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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อลังการและสารัตถะในจารึกยโศธราศรม

ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 จำนวน 5 หลัก ได้แก่ จารึกเขาพระบาท K.95, จารึกโลเลย K.323, จารึก
ไพรปราสาท K.279, จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290, จารึกปราสาทกอมนับ K.701 โดยแปลเนื้อหา
ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย ใช้ทฤษฎีอลังการวิเคราะห์เนื้อหาบทสดุดีกษัตริย์ และวิเคราะห์สารัตถะ
ด้านต่างๆ 

ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาจารึกในบทสดุดีกษัตริย์มีความงามทางเสียงและความหมาย 
ปรากฏอลังการทางเสียง 2 ชนิด คือ ยมกและอนุปราสะ กวีนิยมใช้อนุปราสะในการเล่นเสียง
พยัญชนะคู่และเดี่ยวซ้ำกันในคำหรือระหว่างคำในบท ปรากฏอลังการทางความหมายที่เด่น 14 ชนิด 
ได้แก ่อุปมา รูปกะ สสันเทหะ อุตเปรกษา อติศโยกติ ปรติวัสตูปมา วยติเรก สโหกติ เศลษะ วิโรธ กา
รณมาลา ปรัตยนีก อรรถานตรันยาสะ และอุทาตตะ ในจำนวนนี้ กวีนิยมใช้อุปมาในการเปรียบ
กษัตริย์กับเทพและวีรบุรุษในตำนานเทพปกรณัมสันสกฤตเพ่ือเสริมคุณค่าให้เด่นชัด รองลงมาใช้อุต
เปรกษาจินตนาการคุณสมบัติด้านนามธรรมให้ปรากฏภาพพจน์เป็นรูปธรรม 

การศึกษาสารัตถะในบทสดุดีพบว่า กวีสดุดีกษัตริย์มีบทบาทเด่นตามหลักราชธรรม ใน 4 
ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านวิชาการความรู้ บทบาทด้านการปกครอง บทบาทด้านพิธีกรรม และบทบาท
ด้านสงคราม สอดคล้องตามหลักในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ , สารัตถะด้านระเบียบการบริหารอาศรม 
จำแนกเป็น 6 ด้าน (1) หัวหน้าอาศรมพร้อมผู้ช่วยแผนกอ่ืนๆ (2) แขกอาศรมตามฐานันดรศักดิ์ (3) 
พิธีกรรมในอาศรม (4) กิจกรรมการเรียนการสอน (5) ระเบียบข้อห้ามและบทลงโทษ (6) การแสดง
ความประสงค์ การสาปแช่งและการอวยพร การศึกษาครั้งนี้ ทำให้เห็นภาพสะท้อนและเข้าใจวิถีชีวิต
ของสังคมเขมรโบราณได้ชัดเจนขึ้น โดยอาศรมเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่
พระราชาพระราชทานไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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PHRAMAHA THAVORN NGAMCHAN : AN ANALYTICAL STUDY OF 

YAŚODHARĀŚRAMA INSCRIPTIONS OF KING YAŚOVARMAN I THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR KANGVOL KHATSHIMA, Ph.D. 

The objective of this thesis is to study the Alaṅkāras and the essences in the five 

Yaśodharāśrama inscriptions of King Yaśovarman I: the Phnom Preah Bat inscription K.95, 
the Lolei inscription K.323, the Prei Prasat inscription K.279, the Prasat Tep Pranam 
inscription K.290 and the Prasat Kamnap inscription K.701. The study is conducted by 

translating the Sanskrit texts into Thai, using the Alaṅkāra theories to analyze the 
panegyrical contents and analyzing the essences in various aspects.  

The findings of the study are that the panegyrical contents of inscription are 

adorned with the Śabdālaṅkāra (verbal figure of speech) and Arthālaṅkāra (meaning 

figure of speech). There are 2 categories of Śabdālaṅkāra namely, the Chime (yamaka) 

and the Alliteration (anuprāsa) in which poets favored the Alliteration to repeat pairs of 
similar letters or one similar letter in the same word or in the different words of the verse. 

There are the outstanding 14 categories of Arthālaṅkāra, namely Simile (upamā), 

Metaphor (rūpaka), Doubtful (sasandeha), Fancy (utprekṣā), Hyperbole (atiśayokti), Typical 

Comparison (prativastūpamā), Dissimilitude (vyatireka), Connected Description (sahokti), 

Paronomasia (śleṣa), Contradiction (virodha), String of Cause (kāraṇamālā), Hostile 

(paratyanīka), Transition (arthāntaranyāsa) and Exalted (udātta) in which poets favored 
using the Simile for delineating the king by comparison with deities and heroes in Sanskrit 
mythology to enhance values of king and using the Fancy for imaging the abstract 
attributes to give rise to intelligible concrete forms. 

With regards to the essences of panegyric, poets eulogized the king’s roles 

according to the kingship principle (rājadharma) in 4 sections, namely the role in 
academics and knowledge, the political role, the ritual role and the battle role agreeing 
with the kingship principles in the Smriti scriptures. With regards to the essences of 
Ashrama (monastery) administrative regulation, it is classified into 6 sections, namely 1) 
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Ashrama head (Kulapati) and assistants, 2) Ashrama guests, 3) Ceremony in Ashrama, 4) 
Educational management in Ashrama, 5) Prohibition and punishment regulations, 6) and 
Supplication, imprecation and blessing. This study shows that the Ashramas, bestowed by 
the King for mutual benefit, were the center of assembly for all groups of people and 
reflect the way of life of the ancient Khmer society clearer. 
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วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ เพราะได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากครูอาจารย์หลายท่าน ได้รับ
การช่วยเหลือและสนับสนุนจากเพ่ือนๆ และผู้มีพระคุณหลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณยิ่ง ดังนี้ 

ขอบพระคุณ ผศ.ดร.กังวล คิชชิมา ครูผู้มอบความรู้ด้านจารึก ชี้แนะประเด็นหัวข้อ เมตตารับ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยประกบผู้วิจัยช่วยแปลขัดเกลาสำนวนภาษาจนเกิดความมั่นใจ ในท้ายสุดยังชี้
แนวทางให้กำลังใจในการเขียนงานจนสำเร็จ ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ครูผู้เมตตารับเป็นประธานสอบ
วิทยานิพนธ์ ช่วยชี้แนะแก้ไขข้อบกพร่องงานให้สมบูรณ์ ผศ.ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปัญญา อาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้ช่วยชี้แนะแก้ไขข้อบกพร่องงานวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ ผศ. ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์
วิทยา ครูผู้ริเริ่มให้รู้จักคำว่าอลังการศาสตร์และความรู้ด้านสันสกฤต 

ขอบพระคุณ อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ ครูผู้ให้ความรู้ด้านอักขรวิทยา พร้อมกับช่วยเหลือในเรื่อง
คำแปล อ.ดร.จตุพร โคตรกนก ครูผู้ให้ความรู้ภาษาเขมรเบื้องต้น อ.ดร.ทรงธรรม ปาณสกุณ ครูผู้ให้
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เขมร อ.ดร.ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง ครูผู้ให้ความรู้ด้านจารึกภาษาไทย รศ.ดร.
อรวรรณ บุญฤทธิ์ ครูผู้ให้ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ภาษาเขมร ความรู้ด้านการเขียนงานวิจัย คอยถาม
ด้วยความห่วงใยและให้กำลังใจเสมอ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องอาหารและปัจจัยยามจำเป็น 

ขอบคุณกัลยาณมิตร พระมหากวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ์ เพ่ือนผู้ชี้แนะแหล่งข้อมูลในเบื้องต้น 
ช่วยในการแปลทุกครั้งที่มีโอกาส ตลอดถึงคำปรึกษาอ่ืนๆ พระมหาพรภวิทย์ อุปชัย เพ่ือนผู้แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านสันสกฤต ช่วยในการแปลยามมีโอกาส รวมทั้งช่วยในเรื่องข้อมูลไอทีสิสช่วยให้ผู้วิจัยหายใจได้
สะดวกในการแก้ไขงาน เพ่ือนจารึกฯ 60 คุณปิยพงษ ์โพธิ์เย็น คุณปรัศนีภรณ์ พลายกำเนิด คุณกมลรัตน์ 
วิเศษสิริวรกุล คุณเพิร์ล โปมิล คุณวรดี วารีผล คุณประติรพ พรหมบุตร คุณภาณุวิชญ์ หนูยิ้มซ้าย ผู้ร่วม
เดินทางสายจารึกและรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
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ปัญญาสิริ ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาและกำลังใจ พระมหาพล พลญาโณ ช่วยเหลือปัจจัยเมื่อจำเป็น 
พระครูสิริพุทธิวงศ์วิเทศ สนับสนุนปัจจัยและกำลังใจ พระมหาชาญชิต อุตฺตมเมธี ผู้แลกเปลี่ยนความรู้
จิปาถะ คุณโยมดุษฎี ธรรมศิริโรจน์ และครอบครัวธรรมศิริโรจน์ ช่วยสนับสนุนปัจจัยหลักในการเรียน 
คุณณฐมน ผู้รับฟังปัญหาทุกด้าน ขอบคุณแม่บ้านศูนย์สันสกฤตศึกษาในเรื่องอาหาร 

สุดท้ายขอระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ผู้ประเสริฐ ญาติโยมผู้ถวายอาหารบิณฑบาต สถานถิ่นพำนัก
วัดจักรวรรดิราชาวาส 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

อาศรม เป็นคำสันสกฤตหมายถึงสถานที่อยู่ของฤาษีหรือนักบวช, ห้องหรือกุฏิของนักบวช
หรือมุนีผู้ปลีกวิเวก, ขั้นตอนการดำเนินชีวิตของศาสนาพราหมณ์ 4  ได้แก่ พรหมจารี, คฤหัสถ์, 
วานปรัสถ์, สันยาสี (Williams, 2011: 158) พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมฮินดู ให้ความหมายคำ
ว่า ‘อาศรม’ หมายถึง วัด, อาราม, สถานพำนักนักบวช, ที่อยู่อาศัย, สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาอัน
ประกอบด้วยวัดอารามเป็นส่วนประกอบหลัก มีบ่อน้ำ, ห้องครัว, โรงทาน, เรือนรับแขก, ภัณฑาคาร, 
โรงเลี้ยงโค, หอประชุม, ห้องประดับตกแต่งสำหรับบูชาเทพ, เรือนนอน , โรงเรือนอ่ืนๆ, สวนดอกไม้, 
สวนผลไม้, และกำแพงล้อมรอบเป็นส่วนประกอบรอง (Acharya,1927: 72)   

ภาษาเขมรยืมคำว่า ‘อาศรม’ จากสันสกฤตมาใช้ ปรากฏในจารึกเขมรสมัยก่อนพระนครและ
สมัยพระนคร เช่น จารึก Neak Ta Bak Ka K.9401 เป็นจารึกสมัยก่อนพระนคร กล่าวถึงเรือ 2 ลำ
สมบัติของศรววาศรม บรรทุกสินค้าเกลือ 4 กนัญ (Cœdès, 1953: 73) จารึก Phnom Preah Net 

Preah K.215 สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 กล่าวถึงผู้นำชื่อว่า โลญ อัป ทำการซื้อที่ดินมาแล้วทำ
การสร้างอาศรม (Cœdès, 1951: 35) จารึก Prasat Trapreang Ropou K.691 สมัยพระเจ้าชัย
วีรวรมัน กล่าวถึงห้องที่ใช้เป็นอาศรมพระเพลิง (Cœdès, 1952: 151) จารึก O Smach K.1198 

สมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 1 กล่าวถึงอาจารย์ชื่อ พระ กัมรเตง อัญ วิทยาศรม มาทำพิธีสถาปนาศิว
ลึงค์ (Pou, 2001: 243) จารึก Vat Phu K.366 (Cœdès, 1953: 291) สมัยพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 
กล่าวถึงการสถาปนาศิวลึงค์ทีภ่เวศวราศรมและกล่าวถึงทรัพย์สมบัติต่างๆ ในอาศรม 

จากข้อมูลความหมายและข้อมูลที่ปรากฏในบริบทจะเห็นได้ว่า อาศรมหมายถึงสถานที่พำนัก
ของนักบวชประกอบด้วยอาคารสถานที่ อาศรมสร้างขึ้นจากผู้นำชุมชนโดยการซื้อและแลกเปลี่ยน
ที่ดิน อาศรมมีการประดิษฐานสิ่งเคารพบูชา ชื่ออาศรมอาจตั้งตามชื่อสิ่งเคารพบูชา เช่นพระเพลิง 
หรือรูปเคารพเทพต่างๆ เช่นพระศิวะ นักบวชผู้อยู่ ในอาศรมอาจตั้งชื่อตามอาศรมนั้นๆ เช่น  
พระ กัมรเตง อัญ วิทยาศรม อาศรมมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ 

อาศรมมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาสมัยพระนคร โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้น
อาณาจักร จารึก Phnom Bayang K.853 กล่าวถึงพราหมณ์ชื่ออมรภาวะซึ่งพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 

 
1 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยอ้างชื่อจารึกหลักอื่นๆ นอกจากจารึกยโศธราศรมจำนวน 5 หลัก ที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลต้นฉบับ

ในการศึกษาเป็นอักษรโรมันตาม Chhom Kunthea ซ่ึงให้รายชื่อจารึกไว้ในภาคผนวกของดุษฎีนิพนธ์ ชื่อ ‘Le rôle du Sanskrit 

dans le développement de la langue khmère: Une étude étude épigraphique du VIe au XIVe siècle.’ ตามด้วยทะเบียน
จารึก K. และหมายเลขจารึก.   
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แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าอินทราศรม มีความฉลาดสามารถ เป็นบัณฑิต ได้ขุดสระสร้างรูปเคารพพระศิวะ 
สร้างศาลาประดิษฐานไว้ ภายหลังพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ใน
อาศรมนี้ (Cœdès, 1937: 257)  ในจารึก Sdok Kak Thom K.235 ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ย้อนหลัง
โดยกล่าวถึงพราหมณ์วามศิวะและพราหมณ์ศิวโสมะซึ่งเป็นศิษย์อาจารย์กัน ได้ร่วมกันสร้างอาศรมชื่อ
ว่า ‘ศิวาศรม’ พราหมณ์วามศิวะรับช่วงต่อเป็นเจ้าอาศรมแห่งนี้ มีบทบาทสำคัญในการทำพิธีสถาปนา
ศิวลึงค์ที่ปราสาทบาแคง ซึ่งเป็นปราสาทประจำรัชกาลของพระเจ้ายโศวรมันที่  1 (Chakravarti, 

1980: 107-10) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพราหมณ์ผู้อยู่ประจำอาศรมแต่ละแห่งล้วนมีบทบาทสำคัญ  
พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1432-1453) เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราช

บิดาแล้ว นอกจากทรงสร้างสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้ว 
พระองค์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างอาศรมด้วย ตามข้อมูลจารึก Thnal Baray K.280 และจารึก 
Lolei K.323 พระองค์ทรงสร้างอาศรม 100 แห่ง ประดิษฐานไว้ในแต่ละสถานที่ทั่วอาณาจักร 
(Bergaine, 1893: 434, 398)  

อาศรมอยู่ติดกับปราสาท อาศรมแต่ละแห่งมีกฏระเบียบสำหรับบริหารตนเองภายใต้ผู้นำ
หรือหัวหน้าอาศรม ที่มีชื่อว่า ‘กุลาธยักษะ’ หรือ ‘กุลปติ’ ซึ่งอาจจะเป็นนักบวชอาศัยอยู่ภายใน
บริเวณอาศรมนั้น และหัวหน้าอาศรมอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์อีกที พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 
ทรงสถาปนาอาศรมไว้หลายแห่งภายในอาณาจักรของพระองค์ ทรงประดิษฐานจารึกไว้ประจำอาศรม
แต่ละแห่งด้วย ในจารึกที่ทรงพระราชทานไว้ประจำอาศรมมีชื่อเทพซึ่งเป็นองค์ประธานประจำ
ปราสาทในแต่ละแห่ง ชื่อเทพประจำปราสาทแต่ละแห่งที่มีอาศรมตั้งอยู่จะมีชื่อแตกต่างกันตามชุมชน
นั้นๆ แต่อาศรมทุกแห่งที่พระองค์ทรงสร้างพระราชทานมีชื่อว่า ‘ยโศธราศรม’ ซึ่งตั้งชื่อตามพระนาม
ของพระองค์ และอาศรมเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพระองค์ด้วย (Maxwell, 2014) 

ปัจจุบัน นักวิชาการพบจารึกที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของอาศรมเหล่านี้ 21 แห่ง แบ่งเป็นอาศรมในบริเวณ
เมืองพระนคร 4 แห่ง และอาศรมนอกเมืองพระนคร หรืออาศรมที่อยู่ชายแดนอีก 17 แห่ง 
(Vachon, 2015)  

อาศรมเหล่านี้ตามข้อมูลสถานที่พบจารึกแต่ละแห่งตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ในสมัยปัจจุบันซึ่งยึด
เอาจังหวัดเสียมเรียบเป็นแกนกลาง ได้แก่ ด้านทิศตะวันตกสุดตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย 
ด้านทิศเหนือตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ด้านทิศตะวันออกตั้งอยู่ที่จังหวัดตบูงฆมุม (ខេត្តត្បូងឃ្មុំ) 
กัมพูชา และด้านทิศใต้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกำปอต (ខេត្តកុំពត្) กัมพูชา ในจำนวนจารึกยโศธราศรม 21 หลัก 

นักวิชาการตั้งชื่อจารึกแต่ละหลักตามสถานที่พบในบริเวณนั้นๆ Auguste Barth และ  Abel 

Bergaigne (1893) ให้ข้อมูลจารึกกลุ่มยโศธราศรมไว้ 13 หลัก ได้แก่ จารึก Preah Ongkar K.422 

 
2 Abel Bergaigne เรียกชื่อจารึกหลัก K.42 นี้ว่า จารึก Moroum อยู่ในอำเภอ Banteay Meas และรอยต่ออำเภอ 

Treang จังหวัดตาแก้ว (ខេត្តតាកកវ) จารึกพบที่ภูเขา Moroum (Bergaigne, 1893: 387) 
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และจารึก Kuhear Preah Vihear K.453 พบที่จังหวัดกำปอต ทิศใต้สุดกัมพูชา, จารึก Vat Kandal 

K.47 และจารึก Vat Ha K.57 พบที่จังหวัดเปรยเวง (ខេត្តព្រពកវង) อำเภอบาพนม ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ของกัมพูชา, จารึก Phnom Preah Bat K.95 พบที่อำเภอเชิงไพร (ររមកខ ើងព្រព) จังหวัดกำปงจาม, 

จ า รึ ก  Preah Theat Preah Srei K.101 แ ล ะ จ า รึ ก  Preah Theat Kthom K.1104 พ บ ที่
จังหวัดตบูงฆมุม ทิศตะวันออกกัมพูชา, จารึก Prasat Ta Siev K.2235 พบที่จังหวัดบันทายมีชัย 
(ខេត្តបន្ទា យមាន ័យ), จารึก Prasat Neak Buos K.346 พบที่จังหวัดพระวิหาร (ខេត្តរពះវិហារ), จารึก 

Huei Thmo K.362 พบที่แขวงจำปาสัก ประเทศลาว , จารึก Preah Ko K.309, จารึก Lolei 

K.323, และจารึก Prei Prasat K.279 จารึก 3 ลำดับท้ายนี้ พบที่จังหวัดเสียมเรียบ (ខេត្តខរៀមរាប) 
มีการพบจารึกยโศธราศรมอีกหลายหลักหลังสมัยนักวิชาการทั้ง 2 ดังกล่าว ได้แก่จารึก Vat 

Phu K.1005 พบที่แขวงจำปาสัก ประเทศลาว ในปี พ.ศ. 2516 กรมศิลปากรส่งเจ้าหน้าที่ไปทำ

สำ เน าจารึ กนี้  (ชู ศั ก ดิ์  ทิ พ ย์ เกษ ร , 2521 ) จ ารึ ก  Pa’niet K.479 Étienne Lunet de 

Lajonquière ให้ข้อมูลว่าพบในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2454 (Estève and Soutif, 2010: 332) 

ในหนังสือจารึกในประเทศไทยเล่ม 3 ให้ข้อมูลว่าพบที่เมืองเพนียด ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี (หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529) จารึก Prasat Tep Pranam K.290 พบที่

ปราสาทเทพปรณัม ห่างจากประตูด้านเหนือทางเข้าปราสาทนครธม 100 เมตร (Cœdès, 1908: 

203) จารึก Prasat Kamnap K.701 พบที่ปราสาทกอมนับ บริเวณทิศใต้บารายตะวันออก จังหวัด

เสียมเรียบ (Cœdès, 1932)  จารึก Preah Ko K.1223 พบที่ตรงข้ามทางเข้าปราสาทพระโค พ.ศ.

2537 (Pottier, 2005: 479 n.47) จารึก Kok Ta Sœung K.1228 จารึกหลักนี้ Julia Estève และ 

Dominique Soutif (2010: 331 n.5) ให้ข้อมูลว่าพบที่โบราณสถานตามชื่อจารึกนี้ ที่จังหวัดเสียม

เรียบ โดยสันนิษฐานว่าที่ตั้งจารึกเดิมอยู่ที่ปราสาทกอมนับเหนือ จารึกนี้ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ , 

จารึก K.1092 และจารึก K.1093 จารึก 2 หลักนี้  Estève และ Soutif (2010) ให้ข้อมูลว่าพบใน

 
3 Bergaigne เรียกชื่อจารึกหลัก  K.45 นี้ว่า จารึก  Phnom Trotoung ตามสถานที่พบจารึก ซ่ึงตั้ งอยู่ ในอำเภอ 

Banteay Meas และรอยต่ออำเภอ Treang จังหวัดตาแก้ว จารึกพบที่ด้านล่างภูเขา ที่เชิงเขาที่ต้องปีนลงไปในถ้ำแห่ง 1 ในหลายๆ
ถ้ำของภูเขาหินปูนนี้ (Bergaigne, 1893: 386) 

4 Bergaigne เรียกชื่อจารึกหลัก  K.110 นี้ว่า จารึก Srey Krup Léak จารึกหลักนี้  กับจารึกหลัก K.101 พบที่
จังหวัดตบูงฆมุม (Bergaigne, 1893: 384) ในอดีตเป็นอำเภอของจังหวัดกำปงจาม ปัจจุบันแยกเป็นจังหวัดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ.2556 (https://th.wikipedia.org/wiki/, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2563) 

5 ปราสาท  Prasat Ta Siev ตั้งอยู่ที่อำเภอ Svay Chek (Bergaigne, 1893: 376) 
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ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ.1978) จากข้อมูลการสัมภาษณ์ Claude Jacques แต่ยังไม่มีการ

ตีพิมพ์เผยแพร่  จารึกทั้ง 21 หลัก มีข้อมูลชื่อจารึกและสถานที่พบตามข้อมูลตาราง ดังนี้  

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลจารึกยโศธราศรม 

ที ่ ทะเบียน K. ชื่อจารึก สถานทีพ่บ 
1 K.42 Preah Ongkar กำปอต 
2 K.45 Kuhear Preah Vihear กำปอต 
3 K.47 Vat Kandal เปรยเวง 
4 K.57 Vat Ha เปรยเวง 
5 K.95 Phnom Preah Bat กำปงจาม 
6 K.101 Theat Preah Srei ตบูงฆมุม 
7 K.110 Preah Theat Kthom ตบูงฆมุม 
8 K.223 Prasat Ta Siev บันทายมีชัย 
9 K.279 Prei Prasat เสียมเรียบ 
10 K.290 Prasat Tep Pranam เสียมเรียบ 
11 K.309 Preah Ko เสียมเรียบ 
12 K.323 Lolei เสียมเรียบ 
13 K.346 Prasat Neak Buos พระวิหาร 
14 K.362 Huei Thmo จำปาสัก 
15 K.479 Pa’niet จันทบุรี 
16 K.701 Prasat Kamnap เสียมเรียบ 
17 K.1005 Vat Phu จำปาสัก 
18 K.1092 ̶ นครราชสีมา 
19 K.1093 ̶ นครราชสีมา 
20 K.1223 Preah Ko เสียมเรียบ 
21 K.1228 Kok Ta Sœung เสียมเรียบ 

 

 จารึกยโศธราศรม 21 หลักดังกล่าว เป็นจารึกกลุ่มสำคัญที่สร้างขึ้นประดิษฐานไว้ประจำ

อาศรมในแต่ละแห่ง บันทึกด้วยภาษาสันสกฤต มีลักษณะเฉพาะที่สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 กลุ่ม 

ตามลักษณะของอักษรที่ใช้ในจารึก ได้แก่ 
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กลุ่มที่ 1 จารึกอักษร 2 แบบ (digraphic)  
จารึกยโศธราศรมกลุ่มนี้มี 17 หลัก ในจำนวนดังกล่าว มีจารึก 16 หลักปรากฏข้อความ

เนื้อหาเดียวกันในแต่ละด้าน คือด้านที่ 1 จารด้วยอักษรขอมโบราณ ที่ปรับใช้จากอักษรราชวงศ์  

ปัลลวะ อินเดียใต้ และด้านที่ 2 จารซ้ำข้อความเดียวกันด้วยอักษรนาครี ซึ่งคล้ายกับอักษรที่ใช้กันอยู่

ในภาคเหนือของอินเดีย (Briggs, 1999: 107) โดยจารึกแต่ละหลักมีข้อความ 49-50 โศลก ยกเว้น

โศลกที่ 36 มีชื่อเทพประจำอาศรมแตกต่างกัน ส่วนจารึกยโศธราศรมอีก 1 หลัก คือจารึก Lolei 

K.323 มีเนื้อหามากกว่าจารึกยโศธราศรมอีก 16 หลักดังกล่าวข้างต้น โดยมีเนื้อหาข้อความจำนวน 

93 โศลกจารด้วยอักษร 2 แบบในแต่ละด้านเหมือนกัน เป็นจารึกที่พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 สร้าง

ประดิษฐานและวางกฏระเบียบอาศรมไว้ประจำปราสาทโลเลย (Bergaigne, 1893: 391-93) จารึก

กลุ่มนี้ มีรายละเอียดและชื่อเทพประจำอาศรมตามข้อมูลตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลชื่อเทพประจำอาศรม จารึกกลุ่มอักษร 2 แบบ (digraphic) 

ที ่ ทะเบียน K. ชื่อจารึก ชื่อเทพประจำอาศรม อักษร 
1 K.42 Preah Ongkar ศรีพรหมรักษะ ขอม/นาครี 
2 K.45 Kuhear Preah Vihear* ̶ ขอม/นาครี 
3 K.47 Vat Kandal นารายณะ ขอม/นาครี 
4 K.57 Vat Ha ศรีการตติเกยะ ขอม/นาครี 
5 K.95 Phnom Preah Bat จันทนาทริคเณศ ขอม/นาครี 
6 K.101 Theat Preah Srei ปัญจลิงเคศวร ขอม/นาครี 
7 K.110 Preah Theat Kthom เราทรบรรพต ขอม/นาครี 
8 K.223 Prasat Ta Siev นิทรา ขอม/นาครี 
9 K.309 Preah Ko ปรเมศ ขอม/นาครี 
10 K.323 Lolei ศรีอินทรวรเมศวร ขอม/นาครี 
11 K.346 Prasat Neak Buos จันทนาทริคเณศ ขอม/นาครี 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลชื่อเทพประจำอาศรม จารึกกลุ่มอักษร 2 แบบ (digraphic) (ต่อ) 

ที ่ ทะเบียน K. ชื่อจารึก ชื่อเทพประจำอาศรม อักษร 
12 K.362 Huei Thmo รุทราณ ี ขอม/นาครี 
13 K.479 Pa’niet* ̶ ขอม/นาครี 
14 K.1005 Vat Phu ภัทเรศวร ขอม/นาครี 
15 K.1092** ̶ ̶ ขอม/นาครี 
16 K.1093** ̶ ̶ ขอม/นาครี 
17 K.1223** Preah Ko ̶ ขอม/นาครี 

 *จารึกชำรุดโศลกที่ 36 ขาดหาย ไม่สามารถระบุชื่อเทพได้   **จารึกยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 

กลุ่มที่ 2 จารึกอักษรนาครี6  

จารึกกลุ่มนี้ใช้อักษรนาครีล้วนในการจารข้อความ มี 4 หลัก7 ได้แก่ จารึกไพรปราสาท 

K.279 (Prei Prasat), จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 (Prasat Tep Pranam), จารึกปราสาทกอม

นับ K.701 (Prasat Kamnap), และจารึก Kok Ta Sœng K.1228 จารึก 4 หลักดังกล่าว ในแต่ละ

หลักมีข้อความ 4 ด้าน ด้านละ 27 โศลก รวม 4 ด้านมี 108 โศลก (Bergaigne, 1893:412-14; 

Cœdès, 1908: 203-08, 1932: 88) จารึกทั้ง 4 หลักสร้างไว้ประจำอาศรมแต่ละแห่งมีที่ตั้งอยู่ใน

เมืองพระนคร อาศรมแต่ละแห่งสร้างไว้สำหรับผู้นับถือลัทธิในแต่ละศาสนาสมัยนั้น ได้แก่ ลัทธิผู้นับ

ถือพระวิษณุ, ลัทธิผู้นับถือพุทธ, และอีก 2 แห่ง ลัทธิผู้นับถือพระศิวะ โดยหัวหน้าหรือเจ้าอาศรมแต่

ละแห่งต้องช่วยกันดูแลรักษาบารายยโศธรตฏากะ หรือบารายตะวันออก ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ของเมืองหลวงด้วย (Estève and Soutif, 2010: 332) จารึกทั้ง 4 หลักดังกล่าวมีชื่ออาศรมซึ่งตั้งชื่อ

ตามลัทธิศาสนา ตามข้อมูลตาราง ดังนี้ 

  

 
6 อักษร ‘นาครี’ เป็นอักษรที่พัฒนามาจากอักษรสมัยราชวงศ์คุปตะ หรืออักษรพรหมีคุปตะ มีใช้อยู่ในอินเดียแถบเหนือ 

นักวิชาการเรียกอักษรชนิดนี้อีกชื่อ 1 ว่า ‘อักษรแบบอินเดียเหนือ’ อักษรที่พัฒนามาจากสมัยคุปตะนี้ แตกออกเป็น 3 สาขาปรากฏตาม
ถิ่นต่างๆ ของอินเดีย สาขาตะวันตกเฉียงเหนือมีชื่อวา่ ‘อักษรศารทา’ สาขาตะวันตกเฉียงใต้และตอนกลาง มีชื่อว่า ‘นาคร’ี อักษรนาครี
นี้ ต่อมาพัฒนาเป็นอักษรนันทินาครีและเทวนาครีตามลำดับ สาขาตะวันออก มีชื่อว่า ‘กุฏิละ’ ดูเพิ่มเติมใน Richard Solomon 

(1998: 33-47).   
7 นอกจากจารึกยโศธราศรม 4 หลักที่จารด้วยอักษรนาครีล้วน ยังมีจารึกที่จารด้วยอักษรนาครีล้วนอีก 5 หลัก ในสมัยพระ

เจ้ายโศวรมันที่  1 ได้แก่  จารึก Thnal Baray K.280, K.281, K.282, K.283; จารึก Prasat Takeo K.534 (Briggs, 

1951: 107). 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลจารึกกลุ่มอักษรนาครี 

ที ่ ทะเบียน K. ชื่อจารึก ชื่อลัทธิประจำอาศรม อักษร 
1 K.279 Prei Prasat พราหมณาศรม นาครี 
2 K.290 Prasat Tep Pranam เสาคตาศรม นาครี 
3 K.701 Prasat Kamnap ไวษณวาศรม นาครี 
4 K.1228 Kok Ta Sœng มาเหศวราศรม นาครี 
 

จารึกยโศธราศรมทั้ง 2 กลุ่ม ดังกล่าว เป็นจารึกสำคัญ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี ทำให้นักวิชาการจากหลายศาสตร์สาขา นำจารึกยโศธราศรมมาปริวรรต รวบรวม  

แปลข้อความ สังเคราะห์ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยสามารถแบ่งเป็น 

3 กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 

กลุ่มนักวิชาการที่ปริวรรต รวบรวม แปลข้อความจารึก และให้รายละเอียดจารึกไว้เป็น

เบื้องต้น ได้แก่ Abel Bergaigne (1893) รวบรวมจารึกยโศธราศรมไว้บางส่วน ปริวรรตเป็นอักษร

โรมัน พร้อมกับแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส ให้ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับจารึกแต่ละหลัก George 

Cœdès (1908, 1932) รวบรวมจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และจารึกปราสาทกอมนับ K.701 
แปลเป็นภาษาฝรั่งเศส พร้อมกับให้รายละเอียดจารึกไว้ เป็นเบื้องต้น R. C. Majumdar (1953) 

