของกวีตั้งแต่โบราณมาแล้ว ในการสดุดี
                                           

71กุลนิจ คณะฤกษ์, “ขนบการประพันธ์และทรรศนะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในวรรณคดีสันสกฤต: 
ศึกษาเปรียบเทียบจากวรรณคดีมหากาพย์กับวรรณคดีกาวยะ,” 21-22. 
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กษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ ความเชื่อในลักษณะดังกล่าวน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกวีอินเดีย ดังที่
จิรพัฒน์  ประพันธ์วิทยากล่าวถึงจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศอินเดียซึ่ งเป็นจารึกของ              
พระเจ้าสมุทรคุปตะ พบที่เมืองอัลละฮะบาด กวีสรรเสริญพระเกียริยศของพระเจ้าสมุทรคุปตะไว้ใน
บรรทัดที่  30 -31ไว้ ว่ า “pradāna-bhuja-vikrama-praśama-śāstra-vākyodyai-rūpryyupari- 

sañcayocchritamaneka-mārggaṃ-yaśaḥ-punāni-bhuvanatrayaṃ-paśupaterjjaṭān 

targuhānirodha-parimokṣa-śīghramiva-pāṇḍu gāṅgaṃ” เนื้อหาท่อนที่กวีสรรเสริญพระเจ้า
สมุทรคุปตะบ่งชี้ว่าในจินตนาการของกวีนั้น  พระเกียรติยศของพระเจ้าสมุทรคุปตะเทียบเท่ากับ
สายน้ าคงคา เกียรติยศนั้นมีหลายทาง อันเกิดจากทาน ความเก่งกล้าในการรบ จากความสงบควบคุม
ตนเองได้ และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ ที่เพ่ิมพูนขึ้น กวีอินเดียใช้ความเชื่อที่ว่าน้ าในแม่น้ าคง
คาเทียบเคียงกับพระจริยาวัตรอันประเสริฐของกษัตริย์ในแง่ที่ว่าน้ าคงคามีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นสี
ขาวเช่นเดียวกับคุณงามความดีของกษัตริย์ที่ช าละล้างโลกให้สะอาดหมดจด  การที่กวีถือว่าเกียรติยศ
เป็นสีขาว เพราะเมื่อเกียรติแพร่กระจายไปยังทางไหนก็ท าให้ทุกสิ่งขาวไปหมด 72 เมื่อพิจารณา
ข้อความในจารึกดังกล่าวจะเห็นว่าสมยะอันเป็นความเชื่อของกวีทั้งในอินเดียและกัมพูชาเป็นที่รับรู้
ร่วมกันว่าพระเกียรติยศอันประเสริฐของกษัตริย์จะมีสีขาวบริสุทธิ์ สอดคล้องกับเนื้อหาจารึกปราสาท
ตาพรหมในโศลกท่ี 10 ที่ว่า 

 

        sarvvaānavadyavinayadyutivikramo yas 

        tadvaṃśajo janitaviśvajanīnavṛttiḥ / 
        śrīharṣavarmmanṛpatir hatavairiharṣo 

        janyeṣu diṅmukhavikīrṇayaśovitānaḥ // 10 
“พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าศรีหรรษวรมัน ทรงมีความอ่อน

น้อมถ่อมตน ทรงมีความเก่งกล้าอันรุ่งเรือง ยกเว้นจากการถูกต าหนิทั้งปวง 
พระองค์ประสูติแล้วในวงศ์นั้นของพระเจ้าภววรมันเทวะ พระองค์ทรงมีความ
ประพฤติอันเป็นแบบแผนของคนทั้งปวง อันพระองค์ทรงท าให้เกิดขึ้นแล้ว 
พระองค์ทรงก าจัดความร่าเริงของข้าศึกศัตรูในการรบทั้งหลาย ผู้มีเพดานของ
พระเกียรติยศถูกท าให้กระจายไปในทิศทั้งหลาย” 

 
เนื้อหาในโศลกข้างต้น สอดรับกับความเชื่อของกวีที่ว่าพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของ

กษัตริย์จะแผ่ไปทั่วทุกทิศ ในเนื้อความนี้กวียกย่องพระเจ้าศรีหรรษวรมันว่าทรงได้รับการสรรเสริญไป

                                           
72จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “ค าบรรยายเรื่อง จารึกภาษาสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา,” ใน 

ภาษา-จารึก 7 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. พิมพ์เนื่องใน
วาระเกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา), 35. 
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ทั่วทุกหนทุกแห่ง ซึ่งในจินตนาการของกวีนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเพดานของพระเกียรติยศแผ่
กระจายไปในทิศทั้งหลาย หมายความว่าพระเกียรติยศของพระเจ้าศรีหรรษวรมันมีสีขาวบริสุทธิ์
เดินทางไปในทุกแห่ง เพราะการเผยแพร่เกียรติคุณความดีงามของพระองค์อันเป็นที่ขับขานในหมู่
ประชาชนทั้งหลายนั่นเอง ส่วนเนื้อหาในโศลกที่ 16 นอกจากกวีจะสื่อความเปรียบว่าพระเจ้าศรีธรณี
นทรวรมันมีความงดงามเหมือนดวงจันทร์แล้ว กวีสื่อภาพพระเกียรติยศของพระองค์ว่ามีกลิ่นหอม ซึ่ง
กลิ่นของพระเกียรติยศหอมฟุ้งขจรไปทุกทิศ ดังนั้น ในความเชื่อของกวีพระเกียรติยศจึงมีความหอมยัง
ความ อ่ิมเอมใจให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสกลิ่นนั้น ดังที่ว่า 
 

       tayos tanūjo mahitadvijendro 

                     dvijendravego dvijarājakāntaḥ / 
                     dikcakravālotkaṭakīrttigandho 

                     yo dhīśvaraś  śrīdharaṇīndravarmmā // 16 

“พระโอรสของคนทั้งสอง (พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะและพระนางราชป
ตีนทรลักษมี) เป็นจอมแห่งพราหมณ์ที่คนนับถือแล้ว ผู้มีความรวดเร็วเหมือน
พระยาครุฑ ผู้มีความงามเหมือนกับพระจันทร์ ผู้มีกลิ่นหอม คือ  พระ
เกียรติยศ (ของพระองค์) ฟุ้งขจรทั่วทุกทิศ พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่
ยิ่งใหญ่มีพระนามว่าศรีธรณีนทรวรมัน” 

 
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมในโศลกที่ 8 จะเห็นว่ากวีใช้สมยะในลักษณะเช่นเดียวกับ

เนื้อความโศลกที่ 6 เพียงแตก่วีใช้ความเปรียบพระเกียรติยศเทียบเท่ากับพระจันทร์ ดังความที่ว่า 
 

jātā tadīye navagītakīrtti 

       candorllasanmātṛkulāmvurāśau / 
rarāja lakṣmīr iva yā satīnām 

       agresarī kamvujarājalakṣmīḥ // 8 
“พระนางกัมพุราชลักษมี ผู้โดดเด่นที่สุดในบรรดาสตรีที่ซื่อสัตย์ต่อ

สามีประสูติแล้วในมหาสมุทร คือ วงศ์ฝ่ายพระมารดาที่รุ่งเรือง ราวกับ
พระจันทร์ที่งดงาม คือ พระเกียรติยศที่ไม่เคยถูกต าหนิ  ราวกับว่า   พระ
ลักษมีที่เกิดแล้วจากมหาสมุทร” 

 
ตัวอย่างในโศลกข้างต้น การที่กวีอ้างถึงพระนางกัมพุราชลักษมี โดยยกย่องพระ

เกียรติยศที่ไม่เคยถูกต าหนิว่าเปรียบเหมือนพระจันทร์อันงดงามนี้ พิจารณาจากสมยะอันเป็นขนบ
ความเชื่อของกวีจะเห็นว่าพระจันทร์มีลักษณะร่วมกับพระเกียรติยศอันบริสุทธิ์ คือไม่เคยถูกต าหนิใน
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โทษอันด่างพร้อย พระจันทร์ในโศลกนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความงาม ความรุ่งเรือง และเมื่อพิจารณา
เนื้อความโดยรวมน่าสังเกตด้วยว่าเหตุที่พระจันทร์คงความบริสุทธิ์เสมอกับพระเกียรติยศอันขาว
สะอาดนี้ เพราะพระจันทร์ถือก าเนิดมาจากมหาสมุทร ดูได้จากการที่กวีกล่าวถึงพระนางลักษมีเทวีซึ่ง
ถือก าเนิดมาจากมหาสมุทร นัยที่เชื่อมโยงกันกับในเทวปกรณัมในวาระที่พระนางลักษณมีผุดขึ้นมา
จากมหาสมุทรนี้พระจันทร์ก็เป็นสิ่งวิเศษที่ถือก าเนิดมาจากมหาสมุทรเช่นเดียวกัน เนื้อหาในโศลก
ต่อมา กวีใช้ความเปรียบเช่นเดียวกัน โดยกล่าวยกย่องพระเกียรติคุณอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าภววรมัน 
ดังที่ว่า 

 
bharttā bhuvo bhavapure bhavavarmmadevo 

       vibhrājamānarucirañjitamaṇḍalo yaḥ / 

pūrṇaḥ kalābhir avanīndrakulaprasuteḥ 

       karttāmṛitāṃśur iva tāpoharaḥ prajānām // 9 
“พระเจ้าภววรมันเทวะ ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินที่เมืองภวปุระ พระองค์มี

แว่นแคว้นที่ถูกท าให้พอใจ เพราะความพึงพอใจ (ของประชาชน) ที่ปรากฏอยู่ 
พระองค์เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะทั้งหลาย เป็นผู้สร้างต้นวงศ์ของพระเจ้า
แผ่นดินทั้งหลาย (ในกัมพูชา) เป็นผู้ขจัดความเดือดร้อนของประชาชนราวกับ
ว่าพระจันทร์ (ผู้มีน้ าอมฤตเป็นแสง) พระจันทร์ซึ่งมีมณฑลสว่างไสวด้วยแสงที่
ส่องอยู่ ผู้สร้างวงศ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย (วงศ์พระจันทร์ในอินเดีย) ผู้มี
เสี้ยวทั้ง 16 บริบูรณ์ ผู้ขจัดความร้อนของประชาชน” 

 
ความเชื่อของกวีอินเดียนั้นแสงของพระจันทร์มีความเย็น ช่วยดับความทุกข์ร้อนให้

บรรเทาลงได้ ความเชื่ออันเป็นสมยะดังกล่าวปรากฏในเนื้อความโศลกข้างต้น กวีสดุดีพระบรมเดชานุ
ภาพของพระเจ้าภววรมันว่าทรงมีความรุ่งเรืองยิ่ง และเป็นผู้ที่ขจัดความทุกข์ร้อนในหมู่ทวยราษฎร์ 
กวีอาศัยสมยะอันเป็นความเชื่อในมิติท่ีว่าพระจันทร์อันบริสุทธิ์มีนัยสื่อถึงพระเกียรติยศของกษัตริย์ ยิ่ง
ไปกว่านั้น เนื้อหาในโศลกนี้ยังสื่อความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกว่า พระจันทร์ซึ่งส่องสว่างไสวมีเสี้ยวครบ
ทั้ง 16 เสี้ยวช่วยดับความร้อนของประชาชนได้ การที่กวีกล่าวถึงสมยะอันเป็น ขนบในแง่แสง
พระจันทร์ช่วยดับความร้อนจากกายผู้คนให้เย็นลง กวีสร้างความลุ่มลึกของความหมายโดยกล่าวย้อน
ไปยังพระโสมเทพผู้สร้างวงศ์พระจันทร์ในประเทศอินเดียด้วย และยังเป็นการเล่นล้อความหมาย
ระหว่างพระเจ้าภววรมันซึ่งทรงเป็นเหมือนพระจันทร์ที่ขจัดความทุกข์เดือนร้อนของประชาชนกับ
พระจันทร์ที่ส่องแสงขจัดความร้อนของผู้คน อาจกล่าวได้ว่าสมยะในโศลกที่ 9 ข้างต้นปรากฏความ
เชื่อของกวีสองประการ ประการแรกพระเกียรติยศของกษัตริย์มีนัยเช่นเดียวกับแสงของพระจันทร์ 
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เพราะมีความบริสุทธิ์เหมือนกัน และประการที่สอง แสงของพระจันทร์เองนั้นมีคุณลักษณะพิเศษ คือ 
มีความเย็นดับความร้อนได้  

แสงพระจันทร์ที่เทียบเท่าพระเกียรติยศของกษัตริย์ นอกจากจะปรากฏภาพอย่างแจ่ม
ชัดในโศลกที่ 9 แล้วเนื้อหาในโศลกที่ 11 กวียกย่องพระเทวีในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
กวีใช้สมยะผสานจินตนาการได้อย่างงดงาม ดังเนื้อความที่ว่า 

 
        mahībhujā śrījayarājacūḍā- 
                     maṇīr mahiṣyām udapādi tena / 
                     tasyāṃ yaśaścandramarīcigaurā 

                     gaurīva gaurīguruṇāgradevyāṃ // 11  

       “พระนางศรีชยราชจูฑามณี ผู้ขาวเหมือนแสงพระจันทร์ เพราะ          
พระเกียรติยศ (อันบริสุทธิ์) ถูกท าให้เกิดแล้วในพระมเหสีผู้เป็นพระอัครมเหสี
นั้น (พระนางกัมพุชราชลักษมี) ราวกับว่าพระนางเคารี  ผู้ขาวเหมือน
พระจันทร์เพราะพระเกียรติยศ (อันบริสุทธิ์) ผู้ถูกท าให้เกิดขึ้นโดยพระบิดา
ของนางเคารี (ท้าวหิมวัต) ในพระเทวีผู้เลิศ” 
 
จะเห็นได้ว่ากวียังคงกล่าวย้ าให้เห็นถึงพระเกียรติยศท่ีมีความบริสุทธิ์ เหมือนกับแสงของ 

พระจันทร์ น่าสังเกตว่ากวีผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหมรับความเชื่ออันเป็นสมยะหรือขนบในลักษณะ
ดังกล่าวมากเป็นพิเศษเพราะเนื้อความในโศลกที่ 15 กวีก็กล่าวย้ าในลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเน้นให้
เห็นถึงพระเกียรติยศอันบริสุทธิ์ของพระนางราชปตีนทรลักษมีว่ามีความโชติช่วงส่องสว่าง อันเกิดจาก
วงศ์ที่น่ายกย่องและมีความบริสุทธิ์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการอ้างถึงพระจันทร์หรือแสงพระจันทร์ใน
จารึกปราสาทตาพรหมเป็นจุดเด่นประการหนึ่งในการสร้างความงดงามให้แก่เนื้อหาและส่งเสริม
อลังการทางด้านความหมาย ดังที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทที่ 6 อลังการด้านความหมายในจารึก
ปราสาทตาพรหมในล าดับต่อไป 

ความคิดและความเชื่อหรือที่เรียกว่า สมยะ อันเป็นขนบความคิดของกวีโดยกล่าวถึง
เทพนั้น ปรากฏอย่างชัดเจนในจารึกปราสาทตาพรหมเช่นเดียวกัน กวีอ้างถึงเทพซึ่งเป็นความเชื่อของ
ชาวอินเดียตามต านานเทวปกรณัมโดยมองเทพมีบทบาทเช่นเดียวกับมนุษย์ เพียงแต่มีพลานุภาพและ
มีคุณสมบัติที่เหนือกว่ามนุษย์ท่ัวไป  

การกล่าวอ้างถึงบทบาทของเทพในจารึกปราสาทตาพรหมสอดคล้องกับเทวต านาน ท า
ให้เห็นความเชื่อของกวีว่ามีจุดประสงค์ที่จะรักษาบทบาทความส าคัญของเทพเอาไว้ การอ้างถึง       
พระลักษมีซึ่งเป็นเทวีแห่งโชคลาภและชัยชนะ อีกทั้งมีลักษณะเฉพาะในด้านความงามเป็นเลิศ 
ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ดังเห็นได้ว่าเมื่อกวีกล่าวถึงพระเทวีในสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 
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7 ว่ามีความงามจะอ้างถึงพระลักษมีเทวี เช่น ในโศลกที่ 8 ความงามของพระนางกัมพุราชเหมือนกับ
พระนางลักษมี หรือในโศลกที่ 12 กวียกย่องพระนางศรีชัยราชจูฑามณีมีความงดงาม กวีจะน าสื่อ
เปรียบคือพระนางลักษมีมายืนยันถึงคุณสมบัติความงามของพระนาง นอกจากนี้พระนางลักษมียังเป็น
สัญลักษณ์แห่งพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน กวีแสดงความเชื่อให้เห็นความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
ระหว่างกษัตริย์กับพระนางลักษมี ดังโศลกที่ 22 เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จไปยังสงครามนั้น   
พระนางลักษมีได้โอบกอดพระวรกายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างแนบแน่นส่งผลให้พระองค์ทรง
ประสบกับชัยชนะเหนือข้าศึก  

กวียังกล่าวถึงพระเทวีอันมีคุณสมบัติในด้านความเป็นเลิศทางด้านศิลปวิทยาการ 
โดยเฉพาะพระนางสรัสวดี ดังปรากฏในโศลกที่ 12 กวีน าความเชื่อดังกล่าวมาเปรียบพระนางศรี     
ชัยราชจูฑามณีว่ามีความยอดเยี่ยมในค าพูดราวกับพระนางสรัสวตี เนื้อหาในโศลกเดียวกันนี้ยังมีการ
อ้างถึงพระเทวีแห่งแผ่นดินซึ่งมีความหนักแน่น และกล่าวถึงนางอรุณธตีในฐานะที่เป็นสตรีผู้จงรักภักดี
ต่อสามีอย่างยิ่งยวดด้วย  

เนื้อหาในโศลกที่ 19 เมื่อกวีกล่าวถึงพระพรหม กวีนี้ชี้ให้เห็นว่าพระพรหมมีบทบาทใน
การสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่โลก  พระพรหมได้สร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมาเพ่ือให้
พระองค์เป็นขุมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียว โดยทรงสร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมาจากความเป็นใหญ่ 
อันมีคุณสมบัติของพระศิวะ ความกล้าหาญอันเป็นคุณสมบัติของพระวิษณุ และความงามอันเป็น
คุณสมบัติของพระกามเทพ โดยเฉพาะความงามอันเป็นภาพพจน์ที่กวีสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้แก่
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาในโศลกที่ 27 กล่าวย้ าว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความงดงามเหมือนกับ
พระกามเทพ อันเป็นสาเหตุให้สตรีผู้เป็นภรรยาของเหล่าข้าศึกมีใจนึกรักพระองค์ ในมิติดังกล่าวนี้
ย่อมหมายความว่าโลกทัศน์ในเรื่องเทพปกรณัมนั้น เทพผู้มีบทบาทในด้านความงามหากน ามา
เปรียบเทียบกับบุรุษ คือ พระกามเทพ ส่วนเทพสตรีผู้มีบทบาทในด้านความงามเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับสตรีคือ พระนางลักษมี  

การสร้างเทพให้มีความยิ่งใหญ่ในมิติเดียวกับกษัตริย์ยังพบในโศลกที่ 21 ความโดดเด่น
ของเนื้อหาโศลกนี้ เป็นการน าต านานการกวนเกษียรสมุทรอันเป็นความเชื่อของกวีในราชส านักมา
เทียบเคียงกับวีรกรรมของกษัตริย์ กล่าวคือ กวีแสดงให้เห็นถึงความเก่งกล้าสามารถของพระเจ้า    
ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งทรงท าศึกมีชัยชนะศัตรูราวกับทรงเลียนแบบการกวนเกษียรสมุทรของพระหริ เนื้อหา
ในโศลกที่ 24 กวีน าเอาความเชื่อในเรื่องปางอวตารของพระวิษณุทั้งสองปาง ได้แก่ ปางวราหาวตาร 
และปางวามนาวตาร มายืนยันให้เห็นถึงพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีอานุภาพยิ่งใหญ่
กว่าปางอวตารของเทพเจ้า 

นอกจากนี้กวียังรับความคิดความเชื่อในการอ้างถึงพระยาครุฑว่ามีความรวดเร็วยิ่ง ดังที่
ปรากฏในโศลก 16 ในบทสรรเสริญพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันมีความรวดเร็วเช่นเดียวกับพระยาครุฑ 
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การกล่าวถึงลูกของท้าวทักษะซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก และมีบทบาทในการสร้างโลก เนื่องจากลูกของ
ท้าวทักษะสืบทอดเชื้อสายในหมู่เทวดาแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งในโศลกที่ 23 กวีน าความ
เชื่อดังกล่าวมาพูดถึงพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าราวกับลูกของท้าวทักษะที่ต้องการจะ
วัดแผ่นดินโลก นอกจากนี้กวียังกล่าวถึงพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพผู้มีชื่อเสียงทั้งในศาสนาฮินดูและศาสนา
พุทธมากล่าวอ้างในโศลกที่ 26 ด้วย 

กล่าวได้ว่าสรุปขนบหรือสมยะในการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหม มี
ความส าคัญต่อการท าความเข้าใจการสื่อสารอลังการในจารึกปราสาทตาพรหม เพราะขนบเป็นกรอบ
หรือแบบแผนการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ที่ช่วยส่งเสริมอลังการประเภทต่างๆ ทั้งอลังการด้านเสียงและ
อลังการด้านความหมายให้ปรากฏแจ่มชัดขึ้น ดังผลการศึกษาที่พบว่าขนบการสร้างสรรค์อลังการด้าน
เสียงที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม กวีใช้ประโยชน์จากเสียงและ จังหวะโดยการซ้ าเสียง
พยัญชนะหรือเล่นเสียง เพื่อเสริมสร้างอลังการด้านเสียงให้จารึกปราสาทตาพรหมมีสถานภาพเป็นตัว
บทค าประพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ แบบเดียวกับคัมภีร์ที่เป็นบทสวดทั้งของศาสนาพราหมณ์ และศาสนา
พุทธ ที่สื่อแนวคิดว่าเสียงมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเสียงในบทประพันธ์เป็นสื่อส าหรับการเข้าถึงพระผู้
เป็นเจ้า หรือการเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้เปล่งเสียงมีความเคารพเลื่อมใส ดังนั้นขนบการสร้างสรรค์
อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหมจึงท าให้ตัวบทจารึกปราสาทตาพรหมมีความส าคัญในด้าน
ที่เก่ียวโยงกับความเป็นพิธีกรรม การสร้างอลังการด้านเสียงในแง่นี้ จึงเป็นการส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์
ของเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม ซึ่งประดิษฐานภายในปราสาทตาพรหมหรือราชวิหาร อันเป็น
สถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาตามคติความเชื่อในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ส่วนขนบการ
สร้างสรรค์อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าขนบด้าน
ความหมายมีความเชื่อมโยงกับขนบการสร้างสรรค์เนื้อหาของจารึกในกลุ่มสดุดีพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ขนบที่ปรากฏในด้านภาษาและฉันทลักษณ์ ขนบการเปิดเรื่องด้วย
บทประณามพจน์ ขนบการด าเนินเนื้อเรื่อง ซึ่งแยกออกเป็นสองส่วน คือ การกล่าวถึงสายตระกูล
พระมหากษัตริย์กับการกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์  และการเชิดชูพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ และประการสุดท้าย ขนบการปิดท้ายหรือบทจบเรื่อง ขนบที่ด าเนินเนื้อหาตามกรอบ
ของจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ทั้งหลายที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมจึงมีความสัมพันธ์กับ
อลังการด้านความหมาย เนื่องจากอลังการที่สื่อภาพอย่างลึกซึ้ งล้วนด าเนินตามขนบสดุดี
พระมหากษัตริย์ เพ่ือเชิดชูให้เห็นว่าสภาพของราชวงศ์ องค์พระมหากษัตริย์มีความสูงส่ง  

ไม่เพียงเท่านี้ ความคิดและความเชื่ออันเป็นขนบหรือสมยะดังที่รับรู้กันในหมู่กวี ปรากฏ
ให้เห็นในการสร้างเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงพระเกียรติยศ
ของกษัตริย์อันขาวสะอาดไม่มีที่ติซึ่งเป็นความเชื่อของกวีสืบทอดมาตั้งแต่อินเดียสมัยโบราณ การอ้าง
ถึงพระเกียรติยศว่าเทียบเท่าพระจันทร์หรือแสงจันทร์ ตลอดจนการอ้างถึงความเชื่อบทบาทของเทพ
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ตามต านานเทวปกรณัม ซึ่งกวีผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหมน ามาสอดแทรกไว้เนื้อหาอย่างประณีต
งดงาม 

ส าหรับในบทที่ 5 ผู้วิจัยจะมุ่งอภิปรายรายละเอียดการสร้างสรรค์อลังการด้านเสียง 
หรือ ศัพทาลังการในจารึกปราสาทตาพรหมว่ามีความโดดเด่นอย่างไร โดยเฉพาะการสร้างเสียง
พยัญชนะ และเสียงของค า  
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บทที่ 5 

อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม 
 

เสียงของค าหรือพยัญชนะที่ซ้ ากันในบทกวีนิพนธ์ รวมทั้งการขับล าน า ถือว่าเป็นเสน่ห์
ประการหนึ่งที่ท าให้งานวรรณศิลป์มีคุณค่าลึกซึ้ง มีความไพเราะ มีความงดงามประทับใจ เนื่องจาก
เสียงในบทประพันธ์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับความหมายของถ้อยค า ยิ่งบทร้อย
กรองซึ่งอาศัยเสียงและจังหวะในการเปล่งเสียง ความส าคัญของเสียงจึงย่อมเป็นปัจจัยสร้างอารมณ์
สะเทือนใจในบทประพันธ์อย่างลึกซึ้ง1 ด้วยเหตุนี้ นักวิจารณ์วรรณคดีเมื่อนิยามวรรณคดีจึงให้
ความส าคัญของเสียงว่า“วรรณคดีคือวลีของเสียงที่เรียงร้อยเข้าด้วยกัน และท าให้เกิดความหมาย”2  

กล่าวเฉพาะในการสร้างสรรค์บทกวีนิพนธ์ภาษาสันสกฤต กวีนิยมเลือกใช้ประโยชน์จาก
ค าศัพท์ที่เอ้ือให้เกิดการเล่นค าพ้องเสียง จึงมีค าพ้องเสียงจ านวนมาก3 การเล่นเสียง และการซ้ าค าใน
บทกวีนิพนธ์นอกจากจะท าให้เกิดคุณค่าทางความงามซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางการประพันธ์แล้ว ยัง
แสดงให้เห็นภูมิรู้ของกวีที่แสดงความสามารถทางการประพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย  

ในต าราอลังการศาสตร์ การเล่นเสียงที่โดดเด่นช่วยสร้างเสริมคุณค่าของบทประพันธ์ให้
งดงามนั้น เรียกว่า “ศัพทาลังการ” หรือ อลังการด้านเสียง ค าว่าศัพทาลังการ (śabdālaṃkāra) เป็น
ค าสมาสสนธิระหว่าง “ศัพท” (śabda) มีความหมายว่า เสียง ค าพูด ระดับเสียง4 กับ “อลังการ” 

                                           
1ความส าคัญชองเสียงที่เป็นปัจจัยสร้างอารมณ์สะเทือนในในการแต่งบทกวีนิพนธ์ ดังมีต านานการ

เกิดขึ้นของบทโศลก เมื่อครั้งท่ีฤาษีวาลมิกิบังเกิดความโศก ในขณะที่เห็นนกกระเรียนถูกนายพรานยิงตาย ฤาษีวาลมิ
กิได้เปล่งเสียงอุทานออกมาเป็นถ้อยค าสาปแช่งนายพราน เสียงที่เปล่งออกมานี้มีเสียงหนักเบาเป็นจังหวะอันไพเราะ 
อันเป็นที่มาของโศลกซึ่งถือเสียงหนักเบาในการแต่งบทกวี ดูใน ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา,“จากกลอนแปดถึงฉันท์พระเวท” 
ใน วิทยรัตนากร: รวมบทความวิชาการอักษรศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิศรี แย้มนัดดา (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2545), 20. 

2René Wellek and Austin Warren, Theory of Literature (New York: Harcourt Brace 
Javanovich,1977), 158. ดูใน กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งที่ 
2 แก้ไขและเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 86. 

3กุสุมา รักษมณี, สันสกฤตวิจารณา (กรุงเทพฯ: แม่ค าผาง, 2547),36. 
          4 Sir. Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary: etymologically and 
philologically arranged with special reference to Cognate Indo-European languages (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1979), 1052. 
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(alaṃkāra) มีความหมายว่าเครื่องประดับ หรือ การประดับตกแต่ง5  เมื่อพิจารณาความหมาย
โดยรวมศัพทาลังการ หมายถึงการประดับตกแต่งเสียงหรือถ้อยค าให้เป็นที่น่าประทับใจในบท
ประพันธ์6 เมื่อพิจารณาข้อความในจารึกปราสาทตาพรหมจะเห็นอลังการด้านเสียงที่เกิดจากการเล่น
เสียง คือ การซ้ าค าและซ้ าเสียงพยัญชนะโดยตลอด 

 ในบทนี้ ผู้วิจัยมุ่งประเด็นการศึกษาอลังการด้านเสียงที่ปรากฏในจารึกปราสาทตา
พรหม โดยพิจารณาจากนิยามและรูปแบบของอลังการด้านเสียงในต าราอลังการศาสตร์ เพ่ือพิจารณา
กลวิธีการสร้างเสียงในจารึกปราสาทตาพรหมว่ามีลักษณะอลังการด้านเสียงอย่างไรบ้าง และอลังการ
ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มอลังการด้านเสียงตามต าราอลังการศาสตร์อย่างไร รวมทั้งอลังการด้านเสียงมี
คุณค่าทางวรรณศิลป์สื่อความงามประการใด  
 
อลังการด้านเสียงท่ีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 

ในต าราอลังการศาสตร์ของวาคภฏะ กล่าวถึงอลังการด้านเสียงไว้ 4 ประเภท ได้แก่ 
จิตร   วโกรกติ อนุปราส และยมก อลังการประเภทจิตร คือ การใช้อักษรเรียงรูปของส่วนประกอบ
และปรับเข้าเป็นรูปสิ่งต่างๆ7  ตัวอย่างเช่น การใช้สระหรือพยัญชนะเรียงร้อยบทประพันธ์ให้เป็น
รปูภาพดอกบัว รูปฉัตร รูปดาบ เป็นต้น ซึ่งในวรรณกรรมไทยมีศัพท์เทคนิคเรียกกลวิธีทางวรรณศิลป์
เช่นเดียวกันนี้ว่า วรรณรูป8 อลังการวโกรกติ คือการแสดงความหมายที่ไม่ตรงตามถ้อยค า คือ “ค าที่มี
ความหมายเป็นสองแง่ แปลความผิดกับท่ีหมายนั้น”9 เช่น ข้อความสนทนาระหว่างนางวิชยาและพระ
นางอุมา ฝ่ายนางวิชยาถามพระนางอุมาว่า  

“นี่แน่ะอุมา จงบอกนามสามี มิฉะนั้นฉันจะตีหล่อนด้วยดอกบัวที่ถือเล่น”  
    พระนางอุมาตอบว่า “ชื่อศิวะ”  
    นางวิชยาถามอีกว่า “สามีของหล่อนเป็นสุนัขจิ้งจอกๆหรือ” 

 พระนางอุมาตอบว่า “ไม่ใช่ ชื่อสฺถาณุ”  
    นางวิชยากล่าวว่า “เป็นเสารึ”  
    พระนางอุมาตอบว่า “ไม่ใช่ชื่อปศุสฺวามี”  
    นางวิชยาสงสัยว่า “ก็เป็นโคบาลนะซิ”10 

                                           
          5Ibid.,91. 
          6Ibid.,1053. 

7ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 19. 
8วรรณรูป คือ การจัดเรียงตัวอักษรให้เป็นรูปภาพ หรือการจัดเรียงร้อยค าๆ เดียว ให้เป็นรูปทรงต่างๆ 
9ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 22. 
10เรื่องเดียวกัน. 
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 ข้อความสนทนาดังกล่าวนี้ เล่นความหมายของเสียงค าว่า ศิวะ สฺถาณุ และปศุสฺวามี 
ทั้งสามค ามีความหมายว่า พระอิศวร ดังที่พระนางอุมาสื่อความ แต่ก็อาจมีความหมายว่า สุนัขจิ้งจอก 
เสา และโคบาลดังที่นางวิชยาสื่อความก็ได้เช่นกัน ส่วนอลังการอนุปราสและยมกมีความคล้ายคลึงอยู่
มาก ดังนั้นจึงก าหนดอย่างแน่นอนได้ว่า หากข้อความในค าประพันธ์กล่าวค าซ้ ากัน และอออกเสียง
เหมือนกัน แต่สื่อความหมายต่างกัน เรียกว่า ยมก แต่หากค าที่กล่าวซ้ าไม่ได้แสดงความหมายให้
แตกต่างกัน เรียกว่า อนุปราส อลังการอนุปราสกับยมกทั้งสองส่วนนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวอย่างละเอียด
ต่อไป 

 อลังการด้านเสียงทั้ง 4 ประเภทข้างต้น ในหัวข้อนี้ จะวิเคราะห์เฉพาะอลังการ
อนุปราส และยมกที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ไม่ได้น าอลังการจิตร และวโกรกติมาวิเคราะห์
อลังการด้านเสียง เนื่องจากรูปแบบการประพันธ์เช่น จิตร มุ่งประดิษฐ์ถ้อยค าโดยจัดวางต าแหน่ง
ต่างๆ ให้เป็นรูปภาพจึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อความในจารึกปราสาทตาพรหม ส่วนรูปแบบการประพันธ์ 
เช่น วโกรกติ แม้วาคภฏะจะจัดให้อยู่ในกลุ่มอลังการด้านเสียง แต่จากค าอธิบาย และตัวอย่าง
ประกอบจะเห็นว่ามีลักษณะตรงตามอลังการด้านความหมาย ซึ่งคล้ายกันมากกับอลังการเศลษะ 
เพราะวโกรกติเน้นการเล่นความหมายของค าศัพท์มากกว่าเล่นเทคนิคในด้านเสียงโดยตรง 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์อลังการด้านเสียงที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
ผู้วิจัยจะอธิบายนิยามความหมาย และรูปแบบของอลังการอนุปราสและยมก จากนั้นจึงจะมุ่ง
วิเคราะห์ข้อความในจารึกปราสาทตาพรหมซึ่งปรากฏการเสียงพยัญชนะและการซ้ าค าไปตามล าดับ 
  1.อนุปราส (anuprāsa) 
   1.1.นิยามความหมาย และรูปแบบของอนุปราส 
         อนุปราส (อนุ+ปฺร+อาส) มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า โยนไป
ข้างหน้า11 นักอลังการให้นิยามความหมายไว้ตรงกันเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในต ารากาวยาประกาศะ 
ของมัมฏะ ต าราอลังการศาสตร์เล่มนี้กล่าวถึงอนุปราสว่าเป็นการซ้ าอักษรเดียวกันโดยมุ่งความ
เหมือนกันของพยัญชนะหนึ่งๆ แม้พยัญชนะนั้นจะประสมด้วยสระต่างกัน12 มัมฏะได้จ าแนกประเภท
ย่อยของอนุปราสไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ เฉกานุปราส และ วฤตตยานุปราส อนุปราสประเภทเฉกา
นุปราส  มีความหมายตามศัพท์ คือ อนุปราสของผู้ฉลาด13 กวีซึ่งเป็นนักปราชญ์ได้กล่าวซ้ าเสียง
                                           

 
11วชิราภรณ์ วรรณดี, “ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522),44. 

 
12R.C. Dwivedi, The poetic light: Kāvyaprakāsa of Mammaṭa voI.II, text with 

translation & Sampradāyaprakāśinī of śrīvidyācakravartin with complete comment Saṅketa of Ruygaka 
(Delhi: Motilal Banarsidass, 1970), 347. 

 
13Ibid. 
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พยัญชนะหลายตัวหรือกลุ่มพยัญชนะแต่เพียงครั้งเดียว อนุปราศประเภทวฤตตยานุปราส มี
ความหมายตามศัพท์ คือ พยัญชนะเดียวกันซ้ ากันจ านวนมาก14  

การจ าแนกประเภทย่อยของอนุปราสคล้ายกันนี้ปรากฏในต ารา
อลังการศาสตร์ ของวาคภฏะ ซึ่งมี  2 รูปแบบ ได้แก่ เฉกานุปราส และลาฏานุปราส ที่แปลกออกไป 
คือ อลังการประเภท ลาฏานุปราส ซึ่งเป็นรูปแบบอนุปราสที่ชาวพ้ืนเมืองลาฏนิยมใช้แต่งกวีนิพนธ์ให้
มีวรรณศิลป์ คือ มุ่งเล่นเสียงที่ซ้ าพยัญชนะเพียงค าเดียว ซ้ ากลุ่มพยัญชนะหลายครั้ง หรือซ้ ากลุ่มค า
พยัญชนะทั้งบาทของค าประพันธ์ น่าสังเกตว่าอนุปราสที่ชาวลาฏใช้สร้างความงามของเสียงในค า
ประพันธ์นี้น่าจะเป็นที่ประทับใจของนักอลังการอยู่มาก เพราะในต าราอลังการศาสตร์สาหิตย
ทรรปณะของวิศวนาถ จ าแนกลาฏานุปราสไว้อย่างละเอียดถึง 5 รูปแบบ ได้แก่ ลาฏานุปราสชนิดที่
ปรากฏการซ้ าเสียงหลายบท ลาฏานุปราสชนิดที่ปรากฏการซ้ าเสียงเพียงบทเดียว ลาฏานุปราสชนิดที่
ซ้ าค านามในค าสมาสเดียวกัน ลาฏานุปราสชนิดที่ซ้ าค านามในค าสมาสที่ต่างกัน และลาฏานุปราส
ชนิดที่ปรากฏการซ้ าเสียงค านามนอกสมาสกับค านามในสมาส15  

ในที่นี้ ผู้วิจัยจะกล่าวเฉพาะอนุปราสที่ปรากฏในต าราอลังการศาสตร์ 
ของวาคภฏะ ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบดังที่กล่าวไปข้างต้น รวมทั้งจะกล่าวถึงอนุปราสประเภทวฤตตยา
นุปราส ตามค าอธิบายของมัมฏะ16 โดยจะแสดงนิยามความหมาย และตัวอย่างค าประพันธ์มา
ประกอบค าอธิบาย  

นิยามความหมายอลังการอนุปราสตามค าจ ากัดความของวาคภฏะ 
กล่าวไว้ว่า คือ “การใช้ซ้ าซึ่งอักษรอันมีเสียงคล้ายๆกันนั้น ชื่อ “อนุปราส” (เมื่อประกอบ) มี “คุณอัน
รุ่งโรจน์” “เฉกานุปราส” (“อนุปราส” อันนักปราชญ์นิยมใช้) ไม่เป็นการกล่าวค าเดียวกันนั้นเองซ้ าๆ 
“ลานานุปราส” (อนุปราสที่ชาวลาฏนิยมใช้) เป็นการกล่าวค าเดียวกันซ้ าไป”17  

ประเภทของอนุปราสทั้ง 2 ประเภท คือ เฉกานุปราส กับลาฏานุปราส 
วาคภฏะได้ยกตัวอย่างค าประพันธ์ที่สนับสนุนค าอธิบายข้างต้นไว้ในต าราอลังการศาสตร์ 4 ตัวอย่าง 
ในที่นี้ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

                                           
14Sanskrit Dictionary, accessed November 28, 2015, available from http:// 

sanskritdictionnary.com/?iencoding=iast&q=v%E1%B9%9Bttyanupr%C4%81sa&lang=Sans & action  
=Search 

15อ้างถึงใน วชิราภรณ์ วรรณดี, “ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ”,61. 
16 R.C. Dwivedi, The poetic light: Kāvyaprakāsa of Mammaṭa voI.II, text with 

translation & Sampradāyaprakāśinī of śrīvidyācakravartin with complete comment Saṅketa of 
Ruygaka, 349. 

17ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 23. 
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 ตัวอย่างที่ 1 

   อลงฺกลงฺกศฤงฺคาร กรปฺรสรเหลยา ฯ 
   จนฺทฺร จณฺฑิศนิรฺมาลยมสิ น สฺปรฺศมรฺหสิ ฯฯ 

“พอที จันทร์เอ๋ย ผู้มีรอยเปื้อนเป็นเครื่องประดับ อย่าเอื้อมมือเล่นอีก เจ้าเป็น
เดนของพระอิศวร ใครก็ไม่สมควรจับต้อง”18 

 
  ตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นอนุปราสประเภท เฉกานุปราส คือ การกล่าวซ้ าเสียง
พยัญชนะแต่เพียงอักษรเดียว ซึ่งในโศลกนี้ คือ การซ้ าค าว่า ลงฺก เพียงครั้งเดียว 
 
  ตัวอย่างที่ 2 
   รเณ รณวิโตหตฺวา ทานวานฺ ทานวทฺวิษาฯ 
   นีตินิษฺเฐน ภูปาล ภูริยมฺ ภูสฺตฺวยา กฤตา ฯฯ 

 “ข้าแต่พระนารายณ์เป็นเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นศัตรูแห่งเหล่าทานพ ได้สังหาร
พวกทานพผู้ชาญยุทธในสงครามแล้ว พระทรงธรรมก็ได้ทรงกระท าแผ่นดินนี้”19 
 

  ตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นอนุปราสประเภท ลาฏานุปราส  คือ การกล่าวซ้ าเสียง
พยัญชนะเพียงค าๆ เดียว ซึ่งในโศลกนี้ คือ การซ้ าเสียงพยัญชนะ รณ กับ ทานว อย่างละครั้ง และยัง
มีการซ้ าค าว่า ภู ถึง 3 ต าแหน่งในบาทท่ี 2 ทั้งวรรคหน้า และวรรคท้าย 
 
  ตัวอย่างที่ 3 
   ตฺวมฺ ปฺริยา เจจฺจโกรากฺษ ิ   สฺวรฺคโลกสุเชน กิมฺฯ 
   ตฺวมฺ ปฺริยา  ยทิ น สฺยาเม    สฺรวฺคโลกสุเชน กิม ฯฯ 

 “ดูกรนางผู้มีนัยต์ตางามเหมือนตานกจโกร ถ้านางได้เป็นคู่รักของเราแล้ว 
ความสุขในสวรรค์จะเป็นของวิเศษอะไร ถ้านางไม่ได้เป็นคู่รักของเราแล้ว ความสุขใน
สวรรค์จะเป็นของวิเศษอะไร”20 
 

                                           
18เรื่องเดียวกัน. 
19เรื่องเดียวกัน. 
20เรื่องเดียวกัน. 



221 
 

 

 

 

 

  ตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างอนุปราสประเภท ลาฏานุปราส ซึ่งกล่าวซ้ าเสียง
พยัญชนะทั้งบาท จะเห็นได้ว่าในสองบาทนี้ เสียงของค าจะใกล้กัน และตรงกัน ดังในวรรคหน้าของ
บาทแรก ซ้ ากลุ่มเสียงพยัญชนะเหมือนกับวรรคแรกของบาทที่สอง และในวรรคที่สองของบาทแรก 
เสียงกลุ่มค าปรากฏตรงกันกับวรรคที่สองในบาทที่ 2   

 หากพิจารณาตัวอย่างค าอธิบาย เฉกานุปราสกับลาฏานุปราส ที่ปรากฏในต ารา
อลังการศาสตร์ข้างต้นนี้ ในกรณีที่มีการซ้ าเสียงพยัญชนะตัวเดียวกันหลายๆครั้ง หรือซ้ าเสียง
พยัญชนะตัวเดียวในต าแหน่งต่างๆของค าประพันธ์ ในต าราอลังการศาสตร์ ของวาคภฏะยังไม่ได้
กล่าวถึง แต่ในต ารากาวยประกาศ ของมัมฏะ ได้กล่าวถึงกลวิธีการสร้างเสียงอลังการรูปแบบนี้ 
เรียกว่า วฤตตยานุปราส ตัวอย่างเช่นข้อความที่ว่า 

 

apasārayaghanasāraṃ kuru hāraṃ dura eva kim kamalaiḥ / 

alamalamāli mṛṇālairiti vadati divāniśāṃ bālā //21
 

 

 ตัวอย่างที่ยกมานี้ จะเห็นว่าพยัญชนะที่เน้นตัวหนามีการซ้ าเสียงพยัญชนะที่มี
มากกว่าหนึ่งครั้ง เสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันมีเสียงพยัญชนะ  /r/ ซึ่งซ้ าเสียง 5 ครั้งในบาทแรก เสียง
พยัญชนะ /k/ ซึ่งซ้ าเสียง 3 ครั้งในบาทแรก เสียงพยัญชนะ /l/ ซึ่งซ้ าเสียง 6 ครั้งในบาทที่สอง และ
เสียงพยัญชนะ /m/ ซึ่งซ้ าเสียง 3 ครั้งในบาทที่สอง การซ้ าเสียงพยัญชนะทั้ง 4 เสียงที่ปรากฏใน
ตัวอย่างข้างต้น ช่วยส่งเสริมอลังการทางเสียงในค าประพันธ์ได้เต็มที่ เสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันอย่าง
ต่อเนื่องท าให้ถ้อยค ามีสัมผัสคล้องจองได้จังหวะของเสียงที่สมดุล  การซ้ าเสียงในลักษณะวฤตตยานุป
ราสจึงเป็นเทคนิคสร้างความงามของเสียงในค าประพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เมื่อมีการกล่าวถึงอลังการด้านเสียงส าหรับวิเคราะห์กวีนิพนธ์ นักวิชาการบางท่าน
ที่ศึกษาอลังการจึงจ าแนกอลังการทางเสียงจากต าราอลังการศาสตร์ที่เห็นว่าเหมาะสม 3 รูปแบบ 
ดังที่จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา กล่าวถึงการซ้ าเสียงในลักษณะแบบอลังการอนุปราสพบว่ามี 3 วิธี คือ 
   1. ซ้ าเสียงพยัญชนะเดียว 2 ครั้ง  
   2. กลุ่มพยัญชนะท่ีเรียงล าดับอย่างเดียวกัน กล่าวซ้ าสองครั้ง  
   3. พยัญชนะตัวเดียวกล่าวซ้ าแล้วซ้ าอีก  

                                           
21R.C. Dwivedi, The poetic light : Kāvyaprakāsa of Mammaṭa VoI.II, text with translation 

& Sampradāyaprakāśinī of śrīvidyācakravartin with complete comment Saṅketa of Ruygaka, 349. 
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 ลักษณะการซ้ าเสียงทั้ง 3 ตัวอย่างนี้ วิธีการที่หนึ่งและวิธีการที่สาม จัดอยู่ในกลุ่ม
อลังการอนุปราสประเภทวฤตตยานุปราส  ส่วนวิธีการที่สองนี้ จัดอยู่ในกลุ่มอลังการอนุปราสประเภท        
เฉกานุปราส22  

 กล่าวได้ว่า การใช้อลังการอนุปราสมาวิเคราะห์อลังการทางเสียงในค าประพันธ์ 
ได้รับความนิยมในการศึกษางานวรรณศิลป์ของอินเดียมาอย่างยาวนาน ด้วยองค์ประกอบของงาน
ร้อยกรอง คือ มุ่งความงามทางวรรณศิลป์ ใช้ภาษาสันสกฤตในการแต่ง และรูปแบบฉันทลักษณ์ที่
หลากหลายจึงเอ้ือให้น าอลังการอนุปราสมาวิเคราะห์ วิจารณ์ความงดงามของค าประพันธ์ได้เห็นผล
ชัดเจน อนุปราสจึงปรากฏในต าราอลังการของนักปราชญ์ที่ก าหนดแบบแผนการสร้างงานกวีนิพนธ์ให้
มีความสมบูรณ์แบบมาอย่างต่อเนื่อง ในการวิเคราะห์อลังการทางเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม 
ผู้วิจัยเลือกอลังการอนุปราสในสามรูปแบบ คือ เฉกานุปราส  ลาฏานุปราส และวฤตตยานุปราส  มา
วิเคราะห์กลวิธีการสร้างเสียงจนเกิดอลังการ ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
  1.1.2 อนุปราสที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
   อลังการด้านเสียงที่เรียกว่า “อนุปราส” ปรากฏให้เห็นในเนื้อความจารึก
ปราสาทตาพรหมเป็นจ านวนมาก เพ่ือความเป็นระบบในการจัดจ าแนกเสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันให้เห็น
ชัดเจน ในการวิเคราะห์อลังการทางเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยจะกล่าวถึงอลังการอนุปราส
ที่จ าแนกเป็น 3 รูปแบบ คือ เฉกานุปราส ลาฏานุปราส และวฤตตยานุปราส  ตามแนวทางที่เห็นว่า
เหมาะสมในการวิเคราะห์อลังการได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ดังจะแสดงผลการศึกษาดังนี้ 
   1.1.2.1 เฉกานุปราส (chekānuprāsa) 

     ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเฉกานุปราส เป็นอลังการทางเสียงรูปแบบหนึ่ง
ที่มีการซ้ าเสียงพยัญชนะที่มากกว่า 1 เสียง ส่วนมากจะเป็นพยัญชนะสองหน่วยเสียงหรือพยัญชนะ
ควบกล้ า กลุ่มพยัญชนะท่ีซ้ ากันนี้จะมีสระแตกต่างกัน เฉกานุปราสที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม
มีไม่ครบในทุกบท ในโศลกที่ปรากฏเฉกานุปราสมีการซ้ าเสียงพยัญชนะเพียงบางต าแหน่งในแต่ละ
วรรคเท่านั้น เฉกานุปราสที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ เฉกานุป
ราสประเภทที่ปรากฏพยัญชนะที่ซ้ าเสียง 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง กับ เฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะที่ซ้ า
เสียงมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง  
     1. เฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะ 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง 
      เฉกานุปราสที่ปรากฏการซ้ าเสียงพยัญชนะจ านวน 2 เสียง ซ้ ากัน 1 
ครั้งในจารึกปราสาทตาพรหมมีให้เห็นโดยตลอด เสียงพยัญชนะที่ซ้ ากัน 2 ตัว มีพยัญชนะที่ซ้ ากัน

                                           
22จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 10. 
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หลากหลาย ได้แก่ เสียง /dy/, /kt/, /ṇg/, /ṇḍ/, /ṣṭh/, /śr/, /pr/, /kṣ/, /dv/, /dr/ ,/kṛ/, /ṇg/, /hṛ/, 

/sy/, /gr/, /jy/, /sth/, /tr/, /śy/, /ṣṭ/, /ṃś/, /ñc/, /sr /, /pt/, /tv/, /bh/, /ty/, /ṭy/ และเสียง /ṭṭ/ 

ผู้วิจัยจะตัวอย่างเฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะ 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้งในจารึกปราสาทตาพรหม ดังนี้ 
             ซ้ าเสียงพยัญชนะ /dy/ ในโศลกที่ 2 บาทที่ 3 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่
เน้นตัวหนา ดังนี้ “dharmman tri loka vidit āmara vandya vandyam” เมื่อพิจารณาในทุกโศลก 
การซ้ าเสียงพยัญชนะ /dy/  ยังพบในโศลกที่ 10 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง เฉพาะในบาทที่ 1 และในโศลกที่ 
86ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง ในบาทที่ 1 กับบาทท่ี 3 ด้วย 

                           ซ้ าเสียงพยัญชนะ /kt/ ในโศลกที่ 3 บาทที่ 1 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่เน้น
ตัวหนา ดังนี้ “samyag vimukti paripanthitayā vimukta” เมื่อพิจารณาในทุกโศลก การซ้ าเสียง
พยัญชนะ /kt/ ยังพบในในโศลกท่ี 28 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง ในบาทที่ 1 กับบาทท่ี 4 ด้วย 
                          ซ้ าเสียงพยัญชนะ /ṇg/ ในโศลกที่ 4  บาทที่ 2 กับบาทที่ 4 ดังที่ปรากฏใน
พยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้  
 

trailokya kāṅkṣita phala prasav aika yonir 

agrāṅguli vitapa bhūṣita vāhu śākhaḥ / 

hemo pavīta latikā parivīta kāyo 

lokeśvaro jayati jaṅgama pārijātaḥ // 4 
 
 นอกจากนี้ การซ้ าเสียง /ṇg/ ยังพบในโศลกที่ 22 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง ใน

บาทที่ 2 กับบาทท่ี 4 เช่นกัน   
 ซ้ าเสียงพยัญชนะ /ṇḍ/ ในโศลกที่ 6  บาทที่ 1 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่

เน้นตัวหนา ดังนี้ “āsīd akhaṇḍa manu daṇḍa dhar āvanīndra” นอกจากนี้ในโศลกที่ 6 ยังมีการ
เน้นเสียง /ṣṭh/ ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง ในบาทที่ 3 กับบาทท่ี 4 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

 
            śrīśreṣṭhavarmmanṛpatiś śucibhir yaśobhiś  

            śreṣṭho vadātavasudhādharavaṃśayoniḥ // 
 

ซ้ าเสียงพยัญชนะ /pr/ ในโศลกท่ี 7  ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง เฉพาะในบาทที่ 3 
ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่เน้นตัวหนา ดังนี้ “prāvodhayat prāṇahṛdamvujāni” เมื่อพิจารณาใน
ทุกโศลก การซ้ าเสียงพยัญชนะ /pr/ ยังพบในโศลกที่ 9  ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 3 กับบาทที่ 4 ใน
โศลกที่ 39 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 1 กับบาทที่  4 ในโศลกที่ 41 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 1 กับ
บาทที่  2 ในโศลกที่ 45  ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับบาทที่  4 ในโศลกที่ 54 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง 
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บาทที่ 2 กับบาทท่ี 3 ในโศลกที่ 55 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับบาทที่ 3 ในโศลกที่ 5 ต าแหน่งที่
ซ้ าเสียง บาทที่ 1 กับบาทที่ 4 ในโศลกที่ 77 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับบาทที่ 4 ในโศลกที่ 96 
ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 3 กับบาทที่ 4 ในโศลกที่ 97 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับบาทที่ 4 ใน
โศลกท่ี 104 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับบาทที่ 3 ในโศลกท่ี 106 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับ
บาทที่ 3 ในโศลกที่ 124 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับบาทที่ 3 ในโศลกที่ 132 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง 
บาทที่ 2 กับบาทท่ี 4 และในโศลกท่ี 138 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง บาทที่ 2 กับบาทท่ี 4 

ที่น่าสังเกต คือ เฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะ 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้งใน
จารึกปราสาทตาพรหม จะพบในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน เสียงที่ซ้ ากันส่วนใหญ่ เช่น การซ้ าเสียง  /dy/ 

ที่พบมีอยู่ 3 โศลก ดังปรากฏในโศลกที่ 2 ,10 และโศลกที่ 86 การซ้ าเสียง /ṇḍ/ ที่พบมีอยู่ 3 โศลก 
ดังปรากฏในโศลกท่ี 6,26 และโศลกที่ 47 การซ้ าเสียง /ṇg/ /pr/ ซึ่งมีปริมาณที่ซ้ าเสียงมากที่สุด ที่พบ
มีอยู่ 3 โศลก ดังปรากฏในโศลกที่ 19, 123 และโศลกที่ 129 เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการซ้ า
เสียง ที่พบมีอยู่ 16โศลก ดังปรากฏในโศลกท่ี 7, 9, 39, 41, 45, 54, 55, 56 ,77, 96, 97, 104, 106, 
124, 132  และโศลกที่ 138 รองลงมาคือ การซ้ าเสียง /tr/ คือ มีที่พบอยู่ 15 โศลก ดังปรากฏใน

โศลกที่ 41, 66, 72, 73, 75, 77, 88, 96, 97, 110, 111, 114, 119, 134, และโศลกที ่139  

อนึ่ง เฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะ 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง ต าแหน่งที่ซ้ า
เสียงมีให้เห็นอย่างหลากหลาย มีทั้งการซ้ าเสียงเฉพาะในบาทที่ 1 ,2 ,3 และในบาทที่ 4 มีการซ้ าเสียง
ข้ามบาท เช่น ในบาทที่ 1 กับบาทท่ี 3 หรือในบาทที่ 1 กับบาทที่ 4 มีการซ้ าเสียงในบาทที่ต่อเนื่องกัน 
เช่น บาทที่ 1กับบาทที่ 2 บาทที่ 3 กับบาทท่ี 4  

รูปแบบของเฉกานุปราสในจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏการซ้ าเสียง
พยัญชนะจ านวน 2 ตัวซ้ ากัน 1 ครั้งซึ่งปรากฏการซ้ าเสียง 30 เสียงดังกล่าวนี้ เมื่อรวมเสียงพยัญชนะ
ที่ซ้ ากันทั้งหมดมีอยู่เป็นจ านวนมากถึง 121 แห่ง ยืนยันให้เห็นแนวทางสร้างสรรค์อลังการด้านเสียงใน
รูปแบบอนุปราส ประเภทเฉกานุปราสในลักษณะซ้ าเสียงพยัญชนะจ านวน 2 ตัวซ้ ากัน 1 ครั้งอย่าง
โดดเด่น เสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันจ านวนมากนี้ นอกจากจะส่งเสริมจังหวะของเสียงตามรูปแบบฉันท
ลักษณ์อย่างลงตัวแล้ว ในแง่การเรียงร้อยเสียงสัมผัสที่คล้องจองกันยังส่งเสริมความรื่นไหลของเสียง
พยัญชนะได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย  
      2. เฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง 
                  นอกจากเฉกานุปราสที่ปรากฏการซ้ าเสียงพยัญชนะจ านวน 2 ตัวซ้ า
กัน 1 ครั้ง จะพบอยู่เป็นจ านวนมากในจารึกปราสาทตาพรหมแล้ว ยังพบว่ามีเฉกานุปราสที่ปรากฏ
พยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง จะเห็นได้ว่ามีเสียง /ṇdd/, /kṣm/, /ndr, /ryy/, /rddh/, /str/, 

และ /bhy/ มีที่ปรากฏซ้ าเสียงปริมาณใกล้เคียงกัน คือ มีทั้งที่ปรากฏเสียงที่ซ้ าเพียงแห่งเดียว มีที่
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ปรากฏเสียงที่ซ้ าเพียง 2 แห่ง และมีที่ปรากฏเสียงที่ซ้ าอยู่ 4 แห่ง ตัวอย่าง เฉกานุปราสที่ปรากฏ
พยัญชนะท่ีซ้ าเสียงมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง ในจารึกปราสาทตาพรหม ดังนี้ 

ซ้ าเสียงพยัญชนะ /ṇdd/ ในโศลกที่ 2 บาทที่ 4 ดังที่ปรากฏใน

พยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ “antar vasat ṣadd ari ṣaṇdda vikhaṇdda khaddgam” 

ซ้ าเสียงพยัญชนะ /kṣm/ ในโศลกที่ 8 บาทที่ 3 กับบาทที่ 4 ดังที่
ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้  

 
jātā tadīye nava gīta kīrtti 

   candor llasan mātṛi kul āmvu rāśau / 

rarāja lakṣmīr iva yā satīnām  

               agresarī kamvuja rāja lakṣmīḥ // 8 
 

ซ้ าเสียงพยัญชนะ /ndr/ ในโศลกที่ 86 บาทที่ 1 กับบาทที่ 4 ดังที่
ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้  

 
            sāndran dhvaj ātapatr ādyair amvaraṃ paritas tadā / 

            tāḍyamān ākhil ātodya mandra dhvani manoharam // 86 
 

 ซ้ าเสียงพยัญชนะ /rddh/ ในโศลกที่ 97 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง ปรากฏ
เฉพาะในบาทที่ 1 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่เน้นตัวหนา ดังนี้ “sārddhās trikhāryyas 

sārddhaikādaśa prasthās tilā api” 

ซ้ าเสียงพยัญชนะ /bhy/ ในโศลกที่ 144 ต าแหน่งที่ซ้ าเสียง ปรากฏใน
บาทที่ 1 กับบาทท่ี 4 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

 
                     tāṃ stheyasīm api vidhātum upaplavebhyo  

             rakṣyā bhavadbhir iha devabhujiṣyakasthe / 

       kāṣṭhopalaprabhṛti kiñ ca na devakāryya- 

                     syaṅśañ ca hārakavikārakarādhamebhyaṃ // 144 

 

จะเห็นได้ว่าเฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง มี
อยู่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับปริมาณเฉกานุปราสที่ปรากฏการซ้ าเสียงพยัญชนะจ านวน 2 ตัวซ้ ากัน 1 
ครั้ง ซึ่งมีปริมาณที่มากกว่า รูปแบบการซ้ าเสียงเฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 
1 ครั้ง เมื่อรวมเสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันทั้งหมดมีสิบกว่าแห่ง อาจตั้งข้อสังเกตได้ประการหนึ่งว่า การซ้ า
เสียงพยัญชนะที่มีมากกว่า 2 ตัว ไม่เอ้ือให้เกิดจังหวะทางเสียงที่รื่นไหล หรือส่งผลต่อท่ วงท านองอัน
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เสนาะในการอ่านตามรูปแบบฉันทลักษณ์ได้มีประสิทธิภาพเท่าเฉกานุปราสที่ซ้ าเสียงพยัญชนะจ านวน 
2 ตัว  

อย่างไรก็ตาม รูปแบบเฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว 
เป็นเทคนิคสร้างอลังการทางเสียงจากการเลือกสรรถ้อยค าให้เกิดความซับซ้อนอย่างสมบูรณ์แบบตาม
แนวทางการสร้างสรรค์อลังการทางเสียง  

ดังนั้น อลังการอนุปราสประเภทเฉกานุปราสในจารึกปราสาทตาพรหม
จึงปรากฏทั้งเฉกานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง และเฉกานุปราสที่ปรากฏ
พยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง รวมกันแล้วมีเฉกานุปราสจ านวนทั้งสิ้น 137 แห่ง ซึ่งโศลกที่ไม่
ปรากฏอลังการเฉกานุปราสมีจ านวน 27 โศลก ได้แก่ โศลกท่ี 15,  24,  29,  38,  42,  44,  50,  51, 
59, 63, 65,  67, 76, 79, 82, 93, 100, 101, 103, 107, 117, 118, 120, 121, 127, 136 และ
โศลกท่ี 137  
     1.1.2.2 ลาฏานุปราส (lāṭānuprāsa) 
        รูปแบบอนุปราสอีกประเภทหนึ่งที่พบในจารึกปราสาทตาพรหม คือ  
ลาฏานุปราส การเล่นเสียงตามแนวทางของลาฏานุปราสไม่ เหมือนเฉกานุปราส เพราะ            
ลาฏานุปราสไม่ได้มุ่งเล่นเสียงพยัญชนะต้นค าหรือพยัญชนะหลายหน่วยเสียง แต่ลาฏานุปราสมุ่ง เล่น
เสียงโดยการกล่าวซ้ าทั้งค า  ซ้ าเพียงบางส่วน หรือซ้ ากลุ่มค าหลายครั้ง ลาฏานุปราสที่พบในจารึก
ปราสาทตาพรหม คือ การกล่าวซ้ าค า กลุ่มค าหลายครั้งในบทเดียวกัน  

ลาฏานุปราสที่ปรากฏการซ้ ากลุ่มอักษร กลุ่มค าหลายครั้งในบท
เดียวกัน จารึกปราสาทตาพรหมมีลาฏานุปราสที่ปรากฏการกล่าวซ้ าค า กลุ่มค าหลายครั้งในบท
เดียวกันจ านวนมาก คือ เสียงอักษรที่ซ้ ากันจะเป็นกลุ่มๆ หรือมีอยู่หลายกลุ่ม เสียงที่ซ้ ากันนี้ช่วยสร้าง
อลังการทางเสียงอย่างโดดเด่น เมื่อพิจารณาเนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหมพบว่ามีลาฏานุปราสที่ซ้ า
กลุ่มอักษรหลายครั้งในบทเดียวกัน เห็นได้จากการซ้ าค าที่พบในแต่ละโศลก ได้แก่ โศลกที่ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 25, 26, 33, 36, 38, 39, 41, 43, 54, 55, 56 ,58, 59, 62, 69, 72, 
74, 75, 76, 78, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 97, 99, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 
117, 119, 122, 124, 125, 128, 129, 131, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142 และโศลกที่ 143 
ตัวอย่างลาฏานุปราสในจารึกปราสาทตาพรหม ซึ่งปรากฏการซ้ ากลุ่มอักษร กลุ่มค าหลายครั้งในบท
เดียวกัน ดังนี้ 

ในโศลกท่ี 2 มีเสียงที่ซ้ ากลุ่มอักษร และกลุ่มค าหลายครั้งพบในทุกบาท 
เสียงกลุ่มอักษร และกลุ่มค าที่ซ้ ากันมี 5 คู่ เสียงที่ซ้ าจึงมี 10 แห่ง ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่เน้น
ตัวหนา ดังนี้  
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  vande niruttaram anuttara vodhi mārggaṃ 

bhūt ārtha darśana nirāvaraṇ aikadṛṣṭim // 

dharmman tri loka vidit āmara vandya vandyam  

antar vasat ṣadd ari ṣaṇdda vikhaṇdda khaddgam // 2 

 

จากตัวอย่างในโศลกนี้ มีลาฏานุปราสซ้ าเสียงทุกบาท ในบาทแรกมีค า
ที่ซ้ าเสียง คือ uttaram ซ้ ากัน 1 ครั้ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มีอักษรที่ซ้ ากัน 1 ครั้ง คือ nir 

ต่อจากนั้นบาทที่ 3 มีค าท่ีซ้ าเสียงกัน คือ vandya 1 ครั้ง ในบาทที่ 4 มีกลุ่มอักษร และกลุ่มค าที่ซ้ ากัน 
2 คู่ อย่างละครั้ง คือ ṣadd กับ khaṇdd ดังนั้น โศลกข้างต้นจึงปรากฏการซ้ าเสียงลาฏานุปรา
สจ านวนมาก เป็นตัวอย่างของลาฏานุปราสที่ปรากฏการซ้ ากลุ่มอักษร กลุ่มค าหลายครั้งในบท
เดียวกันที่เด่นมากบทหนึ่งในจารึกปราสาทตาพรหม  

เมื่อพิจารณาโศลกที่ 3 มีเสียงที่ซ้ ากลุ่มอักษร และกลุ่มค าหลายครั้ ง 
พบในทุกบาทอย่างหลากหลายเช่นเดียวกัน เสียงกลุ่มอักษร และกลุ่มค าที่ซ้ ากันมี 4 คู่ เสียงที่ซ้ ามี 10 
แห่ง ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

  
samyag vimukti paripanthitayā vimukta- 

saṅgo pi santata gṛhīta parārtha saṅgaḥ/ 

saṅgīyamāna jina śāsana śāsit ānyān 

saṅgho bhi saṃhita hita prabhavo // 3 

 

ลาฏานุปราสซ้ าเสียงในโศลกข้างต้น มีเสียงที่ซ้ ากันทุกบาท ในบาท
แรกมีค าที่ซ้ าเสียง คือ vimukt ซ้ ากัน 1 ครั้ง ส่วนในบาทที่ 2 เสียงที่ซ้ าอย่างต่อเนื่องมีความ
หลากหลาย มีทั้งเสียงซ้ าในบาทเดียวกัน และที่ซ้ าเสียงข้ามบาท ดังนี้ กลุ่มอักษรซ้ ากันล าดับแรก คือ 

saṅg ปรากฏในบาทเดียวกัน มีเสียงที่ซ้ าข้ามบาท คือ san พบในบาทที่ 2 กับบาทที่ 3 ซ้ ากัน 1 ครั้ง 
ส่วนเสียงค าว่า hīta จะเห็นได้ว่ามีการซ้ ากันในบาทที่ 2 กับบาทที่ 4 โดยซ้ าเสียง 3 แห่ง hīta 

ปรากฏในบาทที่ 2 1 แห่ง ส่วนในบาทที่ 4 ปรากฏ 2 แห่ง  
ในโศลกที่  4 มีเสียงที่ซ้ ากลุ่มอักษร และกลุ่มค าหลายครั้ง ในบท

เดียวกัน พบในทุกบาท เสียงกลุ่มอักษร และกลุ่มค าที่ซ้ ากันมี 2 คู่ เสียงที่ซ้ ามี 5 แห่ง ดังที่ปรากฏใน
พยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 
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trailokya kāṅkṣita phala prasav aika yoni 

ragrāṅguli vitapa bhūṣita vāhu śākhaḥ / 

hemo pavīta latikā parivīta kāyo 

lokeśvaro jayati jaṅgama pārijātaḥ // 4 
 

ตัวอย่างในโศลกนี้ เสียงที่ซ้ ามีอยู่ในทุกบาท ดังจะเห็นได้จากบาทที่ 1 
มีเสียงกลุ่มอักษร loka อยู่ที่บาท 1 กับบาทที่ 4 ดังในค าว่า trailoky /lokeśvaro ส่วนบาทที่ 2 กับ
บาทที่ 3 มีเสียงค าว่า vīta ซ้ ากัน ปรากฏอยู่ 3 แห่ง ในบาทที่ 2 มี 1 แห่ง ส่วนบาทที่ 3 มี 2 แห่ง น่า
สังเกตว่าเสียงที่ซ้ ากันในโศลกที่ 4 ข้างต้น มีจ านวนความถี่น้อยกว่าตัวอย่างโศลกที่ 2 ลักษณะ
ดังกล่าวจะพบในแต่ละโศลกแตกต่างกัน บางโศลกจะมีเสียงที่ซ้ ากันทุกบาท บางบทมีไม่ครบทุกบาท 
และบางบทมีเสียงที่ซ้ ากันเพียงบาทเดียว 

ในโศลกที่ 8  มีเสียงที่ซ้ ากลุ่มอักษร และกลุ่มค าหลายครั้ง ในบท
เดียวกัน พบในทุกบาท เสียงกลุ่มอักษร และกลุ่มค าที่ซ้ ากันมี 4 คู่ เสียงที่ซ้ ามี 8 แห่ง ดังที่ปรากฏใน
พยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

 
    āsīd akhaṇḍa manu daṇḍa dhar āvanīndra 

        vandyo varaś  śrutavatāṃ śrutavarmma sūnūḥ / 

   śrīśreṣṭhavarmma nṛpatiś śucibhir yaśobhiś 

      śreṣṭho vadāta vasudhā dhara vaṃśa yoniḥ // 6 
 

ตัวอย่างที่ยกมานี้ มีลาฏานุปราสซ้ าเสียงทุกบาท การซ้ าเสียงปรากฏ
อย่างหลากหลาย จะเห็นได้ว่าในบาทแรกกับบาทที่ 4 มีค าท่ีซ้ าเสียง คือ dhar ในบาทที่ 2 มีเสียงที่ซ้ า
กันในกลุ่มอักษรอยู่ 2 คู่ คู่แรกเสียงที่ซ้ าอยู่ติดกัน คือ śrutava ส่วนอีกคู่หนึ่ง ซ้ าเสียงกับบาทที่ 3 คือ 

varmma ในบาทที่ 3 กับบาทท่ี 4 ยังปรากฏเสียงของค าที่ซ้ ากัน คือ śreṣṭh   

ในโศลกที่ 11 มีเสียงที่ซ้ ากลุ่มอักษร และกลุ่มค าหลายครั้ง ในบท
เดียวกัน พบในทุกบาท เสียงกลุ่มอักษร และกลุ่มค าที่ซ้ ากันมี 2 คู่ เสียงที่ซ้ ามี 5 แห่ง ดังที่ปรากฏใน
พยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 
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                      mahī bhujāṃ śrījayarājacuḍā- 

                     maṇir mahiṣyam udapādi tena / 

                     tasyāṃ yaśaś candra marīci gaurā 

                     gaurīva gaurī guruṇ āgradevyāṃ // 11 
 

ตัวอย่างในโศลกนี้ เสียงที่ซ้ ามีอยู่ในทุกบาท จะเห็นได้ตั้งแต่บาทแรก
กับบาทที่ 2 มีเสียงชองค าว่า mahī ซ้ าเสียงกัน ส่วนในบาทที่ 3 ปรากฏต าแหน่งของเสียงท้ายบาท 
กับส่วนต้นบาทที่ 4 ที่ซ้ าเสียงกัน คือ gaur- gaurī จะเห็นได้ว่าเสียงที่ซ้ ากันในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 นี้
ซ้ าเสียงต่อเนื่องกัน เสียงที่ซ้ ากันจึงมีอยู่ 3 แห่ง ท าให้เพ่ิมความไพเราะของค าประพันธ์ ส่งเสียงคล้อง
จองซ้ าจังหวะกันอย่างลงตัว 

ส่วนตัวอย่างเสียงที่ซ้ ากันไม่ครบในทุกบาท เช่น ในโศลกที่ 8 มีเสียงที่
ซ้ ากลุ่มอักษร และกลุ่มค าหลายครั้งในบทเดียวกัน พบในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 เสียงกลุ่มอักษร และ
กลุ่มค าที่ซ้ ากันมี 2 คู่ เสียงที่ซ้ ามี 4 แห่ง ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

  
jātā tadīye nava gīta kīrtti 

candro llasan mātṛi kul āmbu rāśau / 

rarāja lakṣmīr iva yā satīnām 

agresarī kambuja rāja akṣmīḥ // 8 
 

ลาฏานุปราสซ้ าเสียงในโศลกข้างต้น มีเสียงที่ซ้ ากันในบาทที่ 3 กับบาทที่ 
4 ในโศลกนี้เสียงของค าและกลุ่มอักษรที่ซ้ ากันมีจ านวนไม่มากนัก เสียงที่ซ้ ากันมีอยู่ในบาทที่ 3 กับ
บาทที่ 4 คือ rāja กับ kṣmī  

เมื่อพิจารณาจ านวนโศลกทั้ง 65 บทในจารึกปราสาทตาพรหม มีลาฏา
นุปราสที่ปรากฏการกล่าวซ้ าค า กลุ่มค าหลายครั้งในบทเดียวกัน ส่วนมากพบว่ามีการซ้ าเสียงแต่ละบท
อย่างต่อเนื่อง เนื้อหาตั้งแต่โศลกที่ 1 ถึงโศลกที่ 5 มีลาฏานุปราสต่อเนื่องกันตามล าดับ หรือเนื้อหา
ส่วนท้าย คือ โศลกท่ี 138 ถึงโศลกที่ 143 มีลาฏานุปราสให้เห็นเช่นกัน 

การที่กวีเล่นเสียงในลักษณะลาฏานุปราสที่ปรากฏการกล่าวซ้ าค า 
กลุ่มค าหลายครั้งในบทเดียวกันนอกจากจะท าให้จ านวนค าครบถ้วนตามคณะฉันท์แล้ว ยังท าให้เกิด
จังหวะของเสียงพยัญชนะที่รื่นไหลและเมื่ออ่านท าให้เกิดเสียงที่ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่ง เพ่ิมเสน่ห์ของ
อลังการทางเสียงพยัญชนะและกลุ่มค าได้อย่างโดดเด่น 
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   1.1.2.3 วฤตตยานุปราส (vṛttyanuprāsa) 

    วฤตตยานุปราส คือ การซ้ าเสียงพยัญชนะตัวเดียวกัน โดยกล่าวซ้ า
เสียงพยัญชนะหลายๆ ครั้งติดต่อกันไป เมื่อพิจารณาวฤตตยานุปราสในจารึกปราสาทตาพรหม พบว่า
รูปแบบอนุปราสดังกล่าวนี้เป็นเทคนิคสร้างอลังการทางเสียงในจารึกปราสาทตาพรหมที่โดดเด่นมาก  
คือ พบการซ้ าเสียงพยัญชนะในลักษณะวฤตตยานุปราสเกือบครบทุกโศลก มีโศลกที่ไม่ปรากฏฤตตยา
นุปราสจ านวน 26 โศลก ได้แก่ โศลกที่  42 , 44, 60, 71, 72, 74, 92, 99, 103, 104, 110, 111, 
115, 116, 120, 121, 123, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136 ,138 และโศลก 145 ส่วนโศลก
อ่ืน มีวฤตตยานุปราสปรากฏอยู่เกือบทุกบาท 

                      กล่าวได้ว่า วฤตตยานุปราสเป็นประเภทของอลังการอนุปราสพบ
มากที่สุดในจารึกปราสาทตาพรหม ส่งผลต่ออลังการทางเสียงพยัญชนะที่สัมผัสคล้องจองกัน โดยว
ฤตตยานุปราสที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ  วฤตตยานุปราสที่
ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง กับวฤตตยานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะ 2 ตัวหรือ
มากกว่า 2 ตัวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง ดังนี้ 
    1. วฤตตยานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง 
       วฤตตยานุปราสที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมส่วนมาก เป็นลักษณะ
ของการซ้ าเสียงพยัญชนะตัวเดียวที่ซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง พยัญชนะที่ซ้ ากันอย่างต่อเนื่องนี้ปรากฏทั้ง
ในบาทเดียวกัน ปรากฏข้ามบาท และปรากฏในทุกบาท วฤตตยานุปราสที่พบในจารึกปราสาทตา
พรหมมีจ านวน 22 เสียง ได้แก่ เสียง /v/, /s/, /k/, /g/, /r/, /y/, /p/,/j/, /d/, /t/, /l/, /n/, /ś/, /ṣ/, 

/m/, /bh/,/c/ , /ṇ/, /dh/, /kh/, /th/, /gh/ เสียงพยัญชนะที่ปรากฏการซ้ าเสียงกันมากกว่า 1 ครั้ง 
ส่วนใหญ่ในโศลกหนึ่งจะมีเสียงพยัญชนะท่ีซ้ ากันอยู่หลายตัว  

                 ตัวอย่างวฤตตยานุปราส ที่ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 
ครั้ง ดังเช่นในโศลกที่ 2 บาทที่ 1 บาทที่ 2 บาทที่ 3 และบาทที่ 4 มีการซ้ าเสียงพยัญชนะทั้ง 5 เสียง 
ได้แก่ เสียง  /v/, /t/, /d/, /n/ และเสียง /r/ ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้   

 
vande niruttaram anuttara vodhi mārggaṃ 

bhūt ārtha darśana nirāvaraṇ aikadṛṣṭim 

dharmman tri loka vidit āmara vandya vandyam // 

antar vasat ṣadd ari ṣaṇdda vikhaṇdda khaddgam // 2 
 

                       ตัวอย่างที่ยกมานี้ ปรากฏการซ้ าเสียงพยัญชนะแบบวฤตตยานุปราส อย่าง
หลากหลาย เสียงพยัญชนะท่ีซ้ ากันประกอบด้วยเสียง /v/ มีจ านวน 8 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 
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3 แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 5 แห่ง เสียง  /t/ มีจ านวน 7 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 3 
แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 4 แห่ง เสียง /d/ มีจ านวน 10 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 3 แห่ง 
ในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 7 แห่ง เสียง /n/ มีจ านวน 8 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 4 แห่ง ใน
บาทที่ 3 กับบาทท่ี 4 มี 4 แห่ง เสียง /r/ มีจ านวน 12 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 8 แห่ง ในบาท
ที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 4 แห่ง เห็นได้ว่าการซ้ าเสียงพยัญชนะดังกล่าวนี้ ปรากฏเสียงพยัญชนะที่มากกว่า 
1 ครั้งขึ้นไป อย่างมากสุด คือ ซ้ าเสียงพยัญชนะ 12 แห่ง อย่างน้อยสุด คือ ซ้ าเสียงพยัญชนะ 7 แห่ง  

                                          ในโศลกท่ี 3 ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง ใน บาทที่ 
1 บาทที่ 2 บาทที่ 3 และบาทที่ 4  ได้แก่ เสียง /s/, /m/, /g/, /t/, /p/ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่เน้น
ตัวหนา ดังนี้ 
 

samyag vimukti paripanthitayā vimukta- 

saṅgo pi santata gṛhīta parārtha saṅgaḥ / 

saṅgīyamāna jina śāsana śāsit ānyān 

saṅgho bhi saṃhita hita prabhavo // 3 
 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าเสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันประกอบด้วย
เสียง /s/ มีจ านวน 9 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 4 แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 5 แห่ง เสียง  

/m/ มีจ านวน 3 แห่ง ปรากฏการซ้ าเสียงอย่างต่อเนื่องเฉพาะในบาทที่ 1 มี 3 แห่ง เสียง /g/ มีจ านวน 
5 แห่ง ในบาทที่ 1 บาทท่ี 2 กับบาทที่ 3 มี 4 แห่ง เสียง /t/ มีจ านวน 9 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 
มี 6 แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 3 แห่ง เสียง /p/ มีจ านวน 4 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 4 
แห่ง เห็นได้ว่าการซ้ าเสียงพยัญชนะดังกล่าวนี้ ปรากฏเสียงพยัญชนะที่มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป อย่าง
มากสุด คือ ซ้ าเสียงพยัญชนะ 9 แห่ง อย่างน้อยสุด คือ ซ้ าเสียงพยัญชนะ 4 แห่ง  

ในโศลกที่ 6  ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง ในทุก
บาท ได้แก่ เสียง /ḍ/, /n/, /v/, /t/, /ś/, /m/, /bh/, /dh/ ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

 
       āsīd akhaṇḍa manu daṇḍa dhar āvanīndra- 

       vandyo varaś śrutavatāṃ śrutavarmma sūnuḥ / 
           śrī śreṣṭhavarmma nṛpatiś śucibhir yaśobhiś 

       śreṣṭho vadāta vasudhā dhara vaṃśa yoniḥ // 6 
 

การซ้ าเสียงพยัญชนะที่ปรากฏในโศลกข้างต้น ประกอบด้วยการซ้ า
เสียง /ḍ/ มีจ านวน 2 แห่งในบาทแรก มีเสียง /n/ ในบาทแรก ซ้ าเสียงกัน 2 แห่ง เสียงพยัญชนะตัว
เดียวที่ซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้งที่เด่นจะเห็นได้จากเสียง /v/ ซึ่งซ้ าเสียงอย่างต่อเนื่องกันในทุกบาท โดย
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การซ้ าเสียงกัน 9 แห่ง  นอกจากนี้ยังมีการซ้ าเสียง /t/ ที่ต่อเนื่องกันในบาทที่ 2 โดยการซ้ าเสียงกัน 3 
ครั้ง ในบาทที่ 3 มีเสียง /ś/ ซ้ ากัน 2 ครั้ง ในบาทที่ 2 กับบาทที่ 3 เสียงพยัญชนะ /m/ ซ้ ากัน 2 ครั้ง 

ในบาทที่ 3 ยังมีเสียงพยัญชนะ /bh/ ซ้ ากัน 2 ครั้ง และเสียงพยัญชนะ /dh/ ในบาทที่ 4 ซ้ ากัน 2 ครั้ง 

ในโศลกที่ 18  ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง ใน 
บาทที่ 1 บาทที่ 2 บาทที่ 3 และบาทที่ 4  ได้แก่ เสียง /v/, /r/, /j/, /d/, /t/, /m/ ดังที่ปรากฏใน
พยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

 
          eṣā śrījayavarmadeva nṛpatin dedīpyamān aujasan 

           tasmād vīram ajījanat kṣiti bhujaś śrīharṣavarmm ātmajā / 

                 bhahma rṣer iva deva rājam aditir devī sudharmm āśritaṃ 

                 goptuṃ gāṃ śatakoti heti vihat arāti pravīraṃ rane // 18 
 

การซ้ าเสียงพยัญชนะที่ปรากฏในโศลกข้างต้น ประกอบด้วยการซ้ า
เสียง /v/ มีจ านวน 9 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 5 แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 5 แห่ง เสียง 

/r/ มีจ านวน 15 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 6 แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทท่ี 4 มี 9 แห่ง เสียง /j/ มี
จ านวน 7 แห่ง เฉพาะในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 6 แห่ง ส่วนในบาทที่ 3 มีอีก 1 แห่ง เสียง  /d/ มี
จ านวน 7 แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 4 แห่ง และในบาทที่ 3 มี 3 แห่ง เสียง /t/ มีจ านวน 13 
แห่ง ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 5 แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทท่ี 4 มี 8 แห่ง เสียง /m/ มีจ านวน 9 แห่ง 
ในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2 มี 6 แห่ง ในบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 มี 3 แห่ง เสียง เห็นได้ว่าการซ้ าเสียง
พยัญชนะดังกล่าวนี้ ปรากฏเสียงพยัญชนะท่ีมากกว่า 1 ครั้งข้ึนไป อย่างมากสุด คือ ซ้ าเสียงพยัญชนะ 
15 แห่ง อย่างน้อยสุด คือ ซ้ าเสียงพยัญชนะ 7 แห่ง  

 
     ṣāṇmāturasya vividhan nu vapuḥ prahṛṣṭair 

 ekaṃ kṛitaṃ vidhir avekṣya vidhitsur artham / 

 gāḍh opagūhana mudā hara śārṅgy anaṅgād 

 aiśvarrya śuaryya vapor eka nidhiṃ vyadhād yam // 19 
 

วฤตตยานุปราสที่ปรากฏในโศลกท่ี 2 , 3 และโศลกที่ 18 ดังตัวอย่างที่
ยกมานี้ มีการซ้ าเสียงพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง โดยเฉพาะในโศลกที่ 18 จ านวนการซ้ า
เสียงพยัญชนะมีมาก แสดงให้เห็นอลังการทางเสียงที่ส่งเสริมให้ค าประพันธ์มีความงาม กล่าวคือ 
นอกจากเนื้อความในส่วนอลังการด้านความหมายจะมีความลึกซึ้งแล้ว เสียงในค าประพันธ์ที่ซ้ ากัน
อย่างต่อเนื่องยิ่งเพ่ิมความงามในองค์ประกอบของงานวรรณศิลป์อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
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วฤตตยานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง ดังที่
ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ซึ่งมีจ านวน 22 เสียง เมื่อรวมเสียงพยัญชนะตัวเดียวทุกตัวที่ซ้ ากัน
มากกว่า 1 ครั้ง มีอยู่เป็นจ านวนมากนับพันกว่าแห่ง แสดงให้เห็นว่ากวีนิยมเล่นอลังการทางเสียงโดย
ซ้ าเสียงพยัญชนะในรูปแบบวฤตตยานุปราสที่เด่นที่สุดในจารึกปราสาทตาพรหม  นอกจากนี้ วฤตตยา
นุปราสที่ซ้ าเสียงพยัญชนะอย่างน้อยที่สุด มี 3 แห่ง ส่วนที่ซ้ าเสียงพยัญชนะที่มากสุด มี 15 แห่ง 
ปริมาณเสียงที่ซ้ ากันนั้น ส่วนใหญ่จะซ้ าเสียงจ านวน 3, 4 และ 5 ครั้ง  

อย่างไรก็ตาม วฤตตยานุปราสที่ซ้ าเสียงพยัญชนะจ านวนมากนี้ 
นอกจากจะมีการซ้ าเสียงพยัญชนะตัวเดียวแล้ว ยังปรากฏวฤตตยานุปราสที่ซ้ าเสียงพยัญชนะ 2 ตัว
หรือมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง ด้วย  
        2. วฤตตยานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะ 2 ตัว หรือมากกว่า 2 ซ้ ากันมากกว่า 
1 ครั้ง 
        วฤตตยานุปราสที่ปรากฏเสียงพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ าเสียงกันมากกว่า 
1 ครั้ง มีจ านวนไม่มากเท่ากับวฤตตยานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง 
กล่าวคือ วฤตตยานุปราสที่ปรากฏเสียงพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว มีเสียงพยัญชนะที่ซ้ ากัน ได้แก่ เสียง  

/ṇg/, /śr/,/ty/, /pr/, /dv/, /dr/, /tt/, /tr/, /ṣṭ/ , /ṃś/ ,/ñc/, /sth/ เสียงพยัญชนะที่ซ้ ากันโดยมากจะ
ปรากฏใน 3 บาท และ 2 บาท  ตัวอย่าง วฤตตยานุปราสที่ปรากฏเสียงพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ า
เสียงกันมากกว่า 1 ครั้งในจารึกปราสาทตาพรหม ดังนี้ 

ในโศลกที่ 3 บาทที่ 2 บาทที่ 3 และบาทที่ 4  มีการซ้ าเสียง /ṇg/ 

ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้   
 

samyag vimukti paripanthitayā vimukta- 

saṅgo pi santata gṛhīta parārtha saṅgaḥ/ 

saṅgīyamāna jina śāsana śāsit ānyān 

saṅgho bhi saṃhita hita prabhavo // 3 
 

 ในตัวอย่างข้างตันนี้ จะเห็นได้ว่าเสียงพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ที่
ซ้ าเสียงกันมากกว่า 1 ครั้ง  คือ เสียง  /ṇg/ มีจ านวน 4 แห่ง ในบาทที่ 2 มีจ านวน 2 แห่ง คือ ส่วนต้น
ข้อความกับส่วนท้ายบาท บาทที่ 3 มีจ านวน 1 แห่ง ในส่วนต้นข้อความ และบาทที่ 4 มีจ านวน 1 
แห่ง ในส่วนต้นข้อความเช่นกัน  
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เช่นเดียวกับในโศลกท่ี 6 ซ้ าเสียง /śr/ มีจ านวน 4 แห่ง ในบาทที่ 2 ซ้ า
เสียง 2 แห่ง บาทที่ 3 ซ้ าเสียง 1 แห่ง และบาทที่ 4  ซ้ าเสียง 1 แห่ง ดังที่ปรากฏในพยัญชนะที่เน้น
ตัวหนา ดังนี้    

 
      āsīd akhaṇḍa manu daṇḍa dhar āvanīndra 

   vandyo varaś śrutavatāṃ śrutavarmma sūnūḥ/ 

          śrīśreṣṭhavarmma nṛpatiś śucibhir yaśobhiś 

   śreṣṭho vadāta vasudhā dhara vaṃśa yoniḥ //6 
 

ในโศลกท่ี 12 มีการซ้ าเสียง  /ty/  จ านวน 4 แห่ง การซ้ าเสียงปรากฏ
ในบาทที่ 2 บาทที่ 3 และบาทท่ี 4 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 
 

       vāgīśvarīvātiśayair girāṃ yā 

        dhātrīva dhṛtyā kamaleva kāntyā / 

       arundhatīvānavagītavṛttyā 

        tyāgādinā mūrttimatīva maittrī // 12 
 

จะเห็นได้ว่าในโศลกข้างต้น มีการซ้ าเสียง  /ty/  จ านวน 4 แห่ง ใน
บาทที่ 2 ซ้ าเสียง 2 ครั้ง ในค าว่า dhṛtyā กับค าว่า kāntyā ส่วนในบาทที่ 3 และบาทที่ 4 ซ้ าเสียง 

/ty/ อย่างละครั้ง ในค าว่า vṛttyā กับค าว่า tyāg 

ในโศลกที่ 16 มีการซ้ าเสียง /dv/  ต าแหน่งที่ซ้ าเสียงมีจ านวน 3 แห่ง 
การซ้ าเสียงปรากฏในบาทที่ 1 กับบาทที่  2 ดังที่ปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนา ดังนี้ 

 
tayos tanūjo mahitadvijendro 

                   dvijendravego dvijarājakāntaḥ / 
                             dikcakravālotkaṭakīrttigandho 

            yo dhīśvaraś śrīdharaṇīndravarmmā // 16 
 

จะเห็นได้ว่าในโศลกข้างต้น มีการซ้ าเสียง  /dv/  จ านวน 3 แห่ง ใน
บาทที่ 1 ปรากฏในค าว่า dvijendro และในบาทที่ 2 ซ้ าเสียง /dv/ จ านวน 2 ครั้ง ปรากฏที่ต้นค าว่า 

dvijendra กับค าว่า dvijarāja น่าสังเกตว่าการซ้ าเสียง /dv/ เป็นการเล่นเสียงของค าว่า dvija ซึ่งมี
ความหมายต่างกันในแต่ละส่วน 
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วฤตยยตยานุปราสที่มีพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง 
ดังที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ซึ่งมีจ านวน 12 เสียง เมื่อรวมเสียงพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว ทุก
ตัวที่ซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง มีจ านวน 121 แห่ง จ านวนเสียงที่ซ้ ากันส่วนมากมี 3 แห่ง และ 4 แห่ง จะ
เห็นได้ว่าการซ้ าเสียงในลักษณะนี้มีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับวฤตตยานุปราสที่มีพยัญชนะตัวเดียวซ้ า
กันมากกว่า 1 ครั้งมีจ านวนมากถึงพันแห่ง แสดงว่า วฤตตยานุปราสที่ปรากฏพยัญชนะมากกว่า 2 ตัว 
ซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้งอาจไม่เป็นที่นิยมของกวีมากนัก การเลือกซ้ าเสียงพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันติดต่อ
อย่างต่อเนื่องจึงน่าจะเป็นศิลปะการสร้างอลังการทางเสียงของกวีโดยตรง 

อนุปราสที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมทั้ง 3 รูปแบบ คือ เฉกานุปราส 
ลาฏานุปราส และวฤตตยานุปราสเป็นรูปแบบอลังการด้านเสียงที่เด่นมาก โดยเฉพาะการซ้ าเสียง
แบบวฤตตยานุปราส  พบมากที่สุดในจารึกปราสาทตาพรหม และส่งผลให้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองรื่น
ไหลไปโดยตลอด เมื่อพิจารณากลวิธีการสร้างอลังการด้านเสียง ไม่เพียงปรากฏอนุปราสทั้ง 3 รูปแบบ
ดังกล่าวเท่านั้น ยังพบว่ามีกลวิธีการซ้ าเสียงในลักษณะเสียงที่ซ้ ากันเป็นคู่ๆ ซึ่งในต าราอลังการศาสตร์
เรียกว่า ยมก  
 
 1.2 ยมก (yamaka) 
  1.2.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของยมก 
         ยมก มีความหมายตามศัพท์ว่า คู่ หรือ จ านวนสองเท่า23 ค านี้ใช้ในต ารา
อลังการศาสตร์โดยนิยามความหมายที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ คือ การซ้ าเสียงพยัญชนะที่เป็นคู่ๆ หรือ
ซ้ าเสียงพยางค์ที่มีเสียงอย่างเดียวกัน24 โดยเสียงที่ซ้ ากันเป็นคู่มีความหมายที่แตกต่างกัน25 ต ารา
อลังการศาสตร์ของวาคภฏะอธิบายรูปแบบยมกไว้ว่า “การกล่าวซ้ าซึง่บาท ค า หรือตัวอักษรของค าไว้
ติดๆ กันหรือไม่ติดฯ กัน ณ ที่เบื้องต้น ตอนกลาง หรือเบื้องปลาย (ของบทหรือของบาท)  และให้
ความหมายต่างกัน”26 หมายความว่า ยมกมีต าแหน่งไม่คงที่ เพราะอาจพบอยู่ในส่วนต่างๆของค า
ประพันธ์ในบทนั้น จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาได้อธิบายอลังการยมกโดยยกตัวอย่างในกวีนิพนธ์เรื่องกิรา
ตารชุนียะ ของภารวิ สรรคที่  15 บทที่ 14 และได้ตัวอย่างยมกในต าราอลังการศาสตร์จาก                    
สาหิตยทรรปณะ ของวิศวนาถ และตัวอย่างในกวีนิพนธ์เรื่องรฆุวงศ์ ของกาลิทาส นอกจากจะเด่นที่

                                           
23Sanskrit Dictionary, accessed November 28, 2015, available from http://sanskrit 

dictionary.com/?iencoding=iast&q=yamaka&lang=sans&action=Search 
24Roland Greene and other, The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics ,4 

th ed. (Princeton: Princeton University Press, 2012), 27. 
25จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม, 9. 
26ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 24. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Roland%20Greene%22%7C%7Csl~~rl','');
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การเล่นเสียงพยัญชนะแบบวฤตตยานุปราสโดยซ้ าเสียงพยัญชนะกันทั้งบทแล้ว ยังมีการเล่นเสียงยมก
ด้วย ดังตัวอย่างยมกในกวีนิพนธ์เรื่อง กิราตารชุนียะ ของภารวิ 
 
        น โนนนุนฺโน นุนโฺนโน นานา นานานนา นนุ I 
      นุนฺโน’นุนฺโน นนุนฺเนโน นาเนนา  นุนฺนนุนฺนนุตฺ II 

 “นี่แน่ะ ท่านผู้มีหลายหน้า (นานานนา) บุคคลผู้ที่คนด้อยกว่าท า
ให้บาดเจ็บ (อุนนุนฺโน) ไม่ใช่ผู้ชาย (น นา) ผู้ชาย (นา) ผู้ท าร้ายผู้ด้วยกว่า 
(นุนฺโนโน) ไม่ใช่ผู้ชาย (อนา) มิใช่หรือ (นนุ) บุคคลผู้ได้รับบาดเจ็บ (นุนฺโน) 
แต่มีนายที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ (นนุนฺเนโน) ก็เป็นผู้ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้ว 
(อนุนฺโน) คนผู้ท าร้ายคนที่บาดเจ็บอย่างเต็มที่แล้ว (นุนฺนนุนฺนนุตฺ) ไม่เป็น 
(น) ผู้ปราศจากบาป (อเนนาะ)”27 

 
ตัวอย่างที่ยกมานี้ มียมกทั้งในบาทที่ 2 และบาทที่ 3 ในบาทที่ 2 ยมก คือ 

การซ้ าเสียงอักษรที่ว่า นานา นานา นานา ค าแรกมาจากค าว่า นา+อนา หมายถึง ผู้ชาย และไม่ใช่
ผู้ชาย ส่วนค าหลัง นานา มีความหมายว่า มาก ส่วนในบาทที่ 3 ยมก คือ การซ้ าเสียงอักษรที่ว่า นุนฺโน 
’นุนฺโน ค าแรกมีความหมายว่า ได้รับบาดเจ็บ ส่วนค าหลังมาจากค าว่า อนุนฺโน ซึ่งมีความหมายว่า 
ไม่ได้รับบาดเจ็บ28 ตัวอย่างยมกในต าราอลังการศาสตร์สาหิตยทรรปณะ ของวิศวนาถ ดังนี้ 

 
    เทวะ ปายาทปายานฺ สฺเมเรนฺทีวรโลจนะ / 
    ส สารธฺวานฺตวิธฺว สห สะ ก สนิษูทนะ // 

“เทพผู้ปราบกังสราช (พระกฤษณะ) ผู้มีพระเนตร (งาม) เหมือน
ดอกบัวเผื่อน (สีน้ าเงิน) ที่บานแล้ว ผู้เป็นพระอาทิตย์ ผู้ท าลายความมืด
ในโลก ขอจงคุ้มครองพวกเรา จากอบาย (สิ่งเลวร้าย)”29 

 
 ตัวอย่างยมกในค าประพันธ์ข้างต้น คือ ค าว่า ปายาทปายานฺ แยกได้เป็น ปายาตฺ และ     
อปายาตฺ ค าแรกมีความหมายว่า ขอจงคุ้มครอง ส่วนค าหลังมีความหมายว่า จากอบาย 30 ตัวอย่าง
ยมกในกวีนิพนธ์เรื่องรฆุวงศ์ ของกาลิทาส ดังนี้ 

                                           
27จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา,”อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม, 9. 
28เรื่องเดียวกัน. 
29เรื่องเดียวกัน,10. 
30เรื่องเดียวกัน. 
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    ปิตุรนนฺตรมุตฺตรโกสลานฺ สมธิคมฺย สมาธิชิเตนฺทฺระ / 
     ทศรถะ ปฺรศาส มหารโถ ยมวตามวต า จ ธุริ สฺถิตะ // 

“ต่อจากพระราชบิดา ท้าวทศรถ ผู้ทรงชนะอินทรีย์ (ประสาท
สัมผัสทั้งห้า) ด้วยสมาธิ ผู้เป็นนักรบชั้นมหารถ ผู้อยู่เหนือพระราชา
ทั้งหลายที่ควบคุมพระองค์ไว้ได้ ได้ทรงปกครองแล้ว ภายหลังจากที่ทรง
ได้รับแคว้นโกสลทางเหนือ” 

 
ตัวอย่างค าประพันธ์ข้างต้นนี้ ปรากฏยมกในค าว่า ทศรถ และ มหารถ และใน

ค าว่า ยมวตามวต า31  
กุสุมา รักษมณี กล่าวถึงยมก ไว้ว่า “ยมก คือ การเล่นค าโดยใช้ค าที่มีเสียง

เหมือนกันทุกพยางค์ แต่สื่อความหมายต่างกันในค าประพันธ์วรรคเดียวกันหรือบทเดียวกัน”32 และ
ตัวอย่างของยมกโดยการซ้ าพยางค์ sama และ asama ดังที่ว่า “samāsamasamo’ samaḥ (ท่าน
เป็นผู้ที่) ไม่มีผู้ใดเทียบเท่า (asama) เป็นผู้เที่ยงธรรม (sama) ต่อผู้ที่เสมอ (sama) และผู้ที่ไม่เสมอกับ
ท่าน (asama)”33 

การเล่นเสียงในลักษณะของยมก เป็นรูปแบบหนึ่งของอลังการที่มีพัฒนาการ
มาอย่างยาวนาน นักอลังการได้แจกแจงอธิบายยมกในต าราอลังการศาสตร์จ านวนมาก ในที่นี้พอจะ
สรุปได้ว่าอลังการยมก คือ การซ้ าเสียงของค าเป็นคู่ๆ เสียงที่ซ้ ากันอาจอยู่ติดกัน หรืออยู่ห่างกัน
ออกไป ส่วนที่ซ้ าเสียงกันจะมีความหมายแตกต่างกัน กรณียมกที่อยู่ชิดติดกันจะช่วยสร้างจังหวะของ
เสียงให้มีความสมดุล และเล่นล้อความหมายได้อย่างแยบยล กลวิธีการแต่งบทประพันธ์โดยใช้ยมก
เล่นเสียงนี้ จึงเป็นรูปแบบอลังการที่เหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์อลังการทางเสียงในจารึกปราสาท
ตาพรหม  
 
  1.2.2 ยมกที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
         อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม นอกจากปรากฏว่ามีอนุปราสซึ่ง
ซ้ าเสียงพยัญชนะอย่างต่อเนื่องในหลายโศลกแล้ว ยังพบว่ามียมกซึ่งเป็นรูปแบบของการเล่นเสียงค าที่
ออกเสียงเหมือนกัน แต่แสดงความหมายต่างกัน ยมกที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีหลาย
ลักษณะ หากใช้เกณฑ์ตามที่ ป.ส. ศาสตรีจ าแนกรายละเอียดย่อยของยมกที่ซ้ าเสียงในต าแหน่งต่างๆ
จ านวนมาก จะเห็นได้ว่าลักษณะต าแหน่งยมกที่ในจารึกปราสาทตาพรหม มีทั้งยมกที่อยู่ในบาท

                                           
31เรื่องเดียวกัน. 
32กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 27. 
33เรื่องเดียวกัน. 
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เดียวกัน และอยู่ข้ามบาทกัน ดังจะพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏยมกในโศลกที่ 1 , 
2, 8, 16, 24 และโศลกที่ 25 ดังนี้ 

 เนื้อหาในโศลกที่ 1 บทประณามพจน์บูชาพระพุทธเจ้า ปรากฏยมกในการ
เล่นเสียงของค าในต าแหน่งบาทที่ 3 กวีเล่นค าโดยใช้เสียงที่เหมือนกันเรียงชิดติดกัน ดังปรากฏในค าที่
เน้นตัวอักษร ดังนี้ 

 
      sambhāravistaravibhāvitadharmmakāya- 

      sambhoganirmitivapur bhagavān vibhaktaḥ  / 
      yo gocaro jinajinātmajadehabhājāṃ  

      vuddhāya bhūtaśaraṇāya namo stu tasmai // 1 

  “ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิงของสัตว์
โลก พระองค์นั้น ผู้มีพระภาค ผู้แบ่งพระกายของพระองค์เองออกเป็น 3 
กาย คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย  และนิรมาณกาย ที่เกิดจากบุณยสัมภาระ
มากมาย ผู้เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ถือเอาพระกายของพระโพธิสัตว์
ทั้งหลาย ผู้ประสบชัยชนะ” 

 

จากโศลกข้างต้น การซ้ าเสียงแบบยมกปรากฏในต าแหน่งบาทที่ 3 คือ ค าว่า 

jina และ jinā ซึ่งเรียงติดกัน ค าแรกมีความหมายว่า ผู้มีชัยชนะ ซึ่งในเนื้อความโศลกที่ 1 แปลว่า ผู้
ประสบชัยชนะ  ส่วนค าที่สองมีความหมายว่า พระชินะ ซึ่งในเนื้อความแปลว่าพระโพธิสัตว์ เพราะ
เป็นค าขยาย ātma หมายถึง ร่างกาย  ดังนั้น ค าว่า jina+ ātma จึงมีความว่า ร่างกายของพระ
โพธิสัตว์ จะเห็นว่าการซ้ าเสียงยมกที่สื่อความหมายต่างกันนี้ ท าให้แปลความหมายของค าศัพท์ได้ถึง
สองระดับ ท าให้เกิดอลังการได้ทั้งในแง่ของเสียงที่พ้องกัน และค าหมายของค าศัพท์ที่ต่างกันนั่นเอง 

 เนื้อหาในโศลกที่ 2 กวียังด าเนินเนื้อหาบูชาพระธรรม ปรากฏยมกซ้ ากัน
สองครั้ง ต าแหน่งบาทที่ 3 กับบาทที่ 4  กวีเล่นค าโดยใช้เสียงที่เหมือนกัน และเสียงของพยางค์บาง
พยางค์ท่ีเหมือนกัน ดังปรากฏในค าที่เน้นตัวอักษร ดังนี้ 

 
vande niruttaram anuttaravodhimārggaṃ 

bhūtārthadarśananirāvaraṇaikadṛṣṭim/ 

dharmman trilokaviditāmaravandyavandyam 

antarvasatṣaḍariṣaṇḍavikhaṇḍakhaḍgam// 2 
“ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระธรรม ที่ไม่มีสิ่งใดจะสูงไปกว่า ซึ่งเป็นทาง

ไปสู่โพธิญาณอันยอดเยี่ยมที่เป็นดวงตาดวงเดียวอันปราศจากเคร่ืองกีดขวางที่
เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เป็นที่รู้จักกันในสามโลก และเป็นสิ่งที่ควรเคารพ
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โดยบุคคลที่ควรเคารพ คือ เทวดาทั้งหลาย ที่เป็นพระขรรค์ซึ่งท าลายหมู่ศัตรู
ทั้งหก* ที่อยู่ภายใน” 

 

การซ้ าเสียงแบบยมกปรากฏในเสียงของค าว่า vandya กับ vandyam ค าทั้ง
สองเรียงติดกันช่วงท้ายบาทท่ี 3 มีความหมายที่แตกต่างกัน ค าแรกมีความหมายว่า  การน้อมไหว้ เมื่อ
เป็นค าขยายของค าว่า āmara  มีความหมายว่า เทวดา จึงมีความหมายว่า บุคคลที่ควรน้อมไหว้หรือ 
ควรเคารพ คือ เทวดา  ส่วนค าที่สองมีความหมายว่า แสดงความเคารพ ซึ่งเป็นค าก ริยา ดังนั้น 
ข้อความในบาทที่ 3 จึงแปลความหมายเล่นล้อความหมายกันว่า “สิ่งที่ควรเคารพโดยบุคคลที่ควร
เคารพ คือ เทวดา” การซ้ าเสียงแบบยมกมีเสียงของพยางค์บางพยางค์ที่เหมือนกัน ยังปรากฏในบาทที่ 
4 ในค าว่า vikhaṇḍa กับ khaḍgam เสียงของพยางค์ที่เหมือนกัน มีความหมายที่ต่างกัน ค าแรก

หมายถึง ท าลาย ส่วนค าที่สองมีความหมายถึง พระขรรค์ กวีใช้ศัพท์แสดงความหมายว่าพระขรรค์
เพ่ือที่จะสร้างภาพให้เป็นรูปธรรม คือ พระธรรมเปรียบเป็นพระขรรค์ที่ใช้ท าลายกิเลสที่อยู่ภายใน 

เนื้อหาในโศลกที่ 8 กวีสรรเสริญบุคคลส าคัญในเชื้อสายวงศ์ของพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 คือ พระนางกัมพุราชลักษมี โศลกนี้ปรากฏยมกในต าแหน่งบาทที่ 3 กับบาทที่ 4 กวีเล่นค า
โดยใช้เสียงที่เหมือนกันอยู่กันคนละบาท ดังปรากฏในค าที่เน้นตัวอักษร ดังนี้ 

 
jātā tadīye navagītakīrtti 

   candorllasanmātṛikulāmvurāśau/ 

rarāja lakṣmīr iva yā satīnām 

       agresarī kamvujarājalakṣmīḥ// 8 
“พระนางกัมพุราชลักษมี ผู้โดดเด่นที่สุดในบรรดาสตรีที่ซื่อสัตย์ต่อ

สามี ประสูติแล้วในมหาสมุทร คือ วงศ์ฝ่ายพระมารดาที่รุ่งเรือง ราวกับ
พระจันทร์ที่งดงาม คือ พระเกียรติยศที่ไม่เคยถูกต าหนิ ราวกับว่า            
พระลักษมีที่เกิดแล้วจากมหาสมุทร” 

 
ตัวอย่างในโศลกนี้ การซ้ าเสียงแบบยมกปรากฏในต าแหน่งบาทที่ 3 กับบาทที่ 

4  เสียงของค าที่เหมือนกันไม่ได้เรียงชิดกันเหมือนตัวอย่างในโศลกที่ 1 และโศลกที่ 2 จะเห็นในค าว่า 

rāja lakṣmīr อยู่ช่วงต้นบาทที่ 3 กับ rāja lakṣmīr ช่วงท้ายบาทที่ 4 ค าแรกมีความหมายว่า พระ
นางราชลักษมี คือ พระเทวีลักษมีซึ่งเป็นชายาของพระนารายณ์ หรือพระวิษณุ ส่วนค าที่สองมี
ความหมายว่า พระนางกัมพุราชลักษมี เจ้านายสตรีในวงศ์ตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
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เนื้อหาในโศลกที่ 16 กวียกย่องพระเจ้าธรณีนทรวรมันว่าประกอบด้วย
คุณลักษณะของความดีเลิศประการต่างๆ โศลกนี้ปรากฏยมกโดยการเล่นเสียงของค าว่า dvija กวีเล่น
ค าโดยใช้เสียงที่เหมือนกันในต้นบาทที่ 2 และช่วงท้ายบาทที่ 2 ในบาทเดียวกัน ดังปรากฏในค าที่เน้น
ตัวอักษร ดังนี้ 

 
   tayos tanūjo mahitadvijendro 

                   dvijendravego dvijarājakāntaḥ / 
                                   dikcakravālotkaṭakīrttigandho 

     yo dhīśvaraś  śrīdharaṇīndravarmmā // 16  
“พระโอรสของคนทั้งสอง (พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะและพระนาง

ราชปตีนทรลักษมี) เป็นจอมแห่งพราหมณ์ที่คนนับถือแล้ว ผู้มีความรวดเร็ว
เหมือนพระยาครุฑ ผู้มีความงามเหมือนกับพระจันทร์ ผู้มีกลิ่นหอม คือ   พระ
เกียรติยศ (ของพระองค์) ฟุ้งขจรทั่วทุกทิศ พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่
ยิ่งใหญ่มีพระนามว่าศรีธรณีนทรวรมัน” 

 

การซ้ าเสียงแบบยมกปรากฏในการเล่นเสียง dvija ในค าศัพท์ที่ว่า 

dvijendravego กับอีกค าหนึ่งว่า dvijarājakāntaḥ  จะเห็นว่า dvija ทั้งสองค ามีความหมายที่
แตกต่างกัน ค าแรกมีความหมายว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งนก ในเนื้อความนี้ได้แก่ พญาครุฑ ส่วนค าที่สองมี
ความหมายว่า พระจันทร์ (ผู้มีความงามเหมือนกับพระจันทร์) นอกจากนี้ในส่วนท้ายบาทแรกกวียัง
กล่าวถึง พราหมณ์ผู้เป็นใหญ่ โดยการใช้ศัพท์ว่า dvijendro น่าสังเกตด้วยว่า แม้ค าทั้งสองค าจะมา
จากค าเดียวกัน คือ dvija ซึ่งแปลว่า เกิดสองครั้ง แต่สามารถแปลความได้หลายนัย ผู้ที่เกิดสองครั้งใน
ความหมายที่กวีใช้ คือ พราหมณ์ เนื่องจากผู้ที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ เมื่อท าพิธีอุปนยะสมบูรณ์แล้ว 
จะได้ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ เหมือนกับได้เกิดใหม่ครั้งที่สอง ส่วนความหมายอย่างท่ีสอง คือ นก เนื่องจาก
นกเกิดจากแม่นกอยู่ในไข่ และเมื่อเกิดออกมาจากไข่จึงได้ชื่อว่าเกิดสองครั้ง ส่วนพระจันทร์นั้นก็นับว่า
เกิดสองครั้งได้เช่นกัน ในเวลาที่พระจันทร์ไม่เต็มดวง พระจันทร์มีรูปลักษณ์อีกแบบหนึ่ง และในเวลาที่
พระจันทร์เปล่งแสงเต็มดวง ก็ถือว่าพระจันทร์มีความงดงามบริบูรณ์ นับว่ากวีได้เล่นความหมายของ
ค าศัพท์ในโศลกนี้ ด้วยการเล่นเสียงแบบยมกที่โดดเด่นมาก 

เนื้อหาในโศลกที่ 24 กวีสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
เนื้อหาในโศลกนี้ปรากฏการเล่นอลังการประเภทยมกในบาทแรก คือ การซ้ าเสียงของค าว่า  yadī / 

yadi ดังต่อไปนี้ 
 
 



241 
 

 

 

 

 

   manye yadīyayaśasāṃ sadṛśo yadi syād 

     ratnākaraś ca bhuvanatritayañ ca viṣṇuḥ / 

          nāhartum ūrdhvam avanīm aśakat samudrāt 

        koṭikramair api na laṅghyituñ ca lokān // 24 
“ข้าพเจ้าคิดว่า หากว่ามหาสมุทรและโลกทั้ง 3 เป็นเช่นเดียวกับ        

พระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินแล้วไซร้ พระวิษณุ (ในรูปวราหาวตาร) ก็คง
ไม่สามารถที่จะยกแผ่นดินขึ้นมาเบื้องบนจากมหาสมุทรได้ และพระวิษณุ 
(พระวิษณุในรูปวามนาวตาร) ก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามโลกทั้ง 3 ด้วยการก้าว
โกฏิคร้ังได้” 

 
ตัวอย่างในโศลกนี้ การซ้ าเสียงแบบยมกปรากฏในบาทแรก ค าว่า yadī ในค า

ว่า yadīyayaśasāṃ มีความหมายว่า ของพระองค์ คือ พระเกียรติยศอันเป็นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
ส่วนค าว่า yadi ในส่วนหลังมีความหมายว่า หากว่า เพ่ือเชื่อมกับความหมายที่กล่าวถึงความยิ่งใหญ่

ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กล่าวคือ หากว่าพระเกียรติยศเทียบเท่ากับมหาสมุทรและโลกทั้ง 3 พระ
วิษณุก็ไม่อาจก้าวข้ามไปได้ 

เนื้อหาในโศลกที่ 25 กล่าวถึงพระคุณลักษณะของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรง
เอาพระทัยใส่สุขทุกข์ของสัตว์โลก เนื้อหาโศลกนี้ปรากฏยมกในต าแหน่งบาทที่ 3 กับบาทที่ 4  กวีเล่น
ค าโดยใช้เสียงที่เหมือนกันอยู่กันคนละบาท ดังปรากฏในค าที่เน้นตัวอักษร ดังนี้ 

 
            anekadh ānekajagat subhinno  
               apyātm aikatā tu sphutaṃ asya satyā/ 

              sukhāni duḥkhāni yad ātmabhājām 

                     ātmany adhāt suhṛdaye yadīye // 25 
“อาตมันแม้จะแตกต่างอย่างมากในสัตว์โลกที่มีหลายประการและ

หลายชนิด แต่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาตมันของพระองค์ เป็นความจริงที่
ชัดเจน เพราะว่าพระองค์ใส่ความสุขและความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายไว้ที่
อาตมัน คือ พระหทัยที่งดงามของพระองค์” 

 
ตัวอย่างในโศลกนี้ การซ้ าเสียงแบบยมกในค าว่า ātma ปรากฏในต าแหน่งบาทที่ 3 ช่วง

ท้ายบาท กับบาทที่ 4 ซึ่งอยู่ที่ต้นบาท จะเห็นว่าแม้ค าทั้งสองจะมีเสียงท่ีพ้องกัน แต่สื่อความหมายแตกต่างกัน ค าว่า 

ātma ท้ายบาทที่ 3 มีความหมายว่า ร่างกาย หรือ ตัวตน เมื่อประกอบกับค าว่า  bhājām เป็น 
ātmabhājām จึงมีความหมายว่า อาตมันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย คือ ตัวตนของสัตว์โลก ส่วนในต้น
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บาทที่ 4 ātmany มีความหมายว่า อาตมัน คือ วิญญาณ ในเนื้อความนี้เป็นอาตมันของพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ไม่ใช่อาตมันหรือวิญญาณของสัตว์โลก 

อลังการยมกท่ียกตัวอย่างมาพิจารณาแต่ละโศลกข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเสียง
ของค าหรือพยางค์บางพยางค์ท่ีเหมือนกัน ท าให้เกิดอลังการของเสียงในการอ่าน โดยเฉพาะเสียงของ
ค าท่ีเรียงชิดต่อกัน เวลาออกเสียงจะเป็นการเน้นย้ าค าให้เด่นชัดขึ้น นอกจากนี้ ความหมายของยมกที่
แตกต่างกัน ยังท าให้ค าประพันธ์ในแต่ละบาทแสดงความหมายเล่นล้อกันด้วย การใช้ยมกในค า
ประพันธ์จึงแสดงความสามารถของกวีที่เลือกสรรค ามาใช้ให้เกิดเสียงที่ถ่วงดุลกัน และสื่อความหมาย
ได้อย่างหลากหลาย 

อลังการด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหม ทั้งอนุปราส และยมกเป็นเทคนิค
การแต่งบทประพันธ์ในแต่ละโศลกให้ได้เสียงสัมผัสพยัญชนะ ซ้ ากลุ่มอักษร กลุ่มค า เพ่ือให้ได้จังหวะ
ตามคณะของค าประพันธ์ และอ่านค าประพันธ์เป็นท่วงท านองที่รื่นไหล การซ้ าเสียงของค าที่
เหมือนกัน แต่แสดงความหมายที่ต่างกันยังท าให้เกิดความงามของเสียงและความงามของความหมาย
ไปพร้อมกันด้วย  

เนื้อหาในบทนี้เป็นการมุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาอลังการด้านเสียง ส่วนเนื้อหา
ในบทต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงอลังการที่สะท้อนผ่านเนื้อความอย่างละเอียด ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ท าให้จารึกปราสาทตาพรหมสื่อความงดงามในรูปอลังการได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทที่ 6 

อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม 
 

บทประพันธ์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศ ล้วนมีลักษณะสากลร่วมกัน คือ การ
สื่อความหมายลึกซึ้ง มีพลังกระทบใจ ค าศัพท์และข้อความเรียงร้อยเข้าด้วยกันมิได้สื่อความหมายตรง
ตามรูปศัพท์ หากสื่อความหมายที่ต้องวิเคราะห์ ตีความ อีกทั้งการแสดงความสามารถของกวีปรากฏ
ในรูปจินตนาการที่ลึกซึ้งซับซ้อน ดูได้จากกลุ่มจารึกภาษาสันสกฤตทั้งในประเทศอินเดียและกัมพูชา
หลายหลักซึ่งมีเนื้อหาสดุดีพระมหากษัตริย์ กวีใช้รูปแบบค าประพันธ์ประเภทฉันท์หลายประเภท 
เนื้อหาที่กวีถ่ายทอดมีลักษณะร่วมกัน คือ กวีผู้แต่งจารึกได้สร้างสรรค์อลังการให้งดงามเพริศแพร้ว
โดยเฉพาะความลึกซึ้งของค าศัพท์ที่ต้องแปลความหมายหลายชั้น รวมทั้งความเปรียบที่หลากหลาย
อันเป็นขนบวรรณศิลป์ พิจารณาในแง่นี้ จารึกที่มีเนื้อหาสดุดีพระมหากษัตริย์ เนื้อหาด าเนินเรื่องมี
รูปแบบบรรทัดความงามในการแต่งเหมือนกัน บรรทัดฐานความงามในส่วนที่ก าหนดเนื้อหาตามกรอบ
การประพันธ์ คือ อลังการด้านความหมาย 

อลังการด้านความหมาย หรือ “อรรถาลังการ” (Aṛthālaṃkāra) มีความหมายจากการ
ประกอบศัพท์ระหว่าง “อรรถ” (Aṛtha) กับ “อลังการ” (Alaṃkāra) แปลว่า การประดับตกแต่ง
เนื้อความหรือถ้อยค าในบทประพันธ์1 โดยกวีผู้ช านาญร้อยกรองถ้อยค าจะใช้ศิลปะการประพันธ์
สร้างสรรคอ์ลังการประเภทต่างๆ แสดงเนื้อความอย่างประณีตลึกซึ้ง อันเป็นหลักการพึงปฏิบัติของกวี 
ดังอลังการศาสตร์ที่ระบุไว้ว่า “พึงฝึกการแสดงข้อความข้อเดียว โดยทั้งสังเขปและพิสดารและด้วย
อลังการต่างๆ”2 

เมื่อพิจารณาเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม จะพบว่ากวีสร้างสรรค์อลังการด้าน
ความหมายอย่างหลากหลาย ดังนั้น การเสนอผลการศึกษาในบทที่ 6 ผู้วิจัยจะน าเสนออลังการด้าน
ความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม ซึ่ง“หัวใจ” ของความมุ่งหมายการวิเคราะห์ในบทนี้ คือ การ
แสดงผลการศึกษาอลังการด้านความหมายประเภทต่างๆ ในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียด
ลึกซึ้ง เน้นการวิจารณ์ให้เห็นผลของอลังการแต่ละรูปแบบเพ่ือแสดงคุณค่าความงามอันเกิดจาก
อลังการที่กวีสื่อสะท้อนผ่านเนื้อความอย่างมีชั้นเชิงวรรณศิลป์ รายละเอียดดังกล่าวผู้วิจัยจะพิสูจน์ให้
เห็นจริง ดังต่อไปนี้ 

                                           
1Sir Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary : etymologically and 

philologically arranged with special reference to Cognate Indo-European languages (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1979),91 

   2ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล , อลังการศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 3. 
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อลังการด้านความหมายที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม  
การพิจารณาอลังการด้านความหมายประเภทต่างๆ ในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัย

พิจารณารูปแบบอลังการด้านความหมายจากต าราอลังการศาสตร์ของวาคภฏะเป็นหลัก ซ่ึงอลังการ
ด้านความหมายที่วาคภฏะกล่าวถึงมีจ านวน 35 อลังการ 3 รวมทั้งน าค าอธิบายอลังการด้าน
ความหมายจากต าราอลังการศาสตร์อ่ืนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเสริมค าอธิบายอลังการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังน าค าอธิบายอลังการด้านความหมายของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์รูปแบบอลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมให้เกิดความเข้าใจและเห็น
ความงามตามเกณฑ์ของรูปแบบอลังการแต่ละประเภท 

จากการพิจารณาเนื้อหาและกลวิธีการแต่งในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียด พบ
อลังการด้านความหมายที่สอดคล้องกับต าราอลังการศาสตร์ของวาคภฏะจ านวน 12 อลังการ ได้แก่ 
อุปมา รูปกะ วยติเรก ชาติหรือสวภาโวกติ อากเษป เศลษะ อุตเปรกษา อติศยะหรืออติศโยกติ ทีปกัม
หรือทีปกะ เหตุ ยถาสังขยัม และเอกาวลี  

อลังการทั้ง 12 ประเภทนี้ ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มของอลังการที่แสดงความหมายในด้านต่างๆ 
ซึ่งพบว่าอลังการทั้ง 12 ประเภทนี้ จัดกลุ่มของอลังการได้ 7 กลุ่ม ดังนี้  

อลังการกลุ่มแรก แสดงความหมายเปรียบเทียบ  
อลังการกลุ่มที่สอง แสดงความหมายในการบรรยายหรือพรรณนาความ  
อลังการกลุ่มที่สาม แสดงความหมายหลายระดับ  
อลังการกลุ่มที่สี่ แสดงความหมายในรูปพลังของจินตนาการ  
อลังการกลุ่มที่ห้า แสดงความหมายความหนักแน่นหรือเน้นเนื้อความท่ีพรรณนา  
อลังการกลุ่มที่หก แสดงความหมายในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลกัน  
และอลังการกลุ่มที่เจ็ด แสดงความหมายโดยการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เรียงต่อกันตามล าดับ 

ดังปรากฏรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
3 ดูค าอธิบายอลังการทั้ง 35 รูปแบบได้ในบทที่ 2 การปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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ตารางที่ 11 การจัดกลุ่มของอลังการและประเภทของอลังการที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 

 
อนึ่ง รายละเอียดอลังการด้านความหมายดังแสดงในตารางข้างต้น ผู้วิจัยจะอธิบาย

นิยามความหมาย และรูปแบบของอลังการแต่ละประเภทไปตามล าดับ จากนั้นจึงพิสูจน์ความงามของ
อลังการโดยการวิจารณ์แนวสุนทรียะให้เห็นการสร้างสรรค์อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาท
ตาพรหมในแต่ละโศลก  

นอกจากนี้อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมส่วนหนึ่งปรากฏเป็น         
ขนบร่วมกันกับอลังการในจารึกภาษาสันสกฤตที่สรรเสริญพระมหากษัตริย์หลายหลักของกัมพูชา 
เพราะเป็นรูปแบบวัฒนธรรมวรรณศิลป์ที่กวีน ามาสร้างสรรค์ความหมายที่ถ่ายทอดให้บังเกิดความงาม
อย่างสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น ในบางตัวอย่างที่ผู้วิจัยอภิปราย จะกล่าวอ้างอลั งการในจารึกหลักอ่ืนที่มี
รูปแบบใกล้เคียงมาเปรียบเทียบให้เห็น เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงของอลังการอันเป็นการสร้างสรรค์
วรรณศิลป์อย่างมีพลวัต ท าให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหมได้ลึกซึ้ง
และเห็นความงามของอลังการมากยิ่งขึ้นด้วย รายละเอียดอลังการด้านความหมายทั้ง 7 กลุ่ม และมี
อลังการแต่ละรูปแบบปรากฏอย่างโดดเด่นในจารึกปราสาทตาพรหม แสดงผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

ที ่ การจัดกลุ่มของอลังการที่แสดงด้าน
ความหมายในด้านต่างๆ 7 กลุ่ม 

ประเภทของอลังการที่ปรากฏในจารึก
ปราสาทตาพรหม จ านวน 12 อลังการ 

1 อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ (1) อุปมา (2) รูปกะ (3) วยติเรก 

2 อลั ง กา รที่ แสด งความหมาย ในการ
บรรยายหรือพรรณนาความ 

(1) ชาติ หรือสวภาโวกต ิ

3 อลังการที่แสดงความหมายหลายระดับ (1) อากเษป (2) เศลษะ 

4 อลังการที่แสดงความหมายในรูปพลังของ
จินตนาการ 

(1) อุตเปรกษา 

5 อลังการที่แสดงความหมายความหนัก
แน่นหรือเน้นเนื้อความที่พรรณนา 

(1) อติศยะหรืออติศโยกติ (2) ทีปกัม
หรือทีปกะ 

6 อลังการที่แสดงความหมายในลักษณะที่
เป็นเหตุเป็นผลกัน 

(1) เหตุ  

7 อลังการที่แสดงความหมายโดยการ
กล่าวถึงสิ่งต่างๆ เรียงต่อกันตามล าดับ 

(1) ยถาสังขยัม (2) เอกาวลี 
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1. อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ  
อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ ชี้ให้เห็นว่าภาษาในวรรณคดีบรรจุอารมณ์อัน

ละเอียดอ่อนซับซ้อน การถ่ายทอดจินตนาการของกวีให้สัมผัสอารมณ์ผู้เสพ จึงปรากฏการใช้ภาษา
แสดงการเปรียบเทียบวัตถุสองสิ่งอยู่เสมอ ความส าคัญของการเปรียบเทียบในเชิงกวีโวหารถือว่าเป็น
กลไกลสร้างความงามทางภาษาให้มีเสน่ห์พริ้งพราย เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์สร้างมโนภาพหรือภาษา
จินตภาพอันจะท าให้บทประพันธ์น่าอ่านมากข้ึน นักอลังการซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกวีสร้างผลงานวรรณศิลป์ 
และนักวิจารณ์วรรณคดีจึงก าหนดแบบแผนสร้างค าอธิบายอลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบไว้
ในต าราอลังการศาสตร์อย่างละเอียดซับซ้อน อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบวัตถุสองสิ่งที่
ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยจะกล่าวถึง ได้แก่ อุปมา รูปกะ วยติเรก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้    
              1.1 อุปมา (upamā) 
                   1.1.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของอุปมา 
                            อุปมามีความหมายตามศัพท์ว่า สิ่งที่คล้ายคลึงกัน สิ่งที่ เหมือนกัน การ
เปรียบเทียบ4 อุปมาเป็นประเภทของอลังการด้านความหมายที่มีความเก่าแก่ และเป็นหนึ่งในอลังการ
ด้านความหมายที่มีความส าคัญมาก ได้รับความนิยมอย่างสูงในการประดับตกแต่งค าประพันธ์ให้
งดงาม ด้วยเหตุนี้ นักอลังการจึงยกย่องอุปมาว่าเป็นดังชีวิตของอลังการ และสร้างความเพลิดเพลินใจ
อย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่ว่าอุปมาแสดงนัยให้ตีความ5 และนักวิชาการที่ศึกษาอุปมาในบทกวีนิพนธ์ได้กล่าว
ยกย่องว่าอุปมาเป็นอลังการที่โดดเด่นที่สุด6 

อุปมาปรากฏอยู่ในต าราอลังการศาสตร์ยุคแรกๆ ดังที่ภรตมุนีระบุไว้ในนาฏย
ศาสตร์กล่าวถึงอุปมาว่าเป็นหนึ่งในอลังการด้านความหมายที่ใช้ในการแต่งบทกวีนิพนธ์ ในกวีนิพนธ์
ประเภทต่างๆ ทั้งบทละคร นิยาย มหากาพย์ และจารึกภาษาสันสกฤตหลักต่างๆ ส่วนใหญ่ปรากฏ

                                           
4Vaman Shivram Apte, The student's Sanskrit-English dictionary, reprint (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 2000), 112. 
5ดังค ากล่าวที่ว่า“Upamā is like the life of alaṅkāraand  is extremely enjoyable when it is implied” 

P.V. Kane, History of Sanskrit poetics (Delhi: Motilal Babarsidass, 1998), 378. 
6เช่นในงานของ K.Chellappan Pillai ศึกษาเรื่อง Similes of kālidāsa ยกย่องว่าอุปมาโดดเด่นที่สุดใน

บรรดาอลังการที่มีหลายประเภท อ้างถึงใน ดารุณี บูรณวัฒน์, “อุปมาในบทละครสันสกฤต ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 
ถึง 12”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2522),1. 
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อุปมาเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งจนกลายเป็นขนบที่สืบทอดในหมู่นักประพันธ์แต่ละชาติ7 
และปรากฏอุปมาในรูปแบบเฉพาะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากจินตนาการขึ้นใหม่ไม่ได้มีรูปแบบตามขนบ 

หากพิจารณาค าอธิบายรายละเอียดของอุปมาในต าราอรรถาธิบายอลังการที่
ปรากฏสืบมา จะพบว่าต าราอลังการศาสตร์ให้นิยามอลังการอุปมาไว้ตรงกัน โดยนิยามอุปมาว่าคือ
การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน8 ดังเช่น เปรียบใบหน้าของหญิงสาวเหมือนกับ
พระจันทร์ เหมือนดอกบัว เปรียบดวงตาของหญิงสาวเหมือนตากวาง หรือเปรียบเทียบแขนของหญิง
สาวเหมือนงวงช้าง เป็นต้น9 

ส่วนรูปแบบของอุปมาที่แยกย่อย มีรายละเอียดสลับซับซ้อนแตกต่างกันใน
ต าราอลังการศาสตร์แต่ละเล่ม ไม่อาจกล่าวให้ละเอียดได้ แต่อาจใช้วิธีแบ่งกลุ่มอุปมาตามรูปแบบที่
เหมาะสม ดังที่ดารณี บูรณวัฒน์ ได้ศึกษา “อุปมาในบทละครสันสกฤต ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 4 ถึง 
12”  โดยแบ่งกลุ่มอุปมาออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มของอุปมาที่เน้นเนื้อหาหรือความหมายภายใน 
หมายถึง อุปมาที่น าส่วนต่างๆ ของร่างกายไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน ดังตัวอย่าง
ที่กล่าวถึงใบหน้าของหญิงสาวกับพระจันทร์หรือดอกบัวในการเปรียบเทียบ อุปมาลักษณะนี้ดูได้จาก
ตัวอย่างในคัมภีร์เช่นนาฏยศาสตร์ของภรตมุนี และต ารากาวยาทรรศของทัณฑิน รวมทั้งในต ารา
อลังการศาสตร์ของวาคภฏ ส่วนกลุ่มที่สอง คือ อุปมาที่เน้นองค์ประกอบหรือรูปแบบภายนอก เป็น
อุปมาที่เน้นรูปแบบทางไวยากรณ์ ปรากฏอุปมาในค าตัทธิต ค าสมาส ปัจจัยบางชนิด และในประโยค 
ดังเช่น การแสดงค าศัพท์ว่า yathāiva vātulya same หรือในปัจจัยว่า vat ดูได้จากกาวยประกาศ

                                           
7อุปมาเป็นท่ีสืบทอดในหมู่นักประพันธ์แต่ละชาติ ส าหรับกวีไทยอุปมาเป็นภาพพจน์ที่คุ้นเคยและใช้

สร้างสรรค์งานวรรณศิลป์อย่างแพร่หลาย นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กวีนิพนธ์ไทยส่วนมากปรากฏอุปมาแสดงการ
เปรียบเทียบโดยใช้ค าสันธานหรือค าบุพบทเชื่อมข้อความกับค าที่เปรียบ จะเห็นได้จากค าว่า เหมือน เสมือน ดัง ดุจ 
ประดุจ ราว ราวกับ เพียง เพียงดัง ประหนึ่ง เฉก เช่น เฉกเช่น กล ถนัดดัง ปิ้ม ปิ้มว่า ประหนึ่งว่า เ ปรียบ คล้าย 
ละม้าย พาง พ่าง  ดังตัวอย่างค ากลอนที่ชมโฉมนางศกุนตลา “งามโอษฐ์ดั่งใบไม้อ่อน งามกรดังลายเลขา” ค าว่า ดั่ง
กับค าว่า ดัง เป็นค าที่เช่ือมข้อความในการเปรียบเทียบ  ดูใน ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา “วรรณศิลป์,” ใน ประมวลผลงาน
ส านักศิลปกรรม พ.ศ.2543-2547 / ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2551), 
160. 

8R.C. Dwivedi, The poetic light : Kāvyaprakāsa of Mammaṭa VoI.II, text with translation & 

Sampradāyaprakāśinī of śrīvidyācakravartin with complete comment Saṅketa of Ruygaka (Delhi: Motilal 
Banarsidass, 1970), 387 ; Viśvanātha,The Sāhityadarpaṇa, trans. P.V.Kane, (Delhi: Motilal Banarsidass, 
1974), 90. 

9การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างอลังการแบบอุปมานี้ สิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบจะกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นที่ยอมรับในขนบการสร้างงานด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นว่า พระจันทร์ ดอกบัว 
ตาทราย  ปรากฏเป็นสัญลักษณ์อันเป็นสากลในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ตะวันออก แสดงความหมายในแง่ของความงาม
ที่เช่ือมโยงกับสตรี ซึ่งพระจันทร์และดอกบัว สื่อถึงใบหน้าหญิงสาว และตากวางที่สวยงาม สื่อถึงนัยน์ตาหญิงสาว 
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ของมัมมฏะ และสาหิตยทรรปณะ ของวิศวนาถ10 การแบ่งกลุ่มอุปมาดังกล่าวนี้ ยังจ าแนกชนิดย่อย
ของแต่ละกลุ่มได้อย่างละเอียดลงไปอีก11 

ในส่วนต าราอลังการศาสตร์ ของวาคภฏ ให้อรรถาธิบายอลังการอุปมาไว้ว่า 
คือ ลักษณะที่กล่าวความเหมือนระหว่างอุปมานและอุปไมย ด้วยใช้ “ปฺรตฺยย” “อวฺยย” ค าที่มี
ความหมายว่า เหมือนกันเป็นต้น และสมาส12 พร้อมกับยกตัวอย่างข้อความเพ่ืออธิบายว่าเป็นบท
อุปมา มีจ านวน 14 ตัวอย่าง ในหนังสืออลังการศาสตร์ที่ ป.ส.ศาสตรีแปลจากต้นฉบับอลังการศาสตร์
ภาษาสันสกฤตเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ในเชิงอรรถอธิบายความ ได้ขยายรายะเอียดการจ าแนก
รูปแบบอุปมาไว้เป็น 7 รูปแบบ ได้แก่  

1. อุปมาที่เรียกว่า ปรตัยยโยปมา หมายถึง อุปมาที่เกิดจากการน าอักษรหรือ
ค ามาต่อท้ายค า เวลาผันรูปค าจะมีความหมายต่างไปจากเดิม  

2. อุปมาที่เรียกว่า อวยโยปมา หมายถึง อุปมาที่มีค าว่า อิว อยู่ท้ายวลี 
แปลว่า เหมือน ไม่ผันรูปค าทางไวยากรณ์  

3. อุปมาที่เรียกว่า ตุลยารโถปมา หมายถึง อุปมาที่มีค าว่า อนุกโรติ มี
ความหมายว่า ท าตามอยู่ในข้อความ  

4. อุปมาที่เรียกว่า สมาโสปมา หมายถึง อุปมาที่ใช้ค าสมาสเวลาแปลแล้วมี
ความหมายว่า เหมือน  

5. อุปมาที่เรียกว่า อุปเมโยปมา หมายถึง อุปมาที่มีอุปไมยเป็นอุปมา  
6. อุปมาที่เรียกว่า อุปเมยสมัจโยปมา หมายถึง อุปมาที่มีอุปไมยหลายๆ 

อย่างรวมกัน  
7. อุปมาที่เรียกว่า อุปมานสมุจจโยปมา หมายถึง อุปมาที่กล่าวถึงอุปมา

หลายๆ อย่างรวมกัน13 
นอกจากรูปแบบอุปมาจะมีหลากหลาย ยังมีค าศัพท์ที่ปรากฏใช้ส าหรับอุปมา

และใช้กับรูปกะอยู่หลายค า ตัวอย่างเช่น อุปมาน (upamāna) อุปเมย (upameya) สาธรรมยะหรือสา
ธารณธรรม (sādhāraṇadharma) และอุปมาประติปาทกะ (upamāpratipādakaḥ)  

                                           
10ดารุณี บูรณวัฒน์, “อุปมาในบทละครสันสกฤต ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ถึง 12,” 10.  
11การจ าแนกอุปมาแยกย่อยลงไปอีกนั้น  จะเห็นได้ในต าราอลังการศาสตร์ของทัณฑิน ทัณฑินได้แบ่ง

ประเภทของอุปมาที่เน้นเนื้อหาหรือความหมายภายในไว้มากถึง 32 ชนิด ส่วนอุปมาที่เน้นองค์ประกอบหรือรูปแบบ
ภายนอก นักอลังการเช่น มัมมฏะ จ าแนกอุปมารูปแบบนี้มากถึง 25 ชนิด ส่วนวิศวนาถจ าแนกอุปมาไว้คล้ายกับ 
มัมมฏะ แต่เพิ่มขึ้นอีก 2 ประเภทเป็น 27 ชนิด ดู ใน ดารุณี บูรณวัฒน์,“อุปมาในบทละครสันสกฤต ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 4 ถึง 12,” 11-31. 

12ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 31. 
13เรื่องเดียวกัน, 78-80. 
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ในที่นี้สมควรอธิบายค าศัพท์เหล่านี้พอสังเขป กล่าวคือ อุปมาจะต้องมี
องค์ประกอบบ่งชี้ว่าข้อความที่แสดงนั้นเป็นอลังการเปรียบเทียบ คือ สื่อที่น ามาเปรียบเทียบหรือสิ่ งที่
เป็นหลักในการเปรียบเทียบเรียกว่า อุปมาน สิ่งที่ได้รับเปรียบเทียบเรียกว่า อุปเมยหรืออุปไมย 
ลักษณะที่เป็นธรรมชาติร่วมกัน ดังที่เรียกว่า สาธารณธรรม ส่วนค าศัพท์ที่ระบุว่าเป็นการเปรียบเทียบ
เรียกว่าอุปมาประติปาทกะ หากอุปมาใดมีองค์ประกอบของค าศัพท์ทั้ง 4 ค าครบถ้วน นักอลังการ
ศาสตร์ถือว่าเป็นอุปมาประเภทปูรณา (pūraṇā)  ตัวอย่างเช่น การกล่าวถึงใบหน้าของหญิงสาวคน
หนึ่งว่างดงามราวกับดอกบัว ดังข้อความที่ว่า mukhaṃkamalamiva sundaraṃ

14 สื่อที่น ามา
เปรียบเทียบในตัวอย่างนี้คือ ค าว่า kamala มีความหมายว่าดอกบัว ซึ่งเป็นอุปมาน สิ่งที่ได้รับการ
เปรียบเทียบ คือ mukhaṃ มีความหมายว่าใบหน้าของนาง ซึ่งเป็นอุปเมย มีศัพท์ที่ระบุว่าเป็นการ
เปรียบเทียบในข้อความนี้ว่า iva มีความหมายว่าเหมือนกับ หรือราวกับ ซึ่งเป็นอุปมาประติปาทกะ 
ส่วนลักษณะที่เป็นธรรมชาติร่วมกันระหว่างใบของนางกับดอกบัวก็คือ  sundaraṃ มีความหมายว่า
ความงดงาม ซึ่งเป็นสาธารณธรรม อย่างไรก็ตาม หากอุปมาใดมีองค์ประกอบไม่ครบทั้งสี่ส่วน เรียก
อุปมานั้นว่า ลุปตา (luptā) ในที่นี้ ผู้วิจัยยกตัวอย่างการอธิบายอลังการประเภทอุปมาในต าราอลังการ
ศาสตร์ ของวาคภฏะ มา 3 ตัวอย่างเพ่ือความเข้าใจอลังการประเภทอุปมาได้ชัดเจนขึ้น  

 

ตัวอย่างที่ 1  
   คตฺยา วิภฺรมมนฺทยา ปฺรตปิท  ยา ราสห สายเต  
   ยฺสยาะ ปูรฺณศศางฺกมณฑฺลมิว ศฺรีมตสฺไทวานนมฺ ฯ 
   ยสฺยาศฺจานุกโรติ เนตฺรยุคล  นีโลตฺ ปลานิ ศฺริยา 
   ต า กุนฺทาคฺรทตีม ตฺยชนฺ ชนิปตรีาชีมตีม ปาตุะฯฯ15 

  “ขอพระเนมินาถชินเจ้า ผู้ทรงสละนางราชีบตี อันแสดงตัวเป็น
ราชหงส์ทุกย่างก้าวที่เดิน เพราะลีลาศอย่างช้า มีใบหน้าประกอบด้วยศรี
เหมือนดวงจันทร์เพ็ญ มีตาคู่ 1 อันด าเนินตาม(เหมือนกับ) นีลุบล ในเรื่อง
ความงาม และมีฟันงามอย่างตูมดอกมะลิชนิด “กุนท” นั้น จงทรงปกป้อง
ท่านทั้งหลาย”16 

 
ตัวอย่างในบทนี้ การใช้ค าว่า ราสห สายเต  มีความหมายว่า ประพฤติเหมือน

ราชหงส์ เป็นตัวอย่างของ ปรตัยยโยปมา เพราะเปรียบนางราชมตีกับราชหงส์ โดยเพ่ิมความหมาย

                                           
14Viśvanātha,The Sāhityadarpaṇa, 90. 
15ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์,114. 
16เรื่องเดียวกัน, 31. 
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ของอายเตปัจจัย มีความหมายว่าประพฤติเหมือน วลีที่ว่า ยฺสยา ปูรฺณศศางฺกมณฺฑลมิว มีค าว่า อิว 
ประกอบวลี มีความหมายว่าประหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวง เป็นตัวอย่างอวยโยปมา เนื่องจากเปรียบ
ใบหน้าของนางเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวง มีการใช้ อวยยะ ในค าว่า อิว มีการใช้อนุกโรติ (ท าตาม) 
ประกอบศัพท์ที่ว่า นีโลตฺปลานิ ซึ่งเป็นตัวอย่างของอุปมาในรูปของตุลยารโถปมา เพราะเปรียบดวงตา
เหมือนดอก   นีลุบล การใช้ค าว่า กุนฺทาคฺรทตีม มีความหมายว่า มีฟันงามเหมือนดอกกุมุท เป็น
ตัวอย่างของอุปมาที่เรียกว่า สมาโสปมา เพราะเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ค าสมาสที่มีความหมายว่า
เหมือน17 
 

ตัวอย่างที่ 2 
   จนฺทฺรวทฺวทน  ตสฺยาะ  เนตฺเร นีโลตฺปเล อิว 
   ปกฺวฺพิมพ   หสตฺโยษฺฐะ ปุษฺปธนฺวธนุรฺภฺรุวะ ฯฯ18 

  “ใบหน้าของหญิง คนมีคิ้วเหมือนธนูกามเทพนั้น เหมือนดวง 
จันทร์ ตาทั้งคู่เหมือนดอกนีลุบลคู่หนึ่ง ริมฝีปาก เยาะเย้ยลูกต าลึงสุก”19 

 
ตัวอย่างที่ 2 นี้ การใช้ค าว่า จนฺทฺรวทฺ มีความหมายว่าเหมือนพระจันทร์ ซึ่ง

เป็นตัวอย่างของอุปมาที่เรียกว่า ปรตัยยโยปมา เพราะมีวตฺ เป็นปัจจัยประกอบร่วมกับค าว่า จนฺทร 
การใช้ค าว่า นีโลตฺปเล อิว เป็นตัวอย่างของอุปมาที่เรียกว่า อวยโยปมา เพราะมีค าว่า อิว ต่อท้าย 
นีโลตฺปเล เป็น อวยยะ การใช้ค าว่า ปกฺวฺพิมพ  หสฺติ มีความหมายว่า เยาะเย้ยลูกต าลึ งสุก เป็น
ตัวอย่างของตุลยารโถปมา ซึ่งค าว่า หสฺติ แปลว่า เยาะเย้ย ใช้ในความหมายว่าเหมือน การใช้ค าว่า 
ปุษฺปธนฺวธนุรฺภฺรุว  มีความหมายว่า ใบหน้าของหญิงคนมีคิ้วเหมือนธนูของกามเทพ เป็นตัวอย่างของ
อุปมาที่เรียกว่า  สมาโสปมา เพราะเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ค าสมาสที่มีความหมายว่าเหมือน20 
 
 
 
 
 

                                           
17เรื่องเดียวกัน, 78-79. 
18เรื่องเดียวกัน, 114. 
19เรื่องเดียวกัน, 31. 
20เรื่องเดียวกัน, 79. 
 *กัลปลตา เหมือนกับต้นกัลปพฤกษ์ แต่กัลปลตาเป็นไม้เครือเถาไม่ใช่ไม้ยืนต้น 
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 ตัวอย่างที่ 3  
   กเลว จนฺทฺรสฺยกลงฺกมุกฺตา มุกฺตาวลีโวรุคุณปฺรปนฺนาฯ  
   ชคตฺรยายาภิมต  ททานา ไชเนศฺวรี กลฺปลเตว มูรติะ ฯฯ21  

     “พระองค์พระชินเจ้า ย่อมปราศจากมลทินเหมือนเสี้ยวพระจันทร์
ประกอบด้วยคุณอันใหญ่ เหมือนสร้อยไข่มุก ประกอบไปด้วยคุณ (คือเส้นด้าย) 
เส้นใหญ่  และประสาทสิ่ งที่ ต้องการ ให้แก่ชาวโลกทั้ งสามเหมือนเถา              
กลฺปลตา*”22 

 
ตัวอย่างที่ยกมานี้  แสดงอุปมาโดยการกล่าวถึงสิ่ งที่ เป็นหลักในการ

เปรียบเทียบหลายอย่างไว้รวมกัน เป็นตัวอย่างของอุปมาที่เรียกว่า อุปมานสมุจจโยปมา นอกจากนี้ 
อุปมาดังกล่าวยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาโลปมา คือ อุปมาที่เหมือนกับพวงมาลัย 

จากการอภิปรายความหมาย ขอบเขต และรายละเอียดของอลังการอุปมาพอ
สังเขปแล้ว จากนั้นผู้วิจัยจะพิจารณาเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียด เพ่ือมุ่ง
อภิปรายความงามของอลังการอุปมาในจารึกหลักนี้ว่าก่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างไรในการสร้างสรรค์
ความงาม 
  1.1.2 วิจารณ์อุปมาที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
                   เมื่อพิจารณาการสื่อความหมายในลักษณะอลังการอุปมาดังที่ปรากฏในจารึก
ปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยพบว่าอลังการความเปรียบในลักษณะอุปมาเป็นกลวิธีการประพันธ์วิธีหนึ่งที่
ส่งเสริมให้การสื่อความหมายของกวีบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสดุดีพระมหากษัตริย์ได้อย่างสมบูรณ์ และ
สื่อความงดงามของเนื้อความได้อย่างโดดเด่น เนื่องจากอุปมาเป็นเทคนิคสร้างความงดงามในการแต่ง
บทกวีนิพนธ์ จึงพบอลังการรูปแบบนี้ในจารึกปราสาทตาพรหมอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งอุปมาที่พบจะเป็นอวย
โยปมา หรือที่เรียกว่า อุปมาประติปาทกะ เพราะมีการระบุศัพท์ว่า  iva บ่งชี้การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง
เหมือนกับสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน รวมทั้งยังเป็นอุปมาท่ีเรียกว่า อุปมานสมุจจโยปมา ซึ่งแสดงสาระอุปมา
หลายๆ อย่างรวมกัน ดังที่ปรากฏในโศลกท่ี 11 ,12 ,16 และโศลกที่ 36 

ส่วนเนื้อหาในบางโศลก แม้กวีจะใช้อลังการเปรียบเทียบลักษณะแบบอุปมา 
แต่ผู้วิจัยพิจารณาความโดดเด่นของลีลาและรูปแบบของอลังการที่แสดงออกมา เช่น ในโศลกที่ 18 
บทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาในบทนี้ถึงแม้มีการเปรียบเทียบพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่า
เหมือนกับสิ่งหนึ่งต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับอุปมานสมุจจโยปมา แต่ความโดดเด่นของ
อลังการในโศลกนี้อยู่ที่การเล่นค าศัพท์ กวีแสดงความหมายของค าศัพท์หลากหลายมิติได้โดดเด่นที่สุด 
                                           

21เรื่องเดียวกัน, 115. 
22เรื่องเดียวกัน, 32-33. 
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ในกรณีเช่นนี้ ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์เนื้อหาของโศลกดังกล่าวอยู่ในกลุ่มอลังการเศลษะ การพิจารณา
แนวทางท่ีคล้ายกันนี้จะค านึงถึงการแสดงอลังการที่ปรากฏในโศลกอ่ืนๆ ด้วย 

ดังนั้น ในการพิจารณาเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมเพ่ือจะวิจารณ์ความ
งามของอลังการอุปมาให้เห็นอย่างละเอียด จะแบ่งหัวข้อที่ส าคัญออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ อลังการ
อุปมา ประเภท อุปมานสมุจจโยปมา และอลังการอุปมา ประเภท สมาโสปมา พิจารณาแต่ละประเด็น
ได้ดังนี ้
                         1.อลังการอุปมา ประเภท อุปมานสมุจจโยปมา 

                 ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏอลังการอุปมา ประเภท อุปมานสมุจจโยป
มาเป็นส่วนใหญ่ ดังจะพบว่าโศลกที่แสดงการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่เหมือนกันนี้ จะกล่าวถึงอุปมา
หลายอย่างรวมกันต่อเนื่องไปตามล าดับ ปรากฏในโศลกท่ี 11, 12 และโศลกที่ 16  

 อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในแต่ละโศลกที่แสดงอลังการอุปมา หากพิจารณา
รายละเอียดจุดมุ่งหมายของกวี พบว่ากวีใช้อลังการอุปมาที่สะท้อนผ่านเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การใช้อุปมาเพ่ือสรรเสริญพระราชมารดา และพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนี้ 
         1.1 อุปมาเพื่อยกย่องพระราชมารดา และพระราชบิดาของพระเจ้า       
ชัยวรมันที่ 7 
      เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏอลังการอุปมาอย่างงดงาม พบใน
โศลกที่มีเนื้อหายกย่องพระราชมารดาและพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระนาง              
ชัยราชจูฑามณี กับพระเจ้าธรณีนทรวรมัน จะเห็นได้ว่าบทสรรเสริญพระนางชัยราชจูฑามณี  ปรากฏ
อย่างเด่นชัดในโศลกล าดับต่อมา คือ โศลกที่ 11 และโศลกที่ 12 กวีใช้อลังการอุปมาอย่างเต็มที่  เพ่ือ
เน้นภาพของพระนางชัยราชจูฑามณีให้งดงามประทับใจที่สุด ส่วนโศลกที่ 16 กวีใช้อลังการอุปมาเพ่ือ
สร้างภาพของพระเจ้าธรณีนทรวรมันอย่างประณีตลึกซึ้งเช่นเดียวกัน กล่าวในเบื้องต้นโศลกที่ 11 ,12 
และโศลกที่ 16 ปรากฏอุปมานสมุจจโยปมาที่โดดเด่นมาก ดังจะพิจารณาต่อไปนี้ 

เนื้อหาในโศลกที่ 11 กวีกล่าวถึงพระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ 
พระนางชัยราชจูฑามณีว่าทรงมีความงดงาม และด ารงสถานภาพแห่งสายตระกูลอันศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้ง
ยังกล่าวถึงพระนางกัมพุชราชลักษมีว่ามีความงดงามเช่นกัน กวีเลือกใช้รูปแบบอลังการอุปมาสร้าง
ความงามยกย่องพระนางด้วยอุปมานเปรียบเทียบต่อเนื่องกัน ดังที่ว่า  

 
   mahībhujā śrījayarājacuḍā- 

   maṇir mahiṣyam udapādi tena/ 

   tasyāṃ yaśaścandramarīcigaurā 

                     gaurīva gaurīguruṇāgradevyāṃ // 11  
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   “พระนางศรีชยราชจูฑามณี ผู้ขาวเหมือนแสงพระจันทร์ 
เพราะพระเกียรติยศ (อันบริสุทธิ์) ถูกท าให้เกิดแล้วในพระมเหสีผู้เป็น  
พระอัครมเหสีนั้น (พระนางกัมพุชราชลักษมี) ราวกับว่าพระนางเคารี  ผู้
ขาวเหมือนพระจันทร์เพราะพระเกียรติยศ (อันบริสุทธิ์) ผู้ถูกท าให้เกิดขึ้น
โดยพระบิดาของนางเคารี (ท้าวหิมวัต) ในพระเทวีผู้เลิศ” 

 
เมื่อพิจารณาโศลกข้างต้น กวีเลือกใช้อุปมานสมุจจโยปมาสร้างอลังการ

ด้วยอุปมานหลายอย่างต่อเนื่องกัน ได้แก่ รัศมีของพระจันทร์ (candra marīci) พระนางเคารี (gaurī) 

และแสงสีขาวนวลของพระจันทร์ (candra marīci gaurā) เนื่องจากสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบนั้นมี
ลักษณะสาธารณธรรมเช่นเดียวกับอุปเมยที่ใช้เปรียบเทียบ คือ พระนางศรีชัยราชจูฑามณี กับพระนาง
กัมพุชราชลักษมีที่กวีกล่าวถึง อุปมาในลักษณะนี้ แสดงเนื้อความในการเปรียบเทียบเป็นภาพซ้อน
คู่ขนานกัน ยิ่งไปกว่านี้ เนื้อความข้างต้นยังแสดงความรับรู้ของกวีดังที่ว่าพระนางศรีชัยราชจูฑามณีนั้น
มีพระฉวีขาวกระจ่าง มีพระเกียรติยศสะอาดหมดจด ส่วนพระนางกัมพุชราชลักษมีเองนั้นก็ทรงมีความ
ขาวผุดผ่องทั้งพระวรกาย และมีพระเกียรติยศที่บริสุทธิ์งดงามในลักษณะเดียวกับพระนางเคารี 
พระธิดาของท้าวหิมวัต การสร้างภาพในมิติที่ซ้อนทับกันนี้ จะเห็นความลึกซึ้งของอลังการอุปมาที่
เชื่อมโยงกันอย่างแยบยล กล่าวคือ กวีได้สร้างภาพพระนางชัยราชจูฑามณีกับพระนางกัมพุชราชลักษมี
ให้มีพระฉวีขาวผุดผ่องนั้น หากมองในแง่ข้อเท็จจริง การสร้างภาพดังกล่าวนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่
อย่างใด เพราะสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสตรีในราชส านักกัมพูชา
ว่ามีผิวกายขาวอย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ของโจวต้ากวาน (Chou Ta-kuan) 
ทูตชาวจีนสมัยราชวงศ์หงวนที่เดินทางเข้ามาสู่อาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ.1838 โจวต้ากวานได้พัก
อยู่ในราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเวลา 1 ปี 23 และได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของเจินละ ความตอนหนึ่งในบันทึกกล่าวถึงสตรีชาววังและสตรีชั้นสูงจะมีผิวกายขาวราวกับหยก ตา
งดงาม หญิงสาวที่สวยจะได้รับการคัดเลือกให้มาอยู่ในวัง ดังที่ว่า 

 
      “…ส่วนพวกชาววังและพวกผู้ดีตามบ้านนั้น ที่เป็นผู้หญิงมีผิวขาวประดุจ
หยก ทั้งนี้ เนื่องจากไม่เห็นแสงตะวันกันเลย โดยทั่วๆ ไปแล้ว ผู้หญิงก็เหมือนกับ
ผู้ชาย คือใช้ผ้าผืนเดียวพันเอว เปลือกอกที่ขาวนุ่มนวลดุจเนยเหลว เกล้ามวยและ
เดินด้วยเท้าเปล่า แม้แต่พระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน…แต่

                                           

 
23เฉลิม ยงบุญเกิด, ผู้แปล, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ (กรุงเทพฯ:    

มติชน, 2543), 5. 
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ละคร้ังที่ข้าพเจ้าเข้าไปในวังนั้น ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกพร้อมด้วย
พระเอกอัครมเหสี และประทับนั่งอยู่กลางพระบัญชรทองค าของพระที่นั่ง พวก
สัตรีชาววังยืนเรียงตามล าดับสองฟากระเบียงใต้พระบัญชร ยามที่พิงฝาแอบ
มองดูเรา ข้าพเจ้าจึงได้เห็นพวกเหล่านั้น ครอบครัวใดที่มีบุตรีตาสะสวยจะมีรับสั่ง
เรียกตัวเข้าวัง...”24  
 

กล่าวได้ว่าภาพเจ้านายสตรีที่มีพระฉวีขาวผ่องใสราวกับหยกเป็นที่พบเห็น
ส าหรับกวีในราชส านักอย่างคุ้นเคยอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อความสมจริงในการสร้างอลังการให้งดงามยิ่งขึ้น
อีก ความขาวที่งดงามมีเสน่ห์นั้น หากเปรียบเทียบกับรัศมีพระจันทร์ที่ลอยเด่นบนท้องฟ้า จะเห็นว่ามี
คุณสมบัติร่วมกัน เช่นเดียวกันความงามที่บริสุทธิ์และงามอย่างไร้ต าหนินั้น หากเปรียบเทียบกับเทวีใน
ต านานเทวปกรณัม คือ พระนางเคารี ผู้เป็นธิดาของท้าวหิมวัตก็ย่อมมีคุณสมบัติร่วมกันอยู่ 

จุดประสงค์หลักของกวีในการยกย่องพระนางชัยราชจูฑามณีในที่นี้ คือ 
การขับเน้นคุณลักษณะในด้านความงาม กวีกล่าวเปรียบเทียบพระฉวีของพระนางที่ขาวเหมือนแสง
พระจันทร์ (candra marīci gaurā) ซึ่งตามปกติแสงพระจันทร์ย่อมมีสีเหลืองนวลสว่าง แต่ใน
เนื้อความนี้กวีกล่าวถึงแสงพระจันทร์ที่มีสีขาว การสร้างอลังการเช่นนี้สอดรับกับปรากฏการณ์
ธรรมชาติในเวลาโคจรของพระจันทร์ ในทางดาราศาสตร์ พระจันทร์โดยปกติจะไม่มีแสงสว่าง เป็น
เพียงดาวเคราะห์ก้อนกลมโคจรรอบตัวเอง เป็นวัตถุบนท้องฟ้าในระบบสุริยะที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด 
และเคลื่อนโคจรรอบโลก การโคจรของพระจันทร์นั้นแสดงความโดดเด่นน่าสนใจหลายลักษณะ25 ด้วย
เหตุที่พระจันทร์ไม่มีแสงส่องสว่างในตัวเอง จึงอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยขับเน้นความเรืองแสง
ของพระจันทร์ เมื่อได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะสะท้อนแสงสว่างนั้นออกมาเรียกว่า 
ก าลังการสะท้อนแสง หรืออัลบีโด (albedo แปลว่า ขาว) แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบถึงดวง
จันทร์จะถูกดูดกลืนเป็นจ านวนมาก26 ซึ่งแสงดวงอาทิตย์จะประกอบด้วยคลื่นแสงหลากสี ได้แก่ สีม่วง 
สีคราม สีน้ าเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง ความสั้นยาวของคลื่นแสงไม่เท่ากัน คลื่นแสงสีแดง
มีความยาวที่สุด ส่วนคลื่นแสงสีม่วงมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด ดังนั้น ตามความเป็นจริงแล้ว แสง
พระจันทร์ที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็ปรากฏแสงทั้ง 7 สีเช่นกัน 

 ในขณะเดียวกันแสงพระจันทร์ที่ส่องแสงเป็นสีเหลืองนวลกระจ่าง และ
บางเวลาพระจันทร์ฉายรัศมีเป็นสีขาวนั้น เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ เกิดขึ้นในต าแหน่งโคจร
ของพระจันทร์ อธิบายตามตรรกะทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าในเวลาที่พระจันทร์พ่ึงขึ้นใหม่ๆ นั้น จะเห็น
                                           

24เรื่องเดียวกัน, 17. 
25สิทธิชัย จันทรศิลปิน, สุดยอดแห่งความรู้และจินตนาการ, 29. 
26เรื่องเดียวกัน, 42. 
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แสงเป็นสีเหลืองได้ถนัดตา เพราะแสงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศในระยะทางที่ไกล ระหว่างชั้น
บรรยากาศจะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองที่ปิดกั้นแสงความยาวของคลื่นสั้นๆ คือ แสงสีม่วง สีคราม และสี
น้ าเงิน แสงที่เล็ดลอดผ่านมวลของฝุ่นละอองจะเป็นแสงของคลื่นในระยะยาว คือ แสงสีเขียว สีเหลือง 
สีแสด และสีแดงที่ส่องกระทบมายังผิวโลก พระจันทร์จึงมีรัศมีเหลืองสว่างหรือสีเหลืองปนสีส้ม 
ขณะที่พระจันทร์โคจรลอยสูงขึ้นเรื่อยๆ จากแสงสีเหลืองจะค่อยๆ ซีดลงเป็นแสงสีขาวนวลผ่อง และ
สว่างเจิดจ้า  

เมื่อพิจารณาเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมข้างต้น ด้วยความขาว
สว่างเจิดจ้าของแสงพระจันทร์ในขณะลอยอยู่จุดกึ่งกลางท้องฟ้านี้เอง  คือ อุปมานที่กวีน ามา
เปรียบเทียบกับพระฉวีสีขาวและพระเกียรติยศของพระนางชัยราชจูฑามณีในมิติเดียวกันด้วย 
โดยเฉพาะการกล่าวอ้างถึงพระเกียรติยศของบุคคลที่น่ายกย่องกับรัศมีพระจันทร์ ถือได้ว่าเป็นขนบ   
วรรณศิลป์ในหมู่กวีที่ยอมรับร่วมกันว่าพระเกียรติยศคือแสงสีขาวอันบริสุทธิ์เช่นรัศมีพระจันทร์ 

ขนบวรรณศิลป์ที่กล่าวถึงพระเกียรติยศ หรือชื่อเสียงว่ามีความบริสุทธิ์
แทนด้วยสีขาวเหมือนกับแสงของพระจันทร์นั้น ขนบการแต่งเช่นนี้ปรากฏในจารึกที่สรรเสริญ
พระมหากษัตริย์ ตัวอย่างเช่นในโศลกที่ 36 จารึกแม่บุญตะวันออก พระเกียรติยศของพระเจ้า              
ราเชนทรวรมันที่ 2 มีสีขาวบริสุทธิ์ ดังความที่กวีกล่าวถึงการราชาภิเษกพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  
มหาเศวตฉัตรเพียงหนึ่งเดียวได้สั่นไหวด้วยเกียรติยศซึ่งมีสีขาวเหมือนกับเสี้ยวของพระจันทร์27

นอกจากนี้ กวีกล่าวยกย่องพระนางกัมพุชราชลักษมี โดยใช้อลังการอุปมาสื่อให้เห็นว่าพระนางนั้นมี
พระฉวีเหมือนกับพระนางเคารี โดยนัยนี้ อาจเป็นไปได้ที่กวีจะเข้าใจว่าพระนางเคารีเป็นพระธิดาของ
ท้าวหิมวัต หรือ ท้าวหิมาลัย ซึ่งตามลักษณะทางกายภาพของเทือกเขาหิมาลัยเป็นเทือกเขาที่สูง
ตระหง่าน ทอดแนวยาวเรียงรายสลับซับซ้อน ยอดภูเขาปกคลุมด้วยหิมะสีขาวตลอดทั้งปี สีขาวของ
หิมะจึงอาจเป็นเครื่องบ่งชี้สีผิวกายของพระนางเคารี ซึ่งพระนางประสูติ ณ ภูเขาหิมาลัย อนึ่ง
ความหมายของ หิมาลัย ก็แปลได้ว่า ที่อยู่ของหิมะ (หิม+อาลย) สิ่งที่โดดเด่นของหิมะ นอกจากความ
เย็น คือ ความขาวใสบริสุทธิ์ของเกร็ดน้ าแข็ง ด้วยสีขาวอย่างเกร็ดหิมะนี้เอง จึงน ามาสร้างเป็น
ภาพพจน์ที่โดดเด่นของผิวพระนางเคารี และหากเปรียบเทียบผิวที่ขาวของพระนางเคารีกับผิวที่ขาว
ของพระนางกัมพุชราชลักษมีก็จะเห็นลักษณะร่วมในแง่นี้ได้ชัดเจน เช่นเดียวกันนอกจากความงาม
ของพระนางเคารีจะเป็นที่ประจักษ์ ในส่วนพระเกียรติยศของพระนางเคารีก็บริสุทธิ์งดงามเหมาะสม
กับฐานะพระชายาของพระศิวะ นัยนี้เช่นเดียวกับพระนางกัมพุชราชลักษมีผู้คงความบริสุทธิ์แห่ง
เกียรติยศประจ าวงศ์ตระกูลอย่างแท้จริง  

                                           
27L. Finot, Inscriptions d’Angkor (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-Orient, XXV, 1925), 

336.  
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การใช้ความเปรียบในลักษณะข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพของกวี
ที่น่ายกย่อง เพราะแสดงความประณีตลึกซึ้งในการสื่อภาพที่สวยงามยิ่ง การที่กวีกล่าวว่ าพระนาง    
ศรีชัยราชจูฑามณี  ผู้ขาวเหมือนกับรัศมีแห่งพระจันทร์ และพระนางกัมพุชราชลักษมีเหมือนกับพระ
นางเคารี ผู้ขาวเหมือนกับพระจันทร์ จะสัมผัสได้ถึงความเย็นอย่างบริสุทธิ์ของแสงพระจันทร์ และ
ความเย็นจากกายของพระนางเคารีไปพร้อมกันด้วย ดังที่กล่าวไปก่อนหน้าว่าพระนางเคารีเป็นธิดา
ของจอมภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดเวลา จินตนาการท่ีสัมผัสอย่างลึกซึ้งนี้ พระนางเคารีจึงมีกายที่เย็น
ซึ่งมีลักษณะร่วมเหมือนกับแสงพระจันทร์ คือ มีความเย็นเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าการสื่ออลังการ
อุปมาดังกล่าวมีลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในเนื้อหาของจารึกโศลกที่ 9 ซึ่งกวียกย่องพระเจ้าภววรมัน
ดังที่วิจารณ์ไปก่อนหน้า 

กล่าวได้ว่า เนื้อความในโศลกที่ 11 มีความโดดเด่นในมิติของอุปมาอย่างยิ่ง 
ความต่อเนื่องของการใช้อุปมานที่สัมพันธ์กับอุปไมยมีความลึกซึ้งอย่างแยบยล การที่กวีกล่าวถึง     
พระนางศรีชัยราชจูฑามณี และพระนางกัมพุราชลักษมี โดยอ้างถึงรัศมีสีขาวสว่างของพระจันทร์ที่
โคจรอยู่กลางท้องฟ้า และพระนางเคารีมาเทียบเคียงให้เห็นความเหมือนกันของความงาม ในแง่นี้จึง
ไม่ใช่การสร้างความงดงามลึกซึ้งในทางอลังการเพียงประการเดียว แต่ยังเป็นการประกาศพระ
เกียรติยศ สถานภาพของเชื้อสายของพระนางศรีชัยราชจูฑามณี ว่ามีความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองอย่างยิ่งด้วย 

เนื้อหาล าดับต่อมา ในโศลกท่ี 12 จะเห็นความเด่นชัดในการยอพระเกียรติ
พระนางศรีชัยราชจูฑามณีอย่างงดงามสมบูรณ์แบบ กวีใช้อลังการอุปมาสร้างภาพพระนางศรีชัยราช
จูฑามณีเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีความงามเป็นเลิศทั้งหลาย โดยเปรียบเทียบกับเทวีในเทวปกรณัม ดัง
เนื้อหาต่อไปนี้ 

 
vāgīśvarīvātiśayair girāṃ yā 

       dhātrīva dhṛityā kamaleva kāntyā / 

       arundhatīvaanava gītavṛttyā 

       tyāg ādinā mūrttimatīva maittrī // 12 
“พระนาง (ศรีชยราชจูฑามณี) เปรียบดังพระนางสรัสวตี เพราะความ

ยอดเยี่ยมแห่งค าพูดทั้งหลาย เปรียบเหมือนแผ่นดิน เพราะมีความหนักแน่น 
เปรียบเหมือนพระนางลักษมี เพราะมีความงดงาม เปรียบเหมือนพระนาง
อรุณธตี เพราะมีความประพฤติที่ไม่มีที่ติ เปรียบเหมือนกับความเป็นมิตรที่มี
รูปร่างเป็นคน เพราะการเสียสละเป็นต้น” 
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จะเห็นได้ว่าพระนางศรีชัยราชจูฑามณีตามความรู้สึกนึกคิดของกวี ทรง
เป็นสตรีในอุดมคติอย่างสมบูรณ์แบบในทุกด้าน การสร้างภาพลักษณ์ของพระนางศรีชัยราชจูฑามณี
ในโศลกที่ยกมานี้ อลังการอุปมาแสดงคุณลักษณะความเป็นเลิศของพระนางในทุกมิติได้อย่างมี
เอกภาพ กวีกล่าวว่าพระนางนั้นทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแห่งการพูดอย่างดีเยี่ยม ทรงมีความหนักแน่น 
คือ ความคิดตลอดจนการกระท าที่เด็ดขาด ทรงด ารงความงามเลิศ มีพระจริยาวัตรงดงามน่า
สรรเสริญ และทรงมีความเมตตาแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ  

สิ่ งที่ กวีน ามาเปรียบเทียบให้ เห็นคุณสมบัติดั งกล่าวของพระนาง            
ศรีชัยราชจูฑามณีได้แจ่มแจ้งขึ้น คือการอ้างถึงเทวีซึ่งเป็นยอดแห่งความดีเลิศในแขนงต่างๆ เริ่มตั้งแต่          
พระนางสุรัสวตี (vāgīśvar) “เทวีแห่งศิลปวิทยาการ” พระนางปฐพี (dhātrī) “เทวีแห่งแผ่นดิน”  

พระนางลักษมี (kamala) “เทวีแห่งโชคลาภและความงาม”พระนางอรุณธตี (arundhatī) “สตรีผู้มี

ความจงรักภักดีต่อสวามีอย่างยิ่ง” พระนางไมตรี (maittrī) ชายาของพระยม “ผู้มีความเสียสละอย่าง

ยิ่งใหญ่” นับได้ว่าบทสรรเสริญพระนางศรีชัยราชจูฑามณี ในโศลกนี้ ประกอบด้วยอลังการอุปมา
งดงามที่สุดบทหนึ่งในจารึกปราสาทตาพรหม จะเห็นว่าเนื้อหาโศลกนี้กวีจะยกย่องพระนางศรีชั ยราช
จูฑามณีอย่างมีนัยส าคัญ เพราะพระนางด ารงสถานะเป็นพระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ง
เนื้อหาต่อไป กวีจะกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในฐานะพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ นัยของเนื้อความนี้จึง
แสดงการยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงมีพระมารดาผู้ประเสริฐเหนือสตรีทั้งหลาย  

ในแง่ความงามของอลังการอุปมา กวีใช้กลวิธีส าคัญ คือ การกล่าวอ้างเทพี
ทั้งหลายมาเป็นอุปมานเปรียบเทียบกับพระนางศรีชัยราชจูฑามณีอย่างต่อเนื่องเพ่ือเน้นย้ าความโดด
เด่นหลากหลายมิติ กวีไม่ได้กล่าวว่าพระนางด ารงความเป็นเลิศในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงประการเดียว แต่         
พระนางมีพระคุณสมบัติครอบคลุมความเยี่ยมยอดในทุกด้าน กวีได้ใช้ความเปรียบอุปมาที่เหมาะสม
กับอุปเมยอย่างโดดเด่น จะเห็นได้ว่าพระนางสุรัสวตีมีความเหมาะสมที่จะน ามาเปรียบเทียบในด้าน
ความดีเด่นของพระนางศรีชัยราชจูฑามณี เรื่องค าพูด (ātiśayair) เนื่องจากพระนางสุรัสวตีเป็นเทวี

แห่งถ้อยค า (vācdevī) ทรงเกี่ยวข้องกับค าพูดที่คงอยู่ตลอดกาลด้วยสาระแห่งความจริงอันไม่มี
ก าหนด28 คัมภีร์ฤคเวทแสดงฐานะของเทวีพระองค์นี้ว่ามีลักษณะเป็นนามธรรม ปรากฏแต่เพียง
กระแสเสียง ถ้อยค า และบ่อเกิดอันทรงพลัง พิจารณาในแง่รูปธรรม วาจฺเทวี คือ ราชินีแห่งเทพ
ทั้งหลาย และก าเนิดมาจากเทพ29 พราหมณ์นับถือพระนางสุรัสวตีเป็นเทวีแห่งวิชาความรู้ และเชื่อว่า

                                           
 28หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ผู้แปล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 62. 
29ทองปลิว ชูวงษ์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระสรัสวดี -เทวีอักษรศาสตร์ และศิลปวิทยา” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533),31. 
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หากพระนางโปรดปรานผู้ใด ผู้นั้นจะเป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้30 ดังนั้น เมื่อกวีน าคุณลักษณะของพระเทวี
มาสร้างอลังการเปรียบเทียบแสดงคุณสมบัติร่วมกับพระนางศรีชัยราชจูฑามณี  จึงสร้างภาพลักษณ์
ของพระนางที่ทรงด ารงศิลปวิทยาในเรื่องค าพูดได้อย่างสมจริง พิจารณาในแง่นี้ พระนางศรีชั ยราช
จูฑามณีอาจเป็นสตรีผู้ทรงความรู้ แตกฉานในสรรพวิชาต่างๆ มีเสน่ห์ในการพูดโน้มน้าวให้บุคคลอ่ืน
คล้อยตามได้ง่าย  

เช่นเดียวกับพระนางปฐพีหรือพระภูมิเทวี มีความเหมาะสมที่จะน ามา
เปรียบเทียบในด้านความดีเด่นของพระนางศรีชัยราชจูฑามณีเรื่องความหนักแน่น (dhṛtyā) ทั้งนี้

เพราะแผ่นดินมีความมั่นคง มีความหนักแน่นไม่คลอนแคลน แผ่นดินรองรับน้ าหนักของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างถาวร และแผ่นดินเป็นหัวใจของโลก เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิตทั้งหมด ต านานของพระ
นางปฐพีเทวีแห่งแผ่นดินนี้ มีอายุเก่าแก่สถิตอยู่ที่แผ่นดินนับตั้งแต่โลกถือก าเนิดขึ้นมา นับถือว่าเป็น
สตรีคนแรกในวรรณคดีสันสกฤต สถานะของพระนางคือ พระชายาของทฺยาสฺ คือท้องฟ้า ปรากฏชื่อใน
วรรณคดีหลากหลายชื่อ อาทิ ปฤถวี  อุรวี ภูมิ กษมา31 กวีตระหนักถึงความส าคัญของพระเทวีแห่ง
แผ่นดินจึงน าเอาคุณสมบัติ คือ ความหนักแน่นมาเทียบเคียงกับพระนางศรีชัยราชจูฑามณีให้เห็นความ
คล้ายคลึงกัน และหากเชื่อว่าพระเทวีนั้นยังมีที่เลี้ยงดูโลก คอยอภิบาลความผาสุกของแผ่นดินอยู่
ตลอดเวลา ก็สื่อนัยให้เห็นว่าการที่พระนางศรีชัยราชจูฑามณีให้ก าเนิดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
อภิบาลพระราชโอรสมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระนางก็มีที่บ ารุงรักษาแผ่นดิน คือ กษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ศรีแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ด้วย  

ล าดับต่อมากวีกล่าวถึงพระนางลักษมี นับว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามา
เปรียบเทียบกับพระนางศรีชัยราชจูฑามณีในด้านความงาม (kāntyā) เพราะการอ้างถึงพระลักษมี

นับว่าเป็นขนบการสร้างความงามของสตรีที่ปรากฏในจารึกอยู่แล้ว จารึกสดุดีพระมหากษั ตริย์
ส่วนมาก ให้ความส าคัญกับพระลักษมีในฐานะโชค พระเกียรติยศ บุญญาธิการ ความมั่งคั่ง  ชัยชนะ 
ความรุ่งเรือง และความงามขององค์พระมหากษัตริย์ และเมื่อกล่าวถึงพระลักษมี ภาพลักษณ์ของพระ
นางตามต านานก็คือหญิงงามอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติ  เมื่อกวีน าคุณลักษณะของพระเทวีมาสร้างอลังการ
เปรียบเทียบแสดงคุณสมบัติร่วมกับพระนางศรีชัยจูราชฑามณี ภาพลักษณ์ของพระเทวีจึงแสดงให้เห็น
ว่าพระนางทรงเป็นสตรีผู้ทรงความงามอย่างยิ่งยวด ไม่เพียงความงามของพระนางศรีชัยราชจูฑามณี
จะเปรียบได้กับพระลักษมี แต่ความประพฤติในเรื่องความจงรักภักดีต่อสวามีคือสิ่งที่พระนางทรง
ปฏิบัติตลอดเวลามิได้บกพร่อง ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าวกวีจึงน าเอาคุณสมบัติของพระนางอรุณธตี

                                           
30เรื่องเดียวกัน, 32. 
31ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, “สตรีในวรรณคดีสันสกฤต,” ใน วิทยารัตนากร : รวมบทความวิชาการอักษร

ศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง, 2545), 206. 
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ด้านความประพฤติอันดีงามในฐานะภรรยาของฤษีวสิษฐ์มาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจาก
พระนางอรุณธตีได้รับการยกย่องว่าเป็นนางแก้วเพราะดูแลรับใช้สวามีได้อย่างดียิ่ง 32 นัยเดียวกันนี้ก็
ปรากฏคุณลักษณะภรรยาตามแบบอย่างอุดมคติในพระนางศรีชัยราชจูฑามณีเช่นกัน กวีสื่อให้เห็นว่า
พระนางศรีชัยราชจูฑามณีท าหน้าที่พระชายาในพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 อย่างไม่บกพร่อง และ
ล าดับสุดท้ายกวีอ้างถึงพระนางไมตรี พระธิดาล าดับที่ 13 ที่ก าเนิดจากท้าวทักษะ ภายหลังอภิเษก
สมรสกับพระธรรมเทพ หรือพระยม33  ในโศลกนี้กวีแสดงอุปมาเปรียบเทียบพระนางศรีชัยราชจูฑา
มณีว่าทรงด ารงจริยาวัตรด้วยการเสียสละราวกับพระนางไมตรี จะเห็นได้ว่าบทสรรเสริญพระนางศรี
ชัยราชจูฑามณีด าเนินกลวิธีทางวรรณศิลป์คล้ายกันกับบทสรรเสริญพระมหากษัตริย์โดยทั่วไป ดังจะ
พบอยู่เสมอว่าจารึกสดุดีพระเกียรติพระมหากษัตริย์มักจะกล่าวถึงพระราชาที่ด ารงสถานะร่างอวตาร
ของเทพเจ้าทั้งหลายมาประชุมอยู่ในพระองค์ พิจารณาในแง่นี้ จะเห็นว่าพระนางศรีชัยราชจูฑามณีก็มี
สถานภาพเหมือนพระมหากษัตริย์ คือ เทวีทั้งหลายมาหลอมรวมอยู่ในร่างของพระนางเอง  

การสร้างคุณลักษณะอันเลิศของพระนางศรีชัยราชจูฑามณีดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ล้วนปรากฏความโดดเด่นของพระนางศรีชัยราชจูฑามณีทั้งพระราชอัธยาสัย ได้แก่ ความหนัก
แน่น ความประพฤติที่ไม่ตกต่ า และการมีเมตตาเอ้ืออาทรแก่ผู้อ่ืนโดยเฉพาะการเสียสละ คุณลักษณะ
เฉพาะตัว คือ ความงดงาม  และความสามารถ คือ การมีวาทศิลป์อย่างเยี่ยมยอด ซึ่งการเปรียบเทียบ
โดยเชื่อมโยงพระนางศรีชัยราชจูฑามณีกับพระเทวีหลายองค์ ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเทวีซึ่ง
มีสถานภาพเป็นพระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเป็นการให้ความส าคัญกับพระนางศรีชัย
ราชจูฑามณีอย่างสูงสุด เพราะจารึกหลักนี้เชื่อมโยงกับตัวอาคารศาสนสถาน คือ ราชวิหารหรือ
ปราสาทตาพรหมซึ่งเป็นตัวอาคารที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างให้พระราชมารดาของพระองค์
โดยเฉพาะ ดังนั้น ในความคิดค านึงของกวี นอกจากพระนางศรีชัยราชจูฑามณีจะเป็นประดุจพระนาง
ปรัชญาปารมิตา ดังที่กวีสื่อความหมายถึงรูปเคารพภายในราชวิหารว่าเป็นรูปเคารพพระราชมารดาซึ่ง
เป็นองค์ปรัชญาปารมิตาแล้ว พระนางศรีชัยราชจูฑามณียังมีสถานภาพยิ่งใหญ่เทียบเคียงกับพระเทวี
ในทางศาสนาพราหมณ์เช่นกัน โดยนัยนี้ อุปมาประเภทอุปมานสมุจจโยปมาที่ปรากฏในโศลกที่ 12 
ดังที่กล่าวมานี้ ย่อมยืนยันให้เห็นความประณีตสมบูรณ์ของกระบวนการสร้างสรรค์อลังการอย่าง
งดงามลงตัว โดยการกล่าวถึงเทวีหลายองค์ในเทวปกรณัมอันมีคุณสมบัติแต่ละด้านที่มีความเป็นเลิศมา
เป็นอุปมานสื่อเปรียบเทียบต่อเนื่องกัน ซึ่งสื่อความงดงามผ่านเนื้อความได้อย่างมีความเป็นเอกภาพ มี

                                           
32Vettam Mani, PURĀṆIC ENCYCLOPAEDIA: a comprehensive dictionary with special 

reference to the Epic and Puranicliterature, reprint (Delhi: Motilal Barnasidass, 1984), 56. 
33Ibid., 469. 
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ชีวิตชีวา ดังนั้น เนื้อหาในโศลกที่ยกมานี้จึงเป็นการสรรเสริญพระนางศรีชัยราชจูฑามณีได้อย่างโดด
เด่นน่าประทับใจ 

ในส่วนพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 
2 กวีแต่งบทสรรเสริญโดยใช้อลังการอุปมาอย่างโดดเด่นไม่แพ้กัน ดังเนื้อหาโศลกล าดับที่ 16 อลังการ
อุปมาแสดงมิติความลึกซึ้งสื่อให้ประจักษ์ว่าพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 ทรงมีความน่าเลื่อมใส
เหมือนกับพราหมณ์ กอปรด้วยพลานุภาพอันน่าเกรงขาม ความงามอันมีเสน่ห์เย้ายวน และพระเกียรติ
อันเป็นที่เลื่องลือ ดังที่ว่า 

 
 tayos tanūjo mahitadvijendro 

                      dvijendravego dvijarājakāntaḥ / 

                      dikcakravālotkaṭakīrttigandho 

 yo'dhīśvaraś  śrīdharaṇīndravarmmā // 16 
“พระโอรสของคนทั้งสอง (พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะและพระนาง   

ราชปตีนทรลักษมี) เป็นจอมแห่งพราหมณ์ที่คนนับถือแล้ว ผู้มีความรวดเร็ว
เหมือนพระยาครุฑ ผู้มีความงามเหมือนกับพระจันทร์ ผู้มีกลิ่นหอม คือ    
พระเกียรติยศ (ของพระองค์) ฟุ้งขจรทั่วทุกทิศ พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่
ยิ่งใหญ่มีพระนามว่าศรีธรณีนทรวรมัน” 

 
ตัวอย่างโศลกดังกล่าวนี้ ด าเนินเนื้อเรื่องด้วยการระบุถึงพระเจ้าศรี         

ธรณีนทรวรมันว่าเป็นพระโอรสประสูติจากพระราชาพระองค์นั้น คือ  พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะและ
พระนางราชปตีนทรลักษมี กวียังคงใช้อลังการอุปมาชี้ให้เห็นความยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าศรี
ธรณีนทรวรมัน เพ่ือยอพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในทางอ้อม เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มี
พระราชบิดาที่สมบูรณ์แบบ กล่าวคือ กวีใช้ความเปรียบเพ่ือสรรเสริญพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันว่า
เหมือนกับพราหมณ์อันบุคคลบูชาสรรเสริญแล้ว  (dvijendro) แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความ

เคารพน่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง ภาพลักษณ์ของพราหมณ์ยังแฝงความเป็นนักปราชญ์ ความเป็นผู้คงแก่
เรียน เพราะพราหมณ์มีความเชี่ยวชาญด้านพระเวท รอบรู้คัมภีร์ไสยศาสตร์อย่างลึกซึ้ง กวีได้กล่าวว่า
พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันว่าพระองค์นั้นไม่ต่างจากพระยาครุฑ (dvijendra) ที่มีความรวดเร็ว รวมทั้ง

แฝงถึงพละก าลังที่แข็งแกร่งเหมือนกัน ทั้งคุณสมบัติด้านพระรูปโฉมของพระองค์นั้นก็งดงามราวกับ
พระจันทร ์(dvija rāja kāntaḥ) ขับเน้นพระเกียรติของพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันอย่างหมดจดงดงาม 

อลังการด้านความหมายประเภทอุปมาในโศลกนี้ สะท้อนลีลาความงามที่
ผสานระหว่างความขรึมขลัง ความแกร่งกล้า และความงามอันอ่อนโยนอย่างประณีตแยบคาย โดย
สะท้อนผ่านอุปมานที่กวีใช้เปรียบเทียบ ดังจะสัมผัสได้ว่าความขรึมขลังแสดงภาพพระ เจ้าศรีธรณี
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นทรวรมันสะท้อนผ่านความเปรียบเมื่อกล่าวถึงพราหมณ์ เนื้อหาในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ ระบุ
หน้าที่ของพราหมณ์ ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้และศึกษาพระเวท ประกอบพิธีกรรมเพ่ือประโยชน์ของ
ตนและผู้อ่ืน มีกิจคือให้ทานและรับทาน34 ด้วยเหตุนี้พราหมณ์จึงผูกขาดความศักดิ์สิทธิ์ในการ
ประกอบพิธีกรรมแห่งราชส านัก เป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดพระมหากษัตริย์โดยให้ค าเสนอแนะแผน
ยุทธศาสตร์การปกครองประเทศ และได้รับการยกย่องเพราะเป็นบุคคลชั้นสูงมีเกียรติของสังคม 
ส าหรับพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันทรงด ารงสถานะตามวรรณะกษัตริย์ เช่นเดียวกันสายตระกูลของ
พระองค์ก็สืบเนื่องมาจากพราหมณ์ กวีจึงฉายภาพให้เห็นว่าพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันเป็นทั้ง
พระมหากษัตริย์และพราหมณ์รวมอยู่ในพระองค์เอง ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ากวีจะสื่อว่าพระเจ้าศรี
ธรณีนทรวรมันเป็นพราหมณ์นับถือลัทธิในพระผู้เป็นเจ้า เพราะพระศรีธรณีนทรวรมันเลื่อมใสในค า
สอนของพระพุทธเจ้า แต่ความหมายในแง่นี้สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน
ว่ามีความน่าเคารพ เป็นนักปราชญ์หรือผู้คงแก่เรียนเหมือนกับพราหมณ์  

ส่วนลีลาวรรณศิลป์สะท้อนความแข็งแกร่งจากอลังการอุปมานั้น จะเห็น
ได้จากการกล่าวถึง  พระยาครุฑกับพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันว่ามีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่ว่ามีความ
รวดเร็วว่องไว ทั้งพระยาครุฑกับพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันมีพละก าลังอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ ปกติ
หากกล่าวถึงพราหมณ์กวีจะไม่เน้นในคุณสมบัติเรื่องความแข็งแกร่ง หรือความองอาจห้าวหาญเช่น
วรรณะกษัตริย์ เพราะพราหมณ์มิได้มีหน้าที่สู้รบ หรือเป็นผู้น าหมู่ชน พราหมณ์มีหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคคลในวรรณะกษัตริย์ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพราะฉะนั้น ในมิติ
ความสมจริงที่กวีจะแสดงให้เห็นพลังความแข็งแรงอย่างทรงพลังของพระมหากษัตริย์ได้ชัดเจนขึ้นนั้น 
กวีจึงใช้อุปมาด าเนินเรื่องว่า พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันเหมือนกับพระยาครุฑ กวีไม่ได้จ าลองภาพพระ
เจ้าศรีธรณีนทรวรมันเหมือนพราหมณ์ผู้ทรงความรู้ประการเดียว แต่ในด้านการแสดงความแข็งแกร่ง 
ความองอาจกล้าหาญ ความว่องไวนั้น พระองค์ทรงมีความโดดเด่นเช่นพระยาครุฑ พิจารณาให้ลึกซึ้ง
พระยาครุฑจึงเป็นอุปมานที่เหมาะสมมากในการน ามาเปรียบเทียบ เฉพาะพละก าลังความเกรียงใหญ่
ของพระยาครุฑนั้น มีพลานุภาพเสมอกันกับพระนารายณ์ ก าลังของพระยาครุฑมีมากท าให้เคลื่อนที่
ไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็ว ตามคติไวษณพนิกายเชื่อว่าพระยาครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ 
และตามคติจักรวาลวิทยา พระยาครุฑเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ รวมทั้งยังพิทักษ์เขตแดนแห่งเชิงเขา
พระสุเมรุ35 ความยิ่งใหญ่ของพระยาครุฑจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งหมู่วิหคทั้งปวง และด้วย
ขนาดร่างกายใหญ่โต มีก าลังเรี่ยวแรงยิ่งใหญ่ แต่กระนั้นร่างกายของพระยาครุฑกลับมิได้มีความดุดัน

                                           
34วันดี อิ่มสวาสดิ์, ““พราหมณ์” ในคัมภีร์พระไตรปิฏก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา

ภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521), 8. 
35อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ทิพยนิยายจากปราสาทหิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 53. 
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น่ากลัวหรือมีวิสัยโหดร้ายเหมือนอสูร ตรงกันข้ามกลับมีรูปกายอันงดงาม มีความอ่อนโยน เทพ
ปกรณัมพรรณนาความวิจิตรแวววาวเปล่งประกายของสีกาย คือ ขนทอง รูปร่าง ลักษณะพระยาครุฑ
ที่สง่างามน่าเกรงขามอย่างโดดเด่น ด้วยลักษณะเด่นเช่นนี้เมื่อกวีน ามาเป็นสื่อเปรียบเทียบกับพระเจ้า
ศรีธรณีนทรวรมันจึงยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ได้อย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์ ที่น่า
สังเกตประการหนึ่ง การอ้างว่าพระมหากษัตริย์เปรียบได้กับพระยาครุฑซึ่งมีความรวดเร็วว่องไวนั้น 
ถือว่าเป็นขนบในการสร้างอลังการที่ปรากฏในจารึกหลักอ่ืนด้วย ดังจะเห็นว่าการเปรียบเทียบดังกล่าว
พบในเนื้อหาของจารึกแม่บุญตะวันออกเช่นกัน ปรากฏในเนื้อความโศลกท่ี 47 ความว่า 

 
  vitatya  pakṣadvayam  āttanādaṃ 

  yasmin  rayāt  tarkṣya  iva  prapanne / 

  dviṇnāgavṛṇḍaṃ  hatavīryyasaṃpad  

  gantavyatām  ūḍhatayāvatasthe // 4736
 

  “เมื่อพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้กางปีกทั้งสองข้างที่มีเสียงกระพือเข้าจู่
โจมกองทัพของฝ่ายข้าศึกอย่างรวดเร็วเหมือนกับพระยาครุฑ กองก าลังของ
พระมหากษัตริย์ที่เป็นฝ่ายข้าศึกนั้นเหมือนกับพระยานาค  ถูกท าลายความกล้าไป
หมดสิ้น ที่ส่งเสียงดัง เนื่องจากตกอยู่ในสภาพที่จะต้องเลือกยอมแพ้ไปหรือถูก
ขจัด”37 

 
การเน้นภาพให้เห็นว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นพระยาครุฑซึ่งกาง

ปีกทั้งสองข้างและโจมตีฝ่ายข้าศึกด้วยพละก าลังที่ว่องไวคล่องตัว ท าให้ข้าศึกมีความเกรงกลัวดัง
เนื้อความในโศลกข้างต้น จะเห็นว่าเป็นขนบการใช้อลังการที่มีลักษณะร่วมกับเนื้อความในจารึก
ปราสาทตาพรหมที่กวียกย่องพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันว่าเป็นพระยาครุฑในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น จึง
อาจกล่าวได้ว่าการยกย่องพระมหากษัตริย์เป็นพระยาครุฑ ส่งเสริมให้เห็นภาพลักษณ์และสื่อถึงอ านาจ
ของพระมหากษัตริย์ได้อย่างชัดเจน   

นอกจากนี้ เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมกวียังพรรณนาความงาม
สะท้อนผ่านอลังการอุปมาน คือ เปรียบเทียบพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันมีความงามประดุจพระจันทร์
ให้ภาพอย่างแจ่มแจ้ง ดังที่กล่าวไปแล้วว่าพระจันทร์ได้รับความนิยมตามขนบการสร้างสรรค์อลังการ
ส าหรับชมความงามของพระมหากษัตริย์แต่อดีตหรือบุคคลส าคัญสืบทอดกันมาไม่ขาดสาย กล่าวได้ว่า
อุปมาที่กวีสร้างสรรค์อย่างหลากหลายนั้น เพ่ือยืนยันพระเกียรติคุณอันหอมหวาน  (kīrttigandho) 

                                           
36L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 316.       
37Ibid.,336. 
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ของพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน ได้อย่างโดดเด่นสมบูรณ์ที่สุด พระองค์จึงมีสถานภาพเป็น
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศรีแห่งอาณาจักรกัมพูชาโดยแท้จริง 

เนื้อหาในโศลกที่ 16 ทีย่กย่องพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันอย่างเป็นรูปธรรม
นี้ จะเห็นว่ากวีได้สร้างสรรค์อลังการอุปมาอย่างประณีตลึกซึ้ง เช่นเดียวกับอลังการอุปมาในโศลกที่ 
12 ที่เป็นบทสรรเสริญพระนางศรีชัยราชจูฑามณีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน 
ดังนั้น ความยิ่งใหญ่หรือลักษณะของสิ่งที่ดีเยี่ยมทั้งหลาย ได้แก่ พราหมณ์ ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้และฉลาด เจ้า
แห่งนก คือ พระยาครุฑ ซึ่งมีความรวดเร็วและก าลังอันยิ่งใหญ่ ความงดงามของพระจันทร์ และความ
หอมของพระเกียรติยศ การกล่าวอ้างสิ่งที่ดีเลิศดังกล่าวนี้จึงเป็นวัสดุหลักในการน ามาเปรียบเทียบกับ
พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน ส่งผลให้เนื้อความในโศลกนี้มีความงดงามสื่อพลังทางวรรณศิลป์อย่างน่า
ประทับใจ 
     2. อลังการอุปมา ประเภทสมาโสปมา 

นอกจากอลังการอุปมา ประเภท อุปมานสมุจจโยปมาจะพบในจารึกปราสาท    
ตาพรหมแล้ว ยังพบรูปแบบอลังการอุปมาประเภท สมาโสปมาด้วย ปรากฏให้เห็นในโศลกที่ 36 
เนื้อหาในโศลกนี้ไม่ได้ระบุอุปมาประติปาทกะ คือ การใช้ค าเชื่อมบ่งชี้ว่าเป็นอุปมาเหมือนดังโศลกที่
ผ่านมา แต่ปรากฏความหมายเปรียบเทียบในรูปของค าสมาส ดังนี้ 

ในโศลกที่ 36 เนื้อหาแสดงให้เห็นการประดิษฐานรูปเหมือนพระนางศรี      
ชัยราชจูฑามณี อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระนางปรัชญาปารมิตา พระมารดาของพระพุทธเจ้าภายใน
ราชวิหาร ซึ่งมีความส าคัญในทางคติความเชื่อประจ ายุคสมัย จะเห็นว่ากวีใช้อลังการอุปมาสร้างมิติ
ความโดดเด่นของรูปปั้นได้อย่างดงามประดุจมีชีวิต  ดังที่ว่า 

 
    prātiṣṭhipac chrījayarāja cūḍā 

maṇiṃ maṇidyotitapuṇyadehām / 

                 tasyāñ jananyā jinamātṛmūrttiṃ 

      mūrttiṃ samūrttidyuśaśāṅkarūpaiḥ // 36 
  “พระองค์ได้ทรงประดิษฐานแล้วซึ่งรูปของพระมารดา คือ ศรีราช

จูฑามณิ ในปี 1108 ศักราช (พ.ศ.1729) ที่มีพระวรกายที่เกิดจากบุญ (ความ
บริสุทธิ์) อันโชติช่วงเหมือนกับแสงแก้วมณีให้เป็นรูปเคารพแห่งพระมารดา
ของพระพุทธเจ้าที่ราชวิหารนั้น” 

 

เนื้อหาในโศลกที่ยกมานี้ สาระส าคัญที่กวีต้องการเน้นรายละเอียด คือ ความ
งดงามของพระรูปศรีชัยราชจูฑามณีที่ประดิษฐานภายในปราสาทตาพรหม พระรูปนี้เป็นตัวแทน   
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พระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นมาด้วยฝีมือเชิงช่างอย่างประณีต กวีกล่าวว่า  พระรูปอัน
งดงามนี้ประดับตกแต่งด้วยแก้วอัญมณี จินตภาพที่สื่อออกมาจึงสร้างภาพรุ่งเรืองของพระรูปด้วยแสง 
สี เปล่งประกายจากเครื่องประดับตกแต่งอย่างเพริศแพร้ว อลังการอุปมาเชื่อมโยงให้เห็นว่าพระรูป
ของพระนางศรีชัยราชจูฑามณีเหมือนกับพระรูปแห่งพระมารดาของพระพุทธเจ้า และมีความงดงาม
บริสุทธิ์โชติช่วงเหมือนกัน  

อลังการอุปมาในโศลกนี้ จะเห็นว่าเป็นลุปตา คือ อุปมาที่ละรายละเอียด
องค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์ของอุปมา เนื่องจากไม่ปรากฏอวยโยปมาที่บ่งบอกการเปรียบเทียบสิ่ง
หนึ่งเหมือนสิ่งหนึ่ง แต่กวีใช้ศัพท์สมาสเมื่อแปลความแล้วท าให้เข้าใจได้ชัดเจนว่ารายละเอียดสิ่งสอง
สิ่ ง ที่ ก ล่ า ว เที ยบ เคี ย งกั นนั้ น เป็ น อุปมา  ดั ง ใน เนื้ อห านี้  กวี ใ ช้ ศั พท์ สม า ส ขน าด ย า ว  คื อ 

maṇidyotitapuṇyadehām ประกอบด้วยค าศัพท์ 4 ค า ได้แก่ (1) maṇi หมายถึง แก้วมณี    

(2) dyotita หมายถึง ส่องแสงสว่าง (3) puṇya หมายถึง บริสุทธิ์ (4) dehām หมายถึง ร่างกาย 

เมื่อรวมค าศัพท์ทั้ง 4 ค า จะมีความหมายว่า “ร่างกายที่บริสุทธิ์โชติช่วงเหมือนกับแสงแก้วมณี”จะ
เห็นว่าความหมายนี้ เป็นส่วนที่กวีใช้ขยายค าว่า chrījayarājacūḍāmaṇiṃ  คือ รูปเคารพศรีราช
จูฑามณิที่ตั้งอยู่ภายในราชวิหารเหตุที่กวีกล่าวถึงพระรูป (rūpa) ของพระมารดาพระพุทธเจ้าก็เพ่ือจะ

ได้เปรียบเทียบกับอุปไมย คือ พระรูปศรีราชจูฑามณีว่ามีความคล้ายคลึงในมิติเดียวกันการ
เปรียบเทียบลักษณะเช่นนี้เป็นความมุ่งหมายของกวีเพ่ือจะสื่อว่าพระรูปของพระมารดาพระเจ้า         
ชัยวรมันที่  7 นี้ เสมือนกับพระรูปพระนางปรัชญาปารมิตา พระมารดาพระจอมมุนี สะท้อน
ภาพลักษณ์ในเชิงคติความเชื่อพระพุทธศาสนามหายานว่าพระนางศรีชัยราชจูฑามณีด ารงสถานะเป็น
พระนางปรัชญาปารมิตา  อย่างไรก็ตาม ในโศลกนี้ นอกจากความหมายของค าว่า  śaśāṅka มี

ความหมายเท่ากับจ านวนเลข 1 หากพิจารณาความหมายที่สื่อถึงพระจันทร์ ความงามของพระจันทร์ 
โดยนัยแฝงนี้ ถือเป็นอุปมานที่เด่นอย่างหนึ่งในการเปรียบเทียบกับความงามของพระรูปที่ประดิษฐาน
ภายในวิหาร กล่าวคือ พระนางปรัชญาปารมิตาโดยรูปลักษณ์ของพระนางนั้นมีวรรณะสีขาวจึงส่อง
รัศมีรุ่งเรืองไม่ต่างกับแสงพระจันทร์ แต่ในอีกด้านหนึ่งพระรูปปั้นของพระนางนั้นก็อาจสร้างขึ้นด้วย
ทองค า แสงสีเหลืองของทองค าที่สุกปลั่งจึงมีรัศมีไม่ต่างกับแสงพระจันทร์เช่นกัน 

กล่าวได้ว่า อลังการอุปมา ประเภทสมาโสปมาที่ปรากฏในโศลกที่ 36 เป็น
ความเปรียบที่กวีสื่อให้เห็นว่ารูปเคารพของพระนางศรีชยราชจุฑามณีมีความงดงามยิ่ง รูปหรือนัยหนึ่ง
คือพระกายของรูปเคารพนั้น มีความบริสุทธิ์รุ่งเรืองสว่างสดใสเหมือนกับแก้วอัญมณี การสื่ออลังการ
อุปมาดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่ารูปเคารพมีความงดงามสูงส่ง เพราะเป็นรูปเคารพตัวแทนพระมารดา
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรูปเคารพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของพระมารดาพระพุทธเจ้า เป็นการ
สถาปนาพระนางปรัชญาปารมิตาอันเป็นสัญลักษณ์ของเทวีแห่งปัญญาว่าเสมือนมีตัวตน    
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  1.1.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
                    เมื่อพิจารณาอลังการอุปมาที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียด
ดังที่วิจารณ์แต่ละโศลกตามล าดับ พบว่าอลังการอุปมาประเภทอุปมานสมุจจโยปมาปรากฏในบท
สรรเสริญพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ และเจ้านายสตรีในสายตระกูลอย่างโดดเด่น จะเห็นได้จาก
ความงามของอุปมาในโศลกที่ 11 กวีสรรเสริญพระนางศรีชัยราชจูฑามณีว่าพระฉวีขาวราวกับรัศมี
พระจันทร์ และทรงมีพระเกียรติยศบริสุทธิ์งดงาม ส่วนพระนางกัมพุชราชลักษมีนั้น เหมือนกับ     
พระนางเคารี ผู้ขาวราวกับพระจันทร์ เนื่องจากพระเกียรติยศอันบริสุทธิ์เช่นกัน อลังการอุปมาใน
โศลกนี้ชี้ให้เห็นความงามของพระฉวีที่ขาวผ่องของพระนางศรีชัยราชจูฑามณีกับพระนางกัมพุช     
ราชลักษมีว่าเหมือนกับรัศมีพระจันทร์สีขาวสว่าง และความขาวของพระนางเคารีตามล าดับ ยิ่งไปกว่า
นั้น อุปมาที่ปรากฏในโศลกที่ 11 นี้ สร้างภาพคู่ขนานระหว่างพระนางศรีชัยราชจูฑามณีกับพระนาง   
กัมพุชราชลักษมีได้อย่างมีเอกภาพ 

เนื้อหาในโศลกที่ 11 ต่อเนื่องกับเนื้อความในโศลกที่ 12 กวีสรรเสริญ       
พระนางศรีชัยราชจูฑามณี ว่าเหมือนดังพระนางสุรัสวตี เพราะมีวาจาที่ยอดเยี่ยม เหมือนดังพระนาง
ปฐพีเพราะมีความหนักแน่น เหมือนดังพระนางลักษมี เพราะมีความงดงาม เหมือนดังพระนางอรุณธตี 
เพราะมีความประพฤติที่สูงส่ง และเหมือนดังความเป็นมิตร คือ พระนางไมตรี เพราะการเสียสละ 
ความโดดเด่นของอุปมาในโศลกที่ 12 กวีการกล่าวอ้างเทพีทั้งหลายมาเป็นอุปมานเปรียบเทียบกับ
พระนางศรีชัยราชจูฑามณีอย่างต่อเนื่องทั้งพระนางสุรัสวตี (วาจาที่ยอดเยี่ยม) พระนางปฐพี (ความ
หนักแน่น)  พระนางลักษมี (ความงามและเกียรติยศอันบริสุทธิ์) พระนางอรุณธตี (ความประพฤติตาม
เยี่ยงอย่างภรรยาอุดมคติ) และพระนางไมตรี (ความเสียสละ) อุปมานดังกล่าว แสดงคุณลักษณะของ
พระนางศรีชัยราชจูฑามณีอันเป็นเลิศด้วยประการทั้งปวง เนื่องจากเทวีทั้งหลายนี้ มีความโดดเด่นใน
แต่ละแขนงอย่างชัดเจน การเปรียบเทียบด้วยกลวิธีการใช้ความเปรียบต่อเนื่องจึงดูเหมือนสายสร้อย
ประดับเพชรอัญมณีเรียงต่อกันไปอย่างงดงาม 

การสร้างสรรค์อลังการอุปมาในมิติที่คล้ายกับโศลกที่ 12 จะเห็นได้ในโศลกที่ 
16 เช่นกัน เนื้อหาของโศลกนี้กวีสรรเสริญพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันว่าทรงเป็นพราหมณ์ผู้ยิ่งใหญ่ 
นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็วเหมือนดังพระยาครุฑ มีความงามราวกับพระจันทร์ และความหอมหวน
ของพระเกียรติยศฟุ้งกระจายไปทั่ว ความงามของอลังการที่ปรากฏในโศลกที่ 16 จะเห็นได้ว่าอลังการ
อุปมาแสดงความยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันโดยการเปรียบเทียบกับพราหมณ์ 
พระยาครุฑ พระจันทร์ ตามล าดับ ท าให้เกิดนี้ลีลาความงามของกวีนิพนธ์ที่ผสานระหว่างความ    
ขรึมขลัง ความแกร่งกล้า และความงามประณีตงดงาม โดยผ่านอุปมานที่กวีใช้เปรียบเทียบนั่นเอง 

นอกจากอลังการในรูปแบบของอุปมานสมุจจโยปมาดังที่กล่าวมาทั้ง 4 โศลก 
ยังปรากฏอุปมาประเภทสมาโสปมา ดังพบในโศลกที่ 36 กวีกล่าวถึงพระรูปศรีราชจูฑามณีที่มีความ
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งดงาม   พระวรกายอันบริสุทธิ์ด้วยเครื่องประดับแก้วอัญมณีท่ีรุ่งโรจน์ โดยปรากฏข้อความดังกล่าวใน
รูปของค าสมาสขนาดยาว ดังที่ว่า maṇidyotitapuṇyadehām พระรูปนี้เหมือนกับรูปแห่ง        
พระมารดาของพระพุทธเจ้า คือ พระนางปรัชญาปารมิตาด้วย อลังการอุปมาแสดงนัยจินตนาการ
ภาพความรุ่งเรืองของพระรูปศรีชัยราชจูฑามณีจากแสง สีที่ส่องสะท้อนด้วยแก้วอัญมณี และมีความ
งดงามสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระรูปพระนางปรัชญาปารมิตา ความเปรียบที่กวีน ามาเทียบเคียงให้เห็น
คือ พระจันทร์ที่งดงามบนท้องฟ้า เพ่ือจะสื่อให้เห็นแสงเปล่งประกายอย่างเรืองรองของพระรูปที่มี
รัศมีสีเหลืองไม่ต่างจากแสงรัศมีพระจันทร์ในยามราตรี อนึ่ง น่าสังเกตด้วยว่า อลังการอุปมาที่ปรากฏ
ในจารึกปราสาทตาพรหม ดังที่พบในโศลกที่ 11 ,12 และโศลกที่ 16 ล้วนปรากฏอลังการรูปแบบ
เดียวกันกับจารึกปราสาทพระขรรค์ เนื่องจากเนื้อหาของจารึกบันทึกไว้ตรงกัน การที่อลังการปรากฏ
รูปแบบเดียวกันนี้ บ่งชี้ว่ากวีผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์คงรูปแบบเนื้อหาจารึกที่สะท้อนอลังการ
เช่นนี้ไว้ คงเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของอลังการสื่อความหมายได้อย่างประณีตงดงามมาก จารึก
ปราสาทพระขรรค์ซึ่งแต่งข้ึนในช่วงหลังจารึกปราสาทตาพรหมจึงยังคงเก็บรักษาเนื้อหาในส่วนนี้ไว้ 

กล่าวได้ว่า การใช้อุปมาในจารึกปราสาทตาพรหมดังที่วิจารณ์ให้เห็นนี้ มี
ความประณีตในการกระบวนการสร้างสรรค์อลังการอย่างลึกซึ้ง การใช้เทคนิคการประพันธ์สร้างความ
งามเอ้ือให้ผู้อ่านบังเกิดจินตภาพเห็นคล้อยตามอลังการที่กวีสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีตได้อย่างสมจริง
และยังพบว่าอลังการอุปมาที่กวีใช้เพ่ือบ่งบอกคุณสมบัติความงาม เช่น ใช้ลีลาการเปรียบเทียบของ
ความงามเสมอกับพระจันทร์  การกล่าวอ้างพระเกียรติยศอันขาวบริสุทธิ์ ความงามที่ไม่มีที่ติราวกับ
พระลักษมี ตลอดทั้งการยกย่องพระคุณสมบัติของบุคคลที่กวีสรรเสริญโดยเทียบเคียงกับเทพเจ้าผู้เป็น
เลิศ จะเห็นว่าเป็นขนบวรรณศิลป์ที่ปรากฏอยู่เสมอในจารึกประเภทสดุดีพระเกียรติพระมหากษัตริย์ 
ความเปรียบบางประการที่พบร่วมกัน ชี้ให้เห็นการสืบทอดขนบวรรณศิลป์ในหมู่กวีอย่างมีพลวัต 
เห็นชัดถึงความส าคัญของอลังการอุปมาดังที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมได้อย่างมีลึกซึ้งถ่องแท้ 
 

             1.2 รูปกะหรือรูปกัม (rūpaka / rūpakaṃ) 
          1.2.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของรูปกะหรือรูปกัม 
           รูปกะหรือรูปกัม มีความหมายท านองเดียวกับอุปมา เป็นอลังการที่มีความ
เก่าแก่เช่นเดียวกับอุปมา เพราะเป็นหนึ่งในอลังการด้านความหมายชุดแรกที่ปรากฏอยู่ในต ารานาฏย
ศาสตร์ของภรตมุนี นักอลังการศาสตร์ส่วนมากเห็นพ้องกันว่ารูปกะเป็นอลังการที่ใช้เปรียบเทียบสิ่ง
หนึ่งกับสิ่งหนึ่ง แต่มีนัยของความลึกซึ้งยิ่งกว่าอุปมา เพราะสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบยกสถานะให้เป็นสิ่ง
นั้นแทน กล่าวคือ เป็นการเปรียบอุปมานและอุปไมยว่าเป็นเช่นเดียวกัน ดังเช่นในตัวอย่างอุปมาที่
กล่าวถึงใบหน้าของหญิงสาวแล้วน าไปเปรียบกับดอกบัว หรือเปรียบใบหน้ากับดวงจันทร์ที่มี
ลักษณะร่วมทางสาธารณธรรมเหมือนกัน คือ ความงามและความเรียบเนียนนวลกระจ่างของกลีบบัว
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และแสงจันทร์ หากเปลี่ยนอลังการความเปรียบเป็นรูปกะ โวหารในข้อความนี้จะกลายเป็นว่า ใบหน้า
ของหญิงสาวเปรียบเป็นดอกบัวหรือเปรียบเป็นดวงจันทร์ กวีจะกล่าวระบุไปตรงๆ โดยไม่กล่าวอ้อม
ค้อมเช่นอุปมา แต่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นโดยตรง จึงท าให้สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกันนั้ นมี
คุณสมบัติเท่าเทียมกัน แยกออกจากกันไม่ได้  

ในแง่นี้ ความลึกซึ้งของรูปกะเป็นสิ่งประดับตกแต่งข้อความในบทกวีนิพนธ์ให้
ทรงพลัง และต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาและตีความอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น นัก
อลังการศาสตร์จะนิยามความลึกซึ้งของรูปกะไว้ค่อนข้างตรงกัน เช่น วิศวนาถ อธิบายแนวคิดของ
อลังการรูปกะไว้ว่ารูปกะเกิดขึ้นจากการแสดงรายละเอียดวัตถุ ซึ่งพรรณนาวัตถุโดยเปิดเผย
รายละเอียดให้เห็น ไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้น รูปกะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งที่คล้ายกันที่มีลักษณะร่วมกัน
ระหว่างสิ่งสองสิ่ง38มัมมฏะ นิยามถึงความลึกซึ้งของรูปกะว่าคือ สิ่งที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ใช้
เปรียบเทียบกับสิ่งที่เปรียบเทียบ39 

เช่นเดียวกับวาคภัฏ ที่นิยามค าอธิบายรูปกะในต าราอลังการศาสตร์ไว้ว่า คือ 
อลังการที่กล่าวอุปมาและอุปไมยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกัน เพราะมีลักษณะเหมือนกันจะกล่าวค าที่
หมายถึงอุปมาและอุปไมยรวมเข้าเป็นสมาส หรือไม่รวมก็ได้ จะกล่าวลักษณะเพียงส่วนเดียวหรือ
ทั้งหมดก็ได้40 

กล่าวอีกแง่หนึ่ง รูปกะเป็นอลังการที่พัฒนาต่อยอดมาจากอุปมาอีกขั้นหนึ่ง 
กล่าวคือ อุปมาเป็นเสมือนฐานในการเปรียบเทียบแล้วรูปกะอาศัยฐานนั้นเปรียบเทียบมุ่งตรงไปยังสิ่ง
ที่เปรียบ คือ กล่าวเปรียบเทียบเป็นสิ่งนั้นนั่นเอง ป.ส.ศาสตรีเพ่ิมค าอธิบายรูปกะในต าราอลังการ
ศาสตร์ฉบับแปลเป็นภาษาไทย อธิบายรายละเอียดของรูปกะที่จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รูป
กะประเภทแรก คือ การรวมค าที่กล่าวถึงอุปมาและอุปไมยเป็นสมาส จะกล่าวถึ งลักษณะสองสิ่งนั้น
โดยครบถ้วน รูปกะประเภทที่สอง คือ การที่ไม่รวมค าที่กล่าวถึงอุปมาและอุปไมยเป็นสมาส แต่
กล่าวถึงลักษณะของสิ่งทั้งสองนั้นโดยครบถ้วน รูปกะประเภทที่สาม คือ รูปกะรวมค าที่กล่าวถึง
อุปมานและอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่กล่าวลักษณะของสองสิ่งนั้นโดยครบถ้วน  และรูปกะประเภทที่สี่ 
คือ รูปกะที่ไม่รวมค าที่กล่าวถึงอุปไมยเป็นสมาส และไม่กล่าวลักษณะของทั้งสองสิ่งนั้นโดยครบถ้วน41 
ดังตัวอย่างทั้ง 4 ตัวอย่างพร้อมกับค าอธิบาย ต่อไปนี้ 
                                           

38 Heramba Nath Chatterjee, Comparative studies in Pāli & Sanskrit Alankāras 

(Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1960), 33. 
39R.C. Dwivedi,  The poetic light: Kāvyaprakāsa of Mammaṭa VoI.II, text with translation & 

Sampradāyaprakāśinī of śrīvidyācakravartin with complete comment Saṅketa of Ruygaka, 405. 
40ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 34. 
41เรื่องเดียวกัน, 81-82. 
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ตัวอย่างที่ 1 

   กีรฺณานฺธการาลกราชมานา นิพทฺธตาราสฺถิมณีะ กุโต’ปีฯ 
   นิศาปิศาจี วฺยจรทฺทธานา   มหานฺตฺยุลูกธฺวนิเผตฺกฺฤตานิ ฯฯ42 

“นางปีศาจคือเวลากลางคืน มีผมอันสยายแล้วคือความมืด มีสร้อย
ลูกประค าอันแล้วด้วยกระดูกคือดาว และมีเสียงค ารามใหญ่คือเสียงนก      
เค้าแมว ได้เดินออกจากที่แห่งหนึ่ง”43 

 
ตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็นรูปกะ ประเภทที่รวมค าที่กล่าวถึงอุปมาและอุปไมยใน

รูปของค าสมาส และกล่าวลักษณะของสิ่งสองสิ่งโดยครบสมบูรณ์ กล่าวคือ ค าว่า นิศาปิศาจีนางปีศาจ 
เป็นอุปมาน คือ สิ่งที่เป็นหลักในการเปรียบเทียบ ส่วนเวลากลางคืนเป็นอุปไมย คือ สิ่งน ามา
เปรียบเทียบคู่กันกับอุปมานหรือเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ44 
 
  ตัวอย่างที่ 2 
   ส สารเอว กูปะ สลิลานิ วิปตฺติชนฺมทุกะขานิะ ฯ 
   อิห ธรฺมเอว รชฺชุสฺ ตสฺมาทุทฺธรติ นิรฺมคฺนานฺ ฯฯ45 

“ที่นี่สงสารวัฏเองเป็นบ่อเกิด วิบัติ ชนม์ และทุกข์ ทั้งนี้เองเป็นบ่อเกิด
และธรรมเป็นเชือก ธรรมจึงดึงคนที่จมไปแล้วให้กลับขึ้นมาสู่ที่เบื้องบน”46 

 
ตัวอย่างดังกล่าวเป็นรูปกะ ประเภทที่ไม่รวมค าที่กล่าวถึงอุปมาและอุปไมย

เป็นสมาส แต่ยังคงกล่าวถึงลักษณะของสิ่งทั้งสองที่น ามาเปรียบเทียบกัน กล่าวคือ ในค าว่า ส สารเอว 
กูปะ สังสารวัฏ ที่กวีกล่าวถึงเป็นอุปไมย ส่วนบ่อเกิด เป็นอุปมาน47 
 
  ตัวอย่างที่ 3 
   อธร  มุเขน นยเนน รุจิมฺ  สุรภิตฺวมาพชมิวนิสิกยา ฯ 

                                           
42เรื่องเดียวกัน, 116 
43เรื่องเดียวกัน, 34. 
44เรื่องเดียวกัน, 81. 
45เรื่องเดียวกัน, 116. 
46เรื่องเดียวกัน, 35. 
47เรื่องเดียวกัน, 81. 
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   นววรฺณินีวทนจนฺทฺรมสสฺ-  ตรุณารเสน ยุคปตฺปปุะ ฯฯ48 
“คนหนุ่มได้จูบริมฝีปากของดวงจันทร์ คือใบหน้าหญิงรุ่นสาวด้วยปาก    

ชมความงามด้วยตา และสูดกลิ่นหอมอันเหมือนกลิ่นดอกบัวนั้นด้วยจมูก ใน
ขณะเดียวกันและด้วยความพอใจ”49 

 
ตัวอย่างค าประพันธ์นี้ ตรงการประกอบศัพท์ที่ว่า นววรฺณินีวทนมฺ หมายถึง 

ใบหน้าของหญิงสาว เป็นกล่าวถึงอุปไมย และจนฺทฺรมา หมายถึงพระจันทร์เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบ คือ อุปมา ทั้งค าว่าใบหน้าของหญิงสาวกับพระจันทร์เมื่อมารวมกันจึงเป็นรูปกะของ
ค าสมาส แต่เนื่องจากไม่ได้มีการกล่าวถึงลักษณะของดวงจันทร์ รูปกะในตัวอย่างนี้จึงเป็นประเภทรูป
กะที่ใช้ค าสมาส แต่ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของอุปมานอย่างครบสมบูรณ์50 

รูปกะเป็นอลังการท่ีเหมาะสมในการน ามาวิเคราะห์ความงามของบทกวีนิพนธ์ 
หรืองานประพันธ์ในรูปแบบกาวยะ ดังนั้น ในการศึกษาความงดงามของเนื้อหาในจารึกปราสาทตา
พรหมเพ่ือให้เห็นคุณค่าของอลังการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดของรูปกะมาพิจารณา
ความคิดสร้างสรรค์ของกวี อันจะท าให้เห็นอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมได้อย่างสมบูรณ์ 
      1.2.2 วิจารณ์รูปกะหรือรูปกัมที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
      รูปกะหรือรูปกัมท่ีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม เป็นอลังการที่มีความโดด
เด่นรูปแบบหนึ่งในจารึกปราสาทตาพรหม ดังที่กล่าวไปแล้วว่ารูปกะมีลีลาอลังการใกล้เคียงกับ
อลังการประเภทอุปมา แต่ระดับความลึกซึ้งในการเปรียบเทียบจะแตกต่างกัน เพราะกวีจะกล่าว
อุปมานและอุปไมยโดยแสดงคุณสมบัติเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ได้มีศัพท์บ่งชี้คุณลักษณะชัดเจนดังเช่น
อลังการอุปมา ความลึกซึ้งของรูปกะจึงซับซ้อนและลึกซ้ึงในแง่การวิเคราะห์ตีความ  
                           รูปกะที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีความงามอย่างประณีต กวีจะรวมค า
ที่กล่าวถึงอุปมาและอุปไมยในรูปของค าสมาส อลังการรูปกะมีทั้งที่พบร่วมกับอลังการรูปแบบอ่ืน 
และอลังการรูปกะที่ไม่ได้ปรากฏร่วมกับอลังการรูปแบบอ่ืน อลังการรูปกะที่ปรากฏร่วมกับอลังการ
รูปแบบอ่ืนที่เห็นเด่นชัดได้แก่ อลังการอุตเปรกษา ดังนั้น เนื้อความในโศลกที่มีอลังการรูปกะและ
อลังการอุตเปรกษาปรากฎร่วมกันนี้ ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ทั้งในหัวข้อการการวิจารณ์รูปกะในจารึก
ปราสาทตาพรหม คือ ชี้ให้เห็นความอลังการเฉพาะมิติของรูปกะ และได้น าไปวิเคราะห์ในหัวข้อการ
วิจารณ์  อุตเปรกษาซึ่งแสดงผลการศึกษาในหัวข้อต่อไป เพราะฉะนั้นโศลกที่ปรากฏอลังการทั้งสอง

                                           
48เรื่องเดียวกัน, 116. 
49เรื่องเดียวกัน, 35. 
50เรื่องเดียวกัน, 82. 



270 
 

 

 

 

 

ส่วนจึงมีการยกมากล่าวซ้ ากัน แต่ได้วิจารณ์ไปตามแนวคิดของอลังการซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกัน ในที่นี้
ผู้วิจัยจะแสดงผลการวิจารณ์อลังการรูปกะที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมจ านวน 12โศลก  เพ่ือ
พิสูจน์ให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์อลังการรูปแบบนี้ที่มีความโดดเด่น สื่อเนื้อความได้อย่างสวยงาม 
ดังจะพิจารณาในโศลกที่ 2, 4, 5, 7, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 35 และโศลกที่ 141 ซึ่งจะจ าแนก
รายละเอียดการวิจารณ์รูปกะในแต่ละโศลก โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.อลังการรูปกะ 
ประเภทกล่าวถึงอุปมาและอุปไมยเป็นสมาส แสดงลักษณะสองสิ่งโดยครบถ้วน  2.อลังการรูปกะ 
ประเภทกล่าวถึงอุปมานและอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่ได้แสดงลักษณะของสิ่งสองสิ่งโดยครบถ้วน 
พิจารณาแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
                         1. อลังการรูปกะ ประเภทกล่าวถึงอุปมาและอุปไมยเป็นสมาส แสดงลักษณะ
สิ่งสองสิ่งโดยครบถ้วน  
                            เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม ที่ปรากฏอลังการรูปกะ ประเภทของรูปกะที่
กล่าวถึงอุปมาและอุปไมยเป็นสมาส โดยแสดงลักษณะของสิ่งสองสิ่งที่เปรียบเทียบกันอย่างครบถ้วน 
จะเห็นได้ในโศลกท่ี 4 และโศลกที่ 15 ดังจะพิจารณาในประเด็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.1 อลังการรูปกะสะท้อนภาพเนื้อหาเก่ียวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
1.2 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูล

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
                            1.1 อลังการรูปกะสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
                                   เนื้อหาในโศลกที่ 4 เป็นบทนอบน้อมปรากฏอลังการรูปกะและอลังการ
ที่มีลักษณะอุตเปรกษาร่วมอยู่ด้วย ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวถึงต่อไปนี้ จะมุ่งเน้นในมิติความงามของ
อลังการรูปกะเท่านั้น เนื้อหาโศลกที่ 4 มีดังต่อไปนี้ 
 

trailokyakāṅkṣita phalaprasavaikayonir 

agrāṅgulivitapa bhūṣitavāhuśākhaḥ / 

hemopavītalatikāparivīta kāyo 

lokeśvaro jayati jaṅgamapārijātaḥ // 4 
“ขอพระโพธิสัตว์โลเกศวร จงมีชัยชนะ พระองค์เป็นแหล่งที่มาแหล่งเดียว 

ซึ่งเป็นที่ไหลออกมาของผล ที่คนในสามโลกปรารถนาแล้ว ผู้มีกิ่งใหญ่ คือ พระ
พาหา ประดับด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์อันงดงามอย่างยิ่ง  ผู้มี พระวรกายถูก
พันโดยรอบด้วยเถาวัลย์เส้นเล็กๆ คือ สายยัชโญปวีตที่เป็นทอง ผู้เป็นดุจดังต้น
ปาริชาตที่เคลื่อนที่ได้ ที่เป็นแหล่งที่มาอันยอดเยี่ยม ที่เป็นที่ไหลออกมาของผลที่
โลกทั้งสามต่างปรารถนา (ต้นปาริชาต) มีกิ่งใหญ่จ านวนมาก ถูกตกแต่งด้วยกิ่ง
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เล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์ (ต้นปาริชาต) ที่มีล าต้นถูกพันรอบโดยเถาวัลย์ คือ สาย
ยัชโญปวีตทอง” 

 

เนื้อหาที่กล่าวถึงในโศลกข้างต้น อยู่ตอนต้นเรื่องคือบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
โดยกวีกล่าวว่าขอชัยชนะจงมีแด่พระโพธิสัตว์โลเกศวร พระโพธิสัตว์ในเนื้อความนี้เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลายในพระพุทธศาสนามหายาน ดังที่รู้จักกันว่า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นพระโพธิสัตว์ที่ มี
ความยิ่งใหญ่ในโลก คือเป็นใหญ่เหนือสรรพสัตว์ทั้งปวง มีพระทัยเมตตาแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย 51 โดย
หลักเมตตากรุณาเป็นคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานหรือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ที่จะ
ช่วยเหลือสัตว์โลก อันสอดคล้องกับพระสมัญญานาม “อวโลกิเตศวร” แปลได้ว่า ผู้เป็นใหญ่ในการ
ทัศนาโลก  พระโพธิสัตว์ โลเกศวรนิยมนับถือกันอย่างกว้างขวางในดินแดนที่ ได้รับอิทธิพล
พระพุทธศาสนามหายาน เช่น อินเดีย ทิเบต ศรีลังกา อินโดนีเซีย จีน เป็นต้น  พระโพธิสัตว์โลเกศวร
มีพัฒนาการกระแสความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับ ดังเช่น รูปกายของพระองค์แต่ดั้งเดิมเป็นไป
อย่างเรียบๆ มีพระพักตร์เดียว มีสองกร ทรงถือหม้อน้ าหรือดอกบัว อีกพระหัตถ์ท าท่ามุทรา ต่อมาจึง
มีการพัฒนาลักษณะรูปกายให้พิสดารยิ่งขึ้น เช่น มีพระพักตร์ พระเนตร พระหัตถ์จ านวนมากนับพัน 
มีเครื่องประดับหรือภาชนะต่างๆ เช่น หม้อน้ ามนต์ สังข์ คัมภัร์ จักร ฯลฯ หรือแสดงลักษณะการ
ปรากฏกายของพระองค์ที่ดุร้ายน่ากลัว สิ่งส าคัญซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พระโพธิสัตว์โลเกศวรจะต้อง
ปฏิติบัติอยู่เป็นนิจ คือ สั่งสมบุญบารมีอย่างยิ่งยวด เพราะการปรารถนาสัมโพธิญาณนั้น จ าเป็นต้อง
ข้ามภพภูมิหรือดินแดนหลายชั้น ดังนั้น ในแต่ละภพภูมิพระโพธิสัตว์โลเกศวรจะค่อยๆ สั่งสมบุญบารมี
และสิทธิที่จะส่งเสริมให้กลายมาเป็นพระพุทธเจ้า52  

ความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมข้างต้นที่กวีกล่าวว่าพระโพธิสัตว์คือสิ่งที่
บุคคลในสามโลกต่างปรารถนาแล้ว หมายความว่าบุคคลทั้งหลายในสามโลกต่างปรารถนาที่จะบรรลุ
ถึงความหลุดพ้นหรือนิพพาน หากพิจารณาในแง่นี้  พระโพธิสัตว์ได้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่ทน
ทุกขเวทนา เพราะพระโพธิสัตว์มีพันธกิจในการช่วยมวลมนุษย์เข้าไปสู่นิพพานพร้อมกับพระองค์53 

                                           
51หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ:องค์การค้าของคุรุสภา,2539), 12. 
52ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Dharma Data: Avalokitesvara, accessed October 26,2015, 

available from http://www.buddhanet.net/e-learning/dharmadata/fdd27.htm; ส.ศิวรักษ์, ความเข้าใจ
ในเร่ืองมหายาน, (กรุงเทพฯ:, ส่องสยาม, 2542),112-120; หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พระโพธิสัตว์                 
อวโลกิเตศวร, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/supat/article/  
fulltext/sd61_3.pdf 

53หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล,ศิลปะขอม,12. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/a%7bu0E2A%7d%7bu0E38%7d%7bu0E25%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E13%7d%7bu0E4C%7d+%7bu0E28%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E4C%7d./a|cad8c5d1a1c9b3ec+c8d4c7c3d1a1c9ec/-3,-1,0,B/browse
http://www.thapra.lib.su.ac.th/
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ความโดดเด่นของอลังการในโศลกนี้อยู่ที่ความงดงามของเนื้อหาที่กวีแสดงภาพของพระโพธิสัตว์ โดย
ใช้อลังการรูปกะที่ต่อเนื่องกัน 

รูปกะในโศลกนี้ค่อนข้างละเอียดซับซ้อน เพราะกวีกล่าวถึงอุปมาและอุปไมย
ในรูปของศัพท์สมาสขนาดยาวในแต่ละบาท และที่ส าคัญรูปกะที่ปรากฏในเนื้อความเรียงต่อกัน
จ านวนมาก กล่าวคือ โศลกที่ 4 ปรากฏรูปกะที่ต่อเนื่องกัน 6 ครั้ง ดังนี้  1. กวีมองภาพพระโพธิสัตว์
โลเกศวร ว่าเป็นแหล่งที่มาแหล่งเดียว ซึ่งเป็นที่ไหลออกมาของผล คือ สิ่งที่บุคคลผู้อยู่ในสามโลก
ปรารถนาแล้ว 2. กวีมองภาพพระโพธิสัตว์โลเกศวรเหมือนกับต้นไม้ ผู้มีกิ่งใหญ่ คือ พระพาหา 3. กวี
มองภาพพระโพธิสัตว์โลเกศวรว่ามีร่างกายประดับตกแต่งด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์อันงดงามอย่าง
ยิ่ง 4. กวีมองภาพพระโพธิสัตว์โลเกศวรเป็นต้นปาริชาตที่เคลื่อนไหวได้ โดยต้นปาริชาตเป็นที่เกิดหนึ่ง
เดียวที่ผลิตผลออกมาซึ่งผลที่บุคคลผู้อยู่ในสามโลกต่างปรารถนา 5. กวีมองภาพต้นไม้ปาริชาตมีกิ่ง
ใหญ่จ านวนมาก ถูกตกแต่งด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์  6. กวีมองภาพต้นไม้ปาริชาตมีล าต้นถูกพัน
รอบโดยเถาวัลย์ คือ สายยัชโญปวีตทองพันกายของพระโพธิสัตว์โดยรอบ 

รายละเอียดของรูปกะจ านวนมาก พิจารณาได้จากข้อความที่ประกอบด้วย
ศัพท์สมาสขนาดยาวทั้งบาทได้ดังนี้ 

ในบาทที่ 1 ประกอบด้วยค าศัพท์หลายค าที่เรียงติดต่อกันในรูปของค าสมาส
ขนาดยาวที่ว่า trailokyakāṅkṣitaphalaprasavaikayonir ข้อความนี้แยกค าศัพท์ออกได้ ดังนี้ 
trailokya แปลว่า บุคคลผู้อยู่ในสามโลก kāṅkṣita แปลว่า ปรารถนาแล้ว phalaprasavaiแปลว่า 

ผลที่เกิดขึ้นมา aika แปลว่า หนึ่งเดียว yonir แปลว่า ที่เกิด ความหมายของข้อความในบาทนี้ แปล

ความได้ว่า“(พระโพธิสัตว์โลเกศวร) ผู้เป็นแหล่งที่มาแหล่งเดียว ซึ่งเป็นที่ไหลออกมาของผล คือ สิ่งที่

บุคคลผู้อยู่ในสามโลกปรารถนาแล้ว”ค าศัพท์ที่เป็นประธานของข้อความในโศลกที่ 4 อยู่ในบาทที่ 4 
คือ ค าว่า lokeśvaro แปลว่า พระโพธิสัตว์โลเกศวร ซึ่งเป็นอุปไมย กวีใช้อุปมานคือค าสมาสขนาด
ยาวมาเป็นส่วนขยายอุปไมยที่กวีต้องการสื่อเพ่ือแสดงความหมายให้เห็นว่า พระโพธิสัตว์โลเกศวรนี้ 
เป็นแหล่งที่มาแหล่งเดียว กวีแสดงลักษณะของอุปมานโดยกล่าวว่า แหล่งที่มาแหล่งเดียวในพระ
โพธิสัตว์โลเกศวรเป็นที่ไหลออกมาของผล คือ สิ่งที่บุคคลผู้อยู่ในสามโลกปรารถนาแล้ว  ซึ่งอธิบาย
รายละเอียดได้ว่า  พระโพธิสัตว์นั้น เป็นที่เกิดขึ้นหรือเป็นบ่อเกิดของผล คือ พระนิพพานหรือความ
หลุดพ้นที่บุคคลทั้งหลายต่างปรารถนาที่จะด าเนินไปสู่วิถีทางนั้น เพราะหากไม่มีพระโพธิสัตว์แล้ว 
บุคคลทั้งหลายก็ไม่อาจก้าวเข้าไปสู่ทางแห่งความหลุดพ้นได้ คงต้องเผชิญกับความทุกข์เวียนว่ายตาย
เกิดไม่รู้จบสิ้น  พระโพธิสัตว์ในแง่นี้ จึงเป็นที่พ่ึงพิงของสัตว์โลก และน าความปรารถนาของบุคคล
ทั้งหลายไปสู่ความส าเร็จอย่างแท้จริง ดังนั้น กวีจึงมองภาพว่าพระโพธิสัตว์นั่นเองเป็นแหล่งที่มาของ
ผลของบุคคลในสามโลกท่ีต่างปรารถนา 
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ในบาทที่ 2 ประกอบด้วยค าศัพท์หลายค าที่เรียงติดต่อกันในรูปของค าสมาส
ขนาดยาวที่ว่าagrāṅgulivitapabhūṣitavāhuśākhaḥ ข้อความนี้แยกค าศัพท์ออกได้ ดังนี้  agra 

แปลว่า อย่างยิ่ง aṅguli แปลว่า พระอังคุลี หรือนิ้วพระหัตถ์ vitapa แปลว่า กิ่งเล็ก  bhūṣita 

แปลว่าถูกประดับไว้แล้ว (อย่างงดงาม) vāhu แปลว่า แขน śākhaḥ แปลว่า กิ่งใหญ่ ความหมายของ
ข้อความในบาทนี้ แปลความได้ว่า“(พระโพธิสัตว์โลเกศวร) ผู้มีกิ่งใหญ่ คือ พระพาหา ประดับตกแต่ง

ด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์อันงดงามอย่างยิ่ง”  
น่าสังเกตว่าข้อความในส่วนนี้ปรากฏอลังการรูปกะ 2 ส่วนที่ซ้อนกันอยู่ ได้แก่ 

พระโพธิสัตว์โลเกศวรมีพระพาหาเหมือนกับต้นไม้ คือต้นไม้มีกิ่งขนาดใหญ่ ล าแขนขนาดใหญ่ของพระ
โพธิสัตว์จึงเปรียบว่าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่เช่นกันกับสองพระโพธิสัตว์โลเกศวรมีพระอังคุลีเหมือนกับ
ต้นไม้ คือ ต้นไม้มีกิ่งขนาดเล็ก นัยนี้กวีจึงมองเห็นนิ้วพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์โลเกศวรเป็นกิ่ งไม้
ขนาดเล็ก ในตัวอย่างนี้จะเห็นว่ากวีแสดงคุณลักษณะสิ่งสองสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบโดยครบถ้วน
กล่าวคือ ล าแขนของพระโพธิสัตว์นั้นมีรูปร่างที่ใหญ่ ส่วนกิ่งไม้นั้นมีขนาดที่ใหญ่ นิ้วพระหัตถ์นั้นมี
รูปร่างเป็นปล้องๆ ขนาดเล็ก กิ่งไม้ที่แตกสาขาจากกิ่งไม้ขนาดใหญ่ก็ย่อมมีขนาดเล็ก 

กวียังเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์โลเกศวรกับต้นปาริชาตด้วย ดังในบาทที่ 4 
ประกอบด้วยค าศัพทส์องค าที่เรียงติดต่อกันในรูปของค าสมาสขนาดที่ว่า jaṅgamapārijātaḥ ข้อความ

นี้แยกค าศัพท์ออกได้ ดังนี้ jaṅgama แปลว่า เคลื่อนที่ไปได้ (ผู้ไปด้วยแข้ง) pārijātaḥ แปลว่า ต้นปาริชาต 
ซึ่งเป็นต้นไม้สารพัดนึก ค าศัพท์ทั้งสองค านี้ หมายถึง ต้นปาริชาตที่เคลื่อนไหวได้ หรือเคลื่อนที่ไปได้ 
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่าพระโพธิสัตว์โลเกศวรเป็นต้นปาริชาตที่เคลื่อนไหวได้ 

นอกจากกวีจะใช้อลังการรูปกะสร้างภาพลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ว่ามีพระกาย
เป็นต้นไม้ คือ เปรียบกิ่งไม้เป็นแขน และนิ้วพระหัตถ์ และเหมือนกับเป็นต้นปาริชาตที่เคลื่อนที่ไปได้ 
กวียังมองภาพต้นปาริชาตที่มีลักษณะร่วมกับพระโพธิสัตว์ด้วย กล่าวคือ ต้นปาริชาตมีกิ่งใหญ่จ านวน
มาก ถูกตกแต่งด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์ รูปกะในส่วนนี้เป็นการมองต้นปาริชาติที่มีกิ่งเหมือน
ร่างกายมนุษย์ กิ่งเล็กที่แตกแขนงจากก่ิงใหญ่ดูเป็นนิ้วพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์นั่นเอง 

 ต้นไม้ปาริชาตมีการประดับตกแต่งอย่างงดงาม ในบาทที่ 3  ประกอบด้วย
ค าศัพทห์ลายค าที่เรียงติดต่อกันในรูปของค าสมาสขนาดยาวที่ว่า hemopavītalatikā parivītakayo 
ข้อความนี้แยกค าศัพท์ออกได้ ดังนี้ hemo แปลว่า ทอง pavīta แปลว่าสายยัชโญปวีต latikā 
แปลว่าเถาวัลย์ parivīta แปลว่าถูกพันโดยรอบ kayo แปลว่าร่างกาย ในที่นี้ใช้กับต้นปาริชาต
หมายถึง ล าต้น  ความหมายของข้อความในบาทนี้ แปลความได้ว่า“(ต้นปาริชาต) ที่มีล าต้นถูกพัน
รอบโดยเถาวัลย์ คือ สายยัชโญปวีตทอง” อลังการในข้อความนี้ กวีน ารูปกะเพ่ือสื่อนัยของภาพโดย
เปรียบเทียบเถาวัลย์ที่พันโดยรอบต้นปาริชาตเหมือนกับสายยัชโญปวีตทองที่พันรอบพระกายของพระ
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โพธิสัตว์เพราะทั้งเถาวัลย์และสายยัชโญปวีตทองมีรูปลักษณ์เหมือนกัน เถาวัลย์ที่ห้อยเป็นเส้นเล็กๆ 
จากล าต้นและกิ่งก้านของต้นปาริชาตโดยพันรอบต้นไม้ ท าให้ดูเหมือนว่าเถาวัลย์เป็นเครื่องประดับ
ตกแต่งต้นปาริชาต ส่วนสายยัชโญปวีตทองเป็นเส้นด้ายเล็กๆ ส าหรับคล้องเฉวียงบ่า เหตุที่สาย
ยัชโญปวีตซึ่งปกติจะมีสีขาวแต่กวีกล่าวว่าเป็นสีทอง เนื่องมาจากพระกายของพระโพธิสัตว์มีรัศมีสว่าง
รุ่งเรือง จึงท าให้เส้นด้ายมงคลที่มีสีขาวดูเป็นสีทอง เช่นเดียวกันเมื่อเถาวัลย์ที่พันรอบต้นปาริชาตดู
เป็นสายยัชโญปวีตทองก็เนื่องมาจากต้นปาริชาตมีแสงสว่างรุ่งโรจน์ จึงดูเถาวัลย์เป็นสายยัชโญปวีตที่มี
สีทอง 

น่าสนใจที่ว่าแนวคิดของกวีน าต้นไม้ปาริชาตแผ่กิ่งก้านสาขาทั้งกิ่งเล็ก กิ่งใหญ่ 
มายืนยันว่า พระโพธิสัตว์มีรูปกายคล้ายกับต้นปาริชาตดังเนื้อหาของโศลกที่ยกมานี้ เป็นปรัชญาการ
สร้างความน่าเลื่อมใสของพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนามหายานเช่นเดียวกัน แนวคิดของ
พระพุทธศาสนามหายานเปรียบเทียบพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าท าหน้าที่เพาะเลี้ยงพืช
พรรณทั้งหลายในโลกให้เจริญเติบโตงอกงาม พืชพรรณทั้งหลาย คือ สิ่งมีชีวิตที่ได้รับรสพระธรรม ดัง
ความเชื่อที่ว่าพระโพธิสัตว์มีส าคัญประการหนึ่งคอยชี้หนทางการบรรลุความหลุดพ้นให้มนุษยโลก
ปฏิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาในคัมภีร์เล่มส าคัญของพระพุทธศาสนามหายาน คือ สัทธรรมปุณฑริกสูตร ความ
ตอนหนึ่งในบทที่ 5 ไม้นานาพันธุ์ แสดงพระด ารัสของพระพุทธเจ้าแก่พระกัสสปะโดยเปรียบเทียบ
ความดีเลิศของพระสัจธรรมดุจเมฆก้อนใหญ่ที่ชุ่มด้วยน้ าฝน และเมื่อน้ าฝนตกลงสู่พ้ืนดินก็ย่อมมีพันธุ์
พืชเจริญเติบโต ผลิดอกออกผลงดงามยิ่ง นัยนี้ “พระตถาคตเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกเหมือนกับเมฆก้อน
ใหญ”่ ดังความที่ว่า 

 
เปรียบเสมือนกับเมฆก้อนใหญ่ชุ่มอยู่ด้วยน้ าฝนตกลงมาในจักรวาลนี้

ทั่วทั้งหญ้า ต้นไม้เล็กใหญ่ต่างชนิดกัน พืชพรรณไม้นานาชนิดที่มีชื่อเรียก
ต่างๆ กันบนพื้นพิภพนี้ ทั้งที่เกิดบนดิน บนเนินเขา ในถ้ าบนภูเขาเมฆซึ่งปก
คลุมจักรวาลอยู่นี้ ก็จะหลั่งสายฝนลงมาทั่วทุกหนทุกแห่งในเวลาพร้อมกัน 
และแล้วกัสสป ต้นหญ้า พุ่มไม้ และต้นไม้ ป่าทั้งหลายในจักรวาลนี้ ก็จะ
แตกหน่อ แตกกิ่งก้านผลิใบและยอด ส าหรับหน่อ ก่ิงก้านใบ และยอดขนาด
กลางก็จะเติบโตขึ้น และบรรดากิ่งก้านทั้งหลายก็จะโตเต็มที่ ส่วนต้นหญ้า 
พุ่มไม้ และไม้ป่าใหญ่น้อยรวมทั้งไม้อื่นๆ ก็จะเจริญเติบโตขึ้นตามก าลัง
ความสามารถของไม้แต่ละชนิด ดูดเอาความชุ่มฉ่ าจากน้ าซึ่งเปลี่ยนสภาพ
มาจากเมฆนั้น จากน้ านั้นซึ่งมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันก็หลั่งไหลลงมาอย่าง
อุดมสมบูรณ์ พืชพรรณไม้ต่างๆก็จะมีการพัฒนา แตกยอดผลิใบและ
ขยายตัวขึ้นเพื่อผลิดอกและผล แต่ละพันธุ์ไม้ก็มีชื่อเรียกต่างๆกันไป มีราก
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หยั่งลึกลงไปในพื้นดินเดียวกัน ไม้นานาพรรณต่างได้รับความชุ่มชื้นจากน้ า
อันมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันโดยทั่วถึง...54 

ธรรมชาติแห่งพระธรรมก็เช่นเดียวกัน ย่อมน าความเจริญมาสู่มวล
โลก ด้วยพระธรรมนั้น มวลโลกก็จะงอกงามขึ้นเช่นเดียวกับที่ต้นไม้ผลิ
ดอกออกผล โลกก็จะเป็นเช่นเดียวกัน 

                 ส่วนต้นไม้ที่มีขนาดกลาง เปรียบได้แก่พระอรหันต์ซึ่งหยุดแก่การ
เอาชนะกิเลสทั้งปวง ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้อาศัยอยู่ตามป่าทึบ ได้
บรรลุธรรมอันประเสริฐนี้ 

แต่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความฉลาดและความคิดลึกซึ้ง ข้ามพ้น
ทั้งสามโลก พากเพียรพยายามเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ เจริญเติบโตยิ่งๆ 
ขึ้นไปดุจไม้ใหญ่ 

ผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์และบรรลุฌานทั้ง 4 มีความพึงพอใจ ในศูนยตาเปล่ง
รัศมีออกเป็นจ านวนพัน บุคคลเหล่านี้ เปรียบได้กับต้นไม้ใหญ่ 

เช่นนี้ กัสสป คือ ค าสอนในพระธรรม ดุจดังน้ าที่หลั่งออกมาจาก
เมฆฝน ทั่วทุกหนทุกแห่งเหมือนกันหมด ท าให้ทั้งต้นไม้และมนุษย์มี
ชีวิตชีวาเจริญเติบโตขึ้นโดยไม่รู้จบ และผลิดอกออกผล55 
 

เนื้อความที่คัดมาจากสัทธรรมปุณฑริกสูตร ยืนยันความเชื่อว่าพระโพธิสัตว์
เปรียบเสมือนเมฆท่ีชุ่มด้วยน้ าฝน ซึ่งสิ่งที่เชื่อมโยงกันก็คือพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าของพืชพรรณทั้งหลาย
ในโลก เป็นผู้เพาะพันธุ์พืชทั้งหลายให้งอกงามในโลก เนื่องจากพระโพธิสัตว์เป็นผู้ให้ไม่เลือกที่รักที่ชัง 
เมื่อมองจากมุมมองนี้ ต้นปาริชาตจึงได้รับความชุ่มฉ่ าจากสายฝน คือ พระธรรมหล่อเลี้ยงล าต้น 
ขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็เปรียบพระองค์เองราวกับต้นไม้ใหญ่ในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย แนวคิด
นี้พ้องกันกับลักษณะอลังการรูปกะในเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมโศลกที่ 4 นั่นเอง 