ปริวรรตจารึกยโศธราศรม 14 หลักเป็นอักษรเทวนาครี พร้อมกับให้รายละเอียดข้อมูลจารึกแต่ละหลัก

ไว้เป็นเบื้องต้น 

กลุ่มที่ 2 

กลุ่มนักวิชาการที่สังเคราะห์ข้อมูลจารึกยโศธราศรมเพ่ือศึกษาด้านประวัติศาสตร์  ได้แก่ 
Majumdar (1944), Lawrence Palmer Briggs (1951), Cœdès (1971), Chandler (1983) 

ฯลฯ ศึกษาประวัติศาสตร์อาณาจักรกัมพูชาโดยอาศัยข้อมูลจากจารึกสมัยก่อนพระนครและสมัยพระ

นคร เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จารึกยโศธราศรมเป็นจารึกสมัยพระนครให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ช่วง

สมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 นักวิชาการดังกล่าวอาศัยข้อมูลจารึกกลุ่มนี้ ทำให้ทราบขอบเขตอาณาจักร

กัมพูชาสมัยพระนครตอนต้น ทราบลำดับวงศ์ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ที่สัมพันธ์กับกษัตริย์และ

ดินแดนสมัยก่อนพระนคร ทราบถึงสิ่งก่อสร้างอันเนื่องกับศาสนาและสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการพัฒนา
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อาณาจักรและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังทราบรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน

อาศรมด้วย  

กลุ่มที่ 3 

กลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาจารึกยโศธราศรมด้านประวัติศาสตร์ควบคู่กับด้านโบราณคดี ได้แก่ 
Christophe Pottier (2003), Julia Estève แ ล ะ  Dominique Soutif (2010), Chea Socheat 

(2018) ฯลฯ นักวิชาการดังกล่าวอาศัยข้อมูลจารึกยโศธราศรมในการศึกษาควบคู่กับข้อมูลด้าน
โบราณคดี โดยวิธีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ตั้งอาศรมและใช้
เครื่องมือสแกนระยะไกล (Remote Sensing) และภาพถ่ายดาวเทียม (Aerial Photos) ในการระบุ
ตำแหน่งที่ตั้งอาศรม ศึกษาข้อมูลในจารึกเปรียบเทียบกับสถานที่ตั้งอาศรม ทำให้ทราบขอบเขต
อาณาจักร ทราบข้อมูลว่า กษัตริย์ใช้อาศรมซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการแพร่ขยายอาณาเขตและ
เผยแพร่อารธรรมด้วย ข้อมูลในจารึกสามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในชุมชน
อาศรมนั้น ทำให้ทราบข้อมูลด้านสังคมและศาสนา เช่นการประกอบพิธีกรรมของนักบวชผู้นับถือ
ความเชื่อและลัทธิในแต่ละอาศรม 

แม้ว่านักวิชาการดังกล่าวข้างต้น ได้ทำการศึกษาจารึกยโศธราศรมมาบ้างแล้ว แต่ก็จำกัด

การศึกษาบางประเด็น เช่น ประเด็นด้านประวัติศาสตร์, ด้านโบราณคดี ผู้วิจัยพบว่ายังไม่มีการศึกษา

จารึกยโศธราศรมในด้านภาษาและวรรณศิลป์โดยเฉพาะเนื้อหาส่วนที่สดุดีกษัตริย์ซึ่งใช้ภาษาสันสกฤต

ได้งดงามมีการประดิษฐ์ถ้อยคำและสำนวนใช้ภาษาที่เป็นอลังการ จารึกยโศธราศรมกระจายอยู่  

ทั่วอาณาจักรสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่  1 การที่จารึกของพระองค์ปรากฏตามสถานที่ต่างๆ แสดงว่า

อำนาจของพระองค์มีอิทธิพลไปถึงที่นั้นด้วย หน้าที่ของจารึกยโศธราศรม นอกจากสามารถบอก

ขอบเขตอาณาจักรในสมัยนั้นได้แล้ว ยังมีหน้าที่ในการเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณ, ชื่อเสียงของ

กษัตริย์ โดยอาศัยภาษาสันสกฤตเป็นสื่อ ซึ่งมีถ้อยคำความหมายที่สละสลวย เป็นภาษาสันสกฤต

มาตรฐานที่ได้รับการประดับตกแต่งเข้าขั้นเป็นวรรณคดีกาวยะ มีเนื้อหาจารึกขนาดยาว ดังตัวอย่าง 

โศลกท่ี 40 ด้านที่ 2 ในจารึกไพรปราสาท K.279 (Bergaigne, 1893: 421) 

 
 pṛthukīrttiḥ pṛthuguṇaḥ  pṛthuśrīḥ pṛthuvikramaḥ ǀ  

 pṛthupṛthviḥ pratinidhiḥ  pṛthivyām iva yaḥ pṛthoḥ ‖ (K.279.40)  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีชื่อเสียงแผ่ไพศาล มีคุณสมบัติมากมาย มีทรัพย์โชค

วาสนามากมาย มีความกล้าหาญยิ่งใหญ่ ครอบครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเหมือน

ตัวแทนของพระเจ้าปฤถุบนโลกมนุษย ์
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 ข้อความในโศลกดังกล่าว กวีเปรียบพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 กับพระเจ้าปฤถุ 8 ปฐมกษัตริย์ใน

ตำนานของชาวฮินดู มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น มีเกียรติยศชื่อเสียง มีคุณูปการมากมาย มีความเจริญมาก 

มีความกล้าหาญยิ่งยวด ครอบครองแผนดินทั่วสากลจักรวาล การเปรียบเทียบดังกล่าว เป็นวิธีการใช้

อรรถาลังการชนิดอุปมา โดยนำพระเจ้าปฤถุ (อุปมานะ) มาเปรียบกับพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (อุปเมยะ) 

นอกจากนี้กวียังใช้ศัพทาลังการ ชนิดอนุปราสะ โดยการซ้ำเสียงที่ศัพท์ ‘ปฺฤถุ-’ ในบาทที่ 1 และบาท

ที่ 2  ซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘ปฤถฺ’ ในบาทที่ 3 และบาทที่ 4 นอกจากนี้ข้อความในโศลกดังกล่าว  

ยังสะท้อนภาพของกษัตริย์ว่าทรงปกครองประชาชนของพระองค์ อย่างไรโดยการเปรียบกับ 

พระเจ้าปฤถุผู้ ซึ่ งปกครองประชาชนของพระองค์ ให้อยู่ เย็น เป็นสุข พระเจ้ายโศวรมันที่  1  

ก็เช่นเดียวกันทรงปกครองประชาชนของพระองค์เช่นเดียวกับพระเจ้าปฤถุ   

ข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจารึกยโศธราศรมมีความสำคัญในฐานะที่ใช้ภาษาโดดเด่น 
สละสลวยมีองค์ประกอบด้านวรรณศิลป์ตามหลักอลังการ เข้าลักษณะเป็นวรรณคดีกาวยะ มีคุณค่า
ควรแก่การศึกษา เมื่อได้ศึกษาประเด็นด้านภาษาโดยเฉพาะอลังการและสารัตถะเพ่ิมขึ้นแล้ว จะทำให้
มีการตีความอธิบายความได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาจารึก 
ยโศธราศรม ด้านอลังการและสารัตถะซึ่งเป็นประเด็นที่แตกต่างออกไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือแปลและเรียบเรียงเนื้อหาภาษาสันสกฤตในจารึกยโศธราศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 

เป็นภาษาไทย 

2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อลังการในจารึกยโศธราศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 

 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สารัตถะในจารึกยโศธราศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 
 

 
8 ข้อมูลตามคัมภีร์วิษณุปุราณะ พระเจ้าปฤถุเป็นโอรสของเวณะกับอังคะ เหล่าฤาษีมุนีใช้มนตร์ทำให้พระองค์เกิดขึ้นโดยการ

ชุบสัมผัสที่พระหัตถ์ขวาด้วยหญ้ากสุะ การเกิดขึ้นของกษัตริย์พระองค์นี้ทำให้เหล่าสัตว์หลุดพ้นจากนรกขุมปุตระ เมื่อแผ่นดินแห้งแล้งไร้
พืชผล ธัญญาหาร ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเกิดจากการที่แผ่นดิน (ปฤถวี) ระงับการผลิดอกออกผลหรือกลืนระงับการออกผลไว้ 
พระองค์จึงดำเนินการปราบปรามปฤถวีโดยใช้ศรตามยิง ปฤถวีร้องขอชีวิต โดยสัญญาว่าจะคายพืชผลธัญญาหารทุกอย่างที่ต้องการ โดย
มีข้อแม้ว่า พระเจ้าปฤถุต้องประทานวัวให้ ด้วยวิธีนี้จึงจะสามารถคายน้ำนมออกมาได้ พระเจ้าปฤถุจึงสร้าง ‘สวยัมภู-มนู, วัว’ มาเพื่อดื่ม
กินปฤถวี(แผนดิน)เกิดเป็นพืชพรรณธัญญาหารเลี้ยงประชาชนของพระองค์ (Dowson, 1957: 242-43) ตำนานดังกล่าวอาจ
ตีความได้ว่า วัวที่พระเจ้าปฤถุสร้างขึ้น-เป็นสัญลักษณ์แห่งธรรม-เมื่อปกครองด้วยธรรมแผ่นดินก็จะร่มเย็นเป็นสุข 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจารึกยโศธราศรมจำนวน 5 หลัก เป็นเอกสารต้นฉบับในการศึกษาวิเคราะห์  

มีรายละเอียดดังนี้ 
   
 (1) จารึกเขาพระบาท K.959

 รวบรวมโดย Auguste Barth และ Abel Bergaigne ตีพิมพ์ปี 

พ.ศ. 2436 (1893) ในหนังสือ ‘Inscriptions Sanscrites de Campa et du Cambodge’  

 (2) จารึกโลเล็ย K.323 รวบรวมโดย Auguste Barth และ Abel Bergaigne ตี พิมพ์  

ปี พ.ศ. 2436 (1893) ในหนังสือ ‘Inscriptions Sanscrites de Campa et du Cambodge’ 

 (3) จารึกไพรปราสาท K.279 รวบรวมโดย Auguste Barth และ Abel Bergaigne ตีพิมพ์

ปี พ.ศ. 2436 (1893) ในหนังสือ ‘Inscriptions Sanscrites de Campa et du Cambodge’ 

 (4) จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2451 (1908) ในวารสาร ‘Journal 

asiatique’ 
 (5) จารึกปราสาทกอมนับ K.701 ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2475 (1932) ในวารสาร ‘Bulletin de 

l’École Française d’Extrême-Orient (BEFEO)’  
 

1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น  

ผู้วิจัยกำหนดการใช้อักษรย่อในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ดังนี้ 
 

1. การอ้างทะเบียนจารึก 

ผู้วิจัยอ้างข้อมูลจากจารึกยโศธราศรมจำนวน 5 หลัก ได้แก่  จารึกเขาพระบาท K.95, จารึก

โลเลย K.323, จารึกไพรปราสาท K.279, จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290, จารึกปราสาทกอมนับ 

K.701 ซึ่งเป็นข้อมูลต้นฉบับที่นำมาศึกษา โดยอ้างทะเบียนจารึก K. อักษรโรมัน = Khmer ตามด้วย 

หมายเลขจารึกหลังอักษร K. ได้แก่ 95, 323, 279, 290, 701 เป็นหมายเลขทะเบียนจารึกประจำ

 
9 จารึกยโศธราศรมสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ที่มีการค้นพบในปัจจุบันจำนวน 21 หลัก มีการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วจำนวน 17 หลัก ใน
จำนวนนี้มีจารึกยโศธราศรมจำนวน 13 หลักที่ปรากฏข้อความซ้ำกัน ได้แก่ จารึก Preah Ongkar K.42, จารึก Kuhear Preah 

Vihear K.45, จารึก Vat Kandal K.47, จารึก Vat Ha K.57, จารึก Phnom Preah Bat K.95, จารึก Preah Theat 

Preah Srei K.101, จารึก  Preah Theat Kthom K.110, จารึก  Prasat Ta Siev K.223, จารึก  Preah Ko K.309, 
จารึก Prasat Neak Buos K.346, จารึก Huei Thmo K.362, จารึก P’aniet  K.479, และจารึก Vat Phu K.1005  
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หลักนั้นๆ ตัวอย่าง K.95 หมายถึงจารึกเขาพระบาท K.95, ตัวเลขหลังทะเบียนจารึก ตัวอย่าง เช่น 

K.95.26 หมายถึงจารึกเขาพระบาท K.95. โศลกท่ี 26 เมื่อทำการอ้างอิงผู้วิจัยจะใส่ไว้ในวงเล็บ (.......) 

 

2. การอ้างอักษรย่อในคัมภีร์อื่น 

Kāp. = Kāvyaprakāśa of Mammaṭa รวบรวมและแปลโดย Sir Ganganatha Jha 

ฉบับรวบรวมใหม่ตีพิมพ์ปี 2005 ตัวอย่างการอ้างอิง Kāp.83.324 = คัมภีร์กาวยปรกาศะ การิกาที่ 

83 หน้า 324  Kāp.462.397 = คัมภีร์กาวยปรกาศะ อุทาหรณ์ที่ 462 หน้า 397  

Mdh. = Mānava Dharmaśatra รวบรวมแปลโดย  Patrick Olivelle  ตีพิมพ์ปี  2005 

ตัวอย่างการอ้างอิง Mdh.2.6 = คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ อัธยายที่ 2 โศลกท่ี 6 

Yājñ. = Yājñavalkya Smṛti ร ว บ ร ว ม โด ย  Wāsudev Laxmaṇ Śāstrī Pnśīkar 

ตีพิมพ์ปี 1936 ตัวอย่างการอ้างอิง Yājñ.1.1.7 = คัมภีร์ยาชญวัลกยสมฤติ อัธยายที่ 1 ปรกรณะ  

ที่ 1 โศลกท่ี 7 

 

3. อักษรย่อชื่อคัมภีร์อื่นๆ 
AK.  =  Arthaśāstra of Kautilya 

Kād.  = Kāvyadarśa of Daṇḍin 

Mbh.  = Mahābhārata 

Nāṭ.  = Nāṭyaśāstra of Bharatamuni 

Rgh. = Raghuvaṃśa 

 

 

1.5 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้วิจัยใช้คำว่า ‘จารึกยโศธราศรม’ ในงานวิจัยวิทยานิพนธ์นี้  หมายถึง จารึกที่จารขึ้น

ประดิษฐานไว้ประจำอาศรมสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (พ.ศ.1432-1453) จำนวน 21 หลัก 

คำว่า ‘พระเจ้ายโศวรมัน ’ หมายถึงพระเจ้ายโศวรมันที่  1 ครองราชย์ประมาณปี   

พ.ศ. 1432-1453 

คำว่า ‘กวี’ หมายถึง ชื่อเรียกรวมผู้ประพันธ์จารึกยโศธราศรมและจารึกหลักอ่ืน  โดยไม่

เจาะจง และรวมทั้งเป็นชื่อเรียกกวีไม่เจาะจงนาม 
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1.6 วิธีดำเนินการศึกษา 

การวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาวิเคราะห์จารึกยโศธราศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1” เป็น 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยใช้ระเบียบการวิจัยเอกสาร (Documentary 

research) นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical description) โดยมี

ขั้นตอนการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารชั้นต้น ได้แก่ จารึกยโศธ

ราศรมจำนวน 5 หลัก สมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1  โดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือ ‘Inscriptions 

Sanscrites de Campa et du Cambodge’, ข้อมูลจากหนั งสือ  ‘Inscriptions of Kambuja’, 

ข้ อ มู ล จ าก ว ารส าร  ‘Journal asiatique’, แ ล ะ ว า รส าร  ‘Bulletin de l’École Française 

d’Extrême-Orient (BEFEO)’  และข้อมูลเอกสารชั้นรอง ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อ่ืน ๆ  

2. ปริวรรตจารึกยโศธราศรมสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 จากอักษรโรมันเป็นอักษรไทย 

3. แปลข้อมูลภาษาสันสกฤตจากที่ปริวรรตไว้เป็นภาษาไทย  

4. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านอลังการและสารัตถะ 

 5. เรียบเรียงผลการวิจัย 

 6. สรุปผลการวิจัย 

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ไดค้ำแปลจารึกยโศธราศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นภาษาไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ทำให้เข้าใจอลังการในจารึกยโศธราศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 

3. ทำให้เข้าใจสารัตถะในจารึกยโศธราศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 

 



 

บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎี 

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีอลังการที่ใช้ในการวิเคราะห์ กวีนิพนธ์สันสกฤต นักวิชาการ 

ลงความเห็นว่าทฤษฎีกวีนิพนธ์ มี 8-10 สำนัก ทฤษฎีอลังการเป็นทฤษฎีที่กวีหลายท่านเสนอแนวคิดนี้ 

ผู้วิจัยอาศัยทฤษฎีอลังการของมัมมฏะ กวีชาวแคชเมียร์ ราวศตวรรษที่ 11 เป็นหลักและประยุกต์

แนวคิดทฤษฎีอลังการของกวีสำคัญท่านอ่ืนๆ ประกอบในการศึกวิเคราะห์จารึกยโศธราศรม  เพ่ือ

เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีอลังการในเบื้องต้น ผู้วิจัยจะกล่าวถึงทฤษฎีกวีนิพนธ์สันสกฤตสำนักต่างๆ 

จากนั้นจะกล่าวถึงความเป็นมาของทฤษฎีอลังการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเนื้อหาบทสดุดี

ในจารึกยโศธราศรม ในบทที่ 4 ต่อไป นอกจากนี้ยังจะทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องด้วย  

 

2.1.2 ทฤษฎีกวีนิพนธ์สันสกฤต  

นักกวีสันสกฤตให้คำจำกัดความ ‘กวีนิพนธ์’ ด้วยมุมมองและความเห็นแตกต่างกัน บางท่าน

ให้คุณค่าเสียง (ศพฺท) และความหมาย (อรฺถ) มีคุณสมบัติเด่นเท่ากันในกวีนิพนธ์ บางท่านเน้นคุณค่า

เสียงมากกว่าความหมายในกวีนิพนธ์ (Kane, 2002: 352) ด้วยความเห็นของกวีอันหลากหลายนี้ 

ทำให้เกิดทฤษฎีกวีนิพนธ์ขึ้นหลายสาขา ดังนี้  

 

(1) ทฤษฎีรส  

รสเป็นรากฐานสุนทรียภาพหรือความงามในกวีนิพนธ์ ภรตมุนีเสนอว่ารสเป็นหัวใจสำคัญของ

กวีนิพนธ์ กวีสมัยหลังภรตมุนี ได้แก่ ภามหะ, ทัณฑิน, วามนะ, อานันทวรรธนะ, อภินวคุปตะ,  

กุนตกะ, มัมมฏะ, วิศวนาถะ, ชคันนาถะ ได้ให้ความสำคัญกับทฤษฎีรสโดยมีมุมมองว่า ‘รส’ เป็น

สาระและหัวใจสำคัญของกวีนิพนธ์ แม้ว่ากวีคนอ่ืนๆ เช่น อานันทวรรธนะ, มัมมฏะ, ชคันนาถะ จะมี

มุมมองว่าธวนิเป็นหัวใจสำคัญของกวีนิพนธ์ แต่ก็ล้วนกล่าวถึงทฤษฎีรสสำคัญไม่น้อยกว่าทฤษฎีธวนิ

จนอาจกล่าวได้ว่า ‘กลุ่มทฤษฎีรส-ธวนิ’ (Tiwari, 1995: 22) 
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(2) ทฤษฎีคุณ  

คุณในบริบทกวีนิพนธ์หมายถึงสิ่งเสริมคุณค่ากวีนิพนธ์ให้เด่นขึ้น มี 10 ชนิด ได้แก่ โอชะ,  

ปรสาทะ, เศลษะ, สมตา, สมาธิ, มาธุรยะ, เสากุมารยะ, อุทารตา, อรรถวยักตา, กานติ วามนะเป็นกวี

คนแรกที่แบ่งคุณเป็น 2 ประเภท คือ คุณทางเสียงและคุณทางความหมาย เสนอว่าอลังการกับคุณ 

มีความแตกต่างกัน รีติเป็นหัวใจกวีนิพนธ์และหัวใจของรีติคือคุณ (Kane, 2002: 378) 

 

(3) ทฤษฎีรีติ  

รีติคือลีลารูปแบบของภาษาได้ชื่อตามลักษณะการประพันธ์ของกวีในแต่ละถิ่นของภูมิ

ประเทศนั้นๆ (Gupta, 1970: 133) วามนะเสนอแนวคิดความสำคัญของกวีนิพนธ์ว่า รีติเป็นหัวใจ

ของกวีนิพนธ์ ‘รีติราตฺมา กาวฺยสฺย’ แนวคิดรีติของวามนะ คือ ‘เสียงและความหมายเป็นสรีระแห่งกวี

นิพนธ์ซึ่งมีรีติเป็นหัวใจ’ รีติคือการรจนาถ้อยคำทำให้มีความพิเศษขึ้น ‘วิศิษฺฏา ปทรจนา รีติะ’ 
(Mishra, 2005: 143)  

  

(4) ทฤษฎีอลังการ  

ภามหะเสนอแนวคิดเรื่องอลังการว่า ‘อลังการคือเครื่องมือประดับกวีนิพนธ์’ เหมือนกับ

หน้าตาที่สวยงามและผ่องใส แต่ถ้าไม่มีเครื่องประดับก็ไม่เด่นสง่า ‘น กานฺตมปิ นิรฺภูษํ วิภาติ  

วินีตานนมฺ’ (Karan, 1988: 4) กวีในสำนักนี้มีแนวคิดว่า กวีนิพนธ์อันประกอบด้วยคำ (ศพฺท) และ

ความหมาย (อรฺถ) เป็นเหมือนร่างกาย (กาวฺยสรีร) ส่วนนี้สามารถสื่อความหมายได้ทั่วไป (โวหาร

ชาวโลก) ส่วนอลังการเป็นเหมือนเครื่องประดับ ส่วนนี้สามารถทำให้กวีนิพนธ์สวยงามขึ้น (โวหารกวี) 
(De, 1925: 46-47)  

 

(5) ทฤษฎีธวนิ  

ทฤษฎีนี้เป็นการขยายทฤษฎีรส (Kane, 2002: 387) กวีกลุ่มนี้ถือว่า เสียง ความหมาย คุณ 

และอลังการ เป็นองค์ประกอบภายนอกของกวีนิพนธ์ แต่ธวนิเป็นองค์ประกอบภายใน ธวนิ แปลว่า 

‘เสียง’ ในบริบทกวีนิพนธ์ หมายถึง ‘คำซึ่งมีศักยภาพในการสื่อความหมาย 3 ระดับ ได้แก่ (1) อภิธา  

(2) ลักษณา  (3) วยัญชนา (Mishra, 2005: 28)  
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(6) ทฤษฎีวโกรกติ  

ภามหะกล่าวถึงวโกรกติมีปรากฏอยู่ในทุกอลังการ (Kane, 2002: 385) กุนตกะ เสนอ

แนวคิดเรื่องวโกรกติเป็นหัวใจของกวีนิพนธ์ว่า ‘คำที่บ่งบอกว่าเป็นกวีนิพนธ์ไม่ใช่เพียงแค่การใช้คำ

ธรรมดาแต่เป็นคำที่แสดงออกต่างจากคำธรรมดาสามัญ ซึ่งสามารถทำให้รสปรากกฎขึ้นในใจของ 

ผู้เสพกวีนิพนธ์’(Bhattacharya, 2016: 20)  

 

(7) ทฤษฎีอนุมิติ  

มหิมภัฏฏะ แสดงความเห็นค้านกับทฤษฎีธวนิ โดยเฉพาะศักยภาพการแสดงความหมายของ

คำชนิด ‘วยัญชนา’ ของกวีอานันทวรรธนะในธวันยาโลกะ (Kane, 2002: 428) มหิมภัฏฏะยอมรับ

ความหมายของคำประเภทอภิเธยะเท่านั้น ไม่ยอมรับความหมายของคำประเภทลักษยะและวยังคยะ

แยกต่างหากจากคำประเภทอภิเธยะตามทฤษฎีธวนิ  ดังนั้น มหิมภัมฏฏะจึงกล่าวถึงความหมายของ

คำ 2 ประเภท คือ (1) อภิธา คำที่สื่อความหมายโดยตรง และ (2) อนุมานะ การอนุมานเอา คือตาม

แนวคิดเรื่องอนุมานะ มหิมภัฏฏะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดธวนิที่กวีกลุ่มธวนิเสนอ โดยเสนอแนวคิดเรื่อง

อนุมานะว่า ‘อนุมานะคือหัวใจของกวีนิพนธ์ คือ กระบวนการที่ความหมายหนึ่งจะปรากฏโดย

ความหมายที่มี (อภิธา) หรือความหมายที่อนุมานเอาจากคำประเภทอภิธา (Tarafder, 1987: 32-33) 

 

(8) ทฤษฎีเอาจิตยะ  

เอาจิตยะหมายถึงความเหมาะสม ในบริบทกวีนิพนธ์ เกษเมนทระเสนอว่า ‘เมื่อเงื่อนไขที่

เหมาะสมกัน คือเมื่อสิ่งหนึ่งเหมาะกับอีกสิ่งหนึ่ง หรือเมื่อหลายๆ สิ่งเหมาะสมกันหรือลงรอยกันจะทำ

ให้เกิดความงามขึ้นในกวีนิพนธ์’ เหมือนสร้อยคออันสวยงามใช้ประดับสะโพก เข็มขัดใช้ประดับคอก็

ไม่สวยงาม เช่นเดียวกันคุณและอลังการหากใช้ไม่เหมาะสมก็ไม่เกิดความงดงามในกวีนิพนธ์ เกษ

เมนทระกล่าวถึงเอาจิตยะ 27 ชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบให้ เกิดความเหมาะสมในกวีนิพนธ์ 
(Tarafder, 1987: 36)   
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2.1.3 ความเป็นมาของทฤษฎีอลังการ  

ในหัวข้อข้างต้นได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีกวีนิพนธ์สันสกฤตสำนักต่างๆ แต่พอสังเขป ส่วนใน

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของทฤษฎีอลังการ โดยจะกล่าวถึงความเป็นมาของแนวคิดอลังการที่

เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของกวีนิพนธ์สันสกฤต  

ความหมายตามรูปศัพท์ 

คำว่า ‘อลังการ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตให้ความหมายว่า ‘การประดับ, การตกแต่ง

, เครื่องประดับ’ ในบริบทกวีนิพนธ์หมายถึง ‘เครื่องประดับเสียงและความหมาย’ (Williams, 

2011: 94)  ในอภิธานศัพท์อมรโกศะให้ความหมาย คำว่า ‘อลงฺการ’ โดยให้คำจำกัดความของศัพท์

ว่า ‘อลมฺ’ ซึ่งเป็นหน่วยคำเติมหน้า ไว้ 3 ความหมาย ได้แก่ ภูษณ ในความประดับ ปรฺยาปฺต ใน

ความหมายว่าพอ ใช้เป็นกริยาวิเศษ, วารณ ในความหมายว่าการห้าม ใช้เป็นกริยาวิเศษ อลังการที่

ประกอบรูปศัพท์จาก อลมฺ + √กฺฤ + ฆญฺ ปัจจัย ฆญฺ ใช้ในความหมาย กรณ= เหตุ และ ภาว= สภาพ 

ฉะนั้น ‘อลงฺการ’ หมายถึง ‘ความงาม’ (Misra, 2015: 128-29)  คำว่า ‘อลังการ’ นอกจากมี

ความหมายตามรูปศัพท์แล้ว ความหมายของศัพท์ยังขยายครอบคลุมหมายถึงศาสตร์ว่าด้วยอลังการ 

หรือเป็นคำพ้องความหมายกับคำว่า ‘กาวยศาสตร์’ ด้วย (Tiwari,1995: 31) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า 

คำว่า ‘อลังการ’ ตามรูปศัพท์หมายถึงความสวยงาม การประดับ  ต่อมาความหมายขยายออก 

หมายถึงความงามของกวีนิพนธ์ ต่อมาความหมายครอบคลุมศาสตร์ที่ว่าด้วยกวีนิพนธ์  
 

วิวัฒนาการทฤษฎีอลังการ 

ร่องรอยทฤษฎีกวีนิพนธ์สันสกฤตปรากฏศัพท์เฉพาะที่นับเป็นองค์ประกอบกวีนิพนธ์

คือคัมภีร์นิรุกตะกล่าวถึง ‘อุปมา’ จำแนกประเภทและให้ตัวอย่างไว้ ยาสกะอธิบายข้อความในคัมภีร์  

นิฆันฏุที่เก็บรวบรวมศัพท์จากคัมภีร์พระเวทจำนวนหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นอุปมา ได้อ้างคำจำกัดความ

อุปมาของกวีชื่อคารคยะ (Gargya) ซึ่งมีชีวิตอยู่ก่อนหน้าตน ปาณินิอ้างถึงนฏกสูตร ของศิลาลิ

และกฤศาศวะ 2 กวีก่อนหน้าตน ไว้ในอัษฏาธยายี (Kane, 1970: 4) แสดงให้เห็นว่าร่องรอยกวี

นิพนธ์มีปรากฏอยู่นานก่อนหน้ายาสกะและปาณินินานแล้ว   

ภรตมุนี ประพันธ์คือมือบทละครชื่อนาฏยศาสตร์มี 36 บท ทฤษฎีกวีนิพนธ์ปรากฏ

ในบทที่ 6-7 กล่าวถึงทฤษฎีรส-ภาวะ, บทที่ 17 มีกล่าวถึงทฤษฎีอลังการ-คุณ (Gerow, 1977: 226) 
ภรตมุนีกล่าวถึงอลังการ 4 ชนิด ในบทนี้ ได้แก่ อุปมา, รูปกะ, ทีปกะ, ยมกะ (Barata muni (Ghosh 
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Trans.), 1951:308) นอกจากนี้กล่าวถึงลักษณะ 36 ชนิด ซึ่งควรจะมีปรากฏในบทละคร (นาฏยะ) 

ลักษณะบางชนิดไม่เป็นที่นิยม แต่บางชนิดได้รับความนิยมและยอมรับว่าเป็นอลังการ เช่น ลักษณะ

เหตุ, ลักษณะเลศะ อลังการและคุณก็รวมอยู่ในลักษณะทั้ง 36 ชนิดดังกล่าว (Kane, 2002: 373) 

ตามมุมมองของภรตมุนี ‘องค์ประกอบที่จัดเรียงกันอย่างดีเหมือนกับเครื่องประดับในร่างกาย ชื่อว่า

อลังการ’(Barata muni (Ghosh Trans.), 1951: 300) กวีที่สำคัญในสำนักทฤษฎีอลังการได้แก่ 

ภามหะ, ทัณฑิน, อุทภฏะ, รุทรฏะ, วามนะ ถือว่าอลังการเป็นองค์ประกอบสำคัญในกวีนิพนธ์  

ภามหะ เป็นตัวแทนสำนักทฤษฎีอลังการเป็นท่านแรกมีความเห็นว่า ‘กวีนิพนธ์จะ

ไม่สวยงามหากปราศจากอลังการ’ ประพันธ์คู่มือกวีนิพนธ์ชื่อว่า ‘กาวยาลังการ’ มี 6 ปริจเฉท พร้อม

ด้วยอุทาหรณ์ 400 บท ปริจเฉทที่ 2-3 กล่าวถึงทฤษฎีคุณและทฤษฎีอลังการ ภามหะ กล่าวถึง

อลังการ 38 ชนิด แนวคิดทฤษฎีหลักของภามหะคือกวีนิพนธ์ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือคำและ

ความหมาย ซึ่งเปรียบเสมือนสรีระหรือร่างกาย ส่วนอลังการเปรียบเหมือนเครื่องประดับที่ทำให้กวี

นิพนธ์สวยงาม (Kane, 2002: 81-82)  

ทัณฑิน ประพันธ์คู่มือกวีนิพนธ์ชื่อ ‘กาวยาทศระ’ มี 3 ปริจเฉท พร้อมอุทาหรณ์ 

663 บท ปริจเฉทที่ 1 ว่าด้วยคำจำกัดความของกาวยะและการแบ่งประเภทกาวยะ ปริจเฉทที่ 2 ว่า

ด้วยเรื่องอลังการซึ่งทัณฑินกล่าวถึงอลังการ 35 ชนิด กล่าวถึงอลังการชนิดยมกะไว้ในปริจเฉทที่ 3  