กล่าวได้ว่าอลังการรูปกะในโศลกท่ี 4 มีความงดงามประณีตพิสดาร เพราะกวี
สร้างอลังการในรูปของศัพท์สมาสขนาดยาวเกือบทุกบาท และใช้รูปกะอย่างต่อเนื่องในทุกบาท รูปกะ
แสดงภาพผ่านเนื้อหาที่สะท้อนรายละเอียดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์และต้นปาริชาต กวีเปรียบเทียบพระ
โพธิสัตว์ว่าเป็นต้นปาริชาต ขณะเดียวกันเมื่อสื่อภาพต้นปาริชาตก็มีรูปลักษณ์เป็นพระโพธิสัตว์ 
 

                                           
54ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ผู้แปล, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: ส่องศยามจ ากัด

,2554), 97. 
55เรื่องเดียวกัน, 103-104. 
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1.2 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

อลังการรูปกะล าดับต่อมา คือ เนื้อหาในโศลกที่ 15 เป็นบทสรรเสริญพระนาง
ราชปตีนทรลักษมี ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนางอภิเษกสมรส
กับพระเจ้ามหีธรทิตยะ มีสถานะเป็นพระอัยยิกาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยตรง กวีใช้ความเปรียบ
ประเภทรูปกะ แสดงความรุ่งเรืองแห่งวงศ์ตระกูลของพระนางได้อย่างงดงาม ดังนี้  

 
   ślāghyāvadātānvayadīpakena 

      virājitā rājapatīndralakshmīḥ / 

   vikhyātacāritravareṇa rāja 

   patīśvaragrāmakṛtasthitir yā // 15 
“พระนางราชปตีนทรลักษมี ผู้สว่างไสวด้วยดวงประทีป และด้วย   

พระจริยาวัตรอันประเสริฐอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ วงศ์ตระกูลอันน่า
สรรเสริญและสะอาดบริสุทธิ์ พระนางได้ประทับอยู่แล้วที่หมู่บ้านชื่อว่า            
ราชปตีศวร” 

 
จะเห็นได้ว่าในโศลกข้างต้น กวีพูดถึงพระนางราชปตีนทรลักษมี โดยกล่าวว่า

พระนางประทับอยู่ ณ หมู่บ้านราชปตีศวร (rājapatīndralakshmīḥ) กวีใช้อลังการรูปกะในโศลก

ข้างต้น โดยเปรียบเทียบดวงประทีป (dīpaka) เป็นอุปมาน เพ่ือเชื่อมโยงกับตระกูลของพระนางราชป

ตีนทรลักษมทีี่น่ายกย่องและบริสุทธิ์ผุดผ่อง (ślāghyāvadātānvaya) เป็นอุปไมย ในรูปของสมาสที่ว่า 

ānvayadīpakena หมายถึง ดวงประทีป คือ วงศ์ตระกูล (ของพระนางราชปตีนทรลักษมี) เพ่ือแสดง
อลังการรูปกะร่วมกันโดยสื่อถึงวงศ์ตระกูลของพระนางราชปตีนทรลักษมีซึ่งมีการสืบทอดต่อจาก
ตระกูลทางฝ่ายมารดาว่าเป็นดวงประทีปที่รุ่งเรือง และบริสุทธิ์หมดจด (āvadāt)  

ข้อสั ง เกตประการหนึ่ ง เกี่ ยวกับจารึกภาษาสันสกฤตที่มี เนื้ อหาสดุดี
พระมหากษัตริย์ บทสรรเสริญมักจะกล่าวอ้างถึงวงศ์ตระกูลอันยิ่งใหญ่ควบคู่กันไปด้วยเสมอ ในเนื้อหา
โศลกนี้วงศ์ตระกูลของพระนางราชปตีนทรลักษมีมีความบริสุทธิ์ดังกล่าวนี้ก็ยิ่งขับเน้นภาพลักษณ์ใน
เรื่องพระจริยาวัตรอันประเสริฐของพระนางไปในตัวด้วย กล่าวคือ ภาพลักษณ์ของพระนางราชปตีนทร
ลักษมีในความรู้สึกของกวีเป็นแบบอย่างของสตรีที่ดีพร้อม ไม่มีความด่างพร้อย กวีจึงย้ าคุณลักษณะ
ดังกล่าวอย่างชัดเจน หากพิจารณาความลึกซึ้งของทีปกะหรือดวงประทีปในมิติอลังการที่สื่อความตาม
โศลกข้างต้น จะเห็นว่ากวีเล่นความหมายของความงามด้วยภาพที่ซ้อนทับกันสองส่วน กล่าวคือ ทีปกะ 
สะท้อนให้เห็นภาพส่วนแรก คือตระกูลของพระนางราชปตีนทรลักษมีที่รุ่งโรจน์เป็นดวงประทีป 
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ลักษณะอลังการในส่วนนี้จะเห็นว่าสื่อภาพเช่นเดียวกับโศลกที่ 7 ดังที่วิจารณ์ไปก่อนหน้า กับภาพ
สะท้อนอลงัการส่วนที่สอง คือ เปรียบพระนางราชปตีนทรลักษมีเป็นดวงประทีป ซึ่งดวงประทีปในที่นี้
มีความหมายหลายนัย ตามปกติดวงประทีปจะสื่อจินตภาพเป็นดวงไฟที่ให้แสงสว่าง คบเพลิง หรือ
เปลวไฟ การสัมผัสกับดวงประทีปอาจจะท าให้เกิดความเร่าร้อน หรือความอบอุ่นก็ได้ ดังนั้น ดวง
ประทีปในความหมายนี้อาจสื่อถึงดวงไฟสว่างเจิดจ้า คือ แสงพระจันทร์ในเวลากลางคืนอันสว่างไสว
เช่นดวงไฟ หรือถ้าจะสื่อว่าเป็นดวงประทีปเปล่งแสงเรืองโรจน์ยิ่งขึ้น จินตภาพในแง่นี้กลายเป็นว่าดวง
ประทีปก็คือพระอาทิตย์ 

 การสื่อลักษณะของรูปกะในการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งดังที่ปรากฏในโศลก
ข้างต้น จะเห็นข้อสังเกตอีกประการหนึ่งด้วย คือ กวีได้แสดงคุณลักษณะของสิ่งทั้งสองสิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบโดยครบถ้วน กล่าวคือ เมื่อกวีใช้ดวงประทีปเป็นสื่อเปรียบเทียบ กวีกล่าวถึงลักษณะของ
ดวงประทีปซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่าสว่างรุ่งเรือง และเมื่อกล่าวถึงวงศ์ตระกูลของพระนางราชปตี
นทรลักษมี กวีแสดงลักษณะของวงศ์ตระกูลของพระเทวีพระองค์นี้ว่ากอปรด้วยความดีงามน่า
สรรเสริญ มีความบริสุทธิ์ และมีความรุ่งเรือง ขณะเดียวกันการสื่อดวงประทีปที่สว่างรุ่งเรืองว่าเป็นวงศ์
ตระกูลที่น่าสรรเสริญและสะอาดบริสุทธิ์ ยังสอดคล้องกับการสื่อความหมายที่กวีใช้ศัพท์ว่า āvadāt 
คือ สีขาวอย่างบริสุทธิ์ เพราะแสงไฟตรงกลางมีสีขาวสว่าง แล้วค่อยเปล่งรัศมีเป็นสีอ่อนลงจนเป็นสี
เหลืองนวล กวีจึงมุ่งหมายที่จะสื่อลักษณะร่วมของสีขาวสว่างอย่างบริสุทธิ์ระหว่างเปลวไฟของดวง
ประทีปกับพระเกียรติยศแทนด้วยสีขาวประดับวงศ์ตระกูลอันบริสุทธิ์ที่น่าสรรเสริญของพระนางราชป
ตีนทรลักษม ี

ความหมายของอลังการในโศลกนี้ยังเล่นล้อกับเนื้อความที่กวีประสงค์จะ
สื่อสารอย่างมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ดังจะเห็นจากชื่อพระนามราชปตีนทรลักษมี จะเห็นว่าชื่อของพระ
นางมีความหมายพ้องกับชื่อของหมู่บ้านราชปตีศวรได้อย่างกลมกลืนอีกประการหนึ่งด้วย พิจารณานัย
ที่คล้ายกันเช่นนี้ จึงไม่แปลกที่อลังการรูปกะในเนื้อความดังกล่าวจะฉายให้เห็นภาพจินตภาพของดวง
ประทีปตามสองลักษณะ คือ สื่อถึงวงศ์ตระกูลก็ได้และก็เป็นไปได้เช่นกันที่จะสื่อถึงพระนางราชปตี
นทรลักษม ี

ความงดงามของเนื้อหาที่แสดงอลังการรูปกะในโศลกที่ 15 จะเห็นว่ากวีสื่อ
ความหมายของ  รูปกะอย่างชัดเจน เพราะกวีแสดงลักษณะของสิ่งทั้งสองสิ่งที่น ามาเปรียบโดย
ครบถ้วน อีกแง่หนึ่ง การเปรียบเทียบวงศ์อันเลิศของพระนางราชปตีนทรลักษมีว่าเป็นเช่นดวงประทีป
ที่สว่างรุ่งเรือง นอกจากจะสื่อความหมายในแง่แสงประทีปอันสว่างเจิดจ้าเหมือนแสงพระอาทิตย์ คือ 
เปรียบดวงประทีปเป็นดวงพระอาทิตย์แล้ว แสงประทีปที่สว่างรุ่งเรืองยังสื่อแนวคิดเป็นแสงพระจันทร์
ได้ด้วย เพราะแสงพระจันทร์มีความบริสุทธิ์รุ่งเรือง กล่าวโดยภาพรวม เนื้อความในโศลกนี้แสดง
อลังการรูปกะเปรียบเทียบวงศ์ตระกูลอันยิ่งใหญ่ของพระนางราชปตีนทรลักษมีว่ามีความรุ่งเรือง
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เช่นเดียวกับดวงประทีปท่ีสว่างเจิดจ้า ดังที่ว่าพระนางถูกส่องสว่างด้วยดวงประทีปของวงศ์ตระกูล การ
ใช้อลังการเปรียบเทียบวงศ์ตระกูลของพระนางว่าเป็นเช่นดวงประทีปและคงความบริสุทธิ์อย่างหมด
จด สื่ออลังการด้านความหมายที่เอ้ือให้บังเกิดจินตภาพอย่างแจ่มชัดงดงาม 
 

2. อลังการรูปกะ ประเภทกล่าวถึงอุปมานและอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่ได้แสดง
ลักษณะของสิ่งสองสิ่งโดยครบถ้วน  

อลังการรูปกะ ประเภทกล่าวถึงอุปมาและอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่ได้แสดง
ลักษณะของสิ่งทั้งสองสิ่งที่น ามาเปรียบโดยครบถ้วน หมายความว่า การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่กวี
น ามาเทียบเคียงให้เห็นไม่ได้ระบุคุณลักษณะสิ่งสองสิ่งอย่างครบถ้วน แต่แสดงความหมายแฝงของสิ่ง
หนึ่งที่เทียบเคียงให้เห็นว่าสิ่งที่คู่กันนี้สื่อภาพอย่างเดียวกัน เช่น เมื่อกวีกล่าวถึงดอกบัวเป็นหัวใจของ
สิ่งมีชีวิตที่เบิกบาน กวีไม่ได้อธิบายคุณลักษณะหรือภาพลักษณ์ของดอกบัวว่ามีความสวยงามเป็น
พิเศษอย่างไร แต่สิ่งที่เทียบเคียงให้เห็น คือ หัวใจของสิ่งมีชีวิตที่เบิกบานนั้น สื่อความหมายแฝงของ
ดอกบัวให้เห็นด้วยว่าในจินตนาการของกวี ดอกบัวย่อมเบิกบานอย่างมีชีวิตชีวา ไม่ เหี่ยวเฉา ไม่ใช่
ดอกบัวที่ตูม เป็นต้น อลังการรูปกะในลักษณะดังกล่าวที่พบในจารึกปราสาทตาพรหม จะเห็นได้ใน
หลายโศลก ได้แก่ โศลกที่ 2, 5, 7, 17, 20, 21, 22, 28, 35 และโศลกที่ 141 เนื่องจากเนื้อหาในแต่
ละโศลกมีความหลากหลาย เพ่ือความชัดเจนในการวิจารณ์ จะแบ่งหัวข้อย่อยในการวิจารณ์ 4 หัวข้อ 
ดังนี้ 

2.1 อลังการรูปกะสะท้อนภาพเนื้อหาเก่ียวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
2.2 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูล

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
2.3 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความยิ่งใหญ่

ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
2.4 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการสถาปนาราชวิหาร 

และพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 

2.1 อลังการรูปกะสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
      เนื้อหาในส่วนบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงต้นเรื่องของจารึกปราสาทตา

พรหม มีการใช้อลังการรูปกะที่สื่อนัยทางปรัชญาพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในโศลกที่  2 มีเนื้อหา
นอบน้อมพระธรรม และโศลกที่ 5 มีเนื้อหานอบน้อมพระมารดาของพระพุทธเจ้า เนื้อหาโศลกที่ 2 มี
รายละเอียดดังนี้ 
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                   vande niruttaram anuttaravodhimārggaṃ 

       bhūtārthadarśananirāvaraṇaikadṛṣṭim / 

       dharmman trilokaviditāmaravandyavandyam 

       antarvasatṣaḍariṣaṇḍavikhaṇḍakhaḍgam // 2 
   “ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระธรรม ที่ไม่มีสิ่งใดจะสูงไปกว่า ซึ่งเป็น

ทางไปสู่โพธิญาณอันยอดเยี่ยมที่เป็นดวงตาดวงเดียวอันปราศจากเครื่องกีด
ขวางที่เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เป็นที่รู้จักกันในสามโลก และเป็นสิ่งที่ควร
เคารพโดยบุคคลที่ควรเคารพ คือ เทวดาทั้งหลาย ที่เป็นพระขรรค์ซึ่งท าลาย
หมู่ศัตรูทั้งหกที่อยู่ภายใน” 

 

อลังการที่พบในโศลกข้างต้น จะเห็นว่าที่เด่นชัดมีอลังการอติศยะและอลังการ
รูปกะ เนื่องจากรูปกะที่ปรากฏในโศลกนี้เป็นรูปแบบอลังการที่แสดงความเปรียบเทียบสนับสนุนให้
อลังการอติศยะมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม และสื่อเนื้อความได้หนักแน่นยิ่งขึ้น อลังการอติศยะใน
โศลกนี้ผู้วิจัยได้น าไปกล่าวถึงอย่างละเอียดในหัวข้อการวิจารณ์อติศยะในจารึกปราสาทตาพรหมแล้ว 
ในที่นี้จะชี้ให้เห็นการสร้างสรรค์อลังการรูปกะ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่กวีเลือกใช้รูปกะเปรียบเทียบสิ่ง
สองสิ่งในโศลกนี้ ท าให้กวีสื่อแนวคิดทางพุทธปรัชญาได้ลึกซึ้งคมคายยิ่ง 

เนื้อหาในโศลกที่ 5 กวีกล่าวถึงพระธรรมที่มีความยิ่งใหญ่สูงส่ง เนื่องจาก  
พระธรรมเป็นหนทางทางไปสู่การหลุดพ้น กวีใช้รูปกะในส่วนของอุปมานเปรียบเทียบให้เห็นภาพของ
พระธรรมเป็นดวงตาดวงเดียวที่มองเห็นธรรม มองเห็นสัจจะความจริงตามสภาวะที่มีอยู่ในสรรพสิ่ง 
ดังศัพท์สมาส ปรากฏในข้อความบาทที่ 2 ที่ว่า bhūtārthadarśananirāvaraṇaikadṛṣṭim แยก
ศัพท์ได้ดังนี้  bhūta แปลว่า ความมี หรือความเป็น ārtha แปลว่า ทุกๆ สิ่ง darśana แปลว่า 
มองเห็น nirāvaraṇ แปลว่า ปราศจากเครื่องกีดขวาง eka แปลว่า หนึ่งเดียว dṛṣṭi แปลว่า ดวงตา 
ดังนั้นความหมายของข้อความในบาทนี้ จึงแปลความได้ว่า “(ธรรมะ) เป็นดวงตาดวงเดียวปราศจาก
เครื่องกีดขวางที่เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง” นอกจากนี้กวียังใช้รูปกะเปรียบเทียบพระขรรค์เป็นดาบ
ที่ท าลายข้าศึกทั้งหกที่อยู่ภายใน ดังศัพท์สมาสที่เรียงต่อกันปรากฏในข้อความบาทที่ 4 ที่ ว่า 
antarvasatṣaḍariṣaṇḍa vikhaṇḍakhaḍgam แยกศัพท์ได้ดังนี้ antar แปลว่า ภายใน vasat แปลว่า
อาศัย ṣaḍ แปลว่า หก ari แปลว่าศัตรู ṣaṇḍa แปลว่าหมู่ หรือ กลุ่ม vikhaṇḍa แปลว่า ท าลาย khaḍgam 

แปลว่า  พระขรรค์ ความหมายของข้อความในบาทนี้ แปลความได้ว่า “(ธรรมะ) เป็นพระขรรค์
ท าลายหมู่ศัตรูทั้งหกที่อาศัยอยู่ภายใน” จะเห็นได้ว่าการใช้รูปกะคืออุปมานในรูปของศัพท์สมาส
ขนาดยาวมาเปรียบเทียบกับอุปไมย คือ พระธรรม ท าให้เกิดความงามของการสื่อภาพได้อย่างแจ่มชัด 

ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากความเปรียบที่ช่วยสื่อภาพอย่างดงามแล้ว รูปกะยัง
สะท้อนนัยทางพุทธปรัชญาได้อย่างลึกซึ้งด้วย โดยเฉพาะการสื่อให้เห็นว่าธรรมะเป็นดวงตา และ
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ธรรมะเป็นพระขรรค์ทั้งนี้ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนามหายาน ผู้ที่สมาทานพระธรรมโดยยึดมั่น
อย่างสูงสุดนี้ จะยึดมั่นในปณิธานทั้ง 4 ข้อ คือ   

 1. การโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ซึ่งความกรุณาต่อสรรพสัตว์ เป็น
เหตุให้แสวงหาและพบกับพระธรรมได้ในที่สุด 

2. การตัดกิเลสทั้งหลายให้สิ้นสุดลง เนื่องจากหากกิเลสหมดสิ้นลง พระ
โพธิสัตว์จะแสดงความเมตตาต่อปวงสรรพสัตว์ได้อย่างถึงที่สุด ในแง่นี้ กิเลสจึงเป็นหนทางที่ต้อง
ท าลายให้หมดสิ้นลง  

3. จะศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เจนจบ การศึกษาพระ
ธรรมให้ถึงแก่นลึกซ้ึงนี้ ย่อมเป็นเครื่องมือขจัดกิเลสได้ง่าย  

4. จักบรรลุพุทธมรรคอันเป็นหนทางที่ประเสริฐยิ่ง56 
ปณิธานทั้ง 4 ข้อดังกล่าวเป็นอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ในการยกย่องคุณ

วิเศษของพระธรรมที่เป็นเครื่องมือท าลายกิเลสอันเป็นบ่วงรัดรึงชีวิตของมนุษย์ไม่ให้พบทางหลุดพ้น 
การเชิดชูสถานภาพของพระธรรมว่าเป็นสิ่งสูงสุดโดยนัยนี้ จึงสอดคล้องกับการสื่อภาพด้วยอลังการรูป
กะในโศลกที่ 5 ที่แสดงให้เห็นว่าดวงตาเป็นปัจจัยส าคัญในการมองเห็นธรรม ซึ่งไม่มีสิ่งใดมาขวางกัน 
ในการเรียนรู้ธรรมะอันประเสริฐ กับการแสดงให้เห็นเห็นว่าธรรมะเป็นเช่นพระขรรค์ที่ท าลายกิเลส 
คือ ศัตรูทั้งหก ได้แก่ ความยาก ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความมัวเมา และความริษยา การ
ท าลายกิเลสเพ่ือให้ประจักษ์ในสาระค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคขวางกันนั้น 
จึงท าให้บรรลุความเป็นพระโพธิสัตว์ได้อย่างบริบูรณ์ 

บทไหว้พระมารดาของพระพุทธเจ้า หรือพระนางปรัชญาปารมิตา ดังปรากฏ
ในเนื้อหาโศลกที่ 5 นอกจากมีนัยทางปรัชญาที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดปรั ชญาปารมิตา และ                
ปรัชญาวิชญาณวาท หรือโยคาจารที่ลึกซึ้งแล้ว กวียังใช้รูปกะเพ่ืออธิบายเนื้อความที่ลึกซึ้งให้เข้าใจง่าย 
และที่ส าคัญการใช้ความเปรียบในรูปแบบของรูปกะท าให้เนื้อความมีความงดงามงามอย่างชัดเจน 
ดังนี้ 

 
        munīndradharmmāgrasarīṃ guṇāḍhyān 

         dhīmadbhir adhyātmadṛśānirīkṣyām / 

                     nirastaniśśeṣavikalpajālāṃ 

         bhaktyā jinānāṃ jananīṃ namadhvam // 5 
“ขอพวกท่านจงน้อมไหว้พระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ด้วยความ

เคารพอย่างสูงสุด พระองค์ (พระชนนี) ผู้น าหน้าธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
                                           

56ส.ศิวรักษ,์ ความเช้าใจเร่ืองมหายาน, (4)-(5). 
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(พระชนนี) ผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้งหลาย (พระชนนี) พระองค์ผู้สามารถ
ที่จะเห็นได้โดยผู้มีปัญญาทั้งหลายด้วยตา คืออาตมัน ที่อยู่ภายใน (พระชนนี) ผู้ได้
ปลดเปลื้องตาข่าย คือ จินตนาการที่ไม่เป็นความจริง (มายา) ซึ่งทิ้งไปหมดสิ้นโดย
สิ้นเชิง (สลัดมายาทิ้งไป)” 

 

เนื้อหาในโศลกที่ยกมาพิจารณานี้ มีความเด่นมากในแง่ของอลังการกับการสื่อ
ความหมายในเชิงปรัชญา ดังจะเห็นได้จากการผสมผสานแนวคิดทางปรัชญาทั้งปรัชญาปารมิตาและ
ปรัชญาวิชญาณวาท เริ่มต้นกวีแสดงความศรัทธาพระนางปรัชญาปารมิตาโดยการกล่าวนอบน้อมบูชา 
โดยกล่าวว่าขอพวกท่านจงน้อมไหว้พระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยความเคารพอย่างสูงสุด 
โดยยกย่อง   พระมารดาของพระพุทธเจ้าหรือพระนางปรัชญาปารมิตาว่าเป็นผู้น าธรรมะของ
พระพุทธเจ้า พระนางเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้งหลาย ซึ่งผู้จะมองเห็นพระนางปรัชญาปามิตาได้
นั้นย่อมต้องเป็นผู้มีดวงตาที่มีปัญญา และพระนางปรัชญาปารมิตาเป็นผู้ปลดเปลื้องตาข่าย คือ ความ
หลงผิดหรือความไม่รู้ในสัจจะความจริงให้สูญหายไป  

เนื้อหาในโศลกนี้ เชิดชูแนวคิดทางปรัชญาปารมิตาอย่างงดงามและสื่อ
ความหมายในทางอลังการอย่างประณีตลึกซึ้ง ดังเห็นว่าการใช้กลวิธีเปรียบเทียบรูปกะ ซึ่งเป็นอลังการ
ที่เปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เป็นกลวิธีส าคัญในเนื้อหาโศลกนี้ส่งเสริมสาระทางพุทธ
ปรัชญาอย่างกระจ่างแจ้ง ดังจะเห็นได้ว่ากวีใช้รูปกะ 2 มิติ   มิติแรกกวีชี้ให้เห็นว่าผู้ที่จะมองเห็นพระ
นางปรัชญาปารมิตาได้นั้นจะต้องมีดวงตาที่มองทะลุภาพมายาเพ่ือการประจักษ์แจ้งความรู้ที่ แท้จริง 
ดังจะเห็นได้จากการใช้ศัพท์สมาส adhyātmadṛśā คือ การเปรียบเทียบดวงตาเป็นอาตมันที่อยู่

ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ซึ่งดวงตาตามความคิดของกวีนั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาอันเป็น
ความรู้แจ้งในอาตมัน รูปกะมิติที่สองต่อเนื่องจากรูปกะในส่วนแรก คือ เมื่อบุคคลใดได้ใช้ดวงตา คือ 
อาตมันพิจารณาแก่นความจริงจนเห็นพระนางปรัชญาปารมิตาแล้ว พระนางปรัชญาปารมิตาจะเป็นผู้
ปลดเปลื้องตาข่ายซึ่งก็คือจินตนาการที่ไม่เป็นความจริงนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากการใช้ศัพท์สมาส 
vikalpajālāṃ คือ การเปรียบเทียบความสงสัยหรือจินตนาการท่ีไม่เป็นความจริงเป็นตาข่าย ซึ่งความ
สงสัยหรือความไม่รู้เป็นหนทางที่ปิดกั้นดวงตา คือ อาตมันไว้ กวีจึงใช้อุปมาน คือ ตาข่าย ( jālāṃ) ที่
ขวางกั้นดวงตามาเป็นสื่อเปรียบเทียบกับความไม่รู้ เพ่ือสื่อแนวคิดทางปรัชญาปารมิตาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

เมื่อพิจารณาอลังการรูปกะที่มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ทางพุทธปรัชญา จะ
เห็นความลึกซึ้งและเข้าใจสาระที่กวีสื่อสารได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวคิดทางพุทธปรัชญาที่สะท้อน
ผ่านเนื้อหาในโศลกที่ 5 ได้สะท้อนรากฐานของแนวคิดดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่าชื่อ “ปารมิตา” เพราะ
ปรัชญากระแสนี้เป็นเหมือนดวงตา เหมือนพื้นดินที่ท าให้พืชงอกงาม แนวคิดของปรัชญาเหมือนกับปีก
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ของนก เพราะพระโพธิสัตว์จะประกอบไปด้วยปรัชญาและอุบาย และที่ส าคัญปรัชญาดังกล่าวเหมือน
มารดาของพระโพธิสัตว์รวมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย57 

โดยนัยนี้ปรัชญาปารมิตาจึงสถาปนาให้มีตัวตนเป็นเทวีในทางพระพุทธศาสนา 
คือ พระนางปรัชญาปารมิตาผู้ทรงเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า58 และการจะเข้าถึงหรือบ าเพ็ญ
ปรัชญาปารมิตาอย่างแท้จริงนั้น นับว่ามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง เนื่องจากปรัชญาปารมิตา ไม่ใช่
เพียงการประจักษ์แจ้งในศูนยตาทั้งหลายเท่านั้น แต่ต้องน าเอาอารมณ์และสัจธรรมที่ปรากฏนั้นผนวก
รวมเข้าด้วยกัน กล่าวคือ การสัมผัสรับรู้ และความรู้สึกต้องรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะกลายเป็นแนวคิด
ที่ว่าปรัชญาและกรุณานั้นด ารงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน59 

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาปรัชญาปารมิตาให้ลึกซึ้ง จะเข้าใจความหมายที่ว่า
ปรัชญาปารมิตา คือ ภาวะที่ก้าวขึ้นไปเหนือภาวะทั้งหลาย กล่าวคือ ปรัชญาปารมิตาเป็นการประจักษ์
ถึงความรู้ (คือการเข้าถึงปัญญา) ที่เหนือกว่าความรู้โดยทั่วไป เพราะตามปกติความรู้แบ่งได้ตาม
สมรรถนะ 3 ประการ คือ (1) ความรู้ประกอบด้วยสัญญา คือ ความรู้จ า (2) ความรู้ประกอบด้วย
วิญญาณ คือ ความรู้แจ้ง และ (3) ความรู้ประกอบด้วยปัญญา คือ ความรู้จัก ซึ่งความรู้ตามหลัก
ปรัชญาปารมิตาเป็นความรู้เจาะลึกไม่ใช่เพียงภาวะว่างแห่งสัตว์เท่านั้น แต่ความรู้ในปรัชญาปารมิตา
เป็นการเข้าถึงภาวะว่างแห่งธรรมตามความเป็นจริง คือ ธรรมศูนยตา การบ าเพ็ญกระแสจิตเพ่ือเข้าถึง
ปรัชญาปารมิตาจึงไม่ใช่เรื่องของกาย วาจา และใจอีกต่อไป หากเป็นการสัมผัสรับรู้ ระหว่างภาวะที่
เรียกว่า ปุทคลศูนยตา (ภาวะว่างแห่งสัตว์บุคคล) กับ ธรรมศูนยตา (ภาวะว่างแห่งธรรม)60 

 ดังนั้น การสื่อความหมายในเนื้อหาโศลกที่ 5 จึงเป็นการมองโลกเป็นภาพ
มายา ดังค าอธิบายขอบเขตของพุทธธรรมตามแนวทางปรัชญาปารมิตาว่าแม้พุทธธรรมตามความเป็น
จริงนั้นก็ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลย61 นัยนี้ กระบวนการใช้ปัญญาพิจารณาความรู้
แจ้งในอาตมัน จึงสะท้อนอยู่ในเนื้อหาโศลกที่ 5 ซึ่งกวีใช้ความเปรียบรูปกะอย่างลึกซึ้งคมคาย การใช้

                                           
57พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญโญ, พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย : พัฒนาการและสารัตถธรรม

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543) , 83. 
58รายละเอียดเกี่ยวกับนางปรัชญาปารมิตา ดู เพิ่มเติมใน ทรงธรรม ปาณสกุล ,“ร่องรอย

พระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 17” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เขมรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 162-164. 

59พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญโญ, พระพุทธศาสนามหายานในอินเดีย : พัฒนาการและสารัตถธรรม
, 83. 

60เรื่องเดียวกัน. 
61เสถียร โพธินันทะ, ผู้แปล, วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช

วิทยาลัย, 2526), 15. 
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รูปกะในแง่ความเปรียบเพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางปรัชญาโดยสื่อความหมาย
ในทางปัญญาและความงดงามของอลังการอย่างผสมผสานลงตัว จึงเป็นความสามารถเชิงสร้างสรรค์
ของกวีที่มองเห็นวัตถุมาเปรียบเทียบสื่อความหมายที่ชัดเจน และมีความสวยงามมาก  

เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก การที่กวีเปรียบเทียบดวงตาของผู้ที่มีปัญญา
เป็นอาตมันที่อยู่ภายใน ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าปัญญาเป็นธรรมขั้นสูงสุด เป็นตัวตัดสินขึ้น
สุดท้ายเพ่ือที่จะเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับพระนามของพระพุทธเจ้าที่ว่า 
“พุทธะ” คือ การตรัสรู้ด้วยปัญญา หรือมีปัญญาตรัสรู้ธรรมนั่นเอง62 ซึ่งการพิจารณาอัตตาเพ่ือให้
เข้าใจในสภาวะของอนัตตานี้ บ่งบอกถึงการใช้ปัญญาพิจารณาหยั่งรู้เท่าทันความเห็นแจ้งในสรรพสิ่ง
ทั้งหลายที่ด ารงอยู่ และเป็นไปตามแนวทางที่มีอยู่ตามสภาวะที่เป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม 
นามธรรม หรือแม้กระท่ังนิพพาน63 

นอกจากนี้เนื้อหาในโศลกที่ 5 ยังชี้ให้เห็นมโนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาที่ว่า
ปัญญาจะเกิดผลอย่างประสบผลส าเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วยความศรัทธาเป็นพ้ืนฐานล าดับแรก 
เนื่องจากศรัทธาเป็นองค์ธรรมขั้นต้นที่สุดในกระบวนการปฏิบัติธรรม 64 โดยนัยนี้ กวีจึงเริ่มด้วยบท
นอบน้อมแสดงความศรัทธาต่อพระนางปรัชญาปารมิตาด้วยความเคารพอย่างสูงสุด ศรัทธาที่เป็น
พ้ืนฐานอ านวยให้จิตหรือปัญญาพิจารณาหลักค าสอนของปรัชญาได้อย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้ง ด้วย
ความส าคัญของศรัทธาจึงท าให้ผู้เลื่อมใสนั้นพิจารณาสภาวธรรมตามที่ควรจะเป็นและประจักษ์แจ้งใน
ปัญญาได้โดยสมบูรณ์ 

ในแง่ของการสื่อสัญลักษณะ เมื่อพิจารณาเนื้อหาในโศลกที่ 5 การที่กวี
กล่าวถึงดวงตาว่าประกอบด้วยปัญญาเป็นการตัดสินและพิจารณาความรู้แจ้งในอัตตานี้ ถือว่าเป็นการ
สื่อภาพพระนางปรัชญาปารมิตาในฐานะพระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
ปัญญาอันรุ่งโรจน์หรือความรู้แจ้งในความจริงแท้นั่นเอง65 ดังที่กวีสื่อแนวคิดนี้ไว้ชัดเจนโดยใช้อลังการ
รูปกะเปรียบเทียบความสงสัยหรือจินตนาการที่ไม่เป็นความจริงแท้นั้น เปรียบเป็นตาข่ายที่ปกคลุม
และขวางกั้นความเห็นแจ้งของปัญญา ตาข่ายจึงแฝงนัยความโง่เขลา ความมืดบอด หรือความไม่รู้ 
เป็นสิ่งปกคลุมห่อหุ้มความเบี่ยงเบนของการเข้าถึงสัจจะความจริงตามแนวทางปรัชญาปารมิตา 
เพราะฉะนั้น พระนางปรัชญาปารมิตาจึงมีที่ปลดเปลื้องตาข่าย คือ จินตนาการที่ไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่

                                           
62พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ :

บริษัทพิมพ์สวย,2549), 41. 
63พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา, 50. 
64เดือน ด าด,ี “บทบาทของศรัทธาและปัญญาในการบรรลุสัจธรรม” ใน วารสารราชบัณฑิตยสถาน 

ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556): 42. 
65The Prajna Paranita Heart Sutra, reprint (New York: Bronx, 2000), 14. 
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ประจักษ์ในปัญญา คือ อาตมันที่อยู่ภายในนั่นเอง การที่กวีสร้างภาพให้พระนางปรัชญาปารมิตาเป็น
ตัวแทนของปัญญาที่ขจัดความโง่เขลาดังที่ปรากฏในเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม พบข้อความ
ใกล้เคียงกันนี้ในจารึกบัตชุม จารึกในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ด้วยเช่นกัน ดังข้อความจารึก
ด้านที่ 3 โศลกท่ี 3 เป็นบทนอบน้อมพระนางปรัชญาปารมิตา โดยสะท้อนคุณลักษณะอันเลิศของพระ
นางปรัชญาปารมิตาว่าท าลายความมืด ซึ่งก็คือความโง่ เปิดทางสว่างไสวให้เกิดปัญญา ดังนั้น 
ทรรศนะของกวีต่อการนอบน้อมบูชาพระนางปรัชญาปารมิตาด้วยความศรัทธา จึงส่งผลให้ผู้นอบน้อม
เกิดความสว่างไสวของปัญญา  คือ ความรู้จริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลาย ดังข้อความว่า  

 
“พระนางปรัชญาปารมิตา ผู้สร้างความงดงามให้แก่ดอกบัวจ านวน

มากมายในโลก ผู้ท าลายความมืด (ความโง่) อันยิ่งใหญ่ (มากมาย) ด้วยการใช้
ศิลปะ (วิทยาการต่างๆ) ผู้ที่ท าให้เรารู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลาย พระนาง
แม้จะทรงไว้ซึ่งลีลาแห่งมณฑลของดวงอาทิตย์ คือ ทางไปพระนิพพานก็ไม่
หลง ทั้งยังแผ่ซ่านซึ่งความพอใจที่สว่างไสวที่เป็นประโยชน์ทั้งกลางวันและ
กลางคืน”66 

 
อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตด้วยว่ามโนทัศน์ของกวีที่ถ่ายทอดความรู้ในเชิงปรัชญา

นั้น ไม่ใช่มีแต่การแสดงคุณค่าเชิงปรัชญาปารมิตาอย่างเดียว เนื้อหาโศลกที่ 5 ยังสะท้อนการ
ผสมผสานปรัชญาสาขาอ่ืนด้วย ดังที่กวีใช้ศัพท์ว่า วิกัลปะ (vikalpa) ซึ่งแปลว่า จินตนาการที่ไม่เป็น

ความจริง ค าศัพท์ทางปรัชญาดังกล่าวเป็นแนวคิดในส านัก วิชญาณวาทหรือจิตตมาตระ 
(Thought-Only, or Mind-Only) หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อ ส านักโยคาจาร ซึ่งให้
รายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ของจิต และทรรศนะว่าด้วยความเป็นหนึ่ง
เดียวระหว่างจิตกับวัตถุ เรียกทรรศนะดังกล่าวว่า “อทวิภาวะแห่งจิตและวัตถุ”(ผู้รับรู้กับสิ่งที่ถูก
รู้)67 ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับค าศัพท์ “วิกัลปะ” จึงปรากฏสาระส าคัญในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
มหายานที่เกี่ยวข้องกับส านักคิดนี้ ดังมีอรรถาธิบายอย่างละเอียดในคัมภีร์มหายานลังกาวตารสูตร 

                                           
66ค าแปลดูใน ทรงธรรม ปาณสกุล, “ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธ

ศตวรรษที่ 17,” 100. 
 

67พระมหาสมจินต์ สมมาปญโญ, พุทธปรัชญาโยคาจาร: ประวัติ พัฒนาการ สารัตถธรรม และ
อิทธิพล , เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2557. เข้าถึงได้จาก  http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_ 
desc.php?article_id=371&articlegroup_id=97 

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_
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(อารยะสัทธรรมลังกาวตาโรนามหายานสูตร) ซึ่งเป็นคัมภีร์เล่มส าคัญในกลุ่มไวปุลยสูตร68 โดยกล่าวถึง
สาระส าคัญในเรื่องของจิตนิยมในทางอภิปรัชญาของส านักโยคาจาร ที่มุ่งเน้นให้เห็นสภาวะของจิตว่ามี
ความเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง โลกภายนอกเป็นเพียงมายาภาพที่ถูกจิตปรุงแต่งขึ้นมา 69 ค าศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับค าว่า วิกัลป์ปะ ปรากฏศัพท์ที่ร่วมกันจ านวนมาก เช่น กัลปิตะ กัลปนา กัลปนามาตร วิ
กัลป์ปะ วิกัลปิตะ  วิกัลป์ปมตร วิกัลปสัญญา วิกัลป์ปลักษณะ ปริกัลป์ปะ ปริกัลปิตะ อภูตปริกัลป์ปะ 
สังกัลปะ สังกัลปิตะ ประจัญจะ นิรวิกัลป์ปะ นิรวิกัลปชฺญาณ นิรวิกัลปโลโกตฺรชฺญาณ นิษประปัญจะ 
กลุ่มค าเหล่านี้เป็นการแบ่งแยกความคิดแบบทวิภาวะระหว่างสิ่งที่ถูกยึดถือและภาวะตรงกันข้ามกับ
การคิดแบบแบ่งแยก70 เป็นกระบวนการท างานของจิตที่มีความลึกซึ้งหลายระดับ ค าว่า วิกัลปที่
ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมในโศลกนี้ เห็นได้ชัดว่า เป็นแนวคิดในเรื่องของจิตที่ถูกปรุงแต่ง
ประกอบสร้างขึ้นมา ทุกสิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้นั้นไม่ใช่ความจริงแท้ ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดของการประจักษ์
ภาวะที่เป็นความจริง ก็คือ การสลัดทิ้งมายาภาพทั้งปวงออกไป 

เมื่อพิจารณาตามล าดับ อลังการรูปกะที่สะท้อนผ่านเนื้อหาในโศลกที่ 5 จึงมี
ความสัมพันธ์กับการถ่ายทอดแนวคิดในเชิงพุทธปรัชญาตามหลักปรัชญาปารมิตา และปรัชญาวิช
ญาณวาทอย่างหมดจดงดงาม การสะท้อนสาระทางหลักปรัชญากับความงามของอลังการมีความเป็น
เอกภาพ เห็นได้จากการกล่าวนอบน้อมแด่พระนางปรัชญาปารมิตาในช่วงต้นเรื่องด้วยความศรัทธา 
แล้วตามด้วยการกล่าวถึงพระคุณสมบัติอันเลิศของพระนางปรัชญาปารมิตา จนกระทั่งกวีสื่อแนวคิด
ปรัชญาปารมิตาและปรัชญาวิชญาณวาทตามล าดับ เริ่มจากการกล่าวถึงการพิจารณาอาตมันซึ่งด ารง
สภาวะอนัตตา คือ ความว่างเปล่าโดยการใช้ดวงตาที่ประกอบด้วยปัญญา ใช้รูปกะเป็นสื่อ
เปรียบเทียบดวงตาเป็นอาตมัน และใช้รูปกะกล่าวว่าตาข่ายเป็นความสงสัยหรือจินตนาการที่ไม่
ถูกต้อง จินตนาการที่ไม่ถูกต้องเป็นการปรุงแต่งของจิตว่าเป็นภาพลวงตา การสื่อแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาปารมิตาในโศลกที่ 5 จบลงด้วยการกล่าวว่า เมื่อผู้มีปัญญาได้สัมผัสถึงสภาวะของพระนาง
ปรัชญาปารมิตา พระนางปรัชญาปารมิตาย่อมปลดเปลื้องตาข่าย คือ จินตนาการที่ไม่รู้ สลัดทิ้งมายา

                                           
68คัมภี ร์ ในกลุ่ ม ไ วป ุลยส ูตรของมหายาน ได ้แก ่ 1 .อ ัษฏาสาห ัสร ิกะ -ปร ัชญาปารม ิต า 

(Ashtasaharika-Prajnaparimita) 2. ส ัทธรรมป ุณฑร ีกะ  (Saddharmapundarika) 3.ลล ิตว ิสตระ 
( Lalitavistara) 4.ล ัง ก า วต า ร  ( Lankavatara) 5.ส ุว ร รณ ปร ะภ าส ะ  ( Suvarnaprabhasa) 6.ค ัน ธ ว ย ุห ะ 
(Gandhavyuha) 7.ตถาคตค ุหยกะ  ( Tathagataguhyaka) 8.สมาธ ิร าชะ  ( Samadhiraja) 9.ทศภ ูม ิศ วระ 
(Dasabhumisvara)  

69พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา), “จิตตมาตรของนิกายโยคาจาร: การศึกษาเชิงวิเคราะห์บน
ฐานแนวคิดเรื่องจิตในพระพุทธศาสนายุคต้น” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาราชวิทยาลัย, 2550), 2. 

70เรื่องเดียวกัน, 4-5. 
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ภาพอันเป็นความโง่เขลาอย่างสิ้นเชิง การสื่อแนวคิดทางพุทธปรัชญาดังกล่าว จึงไม่เพียงมีความหมาย
ในทางมโนทัศน์ทางปรัชญาปารมิตาแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความงดงามของอลังการที่สื่อภาพ
พระนางปรัชญาปารมิตาในฐานะบุคคลาธิษฐานได้อย่างงดงามอีกด้วย มองจากจินตนาการของกวี
เช่นนี้ จึงเป็นการสถาปนาตัวตนของพระนางปรัชญาปารมิตาในฐานะสัญลักษณ์แห่งปัญญา ความจริง 
และความงดงามอย่างชัดแจ้งเป็นรูปธรรม 
 

2.2 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

     เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม ที่ปรากฏอลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่าน
เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้ความเปรียบของรูปกะสร้าง
ภาพลักษณ์ของบุคคลส าคัญในอดีตผ่านเนื้อหาอย่างประณีตงดงาม ดังจะพบในเนื้อหาโศลกที่ 7 , 17 
และโศลกที่ 20 

 เนื้อหาในโศลกที่ 7 เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันที่โดดเด่นยิ่ง 
อลังการรูปกะสื่อให้เห็นมิติความหมายที่ลุ่มลึก เนื้อหาโศลกนี้กวีสื่อถึงความเรืองอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสืบเชื้อสายแห่งวงศ์ตระกูลอันประเสริฐ และทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์
อย่างสงบสุข จะเห็นได้ว่ากวีแสดงภาพผ่านความเปรียบ คือ รูปกะ ได้อย่างมีชีวิตชีวาดังต่อไปนี้ 

 
śrīkamvuvaṃśāmvarabhāskaro yo 

   jāto jayādityapurodayādrau / 

prāvodhayat prāṇahṛidamvujāni 

   tejonidhiś śreṣṭhapurādhirājaḥ // 7 
“พระองค์ ทรงเป็นพระอาทิตย์ที่ขึ้นบนท้องฟ้า คือ วงศ์ของศรีกัมพุ

อันรุ่งเรือง ประสูติแล้วบนภูเขาเป็นที่ขึ้นของพระอาทิตย์ คือ เมืองชยาทิตยปุ
ระ ได้ท าให้ดอกบัว คือ ดวงใจของสัตว์โลกเบิกบาน ผู้เป็นที่รองรับของอ านาจ 
ทรงเป็นพระราชาที่เหนือพระราชาองค์อ่ืนๆ อยู่ที่เมืองเศรษฐปุระ” 

 

 จากเนื้อหาโศลกข้างต้น กวีใช้อลังการรูปกะปรากฏในโครงสร้างของ
เนื้อความ 3 ชุด อลังการรูปกะ ในส่วนแรก อยู่ในรูปค าสมาส คือ āmbarabhāskaro มีความหมายว่า 
พระอาทิตย์ที่รุ่งเรืองบนท้องฟ้า คือ ส่วนประกอบของอุปมาน ส่วนพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันเป็นอุปไมย 
เมื่อมองอลังการรูปกะที่ที่เชื่อมโยงกันกับการเปรียบเทียบพระเจ้าเศรษฐวรมันกับดวงพระอาทิตย์ ยัง
สะท้อนให้เห็นอีกมิติหนึ่งด้วยว่าวงศ์ของศรีกัมพุอันรุ่งเรืองนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับดวงพระอาทิตย์ 
อลังการรูปกะอีกชุดหนึ่ง ปรากฏอยู่ในค าศัพท์ว่า ambuja มีความหมายว่า ดอกบัว  คือ ส่วนประกอบ
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ของอุปมานส่วนค าสมาส prāṇahṛda มีความหมายว่า ดวงใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย คือ ส่วนประกอบ
ของอุปไมยเมื่อรวมความเปรียบรูปกะ จะได้อลังการตามความมุ่งหมายของกวี เพ่ือสื่อภาพว่าพระเจ้า
ศรีเศรษฐวรมันทรงเป็นพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าบนท้องฟ้า ทั้งนี้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ในวงศ์แห่ง
ศรีกัมพุอันรุ่งเรืองสูงส่ง และรูปกะอีกชุดหนึ่งสื่อนัยว่า ดอกบัว คือ ดวงใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เพ่ือ
สื่อว่าดวงใจของสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดความปีติสุข (prābodhayat) ที่มีพระราชาผู้ประเสริฐแห่งเมืองเศรษฐ

ปุระเช่นนี้ 
 ถึงแม้อลังการรูปกะในโศลกที่ 7 จะไม่ได้ปรากฏลักษณะของสิ่งสองสิ่งที่

เปรียบเทียบโดยครบถ้วนอย่างตรงไปตรงมา แต่นัยความหมายในเนื้อความได้สะท้อนมิติของสิ่งสองสิ่ง
ที่มีคุณลักษณะที่เหมือนกัน กล่าวคือ กวีไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันทรงมี
คุณลักษณะยิ่งใหญ่ประการใด แต่เมื่อกวีอธิบายสิ่งที่มาเปรียบเทียบ คือ ดวงอาทิตย์ที่รุ่งเรือง ย่อม
แสดงภาพพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันว่ามีความรุ่งเรืองเช่นเดียวกับดวงพระอาทิตย์ หรือเมื่อกล่าวถึง
ดอกบัว กวีไม่ได้อธิบายว่าดอกบัวมีลักษณะเป็นเช่นไร แต่เมื่อกวีกล่าวว่าหัวใจของสัตว์โลกได้เบิกบาน 
ย่อมสื่อภาพให้เห็นว่าดอกบัวก าลังเบ่งบานรับกับแสงพระอาทิตย์ 

ยิ่งไปกว่านั้น หากพิเคราะห์องค์ประกอบของอลังการในโศลกข้างต้น นับว่ากวี
จัดวางรายละเอียดเพ่ือสื่อความงามอย่างมีเอกภาพ โดยใช้รูปกะเพ่ิมคุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างลงตัว 
จะเห็นได้ว่ากวีใช้ค าศัพท์ bhāskara หมายถึง ผู้ท าให้สว่าง หรือผู้กระท าแสง ในที่นี้มีความหมายว่า 
พระอาทิตย์ มาเล่นล้อความงามของเนื้อความได้รื่นไหลเกิดอลังการอย่างเพริศแพร้ว  พระอาทิตย์ใน
ความหมายนี้เป็นการสื่อความงามที่โดดเด่น เริ่มแรกนั้นกวีเปรียบพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันเป็น        
พระอาทิตย์ คือ ใช้กลวิธีแบบอลังการรูปกะเป็นตัวตั้ง  ล าดับถัดมากวีกล่าวอ้างถึงพระอาทิตย์แสดง
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติขณะโผล่ขึ้นบนยอดภูเขา เพ่ือสื่อไปยังเมืองที่มีความหมายว่าเป็นเมือง     
ชัยชนะแห่งพระอาทิตย์ คือ ชยาทิตยปุระ jayādityapura ซึ่งตั้งอยู่ที่ราบสูงบนเนินเขา มองเห็น       
พระอาทิตย์โคจรขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างแจ่มชัด พระอาทิตย์ในเนื้อความนี้จึงสื่อนัยซ้อนทับกันเป็นชั้น เรียง
ต่อกันไป ดังจะแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงอลังการรูปกะโดยการเปรียบเทียบพระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน 
กับพระอาทิตย์ และพระอาทิตย์กับเมืองชยาทิตยปุระ  

หากพิจารณาความส าคัญของพระอาทิตย์ในทางอารยธรรมเขมร ปราสาทหิน
ของเขมรส่วนใหญ่มักสร้างโดยหันไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นทิศมงคลที่พระอาทิตย์ขึ้น เพราะเปรียบ
ได้กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ (แสงพระอาทิตย์ขณะขึ้นบนท้องฟ้า) การเริ่มต้นสื่อนัยถึงความเจริญรุ่งเรือง 
รวมทั้งมักถือคติว่าแสงพระอาทิตย์นั้นก่อพลังแก่รูปเคารพที่ประดิษฐานอยู่ภายในเทวสถานด้วย71  
ด้วยเหตุนี้ การที่กวีระบุถึงเมืองชยาทิตยปุระตั้งอยู่บนภูเขาจึงเป็นภูมิสถานที่ตั้งอันเหมาะสมกับการจัด

                                           
71อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ทิพยนิยายจากปราสาทหิน, 33-34. 
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วางต าแหน่งสิ่งก่อสร้างให้รับแสงพระอาทิตย์ได้เต็มที่ยามรุ่งอรุณ  ส่วนความส าคั ญในแง่องค์
พระมหากษัตริย์ พระอาทิตย์ตามคติฮินดู เป็นเทพเจ้าที่ทรงอานุภาพ มีรัศมีร้อนแรง ให้ความแสงสว่าง
และความร้อนแก่โลกมนุษย์72 พระอาทิตย์ยังเป็นที่มาของสูรยวงศ์ อันเป็นวงศ์พระมหากษัตริย์ที่
บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพ ซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาในการสืบราชสกุล ทางหนึ่งทรงสืบเชื้อสายมา
จากสูรยวงศ์ซึ่งผสมรวมกับจันทรวงศ์ ดังความตอนหนึ่ง ในจารึกปักษีจ ากรง โศลกที่ 11 ด าเนินเรื่อง
ด้วยบทน้อมไหว้พระกัมพุสวายัมภู กวีกล่าวว่าพระองค์ทรงสืบสันติวงศ์จากการรวมกันระหว่าง                
สูรยวงศ์และจันทรวงศ์73 

ดังนั้น ตามโศลกในจารึกปราสาทตาพรหมดังกล่าว พระเจ้าศรีเศรษฐวรมันจึง
ทรงมีเชื้อสายแห่งสูรยวงศ์ด้วย ส่วนความส าคัญในแง่คติความเชื่อทางศาสนา วรรณะพราหมณ์ตั้งแต่
โบราณกาลนับถือพระอาทิตย์ในฐานะเทพนพเคราะห์ มีบทสวดอันเก่าแก่บูชาสูรยเทพ และมีการบูชา
พระสูรยะอยู่พอสมควร74 

พิจารณาตามนัยนี้  พระเจ้าศรี เศรษฐวรมันจึงทรงด ารงสถานะเป็น                    
พระสูรยเทพแห่งวงศ์กัมพุอีกประการหนึ่งด้วย และหากพินิจตามขนบการแต่งบทประพันธ์สดุดี            
พระเกียรติ พระอาทิตย์หรือแสงอาทิตย์อันรุ่งโรจน์ เป็นสัญญะแทนแสนยานุภาพองค์พระมหากษัตริย์
อย่างยิ่งใหญ่ ร้อนแรง และทรงพลังแสงอันร้อนแรงของสุริยะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางกั้น เช่น
ความเกรียงไกรของพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันที่รุ่งเรืองบนท้องฟ้าก็อาจแผ่แสนยานุภาพท าลายทุกสิ่งทุก
อย่างได้เช่นกัน แต่นัยในโศลกข้างต้นนี้แสงแห่งสุริยะมิได้ประหัตประหารทุกสิ่งที่ขวางกั้น แต่กวีแสดง
ให้เห็นว่าการส่องแสงเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ อีกนัยหนึ่งคือแสงดวงอาทิตย์ปลุกเร้าความมีชีวิตชีวา
ของสรรพสิ่ง  

ไม่เพียงรูปกะที่เปรียบพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันเป็นพระอาทิตย์อันเป็นศรีแห่ง
วงศ์กัมพุ และทวยราษฎร์จะลึกซึ้งกินใจ กวีใช้รูปกะเชื่อมโยงต่อเนื่องเพ่ือแสดงให้เห็นด้วยว่าดวงใจ 
คือ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแห่งเมืองเศรษฐปุระเบิกบานเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์ (prābodhayat prāṇa 

hṛid ambujāni) โดยกวีเปรียบเทียบภาพดวงใจของสิ่งมีชีวิตในเมืองเศรษฐปุระเป็นดอกบัวที่บานรับ

                                           
72Vettam Mani, PURĀṆIC ENCYCLOPAEDIA: a comprehensive dictionary with special 

reference to the Epic and Puranicliterature, 771. 
73มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, “บทสดุดีในจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา,” ใน ภาษา-จารึก 6 

(กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542. เนื่องในวาระครบ 5 รอบ และ
เกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรศรี วรศะริน), 285. 

74ดูใน ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, “พระอาทิตย์ในวรรณคดีพระเวท,” ใน วิทยารัตนากร : รวมบทความ
วิชาการอักษรศาสตร์ ของศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 144-151. 
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แสงพระอาทิตย์ การเปรียบดวงใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นดอกบัว75 พิจารณาจากมิตินี้ คือ ภาพพจน์
อันเกิดจากกกระบวนการสร้างสรรค์อลังการอย่างประณีตลึกซึ้ง อ่อนโยน และงดงามน่ารื่นรมย์ยิ่ง 

ดอกบัวเป็นความเปรียบในเชิงรูปกะที่เป็นขนบวรรณศิลป์ การอ้างถึงดอกบัว
ในบทกวีนิพนธ์เป็นการพิจารณาความงามของพืชชนิดนี้ ด้วยคุณลักษณะของบัวจัดว่าเป็นพืชน้ าพันธ์
ไม้ดอกที่สวยงาม มีหลากหลายสีทั้งสีน้ าเงิน สีขาว สีชมพู สีเหลือง ดอกบัวมีทั้งบานในยามเช้าและ
บานรับแสงพระจันทร์เวลากลางคืน76 และด้วยการเจริญพันธุ์ของบัวแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทั้งใน
บึง หนองน้ า และแม่น้ าในล าคลอง บัวจึงมีความโดดเด่นในแง่บุปผาที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ซึ่ง
ความนิยมหรือยกย่องว่าบัวเป็นพืชที่มีความเป็นเลิศนี้ สะท้อนให้เห็นในทางอารยธรรมอินเดียที่นับถือ
ดอกบัวเป็นไม้ดอกมงคล มีความเก่าแก่ในทางประวัติศาสตร์ หลักฐานโดยเมกาธีนีส (Megasthenes) 
ชาวกรีกที่เดินทางเข้ามาอินเดียสมัยพระเจ้าจันทรคุปต์ แห่งราชวงศ์เมารยะ บันทึกความงดงามน่า
รื่นรมย์ของพระราชวงศ์พระราชา77 ซึ่งน่าจะมีบัวหลากหลายสีสันในสระอันงดงามนั้น กวีสันสกฤตมัก
อ้างถึงดอกบัวอยู่เสมอในฐานะพันธุ์ไม้แห่งความงาม และน าดอกบัวมาใช้เป็นความเปรียบกับหญิงสาว 
รวมทั้งก าเนิดเทพเจ้ามักแสดงต านานที่เกี่ยวโยงกับดอกบัว ดังในมหาภารตะกล่าวถึงดอกบัวว่าก าเนิด
อยู่บนสวรรค์ พระพรหมทรงปรากฏพระองค์ขึ้นมาจากดอกบัวนั้น หรือการที่พระนางลักษมีทรงถือ
ก าเนิดมาจากดอกบัว เป็นต้น รวมทั้งศาสนาพุทธมีการกล่าวอ้างดอกบัวเป็นดอกไม้พุทธบูชาตั้งแต่
สมัยพุทธกาล 

ด้วยความส าคัญของดอกบัวตามที่กล่าวมานี้ ยิ่งเห็นชัดเจนว่าการเปรียบหัวใจ
ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายภายในเมืองเศรษฐปุระ เป็นดอกบัวจึงท าให้เห็นภาพประชาชนภายในเมืองเป็น
ดอกบัวภายในสระอันกว้างใหญ่ หล่อเลี้ยงความงามด้วยแสงแดด คือ การที่ประชาชนได้เฝ้าชื่นชม  
พระบารมีของพระมหากษัตริย์เปรียบประหนึ่งการได้สัมผัสกับพระบารมีของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่
รักซึ่งได้หล่อเลี้ยงความผาสุกของชีวิตไม่ต่างกัน ซึ่งในจารึกแปรรูป โศลกที่ 71 ได้กล่าวถึงความเปรียบ

                                           
 

75ในแง่ค าศัพท์ มีค าศัพท์หน่ึงนิยมใช้กันมาก คือ  Kamala ในภาษาไทยใช้ว่า กมล มีความหมาย
ร่วมกันระหว่างดอกบัวและหัวใจ ผู้ใช้ค านี้คงเห็นลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของดอกบัวซึ่งมีรูปทรงเป็นกระพุ่ม คล้าย
หัวใจ จึงแสดงความหมายได้สองนัยดังกล่าว 

 
76หากแบ่งประเภทของบัวตามหลักพฤกษศาสตร์จะแบ่งได้สองอย่าง คือ บัวหลวงและบัวสาย 

บัวหลวงมีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบกลม ขอบใบเรียบ ก้านใบและก้านดอกมีหนาม ขึ้นอยู่ห่างๆ กัน ใบและดอกโผล่
ขึ้นพ้นน้ า ส่วนบัวสาย มีเหง้าในตมที่สั้น ใบกลม ขอบใบเรียบหรือจัก อยู่ชิดกันเป็นกระจุก ก้านใบและดอกอ่อน
เรียบเนียนไม่มีหนาม ใบและดอกโผล่พ้นผิวน้ า ส่วนผลหรือที่เรียกว่า โตนดจมอยู่ในน้ า  ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546),  618. 

 
77บุบผา เต็งสุวรรณ, “บัวในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521),24. 
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ในลักษณะเช่นนี้โดยแสดงภาพพระมหากษัตริย์ได้ท าให้ดอกบัวบานงดงาม ดังที่ว่า “พระองค์เป็น
แหล่งของดอกโกมุท ที่บานด้วยมณฑลบริสุทธิ์ของพราหมณ์และกษัตริย์ มีแสงจันทร์บริสุทธิ์ ท าให้เกิด
ความยินดี ดุจดอกบัวขาวที่บานภายใต้การกระท าของรังสีอันสดใสแห่งแสงจันทร์”78 ดอกบัวที่บาน
ซึ่งได้รับแสงอันบริสุทธิ์ของพระจันทร์ในแง่นี้ จึงหมายถึงประชาชนทั้งหลายที่ได้ประจักษ์ในพระบารมี
ของพระมหากษัตริย์ แล้วเกิดความชื่นชมยินดีนั่นเอง 

กล่าวได้ว่าความเปรียบรูปกะข้างต้น สะท้อนลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันในแง่
ที่ว่าดอกบัวมีรูปทรงคล้ายหัวใจของมนุษย์ และมีความส าคัญร่วมกันในแง่ที่ว่า ดอกบัวมีความส าคัญ
เป็นราชินีแห่งไม้ดอกมงคล ส่วนดวงใจมีความส าคัญเป็นอวัยวะที่ส าคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต ดอกบัวเป็น
สัญลักษณ์แห่งความนอบน้อมบูชา ส่วนดวงใจของทวยราษฎร์ในเมืองเศรษฐปุระต่างนอบน้อมแด่
พระราชาของตน  

ยิ่งไปกว่านั้น ดอกบัวที่เบิกบานหรืออีกภาพหนึ่งคือดวงใจของสิ่งมีชีวิตที่ปีติสุข 
จึงส่งเสริมคุณลักษณะความโดดเด่นของพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันได้อย่างครบถ้วน นับตั้งแต่พระองค์
ทรงเปรียบเป็นพระอาทิตย์อันรุ่งเรือง ทรงสืบเชื้อสายจากวงศ์แห่งศรีกัมพุ ณ เมืองชยาทิตยปุระที่มี
ความรุ่งโรจน์เช่นแสงอาทิตย์ เมื่อพระเจ้าศรีเศรษฐวรมันทรงปกครองทวยราษฎร์ ณ เมืองเศรษฐปุระ 
ประชานิกรของพระองค์ก็เป็นดอกบัวอันเบิกบาน มีความผาสุกร่มรื่นด้วยพระบารมี การใช้อลังการรูป
กะเช่นที่อภิปรายอย่างละเอียดนี้ จึงเห็นความส าคัญของอลังการได้อย่างแจ่มแจ้งว่าส่งเสริม
ภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์อย่างดงาม และส่งสารในจารึกให้เกิดอลังการอย่างละเมียดละไม  

 เมื่อกวีกล่าวถึงความสนพระราชฤทัยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อค าสอนของ
พระพุทธเจ้า อลังการรูปกะเป็นกลวิธีการเปรียบเทียบที่สื่อให้เห็นภาพ และสื่อนัยเกี่ยวกับความศรัทธา
ในค าสอนของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ในโศลกท่ี 17 ต่อไปนี้ 

 
      śākyenduśāsanasudhājanitātmatṛptir 

      bhikṣudvijārthijanasātkṛitabhūtisāraḥ / 

      sārañ jighṛkṣur aśubhāyatanād asārāt 

      kāyād ajasrajinapādakṛtānatir yaḥ  // 17 
“พระองค์ (พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน) ทรงมีความอิ่มใจที่เกิดขึ้นแล้ว 

เพราะน้ าอมฤต คือ ค าสั่งสอนของพระจันทร์แห่งวงศ์ศากยะ (พระพุทธเจ้า) ผู้
ได้สร้างแก่นสารของความเจริญ (ทางด้านวัตถุ) จากพระภิกษุ พราหมณ์ และ
ยาจกทั้งหลาย มีพระราชประสงค์ที่จะจับสาระ (แก่นสาร) จากร่างกายที่ไม่มี

                                           
78ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกแปรรูป (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2543), 72. 
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แก่นสาร กายซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งที่ไม่สะอาด พระองค์จึงเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อ
พระบาทของพระชินะเจ้าอยู่ตลอดเวลา” 

 

เ นื้ อ ห า ใ น โ ศ ล ก นี้  ก วี ใ ช้ ค า ศั พ ท์ ใ น รู ป ข อ ง ค า ส ม า ส ว่ า 
śākyenduśāsanasudhā ซึ่งประกอบด้วยค าศัพท์ คือ śākyendu มีความหมายว่า พระจันทร์แห่ง
วงศ์ศากยะ ในที่นี้คือพระพุทธเจ้า śāsana มีความหมายว่า ค าสอน และ sudhā มีความหมายว่า น้ า
อมฤต รวมเนื้อความจะสื่อความหมายได้ว่า “อมฤตคือ ค าสั่งสอนของพระจันทร์แห่งวงศ์ศากยะ” 
การสื่อความหมายดังกล่าวนี้ จะเห็นความสวยงามของอลังการรูปกะที่เปรียบน้ าอมฤต คือ ค าสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งดียวกัน 

อลั ง กา รที่ ส ะท้ อนผ่ าน เนื้ อห าข้ า งต้ น  ยื นยั น ให้ เ ห็ นถึ ง คว าม เชื่ อ
พระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความเลื่อมใสของพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งพระมหากษัตริย์ที่กวี
กล่าวถึงในเนื้อความนี้ คือ  พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน พระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีแสดง
ความหมายให้เห็นว่าพระองค์ได้รับเอาค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่ยึดเหนี่ยว ทรงเคารพ
พระพุทธเจ้าอยู่เสมอ ดังข้อความที่ว่า “ทรงมีความนอบน้อมที่ถูกกระท าแล้วแทบพระบาทของพระชิน
เจ้าอย่างไม่หยุดหย่อน” การอ้างถึงค าสอนของพระพุทธองค์ว่าเทียบได้กับน้ าอมฤตในแง่นี้จึงเป็นการ
สื่อความวิเศษหรือพระคุณสมบัติของพระธรรมว่ามีความชุ่มฉ่ าเหมือนกับสายน้ า และยกความดีเลิศ
ของพระธรรมว่ามีความเป็นอมตะ กล่าวคือ ผู้ที่ได้เลื่อมใสและประจักษ์ในค าสอนของพระพุทธเจ้า
ย่อมได้รับน้ าอมฤตปลุกเร้าความมีชีวิตชีวาและเป็นพลังให้บุคคลนั้นมีความเป็นอมตะ 

ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง การที่กวีใช้ศัพท์ śākyendu ที่สื่อความหมาย
ว่าพระพุทธเจ้า คือ พระจันทร์แห่งวงศ์ศากยะ ยังถือเป็นรูปกะได้ด้วย เพราะผู้อ่านจะต้องเข้าใจว่า
พระจันทร์แห่งศากยวงศ์ในที่นี้ คือ พระสมณโคดม สอดรับกับพุทธประวัติที่ว่าพระองค์ประสูติยังวงศ์
ศากยะ และการใช้ศัพท์ดังกล่าวยังโยงกับศัพท์ sudhā ที่สื่อความหมายถึงน้ าอมฤตได้อย่างแยบยล
ด้วย เนื่องจากพระจันทร์ถือก าเนิดขึ้นมาในคราวกวนน้ าอมฤต และอีกประการหนึ่งการสื่อว่าค าสอน
เป็นน้ าอมฤต จึงเป็นภาพแทนของพระพุทธเจ้าได้อย่างประณีตงดงาม เนื่องจากพระธรรมเป็นตัวแทน
ของพระพุทธเจ้า ในความคิดของกวีพระพุทธเจ้าคือพระจันทร์อันรุ่งเรือง ค าสอนที่เป็นน้ าอมฤตนี้จึง
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระจันทร์กับพระพุทธเจ้าได้อย่างกลมกลืน อนึ่ง การสร้างความเปรียบใน
โศลกที่ 17 ข้างต้น จ าเป็นต้องเข้าใจขนบของกวีซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญในการสร้างอลังการด้วย 
กล่าวคือ เมื่อกวีเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเป็นพระจันทร์แล้ว กวีได้เปรียบค าสอนเป็นน้ าอมฤตเพ่ือ
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เชื่อมโยงเข้ากับเนื้อความด้วย เพราะน้ าอมฤตเกิดจากแสงของพระจันทร์79  เนื้อหาโศลกที่ 20 กวีใช้
อลังการรูปกะแสดงความหมายแฝงของค าศัพท์เปรียบเทียบพระเจ้าธรณีนทรวรมันว่าเป็นพระยานาค 
นับว่าเป็นความเปรียบรูปกะที่โดดเด่นอีกโศลกหนึ่งในจารึกปราสาทตาพรหม เริ่มต้นกวีกล่าวถึงพระ
คุณสมบัติอันดีเลิศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติ ดังเนื้อหาต่อไปนี้ 

 
   yaṃ prāpya kāntam anavadyaguṇaikarāgī 

     māśaṃsitan nu dharaṇ īndra bhujaṅgajātam / 

   prācyān nikāmagaṇikā rucim apy apāsya 

     dhātrī ratiṃ vidadhatī suṣuve śubhāni // 20 
  “พระนางปฤถวี ผู้เป็นราวกับว่าหญิงแพศยาผู้มากด้วยความใคร่ 

หลังจากที่ได้รับพระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) เป็นสามี ผู้เป็นลูกของชายชู้ 
คือ พระเจ้าธรณีนทร ผู้ได้รับการสรรเสริญแล้วโดยพระมารดา ขณะที่มี
เพศสัมพันธ์ พระนางผู้ยึดติดอยู่อย่างเดียวกับคุณสมบัติที่ไม่มีที่ติ จึงเป็นผู้ที่ไม่
มีความสนใจทางกาม จึงได้ปล่อยสิ่ งที่ งดงามออกมา (ท าให้แผ่นดิน
เจริญรุ่งเรือง) โดยหลีกเลี่ยงความพึงพอใจที่เคยมีอยู่แต่ก่อน” 

 
อลังการที่ปรากฏในโศลกข้างต้น มีทั้งอุตเปรกษาและรูปกะ คือ กวีสื่อ

อลังการในรูปของจินตนาการมองวัตถุสองสิ่งที่เห็นว่าคงเนื่องมาจากผลอีกสิ่งหนึ่ง กับการเปรียบเทียบ
วัตถุที่มองเห็นสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เพ่ือจ าลองภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีคุณสมบัติดี
เลิศ อุตเปรกษาในโศลกที่ 20 ผู้วิจัยได้น าไปกล่าวในหัวข้อการวิจารณ์อุตเปรกษาในจารึกปราสาทตา
พรหม เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยจะชี้ให้เห็นความงามของอลังการรูปกะเป็นส าคัญ 

อลังการรูปกะที่ปรากฏในโศลกที่ 20 มีอยู่ด้วยกัน 2 มิติ ดังจะเห็นได้ว่ากวี
เปรียบเทียบแผ่นดินว่ามีลักษณะเป็นหญิงสาวแพศยาได้รับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสามี (yaṃ 

prāpya kāntam) ซึ่งแผ่นดิน (dhātrī) ที่สมมติรูปร่างเป็นหญิงงามเมืองนี้ อาจเป็นพระนางปฤถวี ผู้

เป็นเทวีของแผ่นดิน หรือเป็นพระนางลักษมี ซึ่งเป็นพระมารดาของโลกก็ได้เช่นกัน การแสดงภาพ
แผ่นดินให้เป็นเทพเทวีส าคัญของพราหมณ์ เป็นการยกย่องพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เนื่องจากพระเทวีทรงพอใจในพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่
ปราศจากจุดบกพร่อง อนึ่ง หากตีความพระเทวีตามคติของศาสนาพุทธจะเห็นได้ว่าพระเทวีผู้ดูแล
แผ่นดินโลก หรือท่ีปรากฏร่างเป็นพระแม่ปฐพีนี้ เป็นผู้มีบทบาทต่อการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์

                                           
79สัมภาษณ์จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

22 มกราคม 2559 
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อย่างมีนัยส าคัญ เพราะทรงรับรองกุศลความดีงามที่พระโพธิสัตว์สั่งสมไว้นานนับอสงไขย  แต่ถ้า
ตีความมารดาของแผ่นดินว่าเป็นพระนางลักษมี ภาพดังกล่าวนี้จะสอดคล้องกับขนบของกวีที่เ ชื่อว่า
พระนางลักษมีคอยโอบกอดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ คือ ยกพระมหากษัตริย์นั้นเป็นประหนึ่งสวามี
ของพระนาง   

อลังการรูปกะอีกมิติหนึ่ง คือ การเปรียบเทียบพระเจ้าธรณีนทรวรมันผู้ให้
ก าเนิดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเป็นพระยานาค ซี่งอลังการดังกล่าวนี้เป็นรูปกะที่งดงามและสื่อ
ค ว า ม ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง ค ม ค า ย ม า ก  ดั ง ศั พ ท์ ส ม า ส ที่ สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ไ ด้ ห ล า ย นั ย ว่ า 

dharaṇīndrabhujaṅgajātam ความหมายของค าศัพท์ตามในโศลกนี้ แปลว่า ชายชู้ กล่าวคือ 
เปรียบพระเจ้าธรณีนทรวรมันเป็นสามีคนแรกของพระนางปฤถวี ซึ่งต่อมาพระนางปฤถวีได้รับพระเจ้า
ชัยวรมันที่7 เป็นสามีคนที่สอง แต่หากจะแยกศัพท์ว่า dharaṇīndra แปลว่า พระเจ้าธรณีนทรวรมัน 

bhujaṅga แปลว่า งูใหญ่ jātam แปลว่า เกิดความหมายดังกล่าวจะสื่อได้ว่า “(พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ผู้
เกิดจากพระยานาคคือ พระเจ้าธรณีนทรวรมัน” ซึ่งอุปไมยในที่นี้ คือ พระเจ้าธรณีนทรวรมัน ส่วน
อุปมาน คือ พระยานาค การเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์เป็นพระยานาค เพราะอิงกับคติความเชื่อ
ทางศาสนาของพราหมณ์ เนื่องจากพระยานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพมาก พระยานาค
เป็นผู้แบกแผ่นดินโลกเอาไว้ กวีสื่อภาพว่าพระเจ้าธรณีนทรวรมัน เป็นพระยาเศษนาคซึ่งแบกแผ่นดิน
โลกเอาไว้ พระยาเศษนาคหรือพระยาอนันตนาคราชเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพาหนะที่บรรทมของพระ
นารายณ์ และเม่ือใดพระยาเศษนาคเคลื่อนไหวโลกจะสั่นสะเทือนไปด้วย80 แนวคิดนี้ปรากฏในจารึก
แปรรูปด้วย ดังเนื้อความในโศลกที่  40 เมื่อกวีผู้แต่งจารึกอ้างถึงพระยานาคที่ เชื่อมโยงกับ
พระมหากษัตริย์ว่า “พญานาค ได้น าแก้วมณีท่ีส่องไสวของนาค จ านวนหนึ่งพัน ให้แก่พระองค์ ผู้แบก
ภาระของโลกไว้อย่างมั่นคง ผู้ประหนึ่งปลดภาระออกแล้วด้วยความยินดี ได้รวมนาคทั้งปวงไว้ใน
เครื่องประดับทองค า”81จะเห็นภาพพระมหากษัตริย์มีภาระหน้าที่ส าคัญ คือ การแผ่นดินโลกเอาไว้ 
พิจารณาอย่างลึกซ้ึงพระมหากษัตริย์ก็คือพระยานาคซึ่งหนุนแผ่นดินโลกเอาไว้นั่นเอง 

นัยนี้จะเห็นได้ว่ากวีแฝงความหมายในเชิงยกย่องพระเจ้าธรณีนทรวรมันใน
ทางอ้อมด้วย คือ พระเจ้าธรณีนทรวรมันมีความเป็นใหญ่บนแผ่นดินโลก ทรงมีหน้าที่ดูแลรักษา
แผ่นดินไว้ทั้งหมด พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในโลก นอกจากนี้ การที่กวีมองภาพ
ว่าพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นพระยาเศษนาคราชดังกล่าว ยังสะท้อนความหมายแฝงที่
เชื่อมโยงกันกับภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ด้วย กล่าวคือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีสถานภาพเป็น

                                           
80Vettam Mani, PURĀṆIC ENCYCLOPAEDIA: a comprehensive dictionary with special 

reference to the Epic and Puranicliterature, 281-284. 
81ค าแปลดใูน ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกปราสาทแปรรูป, 67. 
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พระนารายณ์ในอีกมิติหนึ่ง เพราะพระยาเศษนาคราชอยู่ใกล้ชิดกับพระนารายณ์ในเกษียรสมุทร
ตลอดเวลา ในช่วงที่พระนารายณ์อวตารเป็นบุรุษผู้กล้าหาญ พระยาเศษนาคราชก็ย่อมถือก าเนิดยัง
โลกมนุษย์ หรือเป็นผู้ช่วยเหลือพระนารายณ์อวตารอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อมองภาพพระยาเศษนาคราช
จึงปรากฏภาพของพระนารายณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแทพผู้ยิ่งใหญ่ของศาสนาฮินดูควบคู่กันไปด้วย และ
สอดคล้องกับขนบส าคัญประการหนึ่งในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์  คือ กวีจะมองภาพของ
พระมหากษัตริย์เป็นเทพเจ้าผู้สูงสุดอยู่เสมอ  

ความงดงามของอลังการรูปกะในโศลกที่ 20 ดังที่ได้วิจารณ์มาตามล าดับ จึง
ยืนยันให้เห็นคุณค่าของอลังการซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการสื่อความงามของเนื้อความอย่าง
ประณีตลึกซึ้ง และที่ส าคัญกระบวนการสร้างสรรค์อลังการโดยเฉพาะอลังการรูปกะในเนื้อความนี้ มี
ความซับซ้อนในการพิจารณาความหมาย กล่าวคือ การเปรียบเทียบแผ่นดินมีสถานะเป็นเทพสตรี 
และการเปรียบเทียบพระเจ้าธรณีนทรวรมันในรูปลักษณ์ของพระยานาคยังสะท้อนแนวคิดคติความ
เชื่อทางศาสนาที่ตีความหมายได้อย่างหลากหลาย 

  2.3 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

 จารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏอลังการรูปกะโดยสะท้อนภาพผ่านเนื้อหา
เกี่ยวกับสถานภาพและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นว่ามีอยู่ในหลายโศลก ความ
งดงามของอลังการในโศลกที่สะท้อนเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นว่ามีความงดงามลึกซึ้ง
เป็นพิเศษ กวีเลือกสรรถ้อยค าอย่างประณีตเพ่ือสื่อความหมายและการใช้ความเปรียบที่แพรวพราว ดัง
จะพิจารณาเนื้อหาในโศลกท่ี 21,22 และโศลกที่ 28 ต่อไปนี้ 

 
   āsphālitabhramitavairikarīndraśaila- 

   rājo bhujor ativalena raṇāmvudhau yaḥ / 

   lakṣmīsitadviradarājaturaṅgaratna- 

     prāpto harer jaladhī manthanam anvakārṣit // 21 

“พระองค์ ผู้ได้ทรงกระท าให้ภูเขามันทระ คือ พระยาช้างของข้าศึกให้
หมุนกลับไปกลับมา ในมหาสมุทร คือ สนามรบ ด้วยพละก าลังที่ทรงพลังของ
พระพาหา  จึ งทร ง ได้ รั บ ชั ยชนะ  (พระลั กษมี )  พระยาช้ า ง เผื อ ก               
(พระยาช้างไอราวต) และม้าแก้ว (ม้าอุจฉัยศรพ) ราวกับว่าพระองค์ได้
เลียนแบบการกวนเกษียรสมุทรของพระหริ” 
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เนื้อหาโศลกที่ 21 ข้างต้นนี้เป็นบทสรรเสริญวีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ที่โดดเด่นมาก กวีใช้ทั้งอลังการอุตเปรกษาและอลังการรูปกะเพ่ือยืนยันให้เห็นความยิ่งใหญ่เกรียงไกร
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการประกอบการยุทธ์ ณ สมรภูมิรบ ในส่วนอลังการอุตเปรกษาเพ่ือสื่อ
จินตนาการของกวีนั้น ผู้วิจัยได้น าโศลกนี้ไปแสดงรายละเอียดในหัวข้อการวิจารณ์อุตเปรกษาที่ปรากฏ
ในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียดแล้ว ในบทวิเคราะห์และวิจารณ์นี้จะชี้ให้เห็นความงามจาก
การเปรียบเทียบวัตถุสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งตามแนวทางอลังการรูปกะ  

จะเห็นได้ว่าเนื้อความในโศลกข้างต้นมีรูปกะที่ปรากฏผ่านเนื้อหาของโศลก
ด้วยกันสองส่วนได้แก่ 1. กวีเปรียบเทียบพระยาช้างของข้าศึกมีรูปลักษณ์เป็นเช่นเดียวกับภูเขา
มันทระ ทั้งพระยาช้างและภูเขามันทระมีลักษณะการเคลื่อนไหว และหมุนกลับไปกลับมาเหมือนกัน 
2. กวีเปรียบเทียบสนามรบเป็นมหาสมุทร โดยกล่าวว่าสนามรบนั้นเป็นมหาสมุทรแห่งการรบ การใช้
รูปกะเพ่ือเปรียบเทียบพระยาช้างกับภูเขามันทระว่าเป็นสิ่งเดียวกันนั้น กวีได้กล่าวถึงอุปมานและ
อุปไมยเป็นสมาสในบาทที่ 1 ทั้งบาทดังที่ว่า  āsphālitabhramitavairikarīndraśailarājo ซึ่งแยก
ค าศัพท์ได้ว่า āsphālita แปลว่า ท าให้เคลื่อนแล้ว bhramita แปลว่า หมุนกลับไปกลับมา vairi แปลว่า ข้าศึก

karīndra แปลว่า พระยาช้างหรือจอมช้าง śailarājo แปลว่า เจ้าแห่งภูเขา คือ ภูเขามันทระ อุปไมยใน
ข้อความนี้ คือ พระยาช้างของข้าศึก ส่วนอุปมานที่น ามาเปรียบกับพระยาช้าง คือ ภูเขามันทระ ส่วน
รูปกะอย่างที่สอง กวีใช้ศัพท์สมาสที่ว่า raṇāmvudhau แยกศัพท์ได้เป็น raṇa แปลได้ว่า การรบ กับ 

āmvudhau แปลว่า มหาสมุทร เมื่อรวมความหมายจะสื่อถึงอลังการรูปกะว่า มหาสมุทรเป็นสนามรบ 
หรือหมายถึงในมหาสมุทรแห่งการสู้รบ ซึ่งมหาสมุทรเป็นอุปมานน ามาเปรียบกับสนามรบ คือ อุปไมย 
เพ่ือสื่อให้เห็นว่าสนามรบที่นองไปด้วยเลือดเหมือนน้ าในมหาสมุทร 

อนึ่ง การที่กวีใช้รูปกะเปรียบเทียบสนามรบเป็นมหาสมุทร นับว่าเป็นการสื่อ
ความงามในทางอลังการได้เด่นมาก ในที่นี้ผู้วิจัยใคร่ตั้งค าถามว่า เหตุใดกวีจึงใช้พ้ืนที่ คือ มหาสมุทร
มาเปรียบเป็นพ้ืนที่ คือ สนามรบ ค าตอบข้อแรก หากพิจารณาเนื้อความในจารึกหลักอ่ืนประกอบด้วย 
อาจเห็นมิติการสร้างอลังการรูปกะในแง่นี้ได้ชัดขึ้น 

  ในจารึกประจ ารัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 คือ จารึกปราสาท
แปรรูป กวีกล่าวถึงทะเลเลือดไว้ในโศลกที่ 79 แสดงภาพจินตนาการให้เห็นว่า การท าสงครามของ
พระมหากษัตริย์ อาวุธคือลูกศรอันเปรียบประดุจเป็นพวงมาลาได้พุ่งสังหารข้าศึกจนพ้ืนดินกลายเป็น
ทะเลเลือด ดังเนื้อความที่ว่า 
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   kālālalākṣāruṇitā vikīrṇṇa- 

   bāṇāvataṃsā drutamauktikasrak/ 

   yaṃ prāptavatyāḥ praharantam āśu 

   reje raṇorvvī paṭadhīva lakṣyāḥ // 79 
“พวงมาลาลูกศรมีสีแดงราวกับทะเลเลือด กระจัดกระจาย ณ ที่แห่งนี้ 

เป็นพวงมาลาไข่มุกมงกุฎอันเกลื่อนกล่น ในแผ่นดินที่เป็นสนามแห่งสงคราม ดู
เหมือนภาพการต่อสู้อันดุเดือดของพระลักษมี ผู้มาสู่พระองค์ขณะก าลังสู้รบ ได้
ส่องแสงระยิบระยับ”82 

 
กวีให้ภาพว่าเลือด มีสีแดงส่องแสงเปล่งประกายกระจัดกระจายทั่วสมรภูมิรบ 

มีปริมาณมากมายนัก จนกลายเป็นทะเลเลือด ภาพของทะเลเลือดจึงไม่ต่างกับเครื่องประดับตกแต่ง
ร่างกายอันงามระยิบระยับจับตา จินตนาการของกวีฉายภาพให้เห็นว่าเลือดของศัตรู ช่วยประดับคม
อาวุธให้มีความแวววาว ดังเนื้อความในจารึกหลักเดียวกันนี้ โศลกที่ 81 กวีพูดถึงภาพคมดาบของ
พระมหากษัตริย์ที่งดงามไปด้วยเลือดดังที่ว่า “คมดาบที่เป็นประกายในพระหัตถ์ของพระองค์ ได้
เปล่งแสงสีทอง เพราะทาด้วยเลือดของข้าศึกที่ถูกผ่า”83 ในจารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 โศลกที่ 14 
ยืนยันให้เห็นว่าขณะที่พระเจ้าอุทยาทิตยะทรงท าสงคราม ภาพของพระองค์ทรงพระขรรค์แล้วมีเลือด
ศัตรูติดคมดาบนั้น ส่องแสงสุกใสเปล่งประกายยิ่ง ขับเน้นมิติความงามอันน่าชื่นชมด้วยความพึงใจและ
ความพิศวงมหัศจรรย์ใจ ดังต่อไปนี้ 

 
     bhinn āri rāja rudhir āruṇitaṃ vabhāra 

     khaḍgaṃ raṇe sphurad udīrṇṇa vikīrṇṇa bhāsam/ 

     yo mūrddhaja graham valād iva jāta joṣam 

     utkośa kokanadam āhṛtam āji lakṣmyāḥ // 14 

“ในสงคราม พระองค์ทรงพระขรรค์ ที่มีสีแดงด้วยเลือดของศัตรูที่ถูก
ฟันแล้ว ส่องแสงระยิบระยับเป็นประกาย เพราะการแกว่ง ทรงจับศีรษะของ
ศัตรูที่ถูกฟันแล้ว ส่องแสงระยิบระยับเป็นประกายเพราะการแกว่ง ทรงจับ
ศีรษะของศัตรู เหมือนจับดอกบัวที่บานแล้ว ในสนามรบอย่างรื่นเริงด้วยพอ

                                           
82ค าแปลดใูน ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกปราสาทแปรรูป, 33,73. 
83เรื่องเดียวกัน,74. 
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พระทัยยิ่ง เพราะอ านาจพระเคราะห์ (พระจันทร์) ที่เกิดขึ้นบนศีรษะ ซึ่ง
พระองค์น ามาแล้วจากพระลักษมี”84 

 

 ในจารึกปราสาทพระขรรค์ กวีไม่ได้กล่าวถึงมหาสมุทรแห่งการสู้รบโดยตรง หากแต่กล่าวถึง
เมืองที่พระราชาทรงยึดครองซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลเลือด กวีสร้างภาพโดยใช้อลังการอุตเปรกษาเพ่ือ
สื่อให้เห็นว่าเมืองชัยศรีเปรียบประดุจเป็นทะเลเลือด หมายความว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสมรภูมิรบ
ระหว่างกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับศัตรูมาก่อน ดังปรากฏในเนื้อความโศลกที่ 32 กล่าวถึงชัย
ชนะของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไม่ว่าพระองค์จะท าสงคราม ณ ที่แห่งใด พระศรีย่อมสถิตอยู่ที่พระองค์ 
พร้อมกับแผ่นดินที่นองไปด้วยเลือดของศัตรู ดังเนื้อความต่อไปนี้ 
 
       yatra dviṣadrudhiradhāmni jayaśriyaṃ yo 

       jaher yudhi vyadhita tatra purīn tadākhyām / 

       hemāmvujopalavirañjitabhūmibhāgā 

      digdhādhunāpi rudhirair iva yā vibhāti // 32 
“พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้น ได้ทรงสร้างเมืองนั้น (ชัยศรี) ที่ยุทธภูมิ ซึ่ง

เป็นที่รองรับเลือดของศัตรู ณ ยุทธภูมิแห่งนี้ พระองค์ได้ทรงน าพระชัยศรี 
(เทพีแห่งชัยชนะ) มาไว้ในครอบครองเมืองชัยศรีนั้นได้ปรากฏประหนึ่งว่า
เปื้อนไปด้วยเลือด จนกระทั่งทุกวันนี้ เนื่องจากว่าบริเวณพื้นดินหลากสี 
เนื่องมาจากทอง ดอกบัว และหิน”85 

 
เนื้อความนี้เชื่อมโยงต่อเนื่องยังโศลกในช่วงท้ายด้านที่ 4 ที่กล่าวถึงสระชัยที่

ท้องน้ าแดงดังเลือด เนื่องจากพ้ืนที่แต่เดิมนั้นเป็นสมรภูมิรบมาก่อน เลือดของพวกจามจึงปรากฏทั่ว
สมรภูมิรบ ซึ่งกวีสะท้อนรูปจินตนาการของสระแห่งนี้ว่ามีสีแดงดังเลือด ส่องแสงบังเกิดความงามยิ่งนัก 
ยิ่งผิวน้ าของสระที่สัมผัสรับแสงสะท้อนจากปราสาทท่ีท าด้วยทองอันเรืองรอง รวมทั้งกระทบแสงพร่าง
พรายจากหินอันมีค่าและสีแดงของกลีบดอกบัวยิ่งฉายภาพท้องน้ าที่แดงดังเลือดราวภาพที่อยู่ในฝัน ดัง
เนื้อหาที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ดังนี้ 

                                           
84ค าแปลจารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 ดูใน ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกสด๊กก๊อกธม 2,” ใน จารึกใน

ประเทศไทย เล่ม 3: อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 187, 
209. 

85จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, , “อุตฺปฺรกฺษา,” ใน ภาษา-จารึก 7 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. พิมพ์เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา), 12-13. 
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   ambhojarāgāñjitaśātakumbha- 

   prāsādabhāsāruṇitāmvurāśiḥ / 

   vibhrājate bhārgavabhāvitasya 

   raktahradasyākṛtim udvahan yaḥ //169 
  “ทะเลสาบชัยแห่งนั้น มีผืนน้ าแดงด้วยแสงสะท้อนจากปราสาทที่

ท าด้วยทองที่กลายเป็นสีแดงจากสีของดอกบัว ได้ปรากฏประดุจเป็นทะเล
เลือด ที่ปรากฏข้ึนมาจากเลือดของพวกจาม”86  

  
ดังนั้น ค าตอบที่ได้ การกล่าวถึงมหาสมุทรแห่งการสู้รบในจารึกปราสาทตา

พรหมดังเนื้อความท่ียกมา จึงมิได้สะท้อนภาพความดุเดือดของการสู้รบในสมรภูมิระหว่างกองทัพของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับฝ่ายศัตรูเพียงเท่านั้น ทว่ารูปกะในรูปจินตนาการที่บ่งชี้ว่ามหาสมุทรเป็น
สนามรบได้สะท้อนภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยแฝงความงามของเลือดศัตรู อันเป็น
ขนบวรรณศิลป์ฉายภาพความงามของเลือดให้เห็นอย่างสมจริง เพราะสิ่งที่ส าคัญของมหาสมุทรก็คือ
หยดน้ า น้ าแต่ละหยดรวมกันเป็นมวลน้ ามหาศาล กลายเป็นท้องน้ าและเป็นมหาสมุทรที่รองรับน้ ามา
รวมกันอยู่ ณ ที่แห่งเดียวกัน สีน้ ามหาสมุทรมีสีครามสว่างสดใส และมีสีน้ าเงินเข้มข้นไล่ระดับตามเฉด
สีผิวน้ า ท้องน้ ามหาสมุทรอันแผ่ขยายกว้างใหญ่ไพศาลดูลึกลับและลึกซึ้งสุดคาดคะเน 

 เมื่อมองภาพมิติเดียวกันกับมหาสมุทรในสนามรบ พ้ืนที่รองรับน้ าหนักไม่ใช่
พ้ืนดินที่แข็งกระด้าง แต่พ้ืนที่รองรับน้ าหนักกลับอ่อนนุ่ม เพราะมีพ้ืนเป็นน้ า และมิใช่น้ าธรรมดา แต่
เป็นน้ าเลือดที่ไหลออกมาจากร่างของข้าศึกศัตรูที่ถูกสังหารจ านวนมาก ภาพจินตนาการเลือดสีแดง
ฉาบทาทั่วแผ่นดิน กวีจึงจินตนาการว่าเป็นมหาสมุทรแห่งการสู้รบ พิจารณาในแง่นี้ เลือดจึงมีความ
งาม ส่องแสงเปล่งประกายเหมือนเกร็ดอัญมณีสีแดงงดงามวิจิตร และหากมองในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
เลือดของข้าศึกศัตรูนี้จึงเปรียบประดุจอัญมณีสีแดงสด เปล่งประกายแวววาว เสมือนเป็นเครื่องประดับ
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์อันงดงามน่าพิศวง 

เลือดของข้าศึกที่ถูกพระมหากษัตริย์สังหาร จึงแสดงนัยให้ตีความได้อย่าง
ลึกซึ้งถึงชัยชนะ  พระเกียรติยศ ความภาคภูมิ การธ ารงเกียรติของวรรณะกษัตริย์ได้อย่างสมศักดิ์ศรี 
แม้เนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหม โศลกท่ี 21 กวีไม่ได้ใช้ค าว่า ทะเลเลือด หรือใช้ค าที่สื่อความหมาย
ว่า เลือดของข้าศึก หากใช้ค าว่า มหาสมุทร คือ สนามรบ การพิจารณาในมิติที่ว่ามหาสมุทร สื่อนัยคือ 
ทะเลเลือด เพราะมหาสมุทรเกิดขึ้นในสมรภูมิรบจึงสอดรับกันได้ดีกับอลังการที่แสดงจินตภาพดังกล่าว 

                                           
86เรื่องเดียวกัน, 13. 
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อนึ่ง จะเห็นว่าอลังการรูปกะดังกล่าวนี้ ซ้อนทับกับอลังการอติศยะหรือ           
อติศโยกติด้วย เพราะพรรณนาในแง่เกินจริง เพราะฉะนั้น มหาสมุทรแห่งการสู้รบกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
มหาสมุทรที่รองรับเลือดของข้าศึกนั่นเอง  

ความโดดเด่นของอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมโศลกท่ี 21 นอกจากกวีจะ
สื่อมิติความงดงามจากอลังการหลากหลายรูปแบบทั้งอลังการอุตเปรกษา อลังการรูปกะ และยังแฝง
อลังการอติศโยกติอย่างแยบคายแล้ว การเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งตามรูปแบบของอลังการ
รูปกะในโศลกนี้ นับว่าเป็นการสื่อความลึกซึ้งของเนื้อหาได้โดดเด่น ดังจะเห็นว่ากวีกล่าวถึงพระยาช้าง
ของข้าศึกมีขนาดใหญ่และหมุนกลับไปกลับมาเป็นเช่นเดียวกับภูเขามันทระที่หมุนวนกวนทะเลน้ านม
โดยแสดงนาฏการอย่างเดียวกัน นอกจากนี้ยังสื่อภาพเปรียบเทียบสนามรบเป็นมหาสมุทร ซึ่งเป็น          
รูปกะชี้ให้เห็นว่าเลือดของข้าศึกมีความงาม และการที่เลือดข้าศึกไหลออกจนมองเป็นธารน้ าและแปร
สภาพเป็นมหาสมุทร คือ นัยที่แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่มีชัยชนะเหนือข้าศึก
อย่างแท้จริง 

ส่วนบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โศลกที่ 22 กวีระบุว่าพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ทรงสืบเชื้อสายกษัตริย์สูรยวงศ์ เนื้อหาดังกล่าวกวีแสดงให้เห็นถึงความอาจหาญ แสดงวีรกรรม
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งทรงเสด็จไปยังสนามรบเพื่อกระท าสงคราม มีพระลักษมีสถิตอยู่ที่พระองค์ 
ประหนึ่งพระลักษมีทรงโอบกอดบุคคลผู้ขัดสนไร้ทรัพย์ อลังการรูปกะมุ่งเน้นส่งเสริมสถานภาพของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงเป็นพระราชาผู้ประเสริฐที่สุด ดังนี้ 

 
        śaṅke samastaguṇasaṃmatir aṃśumāli 

        vaṃśodbhavo vanipatīndravarāṅgaratnam / 

            gacchaty ayam mama kṛte samitīty atīva 

        harṣā yam ājikamalā ḍrḍham ālaliṅge // 22 
“ข้าพเจ้าสงสัยว่า พระลักษมีแห่งสงครามผู้ทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง 

เพราะคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ผู้ทรงเห็นพ้องกับสิ่งที่ดีงามทุกประการ 
ผู้ประสูติในวงศ์แห่งพระอาทิตย์ ผู้ทรงเป็นรัตนะบนพระเศียรของพระเจ้า
แผ่นดินทั้งหลาย เสด็จไปแล้วในสงคราม เพื่อตัวข้า จึงได้โอบกอดพระองค์ไว้
แล้วอย่างแนบแน่นในสนามรบ” 

 
 อลั งการรูปกะที่ปรากฏในโศลกข้างต้น อยู่ ในรูปของค าสมาสว่ า 

varāṅgaratna  มีความหมายว่า รัตนะบนอวัยวะที่ประเสริฐ กวีขยายรายละเอียดอลังการรูปกะที่
กล่าวถึงรัตนะอันประเสริฐนี้ คือ พระเศียรของกษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรทั้งหลายซึ่งต่างแสดงความ
นอบน้อมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การที่กวีแสดงอลังการรูปกะเพ่ือสร้างจินตภาพดังกล่าว เพราะสอดรับ
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การเนื้อความโดยรวมที่กล่าวถึงความโดดเด่นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในด้านแสนยานุภาพ กวีกล่าว
ว่าพระองค์เสด็จพระราชด าเนินยังสมรภูมิรบเคียงข้างด้วยพระนางลักษมี  (kamalā) ซึ่งท ากิริยาโอบ
กอดพระวรกายของพระองค์ไว้อย่างแนบแน่น กวีสื่อนัยให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงได้รับชัย
ชนะเหนือศัตรูทั้งหลาย เนื่องจากผู้เป็นใหญ่ต่างแว่นแคว้นพากันมาอ่อนน้อมแทบพระบาทพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ดังที่กวีระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นรัตนะบนพระเศียรของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ใน
ขณะเดียวกันจะพบว่าอลังการรูปกะสืบทอดขนบการประพันธ์เพ่ือสร้างความงามดังปรากฏในจารึก
หลายหลักเช่นเดียวกัน  

 กวีสื่อจินตภาพรูปกะว่าเป็นรัตนะบนอวัยวะที่ประเสริฐ รัตนะ (ratna) ซึ่ง

เป็นอัญมณีมีค่าทั้งความงามและราคาการซื้อขาย เมื่อคัดสรรโดยช่างผู้ท ามงกุฎส าหรับกษัตริย์ นาย
ช่างจึงเลือกอัญมณีเม็ดงามมาประดับมงกุฎอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด การที่กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ทรงเป็นรัตนะบนพระเศียรของเหล่าราชันทั้งปวงนี้ สร้างภาพอลังการได้อย่างประณีต ซึ่งโดยปกติ
แล้วเหล่าราชันมีมงกุฏประดับพระเศียรแสดงสถานะผู้มีอ านาจปกครองรัฐอยู่แล้ว แต่ภาพของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 พระองค์ทรงเป็นรัตนะเม็ดงามประเสริฐที่สุดบนมงกุฏของพระราชาที่มาอ่อนน้อมต่อ
พระองค์ รัตนะเช่นที่ปรากฏในโศลกข้างต้น จึงมิใช่เป็นอัญมณีตามความหมายโดยตรง (Primary) แต่
มีความหมายนัยประหวัดหรือความหมายแฝง  สื่อถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ปรากฏความเจิดจรัสบน
พระเศียรของเหล่าราชัน เนื่องจากมงกุฎอันพร่างพรายระยิบระยับด้วยรัตนะ ขณะที่ผู้ปกครองแว่น
แคว้นโน้มเคารพแทบเบื้องพระยุคลบาท อัญมณีประดับมงกุฏจึงส่องสะท้อนภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
บนพระเศียรของผู้น าทั้งหลายนั่นเอง เมื่อพิจารณากลวิธีการแต่งเช่นนี้จะเห็นว่าปรากฏในจารึกหลัก
อ่ืนด้วย โดยเฉพาะความเกรียงไกรยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ กวีจะสื่อความหมายว่าพระองค์เป็น
มงกุฏ หรือเป็นรัตนะบนพระเศียรของผู้อยู่ใต้อ านาจ ดังในจารึกประจ าอาโรคยศาลา ที่เมืองซายฟอง 
กวีให้ภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้ใกล้เคียงกับเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม ดังนี้ 
 

niśśeṣa rājanya śiro’vataṃsa 

pādāmvujas saṃyati saṃhṛtāriḥ / 

paryagrahīt sad guṇa ratna bhūmāṃ 

yat kīrti hārām vasudhāṅganāṃ yaḥ // 5 
“พระองค์ ทรงมีมงกุฎประดับบนพระเศียรของเหล่าราชันย์ทั้งหมด 

เป็นดอกบัวรองฝ่าพระบาท ทรงน าศัตรูเข้ามาสวามิภักดิ์ ทรงอภิเษกสมรส       
พระมเหสี (สตรีทรวดทรงงดงามมาก) คือ ราชอาณาจักร (แผ่นดิน) ซึ่งเป็น
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เครื่องประดับที่ตกแต่งด้วยรัตนะ คือ คุณสมบัติอันดีงาม ที่แผ่พระเกียรติของ
พระองค์ขจรขจายไปทั่ว”87 

 
ความมุ่งหมายของกวีในการแต่งโศลกนี้  เ พ่ือแสดงพระเกียรติคุณของ         

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ขจรขจายไปทั่ว ในเนื้อความที่กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีมงกุฎ
ประดับบนพระเศียรของเหล่าราชันย์ซึ่งเป็นดอกบัวรองฝ่าพระบาทนั้น เป็นกลวิธีการแต่งเช่นเดียวกับ
ในจารึกปราสาทตาพรหม หมายความว่า ราชศัตรูที่เข้ามาสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต่างโน้ม
พระเศียรเป็นดอกบัวรองฝ่าพระบาทพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แสงระยิบระยับของเพชรพลอยประดับ
มงกุฎจึงฉายภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สะท้อนมายังดอกบัวคือฝ่าพระบาทของพระองค์ หาก
พิจารณาเนื้อความตอนหนึ่งในจารึกปราสาทหันไชย  กวีได้กล่าวถึงพระโอรสของพระเจ้าภววรมันที่ 2 
ซึ่งได้รับการเคารพนบนอบจากกษัตริย์พระองค์อ่ืน จะเห็นภาพของอลังการดังที่กล่าวถึงในจารึก
ปราสาทตาพรหมได้ชัดเจน ดังนี้ 

 
   rāgaṃ dadhati bhūpānāṃ cūḍāratnamarīcayaḥ/ 

   yasya pādanakheṣvevamnāgasi na cetasi // 18 
“รัศมีส่องแสงมาจากแก้วมณีที่ประดับอยู่บนมงกุฎของกษัตริย์

ทั้งหลาย ย่อมก่อให้เกิดสี ที่พระนขาของพระบาทของพระองค์ แต่หาได้
ก่อให้เกิดสีที่พระทัยอันไร้บาปไม่”88 

 
อลังการสื่อความหมายในโศลกนี้ แสดงชัดเจนว่าในเวลาที่กษัตริย์ทั้งหลาย

แสดงความเคารพพระยุพราชนั้น รัศมีส่องแสงวูบวาบจากเกร็ดแก้วอัญมณีประดับบนมงกุฎของ
กษัตริย์ก่อให้เกิดสีเลื่อมพรายยังพระนขาของพระบาทพระยุพราช ความกระจ่างใสของพระนขาส่อง
กระทบกับแสงเลื่อมพรายของอัญมณี ยิ่งเกิดภาพในมิติความงามราวกับกระจกส่องให้เห็นแสงส่อง
กระทบนั้น ยิ่งกษัตริย์มีจ านวนมากเพียงไร แสงงดงามจับตาย่อมเปล่งประกายมลังเมลืองมากยิ่งขึ้น
เพียงนั้น  

แนวเทียบอลังการในจารึกที่กล่าวอ้างมีความคล้ายกันกับจารึกปราสาทตา
พรหมดังกล่าวมา จึงยืนยันอลังการรูปกะในจารึกตาพรหมได้อย่างชัดเจนว่า กวีสืบทอดขนบวรรณ
ศิลป์ด้วยการกล่าวอ้างรัตนะบนมงกุฎของกษัตริย์เพ่ือส่องสะท้อนภาพพระราชาที่กวีต้องการสดุดีมา
                                           

87อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 104. 

88จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์. การศึกษาจารึกหันไชย, 50-51. 
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รังสรรค์เป็นอลังการรูปกะได้อย่างประณีตลึกซึ้ง การใช้อลังการได้อย่างสัมฤทธิ์ผลส่งเสริมให้
รายละเอียดโดยรวมของการสดุดีพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความลึกซึ้งอย่างเห็นเด่นชัด และ
อลังการช่วยประหยัดถ้อยค าโดยไม่ต้องแจกแจงรายละเอียด กล่าวคือ เพียงรายละเอียดที่กวีกล่าวว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นรัตนะบนอวัยวะที่ประเสริฐ คือพระเศียรของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นก็
เพียงพอแก่การยกย่องพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้อย่างครบถ้วนแล้ว  

การประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะความเก่งกล้าใน
เรื่องการท าสงคราม นอกจากกวีจะใช้อลังการสื่อความงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในสนามรบ
ปรากฏในโศลกท่ี 21 และโศลกท่ี 22 ดังที่ได้วิจารณ์ไปข้างต้นแล้ว กวียังสะท้อนภาพความยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการเล่าขานวีรกรรมของพระองค์จากการเสด็จมาที่เมืองจ าปา ดังที่ปรากฏใน
โศลกท่ี 28 กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีชัยชนะเหนือพระราชาองค์อ่ืน ทรงจับพระราชาของ
เมืองจามปาแล้วทรงปล่อยให้เป็นอิสระ เรื่องราวความกล้าหาญของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรากฏเป็น
เรื่องเล่าชีวประวัติของพระองค์ซ่ึงเป็นที่รับรู้ในหมู่พระมหากษัตริย์ทั้งหลาย เนื้อความตอนนี้สะท้อนให้
เห็นอลังการรูปกะอย่างสวยงาม ดังต่อไปนี้ 

 
       campā gatasya yudhi yasya gṛhīta mukta 

       tad bhūdharasya carit āmṛytam anya bhūpaiḥ / 

         śrutvā natair hṛtam iv āñjalibhir varāṅge 

         siktaṃ maho hutavah odita tāpa śāntyai // 28 
“เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จมาที่เมืองจามปา ในการสงครามได้

ทรงจับกษัตริย์ของเมืองนั้น และได้ทรงปล่อย ราวกับว่าน้ าอมฤต คือ 
ชีวประวัติของพระองค์ที่ถูกได้ยินแล้ว และถูกน ามาด้วยกระพุ่มมือโดยกษัตริย์
องค์อ่ืน แล้วรดลงบนศีรษะกษัตริย์จามปาพระองค์นั้น เพื่อจะท าให้ความร้อน
ที่เกิดขึ้นจากไฟ คือ อ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ดับลง” 

 
อลังการที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในโศลกข้างต้น มีอยู่ด้วยกันสองส่วน คือ 

อลังการรูปกะ และอลังการอุตเปรกษา กล่าวเฉพาะอลังการรูปกะที่เห็นชัดเจนในโศลกนี้ได้แก่ การ
เปรียบเทียบน้ าอมฤต เป็นชีวประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเล่าขานโดยพระราชาองค์อ่ืนๆที่มา
นอบน้อมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และการเปรียบเทียบความร้อนจากไฟเป็นอ านาจของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 รูปกะที่เปรียบเทียบน้ าอมฤตเป็นเรื่องเล่าชีวประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้จากศัพท์
สมาส caritāmṛytam คือ carita หมายถึง เรื่องราวในที่นี้คือชีวประวัติ amṛytam หมายถึง น้ าอมฤต 
แสดงความหมายได้ว่า น้ าอมฤตคือชีวประวัติ (ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7) อุปไมยในส่วนนี้ คือ 
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ชีวประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่วนอุปมาน คือ น้ าอมฤต รูปกะที่เปรียบเทียบไฟคืออ านาจของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้จากศัพท์สมาส mahohutavah คือ maho หมายถึง อ านาจ ในที่นี้คือ
อ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 hutavah หมายถึง ไฟ แสดงความหมายได้ว่า ไฟคืออ านาจของ    
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อุปไมยในส่วนนี้ คือ อ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่วนอุปมาน คือ ไฟ  
อลังการรูปกะในโศลกที่ 28 ข้างต้นจึงจัดอยู่ในประเภทอลังการรูปกะที่แสดงอุปมานและอุปไมยเป็น
สมาส ถึงแม้กวีไม่ได้อธิบายหรือชี้ให้เห็นลักษณะของสิ่งสองสิ่งโดยครบถ้วน แต่กวีได้แฝงความหมาย
ลักษณะของสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบได้อย่างลึกซึ้ง กล่าวคือ อุปมานที่กล่าวถึงน้ าอมฤตน ามาเปรียบกับ
พระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นชีวประวัติของพระองค์นั้น กวีกล่าวว่าเมื่อน าน้ าอมฤต
มาราดรดลงบนพระพุ่มมือและบนศีรษะของพระเจ้าแผ่นดินย่อมท าให้ความเร่าร้อนซึ่งเกิดจากพระเดช 
(เทียบกับไฟ) ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เย็นลง ในแง่นี้จึงหมายความว่าน้ าอมฤต คือ ชีวประวัติของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความฉ่ าเย็น เพราะน้ าอมฤตได้ดับความร้อน ซึ่งก็คือ ความน่าหวาดเกรงใน
แสนยานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้บรรเทาลง จะเห็นได้ว่าการใช้รูปกะทั้งสองส่วนนี้ล้วน
ส่งเสริมสถานภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างชัดเจน  

ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ความเปรียบรูปกะในโศลกที่ 28 จะเห็นความประณีต
ลึกซึ้งและการใช้ขนบวรรณศิลป์ได้ชัดเจนด้วย ความประณีตลึกซึ้งที่เกิดจากอลังการรูปกะดังกล่าวนี้มี
ความเชื่อมโยงกับการสื่อความหมายยกย่องพระเจ้ าชัยวรมันที่  7 ในฐานะเป็นวีรบุรุษทาง
ประวัติศาสตร์ (historic hero) ดังที่กวีสื่อความหมายว่าชีวประวัติที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ช่วงที่พระองค์เสด็จไปท าศึกที่นครจามปา แล้วทรงได้รับชัยชนะนั้นเป็นที่กล่าวขานในหมู่
พระราชาโดยทั่ว วีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในแง่นี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดและความหมายของ
วีรบุรุษดังที่โจเซฟ แคมป์เบลล์ (Joseph Campbell) ได้กล่าวว่า “วีรบุรุษ คือ ผู้ประกอบวีรกรรมอัน
ยิ่งใหญ่เหนือคนปกติโดยทั่วไป อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้ แต่จะต้องแสดงให้เห็นถึงการกระท าอัน
ยิ่งใหญ่ที่เป็นภารกิจส าคัญ”89 ดังนั้น การประกาศชัยชนะของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อครั้งที่เสด็จไป
ท าสงครามยังนครจามปาจึงส่งเสริมสถานภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในฐานะวีรบุรุษของ
ราชอาณาจักรกัมพูชานั่นเอง  

เมื่อกวีใช้อลังการรูปกะสื่อให้เห็นถึงเรื่องเล่าชีวประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 เป็นเช่นน้ าอมฤต จึงมีความโดดเด่นในแง่ความหมายอย่างยิ่ง เพราะชีวประวัติของวีรบุรุษเป็น
แบบอย่างอุดมคติของมนุษย์ และการยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นอธิราชอยู่เหนือข้าศึกย่อม
เป็นที่ประทับใจของพระราชาที่ทรงรับรู้วีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในครั้งนั้น และยึดถือพระ

                                           
89ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์, “วรรณคดีวีรบุรุษไทยและลาว” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553), 11. 
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เจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นแบบอย่างพระมหากษัตริย์ในอุดมคติ  ด้วยเหตุนี้เรื่องเล่าชีวประวัติของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 จึงเป็นน้ าอมฤต คือ เรื่องเล่าของพระองค์มีความยืนยงเป็นอมตะ และเรื่องเล่าอันกล้า
หาญของพระองค์อยู่ในกระแสเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจแก่บรรดาผู้กล้าหาญ
ทั้งหลายที่มานอบน้อมต่อพระองค์ และในอีกแง่หนึ่งกวียังสะท้อนพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ที่ร้อนแรงโดยเปรียบเป็นไฟ แต่เมื่อพระราชาทั้งหลายเข้ามานอบน้อมพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ได้รับรู้ชีวประวัติของพระองค์จึงเหมือนน้ าอมฤตมาราดรดลงบนกระพุ่มมือและบนพระเศียรบังเกิด
ความร่มเย็นเป็นสุข  พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ร้อนแรงเป็นไฟก็บรรเทาเย็นลง 

 ในการเปรียบเทียบพระราชอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเปรียบเป็นไฟ
ถือเป็นขนบวรรณศิลป์ในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ที่ใช้ไฟอันร้อนแรงสื่อให้เห็นถึงพระราชอ านาจที่
ยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์  ในจารึกปราสาทพระขรรค์กวีใช้อลังการรูปกะเช่นเดียวกับจารึกปราสาท
ตาพรหม เน้นย้ าให้เห็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีพระเดชร้อนแรงเหมือนไฟ เผาไหม้
ของดิบ คือเนื้อหรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย และเผาไหม้อาวุธของศัตรู ดังเนื้อความโศลกที่ 23 ความว่า 
“พระองค์เป็นไฟเอารวะ ที่กองของดิบคือกองทัพของศัตรู (หรือในทะเลคือกองทัพของศัตรู) และเป็น
ไฟป่าในป่าคืออาวุธของศัตรู เป็นพระจันทร์ในหมู่ของดอกบัว คือ ราชาของศัตรูของพระองค์ที่มานอบ
น้อมอ านาจของพระองค์ (แผ่กระจายไป) เหมือนแสงของอาวุธของ  พระนารายณ์”90 ไฟเอารวะ เป็น
ไฟที่อยู่ในท้องทะเล กวีใช้อลังการรูปกะเปรียบพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นไฟเอารวะที่เผาผลาญกองทัพ
ข้าศึก และพระองค์ยังเป็นไฟที่ลุกไหม้อยู่ในป่าด้วย 

กล่าวโดยสรุป เนื้อหาในโศลกที่ 28 กวีสร้างอลังการในการสรรเสริญพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ได้อย่างงดงาม การกล่าวถึงน้ าอมฤตและไฟที่สะท้อนคุณสมบัติต่างกัน มาเปรียบเทียบ
กับความเรืองอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทั้งชีวประวัติอันเป็นที่เล่าขานของหมู่กษัต ริย์ และ          
พระราชอ านาจที่ร้อนแรงของพระองค์ท าให้เห็นความผสมผสานระหว่างความเปรียบคือน้ าอมฤตกับ
ไฟที่เข้ากันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังสะท้อนพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีทั้งด้านความ
เย็นและความร้อนแรง ความเย็นเกิดจากการได้สดับชีวประวัติของพระองค์เท่ากับสัมผัสว่ามีน้ ามาราด
รดให้ผ่อนคลายยังความอ่ิมเอมใจ ความร้อนแรงราวกับไฟจากการได้ประจักษ์ในพระราชอ านาจที่
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ กล่าวได้ว่ากวีสร้างอลังการรูปกะโดยใช้ความเปรียบได้อย่างโดดเด่น มีความ
สวยงาม มีพลังทางวรรณศิลป์ และสื่อความหมายเก่ียวกับสถานภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ได้อย่างสมพระเกียรติ 
 

                                           
90จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” ใน ไทย-ภารต 16,23 (มิถุนายน 2531): 85. 
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  2.4 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการสถาปนาราชวิหาร 
และพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

    เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม นอกจากช่วงตอนต้นเรื่องจะเป็นบท
สรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างยิ่งใหญ่แล้ว เนื้อหาเกี่ยวกับการสถาปาปราสาทตาพรหม หรือ
ราชวิหาร รวมทั้งเนื้อหาที่สะท้อนพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังพบในโศลกที่ 35 และ
โศลกที่ 141 มีความโดดเด่นในเรื่องอลังการ โดยเฉพาะการใช้รูปกะเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งอย่าง
สวยงาม 

 ในโศลกที่ 35 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการสถาปนา
ราชวิหารโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราชวิหารนี้สถาปนาขึ้นเพื่อการอุปถัมภ์พระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่ง
เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า ดังรายละเอียดที่ว่า 

 
      utpāditā tena bhujā gṛhīta- 
       dhātryāṃ purī rājavibhāranāmnī / 

       ratnollasatsvarṇavibhūṣitāṅgī 
        munīndramātur bharaṇe niyuktā // 35 

“เมืองที่มีชื่อว่า ราชวิภาร (ราชวิหาร หรือปราสาทตาพรหม) เป็น
เมืองที่มีร่างกายประดับด้วยรัตนะและถูกตกแต่งด้วยทองค าที่สว่างไสวโชติ
ช่วง อันพระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วบนแผ่นดินที่ทรงยึดครองด้วยพระพาหาของ
พระองค์ ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้เพื่อการท านุบ ารุงพระมารดาของพระผู้มีพระภาค
เจ้า” 

 
ความสวยงามของอลังการที่สะท้อนผ่านเนื้อความดังที่ยกมานี้ จะเห็นว่ากวีใช้

อลังการรูปกะเปรียบเทียบเมืองที่มีชื่อว่าราชวิหารเป็นร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีการตกแต่งด้วย
เครื่องประดับอย่างวิจิตรบรรจง ดังที่ว่า rājavibhāranāmnīratnollasatsvarṇavibhūṣitāṅgī แยก
ค าศัพท์ได้ ดังนี้ rājavibhāranāmnī แปลว่า (เมือง) ที่มีชื่อว่าราชวิภาร (ราชวิหาร) ratna แปลว่า 

รัตนะ ullasat แปลว่า ส่องแสงเปล่งประกาย svarṇa แปลว่า ทองค า vibhūṣit แปลว่า 
เครื่องประดับ และ āṅgī แปลว่า ร่างกาย เมื่อรวมความหมายจะสื่อถึงอลังการรูปกะว่า“(เมือง) ที่มี

ชื่อว่าราชวิหารมีร่างกายถูกประดับตกแต่งแล้วด้วยรัตนะ และทองค าที่สว่างไสวโชติช่วง” จะเห็นได้
ว่าอุปไมยในโศลกนี้ คือ เมืองที่มีชื่อว่าราชพิหาร ส่วนอุปมานที่น าเปรียบเทียบ คือ ร่างกายที่ประดับ
ตกแต่งด้วยรัตนะ และทองค าซึ่งเป็นเครื่องประดับที่มีแสงเปล่งประกายเพริศแพร้ว ความงดงามของ
อลังการในที่นี้จึงไม่ได้เทียบเคียงสิ่งสองสิ่งว่ามีลักษณะคล้ายกัน แต่แสดงความหมายว่าสิ่งที่เห็นสอง
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สิ่งนั้นเป็นเช่นเดียวกัน เมื่อเห็นเมืองราชวิหารที่ก่อสร้างขึ้นมาสิ่งที่สัมผัสได้ในความรู้สึกของกวี คือ 
เมืองแห่งนี้โดยสภาพแล้วเป็นหญิงสาวที่มีร่างกายตกแต่งด้วยเครื่องประดับอย่างงดงาม น่าสังเกตด้วย
ว่าอลังการรูปกะที่งดงามดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับระบบคิดตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาการ
สื่อความหมายของอลังการได้สะท้อนมโนทัศน์ของกวีในการมองภาพศาสนสถานแห่งนี้ว่ามีชีวิต
ประดุจเป็นมนุษย์ ทั้งนี้เพราะราชวิหารแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในรัชสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ส าคัญ เพราะเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพพระนางปรัชญาปารมิตา ดังจะเห็นว่า
เนื้อหาในโศลกนี้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ได้สถาปนาราชวิหารแห่งนี้ด้วย     
พระหัตถ์ของพระองค์เอง หมายความว่า ตามความคิดของกวีนั้นแผ่นดินถูกยึดครองโดยพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ส าหรับสร้างเป็นเมืองที่มีชื่อว่าราชวิหาร และเมื่อเมืองนี้สร้างให้เกิดขึ้นแล้ว ความประทับใจ
ของกวีที่ได้สัมผัส คือ เมืองมีความสวยงามอย่างยิ่ง 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื้อหาในโศลกที่ 35 กวีกล่าวถึงการสถาปนาสิ่งก่อสร้าง 
คือ ปราสาทตาพรหมให้เห็นความงดงาม ปรากฏเนื้อหาทึ่คล้ายกันนี้ในจารึกปราสาทพระขรรค์เช่นกัน 
เพียงแต่จารึกปราสาทพระขรรค์กวีจะกล่าวถึงการสร้างเมืองชัยศรี คือ ปราสาทพระขรรค์ว่ามีความ
ยิ่งใหญ่ งดงามด้วยภาพพจน์ที่เพริศแพร้ว การสร้างเมืองราชวิหาร คือ ปราสาทตาพรหมกับการสร้าง
เมืองชัยศรี คือ ปราสาทพระขรรค์จึงเป็นศาสนสถานประจ ายุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างแท้จริง 

เมืองราชวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพพระนางปรัชญาปารมิตา อันเป็น
เทวีสตรีแห่งปัญญาในพระพุทธศาสนา นอกจากพระนางมีสถานะเป็นพระราชมารดาของพระพุทธเจ้า
แล้ว ยังมีสถานภาพเป็นพระราชมารดาผู้ให้ก าเนิดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้วย ดังความเชื่อประจ ายุค
สมัยในยุคนี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงถือพระองค์เองว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ดังนั้น พระนางศรีชยราช
จุฑามณีผู้เป็นพระราชมารดาจึงมีสถานะเป็นพระนางปรัชญาปารมิตาด้วย ความเชื่อดังกล่าวสะท้อน
มโนทัศน์การบูชาพระนางปรัชญาปามิตาอย่างชัดเจน ดังนั้น กวีจึงใช้รูปกะเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเมือง
ราชวิหารมีรูปลักษณ์เป็นสตรีที่ตกแต่งร่างกายอย่างรุ่งเรือง กล่าวอีกนัยหนึ่งรูปเคารพของพระนาง
ปรัชญาปารมิตาที่ประดิษฐานอยู่ภายในราชวิหารประดับตกแต่งด้วยรัตนะ และทองค ามีความงดงาม
ระยิบระยับอย่างยิ่งเพียงไรนั้น กวีก็สื่อภาพเมืองราชวิหารที่ประดับประดาด้วยเครื่องประดับอัน
รุ่งโรจน์นั่นเอง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม รูปกะในโศลกที่ 35 จึงแสดงความงดงามของอลังการผ่าน
เนื้อหาที่สะท้อนมโนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างประณีตลึกซึ้ง 

ในโศลกที่ 141 อยู่ในตอนสุดท้าย มีเนื้อหากล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้
ตั้งพระราชปณิธานจากการอุปถัมภ์ดูแลปราสาทตาพรหม ซึ่งบุญกุศลดังกล่าวย่อมเกื้อหนุนให้พระ
นางศรีชยราชจุฑามณีได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า อันน าพาสัตว์โลกให้ข้ามพ้นจากสังสารวัฏ ดัง
เนื้อความต่อไปนี้ 
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     kurvann imāni sukṛtāny atimātṛa mātṛi 

     bhaktyā vyadhāt praṇidhim evam asau kṣitīndraḥ / 

     ebhiśśubhair mama kṛtair bhavinām bhavābdher 

     uttāraṇāya bhajatāṃ jananī jinatvam // 141 
“ขณะที่ (พระเจ้าแผ่นดิน) ทรงกระท าบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยความภักดี

ต่อพระมารดาอย่างยิ่ง พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้ จึงได้ตั้งพระราชปณิธานว่า “ด้วย
บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทรงกระท า ขอให้พระมารดาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า 
เพื่อให้สัตว์โลกข้ามพ้นมหาสมุทร คือ ภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิด” 

 
 เนื้อหาในโศลกข้างต้น จะเห็นการใช้อลังการรูปกะเปรียบเทียบมหาสมุทร 

คือ ภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นแนวคิดปรัชญาในทางพระพุทธศาสนา ดังค าศัพท์ 
bhavābdher หมายถึงมหาสมุทร คือ ภพของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิด เนื้อหาในโศลกนี้สื่อให้เห็น
พระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงกระท าบุญกุศลอันเป็นพลังเกื้อหนุนให้พระราชมารดา
ของพระองค์บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าน าพาให้สัตว์โลกก้าวข้ามภพ (uttāraṇāya) ที่เวียนว่ายตาย

เกิดไปถึงฝังแห่ง  นิรวาณหรือฝ่งนิพพาน นัยนี้จะเห็นได้ว่าเนื้อหาในโศลกที่ 141 สะท้อนปรัชญาพุทธ
ศาสนามหายานอย่างเด่นชัด เพราะตามความเชื่อของลัทธิมหายานทุกคนสามารถที่จะเป็นพุทธะ คือ 
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ไม่จ ากัดเพศ สถานะ หรือชนชั้น เพราะโดยแท้จริงแล้ว สรรพสิ่งเป็นสิ่ง
เดียวกัน คือ ธรรมธาตุ นิรวาณจึงไม่ใช่สิ่งอ่ืนสิ่งใด แต่เป็นการรู้แจ้งในศักยภาพที่มีอยู่ภายใน คือ การ
รู้แจ้งในตนเอง91 ดังจะเห็นได้จากการบ าเพ็ญพระราชกุศลเพ่ือการศาสนาในราชวิหารของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ก็เพ่ือส่งเสริมให้พระนางศรีชยราชจุฑามณีได้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้านั่นเอง 

นอกเหนือจากนีแ้ล้ว กวีแฝงแนวคิดว่าความเป็นพุทธะนี้ยังเป็นการช่วยเหลือ
สัตว์โลกโดยไม่ได้มุ่งผลเพียงการยกสถานะของตนเองเป็นผู้บรรลุธรรม ดังที่กวีกล่าวว่าการที่พระราช
มารดาได้บรรลุความเป็นพุทธะนี้ก็เพ่ือขนสัตว์ทั้งหลายให้ก้ามข้ามมหาสมุทร คือ ภพแห่งการเวียน
ว่ายตายเกิด ซึ่งแนวคิดที่เปรียบภพเสมือนเป็นมหาสมุทรจะเห็นว่าเป็นคตินิยมในการจารึกประกาศ       
พระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่เด่นชัดมาก ดังจะเห็นได้ในจารึกหลายหลักประจ ารัชสมัย
นี้ ความเชื่อเช่นดังกล่าวเป็นการมองภาพสังสารวัฏด้วยอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ คือ ภพนั้นเต็มไป
ด้วยความทุกข์ และความทุกข์ย่อมส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้ปกครอง การปลดเปลื้องความ
ทุกข์หรือการช่วยเหลือสัตว์โลกให้ข้ามพ้นมหาสมุทร คือ ภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นการสร้าง
ความเกษมสุขอันเป็นแก่นสารให้กับมนุษยโลกได้อย่างงดงาม  

                                           
91พระมหาพุทธรักษ์ ปราบนอก, “การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์มหายานสูตราลังการ” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 87-88. 
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ตัวอย่างความคิดเช่นนี้จะเห็นได้ในจารึกประจ าอาโรคยาศาลา ตาเมือนโต๊จ 
k.375 โศลกที่ 44 ด้านที่ 4 กวีชี้ให้เห็นความปรารถนาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศพระองค์
เพ่ือช่วยประชาชนทั้งมวลให้ก้าวข้ามมหาสมุทรแห่งภพ คือ การเวียนว่ายตายเกิดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดดังที่ว่า 

 
jagad ditātyaratha tṛṣas sa rājā 

punr vabhāṣe praṇidhānm etat/ 

bhavāvdhi magnāñ janatāṃ samastāṃ 

uttārayeyaṃ sukṛtena tena // 44 
“พระราชาพระองค์นั้น ผู้ทรงปรารถนาแรงกล้าถึงประโยชน์สูงสุดแก่

มวลมนุษย์ ได้ตรัส พระราชปณิธานนี้อีกครั้งว่า ด้วยความดีที่ท าไว้แล้วนั้น ขอ
ข้าพเจ้าได้ช่วยประชาชนทั้งมวล ซึ่งก าลังจมอยู่ในมหาสมุทร คือ ภพ (การมีการ
เป็น) ให้ข้ามพ้นไปได้ ด้วยเทอญฯ”92 

กล่าวได้ว่าการใช้อลังการรูปกะในโศลกข้างต้น สะท้อนให้เห็นปรัชญาความ
เชื่อในพุทธศาสนามหายานอย่างลึกซึ้งแยบคาย นับตั้งแต่การสร้างกุศลโดยมีเจตนาแรงกล้าในทาง
พระพุทธศาสนาอันเป็นกุศลเกื้อหนุนให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลบุญด้วยเช่นกัน คือ ไม่ได้
มุ่งเน้นเฉพาะว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าบุญแล้วตนเองย่อมได้รับผลจากการท าความดี แต่บุคคลที่
ประกอบกุศลความดีสามารถแบ่งผลบุญหรือท าบุญแทนกันได้ สาระนี้จะเห็นได้จากการที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงท าบุญกุศลทั้งหลายด้วยความภักดีต่อพระราชมารดา เพ่ือให้ความดีของพระองค์
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้พระนางศรีชัยราชจูฑามณีบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ซึ่งย่อม
ช่วยสงเคราะห์สัตว์โลกให้ข้ามพ้นภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วย 
                     1.2.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
           การวิจารณ์อลังการรูปกะที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมดังรายละเอียด
ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกในจารึกปราสาทตาพรหมจ านวน 12 โศลกที่มีอลังการรูป
กะสื่อความงดงามสะท้อนผ่านเนื้อหาอย่างชัดเจน ได้แก่ โศลกที่ 2, 4, 5, 7, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 
35 และโศลกที่ 141 เมื่อพิจารณาเนื้อหาทั้ง 12 โศลกสามารถแบ่งออกเป็นรายละเอียดของเนื้อหา
ออกเป็นสามส่วนหลักๆ คือ (1) เนื้อหาส่วนที่เป็นบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (2) เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการสรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และ (3 ) เนื้อหาส่วนที่เป็นบท

                                           
92อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน, 123. 
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สรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของอลังการรูปกะในแต่ละโศลกสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. อลังการรูปกะ ประเภทกล่าวถึงอุปมาและอุปไมยเป็นสมาส แสดง
ลักษณะสองสิ่งโดยครบถ้วน รูปกะในลักษณะนี้กล่าวถึงอุปมาและอุปไมยในรูปของศัพท์สมาส สิ่งที่
น ามาเปรียบเทียบแสดงคุณลักษณะทั้งสองส่วนดังที่ปรากฏในโศลกที่4 และโศลกที่ 15เนื้อหาทั้งสอง
โศลก ผู้วิจัยพิจารณาในประเด็นดังนี้ 

1.1 อลังการรูปกะสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ดังที่ปรากฏรายละเอียดอย่างขัดเจนในโศลกที่  4 ซึ่งเป็นบทนอบน้อมแด่พระโพธิสัตว์โลเกศวร กวีใช้
อลังการรูปกะสื่อภาพพระโพธิสัตว์โลเกศวรในมิติที่หลากหลาย กล่าวคือ พระโพธิสัตว์นั้น เป็น
แหล่งที่มาแหล่งเดียว เป็นสิ่งที่บุคคลผู้อยู่ในสามโลกต่างปรารถนา พระโพธิสัตว์มีรูปกายเหมือนกับ
ต้นไม้ กวีเปรียบเทียบพระพาหาของพระโพธิสัตว์ว่าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ กวีมองภาพนิ้วพระหัตถ์ของ
พระโพธิสัตว์ว่าเป็นกิ่งไม้ขนาดเล็ก กวียังเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์ว่ามีรูปกายเป็นต้นปาริชาตที่
เคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้อลังการรูปกะยังเชื่อมโยงภาพของต้นปาริชาตโดยแสดงให้เห็นว่ากิ่งไม้ขนาดเล็ก
ที่งอกออกมาจากต้นนั้น เป็นนิ้วพระหัตถ์ และเถาวัลย์ที่พันรอบต้นปาริชาตเป็นสายยัชโญปวีตทองที่
พันรอบกายของพระโพธิสัตว์ 

1.2 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูล  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังที่ปรากฏรายละเอียดอย่างชัดเจนในโศลกที่ 15 ซึ่งเป็นบทสรรเสริญ         
พระนางราชปตีนทรลักษมี บุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้อลังการรูปกะ
เปรียบเทียบวงศ์ตระกูลที่น่าสรรเสริญและบริสุทธิ์ของพระเทวีว่าเป็นเช่นดวงประทีปที่สว่างรุ่งเรือง 

2. อลังการรูปกะ ประเภทกล่าวถึงอุปมานและอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่ได้
แสดงลักษณะของสิ่งสองสิ่งโดยครบถ้วน รูปกะในลักษณะนี้อลังการรูปกะ ประเภทกล่าวถึงอุปมา
และอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่ได้แสดงลักษณะของสิ่งทั้งสองสิ่งที่น ามาเปรียบอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏ
ในโศลกท่ี 2, 5, 7, 17, 20, 21, 22, 28, 35 และโศลกที่ 141 ผู้วิจัยพิจารณาในประเด็นดังนี้ 

2.1 อลังการรูปกะสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาในโศลกที่ 2 ซึ่งเป็นบทน้อมไหว้พระธรรมอันประเสริฐ กวีใช้รูปกะ
เปรียบเทียบพระธรรมเป็นดวงตา ซึ่งดวงตานี้มีประโยชน์ในการพิจารณาธรรมะให้เห็นถึงแก่นที่แท้จริง 
โดยไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น และใช้รูปกะเปรียบเทียบพระธรรมเป็นพระขรรค์ที่ท าลายกิเลสที่อยู่ภายใน
ใจ การสร้างสรรค์อลังการรูปกะในโศลกท่ี 2 มีความสัมพันธ์กับแนวคิดในเรื่องการสรรเสริญพระธรรม
ตามค าสอนในพุทธปรัชญามหายานอย่างลึกซึ้ง เนื่องจากการเข้าถึงพระธรรมได้นั้น จะต้องขจัดกิเลส
ให้สูญสิ้นไปก่อน ความเปรียบที่กวีใช้พระขรรค์โดยสื่อว่าถึงพระธรรมเป็นอาวุธท าลายกิเลสที่อยู่
ภายในของมนุษย์จึงสร้างภาพในมิติของการยกย่องคุณวิเศษของพระธรรมนั่นเอง  
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ส่วนเนื้อหาในโศลกที่ 5 ซึ่งเป็นบทน้อมไหว้พระนางปรัชญาปารมิตา พระ
มารดาของพระพุทธเจ้า เนื้อหาที่แสดงรูปกะในโศลกที่ 5 มีความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาปารมิตาสูตร 
ดังจะเห็นได้จากการใช้อลังการรูปกะ เปรียบเทียบดวงตาเป็นอาตมันที่อยู่ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
และการเปรียบเทียบความสงสัยหรือจินตนาการที่ไม่ถูกตรง คือ ความเชื่อที่ผิดๆ เป็นตาข่าย กวีแสดง
แนวคิดว่าเมื่อผู้ใดประจักษ์แจ้งในภาวะความว่างเปล่าเข้าถึงพระนางปรัชญาปารมิตาโดยการใช้ปัญญา
พิจารณาอาตมันที่อยู่ภายในจนพบความจริงแล้ว พระนางปรัชญาปารมิตาจะปลดเปลื้องตาข่าย คือ 
ความเห็นที่ไม่ถูกต้องให้สูญหายไป บุคคลนั้นก็ย่อมเข้าถึงแก่นแท้ของปรัชญาปารมิต าได้ ดังนั้น ความ
โง่เขลาคือความไม่รู้จึงมีความสัมพันธ์กับตาข่ายซึ่งกวีน ามาเป็นอุปมานเปรียบเทียบได้อย่างประณีต
ลึกซึ้ง 

2.2 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 7,17 และโศลกที่ 20 เนื้อหาในโศลกที่ 7 เป็น
บทสรรเสริญพระเจ้าศรี เศรษฐวรมัน ส่วนเนื้อหาในโศลกที่  20 เป็นบทสรรเสริญพระเจ้า                   
ธรณีนทรวรมัน เนื้อหาในโศลกที่ 7 ปรากฏอลังการรูปกะในสองส่วน ส่วนแรกคือการกล่าวถึง                  
พระเจ้าศรีเศรษฐวรมันว่าทรงเป็นพระอาทิตย์ส่องแสงรุ่งโรจน์ เพ่ือสื่อการสรรเสริญพระราชาพระองค์
นี้ว่ามีพระเดชรุ่งเรืองเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ และแฝงความหมายเช่นเดียวกันว่าวงศ์แห่งศรีกัมพุก็มี
ความรุ่งโรจน์เช่นดวงพระอาทิตย์ รูปกะล าดับต่อมาคือการเปรียบเทียบดอกบัวกับหัวใจของสิ่งมีชีวิตที่
เบิกบาน กล่าวคือ กวีมองภาพประชาชนในเมืองเมืองเศรษฐปุระที่มีความผาสุกเบิกบานใจเป็นภาพ
เดียวกับดอกบัวที่บานรับแสงพระอาทิตย์นั่นเอง 

เนื้อหาในโศลกที่ 17 ปรากฏอลังการรูปกะสะท้อนผ่านเนื้อหาที่กล่าวถึง
พระเจ้าธรณีนทรวรมันทรงมีความศรัทธาในค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง กวีใช้ความเปรียบรูป
กะสื่อค าสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นน้ าอมฤต และในแง่ของการใช้ค าศัพท์ที่สื่อถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็น
พระจันทร์แห่งศากยวงศ์ยังเป็นรูปกะอีกมิติหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น การเปรียบเทียบค าสอนของ
พระพุทธเจ้าว่าเป็นน้ าอมฤต มีความลึกซึ้งในด้านพุทธปรัชญา เพราะเป็นการยกสถานะค าสอนว่าเป็น
สายน้ าอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสายน้ านี้คือน้ าอมฤตอันมีคุณสมบัติวิเศษ ช่วยให้ผู้ที่ได้ดื่มรับรสน้ าอมฤตมี
ความเป็นอมตะยั่งยืน 

เนื้อหาในโศลกที่ 20 ปรากฏอลังการรูปกะเปรียบเทียบพระเจ้าธรณี
นทรวรมันว่าเป็นพระยาเศษนาคที่หนุนแผ่นดินโลกไว้ นัยดังกล่าวนี้จึงสะท้อนภาพลักษณ์ของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ว่ามีสถานภาพเป็นพระนารายณ์ได้ด้วย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแผ่นดินในรูปของหญิงสาว
ที่มีสถานะเป็นภรรยาของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 เนื่องจากพระเทวีแห่งแผ่นดินท รงพอใจใน          
พระคุณสมบัติที่ไมด่่างพร้อยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนางจึงรับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสวามี 
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2.3 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 21, 22 และโศลกที่ 28 อลังการรูปกะที่
สื่อความงามพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่วนมากจะเน้นวีรกรรมของพระองค์ในการยุทธ์  
ดังที่กวีแสดงการเปรียบเทียบรูปกะในโศลกท่ึ 21 โดยกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงจับพระยาช้าง
ของข้าศึกด้วยก าลังพระพาหาของพระองค์แล้วหมุนกลับไปกลับมา ภาพเช่นนี้เป็นเช่น เดียวกับภูเขา
มันทระที่หมุนกลับไปกลับมาขณะกวนทะลน้ านม ส่วนรูปกะต่อมากวีเปรียบเทียบสนามรบเป็น
มหาสมุทร เพือสื่อความงามของเลือดข้าศึกที่ไหลเนืองนองเป็นเช่นน้ าในมหาสมุทร เช่นเดียวกับโศลก
ที่ 22 ความเก่งกล้าของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ท าให้พระราชาทั้งหลายมานอบน้อมอยู่ใต้พระบารมีของ           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีจึงเปรียบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นรัตนะประดับพระเศียรของ
พระราชาทั้งหลาย หมายความว่ารัตนะอันระยิบระยับประดับมงกุฎที่อยู่บนพระเศียรของพระราชา
ทั้งหลายสะท้อนภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรากฏพระองค์บนพระเศียรของเหล่าราชัน ในขณะที่เหล่า
กษัตริย์โน้มพระเศียรเคารพแทบเบื้องพระยุคลบาท อัญมณีประดับมงกุฎจึงส่องสะท้อนภาพ              
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บนพระเศียรของผู้น าทั้งหลายนั้นเอง นอกจากนี้กวียังแสดงสภาพความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในลักษณะเรื่องเล่าชีวประวัติที่แสดงวีรกรรมของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ ดังที่
ปรากฏในโศลกที่ 28 กวีกล่าวว่าชีวประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปรบที่
เมืองจามปาแล้วทรงได้รับชัยชนะนั้น เรื่องราวเล่าขานความเก่งกล้าเป็นเหมือนน้ าอมฤต และกวียัง
เปรียบเทียบอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นไฟอีกด้วย 

2.4 อลังการรูปกะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการสถาปนาราช
วิหาร และพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 35 และโศลกที่ 141 
เนื้อหาในโศลกที่ 35 เนื้อหาบันทึกการสถาปนาราชวิหารหรือปราสาทตาพรหมให้เป็นสถานที่ส าหรับ
ประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตา กวีใช้ศัพท์สมาสสื่อเนื้อความว่าเมืองราชวิหารมีร่างกายถูก
ประดับตกแต่งแล้วด้วยรัตนะ และทองค ามองจนดูงดงามรุ่งโรจน์ ดังนั้น ภาพในสายตาของกวีจึง
เปรียบเทียบราชวิหารเป็นรูปลักษณ์ของหญิงสาวที่สวมเครื่องประดับระยิบระยับงดงาม ส่วนเนื้อหา
ในโศลกท่ี 141 สะท้อนพระราชปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงกระท าบุญกุศลก็เพ่ือให้ผลบุญ
เกื้อหนุนให้  พระราชมารดาของพระองค์บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า อันจะน าพาสัตว์โลกทั้งหลาย
ข้ามพ้นภพ คือ มหาสมุทร อลังการรูปกะในส่วนนี้จึงเปรียบมหาสมุทรเป็นภพแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิด 

อลังการรูปกะในจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏทั้ง 12 โศลก แสดงให้เห็น
ความงามของอลังการที่โดดเด่นอย่างยิ่ง ความงามของอลังการที่สะท้อนภาพผ่านเนื้อหามีอยู่อย่าง
หลากหลาย นอกจากเนื้อหาในแต่ละโศลกจะบ่งชี้กระบวนการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ของกวีที่
แสดงความเปรียบเทียบอันประณีตลึกซึ้งแล้ว เนื้อหาบางส่วนยังแสดงมโนทัศน์เกี่ยวกับหลักพุทธ
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ปรัชญามหายาน และความเชื่อทางศาสนาอย่างลุ่มลึก ซึ่งยิ่งส่งเสริมให้อลังการด้านความหมายแฝง
แนวคิดทางปรัชญาทางศาสนาท าให้เนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหม นอกจากจะมีความโดดเด่นใน
การสรรเสริญเชื้อสายพระมหากษัตริย์ และพระมหากษัตริย์ ยังมีความโดดเด่นในด้านแนวคิดทาง
ศาสนาดังกล่าวด้วย 

กล่าวได้ว่า อลังการรูปกะที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมสื่อความงดงามทาง
วรรณศิลป์ได้อย่างทรงพลัง จะเห็นได้จากการพิจารณาอลังการรูปกะดังที่ได้วิจารณ์มาอย่างละเอียด 
ได้ยืนยันให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าอลังการรูปกะที่กวีแสดงความงดงามนี้เป็นปัจจัยส าคัญสื่อความนึกคิด
ของกวีเป็นรูปธรรมชัดเจน และเอ้ือให้เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมมีคุณค่าในการวิเคราะห์ ตีความ
อย่างหลากหลายตามไปด้วย 
 

1.1.3 วยติเรก (vayatireka) 

   1.3.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของวยติเรก 
 วยติเรก มีความหมายตามศัพท์ว่า ความแตกต่าง หรือ ความยอดเยี่ยม93 

เป็นอลังการรูปแบบหนึ่งที่ใช้กลวิธีเปรียบเทียบแบบเดียวกับอุปมา และรูปกะ กล่าวคือ วยติเรกน า
วัตถสุองสิ่งมากล่าวเปรียบเทียบกัน สิ่งสองสิ่งนอกจากจะมีคุณสมบัติบางประการที่คล้ายกัน หรือเป็น
สิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ซึ่งมีคุณสมบัติร่วมกันแล้ว ทว่าสิ่งหนึ่งจะแสดงคุณสมบัติที่เหนือกว่าสิ่งหนึ่ง 
ดังนั้น ความยอดเยี่ยมของสิ่งสองสิ่งจึงมีความแตกต่างกัน94 จะเห็นได้จากการชมความสวยงามของ
พระจันทร์ กับการชมความสวยงามของสาวงาม ทั้งสองสิ่งมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ คือ ความ
งามหรือความอ่อนเยาว์ แต่ความงดงามที่แสดงออกมาแตกต่างกัน พระจันทร์จะงดงามบางช่วง 
กล่าวคือ ในบางเวลาแสงของพระจันทร์ก็จืดจางไม่ปรากฏความงามให้เห็น (ในเวลาข้างแรม)  แต่พอ
ไม่นานแสงพระจันทร์ก็สว่างกลับคืนดังเดิม (ในเวลาข้างขึ้น) ในขณะที่สาวงามนั้น ควรจะมีความยินดี
ในความอ่อนเยาว์ของตน เพราะเมื่อความเยาว์วัยผ่านพ้นไปแล้ว ไม่อาจคงความงดงามไว้ได้อีก
ต่อไป95 นัยดังกล่าวนี้จึงเป็นการเทียบเทียบความอ่อนเยาว์ที่สะท้อนจากพระจันทร์ว่าเหนือกว่าความ

                                           
93Viśvanātha, The Sāhityadarpaṇa, 172. 
94R.C. Dwivedi, The poetic light: Kavyaprakasa of Mammata, text with translation 

& Sampradayaprakasini of Srividyacakravartin with complete comment Sanketa of Ruygaka, 
433. 

95 “the moon,through waning again and again,still waxes time and again. oh 
beautiful lady,stop (resentment), be pleased, for, youth,once gone,never reverts R.C. Dwivedi, 
The poetic light: Kavyaprakasa of Mammata, text with translation & Sampradayaprakasini of 
Srividyacakravartin with complete comment Sanketa of Ruygaka, 433. 
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อ่อนเยาว์ของสาวงาม เช่นเดียวกันหากจะเน้นที่คุณลักษณะของหญิงสาวว่ามีความงามเหนือกว่าดวง
จันทร์ ปรากฏดังข้อความที่ว่า “ดวงของนางงามผุดผ่องทุกเวลา แต่ดวงจันทร์งามเฉพาะเวลากลางคืน
เท่านั้น”96 การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งที่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งยอดเยี่ยมกว่านี้ จะเห็นได้ว่าค าอธิบาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับที่วาคภัฏนิยามคุณลักษณะของอลังการประเภทนี้ไว้ในต าราอลังการศาสตร์
ความว่า “ระหว่างสองสิ่งอันเหมือนกันด้วยลักษณะอะไรอย่างหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งมีลักษณะที่เด่นกว่ากัน
ในอลังการลักษณะนี้เรียกว่า วยติเรก”97ดังตัวอย่างที่ว่า 

 
  อสฺตฺวสฺตุ เปารุษคุณาชฺ ชยสิมหเทว-    ปฺฤถฺวีปเตรฺมฺฤคปเตศฺจ สมานภาวะฯ 
  กินฺตฺเวกะ ปฺรติภฏาะ สมร  วิหาย      สทฺโยวิศนฺติ วนมนฺยมศงฺกมานาะฯฯ98 

        “จะว่าพระเจ้าชัยสิงห์กับราชสีห์ มีเดชเหมือนกันก็เอาเถอะ แต่ทหาร
ของศัตรูได้หนีการสงครามกับฝ่ายหนึ่งแล้วก็รีบเข้าป่าโดยไม่เกรงกลัวอีกฝ่าย
หนึ่ง”99 

 
ตัวอย่างข้างต้นนี้ จัดเป็นอลังการวยติเรก เพราะแม้กวีจะเปรียบเทียบพระเจ้า

ชัยสิงห์กับราชสีห์ตามโวหารการสดุดีพระเกียรติพระมหากษัตริย์โดยทั่วไป แต่ความหมายที่กวีสื่อให้
เห็นพระเจ้าชัยสิงห์มีความน่าเกรงขามยิ่งกว่าราชสีห์ ดังเห็นได้ว่าเหล่าศัตรูของพระเจ้าชัยสิงห์ ต่าง
เกรงกลัวไม่กล้าเผชิญหน้ากับพระเจ้าชัยสิงห์ ต่างหนีสงครามเข้าป่าไป แต่เหล่าศัตรูที่ไม่กล้าต่อกรกับ             
พระเจ้าชัยสิงห์กลับไม่กลัวราชสีห์ที่อยู่ในป่า100 

เมื่อพิจารณานิยามความหมายและรูปแบบอลังการวยติเรก จะเห็นว่าอลังการ
รูปแบบนี้ปรากฏให้เห็นในจารึกกลุ่มสดุดีพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นกัน ดังที่ปรากฏอลังการรูปแบบนี้ใน
จารึกปราสาทตาพรหม ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
  1.3.2 วิจารณ์วยติเรกที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
                              อลังการวยติเรกท่ีพบในจารึกจารึกปราสาทตาพรหม ปรากฏอยู่ในโศลกที่ 24 
,25 และโศลกที่ 26 กวีเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง แต่ยกให้สิ่งหนึ่งอยู่เหนือกว่าสิ่งหนึ่ง จะเห็นได้จากการที่
กวีกล่าวถึงพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีความยอดเยี่ยมที่สุด ข้อที่น่าสังเกตอลังการ   

                                           
96กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต , พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไข

และเพิ่มเติม. (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 29. 
97ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 37. 
98เรี่องเดียวกัน, 118. 
99เรี่องเดียวกัน, 37. 
100เรื่องเดียวกัน, 84. 
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วยติเรกที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมกวีจะสื่อผ่านเนื้อความอิงกับระบบความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนา โดยเฉพาะปรัชญาพุทธมหายาน และศาสนาพราหมณ์  อลังการวยติเรกที่แฝงความหมาย
ไว้ในเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม จะเห็นได้จากเนื้อหาในโศลกที่ 24 เนื้อหาแสดงความเชื่อทาง
ศาสนาพราหมณ์เกี่ยวกับพระวิษณุทั้งสองปาง คือ ปางวราหาวตาร และปางวามนาวตาร กวีโยงความ
เชื่อดังกล่าวมาเทียบเคียงกับพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังเนื้อความท่ีว่า 
 

    manye yadīyayaśasāṃ sadṛśo yadi syād 

        ratnākaraś ca bhuvanatritayañ ca viṣṇuḥ / 

             nāhartam ūrdhvam avanīm aśakat samudrāt 
        koṭikramair api na laṅghyituñ ca lokān // 24 

“ข้าพเจ้าคิดว่า หากว่ามหาสมุทรและโลกทั้ง 3 เป็นเช่นเดียวกับ           
พระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินแล้วไซร้ พระวิษณุ (ในรูปวราหาวตาร) ก็คง
ไม่สามารถที่จะยกแผ่นดินขึ้นมาเบื้องบนจากมหาสมุทรได้ และพระวิษณุ           
(พระวิษณุในรูปวามนาวตาร) ก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามโลกทั้ง 3 ด้วยการก้าว
โกฏิคร้ังได้” 

 
เนื้อหาโศลกนี้ แสดงน้ าเสียงของกวี (manye) โดยยกย่องพระเกียรติยศของ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าไม่มีสิ่งใดจะเปรียบเทียบได้ แม้กระทั้งพระคุณสมบัติของพระวิษณุพระผู้เป็น
เจ้าของศาสนาพราหมณ์ก็ไม่อาจจะรองรับพระเกียรติยศที่มีมากมายมหาศาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ได้ ดังนั้น อลังการที่ปรากฏผ่านเนื้อหาในโศลกนี้มีการผสมผสานทั้งอลังการวยติเรก อุตเปรกษา 
และอติศโยกติ ซี่งอลังการอุตเปรกษา และอติศโยกติผู้วิจัยจะกล่าวถึงในหัวข้อที่วิจารณ์อลังการ
รูปแบบนั้น ในส่วนอลังการวยติเรก จะเห็นน้ าเสียงของกวีที่แสดงความภาคภูมิในพระเกียรติของ
พระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง การอ้างถึงพระวิษณุในปางหมูป่า (วราหาวตาร) และพระวิษณุในปางของ
พราหมณ์เตี้ย (วามนาวตาร) แสดงให้เห็นว่ากวีน าเอาเทพซึ่งเป็นสิ่งเคารพสูงสุดของไวษณพนิกายมา
เทียบเคียงกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพ่ือยกสิ่งหนึ่งว่ามีคุณสมบัติเป็นเลิศกว่าสิ่งหนึ่ง เนื้อความนี้
สะท้อนให้เห็นสถานภาพของพระวิษณุที่เป็นรองพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้ศัพท์ที่ขัดแย้ง คือ แม้แต่ 
(api) เพ่ือแสดงเนื้อความขัดแย้งของสิ่งสองสิ่ง ดังจะเห็นได้ในโศลกข้างต้น สิ่งสองสิ่งที่แสดงภาพ
ความขัดแย้ง คือ พระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน  (yadīyayaśasāṃ) กับ สภาวการณ์ของ     

พระวิษณุท่ีแสดงความสามารถในปางของพระองค์ ทั้งการยกแผ่นดินขึ้นจากมหาสมุทร และก้าวย่าง
พระบาทเพ่ือข้ามโลกทั้ง 3 ซึ่งในปางอวตารของพระวิษณุนั้น พระองค์ยกแผ่นดินขึ้นจากมหาสมุทร
ได้โดยง่าย รวมทั้งการเนรมิตร่างกายใหญ่โตก้าวพระบาทข้ามดินแดนทั้ง 3 โลกได้ง่ายเช่นเดียวกัน 
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แต่เมื่อพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เทียบเท่ากับมหาสมุทรและแผ่นดินทั้ง 3 โลกซึ่งใน
ความคิดของกวีนั้น พระวิษณุทั้งสองปางไม่อาจยกมหาสมุทรและแผ่นดินทั้ง 3 โลกได้ เนื้อหาจารึก
ปราสาทตาพรหมดังกล่าวจึงมุ่งสถาปนาความยิ่งใหญ่ในสถานภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 ที่อยู่
เหนือพระวิษณุอย่างเห็นได้ชัด 

ยิ่งไปกว่านั้น ความหมายแฝงที่สะท้อนจากเนื้อหาข้างต้น ยังยืนยัน
สถานภาพของพระพุทธศาสนารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่รุ่งเรืองและมีความยิ่งใหญ่มากกว่า
ศาสนาพราหมณ์ เพราะโดยความสนพระราชหฤทัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ทรงมีความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามหายานอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น เมื่อกวีอ้างถึงเทพซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา
พราหมณ์ แทนที่จะมีความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ แต่เทพที่กวีอ้างถึงกลับมีคุณสมบัติด้อยลงด้วย  

เช่นเดียวกันกับเนื้อหาล าดับต่อมา กวีด าเนินเรื่องโดยแสดงรายละเอียด
แนวคิดเรื่องอาตมันทางศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ปะทะกัน  โดยใช้อลังการอุตเปรกษาและ
อลังการรูปกะสื่อแนวคิดดังกล่าวอย่างลงตัว ดังนี้ จะเห็นได้ในโศลกที่ 25 ความว่า 

 
 anekadhānekajagatsubhinno  

 pyātm aikatā tu sphutaṃ asya satyā/ 

 sukhāni duḥkhāni yad ātmabhājām 

               ātmany adhāt suhṛdaye yadīye // 25 
“อาตมันแม้จะแตกต่างอย่างมากในสัตว์โลกที่มีหลายประการและ

หลายชนิด แต่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาตมันของพระองค์ เป็นความจริงที่
ชัดเจน เพราะว่าพระองค์ใส่ความสุขและความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายไว้ที่
อาตมัน คือ พระหทัยที่งดงามของพระองค์” 

 
เนื้อหาโศลกข้างต้น อลังการที่ปรากฏมีถึง 3 รูปแบบ คือ อลังการ             

อุตเปรกษา รูปกะและวยติเรก กล่าวเฉพาะอลังการวยติเรก กวีสื่อแนวคิดปรัชญาพุทธศาสนา
มหายานกับแนวคิดทางศาสนาพราหมณ์ที่ขัดแย้งกัน กล่าวคือ กวีอธิบายความคิดในเรื่องอาตมัน 
โดยโยงให้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างอาตมันกับพระหทัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ อาตมัน
สัตว์โลกทั้งหลายตั้งอยู่ในพระหทัยอันงดงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะ
มีความแตกต่าง ดังจะเห็นในตอนต้นเรื่องกวีกล่าวถึงความแตกต่างในหลายประการและหลายโลก 
แต่สิ่งเดียวที่เห็นได้ชัดเจนว่าไม่มีความแตกต่าง มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ อาตมันของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 กับอาตมันของสัตว์โลกนั้นผสานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่ส าคัญอาตมันของสัตว์
โลกที่ตั้งอยู่ในพระหทัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้นมีความรู้สึกรับรู้ถึงความสุขและความทุกข์ ซึ่ง
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ความหมายว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสัมผัสรับรู้ได้ในความสุขทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การสื่อ
ให้ เห็นถึงอาตมันที่มีความรู้สึกสุขทุกข์ อันแปรปรวนในสัตว์ โลก เป็นปรัชญาของทางฝ่าย
พระพุทธศาสนามหายานที่โยงกับแนวคิดของพระโพธิสัตว์ อย่างไรก็ตาม อาตมันตามความหมายที่
กวีสื่อนี้แม้อาตมันจะปรากฏอยู่ในแนวคิดศาสนาพราหมณ์เช่นกัน แต่ความเชื่อของพราหมณ์ 
อาตมันไม่อาจรับความรู้สึกหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว กวีสื่อ
แนวคิดอาตมันในโศลกข้างต้น โดยมีจุดประสงค์สองประการ ประการแรก การสื่อความหมายใน
โศลกนี้เพ่ือย้ าภาพลักษณ์ความเป็นพระโพธิสัตว์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งทรงสัมผัสรับรู้ถึงสุข
ทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และอีกประการหนึ่งเพ่ือแสดงความเหนือกว่าของแนวคิดอาตมันในทาง
ศาสนาพุทธว่าเหนือกว่าแนวคิดอาตมันของศาสนาพราหมณ์  

ประเด็นเรื่องการปะทะกันระหว่างคติพระพุทธศาสนากับคติศาสนาพราหมณ์ 
ปรากฏให้เห็นตั้งแต่ช่วงที่พระพุทธเจ้าด ารงพระชนม์ชีพอยู่แล้ว ดังเห็นแนวคิดที่พระองค์ทรงเผยแพร่
พุทธธรรมหลายประการที่ขัดแย้งกับความเชื่อของพราหมณ์ เช่น หลักแห่งความหลุดพ้น  ทรรศนะใน
เรื่องของกรรม เป็นต้น และเห็นชัดเจนหลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เนื่องจากอิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ที่มีอ านาจในทางการเมืองได้แทนที่ศาสนาพุทธ ในสภาวการณ์เช่นนี้  นักคิดใน
พระพุทธศาสนาจึงปฏิรูปแนวคิดศาสนาเพ่ือมุ่งชักจูงความศรัทธาของศาสนิกให้กลับมาเช่นเดิม ดัง
แนวทางปฏิรูป 2 ประการ คือ แนวทางแบบบุคคลาธิษฐาน ที่เห็นชัดเจนคือ พระพุทธศาสนานิกาย
มหายานชักน าให้ผู้เลื่อมใสปรารถนาในพุทธภูมิ หลักการของพระโพธิสัตว์มุ่งบ าเพ็ญบารมีต่างๆ 
จ านวนมากและช่วยเหลือมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ดังนั้น หากผู้ใดมีความทุกข์ควรอ้อนวอนบูชา  
พระโพธิสัตว์ ย่อมดีกว่าอ้อนวอนบูชาพระเจ้าของศาสนาพราหมณ์ แนวทางที่สอง คือ แนว
ธรรมาธิษฐาน กล่าวคือ เป็นการขัดแย้งในเรื่องหลักการทางปรัชญา โดยเฉพาะแนวคิดอาตมวาทะ 
ของพราหมณ์ กับอนาตมวาทะของพุทธ101 ดังที่ปรากฏแนวคิดในจารึกปราสาทตาพรหมโศลกข้างต้น 

แนวคิดในเรื่องอนาตมวาทะของพุทธ เป็นการอธิบายพุทธปรัชญาโดยหลัก
ตรรกวิทยาที่ต่างจากแนวคิดอาตมวาทะของพราหมณ์ ทางฝ่ายพราหมณ์เชื่อมั่นว่าอาตมันหรือ            
พรหมันมีตัวตน ด ารงอยู่ตลอดกาล เป็นความจริงแท้สูงสุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสากล เอกภพ
ต่างด ารงและเคลื่อนไหวในอาตมัน ดังนั้น อาตมันตามความคิดของพราหมณ์จึงอยู่เหนือความสงสัย 
ความขัดแย้ง และอาตมันด ารงอยู่ในสิ่งมีชีวิตทั้งปวง แต่สิ่งมีชีวิตก็ไม่ใช่อย่างเดียวกับอาตมัน เพราะ

                                           
101วศิน อินทสระ, สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ธรรมดา, 

2550), 25. 
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อาตมันอยู่ในฐานะบันดาลสิ่งทั้งหลายให้เกิดขึ้น102 โดยอาตมันอาจแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ 
ปรมาตมัน เป็นอาตมันสากล กับ ชีวาตมัน เป็นตัวตนที่เล็กมาจากปรมาตมัน ส่วนอนาตมวาทะของ
พุทธมีความเชื่อว่าอาตมันไม่มีตัวตนด ารงอยู่ เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้น เนื่องจากสิ่งทั้งปวงไม่มีความ
มั่นคงเที่ยงแท้ แปรปรวนตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่ง อาตมันของพุทธจึงไม่ได้ตั้งอยู่โดยไร้ความรู้สึกเช่น
แนวคิดของศาสนาพราหมณ์ อาตมันของพุทธไม่ได้มีความคงที่เช่นของพราหมณ์ เมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
ย่อมดับไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้สิ่งทั้งหลายคืออนัตตา103 

อาตมันในทางพุทธปรัชญาจึงแตกต่างไม่เหมือนอาตมันในทางปรัชญาศาสนา
พราหมณ์ ทรรศนะของกวีผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหมสนับสนุนแนวคิดอาตมันตามพุทธปรัชญาอัน
สัมพันธ์กับคติความเชื่อของยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพ่ือแฝงความเหนือกว่าของอาตมันตาม
แนวคิดพุทธศาสนา และสนับสนุนภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับอุดมการณ์พระโพธิสัตว์ 
คือ การที่พระองค์ทรงเสียสละความสุขของพระองค์เพ่ือส่วนรวม ทรงโอบอุ้มความรู้สึกสุขทุกข์ของ
สัตว์โลก และทรงเป็นรับเอาอาตมันของสัตว์โลกมาตั้งอยู่ในพระหทัยอันงดงามของพระองค์เอง 

 ความลึกซึ้งของเนื้อความในโศลกนี้อยู่ที่การแฝงความงามของอลังการวยติ
เรกไว้อย่างแยบยล เพ่ือเชิดชูแนวคิดทางพระพุทธศาสนามหายานอันเป็นภาพสะท้อนอุดมการณ์         
พระโพธิสัตว์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าพระองค์ทรงประจักษ์อย่างแจ่มแจ้งถึงความสุขและความ
ทุกข์ในสิ่งมีชีวิตทั้งปวง การที่พระหทัยอันงดงามของพระองค์เป็นที่ตั้งอาตมันของสัตว์โลกนั้น บ่งบอก
ถึงพระราชปณิธานของพระองค์ที่จะสดับตรับฟังเรื่องราวสุขทุกข์ของทวยราษฎร์ ด้วยเหตุนี้กวีจึงสื่อ
ความหมายโดยอ้อมว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงรับเอาความสุขและความทุกข์ของทวยราษฎร์มาใส่ไว้
ในพระหทัยของพระองค์เอง ทั้งนี้ เพราะสิ่งมีชีวิตที่ทุกข์ยากหรือมีความสุขเกษม ย่อมเป็นความรู้สึกที่
เกิดขึ้นในพระหทัยของพระองค์ที่แปรตามอารมณ์ความรู้สึกของสัตว์โลกนั้น และด้วยความรักใน
มนุษยโลกอย่างเท่าเทียมกัน อาตมันของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงรวมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกับอาตมัน
ของสัตว์โลกทั้งปวงนั่นเอง 

เนื้อความโศลกที่ 26 ล าดับต่อมา กวียังคงใช้อลังการวยติเรกแฝงความหมาย
เพ่ือยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีคุณลักษณ์อันเลิศกว่าสิ่งที่กวีกล่าวถึงดังจะเห็นว่ากวี อ้างถึงพระ
อินทร์ หัวคณะเทพ เพ่ือโยงให้เห็นคุณสมบัติบางประการร่วมกันกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อความ
โศลกท่ี 26 มีความโดนเด่นมาก คือ กวีไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยตรงเหมือนโศลกที่ผ่าน

                                           
102 พระมหาส าเนียง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา” (วิทยานิพนธ์  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 136. 
103 วศิน อินทสระ,สาระส าคัญแห่งพุทธปรัชญามหายาน, 39-40. 
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มา ซึ่งกวีจะแฝงน้ าเสียงยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้อย่างชัดเจน แต่เนื้อหาโศลกท่ี 26 นี้ กวีด าเนิน
เรื่องด้วยการกล่าวถึงเรื่องราวของพระอินทร์แทน ดังนี้ 

 
 

     samprāpya yanmakham akhaṇḍam atīvatṛptir  

     ākhaṇḍalo nujanamejayaśāpatāpam / 

     utsṛjya hṛṣṭahṛdayas tridivasya bhūmes 

     tene vibhūtibhir abhūmibhavābhir aikyam // 26 
“พระอินทร์ หลังจากที่ได้รับเครื่องสังเวยของพระองค์อย่างไม่ขาด ผู้มี

ใจยินดีอย่างยิ่ง จึงได้ละทิ้งความเดือดร้อนเนื่องจากค าสาปของพระเจ้าชนเม
ชัย จึงคงจะได้แผ่ความเป็นหนึ่งเดียวของแผ่นดิน คือ โลก กับทรัพย์สมบัติ
ของสวรรค์ซึ่งไม่มีอยู่บนแผ่นดิน คงจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆ” 

 
เมื่อพิจารณาอลังการที่ปรากฏในโศลกข้างต้น จะเห็นว่ามีทั้งอลังการวยติเรก

และอลังการเหตุ ในส่วนอลังการเหตุซึ่งแสดงความสัมพันธ์ความเป็นเหตุและผลจะน าไปวิจารณ์ใน
หัวข้ออลังการเหตุที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมส่วนของอลังการวยติเรกจะชี้ให้เห็นความหมาย
แฝงที่สื่อภาพความงดงาม และความลึกซึ้งในการสร้างอลังการ ข้อสังเกตประการหนึ่งตัวอย่างโศลก
ข้างต้น อาจเป็นข้อยกเว้นในกฎเกณฑ์ของวยติเรกที่ต้องเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง หรือการน าวัตถุของ
สองอย่างมาเปรียบเทียบให้เห็น เนื่องจากกวีไม่ได้กล่าวให้เห็นวัตถุสองสิ่งอย่างชัดเจน แต่แฝงนัยโดย
ใช้ค าว่า ākhaṇḍalo หมายถึง พระอินทร์ และหมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ด้วย ในแง่นี้จึงอาจ
นับว่านัยแฝงที่ปรากฏสิ่งสองสิ่งเทียบเคียงกันซึ่งย่อมจัดเป็นอลังการวยติเรกได้เช่นกัน ดังนั้นขณะที่
เนื้อความโศลกที่ 26 สื่อความหมายถึงพระอินทร์ ภาพที่ปรากฏอีกมิติหนึ่งย่อมเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ที่อยู่ในโลกมนุษย์   

อนึ่ง สังเกตจากค าว่า nu ซึ่งมีความหมายว่า คงจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆ อันเป็น
การคาดคะเนแสดงความคิดหรือความสงสัยของกวีเพ่ือสื่อสารสิ่งที่กวีแสดงความคิดเห็นออกมา ดังนั้น
การที่กวีแสดงภาพไว้อย่างงดงามโดยชี้ให้เห็นว่าพระอินทร์ซึ่งเป็นหัวคณะเทพได้รับความยินดีอย่างยิ่ง 
โดยการสละค าสาปของพระเจ้าชยเมชัย จนส่งผลให้พระอินทร์นั้นได้ครอบครองสวรรค์ ได้ปกครอง
คณะเทพ แล้วได้ทรงปกครองโลกด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งไม่อาจหาได้จากบนพ้ืนโลก ยิ่งเป็นการชู
ภาพลักษณ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้ทรงเป็นพระอินทร์ คือ ทรงปกครองทวยราษฎร์ เป็นอธิราชเหนือ
พระราชาองค์อ่ืนๆ และในแง่ความหมายที่กวีสื่อนี้จะเห็นว่าพระอินทร์เมื่อได้ครอบครองสวรรค์ มี
ทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ พระอินทร์จึงน าทรัพย์สมบัตินั้นมามอบให้แก่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังที่กวี
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กล่าวว่าทรัพย์สมบัติที่ไม่มีอยู่ในโลก หมายความว่าทรัพย์สมบัติมีเฉพาะในแดนสวรรค์เท่านั้น ดังนั้น
ทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกย่อมน าลงมาจากสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อความนี้อย่างถี่ถ้วน ความ
เป็นเลิศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นเหตุให้พระอินทร์ถวายสิ่งของล้ าค่าเป็นเครื่องบรรณาการแด่  
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระอินทร์น าสมบัติในสวรรค์มายังโลกมอบแด่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพ่ือเชิด
ชูพระเกียรติยศของพระองค์ เมื่อพิจารณาจากมุมมองนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงมีสถานะอันยิ่งใหญ่ 
และมีอ านาจรุ่งเรืองยิ่งกว่าพระอินทร์ อลังการวยติเรกในโศลกนี้ จึงแฝงนัยเชิดชูความยิ่งใหญ่ของ         
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งอยู่เหนือพระอินทร์นั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้น การกล่าวสรรเสริญพระอินทร์ และ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเชื่อมโยงเข้าหากันนี้ เพราะกวีมีจุดประสงค์ส าคัญที่จะสรรเสริญพระเจ้า
ชัยวรมันที่  7 ในทางอ้อม สอดคล้ องกับอลังการที่กล่าวสรรเสริญในทางอ้อมดังที่ เรียกว่า                      
อปรัสตุตประสังศา104 กวีโยงให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของพระอินทร์ตามต านานของเทพปกรณัม อีก
ทั้งยังน าเรื่องราวเกี่ยวกับค าสาปของพระเจ้าชยเมชัยมาเป็นองค์ประกอบด าเนินเรื่อง เพ่ือน าเสนอ
เรื่องราวของ พระอินทร์ว่าทรงได้รับการบูชายัญจากสาวกผู้ภักดีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อกวีกล่าวว่า
พระอินทร์รอดพ้นจากค าสาปของพระเจ้าชนเมชัย สถานภาพของพระอินทร์ได้กลับคืนมายิ่งใหญ่
ดังเดิม และได้มอบสมบัติบนสวรรค์แด่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หากตีความอีกด้านหนึ่ง การที่พระอินทร์
รอดพ้นค าสาปของพระเจ้าชยเมชัยแล้วได้ครอบครองทิพยสมบัติในสวรรค์ตามเดิม ก็เพราะพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสละค าสาปของพระเจ้าชยเมชัย เนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ได้บูชายัญพระอินทร์อยู่เป็นนิจ บุญกุศลที่บวงสรวงพระอินทร์จึงส่งเสริมอ านาจของพระอินทร์ให้มั่งคง
แกร่งกล้ายิ่งขึ้น ค าสาปของพระเจ้าชยเมชัยจึงอ่อนก าลังลง กล่าวได้ว่าโศลกที่ 26 แฝงความงามของ
อลังการวยติเรกเพ่ือยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเหนือกว่าพระอินทร์ การยกย่อง
ให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีสถานภาพยิ่งใหญ่นี้ก็เพ่ือสรรเสริญพระเกียรติยศของพระองค์ว่าแม้แต่             
พระอินทร์ยังน าสมบัติบนสวรรค์มามอบให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  
  1.3.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
      อลังการวยติเรกในจารึกปราสาทตาพรหม ปรากฏในโศลกที่ 24, 25 และ
โศลกท่ี 26 เนื้อหาทั้ง 3 โศลกแสดงคุณสมบัติของสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือกว่าสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจน ดังจะเห็น
ได้ว่าเนื้อหาโศลกที่ 24  กวียกย่องพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มากแม้เทพที่มีฤทธานุ
ภาพเช่นพระวิษณุที่อวตารมาในปางวราหาวตารและวามนาวตารก็ไม่อาจจะลดทอนพระเกียรติยศ
ของพระวิษณุที่มีมากเทียบเท่ากับมหาสมุทรและแผ่นดินโลกทั้ง 3 ได้เลย เนื้อหาดังกล่าวจึงสะท้อน

                                           
104กุสุมา รักษมณี อธิยาย อปรัสตุตประสังศา ว่าเป็นการกล่าวสรรเสริญในทางอ้อม ซึ่งสิ่งที่ถูก

สรรเสริญไม่ได้ถูกเอ่ยถึงแต่เป็นที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของค ากล่าวนั้น ดูใน กุสุมา รักษมณี , การวิเคราะห์วรรณคดี
ไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 35.  
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การสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์อย่างแจ่มชัด ซึ่งในทรรศนะของกวีนั้นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ทรงมีความยิ่งใหญ่อยู่เหนือพระวิษณุ ขณะเดียวกันการอ้างถึงพระวิษณุว่ามีภาพลักษณ์ที่เป็น รอง            
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นี้ก็แฝงความหมายให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลมากและกดทับอิทธิพล
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีความยิ่งใหญ่เป็นรองพระพุทธศาสนาในช่วงเวลานั้นด้วย 

เนื้อหาในโศลกที่ 25 ปรากฏแนวคิดทางศาสนาและการยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
กับอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งวยติเรกในโศลกนี้สื่อความเหนือกว่าของพุทธปรัชญาที่ว่าด้วย
อาตมัน ซึ่งอาตมันของพุทธศาสนามีความแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัย ขณะที่อาตมันของศาสนา
พราหมณ์มีความจริงแท้สูงสุดตลอดกาล ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ไม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่แปรปรวนตาม
เหตุปัจจัย มองในแง่นี้อาตมันของพราหมณ์จึงไม่มีความรู้สึก ไม่อาจสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสุขและทุกข์
ที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ในโศลกที่ 25 กวีสื่อความหมายให้เห็นว่าอาตมันของสัตว์โลก
มีความสั่นไหวด้วยความรู้สึกสุขและทุกข์ กวีจึงสะท้อนแนวคิดเป็นนัยว่าอาตมัยของพุทธศาสนาเป็น
ของจริงและสมเหตุสมผล และด้วยแนวคิดของพระโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ย่อมประจักษ์ถึงความ
ทุกข์และความสุขของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย พระโพธิสัตว์คือผู้โอบอุ้มความทุกข์ของสัตว์โลกด้วยการ
เสียสละความสุขของตนเพ่ือช่วยเหลือสัตว์โลกทุกหนทุกแห่งที่ก าลังประสบกับความทุกข์ กวีจึงโยงให้
เห็นอาตมันของสัตว์โลกที่ตั้งมั่นอยู่ในพระหทัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งอาตมันตามแนวคิดของ
พุทธศาสนาเชื่อมประสานอย่างแนบสนิทกับอุดมของพระโพธิสัตว์ ความคิดนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งทรงเป็นพระราชาที่รับรู้ถึงความรู้สึกทุกข์และสุขของทวยราษฎร์และพระองค์
ก็ทรงรับเอาความรู้สึกทุกข์และสุขนี้มาอยู่ในพระหทัยของพระองค์นั่นเอง ในขณะเดียวกัน โศลกที่ 26 
แม้กวีจะไม่ได้กล่าวถึงสิ่งสองสิ่งมาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างแจ่มชัด ว่าสิ่งหนึ่งย่อมเหนือกว่าสิ่งหนึ่ง 
แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมอย่างลึกซึ้งจะเห็นนัยที่ซ่อนเร้นบ่งบอกแนวคิดวยติเรกเช่นกัน โดยกวี
ด าเนินเรื่องด้วยเรื่องราวของพระอินทร์ พระอินทร์ปลดค าสาปของพระเจ้าชนเมชัยได้ก็เพราะได้รับ
การบูชาบวงสรวงอยู่เป็นนิจ ท าให้อ านาจของพระอินทร์รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นจนถึงกลับหลุดพ้นจากค า
สาป กลับมาครอบครองสมบัติในสวรรค์ตามเดิม แล้วพระองค์ก็น าสมบัติทิพย์อันหาไม่ได้ในโลกมา
มอบแด่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยนัยนี้จึงเป็นความคิดของกวีที่จะเชิดชูสถานภาพของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ว่าแม้แต่พระอินทร์ยังน าสมบัติทิพย์มาถวายพระองค์ และหากตีความอีกทางหนึ่งพระอินทร์ก็
อาจระลึกถึงความชอบของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื่องจากการที่พระอินทร์รอดพ้นจากค าสาปมาได้นั้น 
ก็เพราะพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บูชายัญเพื่อขจัดความทุกข์ท่ีพระอินทร์ถูกสาปให้หลุดพ้นไปได้ 

สรุปได้ว่า อลังการวยติเรกในจารึกปราสาทตาพรหมมีความงดงามในแง่ที่
สร้างความลึกซึ้งให้เนื้อหาสื่อแนวคิดของกวีอย่างประณีตแยบคายในการยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ผสานทั้งแนวคิดทางศาสนาทั้งของพุทธและพราหมณ์ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องอาตมัน และแนวคิดของ
พระโพธิสัตว์ อีกทั้งยังน าต านานเทพในเทวปกรณัมมาด าเนินเรื่องราวสื่อนัยแฝงเพ่ือยกย่อง                 
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พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยอ้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งย่อมอยู่เหนือกว่าสิ่งหนึ่ง อันนับว่าเป็น
แนวคิดของอลังการวยติเรกได้ ความงามที่สะท้อนให้เห็นผ่านเนื้อหาของจารึกทั้ง 3 โศลกจึงยืนยันได้
ว่ากวีมีความสามารถที่จะรังสรรค์อลังการให้งดงามน่าประทับใจ 
 
2. อลังการที่แสดงความหมายในการบรรยายหรือพรรณนาความ 

การบรรยายหรือพรรณนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามธรรมชาติที่เป็นจริง เป็นศิลปะการประพันธ์
เพ่ือสร้างภาพให้บังเกิดในใจผู้อ่าน ดังปรากฏในวรรณคดียุคแรกของอินเดีย คือ คัมภีร์พระเวท บท
สวดหลายบทที่สรรเสริญเทพ เทวี หรือบทสวดที่ว่ าด้วยการสร้างโลก กวีจะพรรณนาสัตว์หรือ
ธรรมชาติตามสภาวะที่เป็นจริงหรืออาจจะเป็นเช่นนั้น เช่น บทสวดการสร้างโลก กวีจะเริ่มกล่าวตั้งแต่
โลกเมื่อครั้งปฐมกาลที่มีความมืดมิดโอบล้อมไว้ทุกด้าน โลกมีแต่ผืนน้ าและปกคลุมด้วยความว่าง
เปล่า105  

การบรรยายให้เห็นว่าโลกเมื่อครั้งยังไม่ได้สร้างขึ้น ทุกสิ่งตกอยู่ในความมืดมิด เป็นการ
สื่อบรรยากาศที่ควรจะเป็นเช่นนั้น ภาพที่กวีสื่อจะตัดกันกับเมื่อมีโลกและสรรพสิ่งก าเนิดขึ้น ความ
สว่างสดใสจากแสงพระอาทิตย์แทนที่ความมืด ความว่างเปล่าปลาสนาการหายไป เพราะสิ่งมีชี วิตถือ
ก าเนิดข้ึน  หรือจารึกภาษาสันสกฤตหลักหนึ่งในประเทศอินเดีย คือ จารึกหลักหนึ่งแห่งเมืองมันทโสร์
ที่กล่าวถึงพระเจ้ากุมารคุปตะที่ 1 และพระเจ้าพันธุวรมัน เนื้อหามีความโดดเด่นมากในการพรรณนา
เทวาลัยแห่งพระสุริยะ กวีใช้การสื่อภาพให้เห็นว่าบริเวณโดยรอบเทวาลัยมีความรื่นรมย์สมบูรณ์ด้วย
หมู่แมกไม้นานาพรรณ มีสระน้ า มีฝูงผึ้งที่บินเคล้าดอกไม้ที่หอมหวาน เป็นต้น 106 นับเป็นการสื่อมิติ
แห่งภาพธรรมชาติอันสวยสดงดงาม ซึ่งอลังการในลักษณะดังกล่าวปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม
ด้วยเช่นกัน ได้แก่ ชาติ หรือสวภาโวกติ 

2.1 ชาติหรือสฺวภาโวกติ (jāti/ svabhāvokti) 
                2.1.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของชาติ หรือสวภาโวกติ 
       ชาติ หรือ สวภาโวกติ ความหมายที่เกี่ยวข้องกับอลังการ คือ การบรรยาย 
พรรณนาลักษณะของธรรมชาติที่แท้จริง เมื่อเทียบกับอลังการอุปมาและรูปกะชาติถือว่าเป็นอลังการ
ที่ปรากฏในต าราอลังการศาสตร์ชั้นหลัง ต าราอลังการศาสตร์เล่มต่างๆ อธิบายนิยามของชาติหรือสฺว

                                           
105มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์รักษ์, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต (นครปฐม: ภาควิชาภาษาไทย คณะ

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),  9. 
106ดูเนื้อหาค าแปลได้ใน จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา , จารึกภาษาสันสกฤตที่ส าคัญในประเทศอินเดีย 

ระหว่าง ค.ศ.150-532  (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.),  
44-50. 
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ภาโวกติไว้ค่อนข้างตรงกัน ในต ารากาวยาประกาศ ของมัมมฏะอธิบายถึงชาติว่าเป็นอลังการที่
พรรณนาธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต การกระท าหรือรูปร่างของสิ่งนั้นที่ได้รับการพรรณนาซึ่งเรียกว่า            
สวภาโวกติ107 สอดคล้องกับที่วิศวนาถะ ผู้เขียนต าราสาหิตยทรรปณะ กล่าวถึงสวภาโวกติไว้ว่าเป็น
การให้รายละเอียดของสิ่งต่างๆ และการกระท าท่ีไม่ได้เป็นรู้จักโดยทั่วไปทั้งหมด108  

ดังนั้น หากพิจารณาความส าคัญของอลังการด้านความหมายในรูปแบบของ
ชาติ จะเห็นว่ามีความส าคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์บทกวีนิพนธ์ให้ประกอบด้วยอลังการ เพราะ
การบรรยายสภาวะของธรรมชาติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นเสมือนการฉายภาพให้ผู้อ่านหรือผู้รับภาพพินิจ 
พิจารณาด้วยมุมมองที่หลากหลาย การบรรยายลักษณะของธรรมชาติในสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นทั้งภาพ
ความงดงามน่ารื่นรมย์ เป็นภาพความน่ากลัว เป็นภาพหลอน หรือภาพในเชิงจินตนาการหลากหลาย
มิติแตกต่างกันไป 

 สอดคล้องกับที่วาคภฏะให้ค านิยายอลังการในลักษณะนี้ไว้ในต าราอลังการ
ศาสตร์ว่า “คือ การพรรณนาสภาพของบุคคลหรือของธรรมชาติ นับว่างามเป็นพิเศษ ณ ที่กล่าวถึงคน
ชั้นต่ า คนมีความกลัวและเด็ก เป็นต้น”109 และยกตัวอย่างประกอบค าอธิบายดังนี้ 
 

 ตัวอย่างที่ 1 
        พรฺหาวลีพหลกาญฺจิรุโจวิจิตฺร-     ภูรฺชตฺวาจา รจิตจารุทุกูลลีลาะฯ 
             คุญฺชาผลคฺรถิตหารลตาะ สเหลมฺ  เขลนฺติ เขลคตโย’ตฺร วเน ศพรฺยะ ฯฯ110 

“หญิงชาวดง คนงามด้วยสายรัดเอวท าอย่างหนาทึบด้วยขนหาง
นกยูง และผ้าห่มท าด้วยเปลือกไม้ ภูรฺช อันเป็นสีต่างๆ และมีสร้อยคอร้อย
ขึ้นด้วยเกล็ดตะกล่ า เดินเยื้องกรายเล่นอยู่ในป่า”111 

 
ตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็นอลังการชาติที่พรรณนาให้เห็นสภาพของชนชั้นต่ า คือ 

หญิงสาวชาวดง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าและประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่หาได้ในป่า แม้จะเป็นการ
พรรณนาสภาพของบุคคลที่เป็นชนชั้นต่ า แต่เป็นบทพรรณนาที่มีความงามเป็นพิเศษ 
 
                                           

107
R.C. Dwivedi, The poetic light: Kāvyaprakāsa of Mammaṭa VoI.II, text with translation 

& Sampradāyaprakāśinī of śrīvidyācakravartin with complete comment Saṅketa of Ruygaka, 447. 
108Viśvanātha,The Sāhityadarpaṇa, 305. 
109ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 31. 
110เรื่องเดียวกัน, 114. 
111เรื่องเดียวกัน, 31. 
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 ตัวอย่างที่ 2 
   อารฺตตโธรณิภีส-  ณวอณุกฺเกรา กุรงฺคจฺฉิ ฯ 
   อุลฺลสิอวีสภุอวณ- วิณิเวโสทสมุโหเอโสฯฯ112 

  “ดูกร นางสีดาคนตางามเหมือนเนื้อ ผู้นี้อันมีน่ากลัวเพราะแถวตา
อันแดงเรื่อๆ และเป็นที่ตั้งป่าไม้คือชุมนุมยี่สิบแขนอันงาม ก็คือ ท้าวทศกัณฐ์”113 

ตัวอย่างที่ยกมานี้ เป็นอลังการชาติที่พรรณนาให้เห็นสภาวะของความน่ากลัว
ของท้าวทศกัณฐ์ โดยกล่าวถึงนางสีดาผู้มีความงาม แต่ต้องมาพบกับทศกัณฐ์ที่หาความงามไม่ได้ ใน
ตัวอย่างนี้ใบของทศกัณฐ์มีความน่ากลัว เพราะมีแถวของตา (ซึ่งมีจ านวนมาก) ที่แดงเรื่อๆ มีแขนยี่สิบ
แขน เหมือนกับป่าไม้  

ข้อสังเกตอีกลักษณะหนึ่งของการสร้างอลังการแบบสวภาโวกติ อยู่ที่ว่ากวีจะ
ไม่น าอารมณ์ของตนสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาที่สื่อความมากนัก หรือหากมีการใช้ภาพพจน์ก็อาจใช้
ภาพพจน์ไม่มากนัก ดังที่กุสุมา รักษมณี อธิบายอลังการประเภทนี้ไว้ว่า “การกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตามสภาพที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ โดยไม่น าความรู้สึกของกวีเข้าไปสอดแทรกมากนัก อาจมีการใช้
ภาพพจน์บ้างเล็กน้อย” ดังตัวอย่างที่ว่า 

 
   นกกระเต็นบินเหินขึ้นฟ้า กระพือปีกขึ้นลง 
   มองเล็งลงมา ชั่วพริบตา ก็โฉบลงในน้ า 
   แล้วโผกลับขึ้นไปพร้อมกับปลาในกรงเล็บ114 
 

ด้วยความส าคัญของอลังการชาติ หรือสวภาโวกติ ดังที่ต าราอลังการศาสตร์
แจกแจงรายละเอียดตามที่อภิปรายมาตามล าดับ จึงน่าศึกษาอย่างยิ่งว่าเนื้อความในจารึกปราสาทตา
พรหม ปรากฏอลังการรูปแบบนี้มากน้อยเพียงไร และการใช้อลังการชาติสร้างความงามอย่างไรให้แก่
เนื้อความ ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวเชื่อมโยงให้เห็นอย่างละเอียดชัดเจน 

      2.1.2 วิจารณ์ชาติ หรือสวภาโวกติที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
     อลังการชาติหรือสวภาโวกติที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม กวี
เลือกใช้อลังการดังกล่าวเพ่ือพรรณนาเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพระราชพิธี การ
                                           

112เรื่องเดียวกัน, 114. 
113เรื่องเดียวกัน, 31. 
114กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 36. 
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พระราชทานเกียรติยศแก่ผู้ที่ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ การแจกแจงรายการสิ่งของภายในศาสนสถาน 
และการสร้างบุญกุศลเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ข้อส าคัญการพิจารณาชาติในเนื้อความจารึกปราสาท
ปราสาทตาพรหม ชาติจะต้องสร้างความงามในทางอลังการ แม้เนื้อความของชาติจะปรากฏภาพพจน์
ไม่มากนัก แต่เนื้อความที่กวีแสดงออกมาจะต้องสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่าน ท าให้เห็นภาพ
ความงามในจารึกได้แจ่มชัด มิใช่เป็นการบรรยายหรือแจกแจงสิ่งของต่างๆ ให้รับทราบเพียงเท่านั้น 
ดังนั้น รายละเอียดในส่วนเนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหมที่กล่าวถึงรายการสิ่งของว่ามีปริมาณ
เท่าไรโดยไม่พรรณนาให้เกิดภาพอันงดงาม ตัวอย่างเช่น ในเนื้อความโศลกที่ 39 – 41 กวีกล่าวถึง
รายการสิ่งของดังต่อไปนี้  
 
         tilā ekādaśa prasthā droṇau dvau kuduvāv api / 

            dvau droṇau kuduvau mudgāḥ kaṅku prasthāś caturdaśa // 39 
      ghṛtaṃ ghaṭī trikuduvaṃ dadhikṣīramadhūni tu / 

      adhikāny ekaśas tasmāt saptaprasthair guddaḥ punaḥ //
 40 

          ghaṭī prasthau dvikuduvau tailaṃ prasthatrayaṃs tathā / 

               kuduvau dvau taruphalasnehas tu kuduvatrayam // 41 
“เมล็ดงาจ านวน 11 ปรัสถะ 2 โทรณะ และ 2 กุทุวะ และถั่วเขียวจ านวน 

2 โทรณะ และ 2 กุทุวะ ข้าวโพดจ านวน 14 ปรัสถะ // 
เนยใส จ านวน 1 ฆฏี 3 กุทุวะ นมเปรี้ยว นมสด น้ าผึ้งที่มากขึ้นไปอีก 1 

ส่วน และน้ าอ้อยย้วย จ านวน 7 ปรัสถะ // 
น้ ามันงามีจ านวน  1  ฆฏี 2 ปรัสถะ และจ านวน 2 กุทุวะ (สิ่งของถวาย

ที่ไม่ได้ระบุชื่อ) มีจ านวน 3 ปรัสถะ 2 กุทุวะ และน้ ามันผลไม้ จ านวน 3            
กุทุวะ //” 

 
ตัวอย่างเนื้อความทั้ง 3 โศลกข้างต้น ผู้วิจัยจะไม่น ามาพิจารณาว่าเป็น

อลังการประเภทชาติ เนื่องจากเป็นเพียงการแจกแจงสิ่งของต่างๆ โดยแบ่งเป็นสัดส่วนว่ามีปริมาณ
เท่าไร เนื้อหาในโศลกอ่ืนก็เช่นเดียวกัน หากกวีแจกแจงปริมาณของสิ่งของโดยไม่พรรณนาไม่ให้เกิด
ภาพจะไม่น ามาวิจารณ์ในหัวข้อนี้ 

เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมทุกโศลก พบว่า อลังการชาติที่
ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมโดยสะท้อนผ่านเนื้อหาที่กวีสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งผู้วิจัยน ามาวิจารณ์ใน
ที่นี้ มี 26 โศลก ได้แก่ เนื้อความในโศลกที่ 6, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 44, 70, 71, 76, 81, 
82, 83, 84 ,85, 86, 87, 89, 90, 116, 142, 143 และโศลกที่ 144 รายละเอียดของเนื้อหาทั้ง 26 
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โศลกดังกล่าว จ าแนกตามเนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหมเกี่ยวกับอลังการชาติโดยบรรยายภาพใน
ด้านต่างๆ แบ่งได้เป็น 6 หัวข้อ ได้ดังนี้ 
 
 

     1.1 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

     1.2 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาการประกอบพระราชพิธี และ
การถวายรายการสิ่งของ 

     1.3 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง และการ
ประดิษฐานรูปเคารพที่ส าคัญ 

     1.4 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่กล่าวถึงรายการสิ่งของต่างๆ 
     1.5. อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหากิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ 

ภายในปราสาทตาพรหม 
     1.6 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่เป็นสารของพระมหากษัตริย์

ให้ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
 

                          พิจารณาในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
 

1.1 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

  เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในช่วงตอนต้นเรื่อง กวีใช้อลังการรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างภาพความ
สูงส่งของบุคคลส าคัญ ส าหรับอลังการชาตีที่พรรณนาภาพเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูลของ    
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้ชัดเจนในโศลกท่ี 6,13 และโศลกที่ 14 ดังจะพิจารณาไปตามล าดับ 

ในโศลกท่ี 6 กวีใช้อลังการชาติพรรณนาภาพของพระเจ้าเศรษฐวรมัน ซึ่งเป็น
พระมหากษัตริย์ต้นวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพ่ือแสดงให้เห็นสถานภาพความยิ่งใหญ่ของ
พระราชาพระองค์นี้อย่างงดงาม นับตั้งแต่ภาพลักษณ์ท่ีน่าเคารพของพระองค์ การด ารงความยุติธรรม 
ความเป็นนักปราชญ์ และการประสูติยังวงศ์ท่ีบริสุทธิ์ ดังนี้  

 
             āsīd akhaṇḍamanudaṇḍadharāvanīndra 

       vandyo varaś  śrutavatāṃ śrutavarmmasūnūḥ / 

            śrīśreṣṭhavarmmanṛpatiś śucibhir yaśobhiś 

       śreṣṭho vadāta vasudhādharavaṃśayoniḥ // 6 
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“พระองค์ ทรงเป็นพระอาทิตย์ที่ขึ้นบนท้องฟ้า คือ วงศ์ของศรีกัมพุอัน
รุ่งเรือง ประสูติแล้วบนภูเขาเป็นที่ขึ้นของพระอาทิตย์ คือ เมืองชยาทิตยปุระ ได้
ท าให้ดอกบัว คือ ดวงใจของสัตว์โลกเบิกบาน ผู้เป็นที่รองรับของอ านาจ ทรง
เป็นพระราชาที่เหนือพระราชาองค์อ่ืนๆ อยู่ที่เมืองเศรษฐปุระ” 

เนื้อหาในโศลกข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีสร้างอลังการโดยไม่ได้ใช้ความเปรียบ
ที่มากนัก และไม่ได้ใช้จินตนาการมหัศจรรย์เหนือจริง แต่ได้พรรณนาภาพตามความเป็นจริง ตาม
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของกวี โดยใช้อลังการชาติสร้างภาพลักษณ์พระเจ้าเศรษฐวรมันได้อย่างสมจริง 
กล่าวคือ กวีได้พรรณนาภาพพระเจ้าเศรษฐวรมันให้เห็นว่าพระองค์มีความสง่างามและน่าเคารพ
เทิดทูนยิ่ง เพราะพระราชาทั้งหลายต่างนอบน้อมต่อพระองค์  

ความน่าเลื่อมใสดังกล่าวนี้ กวีกล่าวว่าเพราะพระเจ้าเศรษฐวรมันทรงธ ารง
ความยุติธรรม มีความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ยึดถือกฎบัญญัติตาม
กฎหมายพระมนู อันเป็นหลักปกครองโดยกฎหมายที่เห็นพ้องว่าด ารงความสงบสุขของรัฐ นอกจากนี้ 
ด้วยความรอบรู้และฉลาดหลักแหลม กวีกล่าวว่าพระเจ้าเศรษฐวรมันเป็นผู้ประเสริฐในหมู่นักปราชญ์ 
นั่นหมายความว่าตามความรู้สึกของกวีพระราชาพระองค์นี้ มีความรอบรู้ในศิลปศาสตร์อย่างลึกซึ้งจน
ได้รับการยอมรับในบรรดานักปราชญ์ทั้งหลาย กวีกล่าวถึงพระเจ้าศรุตวรมันที่ให้ก าเนิดพระเจ้า
เศรษฐวรมันขึ้นมา ซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงด ารงพระเกียรติยศอันสะอาดบริสุทธิ์ของวงศ์ตระกูล 

กล่าวได้ว่า เนื้อความในโศลกนี้มีความงาม สื่อเนื้อความเข้าใจได้ง่าย กวี
พรรณนาภาพความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสะท้อนภาพผ่านพระเจ้าเศรษฐวรมันอย่างตรงไปตรงมา กวี
ไม่ได้สร้างอลังการความเปรียบที่งดงามสูงส่งมาสร้างสรรค์เนื้อความเช่นอลังการรูปแบบอุปมา รูปกะ 
หรืออุตเปรกษา เป็นต้น ดังนั้น อลังการในโศลกท่ี 6 เกิดจากการพรรณนาภาพตามความเป็นจริงที่กวี
รับรู้และรู้สึกได้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าเศรษฐวรมัน ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตที่มีความ
ยิ่งใหญ่ร่วมเชื้อสายพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

เนื้อความในโศลกที่ 13 กวีพรรณนาถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 อย่างยิ่งใหญ่
สูงส่งสมพระเกียรติยศ ข้อน่าสังเกตประการหนึ่ง เนื้อความในโศลกที่ 13 นี้ขับเน้นสถานะความ
ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับวีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ในทางสงครามเป็นหลัก รวมทั้งยังเชื่อมโยงกับ           
พระญาติของพระองค์ที่อยู่ในเมืองมหีธรปุระ ดังจะเห็นได้ในเนื้อความต่อไปนี้ 

        śrīmadyaśodharapure'dhigat ādhi rājyo 

        rājā jitārivisro jayavarmmadevaḥ / 

        āvāridheḥ pratidiśan nicakhāna kīrtti- 

            staṃbhān mahīdharapurābhijanāspado yaḥ //13 
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“พระองค์ชื่อว่า พระเจ้าชัยวรมันเทวะ ผู้ได้รับความเป็นพระราชาเหนือ
พระราชาองค์อ่ืนๆในเมืองที่ชื่อว่ายโศธรปุระอันรุ่งเรือง ผู้ชนะหมู่ข้าศึกแล้ว ผู้มีที่
อยู่ของพระญาติที่เมืองมหีธรปุระ พระองค์ได้ฝังเสาแห่งพระเกียรติยศในทุกทิศไป
จนถึงมหาสมุทร” 

 

 โศลกล าดับที่ 13 ดังที่ยกมานี้ สื่อภาพด้วยอลังการชาติชี้ให้เห็นถึงวีรกรรม
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ซึ่งทรงชนะหมู่ข้าศึกศัตรู ส่งผลให้พระองค์ได้เป็นเจ้าผู้ปกครองเมืองยโศธรปุ
ระอันรุ่งเรือง ล าดับต่อไปจึงทรงแผ่ขยายพระเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ โดยการฝังเสาแห่งพระราชอ านาจ
ที่ได้รับชัยชนะ อันประกาศสถานภาพความยิ่งใหญ่ในการสงครามของพระองค์ และในตอนท้ายกวี
แสดงให้เห็นด้วยว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ทรงมีพระญาติอยู่ที่เมืองมหีธรปุระ เนื้อหาที่แสดงความงาม
ของอลังการชาติอยู่ตรงที่การแผ่ขยายพระราชอ านาจโดยทรงฝั่งเสาแห่งพระเกียรติยศโดยรอบทุกทิศ 
หากพิจารณาภาพเพียงระนาบเดียวจะไม่เกิดความงามมากนัก เพราะเสาที่ปักลงบนแผ่นดิน อาจมีค่า
ไม่ต่างจากป้ายบอกอาเขตพระราชอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ถ้ามองภาพระนาบที่กว้างขึ้น 
พิจารณาร่วมกับขนบของกวี โดยเฉพาะจารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์ เสาแห่งพระเกียรติยศ 
หรือที่เรียกว่ากีรติสตัมภะ ประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของการแผ่ขยายพระบรมราชานุภาพของ
พระมหากษัตริย์ และเทียบได้กับล าแสงสีขาวบริสุทธิ์ เพราะเกียรติยศมีค่าเท่ากับแสงสีขาว ดังจะเห็น
ขนบการสร้างอลังการลักษณะดังกล่าวในจารึกประเทศอินเดียเช่นกัน คือ จารึกบนเสาหิน                 
อัลละฮะบาด เนื้อความสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าสมุทรคุปตะซึ่งเนื้อความตอนหนึ่งกวีสรรเสริญ           
พระราชอ านาจของพระเจ้าสมุทรคุปตะโดยกล่าวถึงการฝังเสาแห่งพระเกียรติยศ ซึ่งเป็นเสาหิน
ประกาศถึงชัยชนะ ดังที่เรียกว่าชัยสตัมภะ แสดงให้เห็นจินตนาการอุตเปรกษาว่าเสาที่ฝังบนแผ่นดิน 
เหมือนแขนแห่งแผ่นดินทั้งหมด พระเกียรติยศอันประกาศความยิ่งใหญ่นี้แทรกซึมไปในแผ่นดินและ
เดินทางไปยังพิภพของพระอินทร์115 

จะเห็นนัยเดียวกันนี้กับเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมดังกล่าว กวีกล่าว
ว่าเสาแห่งพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงฝังไว้รอบทิศจากฝังทะเลเข้ามา อันเป็นผล
สืบเนื่องจากการที่พระองค์มีชัยชนะในสงคราม แล้วทรงเป็นใหญ่เหนือนครยโศธรปุระ ยิ่งเห็นถึง
ปริมณฑลของพระเกียรติยศอันแผ่ไพศาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทบเท่าทวี 

 เนื้อหาในโศลกที่ 14 ล าดับต่อมา เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ 
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีพรรณนาความเกรียง

                                           
115Dines Chandra Sircar, Select Inscriptions Bearing on Indian History and 

Civilization voI 1, 267. 
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ไกรอันเกิดจากพระปรีชาสามารถทางการรบของพระองค์ที่ท าทรงมีชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรู กวีใช้
อลังการชาติพรรณนาภาพเกี่ยวกับพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ ดังนี้ 

 
    tadbhāgineyo vinayorjitaś śrī- 
   mahīdharāditya iti pratītaḥ / 

    śrīsūryyavarmmāvanipālamātṛi 

    jaghanyajo yo vijitārivarggaḥ // 14 
“พระโอรสของพระภคินีของพระราชาพระองค์นั้น ผู้แข็งแกร่งด้วย

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้มีพระนามปรากฏแล้วว่า ศรีมหีธราทิตยะ พระองค์
เป็น พระอนุชาของพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าศรีสูรยวรมัน ผู้
ทรงมีชัยชนะเหนือหมู่ของข้าศึก” 

 

 ในเนื้อหาโศลกที่ 14 กวีกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระนามว่า ศรีมหี
ธราทิตยะซึ่งทรงเป็นพระโอรสของพระภคินีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 นอกจากนี้ พระเจ้าศรีมหีธราทิต
ยะยังทรงมีความเกี่ยวดองทางสายตระกูลกับพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 พระราชาผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์
หนึ่งในอาณาจักรกัมพูชา เพราะพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะมีล าดับสถานะเป็นพระอนุชาของพระมารดา        
พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 อลังการชาติในโศลกนี้จึงแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โดยกล่าวถึง          
พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะว่าทรงมีความเกี่ยวดองทางเครือญาติทั้งฝ่ายพระเจ้าชัยวรมันที่  7 และฝ่าย
พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ และพระคุณลักษณะอันน่ายกย่องของพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะอีกประการ
หนึ่ง จะเห็นได้จากการเป็นพระราชาที่น่าเกรงขาม เนื่องจากความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์เอง  

อนึ่ง ความตอนนี้อาจแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่า ทรงเป็นผู้น่าเกรงขาม 
เพราะการศึกษา กล่าวคือพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะเป็นที่น่าเกรงขาม เพราะพระองค์มีความรอบรู้ใน
ด้านการศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีความสามารถในด้านการยุทธ์  ดังที่กวีกล่าว
สรรเสริญว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือหมู่ข้าศึกท้ังหลาย  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาความหมายโดยรวม ความงามที่สะท้อนผ่านเนื้อหาอัน
สงเคราะห์ได้ว่าเป็นความงามที่เกิดจากอลังการชาติในโศลกนี้ จึงสะท้อนให้เห็นความงามในการ
พรรณนาภาพตามความรู้สึกของกวีว่าพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์
หนึ่งนั่นเอง 
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         1.2 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาการประกอบพระราชพิธี และการ

ถวายรายการสิ่งของ 
                                อลังการชาติที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมอีกส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัด อยู่
ในเนื้อหาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธี รวมทั้งการถวายรายการสิ่งของต่างๆ 
แก่บุคคลที่ส าคัญในราชส านัก จะเห็นได้ในโศลกท่ี 29, 30, 31 และโศลกที่ 32 ดังจะพิจารณาไป
ตามล าดับ 

เนื้อความในโศลกที่ 29 กวีแจกแจงรายการสิ่งของพระราชทานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่
พระราชทานแก่ครูของพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีส าคัญของพระองค์ คือ การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษก กวีพรรณนาภาพไว้ดังนี้ 

 
   suvarṇadaṇḍavyajanātapatra 

   māyūraketudhvajapadmacīraiḥ / 

   rājyābhiṣeke śivikāṃ nṛpārhāṃ 

   haimīṃ gurau prādita dakṣiṇāṃ yaḥ // 29 
“พระองค์ได้ทรงพระราชทานแล้วซึ่งวออันคู่ควรแก่พระเจ้าแผ่นดินที่

ท าด้วยทองเป็นทักษิณาแด่ครูของพระองค์ พร้อมด้วยทอง ไม้เท้า พัด ฉัตร 
ธงที่มียอดเป็นหัวนกยูง ดอกบัว และผ้าไหมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

 
ตัวอย่างเนื้อความที่แสดงอลังการชาติหรือสวภาโวกติข้างต้น จะเห็นว่าเป็น

การพรรณนาเหตุการณ์ส าคัญของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
โดยพระองค์ทรงอุทิศสิ่งของต่างๆ เป็นทักษิณาทานแก่ครูของพระองค์ จะเห็นได้ว่าสิ่งของ
พระราชทานอันมีคุณค่าสูงสุดนี้ ประกอบไปด้วยพระราชยานคานหามหรือวอที่ท าด้วยทองค าอัน
ประเมินค่าไม่ได้ เพราะเป็นพระราชยานคานหามส าหรับองค์พระมหาพระมหากษัตริย์ สิ่งของ
พระราชทานตามล าดับ คือ ทองค า ไม้เท้า ฉัตร ธงที่มียอดเป็นหัวนกยูง ดอกบัว และผ้าไหม สิ่งของ
พระราชทานดังกล่าวล้วนเป็นเครื่องราชูปโภคและเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศส าหรับพระมหากษัตริย์
อันสูงส่งทั้งสิ้น 

ดังนั้น สิ่งของต่างๆ ที่ถวายเป็นทักษิณาทาน นอกจากจะสะท้อนว่าเป็นสิ่งของ
ประณีตแห่งราชส านัก ผ่านกรรมวิธีการสร้างสรรค์โดยช่างแห่งราชส านักแล้ว ยังสะท้อนความผูกพัน
ระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับครูของพระองค์อย่างลึกซึ้ง ถึงกลับมองสิ่งของที่คู่ควรส าหรับพระเจ้า
แผ่นดินถวายแก่ครูอย่างยิ่งใหญ่  อลังการชาติในโศลกนี้จึงเสริมภาพสิ่งของพระราชทานแด่ครูที่เป็น
เครื่องราชูปโภคส่วนพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันสูงค่านี้ 
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เนื้อหาของในโศลกที่ 30 ล าดับต่อไป กวียังคงด าเนินเรื่องด้วยการที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 พระราชทานต าแหน่งที่สูงส่งให้บุคคลผู้ใกล้ชิดและเป็นที่เคารพ ดังนี้ 
 

      dideśa yaś śrījayamaṅgalārtha 

        devābhidhānaṃ priyam āspadañ ca / 

      grāmaṃ gurau rājapatīndrapūrvaṃ 

        kule ca tasyaāvanibhṛtkulākhyām // 30 
“พระองค์พระราชทานชื่อว่า ศรีชยมังคลารถเทวะ และหมู่บ้านอัน

เป็นที่รักมีชื่อว่า ราชปตีนทร ที่อยู่ในทางทิศตะวันออกแก่ครู และพระองค์ได้
พระราชทานชื่อว่าเป็นตระกูลของพระราชา” 

 เนื้อความในโศลกข้างต้น บรรยายรายละเอียดที่ต่อเนื่องจากโศลกที่ 29 กวี
ยังใช้อลังการชาติอยู่เช่นเดิม ในเนื้อหาที่ยกมานี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทานเกียรติยศอันคู่ควร
แด่ครูของพระองค์ ที่มีนามว่าศรีชยมังคลารถเทวะ พร้อมกับทรงพระราชทานความที่อยู่ รวมทั้ง
พระราชทานหมู่บ้านราชปตีนทร ซึ่งตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออก และยังทรงให้การอุปถัมภ์ตระกูลของ
ครู โดยทรงให้ชื่อตระกูลของครูว่าเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อีกด้วย  

 โศลกข้างต้นแม้ไม่ได้ปรากฏอลังการในเชิงความเปรียบ แต่แสดงให้เห็น
ความงามท่ีสมบูรณ์ในแง่พระราชจริยาวัตรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พระองค์ทรงเคารพต่อครู ซึ่งถือ
เป็นที่ส าคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์ในการอุปถัมภ์ครู ตลอดจนนักปราชญ์ราชบัณฑิตประจ า
ราชส านัก เนื้อความจารึกในส่วนนี้จึงเป็นการประกาศเกียติคุณของครู นัยหนึ่งคือเชิดชูพราหมณ์ผู้ทรง
ความรู้ว่ามีส่วนค้ าจุนสถานภาพทางการเมืองของพระองค์ให้แข็งแกร่งต่อไปได้นั่นเอง อันเป็นเสมือน
การประกาศพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ให้สมบูรณ์อีกทางหนึ่งเช่นกัน ไม่เพียงแต่เนื้อความใน
โศลกที่ 29 และโศลกที่ 30 จะกล่าวถึงรายการสิ่งของพระราชทานแก่ครูของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใน
โศลกที่ 31 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังพระราชทานสิ่งของอันมีค่าหลายชิ้นแก่พระราชมารดา จะเห็น
ความงดงามของสิ่งของพระราชทานอันสูงค่า ดังนี้ 

 
       bhaktyā ca yo matari ratnamañca 

           śayyālasad rājagṛihaikabhāgam / 

                     hiraṇyayaśṭidhvajacāmarādi 

           ramyāñ ca haimīṃ śivikām ayacchat // 31 
   “พระองค์ได้พระราชทานส่วนหนึ่งของพระราชวังที่งดงาม ด้วย

แท่นที่ท าด้วยรัตนะและเตียงนอน พระองค์ได้พระราชทานพระสีวิกาที่งดงาม
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ด้วยเครื่องประดับมีธง และแส้จามรีที่มีด้ามท าด้วยทองแก่พระราชมารดาด้วย
ความภักดี” 

 
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นอกจากสิ่งของอันมีค่ายิ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

พระราชทานแก่ครูเพื่อเป็นทักษิณาแล้ว พระองค์ยังแสดงความภักดีต่อพระราชมารดาอย่างซาบซึ้ง ดัง
ปรากฏในโศลกท่ี 31 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม แม้ดูเหมือนว่าสิ่งของที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทาน
แก่พระราชมารดานี้เทียบเท่ากับสิ่งของที่พระองค์พระราชทานแก่ครูไปก่อน แต่ความมลังเมลืองของ
สิ่งของพระราชทานจะเห็นความงดงามในมิติที่แตกต่างกัน ดังจะเห็นได้ว่าอลังการชาติที่ปรุงแต่งความ
งามในโศลกนี้จะเห็นได้ชัดถึงความน่ารื่นรมย์ ความงดงามอันเกิดจากเครื่ องประดับที่ให้ภาพ        
เพริศแพร้ว คือ ทองค า และมณีรัตนะ ทองค าเป็นธาตุโลหะที่มีสีเหลืองมันวาว ส่องแสงเปล่งประกาย 
เมื่อใช้ทองค าประดับตกแต่งสิ่งของต่างๆ จึงบ่งบอกรสนิยมอย่างหรูหราแห่งราชส านัก ส่วนมณีรัตนะ 
คือ แก้วมีสีสันแพรวพราวระยิบระยับ ด้วยเนื้อแก้วมีเหลี่ยมมุมส่องสะท้อนแสงได้ในทุกมิติ จึงเรือง
ระยับงดงามจับตา กวีฉายภาพว่าสิ่งของพระราชทานแด่พระราชมารดาประกอบด้วยพระแท่น เตียง
นอนที่ท าด้วยรัตนะ พระราชวังอันงดงามส่วนหนึ่ง ธง และแส้หางจามรซึ่งมีด้ามท าด้วยทอง นอกจาก
จะเป็นเครื่องประดับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์แล้ว  พระสีวิกามาศที่ทรงพระราชทานยังงดงาม
เสมอกับพระราชวังอันวิจิตร คือ กวีใช้ความเปรียบที่เป็นของคู่กันระหว่างพระสีวิกามาศและ
พระราชวังอันประดับตกแต่งอย่างดีเลิศเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีพระแท่นบรรทมพร้อมด้วยมณี
รัตนะที่ประดับตกแต่งอย่างอลังการย่อมอ านวยความเกษมส าราญอย่างไม่มีที่เปรียบ เช่นเดียวกันกับ
เนื้อหาในโศลกท่ี 32 กวียังคงด าเนินเรื่องด้วยการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทานสิ่งของแก่พ่ีชาย
ของครู จะเห็นได้ว่าสิ่งของพระราชทานยังคงเน้นที่ความงดงามและความรุ่งเรือง เหมาะสมกับผู้ที่
สมควรจะได้รับ ดังนี้ 

 
          bhūbhāgam ekañ ca vibhūtibhārair 
       āḍhyīkṛitaṃ prādita pūrvvaje yaḥ / 

      ratnasphurantīṃ śivikāñ ca hema 

    daṇḍadhvajādyair abhito vikīrṇāṃ// 32 
“พระองค์ได้พระราชทานส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่ถูกท าให้มั่งคั่งแล้วด้วย

ทรัพย์สมบัติจ านวนมาก แก่พระเชษฐา และพระสีวิกาที่ระยิบระยับไปด้วยรัตนะ
ทั้งหลาย เดียรดาษทุกด้านด้วยคานหามและธงที่ท าด้วยทอง” 

 
        เนื้อหาของโศลกข้างต้น กวีใช้อลังการชาติบรรยายให้เห็นความพอพระทัยของพระเจ้า       
ชัยวรมันที่ 7 ที่มีต่อพระเชษฐา เนื้อหาแสดงรายละเอียดสิ่งของที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทานแก่
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พระเชษฐา สิ่งของพระราชทานแก่พระเชษฐานั้น เริ่มด้วยการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทาน
แผ่นดินส่วนหนึ่ง คือ แผ่นดินที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติจ านวนมาก เสลี่ยงที่
งดงามระยิบระยับด้วยแก้วรัตนะทั้งหลาย รวมทั้ งพระราชทานธง ไม้ เท้าทองค า ตลอดจน
เครื่องประดับจ านวนมาก สิ่งของพระราชทานเหล่านี้มีความดีเลิศทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งของอันมีค่าของ
พระมหากษัตริย์ จากเนื้อความดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงประกอบกิจด้วยการ
พระราชทานสิ่งของอันมีค่าต่างๆ ทั้งครู พระราชมารดา และพระเชษฐาอย่างเสมอกัน เป็นการแสดง
ให้เห็นความรู้สึกอันใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์ กับครูตลอดจนเครือญาติของครูอย่างแนบแน่น 
โดยพระมหากษัตริย์นั้นมีพระราชกรณียกิจส าคัญ คือ การอุปถัมภ์เลี้ยงดูข้าราชส านักที่ใกล้ชิดกับ
พระองค์ ข้อน่าสังเกตประการหนึ่ง สิ่งของพระราชทานทั้งหมดจะเน้นที่ทองค า กับแก้วรัตนะ และ
เครื่องประดับตกแต่ง ทั้งนี้เพราะสิ่งของพระราชทาน คือ ทองค ากับแก้วรัตนะเป็นเครื่องประดับที่
บริสุทธิ์และมีแสง สี ส่องประกายระยิบระยับงดงามจับตา 
 

     1.3 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง และการ
ประดิษฐานรูปเคารพทีส่ าคัญ 
                      ปราสาทตาพรหมเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนาพุทธประจ ารัชสมัยพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 กล่าวคือ พุทธสถานแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพพระพุทธเจ้า  และ               
พระนางปรัชญาปารมิตารวมทั้งเทพบริวารต่างๆอยู่ในราชวิหาร อีกทั้งรูปเคารพทั้งหลายยังประดับ
ตกแต่งด้วยสิ่งมีค่าและสิ่งของที่อุทิศถวายจ านวนมาก ดังนั้น กวีจึงใช้อลังการพรรณนาภาพรูปเคารพ
ทั้งหลาย รวมทั้งสิ่งของถวายต่างๆ อย่างวิจิตรงดงาม และเพ่ือสะท้อนให้เห็นความส าคัญของรูป
เคารพ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด 

ความส าคัญของการประดับตกแต่งปราสาทตาพรหมให้เป็นสถานที่ทาง
ศาสนาที่งดงาม และมีการยกย่องรูปเคารพให้มีความส าคัญอย่างยิ่งนี้ จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กับ
กระแสความเชื่อในเรื่องการบูชารูปเคารพที่ปรากฏในอารยธรรมอินเดีย ดังหลักฐานประวัติศาสตร์ที่
บ่งชัดว่าดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอิทธิพลความเชื่อทางศาสนามาจากอินเดียเป็นอันมาก
คติการนับถือรูปเคารพจึงรับอิทธิพลมาจากอารยธรรมมอินเดีย ซึ่งในอินเดียเองนั้นปรากฏคติการนับ

ถือรูปเคารพให้เห็นตั้งแต่ยุคพระเวทแล้ว สอดคล้องกับที่ผาสุข อินทราวุธ116  ได้กล่าวถึงก าเนิดและ
วิวัฒนาการของรูปเคารพในอินเดียซึ่งปรากฏตั้งแต่สมัยหลังพระเวทคติการท ารูปเคารพในช่วงนั้นสืบ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในทางศาสนาและคติความเชื่อของชาวอินโด -อารยัน สาเหตุส าคัญ คือ 

                                           
116ผาสุข อินทราวุธ, ศาสนาฮินดูและประติมาณวิทยา (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2520), 11-12. 
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ชาวอารยันได้ติดต่อกับพวกท้องถิ่นเดิม เพราะแต่เดิมชาวอารยันไม่นิยมสร้างรูปเคารพ ในขณะที่ชาว
ท้องถิ่นเดิมมีรูปเคารพที่ตนนับถือระยะเวลาต่อมาชาวอารยันจึงได้ท าความเคารพรูปปั้นตามชาว        
พ้ืนถิ่น 

 ปัจจัยส าคัญในการสร้างรูปเคารพอยู่ที่การถือก าเนิดของลัทธิใหม่ๆ การหา
ค าตอบเพื่ออธิบายความลึกลับในธรรมชาติ การติดต่อต่างชาติ หรือรับอิทธิพลความเชื่อต่างๆ อิทธิพล
จากลัทธิตันตระ การพัฒนาเทคนิคในการท ารูปปั้น และการอุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์  ด้วยเหตุที่
รูปเคารพมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์กลางอ านาจของความเชื่อ การประดับตกแต่งด้วยเสื้ อผ้าอาภรณ์ 
เครื่องประดับต่างๆ จึงมีต้องเลือกสรรอย่างดี ดังจะเห็นได้ว่ารูปปั้นของเทพหรือเทพีจะได้รับการนุ่ง
ห่มด้วยเสื้อผ้าหลากหลายชนิด มีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหมที่ย้อมสีหลายสี117 

แนวคิดการการก่อสร้างพุทธศาสนาเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพสะท้อนให้
เห็นในจารึกปราสาทตาพรหม ดังในโศลกที่ 35 เป็นการบรรยายพระรูปที่ประดิษฐานไว้ภายในวิหาร
ส าคัญแห่งหนึ่ง กวีใช้อลังการชาติเพ่ือสร้างภาพว่ารูปปั้นที่ประดับตกแต่งไว้ภายในวิหาร มีความงดงาม
และดูเหมาะสมกับคติความเชื่อของยุคสมัย ดังนี้ 
 

         utpāditā tena bhujā gṛhīta- 
     dhātryāṃ purī rājavibhāranāmnī / 

      ratnollasatsvarṇavibhūṣitāṅgī 

         munīndramātur bharaṇe niyuktā // 35 
“เมืองที่มีชื่อว่า ราชวิภาร (ราชวิหาร หรือปราสาทตาพรหม) เป็น

เมืองที่มีร่างกายประดับด้วยรัตนะและถูกตกแต่งด้วยทองค าที่สว่างไสวโชติ
ช่วง อันพระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วบนแผ่นดินที่ทรงยึดครองด้วยพระพาหาของ
พระองค์ ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้เพื่อการท านุบ ารุงพระมารดาของพระผู้มีพระภาค
เจ้า” 

 
ตัวอย่างเนื้อความโศลกดังกล่าวนี้ นอกจากรูปกะจะมีความโดดเด่นในแง่ความ

งามของอลังการแล้วยังปรากฏอลังการชาติ คือ การพรรณนาให้เห็นความส าคัญของเมืองราชพิหาร 
โดยกวีกล่าวถึงพระนครราชพิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นเมืองที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
ยึดครองด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง เพื่อจะสถาปนาเมืองแห่งนี้ส าหรับก่อสร้างอารามไว้ประดิษฐาน
รูปเหมือนพระมารดาของพระพุทธเจ้า คือ พระนางปรัชญาปารมิตา 

                                           
117เรื่องเดียวกัน, 20. 
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ดังนั้น เมื่อเมืองแห่งนี้มีการก่อสร้างราชพิหารเสร็จสมบูรณ์แล้ว กวีพรรณนา
ให้เห็นภาพว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามอย่างยิ่ง เพราะประดับตกแต่งด้วยรัตนะ และทองค าที่โชติช่ว ง 
ดังนั้น อลังการชาติจึงสื่อภาพให้เห็นพระรูปพระมารดาของพระพุทธเจ้าที่ประดับตกแต่ง พระวรกาย
ด้วยเครื่องประดับอย่างงดงาม คือ แก้วอัญมณี และทองค าที่รุ่งเรืองเพริศแพร้ว ภายในราชวิหารจึงมี
แสงจากพระรูปเปล่งรัศมีเรืองรอง ดูสว่างไสวงดงามมาก มิตินี้จึงสะท้อนความส าคัญของพระรูปองค์นี้
เพราะได้รับการสร้างขึ้นด้วยความศรัทธา ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงแสดงความเคารพยกย่องอย่าง
มาก หากเปรียบความศรัทธาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีต่อพระนางปรัชญาปารมิตาเสมอกับความ
จงรักภักดีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีต่อพระนางศรีชยราชจุฑามณี นัยนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็
เปรียบเช่นเดียวพระพุทธเจ้านั่นเอง ต่อไปเป็นโศลกที่ 37 เนื้อความสืบเนื่องจากโศลกที่ 35 คือ 
ภายในวิหารส าคัญทางศาสนา นอกจากจะมีพระนางปรัชญาปารมิตาประดิษฐานอยู่ภายใน ยังมีรูป
เคารพ คือ ครูของพระมหากษัตริย์ พร้อมเทพบริวาร ดังนี้ 

 
        so tiṣṭhipac chrījayamaṅgalār [tha]- 
        devaṃ tathā śrījayakīrttidevam / 

         mūrttiṃ guror dakṣiṇavām…yaṣ 

        ṣaṣṭiṃ śate dvau parivāradevān // 37 
 “พระองค์ทรงประดิษฐานรูปเหมือนครูของพระองค์ ได้แก่ ศรี         

ชยมังคลารถเทวะ และศรีชยกีรติเทวะ เอาไว้ทั้งทางด้านซ้ายและทางด้าน
ขวา โดยมีเทพบริวารล้อมรอบ (รูปเหมือน) จ านวน 200 องค์และ 60 องค์” 

 
โศลกข้างต้น แสดงรายละเอียดการประดิษฐานรูปเหมือนครูของพระเจ้า    

ชัยวรมันที่ 7 ภายในราชวิหารจ านวน 2 รูป ได้แก่ รูปเหมือนของศรีชยมังคลารถเทวะ และรูปเหมือน
ของ ศรีชยกีรติเทวะรูปเหมือนทั้งสองรูปนี้ตั้งไว้ทางด้านขวาและทางด้วยซ้ายตรงข้ามกัน รูปเหมือน
ของครูทั้ง 2 รูป กวีใช้อลังการชาติพรรณนาให้เห็นว่ารูปเหมือนทั้งสององค์มีเทพบริวารล้อมรอบ
จ านวนมาก มีจ านวน 200 องค์และ 60 องค์ ประกาศถึงสถานภาพความยิ่งใหญ่ของครูว่าเป็นสิ่ง
เคารพบูชาส าหรับพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง เทพบริวารทั้งหลาย นอกจากจะเป็นผู้ดูแลรับใช้ครูแล้ว 
โดยนัยนี้ บริวารที่แวดล้อมรูปเหมือนของครูยังเปรียบเหมือนกับเครื่องประดับตกแต่งรูปของครูให้งาม
สง่า อันส่งเสริมให้เห็นความน่าเคารพยกย่องมากยิ่งขึ้นด้วย แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าพระเจ้า               
ชัยวรมันที่ 7 ทรงเคารพยกย่องครูของพระองค์อย่างยิ่ง การที่รูปเหมือนมีเทพบริวารล้อมรอบ ยืนยัน
ว่าสถานะของครูเปรียบประดุจหัวของเทพ มีอ านาจยิ่งใหญ่มากกว่าเทพทั้งหลาย หรือมีสถานะ
เหมือนกับพรหมฤาษีนั่นเอง 

1.4 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่กล่าวถึงรายการสิ่งของต่างๆ 
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                    จารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อหาที่แสดงรายการสิ่งของต่างๆ ภายในปราสาท
ตาพรหมเป็นจ านวนมาก สิ่งของที่อุทิศถวายแก่รูปเคารพจึงมีหลากหลาย อาทิ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม  
เครื่องดื่ม วัตถุดิบส าหรับหุงต้มท าอาหาร เครื่องประดับ วัตถุโลหะ เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งสิ่งของที่เป็น
เครื่องยาสมุนไพรชนิดต่างๆ ซึ่งการถวายรายการสิ่งของชั้นเลิศต่างๆ เป็นแนวคิดการสร้างกุศลเพ่ือ
เป็นพุทธบูชาประการหนึ่งในพุทธปรัชญามหายาน ดังเห็นได้ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรระบุ
ข้อความการตกแต่งพระสถูปและสร้างบรรยากาศของพุทธสถานให้มีความน่ารื่นรมย์งดงาม ดังนี้ 

 
   เขาจะถวายสักการะต่อพระศาสดา และสร้างพระบรมสารีริกธาตุสถูป ท า

ด้วยรัตนมณีหลากหลาย งดงาม พิสดารเป็นที่ยิ่ง  
      สูงเทียมพรหมโลก มีฉัตรเป็นทิวแถว ฐานกว้างใหญ่ ประดับด้วยธงชัยริ้ว  

  กระดิ่งดังกังวาน ประดับด้วยแถบผ้าแพร กระดิ่งต้องลมส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง
เป็นเครื่องประดับอีกแบบหนึ่ง ณ ที่บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระชินเจ้า 

   เขาจะแสดงความเคารพโดยการถวายดอกไม้ ของหอม น้ ามันเจิม ดนตรี 
ผ้าแพรพรรณ และเสียงกลองโดยสม่ าเสมอ 

       เขาจะให้มีการเล่นเครื่องดนตรีอันไพเราะ จุดตะเกียงน้ ามันหอมโดยรอบ 
............ 

  เขาได้สร้างวัดที่ประเสริฐด้วยไม้จันทน ์จ านวนหลายโกฏิ มีเสา 32 เสา สูง 
8 ชั้น 

  มีที่นอน และอาหารแข็งและอ่อน ตกแต่งด้วยผ้าม่านอย่างดีมีห้องหับ
จ านวนหลายพัน 

 ได้สร้างที่พักอาศัย และทางเดินเท้า พร้อมสวนดอกไม้ เครื่องใช้ต่างๆ 
หลายรูปแบบ118 

 

เนื้อหาในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรข้างต้น จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
การถวายสักการะพระพุทธเจ้า การสร้างสาธารณกุศลเพ่ือฉลองความศรัทธาในพระพุทธศาสนา การ
ประดับตกแต่งสิ่งก่อสร้าง และเลือกสรรสิ่งมีค่าต่างๆ มาประดับพุทธสถานนั้น เป็นการส่งเสริมบุญ
กุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งชาวพุทธได้ปฏิบัติด้วยความศรัทธาเป็นจารีตสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 

การท าบุญกุศลโดยถวายรายการสิ่งของต่างๆ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา สะท้อน
ผ่านเนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหม ดังที่กวีได้พรรณนารายการสิ่งของต่างๆ กวีใช้อลังการชาติเพ่ือ

                                           
118ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ผู้แปล, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, 261. 
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แสดงให้เห็นภาพและคุณสมบัติของรายการสิ่งของต่างๆ ดังจะเห็นพิจารณาในโศลกที่ 44, 70, 71,76 
,89 และโศลกที่ 90 ดังนี้ 

1.สิ่งของที่เป็นผ้าไหมจีน 
                                    อลังการชาติที่พรรณนาภาพรายการสิ่งของต่างๆ ที่สื่อภาพได้ชัดเจน สิ่งของ
รายการส าคัญ คือ การกล่าวถึงผ้าไหมจากเมืองจีน ดังจะเห็นได้ว่าในโศลกที่ 44 กวีเลือกใช้อลังการ
ชาติ แสดงภาพให้เห็นชิ้นส่วนของผ้าไหมจีนที่กางออกปกคลุมพระบาทของเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือ
ไม่ให้ยุงมาเกาะและรบกวนเทวรูปได้ จะเห็นภาพสิ่งที่กวีพรรณนาไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
 

     devatāpādavinyāsamaśakārthaprasāritāḥ / 

        cīnāṃśukamayāḥ pañcacatvāriṃśat paṭā api // 44 
“ชิ้นส่วนของผ้าที่ถูกกางออกแล้ว เพื่อป้องกันยุง เป็นเครื่องปกปิดพระบาท

ทั้งสองของเทวดา จ านวนผ้าไหม 45 ผืน ที่ท าด้วยผ้าไหมจีน” 
 

 จากเนื้อความในโศลกนี้ เห็นได้ว่าชิ้นส่วนของผ้าที่ปกคลุมพระบาทของเทวรูปที่ประดิษฐาน
ภายในศาสนาสถาน มีจ านวน 45 ผืน เป็นผ้าไหมที่น าเข้ามาจากเมืองจีน โดยปกติผ้าไหมจะไม่เหมือน
ผ้าโดยทั่วไป เพราะผ้าไหมท ามาจากเส้นไหมที่ละเอียดอ่อน มีความยืดหยุ่นและเส้นไหมจากตัวไหมนั้น
จะมีความเหนียวแข็งแรงไม่ขาดง่าย สีของเส้นไหมก็เป็นมันเลื่อมแวววาว และที่ส าคัญเส้นไหมเมื่อ    
ถักทอเป็นเนื้อผ้าทั้งผืนแล้วจะมีความอ่อนนุ่ม บางเรียบ บางเบา และมีความเย็น ดังนั้น หากน าผ้าไหม
มาประดับตกแต่งเทวรูป จะเห็นมิติสื่อนัยความเคลื่อนไหวของผ้าไหมเวลาลมพัดจะพลิ้วไหวอยู่ตลอด 
เนื่องจากผ้าไหมของจีนจะมีคุณลักษณะบางเบาเป็นพิเศษ ยิ่งสัมผัสกับแรงลมจะเห็นชายผ้าปลิวไสว 
นอกจากนี้เนื้อหาโศลกข้างต้น ผ้าไหมจ านวนหลายคู่ มี 45 ผืน เมื่อน ามากางออกเพ่ือปกคลุมพระบาท
ของเทวรูปสามารถป้องกันยุงในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากผ้าไหมเพ่ือ
ป้องกันยุง ท าให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้ดูแลรับใช้เทวรูป ซึ่งดูแลทะนุถนอมเทวรูปเสมือนหนึ่งมี
ชีวิต กล่าวได้ว่า สารัตถะในเนื้อความนี้ สะท้อนให้เห็นว่านอกจากผ้าไหมจะเป็นอาภรณ์ประดับ    
พระกายของเทวรูป  อย่างงดงามเหมาะสมแล้ว ผ้าไหมยังมีคุณประโยชน์ส าหรับปกคลุมพระบาท
เทวรูปเพื่อป้องกันการรบกวนของแมลง โดยเฉพาะยุงในเวลากลางคืนได้ด้วย 

 เช่นเดียวกับเนื้อหาในโศลกที่ 76 กวีใช้อลังการชาติบรรยายให้เห็นว่าผืนผ้า
ที่ทอจากเส้นไหมซึ่งเป็นผ้าที่น าเข้ามาจากเมืองจีนนั้น เป็นทั้งผ้าไหมที่ใช้ปกคลุมร่างกายเพ่ือนุ่งห่ม 
และยังปูลาดเตียงนอนเป็นผ้าแพรไหมท่ีบางเบาเป็นพิเศษ ดังเนื้อหาที่ว่า 

 
    saptaṣaṣṭiḥ punaś cīnapaṭā nava śatāni ca / 

     tathā dvādaśa kauśeyaśayyā pañca śatāni ca // 76 
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          “ผ้าไหมจีน มีจ านวน 967 ผืน และที่นอนที่ท าด้วยผ้าแพรมีจ านวน 512 ผืน” 
 

รายละเอียดของเนื้อหาข้างต้น อลังการชาติแสดงภาพว่าภายในปราสาท     
ตาพรหม นอกจากประดิษฐานรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว เครื่องสักการะจ าพวกผ้าทอจากเส้นไหมจีน 
และผ้าแพรไหม มีจ านวนหลายผืน ดังที่กวีระบุผ้าไหมจีนว่ามีถึง 967 ผืน เช่นเดียวกับผ้าไหมที่
ประดิษฐ์ลายเส้นลวดลายแบบจีน เรียกว่า ผ้าแพรเพ่ือน ามาใช้ปูลาดเตียงนอนจ านวน 512 ผืน 
สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งของที่ท าจากผ้าซึ่งเป็นสิ่งของใช้ประโยชน์ภายในศาสนสถานแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็น
ผ้าไหมจากเมืองจีน เป็นสิ่งของที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ เนื่องจากผ้าไหมมีคุณลักษณะอันโดดเด่น
กว่าเนื้อผ้าโดยทั่วไป และยิ่งน ามาปูลาดเตียงนอน ลวดลายของผ้าไหมที่ทอถักเป็นลายเส้นอย่างมีสีสัน
ย่อมสร้างความวิจิตรและงดงามให้กับเตียงนอนยิ่งขึ้น ผืนผ้าที่ถักทอแต่ละผืนเมื่อน ามาอุทิศถวายเทพ
เจ้า ย่อมเติมเต็มเครื่องสักการะให้มีความบูรณ์ อนึ่ง เมื่อมองในมิติของผ้า ผ้าไหมถือเป็นผ้าชั้นสูงที่
สวยงามเป็นพิเศษ จึงส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมไปด้วย 

2. สิ่งของที่เป็นเครื่องประดับ 
นอกจากผ้าไหมจะเป็นสิ่งของชั้นเลิศภายในปราสาทตาพรหมแล้ว สิ่งของ

จ าพวกเครื่องประดับ อาทิ อัญมณี เพชร และหินที่มีค่าสีสวยงามต่างๆ ถือว่าเป็นรายการสิ่งของถวาย
แก่ปราสาทตาพรหมที่มีความโดดเด่น และสื่อภาพรายการสิ่งของได้อย่างงดงามวิจิตรด้วย ดังจะเห็น
ได้ในโศลกท่ี 70, 71และโศลกที่ 90 ดังนี้ 

                  เนื้อหาโศลกที่ 70 และโศลกที่ 71 กวีกล่าวถึงรายการสิ่งของภายในปราสาท
ตาพรหม ซึ่งเป็นห้องท่ีประดิษฐานรูปเคารพของพระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งประดับตกแต่งด้วยเพชร
หลายเม็ด และมีพัดที่ประดับด้วยไข่มุก ไข่มุกที่กระจัดกระจายเกลื่อนกล่น รวมทั้งหินที่มีค่าต่างๆ 
จ าพวกอัญมณีที่มีแสงส่องประกายแวววาว ดังเนื้อความต่อไปนี้ 

 
     pañcatriṃśac ca vajrāṇi mauktikavyajanadvayan / 

     viṃśatiṣ ṣaṭchatā muktās thatāyutacatuṣṭayam // 70 

        śatāni pañca catvāri sahasrāni ca saṅkhyayā / 

       catvāriṃśac ca vaidūryyaraktāśmādimabhāśmanām // 71 
“เพชรมีจ านวน 35 เม็ดและมีพัด (ที่ประดับตกแต่งด้วย) ไข่มุกจ านวน 2 

เล่ม ไข่มุกทั้งหลายนั้นที่กระจายอยู่ทั่วไปมีจ านวน 40,620 เม็ด // 
ในบรรดาหินทั้งหลายที่มีแสง มีแก้วไพฑูรย์ และทับทิม เป็นต้น มี

จ านวน 4,540 ชิ้น”// 
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เนื้อหาในโศลกที่ 70 และโศลกที่ 71 ข้างต้น สะท้อนภาพให้เห็นว่าภายในราช
วิหารห้องที่ประดิษฐานรูปเคารพนั้น งดงามเรืองโรจน์ไปด้วยเพชร และสว่างสดใสด้วยไข่มุกจ านวน
มาก กวีกล่าวว่าเพชรมีจ านวน 35 เม็ด ซึ่งคงเป็นเพชรน้ างามท่ีสุด และหายากท่ีสุด และมีพัดที่ประดับ
ด้วยไข่มุกจ านวน 2 เล่ม ทั้งนี้อาจเป็นพัดที่วางไว้ทางด้านซ้ายและด้านขวาโดยมีรูปเคารพของพระนาง             
ปรัชญาปารมิตา หรือรูปเคารพแทนพระนางศรีชัยราชจูฑามณีเทวี พระราชมารดาพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง อีกทั้งไข่มุกที่เรียงรายอยู่โดยรอบมีมากถึง 40,620 เม็ด ซึ่งไข่มุกดังกล่าว
น่าจะประดับตกแต่งห้องที่ประดิษฐานรูปเคารพโดยรอบ โศลกล าดับต่อมากล่าวถึงบรรดาหินที่มีค่า
ทั้งหลาย ประกอบไปด้วยหินที่มีแสงส่องสว่างสวยงาม แก้วไพฑูรย์ และทับทิม ข้อสังเกต คือ บรรดา
รัตนะแก้วอันมีค่าทั้งหลายมีจ านวนนับพันกว่าชิ้น คือ มีถึง  4,540 ชิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจาก
ไข่มุกจะมีจ านวนหลายพันเม็ดแล้ว บรรดารัตนะที่มีค่าก็มีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน หากพิจารณานัยของ
เนื้อความดังกล่าว บรรดารัตนะนับกว่าพันชิ้นนี้ น่าจะประดับตกแต่งภายในห้องสลับไปกับไข่มุกที่เรียง
รายประดับติดแน่นกับผนังศิลาโดยรอบ  

ดังนั้น อลังการชาติในโศลกนี้จึงสะท้อนมิติความงามของเครื่องประดับอย่า
งดงามตระการตา สร้างความโดดเด่นน่าประทับใจในการสร้างจินตนาภาพด้วยอลังการ สื่อภาพให้เห็น
ถึงภายในปราสาทตาพรหมที่มีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับเช่น เพชร และเต็มไปด้วยไข่มุกที่
บริสุทธิ์งดงาม รวมทั้งบรรดารัตนะแก้วมณีจ านวนมากกว่าพันชิ้น อาทิ แก้วไพฑูรย์ และทับทิม ยิ่งไป
กว่านั้นที่น่าสังเกต คือ เครื่องประดับทุกชิ้นนั้น ล้วนเป็นเครื่องประดับส าหรับสตรีผู้สูงศักดิ์ พิจารณา
ในแง่นี้ เครื่องประดับที่งดงามแพรวพราวทั้งหลายจึงสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ส าคัญของพระเจ้า 
ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาให้ราชวิหาร อันประดิษฐานรูปเคารพของพระมารดาแห่งนี้มี
ความงดงามเป็นเช่นเมืองสวรรค์อย่างแท้จริง 

นอกจากเครื่องประดับจ าพวกเพชร แก้วรัตนะซึ่งมีจ านวนมากแล้ว ยังมี
เนื้อหาที่กล่าวถึงเครื่องประดับที่มีค่า และเครื่องทรงของเทพ เสื้อผ้าทั้งหลาย ดังจะเห็นได้ในโศลกที่ 
90 กวีกล่าวถึงทองค า เครื่องทรงของเทวรูป อีกทั้งยังกล่าวถึงเสื้อผ้าหลายหลายชุด สะท้อนผ่าน
เนื้อความท่ีประกอบด้วยอลังการชาติ ดังนี้ 

 
           piṇḍitās te paṇās sapta tulitās tapanīyakam / 

           śatam sahasraṃ saptāpi devavastrādivāsasām //
 90  

      “ทองค าซึ่งรวมกันได้ 7 ปณะ และผ้าทั้งหลายมีผ้าส าหรับเทวดา
เป็นต้น จ านวน1,107 ผืน” 
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เนื้อความในโศลกข้างต้นนี้ เป็นการให้รายละเอียดว่ามีสิ่งของที่เป็นทองค าซึ่ง
เมื่อชั่งแล้วมีน้ าหนัก 7 ปณะและมีเครื่องทรงของเทพ รวมทั้งมีเสื้อผ้าทั้งหลายที่มีมากถึง 1,107 ชุด 
ซึ่งเสื้อผ้าจ านวนมากนี้ เห็นได้ว่าเป็นสิ่งของจ าเป็นอีกส่วนหนึ่งส าหรับรูปเคารพภายในราชวิหารที่ขาด
ไม่ได้ ดังกล่าวไปแล้วในรายการสิ่งของที่เป็นผ้าไหมจีน ผ้าไหมจีนนั้นใช้ประโยชน์ป้องกันยุง ใช้ปกคลุม
รูปปั้น และใช้ปูลาดเตียงนอน ดังนั้น ในส่วนเสื้อผ้าแต่ละชุดจึงเป็นอาภรณ์ประดับกายสวมใส่รูปปั้น
ทั้งหลาย ในแง่นี้เสื้อผ้าแต่ละชุดจึงเป็นเสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างดี เสื้อผ้าที่เป็นชุดทรงของเทพนั้นจะมี
ความงดงามของเนื้อผ้าดีกว่าเสื้อผ้าส าหรับรูปเคารพที่เป็นบริวารจ านวนมาก ดังนั้น เสื้อผ้านับพันกว่า
ชุดจึงเป็นเสื้อผ้าส าหรับรูปปั้นชั้นรองที่ก่อสร้างไว้รายรอบศาสถาน อนึ่ง การกล่าวถึงทองค าในที่นี้ 
น่าจะเป็นทองค าแท่งที่อุทิศถวายรูปเคารพ หรืออีกนัยหนึ่งทองค าที่กวีกล่าวถึงอาจจะเป็นทองค าเป็น
ชิ้นๆ ส าหรับเป็นเครื่องประดับตกแต่งรูปเคารพ 
  

3. สิ่งของที่เป็นโลหะวัตถุ และสิ่งมีชีวิต 
       การถวายรายการสิ่งของเป็นเครื่องสักการะ นอกจากจะเป็นสิ่งของมีค่า
จ าพวกอัญมณี ผ้าไหมและผ้าทอต่างๆแล้ว สิ่งของที่เป็นโลหะวัตถุ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตจ าพวกสัตว์เลี้ยงที่
ประดับตกแต่งอย่างดงาม ก็เป็นเครื่องสักการะถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกัน ดังโศลกท่ี 116 ดังนี้ 
 

   kṛṣṇatrapu punas triṃśat tulā ekas turaṅgamaḥ / 

   hiraṇyabhūṣaṇā dhenuḥ kapilā vatsasaṃyutā // 116 
“มีตะกั่วสีด าจ านวน 30 ตุลา มีม้าอีก 1 ตัว มีแม่วัวสีน้ าตาลแก่ 1 ตัว 

พร้อมด้วยลูกวัวที่มีเครื่องประดับท าด้วยทอง” 
 

จากเนื้อหาในโศลกนี้ จะเห็นได้ว่ามีการถวายตะกั่วสีด าซึ่งมีปริมาณ 30 ตุลา 
ม้า 1 ตัว แม่โคสีน้ าตาล ลูกวัวที่ประดับตกแต่งไว้อย่างดีภายในศาสนสถานตาพรหมโดยพร้อมกัน การ
สร้างจินตภาพด้วยอลังการชาติเอ้ือให้เกิดจินตนาการถึงสัตว์อันเป็นพาหนะของเทพเจ้า ได้แก่ ม้า โค
และวัวที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยทองค า โดยเฉพาะวัวนั้นเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของ
ไศวนิกาย ซึ่ง    แม่โคสีน้ าตาลแก่ที่ประดับตกแต่งด้วยทองค า และลูกวัวที่ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร
อลังการ  

นอกจากจะเป็นการมอบเครื่องสักการะแด่เทพเจ้าด้วยความเคารพศรัทธา 
ความส าคัญประการหนึ่งสะท้อนมิติการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์อีกนัยหนึ่งด้วย เพราะโคและ
วัวเป็นสัญญะถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบเศรษฐกิจในขณะนั้น เป็นสัตว์เลี้ยงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
เกษตรกรรม การถวายสัตว์เกษตรกรรมเพ่ือให้อยู่อาศัยภายในศาสนสถานจึงเป็นการยืนยันความมั่งคั่ง
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บริบูรณ์แห่งพระบารมีของพระมหากษัตริย์ อนึ่ง การที่กวีกล่าวว่าบริเวณปราสาทตาพรหมมีแม่โคอยู่
ด้วยนี้ เพราะจะได้น าน้ านมแม่วัวมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหาร 

 
1.5 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหากิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ 

ภายในปราสาทตาพรหม 
                              เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมส่วนหนึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
ความเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่เนื่องด้วยศาสนาทั้งสิ้น ท าให้เห็นภาพสะท้อนทางศาสนา
ได้ชัดเจนขึ้นในแง่ที่ว่าปราสาทตาพรหมเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนาพุทธโดยเฉพาะ รวมทั้งใน
บางโศลกจะกล่าวถึงกลุ่มบุคคลหลากหลายสถานภาพ และยังกล่าวถึงสิ่งของที่อุทิศรวมอยู่ด้วย 
อลังการชาติที่พรรณนาภาพเกี่ยวกับกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในปราสาทตาพรหม จะ
พิจารณาจากโศลกท่ี 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 และโศลกที่ 89 
                          1.กิจกรรมการเฉลิมฉลอง และ/ หรือการสักการบูชาเนื่องในเทศกาลทาง
ศาสนา 
                                   ขณะที่ภายในศาสนสถานตาพรหม นอกจากมีสิ่งของอุทิศถวายรูปเคารพ 
เทพบริวารต่างๆ อย่างหลากหลาย การเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลส าคัญทางศาสนาก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ
อย่างครึกครื้นภายในเนื้อที่บริเวณแห่งนี้ ดังปรากฏโศลกที่ 83 และโศลกที่ 84 กวีใช้อลังการชาติ
พรรณนางานเฉลิมฉลองส าคัญทางศาสนา ดังนี้ 
 

   caitrāṣṭamyās samārabhya yāvat tatpūrṇamitithiḥ / 

   suvasantotsavavidhir vaṃśārāmajināgame // 83 

   varṣe varṣe kṛtas tasyā bhagavatyā yathāgamam / 

           pūrṇaṃ sarvopakaraṇais tatra yāgadvayaṃkṛtam // 84 
     “พิธีบูชาในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอันเป็นมงคล เริ่มขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่ า 
ของเดือนไจตระไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ าของเดือนนั้น (ที่กล่าวไว้) ในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาที่มีชื่อว่า ว ศารามะ ถูกกระท าแล้วเป็นประจ าทุกๆ ปี เพื่อ     
พระภควตี (พระนางปรัชญาปารมิตา) พระองค์นั้น ณ สถานที่แห่งนั้น (ราชวิหาร) 
พิธีบูชา 2 ครั้งที่บริบูรณ์ด้วยอุปกรณ์ทุกอย่างถูกกระท าแล้วตามที่กล่าวไว้ใน
คัมภีร์” 