แนวคิดของทัณฑินเกี่ยวกับอลังการคือ ‘องค์ประกอบที่ทำให้กวีนิพนธ์สวยงามชื่อว่าอลังการ’ ‘กาวฺย- 

โศภากรานฺ ธรฺมานลงฺการานฺ ปฺรจกฺษเต’ (Kane, 2002: 89) 

อุทภฎะ มีแนวคิดเกี่ยวกับอลังการไม่ต่างจากภามหะและมองทฤษฎีอลังการและ

ทฤษฎีคุณมีความสำคัญต่อกวีนิพนธ์เท่ากันเพราะทำให้เกิดความสวยงาม (Karan, 1988:17) 
อุทภฏะประพันธ์คู่มือกวีนิพนธ์ชื่อว่า ‘อลังการสารสังครหะ’ มี 6 บท (วรรค) กล่าวถึงอลังการ 41 

ชนิด พร้อมตัวอย่างประกอบกว่า 90 ตัวอย่าง (Kane, 2002: 133) อุทภฏะเป็นกวีท่านแรกที่จัด

อลังการเป็นกลุ่มแต่ไม่ได้กล่าวชื่อกลุ่มไว้ (Mishra, 2005: 150)  

รุทรฏะ ประพันธ์คู่มือกวีนิพนธ์ชื่อว่า ‘กาวยาลังการ’ มี 16 บท ในแต่ละบทกล่าวถึง

อลังการ รุทรฏะเป็นกวีคนแรกที่พยายามจำแนกอลังการอย่างเป็นระบบโดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม 

ได้แก่ วาสฺตว, โอปมฺย, อติศย, เศฺลษ จากการจัดกลุ่มทำให้อลังการบางชนิดมีหลายประเภทเช่น 
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สโหกตยลังการและสมุจจยาลังการ อยู่ในกลุ่มวาสตวะและโอปัมยะจึงมี  2 ประเภทตามกลุ่มที่ถูกจัด

เข้า (Kane, 2002: 152-54) รุทรฏะกล่าวถึงจำนวนอลังการกว่า 66 ชนิด  

วามนะประพันธ์คือมือกวีนิพนธ์ชื่อ ‘กาวยาลังการสูตร’ เป็นคู่มือกวีนิพนธ์แบบสูตร 

มี 5 บท (อธิกรณะ) แต่ละอธิกรณะแบ่งย่อยเป็น อัธยายะ ทั้งหมด มี 12 อัธยายะ 319 สูตร อธิกรณะ

ที่ 1 กล่าวถึงประโชน์ของกาวยะ, ผู้ที่เหมะสมแก่ความเป็นกวี, กล่าวถึงรีติเป็นหัวใจของกวีนิพนธ์  

อธิกรณะที่ 2 กล่าวถึงโทษของบท, วากยะ, วากยารถะ อธิกรณะที่ 3 กล่าวถึงข้อแตกต่างระหว่างคุณ

กับอลังการ จำกัดความและให้ตัวอย่างคุณ 10 ชนิดของคำและความหมาย อธิกรณะที่ 4 กล่าวถึง 

ยมกะ อนุปราสะ อุปมา และโทษ 6 ชนิดของอุปมา และกล่าวถึงอลังการประเภทอ่ืนๆ อธิกรณะที่ 5 

กล่าวถึงหลักประพันธ์กวีนิพนธ์ให้ถูกหลัก (กาวยสมยะ) (Kane, 2002: 140-41) แนวคิดเรื่อง

อลังการของวามนะคือ ‘กวีนิพนธ์จะโดดเด่นเพราะมีอลังการ กวีนิพนธ์จะสวยงามเพราะมีคุณและ

อลังการจะช่วยเสริมความงามกวีนิพนธ์’  

ภัฏฏิกาวยะเป็นคู่มือกวีนิพนธ์ประพันธ์ขึ้นเพ่ือแสดงหลักไวยากรณ์สันสกฤต  มี 22 

บท (สรรค) แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ปรกีรณกาณฑ์ (สรรค 1 -5), อธิการณกาณฑ์ (สรรคที่ 5-9) 

ปรสันนกาณฑ์ (สรรคที่ 10-13), ติงันตกาณฑ์ (สรรคที่ 14-22)  หัวข้อที่เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ปรากฏใน 

ปรสันนกาณฑ์ สรรคที่10 กล่าวถึงอลังการ 38 ชนิด (Kane, 2002: 72) 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าทฤษฎีอลังการมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ ในวรรณคดีพระเวท

ปรากฏร่องรอยภาษาที่มีลักษณะเป็นอลังการ นักไวยากรณ์ เช่นปาณินิกล่าวถึงคำศัพท์ที่ เป็น

องค์ประกอบของอลังการ ภรตมุนีได้กล่าวถึงอลังการ 4 ชนิด ไว้ในศาสตร์ว่าด้วยบทละคร กวีภามหะ

เป็นกวีคนแรกที่พยายามแยกอลังการออกจากบทละคร กวีทัณฑินได้เสนอเรื่องอลังการอย่างเป็น

ระบบมากขึ้น กวีอุทภฏะและรุทรฏะพยายายามที่จะจัดระบบอลังการเป็นกลุ่ม กวีดังกล่าวข้างต้นได้

กล่าวถึงอลังการประเภทต่างๆ ดังข้อมูลในตาราง ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงอลังการที่ปรากฏก่อนหน้ามัมมฏะ 

ที ่ ชื่ออลังการ ภรตมุนี ภัฏฏ ิ ทัณฑิน ภามหะ อุทภฏ วามนะ รุทรฏะ 

1 อติศโยกฺติ − √ √ √ √ √ √ 

2 อนนฺวย − √ √ √ √ √ √ 

3 อนุปฺราส − √ √ √ √ √ √ 

4 อปฺรสฺตุตปฺรศํสา − − √ √ √ √ √ 

5 อรฺถานฺตรนฺยาส − √ √ √ √ √ √ 

6 อาเกฺษป − √ √ √ √ − √ 

7 อาวฤตฺติ − − √ − − − √ 

8 อาศีสฺ − √ √ √ − − √ 

9 อุตฺเปฺรกฺษา − √ √ √ √ √ √ 

10 อุตฺเปฺรกฺษาวยว − √ − √ − √ √ 

11 อุทาตฺต − √ √ √ √ − √ 

12 อุปนฺยาส − − − − − − − 

13 อุปมา √ √ √ √ √ √ √ 

14 อุปมารูปก − √ − − √ √ √ 

15 อุปเมโยปมา − √ − √ − √ √ 

16 อูรฺชสฺวิ − √ √ √ √ − √ 

17 กาวฺยลิงฺค − − − − √ − √ 

18 กฺรม − − ยถาสํขฺย − − √ √ 

19 เฉกานุปฺราส − − − − √ − √ 

20 ชาติ-สฺวภาโวกฺติ − − √ − − − √ 

21 ตุลฺยโยคิตา − √ สฺตุตินินทฺารถฺ √ √ √ √ 

22 ทีปก √ √ √ √ √ √ √ 

23 ทฤษฏานฺต − − − − √ − √ 

24 นิทรฺศน − √ √ √ วิทรฺศนา √ √ 
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ตารางที่ 4 แสดงอลังการที่ปรากฏก่อนหน้ามัมมฏะ (ต่อ) 

ที ่ ชื่ออลังการ ภรตมุนี ภัฏฏ ิ ทัณฑิน ภามหะ อุทภฏ วามนะ รุทรฏะ 

25 นิปุณ − √ − − − − √ 

26 ปริวฤตฺติ − −วตี √ −วตี √ √ √ 

27 ปรฺยาโยกฺติ − √ √ √ √ − √ 

28 ปฺรติวสฺตูปมา − อุปมา อุปมา อุปมา √ √ √ 

29 เปฺรยสฺ − √ √ √ √ − √ 

30 ภาวิก − √ √ √ √ √ √ 

31 ยถาสํขฺย − √ √ √ √ กฺรม √ 

32 ยมก √ √ √ √ − √ √ 

33 รสวตฺ − √ √ √ √ − √ 

34 รูปก √ √ √ √ √ √ √ 

35 ลว-เลศ − − √ # − − √ 

36 วโกฺรกฺติ − − + + − √ √ 

37 วารฺตา − √ − − − − √ 

38 วิภาวนา − √ √ √ √ √ √ 

39 วิโรธ − √ √ √ √ √ √ 

40 วิเศโษกฺติ − √ √ √ √ รูปก √ 

41 วฺยติเรก − √ √ √ √ √ √ 

42 วฺยาชสฺตุติ − √ √ √ √ √ √ 

43 วฺยาโชกฺติ − มาโยกฺต ิ มาโยกฺต ิ มาโยกฺต ิ มาโยกฺต ิ √ √ 

44 ศฺลิษฺฏ − √ √ √ √ เศฺลษ √ 

45 สํสฤษฺฏิ − √ สงฺกีรฺณ √ √ √ √ 

46 สงฺกร − − − − √ − √ 

47 (ยถา)สํขฺยาน − √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 4 แสดงอลังการที่ปรากฏก่อนหน้ามัมมฏะ (ต่อ) 

48 สฺมาโสกฺติ − √ √ √ √ √ √ 

49 สมาหิต − √ √ √ √ √ √ 

50 สสนฺเทห − √ สํศโยปมา √ √ √ √ 

51 สโหกฺติ − √ √ √ √ √ √ 

52 สูกฺษม − − √ # − − √ 

53 สฺวภาโวกฺติ − √ √ √ √ √ √ 

54 เหตุ − − √ # − − √ 

 

ปรับใช้ข้อมูลจาก P.V. Kane (2002: 148-51)  
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ทฤษฎีอลังการของมัมมฏะ 

หัวข้อที่แล้วผู้วิจัยได้กล่าวถึงความเป็นมาของทฤษฎีอลังการและแนวคิดว่าด้วย

อลังการของกวีก่อนหน้ามัมมฏะ ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงทฤษฎีอลังการของมัมมฏะ มัมมฏะ1  

เป็นกวีชาวแคชเมียร์ (Kashmir) ประพันธ์คู่มือกวีนิพนธ์ชื่อกาวยปรกาศะ คู่มือกวีนิพนธ์สันสกฤตที่

สำคัญและเป็นที่ยอมรับกันในหมู่กวี ในวรรณคดีสันสกฤตแบบแผนนอกจากภควัทคีตาแล้ว ยังไม่มี

วรรณคดีเล่มใดที่มีการอธิบายความมากเท่ากาวยปรกาศะ (Kane, 2002: 274-75) มัมมฏะประมวล

ทฤษฎีกวีนิพนธ์สันสกฤตประเภทกาวยะซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางมาไว้ในเล่มเดียวโดยย่อ คัมภีร์

กาวยปรกาศะทำให้เกิดการตีความทฤษฎีกวีนิพนธ์ต่างๆ ต่อกวีรุ่นหลัง มัมมฏะพูดถึงอลังการมีเนื้อหา

ขนาดยาวไว้ในกาวยปรกาศะ (Kane, 2002: 375) คัมภีร์นี้นำเสนอเนื้อหาโดยวิธียกสูตรหรือการิกา 

มีทั้งสิ้น 143 การิกา, ตามด้วยคำอธิบายจำกัดความในแต่ละการิกา (วฺฤตติ), พร้อมกับยกอุทาหรณ์

ประกอบให้เข้าใจ (อุทาหรณ) ข้อมูลอุทาหรณ์นี้ส่วนมากมัมมฏะอ้างจากผลงานของกวี ท่านอ่ืน 

มีมากกว่า 620 ตัวอย่าง โครงสร้างของคัมภีร์กาวยปรกาศะมี 10  อุลลาสะ มัมมฏะอธิบายทฤษฎี

อลังการไว้ในอุลลาสะที่ 9 และอุลลาสะที่ 10 ซึ่งผู้วิจัยอาศัยแนวทฤษฎีอลังการใน 2 อุลลาสะท้ายนี้

เป็นกรอบในการศึกษาจารึกยโศธราศรม ดังนี้ 

อุลลาสะที่ 9 กล่าวถึงศัพทาลังการ อลังการทางเสียงไว้ 6 ชนิด ได้แก่ (1) วโกฺรกฺติ 

เล่นคำโดยบิดเบือนความหมาย แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด คือ เศลษะ, และ กากุ (2) อนุปราส การสัมผัส

อักษร (3) ยมกะ การซ้ำกลุ่มอักษร (4) เศฺลษ การเล่นคำ (5) จิตฺรา อักษรภาพ  (6) ปุนรุกฺตวทาภาส 

ความคล้ายกันเพราะเกิดจากการซ้ำ ศัพทาลังการดังกล่าว มีคำจำกัดความ ตามตาราง ดังนี้ 

   

 
1 ประวัติเกี่ยวกับตัวตนของมัมมฏะไม่เป็นที่ชัดเจน แต่กวีภีมเสนผู้ประพันธ์คัมภีร์สุธาสาคร ให้ขัอมูลว่ามัมมฏะเป็นพี่ชาย

ของไกยฏะผู้ประพันธ์คัมภีร์มหาภาษยปรทีปะและอุวฏะผู้ประพันธ์คัมภีร์อธิบายความฤกปราติสาขยะ  คัมภีร์กาวยปรกาศะตาม
หลักฐานและข้อสันนิษฐานของ P.V. Kane คาดว่าประพันธ์ขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 11 ฉะนั้นมัมมฏะน่าจะมีชีวิตอยู่ช่วงนี้ 
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ตารางที่ 5 แสดงชื่อและคำนิยามศัพทาลังการในกาวยปรกาศะ 

ศัพทาลังการ อลังการทางเสียง 

ที ่ ชื่ออลังการ นิยามศัพทาลังการ 

 

1 

 

วโกฺรกฺติ 
(Equivoque) 

ยทุกฺตมนฺยถา วากฺยมนฺยถานฺเยน โยชฺยเต ǀ 

เศฺลเษณ กากฺวา วา เชฺ ยา สา วโกฺรกฺติสฺ ตถา ทฺวิธา ‖ (Kāp.78.317) 

การกล่าวถึงบางสิ่งด้วยความหมายที่อีกคนเข้าใจเป็นอีกความหมาย มี 2 

ชนิด โดยวิธีเล่นคำและเน้นน้ำเสียง  

2 อนุปฺราส 
(Alliteration) 

วรฺณสามฺยมนุปฺราสะǀ เฉกวฤตฺติคโต ทฺวิธาǀ (Kāp.79.320) 

การซ้ำอักษรที่เหมือนกัน มี 2 ชนิด คือเฉกานุปราสะและวฤตตยนุปราสะ 

3 ยมก 
(Chime) 

อรฺเถ สตฺยรฺถภินฺนานำ วรฺณานำ สา ปุนะ ศฺรุติ ยมกมฺ ǀ (Kāp.83.324) 

การซ้ำกลุ่มอักษรชุดเดียวกัน มีความหมายต่างกัน  

 

4 

 

เศฺลษ 
(Pun) 

วาจฺยเภเทน ภินฺนา ยทฺ  ยุคปทฺภาษณสฺปฤศะ 

ศฺลิษฺยนฺติ ศพฺทาะ เศฺลโษสาวกฺษราทิภิรษฺฏธา ‖ (Kāp.84.330) 

ศัพท์เดียวสามารถสื่อความหมายได้หลายอย่างในบริบท 1 แบ่งย่อยเป็น 8 

ชนิด ตามอักษรและปัจจัยต่างๆ  

5 จิตฺร 
(Figure 

Pictorial) 

ตจฺจิตฺรํ ยตฺร วรฺณานำ ขงฺคาทฺยากฤติเหตุตา ‖ (Kāp.85.344) 

เมื่ออักษรมีรูปภาพคล้ายรูปดาบเป็นต้น  

6 ปุนรุกฺตวทาภาส 
(Semblance  

of Repetition) 

ปุนรุกฺตวทาภาโส วิภินฺนาการศพฺทคา เอการฺถเตวǀ (Kāp.86.346) 

ความหมายเดียวกันปรากฏด้วยคำต่างกัน คล้ายกับว่าจะกล่าวซ้ำอีก  

 

 อุลลาสะที่ 10 มัมมฏะอธิบายเรื่องอลังการความหมายพร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่าง

ละเอียด อรรถาลังการในบทนี้ มี 61 อลังการ ดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ นิยามอรรถาลังการ 

 

1 

อุปมา 
(simile ) 

สาธรฺมฺยมุปมา เภเท ǀ ปูรฺณา ลุปฺตา จ ǀ (Kāp.87.349) 

คุณสมบัติเหมือนกันระหว่าง 2 สิ่ง มี 2 ชนิด คือ ‘ปูรโณปมา’ 6 ชนิด และ 

‘ลุปโตปมา’ 19 ชนิด  

 

2 

อนนฺวย 
(comparison 

absolute) 

อุปมาโนปเมยตฺเว เอกสฺไยไวกวากฺยเคǀ อนนฺวยะ ‖ (Kāp.91.365) 

คุณสมบัติที่เด่นของอุปมานะและอุปเมยะในบริบท  

 

3 

อุปเมโยปมา 
(Reciprocal 

Comparison) 

วิปรฺยาส อุปเมโยปมา ตโยะ ‖ (Kāp.91.365) 

การสับเปลี่ยน (คุณสมบัติ) ระหว่างอุปเมยะกับอุปมานะ  

 

4 
อุตฺเปฺรกฺษา 
(Fancy) 

สมฺภาวนมโถตฺเปฺรกฺษา ปฺรกฺฤตสฺย สเมน ยตฺ ǀ (Kāp.92.366) 

การจินตนาการสิ่งที่จะพรรณนาให้ปรากฏมีขึ้นเสมือนอีกสิ่งหนึ่ง โดย

ความสามารถของกวี   

5 สสนฺเทห 
(Doubtful) 

สสนฺเทหสฺ ตุ เภโทกฺเตา ตทนุกฺเตา จ สํสยะ ‖ (Kāp.92.367) 

การกล่าวถึงสิ่งที่สงสัยความต่างกันคือยืนยันและไม่ยืนยัน   

6 รูปก 
(Metaphor) 

ตทฺรูปกเภโท ย อุปมาโนปเมยโยะ ǀ (Kāp.93.369) 

การกล่าวอุปเมยะกับอุปมานะไม่มีความแตกต่างเป็นอันเดียวกัน  

7 อปหฺนุติ 
(Concealment) 

ปฺรกฤฺตํ ยนฺนิษิธานฺยตฺ สาธฺยเต สา ตฺวปหฺนุติะ ǀ (Kāp.96.377) 

การปฏิเสธสิ่งที่เจตนาและยืนยันสิ่งที่ไม่เจตนา  

8 เศฺลษ 
(Paronomasia) 

เศฺลษะ ส วากฺย เอกสฺมินฺ ยตฺราเนการฺถตา ภเวตฺ ‖ (Kāp.96.379) 

ใน 1 บริบทแต่สื่อความหมายได้หลายนัย  

9 สมาโสกฺติ 
(Modal 

Metaphor) 

ปโรกฺติรฺ เภทไกะ ศฺลิไษฺฏะ สมาโสกฺติะ ǀ (Kāp.97.380) 

การสื่อให้รู้อีกความหมายโดยวิธีเล่นคำ  
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ (ต่อ) 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ คำอธิบาย 

10 นิทรฺศนา 
(Illustration) 

นิทรฺศนาǀ อภวนฺวสฺตุสํพนฺธ อุปมาปริกลฺปกะ ‖ (Kāp.97.381) 

การยกตัวอย่างมาเป็นอุปมานะที่ไมส่ามารถเป็นไปได้  

11 อปฺรสฺตุปฺรศํสา 
(Indirect 

 Description) 

อปฺรสฺตุตปฺรศํสา ยา สา ไสว ปฺรสฺตุตาศฺรยา ‖ (Kāp.98.383) 

การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ตั้งใจจะกล่าว  

 

12 
 

อติศโยกฺติ 
(Hyperbole) 

นิคีรฺยาธฺยวสานํ ตุ ปฺรกฤตสฺย ปเรณ ยตฺ 

ปฺรสฺตุตสฺย ยทนฺยตฺวํ ยทฺยรฺโถเกฺตา จ กลฺปนมฺ ‖ (Kāp.100.390) 

การฺยการณรฺโยยศฺจ เปารฺวาปรฺยวิปรฺยยะ 

วิเชฺ ยาติศโยกฺติะ ‖ (Kāp.101.390) 

การกล่าวเกินจริง มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) สิ่งที่กล่าวถึงถูกอีกสิ่งกลบ (2) 

กล่าวแทนด้วยอีกสิ่ง (3) สมมติโดยใช้ศัพท์ว่า ‘ถ้า’ (4) เปลี่ยนลำดับ

ก่อนหลัง  
 

13 
 

ปฺรติวสฺตูปมา 

(Typical 

 Comparison) 

ปฺรติวสฺตูปมา ตุ สา ‖ (Kāp.101.392) 

สามานฺยสฺย ทฺวิเรกสฺย ยตฺร วากฺยทฺวเย สฺถิติะ ǀ 

คุณสมบัติเหมือนกัน ปรากฏ 2 ครั้ง ใน 2 ประโยค  

14 ทฤษฺฏานฺต 
(Exemplification) 

ทฤษฺฏานฺตะ ปุนเรเตษำ สรฺเวษำ ปฺรติพิมฺพนมฺ ‖ (Kāp.102.393) 

ตัวอย่างหรือการสะท้อนภาพ  
 

 

15 

 

ทีปก 
(Illuminator) 

สกฤฺทฺวฺฤตฺติสฺตุ ธรฺมสฺย ปฺรกฺฤตาปฺรกฤตาตฺมนาม ฺ

ไสว กฺริยาสุ วหฺวีษุ การกสฺเยติ ทีปกมฺ ‖ (Kāp.103.394)  

คุณสมบัติมีอยู่ในหลายๆสิ่งซึ่งตั้งใจจะกล่าวถึงหรือไม่กล่าวถึงและนามตัว

เดียวกระทำกริยาหลายตัว  
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ (ต่อ) 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ คำอธิบาย 

16 ตุลฺยโยคิตา 
(Equal 

 Pairing) 

นิยตานำ สกฺฤทฺธรฺมะ สา ปุนสฺ ตุลฺยโยคิตา ‖ (Kāp.104.396) 

การกล่าวถึงคุณสมบัติซึ่งอยู่ในจำนวนสมาชิกเดียวกัน  

17 วฺยติเรก 
(Dissimilitude) 

อุปมานาทฺยทนฺยสฺย วฺยติเรกะ ส เอว สะ ǀ (Kāp.105.396) 

ความแตกต่างของสิ่งที่ถูกเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบ  

 

 

18 

 

อาเกฺษป 
(Hint)   

นิเษโธ วกฺตุมิษฺฏสฺย โย วิเศษาภิธิตฺสยา ǀ 

วกฺษยมาโณกฺตวิษยะ ส อาเกฺษโป ทฺวิธา มตะ ‖ (Kāp.106.402) 

การกล่าวถึงบางสิ่ง แต่ปกปิดซ่อนความหมายที่แท้จริงไว้ จุดประสงค์เพ่ือ

จะสื่อความหมายพิเศษบางอย่าง มี 2 ชนิด คือ (1) ประธานกำลังถูก

กล่าวถึง (2) ประธานถูกกล่าวถึงแล้ว  

19 วิภาวนา 
(Peculiar  

Causation) 

กฺริยายาะ ปฺรติเษเธปิ ผลวฺยกฺติรฺ วิภาวนา ‖ (Kāp.107.404) 

การกล่าวถึงผลแต่ปฏิเสธเหตุ  

20 วิเศโษกฺติ 
(peculiar 

allegation) 

วิเศโษกฺตริขณฺเฑษุ การเณษุ ผลาวจะ ǀ (Kāp.108.404) 

ไม่กล่าวถึงผลเพราะเหตุมีปรากฏอยู่แล้ว  

21 ยถาสงฺขฺย 
(Symmetrical) 

ยถาสงฺขฺย ํกฺรเมไณว กฺรมิกาณำ สมนฺวยะ ‖ (Kāp.108.405) 

การกล่าวถึงความสัมพันธ์ของสิ่งทีเ่นื่องต่อเป็นลำดับกัน 

 

22 

 

อรฺถานฺตรนฺยาส 
(Transition) 

สามานฺยํ วา วิเศโษ วา ตทนฺเยน สมรฺถฺยเต 

ยตฺตุ โสรฺถานฺตรนฺยาสะ สาธรฺมเยเณตเรณ วา ‖ (Kāp.109.406)  

สิ่งสามัญถูกเสริมด้วยสิ่งเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่เหมือนและไม่เหมือนกัน  

23 วิโรธ 

(Contradiction) 

วิโรธะ โสวิโรเธ ’ปิ วิรุทฺธตฺเวน ยทฺวจะ ǀ (Kāp.110.407) 

การพรรณนาให้ขัดแย้งกันแม้ไม่มีความขัดแย้งกัน  

24 สฺวภาโวกฺติ 
(Natural 

Description) 

สฺวภาโวกฺติสฺตุ ฑิมฺภาเทะ สฺวกฺริยารูปวรฺณนมฺ ‖ (Kāp.111.411) 

สภาวการณ์ที่เกิดเองเป็นเอง   
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ (ต่อ) 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ คำอธิบาย 

25 วฺยาชสฺตุติ 
(Dissembling 

Eulogy) 

วฺยาชสฺตุตริ ฺมุเข นินฺทา สฺตุติรฺ วา รูฒิรนฺยถา ǀ (Kāp.112.411) 

การสรรเสริญกลายเป็นตำหนิ หรือการตำหนิกลายเป็นสรรเสริญ 

26 สโหกฺติ 
(Connected 

Description) 

สา สโหกฺติะ สหารฺถสฺย พลาเทกํ ทฺวิวาจกมฺ ‖ (Kāp.112.412) 

เมื่อคำหนึ่งแสดงสิ่งสองสิ่งโดยมีคำว่าพร้อมกันช่วยหนุ่นความหมาย 

27 วิโนกฺติ 
(Privative 

Description) 

วิโนโกฺติะ สา วินานฺเยน ยตฺรานฺยะ สนฺน เนตระ ǀ (Kāp.113.413) 

การพรรณนาสิ่งหนึ่งไม่มีอีกสิ่งหนึ่ง  

28 ปริวฤตฺติ 
(Exchange) 

ปริวฺฤตฺติร ฺวินิมโย โยรฺถานำ สฺยาตฺ สมาสไมะ ‖ (Kāp.113.414) 

การสับเปลี่ยนระหว่างสิ่งที่มีคุณสมบัติเท่ากันและไม่เท่ากัน  

29 ภาวิก 
(Visualisation) 

ปฺรตฺยกฺษา อิว ยทฺภาวะ กฺริยนฺเต ภูตภาวินะǀ ตทฺภาวิกมฺ ‖  

(Kāp.114.415) 

การพรรณนาสิ่งที่เป็นอดีตและอนาคตให้เห็นภาพราวกับว่าเกิดข้ึนต่อหน้า  

30 กาวฺยลิงฺค 
(Poetical 

reason) 

กาวฺยลิงฺคํ เหโตรฺ วากฺยปทารฺถตา ‖ (Kāp.114.416) 

เหตุผลที่กล่าวออกมาโดยประโยคและบท  

31 ปรฺยาโยกฺต 
(Periphrasis) 

ปรฺยาโยกฺตํ วินา วาจฺยวาจกตฺเวน ยทฺวจะ ǀ (Kāp.115.418) 

การแยกขาดจากกันระหว่างคำที่สื่อความหมายธรรมดากับความหมายที่

ต้องการสื่อ พูดไปอีกแบบ  

32 อุทาตฺต 
(Exalted) 

อุทาตฺตํ วสฺตุนะ สํปตฺ ǀ (Kāp.115.419) 

การยกย่องกล่าวถึงโดยรูปวัตถุ ความร่ำรวย  
 

 

33 

 

สมุจฺจย 
(Concatenation) 

ตตฺสิทฺธิเหตาเวกสฺมินฺ ยตฺรานฺยตฺตตฺกรํ ภเวตฺ สมุจฺจโยเสา ‖ 

(Kāp.116.420) 

เมื่อสาเหตุอันนำไปสู่ผลมีอยู่แล้ว และสาเหตุอ่ืนๆ ก็ถูกกล่าวถึงด้วย คือ

การเชื่อมหลายๆ เหตุการณเ์ข้าด้วยกัน  
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ (ต่อ) 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ คำอธิบาย 

34 ปรฺยาย 
(Sequence) 

เอกํ กฺรเมณาเนกสฺมินฺ ปรฺยายะ ǀ (Kāp.117.424) 

การเกิดขึ้นสืบเนื่องมากกว่าหนึ่ง  

35 อนุมาน 
(Inference, 

induction) 

อนุมานํ ตทุกฺตํ ยตฺ สาธฺยสาธนโยรฺวจะ ‖ (Kāp.117.426)  

การกล่าวถึงสิ่งที่ต้องพิสูจน์และข้อพิสูจน์  

36 ปริกร 
(Insinuation) 

วิเศษไณรฺยตฺสากูไตรูกฺติะ ปริกรสฺตุ สะ ǀ (Kāp.118.427)   

การพรรณนาโดยใช้คำคุณศัพท์พิเศษเหมาะสม  

37 วฺยาโชกฺติ 
(Artful 

Assertion) 

วฺยาโชกฺติศฺ ฉทฺมโนทฺภินฺนวสฺตุรูปนิคูหนมฺ ‖ (Kāp.118.428) 

การปกปิดด้วยอุบาย แม้ความจริงปรากฏชัด  

38 ปริสงฺขฺยา 
(Exclusion) 

กิญฺจิตฺ ปฺฤษฺฏมปฺฤษฏํ วา กถิตํ ยตฺ ปฺรกลฺปเต 

ตาทฤฺคนฺยวฺยโปหาย ปริสงฺขฺยา ตุ สา สฺมฤตา ‖ (Kāp.119.429) 

 การแยกแยะกำหนดพิจารณาความหมาย  

39 การณมาลา 
(String  

of Cause) 

ยโถตฺตรํ เจตฺ ปูรฺวสฺย ปูรฺวสฺยารฺถสฺย เหตุตา ǀ  

ตทา การณมาลา สฺยาตฺ ‖ (Kāp.120.431-431) 
เหตุการณป์รากฏสืบเนื่องเหตุการณ์ก่อนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ท่ีตามมา  

40 อนฺโยนฺย 
(Reciprocal) 

กฺริยยา ตุ ปรสฺปรมฺ วสฺตุโนรฺชนเนนฺโยนฺยมฺ ‖ (Kāp.121.433) 

สิ่งทีส่่งผลแก่กันโดยการกระทำ  

 

 

41 

 

อุตฺตร 
(Answer) 

อุตฺตรศฺรุติมาตฺรตะ ǀ  

ปฺรศฺนสฺโยนฺนยนํ ยตฺร กฺริยเต ตตฺร วา สติ ‖ (Kāp.121.434) 

อสกฺฤทฺ ยทสมฺภาวฺยมุตฺตรํ สฺยาตฺ ตทุตฺตรมฺ ǀ (Kāp.122.434) 

การสันนิษฐานเอาคำถามจากการได้ฟังเพียงคำตอบ หรือเมื่อมีการถามก็จะ

มีคำตอบซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ทันที  
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ (ต่อ) 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ คำอธิบาย 
 

 

42 

 

สูกฺษฺม 
(Subtle) 

กุโตปิ ลกฺษิตะ สูกฺษโมปฺยรฺโถนฺยสฺไม ปฺรกาศฺยเต ‖ (Kāp.122.436) 

ธรฺเมณ เกนจิทฺ ยตฺร ตตฺ สูกฺษมํ ปริจกฺษเต ǀ (Kāp.123.436)  

ลักษณะเล็กน้อยปรากฏให้เห็นโดยอ้อมต่ออีกบุคคลหนึ่งที่อยู่ใกล้  

43 สาร 
(Climax) 

อุตฺตโรตฺตรมุตฺกรฺโษ ภเวตฺ สาระ ปราวธิะ ǀ (Kāp.123.437) 

คุณสมบัติของหลายสิ่งเกิดสืบเนื่องกัน จนถึงระดับสูงสุด  

 

44 

 

อสงฺคติ 
(Disconnection) 

ภินฺนเทศตยาตฺยนฺตํ การฺยการณภูตโยะ 

ยุคปทฺธรฺมโยรฺยตฺร ขฺยาติะ สา สฺยาทสงฺคติะ ‖ (Kāp.124.437) 

การปรากฏคุณสมบัติไม่สัมพันธ์กันด้วยเหตุและผล  

45 สมาธิ 
(Convenience) 

สมาธิะ สุกรํ การฺยํ การณานฺตรโยคตะǀ (Kāp.125.439) 

เพราะมีเหตุมาช่วยผลจึงสำเร็จง่ายขึ้น  

46 สม 
(Compatible) 