 
เนื้อความในโศลกที่ 83 และโศลกที่ 84 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าเนื้อหาแสดง

อลังการชาติฉายภาพให้เห็นสภาวะธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ในเดือนไจตระซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของปี คือ 
ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ในเวลากลางคืนที่พระจันทร์เสวยฤกษ์เต็มดวง คือ ขึ้น 15 ค่ า 
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บรรยากาศช่วงเทศกาลดังกล่าวปลุกเร้าความสดชื่นในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่แสนงดงาม อันเป็นช่วงฤดูกาล
แห่งการผลิดอกออกช่อของพืชพรรณต่างๆ ในช่วงเวลานี้กวีพรรณนาว่าบริเวณปราสาทตาพรหมมี
พิธีกรรมทางศาสนาเฉลิมฉลองรูปเคารพของพระนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจ า
ทุกปี ดังที่ก าหนดวาระการจัดพิธีตามคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่า ว ศารามะ ถือเอาการเริ่มต้น
พิธีในวันขึ้น 8 ค่ าในเดือนไจตระ จนกระทั่งพระจันทร์เต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่ าของเดือนนี้ เช่นกัน  
ช่วงเวลาเช่นนี้ จะมีพิธีบูชาสังเวยรูปเคารพอย่างสมบูรณ์จ านวน 2 ครั้ง โดยจัดเป็นพิธีบูชาที่ยิ่งใหญ่ใน
เวลานั้น เพราะมีการตระเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในพิธีทั้งหมด  

นอกจากสภาวะทางธรรมชาติจะปลุกเร้าผัสสะความงามด้วยแสงจันทร์ อัน
ชวนให้ระลึกถึงกลิ่นหอมของดอกไม้แรกผลิในฤดูวสันต์ บรรยากาศเช่นนี้ยังกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก
ที่น่าเคารพศรัทธา เพราะเป็นช่วงจัดพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ความประสานของฤดูกาลตามธรรมชาติอัน
งามประทับใจและบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์จึงส่งเสริมให้ปราสาทตาพรหมเป็นสถานที่ส าคัญประจ ายุค
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างแท้จริง 

นอกจากภาพพระจันทร์เต็มดวงกับการเฉลิมฉลองกิจกรรมส าคัญทางศาสนา
ปรากฏให้เห็นในโศลกที่ 83-84 แล้ว กวียังบรรยายให้เห็นการนอบน้อมเทวรูปอันประดิษฐานภายใน
ปราสาทตาพรหม ดังปรากฏในโศลกท่ี 85 ดังนี้ 

 
       bhagavān bhagavatyāsau caturddhaśyāṃ pradakṣiṇam / 

                      triḥ kuryyāt paurṇamāsyāñ ca vīraśaktyādibhis suraiḥ // 85 
  “บุคคลพึงกระท าประทักษิณพระผู้มีพระภาค และพระนางภควตี  
(พระนางปรัชญาปารมิตา) พระองค์นั้น ในวันขึ้น 14 ค่ า และวันขึ้น 15 ค่ า 
พึงกระท าประทักษิณต่อวีระ ศักติ และเทพองค์อ่ืนๆ” 

 
จะเห็นได้ว่าเนื้อความเพียงสั้นๆ ข้างต้น แต่แสดงรายละเอียดอลังการชาติได้

อย่างมีมิติ  ด าเนินเรื่องให้เห็นว่ามีใคร ท าอะไร ที่ไหน ใครในที่นี้ คือ ผู้คนภายในศาสนสถาน ท าอะไร 
คือ การสักการะโดยกระท าทักษิณาต่อรูปเคารพ ณ ปราสาทตาพรหม กล่าวในแง่นี้ กวีใช้อลังการชาติ
สื่อภาพให้เห็นกริยาความเลื่อมใสของผู้คนที่ควรแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า และพระนาง                
ปรัชญาปารมิตา เนื้อความได้กล่าวว่าในเวลากลางคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ า และ
วันขึ้น 15 ค่ า  ผู้คนที่อยู่บริเวณปราสาทตาพรหมหรือเข้ามายังสถานที่แห่ งนี้ กวีกล่าวว่าควรกระท า
ประทักษิณ คือ การเดินเวียนขวารอบรูปเคารพพระพุทธเจ้า และพระนางปรัชญาปารมิตา  รวมทั้ง
เดินเวียนขวารอบรูปเคารพวีระ ศักติ และเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ซึ่งรูปเคารพวีระและศักติ อาจเป็นรูป
เหมือนครูทั้งสองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ  ศรีชยมังคลารถเทวะ และศรีชยกีรติเทวะ สะท้อนภาพ
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ความน่าเลื่อมใสผ่านมิติกริยาการเคลื่อนไหวของผู้คนที่แสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และตอกย้ า
บรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์ภายในศาสนสถานแห่งนี้อย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 

 ส่วนโศลกท่ี 86 การแสดงภาพให้รายละเอียดความสนุกเริงรื่น เชื่อมโยงกับ
เนื้อความในโศลกที่ 83 และโศลกที่ 84 ดังที่กล่าวถึงแล้วก่อน การละเล่นเพ่ือความบ าเทิงในโศลกที่ 
86 นี้ สะท้อนภาพผ่านอลังการได้อย่างมีสีสัน และสัมผัสถึงความงดงามของการพรรณนาเนื้อความ ดัง
รายละเอียดที่ว่า 

 
   sāndran dhvaj ātapatr ādyair ambaraṃ paritas tadā / 

   tāḍyamānākhilātodyamandradhvanimanoharam // 86 
“ในช่วงเวลานั้น ท้องฟ้าโดยรอบเต็มไปด้วยธงกับร่มเป็นต้น เพลิดเพลิน

ด้วยเสียงเบาๆ ของเคร่ืองดนตรีที่ถูกตีทั้งหมด” 
 

เนื้อความในโศลกข้างต้น กวีใช้อลังการชาติพรรณนาความงดงามรื่นรมย์
บริเวณปราสาทตาพรหมได้อย่างมีเอกภาพสมบูรณ์แบบ ดังจะเห็นได้ว่ากวีประสานมิติของจินตภาพใน
เชิงรูปธรรมกับนามธรรมได้อย่างแนบสนิท กล่าวคือ การสร้างมิติจินตภาพที่แสดงภาพในเชิงรูปธรรม 
จะเห็นได้จากการกล่าวว่าบริเวณปราสาทตาพรหมประดับตกแต่งด้วยธง และร่มที่กางออกเต็มไปหมด
ทั่วท้องฟ้า โดยนัยนี้ท าให้เห็นภาพความมีชีวิตชีวาของลวดลายสีสันเนื้อผ้าของธง และร่มที่กางออก
เต็มไปหมด และนอกจากท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยร่มและธงดังกล่าวแล้ว กวียังแสดงความคิดต่อเนื่องอีก
ว่า ท้องฟ้าก็ควรจะได้รับความเพลิดเพลิน เพราะเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ดังเบาๆ การกล่าวสิ่ง
อันเป็นนามธรรม คือ เสียงท านองเพลงจากการบรรเลงเครื่องดนตรี ดังไพเราะ เป็นเสียงเบาๆ ที่ฟัง
แล้วเพลิดเพลิน มีเสน่ห์ประทับใจยิ่งส่งเสริมให้บริเวณปราสาทตาพรหมมีความงามรื่นรมย์ทั้งสัมผัส
ทางจักษุและสัมผัสทางโสตประสาทได้อย่างกลมกลืนกัน  

เช่นเดียวกับโศลกที่ 87 ต่อเนื่องจากโศลกที่ 86 รายละเอียดของการละเล่น
เพ่ือความสนุกสนาน และเพ่ิมบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ภายในสถานที่แห่งนี้ ยังคงเน้นย้ าขยาย
จินตนาการด้วยอลังการชาติ ดังนี้ 

 
   narttakyo narttakāś cātra nṛtyeyuḥ parito diśaḥ / 

     dānaśīlādikuśalaṃ kuryus sarvve ca mānavāḥ // 87 

     “นักเต้นร า มีผู้หญิงและผู้ชาย ควรจะเต้นร าอยู่ ณ ที่แห่งนั้นทุกทิศ
โดยรอบ และมนุษย์ทุกคนควรกระท ากุศลกรรมมีทานและศีล เป็นต้น” 
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เนื้อความที่ยกมา บรรยายภาพเชื่อมต่อกับโศลกก่อน จะเห็นว่าอลังการชาติ
กล่าวถึงสภาพบริเวณปราสาทตาพรหมว่าควรจะมีท้ังนักฟ้อนร าประกอบไปด้วยผู้ชายและผู้หญิงอยู่ทุก
ทิศ ผู้ชายและผู้หญิงจะต้องเต้นร าให้เข้ากับจังหวะเสียงดนตรีอย่างสนุกครึกครื้น อันเป็นมหรสพรื่นเริง
ในเทศกาลเฉลิมฉลองพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลของเดือนไจตระ และเนื่องจากสถานแห่งนี้
เป็นศูนย์รวมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาประจ ารัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีจึงกล่าวว่ามนุษย์ทุก
คนที่รวมตัวอยู่ในปราสาทตาพรหมเป็นจ านวนมากนี้ ควรกระท าสิ่งดีงามกอปรด้วยแบบแผนแห่งจริยา
คติ คือ ความเอ้ือเฟ้ือตามค าสอนในพระพุทธศาสนาในการท าทาน และการรักษาศีล เคร่งครัดในเรื่อง
ความประพฤติอันดีงาม กล่าวได้ว่าอลังการชาติสะท้อนภาพภายในสถานที่ปราสาทตาพรหมให้ดู
ประหนึ่งมีมิติเคลื่อนไหว มีชีวิต มีสีสัน ทุกชีวิตปราศจากความทุกข์เดือดร้อน เพราะเต็มไปด้วย
กิจกรรมการละเล่นอันน ามาซึ่งความสนุกรื่นเริง 

กล่าวได้ว่า เนื้อหาในโศลกที่ 86 และโศลกที่ 87  กวีฉายภาพให้สัมผัสใน
ผัสสะของเสียงดนตรีเป็นล าน าเบาๆ และการสร้างบรรยากาศความงดงามน่ารื่นรมย์อย่างมีชีวิตชีวา 
ด้วยการละเล่นเต้นร าของผู้ชายและผู้หญิงทั่วพุทธสถาน นอกจากจะแสดงมิตินาฏการบ่งชี้ว่าราชวิหาร
แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของผู้คนจ านวนมากที่แสดงออกถึงความศรัทธาในการเฉลิมฉลองกิจกรรมที่
เนื่องจากศาสนาโดยทั่วแล้ว ทั้งสังคีตดุริยางค์และการร่ายร าอวดลีลาของศิลปินจ านวนมาก ยังเป็น
การสร้างเจตนาเพ่ือบุญกุศลร่วมกันในการถวายความรื่นเริงเป็นพุทธบูชา หรือสร้างความเพลิดเพลิน
ให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในราชวิหารด้วยความศรัทธาร่วมกัน ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่ากิจกรรมความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ในปราสาท  ตาพรหมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือฉลองความศรัทธาแก่พระพุทธศาสนานั่นเอง  

           2. การรวมตัวของบุคคลหลากหลายสถานภาพ รวมทั้งสิ่งท่ีเกี่ยวข้อง 
                                อลังการชาติที่พรรณนาภาพเกี่ยวกับกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
ปราสาทตาพรหมยังเห็นได้จากการรวมตัวของบุคคลหลากหลายสถานภาพ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้อง คือ 
การกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงและวัตถุเช่นเครื่องประดับ ท าให้เห็นสภาพความเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา
ภายในปราสาทตาพรหม ดังจะพิจารณาในโศลกท่ี 81,82 และโศลกที่ 89 ดังนี้ 
 

   catuśśatāni ca navatriṃśac cātra vipaścitaḥ / 

   pratyahaṃ bhojitā rājamandire dharmmadhāriṇaḥ //
 81 

   śatāni nava cādhyetṛvāsinas saptatis tathā / 

   catuśśatās sahasran te sarvve nava ca piṇḍitāḥ //
 82 

“นักปราชญ์ผู้ปฏิบัติธรรมที่ฉลาดถูกเลี้ยงดูในพระราชวังแห่งนั้น เป็นประจ า
ทุกวัน มีจ านวน 439 คน // 
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นักเรียนที่อยู่เป็นประจ า มีจ านวน 970 คน และเมื่อนับทุกคนทั้งหมด
รวมกันมีจ านวน 1,409 คน //” 

 
        ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เป็นเนื้อความในโศลกที่ 81 และโศลกที่ 82 จะเห็นได้ว่า
กวีใช้อลังการชาติพรรณนาให้เห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลที่รวมกันอยู่ภายในปราสาทตา
พรหม มีการกล่าวถึงบุคคลหลากหลายสถานภาพทั้งนักปราชญ์ ผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ในปราสาทตา
พรหม ผู้อาศัยที่เป็นนักเรียน รวมทั้งผู้คนจ านวนมาก ผู้คนที่อยู่ในสถานที่ปราสาทตาพรหมจะได้รับ
การเลี้ยงดูอยู่เสมอ โดยเฉพาะนักปราชญ์ และผู้ปฏิบัติธรรมมีจ านวน 439 คน ซึ่งนักปราชญ์ตามที่กวี
กล่าวถึงนั้นน่าจะเป็นผู้สั่งสอนวิชาความรู้ในทางธรรม และเป็นผู้ที่เคร่งครัดในการประกอบพิธีส าคัญที่
จัดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ด้วย เนื่องจากกวีกล่าวถึงผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งย่อมได้รับการอบรมสั่งสอนจาก
นักปราชญ์ซึ่งมีบทบาทเป็นครูนั่นเอง ในส่วนเนื้อความโศลกที่ 82 เนื้อหากล่าวถึงผู้อาศัยซึ่งเป็น
นักเรียน มีจ านวนมากถึง 970 คน นอกจากนี้ยังมีผู้คนทั่วไปที่รวมกันอยู่อีก 1,409 คน  จากเนื้อหา
ทั้งสองโศลกจะเห็นกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทั้งในสถานภาพ และคุณวุฒิ  ที่รวมตัวด้วยจุดประสงค์
ประการส าคัญร่วมกัน คือ การประกอบกิจในการบ าเพ็ญกุศลธรรมในพระพุทธศาสนา                 

ในโศลกที่ 89 เนื้อหาของจารึกบ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าภายในปราสาทตา
พรหม เป็นที่รับรองพระเถระในพระพุทธศาสนาจ านวนมาก และยังมีการกล่าวถึงวัตถุอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีการกล่าวถึงดินหอมภายในบริเวณสถานที่แห่งนี้ด้วย แสดงว่าภายในบริเวณปราสาทตาพรหม
มีสัตว์เลี้ยง คือ โคอยู่จ านวนมาก ดังเนื้อความทึ่ว่า 

 
   bhikṣudvijādyā vidvaṃsas sahasran tatra bhojitāḥ / 

   gobhikṣā ekanavatir navāśītyaṅgulīyakāḥ // 89 
“(พระราชา) ทรงเลี้ยงดูผู้ทรงความรู้ทั้งหลาย ณ สถานที่แห่งนั้น มีภิกษุ 

และพราหมณ์ เป็นต้น จ านวน 1,000 รูป มีโคภิกษาจ านวน 91 ก้อน และมี
แหวนสวมนิ้วจ านวน 89 วง” 

 

กวีกล่าวว่ามีพระเถระที่มีมากถึง 1,000 รูป และยังมีพราหมณ์ รวมทั้ง
นักปราชญ์คนอ่ืนๆ ด้วย ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าภายในปราสาทตาพรหมไม่ใช่เป็นที่อยู่ของคนที่
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ลัทธิเดียว หากยังมีพราหมณ์ และนักปราชญ์ซึ่งอาจนับถือลัทธิไสยเวท
ของพราหมณ์ก็เข้ามาอยู่ในปราสาทตาพรหมเช่นกัน ท าให้เห็นภาพสะท้อนในทางวัฒนธรรมที่ยืนยัน
ว่าการประกอบพิธีกรรม และการอบรมสั่งสอนวิชาการต่างๆ นั้นพราหมณ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ดังกล่าวด้วย อนึ่ง กวียังกล่าวว่ามีกระยาหาร หมายความว่า อาหารที่ถวายเลี้ยงดูพระภิกษุที่มีมากนับ
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พันรูปมีการจัดเตรียมไว้อย่างดีอยู่เสมอ รวมทั้งมีโคภิกษาซึ่งเป็นดินหอมหรือดินโป่ง เป็นแหล่งอาหาร
ของวัว ท าให้สันนิษฐานได้ว่าภายในปราสาทตาพรหมมีโคนม เพราะน้ านมน ามาเลี้ยงดูพระภิกษุ และ
พราหมณ์ ตลอดจนเป็นเครื่องดื่มถวายรูปเคารพ นอกจากนี้ยังมีการระบุวัตถุที่เกี่ยวข้อง คือ แหวนมี
จ านวน 89 วง ซี่งแหวนที่มีจ านวนมากนั้น คงเป็นสิ่งของที่อุทิศแด่เทวรูปสตรี เพราะแหวนเป็น
เครื่องประดับของสตรี กล่าวได้ว่าอลังการชาติในโศลกที่ยกมานี้บ่งบอกไว้ชัดเจนถึงบุคคลหลากหลาย
สถานภาพ ท าให้เห็นมิติความเคลื่อนไหวภายในปราสาทตาพรหมได้อย่างมีชีวิตชีวา 

1.6 อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่เป็นสารของพระมหากษัตริย์ให้ดูแล
รักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

  เนื้อหาในตอนท้ายของจารึกปราสาทตาพรหมแสดงข้อความระบุสารของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกี่ยวกับเสถียรภาพความมั่นคงของสิ่งก่อสร้างทั้งหลายภายในปราสาทตาพรหม 
เพ่ือให้สิ่งก่อสร้างทั้งหลายคงอยู่และมีผู้รักษาดูแลสิ่งก่อสร้างไว้ไม่ให้ล่มสลาย อันเป็นนัยสะท้อนพระ
ราชอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่จะคงไว้ตลอดไป เมื่อพิจารณาเนื้อหาดังกล่าวนี้พบว่าปรากฏ
อลังการชาติที่พรรณนาภาพสารของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 ให้ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสถานที่
แห่งนี้ ปรากฏในโศลกท่ี 142 ,143 และโศลกท่ี 144 ดังเนื้อความต่อไปนี้ 

 
   dharma sthitiṃ para kṛitāṃ vikṛtān durātma 

   bhagnāñ ca so’vanipatis sthitirakṣaṇātrhi / 

   dṛiṣṭvāvabandhya ca dṛiḍhaṃ punar evam āha 

   rakṣiṣyatas sthitim anāgatakambujendrān //142 

        mātur nirargham upakāram avekṣya bhaktyā 
     jahyur nijāyur api matṛkṛte kṛtajñāḥ / 

     tad bhūdharā viditavān api matpratiṣṭhā 

     rakṣotsukān svayamatṛptatayārthaye vaḥ // 143 

     tāṃ stheyasīm api vidhātum upaplavebhyo / 

     rakṣyā bhavadbhir iha devabhujiṣyakasthe / 

     kāṣṭh opala prabhṛti kiñ ca na devakāryya 

     syaṅśañ ca hāraka vikāra kar ādhamebhyaṃ // 144 
“หลังจากที่พระเจ้าแผ่นดินทอดพระเนตรเห็นความมั่นคงของธรรมะที่ถูก

สร้างไว้โดยผู้อื่น ถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไป ถูกท าลายโดยคนชั่วช้า พระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์นั้น ผู้ต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงจึงได้ตรัสไว้อย่างนี้ซ้ าแล้วซ้ าอีก
อย่างหนักแน่น เพื่อเป็นการผูกมัดแล้วซึ่งพระเจ้าแผ่นดินกัมพูชา ผู้จะมาในอนาคต 
ผู้จะต้องคุ้มครองความมั่นคงของธรรมะดังต่อไปนี้ // 
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หลังจากที่ได้พิจารณาเห็นการอุปการคุณอันประเมินค่าไม่ได้ของพระมารดา 
เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ผู้กตัญญูจึงสละแม้กระทั่งพระชนม์ชีพของ
พระองค์เอง เพื่อพระมารดา ข้าพเจ้าแม้จะรับรู้อย่างดี ก็ยังขอร้องพวกท่าน ผู้
กระตือรือร้นที่จะดูแลรักษาสิ่งที่ข้าได้สร้างไว้ แต่ก็ยังขอด้วยความไม่เต็มอิ่มด้วยตัว
ของข้าเอง // 

เพือ่จะท าให้สิ่งเหล่านั้นมีความมั่นคง (ของธรรมะ) ด้วยการคุ้มครองจากภัย
พิบัติโดยพวกท่าน สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีไม้ หิน เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนของพิธีสังเวยเทพไม่ใช่
เป็นของส าหรับคนขโมย คนที่ท าให้เปลี่ยนแปลงไป และคนชั้นต่ าทั้งหลายในโลกนี้ 
ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน และมนุษย์ //” 

 
 เนื้อหาในโศลกที่ 142 ,143 และโศลกที่ 144  ข้างต้นแสดงมิติของอลังการ

ชาติสะท้อนผ่านเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ว่าเนื้อหามีการพรรณนาภาพสิ่งก่อสร้างที่
ปรักหักพัง เพราะคนชั่วแต่ครั้งก่อนที่ยึดครองดินแดนแห่งนี้แล้วท าลายสิ่งก่อสร้างจนล่มสลายลง (คือ
พวกจามท่ีเข้ามาบุกรุกกัมพูชาและท าลายสิ่งก่อสร้างอันรุ่งเรืองจนเสียหาย  

 ดังนั้น เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงขึ้นครองราชย์จึงยึดมั่นในพระราช
ปณิธานของพระองค์ที่จะทรงฟ้ืนฟูดูแลรักษาพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นสืบไป รวมทั้งยังแสดงพระราช
ด ารัสให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความในพระราชหฤทัยของพระองค์ ให้ผู้มีอ านาจในภายได้ดูแล
สิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้น แม้ในสถานการณ์ขณะนี้พระองค์จะทรงประจั กษ์ถึง
การดูแลอุปการะพระมารดาโดยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งหลายต่างแสดงความ
เคารพถึงขนาดยอมสละพระชนม์ชีพเพ่ือฉลองความศรัทธาในพระมารดาของพระองค์ แต่                   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ยังทรงกล่าวย้ าให้ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ 
รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ อาทิ ไม้และหิน ซึ่งเป็นวัสดุส าหรับสังเวยเทพในการประกอบพิธีกรรมก็ควรด ารง
อยู่ ไม่ควรมีคนมาขโมย คนที่ท าให้เปลี่ยนแปลง รวมทั้งคนชั้นต่ าไม่ควรจะรื้อท าลายหรือท าให้ชิ้นส่วน
ต่างๆ ต้องสูญหายไป  

สาระส าคัญในโศลกที่ยกมานี้ คือ ความส าคัญของสถานที่แห่งนี้ที่สมควรดูแล
รักษา โดยสะท้อนสาระผ่านสารของพระมหากษัตริย์ สะท้อนภาพผ่านการทอดพระเนตรของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเห็นว่าสิ่งก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาภายและสิ่งอ่ืนๆในอาณาจักรได้รับ
ความเสียหายอย่างมากแล้ว โดยการท าลายล้างของนักปกครองผู้ชั่วร้าย และสะท้อนภาพผ่าน
ความรู้สึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงศรัทธาอย่างแรงกล้าในการดูแลราชวิหารให้ตั้งมั่นยืนยง
พระองค์จึงทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะดูแลรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงด้วยทรงสร้างศาสนสถาน 
คือ ปราสาทตาพรหมแห่งนี้ แล้วทรงจารึกพระราชด ารัสฝากฝังให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อไปในภายให้
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ดูแลศาสนสถานให้คงอยู่อลังการชาติในโศลกนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าสถานที่ปราสาท      ตา
พรหมมีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นที่คงไว้ของอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
อย่างสมบูรณ์ 
                    2.1.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
                    อลังการชาติหรือสวภาโวกติที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีจ านวน 26 
โศลก ได้แก่ โศลกที่ 6, 13, 14, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 44, 70, 71, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 89, 90, 116, 142 ,143 และโศลกที่ 144 โศลกที่น ามาวิจารณ์ในขอบเขตของอลังการชาติ เป็น
การพรรณนาภาพผ่านเนื้อหาที่สะท้อนภาพอย่างหลากหลาย  ดังที่ผู้วิจัยจ าแนกหัวข้อที่วิจารณ์ไป
ตามล าดับทั้ง 6 หัวข้อข้างต้น ได้แก่   

1.อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูล               
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังที่ปรากฏในโศลกที่ 6,13 และโศลกที่ 14 บุคคลส าคัญที่กวีกล่าวถึง คือ                  
พระเจ้าเศรษฐวรมัน พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 และพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะโดยแสดงอลังการชาติ
พรรณนาสถานภาพที่น่ายกย่องของอดีตพระมหากษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ ทั้งการประสูติยังวงศ์ที่
บริสุทธิ์ ความสามารถในการปกครอง และการรบ กล่าวได้ว่าอลังการชาติในส่วนนี้แสดงความรู้สึก
และความประทับใจของกวีที่มีต่อบูรพกษัตริย์ในเชื้อสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้วยความ
จงรักภักดี 

2. อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาการประกอบพระราชพิธี และการ
ถวายรายการสิ่งของ ดังที่ปรากฏในโศลกที่ 29, 30, 31 และโศลกที่ 32 กวีบรรยายเหตุการณ์ส าคัญ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการถวายสิ่งของต่างๆ เพ่ือ
เป็นทักษิณาทานแก่ครูของพระองค์ รวมทั้งมารดาของครู และพ่ีชายของครู สิ่งของพระราชทานมี
ความสูงส่ง จะเห็นสิ่งของพระราชทานที่มีความหลากหลาย ซึ่งจ าแนกแยกย่อยได้อีกดังนี้  

 1. สิ่งของพระราชทานแก่ครู  ได้แก่ เสลี่ยงทองค าที่คู่ควรแก่พระเจ้า
แผ่นดิน พร้อมกับทอง ไม้เท้า ฉัตร ธงที่เป็นหางนกยูง ธง ดอกบัว ผ้าไหม พระราชทานที่อยู่อาศัยที่
น่ารัก รวมทั้งยังพระราชทานหมู่บ้านที่มีชื่อว่าราชปตีนทร แก่ครู และสถาปนาตระกูลของครูว่าเป็น
ตระกูลที่มชีื่อเสียง 
                2. สิ่งของพระราชทานแก่พระราชมารดา พระราชทานพระแท่น เตียงนอน
ที่ท าด้วยรัตนะ ส่วนหนึ่งของพระราชวังที่งดงาม และพระราชทานของอ่ืนๆ ที่มีธง และแส้หางจามรที่
มีด้ามท าด้วยทอง รวมทั้งยังพระราชทานพระสีวิกามาศอันงดงามอีกด้วย 
           3. สิ่งของพระราชทานแก่พระเชษฐา พระราชทานส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่
ถูกท าให้มั่งคั่งแล้ว พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติจ านวนมาก พระราชทานเสลี่ยงที่ระยิบระยับด้วยรัตนะ
ทั้งหลาย ธง กับไม้เท้าทองค า และเครื่องประดับจ านวนมาก อนึ่ง สิ่งของพระราชทานทั้งหมดจะเน้น
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ที่ความงดงามรุ่งเรืองของวัตถุ อาทิ ทองค า แก้วรัตนะ และเครื่องประดับตกแต่ง คือ เพชร อัญมณี 
นัยนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าเครื่องประดับที่บริสุทธิ์และมีแสง สี ส่องประกายนั้นมีมิติของความอลังการ
อย่างยิ่ง 

3. อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง และการ
ประดิษฐานรูปเคารพที่ส าคัญ ดังที่ปรากฏในโศลกที่ 35 และโศลกที่ 37 ซึ่งพรรณนาภาพพระนคร
ราชพิหาร อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระรูปพระมารดาของพระพุทธเจ้า คือ พระนางปรัชญาปารมิ
ตาพระรูปองค์นี้ได้รับการประดับตกแต่งอย่างเหมาะสม มีความงดงามโชติช่วง แสดงให้เห็นความ
งดงามของการประดับตกแต่งรูปเคารพพระนางปรัชญปารมิตา ด้วยแก้วอัญมณี และทองค าอย่าง
เพริศแพร้ว ส่วนในโศลกที่ 37 แสดงรายละเอียดการประดิษฐานรูปเหมือนครูของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 สององค ์คือ ศรีชยมังคลารถเทวะ และศรีชยกีรติเทวะ ซึ่งมีเทพบริวารล้อมรอบจ านวนมาก 

                 4. อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่กล่าวถึงรายการสิ่งของต่างๆ ดังที่
ปรากฏในโศลกท่ี 44, 70, 71,76 , 89 และโศลกที่ 90 ซึ่งรายการสิ่งของต่างๆ ในโศลกที่น ามาวิจารณ์
นี้ จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
               1. สิ่งของที่เป็นผ้าไหมจีน ผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาโศลกที่ 44 กับ 76 ซึ่ง
กล่าวถึงผ้าไหมจากเมืองจีน ซี่งน าใช้ประโยชน์ คือ น ามากางปกคลุมพระบาทของเทวรูปเพ่ือป้องกัน
ยุงมารบกวน และน าผ้าไหมจีนมาเป็นเครื่องนุ่มห่ม พร้อมกับน ามาผ้าแพรไหมจีนมาปูลาดเตียงนอน 
                               2. สิ่งของท่ีเป็นเครื่องประดับ ผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาโศลกที่ 70, 71 และ
โศลกที่ 90ซึ่งกล่าวถึงอัญมณีเครื่องประดับได้แก่ เพชร มีพัดที่ประดับตกแต่งด้วยไข่มุกจ านวน  และ
ไข่มุกที่หลายพันเม็ดกระจายอยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหินที่มีแสง มีแก้วไพฑูรย์ และทับทิม ซึ่งมีอยู่
หลายพันชิ้นเช่นกัน อีกทั้งยังมีทองค าเครื่องทรงของเทพ และเสื้อผ้าหลายพันชุด 
                               3. สิ่งของที่เป็นโลหะวัตถุ และสิ่งมีชีวิต ผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาโศลกที่ 
116 ซึ่งเนื้อหากล่าวถึงโลหะจ าพวกตะกั่วสีด า มีม้ามีแม่วัวสีน้ าตาลแก่พร้อมด้วยลูกวัวที่ถูกประดับ
ตกแต่งด้วยทองค า สะท้อนให้เห็นว่ามีสัตว์เลี้ยงไว้ใช้ประโยชน์ด้วยสื่อภาพสัตว์พาหนะอันศักดิ์สิทธิ์
ของเทพเจ้า วัวและโคซึ่งเป็นสัตว์พาหนะของพระศิวะ มีร่างกายประดับตกแต่งด้วยทองค าอย่างวิจิตร
งดงาม 

5. อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหากิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ 
ภายในปราสาทตาพรหม ดังที่ปรากฏในโศลกที่ 81,82,83, 84, 85, 86, 87 และโศลกที่ 89 จ าแนก
รายละเอียดที่แสดงความเคลื่อนไหวในมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 
                               1. กิจกรรมการเฉลิมฉลอง และ/ หรือการสักการบูชาเนื่องในเทศกาล      
ทางศาสนา ผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาโศลกที่ 83, 84 ,85,86 และโศลกที่ 87เนื้อหาโดยรวมพรรณนาให้
เห็นว่าบริเวณปราสาทตาพรหมมีพิธีกรรมทางศาสนาเฉลิมฉลองพระนางปรัชญาปารมิตาในช่วงฤดู
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ใบไม้ผลิซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตามคัมภีร์ว ศารามะ ในวันขึ้น 14 ค่ าผู้คนควรกระท าทักษิณา
พระพุทธเจ้าและพระนางปรัชญาปารมิตา และในวันขึ้น 15 ค่ า ควรกระท าทักษิณา 3 ครั้งต่อวีระ 
ศักติ และเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ เนื้อหาในโศลกที่ 83-85 แสดงให้เห็นถึงสภาวะธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ทั้ง
ในช่วงเทศกาลที่งดงามเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงสว่างสุกใสและเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลทาง
ศาสนาเนื้อความในโศลกที่ 86 และโศลกที่ 87 พรรณนาภาพให้เห็นว่าบริเวณปราสาทตาพรหม
ประดับตกแต่งด้วยธง ร่ม จนเต็มท้องฟ้ามีเสียงดนตรีของเครื่องดนตรีที่ไพเราะ มีนักเต้นร าทั้งชาย
และหญิง รวมทั้งบุคคลที่อยู่ก็ควรหมั่นท าแต่ความดี 
                 2. การรวมตัวของบุคคลหลากหลายสถานภาพ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาโศลกท่ี 81, 82 และโศลกที่ 89 ดังจะเห็นได้ว่าเนื้อความที่พิจารณาล้วนกล่าวถึง
บุคคลหลากหลายสถานภาพทั้งนักปราชญ์ ผู้ปฏิบัติธรรม นักเรียน พระภิกษุ พราหมณ์ นอกจากนี้ยังมี
การระบุถึงกระยาหาร วัว และมีแหวนรวมอยู่ด้วย 
                         6. อลังการชาติสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่เป็นสารของพระมหากษัตริย์ให้ดูแล
รักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังทีป่รากฏในโศลกท่ี 142 ,143 และโศลกท่ี 144 เริ่มเรื่องกวีกล่าวถึงพระเจ้า          
ชัยวรมันที่ 7 ได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกท าลายโดยผู้ปกครองที่ชั่วช้า ดังนั้น พระองค์จึงทรง
ตั้งมั่นที่จะดูแลรักษาศาสนสถานแห่งนี้ เนื้อหาเป็นสารของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงฝากฝังให้                
พระเจ้าแผ่นดินองค์อ่ืนๆ ดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างทั้งหลายภายในปราสาทตาพรหมให้คงอยู่ สืบไป 
แม้กระท่ังชิ้นส่วนที่ใช้เป็นเครื่องประกอบพิธี เช่น ไม้ หิน ก็ควรดูแลรักษาไว้อย่างดี 

กล่าวได้ว่า อลังการชาติที่สะท้อนภาพผ่านเนื้อหาจ านวนมากในจารึกปราสาท
ตาพรหมดังที่วิจารณ์ไปทั้งหมดนี้ ชี้ให้เห็นว่าอลังการชาติมีคุณค่าในแง่อลังการที่สร้างมโนภาพหรือ
ภาษาจินตภาพได้อย่างงดงาม โดยพรรณนาภาพตามความรับรู้ของกวี ซึ่งไม่ได้ใช้เทคนิคแสดงความ
เปรียบเทียบ สร้างความงามในแง่ของจินตนาการที่ดูเกินจริง หรือน าอารมณ์ความรู้สึกของกวี
สอดแทรกไว้ในเนื้อความมากนัก ดังนั้น เนื้อความที่น ามาพิจารณาทั้ง 26 โศลก ซึ่งปรากฏอลังการ
ชาติในแต่ละมิติอย่างหลากหลาย ดังจะเห็นได้ว่าอลังการชาติปรากฏผ่านเนื้อหาที่แสดงรายละเอียด
สิ่งของพระราชทานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่งดงามสูงส่ง เป็นสิ่งของเครื่องใช้ประณีต เห็นได้จาก
สิ่งของพระราชทานแก่ครู มารดาของครู และพ่ีชายของครู และอีกส่วนหนึ่งเป็นรายการสิ่งของจ านวน
มากที่อุทิศถวายภายในปราสาทตาพรหม เป็นเครื่องสักการะต่อเทพ มีทั้งเครื่องนุ่งห่ม ตลอดทั้ง
เครื่องประดับส าหรับสตรีที่งดงามเพริศแพร้ว แสดงรายละเอียดรูปปั้นภายในศาสนสถานซึ่งประดับ
ตกแต่งด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรนั้น บ่งบอกให้เห็นว่ารูปปั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเลื่อมใสศรัทธา
ตามคติความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการบูชารูปเคารพอย่างหนึ่งและการถวายรายการ
สิ่งของชั้นเลิศเพ่ือสักการะรูปเคารพภายในวิหาร สะท้อนมโนทัศน์การสร้างกุศลเป็นพุทธบูชาตาม
จารีตที่ชาวพุทธนับแต่อดีตกาลได้ปฏิบัติ  
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อลังการชาติยังสื่อภาพในแง่กิจกรรมความเคลื่อนไหวทางพิธีศาสนาที่จัดขึ้น
เป็นประจ า ในช่วงเทศกาลที่มีความรื่นรมย์ โดยกวีกล่าวถึงความสนุกรื่นเริงจากการเต้นร าและเครื่อง
ดนตรีที่ขับกล่อมเบาๆ นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวของบุคคลอย่างหลายหลายชนชั้น รวมทั้งมีสัตว์เลี้ยง
ภายในสถานที่แห่งนี้ โดยนัยนี้จึงสื่อภาพอย่างชัดเจนว่าปราสาทตาพรหมเป็นสถานที่ส าคัญทางศาสนา
และมีความเคลื่อนไหวที่มีมิติของชีวิต มีสีสันความงดงามน่าอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์ 
  
3. อลังการที่แสดงความหมายหลายระดับ 

ตามปกติภาษาที่ใช้สื่อความหมายมีหลายระดับ ทั้งสื่อความหมายโดยตรง (Primary) 
สื่อความหมายโดยอ้อมหรือความหมายรอง (Secondary) สื่อความหมายให้ตีความหรือโดยนัย 
(Hidden Meaning) ทั้งนี้แล้วแต่บริบทของสถานการณ์การใช้ภาษาด้วย ความหมายของค ายังสื่อ
น้ าเสียงในเชิงยกย่องชื่นชม น้ าเสียงแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย หรือเสียดสีประชดประชัน ทั้งนี้
แล้วแต่เจตนาของผู้ใช้ภาษา 

 การแสดงความหมายให้ตีความหลายระดับยังแสดงให้เห็นความชาญฉลาดของผู้ใช้
ภาษาได้อย่างดีอีกด้วย ดังเรื่องราวในเทวปกรณัม เมื่อนางอหลยาภรรยาของฤษีเคาตมนะมี
ความสัมพันธ์กับพระอินทร์ในทางชู้สาว เมื่อนางต้องตอบค าถามของฤษีเคาตมนะว่าสิ่งที่อยู่ตรง คือ
อะไร เพราะเมื่อพระอินทร์ลักลอบมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับนางภายในอาศรม ฤษีเคาตมะก้าวเข้า
ไปในอาศรมปรากฏร่างต่อบุคคลทั้งสอง พระอินทร์เนรมิตร่างเป็นแมวขาวนอนอยู่เตียง นางอหลยาจึง
ตอบค าถามฤษีว่าสิ่งที่อยู่ตรง คือ มัชชาโอ ค านี้เป็นภาษาปรากฤต มีความหมายว่า แมว แต่หากแยก
ค าระหว่าง มัช+ชาโอ มีความหมายว่า ชู้ของฉัน 119 นับว่าค าตอบของนางอหลยาเป็นการเล่น
ความหมายได้ลึกซึ้งแยบคายยิ่ง แสดงความหมายของค าศัพท์อย่างซับซ้อนลึกซึ้ง แฝงความในหมาย
ในเชิงปฏิเสธก็ได้ หรือเป็นการแสดงความหมายในเชิงยอมรับก็ได้  ดังนั้น อลังการที่แสดงความหมาย
หลายระดับจึงเอ้ือต่อการสร้างความลึกซึ้งในการพินิจพิเคราะห์นัยของความหมาย อลังการดังกล่าวนี้
ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ได้แก่ อากเษป และเศลษะ ดังนี้ 
                 3.1 อากเษป (ākṣepa) 
                    3.1.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของอากเษป 
        อากเษป เป็นกลวิธีการแต่งบทกวีนิพนธ์ลักษณะในเชิงปฏิเสธ หรือเจตนา
จะกล่าวยั่วล้อท านองปฏิเสธ ท าให้ความหมายที่กวีต้องการสื่อสารในเชิงวรรณศิลป์มีความหนักแน่น
และแฝงความหมายที่ยอกย้อนอย่างแยบยล ความหมายที่เกิดจากการใช้ อากเษปอาจจะเป็น
ความหมายในเชิงยกย่องสิ่งที่กวีกล่าวถึง หรือความหมายในเชิงเสียดสีก็ได้ กลวิธีการแต่งดังกล่าว

                                           
119ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, ภารตนิยาย, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: แม่ค าผาง, 2547), 101. 
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ปรากฏอย่างแพร่หลายในบทกวีนิพนธ์แต่ละเรื่อง ซึ่งในต าราอลังการศาสตร์วาคภฏะให้นิยาม
ความหมายของอลังการอากเษปไว้ว่าเป็นอลังการที่กล่าวหรือให้เข้าใจว่านั่นคือการปฏิเสธ ไม่ว่าจะ
เป็นการกล่าวปฏิเสธโดยตรงหรือโดยอ้อม120หรือในข้อความที่กล่าวในเชิงปฏิเสธ ถ้ามองกลับกัน
เจตนาที่แท้อาจไม่ได้มีความหมายในเชิงปฏิเสธก็เป็นได้121 วาคภฏะยกตัวอย่างค าอธิบายอลังการอาก
เษปจ านวน 3 ตัวอย่างไว้ในต าราอลังการศาสตร์ ดังนี้ 
 
  ตัวอย่างที่ 1  
           อินฺทฺเรณ กิม ยทิ สกรฺณนเรนฺทร สูนุ- ไรราวเตน กิมโห ยทิ ตทฺทฺวิเปนฺทระฯ 
           ทมฺโภลินาปฺยลมยมฺ ยทิ ตตฺปฺรตา ปะ สฺวรฺโคปฺยย  นนุ มุธา ยทิ ตตฺปุรี สาฯฯ122 

        “เมื่อพระเจ้าชัยสิงห์โอรสพระเจ้าศรีวิกรรณเทพ ด ารงอยู่ ในราชย์        
พระอินทร์จะเป็นประโยชน์อันใดเมื่อมีช้างสารของพระเจ้าชัยสิงห์พระองค์นั้น 
ไอราพตจะมีประโยชน์อันใด เมื่อมีประดาปของพระองค์นั้น แม้วชิราวุธก็ไม่เป็น
ประโยชน์อันใด เมื่อมีกรุงของพระองค์นั้น แม้สวรรค์ก็ไม่เป็นประโยชน์”123 

 
จะเห็นว่ากวีใช้อากเษปเป็นกลวิธีสดุดีความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยสิงห์ในเชิง

ยกย่อง การใช้อากเษปะในเชิงปฏิเสธจะท าให้ความหมายหนักแน่น ดังจะเห็นว่าข้อความตอนต้นเป็น
การกล่าวปฏิเสธทางอ้อม คือ ใช้ความหมายปฏิเสธท านองที่ว่าเมื่อพระเจ้าชัยสิงห์ครองราชย์อยู่นั้น
พระองค์มีพระเกียรติยศรุ่งเรืองมาก พระอินทร์จะมีประโยชน์อันใดในการปกครองสวรรค์ได้อีก 
ข้อความต่อมากวีกล่าวถึงช้างสารของพระเจ้าชัยสิงห์มีความยิ่งใหญ่มาก ถึงขนาดที่ว่าช้างไอราพต
พาหนะของพระอินทร์จะมีประโยชน์อันใด เพราะเทียบไม่ได้เลยกับช้างอันเป็นพาหนะของพระเจ้าชัย
สิงห์ 
 
 
 
 

                                           
120ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 36. 
121ดังตัวอย่างที่กุสุมา รักษมณี อธิบายโดยยกข้อความว่า  “ฉันไม่ใช่แม่สื่อหรอก ไม่ใช่ที่ของฉันที่จะ

บอกว่านางรักท่าน” กล่าวคือ ผู้พูดปฏิเสธว่ามิได้เป็นแม่สื่อ แต่แท้จริงแล้วต้องการจะสื่อความในใจของเพื่อนสาว
ให้แก่ชายหนุ่ม ดูใน กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 35-36. 

122ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์,117. 
123เรื่องเดียวกัน, 36. 
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                    ตัวอย่างที่ 2 
   ยสฺยาสฺติ นรกกฺโรฑ-  นิวาสรสิก  มนะฯ 
   โส’สฺตุ หิมสานฺฤตสฺเตย-  ตตฺประ สุตร า ชนะ ฯฯ124  
      “ผู้ใดชอบไปอยู่ในนรก ผู้นั้นจงคอยแต่จะเบียดเบียน พูดเท็จและขโมยเถิด”125 

ตัวอย่างที่ยกมานี้  ผู้แต่งไม่ได้กล่าวสนับสนุนให้ผู้อ่านไปอยู่ในนรกโดยการ
กระท าความชั่วช้าต่างๆ หากแสดงความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าข้อความที่สื่อนี้เป็นการปฏิเสธการ
กระท าความชั่วทั้งหลาย อันจะชักน าให้ผู้นั้นไปอยู่ในนรกได้กล่าวคือ ถ้าไม่อยากไปนรกก็จงปฏิเสธที่
จะเบียดเบียนผู้อ่ืน พูดในเรื่องเท็จ และลักขโมยสิ่งของผู้อื่น 
 

 ตัวอย่างที่ 3 
    อิจฺฉนฺติ เย ณ กิตฺติมฺ- กุณนฺติ กรุณากณ  ปิ เย เณอฯ 
    เต ธณชกฺขุวว ณรา ทินฺติ ธณ  มรณสมเย วิ ฯฯ126 

       “เหล่าบุคคลผู้ไม่ต้องการเกียรติ ไม่แสดงกรุณาแม้แต่น้อย บุคคลผู้
เหล่านั้นจะร่ ารวยเหมือนท้าวกุเวรก็จะให้เงินทองแก่ผู้อื่น แม้ในขณะที่ตาย
(หรือ)”127 
 

 ตัวอย่างที่ยกมาอธิบายข้างต้นจะเห็นว่ากวีใช้อากเษปในเชิงปฏิเสธ โดยแฝง
น้ าเสียงท านองเสียดสีไปในที โดยกล่าวถึงบุคคลที่ไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ ไม่ได้แสดงความกรุณา 
แม้บุคคลเหล่านั้นจะมีทรัพย์สินมหาศาลราวกับท้าวกุเวรก็ไม่ได้ให้เงินทองแก่ผู้อ่ืน แม้ถึงวาระใกล้จะ
ตาย กวีใช้ค าว่าจะให้....หรือ แต่ในที่นี้มีความหมายว่า ไม่ได้ให้  

จากการอภิปรายและยกตัวอย่างอลังการอากเษปมาตามล าดับ เมื่อน า
หลักเกณฑ์อลังการรูปแบบนี้มาพิจารณาเนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหม ปรากฏลีลาการสื่อความ
งามด้วยอลังการอากเษปให้เห็นเช่นกัน ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

 
 

                                           
124เรื่องเดียวกัน, 117. 
125เรื่องเดียวกัน, 36. 
126เรื่องเดียวกัน, 117. 
127เรื่องเดียวกัน, 36. 
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3.1.2 วิจารณ์อากเษปที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
 อลังการอากเษปที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีอยู่ไม่มากนัก ปรากฏ

ที่เด่นชัดอยู่ 3 โศลก ได้แก่ โศลกที่ 34 ,42 และโศลกที่ 143 เมื่อพิจารณาโดยรวมนับว่ากวีเลือกใช้
อลังการประเภทนี้เพื่อสร้างความลุ่มลึกของการสื่อความหมายให้มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ ดังข้อสังเกต
ที่เห็นชัดเจนส าหรับการสื่อความหมายตามอลังการอากเษปในจารึกปราสาทตาพรหม กวีจะมุ่งเน้น
การกล่าวท านองปฏิเสธ คือ ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งนั้น หรือไม่จ าเป็นต้องกล่าวซ้ าอีก เพ่ือเล่นนัย
ของความหมายให้คมคายลึกซึ้ง จะเห็นว่าเนื้อหาที่ด าเนินเรื่องด้วยอลังการอากเษป แม้จะสื่อ
ความหมายท านองปฏิเสธ แต่กวีจะแสดงน้ าเสียงในท านองยกย่องหรือเน้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความ
สมบูรณ์ชัดเจน ในท านองเดียวกันการใช้อลังการอากเษปยัง ปรากฏควบคู่กับการสื่อสารโดยแสดง
เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตาม ดังจะกล่าวถึงเนื้อหาในโศลกท้ัง 3 บทในแต่ละประเด็นดังนี้ 

 1.อลังการอากเษปสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเก่ียวกับสถานภาพ ความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

   2. อลังการอากเษปสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่กล่าวถึงรายการสิ่งของต่างๆ 
พิจารณาแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 

                             1.อลังการอากเษปสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม ปรากฏบทยกย่องพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 โดยใช้อลังการรูปแบบต่างๆ หลากหลาย อลังการอากเษปเป็นรูปแบบหนึ่งของอลังการที่สะท้อน
ภาพผ่านเนื้อหาเก่ียวกับสถานภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเห็นได้ในโศลกท่ี 34  

เนื้อหาในโศลกที่ 34 แสดงรายละเอียดการอุทิศพระกระยาหารซึ่งพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงแบ่งให้แก่ครูทั้งสอง พระมารดา และพระเชษฐาของพระองค์อย่างเท่าเทียมกัน กวี
ใช้อลังการอากเษปในตอนท้าย โดยกล่าวท านองปฏิเสธ เพ่ือจะย้ าความหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น 
ดังที่ว่า 

 
                   vibhajya bhojyādy api yaś chaturdhā 

diśan gurau mātari pūrvvaje pi / 

 bhaktyāvaśiṣṭaṃ vubhuje hiraṇya 

kirīṭaratnādiṣu kaiva vāṇī //34 
“หลังจากที่พระองค์ทรงแบ่งพระกระยาหาร เป็นต้น ออกเป็น 4 ส่วน 

ขณะที่พระราชทานแก่ครู พระมารดา แก่พระเชษฐา พระองค์จึงได้เสวยส่วน
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ที่เหลือด้วยความภักดี จะป่วยกล่าวไปไยเล่าในมงกุฎทองค า และรัตนะ
ทั้งหลาย เป็นต้น” 

                      จากสารที่กวีสื่อผ่านโศลกข้างต้น แสดงอลังการอากเษปได้คมคายลึกซึ้ง แม้กวีจะ
กล่าวถึงการแบ่งสัดส่วนพระกระยาหารที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถวายบุคลส าคัญของพระองค์ออกเป็น 
4 ส่วน พระราชทานแก่ครู พระมารดา และพระเชษฐา โดยไม่ได้แจกแจงรายการสิ่งของอ่ืนๆ ให้เห็น 
แต่เนื้อความลงท้าย กวีใช้ประโยคบอกเล่าท านองปฏิเสธว่าไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงรายการสิ่งของ คือ 
มงกุฎทองค าและแก้วรัตนะ ดังข้อความที่ว่า “จะป่วยกล่าวไปไยในมงกุฎทองค า และรัตนะทั้งหลาย” 
เพ่ือจะสื่อความหมายว่านอกจากพระกระยาหารอันเป็นส่วนแบ่งที่ครูทั้งสอง พระมารดา และ      
พระเชษฐาของพระองค์ต่างได้รับอย่างท่ัวถึงแล้ว เครื่องประดับเฉลิมเกียรติยศอันงดงาม ซึ่งเป็นปัจจัย
ส่งเสริมสถานภาพความรุ่งเรือง และเกียรติยศ ดังเช่น มงกุฎทองค า และแก้วรัตนะอันมีค่าต่างๆ ก็
เป็นส่วนพระราชทานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศถวายบุคคลส าคัญดังกล่าวนี้ อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์เช่นเดียวกัน เนื่องจากสิ่งของที่เป็นเครื่องประดับปรากฏทั้งรายการสิ่งของที่พระมหากษัตริย์
พระราชทานแก่บุคคลส าคัญ ร่วมทั้งที่พระองค์ทรงอุทิศถวายภายในราชวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานรูป
เคารพ สอดคล้องกับเนื้อความในโศลกที่ 29-32 ที่กวีได้แจกแจงรายการสิ่งของอันมีค่าให้เห็นอย่าง
แจ่มชัดไปแล้ว ในโศลกที่ 34 นี้กวีไม่จ าเป็นต้องกล่าวย้ ารายละเอียดแบบเดิมอีกแต่ได้ใช้อลังการ       
อากเษปว่าไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งของพระราชทานอย่างอ่ืนอีก เพ่ือแสดงความหมายโดยเน้นสิ่งของ
พระราชทานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกล่าวได้ว่าการแสดงความหมายท านองปฏิเสธ แต่แท้จริงแล้ว
เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารให้หนักแน่นนี้ท าให้เกิดอลังการอากเษปในเนื้อความอย่าง
งดงาม    
                        2. อลังการอากเษปสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่กล่าวถึงรายการสิ่งของต่างๆ 

เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมในส่วนรายละเอียดที่กล่าวถึงรายการสิ่งของ
ต่างๆ ที่อุทิศถวายภายในจารึกปราสาทตาพรหมนั้น เนื้อหาส่วนหนึ่งสะท้อนอลังการอากเษปให้เห็น
ด้วย ดังที่ปรากฏในโศลกท่ี 42 และโศลกที่ 143 ซึ่งจะกล่าวไปตามล าดับดังนี้ 

การใช้อลังการอากเษปในลักษณะที่คล้ายกันนี้ ปรากฏในโศลกที่ 42 ล าดับ
ต่อมา กวีกล่าวถึงสิ่งของอุปกรณ์ส าหรับบูชาเทวรูปภายในศาสนสถานตาพรหม ประกอบด้วยผลไม้
และผัก พร้อมกันนั้นก็กล่าวท านองปฏิเสธว่าเครื่องอุปกรณ์อย่างอ่ืน แม้ไม่ได้กล่าวถึงก็จงเข้าใจว่าเป็น
สิ่งที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ดังนี้ 

 
   pūjopakaraṇādīni phalaśakamukhāni tu / 

   noktāny atra prasiddhatvād vijñeyāni yathocitam // 42 



355 
 

 

 

 

 

“เครื่องอุปกรณ์ส าหรับบูชา ในที่แห่งนี้ มีผลไม้และผักเป็นต้น แต่สิ่งที่
ไม่ได้กล่าวถึงอย่างอื่นควรจะทราบตามความต้องการ เพราะเป็นสิ่งที่รู้จักกันดี
อยู่แล้ว” 

 

เนื้อหาในโศลกข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้อลังการอากเษปช่วยประหยัด
เนื้อความตามกรอบของค าประพันธ์โดยกวีไม่ต้องแสดงรายละเอียดบางสิ่งให้มากความ เหตุที่กวีกล่าว
ว่าสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงนอกจากผลไม้ และผัก เป็นสิ่งที่รู้กันดีอยู่แล้ว เนื่องจากประเด็นการกล่าวรายการ
สิ่งของมีการแจกแจงรายละเอียดอย่างต่อเนื่องซึ่งกวีจะกล่าวในโศลกอ่ืนให้เห็นเป็นล าดับ เมื่อกวีใช้
อลังการอากเษปประดับเนื้อความจึงยังคงเน้นสิ่งของพระราชทานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังข้อความ
ที่บอกเล่าท านองปฏิเสธว่าสิ่งของอ่ืนไม่ได้กล่าวถึงนั้น  คือ ไม่ได้มีเพียงผักและผลไม้เท่านั้น ให้เข้าใจ
ว่ายังมีสิ่งอ่ืนอยู่ด้วย ดังนั้น ความหมายที่สะท้อนออกมาจึงแสดงเจตนาของกวีที่ต้องการกล่าวย้ า
รายละเอียดของเครื่องอุปกรณ์บวงสรวงแด่เทพ หากสังเกตจากน้ าเสียงของกวีที่บอกผู้อ่านให้เข้าใจว่า
สิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นที่รับรู้กันดีอยู่แล้ว ทั้งนี้ก็เพ่ือแสดงความหมายให้เห็นว่าเครื่องสักการะใน
การบูชาเทพเจ้านั้น ทุกคนย่อมรู้จักดี และพบเห็นได้โดยทั่วไป ซึ่งภายในปราสาทตาพรหมก็ย่อมเต็ม
ไปด้วยเครื่องสักการะอย่างหลากหลาย  

 ส่วนเนื้อหาโศลกที่ 143 กวีใช้อลังการอากเษปด าเนินเรื่องเพ่ือแสดงความ
ใส่พระราชฤทัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการฝากฝังให้พระเจ้าแผ่นดินในภายทรงดูแลรักษา
สิ่งก่อสร้างภายใน  ศาสนสถานตาพรหมให้คงอยู่สืบไป เนื่องจากศาสนสถานแห่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศความกตัญญูที่มีต่อพระราชมารดา สิ่งของเครื่องบูชา ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหลายล้วนมีคุณค่าอย่างประมาณมิได้ ดังนี้ 

 
mātur nirargham upakāram avekṣya bhaktyā 

jahyur nij āyur api matṛi kṛtajñāḥ / 

tad bhūdharā viditavān api matpratiṣṭhā 

rakṣotsukān svayamatṛptatayārthaye vaḥ // 143 
“หลังจากที่ทอดพระเนตรเห็นการอุปการคุณอันประเมินค่าไม่ได้ของ    

พระมารดา เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ผู้กตัญญูจึงสละแม้กระทั่ง     
พระชนม์ชีพของพระองค์เอง เพื่อพระมารดา ข้าพเจ้าแม้จะรับรู้อย่างดีก็ ยัง
ขอร้องพวกท่าน ผู้กระตือรือร้นที่จะดูแลรักษาสิ่งที่ข้าได้สร้างไว้ แต่ก็ยังขอด้วย
ความไม่เต็มอ่ิมด้วยตัวของข้าเอง” 
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อลังการอากเษปในโศลกข้างต้น ช่วยแสดงความหมายให้เนื้อความมีความ
หนักแน่นชัดเจนขึ้น แม้จะแสดงความหมายในแง่ปฏิเสธ  แต่ “สาร” ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ดังกล่าว แสดงให้เห็นความหมายที่ต้องการเน้นย้ า กวีเป็นตัวแทนของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกค า
ฝากฝังโดยกล่าวถึงเหล่าพระเจ้าแผ่นดินผู้มีที่ปกครองรัฐในเวลาต่อไป ให้ทรงตระหนักถึงความส าคัญ
ของศาสนสถานตาพรหม อันเป็นสถานที่แห่งการร าลึกถึงพระนางศรีชยราชจูฑามณี การที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศพระราชหฤทัยดูแลศาสนสถานแห่งนี้สะท้อนทั้งคุณค่าทั้งทางจิตวิญญาณที่อิง
คติความเชื่อทางศาสนาเป็นที่ยึดมั่น  และคุณค่าทางการเมือง การปกครอง เพ่ือสถาปนาคติความเชื่อ
ทางศาสนาให้เอ้ือต่อการควบคุมผู้คน ดังนั้นหากสิ้นสุดรัชสมัยการปกครองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ศาสนสถานแห่งนี้ย่อมเป็นที่คาดหมายว่าจะต้องด ารงศูนย์กลางอ านาจทางศาสนาสืบต่อไปอีก 

ดังนั้น กวีจึงแสดงค าฝากฝั่งของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้จะทรงแน่พระราช
หฤทัยว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายย่อมทรงรักษาผลประโยชน์ของพระองค์เอง ข้อความท านองปฏิเสธ
โดยกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ยังขอร้องพระราชาทั้งหลายโดยไม่รู้จักอ่ิมให้ดูแลศาสนสถานแห่งนี้
นั้น แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงหวงแหนสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย ทรงมุ่งหวังจะให้สิ่งต่างๆ 
ภายในราชวิหารตั้งมั่นยืนยง  ด้วยเหตุนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงทรงขอร้องพระเจ้าแผ่นดินพระองค์อ่ืน
ด้วยพระองค์เอง กล่าวได้ว่ากวีใช้อลังการอากเษป แสดงการกล่าวย้ าอย่างหนักแน่นของบทฝากฝัง
ดังกล่าวนี้ เป็นการสื่อสารโดยแสดงเจตนาโน้มน้าวให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตามค าจารึก 
  3.1.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
                    รายละเอียดอลังการอากเษปที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม แม้จะ
ปรากฏไม่มากนัก แต่ก็เป็นอลังการรูปแบบหนึ่งที่ท าให้เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมมีความงดงาม 
ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาโศลกที่ 34 ,42 และโศลกที่ 143 เนื้อหาทั้ง 3 โศลก แบ่งรายละเอียดในการ
วิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

 1.อลังการอากเษปสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังที่ปรากฏในโศลกที่ 34กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงแบ่ง            
พระกระยาหารออกเป็น 4 ส่วน พระราชทานแก่ครูทั้งสอง พระมารดา และพระเชษฐา โดยเท่าเทียม
กันโดยไม่ตอ้งกล่าวถึงมงกุฎทองค าและแก้วรัตนะให้มากความอีกกล่าวได้ว่า อลังการอากเษปในโศลก
นี้ เพ่ิมความลึกซึ้งของความหมาย เป็นการแสดงความหมายโดยเน้นสิ่งของพระราชทานให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้ไม่ได้กล่าวถึงรายการสิ่งของประเภทอ่ืนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทาน แต่เป็น
ที่รับรู้อยู่แล้วว่าสิ่งของอันได้แก่มงกุฎทองค าและแก้วรัตนะ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศถวายด้วย
เช่นกัน 

 2. อลังการอากเษปสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่กล่าวถึงรายการสิ่งของ
ต่างๆ ดังที่ปรากฏในโศลกที่ 42 และโศลกที่ 143 เนื้อหาในโศลกที่ 42  กวีบรรยายให้เห็นถึง เครื่อง



357 
 

 

 

 

 

อุปกรณ์ส าหรับบูชาในปราสาทตาพรหม ประกอบด้วย ผลไม้และผัก แม้สิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงนอกจากนี้
เพราะเป็นที่รับรู้กันดีอยู่แล้ว อลังการอากเษปในโศลกนี้ สื่อความหมายโดยการเน้นสิ่งของ
พระราชทานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังสะท้อนสารเจตนาของกวีที่ต้องการกล่าวย้ ารายละเอียด
ของเครื่องอุปกรณ์บวงสรวงแด่เทพว่ายังมีอีกเป็นจ านวนมาก ส่วนเนื้อหาในโศลกที่ 143 กวีกล่าวถึง
สารฝากฝังของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือสร้างความรุ่งเรืองให้แก่ศาสนสถานตา
พรหม เป็นสื่อแทนความกตัญญูต่อพระมารดา และทรงกล่าวย้ าฝากฝังให้พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายทรง
ดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่ประดิษฐานภายในศาสนสถานแห่งนี้ กวีใช้อลังการอากเษปในโศลกนี้ เป็นการ
สื่อสารโดยแสดงเจตนาโน้มน้าวให้ผู้อ่านได้ปฏิบัติตามค าจารึก ดังจะเห็นจากการกล่าวในท านอง
ปฏิเสธว่า แม้พระเจ้าแผ่นดินจะทรงรักษาผลประโยชน์ แต่ก็ยังไม่ เป็นที่พอพระราชฤทัยของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 พระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะโน้มน้าวพระทัยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายให้ทรงดูแลหวง
แหนสิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นภายในปราสาทตาพรหม โดยทรงร้องขอด้วยความไม่รู้จักอ่ิม คือ พระองค์ทรง
กล่าวย้ าเตือนให้เห็นความส าคัญของปราสาทตาพรหมด้วยตัวของพระองค์เองอยู่ตลอดเวลา 

กล่าวได้ว่า อากเษปที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม เป็นอลังการรูปแบบ
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ในการสื่อเนื้อความท านองปฎิเสธ และสื่อความหมายที่เน้น
ย้ าสาระส าคัญ หรือความหมายที่สื่อตรงข้ามกับการกล่าวท านองปฏิเสธ เนื้อหาจารึกปราสาทตา
พรหมทั้ง 3 โศลกดังที่วิจารณ์ไปข้างต้น ย่อมชี้ให้เห็นความงดงามของเนื้อหาที่เล่นกับการสื่อ
ความหมายได้อย่างชัดเจน 
 

3.2 เศลษะ (śleṣa) 
              3.2.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของเศลษะ 
             อลังการด้านความหมายที่มีลักษณะเล่นค า เล่นเสียง อันเกิดจากค าพ้องรูป 
พ้องเสียงนี้ ต าราอลังการศาสตร์เรียกว่า เศลษะ  อลังการประเภทนี้มีลักษณะร่วมทางด้านเสียง 
กล่าวคือ ค าศัพท์ปรากฏรูปเหมือนกัน ท าให้มีเสียงเหมือนกัน ดังที่เรียกว่าค าพ้องรูป และค าพ้องเสียง 
แต่มีความหมายแตกต่างกัน  
                                  ดั งนั้น นักอลังการหรือนักวิชาการที่ศึกษาอลังการรูปแบบนี้จึ ง
กล่าวถึงเศลษะในรูปแบบหนึ่งของอลังการด้านเสียง และอาจจะจัดอยู่ในรูปแบบอลังการด้าน
ความหมายด้วยก็ได้ เช่น มัมมฏะ และ วิศวนาถ นักอลังการทั้งสองท่านได้จัดให้เศลษเป็นอลังการ
ด้านเสียง ส่วนวาคภฏะ และชยเทวะ ได้จัดให้เศลษเป็นอลังการด้านความหมาย นอกจากนี้วิศวนาถ 
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ยังจัดให้เศลษเป็นทั้งอลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมายรวมอยู่ด้วยกัน 128  ในหัวข้อนี้
ผู้วิจัยยึดถือตามค าอธิบายในต าราอลังการศาสตร์ของวาคภฏะที่กล่าวว่ า “ค าพูดประโยคๆ เดียวแต่
อาศัยการแปลค าทั้งหลายตามที่มันปรากฏอยู่นั้นเอง หรือ (แยกออกไว้ให้เป็น) คนละอย่างกัน 
หมายความไปหลายอย่างนั้น ท่านว่าเป็นอลังการชื่อ ศฺเลษะ”129 โดยตัวอย่างที่วาคภฏะยกมาอธิบาย 
มี 2 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 

 ตัวอย่างที่ 1  
   อานนฺทมุลฺลาสยตะ สมนฺตาตฺ กไรรสนฺตาปกไระ ปฺรชานามฺฯ 
   ยสฺโยทเย กฺโษภมวาปฺย ราโญ- ชคฺราห เวลางฺกิล สินธุราชะฯฯ 

      “ขณะพระจันทร์ ผู้ยังความร่าเริงของประชาชนให้ปรากฏขึ้น
โดยทั่วไป ด้วยรัศมีอันไม่แผดเผาผู้ใดได้อุทัยแล้ว ทะเลเกิดวุ่นวายขึ้นและยึด
ฝั่ง”130 

 
                         ตัวอย่างที่ยกมานี้ จัดเป็นเศลษประเภทที่มีความหมายหลายอย่าง จากการแปล
ค าว่ากร มีความหมายว่ารัศมี เวลา มีความหมายว่าชายฝั่งทะเล และค าว่าสินธุนาถ มีความหมายว่า
ทะเล แต่อาจมีความหมายอีกอย่างได้ว่า ภาษีอากร กาลเวลา และเจ้าผู้ครองนครสินธุก็ได้ ความหมาย
ที่ตีความได้กว้างนี้จึงอาจแปลได้อีกว่าว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าชัยสิงห์ที่ว่าพระองค์ทรงยังความร่าเริง
ของประชาชนให้ปรากฏโดยทั่วไป ด้วยการเก็บภาษีอากรทั้งหลายอย่างไม่ท าให้เดือดร้อน ซึ่ง
พระราชาพระองค์ใดทรงผ่านพิภพ เจ้าผู้ปกครองแคว้นสินธุก็ยังเวลาให้ผ่านไปด้วยความตกใจ131 
 

ตัวอย่างที่ 2  
  กุรฺวนฺ กุวลโยลฺลาสมฺ รมฺย าโภชศฺริยมฺ หรนฺ ฯ 
  เรเช ราชาปิ ตจฺจิตฺรมฺ  นิศานฺเต กานฺติมตฺตยาฯฯ 

                                           
 

128การที่อลังการเศลษปรากฏทั้งอลังการทั้งด้านเสียงและความหมายนี้ เนื่องจากเศลษเป็นการ
เล่นค า ซึ่งการเล่นค าท่ีมีเสียงอย่างเดียวกัน มีความดีเด่นทางอลังการด้านเสียง และค าที่มีเสียงพ้องกันอยู่ในประโยค
เดียวกัน เมื่อแปลความหมายจึงแปลได้หลายอย่าง ถือว่ามีความดีเด่นทางอลังการด้านความหมาย ดูใน ลลนา        
ศิริเจริญ, “อลังการในมหาชาติค าหลวง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524),  76. 

 129ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์,45. 
 130เรื่องเดียวกัน. 
 131เรื่องเดียวกัน, 90. 
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  “แปลกที่พระจันทร์ก็ได้สง่าอยู่ด้วยความรุ่งโรจน์ ในเวลาเช้า พลางท าให้
ดอกบัวขมรื่นเริง และคว้าเอาความงามของดอกบัวหลวงอันเป็นที่พึงใจไป
เสีย”132 

 

            ตัวอย่างดังกล่าวเช่นเดียวกัน จัดเป็นเศลษประเภทที่มีความหมายหลายอย่างโดยใช้
การแปลค าที่ตัดออกให้เป็นคนละอย่างกับที่ปรากฏอยู่มาแต่เดิม ดังค าว่า ราชา แปลได้ว่าพระราชา
ด้วย พระจันทร์ด้วย ค าว่ากุวลย มีความหมายว่าดอกบัวสาย แยกค าออกเป็นกุ ที่แปลว่า แผ่นดิน 
และ วลย ที่แปลว่า วง เมื่อรวมความหมายแล้วแปลได้ว่าวงแผ่นดิน ค าว่า รมฺย าโภชศฺริยมฺ แยกค า
ออกเป็น รมฺย แปลว่าอันเป็นที่พึงพอใจ อมฺโภช แปลว่าดอกบัวหลวง และศฺริยม แปลว่า ซึ่งความงาม 
เมื่อรวมความหมายแล้วแปลได้ว่า ซึ่งความงามของดอกบัวหลวงอันเป็นที่พึงใจ และเมื่อแยกออกเป็น 
รมฺยามฺ แปลว่าซึ่งเป็นที่พึงพอใจ โภชะ แปลพระเจ้าแคว้นโภชะ และศฺริยมฺ แปลว่าซึ่งสิริราชสมบัติ 
เมื่อรวมความหมายแล้วแปลว่า ซึ่งสิริราชสมบัติของพระเจ้าแคว้นโภชะ พิจารณาความหมายทั้งบทจึง
แปลข้อความได้อีกส านวนว่า พระราชา คือ พระเจ้าชัยสิงห์ ก็ได้ทรงสง่าอยู่ด้วยความรุ่งโรจน์ใน
พระราชวัง พลางท าให้วงแผ่นดินรื่นเริงและคว้าเอาสิริราชสมบัติของพระเจ้าแคว้นโภชอันเป็นที่พึงใจ
นั้นไปเสีย นอกจากเศลษะจะแสดงความหมายให้ตีความได้หลากหลายแล้ว เศลษะยังเป็นกลวิธีการ
แต่งท่ีแสดงความย้อนแย้งของความหมายได้อย่างมีวรรณศิลป์ ดังที่กุสุมา รักษมณี สนับสนุนประเด็น
ดังกล่าวโดยยกตัวอย่างการใช้ศัพท์ที่มีสองความหมาย อันเกิดจากการแบ่งค าแตกต่างกันไป เช่น     
กุปิตา แปลว่าโกรธ แต่กุ-ปิตา แปลว่า บิดาแห่งโลก มารดา แปลว่า มารดา หรือผู้สร้างก็ได้ และ    
อน-อันต แปลว่าไม่สิ้นสุด แต่อ-นันต แปลว่า ไม่ค้อมหัว ดังเช่น 
 
  พระวิษณุตรัสแก่พระลักษมีวา่ “เทวีนางก าลังโกรธ (กุปิตา)” 
  พระนางทูลวา่ “พระองค์ต่างหาก กุปิตา (เป็นบิดาแห่งโลก) 
  พระวิษณ ุ “นางเปน็มารดา (มาตา) ของสตัว์โลก” 
  พระลักษม ี “มิได้ พระองค์ต่างหากเปน็มาตา (ผู้ให้ก าเนิด) ซึ่งไม่มีใครทัดเทยีม” 
  พระวิษณ ุ “นางเปน็ผู้ไมส่ิ้นสุด (อนนัตา) ในการโต้เถียง” 
  พระลักษม ี “พระองค์ทรงเป็นอนันตา (ผูไ้มค่้อมหัวให้ใคร)”133 
 

กล่าวได้ว่า กลวิธีการประพันธ์โดยใช้ค าศัพท์หนึ่งที่อ้ือให้ตีความได้หลายอย่าง
ดังเช่น เศลษะ นี้ เป็นศิลปะการประพันธ์ที่ส าคัญในการแต่งกวีนิพนธ์ให้มีความลึกซึ้งคมคาย อนึ่ง 
                                           

132 เรื่องเดียวกัน, 45. 
133 กุสุมา รักษมณี,การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 31-32. 
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การเล่นความหมายหลายนัย นอกจากจะแสดงความงามของอลังการแล้ว ยังแสดงความรอบรู้ ความ
เชี่ยวชาญของกวีในฐานะนายแห่งภาษาได้อย่างชัดเจน  
  3.2.2 วิจารณ์เศลษะที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
            เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมหลายแห่ง ปรากฏอลังการเศลษะซึ่ง
สร้างความหมายของค าศัพท์ได้อย่างหลากหลาย เพราะฉะนั้น ค าศัพท์ในความหมายหนึ่งอาจจะ
ตีความได้ตรงตามรูปศัพท์โดยตรงก็ได้ หรือจะตีความโดยแฝงนัยก็ได้ การสร้างสรรค์อลังการรูปแบบนี้
ท าให้ศัพท์ค าหนึ่งปรากฏความหมายได้หลายระดับ มีเหลี่ยมมุมให้พินิจพิจารณาได้ไม่จ ากัด
จินตนาการ ดังจะเห็นได้จากเศลษะที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ได้แก่ เนื้อความในโศลกที่ 18 
และโศลกที่ 27 เป็นการเล่นความหมายที่กวีต้องการสื่อสารในระดับข้อความ นอกจากนี้ยังปรากฏ
เศลษะในรูปค าศัพท์ที่มีสองความหมายแทรกอยู่ในเนื้อความของแต่ละโศลก ดังจะพิจารณาใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

1. อลังการเศลษะที่ปรากฏในระดับเนื้อความ 
2. อลังการเศลษะที่แทรกอยู่ในเนื้อความของแต่ละโศลกเพียงบางส่วน 
พิจารณาแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
1.อลังการเศลษะที่ปรากฏในระดับเนื้อความ 
   อลังการเศลษะในจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏในระดับเนื้อความ จะ

เห็นได้จากค าศัพท์ที่แปลความหมายได้สองนัยในเนื้อความทั้งบท ดังที่ปรากฏในโศลกที่ 18, 20, 27 
และโศลกที่ 35 เนื้อหาทั้ง 4 โศลกนี้ จะสื่อภาพให้เห็นสองมิติ คือ การแสดงความหมายตรงตามรูป
ศัพท์ และการแสดงความหมายแฝงที่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสารทตาพรหมโศลกที่ 18 
กวีสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้วยการพลิกแพลงความหมายของค าศัพท์โดยสื่อความหมาย
คู่ขนานกับสิ่งที่กวีน ามาเทียบเคียง ดังนี้ 

 
     eṣā śrījayavarmmadeva nṛpatin dedīpyamān aujasan 

    tasmād vīram ajījanat kṣiti bhujaś śrīharṣavarmm ātmajā / 

     vrahmarṣer iva devarājam aditir devī sudharmm āśritaṃ 

               goptuṃ gāṃ śatakoti heti vihat arāti pravīraṃ raṇe // 18 
  “สตรีผู้นี้ ผู้ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าศรีหรรษวรมัน (พระนางชัย

ราชจูฑามณี) ได้ท าให้พระเจ้าศรีชยเทวะ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ผู้มีอ านาจที่
รุ่งเรืองยิ่ง ผู้มีความเก่งกล้า ผู้อาศัยธรรมะ ผู้ได้สังหารแล้วซึ่งหัวหน้าข้าศึกที่มี
ความเก่งกล้าในสงคราม ด้วยอาวุธจ านวน 100 โกฏิ เพื่อคุ้มครองแผ่นดิน ให้
ประสูติแล้วจากพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น (พระเจ้าธรณีนทรวรมัน) ผู้เปรียบ
ประดุจพรหมฤาษี ราวกับว่านางอทิติเทวีได้ท าให้จอมเทพ (พระอินทร์) ประสูติ
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แล้ว ผู้มีรัศมีปรากฏรุ่งเรือง มีความอาจหาญ ผู้อาศัยอยู่ในเทวสภา ชื่อสุธรรมา ผู้
มีความเก่งกล้าในหมู่ทหารชั้นน า ที่ถูกฆ่าแล้วโดยศตโกฏิ เพื่อพรหมฤาษี 
เพื่อที่จะปกครองสวรรค์” 

 

จะเห็นได้ว่าเนื้อความที่กวีกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ข้างต้น เป็นบท
สรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ลึกซึ้งคมคายมากที่สุดบทหนึ่ง ดังจะเห็นได้ว่าเนื้อความในโศลกนี้
ปรากฏร่วมกันทั้งในจารึกปราสาทพระขรรค์และจารึกปราสาทตาพรหม สาระส าคัญของเนื้อความใน
โศลกข้างต้น กวีกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งประสูติจากพระนางศรีชั ยราชจูฑามณีกับพระเจ้า    
ศรีธรณีนทรวรมัน โดยกวีประมวลความดีเลิศเพ่ือเชิดชูพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทั้ง
อ านาจที่รุ่งเรือง ความเก่งกล้าสามารถ มีธรรมะเป็นที่ยึดมั่น รวมทั้งมีความกล้าหาญในการท าสงคราม 
คือ ทรงฆ่าฟันยอดทหารที่เป็นศัตรูของพระองค์ ซึ่งพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทั้งหลาย
นั้นเทียบเท่ากับพระเกียรติคุณของพระอินทร์ เทพผู้ปกครองสวรรค์ เป็นใหญ่เหนือเหล่าทวยเทพ กวี
พูดถึงพระอินทร์ว่าถือก าเนิดมาจากพรหมฤาษีกับนางอทิติเทพมารดา พระอินทร์เป็นเทพที่มีรัศมี
รุ่งเรือง คือ มีศักดานุภาพมาก มีความอาจหาญ อาศัยอยู่ในสุธรรมา คือ สถานที่ประชุมของเหล่า
เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ความกล้าหาญของพระอินทร์นั้นเนื่องจากการมีชัยชนะเหนือทหารชั้นน า
ที่เป็นศัตรูแย่งชิงความเป็นใหญ่ในสวรรค์ โดยถูกอาวุธศตโกฏิของพระอินทร์สังหาร กวีแสดงวีรกรรม
ครั้งยิ่งใหญ่ของพระอินทร์เพื่อให้พรหมฤาษี คือ พระบิดาของพระองค์นั้นได้มีอ านาจปกครองสวรรค์ 

ด้วยเหตุนี้อลังการเศลษะ จึงเหมาะสมยิ่งกับการน ามาสร้างสรรค์ความหมาย
ทั้งในระดับเนื้อความและระดับค าเพ่ือให้เกิดจินตภาพสื่อความหมายคู่ขนาดกัน กล่าวคือ เมื่อกวี
กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  (śrījayavarmmadeva) จะแสดงความหมายนัยประหวัดให้นึกถึง
ภาพลักษณ์ความเป็นเทพของพระอินทร์ ขณะเดียวกันหากกวีกล่าวถึงพระอินทร์ (devarājam) ก็จะ
แสดงความหมายนัยประหวัดให้นึกถึงภาพลักษณ์ความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 

ความหมายที่กวีใช้แสดงให้เห็นด้วยความลึกซึ้งดังกล่าวนี้ กวีมีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญที่สุด คือ เปรียบเทียบพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีความยิ่งใหญ่แบบเดียวกับพระอินทร์ ด้วยเหตุนี้
ค าศัพท์ที่ใช้สื่อความหมายจึงต้องตีความสองระดับ เริ่มจากศัพท์ที่ว่า vrahmarṣer หากใช้ในการ
กล่าวอ้างถึงพระอินทร์ จะมีความหมายถึงพระกัศยปะ มีสถานะเป็นพรหมฤาษี นอกจากนี้ตามความ
เชื่ อของศาสนาพราหมณ์ยั งถือว่า เป็นพระกัศยปะเป็นเทพผู้สร้าง  หรือที่ ได้ รับสมญาว่า               
พระประชาบดี134 และมีสถานะเป็นบิดาของพระอินทร์ แต่ถ้าจะใช้ศัพท์นี้ในเนื้อความที่กล่าวถึง     

                                           
134พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ), เทวก าเนิด (กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2517), 164. 
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พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศัพท์นี้จะมีความหมายถึงพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นพระราชบิดาของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวียังสร้างภาพด้วยว่าพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 มีสถานภาพประดุจพรหมฤาษี 
ทั้งนี้เพ่ือสื่อนัยให้เห็นว่าพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นผู้ประพฤติธรรมราวกับเป็นพรหม
ฤาษี และเพ่ือที่จะย้ าภาพว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีสถานะเช่นเดียวกับพระอินทร์ เช่นเดียวกับศัพท์ 
aditirdevī หากใช้กับพระอินทร์ จะมีความหมายตรงรูปศัพท์ คือ พระนางอทิติเทวี มเหสีของ
พระกัศยปะ ซึ่งเป็นมารดาของพระอินทร์ แต่ถ้าใช้ศัพท์นี้เพ่ือสื่อความหมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
จะมีความหมายถึงพระนางศรีชัยราชจูฑามณี พระมเหสีของพระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ให้
ก าเนิดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศัพท์ที่ว่า arāti pravīraṃ หากใช้ตามความรูปศัพท์ มีความหมายว่า 
ทหารชั้นน าที่มีความเก่งกล้า แต่บริบทในเนื้อความสื่อความหมายเกี่ยวข้องกับพระอินทร์บนสรวง
สรรค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นทหารที่มีความเก่งกล้า สังหารวฤตราสูรซึ่งเป็นอสูรร้ายได้ส าเร็จ  
สอดคล้องกับที่กวีกล่าวถึง śatakoti คือ อาวุธพิเศษของพระอินทร์ใช้สังหารวฤตราสูร นัยเดียวกันนี้ 
กวีสื่อความหมายด้วยว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ใช้ อาวุธจ านวน 100 โกฏิสังหารข้าศึกอย่างราบคาบ
ด้วย ส่วนศัพท์ sudharmm āśritaṃ หากใช้กับพระอินทร์ จะมีความหมายถึงเทวสภา อันเป็น
สถานที่ประชุมแห่งหมู่คณาเทพที่มีพระอินทร์เป็นหัวหน้าในการประชุม แตถ่้าใช้ในความหมายที่สื่อถึง
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะมีความหมายถึงผู้ยึดถือธรรมะเป็นหลัก เช่นเดียวกับค าว่า goptuṃ gāṃ 

หากใช้กับพระอินทร์ จะมีความหมายของรูปศัพท์ว่าสวรรค์ หากใช้ศัพท์นี้กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะ
มีความหมายว่า แผ่นดินหรือโลกมนุษย์  

การใช้อลังการเศลษะในโศลกที่ 18 โดยสื่อความหมายซ้อนทับกันระหว่ าง
ภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับพระอินทร์นั้น เป็นกลวิธีการสื่อความหมายที่สัมพันธ์กับ
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระอินทร์ที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีนัยผสมผสาน
ระหว่างพระอินทร์ของพราหมณ์กับพระอินทร์ของพุทธ พระอินทร์ตามความเชื่อของพราหมณ์ กวีได้
สื่อแนวคิดนี้ตั้งแต่การที่พระอินทร์ถือก าเนิดจากพรหมฤาษีและนางอทิติ การใช้อาวุธคือศตโกฏิสังหาร  
วฤตราสูร แสดงภาพพจน์ความเก่งกล้าสามารถเป็นเลิศ ส่วนภาพแทนพระอินทร์ตามความเชื่อของ
พระพุทธศาสนา พระอินทร์ประทับอยู่ในสวรรค์มีเทวสถาน คือ สุ ธรรมาเป็นที่ประชุมหมู่เทวดา    
พระอินทร์ในศาสนาพุทธยึดถือธรรมะเป็นคุณธรรมหลัก เป็นไปได้ว่าในแง่พระคุณสมบัติเฉพาะของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีความใส่พระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งนี้ กวีสร้างภาพลักษณ์
ดังกล่าวเช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของพระอินทร์ในพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระอินทร์ที่ปรากฏใน
วรรณคดีพระพุทธศาสนาเป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรม135 ประพฤติอยู่ในศีล และมีหน้าที่อุปถัมภ์บ ารุง

                                           
135เกื้อพันธุ์ นาคบุปผา, “พระอินทร์ในวรรณคดีสันสกฤต บาลี และวรรณคดีไทย” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), 204 
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พระพุทธศาสนา มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก136 ความเมตตาของ    พระอินทร์ตามความเชื่อใน
พระพุทธศาสนาจึงเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกว่าพระอินทร์ของศาสนาพราหมณ์ที่มุ่งช่วยเหลือและ
อ านวยผลเฉพาะกับสาวกผู้ภักดีเท่านั้น ดังนั้น พระอินทร์ของพุทธจึงไม่ต่างจากพระโพธิสัตว์ที่เมตตา
ต่อสัตว์โลก การสื่อแนวคิดพระอินทร์ของพระพุทธศาสนาจึงสื่อความหมายถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้
อย่างแนบเนียนยิ่ง  
 

   yaṃ prāpya kāntam anavadyaguṇaikarāgī 

     māśaṃsitan nu dharaṇ īndra bhujaṅgajātam / 

   prācyān nikāmagaṇikā rucim apy apāsya 

     dhātrī ratiṃ vidadhatī suṣuve śubhāni // 20 
“พระนางปฤถวี ผู้เป็นราวกับว่าหญิงแพศยา  ผู้มากด้วยความใคร่ 

หลังจากที่ได้รับพระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) เป็นสามี ผู้เป็นลูกของชายชู้ 
คือ  พระเจ้าธรณีนทร ผู้ได้รับการสรรเสริญแล้วโดยพระมารดา ขณะที่มี
เพศสัมพันธ์ พระนางผู้ยึดติดอยู่อย่างเดียวกับคุณสมบัติที่ไม่มีที่ติ จึงเป็นผู้ที่
ไม่มีความสนใจทางกาม จึงได้ปล่อยสิ่งที่งดงามออกมา (ท าให้แผ่นดิน
เจริญรุ่งเรือง) โดยหลีกเลี่ยงความพึงพอใจที่เคยมีอยู่แต่ก่อน” 

 
เนื้อหาโศลกที่ 20 ข้างต้นนี้ มีอลังการเด่นชัดในแง่ของการสื่อความหมายที่

คมคายยิ่ง กวีใช้อลังการเศลษะสื่อความหมายในระดับเนื้อความท าให้ตีความได้อย่างหลากหลาย หาก
พิจารณาเนื้อความในภาพรวมกวีสื่อให้เห็นว่าพระนางปฤถวีได้รับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสามีของ
นางอีกคนหนึ่ง กล่าวคือ หลังจากพระนางปฤถวีได้เคยครอบครองพระเจ้าธรณีนทรวรมันซึ่งเป็นพระ
ราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสามีเมื่อครั้งก่อนหน้าแล้ว ในครั้งนี้พระนางก็รับพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 เป็นสามีของพระนางอีก พระนางปฤถวีจึงมีสามีถึง 2 คน ดังนั้น กวีจึงมองภาพพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ว่าเป็นลูกของชายชู้  ในแง่นี้กวีมองภาพแผ่นดินว่าไม่ต่างจากหญิงแพศยา หรือหญิงโสเภณี 
(gaṇikā) ที่มีหลายใจ แต่เมื่อแผ่นดินได้ครอบครองพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสามีแล้ว แผ่นดินก็ไม่
สนใจผู้ชายคนใดอีก คือ มอบความรักให้กับพระองค์เพียงผู้เดียว จะเห็นได้ว่าการสื่อความหมาย
ข้างต้นเป็นการตีความในอีกมิติหนึ่ง แต่ด้วยการใช้อลังการเศลษะท าให้ค าศัพท์และเนื้อความดังกล่าว
สามารถตีความได้อีกนัยหนึ่ง ดังนี้ ศัพท์ที่ว่า dhātrī สื่อความหมายว่า แผ่นดิน ซึ่งก็คือพระนางปฤถวี 
แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจสื่อความหมายถึงพระนางลักษมีได้ด้วย เนื่องจากพระนางลักษมีเป็นมารดาของ
โลก คือ พระนางภูมิเทวีได้เช่นกัน ดังนั้น จึงอาจแสดงภาพโดยนัยว่าพระนางลักษมีรับพระเจ้าชัยวร
                                           

136เรื่องเดียวกัน, 221. 
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มันที่ 7 เป็นสามีของพระนางเอง ถ้าตีความเช่นนี้พระนางลักษมีก็ไม่ต่างจากหญิงแพศยาที่มากรักใน
ผู้ชาย สอดคล้องกับขนบเรื่องพระลักษมีที่สถิตอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์แสดงคุณสมบัติของพระนาง
ว่าพระนางไม่ชอบสถิตอยู่กับใครเป็นเวลานานๆ นอกจากผู้ที่มีโชคอย่างเต็มเปี่ยมพระนางจึงจะอยู่กับ
ชายผู้นั้นได้ยืนยาว การตีความว่าแผ่นดินคือพระนางลักษมีสอดคล้องกับการแสดงความหมายของ
ศัพท์ที่ว่า dharaṇīndrabhujaṅgajātam ซึ่งแสดงความหมายได้ว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดมาจาก
พญานาค คือ พระเจ้าธรณีนทรวรมัน นั้นหมายความว่าการตีความเช่นนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มี
ภาพลักษณ์เป็นเช่นเดียวกับพระวิษณุหรือพระนารายณ์เพราะพญาเศษนาคราชเป็นอาสนบังลังก์ของ
พระวิษณุอยู่ใกล้ชิดกับพระมหาเทพ ในมิตินี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงไม่ได้เกิดมาจากชายชู้ หากแต่
ทรงถือก าเนิดมาจากพญานาค 

ส่วนในเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม โศลกที่ 27 กวีใช้อลังการเศลษะสื่อ
ความหมายในระดับเนื้อความเช่นกัน โดยกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เทียบเคียงกับกามเทพ ซึ่งเป็น
เทพแห่งความงาม ผู้สร้างความเสน่หาให้กับมนุษยชาติ ดังเนื้อความที่ว่า 

 
                    anaṅgakānto’dbhuta śastraśikṣas 

       saṃmohanena iva cakāra nidrām / 

durvāravairīndrakule raṇe yo 

       vinidratān tatpramadāsamūhe // 27 
“พระองค์ผู้งดงามเหมือนกับกามเทพ ผู้มีการศึกษาเกี่ยวกับอาวุธอัน

อัศจรรย์ ราวกับว่าพระองค์ได้สร้างความหลับใหลให้เกิดขึ้นในหมู่เจ้าของ
ข้าศึกที่ขัดขวางได้ยากในสงคราม ด้วยอาวุธที่ท าให้หลงลืมตัว และสร้างความ
นอนไม่หลับให้เกิดแก่ภรรยาของศัตรูเหล่านั้น” 

 

พิจารณาโศลกข้างต้น กวีเทียบพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสมอ
กันกับพระกามเทพ ในแง่คุณสมบัติแห่งความงดงามที่เหมือนกัน  หากเชื่อว่าพระกามเทพ  เป็นเทพที่
เชี่ยวชาญการใช้อาวุธ โดยยิงธนูให้ชาวโลกเกิดความรักระหว่างกัน อีกทั้งพระกามเทพเป็นเทพเจ้า
แห่งความรัก ศึกษาศาสตร์แห่งความมหัศจรรย์ใจจนเชี่ยวชาญไม่มีเทพใดจะเชี่ยวชาญเสมอพระองค์ 
เมื่อพระกามเทพท าที่แผลงบุปศรไปยังมนุษย์คู่ใดก็ย่อมเกิดความมหัศจรรย์ใจ คือ บังเกิดความรักต่อ
กัน ในมุมกลับกันพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ทรงศึกษาศาสตร์แห่งการใช้อาวุธในสงครามจนเจนจบ และ
ด้วยรูปโฉมอันงดงามยิ่งของพระองค์ท าให้หญิงสาวทั้งหลายเกิดอาการลุ่มหลงความงามของพระองค์ 
ความลุ่มหลงดังกล่าวยังสื่อความหมายที่ลุ่มลึกยิ่ง เพราะเป็นภาวะที่ได้แปรความสูญเสียให้เกิดเป็น
ความลุ่มหลง กล่าวคือ ความงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ท าให้ภรรยาของข้าศึกเกิดความลุ่มหลงใน
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พระองค์ นัยนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงหยุดเวลาให้นิ่งไม่เคลื่อนไหว เนื่องมาจากความงามของ
พระองค์เองนั้นสะกดความนิ่งงัน เหมือนกับการสะกดให้หญิงสาวหลับใหลเพราะความลุ่มหลงใน
ความงาม ดังนั้น อลังการเศลษะในเชิงการตีความระดับเนื้อความจะสื่อความหมายคู่ขนาดกัน 
ระหว่างคุณลักษณะอันพิเศษของพระกามเทพกับคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้านความงามของ             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

หากพิจารณาอลังการเศลษะระดับค าศัพท์ในโศลกที่ยกมานี้ จะเอ้ือให้
พิจารณาความหมายของค าศัพท์ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายที่แฝงอยู่ จะเห็นได้จาก
ค าศัพท์ว่า anaṅga ความหมายตรงตามรูปศัพท์ คือ ผู้ไม่มีร่าง ในที่นี้ คือ พระกามเทพ หรือที่เรียก
ตามศัพท์ว่า อนงค์ เนื่องจากกามเทพถูกไฟกรดของพระศิวะเผาผลาญร่างกายจนปราศจากร่าง แต่
หากพิจารณาอลังการของความหมายตามความมุ่งหมายของกวี จะมีความหมายให้นึกไปถึงพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 เพราะพระองค์เป็นพระกามเทพบนโลกมนุษย์ ร่างของกามเทพปราศจากตัวตน แต่
แท้จริงแล้วมาปรากฏให้เห็นเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7   

พระกามเทพซึ่งเป็นเทพแห่งความรัก และเป็นเทพที่มีรูปลักษณ์งดงามซึ่งกวี
มักอ้างถึงในบทชมโฉมพระมหากษัตริย์อยู่เสมอนั้น ในโลกทัศน์ของกวีที่เขียนจารึกรั บรู้คติเรื่อง
กามเทพถูกไฟจากพระเนตรดวงที่สามของพระศิวะเผาไหม้เป็นจุณ เพราะเป็นต านานเทพปกรณัมที่
รู้จักกันแพร่หลาย ดังข้อความตอนต้นจารึกศรีจานาศะ ด้านที่ 1 เมื่อกวีนอบน้อมพระศิวะในบท
เริ่มต้นได้เล่าเหตุการณ์ที่มหาเทพใช้ไฟกรดเผาไหม้พระกามเทพจนปราศจากร่าง “พระสังกร (ศิวะ) 
เป็นผู้มีชัยชนะเสมอ พระองค์ผู้ทรงเผาผลาญกามะ (กามเทพ) ด้วยเพลิงจากพระเนตร”137เนื้อหา
จารึกสันสกฤตพบที่ปราสาทพนมรุ้ง (k.384) ด้านที่ 1 โศลกที่ 15 กวีบันทึกถึงร่างของพระกามเทพที่
ไม่มีตัวตนว่า “แม้พระกามเทพของข้าพเจ้า ผู้มีความงามอันปราศจากความมีอยู่”138 ต านานของเทพ
แห่งความรักท่ีปราศจากร่างนี้ จึงเป็นกลวิธีการแต่งที่กวีเขียนจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์น ามาสวมทับ
กับการปรากฏกายของพระมหากษัตริย์ว่าพระองค์คือพระกามเทพที่มีตัวตนอยู่จริง 

ส่วนค าว่า kānta แปลว่า ผู้เป็นที่รัก ความหมายที่ใช้หากเปรียบกับเทพ สื่อ
ความหมายถึงพระกามเทพ แต่หากใช้ในการสดุดีพระมหากษัตริย์ จะมีความหมายถึงพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งในหมู่ทวยราษฎร์ นอกจากนี้กวีเลือกใช้ศัพท์ที่สื่อความหมาย
อาการนาม คือ saṃmohanena ซึ่งความหมายตามศัพท์แปลว่า ความลุ่มหลงแต่ความหมายแฝงยัง

                                           
             137จ า รึ ก ศ รี จ า น า ศ ะ  ด้ า น  1 ,เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  1 0  กั น ย า ย น  2 5 5 8 .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.sac.or.th/ databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=314 

138สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, “จารึกพบท่ีปราสาทพนมรุ้ง,” 85. 
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ใช้กับบุคคลที่ตกอยู่ในความรักได้ด้วย นอกจากนี้ศัพท์ดังกล่าวยังมีความหมายบ่งชี้ว่าเป็นอ านาจของ
ลูกศรพระกามเทพที่ท าให้เกิดความลุ่มหลง  

เช่นเดียวกับศัพท์ nidrām และ vinidratān ใช้แสดงอาการหลับใหล แต่ใน
บริบทของเนื้อความนี้ คือ ความหลับใหลอันเกิดจากความรัก เป็นความลุ่มหลงที่ปิดกั้นดวงตาให้มืด
บอด การสื่อความหมายดังกล่าว นับว่าเล่นกับเนื้อความได้อย่างละเมียดละไม เนื่องจากความรัก บ่งชี้
ภาวะทางอารมณ์ มีระดับความลึกซึ้ง ความหยาบกระด้าง ความละเอียดอ่อนตามเหตุปัจจัย ความรัก
ที่มนุษย์มีต่อเทพ ชี้ให้เห็นความสะอาดบริสุทธิ์ในแง่ความศรัทธาที่แปรเป็นความรักนอบน้อมบูชา 
ความรักที่มนุษย์มีต่อผู้น า หรือ พระมหากษัตริย์ของตน ชี้ให้เห็นความงดงามที่ยิ่งใหญ่ของความ
เคารพรักผู้น า ความรักในคู่รัก ชี้ให้เห็นความลุ่มหลงในกามราคะ และอาจยกระดับเป็นความรักอัน
บริสุทธิ์ในภายหลัง ในตัวอย่างเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมนี้เป็นความรักของหญิงสาวที่ประจักษ์
ในความงามของพระมหากษัตริย์ จึงผสานทั้งความลุ่มหลงในความเสน่หา และความปีติชื่นใจในพระ
บารมีของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก ส่วนศัพท์ที่ว่า durvvāra แปลตามศัพท์ หมายถึง วาระหรือ
ช่วงเวลาที่ไม่ดีหากใช้ตามแนวคิดที่อิงตามศาสนาฮินดู จะมีความหมายถึงช่วงเวลากลียุค อันเป็นยุค
แห่งความเลวร้ายของมนุษยชาติแต่ในเนื้อความข้างต้นนี้ มีความหมายว่า ขัดขวางได้ยาก ศัพท์ที่ว่า 

vairīndra อาจแปลได้สองความหมาย ความหมายแรก คือ ศัตรูของพระอินทร์ เพราะสืบเนื่องจากกลี
ยุค เป็นยุคที่อสูรแสดงตนมีอ านาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ พระอินทร์มีบทบาทประการหนึ่งที่จะสังหารและ
ปราบอสูรทั้งหลาย ส่วนความหมายลักษณะที่สอง คือ ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ ในที่นี้อาจจะหมายถึงกองทัพ
จามที่เข้ามารุกรานอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

กล่าวได้ว่าอลังการเศลษะในโศลกที่ 27  แสดงให้เห็นภาพของพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ที่มีสถานภาพเช่นเดียวกับพระกามเทพ เทพแห่งความรัก และเป็นเทพที่เชี่ยวชาญด้านการใช้
อาวุธ คือ กวีมองภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีรูปโฉมงดงามอย่างยิ่ง ความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เน้นที่การท าสงคราม ลักษณะที่พ้องกันระหว่างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับพระ
กามเทพนอกจากจะด ารงความงดงามเหมือนกันแล้ว อานุภาพของความงามยังท าให้สตรีลุ่มหลงและ
เกิดความรัก ความปรารถนา และความกระสับกระส่ายเป็นทุกข์เพราะรักได้อย่างรุนแรง นับว่า
ตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นบทสรรเสริญพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีอลังการงดงามอย่างยิ่ง 

 นอกจากเนื้อหาที่เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีจะใช้อลังการ
เศลษะเพ่ือเล่นความหมายหลายหลายมิติแล้ว เนื้อหาที่เป็นบทสถาปนาราชวิหารหรือปราสาทตา
พรหมกวีก็ใช้อลังการเศลษะสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งงดงามด้วย ดังเนื้อหาโศลกท่ี 35 ต่อไปนี้ 
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        utpāditā tena bhujā gṛhīta- 
        dhātryāṃ purī rājavibhāranāmnī / 

        ratnollasatsvarṇavibhūṣitāṅgī 
         munīndramātur bharaṇe niyuktā// 35 

“เมืองที่มีชื่อว่า ราชวิภาร (ราชวิหาร หรือปราสาทตาพรหม) เป็น
เมืองที่มีร่างกายประดับด้วยรัตนะและถูกตกแต่งด้วยทองค าที่สว่างไสวโชติ
ช่วง อันพระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วบนแผ่นดินที่ทรงยึดครองด้วยพระพาหาของ
พระองค์ ซึ่งได้ถูกก าหนดไว้เพื่อการท านุบ ารุงพระมารดาของพระผู้มีพระภาค
เจ้า” 

 
 เนื้อหาในโศลกข้างต้น ความหมายที่กวีแสดงให้เห็นคือภาพเมืองที่มีชื่อว่า

ราชวิหารได้รับการประดับตกแต่งอย่างงดงามโชติช่วงด้วยเครื่องประดับจ าพวกรัตนะและทองค า โดย
พ้ืนที่ของเมืองนี้ถูกยึดครองไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส าหรับการก่อสร้างเมืองราช
วิหารโดยเฉพาะ อันเป็นสถานที่รองรับพระนางปรัชญาปารมิตา พระมารดาของพระพุทธเจ้า อย่างไร
ก็ตาม กวีใช้อลังการเศลษะเพ่ือสื่อความหมายได้อีกมิติหนึ่งด้วย กล่าวคือ ศัพท์ว่า dhātryāṃ 

นอกจากจะสื่อความหมายโดยตรง คือ แผ่นดินแล้ว ยังสื่อความหมายถึงพระภูมิเทวีหรือพระนางปฤถ
วี (เทวีแห่งแผ่นดิน) ได้อีกด้วย การสื่อความหมายดังกล่าวนี้ปรากฏเช่นเดียวกับเนื้อหาจารึกปราสาท
ตาพรหมในโศลกล าดับที่ 20 ดังที่วิจารณ์ไปก่อนหน้า คือ สื่อว่าแผ่นดินมีลักษณะเป็นเช่นหญิงแพศยา 
ส่วนศัพท ์gṛhīta ความหมายโดยตรงคือถือครองแล้ว ดังที่ปรากฏในเนื้อความที่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ทรงยึดครองแผ่นดินแล้ว เพื่อสร้างเมืองราชวิหาร แต่เมื่อใช้ร่วมกับศัพท์ dhātryāṃ ที่มีความหมาย
ว่า   พระนางปฤถวี ค าศัพท์ดังกล่าวจะมีความหมายว่า โอบกอดแล้ว ซึ่งสัมพันธ์กับศัพท์ว่า bhujā 
นอกจากจะเป็นว่า กิน หรือครอบครองแผ่นดินซึ่งใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน หากใช้เป็นความหมายแฝง
ร่วมกับค าว่า gṛhīta ศัพท ์bhujā จะแปลว่า แขน คือ พระนางปฤถวีถูกโอบกอดด้วยแขนของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง 

2. อลังการเศลษะที่แทรกอยู่ในเนื้อความของแต่ละโศลกเพียงบางส่วน 
                   นอกจากเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม จะปรากฏอลังการเศลษะใน

ระดับเนื้อความแทรกอยู่ในเนื้อความของแต่ละโศลกอยู่จ านวนหนึ่ง ขณะเดียวกันอลังการเศลษะที่
แทรกอยู่ในเนื้อความแต่ละโศลกเพียงบางส่วน จะปรากฏในรูปของค าศัพท์ก็มีส่วนท าให้เนื้อความใน
จารึกปราสาทตาพรหมแฝงนัยให้ตีความได้อย่างลึกซึ้งด้วย ตัวอย่างเช่น 

bhāskaro ค าศัพท์นี้ปรากฏในโศลกที่ 7 เนื้อหาแสดงความยกย่องพระเจ้า
เศรษฐวรมัน พิจารณาจากเนื้อความประกอบการตีความ อาจแปลศัพท์นี้ได้ว่า ผู้กระท าแสง หมายถึง 
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พระอาทิตย์ แต่ในบริบทของโศลกนี้ มีความหมายสื่อถึงพระเจ้าเศรษฐวรมัน ผู้ทรงเป็นเสมือนดวง
อาทิตย์อันรุ่งเรือง 

rarājalakṣmīr ค าศัพท์นี้ปรากฏในโศลกที่ 8 เนื้อหากล่าวถึงพระนางกัมพุช
ราชลักษมี พิจารณาจากเนื้อความประกอบการตีความ อาจแปลศัพท์นี้ได้ว่า พระนางกัมพุชราชลักษมี 
แต่ในบริบทของโศลกนี้ศัพท์นี้อาจสื่อความหมายถึงพระนางลักษมีเทวี เพราะเนื้อความกล่าวถึงก าเนิด
ของพระนางกัมพุชราชลักษมีว่าทรงประสูติจากมหาสมุทร การถือก าเนิดเช่นนี้คือการบังเกิดขึ้นของ         
พระนางลักษม ี

kalābhir ค าศัพท์นี้ปรากฏในโศลกที่ 9 เนื้อหาแสดงความยกย่องพระเจ้า
ภววรมันพิจารณาจากเนื้อความประกอบการตีความ อาจแปลศัพท์นี้ได้ว่าด้วยศิลปศาสตร์ทั้งหลาย
เป็นการแสดงพระคุณสมบัติความรอบรู้ของพระเจ้าภวรวรมัน แต่ในบริบทของโศลกนี้ศัพท์นี้อาจสื่อ
ความหมายอีกลักษณะหนึ่งได้ว่า เสี้ยวหนึ่งของพระจันทร์คือ เปรียบเทียบแสงพระจันทร์ที่เต็มดวง
อันมีเสี้ยวทั้งสิบหกครบสมบูรณ์ 

maittrī ค าศัพท์นี้ปรากฏในโศลกที่ 12 เนื้อหาแสดงความยกย่องพระนางศรี
ชัยราชจูฑามณีพิจารณาจากเนื้อความประกอบการตีความ อาจแปลศัพท์นี้ตรงตามศัพท์ได้ว่า ความมี
ไมตรี แต่ในบริบทของโศลกนี้ศัพท์นี้อาจสื่อความหมายอีกลักษณะหนึ่งในความหมายของชื่อเรียกพระ
นางมิตรภาพ ซึ่งเป็นชายาของพระยม 

śākyendu ค าศัพท์นี้ปรากฏในโศลกที่ 17เนื้อหาแสดงความยกย่องพระเจ้า
ศรีธรณีนทรวรมันพิจารณาจากเนื้อความประกอบการตีความ อาจแปลศัพท์นี้ได้ว่าพระจันทร์แห่ง
ศากยะซ่ึงหมายถึง พระพุทธเจ้าแต่ในบริบทของโศลกนี้ศัพท์นี้อาจสื่อความหมายในแง่ของค าสอนของ
พระพุทธเจ้าได้ด้วย 

lakṣmī ค าศัพท์นี้ปรากฏในโศลกที่ 8 และโศลกที่ 21 เนื้อหาแสดงความยก
ย่องพระนางกัมพุชราชลักษณี และพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พิจารณาจากเนื้อความประกอบการตีความ 
อาจแปลศัพท์นี้ได้ว่าพระนางลักษมีหรือและแปลให้สอดคล้องกับบริบทเนื้อความ คือ พระนางกัมพุช
ราชลักษณี และอาจแปลได้ว่า ความมั่งค่ัง โชคลาภหรือชัยชนะ 

                           3.2.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
          กลวิธีการใช้อลังการเศลษะดังเช่นที่ปรากฏในจารึกปราสาท    ตา
พรหม จะเห็นได้ว่าความหมายของศัพท์เอ้ือให้ตีความได้ตามมากกว่าหนึ่งความหมาย อลังการเศลษะ
ที่ผู้วิจัยพิจารณาในเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม แบ่งออกเป็นหัวข้อได้สองส่วน ได้แก่ 

   1.อลังการเศลษะที่ปรากฏในระดับเนื้อความ ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาใน
โศลกที่ 18 , 20, 27 และโศลกที่ 35 ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และบทที่แสดงการ
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สถาปนาราชวิหารหรือปราสาทตาพรหม โดยแสดงความหมายสองนัย ท าให้ความหมายที่กวีต้องการ
สื่อสารมีความลุ่มลึกอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ในโศลกที่ 18 เนื้อหาในโศลกนี้ปรากฏค าศัพท์ที่สื่อ
ความได้ทั้งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และพระอินทร์ รวมทั้งค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบิดา และพระ
ราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังบ่งบอกสถานะว่าเป็นเทพบิดร และเทพมารดรของพระอินทร์ 
การสื่อภาพให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยสถานะของพระองค์ไม่ต่างจากภาพลักษณ์ของ                  
พระอินทร์นั้น ท าให้เห็นภาพคู่ขนานระหว่างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และพระอินทร์ได้อย่างแจ่มชัด 
เช่นเดียวกับเนื้อหาที่ 20 สามารถตีความนัยได้ 2 ระดับ คือ ความหมายของค าว่า แผ่นดิน นอกจาก
จะอธิบายว่าเป็นเทวีแห่งแผ่นดิน หรือพระนางปฤถวีที่แสดงสถานภาพเป็นเจ้าของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 พระนางปฤถวียังอาจตีความได้ว่าคือพระนางลักษมีก็ได้เช่นกัน รวมทั้งความหมายที่สื่อว่า             
พระเจ้าธรณีนทรวรมันเป็นชายชู้ของพระนางปฤถวีนั้น เนื้อความอีกความหมายหนึ่งยังสื่อได้ว่า         
พระเจ้าธรณนีทรวรมันเป็นพญานาคได้ด้วย  ส่วนเนื้อหาในโศลกท่ี 27 กวีเล่นค าเพ่ือสื่อความหมายว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความงดงามมากเช่นพระกามเทพ ทรงท าให้ภรรยาของเหล่าข้าศึกเกิดความลุ่ม
หลงถึงขนาดนอนไม่หลับ เนื่องจากประจักษ์ในความงามของพระองค์ ดังนั้น ค าศัพท์ที่สื่อถึง        
พระกามเทพในโศลกนี้ จึงมีนัยประหวัดท าให้คิดไปถึงภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซ้อนทับกันไป
ด้วย และเนื้อหาโศลกที่ 35 นอกจากกวีจะแสดงความหมายโดยตรงเกี่ยวกับการสถาปนาราชวิหาร
ตั้งอยู่บนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึดครองด้วยพระองค์เองแล้ว กวียังแฝงความหมายของ
แผ่นดินว่าเป็นหญิงสาว คือ เทวีแห่งแผ่นดิน ซึ่งถูกโอบกอดด้วยแขนของพระมหากษัตริย์ 

 2. อลังการเศลษะที่แทรกอยู่ในเนื้อความของแต่ละโศลกเพียงบางส่วน 
รูปแบบอลังการเศลษะดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาความหมายของเศลษะที่ปรากฏในรูปของค าศัพท์ 
โดยพิจารณาค าศัพท์เป็นกรณีศึกษาจ านวน 14 ค า ได้แก่ ค าศัพท์ที่เลือกพิจารณาทั้ง 14 ค า ปรากฏ
ความหมายทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง ท าให้เนื้อความในโศลกนั้น สื่อความได้อย่าง             
แยบคาย 

 กล่าวโดยสรุป อลังการเศลษะซึ่งเป็นอลังการด้านความหมาย ปรากฏรูป
ของค าศัพท์ที่มีความหมายสองระดับนี้ เป็นปัจจัยที่สร้างความงามในจารึกปราสาทตาพรหมได้อย่าง
ลุ่มลึก และสื่อภาพได้อย่างมีสีสัน สื่อภาพได้หลากหลายมิติ โดยเฉพาะกระบวนการสร้างสรรค์
อลังการเศลษะในโศลกที่ 27 มีลักษณะการสร้างอลังการเช่นเดียวกับเนื้อความในโศลกที่ 18 ความ
งามที่เกิดจากการสรรค าเอ้ือให้ตีความหมายได้สองแง่มุม ท าให้เห็นภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใน
ลักษณะอุดมคติเด่นชัดยิ่งขึ้น ที่น่าสังเกตการอ้างถึงเทพเจ้าอันเป็นที่รู้จักในเทวปกรณั มเช่น          
พระอินทร์ และพระกามเทพ เมื่อสื่อภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงมีพระคุณสมบัติเช่นเดียวกับเทพ
ทั้งสองนี้ จึงท าให้เห็นภาพอันงดงามยิ่งของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คู่ขนานกันไปด้วย 
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4. อลังการที่แสดงความหมายในรูปพลังของจินตนาการ 
การสร้างงานวรรณศิลป์ของกวีอินเดีย นิยมยกย่องกวีว่าเป็นนักปราชญ์ ผู้รู้ เป็น

ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการประพันธ์139 ผลงานประพันธ์ที่เน้นคุณค่าทางกาวยะเกิดจากจินตนาการของกวีที่
สร้างสรรค์ภาษาจินตภาพอย่างมีสีสัน ทั้งนี้เพราะกวีมีลักษณะพิเศษกว่าบุคคลธรรมดา กล่าวคือ กวีมี
พรสรรค์ที่หาได้ยากในบุคคลทั่วไป ความสามารถในการสร้างสรรค์บทกวีมีศัพท์เรียกว่า “ประติ
ภา”140 กวีซึ่งมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนพร้อมที่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้หลายระดับ ดังนั้น กวีจึง
มีจินตนาการที่กว้างไกล ขยายภาพและแต่งแต้มสิ่งที่พบเห็นให้มีรูปร่างในรูปของจินตนาการขึ้นมา
ได้141การถ่ายทอดจินตนาการในรูปบทกวีนั้น กวีต้องอาศัย “ศักติ” คือ ฝีมือ ทักษะความสามารถหรือ
อัจฉริยภาพของกวี142 อลังการที่แสดงพลังของจินตนาการอันมหัศจรรย์ในจารึกปราสาทตาพรหมดัง
จะน าเสนอต่อไปนี้ คือ อลังการที่เรียกว่าอุตเปรกษา 
                 4.1 อุตเปรกษา (utprekṣā) 
                      4.1.1  นิยามความหมาย และรูปแบบของอุตเปรกษา 
     ในต าราอลังการศาสตร์ส่วนมากระบุขอบเขตของอุตเปรกษาว่าเป็น
อลังการที่แสดง จินตนาการของกวี (Poetical fancy)143 อลังการประเภทนี้มีรากฐานมาจากอลังการ
อุปมา144อุตเปรกษาสื่อแนวคิดที่โดดเด่นในการสร้างสรรค์บทกวีนิพนธ์ให้มีความงาม ซึ่งเน้นพลัง
จินตนาการที่ยิ่งใหญ่ของกวี บทกวีนิพนธ์เรื่องเอกทั้งหลาย รวมทั้งจารึกภาษาสันสกฤตที่สรรเสริญ
พระมหากษัตริย์จะปรากฏอุตเปรกษาให้เห็นอยู่เสมอ  

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาแสดงอรรถาธิบายอลังการอุตเปรกษาไว้อย่างละเอียด 
ดังนั้น ในหัวข้อที่ว่าด้วยอลังการประเภทอุตเปรกษาที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยจะ
อ้างอิงจากค าอธิบายของนักวิชาการดังกล่าว และจะยกตัวอย่างค าอธิบายอุตเปรกษาจากต ารา
อลังการศาสตร์ของวาคภัฏมาเสริมรายละเอียด รวมทั้งต าราอลังการศาสตร์เล่มอ่ืนที่เห็นมาเสริม

                                           
139ดังที่ปรากฏในอภิธานศัพท์วรรณนาอธิบายศัพท์โดยกล่าวถึงค าว่า กวี มีความหมายว่า บัณฑิต 

นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา เป็นต้น ดใูน กุลนิจ คณะฤกษ์, “ขนบการประพันธ์และทรรศนะเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ในวรรณคดีสันสกฤต: ศึกษาเปรียบเทียบจากวรรณคดีมหากาพย์กับวรรณคดีกาวยะ” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552),16. 

140Stephen Davies and other, ACompanion to Aesthetics, 2nd ed., (Chichester, U.K.; 
Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009), 357. 

141กุสุมา รักษมณี,การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 71-72. 
142เรื่องเดียวกัน,135. 
143 Apyaya Dikshita, R.Subrahmanya Sarma, Kuvalayānanda Kārikās: or, the 

memorial verses of Appaya Dīkshita's Kuvalayānanda (Calcutta: J.N. Banerjee & Son, 1903), 31. 
144Vaman Shivram Apte, The student's Sanskrit-English dictionary, 102. 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Calcutta+%3A+J.N.+Banerjee+%26+Son%22
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ค าอธิบายได้ เพ่ือปูพ้ืนฐาน ก่อนที่จะวิจารณ์อลังการด้านความหมายประเภทนี้ในจารึกปราสาทตา
พรหมไปตามล าดับ  

 นิยามของ อุตเปรกษา คือ จินตนาการแบบกวีที่มองเห็นวัตถุอย่างหนึ่งเป็น
วัตถุอีกอย่างหนึ่ง หรือที่วิศวนาถะ ให้นิยามความไว้ในต าราสาหิตยาทรรปณะว่า “การมองภาพสิ่งใด
สิ่งหนึ่งจากจินตนาการ อาศัยคุณลักษณะของภาพอีกสิ่งหนึ่ง”145 ซึ่งในทรรศนะของวิศวนาถอุต
เปรกษา จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ  อุตเปรกษาที่แสดงภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เรียกว่า วาจฺยา 
กับลักษณะที่สองอุตเปรกษาท่ีไม่ได้แสดงภาพอย่างชัดเจน แต่ให้เข้าใจเอาเอง เรียกว่า ปฺรตียมนา โดย
อุตเปรกษาทั้งสองประเภทนั้น จินตนาการอาจจะปรากฏในรูปของชาติตระกูล คุณลักษณะของสิ่งที่
กล่าวถึง การกระท า หรือส่วนประกอบ146 อย่างไรก็ตาม การอธิบายอุตเปรกษาให้ละเอียดซับซ้อน
ยิ่งขึ้น พิจารณาได้จากวัตถุสองอย่างในรูปของจินตนาการที่มีลักษณะร่วมเหมือนกัน ดังที่จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา เขียนบทความอธิบายอลังการอุตเปรกษาโดยจ าแนกชนิดของอุตเปรกษาออกเป็น 3 
ประเภทดังจะยกค าอธิบายมาดังนี้147 

ประเภทแรกเรียกว่า วัสสตุ อุตฺ เปฺรกฺษา หรือ สฺวรูปอุตฺ เปฺรกฺษา คือ 
จินตนาการของกวีที่มองเห็นวัตถุอย่างหนึ่งว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้น ทั้งที่วัตถุนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้น 
วัสตุอุตฺเปฺรกฺษา แบ่งรายละเอียดย่อยอีก 2 ประเภท ดังนี้  
                            1. อุกตวิษยา คือ จินตนาการที่กล่าวถึงวัตถุที่เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างที่ว่า“ธูมสฺ
โตม  ตมะ  ศงฺเก โกกีวิรหศุษฺมณามฺ” ฉันสงสัยว่า ความมืดคงจะเป็นกลุ่มควันไฟแห่งความพลัดพราก
จากนกจักรวาก ในที่นี้วัตถุที่กล่าวถึงได้แก่ ความมืด (ตมะ) กวีจินตนาการว่า ความมืดเป็นวัตถุอีกสิ่ง
หนึ่ง คือ กลุ่มควัน (ธูมสฺโตม ) จะเห็นได้ว่าลักษณะร่วมของวัตถุสองสิ่งนี้คือ ความมืดมิดเป็นอุปสรรค
ขัดขวางสายตาไม่ให้มองเห็น ลักษณะร่วมดังกล่าวจึงเป็นมูลฐานแห่งจินตนาการของกวีที่ลึกซึ้ง  น่า
สังเกตด้วยว่าชนิดอลังการข้างต้น จะมีค าเหล่านี้คือ ศงฺเก (ฉันสงสัย) มนฺเย (ฉันคิด) ธฺรุว  (อย่างแน่ๆ) 
ปฺรายะ ปฺราโย (โดยมาก) นูนมฺ (อย่างแน่นอน) และ อิว  (เหมือน) 

                             2. อนุกฺตวิษยา คือ จินตนาการที่ไม่กล่าวถึงวัตถุสิ่งของ ดังตัวอย่างที่ว่า 
“ลิมฺปตีว ตโม’งฺ   คานิ วรฺษตีวาญฺชน  นภะ” ความมืดประหนึ่งว่าก าลังลูบไล้แขนขา ท้องฟ้าประหนึ่ง
ว่าก าลังโปรยปรายลงมาซึ่งอัญชัน ในที่นี้ ความมืดแผ่กระจายออกไปท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างมืดมิดไปด้วย 

                                           
 145Viśvanātha, The Sāhityadarpaṇa, 141. 
 146Ibid.,142. 
 147จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 11-14. 
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กวีจินตนาการว่าการแผ่กระจายของความมืดว่าเป็นการลูบไล้แขนขาโดยความมืดและการโปรยลงมา
ซึ่งอัญชันโดยท้องฟ้า ซึ่งการแผ่กระจายออกไปของความมืดกวีไม่ได้กล่าวถึง 

อุตเปรกษาประเภทที่สองเรียกว่า เหตุอุตฺเปฺรกฺษา คือ จินตนาการของกวีที่
มองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สาเหตุอันแท้จริงว่าเป็นสาเหตุ เหตุอุตฺเปฺรกฺษา แบ่งรายละเอียดย่อยอีก 2 ประเภท 
ดังนี้  
                            1. สิทธฺวิษยา คือ จินตนาการชนิดเหตุ วัตถุท่ีจินตนาการว่าเป็นสาเหตุ มีความ
เป็นจริงหรืออาจเป็นไปได้ ดังตัวอย่างที่ว่า “รกฺเตา ตวางฺฆฺรี มฺฤทุเลา ภุวิ วิเกฺษปณาทฺ ธฺรุวมฺ” เท้าท้ัง
สองของท่านที่เป็นสีแดงนั้น คงจะเนื่องมาจากการกระทืบบนพื้นแน่ๆ ในที่นี้ เท้าท้ังสองโดยธรรมชาติ
ย่อมเป็นสีแดง เพียงแต่เมื่อเดินบนพื้นดินที่แข็ง กวีจึงจินตนาการว่าพื้นดินเป็นสาเหตุของความแดง 
ซึ่งไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง กวีจินตนาการว่าการเดินเป็นวัตถุ (วิษย) ที่ได้รับการจินตนาการในฐานะเป็น
สาเหตุวัตถุ (วิษย) ในเรื่องนี้มีอยู่จริง  

2. อสิทฺธวิษยา คือ จินตนาการชนิดเหตุ ซึ่งมีวัตถุที่จินตนาการว่าเป็นสาเหตุ 
ไม่มีความจริงหรือความที่น่าจะเป็นไปได้ ดังตัวอย่างที่ว่า “ตฺวนฺมุขาเภจฺฉยา นูน  ปทฺไมรฺ ไวรายเต 
ศศี” พระจันทร์ท าตัวเป็นปฏิปักษ์กับดอกบัวหลวงทั้งหลาย คงจะเป็นเพราะอยากจะได้ความงามของ
ใบของท่านแน่ๆ  ข้อความนี้สื่อว่าพระจันทร์เป็นปฏิปักษ์กับดอกบัวหลวงโดยธรรมชาติ แต่ความ
ต้องการที่จะได้ความงามของใบของหญิงสาวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็นไปได้ จะเห็นได้ว่ากวีแสดงพลัง
จินตนาการสาเหตุของสิ่งที่ขัดแย้งหรือปฏิปักษ์ ความต้องการเช่นที่กล่าวถึงจึงไม่มีทางเป็นไปได้ 

อุตเปรกษาประเภทที่สามเรียกว่า ผลอุตฺเปฺรกฺษา คือ จินตนาการของกวีที่
มองเห็นว่าวัตถุบางอย่างเป็นผลมาจากสิ่งหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผลอุตฺเปฺรกฺษา 
หรือสิทธวิษยาผโลฺตเปฺรกฺษา คือ จินตนาการว่าวัตถุที่เป็นผลมีความเป็นจริงหรืออาจเป็นไปได้ดัง
ตัวอย่างที่ว่า “มธฺยะ กึ กุจฺโยรฺ ธฺฤไตฺย พทฺธะ กนกทามภิะ” สะเอว (มธฺยะ) ราวกับว่าถูกพันรอบไว้
ด้วยด้ายทองหลายเส้น เพ่ือเป็นการรองรับถันทั้งสอง ในที่นี้ สีผิวสามชนิด นับว่าเป็นลักษณะของ
ความงาม มองเห็นว่าเป็นด้ายทองที่พันรอบสะเอว กวีจึงจินตนาการอีกว่า ด้ายทองที่พันรอบสะเอว
นั้นก็เพ่ือเป็นการรองรับถันทั้งสอง เพ่ือมิให้ถันหย่อนยาน จินตนาการเช่นนี้มีอยู่จริงและมีทางเป็นไป
ได้ ส่วนค าอธิบายอุตเปรกษาในต าราอลังศาสตร์ วาคภัฏกล่าวว่าเป็น “การสมมติขึ้นกล่าวว่าสิ่งหนึ่ง
เป็นอีกสิ่งหนึ่งนั้น เมื่อประกอบไปด้วยค า เช่น “ประหนึ่งว่า” เป็นต้น148 ตัวอย่างเช่น 

 
  นภสฺถเล กิญฺจิทิวปฺรวิษฺฏาศฺ- จกาศิเร จนฺทฺรรุจิปฺรโรหาะฯ 

                                           
148ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์,38. 
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  ชคทฺคลิตฺวา หสตะ ปฺรโมทาทฺ- ทนฺตาอิว ธฺวานฺตนิศาจรสฺย ฯฯ149 
     “หนอแสงพระจันทร์ อันแผ่ออกไป ตามท้องฟ้านิดหน่อย ปรากฏประหนึ่ง
ว่าเป็นฟันของยักษ์ คือความมืดอันได้กลืนโลกเข้าไปแล้ว หัวเราะด้วยความ
พอใจ”150 

 
ตัวอย่างดังกล่าว เป็นอุตเปรกษาตามค านิยามของวาคภัฏ คือ การสมมติให้

แสงพระจันทร์ประหนึ่งเป็นฟันของยักษ์ การเปรียบเทียบโดยสมมติสิ่งหนึ่งประหนี่งสิ่งหนึ่งในที่นี้ กวี
พยายามจะสื่อให้เห็นแสงพระจันทร์ที่ดูหริบหรี่ แผ่ออกไปทั่วท้องฟ้าเพียงเล็กน้อย จึงท าให้ความมืด
ปกคลุมทุกสิ่ง แสงพระจันทร์จึงมีลักษณะคล้ายกับความมืดมิดในปากของยักษ์ มีเพียงฟันของยักษ์ซึ่ง
เป็นสีขาวส่องแสงให้เห็นเท่านั้น ความมืดที่ดูไร้แสงสว่างจึงเทียบเท่าความมืดในปากของยักษ์ที่ก าลัง
หัวเราะด้วยความพึงพอใจนั่นเอง 

 จากการอภิปรายนิยามความหมาย และรูปแบบของอลังการอุตเปรกษา ดัง
รายละเอียดข้างต้น ล าดับต่อไปผู้วิจัยจะประยุกต์ค าอธิบายรายละเอียดอุตเปรกษามาพิจารณา
เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม โดยวิเคราะห์แสดงให้เห็นความงามของอลังการอุตเปรกษาซึ่งจะ
ท าให้เห็นคุณค่าทางอลังการของเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
                    4.1.2  วิจารณ์อุตเปรกษาที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
           เมื่อพิจารณาอุตเปรกษาที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียดทุก
บท ผู้วิจัยพบว่าอลังการประเภทนี้มีความโดดเด่นมากในการแสดงพลังจินตนาการของกวีอย่างงดงาม
ลึกซึ้ง จึงอาจกล่าวได้ว่าอุตเปรกษาเป็น “หัวใจ” ของอลังการด้านความหมายที่แสดงพลังจินตนาการ
ของกวีในจารึกปราสาทตาพรหม ซึ่งมีส่วนส าคัญในการสร้างคุณค่าด้านวรรณศิลป์ให้เนื้อความมีความ
ประณีตงดงาม มหัศจรรย์ และช่วยสร้างสีสันความมีมิติให้เนื้อเรื่องจารึกปราสาทตาพรหมอย่างมี
เอกภาพ อุตเปรกษาเป็นอลังการด้านความหมายส าคัญรูปแบบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างสรรค์
เนื้อความจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์การสดุดีผู้น า กวีจึงสร้างภาพจ าลอง
สภาวะความเป็นเลิศของผู้น าในทุกด้าน นัยนี้ เมื่อตรวจสอบจ านวนความถี่ของอุตเปรกษาในจารึก
ปราสาทตาพรหมจึงปรากฏต่อเนื่องอยู่หลายบท ข้อน่าสังเกตประการหนึ่ง อลังการอุตเปรกษาส่วน
หนึ่งยังปรากฏลักษณะร่วมกับอลังการประเภทอื่นด้วย ได้แก่  รูปกะ อติศยะหรืออติศโยกติ และเศลษ  
เพราะฉะนั้น การยกโศลกมาวิจารณ์ให้เห็นความงามของอลังการอุตเปรกษาในบางส่วนจึงปรากฏ
อลังการรูปแบบอ่ืนที่มีความเกี่ยวเนื่องกันด้วย อลังการอุตเปรกษาในจารึกปราสาทตาพรหม แบ่งได้
เป็นสามประเภทหลัก คือ  
                                           

149เรื่องเดียวกัน, 119. 
150เรื่องเดียวกัน, 38. 
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1. วัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา 
  2. เหตุอุตฺเปฺรกฺษา  

3. ผลอุตเปรกษา หรือสิทธวิษยาผโลตเปรกษา  
ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนว่าเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมเป็นอลังการอุต

เปรกษา คือ พบค าศัพท์ที่บ่งบอกประเภทของอุตเปรกษา เรียกว่าอุกตวิษยา ทั้งที่ขึ้นต้นเนื้อความ 
และแทรกอยู่ตอนกลางของเนื้อความ ดังจะพบได้ในเนื้อความโศลกที่ 19, 22, 23, 27 และโศลกที่ 28  
ส่วนโศลกท่ีไม่ได้ใช้ส านวนบ่งชี้ แต่ปรากฏอลังการตีความได้ว่าเป็นอุตเปรกษา โดยการเปรียบเทียบสิ่ง
หนึ่งคล้ายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งที่น ามาเปรียบเทียบสองสิ่งไม่เหมือนกัน เป็นสิ่งเปรียบเทียบที่ไม่น่าจะเป็นไป
ได้ แต่กวีฉายภาพให้เห็นสิ่งสองสิ่งในลักษณะคู่ขนานกัน ดังพบในโศลกท่ี4 , 8, 21 และโศลกที่ 25 

อย่างไรก็ตาม เนื้อความในโศลกที่ 20 และโศลกที่ 24 แม้จะมีส านวนบ่งชี้ว่า
เป็นอลังการ    อุตเปรกษา ซึ่งอาจมองภาพอลังการสังเคราะห์ให้เป็นอุตเปรกษาได้ แต่มิติของอลังการ
ที่แสดงความงามอย่างโดดเด่นนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าโศลกที่ 20 เป็นอลังการรูปกะที่โดดเด่นมากกว่า และ
ในโศลกท่ี 24 มีความโดดเด่นในอลังการอติศยะหรืออติโศกติอย่างยิ่ง ดังนั้น ในสองบทนี้จึงได้วิจารณ์
ให้เห็นเฉพาะความงามที่เกี่ยวข้องกับอุตเปรกษา ส่วนโศลกที่ 26 แม้จะปรากฏค าบ่งชี้ว่าเป็นอลังการ
อุตเปรกษา แต่ความงามของอลังที่ปรากฏจัดว่าเป็น อลังการวยติเรกและอลังการเหตุ ดังนั้น โศลกที่ 
26 จะไม่ได้น าวิจารณ์ในหัวข้อนี้ นอกจากนี้โศลกบางส่วนที่ปรากฏอลังการรูปแบบอ่ืนที่สัมพันธ์กัน
และมีความโดดเด่นนั้น จะอภิปรายรายละเอียดในหัวข้อที่กล่าวถึงอลังการประเภทนั้น 

 การวิจารณ์อุตเปรกษาที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมในหัวข้อนี้ จะ
พิสูจน์ให้เห็นอลังการความงามจ านวน 11 บทอย่างละเอียด ได้แก่โศลกที่ 4, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27 และโศลกที่ 28 โดยจะแบ่งหัวข้อในการวิจารณ์ออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1. อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา 
2. อลังการอุตเปรกษา ประเภทเหตุอุตฺเปฺรกฺษา 

                             3. อลังการอุตเปรกษา ประเภทผลอุตเปรกษา หรือสิทธวิษยาผโลตเปรกษา 
4. อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา และผลอุตเปรกษา 

พิจารณาแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
          1.อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา  

                                 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่แสดงความงามของอลังการอุตเปรกษา 
ประเภทวัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา คือ อุตเปรกษาที่แสดงจินตนาการของกวีในการ
เปรียบเทียบวัตถุอย่างหนึ่งว่ามีคุณลักษณะอย่างนั้น ซึ่งวัตถุที่น ามาเทียบเคียงกันนี้อาจจะไม่มีรูปแบบ
ที่คล้ายกัน แต่ในความนึกคิดของกวีวัตถุที่น ามากล่าวเทียบคู่กันมีคุณลักษณะบางประการที่อาจมี
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ความคล้ายคลึงกันก็ได้ พบในโศลกที่ 4 ,9, 23, 24 และโศลกที่ 28 ซึ่งผู้วิจัยจะแบ่งประเด็นส าคัญใน
การวิจารณ์อลังการอุตเปรกษา ดังรายละเอียดดังนี้  

    1.อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพเนื้อหาเก่ียวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
              2. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
                                 3. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 

1. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
              อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา ที่
สะท้อนเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏในโศลกที่ 4 เนื้อหาเป็นบทประณามพจน์ 
หรือบทไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นขนบเปิดเรื่องในจารึกปราสาทตาพรหม กวีน้อมไหว้พระโพธิสัตว์
โลเกศวรด้วยเนื้อความดังต่อไปนี้ 
 

trailokyakāṅkṣitaphalaprasavaikayonir 

agrāṅgulivitapabhūṣitavāhuśākhaḥ / 

hemopavītalatikāparivīta kāyo 

lokeśvaro jayati jaṅgamapārijātaḥ // 4 
  “ขอพระโพธิสัตว์โลเกศวร จงมีชัยชนะ พระองค์เป็นแหล่งที่มา

แหล่งเดียว ซึ่งเป็นที่ไหลออกมาของผล ที่คนในสามโลกปรารถนาแล้ว ผู้มีกิ่ง
ใหญ่ คือ พระพาหา ประดับด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้วพระหัตถ์อันงดงามอย่างยิ่ง ผู้มี
พระวรกายถูกพันโดยรอบด้วยเถาวัลย์เส้นเล็กๆ คือ สายยัชโญปวีตที่เป็นทอง 
ผู้เป็นดุจดังต้นปาริชาตที่เคลื่อนที่ได้ ที่เป็นแหล่งที่มาอันยอดเยี่ยม ที่เป็นที่
ไหลออกมาของผลที่โลกทั้งสามต่างปรารถนา (ต้นปาริชาต) มีกิ่งใหญ่จ านวน
มาก ถูกตกแต่งด้วยกิ่งเล็ก คือ นิ้ว พระหัตถ์ (ต้นปาริชาต) ที่มีล าต้นถูกพัน
รอบโดยเถาวัลย์ คือ สายยัชโญปวีตทอง” 

 
เนื้ อคว าม ใน โศลกข้ า งต้ น  จั ด เป็ นอลั ง กา ร อุต เปรกษาที่ เ รี ย กว่ า                          

วัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา ดังจะเห็นว่าเนื้อความในโศลกที่ 4 นี้ กวีนอบน้อมพระ
โพธิสัตว์โลเกศวรอันเป็นสิ่งที่พึงเคารพสูงสุด เนื่องจากในจินตนาการของกวีนั้น พระโพธิสัตว์โลเกศวร
เป็นบ่อเกิดของการเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นสิ่งที่บุคคลในสามโลกต่างปรารถนาที่จะบรรลุถึง วัตถุที่
น ามากล่าวเทียบกับพระโพธิสัตว์ คือ ต้นปาริชาต (pārijātaḥ) หรือที่รู้จักในนามต้นกัลปพฤกษ์ ความ
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คล้ายคลึงกันในส่วนของเครื่องประดับตกแต่งพระกายของพระโพธิสัตว์ท าให้ดูเหมือนต้นปาริชาตที่มี
กิ่งก้านประดับตกแต่งอย่างดีเลิศด้วยถาวัลย์และเคลื่อนที่ไปได้  

ความงามของอรรถาลังการในโศลกนี้  กวีจินตนาการรูปลักษณ์ของ          
พระโพธิสัตว์โลเกศวรให้เห็นว่า ทรงมีพระพาหาเป็นกิ่งใหญ่ คือ ในจินตนาการของกวีนั้นได้มองท่อน
แขนของพระโพธิสัตว์ราวกับว่าเป็นภาพของกิ่งไม้ขนาดใหญ่ และประดับด้วยกิ่งไม้ขนาดเล็กหมายถึง 
นิ้วพระหัตถ์ ซึ่งแตกแขนงออกมาจากกิ่งใหญ่ กวีใช้อุตเปรกษาสื่อภาพพระกายของพระโพธิสัตว์
ประดับตกแต่งด้วยสายสร้อยไข่มุก (lalikā) และสายยัชโญปวีตสีทอง (hemo pavīta) ที่พันรอบกาย 

ความงามของเครื่องประดับที่ตกแต่งกายพระโพธิสัตว์มีความลงตัวในการสื่อแนวคิดความงามอย่าง
สมบูรณ์ กล่าวคือ จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะของไข่มุกเป็นอัญมณีแห่งสายน้ า ไข่มุกสื่อสัญลักษณ์ถึง
ความบริสุทธิ์ ชาวฮินดูเชื่อว่าไข่มุกเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งสมบูรณ์151 ดังนั้น มุกเม็ดงามที่เรียง
ต่อกันเป็นสายสร้อยขนาดยาวส าหรับคล้องพระศอหรือน ามาพันพระกายพระโพธิสัตว์จึงส่งเสริมสง่า
ราศีและแสดงลักษณะแห่งอุดมคติในทางปรัชญาเช่นเดียวกับสายยัชโญปวีตหรือสายธุร าโดยปกติจะมี
สีขาว เป็นสีแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ แต่ในที่นี้กวีระบุว่าเป็นสายยัชโญปวีตสีทอง เครื่องประดับ
ตกแต่งกายพระโพธิสัตว์ดังกล่าวนี้จึงเพ่ิมความศักดิ์สิทธิ์และความงดงามได้อย่างมีมิติ ขณะเดียวกัน
เมื่อกวีสื่อภาพต้นปาริชาตอันเป็นต้นไม้วิเศษ ก็เน้นภาพความงดงามของต้นไม้ที่มีเถาวัลย์ (lalikā) พัน
โดยรอบเช่นกัน เถาวัลย์ที่แตกแขนงจากกิ่งไม้ห้อยย้อยเป็นเส้นเล็กๆ และที่พันรอบต้นไม้ ภาพเช่นนี้
กวีชี้ให้เห็นว่าดูคล้ายกับสายสร้อยไข่มุก และสายยัชโญปวีตสีทองซึ่งพันรอบกายของพระโพธิสัตว์ 
ความงามในรูปจินตนาการของกวีในที่นี้จึงปรากฏทั้งภาพของพระโพธิสัตว์และภาพของต้นปาริชาตซึ่ง
มีความงดงามซ้อนทับเช่นเดียวกัน วัตถุที่เกี่ยวข้อง (อุกตวิษยา) ในโศลกนี้ คือ ต้นปาริชาต เหตุที่กวี
เลือกวัตถุดังกล่าวมาเทียบกับภาพของพระโพธิสัตว์ เพราะหากจินตนาการถึงต้นปาริชาตก็ย่อมบังเกิด
มโนภาพขึ้นในใจได้ง่ายว่าเป็นต้นไม้แห่งสรวงสรรค์ที่งดงาม เป็นพันธุ์ไม้วิเศษที่ถือก า เนิดเมื่อครั้งกวน
เกษียรสมุทร และปาริชาตเป็นต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ออกดอกบานสะพรั่งสวยสดงดงาม แผ่กิ่งก้านไพศาล 
ยังความรื่นรมย์และเรืองโรจน์ด้วยแสงทิพย์อันเป็นอมตะภาวะ อีกทั้งกวียังสร้างภาพต้นปาริชาตให้มี
มิติของนาฏการด้วย กล่าวคือ ต้นปาริชาตสามารถเคลื่อนที่ไปได้ อุตเปรกษาว่าในโศลกนี้ชี้ให้เห็นว่า 
พระโพธิสัตว์โลเกศวรปรากฏภาพที่ดูราวกับต้นปาริชาต นั่นหมายความว่าพระโพธิสัตว์มีมิติเคลื่อนไหว
ราวกับมีชีวิตนั่นเอง  

เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก ความงามของพระโพธิสัตว์ที่ดูราวกับต้น
ปาริชาต จินตนาการอันล้ าลึกดังกล่าวนับว่าแสดงชั้นเชิงทางวรรณศิลป์อย่างดียิ่ง นัยนี้จะเห็นได้จาก
                                           

         151EDUCATION ความรู้เร่ืองมุก ประเภทของไข่มุก, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.aiyaragems.com/content.aspx?id=1153 

http://www.aiyaragems.com/
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การที่กวีการน าพระคุณสมบัติด้านความเมตตากรุณาอันเกินประมาณของพระโพธิสัตว์โลเกศวรที่มีแต่
จะประทานความช่วยเหลือต่อสรรพสัตว์  อุทิศพระองค์ด้วยความเมตตากรุณาเพ่ือโอบอุ้มความทุกข์
ของสัตว์โลกอยู่เป็นนิจ มาแสดงให้ประจักษ์ยิ่งขึ้นว่า พระโพธิสัตว์มีความเอ้ืออาทรต่อความปรารถนา
ของบุคคลที่ร้องขอสิ่งที่ตนมุ่งหวังว่าราวกับต้นปาริชาต ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวเป็นต้นไม้สารพัดนึกประจ า
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (คือต้นกัลปพฤกษ์) เพียงผู้ใดปรารถนาสิ่งใด หากมาขอที่ต้นปาริชาตก็ย่อมสมหวัง 

ด้วยเหตุนี้เมื่อกวีกล่าวถึงต้นปาริชาตจึงเป็นการเน้นย้ าคุณลักษณะด้านความ
เมตตาของพระโพธิสัตว์ให้มีคุณลักษณะเช่นต้นปาริชาต  

อนึ่ง ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ในทางพุทธปรัชญามหายานนับว่ามี
ความหมายลึกซึ้งมาก ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ คือ การช่วยเหลือสรรพสัตว์เพ่ื อมุ่งสู่ความหลุด
พ้นไปพร้อมกับพระองค์ โดยการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ไม่น าเอากิเลสส่วนตนเข้ามาพัวพัน เพราะฉะนั้น
ปณิธานในการช่วยเหลือมวลมนุษย์จึงไม่ผูกพันระหว่างตัวตนกับตัวตน ก้ามข้ามพรมแดนระหว่างผู้
ให้กับผู้รับ ไม่มีผู้ที่อยู่เหนือกว่าหรือผู้ที่อยู่ต่ ากว่า หากการช่วยเหลือสรรพสัตว์ยังแทรกตัวตนของพระ
โพธิสัตว์ในระหว่างบ าเพ็ญพุทธกิจ ดังข้อความที่ว่า “ตนจะช่วยปลดปล่อยสัตว์ทั้งปวง” การโปรด
สรรพสัตว์อย่างเสมอภาคย่อมไม่อาจลุล่วงได้ ด้วยเหตุนี้ความเมตตาของพระโพธิสัตว์ที่ดูราวกับต้น
ปาริชาตซึ่งกวีผู้แต่งจารึกปราสาท  ตาพรหมสื่อนัยดังกล่าว จึงสะท้อนมุมมองทางด้านปรัชญาให้เห็น
ว่าพระโพธิสัตว์มีความเมตตาต่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ปราศจากอัตตา ตัวตน และแก่น
สารที่แบ่งแยก152 อลังการที่สร้างภาพความงามโดยกวีน าต้นไม้ปาริชาตซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาเป็น
องค์ประกอบในบทน้อมไหว้พระโพธิสัตว์ข้างต้น ยิ่งสนับสนุนพระเมตาธิคุณของพระมหาสัตว์อย่าง
งดงาม และการประดับตกแต่งรูปพระโพธิสัตว์ด้วยสายสร้อยไข่มุกและสายยัชโญปวีตทองที่งดงาม
ทัดเทียมกับต้นปาริชาตก็มีลักษณะอลังการที่งดงามยิ่ง 
  2. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูล  
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
       เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมช่วงต้นเรื่องจะเห็นได้ว่า กวีแสดงสายตระกูลของ     
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยกล่าวถึงบุคคลส าคัญร่วมสายตระกูลนับย้อนขึ้นไปตั้งแต่การเกิดขึ้นของวงศ์
พระมหากษัตริย์กัมพูชา บุคคลส าคัญร่วมสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต่างด ารงสถานภาพ
ความสูงส่งและความบริสุทธิ์ของเชื้อสายสืบทอดมาจนถึงการประสูติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การที่กวีใช้
อลังการอุตเปรกษาสร้างความงดงามโดยเปรียบเทียบบุคคลส าคัญร่วมเชื้อสายกับสิ่งที่งดงามบริสุทธิ์
เทียบเคียงกันนี้ นับว่าเป็นการสรรเสริญบุคคลส าคัญต่างๆ ในสายวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่าง
แจ่มชัด ดังจะเห็นได้จากการใช้อุตเปรกษาเพ่ือสรรเสริญบุคคลส าคัญร่วมเชื้อสายในเนื้อหาโศลกที่ 9 

                                           
152สุมาลี มหณรงค์ชัย, มหายาน ภาษาคน-ภาษาธรรม (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 100-103. 
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คือ พระเจ้าภววรมัน กวีสรรเสริญพระเจ้าภววรมัน พระราชสวามีของพระนางกัมพุชราชลักษมี ใน
ฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณประเสริฐแห่งสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อลังการที่กวีใช้จึง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของพระองค์อย่างสมพระเกียรติ ดังเนื้อหาที่ว่า 
 

   bharttā bhuvo bhavapure bhavavarmmadevo 

   vibhrājamānarucirañjitamaṇḍalo yaḥ/ 

   purṇaḥ kalābhir avanīndrakulaprasuteḥ 

   karttāmṛitāṃśur iva tāpaharaḥ prajānām// 9 
“พระเจ้าภววรมันเทวะ ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินที่เมืองภวปุระ พระองค์มี

แว่นแคว้นที่ถูกท าให้พอใจ เพราะความพึงพอใจ (ของประชาชน) ที่ปรากฏอยู่ 
พระองค์ เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะทั้ งหลาย เป็นผู้ สร้ างต้นวงศ์ของ           
พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย (ในกัมพูชา) เป็นผู้ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน
ราวกับว่าพระจันทร์ (ผู้มีน้ าอมฤตเป็นแสง) พระจันทร์ซึ่งมีมณฑลสว่างไสว
ด้วยแสงที่ส่องอยู่ ผู้สร้างวงศ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย (วงศ์พระจันทร์ใน
อินเดีย) ผู้มีเสี้ยวทั้ง 16 บริบูรณ์ ผู้ขจัดความร้อนของประชาชน” 

 

การด าเนินเนื้อหาในกลุ่มจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์มีรายละเอียดปรากฏ
ร่วมกันประการหนึ่ง คือ การพรรณนาความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ในมิติต่างๆ ทั้งในการยุทธ์ 
ความงามของรูปโฉม และความรอบรู้ในศิลปศาสตร์ เพ่ือแสดงจินตภาพให้เห็นพระบรมราชานุภาพ
ของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น เนื้อความในโศลกข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีกล่าวถึง พระเจ้าภววรมัน 
แล้วต่อด้วยส่วนขยายรายละเอียดว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ประเสริฐในเมืองภวปุระ อันเป็นแว่น
แคว้นที่เจริญรุ่งเรือง (ผู้ซึ่งมีมณฑลถูกท าให้สว่างด้วยแสงที่ส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา) ทรงเป็นผู้บริบูรณ์
ไปด้วยวิชาความรู้หลากหลายแขนง รวมทั้งเป็นผู้สร้างการก าเนิดวงศ์ของพระมหากษัตริย์อันสืบเนื่อง
ต่อกันมา การสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าภววรมันดังกล่าวเป็นการเปิดพ้ืนที่เอ้ือให้กวี
สร้างสรรค์อลังการอุตเปรกษาได้แนบเนียนมากขึ้น กล่าวคือ พระเจ้าภววรมันทรงมีอ านาจอันรุ่งเรือง 
ซึ่งความรุ่งเรืองดังกล่าว คือ การที่พระองค์ทรงปกครองแว่นแคว้นอันเป็นที่พอใจของประชาชน
ทั้งหลาย เมื่อพิจารณาเนื้อหาในโศลกที่ 9 ที่ยกมานี้ กวีใช้อุตเปรกษาสื่อภาพให้เห็นว่าพระเกียรติคุณ
พระเจ้าภววรมันว่าราวกับพระจันทร์เต็มดวงที่ขจัดความทุกข์ของพสกนิกรทั้งหลาย ข้อที่น่าสังเกตกวีผู้
แต่งจารึกปราสาทตาพรหม แสดงผัสสะความเปรียบในโศลกที่ยกมานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นความงาม
ที่ลึก ประณีต งดงามประทับใจ ศัพท์ที่ว่า kalābhir ซึ่งมีความหมายว่าด้วยศิลปศาสตร์ทั้งหลายหรือ
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แปลอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเสี้ยวหนึ่งของพระจันทร์153 กับศัพท์ที่ว่า āmṛit āṃśur ซึ่งมีความหมายว่าผู้มี

น้ าอมฤตเป็นแสง ในที่นี้ก็คือ พระจันทร์ เป็นสาระความเปรียบที่ผสานกับสิ่งที่กวีเชิดชูพระเจ้าภววร
มันได้ลงตัวยิ่ง 

 ตามปกติพระจันทร์จะสื่อสัญลักษณ์แทนความงาม โดยเฉพาะการชมโฉมนาง
ดังปรากฏในบทกวีนิพนธ์จ านวนมาก แต่ในแง่ของการสรรเสริญพระมหากษัตริย์ หรือผู้น าที่เป็น
วีรบุรุษ กวีนิยมน าพระจันทร์และพระอาทิตย์มาสื่อความหมายถึงบุญญาธิการที่ยิ่งให ญ่ แสดง
สัญลักษณ์ที่แทนพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ ตัวอย่างเช่นในจารึกหัวเวียงเมืองไชยา กวี
สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจันทรภานุศรีธรรมราช ผู้ครองเมืองตามพรลิงค์ว่ามีอานุภาพมาก
เทียบเท่าพระอาทิตย์และพระจันทร์ดังที่ว่า “ทรงเดชานุภาพเท่าพระอาทิตย์ พระจันทร์  และมี      
พระเกียรติยศอันเลื่องลือในโลกทั้งปวง”154 การเปรียบเทียบอ านาจของเจ้าผู้ปกครองแว่นแคว้นให้
เสมอกับพระอาทิตย์ และพระจันทร์ดังกล่าวนี้จึงยืนยันให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าพระเกียรติคุณของบุคคล
ที่ยิ่งใหญ่นั้น ราวกับรัศมีของพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ส่องสว่างให้ชาวโลกได้ประจักษ์ชื่นชม 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพระจันทร์นั้นมิได้แทนความงามอย่างลึกซึ้งเพียงมิติเดียว แต่พระจันทร์เป็น
สื่อแทนถึงสิ่งที่ช าระล้างความเศร้าหมองดับความทุกข์ได้อีกนัยหนึ่งด้วย  

พระจันทร์ในเนื้อหาที่กล่าวถึงพระเจ้าภววรมันดังโศลกที่น ามาวิจารณ์ข้างต้น
นี้ พระจันทร์เป็นตัวแทนแห่งความงดงามน่ารื่นรมย์ และความงามเรืองรองอย่างชัดเจน แสดงภาพ
แทนพระเกียรติคุณของพระเจ้าภววรมันที่ทรงก าจัดความทุกข์เดือดร้อนของทวยราษฎร์ให้บรรเทาลง 
ราวกับแสงพระจันทร์อันสว่างรุ่งเรือง ดับความเร่าร้อนอันเกิดจากความทุกข์ให้สูญสิ้นไป ดังนั้น การ
แสดงผัสสะด้วยความเปรียบเช่นนี้จึงเป็นการสื่อจินตนาการให้สัมผัสความงดงามของแสงพระจันทร์ที่
ไม่ใช่ส่องแสงสว่างเรืองรอง แต่ส่องแสงสว่างภายในจิตใจประชาชนให้ผ่อนคลายความทุกข์ การใช้อุต
เปรกษาเปรียบเทียบดังกล่าวจึงท าให้สัมผัสอลังการได้ลุ่มลึกยิ่งข้ึน เพราะแสงพระจันทร์ท าให้ความมืด
มิดเลือนหายไป ความทุกข์ในแง่นี้จึงเท่ากับความมืดมิด ดังนั้น เมื่อประชาชนได้เห็นพระเจ้าภววรมัน
จึงเหมือนกับสัมผัสแสงพระจันทร์ ความมืดมิด คือ ความทุกข์ในใจประชาชนจึงเลือนหายไป  

                                           
153ศัพท์ว่า kalā มีความหมายหลายนัย กล่าวคือ แปลว่า ความช านาญ, ศิลปศาสตร์ หรือ วิชา

ความรู้, ส่วนประกอบของมวลรวม หรือ ของสสารในโลกทั้งมวล, เสี้ยวทั้งหลาย ซึ่งเสี้ยวในที่นี้ คือ เสี้ยวของ
พระจันทร์ ตามปกติพระจันทร์จะมีเสี้ยวสิบหกเสี้ยว เสี้ยวทั้งสิบหกนี้ท าให้พระจันทร์เต็มดวง, เป็นช่ือเรียก
ส่วนประกอบสามส่วนของการสังเวย (มันตระ, ทรัพย์, ศรัทธา) Sir. Monier Williams, Sanskrit-English 

Dictionary, Reprint (Delhi: Motilel Banarasidass, 2011), 261. 
154จารึกวัดหัวเวียง เมืองไชยา 1 ด้าน 1, เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน 2558. เข้าถึงได้จาก http:// 

www. sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=508 
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การสร้างอลังการให้ เห็นภาพว่าพระมหากษัตริย์มีคุณสมบัติประดุจ
ประภามณฑลอันบริบูรณ์เหมือนกับเสี้ยวของพระจันทร์นี้ ยังเชื่อมโยงรายละเอียดเข้ากันได้ดีกับการที่
กวียกย่องความรู้ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงศึกษาศิลปศาสตร์หลากหลายแขนง เนื่องจากความหมาย
ของค าศัพท์ kalābhir ที่สื่อถึงเสี้ยวของพระจันทร์ก็ได้และสื่อถึงศิลปศาสตร์ก็ได้ ในแง่นี้จะเห็นว่า
พระมหากษัตริย์นอกจากจะมีความสามารถในการรบ เป็นผู้น าทัพอันเป็นคุณลักษณะของ
พระมหากษัตริย์ที่น่ายกย่องแล้ว ความรอบรู้ในทางวิชาการ ก็ชี้ให้เห็นว่าเมื่อพระมหากษัตริย์มีความ
รอบรู้ ศึกษา ฝึกฝน เล่าเรียนมามากก็ย่อมเป็นที่นิยมยกย่องของประชาชนทั้งหลาย  

เมื่อกวีใช้อลังการเพ่ือสื่อภาพพระมหากษัตริย์ว่ามีความรู้เต็มบริบูรณ์ไม่ได้
บกพร่อง กวีจึงใช้กลวิธีเปรียบเทียบโดยอ้างถึงพระจันทร์ที่มีเสี้ยวครบถ้วนทั้ง 16 ส่วน 155 มา
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะของพระมหากษัตริย์ อนึ่ง จะเห็นได้ว่ากลวิธีการแต่งโดยเปรียบเทียบ
พระมหากษัตริย์งามราวกับพระจันทร์ในจารึกปราสาทตาพรหมดังกล่าวนี้ กวีผู้แต่งจารึกปราสาท     
พระขรรค์ ซึ่งเป็นจารึกที่คู่กันกับจารึกปราสาทตาพรหม ได้สร้างอลังการเพ่ือเชิดชูพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ต่อเนื่องจากโศลกที่ 9 มีเนื้อหาตรงกันกับจารึกปราสาทตาพรหมมาเชื่อมโยงกับโศลกที่ 23 ได้อย่าง
กลมกลืน โดยอ้างพระจันทร์ในหมู่ดอกบัวเป็นภาพแทนความงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 156 เมื่อ
พิจารณาอลังการอุตเปรกษาให้ลึกซึ้งชัดเจนขึ้น กลวิธีการสร้างสรรค์อลังการในลักษณะนี้จะเห็นว่าเป็น
ขนบวรรณศิลป์อย่างแพร่หลายในจารึกหลายหลักในอาณาจักรกัมพูชา และจารึกในประเทศอินเดีย
ด้วย ดังจะยกตัวอย่างเนื้อหาจากจารึกหลักอ่ืนมาบางส่วนเพ่ือชี้ให้เห็นการสร้างสรรค์อลังการ         
อุตเปรกษาในลักษณะเดียวกันนี้ที่สืบทอดขนบวรรณศิลป์ต่อกันมา 

 ในจารึกสมัยพระเจ้าภววรมันที่ 2 ได้แก่ จารึกหันไชย เนื้อความตอนหนึ่งใน
โศลกที่ 15 กวีพรรณนาพระคุณสมบัติอันโดดเด่นของพระเจ้าภววรมันที่ 2 โดยแสดงอลังการใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมดังนี ้

 
 

                                           
155 เสี้ยวพระจันทร์ ตามขนบของกวีพระจันทร์เต็มดวงจะมี 16 เสี้ยว เสี้ยว 1 เสี้ยว แทนช่วงเวลาวัน

แรม 1 ค่ า ที่พระจันทร์ไม่เต็มดวง เป็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม (The Moon’s Phases) ที่พระจันทร์โคจรรอบ
โลก ท ามุมระหว่างพระอาทิตย์ พระจันทร์ และโลก เปลี่ยนแปลง ท าให้แสงของพระจันทร์เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ดวงจันทร์ปรากฏเป็นเสี้ยวบางๆ หากสังเกตให้ดีจะเห็นแสงสว่างรางๆ ไม่ได้มืดสนิทไปหมด 
ลีโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo da Vinci) อธิบายว่าเป็นแสงท่ีได้รับมาจากโลก ซึ่งโลกได้รับแสงมาจากดวงอาทิตย์
อีกต่อหนึ่งแล้วสะท้อนไปยังดวงจันทร์ในด้านมืด จึงเรียกว่าแสงโลก (Earthshine) กล่าวได้ว่า พระจันทร์เสี้ยว
ปรากฏทั้งแสงจันทร์และแสงโลกรวมกันนั่นเอง ดูใน สิทธิชัย จันทรศิลปิน , สุดยอดแห่งความรู้และจินตนาการ, 
42-43. 

156Georges Coedès, “La stèle de Prah Khan d’Ankor”, BEFEO XLI, 1941 :286. 



381 
 

 

 

 

 

  avāpyasoḍaśa kalāśśaśāko yati pūrṇatām / 
   asaṅkhyā api yo labdhvā na paryāptaḥ kadācana // 15 

 “พระจันทร์ คร้ันได้รับเสี้ยวทั้ง 16 ส่วน จึงถึงความเป็นพระจันทร์เต็มดวง
ได้ แต่พระองค์ (พระเจ้าภววรมันที่ 2) แม้ได้รับอย่างนับไม่ถ้วน ก็ไม่เคยเต็ม
อิ่ม (กับศิลปะวิทยาการ) ในกาลไหนๆ เลย”157 

 
เนื้อหาในจารึกหันไชยกวีสร้างอลังการทางความหมายเปรียบเทียบ

พระจันทร์เสี้ยวที่มี 16 ส่วนกับการที่พระเจ้าภววรมันไม่รู้จักอ่ิมในศิลปวิทยาการไม่ว่าจะในเวลาใด 
คือ พระองค์ทรงพากเพียรที่จะรับการศึกษาอย่างสนพระราชหฤทัยอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าการ
สร้างอลังการทางความหมายโดยกล่าวถึงพระจันทร์เสี้ยวในความหมายนี้ กวีสื่อความหมาย
พระจันทร์เสี้ยวแทนแขนงวิชาความรู้จะเห็นได้ว่าอลังการดังกล่าวสื่อความงามเช่นเดียวกับเนื้อความ
ในจารึกปราสาทตาพรหม เช่นเดียวกับเนื้อความจารึกแม่บุญตะวันออก ในโศลกที่ 18 การที่กวีน า
พระจันทร์เสี้ยวมาเปรียบเทียบกับพระคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์ในด้านความรู้ ก็เพ่ือยืนยันให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าพระปรีชาญาณรอบรู้ในสรรพวิชาของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นดังพระจันทร์เสี้ยวที่
เต็มบริบูรณ์ในทุกๆ วันอย่างรวดเร็ว เป็นเช่นนี้ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ยังทรงเยาว์วัย ดังนี้ 
 
   yaśśaiśave py āśu tathā kalābhiḥ  

   pūrṇṇo’ nvahaṃ śabdaguṇe tidīptaḥ / 

   yathā kalāvattvam apīndulabdhañ 

   jāḍyānvitaṃ dūram adhaścakāra // 18 
 “พระองค์ (พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2) แม้ในช่วงเยาว์วัย ทรงสมบูรณ์ไป
ด้วยศิลปศาสตร์ทุกๆ วันอย่างรวดเร็ว มีความรุ่งโรจน์ในพระคุณสมบัติด้าน
ค าศัพท์ ฉันใด แม้ (ในกาลนี้) พระองค์ก็ทรงกระท าไว้เบื้องล่าง (ทรงอยู่เหนือ) 
ความมีเสี้ยว คือ ศิลปศาสตร์ที่ได้รับแล้วโดยพระจันทร์ พร้อมกันกับความโง่
เขลาในที่ห่างไกล ฉันนั้น”158 

 
ดังนั้น ศัพท์ว่า kalābhiḥ โดยนัยนี้กวีจึงใช้ในแง่ความรู้ทางศิลปศาสตร์ แต่ก็

ยังปรากฏนัยแฝงของความหมายในแง่ความงามเรืองรองของเสี้ยวพระจันทร์เมื่อเต็มดวง พระจันทร์ที่

                                           

              
157จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์, การศึกษาจารึกหันไชย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษา ตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 47. 
158Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian inscriptions: the Mebon 

and Pre Rup inscriptions of Rajendra Varman II (Delhi: S.N. Publications, 1981), 44, 72. 
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เต็มดวงย่อมฉายแสงรัศมีนวลสว่างแจ่มกระจ่าง กวีเปรียบพระมหากษัตริย์ว่าทรงเป็นดังพระจันทร์เต็ม
ดวงด้วยการศึกษาเล่าเรียนในทุกๆ วัน หมายความว่า ความรอบรู้ในสรรพวิชาของพระมหากษัตริย์
พระองค์นี้โดดเด่นไม่ต่างกับพระจันทร์ซึ่งแสงรัศมีขับไล่ความโง่เขลาให้เลือนหายไป ส่วนเนื้อหาตอน
หนึ่งในจารึก k.384 พบที่ปราสาทหินพนมรุ้ง จารึกเป็นเรื่องราวของ  นเรนทราทิตย์ มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดทางสายตระกูลกับพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ในโศลกที่ 18 แต่งเป็นภาษาสันสกฤต เป็นบท
สรรเสริญนเรนทราทิตย์ที่กล่าวถึงคุณสมบัติความงามซึ่งเปรียบเหมือนกับเสี้ยวพระจันทร์ ดังที่ว่า 

 
       śaṅke na soma tapasādhika sādhitāṃ prā 

       kprāptaḥ kalām avikalām adhikāṃ śaśāṅkāt / 

       yas sraṣṭṛ sṛṣṭi kṛpayā kbalu yena somo 

       nānyeṣu nīta suruciḥ parakānti hīnaḥ // 18 
     “ข้าพเจ้าคิดว่า (ไม่สงสัยว่า) เพราะความกรุณาของพระผู้สร้างต่อสัตว์
โลก พระองค์จึงได้รับแล้วซึ่งเสี้ยวที่สมบูรณ์ที่สุดจากพระจันทร์ ซึ่งพระจันทร์
ไม่ได้รับแล้วมากนัก ด้วยการบ าเพ็ญตบะในกาลก่อน ได้ยินว่าเพราะเหตุนั้น 
พระจันทร์ผู้ปราศจากแสงสว่างอันยิ่ง เป็นผู้มีการชอบมากอันไม่ถูกน าไปแล้วใน
คนอื่นๆ”159 
 

จะเห็นได้จากรายละเอียดดังกล่าว พระจันทร์ในที่นี้ กวีใช้แทนความงามอย่าง
บริบูรณ์  กวีแสดงความเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าคงสร้างนเรนทราทิตย์ให้มีความงามเป็นที่สุด พระองค์
จึงได้รับเสี้ยวของพระจันทร์สมบูรณ์เช่นนี้ ในขณะเดียวกัน เหตุที่พระจันทร์ปราศจากแสงที่สว่าง
งดงามไป จึงท าให้พระจันทร์ไม่เต็มดวง แต่เสี้ยวของพระจันทร์ที่ดีที่สุดอยู่ที่นเรนทราทิตย์ 
เพราะฉะนั้นผู้คนทั้งหลายต่างพากันชื่นชมพระองค์ยิ่งกว่าชื่นชมแสงพระจันทร์ ไม่เพียงแต่เนื้อหาจารึก
หลายหลักในกัมพูชาจะมีการกล่าวอ้างพระจันทร์เสี้ยวเพ่ือสร้างอลังการให้แก่เนื้อความอย่างงดงาม
ลึกซึ้ง จารึกในประเทศอินเดีย อลังการที่ด าเนินด้วยกลวิธีการแต่งเช่นนี้ สร้างความงดงามอย่างน่า
ประทับใจในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์อย่างงดงามลึกซึ้ง ดังจะยกเนื้อความตอนหนึ่งจากจารึกหฑาหา 
อยู่ในจังหวัดบาราบานกิ รัฐอุตรประเทศเนื้อหาเป็นบทสดุดี  พระเจ้าอีศานวรมันในด้านต้างๆ 
โดยเฉพาะความงามและความรอบรู้ในศิลปศาสตร์ ตัวอย่างโศลกที่ 17 กวีใช้ศัพท์ kalānāṅ ใน
อลังการความเปรียบว่าหมายถึงพระจันทร์และศิลปวิทยาการคู่ขนานกันไป ดังนี้ 

 

                                           
159 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521), 88. 
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         yo bālendusakānati kṛtsnabhuvanapreyo dadhad yauvanaṃ  

         śāntaḥ śāstravicāraṇāhitamanāḥ  pāraṅkalānāṅ gataḥ / 

         sarasvatīprabhṛtayo yaṃspardhayevāśritā 

         loke kāmitakāmibhāvarasikaba kāntājano bhūyasā // 17 
   “พระองค์ (พระเจ้าอีศานวรมัน) ทรงมีความอ่อนเยาว์ ผู้งดงาม
เทียบเคียงได้กับพระจันทร์ที่ขึ้นใหม่ๆ เป็นที่พึงใจอย่างยิ่งของประชาชนใน
โลก พระองค์เป็นผู้ที่สงบ มีพระทัยตั้งอยู่ในการพินิจพิจารณาพระคัมภีร์ต่างๆ 
ได้ส าเร็จศิลปวิทยาทั้งหลาย พระลักษมี พระเกียรติยศ พระสรัสวตี เป็นต้น 
เหมือนกับแข่งกันมาอาศัยอยู่ที่พระองค์ หมู่สตรีผู้น่ารัก ต่างก็พากันพึงพอใจ
อย่างยิ่งในความเป็นผู้น่ารัก (ของพระองค์) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนาใน
โลก”160 
 

เนื้อความของจารึกดังกล่าว กวีเน้นที่ความงามเป็นเลิศของพระเจ้า อีศานวร
มันในบทสรรเสริญนี้ กวีเปรียบเสน่ห์ความอ่อนเยาว์ของพระเจ้าอีศานวรมันว่าเป็นพระจันทร์ที่พ่ึงแรก
ขึ้นบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน อลังการสร้างภาพให้เห็นอย่างแจ่มกระจ่างว่าความงามของแสง
พระจันทร์เป็นบ่อเกิดความพึงพอใจชาวโลกเช่นไร ความงามของพระเจ้าอีศานวรมันก็เป็นที่ประจักษ์
ชื่นชมในหมู่ชาวโลกเช่นกัน ไม่เพียงแต่คุณสมบัติความงามจะหลอมรวมอยู่ในพระเจ้าอีศานวรเท่านั้น 
ความรอบรู้ในศิลปวิทยาแขนงต่างๆ พระเกียรติยศ โชคลาภ ความมั่งคั่ง ต่างสถิตอยู่ในพระเจ้า
อีศานวรด้วย  ดังนั้น พระจันทร์ในมิติเนื้อหาโศลกนี้จึงสื่อความหมายถึงพระจันทร์ที่งดงามราวกับภาพ
แทนองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งมีความรู้ในศิลปศาสตร์อันเต็มบริบูรณ์ควบคู่กันไป 

พิจารณาตามล าดับดังที่กล่าวมานี้ อลังการอุตเปรกษาในจารึกปราสาทตา
พรหม โศลกท่ี 9 ชี้ให้เห็นถึงกลวิธีการสร้างขนบอลังการ ดังที่พบในจารึกหลักอ่ืนด้วย ซึ่งกลวิธีการแต่ง
ที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าขนบอลังการสรรเสริญพระมหากษัตริย์โดยอ้างถึง
พระจันทร์เสี้ยว สื่อภาพเปรียบเทียบพระมหากษัตริย์ว่ามีความงดงามเพราะได้รับเสี้ยวของพระจันทร์ 
และสื่อภาพความรู้ในศิลปศาสตร์หลากหลายแขนงของพระมหากษัตริย์อันเต็มบริบูรณ์ เหมือน
พระจันทร์เต็มดวง 

นับว่าขนบการกล่าวถึงพระจันทร์เป็นองค์ความรู้ทางวรรณศิลป์ที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างสูงในจารึกหลายๆ หลัก เป็นปัจจัยสร้างความงามตามธรรมเนียมนิยมในโลก
วรรณศิลป์ให้มีความลุ่มลึกและสัมผัสจินตนาการผู้อ่านจารึกได้เพริศพรายแจ่มแจ้ง การที่กวีต่าง

                                           

 
160Dines Chandra Sircar, Select Inscriptions Bearing on Indian History and 

Civilization, 388. 
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ยอมรับความงามของอลังการในลักษณะนี้สืบทอดต่อกันมา จากพระจันทร์เต็มดวง คือ ปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติใกล้ตัวกวี สัมผัสรับรู้ได้ด้วยการมองเห็นและจินตนาการวาดฝัน สู่การถ่ายทอดความงาม
อย่างมีศิลปะ ท าให้เกิดอลังการด้านความหมายที่กวีสรรเสริญผู้น าในประวัติศาสตร์ให้มีความลึกซึ้งน่า
ประทับใจ ซึ่งความงามอันลึกซ้ึงนี้สอดคล้องกับคุณลักษณะเด่นของงานนิพนธ์กวีนิพนธ์ประเภทกาวยะ
ชั้นเลิศท่ียอมรับในหมู่กวีสืบเนื่องกันมา  
 
  3. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

             เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่สะท้อนภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ปรากฏผ่านความงามของอลังการอุตเปรกษา ผู้วิจัยจะพิจารณาจากเนื้อความในโศลกที่ 23 ,24,28 
และโศลกที่ 33 ดังต่อไปนี้ 
                      1.พระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ขจรขจายไม่มีที่สิ้นสุด 
                          พระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ขจรขจายไม่มีที่สิ้นสุด ปรากฏอย่าง
ชัดเจนในโศลกท่ี 23 และโศลกที่ 24 ดังจะเห็นได้ว่าอลังการอุตเปรกษาในเนื้อความจารึกปราสาทตา
พรหมโศลกที่ 23 ขับเน้นพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ขจรขจายอย่างกว้างขวาง ราวกับ
ไม่มีที่สิ้นสุด  พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์แผ่ไปทั่วทุกทิศ อลังการอุตเปรกษาขยายจินตนาการ
ให้เห็นว่าพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประดุจบุตรของท้าวทักษะที่สร้างคุณประโยชน์
อย่างอเนกอนันต์ ดังนี้ 
 

  yasyāvdhipāragirikananagītakīrttiṃ 

    śrutvottarottaragatiryudhividrutāriḥ / 

        dhāma smarann iva vidamvitavān sisṛkṣūn 

            dākṣīn anantagamanān avanīṃ pramātuṃ // 23 
“หลังจากได้ยินพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้รับการสวดสรรเสริญ

แล้ว ณ อีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทร ภูเขา และป่าไม้ พวกข้าศึกผู้มีทางไปที่
สูงขึ้น ๆ (คือหนีไปไกล) ราวกับว่า จะล้อเลียนลูกของท้าวทักษะ  ผู้วิ่งหนีไปที่
ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อต้องการที่จะวัดแผ่นดิน” 

 
โศลกท่ียกมาข้างต้น จะเห็นได้จากค าที่บ่งชี้ iva มีความหมายว่า ดูราวกับว่า 

ซึ่งจัดเป็นอลังการอุตเปรกษาในรูปแบบจินตนาการลักษณะหนึ่ง อุตเปรกษาในโศลกนี้เรียกว่าวัสฺตุอุตฺ
เปฺรกฺษา หรือ สฺวรูปอุตฺเปฺรกฺษา ชนิดอุกตวิษยา กล่าวคือ กวีแสดงให้เห็นถึงวัตถุสองสิ่งที่มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งดูเสมือนกับสิ่งมีชีวิตมาเทียบกับ
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ลูกของท้าวทักษะอันน่าจะเป็นไปได้แสดงภาพเทียบเคียงให้เห็นความเหมือนกัน วรรณศิลป์ใน
เนื้อความนี้จึงมีความประณีตลึกซึ้งอย่างมาก กวีแสดงพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในด้าน
การแพร่ขยายแสนยานุภาพ ด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ กวีระบุว่าศัตรูได้วิ่งเตลิดในสนามรบ ไม่
กล้าเผชิญกับพระองค์ การขยายพระบารมีจนกว้างขวางตลอดรัชสมัย กวียกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ว่าเป็นผู้ที่มีวิถีทางขึ้นสู่จุดสูงสุด นั่นคือพระเกียรติยศได้รับการสวดสรรเสริญทั่วทุกหนทุกแห่ง ทั้ง
มหาสมุทร (ābdhi) ภูเขา (giri) และป่าไม้ (kānana) ข้อความที่กวีระบุว่า “ราวกับว่าจะล้อเลียนลูก

ของท้าวทักษะ” นั่นหมายความว่า กวีจินตนาการให้เห็นถึงพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แผ่
ปกคลุมพ้ืนโลกที่อยู่อาศัยของมนุษย์แผ่ไพศาลจนดูราวกับว่าลูกของท้าวทักษะทั้งหลายแข่งกันวัด
แผ่นดินโลก โดยวิ่งไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด การที่กวีแสดงพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่
สร้างสรรค์ประโยชน์สุดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้แก่แผ่นดินโลกในแง่นี้เป็นอลังการอุตเปรกษาที่เชื่อมโยง
กับอลังการอติศโยกติหรืออติศยะซึ่งเป็นอลังการสร้างความยิ่งใหญ่เกินจริงให้เนื้อความมีพลังอย่าง
ลึกซึ้งผสานกลมกลืนกันด้วย อนึ่ง ในประเด็นที่พาดพิงไปถึงอลังการอติศโยกติ จะกล่าวในหัวข้อการ
วิจารณ์อติศโยกติหรืออติศยะในจารึกปราสาทตาพรหมหัวข้อต่อไป ในที่นี้จะวิจารณ์ให้เห็นภาพ
อลังการอุตเปรกษาโดยเฉพาะ  ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาอย่างละเอียด ความลึกซึ้งของอลังการ                     
อุตเปรกษาในโศลกนี้ คือจินตนาการของกวีโดยสร้างภาพสองภาพซึ่งปรากฏในความคิดของกวีแล้ว
ถ่ายทอดออกมาเป็นความเปรียบอันงดงามและมีความสัมพันธ์กันโดยแสดงความหมายของอลังการซึ่ง
น่าจะเป็นไปได้ โดยใช้ค าศัพท์ว่า iva เป็นการเชื่อมร้อยภาพสองมิติทั้งภาพที่กวีได้ประจักษ์รับรู้ใน
ภาวะปัจจุบันกับสิ่งที่เป็นจินตนาการของกวีในความรู้สึกนึกคิด ภาพที่กวีสัมผัสได้ในภาวะปัจจุบัน คือ 
การที่กวีได้ประจักษ์ถึงพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังบทสวดสรรเสริญยกย่องพระราชา
พระองค์นี้ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ ส่วนภาพจิตนาการของกวีเป็นการมองภาพย้อนเวลาไปยังต านานของ
เทพปกรณัม คือ การกล่าวอ้างลูกของท้าวทักษะ ซึ่งถือว่าลูกหลานของท้าวทักษะนั้นมีจ านวนมาก 
และมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างโลก 

พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ที่ขจรขจายไปทั่วนี้ เป็นขนบส าคัญในการ
สร้างสรรค์อลังการให้มีความงามทางวรรณศิลป์ ดังที่พบอยู่เสมอในจารึกสรรเสริญพระมหากษัตริย์อยู่
หลายหลักดังนั้น ลักษณะร่วมของอุตเปรกษาซ่ึงมีความเป็นไปได้ในโศลกนี้จึงเป็นการย้ าปริมาณความ
แพร่หลายของสิ่งที่กวีสัมผัสได้ว่า คือ พระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับความแพร่หลายของ
เชื้อสายท้าวทักษะซึ่งสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่โลกอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด 

ในต านานเทพปกรณัม ท้าวทักษะนับถือว่าเป็นพระมหาประชาบดีที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดอย่างแท้จริง ท้าวทักษะเกิดจากนิ้วด้านขวาของพระพรหม และต านานบางแหล่งระบุว่าท้าว
ทักษะเกิดจากใจของพระพรหม จึงเรียกว่า มานสบุตร ท้าวทักษะมีความส าคัญในแง่เป็นพระบิดาของ
เหล่าทวยเทพ ฤษี รวมทั้งนาคและอ่ืนๆ จ านวนมาก บุตรของท้าวทักษะที่เป็นธิดานี้ได้อภิเษกสมรสกับ
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เหล่าทวยเทพ สืบเชื้อสายแตกแขนงอย่างกว้างขวาง ดังเช่นในอัคนิปุราณะ บุตรีของท้าวทักษะจ านวน
ถึง 57 นาง ได้เป็นชายาของเหล่าทวยเทพ ได้แก่ ธิดาทั้ง 10 นาง ท้าวทักษะยกให้พระยม ธิดาอีก 13 
นาง  ท้าวทักษะยกให้ กัศยปะ ธิดาอีก 26 นาง ท้าวทักษะยกให้ โสมเทพ ธิดาอีก 4 นาง ท้าวทักษะ
ยกให้อริสถเนมิ ธิดาอีก 2 นาง ท้าวทักษะยกให้ วหุปุตร และธิดาอีก 2 นางที่เหลือ ท้าวทักษะยกให้
อังคีรสเป็นชายา อนึ่ง บางต านานก็เล่าว่าธิดาจ านวน 12 นาง ได้แต่งงานกับกัศยปะ ส่วนอีก 27 นาง
แต่งงานกับพระจันทร์ ธิดาทั้ง 27 นาง นัยหนึ่งก็คือหมู่ดาวนักษัตรทั้ง 27 ดวงนั่นเอง และธิดาที่มีชื่อ
ว่า ภวนิ หรือพระนางสตี ได้แต่งงานกับพระศิวะ ในกรณีของพระศิวะนี้ ท้าวทักษะไม่เต็มใจที่จะให้
แต่งงานกับพระนางสตี เพราะพระศิวะไม่แสดงความนอบน้อมให้เป็นที่พอใจของท้าวทักษะ  ด้วย
รายละเอียดที่ว่าท้าวทักษะเป็นพระมหาประชาบดี กวีตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงน าบุตรที่
ก าเนิดจากท้าวทักษะมาเทียบเคียงกับพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนั้น หากมองใน
มิติที่คล้ายคลึงกันนี้ อลังการอุตเปรกษาจึงสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของการสร้างโลก สรรพชีวิต บ่อเกิด
แห่งอ านาจซึ่งลูกของท้าวทักษะได้ทรงกระท าให้เชื่อมโยงมายังการบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจของ   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การที่กวีกล่าวถึงบุตรของท้าวทักษะที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่โลก ก็เพ่ือจะ
สร้างจินตนาการให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสมือนกับท้าวทักษะ เนื่องจากกุศโลบายของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ประการหนึ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ โดยทรงกระชับสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศโดยรอบ 
คือ การมอบพระธิดาของพระองค์ให้เป็นพระชายาของเจ้าผู้ปกครองแว่นแคว้นดินแดนต่างๆ 
เหมือนกับท้าวทักษะทรงมอบบุตรีให้อภิเษกสมรสกับเทพองค์อ่ืนๆ จนท าให้สถานะของท้าวทักษะเป็น
พระประชาบดี เพราะแพร่หลายวงศ์วานอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าอลังการที่ใช้สื่อจินตนาการนับว่าเข้า
กันได้ดีกับการสถาปนาพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งแพร่หลายกว้างไกลให้เห็นภาพ
อย่างงดงามบริบูรณ ์

นอกจากเนื้อความโศลกที่ 23 จะสื่อความหมายให้เห็นพระเกียรติยศของ    
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้อย่างลึกซึ้งสวยงามแล้ว เนื้อความในโศลกล าดับต่อมา คือ โศลกที่ 24 จะเห็น
ได้ว่ากวียังคงใช้อลังการอุตเปรกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความโดดเด่นให้จารึกปราสาทตาพรหมสื่อ
เนื้อความแสดงพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ชัดเจนแจ่มแจ้ง ดังเนื้อความต่อไปนี้     
 

      manye yadīyayaśasāṃ sadṛśo yadi syād 

           ratnākaraś ca bhuvanatritayañ ca viṣṇuḥ / 

                  nāhartam ūrdhvam avanīm aśakat samudrāt 

           koṭikramair api na laṅghyituñ ca lokān // 24 
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“ข้าพเจ้าคิดว่า หากว่ามหาสมุทรและโลกทั้ง 3 เป็นเช่นเดียวกับ            
พระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินแล้วไซร้ พระวิษณุ (ในรูปวราหาวตาร) ก็คงไม่
สามารถที่จะยกแผ่นดินขึ้นมาเบื้องบนจากมหาสมุทรได้ และพระวิษณุ (พระวิษณุ
ในรูปวามนาวตาร) ก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามโลกทั้ง 3 ด้วยการก้าวโกฏิคร้ังได้” 

 

เนื้อความในโศลกที่ 24 ดังกล่าว ความโดดเด่นของอลังการอยู่ที่อลังการอุต
เปรกษาและอลังการอติศโยกติ เหมือนกับโศลกท่ี 23 อีกเช่นกัน เพราะฉะนั้น ในการวิจารณ์โศลกนี้จะ
กล่าวเฉพาะอลังการอุตเปรกษา ส่วนอลังการอติศโยกติ จะวิจารณ์ในหัวข้ออติศโยกติในจารึกปราสาท
ตาพรหมหัวข้อต่อไป 

กวียังคงใช้อุตเปรกษาในโศลกนี้ดังที่เรียกว่า วัสฺตุอุตฺเปฺรกฺษา หรือสฺวรูปอุตฺ
เปฺรกฺษา ชนิด อุกตวิษยาเหมือนกับโศลกที่วิจารณ์ไปก่อน โดยใช้ค าบ่งชี้ไว้ตอนต้นโศลกว่า manye 

หมายถึง ข้าพเจ้าคิดว่า ซึ่งมีความหมายคล้ายกับค าว่า śaṅke หมายถึง ข้าพเจ้าสงสัยว่า ค าศัพท์บ่งชี้
ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นการกล่าวถึงน้ าเสียงของกวีเพ่ือแสดงความคิดหรือจินตนาการอันมีปัจจัยสนับสนุน
ซึ่งน่าจะเป็นไปได้  

ในความรู้สึกของกวีดังเนื้อความในโศลกนี้ ความเป็นไปได้ของจินตนาการนี้อยู่
ที่กวีมองวัตถุอย่างหนึ่งว่ามีลักษณะอย่างนั้น และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แสดงให้เห็นได้
จากการสัมผัสรับรู้พระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะพระเกียรติยศอันเกิดจากการ
สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่พระราชอาณาจักร  

น่าสังเกตด้วยว่าโศลกนี้เป็นการเน้นย้ าพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ให้หนักแน่นต่อเนื่องจากการแสดงพระเกียรติยศของพระองค์ในโศลกก่อน ซึ่งเนื้อหาในโศลกนี้กวีกล่าว
แสดงความคิดของตนเองโดยแสดงพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดูราวกับว่าพระเกียรติยศนี้
แผ่ปกคลุมทั่วทั้งมหาสมุทรและโลกทั้งสาม ได้แก่ โลกมนุษย์ โลกสรรค์ และโลกบาดาล จินตนาการ
ดังกล่าวนี้จึงแสดงภาพให้เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างพระเกียรติยศกับมหาสมุทรและโลกทั้งสามว่า
มีความเชื่อมโยงกันในประเด็นที่เน้นย้ าถึงความยิ่งใหญ่ ความหนักแน่น และความงดงามอย่าง
กลมกลืนกัน รายละเอียดของอลังการที่สื่อเนื้อความเน้นย้ าถึงความหนักแน่นในประเด็นดังกล่าวนี้ จะ
แสดงรายละเอียดต่อไปในหัวข้ออติศโยกติในจารึกปราสาทตาพรหม 

อุตเปรกษาที่ปรากฏในโศลกนี้ แสดงภาพเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อวตารของ
พระวิษณุท้ังสองปาง คือ ปางวราหาวตาร และปางวามนาวตาร อย่างลึกซึ้งแยบยล ซึ่งปางอวตารของ
พระวิษณุทั้งสองปางเป็นการยืนยันจินตนาการของกวีให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น อีกทั้งยัง
แสดงความรอบรู้ของกวีในเรื่องศาสนา ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์อย่างลึกซึ้ง เพราะเหตุการณ์
อวตารของพระวิษณุท้ังสองปางนี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินและมหาสมุทรเช่นเดียวกัน จะเห็นได้ว่า
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ปางวราหาวตารพระวิษณุอวตารเป็นหมูป่าเพ่ือน าแผ่นดินใต้มหาสมุทรกลับมาตั้งไว้บนพ้ืนโลกดังเดิม 
ส่วนปางวามนาวตาร พระวิษณุอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยเพ่ือขอแผ่นดินสามก้าวจากท้าวพลี ซึ่งเมื่อท้าว
พลีรับรองที่จะให้แผ่นดินสามก้าว พระวิษณุก็กลายร่างใหญ่โตย่างพระบาทสามก้าว ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของจักรวาล 

 ดังนั้น เหตุการณ์อวตารของพระวิษณุท้ังสองปางนี้จึงสร้างภาพพระเกียรติยศ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้มหัศจรรย์เหนือเหตุการณ์อวตารของพระวิษณุยิ่งขึ้นไปอีก เพราะใน
ความคิดของกวีหากพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เทียบเท่ากับมหาสมุทรและโลกทั้งสาม 
พระวิษณุในร่างของหมูป่า และในร่างของพราหมณ์เตี้ยก็ไม่อาจจะยกแผ่นดินหรือก้าวข้ามแผ่นดินและ
มหาสมุทรซึ่งรองรับพระเกียรติยศพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไปได้เลยซึ่งรายละเอียดการเปรียบเทียบความ
ยิ่งใหญ่ระหว่างพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 กับพระวิษณุในรูปอวตารที่กล่าวมานี้จะแสดง
ให้เห็นความงามของเนื้อความในส่วนของอลังการอติศโยกติอย่างละเอียด 

 กล่าวได้ว่าเนื้อหาโศลกที่ 24 กวีแสดงจินตนาการในรูปของอุตเปรกษาที่
เรียกว่า วัสฺตุอุตฺเปฺรกฺษาชนิดอุกตวิษยาโดยใช้ค าว่า manye ชี้ให้เห็นภาพจ าลองความรู้สึกกวีได้อย่าง

งดงามเพ่ือสื่อถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเทียบได้กับมหาสมุทรและโลกทั้งสามให้
เห็นภาพได้ชัดแจ้ง เป็นรูปธรรม และล้อกับขนบการอ้างถึงพระวิษณุหนึ่งในเทพผู้สูงสุดของศาสนา
พราหมณ์ ดังเห็นได้จากจินตนาการของกวีในการสร้างภาพพระวิษณุซึ่งเป็นที่ยกย่องในหมู่สาวก
ไวษณพนิกายว่าทรงเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ก็อาจลดสถานะความยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

    2. วีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการรับรู้ของเหล่าพระมหากษัตริย์ 
                        วีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในการรับรู้ของเหล่าพระมหากษัตริย์นั้น 
จะเห็นได้ชัดเจนในโศลกที่ 28 ปรากฏอลังการอุตเปรกษาที่งดงามมากอีกบทหนึ่งในจารึกปราสาท      
ตาพรหม เนื้อความโศลกนี้พรรณนาพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นที่รับรู้ในบรรดา
กษัตริย์องค์อ่ืนๆ ที่นอบน้อมต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้เป็นอธิราชเหนือพระราชาองค์อ่ืนๆ กวีแสดง
ภาพวีรกรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อครั้งเสด็จไปยังอาณาจักรจามปาในคราวที่พระองค์ทรงพระชนม์
ไม่มากนัก แล้วทรงท าสงครามมีชัยเหนือศัตรู นับว่าเป็นภาพความยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของกวีอย่าง
มาก กวีได้สร้างอลังการอุตเปรกษาอย่างงดงามผ่านเนื้อความดังนี้ 
 

        campāgatasya yudhi yasya gṛhītamukta- 

         tadbhūdharasya caritāmṛytam anyabhūpaiḥ / 

          śrutvā natair hṛtam ivāñjalibhir varāṅge 

          siktaṃ mahohutavahoditatāpaśāntyai // 28 



389 
 

 

 

 

 

“เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จมาที่เมืองจามปา ในการสงครามได้
ทรงจับกษัตริย์ของเมืองนั้น และได้ทรงปล่อย ราวกับว่าน้ าอมฤต คือ 
ชีวประวัติของพระองค์ที่ถูกได้ยินแล้ว และถูกน ามาด้วยกระพุ่มมือโดยกษัตริย์
องค์อ่ืน แล้วรดลงบนศีรษะกษัตริย์จามปาพระองค์นั้น เพื่อจะท าให้ความร้อน
ที่เกิดขึ้นจากไฟ คือ อ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ดับลง” 

 
จะเห็นได้ว่าเนื้อความโศลกที่กล่าวถึงนี้  สื่อภาพออกมาได้สวยงามน่า

ประทับใจมาก อลังการที่โดดเด่น คือ อลังการรูปกะ กับอลังการอุตเปรกษา โดยเฉพาะอลังการ             
อุตเปรกษานั้น ในโศลกท่ี 28 จัดว่าเป็นอุตเปรกษาที่เรียกว่า วัสสตุอุตฺเปฺรกฺษา หรือ สฺวรูปอุตฺเปฺรกฺษา 
เพราะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งมีลักษณะที่เหมือนกัน และเป็นวัสตุอุตเปรกษาชนิด อุกตวิษยา 
คือ จินตนาการที่กล่าวถึงวัตถุที่เกี่ยวข้องโดยใช้ค าว่า iva แสดงความหมายเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่ามี
คุณลักษณะราวกับสิ่งหนึ่งซึ่งการใช้ iva ในโศลกนี้เชื่อมโยงกับอลังการรูปกะอีกชั้นหนึ่ง กล่าวคือ กวี
เปรียบเทียบเรื่องราวพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะวีรกรรมที่พระองค์เสด็จไปท าศึกยังเมืองจามปา
ซึ่งเป็นชีวประวัติส าคัญของพระองค์ว่าเป็นน้ าอมฤต กวีได้ใช้ความเปรียบรูปกะดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับ
อลังการอุตเปรกษาเพ่ือชี้ให้เห็นน้ าอมฤตอันเป็นเรื่องราวเล่าขานวีรกรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดูราว
กับมาราดรดลงบนกระพุ่มมือ และราดรดลงบนศีรษะของเหล่ากษัตริย์ที่แสดงความอ่อมน้อมต่อ       
พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การที่กวีอ้างถึงเหล่ากษัตริย์ต่างยินดีจดจ า ระลึกถึง
เรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยนัยนี้จึงเท่ากับว่ากวีสถาปนาสถานภาพลักษณ์
พระมหากษัตริย์ตามแบบอุดมคติเพ่ือโยงกับอ านาจความมั่งคงแข็งแกร่งของราชอาณาจักรกัมพูชา
ช่วงเวลาขณะนั้น อันมีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงปกครองอาณาจักรอย่างสุขสงบนั่นเอง 

อลังการอุตเปรกษาท่ีงดงามในโศลกนี้สัมพันธ์กับอลังการรูปกะอย่างแนบสนิท 
โดยกวีแสดงให้เห็นภาพสายน้ าอันสะอาดบริสุทธิ์ คือ น้ าอมฤตอันเปรียบเป็นชีวประวัติของ                 
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ตราตรึงในความรับรู้ของกษัตริย์ทั้งหลายกวีแสดงภาพให้เห็นว่าน้ าอมฤตอัน
เป็นน้ าที่บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และมีความเป็นอมตะนี้เทียบได้กับชีวประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ งมี
ความศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นอมตะเช่นเดียวกัน นอกจากชีวประวัติของพระองค์จะจารึกไว้เพ่ือเล่า
ขานถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ขณะที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จมาท าศึกและรบชนะพวกจาม มีชัยชนะ
เหนือกษัตริย์องค์อ่ืนๆ และเมื่อผู้ใดได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวก็ย่อมเกิดความปีติยินดีกันทั่วแล้ว น่าสังเกต
ว่าชีวประวัติในช่วงนี้ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นที่ซาบซึ้งยิ่งต่อความรู้สึกของกวี การที่พระเจ้า   
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ชัยวรมันที่ 7ประกาศชัยชนะเหนือกษัตริย์ทั้งหลายในสงครามจามเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางใน
ขณะนั้นทั้งฝ่ายราชส านักกัมพูชาและราชส านักจามปา161 

ในแง่กระบวนการสร้างสรรค์อลังการ ความโดดเด่นของโศลกนี้อยู่ที่กวียังสร้าง
ภาพให้เห็นในมิติของอุตเปรกษาที่ซ้อนทับอลังการรูปกะอย่างกลมกลืนกัน โดยแสดงความงดงามของ
ชีวประวัติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นสายน้ าอมฤตซึ่งในความคิดของกวีนั้น ชีวประวัติของพระองค์
ปรากฏเป็นภาพน้ าอมฤต หลั่งรดลงบนอวัยวะของเหล่ากษัตริย์  ซึ่งความสวยงามของอุตเปรกษาใน
เนื้อความจะฉายภาพสายน้ าในหม้อน้ าทองค าค่อยๆ ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า เบื้องล่างคือเหล่ากษัตริย์
แสดงความนอบน้อมในท่าประคองกรกระท าอัญชลีต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยน้อมพระเศียรแสดง
ความเคารพแทบพระบาท สายน้ าอมฤตจึงไหลมาต้องกระพุ่มมือและพระเศียรของพระมหากษัตริย์ 
และเหล่ากษัตริย์ต่างยินดีที่จะสัมผัสน้ าอมฤตนี้ คือ ยอมรับพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า        
ชัยวรมันที่ 7 ว่าเป็นต านานในความทรงจ าซึ่งเล่าขานสืบทอดต่อเนื่องมา นัยนี้จึงเห็นถึงความยิ่งใหญ่
ในสถานภาพพระราชาที่เหนือพระราชาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เห็นถึงความงดงามของอ านาจของ
พระองค์ที่เย็นฉ่ าดังสายน้ าอมฤต เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวประวัติที่ขับขานพระเกียรติยศอัน
บริสุทธิ์ และเห็นถึงความเป็นต้นแบบของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งประทับอยู่ในความรับรู้ของกษัตริย์
ทั้งหลายทั่วกัน ในส่วนความซับซ้อนแยบยลของกระบวนการประกอบสร้างอลังการในโศลกที่ 28 
ข้างต้น ยังชี้ถึงความสามารถของกวีอย่างชาญฉลาด ในการสร้างเรื่องราวอันเป็นวีรกรรมของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ที่เล่าขานกันสืบมาให้ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพจากการเชื่อมโยง
อลังการรูปกะผสานกับอลังการอุตเปรกษาฉายภาพชีวประวัติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นดังน้ าอมฤต 
ผู้ใดฟังชีวประวัติของพระราชาพระองค์นี้ย่อมสัมผัสได้ถึงความเป็นอมตะรุ่งเรือง สุขเกษม และกวีสร้าง
ภาพให้เห็นอย่างงดงามว่าชีวประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดูราวกับน้ าอมฤตได้รดลงยังกระพุ่มมือ
และพระเศียรของเหล่ากษัตริย์อย่างน่าประทับใจยิ่ง 

    3. การพระราชทานเกียรติยศแก่บุคคลที่ใกล้ชิดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
                           การพระราชทานเกียรติยศแก่บุคคลที่ใกล้ชิดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสิ่งที่   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงปฏิบัติให้เห็น ดังเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม กวีกล่าวว่านอกจาก      
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะทรงแสดงความเคารพต่อบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระองค์ พระราช
บิดา และพระราชมารดาอย่างสูงสุดแล้ว บุคคลที่ใกล้ชิดพระองค์ โดยเฉพาะครูและเครือญาติของครู 
ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แสดงความเคารพและทรงยกย่องเช่นกัน  

                                           
161รายละเอียดเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ช่วงเวลาดังกล่าว ผู้วิจัยได้อธิบายไว้อย่างละเอียดใน

หัวข้อ “บริบทางประวัติศาสตร์รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 : ยุคสมัยในการแต่งจารึกปราสาทตาพรหม” ของบทที่ 
3 “ภูมิหลังเกี่ยวกับจารึกปราสาทตาพรหม และบทแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทย” 
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 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏอลังการอุตเปรกษา สะท้อนผ่านเนื้อหาในโศลกที่ 33 
กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระราชทานเกียรติยศแก่พระเชษฐาของพระองค์ ดังเนื้อหาต่อไปนี้ 
 

         tasyaāgrajasyāgravadhūṣu devī 

         svāminyabhikhyām api yo vya atārīt / 

         tadīyamukhyānucareṣu senā- 

         pateś ca rājānucareshva ivaākhyām // 33 
“พระองค์พระราชทานชื่อ เทวีสวามิมี แก่พระอัครภรรยาทั้งหลาย

ของพระเชษฐานั้น และได้พระราชทานชื่อแห่งเสนาปติ แก่ผู้ติดตามคน
ส าคัญของเขา ราวกับว่าเขาเป็นหัวหน้าของผู้ติดตาม  พระเจ้าแผ่นดิน” 

 
จากเนื้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ง

พระราชทานเกียรติยศแก่พระอัครมเหสีของพระเชษฐา โดยให้ชื่อว่า เทวีสวามี และยังพระราชทานชื่อ 
เสนาปติ ให้แก่ผู้อารักขาพระเชษฐาของพระองค์ด้วย กวีแสดงภาพอุตเปรกษาโดยใช้ค าบ่งชี้ว่า iva คือ 
การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งเพ่ือแสดงจินตนาการของกวีว่าสิ่งหนึ่งราวกับภาพของสิ่งหนึ่ง สอดคล้องกับ
รูปแบบอุตเปรกษาที่เรียกว่าวัสสตุอุตฺเปฺรกฺษา หรือ สฺวรูปอุตฺเปฺรกฺษา และเนื่องจากมีค าบ่งชี้ดังกล่าว
จึงจัดเป็นวัสตุอุตเปรกษาชนิด อุกตวิษยา 

ภาพที่กวีแสดงจินตนาการผ่านอลังการอุตเปรกษาในโศลกนี้ จะเห็นว่ากวีสื่อ
ให้เห็นความส าคัญของผู้ติดตามพระเชษฐา โดยต าแหน่งเสนาปติ นับว่าเป็นต าแหน่งพระราชทานหรือ
เพ่ือเชิดชูเกียรติบุคคลส าคัญ กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้พระราชทานชื่อนี้แก่ผู้ติดตามคน
ส าคัญของพระเชษฐา ราวกับว่าผู้ติดตามของพระเชษฐาเป็นหัวผู้ติดตามของพระเจ้าแผ่นดินเสียเอง 
คือ มองผู้ติดตามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาปติ มีต าแหน่งอันมีเกียรติเทียบเคียงได้กับผู้ติดตามของ
พระราชา 

อย่างไรก็ตาม หากมองภาพนัยนี้ นับว่าเป็นการยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ในทางอ้อมด้วย เพราะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง แม้บุคคล
ใกล้ชิด พระองค์ก็พระราชทานต าแหน่งอย่างยิ่งใหญ่ให้  ดังนั้น การแสดงภาพที่ปรากฏนี้จึงเป็น
วัตถุประสงค์ของกวีที่มองพระเชษฐาว่าราวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อนึ่ง พระเชษฐาที่กวีกล่าวถึง
ข้างต้น แม้ในบริบททางประวัติศาสตร์จะไม่ปรากฏว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีพระเชษฐาประสูติจาก
พระราชบิดา และพระราชมารดาเดียวกับพระองค์ แต่พระเชษฐาที่กวีกล่าวถึงในเนื้อความนี้ น่าจะ
เป็นบุคคลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเคารพยกย่องอย่างสูง คือ มีสถานะเหมือนเป็นพระเชษฐาของ
พระองค ์



392 
 

 

 

 

 

กระบวนการสร้างสรรค์อลังการอุตเปรกษาในโศลกข้างต้น เป็นการสร้างสรรค์
อลังการอุตเปรกษาที่เรียบง่ายที่สุดในบรรดาอุตเปรกษาที่พบในจารึกปราสาทตาพรหม เพราะไม่ได้
ปรากฏภาพในแง่จินตนาการที่เพริศแพร้ว แต่ความงามที่แฝงอยู่ในโศลกนี้เป็นความงามที่ท าให้เห็น
ภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น กล่าวคือ ทรงถือพระองค์ว่ามีความสัมพันธ์อัน
ลึกซึ้งกับบุคคลที่ใกล้ชิดกับพระองค์ ดังที่กวีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ทรงยกย่องว่าเป็น         
พระเชษฐา มีผู้ติดตามได้รับต าแหน่งอันทรงเกียรติเหมือนกับผู้ติดตามของพระอ งค์เอง การ
พระราชทานเกียรติยศแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวท าให้เห็นถึงความเมตตา และแสดงให้เห็นความ
ถ่อมพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั่นเอง 

  2. อลังการอุตเปรกษา ประเภทเหตุอุตฺเปฺรกฺษา 

                                        เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่แสดงความงามของอลังการอุตเปรกษา 
ประเภทเหตุอุตเปรกษา พบในโศลกท่ี 8 ดังนี้ 

   ในโศลกที่ 8 กวีกล่าวถึงสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยกล่าวถึง
พระนางกัมพุราชลักษมี ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในสายตระกูลทางฝ่ายพระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 กวีใช้อลังการอุตเปรกษาในรูปจินตนาการยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระนางกัมพุราชลักษมีทั้งด้าน
สถานภาพการถือก าเนิด พระเกียรติยศ และความงดงามรุ่งเรืองอย่างน่าประทับใจยิ่ง ดังนี้ 

 
 jātā tadīye nava gīta kīrtti 

 candorllasanmātṛkulāmvu rāśau / 

 rarāja lakṣmīr iva yā satīnām 

 agresarī kamvujarājalakṣmīḥ // 8 

“พระนางกัมพุราชลักษมี ผู้โดดเด่นที่สุดในบรรดาสตรีที่ซื่อสัตย์ต่อ
สามี ประสูติแล้วในมหาสมุทร คือ วงศ์ฝ่ายพระมารดาที่รุ่งเรือง ราวกับ
พระจันทร์ที่งดงาม คือ พระเกียรติยศที่ไม่เคยถูกต าหนิ ราวกับว่าพระ
ลักษมีที่เกิดแล้วจากมหาสมุทร” 

 

                          เนื้อหาโศลกข้างต้น กวีใช้อลังการอุตเปรกษาเพ่ือสร้างความงดงามของ
เนื้อความในการกล่าวยกย่องพระนางกัมพุชราชลักษมี (kumbujarājalakṣmī) ผู้ทรงเป็นดังโชคแห่ง

พระราชาของชาวกัมพุชให้สมบูรณ์แบบที่สุด จะเห็นได้ว่ากวีเลือกใช้ค าศัพท์ว่า iva ซึ่งมีความหมายว่า 
ราวกับ เป็นการยืนยันจินตนาการของกวีในการมองภาพว่าสิ่งที่กล่าวถึงมีคุณลักษณะราวกับหรือ
คล้ายคลึงกับจินตนาการอีกสิ่งหนึ่งซึ่งกวีน ามาเทียบเคียงกัน  
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เมื่อพิจารณาความงามของอลังการ เนื้อความในโศลกที่ 8 จัดว่าเป็น                   
อุตเปรกษาชนิดที่เรียกว่า เหตุอุตฺเปฺรกฺษา คือ จินตนาการของกวีมองเห็นสิ่งไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงว่า
เป็นสาเหตุ และเป็นเหตุอุตเปรกษาชนิดย่อยที่เรียกว่า สิทฺธวิษยา ซึ่งหมายความว่า กวีมองภาพสิ่งที่
สร้างขึ้นในความรู้สึกนึกคิดสืบเนื่องจากเหตุว่าอาจจะเป็นไปได้ ค าอธิบายดังกล่าวสอดคล้องกับ
เนื้อความที่ยกมาข้างต้น โดยเฉพาะการประสูติของพระนางกัมพุชราชลักษมี และสถานภาพของ           
พระนางว่ามีความยิ่งใหญ่นั้น กวีได้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุสืบเนื่องจากการประสูติในมหาสมุทร ซึ่งความ
จริงแล้วเป็นเพียงความคิดค านึงของกวีว่าควรจะปรากฏภาพเช่นนั้น การที่กวีมองเหตุแห่งวาระถือ
ก าเนิดของพระนางกัมพุชราชลักษมีว่าทรงประสูติยังมหาสมุทร จุดประสงค์ส าคัญประการหนึ่งก็เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ความดีงามของเชื้อสายจันทรวงศ์ซึ่งเชื่อตามต านานเทพปกรณัมว่าพระจันทร์นั้นถือ
ก าเนิดข้ึนในเกษียรสาคร ในแง่นี้วงศ์พระจันทร์จึงสะอาดและบริสุทธิ์อย่างยิ่ง อีกนัยหนึ่งเมื่อพระนาง              
กัมพุชราชลักษมีทรงถือก าเนิดยังมหาสมุทรก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์พระนางกัมพุชราชลักษมี
เองให้มีความโดดเด่น กล่าวคือทรงเป็นสตรีผู้อยู่เหนือสตรีทั้งหลาย คือ มีความเป็นเลิศในบรรดาสตรี
ที่มีความจงรักภักดีต่อสามี  ขณะเดียวกันสาเหตุที่พระนางกัมพุชราชลักษมีประสูติในมหาสมุทรนั้น 
หากพิจารณาในแง่ของเหตุอุตเปรกษาก็จัดว่าเป็นสิทธวิษยา ภาพที่กวีกล่าวถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นนี้มี
ความเป็นไปได้ ดังจะเห็นว่ากวีเปรียบเทียบพระนางกัมพุชราชลักษมีสะอาดบริสุทธิ์งดงามราวกับ
พระจันทร์ และด้วยชื่อที่พ้องกันกับลักษมีจึงเปรียบเสมือนพระนางลักษมีชายาพระนารายณ์ อนึ่ง 
วาระประสูติของพระนางกัมพุชราชลักษมีก็มีความเป็นไปได้เช่นกันในการสร้างภาพให้เห็นจินตนา
ลักษณะร่วมกันกับการการประสูติของพระนางลักษมีเทวี ซึ่งทรงประสูติยังทะเลน้ านมเมื่อคราวเหล่า
เทพ และอสูรกวนน้ าอมฤต 

 ความแจ่มชัดและงดงามของอุตเปรกษาในโศลกนี้ เมื่อพิจารณาอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง จะเห็นแนวคิดของกวีในการสร้างจินตภาพจากการเลือกสรรอุปมานอันเป็นขนบ    
วัฒนธรรมวรรณศิลป์ในหมู่กวี อุปมานที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันดี เห็นได้จากการกล่าวถึง
พระจันทร์นั้น มักเปรียบหรือใช้แสดงสาระเข้าคู่กันกับหญิงสาว โดยเฉพาะใบอันงดงามของหญิงสาวมี
คุณลักษณะของผิวนวลผ่องกระจ่างใส เหมือนแสงพระจันทร์อ่อนๆ งดงามจับตาเช่นเดียวกับ       
พระลักษมีที่น ามาเทียบเคียงกับหญิงสาวที่งดงาม มีความเจริญรุ่งเรือง มีอ านาจเหนือสตรีทั้งหลาย 
เกิดในตระกูลที่ดีกวีจึงน ามาเปรียบกับพระนางลักษมี เหตุที่กวีน าสัญลักษณ์ คือ พระจันทร์ ซึ่งโยงไป
ถึงมหาสมุทร พระเกียรติยศ และพระนางลักษมี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต านานเทวปกรณัม
มาสร้างภาพพจน์สรรเสริญพระนางกัมพุชราชลักษมีดังเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมโศลกที่ 8 
ข้างต้น นอกจากจะเป็นขนบการสร้างอลังการให้งดงามเพริศแพร้วแล้ว ยังเอ้ือท าให้เข้าใจสารที่กวีสื่อ
ได้ง่ายขึ้นด้วย ดังจะเห็นได้ในเนื้อหาโศลกนี้ อุปเมยหรืออุปไมยที่กวีต้องการสื่อถึง  คือ พระนาง          
กัมพุชราชลักษมี ซึ่งทรงความงามยิ่งราวกับพระจันทร์  
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ในจินตนาการของกวีนั้นพระนางกัมพุชราชลักษมีประสูติขึ้นมาจากมหาสมุทร 
หากพิจารณาจากก าเนิดของพระจันทร์ก็บังเกิดขึ้นท่ามกลางมหาสมุทรในคราวทวยเทพและอสูรกวน
เกษียรสมุทรด้วยเช่นกัน พระจันทร์ถือก าเนิดมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจด ด ารงสภาวะเป็นทิพย์ 
ต านานเทพฮินดูเชิดชูพระจันทร์เป็นเครื่องประดับมวยผมของพระศิวะเจ้าจนงดงามเรืองรอง ดังที่มี
ต านานว่าพระศิวะยกเอาพระจันทร์มาเสียบเป็นเครื่องประดับเศียร พระศิวะจึงได้ฉายาว่า 
“จันทรเศขร”162กล่าวได้ว่าพระจันทร์ในจินตนาการของกวีแสดงสภาวะความงามอย่างยิ่งยวด 

ในมิติที่เหมือนกันระหว่างก าเนิดของพระนางกัมพุชราชลักษมีกับก าเนิดของ
พระจันทร์นี้ เป็นความจงใจของกวีที่จะแถลงเชื้อสาย“จันทรวงศ์”หรือ “โสมวงศ์” ดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้นเพื่อเชิดชูพระนางกัมพุชราชลักษมีที่ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลทางฝ่ายพระมารดา อันเป็น
เชื้อสายเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่วงศ์พระมหากษัตริย์แห่งเจนละกับวงศ์พระมหากษัตริย์แห่งฟูนัน ซึ่ง
กลวิธีการแต่งเพ่ือสร้างอลังการลักษณะนี้ จะเห็นได้จากเนื้อหาจารึกหันไชย โศลกที่ 3 กวีบรรยาย
พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าภววรมันที่ 2 โดยกล่าวถึงการสืบเชื้อสายจันทรวงศ์เช่นเดียวกัน และ
ได้ใช้อลังการเปรียบเทียบให้เห็นด้วยว่า พระองค์ประสูติในตระกูลของนางโสมา ผู้เปรียบดังพระจันทร์
ในท้องทะเล ดังนี้ 

 
       somānvaye prasūtasya somasyeya payonidhau / 

        kenāpi yasya tejastu jājvalīti sadāhave // 3 
  “อนึ่ง พระองค์ ผู้ประสูติในตระกูลของนางโสมา ผู้เปรียบดัง

พระจันทร์ในท้องทะเล ทรงมีเดชที่แผดเผาเหลือเกิน ทุกเวลาในเวลารบ (หรือ
ในการสังเวย) โดยประการใดประการหนึ่ง”163 

 
ขณะเดียวกันการที่กวีใช้อุปมานเปรียบเทียบ คือ พระศรี หรือพระลักษมีเทวี 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของพระนางกัมพุชราชลักษมีว่าทรงงดงามอย่างล้ าเลิศ ทั้งนี้ในบรรดาคุณสมบัติ
ความงามของสตรี พระลักษมีเทวีเป็นอมตะนิยายแห่งความงามเรืองโรจน์ไม่จืดจาง เพราะพระนางถือ
ก าเนิดจากเกษียรสาครอันบริสุทธิ์ จึงทรงเป็นยอดแห่งความปรารถนาของความงามอันน่าหลงใหลทั้ง
ปวง อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจในคุณสมบัติของสตรีเรื่อง “รูป”และ “กิริยา” ที่ดีพร้อมปราศจากที่ติ
เตียน จึงเหมาะสมยิ่งที่กวีจะเชิดชูพระเกียริยศของพระนางกัมพุชราชลักษมีว่าพระเกียรติยศของ              

                                           
162วิสุทธิ์ นิพนธ,์ วิสุทธ์นิพนธ์ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร,์ 2520), 9. 
163จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์ การศึกษาจารึกหันไชย, 28-29. 
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พระนางได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวาง เพราะพระนางเปรียบประดุจพระลักษมีเทวีซึ่งเป็น
เครื่องประดับสายตระกูลอันยิ่งใหญ่สูงส่ง 

 ด้วยเหตุที่กวีสร้างความงามของอุตเปรกษาโดยกล่าวถึงเหตุอุตเปรกษาอย่าง
ละเอียดซับซ้อน อาศัยอุปมานเป็นสื่อเปรียบที่รู้จักกันดีอยู่แล้วกวีจึงน าความเชื่อตามคติศาสนาฮินดู
มาประสานกับเนื้อหาสรรเสริญพระเกียรติได้อย่างลงตัว ความลึกซึ้งของอลังการอุตเปรกษาในโศลกนี้
สัมพันธ์กับการถือก าเนิดของพระนางกัมพุชราชลักษมี เนื่องจากผู้รับสารต้องเข้าใจกลวิธีทาง
วรรณศิลป์ว่ากวีมุ่งหมายสรรเสริญเชื้อสายโสมวงศ์หรือจันทรวงศ์ อันเป็นสายตระกูลที่มีชื่อเสียงกล่าว
ขานว่าบริสุทธิ์ นัยการสรรเสริญพระนางกัมพุชราชลักษมี อีกทางหนึ่งก็คือการประกาศความเก่าแก่
ของสายตระกูลโสมวงศ์คู่ขนานกันไปด้วย โดยภาพรวมอลังการอุตเปรกษาที่ปรากฏในจารึกปราสาท
ตาพรหม โศลกที่ 8 ดังที่ได้วิจารณ์มาตามล าดับจึงชี้ให้เห็นความงามตามกรอบการสร้างสรรค์        
อุตเปรกษา ที่เรียกว่าเหตุอุตเปรกษา ประเภทสิทธวิษยา กวีกล่าวถึงสาเหตุสถานภาพอันยิ่งใหญ่ของ  
พระนางกัมพุชราชลักษมีว่าสืบเนื่องมาจากเหตุที่พระนางประสูติในราชสกุลแห่งจันทรวงศ์ ซึ่งใน
ความคิดของกวีนั้น การประสูติของพระนางในมหาสมุทรมีความเป็นไปได้เมื่อน าต านานเทพปรณัมมา
เปรียบเทียบให้เห็นว่าพระนางลักษมีเทวีก็ถือก าเนิดยังมหาสาครคราวกวนน้ าอมฤต นอกจากนี้ปัจจัย
ส าคัญที่สนับสนุนให้อลังการอุตเปรกษามีความชัดเจนในการสื่อภาพ ก็คือ การกล่าวอ้างอุปมานเป็น
สื่อเปรียบเทียบดังที่วิจารณ์ไปข้างต้น 
                          3. อลงัการอุตเปรกษา ประเภทผลอุตเปรกษาหรือสิทธวิษยาผโลตเปรกษา 

  เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่แสดงความงามของอลังการอุตเปรกษา 
ประเภทผลอุตเปรกษา หรือสิทธวิษยาผโลตเปรกษา พบในโศลกที่ 20 และโศลกที่ 22 ดังนี้เนื้อหาทั้ง
สองโศลกนี้มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน คือ การแสดงภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่าง
งดงาม 

เนื้อหาในโศลกล าดับที่ 20 จะเห็นได้ว่ากวียกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยใช้
อลังการ อุตเปรกษาอย่างดงามเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โศลกที่ 20 นี้ปรากฏอลังการรูปกะที่โดดเด่น
ด้วย ในตัวอย่างต่อไปนี้จะวิจารณ์เฉพาะอลังการอุตเปรกษาเท่านั้น ดังนี้ 

 
     yaṃ prāpya kāntam anavadyaguṇaikarāgī 

       māśaṃsitan nu dharaṇ īndra bhujaṅgajātam / 

     prācyān nikāmagaṇikā rucim apy apāsya 

       dhātrī ratiṃ vidadhatī suṣuve śubhāni // 20 
  “พระนางปฤถวี ผู้เป็นราวกับว่าหญิงแพศยา ผู้มากด้วยความใคร่ 

หลังจากที่ได้รับพระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) เป็นสามี ผู้เป็นลูกของชายชู้ 
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คือ  พระเจ้าธรณีนทร ผู้ได้รับการสรรเสริญแล้วโดยพระมารดา ขณะที่มี
เพศสัมพันธ์ พระนางผู้ยึดติดอยู่อย่างเดียวกับคุณสมบัติที่ไม่มีที่ติ จึงเป็นผู้ที่ไม่
มีความสนใจทางกาม จึงได้ปล่อยสิ่ งที่ งดงามออกมา (ท าให้แผ่นดิน
เจริญรุ่งเรือง) โดยหลีกเลี่ยงความพึงพอใจที่เคยมีอยู่แต่ก่อน” 

 
เนื้อความในโศลกนี้ ปรากฏอลังการที่โดดเด่น คือ อุตเปรกษากับรูปกะ ใน

ส่วนอุตเปรกษาจัดว่าเป็นผลอุตฺเปฺรกฺษา หรือ สิทธวิษยาผโลตเปรกษา กล่าวคือ ด้วยคุณสมบัติของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีความรักอย่างประเสริฐไม่ด่างพร้อย พระเกียรติยศบริสุทธิ์เช่นนี้เอง จึงส่งผล
ให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นที่รักยิ่งของพระนางปฤถวี หรือที่รู้จักกัน คือ พระแม่ธรณี พระมารดา
ของแผ่นดิน หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวได้ว่าพระนางปฤถวีมีความพึงพอใจยึดถือพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็น
สามี ในขณะเดียวกันพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญโดยพระมารดา ซึ่งพระมารดา
อาจหมายถึงพระนางศรีชยราชจุฑามณีหรือนัยที่แฝงคือ พระนางลักษมี ศักติของพระวิษณุ เนื่องจาก
เนื้อความกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดจากพระยานาคราช คือ พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 ซึ่ง
เป็นพระราชบิดา ดังนั้นการอ้างถึงทั้งพระนางปฤถวี พระนางลักษมี และพระยานาคราช จึงส่งเสริม
อลังการอุตเปรกษาให้มีความมหัศจรรย์ยิ่ งขึ้นอีก และผลที่สืบเนื่องประการต่อมาการที่                  
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงปกครองแผ่นดินด้วยความรัก พระองค์จึงทรงปล่อยสิ่งที่งดงามออกมา คือ 
แผ่นดินมีความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้น พระมหากษัตริย์กับแผ่นดินโดยนัยนี้จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่าง
แนบแน่น  

ด้วยเหตุนี้กวีได้สร้างภาพด้วยอลังการอุตเปรกษาอย่างงดงามเพ่ือแสดงให้
เห็นว่าพระนางปฤถวีดูราวกับหญิงโสเภณีผู้ไม่สนใจในผู้ชายคนใดอีก นอกจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
แต่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาในแง่นี้ จะเห็นชัดเจนว่ากวีกล่าวถึงธรรมชาติที่เบี่ยงเบนในวิสัยของหญิง
โสเภณี เพราะตามปกติของหญิงโสเภณีย่อมมีความรักแจกจ่ายให้กับผู้ชายไปทั่ว ดังนั้น การที่หญิง
โสเภณีมอบความรักเพ่ือผู้ชายเพียงคนเดียว จึงเป็นความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ
เช่นเดียวกับพระนางปฤถวีที่ไม่พอใจพระมหากษัตริย์องค์ใดอีก หากไม่ใช่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

จะเห็นได้ว่าเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม โศลกที่  20 ข้างต้นนี้
เชื่อมโยงกับเนื้อความในโศลกที่  19 ดังที่วิจารณ์ไปก่อน ทั้งนี้ เพราะในความคิดของกวีนั้น                   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถือก าเนิดขึ้น ก็ด้วยการรังสรรค์จากพระพรหม พระองค์จึงมีคุณสมบัติอันเลิศ
เหนือบุคคลธรรมดา แต่อีกแง่หนึ่งความงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็เนื่องมาจากพระราชจริยา
วัตรอันประเสริฐของพระองค์เอง นอกจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะได้รับความงามอันเป็น
คุณลักษณะประจ าพระองค์ กวียังกล่าวยกย่องอีกว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้นทรงมีความรักเพียง
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หนึ่งเดียว โดยปราศจากลักษณะอันบกพร่อง ซึ่งความรักเพียงหนึ่งเดียวที่กวีสื่อภาพสะท้อนของ    
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ข้างต้นนี้ คือ ความรักในการปกครองแผ่นดินและความรักตามอุดมการณ์            
พระโพธฺสัตว์ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึดถืออันเป็นความรักที่อยู่เหนือความรักอ่ืนใดอย่างสูงสุด 
ดังนั้น ความหมายที่กวีสื่อในเนื้อหาโศลกที่ 20 จึงเน้นให้เห็นความรักที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึด
มั่น โดยใช้อลังการอุตเปรกษาสนับสนุนให้เห็นแนวคิดของกวีได้แจ่มแจ้งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่า            
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นผู้มีความรักอย่างยอดเยี่ยมในคุณสมบัติที่ไม่ด่างพร้อย ทรงมีความรักเพียง
หนึ่งเดียวนั้น การตีความในแง่นี้ท าให้เกิดอลังการหลายมิติ ในมิติแรกอาจมองว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ทรงควบคุมพระองค์มิให้หลงใหลในความรักอันฉาบฉวย ทรงยึดมั่นในความรักเพ่ือทวยราษฎร์
อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความรักอันงดงามสร้างสรรค์ความสงบสุขให้แก่แผ่นดิน ความรักนัยดังกล่าวนี้
จัดเป็นความรักทางโลก มองเห็นเป็นรูปธรรม ดังที่กวีแสดงภาพให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7 ทรง
ปลดปล่อยสิ่งที่งดงามออกมา นั่นคือ แผ่นดินภายใต้การปกครองของพระองค์นั้นมีความร่มเย็นสงบ
สุข ความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงดูราวกับว่าพระมารดาแห่งแผ่นดิน
พอใจพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดความรักต่อพระองค์อย่างลึกซึ้ง น่าสังเกตด้วยว่า การที่กวีสื่อภาพว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงปล่อยสิ่งที่งดงามออกมา จนท าให้แผ่นดินมีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ภาพที่กวี
สื่อนี้เป็นขนบประการหนึ่งที่กวีสื่อถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์ว่ามีคุณงามความดีอย่างเต็ม
เปี่ยม ในจารึกแม่บุญตะวันออก กวีสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ก็
สะท้อนภาพที่แฝงนัยที่คล้ายคลึงกันกับจารึกปราสาทตาพรหม ดังเนื้อความโศลกท่ี 23 ความว่า 

 
  yas sarvatas sarvaguṇān paṭimnā 

  ruces sadā dhāraviśeṣam ujjhan / 

  upādade lokahitāya bhāsvān  

  rasān iva pratyaham astatandriḥ // 23164
 

  “พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงรับเอาคุณที่มีอยู่ทั้งหมดจากทุกๆ 
สิ่งอย่างรวดเร็ว แล้วทรงปล่อยออกมาอยู่ซึ่งสายธารวิเศษแห่งความพอใจ
ตลอดเวลา ราวกับว่าพระอาทิตย์ฉายรัศมีรับเอาสายน้ าเพื่อประโยชน์แก่
ชาวโลกอยูทุ่กๆวันอย่างไม่รู้จักเหนื่อยล้า”165  

 
นอกจากนี้ เนื้อหาจารึกปราสารทตาพรหม โศลกที่ 20 ความงามที่เกิดจาก

การตีความอย่างลึกซึ้ง คือ การสร้างภาพความเหมือนกันระหว่างพระนางปฤถวีกับหญิงโสเภณี ซึ่ง

                                           
164L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 313. 
165Ibid.,334. 
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ต่างหลงรักพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยไม่สนใจผู้ชายคนใดอีก อย่างไรก็ตาม พระนางปฤถวีในต านาน
เทวปกรณัมก็สื่อถึงพระนางลักษมีได้อีกด้วย ดังคัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวถึงพระนางลักษมีว่าเป็น
มารดาของโลกอยู่ชั่วนิรันดร์ พระลักษมี คือ ศรีแห่งแผ่นดิน166 มองจากนัยนี้ พระนางลักษมีก็หลงรัก
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไม่สนใจผู้ชายคนอ่ืน  

ยิ่งไปกว่านั้น หากมองในมุมมองพระพุทธศาสนาความรักในทางโลกนี้ คือ 
กาม ซึ่งกามมีความละเอียดลึกซ้ึง มีความหมายอย่างกว้างขวางหลายระดับ เพราะสิ่งอันเป็นความใคร่ 
ความอยาก ความปรารถนา สิ่งที่น่าปรารถนา น่าใคร่น่าลิ้มลอง ล้วนเข้าข่ายขอบเขตของกามทั้งสิ้น 
หรือหากจ าแนกกามจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.กิเลสกาม (กิเลสที่ท าให้เกิดความใคร่) และ            
2.วัตถุกาม (วัตถุอันน่าใคร่หรือเรียกว่า กามคุณ คือ สิ่งน่าปรารถนา 5 ประการ ได้แก่ รูป รส กลิ่น 
เสียง และสัมผัส) 167 ความรักของพระนางปฤถวีหรือพระนางลักษมีที่ เกิดจากความหลงรัก                  
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงเป็นความรักอันสอดคล้องกับกามในทางพระพุทธศาสนาที่กามยังเกาะเกี่ยว
ยึดติดในเรื่องรูป รส กลิ่น เสียง กิริยาอาการต่างๆ ซึ่งยั่วเย้าอายตนะภายนอก ในมิติที่สอง การมอง
ภาพความรักเพ่ือให้เกิดอลังการอย่างลึกซึ้งในอีกระดับหนึ่ง จะเห็นได้จากการที่กวีกล่าวว่า                  
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีความรักอย่างยอดเยี่ยมในคุณสมบัติที่ไม่ด่างพร้อย ความรักที่กวีกล่าวถึง 
หมายถึงสิ่งใด อาจไม่ใช่ความรักทางโลก คือ การที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมอบความรักอย่างเต็ม
เปี่ยมแก่การปกครองแผ่นดิน เพ่ือสถาปนารัฐของพระองค์ให้มีความรุ่งเรืองแต่เพียงเท่านั้น ทว่าความ
รักอันบริบูรณ์อยู่ในพระราชหฤทัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะมีนัยของความหมายลุ่มลึกอีกหรือไม่ 
เมื่อพิจารณาเนื้อหาตอนท้ายของจารึกปราสาทตาพรหมหลักเดียวกันนี้ เนื้อหาโศลกที่ 141 กวีระบุ
จุดมุ่งหมายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้อย่างชัดแจ้งว่า ขอให้พระมารดาของข้าพระองค์ก้าวข้ามพ้น
ห้วงแห่งมหาสมุทร คือ ภพของมนุษย์ทั้งหลาย เพ่ือให้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า และในตอนท้าย
ของจารึกปราสาทพระขรรค์ โศลกที่ 172 เนื้อความคล้ายกันกับจารึกปราสาทตาพรหม กวีแถลง
ความมุ่งม่ันของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้ประการหนึ่งว่า “ต้องการพาสัตว์โลกข้ามมหาสมุทร คือ การ
เวียนว่ายตายเกิด” ดังนั้น ความรักอันยอดเยี่ยมในคุณสมบัติที่ไม่ด่างพร้อยอันเป็นคุณสมบัติของ          
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นัยนี้จึงเป็นอลังการอุตเปรกษาอันประณีตงดงาม สะท้อนมโนทัศน์ความรักตาม
คติความเชื่อในพระโพธิสัตว์ที่มองความรัก คือ การเสียสละเพ่ือมวลมนุษย์ ความรักที่จะท าความดี
                                           

166ดังข้อความในคัมภีร์วิษณุปุราณะ อัธยายะที่ 8 กล่าวยกย่องพระศรีไว้ว่า “ศรี (พระลักษมี) ของ      
พระวิษณุนี้ ผู้เป็นมารดาของโลกอยู่ช่ัวนิรันดร์ ทรงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระวิษณุผู้ทรงแทรกซึมอยู่ทุกหนทุก
แห่ง” และ “ถ้าพระนางศรีเป็นแผ่นดิน พระหริก็ทรงเป็นผู้ค้ าจุนแผ่นดิน” อ้างถึงใน สุภาพร พลายเล็ก, “การศึกษา
เปรียบเทียบเรื่องจักรวาลวิทยาในคัมภีร์วิษณุปุราณะและไตรภูมิพระร่วง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 628. 

167พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 14 
(กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, 2553), 15-16. 
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เพ่ือสรรพสัตว์ ในแง่นี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงทรงเปรียบประดุจพระโพธิสัตว์ในร่างมนุษย์ เนื่องจาก
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักแห่งยุคสมัยนี้ ความรักเพียงหนึ่ง
เดียวในที่นี้ ก็คือ ความรักตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์ และความปรารถนาในหนทางไปสู่พระ
นิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ เป็นวิถีทางเพียงหนึ่งเดียวที่พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงปรารถนาอย่างยิ่งยวดที่จะบรรลุถึง  

กล่าวได้ว่า พระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังตลอดพระชนม์ชีพ คือ
การบ าเพ็ญบารมีอย่างอุกฤษฏ์ ดังปรากฏให้เห็นแนวทางปฏิบัติของพระองค์ในจารึกประจ าอาโรคยา
ศาลา ตาเมือนโต๊จ k.375 โศลกที่ 44 ด้านที่ 4 กวีชี้ให้เห็นความปรารถนาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ทรงอุทิศพระองค์เพ่ือช่วยประชาชนทั้งมวลให้ก้าวข้ามมหาสมุทรแห่งภพ คือ การเวียนว่ายตายเกิดดัง
ที่ว่า 

 
jagad ditātyaratha tṛṣas sa rājā 

punr vabhāṣe praṇidhānm etat / 

bhavāvdhi magnāñ janatāṃ samastāṃ 

uttārayeyaṃ sukṛtena tena // 44 
       “พระราชาพระองค์นั้น ผู้ทรงปรารถนาแรงกล้าถึงประโยชน์สูงสุด
แก่มวลมนุษย์ ได้ตรัส พระราชปณิธานนี้อีกคร้ังว่า ด้วยความดีที่ท าไว้แล้ว
นั้น ขอข้าพเจ้าได้ช่วยประชาชนทั้งมวล ซึ่งก าลังจมอยู่ในมหาสมุทร คือ 
ภพ (การมีการเป็น) ให้ข้ามพ้นไปได้ ด้วยเทอญฯ”168 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาสารที่สะท้อนจากเนื้อความจารึกข้างต้น จึงยืนยัน
เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมในโศลกท่ี 20 ซึ่งกวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสละความยินดี
ที่มีมาแต่ก่อน และได้ทรงสร้างความรักให้ เกิดขึ้น พร้อมกับทรงปล่อยสิ่ งที่น่ายินดีออกมา 
เพราะฉะนั้นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงทรงปฏิบัติตามแนวทางพุทธจริยาเพ่ือด าเนินไปสู่เป้าหมายอัน
สูงสุดนั้น คือ การเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างชัดเจน ความงดงามที่น่ายินดีจึงเป็นความเมตตากรุณา 

เมื่อพิจารณาอลังการอุตเปรกษาผ่านเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม โศลก
ที่  20  สรุปรายละเ อียดได้ ว่ าอลั งการ อุต เปรกษาสร้ า งภาพพระเจ้ าชั ยวรมันที่  7  ให้มี                       
พระคุณสมบัติเป็นที่รักยิ่งของแผ่นดิน ถึงขนาดพระนางปฤถวี หรือพระนางลักษมีเองเกิดความรักใน
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จนยอมรับพระองค์เป็นสามี กวีสร้างภาพให้เห็นว่าพระเทวีแห่งแผ่นดินนั้นดูราว
กับหญิงโสเภณีผู้หลงใหล มีความลุ่มหลงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยไม่ใฝ่ปองผู้ชายคนอ่ืน ในแง่นี้จะ

                                           
168อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน, 123. 
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เห็นความงดงามของอลังการอุตเปรกษาที่มีชีวิตชีวาน่าสนใจยิ่ง อนึ่ง ความรักอันเป็นพระคุณสมบัติ
หลักของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็อาจมองให้ลึกซึ้งได้หลายแง่มุม ความรักอันเป็นคุณสมบัติเพียงหนึ่ง
เดียวไม่ด่างพร้อย มิติแรกเป็นความรักส าหรับการปกครองแผ่นดิน เพ่ือความผาสุกของราชอาณาจักร 
เมื่อมองความรักท่ีลึกซึ้งยิ่งข้ึนอีก คือ ความรักเพ่ือมวลชน ไม่ใช่ความรักเพ่ือตนเอง อันเป็นอุดมการณ์
หลักของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงยึดมั่นตลอดรัชสมัยอย่างเหนียวแน่น 

เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมในโศลกล าดับต่อมา คือ โศลกที่ 22 กวียังคงใช้
อลังการ  อุตเปรกษาแสดงพระเกียริยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างหมดงดงดงาม กวีระบุว่า             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสืบเชื้อสายกษัตริย์แห่งสูรยวงศ์ พระองค์เป็นรัตนะบนพระเศียรของเหล่า
พระมหากษัตริย์  เนื้ อหาดั งกล่ าวกวี แสดงให้ เห็นถึ งความอาจหาญ แสดงวี รกรรมของ                          
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งทรงเสด็จไปยังสนามรบเพ่ือกระท าสงคราม มีพระลักษมีสถิตอยู่ที่พระองค์ จึง
ดูราวกับว่าพระลักษมีได้โอบกอดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้ในขณะนั้นอย่างแนบแน่น ดังเนื้อความที่ว่า 

 
                 śaṅke samastaguṇasaṃmatir aṃśumāli 

      vaṃśodbhavo vanipatīndravarāṅgaratnam / 

         gacchaty ayam mama kṛte samitīty atīva 

      harṣā yam ājikamalā ḍrḍham ālaliṅge // 22 
“ข้าพเจ้าสงสัยว่า พระลักษมีแห่งสงครามผู้ทรงพอพระทัยอย่างยิ่ง 

เพราะคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ ผู้ทรงเห็นพ้องกับสิ่งที่ดีงามทุกประการ 
ผู้ประสูติในวงศ์แห่งพระอาทิตย์ ผู้ทรงเป็นรัตนะบนพระเศียรของพระเจ้า
แผ่นดินทั้งหลาย เสด็จไปแล้วในสงคราม เพื่อตัวข้า จึงได้โอบกอดพระองค์ไว้
แล้วอย่างแนบแน่นในสนามรบ” 

 
จากเนื้อความที่โศลกที่ 22 ข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีใช้อลังการสร้างความงาม

ของเนื้อความ 2 รูปแบบ ได้แก่ อลังการอุตเปรกษาและอลังการรูปกะ ในการวิจารณ์โศลกนี้จะกล่าว
เฉพาะอลังการอุตเปรกษา ส่วนอลังการรูปกะจะวิจารณ์ในหัวข้อรูปกะในจารึกปราสาทตาพรหม 

อลังการอุตเปรกษาที่ปรากฏในโศลกที่ 22 สังเกตได้จากค าศัพท์ที่บ่งชี้ได้แก่ 
śaṅke ซึ่งมีความหมายว่า ข้าพเจ้าสงสัยว่า หรือ ข้าพเจ้าคิดว่า ซึ่งเป็นการเปิดเผยสรรพนามของตัวกวี
เองว่าตนนั้นได้เกิดความสงสัยในจินตนาการสิ่งที่นึกคิดไว้ ดังนั้น ความสงสัยของกวีจึงแสดงภาพ
จินตนาการสื่อถึงสิ่งที่มองเห็นและถ่ายทอดเป็นภาษาวรรณศิลป์นั้นให้มีความสมจริงในมิติของอลังการ 
และสะท้อนความสมจริงในความรู้สึกของกวี ดังจะเห็นได้ชัดในเนื้อความโศลกที่ 22 ความสงสัยของ
กวีเกิดจากได้ประจักษ์ถึงพระบุญญาธิการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงแสดงความสงสัยว่าพระนาง
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ลักษมีคงพอใจพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างมาก แล้วได้โอบกอดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้อย่างแนบชิด  
ดังนั้น เมื่อพิจารณาอุตเปรกษาในโศลกนี้จัดว่าเป็น ผลอุตฺเปฺรกฺษา หรือ สิทธวิษยาผโลฺตเปฺรกฺษา 

อุตเปรกษาท่ีเรียกว่าผลอุตฺเปฺรกฺษา ในเนื้อความนี้ กวียกย่องพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ว่าทรงมีพระคุณสมบัติอันดีงามทุกประการ ทั้งพระชาติก าเนิด และการสู้รบอันเป็นหน้าที่ของ
วรรณะกษัตริย์ และด้วยคุณลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลให้พระนางลักษมีเกิดความพึงพอใจ            
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างยิ่ง ขณะเดียวกันการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จไปในสนามรบเพ่ือทรงท า
สงครามก็เป็นความสงสัยของกวีเช่นกันว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงกระท าการเช่นนี้ก็เพ่ือพระนาง
ลักษมีนั่นเอง เพราะฉะนั้นในเวลาที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จออกสู่สนามรบ พระนางลักษมีจึงตาม
เสด็จพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไปด้วยแล้วได้โอบกอดพระราชาพระองค์นี้อย่างแน่นหนา 

การที่จะเข้าใจอลังการอุตเปรกษาดังเนื้อความโศลกข้างต้น จะต้องเข้าใจ  
ขนบหรือสมยะอันเป็นความเชื่อของกวีประการหนึ่ง คือ การกล่าวอ้างพระนางลักษมีหรือพระศรีที่มี
ความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระมหากษัตริย์ ซึ่งในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลักจะปรากฏ
บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระนางลักษมีอยู่เสมอ ตามปกติพระลักษมีจะสถิต
อยู่ ณ พระอุระของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ตลอดเวลา เพราะพระนางลักษมีจะยึดพระวิษณุเป็นที่
พ่ึง ดังเนื้อความตอนหนึ่งในจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 183 ที่ว่า “พระหริมีพระลักษมีนอนแนบ
อยู่ที่พระอุระ”169 

ดังนั้น โดยธรรมชาติของพระนางลักษมีพระนางจึงใจง่าย ไม่พอพระทัยที่จะ
ประทับอยู่กับผู้ใดเป็นเวลานาน ผู้ที่พระนางลักษมีจะประทับอยู่ด้วยเป็นเวลานานจะต้องเป็นผู้มีโชค
และมีคุณสมบัติอันเลิศยิ่งกว่าผู้อื่น ในแง่นี้พระวิษณุทรงมีโชคอย่างยิ่ง พระนางลักษมีจึงเลือกที่จะสถิต
อยู่กับพระวิษณุ170  

ตัวอย่างที่กวีกล่าวถึงพระลักษมีว่ามีความเจ้าชู้ พระนางจะหนีไปจากผู้ที่หมด
โชคทันที แล้วไปหาบุคคลใหม่ที่มีโชคยิ่งกว่า แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นในจารึกปราสาทพระขรรค์ โศลก
ที่ 20 ซึ่งเป็นจารึกร่วมยุคสมัยกับจารึกปราสาทตาพรหมความว่า “พระลักษมี ได้ถูกพระองค์ขังไว้ในที่
คุมขัง คือ นโยบาย (การปกครองที่ดี) โดยอาศัยคุณสมบัติของพระองค์ ที่เหนือผู้อ่ืนเพราะทรงคิดว่า
พระลักษมีเป็นผู้ที่ไม่อยู่นิ่งเฉย ได้กลายเป็นผู้ที่อยู่นิ่งเฉย..”171 และในโศลกท่ี 26 ความว่า “พระลักษมี
ของพระองค์ ผู้มักจะท่องเที่ยวไปเรื่ยยๆ เหมือนแมลงภู่ ได้ประทับอยู่แล้วที่ดอกบัวที่ประทับอันบาน

                                           
169L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 349. 
170จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “ค าบรรยายเรื่อง จารึกภาษาสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา,” ใน 

ภาษา-จารึก 7 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. เนื่องในวาระ
เกษียณอายุราชการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา), 39. 

171จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “จารึกปราสาทพระขรรค์,” ไทย-ภารต 84. 
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แล้วในสระน้ าคือสนามรบ ที่เข้าไปได้ยาก ที่สกปรก ที่มีภาพที่น่ากลัว ถูกปกปิดไว้ด้วยห่าฝนที่เป็น
ลูกศรอันหนาแน่น”172 ข้อความทั้งสองโศลกในจารึกปราสาทพระขรรค์ ยืนยันให้เห็นภาพว่าการที่  
พระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 ทรงมีโชคและความรุ่งเรืองมากจึงท าให้พระลักษมีซึ่งปกติเหมือนแมลงภู่บินไป
เรื่อยๆ กลับมาอยู่กับพระองค์โดยไม่ไปที่ไหนอีก ดังนั้น เมื่อกวีกล่าวสรรเสริญพระมหากษัตริย์ว่า          
พระนางลักษมีทรงสถิตอยู่ด้วย ภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นจึงเป็นดังภาพพระวิษณุ 
ซึ่งในจารึกสรรเสริญพระมหากษัตริย์หลายหลักกวีนิยมแสดงภาพให้เห็นว่าพระลักษมีจะโอบกอด           
พระวรกายของพระมหากษัตริย์อย่างแนบแน่น ดังจารึกสด๊กกกธม 2 พระลักษมีได้โอบกอด            
พระวรกายของพระเจ้าอุทยาทิตยะความว่า  

 
“ได้ยินว่า พระลักษมีได้โอบร่างกายของพระองค์ (พระเจ้าอุทยาทิตยะ) 

เหมือนพระอุมาโอบกอดวัตถุอันน่าปรารถนา ด้วยคิดว่า เราจะเป็นบุคคล
ประเภทไหนหนอ จึงจะได้โอบกอดครึ่งหนึ่งแห่งส่วนบนของพระสรีระ ที่
สวยงามและประเสริฐเช่นนั้น เหมือนบุตรีแห่งเทือกเขาหิมาลัยฉะนั้น”173  

 
ขนบของกวีดังกล่าวปรากฏชัดเจนในเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม โศลกที่ 

22 ด้วยเช่นกัน อลังการอุตเปรกษาซึ่งด าเนินตามขนบแสดงความสัมพันธ์อันแนบชิดระหว่างพระนาง
ลักษมีกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงสร้างภาพได้สวยงามยิ่ง สะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า            
ชัยวรมันที่ 7 ทรงมีโชคลาภ ทรงมีความเข้มแข็งกล้าหาญในการรบ เป็นเอกบุรุษผู้เก่งกล้าในแผ่นดิน 
ดังนั้น พระลักษมีเทวีจึงได้โอบกอดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้อย่างแนบแน่น มิติความงามดังกล่าวนี้จึง
เป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่ง (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) กับความสวยงามอ่อนหวาน (พระ
นางลักษมี) อย่างกลมกลืนโดยสมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อมองภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขณะทรงอยู่
ท่ามกลางสนามรบจึงไม่ใช่ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ดุร้ายน่าหวาดกลัว แต่เป็นภาพพระมหากษัตริย์ที่แฝง
ความงาม ความอ่อนโยน และความอ่อนช้อยขณะร่ายร าอาวุธอย่างงดงาม 

ที่น่าสังเกตด้วยอีกประการหนึ่ง ภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังที่กวี
กล่าวถึงในโศลกท่ี 22 นอกจากจะมีสถานภาพเป็นพระมหากษัตริย์นักรบแล้ว กวียังสื่อนัยแฝงให้เข้าใจ
ด้วยว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีสถานภาพเป็นพระสวามีของพระนางลักษมี เพราะกิริยาอาการของ    
พระนางลักษมีแสดงออกต่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้วยการโอบกอดสัมผัสรัดรึงพระวรกายของ              
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้แนบชิดกับพระเทวี แม้ขณะในยามสงคราม พิจารณาแง่มุมนี้ พระนางลักษมี

                                           
172เรื่องเดียวกัน,85. 
173ค าแปลจารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 อ้างถึงในชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกสด๊กก๊อกธม 2,” ใน 

จารึกในประเทศไทย เล่ม 3: อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16, 208. 
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ได้แสดงออกถึงการประกาศความเป็นภรรยา หรือชี้ให้เห็นความเป็นเจ้าของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
อย่างชัดเจน ภาพที่เกิดจากอลังการอุตเปรกษาในโศลกนี้ กวียังชี้ให้เห็นความน่าเลื่อมใสของ                
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพระราชาองค์อ่ืนๆ ได้แสดงความนอบน้อมด้วยความภักดีอย่างสูง ดังข้อความ
ว่า “ผู้ทรงเป็นรัตนะบนพระเศียรของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย” หมายความว่า พระเศียรของ
พระราชาที่นอบน้อมแทบพระบาทของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรากฏเป็นภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ที่สะท้อนผ่านเครื่องประดับที่แวววาวระยิบระยับบนพระเศียรของพระราชาเหล่านั้น การใช้ขนบ               
อุตเปรกษาในลักษณะดังกล่าวนี้ปรากฎในจารึกหลักอ่ืนด้วย ดังเนื้อความตอนหนึ่งในจารึกปราสาท            
สด๊กก๊อกธม 2 ที่ว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า พระบาทที่เหมือนดอกบัวทั้งคู่ที่มีความกรุณาต่อผู้กราบไหว้ของ               
พระเจ้า อุทยาทิตยวรมันคงจะแสดงความรักที่ตนมีต่อผู้จงรักภักดีให้ปรากฏออกมา จึงได้ท าให้หมู่
พระราชาที่น้อมเศียรลงมา และปรากฏเป็นภาพสะท้อนในพระนขะที่เหมือนแก้วมณีเข้าไปอยู่ใน
ตนเอง”174 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาได้วิจารณ์อลังการอุตเปรกษาในเนื้อความที่ยกย่องพระเจ้า             
อุทยาทิตยวรมันไว้อย่างน่าสนใจว่า 

 
“ในที่นี้ กวีมองเห็นภาพที่พระราชาทั้งหลายที่หมอบราบอยู่แทบพระบาท

ทั้งคู่ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมัน และภาพสะท้อนของพระราชาเหล่านั้นปรากฏ
อยู่ ในพระนขะของพระองค์  จึงจินตนาการไปว่า พระบาทของพระเจ้า             
อุทยาทิตยวรมันมีความกรุณาต่อผู้กราบไหว้บูชา จึงแสดงความรักของตนออกมา
โดยการให้ผู้กราบไหว้นั้นเข้าไปอยู่ในตัว จินตนาการนี้เก่ียวพันกับเรื่องทางศาสนา
ลัทธิภักดีที่เชื่อว่า พระเจ้าจะแสดงความรักของพระองค์ต่อผู้กราบไหว้บูชา ด้วย
การพาผู้ภักดีไปอยู่ใกล้ชิดพระองค์”175 

 

ความงดงามอย่างลึกซึ้งของอลังการอุตเปรกษาดังที่ได้วิจารณ์มาตามล าดับ จึง
ชี้ให้เห็นความเข้าใจของกวีในมโนทัศน์เรื่องขนบวรรณศิลป์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระนางลักษมี 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ที่มีพระบรมเดชานุภาพกว้างขวางจะมีพระลักษณมีหรือพระศรีสถิตอยู่ที่พระอุระ
ของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลา ดังเห็นจากการที่กวีเชื่อมโยงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง   
พระนางลักษมีกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างแยบคาย ซึ่งในจารึกปราสาทพระขรรค์ยืนยันแนวคิดนี้
ชัดเจนว่าพระนางลักษมีประทับอยู่กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยไม่ไปที่ไหนอีก  

ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ค าบ่งบอกจินตนาการของกวี คือ ค าว่า śaṅke ตั้งแต่
ด าเนินเรื่องก็ได้สะท้อนตัวตนของกวีในฐานะผู้เล่าเหตุการณ์ท่ีจินตนาการแล้วถ่ายทอดเป็นเรื่องราวอัน
                                           

174จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อุตฺปฺรกฺษา,” ใน ภาษา-จารึก 7, 14. 
175เรื่องเดียวกัน. 
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แสดงวีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เชื่อมโยงกับพระเทวีแห่งโชคลาภ หรือพระชายาของพระวิษณุ
เทพเจ้าแห่งการรักษาคุ้มครองโลกว่าพระองค์อยู่ในสถานภาพพระชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมี
ความพอใจอย่างยิ่งในการโอบกอดพระเจ้าชัยวรมันที่7 ขณะเสด็จไปสู่สนามรบ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ในแง่นี้จึงมีโชคเหมือนกับพระวิษณุ และมีความองอาจในการยุทธ์ยิ่งกว่าผู้ใด 

4. อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษาและผลอุตเปรกษา 
                      เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่แสดงความงามของอลังการอุตเปรกษา 

ประเภท ผลอุตเปรกษา หรือสิทธวิษยาผโลตเปรกษา พบในโศลกท่ี 19, 21 และโศลกที่ 27 เนื้อหาทั้ง 
3 โศลกมีแสดงรายละเอียดโดยการเชิดชูสถานภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่าน
เนื้อความดังนี้ 
                           1. การถือก าเนิดของพระเจ้าชัยวรมันที่  7 โดยการสร้างสรรค์จาก                 
พระพรหม 
                               เนื้อหาโศลกที่ 19 กวีเชิดชูสถานภาพอันสูงส่งของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใน
วาระที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประสูติขึ้นมา พระองค์ก็ได้รับการสร้างขึ้นจากพระเป็นเจ้า และ             
พระคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  การสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในจารึกปราสาท
ตาพรหมเป็นแนวคิดส าคัญ ดังนั้น อลังการที่กวีสื่อถึงพระมหากษัตริย์พระองค์นี้จึงมีความโดดเด่น
และงดงามอย่างมาก ดังเนื้อความในโศลกต่อไปนี้ กวีใช้อลังการอุตเปรกษาพรรณนาจินตภาพอย่าง
ประณีตลึกซึ้ง ดังนี้ 

 
          ṣāṇmāturasya vividhan nu vapuḥ prahṛṣṭair 

         ekaṃ kṛtaṃ vidhir avekṣya vidhitsur arttham  / 

          gāḍhopagūhanamudā haraśārṅgyanaṅgād 

         aiśvaryyaśauryyavapurekanidhiṃ vyadhād yam // 19 
          “พระพรหมคงจะเป็นผู้ต้องการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนั้นแน่ๆ  
หลังจากได้ทอดพระเนตรร่างกายของพระการตติเกยะที่แยกกันอยู่ ถูกท าให้
เป็นหนึ่งเดียว ด้วยความยินดี คือการกอดกันอย่างแนบแน่น ก็เลยทรงสร้าง
พระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที่ 7) ขึ้นมาให้เป็นขุมทรัพย์เพียงหนึ่ งเดียว ที่ได้
สร้างจากพระศิวะพระวิษณุ  และพระกามเทพ คือ ความเป็นใหญ่ ความกล้า
หาญ และความงาม ด้วยความยินดี คือ การโอบกอดกันอย่างแนบแน่น” 

 
เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมข้างต้น สังเกตจากค าศัพท์บ่งชี้ว่าเป็น         

อุตเปรกษาท่ีเรียกว่า อุกตวิษยา  ดังที่ปรากฏในบาทแรก คือ nu แปลว่า อย่างนั้นแน่ๆ กวีใช้ค านี้เพ่ือ

ยืนยันความคิดในจินตนาการของกวีว่าต้องเป็นเช่นนั้นที่น่าสังเกตเนื้อความในโศลกที่ยกมาจัดเป็น            
อุตเปรกษาในลักษณะของ วัสตุอุตฺเปฺรกฺษา หรือ สฺวรูปอุตฺเปฺรกฺษาก็ได้ และอาจจัดเป็นผลอุตฺเปฺรกฺษา
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หรือ สิทธวิษยาผโลตเปรกษาได้อีกด้วย กล่าวคือ กวีจินตนาการมองเห็นวัตถุอย่างหนึ่งว่ามีลักษณะ
เป็นอย่างนั้น ทั้งในแง่ความเป็นจริงวัตถุที่มองเห็นอาจเป็นเพียงจินตนาการของกวี ดังที่กวีได้มองเห็น           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ายิ่งใหญ่ราวกับพระศิวะ มีก าลังความกล้าหาญราวกับพระวิษณุ และงดงาม           
ล้ าเลิศราวกับพระกามเทพ ซึ่งในแง่ความเป็นจริงพระคุณสมบัติทั้งสามประการที่กวีกล่าวถึงความ
ยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ และความงดงามนั้นถือเป็นลักษณะเฉพาะของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่ง
แตกต่างจากบุคคลโดยทั่วไป ทั้งพระชาติก าเนิด และการมีบทบาททางด้านการเมือง ดังนั้น ใน
จินตนาการของกวีที่สะท้อนให้เห็นสถานภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งอยู่เหนือคนสามัญ จึงเทียบ
ความยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้กับเทพเจ้านั่นเอง การสร้างอุตเปรกษาในมิติดังกล่าวนี้จึงเรียกว่า                  
วัสตุอุตฺเปฺรกฺษา อลังการอุตเปรกษาดังที่กวีสื่อความมานี้ก็อาจจัดเป็นผลอุตฺเปฺรกฺษา โดยกวีแสดง
จินตนาการให้เห็นถึงวัตถุสิ่งหนึ่งว่าเป็นผลมาจากสิ่งหนึ่ง แม้ตามความเป็นจริงผลของอลังการอาจจะ
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ดังจะเห็นได้ว่าในโศลกนี้วัตถุหลักที่กวีกล่าวถึงคือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อันเป็นผล
จากการสร้างขึ้นของพระพรหมให้เป็นต้นแบบของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในโลก กวีล าดับเหตุการณ์ให้เห็นว่า
พระพรหมทรงรังสรรค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นด้วยความเบิกบานพระทัย หลังจากที่ได้ทอดพระเนตร
ร่างกายของพระการตติเกยะ ซึ่งกระจัดกระจายโดยรวมให้เป็นร่างเพียงหนึ่งเดียว คือ การสถาปนา
พระการตติเกยะขึ้นมา 

การที่พระพรหมทรงสร้างพระการตติเกยะซึ่งมีร่างที่กระจัดกระจายให้รวม
เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ ก็เพ่ือจะด าเนินเรื่องเชื่อมโยงมายังการถือก าเนิดข้ึนของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังนั้น 
ในแง่ศิลปะการประพันธ์จึงเป็นการสร้างจินตภาพคู่ขนานกัน ระหว่างการที่พระพรหมทรงรังสรรค์เทพ
การตติเกยะกับการที่พระพรหมทรงสร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมาบ้าง เนื้อความที่ว่าพระพรหมทรง
ปรารถนาที่จะรังสรรค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมาให้เป็นขุมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียวอันประเสริฐแก่
แผ่นดิน คือ ทรงมุ่งหวังที่จะรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ และความงามให้มารวมอยู่ในร่างของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นหนึ่งเดียวนั่นเอง  

ความงามของอุตเปรกษาในโศลกที่ 19 ดังเนื้อความที่กล่าวถึงนี้ จะเห็นว่ามี
ความโดดเด่นอยู่หลายแง่มุม ความงามที่โดดเด่นประการแรก คือ การที่กวีอ้างถึงพระพรหม (vidhir) 

ในฐานะที่มีบทบาทเป็นเทพผู้สร้าง (creator) ซึ่งได้สร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้เป็นต้นแบบบุคคลผู้
เลิศในโลก นับเป็นขนบวรรณศิลป์ที่เชื่อมโยงการสดุดีพระมหากษัตริย์ในมิติที่ยิ่งใหญ่  เมื่อพิจารณาให้
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมดังกล่าว กวี ใช้กลวิธีอ้างถึง (Allusion) โดยกล่าวถึง              
พระพรหมที่สร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมา เพ่ือแสดงให้เห็นพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ในสถานภาพที่สูงส่งกว่าบุคคลทั่วไป เนื่องจากพระพรหมในฐานะเป็นเทพผู้สร้างนั้น มักปรากฏการ
อ้างถึงในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลัก การอ้างถึงพระพรหมว่าทรงสร้างพระมหากษัตริย์จาก
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ต้นแบบของเทพเจ้า เป็นกลวิธีทางการประพันธ์เพ่ือสร้างความสมจริงในมิติของเทพปกรณัมให้ชัดเจน
เป็นรูปธรรม ดังจะเห็นอย่างชัดเจนว่าในมิติของเทพปกรณัม ต านานของเทพเจ้าฮินดู พระพรหม คือ 
หนึ่งในตรีมูรติมีบทบาทส าคัญสูงสุดในการสร้างโลกขึ้น พระพรหมทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆ ในโลก176 
อาทิ วรรณะทั้งสี่ ได้แก่ พราหมณ์ พระมหากษัตริย์ แพศย์ และศูทร 177 ด้วยเหตุนี้ นามหนึ่งของ     
พระพรหม คือ พระประชาบดี (prajāpati) หมายถึง พระเป็นเจ้าของสัตว์โลก178 ดังนั้น เมื่อกวีจารึก     

พระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ การถือก าเนิดของพระมหากษัตริย์จึงต้องเป็นสิ่งที่พระพรหมบันดาลให้
เกิดข้ึน  

ความงามที่ โ ดดเด่นประการที่ สอง  คือ  การ เทียบเคียง เทพเจ้ ากับ
พระมหากษัตริย์ ในจารึกปราสาทตาพรหม กวีแสดงอลังการอุตเปรกษาให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ถือก าเนิดขึ้นก็ด้วยการรังสรรค์ของพระพรหม เทพที่น ามาเทียบเคียงกับการรังสรรค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ต้องเป็นเทพที่มีคุณสมบัติยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี การที่กวีอ้างถึงพระการตติเกยะ 
หรือพระสกันทกุมาร ดังที่กวีใช้ศัพท์ว่า ṣāṇmāturasya แปลว่า ผู้มีแม่ 6 คน อันเป็นต านานใน
ปุราณะเล่าเรื่องราวพระการตติเกยะว่าได้รับการเลี้ยงดูจากนางกฤติกา หรือดาวลูกไก่ทั้ง 6 นาง เทพ
การตติเกยะมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นเทพแห่งการสงครามมีอานุภาพยิ่งใหญ่มาก 

ความงามที่โดดเด่นประการที่สาม คือ การสดุดีพระคุณสมบัติของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7  ดังจะเห็นได้ว่ากวีแสดงรายละเอียดต่อเนื่องอีกว่าการสร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมา
นั้นก็เสมือนกับการรวมสิ่งที่อ านาจสูงสุดมารวมไว้ที่พระองค์เอง ได้แก่ ความยิ่งใหญ่  (aiśvaryya) 

ความกล้าหาญ (śuaryya) และความงดงาม (vapur) ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันเลิศของเทพเจ้าทั้งสามองค์ 

คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระกามเทพ ด้วยเหตุที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้
เป็นเลิศอย่างแท้จริงนี้เอง พระองค์จึงได้รับการโอบกอดจากเทพผู้เรืองอานุภาพ คือ พระศิวะ (เทพผู้
ท าลายล้าง)พระวิษณุ (เทพผู้ปกปักรักษา) และพระกามเทพ (เทพผู้ทรงความงามที่สุด) หากพิจารณา
เทพทั้งสามองค์ที่โอบกอดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างใกล้ชิด จะเห็นว่ากวีเชิดชูพระคุณสมบัติของ    
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในรูปของจินตนาการอย่างประณีตสมบูรณ์ ภาพในจินตนาการของกวีแสดง  
ศักดานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าประดุจเทพที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์นี้ ดังจะเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้ทรงท าลายล้างสิ่งชั่วร้าย ทรงขับไล่ศัตรู ท าศึกสงคราม ก็เพ่ือความผาสุก

                                           
176Monier Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1299. 
177แนวคิดเกี่ยวกับพระพรหมที่เป็นเทพผู้สร้างและก าหนดวิถีชีวิตของแต่ละคนนั้น ปรากฏสมัยมหา

กาพย์และปุราณะ ซึ่งเป็นพัฒนาการแนวคิดของพรหมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเวท ในสมัยพระเวทพระพรหม
ปรากฏบทบาทเทพผู้สร้างบ้างแล้ว เพราะกล่าวถึงพระพรหมว่าทรงสร้างเทวะองค์อื่นๆ  

178E.W.Hopkins, Epic Mythology (Delhi: Indological Book House, 1968), 81. 
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ของทวยราษฎร์ เป็นผลจากการโอบกอดของพระศิวะ ภาพลักษณ์ของพระองค์ที่ดูแลทุกข์สุข ปกป้อง
รักษาราชอาณาจักรให้สงบร่มเย็นเป็นสุข เป็นผลจากการโอบกอดของพระวิษณุ และการเป็น
พระราชาในจินตนาการของกวีว่าทรงความงามหล่อเหลาอย่างยอดเยี่ยม เป็นผลจากการโอบกอดของ
พระกามเทพ  

การที่กวีกล่าวอ้างพระมหากษัตริย์คือภาคหนี่งของเทพเจ้า หรือมองรูปลักษณ์
ของพระมหากษัตริย์มีสถานภาพเช่นเดียวกับเทพเจ้า เป็นคติเรื่องเทวราชที่ยอมรับสถานะของ
ผู้ปกครองเทียบเคียงได้กับเทพเจ้านั้น ได้สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง 
เทวราชา เป็นค าภาษาสันสกฤต แปลว่า “เทวกษัตริย์” “หรือกษัตริย์แห่งทวยเทพ”179 แนวคิดเรื่อง
เทวราชาจึงมีบทบาทในราชส านักกัมพูชาอย่างสูง แม้ในราชส านักของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คติเรื่อง
พุทธราชาจะมีบทบาทที่เด่นกว่าคติเทวราชา แต่แนวคิดเรื่องเทวราชาเป็นแนวคิดส าคัญในการ
สร้างสรรค์งานวรรณศิลป์จนได้กลายเป็นขนบของกวีประจ าราชส านักที่ปรากฏในงานลายลักษณ์โดย
มุ่งยกย่องพระมหากษัตริย์ว่ามีความยิ่งใหญ่180 เช่นเดียวกับที่พระศรีหรือพระนางลักษมีมาสถิตที่        

                                           
179เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:  มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546), 49. 
180แนวคิดที่ว่าเทพเจ้ามาสถิตหรือรวมอยู่ในองค์พระมหากษัตริย์นั้น เป็นคติที่ปรากฏในวัฒนธรรม

อินเดีย คตินี้ได้สร้างความชอบธรรมให้กับอ านาจผู้ปกครองว่าผู้ปกครองมีสถานภาพเช่นเดียวกับเทพเจ้า กวีประจ า
ราชส านักกัมพูชารับแนวคิดนี้จึงแต่งจารึกเพื่อยกย่องสถานภาพของพระมหากษัตริย์เทียบเท่ากับเทพเจ้า ความเช่ือ
ดังกล่าวสะท้อนผ่านวรรณคดีไทยด้วย โดยเฉพาะการสร้างสรรค์วรรณคดีไทยในยุคแรกที่ได้รับอิทธิลจากวัฒนธรรม
ของขอม จะเห็นได้ชัดเจนในวรรณคดียอพระเกียรติ ดังเนื้อความยวนพ่ายโคลงดั้น วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น 
โคลงดั้นตอนหนึ่งสรรเสริญสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งกวีกล่าวว่าเทพเจ้าทั้งปวงแบ่งภาคมาถือก าเนิดเป็น  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาภ ดังเนื้อความทีว่่า 

   พรหมพิษณุบรเมศรเจ้า จอมเมรุ มาศแฮ 
  ย าเมศมารุตอร   อาศน์ม้า 
  พรุณคนิกุเพนทรา   สูรเสพย 
  เรืองรวีวรจ้า   แจ่มจันทร์ 
   เอกาทสเทพแส้ง  เอาองค์ มาฤา 
  เป็นพระศรีสรรเพชญ  ที่อ้าง 
  พระเสด็จด ารงรักษ   ล้ยงโลกย ไส้แฮ 
  ทุกเทพทุกท้างไหงว้   ช่วยไชย ฯ  
 เนื้อความของโคลงทั้ง 2 บท ดูใน กรมศิลปากร, วรรณกรรมสมัยอยุธยาเล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดี
และประวัติศาสตร์กรมศิลปากร, 2529), 305. 
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พระอุระของพระเจ้าจักรพรรดิตลอดเวลา มิติความงามของอุตเปรกษาในโศลกที่ 19 ข้างต้น จึงท าให้
เห็นสถานภาพและพระคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในแง่จินตนาการได้อย่างงดงามแจ่มแจ้ง  

นอกเหนือจากนั้น เมื่อพิจารณาอลังการอุตเปรกษาที่แสดงจินตนาการอัน
ยิ่งใหญ่ในการถือก าเนิดของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมดังอภิปรายมานี้ 
นับว่าเป็นขนบของอุตเปรกษาที่จะพบอย่างต่อเนื่องในจารึกแห่งอาณาจักรกัมพูชาหลายหลัก จะเห็น
ได้ว่าจารึกร่วมยุคสมัยเดียวกันดังที่ปรากฏในโศลกที่ 19 จารึกปราสาทพระขรรค์ อลังการอุตเปรกษา
แสดงจินตนาการให้เห็นถึงการถือก าเนิดของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเกิดจากการรังสรรค์ของ             
พระพรหมเช่นเดียวกัน  ดังจะเห็นขนบอลังการอุตเปรกษาต่อไปนี้ 

 
    vrahmāṇḍakāntim upacitya sudhābhiṣiktām 

    ādhāradhāmni ca nidhāya sulakṣaṇaṃ yam / 

    premṇā yathā svakuśalaṃ vidhadhe vidhātā 

    nūnañ cikīrṣur anavadyaguṇādhirājam//19 
    “พระพรหมเมื่อมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่มี
คุณสมบัติหาที่ติ คงจะได้สร้างพระเจ้าชัยวรมันให้มีลักษณะดี จนเต็ม
ความสามารถของพระองค์ ด้วยความรัก ด้วยการรวบรวมความงามในสากล
โลก แล้วน าความงามเหล่านั้นที่พระองค์รดด้วยน้ าอมฤตแล้วไปวางไว้ที่
ภาชนะ”181 

 

ในเนื้อความจารึกปราสาทพระขรรค์ โดยการรจนาของเจ้าชายศรีวีรกุมาร 
พระโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ร้อยกรองเนื้อหาในส่วนนี้ไว้ใกล้เคียงกับจารึกปราสาท
ตาพรหม กวีใช้จินตนาการที่แสดงให้เห็นถึงผลอุตเปรกษาว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดขึ้นจากการสร้าง
ของพระพรหมที่ประมวลเอาความงามอันสมบูรณ์แบบเพ่ือสร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้เป็นต้นแบบใน
โลก แล้วน าน้ าอมฤตมาหลั่งรดจนกลายเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7 ขึ้นมา เป็นผลให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
มีความสมบูรณ์เพียบด้วยลักษณะที่ดีอันหาที่ติมิได้ หากพิจารณาในมิตินี้ การสร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ขึ้นมาก็เพ่ือเป็นแบบแผนของพระกามเทพ เช่นเดียวกับในจารึกปราสาทตาพรหม การที่พระพรหม
สร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมาเพ่ือให้เป็นแบบแผนของพระการตติเกยะ แม้กวีจะมิได้เอ่ยถึง              
พระกามเทพโดยตรง แต่ตามต านานเทพฮินดู กามเทพผู้งดงามที่สุดก็เกิดขึ้นจากการสร้างของ             
พระพรหม โดยพระพรหมน ามวลสารอันหอมหวาน งดงาม มาสร้างสรรค์เป็นพระกามเทพขึ้น 

                                           
181จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อุตฺปฺรกฺษา,” ใน ภาษา-จารึก 7,12. 
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 หากพิจารณาเนื้อความอันใกล้เคียงกันนี้ในจารึกที่เก่าของอาณาจักรกัมพูชา
ยุคก่อนหน้า ดังเช่น ปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 กวีสดุดีพระเจ้าอุทยาทิตยะโดยแสดงอลังการอุตเปรกษา
ให้เห็นว่าพระพรหมสร้างพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ขึ้นมาอย่างประณีตบรรจง ยิ่งเห็นขนบการสร้าง
อลังการอุตเปรกษาท่ีเกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 

 
      sṛṣṭo mayā ruciviśeṣavivekabhājāyāto        

      harākṣidahanendhanataṃ manojaḥ / 

      ityātmabhūryamupapādya sudhāmayibhir 

      maneya smaraṃ rucibhirīśvaratāṃ niyāya // 6 
     “ข้าพเจ้ามีจินตนาการว่า ‘พระพรหมเมื่อได้ทรงสร้างพระเจ้าอุทยา
ทิตยะนั้น ด้วยความงามทั้งหลายที่ส าเร็จแล้วจากน้ าอมฤต แล้วจึงได้ทรงน า
กามเทพให้บรรลุถึงความยิ่งใหญ่อย่างแน่ๆ เพราะทรงคิดว่า เราผู้มีความรู้
เก่ียวกับความยอดเยี่ยมแห่งความงามได้สร้างกามเทพขึ้นมาแล้ว กามเทพนั้นได้
กลายเป็นเชื้อเพลิงจากพระเนตรของพระศิวะเสียแล้ว’”182 

 

เนื้อความในจารึกปราสาทสด๊กก๊อกธม 2 โศลกท่ี 6 ที่ยกมาดังกล่าว จะเห็นได้
ว่ากวีใช้อลังการอุตเปรกษาอันเป็นขนบที่เชิดชูพระคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์ว่ามีความงามเป็น
เลิศเช่นเดียวกับเนื้อความโศลกที่ 19 ในจารึกปราสาทตาพรหม และจารึกปราสาทพระขรรค์ซึ่งกล่าว
ไปก่อนหน้า เนื้อหาค าประพันธ์ตัวอย่างนี้ แสดงให้เห็นว่า ข้าพเจ้า (mayā) ในที่นี้ คือพระนางลักษมีได้
จินตนาการล าดับเรื่องราวให้เห็นว่าพระพรหม ซึ่งทรงส าคัญพระองค์เองว่าเป็นผู้มีความรู้อันยอดเยี่ยม
ในเรื่องความงาม ได้ทรงสร้างรูปอันงามเลิศของพระเจ้าอุทยาทิตยะ โดยทรงประมวลเอาความงามทั้ง
ปวง แล้วทรงน าน้ าอมฤตมารินรดวัตถุแห่งความงามนั้นจนก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นมา วัตถุประสงค์ของ      
พระพรหมในการสร้างแบบแผนความงามอันเลิศก็เพ่ือให้พระเจ้าอุทยาทิตยะบรรลุถึงความเป็น
กามเทพ เพื่อทดแทนกามเทพองค์เดิมซึ่งพระพรหมทรงสร้างขึ้นในกาลก่อน แต่ได้มอดไหม้เป็นเถ้าธุลี
ด้วยเพลิงกรดจากพระเนตรดวงที่สามของพระศิวะ 

 เนื้อหาในส่วนนี้ปรากฏการสร้างอลังการได้ใกล้เคียงกันมากกับเนื้อความใน
จารึกปราสาทพระขรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลเอาความงามเลิศในโลกมาหลอมรวมกัน แล้วใช้น้ า
อมฤตมาพร่างพรมจนเกิดเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึ้นมา ซึ่งในจินตนาการของกวีพระองค์ทรงเป็น
มนุษย์ผู้ทรงความงามท่ีสุด  

                                           
182 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อลังการ,” ใน คีตวรรณกรรม,13. 
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จะเห็นได้ว่าการสร้างอลังการอุตเปรกษาปรากฎภาษาจินตภาพในแง่นี้ แม้
จารึกบางหลัก กวีจะมิได้อยู่ในยุคสมัยเดียวกันก็ตาม แต่อลังการที่แสดงความงามทางวรรณศิลป์
ดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นกลไกวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์สืบทอดขนบในหมู่กวี ส่งอิทธิพลต่อกวีในยุคสมัย
หลังหยิบยืมขนบดังกล่าวมาปรับใช้สร้างอลังการได้อย่างมีประสิทธิผล อลังการที่ปรากฏในจารึก
ปราสาทตาพรหมจึงแสดงให้เห็นความงามที่สิบทอดขนบนิยมทางวรรณศิลป์ในมิตินี้ได้อย่างงดงาม 

โดยภาพรวมทั้งหมด เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมในโศลกที่ 19 กวี
เลือกใช้อลังการอุตเปรกษาสื่อภาพได้อย่างโดดเด่นมาก กวีใช้ค าบ่งชี้ nu เพ่ือแสดงจิตนาการของกวี
ว่าคงต้องเป็นเช่นที่คิดอย่างนั้นแน่นอน รายละเอียดเนื้อความปรากฏอุตเปรกษาท้ังวัสตุอุตฺเปฺรกฺษากับ
ผลอุตฺเปฺรกฺษา คือ เป็นจินตนาการของกวีในการมองเห็นวัตถุอย่างหนึ่งว่าควรมีลักษณะเป็นอย่างนั้น 
รวมทั้งยังเป็นจินตนาการของกวีที่ชี้ให้เห็นวัตถุสิ่งหนึ่งว่าเป็นผลมาจากสิ่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ศิลปะ
การใช้อลังการที่งดงามอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ การใช้ขนบการอ้างถึงพระพรหม ซึ่งมีภารกิจหลักคือ
ทรงสร้างสรรค์สิ่งทั้งปวงขึ้นในโลก กล่าวคือหลังจากที่พระพรหมทรงสร้างพระการตติเกยะให้มีร่าง
เพียงหนึ่งเดียว  จนพระองค์มีความพึงพอใจแล้ว ต่อจากนั้นก็ได้ทรงรังสรรค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ขึ้นมาบ้าง ความโดดเด่นของอลังการยังสืบเนื่องจากการอ้างถึงเทพเจ้าอันเป็นที่รับรู้ในเทวปกรณัมทั้ง
พระการตติเกยะ พระศิวะ พระวิษณุ และพระกามเทพอย่างต่อเนื่องกัน  น่าสังเกตด้วยว่าเกิดขึ้นของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นฝีมือการรังสรรค์ของเทพนั้น เป็นการหลอมรวมคุณลักษณะอันโดดเด่นใน
เทพเจ้าองค์นั้นทั้งความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ และความงามมาหลอมรวมอยู่ในพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ดังจินตนาการของกวีว่าเทพเจ้าทั้งสามองค์โอบกอด   พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างแนบแน่น ดังนั้น 
อลังการอุตเปรกษาในโศลกท่ีกล่าวมาจึงมีความงดงามสื่อจินตนาการอย่างประณีตสมบูรณ์ 
              2. การแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สะท้อนผ่านวีรกรรมการ
สู้รบ 
                           เนื้อความที่แสดงพระปรีชาสามารถทางการรบของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็
แสดงพลังอลังการอุตเปรกษาได้อย่างมีมิติคมชัด งดงามตระการตา และน่าประทับใจอย่างยิ่งเช่นกัน 
ดังเนื้อความโศลกท่ี 21 ต่อไปนี้ 
 
                      āsphālitabhramitavairikarīndraśaila- 

                        rājo bhujor ativalena raṇāmvudhau yaḥ / 

                        lakṣmīsitadviradarājaturaṅgaratna 

                        prāpto harer jaladhī manthanam anvakārṣit // 21 
“พระองค์ ผู้ได้ทรงกระท าให้ภูเขามันทระ คือ พระยาช้างของข้าศึกให้

หมุนกลับไปกลับมา ในมหาสมุทร คือ สนามรบ ด้วยพละก าลังที่ทรงพลังของ  
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พระพาหา จึงทรงได้รับชัยชนะ (พระลักษมี) พระยาช้างเผือก (พระยาช้าง       
ไอราวต) และม้าแก้ว (ม้าอุจฉัยศรพ) ราวกับว่าพระองค์ได้เลียนแบบการกวน
เกษียรสมุทรของพระหริ” 

 
เมื่อพิจารณาเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมข้างต้นนี้ จัดเป็นอลังการ             

อุตเปรกษาที่เรียกว่าวัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษาและอาจจัดเป็นอุตเปรกษาประเภท                  
ผลอุตเปรกษาหรือสิทธวิษยา ผโลตเปรกษา เพราะอลังการปรากฏทั้งในรูปจินตนาการที่กวีมองวัตถุว่า
มีลักษณะอย่างที่ควรจะเป็น และแสดงจินตนาการในรูปวัตถุว่าสืบเนื่องมาจากผลของสิ่งหนึ่ง ดังจะ
เห็นได้จากการที่กวีพรรณนาภาพความยิ่งใหญ่ในสมรภูมิรบอันดุเดือดซ่ึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสู้รบ
กับกองทัพข้าศึก กวีแสดงอลังการให้เห็นภาพอันงดงามว่าก าลังแห่งพระพาหาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 นั้น ขยับเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและทรงพลังมาก ถึงขนาดทรงใช้พระพาหาจับพระยาช้างของข้าศึก
เหวี่ยงด้วยก าลังเต็มแรงให้หมุนกลับไปกลับมาอย่างง่ายดาย กวีสร้างภาพจอมช้างของข้าศึกว่ามี
ลักษณะราวกับภูเขามันทระ ซึ่งก าลังหมุนอย่างรวดเร็ว คือ หมุนด้วยความเร็วกลับไปกลับมาขณะที่             
กวนเกษียรสมุทร  

การสร้างอลังการดังกล่าวแสดงให้เห็นวัตถุที่กวีมองเห็นนี้มีลักษณะร่วมกันใน
แง่ความใหญ่โตของทั้งจอมช้างและภูเขามันทระซี่งมีลักษณะเช่นเดียวกัน ทั้งการเคลื่อนไหว และความ   
อึงอลสั่นสะเทือนอย่างปั่นป่วน ส่วนผลอุตเปรกษาสืบเนื่องจากความกล้าหาญนั้นท าให้เทวีแห่งโชค 
คือ พระนางลักษมีมาสถิตอยู่กับพระองค์ พร้อมกับโชคลาภทั้งปวงซึ่งในที่นี้ประกอบด้วยรัตนะ                
พระยาช้างเผือก คือ ช้างเอราวัณ ม้าอุจฉัยศรพ โดยกวีแสดงภาพเปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่                  
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงได้รับลาภผลอันเป็นสมบัติแห่งพระเจ้าจักรพรรดินี้ เป็นการเลียนแบบการ
กระท าของพระหริหรือพระวิษณุในการกวนเกษียรสมุทร ซึ่งบังเกิดสิ่งวิเศษอันเป็นโชคลาภอันประเมิน
ค่ามิได้ผุดขึ้นมาจากท้องทะเลในคราวนั้น  เนื้อความโศลกที่ 21 นี้แสดงให้เห็นการกล่าวอ้างถึงเทพ
และเทวีที่คู่กันด้วย กวีมิได้กล่าวถึงแต่เพียงพระนางลักษมี แต่ยังกล่าวถึงพระวิษณุ การกล่าวถึงเทพ
และเทวีที่ยิ่ งใหญ่คู่กันนี้ท าให้เห็นวัตถุประสงค์ของกวีที่จะใช้อลังการอุตเป รกษาสร้างภาพ                  
พระคุณสมบัติของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้งดงามยิ่งข้ึน  

อนึ่ง เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมในโศลกที่ 21 กวีเน้นให้เห็นภาพความ
งามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในสมรภูมิรบ โดยกล่าวถึงพละก าลังที่แข็งแกร่งของพระพาหาพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพระองค์ทรงจับพระยาช้างของข้าศึกด้วยพระหัตถ์และใช้พลังพระพาหาเหวี่ยง            
พระยาช้างให้หมุนกลับไปกลับมา การสู้รบโดยแสดงความแข็งแกร่งของพระพาหาพระมหากษัตริย์ซึ่ง
มีชัยชนะเหนือศัตรู  สะท้อนนัยให้เห็นก าเนิดและที่ของวรรณะกษัตริย์อย่างชัดเจน ดังความเชื่อคาม
คติศาสนาฮินดูที่ถือว่าวรรณะกษัตริย์เกิดจากพระพาหาของพระพรหม หน้าที่ของวรรณะนี้คือ การสู้
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รบพระพาหาจึงเป็นหัวใจของวรรณะกษัตริย์ที่ใช้จับอาวุธสังหารศัตรู  ด้วยเหตุนี้แนวคิดการสร้างภาพ
การสู้รบของพระมหากษัตริย์โดยอาศัยก าลังแห่งพระพาหาจึงเป็นขนบ  วรรณศิลป์ประการหนึ่งใน
จารึกสดุดีพระมหากษัตริย์เพ่ือแสดงภาพความงดงามของพระพาหาซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสู้รบกับ
ข้าศึกว่ามีความงดงามยิ่ง พระพาหาอันทรงพลังจึงสะท้อนความงามที่ผสานทั้งความแข็งแกร่งและ
ความพลิ้วไหว ความน่าเกรงขามและความอ่อนโยน รวมทั้งความตายและความมีชัยชนะอย่างผสม
กลมกลืนกัน ตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจน ดังเนื้อความที่กวีผู้รจนาภาษาสันสกฤตในจารึก  k.384 พบที่
ปราสาทพนมรุ้ง ใช้นาฏการสร้างภาพเช่นนี้โดยชี้ให้เห็นพระกรทั้งสองข้างอันทรงพลังของนเรนทรา
ทิตย์ขณะท าการยุทธ์ว่างดงามเหมือนพระยานาค แม้พระกรเพียงข้างเดียวก็อาจสู้รบมีชัยชนะเหนือ
ข้าศึกได้ ดังเนื้อความที่ว่า 

 
   bhuja  dvayan  nirjita  vairi  vṛṇḍā 

   n dṛṣṭārddha bhāgan dhṛta varmma yuktam 

   yasyasma dehārddha garīndra randhra 

   niryāta bhogīndra vibhāṃ vibhartti // 22 

   yo sau parān dhāmabhujena jetuṃ 

   ājau vinā savyabhujan nu śaktaḥ 

   punarjayan savyabhujena kāryyaṃ 

   savyāpasavyāhitam icchati sma // 23 

 “พระกรทั้ง 2 ของพระองค์ ซึ่งปราบหมู่ศัตรูอันมีส่วนกึ่งหนึ่งอันเรา
มองเห็นอันเหมาะกับเกราะที่พระองค์ทรงอยู่ ทรงไว้ซึ่งความงามแห่งพระยา
นาค ผู้มีกิ่งของตัวออกมาจากรูพระยานาค // 

   ในการรบพุ่ง พระองค์สามารถที่จะเอาชัยชนะแก่ศัตรูทั้งหลายได้
ด้วยกรอันทรงพลัง (ขวา) โดยไม่ต้องอาศัยกรซ้าย ต่อจากนั้นขณะที่ทรงชนะ
ด้วยกรซ้าย พระองค์ทรงใฝ่หาการกระท าที่ควรจะให้ส าเร็จได้ด้วยกรซ้ายและ
ขวา // ”  

 
แต่เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม กวีแสดงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของ

ก าลังพระพาหาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยใช้อุตเปรกษาได้อย่างงดงามมีความลึกซึ้งยิ่งกว่า เพราะกวี
ไม่ได้สร้างจินตนาการอันมหัศจรรย์ด้วยชุดเหตุการณ์เดียว คือ มองภาพในสนามรบเท่านั้น แต่
เชื่อมโยงยังต านานการกวนเกษียรสมุทรโดยใช้วัตถุอันมีลักษณะร่วมกันระหว่างภูเขามันทระกับ          
พระยาช้างของข้าศึกว่ามีนาฏการเคลื่อนไหวเหมือนกัน 
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ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมโศลกท่ี 21 ในแง่ของ
การสร้างอลังการอุตเปรกษาให้งดงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีก กวีกล่าวถึงมหาสมุทรมาเปรียบกับสนามรบ
ด้วย โดยกล่าวว่ามหาสมุทรแห่งการสู้รบ อลังการที่กวีชี้ให้เห็นสนามรบ คือ มหาสมุทร อาจเป็น
อลังการรูปกะ  คือ มองสนามรบเป็นมหาสมุทรหรือจะเป็นอลังการอุตเปรกษาก็ได้ ในกรณีที่เป็น
อลังการอุตเปรกษาสนามรบดูราวกับว่าเป็นมหาสมุทร คือ มีลักษณะร่วมบางประการที่กวีจินตนาการ
ถึงความน่าจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้น หากมองนัยที่ว่าสนามรบดูราวกับมหาสมุทรซึ่งจัดเป็นอลังการ               
อุตเปรกษาจะเห็นว่ามีความโดดเด่นมาก  

กล่าวโดยสรุป เนื้อหาในโศลกที่ 21 สะท้อนอลังการงดงามอย่างยิ่ง กวีใช้
อลังการอุตเปรกษาส่งเสริมภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงมีพละก าลังที่แข็งแกร่ง และมี
โชค โดยสร้างจินตนาการที่มหัศจรรย์เปรียบเทียบจอมช้างของข้าศึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใช้ก าลัง
พระพาหาจับช้างด้วยพระองค์เองหมุนกลับไปกลับมาเหมือนกับภูเขามันทระหมุนวนกลับไปกลับมา
ขณะกวนเกษียรสมุทร ความโดดเด่นของอลังการอุตเปรกษาอยู่ที่กวีเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของ           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับพระหริในรูปของจินตนาการ ท าให้เห็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะร่วมกันสอง
เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่พระหริเป็นประธานกวนเกษียรสมุทร ภูเขามันทระก าลังเคลื่อนไหวหมุนวน
กลับไปกลับมา ท าให้บังเกิดสิ่งวิเศษนานาประการ กับเหตุการณ์ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ในสมรภูมิ
รบมีชัยชนะเหนือข้าศึกทั้งหลาย พระองค์แสดงความยิ่งใหญ่ของก าลังพระพาหาจับพระยาหมุนไป
หมุนมา ท าให้พระองค์ได้รับชัยชนะ ได้รับโชคลาภจากข้าศึกศัตรู 
                           3. พระคุณสมบัติด้านความงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

 ในโศลกท่ี 27 กวีสร้างภาพคุณสมบัติความงามอันเลิศของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 โดยกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 งดงามเหมือนกับกามเทพ และพระองค์ทรงสร้างความหลับใหล 
และความหลงใหลเนื่องด้วยความงามเลิศของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสตรีที่พบเห็น โดยสร้าง
อลังการอุตเปรกษาด้วยเนื้อหาที่งดงามลึกซึ้ง ดังต่อไปนี้ 

 
  anaṅgakānto’dbhuta śastraśikṣas 

         saṃmohanena iva cakāra nidrām/ 

  durvāravairīndrakule raṇe yo 

         vinidratān tatpramadāsamūhe// 27 
  “พระองค์ผู้งดงามเหมือนกับกามเทพ ผู้มีการศึกษาเกี่ยวกับ

อาวุธอันอัศจรรย์ ราวกับว่าพระองค์ได้สร้างความหลับใหลให้เกิดขึ้นในหมู่
เจ้าของข้าศึกที่ขัดขวางได้ยากในสงคราม ด้วยอาวุธที่ท าให้หลงลืมตัว 
และสร้างความนอนไม่หลับให้เกิดแก่ภรรยาของศัตรูเหล่านั้น”     
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เนื้อหาในโศลกนี้ มุ่งยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในด้านรูปโฉมและเสน่ห์
ความดึงดูดของพระองค์อันเป็นที่ประจักษ์ เนื้อความดังกล่าวปรากฏอลังการ 2 รูปแบบ คือ         
อุตเปรกษาและเศลษะ ในส่วนอลังการอุตเปรกษาดังเห็นได้จากที่กวีแสดงภาพของอุตเปรกษาอย่าง
ประณีต ฉายภาพการเปรียบเทียบสิ่งสองโดยใช้ค าบ่งชี้ว่า iva เพ่ือชี้ให้เห็นจินตนาการของกวีดูราวกับ
ว่าสิ่งหนึ่งมีคุณสมบัติบางประการที่ควรจะเป็นเช่นนั้น โศลกข้างต้นจัดเป็นอุตเปรกษาที่เรียกว่า              
วัสสตุอุตฺเปฺรกฺษา หรือ สฺวรูปอุตฺเปฺรกฺษาชนิดอุกตวิษยาคือจินตนาการของกวีที่มองเห็นวัตถุอย่างหนึ่ง
มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งในแง่ความเป็นจริงแล้ววัตถุนั้นอาจไม่ได้เป็นอย่างนั้น จะเห็นได้ในตัวอย่าง
เนื้อความดังกล่าววัตถุสองอย่างที่กวีมองเห็นได้แก่ ความคล้ายคลึงกันระหว่างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
กับกามเทพ โดยมีความงดงาม และเสน่ห์แห่งความลุ่มหลงที่ปรากฏผ่านภาพการมองเห็น                
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และกามเทพซึ่งมีมิติที่คล้ายคลึงกัน อนึ่ง อลังการ อุตเปรกษาที่ปรากฏในโศลก
ข้างต้น ยังเชื่อมร้อยจินตนาการวัตถุที่เกิดขึ้น จนเกิดผลที่แสดงออกมาดังที่เรียกว่าผลอุตฺเปฺรกฺษา หรือ
สิทธวิษยาผโลฺตเปฺรกฺษา ด้วยเหตุนี้ในเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม โศลกที่ 27 จึงปรากฏทั้ง         
วัสสตุอุตฺเปฺรกฺษาและผลอุตฺเปฺรกฺษาผสมผสานกลมกลืนกัน 

การที่กวีอ้างถึงกามเทพเพ่ือโยงกับพระคุณสมบัติของพระราชา หรืออีกนัย
หนึ่งชี้ให้ เห็นความงามของพระราชาราวกับความงามของกามเทพนั้น นอกจากจะเป็นขนบ   
วรรณศิลป์ในการแต่งจารึกหลายหลักแล้ว ยังเป็นการชี้ให้เห็นแนวคิดความงามของกามเทพที่ปรากฏ
ในเทวปกรณัมเพ่ือสร้างอลังการให้เกิดความสมจริงอย่างหนักแน่น ดังจะเห็นว่าแนวคิดความงามเช่น
กามเทพนี้เป็นที่นิยมในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ตะวันออกมาช้านาน กวีอินเดียตั้งแต่สมัยพระเวทเป็นต้น
มายอมรับว่าเทพแห่งความงาม ได้แก่ กามเทพ183 รูปลักษณ์ของกามเทพพรรณนาผ่านคัมภีร์ศิวะ
ปุราณะ ดังที่ว่า พระองค์มีผิวสีทอง อกกว้างใหญ่แข็งแรง จมูกงาม ต้นขา สะโพก และน่องกลมอวบ
สมบูรณ์ ผมหยิกเป็นคลื่นสีด า คิ้วดกหนาไหวระริก ใบสดใสประดุจดวงจันทร์วันเพ็ญ มีขนที่อกอัน
กว้างใหญ่ราวกับประตู ร่างกายใหญ่โตเหมือนกับช้างสวรรค์ไอราวัต สวมพัตราภรณ์สีน้ าเงิน มือ 
นัยน์ตา ดวง ขา และนิ้วมีสีแดง เอวบาง ฟันงาม มีกลิ่นเช่นเดียวกับช้างที่ตกมัน ดวงตางามเพียงดัง
กลีบบัวบาน พระองค์มีความหอมเหมือนเกสรดอกบัว คอเปรียบได้กับหอยสังข์ และมีเสียงที่
ไพเราะ184 ความงามของกามเทพจึงเป็นแบบแผนความงามที่เป็นอุดมคติ คือ งามอย่างถึงที่สุดและ
ปราศจากที่ติ เมื่อกวีกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่างดงามราวกับกามเทพจึงเป็นการแสดงภาพให้
เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดูราวกับเป็นกามเทพบนพ้ืนโลก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกามเทพไม่มี

                                           
183สุมาลี อุดมพงษ์, “กามเทพในวรรณคดีสันสกฤต” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา

ภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523),12. 
184เรื่องเดียวกัน,14. 
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ร่างกาย ได้ชื่อว่า อนงค์ หากจะมองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณสมบัติความงามของกามเทพมาสถิตอยู่ที่            
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยปรากฏผ่านพระรูปโฉมของพระองค์  นอกจากความงามอันเป็นคุณลักษณะ
เด่นทั้งของกามเทพกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะปรากฏภาพที่ซ้อนร่วมกันแล้ว กวียังใช้อลังการ              
อุตเปรกษาเพ่ือสื่อภาพจินตนาการให้เห็นด้วยว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้นทรงมีความสามารถเกี่ยวกับ
การใช้อาวุธ ซึ่งความหมายในแง่นี้นอกจากจะบ่งชี้ทักษะการฝึกฝนศาสตร์แห่งอาวุธสงครามอย่าง
เชี่ยวชาญแล้ว ยังแฝงความหมายว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ศึกษาศาสตร์การใช้ธนูอย่างดีเลิศด้วย 
เพราะหากตีความเช่นนี้จะปรากฏภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวกับกามเทพผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธ 
ซึ่งอาวุธของกามเทพก็คือ ธนู โดยใช้ลูกศรกับธนูเป็นอาวุธคู่กายแผลงปุษปศร185 เพ่ือสร้างความ     
ลุ่มหลงให้เกิดขึ้นในหมู่มนุษยโลก ดังจะเห็นได้ว่าอาวุธของกามเทพนั้นก่อให้เกิดความหลงใหล 
(unmādana) ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกายและใจ (tāpana) ก่อให้เกิดความรู้สึกเศร้า ท้อแท้ ความ
สิ้นหวัง ความผิดหวัง ความช้ าชอก (śoṣana) ท าให้เกิดอาการตกตะลึงจนไม่อาจท าอะไรได้ 

(stambhana) และท่ีส าคัญก่อให้เกิดความลุ่มหลง (sammohana)186 

ด้วยเหตุนี้ เมื่อกวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ทรงสร้างความหลับใหล คือ 
ความลุ่มหลงให้เกิดในหมู่ข้าศึกที่ขัดขวางได้ยาก ซึ่งในแง่ความเป็นจริงแล้ว ความหลับใหลที่เกิดขึ้น 
เป็นเพราะความประมาทของหมู่ข้าศึกเอง แต่การสื่อความงามทางวรรณศิลป์กวีไม่ได้มองภาพโดยตรง
ตัวเช่นนั้น หากได้จ าลองภาพข้าศึกที่มีความประมาทไม่มีสติ ข้าศึกไม่มีใจจดจ่อในการรบ กวีชี้ให้เห็น
เป็นภาพที่ข้าศึกได้หลับใหล เพราะความลุ่มหลงด้วยประจักษ์รูปพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นัยนี้ จึงสื่อให้
เห็นภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสมือนกับภาพกามเทพที่แผลงศรยิ่งเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความลุ่ม
หลงมัวเมาด้วยอ านาจฤทธิ์ได้ชัดเจนขึ้น  

จะเห็นอีกว่าเนื้อความต่อจากนั้นกวีใช้ผลอุตฺเปฺรกฺษาสื่อให้เห็นภาพที่เกิดขึ้น
ในหมู่ภรรยาข้าศึกว่าพวกภรรยาข้าศึกนั้นต่างนอนไม่หลับ กวีมองภาพดังกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
สร้างความลุ่มหลวงด้วยอาวุธที่ท าให้หลงลืมตัวห้เกิดขึ้นแก่หมู่ภรรยาของข้าศึก กล่าวคือ หมู่ภรรยา
ข้าศึกได้ยลโฉมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีความงามอย่างยิ่ง ถึงกลับเกิดความลุ่มหลงลืมสามีเพราะ
ความกระวนกระวายใจจากการได้มองภาพพระราชาอันเป็นที่รัก ราวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรง
กระท ามนตร์มายาให้เกิดข้ึนในจิตใจของหญิงสาวเหล่านั้น 

                                           
185ประกอบด้วยดอกไม้ทั้ง 5 คือ ดอกบัวสีขาว (aravinda) ดอกอโศก (aśoka) ดอกมะม่วง 

(āmara) ดอกมะลิ (navamallikā) และดอกบัวสีน้ าเงิน (nīlotpala) Vettam Mani, PURĀṆIC ENCYCLOPAEDIA: 

a comprehensive dictionary with special reference to the Epic and Puranicliterature, 379. 
186Ibid. 
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เพราะฉะนั้น ภาพที่กวีสื่อในโลกแห่งอลังการจึงตัดกับภาพความเป็นจริงอย่าง
ตรงกันข้าม เพราะความจริงที่เกิดขึ้นแก่หมู่ภรรยาข้าศึก คือ ความโศกเศร้า ความหดหู่ ความท้อแท้ 
ความสูญสลาย และความชอกช้ าใจที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก คือ สามีของนางได้ตายเพราะพ่ายแพ้
ต่อกองทัพ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พิจารณาโดยนัยนี้ สภาวะความเป็นจริงจึงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวด
ทรมานของสตรีจ านวนไม่น้อย ซึ่งในแง่ของความงามของอลังการ กวีใช้กลไกทางวรรณศิลป์ในการ
แต่งจารึกปราสาทตาพรหมโดยแฝงน้ าเสียงของตนเพ่ือเข้าข้างพระราชาที่ก าลังสรรเสริญอยู่ ขนบ  
วรรณศิลป์จึงเปลี่ยนสภาวะความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้เป็นความปีติยินดี เปลี่ยนสภาวะหดหู่ ให้เป็น
ความงดงามรื่นเริงเนื่องจากชัยชนะของพระมหากษัตริย์ และพระคุณสมบัติที่โดดเด่นอันเป็นปัจจัย
ส่งเสริมชัยชนะ ก็คือความงามขององค์พระมหากษัตริย์นั่นเอง ดังนั้น เนื้อหาโศลกที่ 27 จึงเป็นการ
สื่อสารผ่านอลังการอุตเปรกษาโดยยอโฉมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างลึกซ้ึง 

แนวคิดดั งที่ ก วี แสดงภาพลั กษณ์พระเจ้ าชั ยวรมันที่  7  เปรี ยบกับ             
พระกามเทพและทรงกระท าความลุ่มหลงในหมู่หญิงสาว จะเห็นมิติของอลังการข้างต้นนี้ได้ชัดเจนขึ้น 
เมื่อพิจารณาเนื้อความตอนหนึ่งในจารึกในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประจ าอาโรคยศาลา ที่
เมืองซายฟอง และจารึกตาเมือนโต๊จ k.375 ในโศลกท่ี 8 ด้านที่ 1 ดังที่กวีกล่าวว่า 

 
   yaṃ vīkṣya dhāmnā vijitepi nāthe 

   buddhveva kāntyā vijitañ ca kāmam / 

   śucan tyajantyo nijanāma sārthaṃ 

   vandīkṛtāripramadāḥ pracakruḥ // 8 
    “เหล่าภรรยาของข้าศึกที่ถูกท าให้เป็นเชลย เมื่อสามี แม้ถูกพิชิตด้วย
อ านาจบารมีของพระองค์แล้ว พอมองเห็นพระองค์เหมือนจะรู้ว่า กามเทพก็ถูก
พิชิตด้วยความงดงามของพระองค์ จึงพากันละความโศกเศร้า ประกาศชื่อ
ตนเองให้มีความหมาย (เป็นที่สนพระทัย)”187 

 

จะเห็นได้ว่าเนื้อหาโศลกข้างต้น ช่วยสนับสนุนอลังการอุตเปรกษาในจารึก
ปราสาทตาพรหมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โศลกที่ยกมากล่าวอ้างนี้ เป็นบทสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งไพเราะงดงามด้วยลีลาวรรณศิลป์อย่างยิ่ง กวียอพระเกียรติความงาม 
(kāntyā) อย่างทรงพลังของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยกล่าวอ้างถึงพระกามเทพว่าแม้

จะงดงามเพียงใดก็ถูกพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พิชิตความงามอย่างมีนัยที่เหนือกว่า และเหตุที่เหล่าภรรยา
ข้าศึกต้องพลัดพรากจากสามี เพราะความปราชัยในระหว่างสู้รบกับกองทัพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

                                           
187อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน, 106. 
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แทนที่เหล่าภรรยาข้าศึกจะโศกเศร้า หมดหวัง ท้อแท้ และเหนื่อยหน่าย เพราะคนรักไม่หวนกลับมา 
แต่เมื่อพวกนางสัมผัสถึงรูปโฉมอันเลิศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงต่างพากันละความโศกเศร้าไปโดย
ปริยาย พร้อมกับประกาศชื่อตนเองให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สนพระทัย นัยของ เนื้อหาดังกล่าวจึง
ยืนยันให้ เห็นว่าในจินตนาการของกวีนั้น พระเจ้าชัยวรมันที่  7 ทรงกระท าความลุ่มหลง 
(saṃmohanena) ในหมู่สตรีอย่างทั่วถึง และเป็นความลุ่มหลงอันลึกซึ้งด้วย เพราะเสน่ห์ความงาม

ของพระองค์สามารถผูกมัดใจสตรีผู้มีสามีแล้ว ให้หันเหความซื่อตรงต่อสามีมายึ ดถือพระเจ้า          
ชัยวรมันที่ 7 ให้สนองความรักของตน 

เนื้อความโศลกที่ 27 ดังที่วิจารณ์มาตามล าดับจึงชี้ให้เห็นว่าในทางอลังการ
แล้ว ความงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีพลานุภาพสูงมาก ซึ่งการแจกแจงความงามให้เห็นจริง
นอกจากจะอ้างถึงเทพ ในที่นี้คือกามเทพ ยังแสดงผลจากการที่ภรรยาของเหล่าข้าศึกได้รับผลกระทบ
จากการประจักษ์ถึงรูปโฉมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้วย อุตเปรกษาที่ปรากฏในโศลกนี้จึงสร้าง     
มโนภาพความงดงามในภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งแยกไม่ออกกับภาพลักษณ์ของ
กามเทพ แม้ข้อเท็จอาจจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ในโลกของกวีแล้วอลังการที่ประกอบสร้างขึ้นมานั้นย่อม
เป็นจริงในแง่ของความรู้สึกและความอ่ิมเอมใจเสมอมา 
                   4.1.3 สรุปผลการวิจารณ์ 

กล่าวโดยภาพรวม เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม ดังที่ผู้วิจัยได้พิจารณา
ในโศลกท่ี 4, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 และโศลกที่ 28 เป็นจ านวน 11 โศลก ดังรายละเอียด
ที่ได้วิจารณ์มาตามล าดับ ต่างแสดงเนื้อความสะท้อนความงามในรูปอลังการอุตเปรกษาสร้าง
จินตนาการเชื่อมโยงกับวัตถุอันงามคู่กันได้อย่างประณีตลึกซึ้ง อลังการอุตเปรกษาทั้งหลายที่ปรากฏ
ความงาม ส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นด้วยค าบ่งชี้ว่าเป็นการสื่อจินตนาการเปรียบเทียบวัตถุรูปแบบอ่ืนที่
คล้ายคลึงกันกับสิ่งที่กวีกล่าวถึง จะเห็นค าบ่งชี้ ได้แก่ iva หมายถึง ราวกับว่า nu หมายถึง อย่างนั้น

แน่ๆ śaṅke หมายถึง ข้าพเจ้าได้คิดว่าและ  manye หมายถึง ข้าพเจ้าสงสัยว่า 

เมื่อพิจารณาอุตเปรกษาที่พบในโศลกทั้ง 11 บท สามารถจ าแนกชนิดของอุต
เปรกษาได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา หรือ สวรูปอุตเปรกษา 
(2) อลังการอุตเปรกษา ประเภทเหตุอุตฺเปฺรกฺษา (3) อลังการอุตเปรกษา ประเภทผลอุตเปรกษา หรือ 
สิทธวิษยาผโลตเปรกษา และ (4) อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา และ ผลอุตเปรกษา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา หรือสวรูปอุตเปรกษา 
อลังการอุตเปรกษารูปแบบนี้เกิดจากจินตนาการของกวีโดยเปรียบเทียบวัตถุอย่างหนึ่งว่ามีคุณลักษณะ
เป็นอย่างนั้น ซึ่งวัตถุที่กล่าวถึงอาจจะไม่มีรูปแบบที่คล้ายกัน แต่ในความนึกคิดของกวีวัตถุที่น ามา
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กล่าวเปรียบเทียบกันมีคุณลักษณะบางประการที่เทียบเคียงกันได้ ผู้วิจัยได้พิจารณาความงามของ
อลังการอุตเปรกษาในส่วนนี้จากเนื้อหาโศลกที่ 4, 23, 24 และโศลกที่ 28 เนื้อหาทั้ง 4 โศลกดังกล่าว 
จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เนื้อหาในส่วนนี้ปรากฏรายละเอียดอย่างชัดเจนในโศลกที่ 4 เป็นบทบูชาพระโพธิสัตว์
โลเกศวรด้วยความศรัทธาอย่างยิ่ง กวีสร้างภาพวัตถุสองสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบซึ่งมีคุณสมบัติร่วมกัน 
คือ การกล่าวถึงพระโพธิสัตว์โลเกศวรกับต้นปาริชาต ท าให้เห็นภาพความงดงามรูปกายพระโพธิสัตว์
ว่ามีความระยิบระยับจากการประดับประดาด้วยสายสร้อยไข่มุก และสายยัชโญปวีตสีทอง ซึ่งเป็นภาพ
ในลักษณะเดียวกับการจินตนาการต้นปาริชาตมีเถาวัลย์ห้อยย้อยแตกแขนงจากกิ่งก้านอย่างงดงาม 
นอกจากนี้กวียังสะท้อนภาพในลีลาที่มีมิติความเคลื่อนไหวของพระโพธิสัตว์ว่าเป็นเช่นต้นปาริชาตที่
เคลื่อนที่ไปได ้

2. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาในส่วนนี้ปรากฏรายละเอียดอย่างชัดเจนในโศลกที่ 9 ซึ่งเป็นบท
นอบน้อมพระเจ้าภววรมัน กวีใช้อลังการชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าภววรมันว่าเป็นผู้ขจัดความ
เดือดร้อนของประชาชนราวกับพระจันทร์ซึ่งมีประภามณฑลสว่างไสว พิจารณาในแง่นี้พระเกียรติคุณ
ของพระเจ้าภววรมันจึงสะอาดบริสุทธิ์ราวกับแสงพระจันทร์อันงดงามน่าพิศวง 

3. อลังการอุตเปรกษาสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาในส่วนนี้ปรากฏรายละเอียดอย่างชัดเจนในโศลกที่ 23 , 24 
และโศลกที่ 28 สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในแต่ละด้านดังนี้ 

  1.พระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ขจรขจายไม่มีที่สิ้นสุด 
ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 23 และโศลกที่ 24 เพราะมีเนื้อหาที่โดดเด่นและสวยงามมากในการแสดง          
พระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ขจรขจายไม่มีที่สิ้นสุด ดังจะเห็นได้ว่าในโศลกที่ 4 กวีใช้      
อุตเปรกษาสร้างอลังการให้เห็นภาพพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่เดินทางไปทั่วทุกหนทุก
แห่ง ในรูปของบทสวดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบทั้งฝั่งมหาสมุทร บน
ภูเขา และในป่าไม้ นอกจากนี้กวียังจินตนาการว่าพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มองดูราวกับ
ว่าลูกของท้าวทักษะทั้งหลายแข่งกันวัดแผ่นดินโลก คือ วิ่งไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด ส่วนเนื้อหาในโศลกที่ 24 
กวีมองภาพพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีความหนัก แผ่ปกคลุมทั้งมหาสมุทรและ
โลกทั้งสาม คือ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ และโลกบาดาล โดยจ าลองภาพพระวิษณุอวตารในปางหมูป่า
และปางพราหมณ์เตี้ยซึ่งแม้จอมเทพเองก็ไม่อาจแบกรับหรือก้าวข้ามพระบรมเดชานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของ           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้เลย 
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2. วีรกรรมของพระเจ้าชัยวร มันที่  7 ในการรับรู้ ของเหล่ า
พระมหากษัตริย ์ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 28 เนื้อหาในโศลกนี้ใช้อลังการอุตเปรกษาที่งดงามมากอีก
บทหนึ่งในจารึกปราสาทตาพรหม ดังจะเห็นได้ว่า กวีมองภาพวีกรรมเล่าขานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
โดยเปรียบเทียบกับน้ าอมฤตที่มีความฉ่ าเย็นและยังความอมตะให้แก่ผู้ที่สัมผัสน้ านั้น วีรกรรมของ             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดจากการเสด็จไปท าสงครามยังเมืองจามปาแล้วทรงได้รับชัยชนะ กวีสร้างภาพ
เหล่าพระราชาที่เข้ามาเคารพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้สดับเรื่องราวอันกล้าหาญของพระองค์ ท าให้ดู
เหมือนภาพสายน้ าอมฤตท่ีรินรดกระพุ่มมือและพระเศียรของเหล่าพระราชา 

3. การพระราชทานเกียรติยศแก่บุคคลที่ใกล้ชิดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 33 เนื้อหาในโศลกนี้ใช้อลังการอุตเปรกษาสื่อภาพให้เห็นว่าพระเจ้า                
ชัยวรมันที่ 7 พระราชทานต าแหน่งเสนาปติแก่ผู้ติดตามคนส าคัญของพระเชษฐา ท าให้ดูเหมือนว่า  
พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ นัยนี้ จะเห็นภาพว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7มีความเมตตาแก่ผู้ที่ใกล้ชิด
พระองค์อย่างยิ่ง การที่กวีมองภาพพระเชษฐาที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเคารพรักว่ามีผู้ติดตามคน
ส าคัญราวกับเป็นภาพของพระองค์เองนั้น เท่ากับยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในทางอ้อมด้วย คือ แม้
บุคคลอันใกล้ชิดยังมีความยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ เพราะมีผู้ติดตามที่มีต าแหน่งสูงเทียบเคียงกับต าแหน่งของ
พระมหากษัตริย์ หากเป็นผู้ติดตามคอยอารักขาพระมหากษัตริย์ มีบริวารแวดล้อมจะมีความยิ่งใหญ่
เป็นทวีคูณ 

2.อลังการอุตเปรกษา ประเภทเหตุอุตฺเปฺรกฺษา  ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาใน
โศลกที่ 8 ซึ่งเป็นบทสรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระนาง
กัมพุราชลักษมี กวีใช้อลังการอุตเปรกษาประเภทเหตุอุตเปรกษาสื่อสถานภาพความยิ่งใหญ่ของ          
พระนางกัมพุราชลักษมีซึ่งประสูติยังเชื้อสายจันทรวงศ์ เป็นเหตุให้พระนางมีคุณสมบัติที่น่ายกย่อง โดย
กวีมองภาพว่าพระนางประสูติในมหาสมุทร มิตินี้ท าให้พระนางกัมพุราชลักษมีมีสถานภาพเช่น           
พระลักษมีเทวีซึ่งถือก าเนิดในมหาสมุทรเมื่อครั้งกวนเกษียรสมุทรนั่นเอง 

3. อลังการอตุเปรกษา ประเภทผลอุตเปรกษา หรือสิทธวิษยาผโลตเปรกษา 
ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาในโศลกที่ 20 และโศลกที่ 22 ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทั้ง
สองโศลก ในโศลกที่ 20 จะเห็นความมีสีสันของอลังการอุตเปรกษาในแง่ของพระคุณสมบัติของ           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งไม่ด่างพร้อย กวีสื่อให้เห็นผลที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าพระเทวีแห่ง
แผ่นดินได้รับ  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นสามี ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรง
ท าให้แผ่นดินมีความรุ่งเรือง กวีใช้ภาพที่งดงามมากสื่อให้เห็นโดยกล่าวถึงการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ปล่อยสิ่งที่งดงามออกมา ส่วนโศลกที่ 22 ปรากฏความคิดหรือน้ าเสียงของกวีมองภาพพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ในการท าสงครามโดยมีพระนางลักษมีโอบกอดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างแนบชิดพระวรกาย 
ก็เนื่องมาจากผลที่เกิดจากการด ารงสถานภาพพระมหากษัตริย์ที่ประสูติยังวงศ์พระอาทิตย์ และทรงมี
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ความกล้าหาญเหนือพระราชาองค์อ่ืนๆ นอกจากนี้กวียังแสดงจินตนาการให้เห็นด้วยว่าพระเจ้า          
ชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นรัตนะบนพระเศียรของพระราชาที่เข้ามานอบน้อมแทบพระบาท 

4. อลังการอุตเปรกษา ประเภทวัสตุอุตเปรกษา และผลอุตเปรกษา  เป็น
รูปแบบหนึ่งของอลังการอุตเปรกษา โดยกวีแสดงจินตนาการว่าวัตถุที่มองเห็นนั้นเป็นผลมีความเป็น
จริงหรืออาจเป็นไปได้ ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาในโศลกที่ 19 , 21 และโศลกที่ 27 เนื่องจากเนื้อหา
สะท้อนสถานภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงแบ่งรายละเอียดได้ดังนี ้

  1.การถือก าเนิดของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการสร้างสรรค์จาก        
พระพรหม ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 19 ซึ่งมีเนื้อหากล่าวว่าพระพรหมนั้นทรงสร้างเทพแห่งการ
สงคราม คือ  พระการตติเกยะที่แยกกันอยู่ ให้รวมร่างเป็นหนึ่งเดียว เช่นเดียวกันกับการที่                 
พระพรหมทรงรังสรรค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้เป็นขุมทรัพย์เพียงหนึ่งเดียว แม้ในความเป็นจริงอาจ
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่ในจินตนาการของกวีแล้ว นี่คือสิ่งที่เกิดขุ้นได้ ในแง่นี้ กวีมองภาพพระการตติเก
ยะกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเทียบเคียงกันได้ ที่น่าสังเกต คือ การถือก าเนิดของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
นั้นพระพรหมทรงสร้างโดยการน าคุณสมบัติของเทพเจ้าที่มีความเป็นเลิศ คือ ความยิ่งใหญ่ อันเป็น
คุณสมบัติของพระศิวะ ความกล้าหาญ อันเป็นคุณสมบัติของพระวิษณุ  และความงดงาม อันเป็น
คุณสมบัติของพระกามเทพมารวมอยู่ในร่างของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นหนึ่งเดียว ท าให้เห็นภาพ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงคุณลักษณะความเป็นเลิศในทุกด้านอย่างงดงาม 

 2. การแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สะท้อนผ่านวีรกรรม
การสู้รบ ผู้วิจัยได้พิจารณาโศลกที่ 21 ดังจะเห็นได้ว่าอลังการในโศลกนี้สื่อภาพอุตเปรกษาอย่างทรง
พลัง กวีจินตนาการเหตุการณ์ขึ้นมา 2 ชุด เหตุการณ์แรกเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ที่สองในลักษณะ
เป็นเหตุเป็นผลที่สืบเนื่องกัน กล่าวคือ กวีเริ่มต้นจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสู้รบกับข้าศึกใน
สมรภูมิรบอย่างดุเดือด โดยพระองค์ทรงจับจอมช้างด้วยพระพาหาที่ทรงก าลังหมุนกลับไปกลับมา กวี
กล่าวเปรียบเทียบจอมช้างของข้าศึกนี้เป็นภูเขามันทระที่หมุนวนไปมาขณะกวนทะเลน้ านม ภาพ
เหตุการณ์นี้จึงเชื่อมโยงยังเทวปกรณัมเมื่อครั้งพระหริเป็นประธานกวนเกษียรสมุทร ดังที่กล่าวว่า   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลียนแบบพระหริในครั้ งนั้น ซึ่งการกวนเกษียรสมุทรในครั้งนั้น มีภูเขา
มันทระเป็นวัตถุส าหรับกวนทะเลน้ านมเพ่ือจะให้ได้น้ าอมฤต กวีกล่าวถึงสิ่งของวิเศษรัตนะ มี                 
พระลักษมี พระยาช้างเอราวัณ และม้าอุจฉัยศรพ ซึ่งเกิดขึ้นขณะเหล่าเทวา และอสูรกวนทะเลน้ านม 
นัยนี้ก็เท่ากับว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงได้รับชัยชนะด้วย เนื่องจากพระองค์ทรงได้รับโชคลาภ
เช่นเดียวกับของวิเศษที่เกิดขึ้นในคราวกวนเกษียรสมุทร 

 3. พระคุณสมบัติด้านความงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ผู้วิจัยได้
พิจารณาโศลกที่ 27 ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงความงดงามของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  เทียบเท่ากับ                 
พระกามเทพ เป็นวัตถุในจินตนาการของกวีมองภาพพระกามเทพกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมี
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คุณลักษณะความงามร่วมกัน และมีความช านาญในอาวุธ เหมือนกัน และด้วยความงดงามอย่างน่า
พิศวงของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีจึงมองว่าภรรยาของหมู่ข้าศึกได้นอนไม่หลับเนื่องจากหลงในรูปโฉม
ของพระองค์  

กล่าวโดยสรุป อลังการอุตเปรกษาสะท้อนความงามผ่านเนื้อหาปรากฏภาพ
ความประณีตลึกซึ้งที่ผสานอิทธิพลความเชื่อทางศาสนา ดังปรากฏในโศลกที่ 4 กวีพรรณนาความน่า
เลื่อมใสของพระโพธิสัตว์โลเกศวรอันเป็นสิ่งเคารพอย่างสูง กวีสะท้อนให้เห็นความเมตตาของ                 
พระโพธิสัตว์ซึ่งประทานความกรุณาแก่มหาชนโดยไม่เลือก โดยอ้างถึงต้นไม้ประจ าสวรรค์ คือ ต้น
ปาริชาตอันเคลื่อนที่ได้ ซึ่งเป็นต้นไม้สารพัดนึก อ านวยผลให้บุคคลที่มานึกหวังปรารถนาสิ่งใดก็ได้ตาม
ความคิดนั้น นัยนี้เป็นการส่งเสริมความเมตตาของพระโพธิสัตว์ให้เด่นชัดขึ้น คือ พระโพธิสัตว์เป็น
เช่นเดียวกับต้นปาริชาต เนื้อหาที่ปรากฏภาพความงามโดยการเชิดชูสถานภาพอันยิ่งใหญ่ของ                   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นับตั้งแต่การกล่าวถึงบุคคลส าคัญสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ดังปรากฏใน
แต่ละโศลกจ านวนมาก จะเห็นได้ในโศลกที่ 8 กวีกล่าวยกย่องพระนางกัมพุชราชลักษมี เชิดชูถึงเชื้อ
สายทางฝ่ายพระมารดาและการประสูติของพระนางกัมพุชราชลักษมีที่เทียบเคียงได้กับพระลักษมีเทวี 
เนื้อหาที่กล่าวถึงการประสูติ การแสดงพระคุณสมบัติ และการแสดงวีรกรรมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
กวีจะแสดงอลังการอย่างประณีตลึกซึ้งเป็นพิเศษ นอกจากอลังการจะสื่อความสวยงามแสดงให้เห็น            
พระคุณสมบัติอันเลิศท้ังสถานภาพ พระเกียรติยศ ความงาม ความเก่งกล้า ยังผสานอิทธิพลความเชื่อ
ในเรื่องเทพเจ้า มีการอ้างถึงเทพหลากหลายองค์ เช่น พระพรหม  พระการตติเกยะ พระศิว ะ              
พระวิษณุ กามเทพ พระนางปฤถวีพระนางลักษมี พระหริ ลูกของท้าวทักษะ ช่วยท าให้เนื้อความที่ยก
ย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความลึกซึ้งสื่อความงดงามได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ที่น่าสังเกตคือเมื่อ
กวีเทียงเคียงเทพกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในความรู้สึกของกวี พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะมีความยิ่งใหญ่
มากยิ่งกว่าด้วย ทั้งนี้เพราะในจินตนาการของกวีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระมหากษัตริย์ในลักษณะ
อุดมคติที่ปราศจากสิ่งบกพร่อง และยิ่งใหญ่สูงสุด ซึ่งอลังการอุตเปรกษาสร้างภาพเชิดชูพระเจ้า       
ชัยวรมันที่ 7 อย่างยิ่งใหญ่จะเห็นได้ในโศลกท่ี 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 และโศลกที่ 28  

อลังการที่ปรากฏในเนื้อหาดังวิจารณ์มานี้ ปรากฏขนบวรรณศิลป์ร่วมกับ
จารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลักด้วย อาทิ การที่กวีกล่าวถึงการประสูติของพระมหากษัตริย์ใน
เชื้อสายจันทรวงศ์ การกล่าวถึงก าเนิดของพระมหากษัตริย์โดยการรังสรรค์ของพระพรหม                   
การกล่าวถึงพระพาหาอันทรงพลังของพระมหากษัตริย์ขณะก าลังกระท าการสู้รบในสนามรบ การ
กล่าวถึงความงามของพระมหากษัตริย์ว่างามราวกับพระกามเทพ หรืองามยิ่งกว่าพระกามเทพ ซึ่ง
ความงามนี้ท าให้ภรรยาของหมู่ข้าศึกหันเหความรักในสามีมาสู่พระมหากษัตริย์ จะเห็นได้ว่าแนวคิด
ดังกล่าวนี้เป็นขนบร่วมกันในหมู่กวีผู้แต่งจารึกภาษาสันสกฤต ทั้งนี้ย่อมชี้ให้เห็นศิลปะการแต่งบท
ประพันธ์ใหสวยงามนั้นเป็นองค์ความรู้ยอมรับร่วมกันในหมู่กวี อนึ่ง โศลกที่ปรากฏอลังการ                   
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อุตเปรกษาจะมีความเชื่อมโยงกับอลังการรูปแบบอ่ืนด้วย ภายในหนึ่งบทจึงมีอลังการมากกว่าหนึ่ง
รูปแบบอยู่ด้วย ดังจะเห็นในโศลกท่ี 4, 20, 21, 22, 28 นอกจากจะแสดงภาพอลังการอุตเปรกษาแล้ว
ปรากฏอลังการรูปกะร่วมอยู่ด้วย  ในโศลกที่ 23 และโศลกที่ 24 นอกจากจะแสดงภาพอลังการ      
อุตเปรกษาแล้วปรากฏอลังการอติศโยกติร่วมอยู่ด้วย และ โศลกที่ 27 ปรากฏอลังการเศลษร่วมกับ
อลังการอุตเปรกษา 

อุตเปรกษาเป็นอลังการด้านความหมายที่โดดเด่นมากในจารึกปราสาท               
ตาพรหม ความงดงามของอลังการรูปแบบนี้เอ้ือให้จารึกมีลักษณะทางวรรณศิลป์อย่างโดดเด่น 
สะท้อนภาพพระมหากษัตริย์ในลักษณะอุดมคติอันเลิศไม่มีที่บกพร่อง ภาพสะท้อนของอลังการที่
ปรากฏทั้ง 11 บท มิได้สื่อความอย่างตรงไปตรงมา แต่แฝงแนวคิดทั้งความเชื่อทางศาสนาพุทธ
มหายาน ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และการเชิดชูพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ลึกซึ้ง
ซับซ้อน  

5. อลังการที่แสดงความหมายความหนักแน่น หรือเน้นเนือ้ความที่พรรณนา 
กลวิธีการใช้ภาษาท่ีเน้นความหมายหนักแน่น หรือกล่าวให้มากกว่าความเป็นจริง จะพบ

เห็นได้เป็นปกติในการสื่อสารของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น หากชายหนุ่มกล่าวแสดงความรักต่อหญิงคนรัก 
ค ากล่าวที่แสดงความรักย่อมยืนยันสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือกล่าวให้เกินจริงโดยเปรียบความรักของตนว่ า
ยิ่งใหญ่สูงส่งเหมือนขุนเขาหรือท้องทะเล หรือเปรียบกับกาลเวลาที่ไม่อาจนับวัน เดือน ปีได้ ค ากล่าว
ที่ดูเป็นอุดมคตินี้มีผลต่อการสร้างความประทับใจให้คนรักของตน การแสดงความเคารพยกย่องบุคคล
ผู้มีเกียรติในสังคม ค าพูดที่แสดงออกย่อมต้องเชิดชูคุณงามความดีหรือสรรเสริญคุณสมบัติด้านต่างๆ
ว่าสูงส่งล้ าเลิศกว่าบุคคลทั่วไป หรือในเวลาที่แสดงความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ โกรธแค้น ก็ย่อมแสดง
ความรู้สึกแปรตามอารมณ์เพ่ือเน้นย้ าปริมาณความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่ามีความรุนแรง สะเทือนอารมณ์
อย่างหนักหน่วงเพียงใด 

ด้วยรูปแบบการใช้ภาษาเพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ กวีจึง
น ารูปแบบการกล่าวเกินจริง (Hyperbole) มาเน้นย้ าความหมายในบทประพันธ์ เพ่ือสร้างภาพความ
ในอุดมคติ แม้จะเป็นการกล่าวเกินจริงที่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ แต่เป็นความรู้สึกเกินจริงส าหรับกวี
ผู้ใช้ภาพพจน์ชนิดนี้ เพราะสร้างความซาบซึ้งใจและความปีติชื่นชมในรสวรรณศิลป์ 

อลังการที่แสดงความหมายของเนื้อความที่หนักแน่นปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
ดังกล่าวนี้ได้แก่ อติศยะหรืออติศโยกติ และทีปกัมหรือทีปกะ ดังนี้ 
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                 5.1 อติศยะหรืออติศโยกติ(atiśaya/atiśayokti) 
            5.1.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของอติศยะหรืออติศโยกติ 
       อติศยะ มีความหมายตามศัพท์ว่า มากยิ่ง จ านวนมาก เหนือกว่า188 ส่วน
อติศโยกติ เกิดจากการสมาสที่สนธิระหว่างอติศยะ กับ อุกฺติ มีความหมายว่า ค าพูด 189 ในทาง
วรรณคดี รูปแบบอลังการ อติศโยกติ คือ ลักษณะกวีโวหารที่เรียกว่า การกล่าวเกินจริง ซึ่งนัก
วรรณคดีเห็นพ้องกันว่าอติศโยกติมีผลต่อการประกอบสร้างงานวรรณศิลป์ให้ทรงพลังเสริมความหมาย
ของการสื่อสารได้อย่างหนักแน่นและน่าประทับใจ 

ในต าราอลังการศาสตร์ วาคภฏะกล่าวถึงอลังการประเภทนี้ว่า “การกล่าวสิ่ง
ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพ่ือแสดงความประเสริฐของวัตถุต่างๆ นั้น นักปราชญ์ว่าเป็นอลังการชื่ออติศ
ยะ”190พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 1 
     ตฺวทฺทาริตาริตรุณีศฺวสิตานิเลน สมฺมูรฺฉิโตฺรฺมิษุ มโหทธิษุ กฺษิตีศฯ 
       อนฺตรฺลุฐทฺคิริปรสฺปรศฺฤงฺคสงฺค- โฆรารไวรฺมธุริโปรปยาติ นิทฺราฯฯ191  

    “ข้าแต่พระราชา การบรรทมของพระนารายณ์ สุดสิ้นลง เพราะเสียง
น่ากลัวอันเกิดแต่การกระทบกันระหว่างยอดภูเขาอันกลิ้งอยู่ในมหาสมุทร
ทั้งหลาย ที่มีคลื่นอันการถอนใจของบรรดาหญิงฝ่ายศัตรู อันพระองค์ได้สังหาร
แล้วนั้น พัดให้นูนขึ้นสูง”192 

 
                        จะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้นนี้ กวีสื่อความถึงพระราชาที่ทรงสังหารศัตรูเป็น
จ านวนมาก แต่กล่าวเป็นเรื่องเหลือเชื่อโดยแสดงเรื่องราวของพระนารายณ์ที่ต้องตื่นบรรทม เพราะ
เสียงดังครึกโครมจากการกระทบกันระหว่างยอดภูเขาท้ังหลายในมหาสมุทร การกล่าวถึงเสียงดังสนั่น
จนพระนารายณ์ตื่นบรรทมนั้น กวีพยายามสื่อให้เห็นถึงความอึกทึกกัมปนาทในสงครามในมิติเดียวกัน 

                                           
188Sanskrit Dictionary, accessed November 28, 2015, available from 

http://Sanskritdictionary.com/? Iencoding=iast&q=ati%C5%9Baya&Lang=sans&action=Search. 
189Sanskrit Dictionary, accessed November 28, 2015, available fromhttp://Sanskrit 

dictionary.com/? Iencoding=iast&q=ukti&Lang=sans&action=Search. 
190ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 40-41. 
191เรื่องเดียวกัน, 120. 
192เรื่องเดียวกัน, 41. 
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โดยพระราชาที่ทรงสังหารศัตรูนั้น ท าให้เกิดเสียงถอนหายใจของภรรยาข้าศึกอันแสดงความร่ าไห้ 
ท้อแท้ สิ้นหวัง เสียงถอนหายใจจึงไม่ต่างจากเสียงคลื่นแห่งมหาสมุทร  
  

ตัวอย่างที่ 2 
   เอกทณฺฑานิ สปฺต สฺยุรฺ-  ยทิ ฉตฺราณิ ปรฺวเต ฯ 
   ตโทปมียเต ปารฺศฺว-  มูรฺธฺนิ สปฺตผณะ ผณี ฯฯ193 

          “หากจะมีฉัตรเจ็ดคันอันมีด้ามๆ เดียวตั้งอยู่บนภูเขา ก็จะเป็นที่
เปรียบเทียบกับงู เจ็ดหัวอันแผ่พังพานอยู่ เหนือพระเศียร พระปารฺศว                
นาถชินเจ้า”194 

 
 ตัวอย่างที่กล่าวถึงอติศโยกติ ดังที่แสดงข้างต้น กวีสื่อสารเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ

ว่าพระปารศวนาถมีรูปร่างใหญ่โตเท่ากับภูเขา และเปรียบเทียบในสิ่งอันเหลือเชื่อ คือ เปรียบฉัตรเจ็ด
คันแต่มีเพียงด้ามเดียวว่าไม่ต่างกับงูเจ็ดหัวที่แผ่พังพานอยู่บนพระเศียรของพระปารศวนาถ  

อนึ่ง อลังการอติศโยกติเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ส าหรับสดุดีพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์โดยตรง  ดังเช่นที่ปรากฏในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์แต่ละยุคสมัย การกล่าวถึง
พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์กวีจะไม่กล่าวพระราชประวัติแบบคนสามัญทั่วไป เนื่องจากการสร้าง
เรื่องราวที่ดูธรรมดาสามัญไม่เหมาะสมกับพระราชาที่เป็นสมมติเทพ ขนบเนื้อหาของการสร้างงานใน
เชิงสรรเสริญนั้น กวีจะต้องเลือกกลวิธีสื่อสารภาษาวรรณศิลป์ให้เหมาะสมกับสถานภาพของเจ้า
ผู้ปกครองอาณาจักร แสดงให้ประจักษ์ถึงพระคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์ว่าสูงส่งล้ าเลิศในทุกด้าน 
รวมทั้งการประกอบวีรกรรมว่ามีความยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน อลังการอติศโยกติจึงเป็นขนบทางว
รรณศิลป์เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบ หากขาดอลังการอติศโยกติ
ในบทประพันธ์ การสดุดีพระมหากษัตริย์ย่อมไม่อาจสร้างพลังให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ผู้อ่านจะไม่
เกิดปฏิกิริยาตอบสนองวีรรสผ่านค าประพันธ์นั้น บทประพันธ์จะด้อยคุณค่าทางความงามลงอย่างถนัด
ตา  

จารึกปราสาทตาพรหมมี เนื้อหาสรรเสริญความยิ่ ง ใหญ่ของพระเจ้า                   
ชัยวรมันที่ 7 ดังนั้น อลังการอติศยะจึงเป็นอลังการที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งในจารึกปราสาทตาพรหม ใน
หัวข้อต่อไปผู้วิจัยจะน าแนวคิดอลังการอติศะมาพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาท เพื่อพิจารณาว่าอลังการ
รูปแบบนี้สร้างความงดงามให้แก่เนื้อความอย่างประณีตลึกซึ้งเพียง 

                                           
193เรื่องเดียวกัน, 120. 
194เรื่องเดียวกัน, 41. 
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                     5.1.2  วิจารณ์อติศยะที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
   ดังที่กล่าวไปแล้วว่าอลังการอติศยะหรืออติศโยกติเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์
ในจารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์ เพ่ือแสดงความยิ่งใหญ่ของเนื้อความให้หนักแน่น เมื่อพิจารณา
อลังการประเภทนี้ที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมพบว่าอติศยะสร้างคุณค่าความงดงามของ
เนื้อความให้มีเอกภาพสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น  อนึ่ง อลังการอติศยะมักปรากฏร่วมกันกับอลังการ
รูปแบบอื่นๆ ด้วย เช่น รูปกะ และอุตเปรกษา ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างสรรค์อลังการบางประเภทจะมี
ลักษณะร่วมกันเกี่ยวโยงกันอยู่ ในการวิเคราะห์อลังการอติศยะ ผู้วิจัยแยกมาเป็นอลังการรูปแบบนี้
เฉพาะไม่ได้กล่าวร่วมกับอลังการรูปแบบอ่ืน เพราะจะท าให้เห็นการสร้างสรรค์อลังการแต่ละประเภท
ได้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้การวิเคราะห์ วิจารณ์จะกล่าวโยงไปถึงอลังการรูปแบบอ่ืนบ้าง เมื่อเห็นว่ามีอลังการ
รูปแบบอื่นที่ซ้อนทับกันอยู่ ในการวิจารณ์อลังการอติศยะท่ีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยจะ
พิจารณาจากเนื้อหาที่ปรากฏอลังการรูปแบบนี้อย่างเด่นชัด โดยจะพิจารณาเนื้อหาใน 4 โศลก ได้แก่ 
โศลกท่ี 2,  10 ,16 และโศลกที่ 24 แบ่งประเด็นในการน าเสนอต่อไปนี้ 

 1. อลังการอติศยะสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 2. อลังการอติศยะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย

ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 3. อลังการอติศยะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความยิ่งใหญ่

ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
พิจารณาแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 

1.อลังการอติศยะสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
                             เนื้อหาที่แสดงบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจารึกปราสาทตาพรหมปรากฏ
ในช่วงตอนต้น มีอยู่ด้วยกัน 5 โศลก เริ่มจากบทนอบน้อมพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์         
พระโพธิสัตว์โลเกศวร และพระนางปรัชญา ปารมิตา ซึ่งเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า เนื้อหาที่มี
อลังการอติศยะ คือ บทนอบน้อมพระธรรมอยู่ในโศลกท่ี 2 ดังเนื้อหาต่อไปนี้ 
 

     vande niruttaram anuttaravodhimārggaṃ 

     bhūtārthadarśananirāvaraṇaikadṛṣṭim / 

     dharmman trilokaviditāmaravandyavandyam / 

     antarvasatṣaḍariṣaṇḍavikhaṇḍakhaḍgam // 2 
“ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้พระธรรม ที่ไม่มีสิ่งใดจะสูงไปกว่า ซึ่งเป็นทาง

ไปสู่โพธิญาณอันยอดเยี่ยมที่เป็นดวงตาดวงเดียวอันปราศจากเคร่ืองกีดขวางที่
เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เป็นที่รู้จักกันในสามโลก และเป็นสิ่งที่ควรเคารพ
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โดยบุคคลที่ควรเคารพ คือ เทวดาทั้งหลาย ที่เป็นพระขรรค์ซึ่งท าลายหมู่ศัตรู
ทั้งหก ที่อยู่ภายใน” 

 

 โศลกที่ยกมาดังกล่าว เนื้อความแสดงความนอบน้อมแด่พระธรรม กวีใช้
อลังการอติศยะโดยกล่าวอย่างหนักแน่นถึงคุณวิเศษของพระธรรม กวีเลือกใช้วสันตดิลกฉันท์
เช่นเดียวกับโศลกตอนเปิดเรื่องที่นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า เพราะเป็นรูปแบบของฉันท์ที่เหมาะสมกับ
การสรรเสริญพระธรรมว่าเป็นสิ่งล้ าค่า เนื้อความในโศลกนี้เป็นการสร้างสรรค์อลังการอติศยะที่เด่น 
แต่จะเห็นได้ว่ากวีเลือกใช้อลังการรูปแบบอื่นประกอบด้วย เพื่อส่งเสริมให้อลังการอติศยะงดงามยิ่งขึ้น 
อลังการที่กวีน ามาใช้ร่วมกับอลังการอติศยะ คือ อุตเปรกษา และ รูปกะ 

 อลังการอติศยะ ที่ปรากฏในเนื้อความนี้ คือ การกล่าวให้เห็นว่าพระธรรม
อันควรค่าแก่การนอบน้อมนี้ มีความเป็นเลิศสูงสุด ไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้หรือยิ่งใหญ่กว่า การยก     
พระธรรมให้มีความเป็นเลิศในแง่นี้ เพราะพระธรรมอันสูงสุดคือหนทางไปสู่โพธิญาณอันประเสริฐ 
และพระธรรมทรงคุณวิเศษนี้ได้ท าลายกิเลส ซึ่งกิเลสเทียบได้กับหมู่ศัตรูอันอยู่ภายในจิตใจมนุษย์ได้
อย่างราบคาบ ในแง่นี้ เป็นการยืนยันให้เป็นที่ประจักษ์ว่าหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาทรง
อานุภาพในการท าลายล้างกิเลส พระธรรมจึงมีคุณค่าอย่างสูงสุด มีขอบเขตกว้างขวาง และมีความ
เจริญรุ่งเรือง ดังที่กวีกล่าวว่าพระธรรมเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งสามโลก  

เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงของเนื้อหาจะเห็นว่าเนื้อความโศลกนี้ต่อเนื่องจาก
โศลกแรกที่กวีนอบน้อมพระพุทธเจ้า ในโศลกแรกกวีกล่าวถึงจุดหมายปลายทางของพระโพธิ สัตว์
ทั้งหลายผู้ประสบชัยชนะ ซึ่งได้รับการขยายเนื้อความให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนในโศลกที่กวีกล่าว
นอบน้อมพระธรรม กวีใช้อรรถาลังการเสริมอลังการอติศยะ ได้แก่  อุตเปรกษา คือ การแสดงพลัง
จินตนาการของกวีว่าพระธรรมอันไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้นั้น เป็นดังพระขรรค์ที่ท าลายหมู่ศัตรูทั้งหก 
ได้แก่ ความอยาก ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความมัวเมา และความริษยา เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
การท าลายกิเลสดังกล่าวนี้เป็นชัยชนะของพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริง นัยนี้ จึงเป็นการยืนยันคุณวิเศษ
ของพระธรรมว่ามีความยิ่งใหญ่ทรงอานุภาพยิ่ง เพราะกิเลสในทางพระพุทธศาสนา คือ สิ่งที่ท าให้ใจ
เศร้าหมอง กิเลสเป็นความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด เป็นสาเหตุให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ และที่
ส าคัญกิเลสเป็นเครื่องปรุงแต่งความคิดให้ท ากรรมอันน าไปสู่ความทุกข์ การท าลายกิเลสให้สูญสิ้นจึง
เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งส่งเสริมให้ก้าวไปสู่นิพพานในที่สุด นอกจากนี้เนื้อความยังแสดงอลังการ
ในรูปอรรถาลังการประเภทรูปกะ เพื่อสื่อเนื้อความว่าพระโพธิญาณยังเปรียบได้เป็นดวงตา ดังที่กล่าว
ว่า พระธรรมเปรียบเป็นดวงตาดวงเดียวเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง  โดยดวงตานี้จะยังประโยชน์ให้
พบกับสาระธรรมตามความเป็นจริงสูงสุด ท าให้เนื้อความแสดงอลังการความเปรียบอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
อีก 



427 
 

 

 

 

 

 แนวคิดเรื่องการยกย่องพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ล้ าเลิศ จะเห็นว่ามีคุณค่าอย่าง
ลึกซึ้งต่อความศรัทธาชาวพุทธนับตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังจะเห็นได้ว่าพระธรรมถือเป็นหนึ่งในแก้วสาม
ประการในพระพุทธศาสนา คัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรแสดงเนื้อความพรรณนาคุณวิเศษของพระ
ธรรมว่าเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่ง เมื่อบุคคลใดสดับพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ประจักษ์ถึงความลึกซึ้ง
ของสาระค าสอนนี้ อนึ่ง ความลึกซึ้งของพระธรรมก็มีความละเอียดแตกต่าง เห็นได้จากผู้ที่บรรลุธรรม
อย่างหลากหลายแตกต่างกันไป นัยนี้พระธรรมจึงมีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุด ดังเนื้อความที่ว่า 
 

“พระธรรมอันพระสุคตประกาศนั้น ช่างมหัศจรรย์จริง เป็นพระธรรม
ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน ความยิ่งใหญ่ของพระผู้น านั้นมหาศาล พระชนมายุ
กาลของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด 

เมื่อได้ฟังการแสดงธรรมเช่นนี้ จากพระสุคตเจ้าต่อพระพักตร์ของ
พระองค์เช่นนี้ สรรพสัตว์ทั้งหลายพันโกฏิ บุตรที่แท้ของพระผู้น าทั้งหลายพากัน
เปี่ยมไปด้วยความยินดี 

 บางคนก็ได้บรรลุพระโพธิญาณโดยไม่หวนกลับ คนอื่นอยู่ในชั้น
รองลงมา บางคนอยู่ในชั้นที่มีความเข้าใจอันถูกต้องมั่นคง บางคนได้รับธารณี
หลายพันโกฏิ 

 มีผู้อื่นอีกมากมายดุจจ านวนปรมาณูซึ่งได้เข้าถึงพุทธธรรม บางคนอีก 
8 ชาติ จึงจะได้ตรัสรู้เห็นแจ้งในพระธรรม 

 ในบรรดาผู้ที่ ได้ฟังพระธรรมจากพระผู้ เป็นนายนี้จะได้บรรลุ            
พระโพธิญาณใน 4 ชาติบ้าง 3 ชาติบ้าง และ 2 ชาติบ้าง 

 บางคนจะได้ตรัสรู้ภายในชาติเดียว คือ ในชาติถัดไป นี่เป็นผลอัน
บริบูรณ์ในการได้เรียนรู้ในพระชนมายุกาลของพระผู้น า 

 สรรพสัตว์ทั้งหลายจ านวนมากมายหลายโกฏินับไม่ถ้วน ดุจปรมาณู
ใน 8 พุทธเกษตร ผู้ได้ฟังพระธรรมนี้แล้วเกิดความยึดมั่นในพระสัมมาสัมโพธิ
ญาณ 

 นี่เป็นผลแห่งพระมหามุนี เมื่อพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงพุทธภาวะ 
อันไม่รู้จบ และปราศจากขอบเขต อันกว้างไกลไพศาลดุจอากาศธาตุ”195 

 
                         กล่าวได้ว่า เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม ในโศลกที่ 2 สะท้อนให้เห็นความเชื่อ
ของกวีที่มีความศรัทธาในพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด ดังการประกาศคุณวิเศษของ

                                           
195 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, ผู้แปล, สัทธรรมปุณฑรีกสูตร, 253-254. 
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พระธรรมไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้ การใช้อลังการอติศยะช่วยส่งเสริมความเชื่อของกวีสื่อเนื้อความนอบ
น้อมพระธรรมได้อย่างหนักแน่นชัดเจน เนื่องจากพระธรรมมีคุณค่าสูงสุด เพราะน าไปสู่ทางแห่งพระ
โพธิญาณที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะการกล่าวถึงอานุภาพของพระธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่กวีเปรียบ
พระขรรค์ คือ พระธรรมซึ่งท าลายหมู่ศัตรูคือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจมนุษย์  
 

2. อลังการอติศยะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่พบอลังการอติศยะสะท้อนภาพความ
ยิ่งใหญ่ของบุคคลส าคัญในสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พบในโศลกที่ 10 และโศลกที่ 16  กวีใช้
กลวิธีสร้างความหนักแน่นให้เห็นถึงสายตระกูลพระมหากษัตริย์ที่มีสถานภาพอันยิ่งใหญ่ เพ่ือจะได้
สร้างสิทธิอันชอบธรรมแห่งพระราชอ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้สมบูรณ์ ในเนื้อความต่อไปนี้ 
กวีใช้อลังการอติศยะกล่าวถึงพระเจ้าศรีหรษวรมัน ดังที่ว่า 

 
      sarvvaānavadyavinayadyutivikramo yas 

       tadvaṃśajo janitaviśvajanīnavṛttiḥ / 

       śrīharṣavarmma nṛipatirhatavairiharṣo 

       janyeṣu diṅmukhavikīrṇayaṣovitānaḥ // 10 

“พระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าศรีหรรษวรมัน ทรงมีความอ่อน
น้อมถ่อมตน ทรงมีความเก่งกล้าอันรุ่งเรือง ยกเว้นจากการถูกต าหนิทั้งปวง 
พระองค์ประสูติแล้วในวงศ์นั้นของพระเจ้าภววรมันเทวะ พระองค์ทรงมีความ
ประพฤติอันเป็นแบบแผนของคนทั้งปวง อันพระองค์ทรงท าให้เกิดขึ้นแล้ว 
พระองค์ทรงก าจัดความร่าเริงของข้าศึกศัตรูในการรบทั้งหลาย ผู้มีเพดานของ
พระเกียรติยศถูกท าให้กระจายไปในทิศทั้งหลาย” 

 

เนื้อหาของโศลกท่ี 10 ดังที่ยกมานี้ กวีกล่าวสดุดีพระเจ้าศรีหรรษวรมันว่าทรง
มีความพระคุณสมบัติดีเลิศทุกประการ นับตั้งแต่ทรงมีความเก่งกล้าสามารถในทุกแขนง ทรงได้รับ
การศึกษาอย่างดีที่สุด ทรงได้รับแต่ค าสรรเสริญเชิดชูพระเกียรติยศ เนื่องจากไม่มีผู้ใดกล่าวต าหนิติ
เตียนพระองค์ได้เลย พระเจ้าศรหีรรษวรมันทรงถือก าเนิดยังตระกูลของพระเจ้าภววรมันเทวะ ทรงเป็น
ตัวอย่างพระราชจริยวัตรอันเป็นแบบแผนที่คนทั้งปวงต่างยึดถือ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงก าจัดความ
น่ายินดีในหมู่ข้าศึก คือ ทรงน าความทุกข์เศร้าหมองมาสู่ข้าศึกในการรบ เพราะข้าศึกทั้งปวงมิอาจจะ
ต้านทานหรือเอาชนะพระเจ้าศรีหรรษวรมันได้ กวีกล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ด้วยเหตุที่พระเจ้า             
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ศรหีรรษวรมันทรงมีความเป็นเลิศอย่างถึงพร้อมเช่นนี้ พระเกียรติยศของพระองค์จึงประดุจดังเพดาน
อันแผ่กระจายไปทั่วทุกทิศ น่าสังเกตว่าการใช้อลังการอติศยะเพ่ือเสริมความยิ่งใหญ่ในการสดุดี          
พระเจ้าศรีหรรษวรมันดังโศลกที่ยกมานี้ เห็นได้ชัดว่ากวีบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
ประการแรกการระบุชื่อพระมหากษัตริย์ที่ต้องการสดุดี ในเนื้อความนี้คือ พระเจ้าศรีหรรษวรมัน ท าให้
เห็นเป้าหมายของการสดุดีได้ชัดเจนว่ากวีหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใด เพราะหากการล าดับ
สายตระกูลโดยกล่าวถึงรายชื่อพระมหากษัตริย์อย่างซับซ้อนอาจไม่เห็นความแจ่มแจ้งในการสดุดี
พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นได้ ต่อจากนั้นกวีจึงแสดงความชื่นชมในความดีเลิศแต่ละอย่าง 
ประกอบด้วยความเก่งกล้าอาจหาญ ความรู้อันฝึกฝนตามแนวทางแห่งศิลปวิทยาจนเชี่ยวชาญ และ
การยก เว้ นจากการถู กต าหนิ ทั้ ง ป ว ง  คุณลั กษณะที่ ดี จนสมบู รณ์ แบบนี้  ก วี จึ ง ยกย่ อ ง                            
พระเจ้าศรีหรรษวรมันว่าเป็นต้นแบบอันดีเลิศให้ทวยราษฎร์ปฏิบัติตาม ประการที่สอง กวีอ้างไปยัง
พระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด คือ พระเจ้าภววรมัน การกล่าวสดุดีความดีเลิศต่างๆ นานาของพระเจ้าศรี
หรรษวรมันนัยเดียวกันนี้ก็เป็นการยกย่องพระเจ้าภววรมันในทางอ้อมด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็น   
พระราชบิดาของพระเจ้าศรีหรรษวรมัน พระองค์จึงเป็นต้นแบบของความดีเลิศซึ่งถ่ายทอดไปสู่             
พระราชโอรสโดยตรง ประการที่สามในการสดุดีพระมหากษัตริย์ ย่อมสร้างภาพพระมหากษัตริย์กับ
การท าสงครามหรือความเก่งกล้าในการรบ รวมทั้งมักจะกล่าวถึงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ใน
รูปความเปรียบต่างๆ ในเนื้อความนี้ กวีไม่ละเลยที่จะสรรเสริญถึง โดยกวีใช้การเล่นส านวนภาษาอย่าง
คมคาย ดังเนื้อความที่ว่า ทรงก าจัดความยินดีในหมู่ข้าศึก คือ มิได้กล่าวตรงๆว่า พระองค์ทรงสร้าง
ความทุกข์ยิ่งให้เกิดข้ึนในหมู่ข้าศึก และท่ีเป็นขนบของกวี คือ การกล่าวถึงพระเกียรติยศของพระราชา
ที่ขจรขจายไปทั่วทิศ ดังที่กวีแสดงเนื้อความว่าพระเกียรติยศของพระเจ้าศรหีรรษวรมันเป็นดังเพดานที่
แผ่กระจายไปทั่วทุกทิศ 

 การใช้รูปแบบภาษาพรรณนาให้ดูเกินจากความเป็นจริงเพ่ือเน้นย้ าให้
เนื้อความมีน้ าหนักยิ่งข้ึน แสดงภาพได้อย่างแจ่มแจ้งว่าพระเจ้าศรีหรรษวรมันทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ตามแบบอย่างอุดมคติ โดยเฉพาะภาพพระมหากษัตริย์ยอดนักรบ ปรากฏให้เห็นว่าพระเจ้า                  
ศรีหรรษวรมันทรงก าจัดความน่ายินดีในหมู่ข้าศึก ข้าศึกแทนที่จะมีขวัญก าลังใจ หรือมีความฮึกเหิม
เมื่ออยู่ ณ สมรภูมิรบ แต่กลับแสดงอาการตรงกันข้าม ไม่มีความยินดีที่จะท าสงครามด้วย เพราะด้วย
แสนยานุภาพของกองทัพพระเจ้าศรีหรรษวรมันที่เกรียงไกร ข้าศึกจึงไม่อาจรับมือกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่
ของพระองค์ได้ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจข้าศึกศัตรูมีความหมายที่ลึกซึ้ง เพราะเท่ากับว่าตนเองต้องมา
สังเวยชีวิตเพ่ือพระเจ้าศรหีรรษวรมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในเนื้อความท่ีกวีกล่าวถึงพระเกียรติยศอันประดุจเพดาน และแผ่กว้างออกไป
ทั่วทิศ เป็นการสร้างอลังการอติศยะอันประณีตที่เชื่อมโยงใจความที่กวีกล่าวว่าพระเจ้าศรีหรรษวรมัน
ยกเว้นจากการถูกต าหนิทั้งปวง และทรงมีความประพฤติอันเป็นแบบอย่างที่ดี กลวิธีการอ้างถึงพระ
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เกียรติยศของพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏว่าแผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ นับเป็นขนบของกวีที่ปรากฏในจารึก
สดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลัก ทั้งนี้เพราะพระเกียรติยศเทียบได้กับแสงสีขาว และโดยที่แสงสีขาว
ย่อมบริสุทธิ์ปราศจากมลทินหรือสิ่งชั่วร้ายอันเป็นโทษ เพราะฉะนั้น แสงแห่งพระเกียรติยศที่แผ่กว้าง
เป็นดังเพดานอันกว้างใหญ่ไปรอบทิศนั้น จึงบริสุทธิ์งดงามยืนยันพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ า       
ศรหีรรษวรมันอย่างกระจ่างชัดเจน  

กล่าวได้ว่ากวีใช้อลังการอติศยะที่ปรากฏในโศลกนี้ โดยชี้ให้เห็นพระคุณสมบัติ
ที่น่าสรรเสริญของพระเจ้าศรีหรรษวรมันในทุกมิติ ทั้งในเรื่องความเก่งกล้า ความใฝ่รู้จากการที่ทรงใส่
พระราชหฤทัยอยู่เสมอ  พระราชจริยาคติที่เป็นแบบแผนซึ่งทรงปฏิบัติอย่างไม่บกพร่อง และทรงสร้าง
ความหวั่นไหวให้ เกิดขึ้นแก่ข้าศึก ด้วยความเป็นเลิศทั้ งหลายที่สะท้อนให้ เห็นจากพระเจ้า               
ศรีหรรษวรมันดังกล่าวนี้เอง จึงท าให้กวียกย่องว่าพระองค์เป็นพระราชาที่มีพระเกียรติยศแผ่ขว้างทั่ว
ทุกทิศคือ ทรงเป็นพระราชาที่มีพระคุณสมบัติอันเลิศที่สุดนั่นเอง อนึ่ง การกล่าวถึงพระเกียรติยศของ
พระมหากษัตริย์ที่แผ่กว้างไปทั่วทุกทิศนี้นอกจากปรากฏในโศลกที่ 10 แล้ว ยังพบได้ในโศลกที่ 16 ซึ่ง
เป็นบทสรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระเจ้าธรณีนทรวรมัน ซึ่งเป็น
พระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้อลังการอติศยะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาในโศลกที่ 16 ดังนี้  
 

tayos tanūjo mahitadvijendro 

dvijendravego dvijarājakāntaḥ / 

       dikcakravālotkaṭakīrttigandho 

   yo'dhīśvaraś  śrīdharaṇīndravarmmā // 16 
  “พระโอรสของคนทั้งสอง (พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะและ            

พระนางราชปตีนทรลักษมี) เป็นจอมแห่งพราหมณ์ที่คนนับถือแล้ว ผู้มี
ความรวดเร็วเหมือนพระยาครุฑ ผู้มีความงามเหมือนกับพระจันทร์ ผู้มี
กลิ่นหอม คือ พระเกียรติยศ (ของพระองค์) ฟุ้งขจรทั่วทุกทิศ พระองค์
เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่มีพระนามว่าศรีธรณีนทรวรมัน” 

 

เนื้อหาในโศลกที่ยกมานี้ สรรเสริญพระเจ้าธรณีนทรวรมันในมิติที่คล้ายกับการ
สรรเสริญพระเจ้าศรหีรรษวรมัน คือ เชิดชูภาพลักษณ์พระมหากษัตริย์ตามแบบอย่างอุดมคติซึ่งมีความ
เป็นเลิศทุกประการ นับตั้งแต่การที่พระเจ้าธรณีนทรวรมันมีความรอบรู้เหมือนพราหมณ์ที่ผู้คนนับถือ
กันแล้ว มีความรวดเร็วเหมือนครุฑ มีความงามไม่ต่างจากพระจันทร์ มีพระเกียรติยศที่หอมหวน 
โดยเฉพาะเนื้อความท่ีกวีกล่าวว่า พระเกียรติยศของพระเจ้าธรณีนทรวรมันมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปทั่วทุก
ทิศ ถือว่าสะท้อนอลังการอติศยะที่งดงามน่าประทับใจยิ่ง 
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 การที่กวีกล่าวว่าพระเกียรติยศของพระเจ้าธรณีนทรวรมันมีความหอมฟุ้งไป
ทั่วทุกทิศ นอกจากจะสื่อภาพในแง่ของกลิ่นหอมแล้ว ยังสื่อความหมายด้วยว่าพระเกียรติยศจะเลื่อง
ลือไปทั่ วทุกทิศได้นั้น ก็ เนื่องมาจากการแผ่ขยายดินแดนอย่างกว้างขวาง หมายความ ว่า                        
พระเจ้าธรณีนทรวรมันทรงท าสงครามมีชัยชนะเหนือศัตรู พระเกียรติยศของพระองค์จึงแผ่กว้างไปทุก
ทิศ การเปรียบเทียบพระเกียรติยศในแง่ของกลิ่นหอมท าให้สื่อภาษาจินตภาพผ่านการรับสัมผัสกลิ่น 
หรือเครื่องหอมที่ฟุ้งขจรได้งดงามยิ่ง จะเห็นได้ว่า กลิ่นหอมที่ประสาทสัมผัสรับรู้นั้น เกิดจากอนุภาค
ทางเคมี (particle chemical) ที่ฟุ้งกระจายไปในอากาศกลิ่นที่หอมหวานนี้ท าให้ผู้สูดดมมีความสดชื่น
และอ่ิมเอมใจ ดังนั้น กลิ่นหอมของพระเกียรติยศที่ฟุ้งขจรไปทั่วทุกทิศ จึงเป็นกลิ่นหอมที่สะอาด
บริสุทธิ์ อบอวลด้วยความหวานอันอ่อนโยน ในแง่นี้จึงกระตุ้นความรู้สึกชองผู้สูดดมให้มีความรู้สึกพึง
พอใจและเป็นสุข และสื่อภาพลักษณ์ของพระเจ้าธรณีนทรวรมันทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความ
อ่อนโยน เป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้พบเห็นพระองค์ 

กวีกล่าวว่าพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันทรงเปน็พระมหากษัตริย์ที่มีความยิ่งใหญ่ 
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทุกทิศ โดยกวีแสดงให้เห็นว่าพระเกียรติยศของ
พระองค์มีกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปทั่ว กวีใช้อลังการอติศยะสร้างภาพให้สัมผัสถึงพระเกียรติยศของ
พระเจ้าธรณีนทรวรมันทรวรมันว่าแผ่ซ่านไปทั่วทุกทิศ สัมผัสรับรู้ได้ด้วยกลิ่นที่หอมหวาน สื่อนัยว่า
กลิ่นที่หอมอบอวลมีความสะอาดบริสุทธิ์ ประชาชนมีความสดชื่น  

3. อลังการอติศยะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

  ในการสดุดีพระคุณสมบัติที่น่ายกย่องของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นั้น กวีจะ
แสดงภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงมีความยิ่งใหญ่ มีความกล้าหาญ และมีความงดงาม 
เพราะในความคิดของกวีนั้น พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถือก าเนิดขึ้น ก็ด้วยการรังสรรค์จากพระพรหม แต่
อีกแง่หนึ่งพระคุณสมบัติที่น่ายกย่องของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็เนื่องมาจากพระราชจริยาวัตรอัน
ประเสริฐของพระองค์เอง นอกจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะได้รับความงามอันเป็นคุณลักษณะประจ า
พระองค์ กวียังกล่าวยกย่องอีกว่าพระองค์นั้นทรงมีความรักเพียงหนึ่งเดียว โดยปราศจากลักษณะอัน
บกพร่อง โดยทรงสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าธรณีนทรวรมันพระราชบิดาผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้
ยิ่งใหญ่ในอดีต   

 อย่างไรก็ดี เนื้อความสดุดีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อีกแห่งหนึ่ง กวีใช้ต านาน
เทพปกรณัมของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ มาเทียบเคียงกับพระคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ของ           
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้อย่างลึกซึ้งด้วย ดังโศลกท่ี 24 ที่ว่า 
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     manye yadīyayaśasāṃ sadṛśo yadi syād 

         ratnākaraś ca bhuvanatritayañ ca viṣṇuḥ / 

               nāhartam ūrdhvam avanīm aśakat samudrāt 

         koṭikramair api na laṅghyituñ ca lokān // 24 
  “ข้าพเจ้าคิดว่า หากว่ามหาสมุทรและโลกทั้ง 3 เป็นเช่นเดียวกับ          

พระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินแล้วไซร้ พระวิษณุ (ในรูปวราหาวตาร) ก็คง
ไม่สามารถที่จะยกแผ่นดินขึ้นมาเบื้องบนจากมหาสมุทรได้ และพระวิษณุ 
(พระวิษณุในรูปวามนาวตาร) ก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามโลกทั้ง 3 ด้วยการก้าว
โกฏิคร้ังได้” 

 
โศลกข้างต้นนี้ แสดงอลังการอติศยะให้เห็นพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของ            

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าสูงส่งปานใด ขนาดมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ คือ พระวิษณุก็ไม่อาจจะต้านทาน หรือ
ก้าวข้ามพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไปได้เลย กวีแสดงภาพความยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ ด้วย
การแสดงพระด าริของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในรูปของจินตนาการอันชวนพิศวง  ด้วยทรงตระหนักถึง
พระราชอ านาจของพระองค์เองว่าถึงจุดสูงสุดของการขยายพระเกียรติยศจนแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศ
แล้ว กวีพรรณนาในเชิงอุดมคติกล่าวเกินจริงโดยแสดงอาณาเขตพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 
7 ว่าเทียบเท่ากับมหาสมุทรและโลกทั้งสามทั้งโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล กล่าวคือ ไม่มี
พ้ืนที่หนแห่งใดที่พระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเดินทางไปไม่ถึง แม้ใต้พ้ืนโลก บนพ้ืนโลก 
และเหนือพ้ืนโลกสูงยิ่งขึ้นไป  

มหาสมุทรเป็นห้วงน้ าที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล มีความลึกสุดคาดคะเน มี
ความน่าหวาดกลัวซ่อนไว้อยู่ตลอดเวลา เมื่อพิจารณาภาพมหาสมุทรจากนัยนี้ การที่กวีเปรียบเทียบ
พระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเทียบเท่ากับมหาสมุทรจึงเห็นความเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี
ความยิ่งใหญ่อย่างมาก เพราะนอกจากพ้ืนดินจะรองรับพระเกียรติยศของพระองค์จนเต็มไม่มีที่ว่าง
แล้ว ในมหาสมุทรก็รองรับพระเกียรติยศของพระองค์ไม่มีที่ว่างเช่นเดียวกัน ที่เหนือยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่
เพียงโลกมนุษย์จะรองรับพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เท่านั้น แต่กวีกล่าวว่าดินแดนของ
โลกทั้งสามเลยทีเดียวที่เทียบเท่ากับพระเกียรติคุณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

เนื้อหาในโศลกที่ 24 ยังกล่าวถึงการก้าวเท้าสามก้าวของพระวิษณุด้วย 
เรื่องราวดังกล่าวปรากฏอยู่ในฤคเวทสังหิตา แนวคิดเกี่ยวกับตริวิกรมเริ่มแสดงพัฒนาการมาตั้งแต่
คัมภีร์ฤคเวท จะเห็นว่าพระนารายณ์เป็นใหญ่ในบรรดาเทพแห่งแสงอาทิตย์ กล่าวคือ พระองค์มีพลังที่
ยิ่งใหญ่ เป็นผู้วัดพ้ืนที่แผ่นดินโลก ซึ่งก้าวทั้งสามก้าวเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต พระองค์มีบทบาทคือ
การก้าวเท้าสามก้าวซึ่งแทนแสงพระอาทิตย์เวลาตอนเช้า ตอนเที่ยง และตอนเย็น การก้าวเท้าสาม
ก้าวของพระองค์นั้นครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาล ก้าวแรกและก้าวที่สองข้ามโลกมนุษย์และโลกสวรรค์ 
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ส่วนก้าวที่สามนั้นอยู่สูงมากเกินสายตามนุษย์จะมองเห็นได้ เปรียบเหมือนดวงตาลอยอยู่บนสวรรค์ ใน
ขณะเดียวกันการก้าวย่างเท้าสามก้าวของพระวิษณุอาจตีความเป็นวิถีโคจรของดวงตะวัน กล่าวคือ 
ก้าวแรกในตอนดวงตะวันเริ่มปรากฏ ก้าวที่สองในต าแหน่งดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงที่แสงพระอาทิตย์
ร้อนแรง และก้าวที่สามอยู่ช่วงยามเย็นเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนสู่ทางทิศประจิมหรือยามย่ าสู่สนธยา  
อนึ่ง การก้าวย่างสามก้าวของพระวิษณุมีพัฒนาการต่อเนื่องมายังต านานอวตารทั้งสิบปางของ           
พระวิษณุในชั้นหลัง เรื่องราวของพระวิษณุที่ก้าวพระบาทสามก้าว ปรากฏในปางอวตารที่เรียกว่า 
วามนาวตาร (vāmanāvatāra) พระวิษณุอยู่ในร่างของพราหมณ์แคระ เพ่ือจะปราบอสูรชื่อ พลิ 
(Bali) อสูรตนนี้มีอ านาจเหนือดินแดนในสามโลก พราหมณ์แคระในร่างของพระวิษณุนั้นเป็น โอรส
ของพระกัศยปและนางอทิติเพ่ือปราบอสูรชื่อพลี เนื่องจากท้าวพลีมีอ านาจมากได้ตั้งตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ในสวรรค์ สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่เทวดา พราหมณ์เตี้ยในร่างอวตารเดินทางมาสู่ส านักของท้าว
พลี ขณะนั้นท้าวพลีประกอบพิธีกรรม เมื่อเห็นพราหมณ์เตี้ยจึงต้อนรับอย่างดี พร้อมกับยินดีจะถวาย
สิ่งที่พราหมณ์ต้องการ พราหมณ์เตี้ยจึงกราบทูลขอแผ่นดินเพียงสามก้าว พลีได้ถวายสิ่งที่พราหมณ์
เตี้ยต้องการ ครั้งนั้นพราหมณ์เตี้ยจึงกลายรูปเป็นพระวิษณุ ก้าวที่หนึ่งทรงย่างเท้าตลอดสิ้นทั้งแดน
สวรรค์ ก้าวที่สองตลอดสิ้นทั้งแผ่นดินโลก ท้าวพลีทราบว่าเป็นพระวิษณุจึงกระท าการนอบน้อมและ
ขอให้พระวิษณุเหยียบพระบาทลงบนศีรษะของตนเป็นก้าวที่สาม196 

เนื้อหาในโศลกที่ 24 ยังปรากฏปางอวตารของพระวิษณุที่ปรากฏในรูปของ
หมูป่า ในปางวราหาวตาร ภารกิจของพระวิษณุในปางนี้เพ่ือน าแผ่นดินขึ้นมาจากบาดาล ต านานใน
ลิงคปุราณะเล่าเรื่องว่าอสูรร้ายชื่อหิรัณยากษะได้น าแผ่นดินไปไว้ใต้บาดาลพระนารายณ์จึงต้องอวตาร
เป็นหมูป่าตามไปยังใต้มหาสมุทรใช้พละก าลังสู้รบกับอสูรร้าย ใช้เขี้ยวฆ่าอสูรจนมีชัยชนะแล้วได้น า
แผ่นดินมาตั้งไว้เช่นเดิม 

เนื้อหาที่กวีใช้อลังการอติศยะประกาศพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
อย่างหนักแน่นยิ่งใหญ่นั้น เมื่อเทียบพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับมหาสมุทรและโลกทั้ง
สาม โดยน าต านานพระวิษณุมาแสดงบทบาทตามต านานเทพปกรณัมแล้ว จะเห็นได้ว่าพระวิษณุไ ม่
อาจบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะยกแผ่นดินขึ้นจากมหาสมุทร ย่างพระบาทไปทีละก้าวเพ่ือข้ามโลกทั้งสาม 
หรือก้าวกระโดดข้ามโลกทั้งสามได้ เพราะพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่แผ่ครอบคลุมทุก

                                           
196ดูใน อุดม รุ่งเรืองศรี,เทวดาพระเวท 34-35.; มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต  

6-7.; ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา , ศักด์ิศรีนิพนธ์ (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 139-140.; Arthur A.MacdoneII, A Vedic Reader for Student (Madrass: 
Oxford University Press, 1972), 31-32.; ผาสุข อินทราวุธ, รูปเคารพในศาสนาฮินดู (กรุงเทพฯ: คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 40. 
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สิ่งทุกอย่างอยู่เหนือขอบเขตก้าวทั้งสามก้าวของ  พระวิษณุ พิจารณาในแง่นี้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึง
ทรงมีอ านาจที่ยิ่งใหญ่กว่าพระวิษณุด้วย รวมทั้งไม่มีผู้ใดจะมีพระเกียรติยศมากไปกว่าพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 อีกแล้ว เพราะแม้พระวิษณุเองก็ไม่อาจก้าวข้ามพระเกียรติยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไปได้  

การน าเอาอนุภาค (motif) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ย่างพระบาทด้วยก้าว
สามก้าว (ตริวิกรม) มาเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ นับว่าเป็นขนบวรรณศิลป์ที่งดงามอย่างเห็นได้
ชัด ในจารึกประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์หลักอ่ืน การอ้างต านานเทพพระวิษณุนี้จะช่วยเพ่ิมความ
ลึกซึ้งในการสดีดุพระมหากษัตริย์ได้อย่างสมพระเกียรติ ดังตัวอย่างในจารึกปราสาทแม่บุญตะวันออก 
จารึกเพ่ือสดุดีพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ในโศลกที่ 5 กวีแสดงความนอบน้อมแด่พระนารายณ์ดัง
รายละเอียดที่ว่า 
 
   nārāyaṇan namata  yo  vibhutāṃ  vitanvan 

   lokatrayan  tripadalaṅghitamātram  eva / 

   dṛṣṭvā turīyapadamāptumivadhunāpi 

   nidrācchalena vidadhāti samādhim abdhau // 5 
“ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระนารายณ์ ผู้ทรงแผ่ขยายอาณาจักร

ที่ยิ่งใหญ่ ทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วซึ่งโลกทั้งสาม ผู้สามารถย่างเท้าก้าว
ข้ามเพียง 3 ก้าวเท่านั้น แม้ขณะนี้ พระองค์ทรงสร้างแล้วซึ่งสมาธิใน
เกษียรสมุทรด้วยอุบายว่าทรงบรรทมสินธิ์ ราวกับทรงประสงค์ที่จะบรรลุ
ฐานะที่สี่”197 

 

ถึงแม้เนื้อความโศลกข้างต้น จะเป็นบทปณามพจน์พระนารายณ์ มิได้กล่าวถึง
พระมหากษัตริย์ให้เห็นเด่นชัด แต่นัยแฝงดังกล่าวเป็นการสรรเสริญพระมหากษัตริย์ในทางอ้อมด้วย 
เนื่องจากเป็นคติท่ียอมรับในหมู่กวีว่าพระมหากษัตริย์คือองค์นารายณ์อวตารมาปราบทุกข์เข็ญบนโลก 
พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์จึงเป็นแหล่งสถิตของพระลักษมี ดังนั้น การกล่าวว่าพระนารายณ์
ทรงเป็นผู้แผ่ขยายซึ่งความยิ่งใหญ่ ทรงย่างเท้าเพียงสามก้าวก็ขยายอ านาจได้กว้างขวางนั้น มีนัยสดุดี
การขยายอ านาจของพระมหากษัตริย์นั่นเอง ไมเพียงเท่านั้น เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม โศลก
ที่ 5 การที่กวีอ้างอนุภาคของพระวิษณุในปางวราหาวตาร และปางวามนาวตาร สะท้อนให้เห็นความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์ในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อีกประการหนึ่งด้วย กล่าวคือ ความเชื่อเรื่อง
พระนารายณ์อวตารยังคงเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่มีอิทธิพลอย่างสูงในราชส านักเขมรสืบ

                                           
197Mahesh  Kumar  Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre 

Rup Inscriptions of Rajendravarman II),42. 
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ทอดมาจนถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คติความเชื่อเรื่องพระนารายณ์อวตารนี้มีความเชื่อมโยงกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้ง และมีอิทธิพลต่อเจ้านายที่ทรงแต่งจารึกปราสาทตาพรหม และ
จารึกปราสาทพระขรรค์ด้วย198 ซึ่งเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์จะเห็นร่องรอยศาสนาพราหมณ์ที่
มากยิ่งกว่าจารึกปราสาทตาพรหม เพราะเนื้อหาในจารึกหลายบทนอกจากจะกล่าวถึงเทพของศาสนา
พราหมณ์แล้ว ยังกล่าวถึงตัวละครในมหากาพย์มหาภารตะ และรามายณะด้วย 
                          5.1.3 สรุปผลวิจารณ์ 
                                  ในการพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่สะท้อนภาพอลังการอติศ
ยะอย่างชัดเจนนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาในโศลกท่ี 2, 10, 16 และโศลกที่ 24 โดยพิจารณาเนื้อหาที่
สะท้อนอลังการอติศยะในประเด็นต่อไปนี้ 