สมํ โยคฺยตยา โยโค ยทิ สมฺภาวิตะ กฺวจิตฺ ‖ (Kāp.125.440) 

ความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม  

 

 

47 

 

 

วิษม 
(Incongruous) 

กวจิทฺ ยทติไวธรฺมฺยนฺน เศฺลโษ ฆฏนามิยาตฺ 

กรฺตุะุ กฺริยาผลาวาปฺติรฺไนวานรฺถศฺจ ยทฺภเวตฺ ‖ (Kāp.126.441) 

คุณกฺริยาภฺยำ การฺยสฺย การณสฺย คุณกฺริเย 

กฺรเมณ จ วิรุทฺเธ ยตฺ ส เอษ วิษโม มตะ ‖ (Kāp.127.441)  

(1) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างคุณสมบัติของ 2 สิ่ง เพราะต่างกันสุดขั้ว 

(2) ผู้ทำไม่ได้ผลที่ทำแต่ได้ผลตรงข้าม (3)-(4) คุณสมบัติและการกระทำ

ของเหตุไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติและการกระทำของผล  
 

 

48 

 

อธิก 
(Exceeding) 

มหโตรฺยนฺมหียำสาวาศฺริตาศฺรยโยะ กฺรมาตฺ 

อาศฺรยาศฺรยิเณา สฺยาตำ ตนุตฺเวปฺยธิกํ ตุ ตตฺ ‖ (Kāp.127.443) 

เมื่อสิ่งอาศรัยและสิ่งที่ถูกอาศรัยใหญ่เกินไป สิ่งที่ถูกอาศรัยและสิ่งอาศรัย

เล็กกว่าถูกพรรณนาให้ใหญ่ขึ้น  
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ (ต่อ) 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ คำอธิบาย 

 

 

49 

 

ปฺรตฺยนีก 
(Hostile) 

ปฺรติปกฺษมศกฺเตน ปฺรติกรฺตุํ ติรสฺกฺริยา 

ยา ตทียสฺย ตตฺสฺตุตฺไย ปฺรตฺยนีกํ ตทุจฺยเต ‖ (Kāp.129.444) 

เมื่อไม่สามารถทำลายศัตรูได้โดยตรง จึงทำลายบริวารศัตรูแทน แบบนี้เป็น

การกล่าวสรรเสริญศัตรูมากกว่า  
 

 

50 

 

มีลิต 
(Obscured) 

สเมน ลกฺษมณา วสฺตุ วสฺตุนา ยนฺนิคูหฺยเต ǀ 

นิเชนาคนฺตุนา วาปิ ตนฺมีลิตมิติ สมฤตม ฺ‖ (Kāp.130.446) 

การปกปิดมีลักษณะเสมอกันทั้งรูปลักษณ์ภายในและภายนอก  

 

51 

 

เอกาวลี 
(Necklace) 

สฺถาปฺยเต ’โปหฺยเต วาปิ ยถาปูรฺวํ ปรํ ปรมฺ ǀ 

วิเศษณตยา ยตฺร วสฺตุ ไสกาวล ีทฺวิธา ‖ (Kāp.131.447)  

สิ่งที่อยู่หลังถูกยืนยันหรือถูกปฏิเสธเพ่ือขยายคุณสมบัติของสิ่งที่อยู่ก่อน

เรียงร้อยเป็นลำดับกัน มี 2 ชนิด คือ (1) ยืนยัน และ (2) ปฏิเสธ 

52 สฺมรณ 
(Reminiscence) 

ยถานุภวมรฺถสฺย ทฤษเฏ ตตฺสทฤเศ สฺมฤติะǀ สฺมรณมฺǀ (Kāp.132.449) 

การรับรู้สิ่งที่ดูคล้ายกันแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่เคยรับรู้  

53 ภฺรานฺติมานฺ 
(Illusion) 

ภฺรานฺติมานนฺยสํวิตฺตตฺตุลฺยทรฺศเน ‖ (Kāp.132.450) 

การรับรู้สิ่งหนึ่ง เมื่อเห็นสิ่งที่คล้ายกัน  

 

54 

 

ปฺรตีป 
(Converse) 

อาเกฺษป อุปมานสฺย ปฺรตีปมุปเมยตา 

ตสฺไยว ยทิ วา กลฺปฺยา ติรสฺการนิพนฺธนมฺ ‖ (Kāp.133.451) 

การลดความสำคัญของอุปมานะ หรืออุปมานะเป็นอุเมยะ ในเชิงตำหนิ  
 

 

55 

 

สามานฺย 
(Identification) 

ปฺรสฺตุตสฺย ยทนฺเยน คุณสามฺยวิวกฺษยา ǀ 

เอกาตฺมฺยํ พธฺยเต โยคาตฺ ตตฺ สามานฺยมิติ สฺมฤตมฺ ‖ (Kāp.134.454) 

การกล่าวถึงคุณสมบัติที่คล้ายกันของสิ่งหนึ่งเพ่ือจะให้เหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง 

โดยการมุ่งสรรเสริญ  
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ตารางที่ 6 แสดงชื่อและคำนิยามอรรถาลังการในกาวยปรกาศะ (ต่อ) 

อรรถาลังการ อลังการว่าด้วยความหมาย 

ที ่ ชื่ออลังการ คำอธิบาย 

 

 

56 

 

 

วิเศษ 
(Extraordinary) 

วินา ปฺรสิทฺธิมาธารมาเธยสฺย วฺยวสฺถิติะ 

เอกาตฺมา ยุคปทฺวฤตฺติเรกสฺยาเนกโคจรา ‖ (Kāp.135.456) 

อนฺยตฺ ปฺรกุรฺวตะ การฺยมศกฺยสฺยานฺยวสฺตุนะ 

ตไถว กรณํ เจติ วิเศษสฺ ตฺริวิธะ สฺมฤตะ ‖ (Kāp.136.456) 

วิเศษาลังการ 3 ชนิด คือ (1) สิ่งที่อาศัยอยู่แม้ไม่มีสิ่งรองรับแต่ปรากฏมีอยู่ 

(2) สิ่ง 1 ปรากฏเหมือนกัน เวลาเดียวกัน สถานที่เหมือนกัน (3) บางสิ่งทำ

สิ่ง 1 ให้ปรากฏ แต่อีกสิ่ง 1 ซึ่งไม่สามารถปรากฏก็ปรากฏมี  
 

57 
ตทฺคุณ 
(Quality 

borrowing) 

สฺวมุตฺสฤชฺย คุณํ โยคาทตฺยุชฺชฺวลคุณสฺย ยตฺ 

วสฺตุ ตทฺคุณตาเมติ ภณฺยเต ส ตุ ตทฺคุณะ‖ (Kāp.137.458)  

สิ่งทีอ่ยู่ใกล้กันมคีุณสมบัติเด่นได้คุณสมบัติกัน  

58 อตทฺคุณ 
(Non-

borrowing  

of Qualities) 

ตทฺรูปานนุหารศฺเจทสฺย ตตฺ สฺยาทตทฺคุณะ ǀ (Kāp.137.459)  

สิ่งที่อยู่ใกล้กันแต่ไม่ได้รับอิทธิพลจากกัน  

 

 

59 

 

วฺยาฆาต 

Frustration 

ยทฺยถา สาธิตํ เกนาปฺยปเรณ ตทนฺยถา  ‖-ตไถว ยทฺวิธีต ส วฺยาฆาต อิติ 

สฺมฤตะ ǀ (Kāp.138.461) 

สิ่งหนึ่งสำเร็จด้วยวิธีการหนึ่ง แต่อีกคนทำจะกลายเป็นอย่างอ่ืนด้วยวิธีการ

เดียวกัน  

60 สมฺสฺฤษฺฏิ 
Collocation 

เสษฺฏา สํสฺฤษฺฏิเรเตษำ เภเทน ยทิห สฺถิติะ ‖ (Kāp.139.461) 

อลังการต่างชนิดปรากฏอยู่ด้วยกัน 

61 สงฺกร 
commixture 

อวิศฺรานฺติชุษามาตฺมนฺยงฺคางฺคิตฺวํ ตุ สงฺกระ ‖ (Kāp.140.463) 

อลังการที่ช่วยเสริมกันไม่สามารถอยู่ต่างหากจากกันได้  
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กรอบแนวคิด 

อาศัยแนวคิดทฤษฎีอลังการที่มีวิวัฒนาการความเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเป็นที่

ยอมรับของกวี โดยเฉพาะทฤษฎีอลังการของกวีมัมมฏะเป็นหลักและอาศัยทฤษฎีอลังการของนักกวี

ท่านอ่ืนช่วยเสริมเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาสันสกฤตในส่วนเนื้อหาสดุดีกษัตริย์ในจารึก  

ยโศธราศรม น่าจะทำให้ทราบว่า ภาษาสันสกฤตในเนื้อหาส่วนนี้มีความไพเราะและสื่อสารเหตุการณ์

ให้เกิดภาพพจน์ด้วยภาษาที่งดงามอย่างไร และน่าจะทำให้ทราบกลวิธีการนำอลังการมาช่วยเสริม

ใจความเนื้อหาที่กวีต้องการสื่อที่แท้จริงให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร ผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดอลังการ

ดังกล่าวศึกษาเนื้อหาจารึกส่วนสดุดีกษัตริย์นี้ โดยจัดกรอบแนวคิดตามรูปภาพ ดังนี้ 
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2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในบทนี้ผู้วิจัยทำการสำรวจงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มด้วยการสำรวจเอกสาร

ชั้นต้นที่เกี่ยวข้อง สำรวจงานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

จารึกเขมรที่บันทึกด้วยภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนันจนถึง

สมัยสิ้นอาณาจักรพระนคร Mahesh Kumar Sharan (1974) ได้กล่าวถึงนักวิชาการผู้มีบทบาทด้าน

จารึกในยุคเริ่มต้น มีรายนามและบทบาท ดังนี้ มีนักวิชาการได้รวบรวมตีพิมพ์ ศึกษาค้นคว้าตั้งแต่

แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนมากกว่า 1300 หลัก Jules Harmand (1845-1921) อดีตนักสำรวจ

ชาวฝรั่งเศส เริ่มต้นรวบรวมทำสำเนาจารึกเขมรโบราณไว้ ต่อมา Johan Hendrik Caspar Kern 

(1833-1917) นักภาษาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านบุรพคดีศึกษาชาวดัตช์ได้แปลจารึกที่ Harmand 

เตรียมไว้บางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม ชุดจารึกเขมรที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบได้ดำเนินการโดย 

Étienne Aymonier (1844-1929) นักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ต่อมา Auguste Barth และ 

Abel Bergaigne ได้อาศัยข้อมูลที่ Aymonier ดำเนินการรวบรวมไว้ ได้สานต่อรวบรวมจารึกภาษา

สันสกฤตตีพิมพ์รวมเล่ม 2 ส่วน แยกหน้ากัน ส่วนแรก Barth ได้ดำเนินการรวมและตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 

2428 (1885) และต่อมา Bergaigne ได้ดำเนินการรวบรวมส่วนที่ 2 แต่โครงการยังไม่เสร็จสิ้นก็ได้ถึง

แก่กรรมก่อน Barth จึงได้ดำเนินการและตีพิมพ์ส่วนนี้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2436 (1893) (Sharan, 

1974: 50-51) 

นอกจากนี้  Sharan ยังได้ให้รายชื่อนักวิชาการผู้มีบทบาทด้านจารึกในสมัยต่อมา คือ 

ในต้นศตวรรษที่ 20 มีการรวบรวมและตีพิมพ์จารึกซึ่งดำเนินการโดยสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ 

(L’Ecole Francaise d’extreme-Orient) สมาคมวิจัยแห่งฮานอย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2443 (1900)  

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการพิมพ์เผยแพร่จารึก ได้แก่ M. Finot และ ยอร์ช เซเดส์ (G. 

Cœdès) และนักวิชาการท่านอ่ืนๆ เซเดส์ (Cœdès) ได้มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมจารึกทั้งภาษา

สันสกฤตและเขมรโบราณตีพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2480 (1937) และได้ดำเนินการต่อมา 

จนครบ 8 เล่ม ทะเบียนจารึกแต่ละหลักกำหนดเป็นอักษรโรมัน K. เริ่มแต่ K. 1 เป็นต้นไป (Sharan, 

1974: 52) ต่อมา R.C. Majumdar (1952) ได้รวบรวมจารึกภาษาสันสกฤตโดยอาศัยข้อมูลที่

นักวิชาการก่อนหน้าได้ดำเนินการไว้ ได้สรุปย่อจารึกแต่ละหลัก จัดเรียงข้อมูลจารึกตามลำดับเวลาที่

ปรากฏในจารึกและเลือกจารึกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปริวรรตเป็นอักษรเทวนาครีเพ่ือสะดวกต่อ

ผู้สนใจภาษาสันสกฤต รวมเป็นจารึก 300 กว่าหลัก 
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การรวบรวมจารึกของนักวิชาการรุ่นบุกเบิกดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นคุณูปการต่อวงวิชาการ

ในสมัยต่อมาอย่างมาก ช่วยเป็นเข็มทิศนำทางให้เกิดการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ 

ด้านโบราณคดีฯลฯ เกี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณ และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ การศึกษาวิจัยในสมัย

ต่อมาได้มีนักวิชาการจากหลากหลายศาสตร์ สาขาวิชา อาศัยหลักฐานทางจารึกเขมรโบราณ 

ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านโบราณคดี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ นักวิชาแต่ละท่านเน้นศึกษาวิจัยข้อมูล

ในจารึกบางหลัก บางท่านเน้นจำกัดขอบเขตข้อมูลพ้ืนที่บริเวณที่ บางท่านเน้นศึกษาขัอมูลจารึก 

ที่สร้างขึ้นบางช่วงสมัย 

Adhir Chakravarti (1978) ศึกษาวิเคราะห์จารึกสด๊อกก๊กธม K.235 ศึกษาในด้านอารย

ธรรมเขมร-อินเดีย ที่ปรากฏในจารึกสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นจารึกมีเนื้อหาขนาดยาว 

ได้ศึกษาในด้านประวัติศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ โดยอาศัยข้อมูลจารึกสด๊อกก๊กธมเป็นหลักและหลัก

อ่ืนๆ ในการวิเคราะห์ศึกษาประกอบ ด้านสังคมศึกษารูปแบบการปกครอง สถาบันกษัตริย์ ระบบ

วรรณะ ระบบทาส ด้านการเศรษฐกิจศึกษาการจัดสรรที่ดิน การค้า ได้ข้อสรุปว่า สถาบันกษัตริย์มี

การสืบทอดอำนาจที่ไม่แน่นอน การสืบทอดอำนาจค่อนข้างจะเป็นปิตาธิปไตย โดยมีศาสนาพราหมณ์

เป็นตัวหนุน ระบบการปกครองมีกษัตริย์เป็นใหญ่ มีเทพประจำศาสนสถานเป็นที่เคารพสูงสุด ชื่อ  

‘กัมรเตง ชคัต’ ได้รับความเคารพในการตั้งชื่อให้เทพประจำศาสนสถานมากกว่าชื่อ ‘วระ กัมรเตง 

อัญ’ ระบบวรรณะในกัมพูชาค่อนข้างแตกต่างจากระบบวรรณะที่ปรากฏในธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะ

ระบบทาส ในจารึกเขมรโบราณ ทาสบางคนมีตำแหน่ง เช่น โขลญ สรุก, จำคลัง แต่ทาสในระบบ

วรรณะในคัมภีร์ธรรมศาสตร์แทบจะไม่มีคุณค่าในสังคมเลย ด้านการเศรษฐกิจ การจัดส รรที่ดิน

พระราชาจะให้สิทธิ์ในการจับจองที่ดินแก่พราหมณ์ และพราหมณ์มีสิทธิ์เหนือท่ีดินโดยมีศาสนสถานที่

มี เทพประจำอยู่ เป็นที่ เคารพ ทรัพย์สินที่ เกิดขึ้นในศาสนสถานรวมทั้ งสั งหาริมทรัพย์และ

อสังหาริมทรัพย์ มีพราหมณ์ประจำศาสนสถานเป็นใหญ่ในการจัดการ 

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (2544) ศึกษาอลังการประเภทอุตเปรกษา เป็นบทความตีพิมพ์

เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ในภาษา -จารึก ฉบับที่ 7 โดยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ข้อมูลจารึกปราสาทพระขรรค์และปราสาทสด๊อกก๊กธมในการ

วิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตด้านอลังการประเภทอุตเปรกษา จากคำจำกัดความของวิศว

นาถะ ได้ข้อสรุปว่า อุตเปรกษาเป็นอรรถาลังการชนิด 1 เป็นจินตนาการของกวีที่มองเห็นภาพสิ่งหนึ่ง
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เป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยอาศัยคุณลักษณะของสิ่งนั้น เช่น ตัวอย่าง อุตเปรกษาในจารึกปราสาทพระขรรค์ 

โศลกที่ 19 ‘พฺรหฺมาณฺฑกานฺติมุปาจิตฺย สุธาภิษิกฺตามฺǀ อาธารธามฺนิ จ นิธาย สุลกฺษณํ ยมฺǀ เปฺรมฺณา 

ยถา สฺวกุศลํ วิทเธ วิธาตาǀ นูนญฺ จิกีรฺษุรนวทฺยคุณาธิราชมฺ‖ อรรถาลังการดังกล่าว กวีมองเห็นพระเจ้า

ชัยวรมันที่ 7 เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างบนโลก จึงจินตนาการให้พระองค์เป็นเหมือนว่าถูก

สร้างโดยพระพรหมโดยใช้น้ำอมฤตรดแล้วประดิษฐานไว้บนภาชนะคือโลก  

ตัวอย่างอรรถาลังการประเภทอุตเปรกษาในจารึกสด๊อกก๊กธม โศลกท่ี 16 ‘ยสฺยางฺฆฺริปงฺกช- 

ยุคํ ปฺรณยิปฺริยตฺวมฺǀ ปฺรขฺยาปยนฺนขมณิปฺรติวิมฺวตานามฺǀ วฤณฺฑานิ นมฺรศิรสามวนีศฺวราณำǀ สฺวางฺเค 

นฺยเวศยทุปาสิทยาลุ มนฺเย‖ ‘ข้าพเจ้าคิดว่า พระบาทที่เหมือนดอกบัวทั้งคู่มีความกรุณาต่อผู้กราบไหว้

ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมัน เป็นเหมือนกับว่าจะแสดงความรักที่ตนมีต่อผู้จงรักภักดีให้ปรากฏออกมา 

จึงได้ทำให้หมู่พระราชาที่น้อมเศียรลงกราบแทบบาท ปรากฏเป็นภาพสะท้อนบนพระนขาที่เหมือน

แก้วมณีในตนเอง’  อรรถาลังการดังกล่าว กวีมองเห็นภาพที่หมู่พระราชามาก้มกราบกรานแทบบาท

ของพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันปรากฏที่พระนขาของพระองค์ จึงจินตนาการให้พระนขาของพระองค์มี

ชีวิตและแสดงความภักดีโดยนำเหล่ากษัตริย์เข้าไปอยู่กับตัวเองคือการสะท้อนให้เห็นเป็นภาพจาก

พระนขา 

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา (2544) ศึกษาบรรยายอลังการประเภทต่างๆ ในจารึกอินเดียและ

กัมพูชา ในบทความคำบรรยายเรื่อง ‘จารึกสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา’ เป็นบทความตีพิมพ์เนื่อง

ในงานเกษียณอายุราชการ ในภาษา-จารึก ฉบับที่ 7 โดยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ข้อมูลจารึกในอินเดีย ได้แก่จารึกพระเจ้ารุทรทามัน พ.ศ. 693 (150) จารึก

พระเจ้าสมุทรคุปต์ พ.ศ.878-919 (335-376) จารึกในกัมพูชา ได้แก่ จารึกสด๊อกก๊กธมสมัยพระเจ้า 

อุทยาทิตยวรมันที่ 2, จารึกปราสาทพระขรรค์สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใช้ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต

ด้านอลังการในการศึกษาได้ข้อสรุปว่า จารึกเหล่านี้มีลักษณะที่งดงามไปด้วยอลังการประเภทต่างๆ ที่

กวีใช้จินตนาการและความสามารถประพันธ์ขึ้น  ตัวอย่างอลังการชนิดศัพทาลังการในจารึกพระเจ้า

สมุทรคุปต์ บรรทัดที่ 25 ‘สาธฺวสาธูทยปฺรลยเหตุปุรุษสฺยาจินฺตฺยสฺย’ ‘พระเจ้าสมุทรคุปต์ไม่สามารถ

จินตนาการได้ว่าเป็นบุคคลเช่นไรเพราะเหตุที่สร้างคนดีให้เกิดขึ้นและทำลายคนชั่วให้พินาศ’ ข้อความ

ดังกล่าวกวีใช้ความสามารถด้านอลังการ เช่น อนุปราสะ และเศลษะ ในการประพันธ์ ข้อความ

ดังกล่าวมีการซ้ำอักษร เป็นอลังการประเภทศัพทาลังการ ชนิดอนุปราสะ คือ สฺธฺ และ สฺยฺ   
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ใช้ศัพทาลังการประเภทเศลษะ คือเล่นคำที่มี 2 ความหมาย เช่น คำว่า ‘ปุรุษ’ ในข้อความ แปลว่า 

‘บุรุษ, คน’ กับแปลว่า ‘ปุรุษคู่กับปกฤต’ิ 

ตัวอย่างอลังการประเภทอุตเปรกษาในจารึกสด๊อกก๊กธม โศลกที่ 6 ‘ลกฺษฺมีปติรฺวโว’วตุ ยสฺย 

ลกฺษฺมีรฺǀ วกฺษสฺสฺถิตา เกาสฺตุภภูษนายǀ สฺนิหฺยามิ สาหํ ก ินสฺวภาเวษฺวฺ-ǀ -อปฺยาศฺริเตษฺวตฺร สเทติ 

นูนมฺ‖’  คำแปล ‘ขอผู้เป็นเจ้าแห่งพระลักษมี จงคุ้มครองพวกเรา แม้บรรดาผู้มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น

ยังต้องขอพ่ึงพาอาศัยพระองค์ ไฉนข้าพเจ้าผู้เป็นพระลักษมีใจอ่อนไหวง่ายยังดำรงอยู่ที่พระอุระเป็น

เครื่องประดับของพระองค์ตลอดเวลาเลย’ อรรถาลังการดังกล่าวเป็นจินตนาการของกวีที่มองว่าผู้คน

แม้ใจเข้มแข็งยังกราบไหว้พระวิษณุขอเป็นที่ พ่ึง พระลักษมีเองมีใจอ่อนไหวไม่อยู่กับใครนานยังไป

พ่ึงพิงเกาะอยู่ที่พระอุระตลอดเวลา 

อรรถาลังการประเภทเศลษะในจารึกปราสาทพระขรรค์ โศลกที่ 21 ‘สาธุปฺริยสฺ สทฺคุณ

วฤทฺธิวฤทฺธ-ǀ สํชฺ ะ กฤตี สํสฺกฤตวรฺณรีติะǀ นิปาตยนฺ ทุรฺหฤทมีศวนฺโทฺย ǀ โย วิศฺรุตะ ปาณินิรา

กุมารมฺ‖’ คำแปล ‘พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีชื่อเสียง เปรียบดั่งปาณินิตั้งแต่ยังเยาว์ คือ เป็นเด็กดีน่ารัก

ใคร่ [รู้ภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผน] รู้พร้อมถึงสิ่งที่เจริญเพราะเพ่ิมพูนด้วยความดีและคุณธรรม  

[รู้กฏเกณฑ์ไวยากรณ์ดี คือ กฏสตฺ, คุณ, วฤทธิ ] มีคุณธรรม [มีความชำนาญ] มีแบบแผนในการ

ปกครองคือจัดระเบียบคนในวรรณะต่างๆให้เรียบร้อยดี [มีกฏเกณฑ์อักษรเรียงร้อยอย่างดี] ปราบศัตรู 

[พิจารณาดูกฏที่ไม่เป็นระบบ] ผู้อันเหล่ากษัตริย์มากราบไหว้ [อันเหล่าอาจารย์ยกย่อง] อรรถาลังการ

ดังกล่าว กวีใช้อลังการประเภทเศลษะ คือการใช้คำเดียวในบริบทแล้วตีความหมายได้หลายอย่าง  

ในข้อมูลดังกล่าวข้างต้นกวีกล่าวถึงคุณสมบัติของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เปรียบกับปาณินิ โดยใช้ศัพท์

เดียวกันมี 2 ความหมาย เช่น ‘สาธุปฺริย’ โปรดปรานคนดี-เป็นที่รัก ‘สทฺคุณวฤทฺธิวฤทฺธสํชฺ ’  

มีความทรงจำดีเพราะเพ่ิมพูนด้วยคุณสมบัติดี-มีความรู้ดีในกฏไวยากรณ์ เช่น สัต, คุณ, วฤทธิ ‘กฤตี’  

ผู้มีบุญ-ผู้มีความชำนาญ  ‘สํสกฤตวรฺณรีติ’ มีแบบแผนจัดระเบียบคนในวรรณะได้เรียบร้อย - 

มีวิธีจัดเรียงตัวอักษรได้ระเบียบถูกต้อง ‘นิปาตยนฺ ทุรฺหฤทํ’ ทำลายหมู่ศัตรู-แก้ไขข้อบกพร่อง  

‘อีศวนฺโทฺย’ อันเหล่ากษัตริย์ยกย่องกราบไหว้-เหล่าอาจารย์ยกย่องสรรเสริญ 

Indana Supatra (สุพัตรา อินทนะ) (2003) ศึกษาวิเคราะห์กาวยะจารึกภาษาสันสกฤตใน

อินเดียและกัมพูชา เป็นงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยปูเน อินเดีย 

งานวิจัยใช้ข้อมูลจารึกในประเทศอินเดียหลังสมัยเมารยะและสมัยคุปตะ 21 หลัก และข้อมูลจารึกใน
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ประเทศกัมพูชา 48 หลัก ใช้ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตประเภทอลังการ รส คุณ รีติ ในการศึกษา

วิเคราะห์ ในประเด็นที่จารึกเป็นงานวรรณคดีประเภทหนึ่ง ได้ข้อสรุปว่า จารึกภาษาสันสกฤตใน

อินเดียและกัมพูชาสะท้อนลักษณะงานประพันธ์ที่เป็นกาวยะ เช่น ด้านภาษา อลังการ ลีลาการ

ประพันธ์ ฉันทลักษณ์ คุณค่ารส โดยจารึกแต่ละหลักแสดงถึงการมีทักษะในการประพันธ์แบบกวี

นิพนธ์ ลักษณะความเป็นกาวยะในจารึกทำให้เกิดความประทับใจเรียกว่า ‘รส’ รีติ หรือลีลาลักษณะ

การนำเสนอข้อความในจารึกเป็นลีลาแบบเคาฑีหรือการแสดงถ้อยคำแบบตะวันออก (เบ็งกอล) 

อลังการที่กวีชอบใช้ในจารึกคืออุตเปรกษา ตัวอย่าง ‘กษัตริย์เปรียบเหมือนพระอาทิตย์ผู้ทำลายศัตรู

คือความมืด’ ฉันทลักษณ์ที่กวีใช้ในจารึกมีหลากหลาย ที่ปรากฏมากที่สุด คือ อนุษฏุภ ใช้ในการ

ดำเนินเรื่องราวในจารึกเป็นหลัก วสันตดิลก ใช้ในการสรรเสริญเมื่อขึ้นต้นคำประพันธ์จารึก จารึก

ภาษาสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชามีข้อมูลทางวรรณคดีปรากฏทำให้ทราบเนื้อหาวรรณคดีที่เกิดขึ้น

ในสมัยนั้น ลักษณะการประพันธ์แสดงให้เห็นว่าจารึกมีรูปแบบร้อยกรองเป็นส่วนมากเข้าลักษณะลีลา

แบบกาวยะหรือเป็นกวีนิพนธ์ 

ณัฐพล จันทร์งาม  (2550) ศึกษาวิเคราะห์จารึกตวลปราสาทในเชิงวรรณคดีศึกษา  

เป็นวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร อาศัย

ข้อมูลจารึกตวลปราสาท K.158 เป็นข้อมูลหลักโดยศึกษาข้อความที่ปรากฏในจารึกในด้านวรรณคดี

เชิงวรรณศิลป์ วิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต ศึกษาภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมที่

ปรากฏในจารึก ผลการวิจัยพบว่า จารึกตวลปราสาทบันทึกด้วยภาษาสันสกฤตประพันธ์เป็นร้อยกรอง 

41 โศลก ใช้ฉันทลักษณ์ 4 ชนิด คือ อุปชาติ, อินทรวัชรา, วสันตดิลก, และอนุษฏุภ และบันทึกด้วย

ภาษาเขมรโบราณ ประพันธ์เป็นร้อยแก้วสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1546 บันทึกการอ้างสิทธิ์ ในที่ดินของขุน

นางสมัยพระเจ้าชัยวีรวมัน ชื่อว่าสหเทวะหรือ วาป สะห์ จารึกแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนำ

และส่วนดำเนินเรื่อง ส่วนนำสรรเสริญพระศิวะและธรรมกายต่อด้วยสรรเสริญพระเจ้าชัยวีรวรมัน 

ส่วนดำเนินเรื่องเล่าถึงการครอบครองที่ดินของสายตระกูลสหเทวะและการอ้างสิทธิ์ในที่ดินเพ่ือให้ได้

สิทธิ์นั้น ด้านทฤษฎีรสในวรรณคดีสันสกฤตผู้ประพันธ์คืออาจารย์ วาป รัจ ประพันธ์ผูกเรื่องราว

ของสหเทวะผู้มีบทบาทหลักในจารึกมีความอุตสาหะ (สถายีภาวะ) ในการแย่งสิทธิ์ที่ดิน (วิภาวะ) จึงมี

ความกล้าหาญต่อสู้ให้ได้สิทธิ์ในที่ดิน (อนุภาวะ) เกิดเป็นวีระรส ด้านวรรณศิลป์ผู้ประพันธ์ใช้ศาสตร์

อลังการประพันธ์ข้อความในจารึกให้เกิดความงามโดยการใช้คำที่มีเสียงสัมผัส เช่น อนุปราสะ ยมกะ 



 38 
 

 

ด้านความงามทางความหมายใช้อรรถาลังการประเภทต่างๆ เช่น อุตเปรกษา, อุปมา, รูปกะ  และ 

สวภาโวกติ 

จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์ (2557) ศึกษาวิจัยจารึกหันไชย ด้วยทฤษฎี

อลังการ เป็นรายงานวิจัย ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ข้อมูลจารึกหันไชย K.81 

เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์ ได้ผลสรุปการวิจัยว่า จารึกหันไชยประพันธ์ด้วยภาษาสันสกฤต 47 

โศลก บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้าภววรมันที่ 2 ภาษาที่ปรากฏในจารึกมีความสวยงามด้านอลังการ 

มีการใช้อลังการอย่างหลากหลายปรากฏในจารึก คืออรรถาลังการ 15 ชนิด ได้แก่ อุทาตตะ พบมาก

ที่สุดปรากฏใน 13 โศลก อุตเปรกษา ปรากฏใน 7 โศลก, อุปมา ปรากฏใน 6 โศลก, เศลษะ ปรากฏ

ใน 5 โศลก, สโหกติ ปรากฏใน 4 โศลก, รูปกะ ปรากฏใน 5 โศลก, วิภาวนา ปรากฏใน 2 โศลก,  

ปริกร ปรากฏใน 2 โศลก, อปรัสตุตปรศังศา ปรากฏใน 1 โศลก, อติศโยกติ ปรากฏใน 1 โศลก,  

วยติเรก ปรากฏใน 1 โศลก, วยาชัสตุติ ปรากฏใน 1 โศลก, ปริณาม ปรากฏใน 1 โศลก, นิทัศรนะ 

ปรากฏใน 1 โศลก, และลักษณะ ปรากฏใน 1 โศลก เช่น ตัวอย่างอลังการประเภทอติศโยกติในโศลก

ที่ 6 ‘ศรตฺกาลาภิยาตสฺย ปรานาวฤตเตชสะ  ǀ ทฺวิษามสหฺโย ยสฺไยว ปฺรตาโป น รเวรปิ  ‖ อลังการ

ประเภทอติศโยกติ คือการกล่าวยกย่องเกินจริง หรืออติพจน์ในภาษาไทย ในบทดังกล่าวได้ยกย่อง

พระรัศมีของพระเจ้าภววรมันที่ 2 (ปฺรตาป) ซึ่งศัตรูหรือแม้กระทั่งพระอาทิตย์ที่มีรัศมีร้อนแรง 

ก็ทนต้านทานไม่ได้ 

นิพัทธ์ แย้มเดช (2558) ศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

เป็นวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจารึกศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานวิจัยอาศัย

ข้อมูลจารึกปราสาทตาพรหม K.273 ใช้ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตด้านอลังการมาศึกษาภาษาที่ปรากฏ

ในจารึก ได้ผลสรุปว่า จารึกปราสาทตาพรหมประพันธ์โดยเจ้าชายศรีสูรยกุมาร พระโอรสพระเจ้า

ชัยวรมันที่ 7 จารึกประพันธ์ขึ้นเพ่ือสรรเสริญเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กล่าวถึงรายการ

สิ่งของที่ถวายแก่ศาสนสถาน จารึกประพันธ์เป็นร้อยกรองภาษาสันสกฤต 145 โศลก ใช้ฉันทลักษณ์ 6 

ชนิด คือ วสันตดิลก, อุปชาติ, อินทรวัชรา, ศารทูลวิกรีฑิต, อารยา, และอนุษฏุภ เนื้อหาของจารึก

ประกอบด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัย (โศลก 1-5) บันทึกสายราชวงศ์ของกษัตริย์ (โศลก 6-28) 

บันทึกการสร้างรูปเคารพถวายสิ่งของแก่ศาสนสถาน เป็นต้น (โศลก 29-140) ส่วนท้ายบันทึกพระราช

ประณิธานของกษัตริย์ (โศลก 141-145) ด้านภาษาที่ใช้ทฤษฎีสันสกฤตประเภทอลังการศึกษา
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วิเคราะห์ปรากฏผลว่า จารึกประพันธ์ตามแบบแผนกวีนิพนธ์ประเภทสรรเสริญกษัตริย์ มีการใช้ฉันท- 

ลักษณ์ เปิดเรื่องด้วยประณามพจน์ ดำเนินเรื่องโดยเชิดชูกษัตริย์เป็นหลัก ปิดท้ายด้วยพระราช

ปณิธานหรือเจตจำนงของผู้สร้างจารึก ด้านอลังการมีการใช้อลังการทางเสียงคืออนุปราสาะและยมก

เป็นจุดเด่น มีการใช้อลังการทางความหมายที่โดดเด่นคือ อุปมา, รูปกะ, อุตเปรกษา, สวภาโวกติ 

พระมหาปราโมทย์ แก้วนา (2558) การศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก K.528 

งานวิจัยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร อาศัยข้อมูลจารึกแม่บุญ

ตะวันออก สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นข้อมูลหลัก งานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลทางด้านวรรณศิลป์ 

โดยใช้หลักทฤษฎีภาษาสันสกฤตในการวิเคราะห์ ศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมที่ปรากฏ

ในจารึก พร้อมกับศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปะที่ปรากฏตามศาสนสถานที่จารึกปรากฏอยู่ด้วย ได้ผล

วิจัยคือ ด้านรูปแบบศิลปะที่ปรากฏในศาสนสถานได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ลิทธิไศวนิกาย 

ด้านภาษาที่ปรากฏในจารึกใช้ภาษาสันสกฤตประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์ 7 ชนิด ด้านอลังการปรากฏ

การใช้ศัพทาลังการประเภท อนุปราสะ, ยมกะ ด้านอรรถาลังการกวีนิยมใช้อลังการประเภท  

อุตเปรกษา, รูปกะ, อุปมา ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรม สะท้อนทั้งความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์และ

ศาสนาพุทธ สะท้อนทางด้านปรัชญาฮินดู 6 สำนัก สะท้อนด้านวรรณกรรมอินเดียโดยเฉพาะ 

มหากาพย์มหาภารตะและรามายณะ ด้านการเมืองการปกครองกษัตริย์ปกครองประชาชนตามหลัก

คัมภีร์อรรถศาสตร์อินเดีย ด้านสังคมส่วนใหญ่กล่าวถึงการทำสงคราม กล่าวถึงระบบวรรณะ  

3 วรรณะตามระบบสังคมอินเดียโบราณ 

 



 

บทที่ 3 

การแปลจารึกยโศธราศรมเปน็ภาษาไทย 

 
ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแปลจารึกยโศธราศรมจำนวน 5 หลัก ซึ่งบันทึกด้วยภาษาสันสกฤต

เรียบเรียงเป็นภาษาไทย ก่อนที่จะเสนอคำแปลจะกล่าวถึงรายละเอียดภาพรวมจารึก เนื้อหาจารึกโดย
ย่อของจารึกในแต่ละหลัก ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาในแต่ละจารึก ก่อนที่จะเสนอคำแปลจารึก 
ยโศธราศรมแต่ละหลักเป็นลำดับต่อไป โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

 
1. ผู้ประพันธ์และวัตถุประสงค์ 

2. อักษร ภาษา และการกำหนดอายุจารึก 

3. การใช้ฉันทลักษณ์ 

4. โครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อของจารึก 

5. ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาระหว่างจารึกแต่ละอาศรม 

 6. การแปลจารึกยโศธราศรม 

 

3.1 ผู้ประพันธ์และวัตถุประสงค์ของการประพันธ์ 

 จารึกยโศธราศรมไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ จารึกจัดอยู่ในประเภทกัลปนา คำว่า ‘กัลปนา’ 

เป็นคำนามสตรีลิงค์ แปลว่า ‘การทำ, การสร้าง, การตระเตรียม’ (Williams, 2011: 263) ซึ่งมาจาก

รากศัพท์ ‘√กฺฤปฺ’ แปลว่าทำให้เป็นระบบ, จัดการให้เป็นระเบียบอย่างดี, ทำให้เหมาะสมและ

สอดคล้อง (Williams, 2011:308) วัตถุประสงค์จารึกพิจารณาได้จากเนื้อหาส่วนที่เป็นระเบียบ

อาศรม ประพันธ์ขึ้นเพ่ือชี้แจงรายละเอียดกฏระเบียบที่ต้องปฏิบัติในชุมชนอาศรมซึ่งมีคนหมู่มาก

อาศัยอยู่ให้สอดคล้องกับเจตนาของผู้เป็นเจ้าของอาศรม จารึกให้ข้อมูลว่ากษัตริย์คือพระเจ้ายโศวรมัน

ที่ 1 พระราชทานอาศรมแต่ละแห่ง (K.95.36, K.279.50, K.701.51, K.290.47) ระเบียบนี้เป็นคำสั่ง

ของกษัตริย์ซึ่งใช้ศัพท์เฉพาะทางว่า ‘ศาสน’ (K.279.51, K.701.52., K.290.48) ในตอนท้ายจารึก

พระองค์มีคำสั่งเชิงขอร้องให้กษัตริย์องค์ต่อไปในอนาคตดำเนินตามและรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

ไว้ ให้ ด ำรงอยู่ ต ลอด ไป  (K.323.90-91, K.701.104-106, K.290.102-106) อ าศรมแต่ ล ะแห่ ง

โดยเฉพาะนอกเมืองพระนครได้ชื่อตามพระนามของพระองค์ ส่วนอาศรมในเมืองพระนครตั้ งชื่อตาม

เทพและผู้ให้กำเนิดลัทธินิกายนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในแต่ละอาศรมต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่กษัตริย์

ให้บันทึกและตราไว้ในจารึก ดังที่ระเบียบในจารึกให้ข้อมูลว่า ‘หากมีความผิดเกิดขึ้นในอาศรมให้
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มนตรี และเหล่าหัวหน้าคุมกำลังพลถวายรายงานความผิดนั้นแก่องค์กษัตริย์’ (K.290.106) พระองค์

จะรับอรรถคดีไว้พิจารณา แต่ถึงอย่างไรก็ตามระเบียบที่ได้จารึกไว้ก็มีความสำคัญอยู่ในตัวเนื้อหาเอง 

ซึ่งบุคคลผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม เพราะกษัตริย์ได้แสดงเจตนาไว้ชัดเจนในจารึกอยู่แล้ว ดังที่ปรากฏ

ข้อมูลที่มีที่มาในคัมภีร์มหาภารตะซึ่งได้นำมาปรับใช้เพ่ือเสริมคุณค่าย้ำเตือนในจารึกว่า ‘พึงทำตาม

พระราชประสงค์ของกษัตริย์ เพราะพระองค์เป็นที่เคารพสัการะในโลก ตามที่ท่านฤษีวยาสได้กล่าว

สอนไว้ว่า คนที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ผู้เป็นที่เคารพสัการะ จะไม่ได้รับผลแห่งทาน ผล

แห่งการทำดี และผลจากการทำบุญประกอบพิธีกรรมเลย’ (K.279.55-56, K.701.56-57, K.290.52-

53) ดังนั้น แม้จารึกไม่ได้ระบุผู้สร้างจารึกและวัตถุประสงค์ที่สร้างโดยตรง แต่เนื้อหาจารึกก็บ่งชี้

วัตถุประสงค์เป็นนัยอยู่แล้วว่าสร้างข้ึนเพื่อการใดและเก่ียวเนื่องกับใครบ้าง  

 

3.2 อักษร ภาษา และการกำหนดอายุจารึก 

จารึกยโศธราศรมใช้อักษร 2 ชนิดในการจารบันทึกข้อความ ได้แก่  

(1) อักษรนาครี  

อักษรชนิดนี้คล้ายกับอักษรที่ใช้กันอยู่ในภาคเหนือของอินเดีย เป็นอักษรที่พัฒนามาจาก

อักษรสมัยราชวงศ์คุปตะ หรืออักษรพรหมีคุปตะ นิยมใช้ในอินเดียแถบเหนือ (Solomon, 1998:  

33-47) นักวิชาการเรียกอักษรชนิดนี้อีกชื่อว่า ‘อักษรแบบอินเดียเหนือ’ จารึกไพรปราสาท K.279, 

จารึกปราสาทกอมนับ K.701, และจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 จารึก ใช้อักษรชนิดนี้ในการจาร

บันทึกข้อความทั้งหมด และจารึกอีก 2 หลัก ได้แก่ จารึกเขาพระบาท K.95 และจารึกปราสาทโลเลย 

K.323 ใช้อักษรชนิดนี้ในการจารบันทึกข้อมูลซ้ำอีกด้าน  

(2) อักษรขอมโบราณ  

อักษรชนิดนี้ใช้สำหรับจารบันทึกข้อมูลจารึกยโศธราศรม 2 หลักที่นำมาศึกษา ได้แก่ จารึก

เขาพระบาท K.95 และจารึกปราสาทโลเลย K.323 จารึกยโศธราศรมทั้ง 5 หลัก ดังกล่าวข้างต้นใช้

ภาษาสันสกฤตในการบันทึก จารึกปรากฏศักราช 811 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1432 ในโศลกที่ 36 จารึกเขา

พระบาท K.95 และโศลกที่ 58 จารึกปราสาทโลเลย K.323 ซึ่งเป็นปีที่กษัตริย์ผู้ถวายอาศรมขึ้น

ครองราชย์ เพราะฉะนั้นจารึกน่าจะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสนี้ ส่วนจากอีก 3 หลัก ได้แก่ จารึกไพร

ปราสาท K.279, จารึกปราสาทกอมนับ K.701, และจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 ไม่ปรากฏ

ศักราช แต่ก็สามารถกำหนดช่วงอายุจารึกในสมัยที่กษัตริย์ผู้ถวายอาศรมครองราชย์ประมาณ พ.ศ.

1432-1453 เป็นช่วงระยะเวลาที่สร้างจารึก  
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3.3 การใช้ฉันทลักษณ์ 

 องค์ประกอบในงานวรรณคดีสันสกฤตโดยเฉพาะวรรณคดีประเภทกวีนิพนธ์ ฉันทลักษณ์ถือ

ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ที่เหมาะสมในงานกวีนิพนธ์จะช่วยทำให้เกิด

อารมณ์หรือรสในการเสพวรรณคดีได้ไพเราะขึ้น จารึกยโศธราศรมแม้ว่าจะเป็นจารึกประเภทกัลปนา

ซึ่งมีเนื้อหาให้รายละเอียดในการจัดแจงระเบียบสิ่งของ ทรัพย์สิน บุคคลภายในบริเวณอาศรมเป็น

หลัก แต่ก็ปรากฏเนื้อหาส่วนอ่ืนๆที่เป็นภาษากวีนิพนธ์ ฉันทลักษณ์ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่กวี

เลือกใช้ในการสร้างงานประพันธ์ซึ่งจะช่วยเสริมให้งานประพันธ์จารึกเป็นระเบียบแบบแผนและช่วย

ให้เกิดความไพเราะ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นกวีนิพนธ์ เพราะฉันทลักษณ์เกิดจากการใช้รูปแบบคำสั้น-

ยาวในตำแหน่งที่แน่นอนและเป็นจังหวะ ฉันทลักษณ์มีความสำคัญในอดีตอันยาวนานโดยเฉพาะในยุค

พระเวท ฉันท์ถือว่าเป็น 1 ใน 6 องค์ประกอบของพระเวท เป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในคัมภีร์

พระเวท ฉันท์ชื่อว่าเป็นบาทหรือเท้าของพระเวทเปรียบเหมือนมนุษย์ต้องใช้เท้าในการก้าวเดินหาก

ปราศจากเท้าก็ไม่สามารถเดินได้ คัมภีร์พระเวทก็เช่นกันจะไม่สามารถสวดมันตระในพระเวทได้

ถูกต้องและเหมาะสมได้หากปราศจากความรู้เรื่องฉันท์ซึ่งเปรียบเหมือนเท้าของพระเวท (Morgan, 

2011:28)  
ในจารึกยโศธราศรมกวีใช้ฉันทลักษณ์ เป็นเครื่องมือในการประพันธ์จารึกซึ่งถือเป็น

องค์ประกอบสำคัญของจารึกเพราะช่วยให้งานประพันธ์มีระเบียบแบบแผน ผู้วิจัยพบการใช้ฉันท - 

ลักษณ์หลายรูปแบบ แม้ว่าจะพบการใช้ฉันทลักษณ์อันจำกัดในบางที่ในจารึก แต่ก็แสดงให้เห็นว่ากวี

ชาวเขมรโบราณมีความรู้และเข้าใจฉันทลักษณ์อย่างดี และแสดงความสามารถของตนในการเลือกใช้

ฉันทลักษณ์ในที่บางแห่งเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้อย่างเหมาะสม ฉันทลักษณ์ที่ปรากฏใน

จารึกยโศธราศรมมี 8 ชนิด ได้แก่ อนุษฏุภฉันท์ ฉันท์ชนิดนี้เป็นฉันท์ที่กวีเลือกใช้เป็นเครื่องมือหลัก

ในการประพันธ์จารึก อินทรวัชราฉันท์, อุเปนทรวัชราฉันท์, อุปชาติฉันท์, วสันตดิลกฉันท์, มันทา- 

กรานตาฉันท์, ศิขริณีฉันท์, และมาลินีฉันท์ ฉันทลักษณ์ 7 ชนิดท้าย กวีใช้เป็นเครื่องมือประพันธ์

เนื้อหาบทนอบน้อมเทพ สดุดีวงศ์กษัตริย์ และแสดงความปรารถนา สาปแช่ง อำนวยพร แต่ส่วนมาก

กวีเลือกใช้อนุษฏุภฉันท์เป็นรูปแบบหลักในการประพันธ์จารึก การได้ทราบลักษณะฉันท์ชนิดนี้พอ

สังเขปจะทำให้เข้าใจจังหวะเนื้อหาจารึกเพ่ิมขึ้นรวมทั้งอาจทำให้สามารถพิจารณาข้อความเนื้อหา 

ส่วนที่ขาดหายไปเนื่องจากจารึกชำรุด สำหรับคาดเดาศัพท์บางศัพท์เพ่ือเติมเต็มใจความสำคัญ 

ในจารึกให้สมบูรณ์ขึ้น 
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 อนุษฏุภฉันท์  

 อนุษฏุภฉันท์ เป็นฉันท์ประกอบด้วยบาท 4 บาท โดยแต่ละบาทประกอบด้วยเสียง 8 พยางค์ 

ดังนั้น อนุษฏุภฉันท์ 1 บท จะประกอบด้วยเสียง 32 พยางค์ อนุษฏุภฉันท์อาจเรียกชื่อว่าโศลกก็ได้  

คำนิยามอนุษฏุฉันท์นี้ปรากฏในโศลกท่ีนิยมอ้างถึงเพ่ือง่ายต่อการจดจำ (Morgan, 2011:77) ดังนี้ 

 
 śloke ṣaṣṭhaṃ guru jñeyaṃ  sarvatra laghu pañcamam ǀ 

 dvicatuḥpādayoḥ hrasvaṃ  saptamaṃ dīrghamanyayoḥ ‖ 

คำแปล: ใน 1 โศลก พยางค์ที่ 6 พึงกำหนดว่าเป็นพยางค์เสียงยาว (คุรุ) ส่วนพยางที่ 5 ใน

ทุกบาทพึงกำหนดว่าเป็นพยางค์เสียงสั้น (ลฆุ) พยางค์ที่ 7 ในบาทที่ 2 และบาทที่ 4 พึง

กำหนดรู้ว่าเป็นเสียงส้ัน และในบาทที่ 1 และบาทท่ี 3 พึงกำหนดรู้ว่าเป็นเสียงยาว 

 

 จากข้อมูลโศลกข้างต้นสามารถกำหนดตำแหน่งเสียงสั้น-ยาวของฉันท์อนุษฏุภ โดยใช้
สัญลักษณ์ ‘ ⏑ ’ แทนตำแหน่งเสียงสั้นในพยางค์ที่ 5 ของทุกบาทในโศลก และพยางค์ที่ 7 ในบาทที่ 2 
และบาทที่ 4 ด้วย, สัญลักษณ์ ‘ − ’ แทนตำแหน่งเสียงยาวในพยางค์ที่ 6 ของทุกบาทในโศลก และ
พยางค์ที่ 7 ในบาทที่ 1 และบาทที่ 3 ด้วย นอกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ใช้สัญลักษณ์ ‘ ⏓ ’ แทน
ตำแหน่งเสียงสั้นหรือยาวก็ได้ในทุกบาท ดังข้อมูลตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 โครงสร้างอนุษฏุภฉันท์ 

บาทที่ 1 บาทที่ 2 
⏓  ⏓  ⏓  ⏓  ⏑  −  −  ⏓ ⏓  ⏓  ⏓  ⏓  ⏑  −  ⏑  ⏓ 

บาทที่ 3 บาทที่ 4 
⏓  ⏓  ⏓  ⏓  ⏑  −  −  ⏓ ⏓  ⏓  ⏓  ⏓  ⏑  −  ⏑  ⏓ 

 
  

ตัวอย่างการใช้อนุษฏุภฉันท์ในจารึกยโศธราศรม 

 utpattisthitisaṅhāra-  karaṇañ jagatāṃ patīn ǀ 

 namantu manmathārāti- murāricaturānanān ‖ (K.95.1) 

คำแปล: ขอนอบน้อมพระผู้ เป็นศัตรูของกามเทพ (พระศิวะ) พระผู้เป็นศัตรูของมุระ  

(พระวิษณุ) พระผู้มี 4 พักตร์ (พระพรหม)  ผู้เป็นใหญ่แห่งสัตว์โลกหลาย ผู้เป็นอุบัติการณ์  

ผู้ธำรงรักษา ผู้ทำลาย  
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ข้อมูลโศลกข้างต้นเป็นอนุษฏุภฉันท์จากจารึกเขาพระบาท K.95 สามารถวิเคราะห์เสียงแต่ละ

ตำแหน่งในโศลกได้ ดังนี้  

ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะห์อนุษฏุภฉันท์ในจารึก 

  พยางค์ 
บาท 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ut 
− 

pat 
 − 

ti 
⏑ 

sthi 
 ⏑ 

ti 

⏑ 

saṅ 

 − 

hā 

 − 

ra- 
 ⏑ 

2 ka 
⏑ 

ra 
⏑ 

ṇañ 
− 

ja 
⏑ 

ga 

⏑ 

tāṃ 

 − 

pa 

 ⏑ 

tīn 
 − 

3 na 
⏑ 

man 
− 

tu 
⏑ 

man 
− 

ma 

⏑ 

thā 

− 

rā 

− 

ti- 
⏑ 

4 mu 
⏑ 

rā 
− 

ri 
⏑ 

ca 
⏑ 

tu 

⏑ 

rā 

− 

na 

⏑ 

nān 
− 

  

 

3.4 โครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อของจารึกยโศธราศรม 

 จารึกเป็นบทประพันธ์ที่ประกอบขึ้นจากคำศัพท์ ถ้อยความวลี และประโยครวมกันเป็น

เนื้อหาแต่ละตอนเพ่ือสื่อความหมายและวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนาของผู้ประพันธ์ 

จารึกยโศธราศรมเป็นบทประพันธ์สันสกฤตซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย นอกจากได้รับ

อิทธิพลด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดในเนื้อหาจารึกแล้ว ยังได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ

การประพันธ์ด้วย ดังจะเห็นได้จากจารึกหลายๆหลักในเขมรโบราณมีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรม

อินเดีย ที่เห็นได้ชัดคือมีการกล่าวสรรเสริญสิ่งที่ตนเองนับถือไว้ตอนต้นจารึกเช่นเดียวกับการประพันธ์

คัมภีร์ต่าง ๆ เช่น ตำราบทละคร ส่วนมากเป็นชื่อเทพที่ตนนับถือ ฯลฯ บทที่ขึ้นต้นในการประพันธ์

จารึกและตำรามีชื่อว่า ‘ประณามพจน์’ ‘นานที’ ภรตมุนี (อ้างถึงใน อนงค์ นาคสวัสดิ์, 2522: 20) 

กล่าวไว้ว่า ‘การกระทำนานทีนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงและขจัดอุปสรรคทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้นได้ในการแสดง

ละคร’ ส่วนการประพันธ์จารึกมีการวางรูปแบบโครงสร้างโดยกล่าวบทประณามพจน์ไว้ตอนต้นจารึก

จุดประสงค์ก็เพ่ือขอพร เพ่ือความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นอันเป็นมงคลทั้งเวลาเริ่มสร้างงาน

ประพันธ์ และทั้งเวลาอ่านบทกวีและทำความเข้าใจเนื้อหาในจารึกซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้าง

จารึกประดิษฐานไว้เพ่ือแจกแจงรายละเอียด นอกจากนี้บทลงท้ายจารึกแต่ละหลักในวัฒนธรรมเขมร

จะแสดงความประสงค์ของผู้ประพันธ์ คำสาปแช่ง และอำนวยพร ซึ่งเป็นการส่งสารเพ่ือแสดง

จุดมุ่งหมายของผู้ประพันธ์หลังจากได้สร้างผลงานไว้เสร็จแล้วให้คงอยู่ตลอดไป แสดงให้เห็นอิทธิพลที่

มีลักษณะรูปแบบเดียวกันกับในงานประพันธ์บทละครสันสกฤตและวรรณคดีประเภทอ่ืนในวัฒนธรรม
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อินเดียซึ่งมักลงท้ายด้วยการขอพรเสมอ จารึกยโศธราศรมเป็นจารึกประเภทกัลปนา สิ่งที่กัลปนาหรือ

จัดแจงไว้ต้องแสดงรายละเอียดและข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรอันถือเป็นสาระสำคัญ ทั้งผู้กัลปนา

ก็เป็นกษัตริย์ด้วยเนื้อหาในจารึกจึงมีการบันทึกสดุดีวีรกรรมของกษัตริย์อันเป็นเนื้อหาหลักของจารึก 

การเริ่มต้นจารึกกล่าวนอบน้อมเทพ และจบลงด้วยการสาปแช่งและขอพร ถือว่าเป็นรูปแบบการ

ประพันธ์ที่ใช้ห่อหุ้มเนื้อหาส่วนหลักไว้  

 เมื่อพิจารณารูปแบบการประพันธ์และเนื้อหาจารึกยโศธราศรมทั้ง 5 หลัก ดังกล่าว สามารถ

จัดโครงสร้างจารึกเป็น 5 โครงสร้าง ได้แก่ (1) บทประณามพจน์ (2) การเสริญเสริญวงศ์กษัตริย์  

(3) การสรรเสริญสดุดีกษัตริย์ (4) ระเบียบการบริหารอาศรม (5) การแสดงความประสงค์ คำสาปแช่ง 

และคำอวยพร ในแต่ละโครงสร้างมีเนื้อหาโดยย่อ ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
 

1 

 

K.95.   โศลกท่ี 1  
K.323. โศลกท่ี 1-2  
K.279. โศลกท่ี 1-2  
K.701. โศลกท่ี 1-2  
K.290. โศลกท่ี 1-3 

      กล่าวแสดงความนอบน้อมเทพตรีมูรติ (K.95.1) 
-กล่าวแสดงความนอบน้อมพระศิวะ และแสดง
ค ว าม น อ บ น้ อ ม แ ด่ เท พ ต รี มู ร ติ  (K.323.1-2, 
K.279.1-2 , K.701.1-2 )-กล่ าวแสดงความนอบ
น้อมแด่พระพุทธเจ้า (K.290.3) 

 

2 

 

K.95.  โศลกท่ี 2-16 
 
K.323. โศลกท่ี 3-17 
  
K.279. โศลกท่ี 3-17 
 
K.701. โศลกท่ี 3-17 
  
K.290. โศลกท่ี 4-18 

      กล่าวถึงวงศ์ของกษัตริย์  วงศ์ฝ่ายพระราช
มารดา กล่าวถึงพระเจ้าปุษกรากษะเดิมครองราชย์
ที่เมืองอนินทิตปุระ ภายหลังได้ครองราชย์ที่เมือง
ศัมภุปุระ (K.95.2) หลังจากนั้นกล่าวถึงพระเจ้า
รา เชนทรวรมั น  (ที่  1 ) เป็ นท ายาทจากสาย 
พระมารดาแห่งเมื่องวยาธปุระและสืบวงศ์จาก
กษัตริย์ปุษกรากษะ (K.95.3) พระองค์กับพระเหสี
นามว่า ‘นฤปตีนทรเทวี’ ให้ประสูตพระโอรสนามว่า 
‘มหีปติวรมัน’ (K.95.4) กษัตริย์องค์นี้อภิเษกสมรส
กับ ‘พระนางราเชนทรเทวี’ (K.95.7) ผู้สืบสายมา
จากตระกูลพราหมณ์อคัสตยะกับพระนางยโศมตี 
(K.95.5) โดยมารดาของพระนางชื่ อ ‘นเรนทร
ลักษมี’ 
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ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก (ต่อ) 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
2 (ต่อ)  ผู้ เป็นธิดาของกษัตริย์นาม ‘ศรีนเรนทรวรมัน ’ 

(K.95.6) ซึ่งเป็นโอรสของพราหมณ์ดังกล่าว อภิเษก
สมรสกับกษัตริย์นาม ‘ราชปติวรมัน ’ (K.95.7) 
กษัตริย์มหีปติวรมันกับพระนางราเชนทรเทวีนี้ให้
การประสูตพระนาง ‘อินทรเทวี’ ผู้เป็นพระมารดา
ของพระเจ้ายโศวรมัน (K.95.8)   
      วงศ์ข้างฝ่ายพระบิดา กล่าวถึงกษัตริย์นาม 
‘ศรีรุทรวรมัน’ (ท่ี 1) เป็นพระอนุชาของพระอัยยิกา 
(แม่ของแม่) ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 ผู้เป็นโอรส
ของพระเจ้าชัยวรมันที่  2  (K.95.9-11) กษัตริย์
รุทรวรมันนี้มีพระราชนัดดานามว่า ‘ศรีปฤถิวี
นทรวรมัน’และมีธิดาผู้เป็นนัดดาของกษัตริย์นาม 

‘ศรีนฤปตีนทรวรมัน’ (K.95.12-13) พระราชนัดดา
และธิดาของพระเจ้าศรีรุทรวรมันดังกล่าว อภิเษก
สมรสกันได้ประสูตพระราชโอรสนามว่า ‘ศรีอินทร- 
วรมัน’ ผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้ายโศวรมัน 
(K.95.14)      

 

3 

 

K.95 โศลกท่ี 17 – 35 
 
K.323 โศลกท่ี 18-57 
 
K.279 โศลกท่ี 18-49 
 
K.290 โศลกท่ี 19-46 
 
K.701 โศลกท่ี 18-50 
 
 

      จารึกเขาพระบาท K.95 เริ่มต้นสดุดีความสูงส่ง
ของกษัตริย์, สดุดีกษัตริย์เป็นครูเหนือเหล่าบัณฑิต 
เป็นกามเทพงามเหนือบรรดาสตรีเป็นพระมเหนทระ
เหนือราชาทั้งปวง, สดุดีวีรกรรมในการทำลายศัตรู
ของกษัตริย์, จินตนาการกษัตริย์ถูกสร้างมาเหนือ
กามเทพ, สรรเสริญพระเกียรติยศเหนือทะเลน้ำนม, 
สรรเสริญ การประกอบยั ช ญ พิ ธี , อุปลั กษณ์
คุณ ส ม บั ติ ข อ งกษั ต ริ ย์ เป็ น เท พี ป ระจ ำทิ ศ , 
จินตนาการอธรรมให้มีชีวิต, สดุดีกษัตริย์เคารพกฎ
สงคราม , (K.95.17-25) สดุ ดี กษั ต ริ ย์ เป็ นพ ระ
ปรเมศวรคู่แข่งพระพรหม, สดุดีการปกครองกษัตริย์
เทียบพระอินทร์,  
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ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก (ต่อ) 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
3 (ต่อ)  สดุดี การถวายสิ่ งของในยัชญ พิธี , อุปลั กษณ์  

พระพาหาเป็นกำแพง, สดุดีดวงพักตร์อันงดงาม
เหนือกว่าพระจันทร์, สรรเสริญเดชานุภาพกับดวง
อาทิตย์, สดุดีความสามารถกษัตริย์ในการใช้อาวุธ , 
สดุดีบารายงดงามเหมือนดวงจันทร์ (K.95.26-35) 
      จารึกโลเลย K.323 เริ่มต้นสรรเสริญกษัตริย์
ตั้งแต่โศลกที่ 18-โดยเริ่มสดุดีเดชานุภาพกษัตริย์
เปรียบกับไฟในมหาสมุทรผืนเดียว-และใช้กลวิธี
อลังการหลายชนิดพรรณนากษัตริย์เปรียบกับเทพ
ปกรณัมต่างๆ จนถึงโศลกที่-57 จบลงด้วยการสดุดี
พระเกียรติคุณกษัตริย์ดั่งการสัมผัสเขาพระสุเมรุ 
      จารึกไพรปราสาท K.279 เริ่มเนื้อหาสดุดี
กษัตริย์ในโศลกที่ 18 แต่เนื้อหาโศลกขาดหายเป็น
เศษจารึกจับใจความไม่ได้-จนถึงโศลกที่ 28 จึงเริ่ม
เนื้อหาสดุดีกษัตริย์ โดยเริ่มสดุดีกษัตริย์ในรัฐอ่ืน
น้อมเศียรเคารพพระบาท-และในระหว่างเนื้อหา
สดุดีนี้ กวี ใช้ อลั งการชนิ ดต่ างๆ เป็ น เครื่ องมื อ
พรรณนาพระเกียรติคุณและความสามารถด้าน
ต่างๆของกษัตริย์-เนื้อหาสดุดีจบลงถึงโศลกที่ 49 
สดุดีกษัตริย์เปรียบพระวิษณุ 
      จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 เริ่มเนื้อหา
สดุดีกษัตริย์ในโศลกที่  19 โดยเริ่มสดุดีกษัตริย์
เปรียบกับดวงจันทร์-ในระหว่างเนื้อหาสดุดีกษัตริย์
นี้ กวี ใช้ อลั งการชนิ ดต่ างๆ  เป็ น เครื่ องในการ
พรรณนาเกียรติคุณความสามารถของกษัตริย์ในด้าน
ต่างๆ จบลงถึงโศลกท่ี 46 
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ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก (ต่อ) 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
3 (ต่อ)        จารึกปราสาทกอมนับ K.701 เริ่มเนื้อหาสดุดี

กษัตริย์โศลกที่  18 สดุดีกษัตริย์ เปรียบกับดวง
อาทิตย์-ในระหว่างเนื้อหาสดุดีนี้กวีใช้อลังการชนิด
ต่างๆสรรเสริญเกียรติคุณและความสามารถด้าน
ต่างๆของกษัตริย์-จบเนื้อหาสดุดีโศลกท่ี 50 

4 K.95 โศลกท่ี 36–38 
 
K.323 โศลกท่ี 58-89 
 
K.279 โศลกท่ี 50-96 
K.290 โศลกท่ี 47-101 
K.701 โศลกท่ี 51-103 
(ว่าด้วยระเบียบอาศรม) 
 
K.279 โศลกท่ี 51-59 
K.290 โศลกท่ี 57-58 
K.701 โศลกท่ี 61-62 
(แขกอาศรม-ฐานันดร) 
 