 1. อลังการอติศยะสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ดังจะเห็นได้ในโศลกท่ี 2 ซึ่งมีเนื้อหาเป็นบทนอบน้อมพระธรรม กวีกล่าวถึงพระธรรมว่าทรงค่าแก่การ
นอบน้อม เป็นสาระแห่งความเป็นเลิศสูงสุด ไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้กับธรรมะ หรืออีกนัยหนึ่งพระธรรม
อันประเสริฐนี้คือหนทางไปสู่โพธิญาณ และพระธรรมได้ท าลายกิเลส เทียบได้กับหมู่ศัตรูอันอยู่ภายใน
จิตใจมนุษย์ อลังการอติศยะส่งเสริมความงามที่ยิ่งใหญ่ของพระธรรม นอกจากนี้ยังมีอลังการที่
เกี่ยวข้องกัน คือ รูปกะ แสดงจินตนาการของกวีให้เห็นว่าพระโพธิญาณเปรียบได้เป็นดวงตา                    
พระธรรมเป็นดังพระขรรค์ที่สังหารหมู่ศัตรูทั้งหก ได้แก่ ความอยาก ความโกรธ ความโลภ ความหลง 
ความมัวเมา และความริษยา การสื่อความยิ่งใหญ่ของพระธรรมในแง่นี้เป็นคติบูชาพระธรรมดัง
ปรากฏในปณิธาน 4 ของผู้สมาทานพระธรรมในพุทธปรัชญามหายาน  
     2. อลังการอติศยะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผู้วิจัยได้พิจารณาในโศลกที่ 10 และโศลกที่ 16  ในโศลกที่ 10 เป็นบท
สรรเสริญพระเจ้าศรีหรษวรมัน กวีใช้อลังการอติศยะส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรรษวรมันใน
ทุกด้าน ทั้งความเก่งกล้า การที่พระองค์มีการศึกษาที่รุ่งเรือง พระองค์เป็นพระราชาที่ปราศจาก
ข้อบกพร่อง ทรงประสูติยังตระกูลของพระเจ้าภววรมันเทวะ ซึ่งเป็นบูรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต กวี
ยกย่องว่าพระเจ้าหรรษวรมันทรงมีความประพฤติตามจริยาคติตามแบบแผน กวีกล่าวว่าพระองค์
ก าจัดความยินดีของข้าศึกทั้งหลาย คือ ท าให้ข้าศึกมีความหวาดกลัว ดังนั้น กวีจึงกล่าวย้ าว่าพระเจ้า
หรรษวรมันมีพระเกียรติยศประดุจเพดานที่แผ่กระจายไปทั่วทุกทิศ ส่วนเนื้อหาในโศลกที่ 16 กวี
สรรเสริญพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้อลังการ        
อติศยะสื่อถึงพระเกียรติยศของพระเจ้าธรณีนทรวรมันว่าแผ่กระจายไปทุกทิศ ในรูปของกลิ่นหอมที่ฟุ้ง

                                           
198หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม,19. 
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ขจรขจาย พระเกียรติยศซึ่งมีกลิ่นที่หอมหวานนี้ ย่อมสร้างความอ่ิมเอมใจและความเป็นสุขให้กับ
ประชาชนทั่วทุกทิศ  

3. อลังการอติศยะสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสถานภาพ ความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาที่แสดงสถานภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ปรากฏอย่างชัดเจนในโศลกที่ 24 กวีกล่าวถึงพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่า
เทียบเท่ากับมหาสมุทรและโลกทั้ง 3 แม้พระวิษณุก็ไม่อาจย่างเท้าก้ามข้ามพระเดชานุภาพของ              
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไปได้ กวีใช้อลังการอติศยะกล่าวเกินจริงโดยแสดงให้เห็นพระเกียรติยศของ             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าเทียบเท่ากับมหาสมุทรและโลกท้ังสามทั้งโลก คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และ
โลกบาดาล และพระเกียรติยศอันยิ่งใหญ่นี้ ไม่มีขอบเขตสิ้นสุด เพราะพระวิษณุก็ไม่สามารถที่จะก้าว
ข้ามพระเกียรตืยศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ 

 กวีสร้างสรรค์อลังการอติศยะเพ่ือเสริมความงามในจารึกปราสาทตาพรหม
ได้อย่างประสบผลส าเร็จ ท าให้เนื้อความที่ใช้อลังการประเภทนี้มีความหนักแน่นลึกซึ้ง อลังการเล่นกับ
ความหมายได้อย่างลึกซึ้งคมคาย อลังการอติศยะยังเชิดชูภาพลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของบูรพกษัตริย์ใน
สายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยเฉพาะพระเกียรติยศที่ขจรขจายไปทั่วทุกทิศ รวมทั้งความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้จอมเทพผู้ยิ่งใหญ่ เช่น พระวิษณุก็ไม่อาจแบกหรือก้าวข้ามอ านาจ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไปได้ อลังการอติศยะจึงท าให้ผู้อ่านประจักษ์ในพระคุณสมบัติของ                   
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้อย่างมีเอกภาพครบถ้วนบริบูรณ์  
 
                       5.2 ทีปกัมหรือทีปกะ (dīpakaṃ/dīpaka) 

                5.2.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของทีปกัมหรือทีปกะ 
      ทีปกัมหรือทีปกะ มีความหมายตามศัพท์ว่า แสงสว่าง หรือแสงไฟ199 
อลังการชนิดนี้มีความเก่าแก่ปรากฏในชุดรูปแบบอลังการด้านความหมายในต ารานาฏยศาสตร์ ของ
ภรตมุนี คือเป็นอลังการที่กล่าวถึงร่วมกันกับอุปมา รูปกะ และยมก จุดเด่นของอลังการทีปกัม เกิด
จากการเน้นที่ข้อความซึ่งมีส่วนขยายเพียงหนึ่งส่วน มีกิริยาหลายตัว หรืออาจจะกริยาตัวเดียวแต่มี
ส่วนขยายมากกว่าหนึ่งส่วน200 ดังที่วาคภฏะได้อธิบายอลังการทีปกัมไว้ในต าราอลังการศาสตร์ความ

                                           
199Sir Monier Monier-Williams,A Sanskrit-English dictionary : etymologically and 

philologically arranged with special reference to Cognate Indo-European languages,481 
200R.C. Dwivedi, The poetic light: Kāvyaprakāsa of Mammaṭa VoI.II, text with translation 

& Sampradāyaprakāśinī of śrīvidyācakravartin with complete comment Saṅketa of Ruygaka, 387.; 
กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 32. 
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ว่า “ในอลังการอันใด ความหมายของประโยค หลายประโยคสัมพันธ์กันอยู่กับความหมายของค าๆ 
เดียว หรือแปลโดยอีกนัยหนึ่ง สัมพันธ์กันอยู่กับความหมายของค าๆ เดียว ซึ่งอาจแปลโดยอีกนัยหนึ่ง
สัมพันธ์อยู่กับค าต่างๆ อันหมายความอย่างเดียวกันอันอยู่ตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนปลาย อลังการ
อันนั้นชื่อว่า “ทีปกม”ฺ”201ตัวอย่างเช่น 
  

ตัวอย่างที่1 
     ชคุสฺตว ทิวิ สฺวามินฺ คนฺธรฺวาะ ปาวน  ยศะฯ 
     กินฺนราศฺจ กุลาทฺรีณามฺ กนฺทเรษุ มุหุรฺมุหุะฯฯ202 

          “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เกียรติของท่านอันท า (ผู้ฟัง) ให้บริสุทธิ์นั้น 
พวกคนธรรพ์ได้กล่าวสรรเสริญบ่อยๆ ในสวรรค์และพวกกินนร (ได้กล่าว
สรรเสริญบ่อยๆ) ในถ้ าของเขาหลวงทั้งหลาย”203 

 
 ตัวอย่างข้างต้น ป.ส.ศาสตรีอธิบายในเชิงอรรถหนังสืออลังการศาสตร์ ฉบับ

แปลเป็นภาษาไทยไว้ว่า “เป็นอุทาหรณ์ “ทีปกมฺ” ชนิดที่ “มีความหมายของประโยคหลายประโยคที่
สัมพันธ์กันอยู่กับความหมายของค าๆ เดียว” เพราะค าว่า “ชคุะ” (“ได้กล่าว”) เป็นกิริยาของประโยค
ทั้งข้างต้นและข้างท้ายบท”204 
 

 ตัวอย่างที่ 2 
     วิราชนฺเต ตมิสฺราณิ  ทฺโยตนฺเต ทิวิ ตารกาะฯ 
      วิภานฺติ กุมุทศฺเรณฺยะ โศภนฺเต นิศิ ทีปกาะฯฯ205 

        “ในเวลาค่ า ความมืดปรากฏอย่างงาม ดาวทั้งหลายปรากฏอย่างงาม
บนท้องฟ้า บรรดาแถวดอกกุมุทปรากฏอย่างงามและประทีปทั้งหลายปรากฏ
อย่างงาม”206 

ตัวอย่างดังกล่าว เป็นอลังการทีปกัมที่แสดงความหมายในรูปประโยคหลาย
ประโยค ประโยคนั้นมีความสัมพันธ์กับความหมายของค าต่างๆ ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน จะ

                                           
201ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 40. 
202เรื่องเดียวกัน, 120. 
203เรื่องเดียวกัน, 40. 
204เรื่องเดียวกัน, 85. 
205เรื่องเดียวกัน, 120. 
206เรื่องเดียวกัน, 40. 
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สังเกตได้ว่าความหมายแต่ละบาทเป็นประโยคหนึ่งต่างหาก  และต่างก็มีค ากิริยา ในค าว่า วิราชนฺเต   
ทฺโยตนฺเต วิภานฺติ และ โศภนฺเต ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกันว่า ปรากฏอย่างงดงาม207  

อลังการทีปกัมเป็นกลวิธีการประพันธ์ที่ส าคัญในการสร้างคุณค่าของงาน
วรรณศิลป์ ความน่าสนใจของอลังการรูปแบบนี้ คือการช่วยย้ าความหมายให้หนักแน่น กวีจะด าเนิน
เรื่องด้วยข้อความที่เป็นส่วนขยาย หรือการใช้ค ากริยาเพียงครั้งเดียว แต่มีส่วนขยายรายละเอียดอย่าง
ต่อเนื่อง กลวิธีสร้างอลังการที่ว่านี้ปรากฏในเห็นในจารึกปราสาทตาพรหม ดังจะวิจารณ์ในหัวข้อ
ต่อมา 
    5.2.2 วิจารณ์ทีปกัมหรือทีปกะท่ีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
            เมื่อพิจารณาเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม พบว่ากวีใช้อลังการทีปกัม
หรือทีปกะเป็นเทคนิคการแต่งเพ่ือให้เนื้อความสื่อความหมายได้อย่างมีเอกภาพ และสื่อความหมายได้
ลุ่มลึก กล่าวคือ การใช้ข้อความท่ีเป็นส่วนขยายโดยสัมพันธ์กับค าหลักในโศลกเป็นการสร้างความหนัก
แน่นให้เนื้อความได้อย่างดี ส่วนข้อความที่ขยายช่วยเติมเต็มรายละเอียดของเนื้อความให้มีความ
ครบถ้วน ดังที่ผู้วิจัยจะพิจารณาอลังการทีปกัมที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ในโศลกที่ 1 ,5,6 
และโศลกที1่4 โดยจะจ าแนกหัวข้อในการวิจารณ์ออกเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 
             1. อลังการทีปกัมสะท้อนภาพเนื้อหาเก่ียวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
            2. อลังการทีปกัมสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

พิจารณาแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
                                         1. อลังการทีปกัมสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
                                  อลังการทีปกัมที่สะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะ
พบได้ในโศลกท่ี 1 และโศลกท่ี 5 เนื้อหาในบทที่ 1  เป็นบทเปิดเรื่องจารึกปราสาทตาพรหม กวีแสดง
ความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นที่พ่ึงพิงแก่ เหล่าสรรพสัตว์
ทั้งหลาย ข้อความที่เรียงร้อยต่อเนื่องโดยการแจกแจงพระคุณลักษณะของพระพุทธองค์ กวีเลือกใช้
อลังการทีปกัมสร้างความงามให้แก่เนื้อความ ดังต่อไปนี้ 
 

    sambhāravistaravibhāvitadharmmakāya  

    sambhoganirmitivapur bhagavān vibhaktaḥ  / 
    yo  gocaro  jinajinātmajadehabhājāṃ  

       vuddhāya bhūtaśaraṇāya namo astu tasmai // 1 

                                           
207เรื่องเดียวกัน, 85-86. 
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“ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิงของสัตว์โลก พระองค์ 
นั้น ผู้มีพระภาค ผู้แบ่งพระกายของพระองค์เองออกเป็น 3 กาย คือ ธรรมกาย 
สัมโภคกาย และนิรมาณกาย ที่เกิดจากบุณยสัมภาระมากมาย ผู้เป็นจุดหมาย
ปลายทางของผู้ที่ถือเอาพระกายของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้ประสบชัยชนะ” 

 

เมื่อพิจารณาโศลกข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้ค ากริยาหลักในโศลกที่มีเพียงค า
เดียว และประกอบด้วยส่วนขยายต่อกัน ตรงกับอลังการดังที่เรียกว่าทีปกะหรือทีปกัม ซึ่งวาคภฏะ
อธิบายไว้ในวาคภฏาลังการหรือต าราอลังการศาสตร์ว่าเป็นอลังการที่เกิดจากความหมายของประโยค
มีความสัมพันธ์กับค าค าเดียวหรือสัมพันธ์กับกริยาหลักตัวเดียว ในเนื้อหาของโศลกนี้เป็นบทเปิดเรื่อง 
กวีกล่าวปณามพจน์นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าตามคติของนิกายมหายาน กวีเลื อกใช้รูปแบบ         
ฉันทลักษณ์ประเภทวสันตดิลกฉันท์ เพ่ือให้เหมาะสมกับการสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูงส่ง และเป็นพิธี
การ โดยเลือกใช้กลุ่มค าสมาสเป็นจ านวนมาก ประธานของโศลกนี้คือ ค าว่า  vapur ซึ่งมีความหมาย
ว่าร่างกายค าศัพท์นอกจากนั้นเป็นกลุ่มค าสมาสที่ขยายค าว่า  vapor โดยกล่าวว่าร่างกายนั้นแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน กวีเลือกใช้ค ากริยาหลักของประโยค คือค าว่า  vibhaktaḥ มีความหมายว่าถูก
แบ่งแยก ข้อความที่ขยายค ากริยาหลักของประโยคสื่อความหมายว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้น
จ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  พระวรกายที่ เป็นธรรมกาย  (dharmmakāya)  สัมโภคกาย 

(sambhoga) และนิรมาณกาย  (nirmita ) ซึ่งเป็นพระกายที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันนอกจากนี้กวียัง

ขยายความให้เห็นด้วยว่ากายทั้งสามของพระพุทธเจ้านั้น เกิดขึ้นจากพระบรมโพธิสัมภารที่มีมากมาย  

(sambhāra vistara vibhāvita) คือ การสั่งสมบุญบารมีของพระโพธิสัตว์ที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง 

ส่วนในโศลกท่ี 5 เนื้อหายังคงด าเนินเรื่องเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนา กวี
แสดงความนอบน้อมพระนางปรัชญาปารมิตา พระมารดาของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์สื่อแทน
พระมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระนางศรีชัยราชจูฑามณี กวีใช้อลังการทีปกัมขยาย
รายละเอียดถึงสิ่งอันประเสริฐในพระคุณสมบัติของพระนางปรัชญาปารมิตา ดังที่ว่า 

 
      munīndradharmmāgrasarīṃ guṇāḍhyān 

                    dhīmadbhir adhyātmadṛśānirīkṣyām / 

                    nirastaniśśeṣavikalpajālāṃ 

         bhaktyā jinānāṃ jananīṃ namadhvam // 5 
“ขอพวกท่านจงน้อมไหว้พระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด พระองค์ (พระชนนี) ผู้น าหน้าธรรมะของพระผู้มี
พระภาคเจ้า (พระชนนี) ผู้เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้งหลาย (พระชนนี) 
พระองค์ผู้สามารถที่จะเห็นได้โดยผู้มีปัญญาทั้งหลายด้วยตา คืออาตมัน ที่อยู่
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ภายใน (พระชนนี) ผู้ได้ปลดเปลื้องตาข่าย คือ จินตนาการที่ไม่เป็นความจริง 
(มายา) ซึ่งทิ้งไปหมดสิ้นโดยสิ้นเชิง (สลัดมายาทิ้งไป)” 

 

 จากเนื้อหาในโศลกที่ยกมานี้ จะเห็นได้ว่ากวียกย่องพระนางปรัชญาปารมิตา(jinānāṃ 

jananīṃ) ซึ่งเป็นประธานหลักของประโยคกวีแสดงความเคารพพระนางปรัชญาปารมิตาด้วยความภักดี 

(bhaktyā) ต่อจากนั้นจึงแสดงพระคุณสมบัติที่น่ายกย่อง โดยสื่อให้เห็นว่าพระนางปรัชญาปารมิตา

ทรงกอปรด้วยคุณลักษณะอันดีเลิศในทางธรรม และปัญญา ซึ่งกวีใช้อลังการทีปกัมในลักษณะของค า
ขยายเพ่ือแสดงลักษณะอันเลิศของพระนางปรัชญาปารมิตา ดังนี้ (1) พระนางปรัชญาปารมิตา= เป็น
ผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาธรรมะของพระพุทธเจ้า ดังที่กล่าวว่า “ผู้น าธรรมะของพระผู้มีพระภาค
เจ้า”(dharmm āgrasarīṃ) (2) พระนางปรัชญาปารมิตา = เป็นผู้มีคุณสมบัติทั้งหลายที่เพียบพร้อม
(guṇāḍhyān) (3) พระนางปรัชญาปารมิตา = เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา ดังที่กวีกล่าวว่า ผู้ที่จะเห็น    

พระนางได้นั้น จะต้อง “เพ่งดูด้วยดวงตา คือ อาตมันที่อยู่ภายในโดยผู้มีปัญญาทั้งหลาย” 

(dhīmadbhir adhyātma dṛśā nirīkṣyām) (4) พระนางปรัชญาปารมิตา = เป็นผู้ปลดเปลื้องตา
ข่าย คือ การจินตนาการที่ไม่เป็นความจริงซึ่งทิ้งไปหมดสิ้นโดยสิ้นเชิง  (nirasta niś śeṣa vikalpa 

jālāṃ) จะเห็นได้ว่าการใช้ค าขยายประธานของโศลกอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ คือ การกล่าวถึงพระนาง
ปรัชญาปารมิตาโดยการแสดงภาพให้เห็นคุณลักษณะที่น่ายกย่องของพระนาง เป็นกลวิธีส าคัญที่กวีจะ
ย้ าความหมายของเนื้อหาให้มีน้ าหนักชัดเจน และมีความเป็นเอกภาพในการสื่อความหมายยิ่งขึ้น 
 

                         2. อลังการทีปกัมสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูล
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏอลังการทีปกัม นอกจากจะพบในบท
นอบน้อมช่วงต้นเรื่องแล้ว ยังพบทีปกัมที่สะท้อนภาพผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสายตระกูล
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ด้วย  ดังจะพิจารณาเนื้อหาในโศลกที่ 6 และโศลกท่ี 14  

เนื้อหาโศลกที่ 6 เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน กวีกล่าวยกย่องว่า
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการเคารพโดยพระราชาองค์อ่ืนๆ  เนื่องด้วยพระคุณสมบัติ
อันเป็นแบบอย่างของพระองค์ท่ีดีเลิศในทุกด้าน กวีใช้ค าขยายโดยใช้อลังการทีปกัม ดังนี้ 
 
   āsīd akhaṇḍamanudaṇḍadharāvanīndra 

   vandyo varaś śrutavatāṃ śrutavarmmasūnūḥ / 

           śrīśreṣṭhavarmmanṛpatiś śucibhir yaśobhiś 

  śreṣṭho vadātavasudhādharavaṃśayoniḥ // 6 
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   “พระราชาผู้ทรงพระนามว่าศรีเศรษฐวรมัน ผู้สมควรจะถูกกราบ
ไหว้ของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย ผู้ธ ารงไว้ซึ่งกฎหมายของพระมนูอย่างไม่ขาด
ตกบกพร่อง พระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่นักปราชญ์ทั้งหลาย พระโอรส
ของพระเจ้าศรุตวรมัน คือ พระเจ้าแผ่นดินที่มีพระนามว่า เศรษฐวรมัน ผู้
ประเสริฐที่สุดเพราะพระเกียรติยศอันสะอาดบริสุทธิ์ ผู้ประสูติยังวงศ์ของ       
พระเจ้าแผ่นดินอันบริสุทธิ์” 

 
อลังการทีปกัมที่ปรากฏในโศลกข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีเลือกใช้ค าศัพท์ส าคัญ

ในโศลก คือ พระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน  (śrīśreṣṭhavarmmanṛpatiś) เป็นประธานหลักของประโยค

ข้างต้น ส่วนข้อความที่เรียงร้อยต่อเนื่องกันเป็นส่วนขยายประธานของประโยคทั้งหมด กวีแสดง
รายละเอียดในส่วนขยายอย่างละเอียด ถึง 6 แห่ง แยกส่วนขยายประโยคหลักได้ดังนี้  (1) พระเจ้าศรี
เศรษฐวรมัน = เป็นผู้ที่สมควรกราบไหว้ของพระเจ้าแผ่นดินทั้ งหล าย  (āvanīndravandyo)                  

( 2 ) พ ร ะ เ จ้ า ศ รี เ ศ ร ษ ฐ ว ร มั น  = ท ร ง เ ป็ น ผู้ รั ก ษ า ก ฎ ข อ ง พ ร ะ ม นู ไ ด้ อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์  
(akhaṇḍamanudaṇḍadhar) หมายความว่า พระเจ้าศรีเศรษฐวรมันทรงรักษากฎหมายการปกครอง
ได้สมบูรณ์แบบ (3) พระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน = ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมในบรรดาเหล่าบัณฑิตทั้งหลาย ดัง
ข้อความที่ว่า “พระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐในหมู่นักปราชญ์ทั้งหลาย” (varaś śrutavatāṃ) (4) พระเจ้า
ศรีเศรษฐวรมัน = เป็นพระโอรสของพระเจ้าศรุตวรมัน (śrutavarmma sūnūḥ)  (5) พระเจ้าศรี
เศรษฐวรมัน = ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐ เพราะพระเกียรติยศที่สะอาดบริสุทธิ์  (nṛpatiś 

śucibhir yaśobhiśśreṣṭho vadāta) (6) พระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน = ผู้ประสูติยังวงศ์กษัตริย์ที่ขาว

บริสุทธิ์ (vadātavasudhādharavaṃśayoniḥ) 

เนื้อหาในโศลกที่ 14 ล าดับต่อมา กวีกล่าวถึงเชื้อสายวงศ์ตระกูลของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 คือ พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาของพระมารดาในพระเจ้าศรี
สูรยวรมัน กวีใช้อลังการทีปกัมเพ่ือสร้างอลังการทางความหมาย ดังต่อไปนี้ 

 
 tadbhāgineyo vinayorjitaś śrī- 

        mahīdharāditya iti pratītaḥ / 

 śrīsūryyavarmmāvanipālamātṛi 

        jaghanyajo yo vijitārivarggaḥ // 14 
   “พระโอรสของพระภคินีของพระราชาพระองค์นั้น ผู้แข็งแกร่ง

ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้มีพระนามปรากฏแล้วว่า ศรีมหีธราทิตยะ 
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พระองค์เป็นพระอนุชาของพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าศรี
สูรยวรมัน ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือหมู่ของข้าศึก” 

เ นื้ อ ห า ใ น โ ศ ล ก ข้ า ง ต้ น  ก วี ก ล่ า ว ถึ ง พ ร ะ เ จ้ า ศ รี ม หี ธ ร า ทิ ต ย ะ 

(śrīmahīdharāditya) ในฐานะที่เป็นบุคคลส าคัญซึ่งร่วมเชื้อสายเดียวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กวีใช้
อลังการทีปกัม เพ่ือสื่อความให้เห็นสถานะความสูงส่งอันดีเลิศของพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ โดยใช้
ข้อความขยายรายละเอียดของพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะจะเห็นได้ว่า พระองค์เป็นผู้ที่แข็งแกร่ง 
เนื่องจากทรงเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน (vinayorjitaś) นัยนี้กวีสะท้อนว่า ความน่าเกรงขาม ท าให้ผู้อ่ืน
เคารพและย าเกรงพระองค์นั้น เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์เอง นอกจากนี้กวียังระบุด้วย
ว่าพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะทรงสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าศรีสูรยวรมัน โดยทรงเกี่ยวข้องเป็นพระอนุชา 
ทางฝ่ายพระมารดาของพระเจ้าศรีสูรยวรมัน (śrīsūryyavarmmāvanipālamātṛijaghanyajo) 

จากนั้นกวีกล่าวว่าพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะทรงเป็นผู้พิชิต มีชัยชนะเหนือหมู่ศัตรู (vijit āri varggaḥ) 

หมายความว่า พระเจ้าศรีมหีธราทิตยะทรงเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมกล่าวได้ว่า เนื้อความที่แสดงทีปกัม
โดยการขยายรายละเอียดของค าหลักในโศลกดังกล่าวนี้ ท าให้เกิดอลังการสื่อความงามให้เนื้อความมี
คุณค่า เข้าใจสาระส าคัญของเนื้อหาในแต่ละบาทได้ชัดเจน  ท าให้เห็นภาพพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะที่
น่าเคารพยกย่องได้เด่นชัดขึ้น 

                        5.2.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
       ทีปกัมเป็นอลังการรูปแบบหนึ่งที่แสดงความหมายของเนื้อความให้หนักแน่น 
หรือเน้นเนื้อความที่พรรณนา ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหา 4 โศลก คือ เนื้อหาในโศลกที่ 1 , 5, 6 และ
โศลกท่ี 14 โดยแบ่งประเด็นในการวิจารณ์ต่อไปนี้ 

 1. อลังการทีปกัมสะท้อนภาพเนื้อหาเกี่ยวกับบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เนื้อหาในส่วนนี้พิจารณาในโศลกที่ 1 และโศลกที่ 5 ซึ่งเป็นบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังผลการศึกษา
ในโศลกที่ 1 กวีแสดงความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งทรงเป็นที่พ่ึงของสรรพสัตว์พระกาย
ของพระองค์จ าแนกออกเป็นสามส่วน คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย ในตอนท้ายกวี
กล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ประสบชัยชนะ ความ
งามของอลังการเกิดจากการเลือกใช้ค ากริยาหลักในโศลกที่มีเพียงค าเดียว คือ ค าว่า vapor แปลว่า 

ร่างกาย และค ากริยาหลักของประโยค คือ vibhaktaḥ แปลว่า การแบ่งแยก และประกอบด้วยส่วน
ขยายต่อกันเป็นล าดับ คือ พระวรกายของพระพุทธเจ้าซึ่งแบ่งออกได้เป็น ธรรมกาย สัมโภคกาย และ
นิรมาณกาย พร้อมกับยกย่องคุณสมบัติอันเลิศของพระพุทธเจ้า  

ส่วนเนื้อหาในโศลกที่  5 กวีแสดงความนอบน้อมแด่พระมารดาของ
พระพุทธเจ้า คือ พระนางปรัชญาปารมิตา ความงามของอลังการ จะเห็นได้ว่ากวีเลือกใช้ค าศัพท์ที่
เป็นประธานของโศลก คือ พระนางปรัชญาปารมิตา jinānāṃ jananīṃ ต่อจากนั้นกวีขยายส่วนที่
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เชื่อมร้อยกับค าหลักประธานในประโยคต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่ พระนางทรงด ารงธรรมะอันดีเลิศของ
พระพุทธเจ้าพระนางประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั้งหลายที่จ้องมองดูได้ด้วยดวงตา และผู้มีปัญญา
ทั้งหลายได้เพ่งมองด้วยดวงตาคืออาตมันภายใน 

2 .อลังการทีปกัมสะท้อนภาพผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาในส่วนนี้พิจารณาในโศลกที่ 6 และโศลกที่ 14 ซึ่งมีเนื้อหา
สรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังจะเห็นได้ว่าในโศลกที่ 6 กวีแสดง
ความนอบน้อมพระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน โดยกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้อันควรแก่การกราบไหว้ของพระเจ้า
แผ่นดิน ทรงรักษากฎบัญญัติของพระมนู เป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในบรรดาเหล่าบัณฑิตทั้ งหลาย เป็น
พระโอรสของพระเจ้าศรุตวรมัน ผู้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศอันสะอาดบริสุทธิ์ และประสูติยังวงศ์
กษัตริย์ที่ขาวบริสุทธิ์ ความงามของอลังการทีปกัมในโศลกนี้ จะเห็นได้ว่ากวีเลือกใช้ค าศัพท์ส าคัญ คือ 
พระเจ้าศรีเศรษฐวรมัน Śrīśreṣṭhavarmman ṛpatiś เป็นประธานหลัก จากนั้นตามด้วยส่วนขยาย
อย่างละเอียด กวีกล่าวว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ เป็นผู้ที่สมควรกราบไหว้ของพระเจ้าแผ่นดิน  
ทรงรักษากฎของพระมนูได้อย่างสมบูรณ์ ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมในบรรดาเหล่าบัณฑิตทั้งหลาย ทรงเป็น
พระโอรสของพระเจ้าศรุตวรมัน ทรงเป็นผู้เจริญด้วยพระเกียรติยศอันขาวบริสุทธิ์  และทรงเป็นผู้
ประสูติยังวงศ์กษัตริย์ที่ขาวบริสุทธิ์ 

ส่วนเนื้อหาในโศลกท่ี 14 กวีแสดงความนอบน้อมพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ ว่า
พระองค์เป็นผู้ที่พิชิตการศึกษาเล่าเรียนทรงเป็นพระอนุชาของพระมารดาพระราชาที่ทรงพระนามว่า
พระเจ้าศรีสูรยวรมันและทรงเป็นผู้พิชิตหมู่ข้าศึกทั้งหลาย ความงามของอลังการเกิดจากการที่กวี
กล่าวถึงพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะ śrīmahī dharāditya เพ่ือเป็นประธานในโศลก ต่อจากนั้นจึงเพ่ิม
ส่วนขยายเพื่อแสดงความหมายการยกย่องพระเจ้าศรีมหีธราทิตยะให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ดังจะเห็นได้
ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้พิชิตการศึกษา ทรงสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าศรีสูรยวรมันทางฝ่ายพระอนุชาของ
พระมารดา และพระองค์ทรงเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยม 

กล่าวได้ว่า อลังการทีปกัมในจารึกปราสาทตาพรหมช่วยท าให้เนื้อความแสดง
ความหมายได้ชัดเจน มีเอกภาพมากยิ่งข้ึน ทีปกัมไม่ใช่อลังการที่เน้นความงามในด้านการเปรียบเทียบ 
แต่เป็นอลังการที่เพ่ิมคุณค่าวรรณศิลป์ในส่วนการขยายเนื้อความ อลังการทีปกัมที่พบในจารึกปราสาท
ตาพรหมมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ค าศัพท์ โดยจะมีค าศัพท์ที่เป็นส่วนส าคัญของประโยค คือ เป็น
ประธาน หรือเป็นกริยาที่สัมพันธ์กับเนื้อความที่ขยายค าศัพท์หลัก  

 
6 อลังการที่แสดงความหมายในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลกัน 

การล าดับเนื้อความโดยแสดงเหตุและผลในค าประพันธ์ เป็นกลวิธีส าคัญประการหนึ่งที่
สร้างความกระจ่างในการท าความเข้าใจตรรกะที่กวีสื่อความหมาย ว่าเหตุของสิ่งหนึ่งหรือผลของสิ่ง
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หนึ่งเกิดขึ้นได้อย่างไร กลวิธีสร้างความเข้าใจในเชิงเหตุผลดังกล่าวรวมอยู่ในอลังการด้านความหมายที่
นักอลังการก าหนดเป็นแบบแผนในการสร้างความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง เพ่ิมความลึกซึ้งในเนื้อหาของ
ค าประพันธ์ บทประพันธ์ที่แต่งแต้มอลังการที่งดงามนอกจากจะมีคุณค่าทางโวหารภาพพจน์แล้วยังมี
คุณค่าในการใคร่ครวญด้วยปัญญา ในจารึกปราสาทตาพรหมกวีแสดงรูปแบบของอลังการด้าน
ความหมายในลักษณะการผูกข้อความที่เป็นเหตุ เป็นผลกัน ดังปรากฏในอลังการที่ชื่อเหตุ ดังนี้  
          6.1 เหตุ (hetu) 
                     6.1.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของเหตุ 
       เหตุเป็นรูปแบบอลังการประเภทหนึ่งปรากฏในต าราอลังการศาสตร์ นัก
อลังการอธิบายนิยามเหตุไว้ตรงกัน ตัวอย่าง วิศวนาถ ได้อธิบายอลังการเหตุในต าราสาหิตยทรรปนะ 
ไว้ว่า “เมื่อสาเหตุแสดงผลเหมือนกันออกมา เรียกอลังการรูปแบบนี้ว่า เหตุ”208 สอดคล้องกับที่
วาคภฏะได้อธิบายอลังการเหตุในต าราอลังการศาสตร์ไว้ว่า“กล่าวถึงใครที่ท าการอันใดก็แสดงเหตุผล
ประกอบไปด้วยว่าผู้นั้น น่าจะเป็นเช่นนั้นได้ดังนี้  นักปราชญ์ว่าเป็นอลังการชื่อ เหตุะ”209โดย
ยกตัวอย่างอธิบายดังนี้ 
 

ตัวอย่างที่ 1 
   ชุวฺวณสมยุ มฺมตฺตา ตตฺตา วิรเหณ กุณอิ ณาหสฺสฯ 
   กณฺฐมฺภนฺตรโฆสิท- มหุรสรมฺ พาลิอา คีอมฺฯฯ210 

        “หญิงสาวคนมึนเมาเพราะวัยรุ่นและมีความทุกข์ร้อน เพราะ     
พรากจากสามี ได้ร้องเพลงอันมีกังวานเสียงหวานก้องอยู่ในล าคอ”211 

 ค าประพันธ์ข้างต้น แสดงเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน กล่าวคือ  เหตุที่หญิง
สาวมึนเมา เพราะเป็นวัยรุ่นที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ หญิงสาวที่มีความทุกข์ร้อน เหตุเพราะพลัดพราก
จากสามี หญิงสาวนั้นร้องเพลง ซึ่งสาเหตุน่าจะมีเสียงหวานที่กังวานก้องอยู่ในล าคอ212 
 
 
 
 
                                           

208Viśvanātha, The Sāhityadarpaṇa, 229. 
209ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 41. 
210เรื่องเดียวกัน, 120. 
211เรื่องเดียวกัน, 41. 
212เรื่องเดียวกัน, 86. 
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         ตัวอย่างที่ 2 
   วิสโสยโรมิองฺโก-  กอนฺตอาสาอิ อาอโทปวโณฯ 
   ชาอปลาโสสิหรี  ปหิเย มารนฺติ เต ติหฺณิฯฯ213 

     “พระจันทร์ผู้เป็นพี่น้องกับพิษ ลมอันพัดมาแต่ทิศพระยายม และ
ต้นไม้อันมีใบผลิออกแล้ว (แปลอีกนัยว่า ต้นไม้อันเกิดต้องการกินเนื้อขึ้นแล้ว) 
สามสิ่งนี้ย่อมฆ่าคนเดินทาง” 214 
 

ตัวอย่างที่ยกมาประกอบค าอธิบาย จะเห็นว่ากวีสื่อความหมายถึงฤดูวสันต์ มี
ต้นไม้ผลิใบเต็มต้น ซึ่งฤดูกาลเช่นนี้มีความรื่นรมย์เป็นพิเศษ และกล่าวถึงสายลมพัดมาจากทิศใต้  
รวมทั้งพระจันทร์ที่ทอแสงสว่างในเวลากลางคืน กวีกล่าวว่าทั้งสามสิ่งนี้เป็นสาเหตุที่ที่ฆ่าคนเดินทาง 

ป.ส.ศาสตรีอธิบายรายละเอียดดังกล่าวว่า คนเดินทาง คือ ชายผู้เดินทาง
คิดถึงภรรยาของตนอย่างมากจนอาจท าให้เสียชีวิต เหตุผลที่ท าให้ชายคนดังกล่าวตายได้ เพราะ
พระจันทร์เกิดแต่เกษียรสมุทรพร้อมกับพิษ พระจันทร์จึงมีความชั่วของพิษติดตัวมาบ้างและลมอันพัด
มาจากทิศใต้ ก็อาจฆ่าคนได้เหมือนกัน เพราะทิศใต้เป็นทิศของพระยายม ลมจึงได้มีความชั่วของ          
พระยายมติดตัวมาด้วย ส่วนต้นไม้ก็พยายามแสดงให้เห็นเป็นของชั่วได้ กวีใช้ค าว่า ชาตปลาศ มี
ความหมายได้สองแง่มุม ชาต แปลว่า เกิดแล้ว ปลาศ ตามธรรมดาแปลว่า ใบ แต่หากแยกค าออกเป็น 
ปล มีความหมายว่า เนื้อ และ อาศา มีความหมายว่า ความต้องการ ซึ่งชาตปลาศ ย่อมอาจ
หมายความว่า เกิดต้องการกินเนื้อข้ึนมาแล้ว ซึ่งย่อมฆ่าคนเดินทางผู้มาพักอยู่ที่ร่มต้นไม้215 

จากรายละเอียดที่กล่าวมา สรุปได้ว่าเหตุเป็นอลังการเน้นความหมายในรูป
ความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่สอดร้อยกันตามล าดับ มีผลในทางวรรณศิลป์ คือ ท าให้สารที่กวี
ถ่ายทอดมีตรรกะน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้อย่างสูง เมื่อกวีแสดงข้อความอันเป็นสาเหตุของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ย่อมแสดงผลที่เกิดขึ้นตามมาให้เห็น หรือตรงกันข้ามเมื่อกวีแสดงข้อความอันเป็นผลของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งขึ้นก่อน ย่อมแสดงเหตุที่ผลักดันให้เกิดผลดังกล่าวในตอนท้าย  

การยกตัวอย่างนิยาม และรูปแบบของเหตุดังรายละเอียดที่อภิปรายไปข้างต้น 
ผู้วิจัยจะน ามาแนวคิดอลังการเหตุมาพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม เพ่ือพิจารณาว่าอลังการ
เหตุปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีความงาม สร้างคุณค่าทางวรรณศิลป์ให้แก่เนื้อความมากน้อย
เพียงไร ดังจะพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้  

                                           
213เรื่องเดียวกัน, 120. 
214เรื่องเดียวกัน, 41. 
215เรื่องเดียวกัน, 86. 
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6.1.2 วิจารณ์เหตุที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 

   อลังการประเภทเหตุปรากฏให้เห็นในจารึกปราสาทตาพรหมอยู่บ้าง
เหมือนกันพิจารณาได้จากเนื้อหาที่ปรากฏในโศลกท่ี 26 และโศลกท่ี 141 พบว่ากวีแสดงความสัมพันธ์
ของเหตุและผลสอดคล้องกันตามล าดับ ซึ่งตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่า กวีจัดวางโครงสร้างของอลังการเหตุ
อย่างเป็นระบบโดยแสดงให้เห็นเหตุและผลที่เชื่อมโยงกัน กวีจะไม่กล่าวเฉพาะเพียงเหตุ หรือกล่าว
เฉพาะเพียงผลแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะกล่าวทั้งเหตุและผลเพ่ือท าให้เข้าใจเนื้อหาที่กวีถ่ายทอด
อย่างแจ่มชัด  

อลังการเหตุปรากฏให้เห็นในโศลกที่ 26 กวีแสดงนัยสรรเสริญพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ว่าทรงได้รับความเกษมส าราญอยู่เป็นนิจ โดยอ้างถึงเหตุที่พระอินทร์เสวยสุขในแดนสวรรค์ 
เนื่องจากได้รับการบูชายัญอยู่ตลอดเวลา กวีแสดงเหตุและผลที่สัมพันธ์กันดังเนื้อหาที่ว่า 

 
     samprāpya yanmakham akhaṇḍam atīva tṛptir  

     ākhaṇḍalo nujanamejayaśāpatāpam / 

     utsṛjya hṛṣṭa hṛdayas tridivasya bhūmes 

       tene vibhūtibhir abhūmibhavābhir aikyam // 26 
 “พระอินทร์ หลังจากที่ได้รับเครื่องสังเวยของพระองค์อย่างไม่ขาด ผู้

มีใจยินดีอย่างยิ่ง จึงได้ละทิ้งความเดือดร้อนเนื่องจากค าสาปของพระเจ้าชนเม
ชัย จึงคงจะได้แผ่ความเป็นหนึ่งเดียวของแผ่นดิน คือ โลก กับทรัพย์สมบัติ
ของสวรรค์ซึ่งไม่มีอยู่บนแผ่นดิน คงจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆ” 

 
พระอินทร์ในเนื้อหาโศลกนี้ ทรงเสวยทิพยสมบัติและเสพสุขบนสวรรค์ กวี

กล่าวถึงเหตุหรือปัจจัยที่น าไปสู่ผลที่เชื่อมโยงกัน  กล่าวคือ พระอินทร์ได้รับการบูชายัญอยู่ตลอดเวลา 
ผลจากการที่พระอินทรไ์ด้รับการสวดสรรเสริญโดยเหล่าสาวกผู้ภักดี ช่วยบรรเทาความเร่าร้อนจากค า

สาปอันน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าชนเมชัย จะเห็นได้ว่าการอ้างถึง (Allusion) ค าสาปของพระเจ้าชน
เมชัยที่ส่งผลร้ายแรงแต่กลับลดความรุนแรงของค าสาปนั้น ช่วยยืนยันเหตุที่น าไปสู่ผลได้อย่างสมจริง
ยิ่ง ความเร่าร้อนจากค าสาปที่บรรเทาลงนี้ แปรเปลี่ยนไปสู่ความปีติยินดีในพระหทัยของพระอินทร์ 
และยังส่งผลให้พระอินทร์ด ารงสถานะพระราชาแห่งปวงเทพในสวรรค์ได้อย่างยิ่งใหญ่ ครอบครอง
ทิพยสมบัติโดยปราศจากความทุกข์กังวลในพระทัย 

ความโดดเด่นของอลังการเหตุในโศลกนี้  อยู่ที่การล าดับเหตุการณ์เป็นเหตุ
เป็นผล โดยอ้างเทพและบุคคลส าคัญในมหากาพย์ คือ พระอินทร์ (ākhaṇḍala) และพระเจ้าชนเมชัย 
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(janamejaya) แสดงความสามารถสร้างสรรค์อลังการของกวีให้มีความน่าสนใจได้อย่างดี การกล่าวถึง
พระอินทร์ว่าทรงได้รับการสรรเสริญอยู่เสมอนี้ เป็นความจริงในแง่ประวัติวรรณคดีสันสกฤต เพราะถ้า
พิจารณาเนี้อหาคัมภีร์ฤคเวทประกอบด้วยบทสวดบูชาเทพเจ้าจ านวน 1 ,028 บทนั้น เนื้อที่เฉพาะบท
สวดของพระอินทร์มีปริมาณมากที่สุด คือ มีไม่ต่ ากว่า 250 บท216 แสดงให้เห็นว่าพระอินทร์ได้รับ
ความนิยม เคารพยกย่องในหมู่ชาวอารยันมาตั้งแต่โบราณ ผลจากการสวดสรรเสริญ บูชายัญสังเวยแด่
เทพเจ้าย่อมสร้างพลังอ านาจให้แก่เทพองค์นั้น การที่กวีกล่าวว่าพระอินทร์มีเหล่าสาวกสวดบูชายัญอยู่
เสมอนี้ จึงส่งเสริมสถานะจอมเทพให้ด ารงอ านาจเป็นใหญ่ในสวรรค์ได้อย่างเหนียวแน่น ขณะเดียวกัน
กวีอ้างถึงพระเจ้าชนเมชัย ซึ่งปราฏบทบาทในมหาภารตะ พระองค์มีสถานะเป็นพระปนัดดาของ
เจ้าชายอรชุน หนึ่งในเจ้าชายปาณฑพผู้เก่งกล้าสามารถ พระเจ้าชนเมชัยมีความอาฆาตแค้นงูทุก
ตัวอย่างลึกซึ่ง ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่พระยานาคตักษกะได้กัดพระเจ้าปรีกษิต  พระราชบิดาของ
เจ้าชายชนเมชัยจนสิ้นพระชนม์ นับตั้งแต่นั้นมาเจ้าชายชนเมชัยจึงทรงอาฆาตพยาบาทพระยานาค
ตักษกะ จึงได้จับพระยานาคตักษกะมาบูชายัญเพ่ือล้างความแค้น รวมทั้งทรงตั้งพิธียัชญกรรมจับพวก
นาคหรืองูมาบูชายัญจ านวนมหาศาล 217 เพราะฉะนั้น เมื่ อกวี อ้างถึงค าสาปอันรุนแรงของ                    
พระเจ้าชนเมชัยในโศลกนี้ จึงสร้างความสมจริงในแง่เหตุและผลของการบูชายัญท าให้เข้าใจได้ว่าผล
จากที่พระอินทร์ได้รับการบูชายัญติดต่อกันไม่ขาดนั้น ลดความเร่าร้อนจากค าสาปของพระเจ้าชนเมชัย
ได้  ในขณะที่กวีแสดงอลั งการเหตุ โดยอ้างถึ งพระอินทร์  ความหมายที่ สื่ อย่ อมฉายภาพ                 
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งด ารงสถานะเช่นเดียวกับพระอินทร์ในมิติเดียวกันด้วย เมื่อกวีกล่าวว่า             
พระอินทร์ครองทิพยสมบัติในสวรรค์ ทรงมีความเบิกบานแห่งหัวใจ และได้รับการบูชายัญ แสดงภาพ
เช่นเดียวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงปกครองราชอาณาจักรด้วยความผาสุก ทรงมีความเกษมส าราญ
อยู่เสมอ และพระองค์ได้รับการแซ่ซร้องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากบทสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในทางโลกจะโดดเด่นด้วยอลังการ
เหตุแล้ว เนื้อหาในตอนท้ายก็มีความโดดเด่นในด้านอลังการเหตุเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากโศลกที่ 141 
ตอนท้ายของจารึกปราสาทตาพรหม กวีแถลงจุดมุ่งหมายของพระมหากษัตริย์ว่าการอุทิศถวายสิ่งของ
ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็เพ่ือประกาศบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพ่ือหวังให้พระราชมารดาของพระองค์
บรรลุผลหลุดพ้นจากการเวียน ว่าย ตาย เกิด ในวัฏสงสาร โดยใช้อลังการเหตุแสดงการล าดับเหตุและ
ผลที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

                                           
216ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, “พระอินทร์,” ใน วิทยารัตนากร : รวมบทความวิชาการอักษรศาสตร์ ของ

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 154. 
217Semon Pearse Brodbeck, The Mahābhārata patriline: gender, culture, and the royal 

hereditary (Great Britain: TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, 1970), 233-255. 
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       kurvann imāni sukṛtāny atimātṛa mātṛi 

        bhaktyā vyadhāt praṇidhim evam asau kṣitīndraḥ / 

             ebhiśśubhair mama kṛtair bhavinām bhavābdher 

              uttāraṇāya bhajatāṃ jananī jinatvam // 141 
  “ขณะที่ (พระเจ้าแผ่นดิน) ทรงกระท าบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ ด้วย

ความภักดีต่อพระมารดาอย่างยิ่ง พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้ จึงได้ตั้งพระราช
ปณิธานว่า “ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทรงกระท า ขอให้พระมารดาบรรลุความเป็น
พระพุทธเจ้า เพื่อให้สัตว์โลกข้ามพ้นมหาสมุทร คือ ภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิด” 

 
จากรายละเอียดรายการสิ่งของในโศลกที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีบรรดาสิ่งของ

อุทิศแด่เทพเจ้าและพระรูปเหมือนพระราชมารของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จ านวนมาก  ซึ่งเนื้อหาใน
โศลกนี้ เป็นการขยายรายละเอียดว่าเหตุใดพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงทรงอุทิศรายการสิ่งของจ านวนมาก
ถึงเพียงนั้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลในเนื้อความโศลกนี้ กวีแถลงเหตุที่             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงกระท าบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ คือ ทรงอุทิศถวายสิ่งของรายการต่างๆ ทั้งหมดด้วย
ความภักดีต่อพระราชมารดาของพระองค์ โดยเชื่อมโยงมายังผล คือ การตั้งพระราชปณิธานของ         
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าบุญกุศลที่พระองค์แสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อพระราชมารดาอย่าง
ยิ่งใหญ่นี้ จงเป็นผลบุญให้พระราชมารดาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า เ พ่ือที่จะก้าวข้ามห้วงแห่ง
มหาสมุทร คือ ภพของมนุษย์ เพ่ือจะได้ส่งเสริมให้พระราชมารดาของพระองค์บรรลุความหลุดพ้น 
ดังนั้น ความปรารถนาที่ส าคัญสูงสุด คือ การที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ตั้งความปรารถนาให้พระราช
มารดาได้บรรลุนิรวาณ หรือนิพพานนั่นเอง น่าสังเกตด้วยว่า ผลที่กวีกล่าวถึงนี้ เป็นเพียงการคาดคะเน 
ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง การกล่าวถึงพระราชปณิธานที่จะให้พระนางศรีชยราชจูฑามณีบรรลุถึงความหลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นผลจากความมุ่งหวังถึงสิ่งที่จะเกิดในภายภาค ถึงแม้จะเป็นผลที่ยัง
ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นจริง แต่เนื่องจากคติความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา ลัทธิมหายาน ปลูกฝังระบบ
ความเชื่อที่ว่าการอุทิศชีวิตและจิตวิญญาณเพ่ือบูชาพระบรมศาสดา แม้กระทั่งการสละชีวิต และการ
อุทิศผลประโยชน์เพื่อเส้นทางแห่งการหลุดพ้น ย่อมส่งผลอย่างยั่งยืนในภพภูมิที่สูงข้ึนไปอีก ดังนั้น เหตุ
ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศจิตวิญญาณของพระองค์บูชา พระราชมารดาในรูปของพระนาง
ปรัชญาปารมิตาด้วยการถวายรายการสิ่งของแต่ละอย่างอันมีค่าเกินประมาณดังกล่าวนี้ จึงส่งผลต่อ
ความปรารถนาของพระองค์ซึ่งย่อมบรรลุความหลุดพ้น ก้ามข้ามบ่วงแห่งพันธนาการในวัฏสงสารได้
นั่นเอง ข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง การที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงตั้งพระราชปณิธานเพ่ือให้            
พระราชมารดาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า ก็ย่อมแฝงนัยให้พระองค์ได้บรรลุความหลุดพ้นจากความ
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ทุกข์ในภพแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เช่นกัน เพราะบุญอันเกิดจากการท าทานอุปถัมภ์ศาสนสถาน          
ตาพรหมแห่งนี้ ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมให้พระองค์ได้รับผลบุญมหาศาลนี้ด้วย 

กล่าวได้ว่าอลังการเหตุในโศลกนี้ มีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง เพราะเหตุกับผลที่สอด
ร้อยกันนี้ เชื่อมโยงกับคติความเชื่อทางศาสนาดังที่กล่าวไปแล้ว แม้ผลที่สอดร้อยกับเหตุในบางกรณีจะ
ยังใช่สิ่งที่ส่งผลให้บังเกิดขึ้นในเร็ววัน แต่ปรากฏผลในแง่ความศรัทธาที่เกิดจากเหตุจากการกระท า 
ดังที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงคาดหมายว่าเหตุที่พระองค์อุทิศสิ่งของถวายพระราชมารดาด้วยความ
กตัญญู จะส่งผลอย่างยั่งยืนในเบื้องที่จะบรรลุความหลุดพ้น ดังนั้นเหตุและผลในที่นี้ จึงเชื่อมประสาน
ได้อย่างแนบสนิท 
  6.1.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
      อลังการเหตุที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหาใน
โศลกท่ี 26 และโศลกท่ี 141 เนื้อหาทั้งสองโศลกนี้แสดงความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกัน ดังจะเห็นใน
โศลกที่ 26 กวีกล่าวถึงพระอินทร์ ทรงมีความยินดีเนื่องจากได้รับการบูชายัญอยู่ตลอดเวลาท าให้ค า
สาปของชนเมชัยบรรเทาลงท าให้พระองค์มีความปีติยินดี และส่งให้พระองค์เสวยสุขในทิพยสมบัติแห่ง
สวรรค์ทั้ง 3 ชั้น  การแสดงเหตุและผลเชื่อมประสานกันนี้ ท าให้เนื้อหาสื่อความหมายได้ลุ่มลึก และมี
ความสมจริง ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อพระอินทร์ได้รับการบูชายัญอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้พระองค์มีอ านาจ
เสวยสุขในแดนสวรรค์ และบรรเทาความอาฆาตแค้นจากค าสาปของพระเจ้าชนเมชัยได้ด้วย 
เช่นเดียวกับเนื้อหาในโศลกที่ 141 กวีกล่าวสรุปความว่าสิ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทิศถวายแด่
พระราชมารดาของพระองค์ด้วยความภักดีนั้น ด้วยการกระท าอันดีงามทั้งหลายนั้น เนื่องจาก         
พระราชปณิธาน ขอให้พระราชมารดาของพระองค์ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า และบรรลุความ
หลุดพ้น อลังการเหตุสื่อความหมายให้เห็นเหตุและผลในการอุทิศรายการสิ่งของ การแสดงความ
จงรักภักดีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงปฏิบัติต่อพระราชมารดาของพระองค์ เพ่ือหวังผลในการ
บรรลุนิรวาณ ท าให้เข้าใจได้อย่างสนิทใจว่าพระราชจริยาคติดังกล่าวของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มิใช่สิ่งที่
พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างฟุ้งเฟ้อเกินความพอดี แต่เพ่ือผลประโยชน์ในทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ของ
พระองค์เอง 
                            การที่แสดงเหตุผลเชิงตรรกะอย่างควรจะเป็นนั้น ส่งผลให้เกิดความงามของ
เนื้อความที่ส่งเสริมอลังการให้โดดเด่น ท าให้ความหมายที่กวีสื่อสารมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น แม้
อลังการเหตุจะปรากฏไม่มากนัก มีอยู่  2 โศลกที่โดดเด่น แต่จะเห็นได้ว่าอลังการประเภทนี้ช่วยย้ า
ความงดงามของเนื้อหาด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ให้มีความโดดเด่นน่าประทับใจ 
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7 อลังการที่แสดงความหมายโดยการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เรียงต่อกันตามล าดับ 
กลวิธีการประพันธ์ที่กล่าวถึงรายการสิ่งต่างๆ โดยกล่าวไปตามล าดับ เรียงร้อยต่อเนื่อง

ไปทีละอย่าง เป็นอลังการรูปแบบหนึ่งที่แสดงความหมายในการสร้างความงามของเนื้อหาให้มีความ
ชัดเจนสื่อรายละเอียดได้ลึกซ้ึง เพิ่มความงามทางวรรณศิลป์ ท าให้เนื้อความในบทประพันธ์มีเอกภาพ
สมบูรณ์ และเชื่อมเนื้อความประดุจสายสร้อยไม่ขาดตอน นักอลังการจึงได้เปรียบเทียบอลังการ
ลักษณะที่กล่าวถึงสิ่งต่างๆ เรียงร้อยกันไปว่าเหมือนกับสายสร้อยที่บรรจงร้อยด้วยไข่มุก เพราะมีนัย
ของความงามและความประณีตเช่นเดียวกัน อลังการในรูปแบบนี้ปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทตาพรหม 
2 ประเภท ได้แก่ ยถาสังขยัม และเอกาวลี ดังนี้ 
   7.1 ยถาสังขยัม(yathāsaṃkhyaṃ) 
       7.1.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของยถาสังขยัม 
     วาคภฏะได้อธิบายอลังการยถาสังขยัมในต าราอลังการศาสตร์ไว้
ว่า“ฝ่ายอลังการอันใดเหล่าสิ่งที่กล่าวมีเรื่องร้อยกรองขึ้นไว้ตามล าดับของมัน อลังการอันนั้นชื่อ 
“ยถาสังขยัม” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
               มฺฤทุภุชลติกาภฺย า โศณิมานนฺทธตฺยา  จรณกมลภาสา จารุณา จานเนนฯ 
         พิสวิสลยปทฺมานฺยาตฺตลกฺษฺมณิ มนฺเย  วิรหวิปทิ ไวราตฺตนฺวเต ตาปมงฺเค ฯฯ218 

          “เราคิดว่า สายบัว ใบไม้อ่อน และดอกบัว ได้แพ้แขนอันนิ่มนวลทั้งคู่ 
ความสง่าของเท้าอันเสมือนดอกบัว และใบอันงดงามนั้น (โดยล าดับ) แล้ว
ปองร้าย จึงมาเพิ่มความเดือดร้อนให้แก่กายในยามวิบัติ คือ ยามพรากคู่”219 

 
ตัวอย่างจากต าราอลังการศาสตร์ แสดงอลังการยถาสังขยัมตามล าดับของใน

การเปรียบเทียบโดยการถึงสิ่งต่างๆ ได้แก่ สายบัว ใบไม้อ่อน และดอกบัว น ามาเปรียบกับแขนอันนิ่ม
นวล เท้าอันงามสง่า และใบอันงดงาม 

กุสุมา รักษมณี ได้ยกตัวอย่างเพ่ือสนับสนุนลักษณะอลังการยถาสังขยัมไว้ตอน
หนึ่งว่า 

 
“พระองค์สถิตอยู่ในใจของบุคคล 3 จ าพวก: 

            ศัตรู นักปราชญ์ สตรี 
            ด้วยความกล้าหาญ ความถ่อมพระองค์ ความสง่างาม 
                                           

218ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 122. 
219เรื่องเดียวกัน, 43. 
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            ทรงก าราบให้สยบเพราะความทุกข์ทรมาน ความจงรัก และความ 
                                หลงใหล 

               กวีสดุดีพระราชาว่าพระองค์ท าให้ศัตรูทุกข์ทรมานด้วยความ
กล้าหาญ นักปราชญ์ จงรักภักดีด้วยความถ่อมพระองค์ สตรีหลงใหลด้วย
ความสง่างามของพระองค์ เมื่อกวีกล่าวถึงศัตรู นักปราชญ์ สตรี ไว้
ตามล าดับแล้ว ในวรรคต่อไปก็กล่าวถึง ความกล้าหาญ ซึ่งปราบศัตรูได้ 
ความถ่อมพระองค์ซึ่งชนะใจนักปราชญ์ และความสง่างามซึ่งดึงดูดใจสตรี 
และในวรรคต่อไปกล่าวถึงความทุกข์ทรมานของศัตรู ความจงรักภักดีของ
นักปราชญ์ และความหลงใหลของสตรี”220 

 
 จะเห็นได้ว่าอลังการยถาสังขยัม เป็นกลวิธีการประพันธ์รูปแบบหนึ่ง แสดง

อลังการทางความหมายที่เรียงร้อยข้อความแต่ละส่วน น ามาเชื่อมประสานกัน โดยกวีจะกล่าวสิ่งต่างๆ 
เรียงล าดับตามความหมายที่แสดงออกมา เพ่ิมความงดงามของความหมายให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น ดังจะ
อภิปรายอลังการประเภทนี้ที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมตามล าดับต่อไป  
   7.1.2 วิจารณ์ยถาสังขยัมที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
        เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมที่ปรากฏอลังการยถาสังขยัม มีอยู่ 2 โศลก 
ได้แก่ โศลกที่ 7 และโศลกที่ 25 หากสังเกตกลวิธีการประพันธ์อย่างถี่ถ้วน กวีจะกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยแสดงความหมายไปตามล าดับ เรียงร้อยต่อเนื่องไปทีละอย่าง ซึ่งความโดดเด่นของอลังการย
ถาสังขยัมที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมส่วนมากจะเป็นการสร้างความเข้าใจใน “สาร” ที่กวี
ต้องการแสดงความหมายให้ชัดเจน ดังเนื้อหาต่อไปนี้ 

 ในโศลกที่ 17 กวีสรรเสริญพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน พระราชบิดาของ             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงแสดงความศรัทธาในค าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง เนื้อความ
แสดงพระราชกรณียกิจในทางศาสนาของพระองค์โดยการอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ พราหมณ์ และยาจกผู้
ยากไร้ กวีใช้อลังการยถาสังขยัมประดับตกแต่งเนื้อความอย่างประณีตลึกซึ้ง ดังนี้ 

 
                  śākyenduśāsanasudhājanitātmatṛptir 

      bhikṣudvijārthijanasātkṛitabhūtisāraḥ / 

      sārañ jighṛkṣur aśubhāyatanād asārāt 

      kāyād ajasrajinapādakṛtānatir yaḥ // 17 

                                           
220กุสุมา รักษมณี, การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต, 32-33. 
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“พระองค์ (พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน) ทรงมีความอิ่มใจที่เกิดขึ้นแล้ว 
เพราะน้ าอมฤต คือ ค าสั่งสอนของพระจันทร์แห่งวงศ์ศากยะ (พระพุทธเจ้า) ผู้
ได้สร้างแก่นสารของความเจริญ (ทางด้านวัตถุ) จากพระภิกษุ พราหมณ์ และ
ยาจกทั้งหลาย มีพระราชประสงค์ที่จะจับสาระ (แก่นสาร) จากร่างกายที่ไม่มี
แก่นสาร กายซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งที่ไม่สะอาด พระองค์จึงเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อ
พระบาทของพระชินะเจ้าอยู่ตลอดเวลา” 

 
เนื้อความโศลกข้างต้น สาระส าคัญ คือ การสื่อแนวคิดทางพระพุทธศาสนา 

กวีกล่าวถึงพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันว่าทรงพึงพอใจในอาตมะ คือ ค าสอนของพระพุทธเจ้า โดยกวีใช้
ศัพท ์śākyendu  คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเผยแผ่ศาสนา (śāsana) กวีใช้ศัพท์
ว่า sudhā หมายถึง น้ าอมฤต ในที่นี้ คือ พระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ โดยพระธรรมอันล้ าเลิศ
ส่งผลให้เกิดความปีติยินดี (tṛiptir) แก่บุคคลทั่งหลาย  กวีใช้อลังการยถาสังขยัมล าดับกลุ่มบุคคลไว้ 3 

จ าพวก โดยกล่าวว่าพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันทรงสร้างแก่นสารความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ ภิกษุสงฆ์ 
(bhikshu) พราหมณ์ (dvija) และแก่ยาจก หรือคนผู้ขาดแคลนทั้งหลาย (ārthijana) หมายความว่า 

พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันทรงมอบความรุ่งเรืองให้แก่พระภิกษุ พราหมณ์ และผู้ยากจนทั้งหลาย  
ล าดับต่อมากวีสดุดีพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันว่าทรงศรัทธาค าสอนของพระพุทธองค์ เห็นได้จากการที่
พระองค์ทรงพินิจสิ่งอันเป็นสาระจากร่างกาย เพ่ือพิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นสาระ คือ บ่อเกิดของสิ่งสกปรก
ทั้งหลาย และพระองค์ทรงกระท าความนอบน้อมแทบพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ จะเห็นว่า
อลังการยถาสังขยัมเสริมรายละเอียดเนื้อความที่กวีต้องการสื่อให้มีความชัดเจนขึ้น เพราะกวีเชิดชู  
พระธรรมค าสั่งสอนว่าเป็นเสมือนน้ าอมฤต และน้ าอมฤตมีคุณวิเศษที่ว่าผู้ใดดื่มไปแล้วย่อมเป็นอมตะ 
ไม่มีวันตาย ด้วยเหตุพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันทรงอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ ค าสอนของพระพุทธเจ้าใน   
รัชสมัยนี้จึงแพร่หลายไปยังภิกษุสงฆ์ พราหมณ์ และคนยากไร้ทั้งปวงตามล าดับ และด้วยความส าคัญ
ของพุทธธรรม นัยนี้ พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าย่อมเกื้อกูลโลกรวมทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งปวง  

ในโศลกล าดับที่ 25 ต่อมา เนื้อหาสรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในลักษณะ
ที่ว่าพระองค์เป็นอาตมัน คือ พระวรกายนอกจากจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ยังสามารถแผ่
กระจายอย่างกว้างขวาง หลากหลายวิธี หลากหลายโลก ในขณะเดียวกันพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงรับ
เอาอาตมันของสัตว์โลกทั้งหลายมาไว้พระหทัยของพระองค์เอง กวีล าดับสิ่งที่กล่าวต่อเนื่องกันว่า          
พระหทัยของพระองค์เป็นตัวตนแห่งการแบ่งภาค มีทั้งความปีติสุข และความทุกข์ ดังเนื้อหาที่ว่า 
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 anekadhānekajagatsubhinno  

 pyātm aikatā tu sphutaṃ asya satyā / 

 sukhāni duḥkhāni yad ātmabhājām 

               ātmany adhāt suhṛdaye yadīye // 25 
“อาตมันแม้จะแตกต่างอย่างมากในสัตว์โลกที่มีหลายประการและ

หลายชนิด แต่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาตมันของพระองค์ เป็นความจริงที่
ชัดเจน เพราะว่าพระองค์ใส่ความสุขและความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายไว้ที่
อาตมัน คือ พระหทัยที่งดงามของพระองค์” 

 
เมื่อพิจารณาเนื้อความในโศลกนี้  กวีมิได้สื่ออลังการยถาสังขยัมอย่าง

ตรงไปตรงมา แต่แฝงอยู่ในเนื้อหาที่ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ดังจะเห็นได้ว่ากวีกล่าวถึงความขัดแย้ง
ระหว่างพระวรกายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างประการแรก               
พระวรกายของพระองค์นั้นมีเพียงหนึ่งเดียว แต่ในแง่ความยิ่งใหญ่อันเป็นที่รับรู้กันนั้น พระวรกายของ
พระองค์ก็สามารถกระจายไปได้หลากหลายวิธี และหลายโลก คือ โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ และโลก
บาดาล (ดังเนื้อหาโศลกที่ 24 ก่อน) แต่ถึงพระองค์จะมีอาตมันแทรกซึมอยู่ในสิ่งต่างๆ ทั้ งมวล ในแง่นี้ 
พระองค์กลับรับเอาความสุขและความทุกข์มาใส่ไว้ในพระหทัยที่ดีงามของพระองค์นั่นเอง ซึ่งพระหทัย
ของพระองค์เองนั้น ก็เป็นตัวตนของการแบ่งภาค เป็นบ่อเกิดแห่งความปีติสุข รวมทั้งความทุกข์อีก
ด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากวีใช้อลังการยถาสังขยัม เพ่ือกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เริ่มจากเมื่อกล่าวถึง                  
พระวรกายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวนั้น กวีแสดงว่าพระวรกายแพร่กระจาย
ได้หลากหลายวิธี และหลากหลายโลกตามล าดับ เช่นเดียวกับเมื่อกวีกล่าวถึงพระหทัยอันเป็นสิ่งสถิต
ของพระเจ้าชัยวรมันที่7 กวีก็ใช้อลังการยถาสังขยัมล าดับสิ่งที่เกี่ยวเนื่อง โดยกล่าวว่าพระหทัยนี้ เป็น
ทั้งตัวตนของการแบ่งภาคประการหนึ่ง เป็นทั้งบ่อเกิดที่ท าให้พระองค์เกิดความปีติสุขประการหนึ่ง 
และบ่อเกิดให้พระองค์เกิดความทุกข์อีกประการหนึ่ง บ่อเกิดที่ท าให้เกิดความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์
ดังกล่าว  ก็เนื่องจากทรงรับเอาความรู้สึกของสัตว์โลกที่มีความหลากหลายมาใส่ไว้ในความรู้สึกของ
พระองค์นั่นเอง ด้วยเหตุนี้อลังการยถาสังขยัมจีงจ าแนกรายละเอียด ล าดับสิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึงใน
ข้อความเดียวกัน สื่อความงามทางความหมายอย่างแจ่มชัด 
  7.1.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
  อลังการยถาสังขยัมที่พบในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยได้พิจารณาเนื้อหา
ในโศลกที่ 17 และโศลกที่ 25 ดังจะเห็นได้ว่า เนื้อหาโศลกที่ 17 กล่าวถึงพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมัน 
ทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ทรงมีความยินดีในค าสอนของพระพุทธเจ้า และทรงเผยแพร่ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าเพ่ือยังความอ่ิมเอมใจแก่ภิกษุสงฆ์ พราหมณ์ และแก่ยาจกทั้งหลาย ในขณะเดียวกัน
พระองค์ทรงพิจารณาสิ่งที่เป็นสาระ คือ ความเจริญจากร่างกายที่ไม่เป็นสาระ เป็นบ่อเกิดด้วยสิ่ง
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สกปรก และทรงนอบน้อมพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ อลังการยถาสังขยัมในโศลกนี้เสริมรายละเอียด
เนื้อความท่ีกวีต้องการสื่อให้ชัดเจนขึ้น โดยกล่าวถึงบุคคล 3 จ าพวกที่เป็นสาระ หรือเป็นแก่นสารของ
ความเจริญที่พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันทรงยึดถือ คือ ภิกษุสงฆ์ พราหมณ์ และแก่ยาจกทั้งหลาย ท า
ให้เนื้อความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่วนเนื้อหาในโศลกที่ 25 กวีกล่าวถึงความแตกต่างกันระหว่าง             
พระวรกายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถแผ่กระจายไปได้
หลากหลายวิธี หลายโลก กวีกล่าวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงรับเอาอาตมันของสัตว์โลกมาใส่ไว้ใน
พระหทัยของพระองค์เองพระหทัยที่ดีงามนี้เป็นตัวตนแห่งการแบ่งภาค มีทั้งความปีติสุขและความ
ทุกข์ ขณะเดียวกันความสุขและความทุกข์ก็เกิดขึ้นในความรู้สึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตลอดเวลา 
อลังการยถาสังขยัมจ าแนกรายละเอียดการแพร่กระจายพระวรกายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ว่า
กระจายไปได้หลากวิธี และหลายโลก เช่นเดียวกับพระหทัยของพระองค์นอกจากจะเป็นที่สถิตของ
พระองค์แล้ว ยังเป็นบ่อเกิดแห่งการแบ่งภาค ความปีติยินดี และความทุกข์ ท าให้เห็นความงามของ
อลังการยถาสังขยัมท่ีสื่อความงามทางความหมายอย่างแจ่มกระจ่าง 
                     7.2 เอกาวลี (ekāvalī) 
        7.2.1 นิยามความหมาย และรูปแบบของเอกาวลี 
               อลังการเอกาวลี เปรียบดังสร้อยคอสายเดียว ที่ร้อยด้วยไข่มุก เม็ดที่
ปลายเชือกทั้งสองด้านเป็นเม็ดเล็ก เม็ดที่ร้อยเรียงต่อกันเป็นเม็ดที่ใหญ่ตามล าดับจนถึงกลางเส้นจะ
พบเม็ดที่ใหญ่ที่สุด ลักษณะการเรียงร้อยไข่มุกให้เป็นสายสร้อยดังนี้ เป็นวิธีการเช่นเดียวกับอลังการ
เอกาวลีที่เรียงร้อยข้อความในลักษณะกลบทเชื่อมประสานกันระหว่างท้ายวรรค วาคภฏะได้อธิบาย
อลังการเอกาวลีในต าราอลังการศาสตร์ไว้ว่า“การรจนากล่าวสิ่งที่ประเสริฐ แล้วต่อไปกล่าวสิ่งที่
ประเสริฐยิ่งๆ ขึ้นไปอีกนั้น นักปราชญ์ว่าเป็นอลังการชื่อ “เอกาวลี”221ดังตัวอย่างประกอบค าอธิบาย
ต่อไปนี้ 
 
   เทศะ สมฺฤทฺธนคโร- นคราณิ จ สปฺตภูมิ นิลยานิฯ 
   นิลยาะ สลีลลนาะ ลล นาศฺจาตฺยนฺตกมนียาะฯฯ222 

  “ประเทศอันมีนครอันมั่งคั่ง นครทั้งหลายนั้นมีอาคารเจ็ดชั้น 
อาคารนั้นทั้งหลายมีสตรีท ากิริยาชดช้อยและสตรีเหล่านั้นก็น่ารักยิ่ง”223 
 

                                           
221ป.ส. ศาสตรี, ผู้แปล, อลังการศาสตร์, 46. 
222เรื่องเดียวกัน,124. 
223เรื่องเดียวกัน, 47. 



455 
 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ากวีแสดงสิ่งที่ประเสริฐไปตามล าดับ นับตั้งแต่
ภายในประเทศมีนครอันเจริญมั่นคง ซึ่งนครทั้งหลายนั้นก็มีอาคารสูงถึงเจ็ดชั้น ภายในอาคารทั้งหลาย
ก็มีสตรีท ากิริยาชดช้อย ซึ่งสตรีแต่ละนางก็มีรูปโฉมน่ารักยิ่ง การพรรณนาในลักษณะนี้จะเห็นว่า
เหมือนกับสายสร้อยที่เชื่อมโยงเนื้อความต่อเนื่องกันไป ซึ่งการเชื่อมโยงเนื้อความ แต่ละส่วนกล่าวถึง
สิ่งอันดีเลิศ นอกจากนี้หากพิจารณาดูกลวิธีการร้อยเรียงถ้อยค าในแต่ละวรรค ในลักษณะของกลบท 
ในท้ายวรรคแรกกับต้นวรรคที่สองกวีซ้ าค าว่า นคโร กับ นคราณิ ท้ายวรรคที่สองกับต้นวรรคที่สามกวี
ซ้ าค าว่า นิลยานิ กับ นิลยาะ ท้ายวรรคที่สามกับต้นวรรคที่สี่กวีซ้ าค าว่า ลลนาะ กับ ลลนาศฺ 

อลังการเอกาวลีมีลักษณะที่คล้ายกับอลังการยถาสังขยัมตรงที่กล่าวถึงสิ่งต่างๆ 
ต่อเนื่องเป็นล าดับเดียวกัน ในบางกรณีจึงอาจเห็นลักษณะร่วมกันระหว่างอลังการทั้งสองประเภทนี้ 
อย่างไรก็ตาม เอกาวลีจะกล่าวถึงสิ่งที่ดีเด่นต่อๆ กันอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งวาคภฏะระบุว่าสิ่งที่กล่าวถึง
นั้นเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งๆ ขึ้นไป หรือ การเรียงร้อยค า วลี ประโยคตามล าดับเหมือนดังสายสร้อยที่คล้อง
จองกัน เมื่อพิจารณาเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหม จะพบกลวิธีการใช้อลังการตามนัยดังกล่าว 
ดังจะน าเสนอในหัวข้อถัดมา 
   7.2.2 วิจารณ์เอกาวลีที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม 
           อลังการเอกาวลีปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จาก
โศลกที่ 46, 70 และโศลกที่ 71 เนื้อหาทั้ง 3 โศลกนี้มีเนื้อหาที่แฝงคติความเชื่อทางศาสนา และ
รวมทั้งกล่าวถึงการถวายรายการสิ่งของภายในศาสนสถานตาพรหม การใช้อลังการเอกาวลีโดยการ
เรียงร้อยค าติดต่อกันไปเช่นสายสร้อยท าให้เห็นมิติความงามของเนื้อความที่กวีสื่ อนั้นมีความลุ่มลึก
และความวิจิตรงดงาม ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวไปตามล าดับ ดังนี้ 

ในโศลกท่ี 46 เนื้อหากล่าวถึงพ้ืนที่บริเวณปราสาทตาพรหม มีการเฉลิมฉลอง
เนื่องในเทศกาลนักขัตฤกษ์ ในวันสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี รวมทั้งในวันที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง จะ
เห็นได้ว่ากวีใช้อลังการเอกาวลีระบุช่วงวันเวลาเทศกาลเรียงร้อยต่อเนื่องกันตามล าดับ ดังนี้ 

 
    aṣṭādaś otsave py atra saṅkrānte prativassaram/ 

    aṣṭamyāñ ca caturdaśyāṃ pañcadaśyāñ ca pakṣayoḥ // 46 

“ในพิธีเทศกาลเฉลิมฉลอง 18 คร้ัง และพิธีสงกรานต์ในที่แห่งนี้ มี
ขึ้นทุกๆ ปี ในวนัขึ้น 8 ค่ า 14 ค่ า และ 15 ค่ าของทั้งสองปักษ์” 

   กวีบรรยายให้เห็นนัยของภาพรื่นเริงเนื่องในวันส าคัญที่เวียนมาถึงในรอบปี 
โดยกล่าวถึงช่วงเวลาเทศกาล คือ พิธีเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นเป็นประจ าทั้ง 18 ครั้ง ซึ่งตรงกับวันที่
พระจันทร์เต็มดวงทั้งสองปักษ์ ในวันขึ้น 8 ค่ า วันขึ้น 14 ค่ า และวันขึ้น 15 ค่ า จะเห็นได้ว่าการระบุ
วันเวลาข้างขึ้นอันเป็นวิถีที่พระจันทร์เสวยฤกษ์เต็มดวงอย่างต่อเนื่องนี้ คือการใช้อลังการเอกาวลี
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บรรยายให้เห็นการหมุนเวียนตามฤกษ์ของพระจันทร์ที่ทอแสงแจ่มกระจ่างไปตามล าดับจนกระทั้ง
พระจันทร์เต็มดวงอย่างสมบูรณ์ที่สุดในวันขึ้น 15 ค่ า กล่าวได้ว่า อลังการเอกาวลีในโศลกข้างต้นช่วย
เรียงร้อยเนื้อความท่ีกวีกล่าวถึงอย่างเป็นล าดับ ต่อเนื่องราวกับสายสร้อยเรืองระยับอย่างดงาม 

เช่นเดียวกับในโศลกที่ 70 ความงดงามของเนื้อหาอยู่ตรงที่กวีระบุรายการ
สิ่งของซึ่งเป็นเครื่องประดับ ได้แก่ เพชร และไข่มุก ถวายอุทิศภายในศาสนสถาน โดยใช้อลังการ            
เอกาวลีกล่าวถึงเครื่องประดับเรียงร้อยต่อเนื่องกันประดุจสายโซ่ ดังนี้ 

 
 pañcatriṃśac ca vajrāṇi mauktika vyajana dvayan/ 

 viṃśatiṣṣaṭchatā muktās thatāyuta catuṣṭayam// 70 
“มีเพชรจ านวน 35 เม็ด มีพัดซึ่ง (ประดับตกแต่งด้วย) ไข่มุกจ านวน 2 

เล่ม ไข่มุกมีจ านวน 40,620 เม็ด” 
 

กวีระบุว่าสิ่งของถวายเทพเจ้า เป็นเครื่องประดับส าหรับสตรีมีเพชรจ านวน
มากถึง 35 เม็ด โดยคุณลักษณะของเพชร คือ อัญมณสีีขาวสดใส เมื่อน าอัญมณีมาเจียระไนเป็นเหลี่ยม
มุมท าให้เกิดสีแสงของเพชรหลากหลาย เช่น สีขาว สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว การที่กวีกล่าวถึงเพชร
จ านวนมาก เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นความงดงามสมบูรณ์ของเครื่องประดับอันเพริศแพร้ว นอกจากนั้น
ยังมีการอุทิศถวายพัดที่ปะดับตกแต่งด้วยไข่มุก 2 เล่ม ทว่ายังมีไข่มุกที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอีกนับ
พันกว่าเม็ด จะเห็นได้ว่ากวีมุ่งสร้างภาพที่เรียงซ้อนเป็นดังสายสร้อยเชื่อมโยงกัน เมื่อกวีระบุว่ามีเพชร 
ก็เชื่อมโยงมายังไข่มุกท่ีประดับตกแต่งพัดให้วิจิตรงดงาม แล้วล าดับภาพต่อเนื่องมายังไข่มุกแต่ละเม็ดที่
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป การล าดับภาพเครื่องประดับดังกล่าวนี้ สร้างความงดงามของอลังการได้อย่าง
ลึกซึ้ง การสร้างวรรณศิลป์ให้วิจิตรงดงามด้วยอลังการเอกาวลีในลักษณะที่คล้ายกันกับโศลกที่ 70 
ปรากฏในเนื้อหาโศลกท่ี 71 อย่างต่อเนื่อง ในโศลกที่ 71 นี้ กวียังคงแจกแจงรายการสิ่งของอุทิศถวาย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นอัญมณีท่ีมีค่าจ านวนมาก ดังนี้ 

 
    śatāni pañca catvāri sahasrāni ca saṅkhyayā / 

            catvāriṃśac ca vaidūryyaraktāśmādimabhāśmanām // 71 
                   “ในบรรดาหินทั้งหลายที่มีแสง มีแก้วไพฑูรย์ และทับทิม เป็นตน้ มจี านวน  
                            4,540 ชิ้น” 
 

จะเห็นได้ว่าการใช้อลังการเอกาวลีท าให้ข้อความในโศลกนี้มีความเชื่อมโยงกัน
เป็นล าดับ ไม่ว่าจะเป็นหินมีค่า เป็นหินสะท้อนแสงต่าง แก้วไพฑูรย์ ทับทิม เป็นการล าดับ
เครื่องประดับอันมีค่าวิจิตรงดงามอย่างต่อเนื่อง แก้วไพฑูรย์หรือเพชรตาแมว  (Chrysoberyl Cat’s 
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Eye) เป็นอัญมณีจากธรรมชาติที่สวยงามมาก การน าแก้วไพฑูรย์มาเป็นเครื่องประดับจะมีหลายสีทั้งสี
เหลืองนวล สีเหลืองทอง สีน้ าผึ้ง สีเขียวแอปเปิล สีน้ าตาล เป็นต้น เอกลักษณ์ของแก้วไพฑูรย์ปรากฏ
เส้นตรงกลางพาดตรงพลอย ซึ่งเส้นที่พาดผ่านเนื้อพลอยนี้สามารถเหลือบไปมา และปิดเปิดตาได้เมื่อ
หมุนแก้วไพฑูรย์ เมื่อวางแก้วไพฑูรย์ในแนวตั้งจะเห็นได้ว่าเนื้อของแก้วไพฑูรย์ที่อยู่ใกล้แสงไฟสีจะใส
คล้ายน้ าผึ้ง ส่วนอีกด้านหนึ่งจะมีสีขาวขุ่นเหมือนสีน้ านม224 ส่วนทับทิม ได้รับยกย่องว่าเป็นราชาของ
แก้วอัญมณีทั้งปวง (ratanraja) มีความแข็งรองจากเพชร สีของทับทิมเป็นสีแดงแพรวพราวส่อง

ประกายงดงามอย่างยิ่ง มนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณรู้จักน าทับทิมมาใช้ประดับตกแต่งมงกุฏ กษัตริย์นิยม
ประดับมงกุฏและสวมใส่ทับทิมเพ่ือความเป็นสิริมงคล นอกจากค าศัพท์  abhāśmanām จะมี
ความหมายว่าหินทั้งหลายที่มีแสงแล้ว ค านี้ยังมีความหมายว่า อัญมณีสีน้ าเงิน (Blue Sapphire) ใน

ที่นี้อาจหมายถึงไพลิน ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า sanipriya  แก้วไพลินมีสีน้ าเงินที่สวยงามโดดเด่น
กว่าแร่อัญมณีทั่วไป สุดท้ายคือ หินมีค่า ในที่นี้อาจเป็นไปได้ที่กวีหมายถึงหยก ซึ่งเป็นหินที่มีหลายสี 
เช่น สีขาว สีเหลือง สีน้ าตาล สีด า และสีเขียว เป็นต้น ชาวจีนมีความเชื่อเกี่ยวกับหยกอย่างลึกซึ้งมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ดังที่ เชื่อว่าหยกเป็นหินอันมีค่าจากสวรรค์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม 
ปัญญา และความยุติธรรม รวมทั้งหยกยังเป็นสัญลักษณ์เพศหญิง ส่วนในซีกโลกตะวันตก เช่นใน             
อารยธรรมอียิปต์โบราณ เชื่อว่าหยกคือหินที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความสงบและความสมดุล225 
เนื้อความในโศลกข้างต้นกวีกล่าวว่า แก้วไพฑูรย์ ทับทิม อัญมณีสีน้ าเงิน หินมีค่า มีจ านวนนับพันกว่า
เม็ด แสดงความงดงามอย่างเกินจะบรรยายในปราสาทตาพรหม  

               7.2.3 สรุปผลการวิจารณ์ 
  อลังการเอกาวลีที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ผู้วิจัยพิจารณาอลังการ
รูปแบบนี้ผ่านเนื้อหาในโศลกที่ 46, 70 และโศลกที่ 71 เนื้อหาในโศลกทั้ง 3 บทที่ยกมานี้ แสดง
อลังการเอกาวลี เริ่มจากเนื้อหาในโศลกที่ 46 กวีกล่าวถึงช่วงระยะเวลาการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้น 18 
ครั้ง ในวันสงกรานต์ วันที่พระจันทร์ขึ้น 8 ค่ า 14 ค่ า และ 15 ค่ า ตามล าดับ อลังการเอกาวลีบรรยาย
ให้เห็นการหมุนเวียนตามฤกษ์ของพระจันทร์ในเทศกาลนักขัตฤกษ์ไปตามล าดับ จากวันขึ้น 8 ค่ า วัน
ขึ้น 14 ค่ า จนกระทั้งพระจันทร์เต็มดวงอย่างสมบูรณ์ที่สุดในวันขึ้น 15 ค่ า เนื้อหาในโศลกที่ 70 กวี
บรรยายสิ่งของอุทิศถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยเพชรมีจ านวน 35 เม็ด และมีพัดที่ประดับด้วย
ไข่มุกจ านวน 2 เล่ม และไข่มุกทั้งหลายนั้นที่กระจายอยู่ทั่วไปจ านวนมาก กวีมุ่งสร้างภาพ

                                           
224

EDUCATION : ความรู้เรื่องพลอย, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน, เข้าถึงได้จาก http:// 
www.aiyaragems.com/content.aspx?id=80 

225
ทับทิม ไพลิน และหยก, เข้าถึงเมื่อ 25 พฤศจิกายน, เข้าถึงได้จาก http:// www.pantown.com/ 

grouphp?display=content&id=43359&name=content17&area=3 
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เครื่องประดับ คือ เพชร และไข่มุกที่เชื่อมโยงกัน จะเห็นได้ว่าเมื่อกวีระบุว่ามีเพชร ก็เชื่อมโยงมายัง
ไข่มุกท่ีประดับตกแตง่พัดอย่างดงาม แล้วล าดับภาพต่อเนื่องมายังไข่มุกแต่ละเม็ดที่กระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป และเนื้อหาโศลกที่ 71 กวีบรรยายสิ่งของอุทิศถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยแก้วไพฑูรย์ 
ทับทิม อัญมณีสีน้ าเงิน และหินที่มีค่าอย่างยิ่งจ านวนมาก กวีใช้อลังการเอกาวลีเชื่อมร้อยแก้วไพฑูรย์ 
ทับทิม อัญมณีสีน้ าเงิน หินมีค่า อย่างต่อเนื่องเป็นสายสร้อยตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการล าดับเครี่อง
ประดับอันมีค่าวิจิตรงดงามอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดอลังการอย่างงดงาม 

จากการศึกษาอลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม เห็นได้ว่าเนื้อหาจารึก
ปราสาทตาพรหมมีรูปแบบอลังการด้านความหมายที่หลากหลาย ซึ่งอลังการด้านความหมายที่พบใน
จารึกปราสาทตาพรหมแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม อลังการแต่ละกลุ่มมีทั้งที่เน้นในเรื่องการเปรียบเทียบ 
เน้นในเรื่องของการสื่อภาพพรรณนา การแสดงความหมายหลายมิติ การสร้างพลังจินตนาการ การ
แสดงความหนักแน่นของเนื้อความ การเชื่อมร้อยเนื้อความให้เป็นเหตุเป็นผลกัน อลังการในแต่ละ
กลุ่มจ าแนกรูปแบบของอลังการได้ 12 ประเภทดังรายละเอียดที่วิจารณ์ความงามของอลังการอย่าง
ละเอียดไปข้างต้น  

การวิจารณ์อลังการทั้ง 12 รูปแบบในบทนี้ พิสูจน์ให้เห็นว่าอลังการด้านความหมายใน
จารึกปราสาทตาพรหมสร้างความงามทางวรรณศิลป์ได้อย่างมีมิติ อลังการแต่ละรูปแบบเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้เนื้อหาแสดงภาพพจน์อันโดดเด่นลึกซ้ึง ขับเน้นให้เนื้อความที่กวีสื่อสารมีสีสัน มีความเป็น
เอกภาพ มีพลังทางจินตนาการส่องสะท้อนออกมาอย่างงดงาม และมีความเปรียบอันแพรวพราวน่า
ประทับใจ และด้วยเหตุที่อลังการด้านความหมายเป็น “หัวใจ” สะท้อนภาพความงามในบทกวีนิพนธ์
ผ่านเนื้อหาอย่างสมบูรณ์แบบ ในฐานะที่จารึกปราสาทตาพรหมมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับงานกาวยะ 
อลังการด้านความหมายจึงเป็นส่วนส าคัญที่ เ พ่ิมความลึกซึ้ งและความยิ่ งใหญ่ในการสดุดี
พระมหากษัตริย์ด้วยโวหารการเปรียบเทียบที่งดงาม อีกทั้งรูปแบบของภาษาสันสกฤตและการด าเนิน
เรื่องด้วยบทร้อยกรองสนับสนุนให้กวีรังสรรค์อลังการด้านความหมายตามจินตนาการสร้างสรรค์ของ
ตน ดังนั้น หากเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมปราศจากอลังการด้านความหมายแล้ว ความ
ยิ่งใหญ่ของเนื้อหาที่กวีสดุดีพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ย่อมไม่สง่างามและดีเด่นได้โดยสมบูรณ์ การที่กวี
สร้างอลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมให้สัมพันธ์กับขนบจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์
แสดงให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของรูปแบบอลังการอย่างยิ่ง ในแง่นี้  อลังการที่สื่อเนื้อความใน
จารึกปราสาทตาพรหมจึงเป็นเครื่องประดับส่งเสริมเชื้อสายตระกูลพระมหากษัตริย์และสถานภาพ
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ยิ่งใหญ่ กระทั่งรายละเอียดในเนื้อความที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางศาสนา
ก็ปรากฏอลังการที่ส่งเสริมสถานภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ให้บังเกิดภาพความงดงาม อลังการ
ด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหมจึงท าให้ข้อความที่กวีกล่าวถึงพระมหากษัตริย์บรรลุ
วัตถุประสงค์สดุดีพระเกียรติ ยิ่งไปกว่านั้น อลังการด้านความหมายที่โดดเด่นในจารึกปราสาท                 
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ตาพรหม ส่วนใหญ่แสดงการเปรียบเทียบในลักษณะที่กวีกล่าวยกย่องบุคคลโดยน าไปเปรียบกับเทพ
เจ้าของศาสนาพราหมณ์ หรือกล่าวอ้างถึงต านานเทพปกรณัมที่เห็นได้ชัดเจน เมื่อกวีกล่าวถึง
พระมหากษัตริย์และพระชายาแต่ละพระองค์ตามล าดับสายตระกูล กวีจะน าคุณสมบัติความยิ่งใหญ่
ของเทพและเทวีในศาสนาพราหมณ์มาเทียบเคียงกับความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์และพระชายา
พระองค์นั้น เพ่ือแสดงสถานภาพเชื้อสายของพระมหากษัตริย์ประดุจเทพในแผ่นดิน ดังนั้น การสื่อ
ความหมายจึงแสดงอลังการในลักษณะการใช้ค าศัพท์ที่เอ้ือให้ตีความได้หลายประการ อีกทั้งการใช้
โวหารความเปรียบโดยน าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนามาเปรียบเทียบกับบุคคลในสายตระกูลยังเป็นการ
แสดงความเคารพนอบน้อมบรรพบุรุษในวงศ์ตระกูลอีกประการหนึ่งด้วย นอกจากอลังการด้าน
ความหมายประเภทความเปรียบที่หลากหลาย เน้นความสูงส่งสง่างามในการตีความหรือเกิดจากสิ่งที่
มีความหมายคล้ายคลึงกันที่รับรู้กันมาเปรียบเทียบกันแล้ว อลังการที่เน้นความอัศจรรย์ของ
จินตนาการในรูปแบบต่างๆ ถือว่ามีพลังโดดเด่นด้วย โดยเฉพาะจินตนาการในลักษณะความอัศจรรย์ 
จินตนาการที่เกินจากความเป็นจริง ล้วนส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของพระคุณสมบัติพระมหากษัตริย์
นั่นเอง ส่วนอลังการประเภทต่างๆ ล้วนสนับสนุนให้เนื้อความมีความงามและเชื่อมร้อยเนื้อความอย่าง
ต่อเนื่องของเหตุการณ์ท่ีกวีบรรยาย  

อลังการด้านความหมายที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม มีความเชื่อมโยงเกาะเกี่ยว
กันอยู่ กล่าวคือ โศลกแต่ละบทมิได้มีอลังการด้านความหมายเพียงหนึ่งเดียว อลังการด้านความหมาย
จะปรากฏอย่างต่อเนื่องในรูปของศัพท์ที่ใช้ ดังเช่น อลังการด้านความหมายที่ฉายให้เห็นจินตนาการ
มหัศจรรย์ว่ามีความยิ่งใหญ่ อาจจะจัดอยู่ในรูปอุตเปรกษาซึ่งมีความสัมพันธ์กับอลังการอติศยะหรือ
อติศโยกติ เช่นเดียวกับรูปแบบอลังการประเภทอ่ืนๆ เพราะฉะนั้น อลังการด้านความหมายจึงปรากฏ
ซ้อนทับร่วมกันอยู่ การสร้างสรรค์ศิลปะการประพันธ์ดังกล่าวนี้ยิ่งสนับสนุนความประณีตเพริศแพร้ว
ของอลังการให้มคีวามงดงามโดยสมบูรณ์  

ขณะเดียวกันความงดงามของอลังการด้านความหมายไม่ใช่เพียงเสริมสร้างพลังทาง
วรรณศิลป์อย่างลึกซึ้ง แต่ยังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอลังการกับการสื่อมโนทัศน์ของกวีทางปรัชญา
พุทธศาสนามหายานอย่างแยบคาย ดังจะเห็นได้ว่ากวีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามหายาน เมื่อแต่ง
จารึกหลักนี้ข้ึนมาจึงสะท้อนความคิด ความเชื่อของกวีเองสอดแทรกลงไปในเนื้อหาด้วย กล่าวโดยนัย
นี้ เนื้อหาแต่ละโศลกที่วิจารณ์ไปอย่างละเอียดแล้ว ชี้ให้เห็นว่ากวีแสดงมโนทัศน์ทางพุทธปรัชญาโดย
ใช้อลังการเป็นปัจจัยสร้างภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
สรุปผลการวิจัย 

จารึกปราสาทตาพรหม (k.273) เป็นจารึกหลักส าคัญสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้าง
ขึ้นเพ่ือประดิษฐานอยู่ภายในศาสนสถานตาพรหม หรือที่เรียกในจารึกว่า “ราชวิภาร” อันเป็น   
ศาสนสถานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อุทิศถวายพระนางศรีชัยราชจูทามณี ในรูปเคารพพระนาง           
ปรัชญาปารมิตา เพ่ือสื่อสัญลักษณ์แทนพระมารดาของพระองค์ เนื้อความในโศลกที่ 36 ปรากฏปีที่
จารึกข้อความมหาศักราช 1108 ตรงกับ พ.ศ.1729 (ค.ศ.1186) ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งนั้น 
เนื้อความในโศลกล าดับสุดท้าย ระบุว่าจารึกหลักนี้ประพันธ์โดยเจ้าชายศรีสูรยกุมาร พระโอรสของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ประสูติจากพระอัครมเหสี จารึกหลักนี้มีวัตถุประสงค์ในการแต่ง 2 ประการ 
ประการแรก กวีแต่งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และประการที่สอง  กวีแต่งจารึก
ปราสาทตาพรหมเพื่อระบุรายละเอียดกิจกรรมทางศาสนา ทั้งการถวายรายการสิ่งของภายในสถานที่
แห่งนี้ และการท านุบ ารุงปราสาทตาพรหม ส่วนรูปแบบของจารึกประพันธ์ด้วยบทร้อยกรอง มีจ านวน 
145 โศลก จารึกหลักนี้ด าเนินข้อความด้วยภาษาสันสกฤต ใช้ฉันทลักษณ์ท้ังหมด 6 ชนิด ได้แก่ วสันต
ติลก อุปชาติ  อินทรวัชรา ศารทูลวิกรีฑิต อารยา และอนุษฎุภ  

เนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหม แบ่งรายละเอียดได้เป็น 4 ส่วน เริ่มจากเนื้อหาที่เป็น
บทประณามพจน์ หรือบทบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏเนื้อหาส่วนนี้โศลกที่ 1 - 5 เนื้อหานอบน้อม         
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระโพธิสัตว์โลเกศวร และพระนางปรัชญาปารมิตา เนื้อหาส่วนที่สอง
เป็นส่วนที่กวีบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรากฏเนื้อหาส่วนนี้ โศลกที่ 6-28 กวี
บันทึกสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สืบเนื่องจากวงศ์แห่งศรีกัมพุที่รุ่งเรือง จนกระทั่งถึงวาระ
ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประสูติขึ้นในโลก กวีพรรณนาพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่ามีความ
ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง เนื้อหาส่วนที่สาม ปรากฏเนื้อหาส่วนนี้โศลกท่ี 29-140 แสดงรายละเอียดการสร้างรูป
เคารพ และรายการสิ่งของภายในปราสาทตาพรหม โดยเฉพาะรายการสิ่งของจ านวนมากทั้งวัตถุดิบ
ส าหรับประกอบอาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย วัตถุโลหะมีค่าต่างๆ เพ่ือ
ถวายแก่เทวรูปภายในปราสาทตาพรหม ตลอดจนเครื่องเทศ สมุนไพร และสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังมี
ผู้คนหลากหลายสถานภาพที่รวมตัวอาศัยอยู่ในปราสาทตาพรหมจ านวนมาก และเนื้อหาส่วนสุดท้าย
เป็นบทลงท้าย ปรากฏเนื้อหาส่วนนี้โศลกที่ 141 -145 เนื้อหาส่วนนี้แสดงพระราชปณิธานของ            
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพ่ือให้ผลบุญที่พระองค์บ ารุงศาสนสถานแห่งนี้ ส่งผลให้พระราชมารดาบรรลุ
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ความเป็นพระพุทธเจ้า รวมทั้งทรงคาดหวังว่าพระมหากษัตริย์ล าดับต่อไปจะดูแลปราสาทตาพรหม
อย่างดี และเนื้อหาโศลกสุดท้ายระบุนามผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหม  

ผลการศึกษาในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้แปลเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมทั้ง 145 โศลก 
เป็นภาษาไทย ปรากฏมิติที่น่าสนใจ คือ ความงามของอลังการ ในแง่เนื้อความที่แปลนั้น ได้แสดง
ความงามของอลังการด้านความหมาย หรืออรรถาลังการ ส่วนในแง่เสียงที่ซ้ ากัน และเสียงที่เล่นล้อ
ความหมายโดยการซ้ ากันนั้น ได้แสดงความงามของอลังการด้านเสียง หรือศัพทาลังการ  

การศึกษาอลังการที่ปรากฏอย่างโดดเด่น ย่อมมีกรอบหรือแบบแผนอันเป็นขนบหรือที่
ในภาษาสันสกฤตใช้ว่า สมยะ เพ่ือเป็นปัจจัยส าหรับสร้างสรรค์อลังการ การท าความเข้าใจขนบ      
วรรณศิลป์ในจารึกปราสาทตาพรหม จึงเอ้ือต่อความเข้าใจและตระหนักถึงทิศทางของการสร้างสรรค์
อลังการได้แจ่มชัดขึ้น ซึ่งผลการศึกษาขนบการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ปรากฏผลการศึกษาที่สรุป
รายละเอียดได้ว่า ขนบการสร้างสรรค์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหมมีความส าคัญที่ส่งเสริม            
ความงามได้อย่างลึกซึ้งและมีระบบแบบแผนของการแต่งตามประเภทของจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งขนบการแต่งจ าแนกได้ตามลักษณะของอลังการได้ 2 ประการ คือ ขนบการสร้างสรรค์อลังการด้าน
เสียง และขนบการสร้างสรรค์อลังการด้านความหมาย   

ขนบการสร้างสรรค์อลังการด้านเสียง เห็นได้ว่ากวีให้ความส าคัญกับเสียง จังหวะ กับ
กระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ตามแนวคิดคัมภีร์ทางศาสนา โดยขนบดังกล่าว
สืบเนื่องมาตั้งแต่คัมภีร์พระเวทแล้ว ดังเห็นเค้าอลังการด้านเสียง เช่น อนุปราส และยมก เมื่อ
พิจารณามติิอลังการด้านเสียงที่กวีแสดงให้ประจักษ์ เห็นชัดว่าความงามของเสียงส่งเสริมตัวบทจารึก
ปราสาทตาพรหมให้มีสถานภาพอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะด้วยวัตถุประสงค์การแต่งจารึกเพ่ือสดุดี          
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่งเพ่ือบ่งบอกรายละเอียดความเคลื่อนไหว
ภายในปราสาทตาพรหมเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา จารึกปราสาทตาพรหมจึงมีสถานภาพเป็นงาน
กาวยะที่ส าคัญส าหรับอุทิศถวายแด่พระเจ้าแผ่นดิน และศาสนสถานแห่งนี้ไปพร้อมกัน ดังนั้น ในแง่
ความยิ่งใหญ่ของจารึกจึงมีความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งด้วยบริบทอันเป็นองค์ประกอบดังกล่าว และด้วยความ
มุ่งม่ันของกวีที่สร้างสรรค์จารึกด้วยความเพียร  

ขนบการสร้างสรรค์อลังการด้านความหมายในจารึกปราสาทตาพรหม เป็นกรอบหรือ
แบบแผนที่ส าคัญในการสร้างอลังการที่ส าคัญเช่นเดียวกัน รายละเอียดในบทที่ 4 ชี้ให้เห็นว่าเนื้อหา
จารึกปราสาทตาพรหมด าเนินตามขนบจารึกในกลุ่มประเภทสดุดีพระมหากษัตริย์ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส าคัญทั้ง  4 ส่วน คือ (1) ขนบที่ปรากฏในด้านภาษาและฉันทลักษณ์ จะเห็นได้ว่าจารึก                  
ปราสาทตาพรหมใช้ภาษาสันสกฤตด าเนินเนื้อเรื่อง อันเป็นจารีตปฏิบัติในหมู่นักปราชญ์ราชส านักใน
การแต่งค าประพันธ์สดุดีพระเจ้าแผ่นดิน และใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ตามแบบแผนอันหลากหลาย            
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(2) ขนบการเปิดเรื่องด้วยบทประณามพจน์ ซึ่งปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมช่วงต้นเรื่อง เป็นบท
บูชาพระรัตนตรัยตามแนวคิดตรีกาย (3) ขนบการด าเนินเนื้อเรื่อง ซึ่งแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 
การกล่าวถึงสายตระกูลพระมหากษัตริย์ นับตั้งแต่ต้นวงศ์ กับการกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการเชิดชูพระเกียรติพระมหากษัตริย์ใน
ด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรบ ด้านความกตัญญู และด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น และ 
(4) ขนบการปิดท้ายหรือบทจบเรื่อง ซึ่งโศลกในช่วงหลังแสดงเจตจ านงของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่
อุทิศถวายสิ่งของภายในปราสาทตาพรหมก็เพ่ือจะส่งผลให้พระองค์บรรลุความหลุด พ้น และแสดง
กระแสพระด ารัสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้อนุชนรุ่นหลังดูแลศาสนสถานแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไป 

ขนบดังที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมยังมีความสัมพันธ์กับความเชื่ออันเป็นที่รับรู้
ของกวีหรือที่เรียกว่าสมยะ ท าให้เห็นความเชื่อของกวีผู้แต่งจารึกปราสาทตาพรหมมีการสืบทอด
ความคิดจากกวีตั้งแต่สมัยโบราณ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมหลายบทกล่าวถึง         
พระเกียรติยศอันบริสุทธิ์ของบุคคลที่กวียกย่อง ความเชื่อของกวีในการมองพระเกียรติยศเป็นรูปธรรม
จึงเป็นสีขาวสะอาดไม่มีความมัวหมอง มโนทัศน์ดังกล่าวจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวโยงกันโดยกวีใช้
พระจันทร์หรือแสงจันทร์มาเป็นสื่อเปรียบเทียบถึงพระเกียรติยศซึ่งมีความบริสุทธิ์อีกด้วย นอกจากนี้ 
ความเชื่อของกวีอันเป็นการรับเรื่องราวเทพในต านานปกรณัมยังน ามาสอดแทรกในเนื้อหาจารึก
ปราสาทตาพรหมจ านวนมาก ทั้งเทพที่โดดเด่นและเทพชั้นรองได้อย่างน่ายกย่อง การน าความเชื่อใน
เรื่องเทพมาอ้างถึง กวียังคงบทบาทของเทพองค์นั้น ทั้งพระพรหมซึ่งเป็นเทพผู้สร้าง พระกามเทพซึ่ง
เป็นเทพแห่งความงาม พระลักษมีซึ่งเป็นเทวีแห่งชัยชนะ ความรุ่งเรือง และความงาม เป็นต้น 

 แนวคิดเรื่องขนบการสร้างสรรค์อลังการท าให้เห็นว่าจารึกปราสาทตาพรหมมีการ
สร้างสรรค์อลังการด้านเสียง และด้านความหมายอย่างเป็นระบบ การศึกษาวิเคราะห์อลังการด้าน
เสียง และอลังการด้านความหมายที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม ท าให้มองเห็นมิติอลังการที่กวี
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีตลึกซึ้ง กระบวนการสร้างสรรค์อลังการด้านเสียง กวีใช้อลังการ
อนุปราส และยมก เพ่ือสร้างเสียงในบทประพันธ์ให้มีพยางค์และค าปรากฏเสียงเดียวกัน 

อลังการด้านเสียง โดยเฉพาะอนุปราสที่พบในจารึกปราสาทตาพรหม แบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ ได้แก่ (1) เฉกานุปราส พบว่ามีทั้งเฉกานุปราสประเภทที่มีพยัญชนะที่ซ้ าเสียง 2 ตัว ซ้ ากัน 1 
ครั้ง และเฉกานุปราสที่มีเสียงพยัญชนะที่ซ้ าเสียงมากกว่า 2 ตัว ซ้ ากัน 1 ครั้ง  (2) ลาฏานุปราส 
ส่ วนมากเป็นลาฏานุปราสที่ปรากฏการซ้ ากลุ่ ม อักษร กลุ่ มค าหลายครั้ ง ในบทเดียวกัน                         
(3) วฤตตยานุปราส ซึ่งปรากฏทั้งวฤตตยานุปราสที่มีพยัญชนะตัวเดียวซ้ ากันมากกว่า  1 ครั้ง และ 
วฤตตยานุปราสที่มีพยัญชนะ 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัวซ้ ากันมากกว่า 1 ครั้ง กล่าวได้ว่า อนุปราสที่พบ
ในจารึกปราสาทตาพรหมทั้ง 3 รูปแบบ วฤตตยานุปราสเป็นเทคนิคการสร้างอลังการด้านเสียงที่เด่น
ที่สุด เพราะพบการซ้ าเสียงแบบวฤตตยานุปราสแทบทุกโศลก ซึ่งการซ้ าเสียงพยัญชนะเสียงเดียวกัน
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ในรูปแบบวฤตตยานุปราสส่งผลให้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองรื่นไหลได้ง่าย และเกิดความไพเราะเมื่อ
อ่านค าประพันธ์ตามท่วงท านองของคณะฉันท์ นอกจากอลังการอนุปราสจะเป็นปัจจัยให้เกิดความ
งามทางวรรณศิลป์แล้ว อลังการยมกเป็นเทคนิคการสร้างความงามทางเสียง และความหมายให้เกิด
อลังการได้อย่างแยบคายเช่นเดียวกัน อลังการยมกที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม พบว่ารูปแบบ
ของยมกปรากฏในต าแหน่งของบาทต่างๆ กล่าวคือ มียมกที่เรียงชิดกันซึ่งอยู่ในบาทเดียวกัน มียมกที่
อยู่กันคนละบาท และมียมกที่ปรากฏทั้งช่วงต้นบาท และอยู่ช่วงท้ายบาท อลังการยมกยังเด่นในเรื่อง
การสื่อความหมาย เพราะรูปศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนกันนั้น สื่อความหมายที่แตกต่างกันตามความ
ตั้งใจของกวีที่จะสร้างงานวรรณศิลป์ให้งดงามลึกซ้ึง 

อลังการด้านความหมายที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมมีความงามที่ประณีต จัด
จ าแนกกลุ่มของอลังการที่เป็นหมวดหมู่เดียวกันได้ 7 กลุ่ม อลังการที่ปรากฏทั้งหมดมี 12 รูปแบบ 
ได้แก่ (1) อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ มี 3 รูปแบบ คือ อุปมา รูปกะ และวยติเรก           
(2) อลังการที่แสดงความหมายในการบรรยายหรือพรรณนาความ มี 1 รูปแบบ คือ ชาติ                   
หรือ สวภาโวกติ  (3) อลังการที่แสดงความหมายหลายระดับ มี 2 รูปแบบ คือ อากเษป และเศลษะ 
(4) อลังการที่แสดงความหมายในรูปพลังของจินตนาการ มี 1 รูปแบบ คือ อุตเปรกษา (5) อลังการที่
แสดงความหมายความหนักแน่น มี 2 รูปแบบ คือ อติศยะหรืออติศโยกติ และทีปกัมหรือทีปกะ (6) 
อลังการที่แสดงความหมายในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลกัน มี 1 รูปแบบ คือ เหตุ (7) อลังการที่แสดง
ความหมายโดยการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เรียงต่อกันตามล าดับ มี 2 รูปแบบ คือ ยถาสังขยัม                 
และเอกาวลี 

อลังการด้านความหมายสะท้อนผ่านเนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหมที่โดดเด่นเป็น
พิเศษ คือ อลังการอุปมา รูปกะ อุตเปรกษา และชาติ หรือสวภาโวกติ  อลังการทั้ง 4 รูปแบบมีความ
งดงามช่วยส่งเสริมให้กวีสื่อภาพได้อย่างแจ่มชัด กล่าวคือ อลังการอุปมา และรูปกะเป็นกลุ่มของ
อลังการที่เน้นความหมายเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่ง และเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง การสร้าง
อลังการเพ่ือเปรียบเทียบปรากฏทั้งเนื้อหาในบทนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สรรเสริญบุคคลส าคัญในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเนื้อหาส่วนที่เป็นบทสรรเสริญ             
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซ่ึงการสร้างสรรค์อลังการอุปมาและรูปกะท าให้เห็นลีลาการแต่งอันประณีต การ
เลือกเฟ้นอุปมานแสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของกวีที่น่ายกย่อง เนื่องจากอุปมานหลายส่วนสัมพันธ์กับ
เนื้อหาหลักที่กวีกล่าวถึง นอกจากนี้ในส่วนของรูปกะที่พบในจารึกปราสาทตาพรหมยังแสดงภาพได้
อย่างหลากหลาย ท าให้เนื้อหาสื่อความงามทางวรรณศิลป์อย่างลึกซึ้ง อลังการอุตเปรกษา เป็นกลุ่ ม
ของอลังการที่เน้นการแสดงความหมายในรูปพลังของจินตนาการ โดยการพรรณนาสิ่งที่กวีเห็น หรือ
นึกคิดว่าสืบเนื่องมาจากผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมมีความโดดเด่นในอลังการ
อุตเปรกษา โดยปรากฏอลังการอุตเปรกษาติดกันอยู่หลายบท การที่กวีใช้อลังการอุตเปรกษาหลาย
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บทท าให้เห็นพลังทางวรรณศิลป์มองภาพที่กวีสร้างขึ้นได้หลากหลายมิติ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของ                
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งทรงเป็นต้นแบบพระมหากษัตริย์ตามแบบอย่างอุดมคติทุกประการ ส่วนชาติ 
หรือ สวภาโวกติ  กวีสร้างภาพตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ไม่ได้เน้นความหมายเปรียบเทียบเช่น อุปมา 
รูปกะ และอุตเปรกษา การพรรณนาภาพตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในปราสาทตาพรหมจึงท าให้เห็น
ความมีชีวิตชีวาภายในปราสาทตาพรหม และความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เช่นเดียวกัน  

จารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อหาที่สะท้อนปรัชญาความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดย
ตลอด กวีแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มเรื่องด้วยบทประณามพจน์ แสดงความเคารพ
พระมารดาของพระพุทธเจ้า การอ้างถึงแนวคิดของพุทธ โดยเฉพาะความคิดเรื่องอาตมันว่าดีเลิศกว่า
ของพราหมณ์ การพรรณนาให้เห็นความรุ่งเรืองของการก่อสร้างศาสนสถาน คือ การสร้างปราสาท   
ตาพรหมให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระนางปรัชญาปารมิตา การเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนา การถวาย
รายการสิ่งของในศาสนสถาน การอุปถัมภ์นักบวช และสงเคราะห์คนยากไร้ทั้งหลาย ตลอดจนการตั้ง
พระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์เพ่ือให้พระมารดาของพระองค์บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่ง
การสะท้อนมโนทัศน์ความเชื่อทางศาสนาอย่างลึกซึ้งนี้ อลังการด้านความหมายเป็นปัจจัยสื่อแนวคิด
ของกวีให้เห็นชัดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อลังการด้านความหมายที่ปรากฏผ่านเนื้ อหาจารึกปราสาทตา
พรหมจึงมีคุณค่าอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงอลังการสื่อความงามกระทบอารมณ์เพียงเท่านั้น แต่อลังการ
ยังสื่อความคิด ความปรารถนา และอุดมการณ์ของกวีซึ่งเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์โดยมองภาพ
ความเคลื่อนไหวในกระแสประวัติศาสตร์มิติต่างๆ ได้อย่างทรงพลังยิ่ง 

การศึกษามาทั้งหมดสรุปภาพรวมได้ว่าการศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ท าให้เห็นคุณค่า ความส าคัญของจารึกปราสาทตาพรหมในมิติของความงามได้
อย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึน ผลการศึกษาดังที่ได้วิเคราะห์ วิจารณ์อลังการอย่างหลากหลายยืนยันให้เห็นว่ากวีมี
จุดมุ่งหมายส าคัญในการแต่งจารึกปราสาทตาพรหมให้เป็นผลงานทางวรรณศิลป์แห่งยุคสมัย ความ
เชื่อที่ว่าปราสาทตาพรหมเป็นศูนย์รวมความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนา ตลอดจนอุดมการณ์ของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ท าให้กวีมีความเพียรพยายามสร้างสรรค์บทประพันธ์ให้เป็นงานกาวยะอุทิศแด่
พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ อลังการแห่งความงามจึงเป็นบรรทัดฐานการแต่งจารึก
ปราสาทตาพรหมให้สื่อสารอลังการผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ผู้วิจัยประยุกต์
ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตที่ว่าด้วยหลักอลังการ ทั้งอลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมาย เพ่ือ
พิสูจน์ว่าจารึกปราสาทตาพรหมซึ่งแต่งด้วยภาษาสันสกฤตและมีรูปแบบฉันทลักษณ์ตามข้อบังคับของ
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ฉันท์นั้นมีความดีเด่นในด้านอลังการอย่างไร การพิจารณาความงามจารึกปราสาทตาพรหมท าให้ผู้วิจัย
ค้นพบคุณค่าของอลังการ รวมทั้งคุณค่าของจารึกในฐานะที่เป็นต้นแบบการสร้างงานวรรณศิลป์แห่ง
ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขณะเดียวกันการศึกษาในหัวข้อนี้ยังเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ใน
ศาสตร์จารึกศึกษา ดังที่ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

การพิสูจน์อลังการหรือความงามในจารึกปราสาทตาพรหม ท าให้มองเห็นคุณค่าของ
จารึกปราสาทตาพรหมว่ามิใช่เป็นคลังข้อมูลในทางประวัติศาสตร์เพียงมิติเดียว แต่จารึกหลักนี้ยังมี
ความเด่นชัดในคุณค่าทางวรรณศิลป์ เห็นชัดจากอลังการด้านเสียงอันเกิดจากการเลือกเฟ้นเสียงซ้ า
ของพยัญชนะ กลุ่มค า และการเล่นค าเพ่ือก าหนดความหมายให้มีความแตกต่างกัน อลังการด้านเสียง
รูปแบบอนุปราสและยมกจึงสร้างความโดดเด่นทางเสียง ยิ่งเวลาอ่านจารึกตามท านองของฉันท์จะ
สัมผัสอลังการสัมผัสความงามด้านเสียงในจารึกปราสาทตาพรหมได้ชัดเจน ส่วนอลังการด้าน
ความหมายที่สะท้อนผ่านเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม กวีจะใช้ขนบวรรณศิลป์หรื อสมยะอันเป็น
ความเชื่อของกวีโดยกล่าวอ้างถึงเทพจ านวนมากมาเทียบเคียงกับสถานภาพของบุคคลส าคัญในสาย
ตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 รวมทั้งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

การกล่าวอ้างถึงเทพในการแต่งจารึกหลักปราสาทตาพรหมจึงเป็นภูมิปัญญาทาง
ความคิดของชาวอินเดียที่กวีน าแนวคิดนี้มาสนับสนุนบทสรรเสริญพระเกียรติกษัตริย์ที่ประพันธ์ขึ้น 
เมื่อกวียกย่องเจ้านายสตรีในสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จึงอ้างถึงเทวีหลากหลายองค์มา
เปรียบเทียบ การกล่าวอ้างเทพของศาสนาพราหมณ์ หรือตัวละครในต านานเทวปกรณัมมา
เปรียบเทียบนอกจากเกิดอลังการอย่างประณีตงดงามแล้ว ยังยืนยันให้เห็นความเชื่อต านานเรื่องเล่า
ของพราหมณ์ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพของวงศ์พระมหากษัตริย์ด้วย  

อีกประการหนึ่งอลังการอันเป็นการสื่อพลังจินตนาการที่สลับซับซ้อนในด้านนัยของ
ความหมาย นับว่าเป็นเงื่อนไขที่ผู้อ่านจารึกต้องเข้าใจความลึกซึ้งของอลังการนั้น กล่าวคือ ภาพที่กวี
สดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มักจะคู่ขนานไปกับภาพของเทพ หรือบทบาทของเทพ ตลอด
ทั้งปรัชญาอันเป็นแนวคิดของพุทธที่อยู่เหนือกว่าลัทธิศาสนาอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือยกย่องพระคุณสมบัติ
ตลอดจนอุดมการณ์ในทางศาสนาของกษัตริย์ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น  นัยนี้ อลังการด้านความหมายในจารึก
ปราสาทตาพรหมจึงมีความเด่นชัดในแง่ที่ว่าผู้อ่านข้อความจารึกจ าเป็นต้องมีภูมิรู้ในทางสันสกฤต
ศึกษาเป็นอย่างดีด้วย  

ยิ่งไปกว่านั้น คุณค่าของอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมยังเป็นงานต้นแบบของการ
สร้างจารึกในช่วงเวลาต่อมาด้วย เห็นได้จากจารึกปราสาทพระขรรค์ซึ่งเป็นจารึกที่เจ้าชายวีรกุมาร 
พระโอรสพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และพระนางราเชนทรเทวีเป็นผู้แต่ง ประดิษฐานไว้ภายในปราสาท  
พระขรรค์ จารึกปราสาทพระขรรค์มีวัตถุประสงค์การแต่งเช่นเดียวกับจารึกปราสาทตาพรหม คือ เป็น
บทสรรเสริญกษัตริย์และบันทึกความเคลื่อนไหวในการศาสนา เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมมี
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รายละเอียดตรงกับเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ตั้งแต่โศลกแรกจนถึงโศลกที่ 18 ส่วนเนื้อหาตั้งแต่
โศลกที่ 19 เป็นต้นมามีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เนื้อหาจารึกในส่วนที่เป็นรายการถวายสิ่ งของแก่
เทวรูปและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวภายในศาสนสถานมีบางส่วนที่ตรงกันและ
ใกล้เคียงกัน ในส่วนเนื้อหาตอนต้นนั้นท าให้สันนิษฐานได้ว่าจารึกปราสาทตาพรหมเป็นต้นแบบให้กวีผู้
แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ทรงเลียนแบบเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหม  แต่เนื้อหาจารึกปราสาท   
พระขรรค์ในภาพรวมยังคงรายละเอียดโครงสร้างของเนื้อหาตรงกันกับเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม 
อย่างไรก็ตาม กวีผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์นอกจากจะแต่งเลียนแบบเนื้อหา กลวิธีการด าเนินเนื้อ
เรื่องเช่นเดียวกับจารึกปราสาทตาพรหมแล้ว ในส่วนศิลปะการแต่งโดยใช้อลังการที่งดงามดังที่ปรากฏ
ในจารึกปราสาทพระขรรค์ท าให้เห็นว่ากวีผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ได้สร้างสรรค์อลังการให้
งดงามยิ่งขึ้นไปอีก กล่าวคือจารึกปราสาทพระขรรค์มีการอ้างถึงราม ลักษมณ์ ภีษมะ รวมทั้งอ้างถึง
เทพในต านานของพราหมณ์ ความงดงามในจารึกปราสาทพระขรรค์สอดคล้องกับค าประกาศบท
สุดท้ายที่กล่าวว่า กวี คือ เจ้าชายศรีวีรกุมารได้แต่งบทสรรเสริญอันยอดเยี่ยมนี้ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า
จารึกปราสาทตาพรหมมีอิทธิพลต่อกวีผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ ในฐานะของตัวบทอันเป็น
ต้นแบบในการแต่งจารึกปราสาทพระขรรค์นั่นเอง 

นอกจากผลการอภิปรายพิสูจน์ความงามอลังการข้างต้น การศึกษาจารึกภาษาสันสกฤต
โดยน าแนวคิดอลังการจากต าราอลังการศาสตร์มาวิเคราะห์คุณค่าความงาม ยังพบไม่มากนักใน
การศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตในวงวิชาการไทย ดังนั้นคุณูปการของการศึกษาอลังการในจารึก
ปราสาทตาพรหมจึงเติมเต็มคุณค่าการศึกษาจารึก ดังนี้ 

ประการแรก การศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตซึ่งมีเนื้อหาขนาดยาวเป็นข้อมูลอย่างดีที่จะ
น าแนวคิดเรื่องอลังการมาวิเคราะห์ วิจารณ์ เนื่องจากกวีผู้แต่งบทสรรเสริญกษัตริย์ในรูปของจารึก
ล้วนเป็นบุคคลในราชส านักและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในประพันธศาสตร์ การใช้เทคนิคทางการ
ประพันธ์อันละเอียดซับซ้อนซึ่งปรากฏในจารึกภาษาสันสกฤตหลายหลัก นักจารึกจ าเป็นต้องเข้าใจ
เงื่อนไขดังกล่าวนี้ ดังนั้น การศึกษาในมิติอลังการจึงท าให้เข้าใจนัยความหมายในจารึกได้แจ่มแจ้ง ดัง
ผลการศึกษาจารึกปราสาทตาพรหมโดยใช้อลังการมาตีความข้อความในจารึก ผู้วิจัยพบว่าการตีความ
อลังการที่กวีใช้ในแต่ละโศลกท าให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่กวีต้องการสื่อสารได้ชัดเจนขึ้น  

ประการที่สอง การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
โดยการอ่านเนื้อความจารึกอย่างละเอียดและท าการศึกษาวิจารณ์ ยืนยันให้เห็นคุณค่าจารึกในมิติที่
กว้างและมิติเฉพาะด้าน กล่าวคือ ในมิติที่กว้าง ท าให้เข้าใจเนื้อความจารึกได้ลึกซึ้ง เพราะใน
การศึกษาจะต้องท าการแปลเนื้อความจารึกให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อน จากการแปลจารึกปราสาท    
ตาพรหมเป็นภาษาไทยซึ่งยังไม่ปรากฏว่ามีนักวิชาการท่านใดท าการแปลจารึกหลักนี้ครบถ้วนสมบูรณ์
มาก่อน จึงท าให้เห็นภาพรวมเนื้อความของจารึกปราสาทตาพรหมครบทุกโศลก ส่วนในมิติเฉพาะด้าน 
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เมื่อศึกษาด้านความงามของจารึก ท าให้เห็นว่าเนื้อความในจารึกสอดรับกับความงามด้านอลังการ 
การศึกษาในประเด็นนี้จึงท าให้เข้าใจความงามของจารึกได้ลึกซึ้ง 

ประการสุดท้าย จากการศึกษาจารึกปราสาทตาพรหมในด้านอลังการ ดังปรากฏผล
การศึกษาอย่างละเอียด ท าให้ขอบเขตการศึกษาจารึกปราสาทตาพรหมมีการขยายผลการศึกษา
กว้างขวางขึ้น อันจะเป็นคลังข้อมูลและแนวทางส าหรับการศึกษาค้นคว้าจารึกภาษาสันสกฤตโดยใช้
แนวคิดอลังการมาศึกษาจารึกให้กว้างขวางต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งประเด็นในเรื่องความงามทางอลังการโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น จึง
มีประเด็นหลายแง่มุมให้ศึกษาต่อไปได้อีก ซึ่งเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมเป็นองค์ความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สะท้อนบริบทความเคลื่อนไหวต่างๆ อาทิ เกร็ด     
พระราชประวัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม ซึ่งนับว่ามีความน่าสนใจศึกษา
อย่างมาก นอกจากนี้การที่จารึกปราสาทตาพรหมมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับจารึกปราสาทพระขรรค์ จึง
เหมาะสมที่จะท าการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นข้อมูลที่สะท้อนผ่านเนื้อหาจารึกทั้งสองหลัก
ว่ามีส่วนใดเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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