K.279 โศลกท่ี 60-62 
K.290 โศลกท่ี 57-59 
K.701 โศลกท่ี 61-63 
(แขกอาศรม-อาจารย์) 
 
K.279 โศลกท่ี 63 
K.290 โศลกท่ี 60 
K.701 โศลกท่ี 64 
(คุณสมบัติตามฐานันดร) 

      กล่าวถึงการถวายอาศรมและปีขึ้นครองราชย์, 
กล่าวถึงทรัพย์ที่ ถวายแก่อาศรม, (K.95.36-38) 
กล่าวถึงระเบียบการเข้าใช้ศาสนสถานสำหรับบุคคล
ชั้นต่างๆ ตั้งแต่กษัตริย์จนถึงสามัญชน (K.95.39-
44) กล่าวถึงหัวหน้าอาศรมมีหน้าที่ต้อนรับแขกที่
เข้ามาใช้อาศรม (K.95.45-47) 
       กล่าวถึงการสถาปนารูปเคารพ (K.323.58-
59) ก ล่ า ว ถึ งท รั พ ย์ ที่ ถ ว าย แ ก่ ศ าส น ส ถ าน 
(K.323.60-64) ระเบียบห้ามนำคนของศาสนสถาน
ไปใช้งานนอกจากเวลาเกิดสงคราม (K.323.65-66) 
ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้ประโยชน์
ในศาสนสถาน (K.323.67-77) โทษสำหรับแขกใน
อาศรม  (K.323.78 -82 ) โทษสำหรับบุ คลากร 
(K.323.83-89)  
      เริ่มระเบียบอาศรมกล่าวถึงการถวายอาศรม
ให้ แก่ศาสนิกแต่ละลัทธิ  (K.279.50, K.290.47, 
K.701.51) กล่าวถึงแขกอาศรมตามฐานันดรศักดิ์
ตั้งแต่พระราชา-พราหมณ์-สมาชิกราชวงศ์-ขุนนาง
เหมือนกันทุกอาศรม (K.279.51-59, K.290.48-56, 
K.701.52-60) กล่าวถึงแขกอาจารย์นักบวช-แขก
อ า จ า ร ย์ ค ฤ หั ส ถ์ (K.279.60-62, K.290.57-59, 
K.701.61-63) เกณ ฑ์ คุณ สมบั ติ ของแขกแต่ละ
ฐ า นั น ด ร ศั ก ดิ์ (K.279.63, K.290.60, K.70164) 
กล่าวถึงสามัญชนลำดับสุดท้ายในฐานะแขก 
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ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก (ต่อ) 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
4 (ต่อ) 

 
K.279 โศลกท่ี 64-70 
K.290 โศลกท่ี 61-69 
K.701 โศลกท่ี 65-72 
(แขกสามัญชน-พิธีศราทธ์-
พิธีอาบ) 
 
K.279 โศลกท่ี 71-72 
K.290 โศลกท่ี 69-70 
K.701 โศลกท่ี 72-73 
(การดำรงชีพ-อาจาระของ
นักบวช) 
 
K.290 โศลกที่ 71 
K.701 โศลกที่ 74 
(ระเบียบเฉพาะอาศรม) 
 
K.279 โศลกท่ี 73 
K.290 โศลกท่ี 72 
K.701 โศลกท่ี 75 
(นักบวชเอาใจใส่เล่าเรียน) 
 
K.279 โศลกท่ี 74-75 
K.290 โศลกท่ี 73-74 
K.701 โศลกท่ี 76-77 
(อาจารย์-นักศึกษา) 
K.279 โศลกที่ 76 
(ระเบียบเฉพาะอาศรม) 

การบูชาวัวกปิลา พิธีกรรมศราทธ์และกำหนดวัน
ประกอบพิธี ศราทธ์พิธีสำหรับผู้ภักดีและไร้ญาติ พิธี
อาบ (K.279.64-70 , K.290.61-69, K.701.65-72) 
กล่าวถึงการดำรงชีพและอาจาระนักบวชในแต่ละ
อาศรม  (K.279.71-72, K.290.69-70, K.701.72-
73) ระเบียบห้ามนักบวชไวษณพอยู่กับสตรีบริเวณ
อาศรม แล ะขั บ ไล่ ภิ กษุ ทุ ศี ล ใน อ าศ รม พุ ท ธ 
(K.290.71, K.701.74) ระเบียบแต่ละอาศรมเริ่ม
กำหนดถวายปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพแก่นักบวชผู้ศึกษา
เล่าเรียนแต่ละอาศรมทุกวัน K.279.73, K.290.72, 
K.701.75)-กล่าวถึงการถวาย ไม้ชำระฟัน 4 ด้าม 
หมาก 8 ผล อาหารครึ่งอาฒกะ ใบพลู 60 ใบ ไต้ไฟ
และเชื้ อ เพลงอย่ างละ 1 อัน แก่อาจารย์และ
นักศึกษา(K.279.74-75, K.290.73-74, K.701.76-
77) -เนื้อหาไม่ครบ-(K.279.76) ระเบียบกำหนดไม้สี
ฟัน 3 ด้าม อาหาร 1 ปรัสถะ ใบพลู 40 ใบ หมาก 6 
ลูก ไต้ไฟและเชื้อเพลิงอย่างละ 1 แก่นักบวชสูงอายุ 
( K.279.77-78, K.290.75-76, K.701.78-79) 
ระเบียบกำหนดไม้สีฟัน 2  อาหาร 1 ปรัสถ ใบพลู 
30 หมาก 4 ไต้ไฟ -เชื้อเพลิงอย่างละ 1 สำหรับ
นั ก บ ว ช ห นุ่ ม  ( K.279.79-80, K.290.77-78, 
K.701.80-81) ระเบียบกำหนดอาหาร 2-3 กุฑุวะ 
หมาก 2 ใบพลู 20 ไต้ไฟ 1 สำหรับนักเรียนคฤหัสถ์
ผู้ เย า ว์  (K.279.81-82, K.290.79-80, K.701.82-
83) ระเบียบกำหนดอาหารสำหรับแขก ข้าวสุกจาก
ข้าวสาร 1 ขาริกาครึ่ง อาหารในภาชนะ 3 ใบ 
( K.279.83-84, K.290.81-82, K.701.84-85) 
ระเบียบกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้สอย มี กระถางธูป 
เตาไฟ หม้อน้ำ  
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ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก (ต่อ) 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
4 (ต่อ) 

 
K.279 โศลกท่ี 77-78 
K.290 โศลกท่ี 75-76 
K.701 โศลกท่ี 78-79 
(นักบวชสูงอายุ) 
 
K.279 โศลกท่ี 79-80 
K.290 โศลกท่ี 77-78 
K.701 โศลกท่ี 80-81 
(นักบวชหนุ่ม) 
 
K.279 โศลกท่ี 81-82 
K.290 โศลกท่ี 79-80 
K.701 โศลกท่ี 82-83 
(นักเรียนคฤหัสถ์ผู้เยาว์) 
 
K.279 โศลกท่ี 83-84 
K.290 โศลกท่ี 81-82 
K.701 โศลกท่ี 84-85 
(อาหารสำหรับแขก) 
 
K.279 โศลกท่ี 85-87 
K.290 โศลกท่ี 83-85 
K.701 โศลกท่ี 86-87 
(อุปกรณ์การศึกษา-เครื่องใช้
สอย-พิธีกรรม) 
 
K.279 โศลกท่ี 88 
K.290 โศลกท่ี 86 

สำหรับอาจารย์ทรงคุณวุฒิ-อาจารย์สูงวัย ถวายใบ
ลาน หมึก เหล็กจาร จัดอาหารพิเศษในช่วงเทศกาล 
และถวายภาชนะเถ้าแก่อาจารย์ไศวะ (K.279.85-
87, K.290.83-85, K.701.86-87) ร ะ เ บี ย บ
กำหนดให้ถวายเตียงนอนในกุฏิทุกปี (K.279.88, 
K.290.86, K.701.88) ระเบี ยบห้ ามจับกุมคนไร้
ความผิดในบริเวณอาศรม ห้ามทำร้ายกันในบริเวณ
อาศรม ห้ามทำร้ายสัตว์ในบริเวณอาศรมและบริเวณ
รอบบารายยโศธรตฏากะ (K.279.89-91, K701. 
89-91, K.290.87-89) ระเบียบห้ามพระราชธิดา 
พระราชนัดดา สตรีสูงอายุของพระราชาเข้าไปใน
ราชกุฏิ สตรีผู้ต่ำทรามและมีชื่อเสียงฉาวโฉ่ห้ามเข้า
มาในบริเวณอาศรม (K.279.92-93, K701. 92-93, 
K.290.90-91) ระเบียบกำหนดให้หัวหน้าอาศรม 
ทั้งสี่ช่วยกันดูแลบารายยโศธรตฏากะ ระเบียบห้าม
นำทรัพย์ของอาศรมไปใช้ในที่ อ่ืน (K.279.94-95, 
K701. 94-96, K.290.92-94) ระเบียบจัดคนรับใช้
แผนกต่างๆในอาศรม ตำแหน่งจารใบลาน ตำแหน่ง
รักษาราชกุฏิ ตำแหน่งรักษาห้องสมุด ตำแหน่งหา
ใบพลู  ตำแหน่ งหาน้ ำดื่ ม  ตำแหน่ งหาใบลาน 
ตำแหน่งหาใต้ไฟ ตำแหน่งหาวัตถุดิบประกอบ
อาหาร ตำแหน่งผลิตอาหาร แผนกผลิตข้าวสาร คน
รับใช้ประจำตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระเบียบกำหนด
อุปกรณ์เครื่องใช้สอยและคนรับใช้ประจำตำแหน่ง
หัวหน้าอาศรม บทลงโทษสำหรับหัวหน้าอาศรม 
(K.290.95-101, K.701.97-103) 
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ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก (ต่อ) 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
4 (ต่อ) 

 

K.701 โศลกท่ี 88 
(ถวายเตียงนอน) 
 
K.279 โศลกท่ี 89-91 
K.290 โศลกท่ี 87-89 
K.701 โศลกท่ี 89-91 
(ห้ามจับคนบริสุทธิ์- 
ห้ามจับสัตว์) 
 
K.279 โศลกท่ี 92-93 
K.290 โศลกท่ี 90-91 
K.701 โศลกท่ี 92-93 
(ห้ามสมาชิกราชวงศ์สตรีเข้า
ไปสู่ กุฏิ -ห้ ามสตรีฉาวโฉ่ - 
เลมทรามเข้าบริเวณอาศรม) 
 
K.279 โศลกท่ี 94-96 
K.290 โศลกท่ี 92-94 
K.701 โศลกท่ี 94-96 
(หัวหน้าอาศรมช่วยกันดูแล
บาราย-ห้ามนำทรัพย์ไปที่
อ่ืนนอกอาศรม) 
 
K.290 โศลกท่ี 95-101 
K.701 โศลกท่ี 97-103 
(กำหนดคนรับใช้ตามปักษ์-
ประจำอาศรม -ตำแหน่ ง
หั วหน้ าอาศรม -ตำแหน่ ง
อาจารย์ใหญ่-ปลดหัวหน้า) 
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ตารางที่ 9 แสดงโครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อในแต่ละจารึก (ต่อ) 

โครงสร้างท่ี ลำดับโศลกแต่ละจารึก เนื้อหาโดยย่อแต่ละจารึก 
 

5 
K.95 โศลกท่ี 49 
 
K.323 โศลกท่ี 90-92 
 
K.279 โศลกขาดหาย 
 
K.701 โศลกท่ี 104-108 
K.290 โศลกท่ี 102-108 

      กล่าวถึงการสาปแช่งและอวยพร (K.95.49) 
คำสั่งกษัตริย์ที่มีต่อกษัตริย์องค์ต่อไปในอนาคตให้
รักษาหน้าที่ (K.323.90-91) คำสาปแช่งและอำนวย
พร (K.323.92) กล่าวถึงบุญหรือหน้าที่กษัตริย์และ
คำร้องขอต่อกษัตริย์ในอนาคตรวมทั้งโอรส มนตรี
และผู้นำให้ช่วยกันคุ้มครองรักษาสิ่งที่กษัตริย์ได้
สร้างไว้  (K.701.104-107) กล่ าวถึ งคำสาปแช่ ง
อำนวยพร (K.701.108) กล่าวถึงคำร้องขอของ 
พระเจ้ายโศวรมันต่อกษัตริย์กัมพูชาในอนาคตให้
ตระหนักถึงหน้าที่ ของกษัตริย์และรักษาสิ่ งที่
พระองค์กระทำไว้ให้คงอยู่ (K.290.102-105) คำสั่ง
ให้คณะมนตรีรายงานความผิดในอาศรมต่อองค์
กษั ตริย์  (K.290.106) กล่ าวถึ งคำสาปแช่ งและ
อำนวยพร (K.290.107-108)   

 
 

3.5 ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาระหว่างจารึก 

 จารึกยโศธราศรมทั้ง 5 หลัก นอกจากมีรูปแบบลักษณะภายนอกและรูปแบบลักษณะด้าน
โครงสร้างเนื้อหาที่เหมือนกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาภายในจารึกที่มีเนื้อหา
เหมือนกันและแตกต่างกันในแต่ละหลัก โดยผู้วิจัยพิจารณาเนื้อหาที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
โดยสังเขปตามโครงสร้างเนื้อหาจารึกที่กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้า ดังนี้ 
 พิจารณาเนื้อหาตามโครงสร้างของจารึกทั้ง 5 โครงสร้างดังกล่าวข้างต้น จารึกแต่ละหลัก  
มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน โดยเนื้อหาส่วนนอบน้อมเทพ จารึกยโศธราศรม 4 หลัก ใช้ข้อความกล่าวนอบ
น้อมเทพ 2 โศลกเหมือนกัน ได้แก่ จารึกโลเล็ย K.323, จารึกไพรปราสาท K.279, จารึกปราสาทเทพ
นม K.290, จารึกปราสาทกอมนับ K.701, ส่วนจารึกเขาพระบาท K.95 มีข้อความกล่าวนอบน้อมเทพ
ขึ้นต้นจารึกเป็นลักษณะเฉพาะตนไม่เหมือนจารึก 4 หลักดังกล่าว นอกจากนี้จารึกปราสาทเทพนม 
K.290 เป็นจารึกเนื่องในพระพุทธศาสนามีบทกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพ่ิมเข้ามา 1 โศลก และ 
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น่าสังเกตว่าจารึกหลักนี้ ซึ่งเป็นจารึกเนื่องในพุทธศาสนาก็ใช้ข้อความกล่าวนอบน้อมเทพเหมือนจารึก
ประจำอาศรมเนื่องในศาสนาพราหมณเ์หมือนกัน   
 เนื้อหาว่าด้วยวงศ์ของกษัตริย์ โดยเนื้อหาส่วนนี้มีจำนวน 15 โศลกเท่ากัน ปรากฏข้อความ
เหมือนกันทุกจารึกในแต่ละอาศรม เนื้อหาสรรเสริญสดุดีกษัตริย์  ส่วนนี้กวีในแต่ละอาศรมต่าง
ประพันธ์โศลกสันสกฤตสรรเสริญกษัตริย์เป็นสำนวนของตนเอง ได้แก่ จารึกโลเล็ย K.323 เป็นจารึก
เนื่องในศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย มีเนื้อหาว่าด้วยบทสรรเสริญสดุดีกษัตริย์ 40 โศลก, จารึก  
ไพรปราสาท K.279 เป็นจารึกประจำพราหมณาศรม 32 โศลก, จารึกปราสาทกอมนับ K.701 เป็น
จารึกประจำไวษณวาศรม 33 โศลก, และจารึกปราสาทเทพนม K.290 เป็นจารึกประจำเสาคตาศรม 
28 โศลก น่าสังเกตว่าเนื้อหาสดุดีกษัตริย์ในจารึกลำดับสุดท้ายนี้ซึ่งเป็นจารึกเนื่องในพระพุทธศาสนา
ยังใช้ขนบการสดุดีกษัตริย์ตามรูปแบบที่อิงอยู่กับแนวคิดศานาพราหมณ์เป็นหลัก 
 

3.6 การแปลจารึกยโศธราศรม  

 ผู้วิจัยใช้จารึกยโศธราศรมจำนวน 5 หลัก ที่รวบรวมโดย Auguste Barth และ Abel 

Bergaigne ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2436 (1893) ในหนังสือ ‘Inscriptions Sanscrites de Campa et du 

Cambodge’ และรวบรวมโดย George Cœdès ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2451 (1908) ในวารสาร ‘Journal 

asiatique’, และตี พิมพ์ปี  พ .ศ. 2475 (1932) ในวารสาร ‘Bulletin de l’École Française 

d’Extrême-Orient (BEFEO)’ จะเห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าว แม้เดิมจะถ่ายถอดด้วยอักษรโรมันอยู่

แล้ว แต่ก็มีพยัญชนะและสระบางตัวที่ยังไม่ได้ถูกปรับใช้เป็นระบบนิยมสากลทั้งหมด เนื่องจากข้อมูล

ได้ถูกรวบรวมปริวรรตขึ้นก่อนที่จะมีมติร่วมกันใช้ระบบที่เป็นเกณฑ์สากล1 ได้แก่ เสียงพยัญชนะเสียด

แทรกที่เพดานอ่อน เดิมใช้อักษรโรมันรูป ‘ ҫ ’ ซ่ึงตรงกับอักษรเทวนาครี ‘श’ ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษร

โรมันระบบสากลรูป ‘ ś ’ เสียงเสียดแทรกลิ้นม้วน เดิมใช้อักษรโรมันรูป ‘sh’ ซึ่งตรงกับอักษรเท

วนาครี ‘ ष ’ ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันระบบสากลรูป ‘ṣ’ รูปสระเกิด ณ ฐานเสียงลิ้นม่วน เดิมใช้

อักษรโรมันรูป  ‘ ṛi ’ ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันระบบสากลรูป ‘ ṛ ’ ตรงกับอักษรเทวนาครี ‘ ऋ ’ 

ตัวเลขอารบิกและตัวเลขโรมันที่อยู่ในสัญลักษณ์ […] วงเล็บเหลี่ยม ที่ยกสูงขึ้นเหนือข้อความ 

ตัวอย่าง śrīpuṣka[II]rā[2]kṣa เป็นตัวเลขโรมันปรากฏในวงศ์เล็บเหลี่ยม หมายถึงบอกบรรทัดในจารึก
 

1 นักบุรพคดีศึกษาได้จัดประชุมสภาและแต่งตั้งกรรมการเพื่อศึกษามีมติความเห็นร่วมกันในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การใช้และ
ถ่ายถอดอักษรที่ใช้บันทึกภาษาสันสกฤตเป็นอักษรโรมันหลายคราว ก่อนที่จะมีมติร่วมกันปรับใช้เกณฑ์ถ่ายถอดโดยคณะกรรมการถ่าย
ถอดศัพท์ซ่ึงแต่งตั้งโดยสภาราชสมาคมแห่งเอเชีย (Royal Asiatic Society) เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2465 และได้รับการ
รับรองจากสภาในการประชุมเมื่อวันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 และเผยแพร่เพื่อเป็นข้อมูลใช้ทั่วไป (George A, and 

others,1923) 
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เขาพระบาท K.95 และจารึกโลเลย K.323  ในตัวอย่างดังกล่าวจากจารึกเขาพระบาท K.95 โศลกท่ี 2 

เริ่มบรรทัดที่ 2 ในแต่ละด้าน ส่วนตัวเลขอารบิก ในสัญลักษณ์ […] วงเล็บเหลี่ยม ที่ปรากฏอยู่หน้าแต่

ละบรรทัดจารึกไพรปราสาท K.279 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และจารึกปราสาทกอมนับ 

K.701 เป็นตัวเลขบอกบรรทัดในจารึกหลักนั้นๆ    
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3.7 ข้อมูลทั่วไปและบทแปลจารึกยโศธราศรม 

 

 

ข้อมูลทั่วไปจารึกเขาพระบาท K.95 

*** 

 

อักษร  นาครี (อินเดียเหนือ), ขอมโบราณ  

ภาษา  ภาษาสันสกฤต  

อายุ  พ.ศ.1432  

ลักษณะ  แท่งหินทราย มี 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 32 บรรทัด จำนวน 50 

โศลก ด้านที่ 2 มี 34  บรรทัด จำนวน 49 โศลก  

สถานที่พบ  เขาพระบาท จังหวัดกำปงจาม  

ปัจจุบันอยู่ที่  คลังอภิรักษ์สถานอังกอร์  
(Dépôt de la Conservation d'Angkor)  

พิมพ์เผยแพร่ก่อนหน้านี้  จารึกตีพิมพ์โดย โอกุสต์ บาร์ธ (Auguste Barth) และ  

อาเบล แบร์แกนญ์ (Abel Bergaigne), อาร์. ซี. มาชุมดาร์ 

(C. R. Majumdar), ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร   
  1) Bergaigne, Abel.(1893). Inscription 

Sanscrites de Campa et du Cambodge. Paris: 

Imprimeir nationale.  

  2) Majumdar, R. C.  ( 1 9 5 3 ) .  Inscriptions of 

Kambuja. Calcutta: The Asiatic Society. 
3) ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร. (2521). จารึกบนเสาหินที่ตำบล

พระบาทของพระเจ้ายโศวรมัน ม.ศ.811 พ.ศ. 1432.

ศิลปากร 22, 4, (พฤศจิกายน 2521): 46-59. 
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บทแปลและอรรถาธิบายจารึกเขาพระบาท K.95 
 

 โศลกที่ 1 อนุษฏุภฉันท์ 
 [1, I]utpattisthitisaṅhāra- karaṇañ jagatāṃ patīn ǀ 

 namantu manmathārāti- murāricaturānanān ‖ 

คำแปล: ขอนอบน้อมเคารพพระผู้เป็นศัตรูของกามเทพ2 (พระศิวะ) พระผู้เป็นศัตรูของมุระ3 

(พระวิษณุ) พระผู้มี 4 พักตร์ (พระพรหม)  ผู้เป็นใหญ่แห่งสัตว์โลกหลาย ผู้เป็นอุบัติการณ์  

ผู้ธำรงรักษา ผู้วิวัฏฏการณ์  
 

 โศลกที่ 2 วสันตดิลกฉันท ์
 āsīd aninditapureśvaravaṅśajāta- 
 -ś śrīpuṣka[II]rā[2]kṣa iti śambhupurāptarājyaḥ ǀ 
 rājño mahendragirimūrddhakṛtāspadasya 
 mātuḥ sthiras samiti mātulamātulo yaḥ ‖  

คำแปล: ได้มีพระราชาผู้สมภพในวงศ์แห่งผู้เป็นใหญ่ในเมืองอนินทิตปุระ4 ผู้ได้ราชสมบัติ 

ในเมืองศัมภุปุระ5 ชื่อว่า ‘ศรีปุษกรากษะ’6 ผู้มีความแข็งแกร่งในสงคราม เป็นพระมาตุละ

ของพระมาตุละของพระมารดาของพระราชาผู้มีที่ประทับอันสร้างขึ้นที่ยอดเขามเหนทระ7   

 
2  ผู้เป็นศัตรูกามเทพ หมายถึงพระศิวะ ตามตำนานกามเทพใช้กลวิธีกระตุ้นให้พระศิวะผู้ปลีกวิเวกบำเพ็ญเพียรตบะเกิดความชอบพอ

กับพระนางปารวตี หรือทำลายตบะพระศิวะ ด้วยสาเหตุนี้จึงถูกพระศิวะใช้ดวงตาที่ 3 เผาทำลายเป็นผุยผง กามเทพจึงเป็นเทพที่ไร้

ร่างกายนับแต่นั้น ซ่ึงมีอีกชื่อว่า ‘อนังคนะ’ (Dowson, 1957: 146)  
3  ผู้เป็นศัตรูของมุระ หมายถึงพระวิษณุ อสูรมุระตนนี้เกิดจากพระกัศยปประชาบดีกับพระนางทนุผู้เป็นภรรยาข้อมูลในวามนะ 

ปุราณะ กล่าวว่า อสูรตนนี้มีความสลดใจที่ได้เห็นกองซากศพเหล่าอสูรพี่น้องที่ถูกเหล่าเทวะสังหาร จึงปลีกวิเวกบำเพ็ญตบะเพื่อขอพร

พระพรหม โดยพระพรหมเห็นความเพียรจึงประทานพรที่อสูรตนนี้เลือก พรที่พระพรหมประทานมีอยู่ว่า ‘ใครก็ตามเมื่อได้สัมผัสกับ

หัตถ์ตนเองในสงคราม ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวะหรือใครๆก็ตามล้วนต้องสิ้นชีพลง ’ (Mani, 1975: 511) อสูรมุระมีหน้าที่

คุ้มครองเมืองหลวงของนรกาสูรชื่อว่า ‘ปราคชโยติษะ’ อสูรตนนี้เมื่อได้รับพรจากพระพรหมก็มีความหยิ่งผยองลำพองตัวเที่ยวท้ารบกับ

พวกยักษ์คนธรรพ์แต่ไม่มีใครกล้าต่อกรด้วย แม้กระทั้งไปท้ารบกับพระอินทร์ที่เมืองอมราวดีก็สามารถเอาชนะได้ วันหนึ่งอสูรมุระไปท้า

รบกับกษัตริย์รฆุแห่งสุริยวงศ์บนโลกมนุษย์ผู้กำลังทำยัชญพิธีแต่ได้รับคำแนะนำจากฤษีวสิษฐะให้ไปท้ารบกับพระยมผู้ไม่มีวันตายจะมี

ประโยชน์กว่ารบกับกษัตริย์ในเมืองมนุษย์ อสูรมุระจึงไปท้ารบกับพระยมผู้เป็นธรรมราชา พระยมออกอุบายให้อสูรมุระไปท้ารบกับ  

พระวิษณุผู้เป็นเจ้านายตนถ้ารบชนะจึงจะยอมอยู่ในอาณัติคำอสูรทุกอย่าง อสูรมุระจึงไปท้ารบกับพระวิษณุ เป็นพระวิษณุใช้อาวุธ

สุทรรศนจักรทำลายเมืองหลวงของนรกาสูรซ่ึงถูกปกป้องอย่างดีจากอสูรมุระ และพระวิษณุก็ได้ใช้อาวุธนี้สังหารนรกาสูรและอสูรมุระ 

(Mani, 1975: 511)   
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 โศลกที่ 3 อุปชาติฉันท ์
 tadvaṅśajo vyādhapurādhirāja- 
 santāna[III]saṃpāditamātṛ[3]vaṃśaḥ ǀ 
 rājendravarmmeti guṇaikarāśi- 
 ravāpa yaś śambhupure ’pi rājyam ‖  

คำแปล: พระราชา ผู้สมภพในวงศ์แห่งกษัตริย์ปุษกรากษะนั้น ผู้ที่วงศ์ข้างฝ่ายมารดาสืบ

สันตติวงศ์มาจากกษัตริย์แห่งเมืองวยาธปุระ8 ผู้ เป็นศูนย์รวมแห่งคุณสมบัติมากมาย  

มีพระนามว่า ‘ราเชนทรวรมัน’9 ได้เสวยราชสมบัติในเมืองศัมภุปุระ 

 
  

 
4  ‘เมืองอนินทิตปุระ’ เช่ือกันว่าเป็นเมืองในสมัยอาณาจักรเจนละ บริเวณสถานที่ตั้งเมืองยังเป็นที่ถกเถียงกัน Cœdès (1928: 133) 

เสนอว่าเมืองตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองพระนคร(เสียมเรียบ)ฝั่งด้านเหนือโตนเลสาบ โดยอาศัยข้อมูลจารึก Prasat Trapeang 

Run K.598 ซ่ึงกล่าวถึงชื่อเมืองอนินทิตปุระและเป็นบริเวณที่พบจารึกหลักนี้เป็นสถานที่กำหนดที่ตั้ง ปัจจุบันอยู่ในอำเภอสูทรนิคม 

(ររមករូររនិគម) จังหวัดเสียมเรียบ Michael Vickery (1998: 384) เสนอว่าอนินทิตปุระเป็นชื่อเมืองของกลุ่มเครือญาติมีบทบาทสำคัญ

ในศตวรรษที่ 8 สมัยก่อนเมืองพระนคร บริเวณสถานที่ตั้งเมืองอยู่ระหว่างจังหวัดกำปงธม (ខេត្តកុំពង់ធុំ) และจังหวัดกำปงจาม (ខេត្តកុំពង់ចាម)  
5  ‘เมืองศัมภุปุระ’ เป็นเมืองสำคัญในสมัยอาณาจักรเจนละหรือสมัยก่อนพระนคร เชื่อกันว่าเมืองตั้งอยู่บริเวณจังหวัดกระเจะ (ខេត្ត

រកខ ះ)  
6  พระเจ้าศรีปุษกรากษะ เป็นกษัตริย์แห่งเมืองอนินทิตปุระ ได้ครองเมืองศัมภุปุระ [อาจเกี่ยวข้องโดยการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่ง
เมืองศัมภุปุระ] อาร์. ซี. มาชุมดาร์ (R. C. Majumdar) (1953:55) ระบุว่ากษัตริย์องค์นี้เป็นองค์เดียวกับที่ถูกกล่าวถึงในจารึก 
Preah Theat Kvan Pir K.121 ซ่ึงเป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในจังหวัดกระแจะ (ខេត្តរកខ ះ) กัมพูชาปัจจุบัน จารึกนี้กล่าวถึงการ

สถาปนาเทวูปนาม ‘ศรีปุษกรากษะ’ โดยผู้มีชื่อว่า ‘ปุษกระ’ ระบุศักราชปี 638 ตรงกับ พ.ศ. 1259 นอกจากนี้ชื่อของกษัตริย์องค์นี้ยัง
ถูกกล่าวถึงในจารึก Prasat Pram Loveng K.6-7 เมือง Thap Muoi  จังหวัด Đồng Tháp เวียดนามปัจจุบัน โดยจารึก
กล่าวถึง ‘พระกัมรเตง อัญ ศัมภุวรมัน’ เป็นผู้สถาปนาเทวรูปชื่อ ‘ปุษกรากษะ’ (Jacobsen, 2008: 26)  
7  ‘มเหนฺทฺรคิริมูรฺธกฺฤตาสฺปท’ แปลว่า ที่ประทับอันสร้างขึ้นที่ยอดเขามเหนทระ พ้องกับศัพท์ในโศลกที่ 9 ด้านล่าง ‘มเหนฺทฺรไศลกฺ

ฤตสถิต’ ศัพท์ดังกล่าวบ่งบอกถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จะสังเกตได้ว่า พระองค์เป็นพระญาติห่างไกลจากพระเจ้าศรีปุษกรากษะ

ดังกล่าวข้างต้น ประมาณ 3 ชั่วรุ่น โดยพระองค์อยู่ถัดมาในรุ่นที่ 3 โดยพระมารดาของพระองค์มีศักดิ์เป็นพระกนิษฐา (1) ของพระ

มาตุละผู้ไม่ปรากฏชื่อในจารึก แต่ Lawrence Palmer Briggs (1974: 81) ระบุชื่อที่ไม่ปรากฏนามในโศลกนี้ว่าเป็น ‘นฤป

ตีนทรวรมัน’ (2) พระมาตุละผู้ไม่ปรากฏชื่อดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าศรีปุษกรากษะโดยเป็นพระ เชฏฐาของมารดาของ

พระองค์ 
8  ‘เมืองวยาธปุระ’ เช่ือวา่เป็นเมืองหลวงอาณาจกัรฟูนัน สถานที่ตั้งเมืองอาจอยู่ที่อังกอร์บุเรยปจัจุบัน (Angkor Borei) (Cœdès, 

1971: 68) 
9  พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 1 เป็นพระอัยกา (เสด็จปู่) ของพระนางอินทรเทวี (มารดาพระเจ้ายโศวรมัน) สมภพในวงศ์ที่สืบมาจากพระ
เจ้าปุษกรากษะ พระชนนีของพระองค์สืบสันตติวงศ์มาจากกษัตริย์แห่งเมืองวยาธปุระ  
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 โศลกที่ 4 วสันตดิลกฉันท ์
 tasy ākalaṅkatuhināṅśuviśuddhakīrtteḥ 

 putro babhūva nṛpatīndradevyām ǀ 

 [IV]yo dṛptaśatrubhujage[4]ndrabhujaṅgaśatru- 

 r yyodhāgranīr yyudhi mahīpativarmanāmā ‖ 

คำแปล: พระเจ้าราเชนทรวรมันนั้นผู้มีเกียรติยศบริสุทธิ์ดุจรัศมีแสงจันทร์ไร้รอยตำหนิ   

กับพระนางนฤปตีนทรเทวี ได้ให้กำเนิดพระโอรส ผู้เป็นจอมทัพในสนามรบ ผู้เป็นเหมือน

พญาครุฑมีพญานาคผู้หยิ่งผยองเป็นศัตรู พระนามว่า ‘มหีปติวรมัน’10 

 

 โศลกที่ 5 อุปชาติฉันท์ 
 atha dvijo ’gastya iti pratīto 
 yo vedavedāṅgavid āryyadeśe ǀ 
 labdhodayo yā ma[V]hiṣīddhavaṅśā 
 [5]yaśomatīti prathitā yaśobhiḥ ‖ 

คำแปล: ลำดับนั้น พราหมณ์ มีชื่อว่า ‘อคัสตยะ’11 ผู้รู้พระเวทและองค์ประกอบของ 

พระเวท มีกำเนิดมาจากอารยประเทศ12 มเหสี (ของพราหมณ์) ผู้มีวงศ์อันรุ่งเรืองไพบูลย์  

มีชื่อเสียงแพร่ไปด้วยเกียรติยศ ชื่อว่า ‘ยโศมตี’ 

 
 โศลกที่ 6 อุเปนทรวัชราฉันท ์
 sutas tayor yyo yudhi durmmadaś śrī- 

 narendravarmmeti narendravaryyaḥ ǀ 

 mahīpates tasya suteva lakṣmī- 

 r nnarendralakṣmīr iti yā babhū[VI]va ‖ 

คำแปล : โอรสของอคัสตยะพราหมณ์และพระนางยโศมตีนั้น ผู้ทรนงตนในสงคราม  
เป็นผู้ยอดเยี่ยมเยี่ยมในหมู่กษัตริย์ พระนามว่า ‘ศรีนเรนทรวรมัน’13 ธิดาของกษัตริย์
พระองค์นี้ เปรียบดั่งพระลักษมี พระนามว่า ‘นเรนทรลักษมี’ ได้สมภพแล้ว   

 
10  พระเจ้ามหีปติวรมัน เป็นโอรสของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 1 กับพระนามนฤปตีนทรเทวี และเป็นพระราชบิดาของพระนางอินทร
เทวี (พระมารดาของพระเจ้ายโศวรมัน)  
11  ‘อคัสตยะพราหมณ์’ เป็นบรรพบุรุษลำดับแรกของพระนางอินทรเทวี (มารดาพระเจ้ายโศวรมัน) อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงหรือธิดา
ผู้นำถิ่นชื่อว่ายโศมตี 
12  ‘อารฺยเทศ’ หมายถึงประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป 
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 โศลกที่ 7 วสันตดิลกฉันท์ 
 [6]tasyām aridviradarājamṛgādhipena 

 janyeṣu rājapativarmmanarādhipena ǀ 

 rājendradevy amaragarbhanibhodapādi 

 yā diṅmukhāvalivikīrṇṇaviśuddhakīrttiḥ ‖ 

คำแปล: ธิดาชื่อราเชนทรเทวี14 ผู้เหมือนกับธิดาของเทวะ มีชื่อเสียงบริสุทธิ์ฟุ้งกระจาย

ต่อเนื่องไปทุกทิศทาง สมภพขึ้นมาแล้วในพระนางนเรนทรลักษมีนั้นกับพระราชาราชปติ- 

วรมัน ผู้ซึ่งในสงครามเปรียบดั่งพญาราชสีห์มีพญาช้างเป็นศัตรู 

 โศลกที่ 8 วสันตดิลกฉันท์ 
 tasyām ajī[VII]janad aneka[7]narendrasiṅha- 
 vaṅśodayāya sa mahīpativarmmadevaḥ ǀ 
 devīm anuttamavapuśśriyam indradevīṃ 
 dugdhābdhidhautayaśasan tapatīm ivārkkaḥ ‖ 

คำแปล: เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งวงศ์ของเหล่ากษัตริย์ผู้คล้ายราชสีห์ (สีหะราชวงศ์)  

พระเจ้ามหีปติวรมเทวะนั้น15 กับพระนางราเชนทรเทวีนั้น ก็ได้ให้กำเนิดพระเทวี มีชื่อว่า 

‘อินทรเทวี’ ผู้มีรัศมีสวยงามที่สุด มีเกียรติยศบริสุทธิ์ประดุจทะเลน้ำนม ราวกับว่า 

พระอาทิตย์ให้กำเนิดนางตปต ี

 โศลกที่ 9 อุปชาติฉันท์ 
 athābhavat tasya mahe[8]ndraśaila- 
 kṛtasthite[VIII]ś śrījayavarmmanāmnaḥ ǀ  
 narendravṛṇdārakavanditāṅghre- 
 -s sūryyadyotis sūnuranūnavīryyaḥ ‖ 

คำแปล: ลำดับนั้น พระโอรสของกษัตริย์ ผู้มีชื่อว่า ‘ศรีชัยวรมัน’16 ผู้มีที่ประทับอันสร้างขึ้น

ที่ภูเขามเหนทระ มีพระบาทอันเหล่ากษัตริย์ผู้เป็นผู้นำเคารพกราบไหว้ (โอรสพระองค์นี้)  

มีแสงรัศมีดั่งดวงอาทิตย์ มีความกล้าหาญครบสมบูรณ์แบบ  
 

13  ‘พระเจ้าศรีนเรนทรวรมัน’ เป็นโอรสของอคัสตยะพราหมณ์กับพระนางยโศมต ีมีธิดานามว่านเรนทรลักษมี  
14  ‘พระนางราเชนทรเทวี’ เป็นธิดาของ ‘พระนางนเรนทรลักษมี’ ซ่ึงเป็นธิดาของกษัตริย์ ‘นเรนทรวรมัน’ ผู้ซ่ึงสืบเชื้อสาย (เป็นโอรส) 
มาจากพราหมณ์ ‘อคัสตยะ’ และ ‘พระนางยโศมตี’ 
15  ‘พระราชามหีปติวรมัน’ กับ ‘พระนางราเชนทรเทวี’ เป็นพระราชบิดาและพระมารดาของ ‘พระนางอินทรเทวี’  
16 หมายถึง ‘พระเจา้ชัยวรมันที่ 2’ 
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 โศลกที่ 10 อุปชาติฉันท์ 
 mahīpatiś śrījayavarddhano yo 
 garbheśvaraś śrījayavarddhanākhyaḥ ǀ  
 [9]rājyasthitaś śrījayavarmmanāmā 
 [IX]mahāmahīpālaśirodhṛtāṅghriḥ ‖ 

คำแปล: พระโอรส (พระเจ้าชัยวรมันที่ 3) ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ผู้ทำความรุ่งเรืองและ 

ชัยชนะให้เจริญขึ้น เป็นใหญ่ตั้งแต่เกิด17 มีชื่อว่า ‘ศรีชัยวรรธนะ’18 ดำรงอยู่ในราชสมบัติ  

มีพระนามว่า ‘ศรีชัยวรมัน’19 ผู้มีพระบาทอันวางอยู่เหนือเศียรของเหล่ากษัตริย์จำนวนมาก 

 
 โศลกที่ 11 อุปชาติฉันท์ 
 tasyādhirājo jananījananyā 

 jaghanyajo ’jayyaparākramo yaḥ ǀ 

 rudraikacitto raṇaraudrakarmmā 

 śrī[10]rudravarmmeti viśuddhadharmmā ‖  

คำแปล: พระอนุชาของพระอัยยิกา (ยาย, แม่ของแม่)  ของพระราชาผู้อธิราชนั้น (ชัยวรมัน

ที่ 3)20 ผู้มีความกล้าหาญไม่มีใครสามารถเอาชนะได้ มีจิตเสมอดั่งพระรุทระ ผู้มีวีรกรรม

อย่างอาจหาญในสนามรบ ทำหน้าที่ได้อย่างหมดจดยิ่ง มีพระนามว่า ‘ศรีรุทรวรมัน’ 

 
 โศลกที่ 12 อุปชาติฉันท์ 
 tadbhāgine[X]yo guṇaratnasindhu- 

 r vvasundharādohavidagdhabuddhiḥ ǀ 

 pṛthūpamo yaḥ pṛthivīndravandyaḥ 

 pṛthvīpatiś śrīpṛthivīndravarmmā ‖  

 
17  เป็นใหญ่ตั้งแต่กำเนิด ‘ครฺเภศฺวร’  
18  ศรีชัยวรรธนะ ‘ศฺรชียวรฺธน’ 
19  หมายถึง พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 2 ในอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระนคร ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาราวกลาง
ศตวรรษที่ 9 แต่ยังไม่พบจารึกที่สร้างขึ้นสมัยพระองค์ครองราชย์ มีเฉพาะจารึกสมัยหลังที่กล่าวถึงพระองค์ ในจารึกยโศธราศรมสมัย
พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ตอนกล่าวถึงลำดับบรรพบุรุษดังกล่าว มีกล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 ซ่ึงเป็นพระญาติห่างใกล้ น่าจะเป็น
หลักฐานที่กล่าวถึงพระองค์เป็นครั้งแรก และมีจารึกอีกหลายหลักที่สร้างขึ้นในสมัยหลังที่กล่าวถึงพระองค์ โดยเฉพาะกล่าวถึง
ความสามารถของพระองค์ในการคล้องช้าง เช่น จารึกปราสาทจัก K.521 ผู้สร้างจารึกได้พรรณนาย้อนหลังถึงบรรพบุรุษของตน โดย
กล่าวย้อนหลังถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 เป็นลำดับแรก และกล่าวถึงปีครองราชย์ของพระองค์ ปีศักราช 772 (พ.ศ.1393) 
20  ตสยฺ สรรพนาม น่าจะหมายถึงพระเจา้ชัยวรมันที ่3 ซึ่งต่อเนื่องกับโศลกข้างตน้กล่าวถึงพระเจา้ชัยวรมันที่ 3 โดยตรง 
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คำแปล: หลานของพระเจ้าศรีรุทรวรมันนั้น ผู้เหมือนกับมหาสมุทรมีคุณธรรมเป็นทรัพย์  

ผู้เปรียบประดุจพระเจ้าปฤถุ ผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการดูดทรัพย์จากแผ่นดิน เป็นที่

เคารพของเหล่ากษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีชื่อว่า ‘ศรีปฤถิวีนทรวรมัน’  

 

 โศลกที่ 13 อินทรวัชราฉันท์ 
rājanyavaṅśāmbaracandralekhā 

śrīrudravarmmā[11]vanipālakanyā ǀ 

[XI]rājñī satī śrīnṛpatīndravarmma- 

putryās sutā yā surasundarīva ‖  

คำแปล: พระธิดา21 ของกษัตริย์ศรีรุทรวรมัน ผู้เหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวบนท้องฟ้าคือวงศ์

ของเหล่ากษัตริย์ เป็นกษัตรีย์ เป็นกุลสตรีมีคุณธรรม เป็นพระธิดาของบุตรีของพระเจ้า - 

ศรีนฤปตีนทรวรมัน ประดุจดั่งธิดาของเทวะ 

  
โศลกที่ 14 อุปชาติฉันท์ 
tayoḥ kumāro ’rikarīndrasiṅho 

nṛsiṅhavandyo narasiṅhadṛptaḥ ǀ 

gāṃ diṅmukhapreṅkhada[12]khaṇḍakīrtti- 

r yyaś śrīndrava[XII]rmmā sakalāṃ babhāra ‖  

คำแปล: พระราชกุมารของพระเจ้าศรีปฤถวีนทรวรมันกับธิดาของพระเจ้าศรีรุทรวรมันนั้น 

ผู้เหมือนสิงห์มีช้างเป็นศัตรู ผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญเพราะเป็นบุคคลคล้ายสิงห์ ผู้มีความ

อหังการเหมือนนรสิงห์  ผู้มี เกียรติยศแพร่กระจายไปทุกทิศทางไม่มีอะไรขวางกั้น 

ครอบครองผืนแผ่นดินไว้ได้ทั้งหมด มีพระนามว่า ‘ศรีอินทรวรมัน’22 
   

 
21  -กนฺยา ในคำสมาสนี้เป็นลูกสาว หรือธิดาของพระเจ้าศรีรุทรวรมัน สุตา เป็นธิดาของธิดาของพระเจ้าศรีนฤปตีนทรวรมัน เป็นพระ
มเหสีของพระเจ้าปฤถิวีนทรวรมัน เป็นพระราชมารดาของพระเจ้าอินทรวรมัน (ศรีปฤถิวีนทรเทวี)  
22  พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์แบบห่างใกล้กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 พระบิดาของพระองค์ [ปฤถิวีนทรวรมัน] 
เป็นหลานและเป็นชามาตุของพระเจ้ารุทรวรมันที่ 2 มารดาของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เป็นธิดาของพระเจ้ารุทรวรมันที่ 2 พระมเหสี
ของพระเจ้ารุทรวรมันที่ 2 เป็นธิดาของพระเจ้านฤปตีนทรวรมัน พระเจ้ารุทรวรมันที่ 2 เป็นพระอนุชาของพระอัยยิกา [ยาย/แม่ของแม่] 
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 3  
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โศลกที่ 15 อุปชาติฉันท์ 
śilāmaye veśmaniliṅgamaiśaṃ 

śrīndreśvarābhikhyam atiṣṭhipad yaḥ ǀ  

īśasya devyāś ca samaṃ ṣad arcca- 

ś cakhāna ca śrīndrataṭākam agrayam ‖ 

คำแปล: พระเจ้าศรีอินทรวรมัน ได้ทรงให้ประดิษฐานสัญลักษณ์พระศิวะ (ศิวลิงค์) บน

ปราสาทอันสร้างมาจากหิน ชื่อว่า ‘ศรีอินทเรศวร’23 รูปเคารพ 6 องค์24 เสมอกับพระศิวะ

และเทวี (ของพระศิวะ) และทรงให้ขุดสระบารายอันดีเยี่ยมชื่อว่า ‘ศรีอินทรตฏากะ’ 

 

 โศลกที่ 16 มันทากรานตาฉันท์ 
 [13]tenaita[XIII]syām avanipatinā śrīndradevyāṃ mahiṣyāṃ 
 niśśeṣāśāvitatayaśasā tejasām ekarāśiḥ ǀ 
 bhūbhṛtputrayām iva purabhidotpāditaḥ kārttikeya- 
 ś śaktiṃ bibhrad ripukulabhi[14]daṃ śrīyaśo[XIV]varmmadevaḥ ‖  

คำแปล: พระเจ้าศรียโศวรมเทวะ ผู้เป็นศูนย์รวมแห่งพระบรมเดชานุภาพทั้งหลาย ด้วย 

พระเกียรติยศของพระองค์แพร่ขจรขจายไปทั่วทุกหนแห่ง ทรงไว้ซึ่งศักดานุภาพอันทำลาย

หมู่ศัตรู อันพระเจ้าศรีอินทรวรมันผู้เป็นกษัตริย์กับพระนางศรีอินทรเทวีผู้มเหสีนั้นให้กำเนิด

ขึ้นแล้ว เปรียบเหมือนเทพการติเกยะ25 อันผู้ทำลายเมือง26 (พระศิวะ) กับธิดาขุนเขา27 

(หิมาลัย) ให้กำเนิดข้ึนแล้ว   

 
23  ‘พระศรีอินทเรศวร’ เป็นนามเทพประจำรัฐ หรืออาณาจักร สมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ครองราชย์ (พ.ศ.1420-1432) ตั้งชื่อตาม
พระนามของพระองค์ ประดิษฐานที่ปราสาทบากอง เป็นศาสนสถานประจำรัฐสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ไศวนิกาย (Jacques 

and Freeman, 2014: 198)  
24  รูปเคารพ 6 องค์ ประดิษฐานที่ปราสาทพระโค เป็นรูปเคารพสถาปนาเพื่อเป็นปูชนีย์แกบ่รรพบุรุษของพระเจา้อินทรวรมันที่ 1 
25  เทพการติเกยะ มีชื่อเรียกที่ปรากฏนามอื่น คือ ‘พระสกันทะ’ ‘กุมาระ’ ‘สุพรมัณยะ’ ‘มุรุกัน’ นามสุดท้ายนี้มักปรากฏและเป็นที่
นิยมเรียกในเทพปกรณัมอินเดียถิ่นใต้ (Clothey, 1978: 1) เทพองค์นี้เป็นเทพแห่งสงคราม ตามตำนานเป็นบุตรของพระศิวะ พระ
ศิวะใส่เช้ือของพระองค์เข้าไปในไฟ หรือพระอัคนี หลังจากนั้นก็ถูกฟูมฟักโดยพระแม่คงคา โดยลักษณะนี้จึงมีอีกชื่อว่า ‘อคนิภู’ กำเนิด
จากไฟ ‘คงคาชา’ เกิดจากพระแม่คงคา (Dowson, 1957: 152) ตามตำนานที่ปรากฏในที่ต่างๆ เทพองค์องค์นี้ได้รับการเลี้ยงดูหรือ
ได้ถูกเห็นโดยกลุ่มดาวฤกษ์ ‘กัตติกา’ หรือกฤตติกา (Pleiades) ซ่ึงกลุ่มดาวฤกษ์นี้มีบุคคลาธิษฐานเป็นมารดาของเทพองค์นี้ ใน
จำนวนนี้ มี 6 นางที่ต้องการเป็นมารดาเพื่อเลี้ยงดูเทพการติเกยะผู้เป็นเด็ก เทพการติเกยะแก้ปัญหาโดยปรากฏเศียรมีจำนวน 6 เศียร 
เพื่อให้ครบจำนวนสำหรับมารดาแต่ละนางสามารถดูแลได้ครบ ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อว่า ‘การติเกยะ’ เทพองค์องค์นี้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อ
ภารกิจปราบปรามอสูร ‘ตารกา’ หรือตารกาสูร (Lochtefeld, 2002: 655-56)         
26  ปุรภิทฺ ผู้ทำลายเมืองหรือป้อม หมายถึงพระศิวะ 
27  ภภฺูฤตปฺุตฺร ีบุตรีแห่งขุนเขา หมายถึง พระนางปารวตี 
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 โศลกที่ 17 อนุษฏุภฉันท์ 
 uttuṅgāny uttamāṅgāni  vṛddhāny anyatra bhūbhṛtaḥ ǀ  

 aty- uttuṅgatvam icchanto  ’kurvvan yaccaraṇāmvujaiḥ ‖  

คำแปล: กษัตริย์ทั้งหลาย ในรัฐอ่ืนๆ ผู้ต้องการความยิ่งใหญ่ และความสูงส่งยิ่งขึ้นไปอีก ได้

กระทำเศียรอันเป็นสิ่งสูงสุด (ของตนเอง) ด้วย (วิธี) ดวกบัวคือพระบาทของพระองค์ 28  

(พระเจ้ายโศวรมัน) 

 

 โศลกที่ 18 อนุษฏุภฉันท์ 
gurus sūrivarais sarvvai- r vvarastrībhir mma[15]nobhavaḥ ǀ 

mahendro dharaṇīnāthai- r yya eko[XV] ’py evam īritaḥ ‖ 

คำแปล: พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นถูกขนานนามเช่นนี้ ได้แก่ บัณฑิตทั้งหมดเรียกพระองค์ว่า

เป็น ‘ครู’ สตรีผู้งดงามท้ังหลายเรียกพระองค์ว่า ‘กามเทพ’29 กษัตริย์ทั้งหลายเรียกพระองค์

ว่า ‘พระมเหนทระ’  

 

 โศลกที่ 19 อนุษฏุภฉันท์ 
 daityendravakṣonirbheda-  vidyāmiva gadābhṛtā ǀ  

 śikṣitaś śīghrahasto yo  yuddhoddṛptadviṣa[16]ddhatau ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีความชำนาญในการทำลายศัตรูผู้ยิ่งผยองในสงคราม 

ดูเหมือนว่าพระวิษณุ30 (กฤษณะ) สอนความรู้ในการทำลายอกจอมอสูร (ไทตเยนทระ)  

ให้พระองค ์  

 
28  ‘จรณามฺพุช’ ดอกบัวคือพระบาท ข้อความดังกล่าวเป็นการแฝงความเชื่อเร่ืองภักติ ภักติหมายถึงความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าหรือ
องค์เทวะที่ตนนับถือเพียงองค์เดียว เช่นบูชานับถือพระวิษณุในรูปอวตารเป็นพระกฤษณะและพระรามเป็นต้น (Carman, 2005: 

857) คำว่า ‘จรณามฺวุช’ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากหมายถึงดอกบัวคือยุคลบาทของกษัตริย์โดยตรงแล้ว ยังอาจหมายถึงยุคลบาทของ
องค์เทวะผู้เป็นสิ่งเคารพสูงสุดตามความเชื่อลัทธิภักติโดยเปรียบกษัตริย์เป็นองค์เทวะ การที่กษัตริย์รัฐอื่นยอมสวามิภักดิ์ต่อพระยุ คล
บาทของพระองค์เป็นวิธีการแสดงความภักดีต่อองค์เทวะวีธีหนึ่งในจำนวนวิธีการแสดงความภักดี 9 วิธีที่ปรากฏในคัมภีร์ภาควตปุราณะ 
ได้แก่ ศฺรวณํ การฟังชื่อองค์เทวะ, กีรฺตนํ การสวดขานชื่อ, สฺมรณํ การระลึกถึง, ปาทเสวนํ การรับใช้เบื้องยุคลบาท, อรฺจนํ การบูชารูป
เคารพ, วนฺทนํ การน้อมไหว้, ทาสฺยํ การยอมตัวเป็นข้ารับใช้, สขฺยํ การเป็นมิตร, อาตฺมนิเวทนํ การมอบตนถวาย (Prabhupada, 

1976: 246) 
29  มโนภวะ หมายถึงเกิดจากใจ เป็นชื่อพระกามเทพ 
30  คทาภฺฤตฺ ผู้ทรงไว้ซ่ึงคทา เป็นฉายาของพระวิษณุผู้อวตารเป็น 
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โศลกที่ 20 อนุษฏุภฉันท์  
dagdhāṅgasy āpy anaṅgasya sthitaṃ saundaryyajaṃ yaśaḥ ǀ 

tad dagdham iva rudre[XVI]ṇa yo nu kāntatamaḥ kṛtaḥ ‖ 

คำแปล: ชื่อเสียงอันเกิดจากความงามของกามเทพ31 ผู้มีร่างกายถูกเผาไปแล้ว ยังคงดำรง

อยู่ ร่างกาย (ของกามเทพ) นั้น ถูกพระศิวะ32 เผาไปแล้ว ดูเหมือนว่า พระองค์ (พระเจ้า- 

ยโศวรมัน) จะถูกพระศิวะสร้างมาให้เป็นผู้งดงามที่สุด 

  

 โศลกที่ 21 อนุษฏุภฉันท์ 
yasya bhramati sarvvatra yaśas candrāṅśunirmmalam ǀ 

pratāpa[17]śoṣaṇabhayā- d dugdhābdhir iva diṅmukhe ‖ 

คำแปล: พระเกียรติยศของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) บริสุทธิ์ดุจรัศมีจันทร์ กระจายไป

ทุกหนแห่ง ดูเหมือนว่าทะเลน้ำนมในสรวงสวรรค์ กลัวจะเหือดแห้งเพราะเดชานุภาพของ

พระองค ์

 

 โศลกที่ 22 อนุษฏุภฉันท์ 
 yasyādhvarānaloddhṛta-  dhūmadhūpitam ambaram ǀ  

 [XVII]nīlotpaladalaśyāma-  n nūnam adyāpi dṛśyate ‖  

คำแปล: ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเครื่องหอมอันเกิดขึ้นจากไฟยัชญพิธีของพระองค์ แท้จริง 

แม้กระท่ังปัจจุบัน ก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ มีสีดำเหมือนก้านดอกบัวสาย  

 

โศลกที่ 23 อนุษฏุภฉันท์ 
yasya tejonayavapu-  [18]styāgadigyauvanaśriyaḥ ǀ 

kṣamotsāhaguṇāślāghā- yaśodharmmadhyalaṅkṛtāḥ ‖ 

คำแปล : เทพีประจำทิศ ของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ได้แก่  เดชานุภาพ วินัย  

ความสวยงาม และการสละ มีความอดทน ความเพียร พระเกียรติคุณ ความถ่อมตัว ประดับ

ด้วยพระเกียรติยศ ธรรม และสติปัญญา  

 
31  อนังคะ เป็นชื่อพระกามเทพ 
32  พระรุทระ เป็นชือ่พระศิวะ 
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 โศลกที่ 24 อนุษฏุภฉันท์ 
 yena varddhitadharmmeṇa [XVIII]dadhatā vasudhoddhṛtim ǀ  
 mādhaveneva vidhvastaḥ kvāpy adharmmaḥ [19]pradhāvati ‖  

คำแปล: อธรรมถูกขจัดแล้วโดยพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้ส่งเสริมให้ธรรมเจริญขึ้น 

เหมือนพระวิษณุ ผู้ทำการยกแผ่นดินไว้ ฉะนั้น วิ่งหนีไปไหนเสียแล้ว  

 
 โศลกที่ 25 อนุษฏุภฉันท์ 
 khaḍgāskhalitapātena   punar mmiśrāṅgakhaṇḍanāt ǀ  

 susthitād yena nānyo dvi-  d dvir ucchinno ’patad yudhi ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) จะไม่ฟันศัตรูผู้พ่ายแพ้ล้มลงในสนามรบโดยการฟัน

ด้วยพระขรรค์อย่างตั้งใจ ซ้ำอีกครั้ง โดยที่ศัตรูยังมีบาดแผลติดตัวบาดเจ็บยืนนิ่งอยู่ 

 

 โศลกที่ 26 อนุษฏุภฉันท์ 
 yaṃ vīkṣya vismayo dhātu-  [XIX]r itīvāyaṃ prajāpatiḥ ǀ  

 ātmanaḥ [20] pratisṛṣṭo me  kim abhūt parameśvaraḥ ‖  

คำแปล: ผู้สร้าง (พระพรหม) ครั้นเห็นพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) แล้ว ก็เกิดความพิศวง 

(คิดว่า) พระประชาบดีองค์นี้ ถูกสร้างมาเป็นคู่แข่งของตัวเราเอง พระปรเมศวรได้มีแล้วหรือ 

 
 โศลกที่ 27 อนุษฏุภฉันท์ 
 dvābhyām avāryyavīryyābhyā-n nāthavad viṣṭapadvayam ǀ 

 loko ’yañ jayinā yena  mahendreṇa triviṣṭapaḥ ‖ 

คำแปล: โลกทั้งสอง ถูกปกป้องโดยผู้กล้าที่ไม่มีใครขวางกั้นได้ 2 องค์ คือ โลกมนุษย์นี้  

ถูกปกป้องโดยพระองค์ผู้มีชัยชนะ โลกสวรรค์ถูกปกป้องโดยพระอินทร์ 

 
โศลกที่ 28 อนุษฏุภฉันท์ 
Bhūri[XX]ratnasuva[21]rṇnādi- dakṣiṇānāṃ sudakṣiṇaḥ ǀ 

koṭihomādiyajñānā-  m āharttā yo mahīpatiḥ ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงมีพระทัยเผื่อแผ่ในทักษิณา

ทาน จัดให้ทำยัชญพิธีมีพิธีโกฏิโหมะเป็นต้น มีการถวายทักษิณาทาน เช่น อัญมณีและทอง

จำนวนมากเป็นต้น  
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 โศลกที่ 29 อนุษฏุภฉันท์ 
 vasudhaikapure yasya  vāhuprākārapālite ǀ  

 nodyogo yogināṃ śāntau  [22]keva[XXI]laṃ dhanvinām api ‖  

คำแปล: ในเมืองอันเป็นเอกบนแผ่นดิน ซึ่งถูกรักษาด้วยกำแพงคือพระพาหา ของพระองค์ 

(พระเจ้ายโศวรมัน) ไม่จำเป็นต้องมีความพยายาม (ในการรักษา) ความสงบ สำหรับโยคี

ทั้งหลาย แม้กระท่ังพลธนูทั้งหลาย (ก็ไม่จำเป็นต้องมีความพยายาม) ด้วย 

   

 โศลกที่ 30 อนุษฏุภฉันท์ 
 yena tulyaṃ bhaved vaktra- m ekasyāpi purā yadi ǀ 
 mukhopamānatāñ candro nānīyeta vipaścitā ‖ 

คำแปล: ถ้าหากว่าจะพึงมีใบหน้า แม้ของใครสักคนหนึ่ง อันจะเทียบได้กับใบหน้าของ

พระองคไ์ด ้ผู้เป็นบัณฑิต ไม่พึงนำพระจันทร์มาเปรียบกับใบหน้าของพระองค์เลย 

 

 โศลกที่ 31 อนุษฏุภฉันท์ 
 samare yaṃ samudvīkṣya  durmmadārātimaṇḍalam ǀ   

 [23]dussahaṃ [XXII]mastakāmbhojai ravir ity abhayapūjayat ‖  

คำแปล: ในสงคราม หมู่ข้าศึกผู้จองหอง หลังจากมองเห็นพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) แล้ว 

ไม่สามารถจะอดทนได้ ต่างน้อมบูชาด้วยดอกบัวคือศีรษะ ด้วยคิดว่า ผู้นี้คือพระอาทิตย์.  

 

 โศลกที่ 32 อนุษฏุภฉันท์ 
 catasraś śivayor arccā   yaś śrutīriva pāvanīḥ ǀ  

 dvīpe śrīndrataṭākasya  pitṛbhūtyai samaṃ vyadhāt ‖  

คำแปล: พระเจ้าศรียโศวรมัน ได้สร้างรูปเคารพ 4 รูป33 ของพระศิวะ (และพระชายา)  

ทั้งสอง อันบริสุทธิ์ดุจคัมภีร์ศรุติ (พระเวท) บนเกาะ แห่งศรีอินทรตฏากะ เพ่ือความ

เจริญรุ่งเรืองแห่งบรรพบุรุษ โดยความเคารพ  

 
33 ‘จตสฺรศฺ..อรฺจา’ รูปเคารพ 4 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่ปราสาทโลเล็ย โดยปราสาทตั้งอยู่กลางบารายอินทรตฏากะ เป็นปราสาทสร้าง
จากอิฐบนฐานยกสูงมี 4 ปรางค์ พระเจ้ายโศวรมันทรงให้สร้างไว้เป็นศาสนสถานเพื่ออุทิศให้บรรบุรุษของพระองค์ แต่ละปรางค์ของ
ปราสาทมีจารึกให้รายละเอียดไว้ว่าอนุสรณ์ถึงเทพแต่ละองค์ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของพระองค์ Vickery (1999) ให้รายละเอียดชื่อเทพ
ในแต่ละปรางค์ ได้แก่  จารึก K.324 ณ ปรางค์หน้าด้านเหนือบอกปีครองราชย์ และสถาปนารูปประติมาพระราชบิดามีนามว่า  
‘พระ กรมเต็ง อัญ ศรี อินทรวรเมศวร’ จารึก K. 330 ณ ปรางค์หลังด้านเหนือ สถาปนารูปประติมาพระราชมารดามีนามว่า  
‘พระ อาชญา กันโลง กรมรเต็ง อัญ ศรี อินทรเทวี’ จารึก K.327 ณ ปรางค์หน้าด้านทิศใต้ สถาปนารูปประติมาพระอัยกา (ตา)  
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 โศลกที่ 33 อนุษฏุภฉันท์ 
 dīrghavṛttoruka[24]thinaṃ  svabhujasparddhay-eva yaḥ ǀ  

 [XXIII]loham ekāsipātena  trikhaṇḍaṃ samakhaṇḍayat ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงตัดแท่งเหล็ก อันยาว กลม หนา และแข็ง 

ออกเป็น 3 ท่อน ด้วยการฟันด้วยดาบครั้งเดียว ราวกับว่าแกว่งพระพาหาของพระองค์เล่น 

 

 โศลกที่ 34 อนุษฏุภฉันท์ 
 yas savyadakṣiṇakṣipta-  śaro harisuhṛd yudhi ǀ  

 eko gograhaṇe [25] vīro  jahāra vijayaśriyam ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้ชำนาญการยิงศรด้วยพระหัตถ์ซ้าย -ขวา (ถนัด 

ในการใช้ศรด้วยมือ 2 ข้าง) มีพระหริ (กฤษณะ) เป็นเพ่ือน ในสงคราม (พระองค์) ผู้เดียว 

เป็นผู้กล้าในการยึดครองโลก ทรงได้รับชัยชนะและความรุ่งเรือง. 
 

โศลกที่ 35 อนุษฏุภฉันท์ 
yaśaścandradam akṣobhaṃ kamvu[XXIV]jeśānvayāmvare ǀ 

yaśodharataṭākākhyaṃ yaś cakāre payonidhim ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ได้สร้างทะเลน้ำนม ชื่อว่า ‘ยโศธรตฏากะ’ อันใสเป็น

แสงสะท้อน อันให้พระเกียรติยศเหมือนดวงจันทร์ บนท้องฟ้าคือเผ่าพันธ์แห่งกษัตริย์กัมพูชา 

 

โศลกที่ 36 อนุษฏุภฉันท์ 
yaśodharāśrame datte  śrī[26]mat īndvekamūrttibhiḥ ǀ 

candanādrigaṇeśāya  śāsanaṃ sa vyadhād idam ‖ 

คำแปล: พระเจ้ายโศวรมันครั้นพระราชทานยโศธราศรมอันสวยงามแล้ว พระองค์ก็ได้
ประดิษฐานพระราชโองการไว้ สำหรับเทพจันทนาทริคเณศ ในปีศักราชอันหมายรู้ด้วย 
รูปร่าง (รูปร่าง 8 ส่วน)  1 (เอก) ดวงจันทร์ (อินฺทุ 1)34   

 
‘พระ กรมเต็ง อัญ ศรี มหีปตีศวร’ จารึก K.331 ณ ปรางค์หลังด้านใต้ สถาปนารูปประติมาพระอัยกา (ยาย) ‘พระ อาชญา กันโลง 
กรมรเต็ง อัญ ศรี ราเชนทรเทวี’  
34  เป็นภูตสังขยา หมายถึงปีศักราช 811 เป็นมหาศักราช ตรงกับ พ.ศ. 1432 
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โศลกที่ 37-38 อนุษฏุภฉันท์ 
ratnakāñcana[XXV]rūpyādi gavāśvamahiṣadvipāḥ ǀ 

naranāryyo dharārāmā- yāni cānyāni kāni cit ‖ 

[27]tāni sarvvāṇi dattāni śrīyaśovarmmabhūbhujā ǀ 

Svāśrame ’sminn ahāryyāṇi rājñāpi kim utetaraiḥ ‖ 

คำแปล: ทรัพย์มีแก้ว ทอง เงินเป็นต้น โค ม้า ควาย ช้าง (คนรับใช้) ชายและหญิงทั้งหลาย 

ที่ดินและสวนทั้งหลาย และทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้น ทั้งหมด อันพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่า

ศรียโศวรมัน พระราชทานแล้ว ในอาศรมอันเป็นของพระองค์นี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกนำไป  

(ท่ีอ่ืน) แม้โดยพระราชาเอง และโดยคนอื่นๆ 

 

 โศลกที่ 39 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXVI]rājakuṭyantare rāja- dvijātinṛpasūnavaḥ ǀ 

 viśeyur atra nirddo[28]ṣa- n ta evābharaṇānvitāḥ ‖ 

คำแปล: พระราชา พราหมณ์ พระราชโอรส เหล่านี้ สามารถเข้าไปภายในพระราชกุฏิได้ 

โดยไม่ต้องถอดเครื่องประดับออก และไม่มีความผิดในบริเวณอาศรมนี้  

 
โศลกที่ 40 อนุษฏุภฉันท์ 
tadanyas tu sasāmānya- jano noddhataveṣaṇaḥ ǀ 

nandyāvarttaṃ vinā puṣpa- n na mālādivibhūṣitaḥ ‖ 

คำแปล: ส่วนคนอ่ืนนอกจากพระราชา พราหมณ์ และพระราชโอรสนั้น เป็นสามัญชน 

คนธรรมดา  ไม่พึงใส่เครื่องประดับ ไม่พึงประดับพวงมาลัยเป็นต้น ยกเว้นดอกนันทยาวรรต 

 

 โศลกที่ 41 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXVII]karṇnabhūṣāṃ vinā tanvīṃ na haimaṃ bhū[29]ṣaṇaṃ bhajet ǀ 

 bhojyāni naiva bhuñjīta na khādet kramukan tathā ‖ 

คำแปล: ไม่พึงใส่เครื่องประดับสีทอง ยกเว้นเครื่องประดับหูบางๆ ไม่ พึงเคี้ยวอาหาร  

ทั้งไมค่วรกินหมากด้วย  
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 โศลกที่ 42 อนุษฏุภฉันท์ 
kalahan na ca kurvvīta sāmānyo na viśed api ǀ 

duśśīlā yatayas sarvve  na śayīran kadā ca na ‖ 

คำแปล: และ (บุคคล) ไม่พึงกระทำการทะเลาะกัน ทั้งคนเลวทรามก็ไม่ควรเข้าไป (ใน

บริเวณอาศรม) นักบวชทั้งหมดผู้ประพฤติตัวไม่ดี ก็ไม่พึงนอนอาศัยอยู่ ในเวลาไหนๆ เลย  

 
โศลกที่ 43 อนุษฏุภฉันท์ 
[30]vrāhmaṇā vai[XXVIII]ṣnavāś śaivā janāś śiṣṭāś ca śīlinaḥ ǀ 

śayīran sarvva evaita  japadhyānasamanvitāḥ ‖ 

คำแปล: พราหมณ์ทั้งหลายผู้นับถือพระวิษณุ และพราหมณ์ผู้นับถือพระศิวะ มีการศึกษา  

มีศีล ประกอบด้วยสมบัติมีการสวดมนต์และสมาธิ ทั้งหมดเหล่านี้พึงพักอาศัยอยู่ในอาศรมได้ 

 
โศลกที่ 44 อนุษฏุภฉันท์ 
antareṇaiva rājānaṃ  purastādāgatau vahiḥ ǀ 

parā nā[31]cchāditaś chatrai- r yyānādavatared api ‖ 

คำแปล: ยกเว้นเฉพาะพระราชาเท่านั้น เมื่อบุคคลทั้งหลายมาถึงด้านหน้า (อาศรม) ไม่พึง
กางร่ม และพึงลงจากยาน ตั้งแต่ระยะไกลภายนอก 
 

 โศลกที่ 45-47 อนุษฏุภฉันท์ 
 āśra[XXIX]me yaḥ kulapati- r nniyuktas tāpasottamaḥ ǀ 

 ten ānnapānakramukai- r ācāraiḥ praśrayādibhiḥ ‖ 

 atithīnā[32]n dvijādīnāṃ bhūpālasutamantrīṇām ǀ 

 valādhipānāṃ śaivānāṃ vaiṣaṇavānān tapasvi[XXX]nām ‖ 

 śreṣthānāṃ manujānāñ ca sāmānyānāṃ prayatnataḥ ǀ 

 yathākramaṃ vidhā[33]tavyaṃ sarvvadā paripūjanam ‖ 

คำแปล : บุคคลใด เป็นผู้ดีสุดในหมู่ดาบส (นักบวช) ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้า (กุลปติ)  

ในอาศรม บุคคลนั้น พึงเตรียมการต้อนรับแขกทั้งหลาย มีพราหมณ์เป็นเบื้องต้น โอรส 

มนตรี ผู้นำกองทัพ (อาจารย์) นักบวชไศวนิกาย นักบวชไวษณพนิกาย เศรษฐี สามัญชน 

ด้วยข้าว น้ำ หมาก (พลู) โดยการทักทายปราศัยตามมารยาท ด้วยความเอาใจใส่ ตลอดเวลา  
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โศลกที่ 48 อนุษฏุภฉันท์ 
kalpitaṃ ye vilumpeyu- r llaṅghayeyuś ca śāsanam ǀ 

te yā[XXXI]ntu narakaṃ yāva- t sthitau candradivākarau ‖ 

คำแปล: คนเหล่าใด พึงนำสิ่งของที่กัลปนาไว้หนีไป และละเมิดต่อพระราชโองการ  
คนเหล่านั้นจงไปสู่นรก ตราบเท่าที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังคงดำรงอยู่ 
 

โศลกที่ 49 อนุษฏุภฉันท์ 
 anukuryyuridaṃ ye [34] tu śāsanaṃ parikalpitam ǀ 

 varddhayeyuś ca punyasya  phalārddhaṃ prāpnuvantu te ‖ 

คำแปล: ส่วนคนเหล่าใด ปฏิบัติตามพระราชโองการที่พระเจ้ายโศวรมันกัลปนาไว้ และพึง
ทำของถวายให้มากข้ึน ขอให้คนเหล่านั้นจงได้รับผลครึ่งหนึ่งแห่งบุญ 

 
 โศลกที่ 50 อนุษฏุภฉันท์  
 [XXXII]amvujendrapratāpena  kambujendreṇa nirmmitam ǀ  

 amvujākṣeṇa tenedaṃ  kambujākṣaram ākhyayā ‖ 

คำแปล: พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชา ผู้มีพระบรมเดชานุภาพเปรียบดั่ งพระอาทิตย์ 35  

มีพระเนตรดั่งดอกบัวพระองค์นั้น ทรงสร้างอักษรนี้ โดยให้ชื่อว่า ‘อักษรกัมพูชา’36  

 
35  ‘ผู้เป็นใหญ่แห่งดอกบัว’ หมายถึงพระอาทิตย ์
36  กมฺพุชากฺษร ‘อักษรกัมพูชา’  
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ข้อมูลทั่วไปจารึกโลเลย K.323 
*** 

 

อักษร  นาครี (อินเดียเหนือ), ขอมโบราณ  

ภาษา  ภาษาสันสกฤต  

อายุ  พ.ศ.1432-1453  

ลักษณะ  แท่งหินทราย มี 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 49 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 

53 บรรทัด  

สถานที่พบ  หน้าปราสาทโลเล็ย จังหวัดเสยีมเรียบ  

ปัจจุบันอยู่ที่  ณ สถานที่ตั้งเดิม (หน้าปราสาทโลเลย)   

พิมพ์เผยแพร่ก่อนหน้านี้  จารึกรวบรวมโดย โอกุสต์ บาร์ธ (Auguste Barth) และ 

อาเบล แบร์แกนญ์ (Abel Bergaigne) อาร์. ซี. มาชุมดาร์ 
(C.R. Majumdar)   

   1) Bergaigne, Abel.(1893). Inscription 

Sanscrites de Campa et du Cambodge. Paris: 

Imprimeir nationale.;  

   2) Majumdar, R.C. (1953). Inscriptions 

of Kambuja. Calcutta: The Asiatic Society 
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บทแปลและอรรถาธิบายจารึกโลเล็ย K.323 
 

namaś śrīndravarmmeśvarāya 

คำแปล: ขอนอบน้อมแด่องค์เทพศรีอินทรวรเมศวร 

โศลกที่ 1 วสันตดิลกฉันท ์
 prāk kevalo ’pi bhagavān rataye tridhā yo  

 bhinnaś caturmmukhacaturbhujaśambhumūrttiḥ ǀ  

 prārambha eva bhavanasya punaryyugānte  

 kaivalyameti ca śivāya namo’stu tasmai ‖   

คำแปล : ในเบื้องต้น พระองค์ ผู้ เป็นองค์ภควันต์  และเป็นหนึ่ งเดียว  เพ่ือความสุข  

(ของมวลสัตว์) เมื่อเริ่มต้นการสร้าง(โลก) จึงแบ่งพระวรกายเป็น 3 ภาค ได้แก่ เป็นพระผู้มี 

4 พักตร์ (พระพรหม), พระผู้มี 4 กร (พระวิษณุ), และพระศัมภุ (พระศิวะ),  เมื่อสิ้นสุดยุค

การสร้างอีกครั้ง จึงกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระศิวะนั้น 
 

โศลกที่ 2 วสันตดิลกฉันท ์
 vande ’ravindaripumaṇḍitakeśavṛndaṃ  

 bhaktyāravindadṛśam apy aravindayonim ǀ  

 namrāmarendraditijendraśikhandabandha-  

maṇdāraṣaṇdamakaraṇdasugandhitāṅghrim ‖ 

คำแปล: ขอไหว้พระผู้มีมวยพระเกศาประดับด้วยดวงจันทร์37 (พระศิวะ) พระผู้มีพระเนตร

ดังดอกบัว (พระวิษณุ) และพระผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหม) ผู้มีพระบาทอันหอมอบอวน

ด้วยกลิ่นน้ำหอมจากพวงดอกมณฑารพอันมวยเกศาบนยอดเศียรของจอมเทวาและจอมอสูร

ผู้ก้มลงกราบผูกรัดไว้. 

 

ข้อมูลโศลกที่ 3 ถึงโศลกที่ 17 สดุดีวงศ์ของกษัตริย์มีเนื้อหาเหมือนกันกับข้อมูลโศลกที่ 2  

ถึงโศลกที่ 16 จารึกเขาพระบาท K.95 

 

  

 
37  ‘อรวินฺทริปมุณฺฑิตวฺฤนฺท’ ผู้มีมวยผมประดับด้วยศัตรูของดอกบัว(พระจันทร์) หมายถึงพระศิวะ อรวินฺทริปุ ศัตรูของดอกบัว 
หมายถึงพระจันทร์ 
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 โศลกที่ 18 อนุษฏุภฉันท์ 
 gambhīrāhlādivapuṣo   yato jagati dussahaḥ ǀ  

 prasasāra pratāpāgni-   -r agnir ekārṇṇavād iva ‖  

คำแปล: ไฟคือพระบรมเดชานุภาพ ไหลซ่านออกจากพระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มี  

พระวรกายล้ำลึกและเป็นบ่อเกิดแห่งความยินดี เป็นสิ่งที่ทนได้ยากในโลก เหมือนไฟที่ไหล

ออกจากมหาสมุทรผืนเดียว38 (ไฟเอารวะ) 

 

 โศลกที่ 19 อนุษฏุภฉันท์ 
 yena baddhoddhatā kīrtti- racchinnaguṇavistaraiḥ ǀ 

 jīrṇṇabrahmāṇdakhaṇḍasya punaḥ khaṇḍabhayād iva ‖ 

คำแปล: ดูเหมือนว่า เพราะกลัวการแตกออกอีกครั้งหนึ่งของพรหมาณฑะ (ไข่ทอง,จักรวาล) 

ที่เคยแตกมาแล้ว พระองค์จึงได้ผูกและมัดพระเกียรติยศไว้ เพราะการแผ่ขยายแห่งคุณ 

อันไม่มีใครแยกได้ 

 

โศลกที่ 20 อนุษฏุภฉันท์ 
dvitīyo yasya gāmbhīryye sindhurasti vale’nilaḥ ǀ 

dhairyye merur harirvvīryye rūpe dagdho na tu smaraḥ ‖ 

คำแปล: สำหรับพระองค์ ในด้านความลึก เปรียบได้กับมหาสมุทร ในด้านพละกำลังเปรียบ

ได้กับอนีละ (ลม) ในด้านความมั่นคงเปรียบได้กับเขาพระสุเมรุ ในด้านความกล้าหาญเปรียบ

ได้กับพระหริ แต่ในด้านความงามกามเทพซึ่งมีร่างกายถูกเผาแล้วเปรียบกับพระองค์ไม่ได้ 

  
 โศลกที่ 21 อนุษฏุภฉันท์ 
 yatra vīryyāhṛtā lagnā  śrīs tyaktvā nṛpamaṇḍalam ǀ  

 diṅnāgamadagandhāndhā  nālimālābjam īkṣate ‖  

คำแปล: พระศรี39 (โชควาสนา) ซึ่งถูกดึงดูดมาด้วยความกล้าหาญ ละทิ้งหมู่พระเจ้าแผ่นดิน 

(อ่ืน) สถิตอยู่ในพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เหมือนกับหมู่แมลงผึ้งมืดบอดเพราะกลิ่นหอม

ของช้างตกมัน มองไม่เห็นดอกบัว ฉะนั้น 

 
 

38  เอการฺณว หมายถึงมหาสมุทรผืนเดียว 
39  พระศรี ทรัพย์, ความมั่งค่ัง 
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 โศลกที่ 22 อนุษฏุภฉันท์  
 rājyalakṣmīm avāpyaiva  lakṣmīpatiparākramaḥ ǀ  

 yo dharām amarākīrṇṇā-  ñ cakārevāmarāvatīm ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีความกล้าหาญเหมือนกับสามีพระนางลักษมี 

(พระวิษณุ) หลังจากได้รับทรัพย์คือราชสมบัติแล้ว จึงสร้างพระนครให้เหมือนกับเมือง

อมราวดี ที่มากมายไปด้วยเหล่าเทวะ 

 

 โศลกที่ 23 อนุษฏุภฉันท์ 
 pratāpatapte bhuvane  yasya sphurad ivoṣmanā ǀ 

 [16]bhūdigadridrumadraṅga- smudrān drāg drutaṃ yaśaḥ ‖ 

คำแปล: ในโลกอันร้อนรุ่มไปด้วยเดชานุภาพของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ดูเหมือนว่า 
พระเกียรติยศ เดือดพล่านแตกออก ด้วยไอร้อนที่แผ่ไปอย่างรวดเร็ว สู่แผ่นดิน ทิศ ภูเขา 
ต้นไม้ เมือง และมหาสมุทร 

 
 โศลกที่ 24 อนุษฏุภฉันท์ 

[XV]nārāyaṇaḥ kila purā strīkṛto mṛtatṛṣṇayā ǀ 

sa yadrūpāmṛtaṃ vīkṣaya na jātu nu pumān bhvet ‖ 

คำแปล: ได้ยินว่า ในอดีตกาล พระนารายณ์ ได้เคยแปลงเป็นสตรี เพราะต้องการน้ำอมฤต 
พระนารายณ์นั้น ครั้นได้เห็นน้ำอมฤตคือพระวรกายที่งดงามของพระองค์แล้ว (พระเจ้า- 
ยโศวรมัน) ก็ไม่อยากกลับเป็นชายอีกเลย 

 
 โศลกที่ 25 อนุษฏุภฉันท์  
 pūrṇṇo ’py adhṛṣyasattvo ’pi  gambhīro ’pi mahān api ǀ  

 [17]yasya yāne jughūrṇṇāri-  r mmārutasyeva sāgaraḥ ‖  

คำแปล: ศัตรูผู้เต็มเปี่ยม (ด้วยความสามารถ) ผู้ไม่มีใครสามารถทำลายได้ ผู้ลุ่มลึกและ

ยิ่งใหญ่ สั่นกลัวแล้ว เมื่อเข้าใกล้พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เหมือนมหาสมุทรสั่นไหวเมื่อ

ต้องลม ฉะนั้น 
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โศลกที่ 26 อนุษฏุภฉันท์  
 [XVI]śaminā yena guptāpi  kṛtye śaktiḥ prakāśitā ǀ  

 tāpasābhena hariṇā   nakhālīva guhaukasā ‖  

คำแปล: พลังอันพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีความสงบเหมือนดาบส ทรงควบคุมไว้  

แตใ่นเวลาที่จะใช้งานก็ทรงเปิดเผยให้เห็น เหมือนราชสีห์ ซึ่งซ่อนกรงเล็บไว้ 

 

 โศลกที่ 27 อนุษฏุภฉันท์ 
 babhañja ratnaracitaṃ   bhūbhṛtpatiśiro raṇe ǀ  

 rataye yo jayaśrībhiḥ    krīḍādriṅ kalpayann iva ‖  

คำแปล: ในสงคราม พระองค์ทำลายเศียรของกษัตริย์ที่ประดับด้วยรัตนะ เหมือนกับตัด

ภูเขาเล่นด้วยดาบชัยศรีทั้งหลายเพื่อความเพลิดเพลิน. 

 
 โศลกที่ 28 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XVII]ghṛṣṭau dviṣā śikhāratnai-r āpīlamadhudhārayā ǀ 

 kṣālitau raṇaraktārdrau yasya pādau sasaṃbhramam ‖ 

คำแปล: พระบาททั้งสองข้างของพระองค์ ซึ่งเปื้อนเลือดในสงคราม อันศัตรูเช็ดถูด้วยรัตนะ

ยอดมงกุฏ ถูกล้างทำความสะอาดแล้วด้วยธารน้ำผึ้งที่กรองอย่างดี อย่างกุลีกุจอ 

 

 โศลกที่ 29 อนุษฏุภฉันท์ 
na cacāla calāpi śrī-  s tiṣṭhantī yasya vakṣasi ǀ 

[19]vaktre sarasvatīvaktrā- d vinayaśravaṇādiva ‖ 

คำแปล: พระศรี (โชควาสนา) แม้มักเคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่ก็ได้หยุดนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว 

สถิตอยู่ที่พระอุระของพระองค์ ราวกับว่าเพราะฟังคำแนะนำ จากโอษฐ์พระนางสรัสวดี 40  

(ผู้ประทับอยู่) ในพระโอษฐ์ (ของพระองค์) 

  

 
40  พระนางสรัสวดี เป็นพระชายาของพระพรหม 
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 โศลกที่ 30 อนุษฏุภฉันท์ 
 adakṣiṇo ’pi vakro ’pi  vidhir yyasy ānvamanyata ǀ 

 sarvvātmanāpadānāni  tejonayabhayādiva ‖ 

คำแปล: โชคชะตา แม้จะไม่เชื่อฟังและแม้จะคดโกง แต่ก็ได้คล้อยตามวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ 
ด้วยยอมศิโรราบทุกอย่าง เหมือนกับว่าเพราะกลัวเดชานุภาพและนยะ (พระปรีชาสามารถ
ของพระองค์) 
 

 โศลกที่ 31 อนุษฏุภฉันท์ 
 śaṅke samadhikaṃ  gāmbhīryyaṃ sāgarād api ǀ 

 [20]tathā hi tadbhiyārāti- r abhayagāhata sāgaram ‖ 

คำแปล: เราสงสัยว่า ความลึกของพระองค์  (พระเจ้ายโศวรมัน) มีมากอย่างยิ่งกว่า
มหาสมุทร เพราะเหตุดังนั้น ศัตรูจึงพากันกระโจนสู่มหาสมุทรเพราะกลัวพระองค์ 
 

 โศลกที่ 32 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XIX]rāṣṭre kṣetre pratāpāgni- dagdhadṛptāridohade ǀ 

 uptaṃ śraddhāmbubhir yyena dharmmavījaṃ vyavarddhata ‖ 

คำแปล: พืชคือธรรม อันพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) หว่านแล้ว ในนาคือแว่นแคว้น ซึ่งมี

ปุ๋ยคือศัตรูที่มีความหยิ่งผยองอันถูกแผดเผาแล้วด้วยไฟคือพระบรมเดชานุภาพ 41 งอกงาม

แล้ว ด้วยน้ำคือศรัทธา 

 
 โศลกที่ 33 อนุษฏุภฉันท์ 
 yenopameyatāṃ manye kāmaḥ kānto ’pi nārhati ǀ 

 [21]sa hi cet sārvvasarvvaṅgo na pataṅgāyito ’nale ‖ 

คำแปล: เราคิดว่า กามเทพแม้ว่าจะสวยงาม ถึงหากแม้นจะมีร่างกายอยู่ครบทุกส่วน  

ไม่ถูกเผามอดไหมไ้ปในกองไฟก็ตาม ก็ไม่คู่ควรกับการเปรียบเทียบกับพระองค์ 

  

 
41  ปฺรตาปาคฺนิทคฺธทฺฤตาริโทหท.. ศัพท์สมาสในบาทที่ 1 และบาทที่ 2 นี้ ถ้าเป็นคุณศัพท์ขยาย เกฺษตฺร ‘ที่นา’ สามารถแปลได้ว่า ‘มี
ปุ๋ยคือศัตรูคือป่าถูกเผาแล้วด้วยไฟอันร้อน’ หมายถึงศัตรูของผืนนาคือป่าซ่ึงถูกขจัดหรือเผาทำลายด้วยความร้อนของไฟ ถ้าเป็นคุณศัพท์
ขยาย ‘ราษฺฏฺร’ หมายถึงศัตรูผู้มีความผยองถูกเดชานุภาพ (ของกษัตริย์) เผาไปแล้ว   
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 โศลกที่ 34 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XX]homayogādinirato   vedasaktaḥ prajāpatiḥ ǀ  

 vidhātrā sadṛśo yo ’pi   parair acalito ’bhavat ‖  

คำแปล: แม้พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ยินดีในยัชญพิธีและโยคะเป็นต้น มีความศรัทธา 

ในพระเวท เป็นเจ้าชีวิตประชาชน และเป็นเหมือนพระพรหม42 เป็นผู้อันศัตรูให้สั่นไหวไม่ได้แล้ว  

 
 โศลกที่ 35 อนุษฏุภฉันท์ 
 yudhi khaḍgasahāyo ya- s saman dvayam adarśayat ǀ 

 [22]uddṛptavidviṣāṃ  khaṇḍa- m akhaṇḍañ ca nijaṃ yaśaḥ ‖ 

คำแปล: ในสงคราม พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีดาบเป็นสหาย ได้ทำสองสิ่งพร้อมกัน 

ให้ประจักษ์ คือการฟันศัตรูผู้หยิ่งผยองให้เป็นท่อน และเกียรติยศของพระองค์ท่ีไม่ขาดตอน 

 

 โศลกที่ 36 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXI]prajānuśāsano dharmmai- r yyogīśvaraparāyaṇam ǀ 

 rājanyavandyacaraṇo  yo ’bhūn manur iva paraḥ ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นผู้สั่งสอนประชาชน (ปกครอง, แนะนำ, นำไป)  

สู่เป้าหมายของพระโยคีศวร43 โดยหน้าที่ทั้งหลาย มีพระบาทอันเหล่ากษัตริย์กราบไหว้  

ได้เป็นเหมือนกับพระมนูอีกองค์ 

 
 โศลกที่ 37 อนุษฏุภฉันท์ 
 abhraṅkaṣaṃ sudhādhauta- m ariveśmendumaṇḍalam ǀ 

 [23]śaktir yyasyākarod bhūyo mṛgāṅkaṃ vāṣpadurddinam ‖ 

คำแปล: มณฑลแห่งพระจันทร์คือขอบเขตแห่งอำนาจศัตรู มีสีขาวสดใส ทะลุก้อนเมฆ 
ได้ แต่อำนาจของพระองค์ มีความขาวสดใสมากยิ่งกว่า จึงได้ทำพระจันทร์ (ศัตรู) ให้มีคราบ
น้ำตา (อำนาจศักติมีมากกว่ารัศมีจันทร์) 
  

 
42  วธิาตฺฤ หมายถึง พระพรหม 
43 พระโยคีศวร แปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งโยคี 
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 โศลกที่ 38 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXII]anena coditā bhūpā vyajahan mām itīva yam ǀ 

 vīram ālambya vṛddho ’pi rājadharmmo ’vadhīt kalim ‖ 

คำแปล: เหมือนกับจะคิดว่า บรรดากษัตริย์ทั้งหลายถูกกลิครอบงำจึงพากันทิ้งเราไป  
ดังนี้แล้ว ราชธรรมได้อาศัยพระองค์ผู้กล้าหาญ เติบโตขึ้นแล้ว จึงไปฆ่ากลิ 
 
 โศลกที่ 39 อนุษฏุภฉันท์ 

 yo vipatsvapi sadvṛttiṃ   nandinīṃ sarvvakāmadām ǀ  

 [24]prajāsaṃpatkarīn dhenuṃ   dilīpa iva nājahāt ‖  

คำแปล: แม้ในยามวิกฤต พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ก็ไม่ละทิ้งคุณธรรมซึ่งเหมือนแม่วัว

นันทินี ผู้ให้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างนำความเจริญมาให้แก่ประชาชน (ของพระองค์) เหมือน

พระเจ้าทิลีปะ ฉะนั้น  

 

 โศลกที่ 40 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXIII]yasyāsaṅkhyamakhoddhata- dhūmajālais taraṅgibhiḥ ǀ  

 śatakratupadākrānti-   mānas saupānavān iva ‖  

คำแปล: บุคคลผู้มีความต้องการในการก้าวไปสู่หนทางตามพระอินทร์44 ดูเหมือนว่าจะมี

บันไดแล้ว ด้วยขั้นบันไดทั้งหลาย ที่จับตัวเป็นควันที่ทอดขึ้นไปเพราะการบูชาที่นับครั้งไม่

ถ้วนของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน)  

 
โศลกที่ 41 อนุษฏุภฉันท์ 

 yaḥ prajānān na niragā- n muhūrttam api mānasāt ǀ 

 [25]kalau kāpathasaktāni manāmsi vinayann iva ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ไม่ออกไปแล้วจากใจของประชาชน แม้ครู่เดียว  

ราวกับว่าเป็นผู้กำจัดจิตใจ (ของพวกเขา) ที่ถูกครอบงำด้วยความชั่วในกลียุค (ออกไป)  

  

 
44  ศตกฺรตุ เป็นชื่อพระอินทร์ แปลว่าผู้ทำพิธีกรรม 100 คร้ัง 
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 โศลกที่ 42 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXIV]karatyāgena yasyārtho   varddhito diggajasya hi ǀ  

 utsāraṇāmvujāmodo    made lagnālivarddhanaḥ ‖  

คำแปล: ความจริง ทรัพย์ของพระองค์ ผู้เป็นเหมือนช้างประจำทิศ เพ่ิมจำนวนขึ้น เพราะ

การบริจาคด้วยพระหัตถ์ (บริจาคภาษี) เหมือนในเวลาพญาช้างตกมันน้ำหอมซึ่งไหลออกมา 

ทำให้ผึ้งที่บินมาเกาะเพ่ิมจำนวนขึ้น 

 

 โศลกที่ 43 อนุษฏุภฉันท ์
 jaganmaṇḍalacetāṃsi   yo jagrāha vapurguṇaiḥ ǀ  

 [26]nirjjitasya manojasya  saṅśrayāmarṣaṇād iva ‖  

คำแปล: ดูเหมือนว่า เพราะความไม่พอใจในความมีอยู่ของกามเทพผู้ที่พระองค์เอาชนะแล้ว 
พระองค์จึงยึดครองจิตใจของหมู่ชาวโลก ด้วยคุณสมบัติคือความงดงาม (ของร่างกายของ
พระองค์)  
 

 โศลกที่ 44 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXV]vihāya pratyupakṛti- ñ jagatyupacakāra yaḥ ǀ 

 ekadāpi kadā sūryyaḥ  pratibodhepsur amvujāt ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ละทิ้งการกระทำตอบแทน ได้ทำการช่วยเหลือ 

ชาวโลก เหมือนพระอาทิตย์จะต้องการการตอบสนองจากดวกบัวแม้สักครั้งเดียวไหม 

 
 โศลกที่ 45 อนุษฏุภฉันท์ 
 arthiprārthitasarvvārtha-  vyatiriktārthadānataḥ ǀ  

 [27]divyaḥ kalpadrumo yena  bhūmibhūto ’pi darśitaḥ ‖  

คำแปล: ต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นต้นไม้ทิพย์ พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงทำให้ปรากฏเป็น

ต้นไม้บนโลก โดยการพระราชทานทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดจากทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ถูกขอ 

โดยผู้มีความต้องการ 
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โศลกที่ 46 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXVI]caturāśramamaryyādāṃ śāsitā kalpayann api ǀ 

 āśramāṇāṃ praśastānāṃ śatan dikṣu cakāra yaḥ ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงปกครอง (ประชาชน) และกำหนดระเบียบ

อาศรม 4 ไว้ ได้ทรงสร้างอาศรม 100 แห่ง อันควรสรรเสริญไว้ในทิศต่างๆ 

 
 โศลกที่ 47 อนุษฏุภฉันท์ 
 dattavān ekadā   kaśyapāya mahīm iti ǀ 

 [28]jigīṣay eva yo nityaṃ hemādrimadiśad dvije ‖ 

คำแปล: เหมือนกับเพราะต้องการชัยชนะเพราะคิดว่า ครั้งหนึ่ง พระ(ปรศุ)ราม ได้ถวาย
แผ่นดิน แก่กัศยปมหาฤษี พระองค์จึงได้ถวายภูเขาทองแก่พราหมณ์ อย่างสม่ำเสมอ 
 

 โศลกที่ 48 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXVII]medhādhīdhīratāślāghā bhadratā karuṇārdratā ǀ 

 anyadaurbhāgyabhītyeva kāntās tā yamupāsata ‖ 

คำแปล: ราวกับว่าเพราะกลัวสามีไม่รัก (เพราะกลัวสามีไปมีคนอ่ืน) ชายาทั้งหลาย คือ 

ความรู้ ความฉลาด ความมีปัญญา ความยกย่อง ความดี ความกรุณา ความอ่อนโยน  

ต่างก็เข้าไปหาพระองค์  

 
 โศลกที่ 49 อนุษฏุภฉันท์ 
 suśrutoditayā vācā   samudācārasārayā ǀ  

 [29]eko vaidyaḥ paratrāpi  prajāvyādhiñ jahāra yaḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นนายแพทย์หนึ่งเดียว (ในโลกนี้) และแม้ในโลกอ่ืน

ด้วย ทรงขจัดความเจ็บป่วยของพสกนิกรให้หายใด้ ด้วยบทมนต์ที่ศึกษาจากคัมภีร์สุศรุตะ45 

อันมีสาระคือความถูกต้องเหมาะสม 

  

 
45  คัมภีร์สุศรุตะ เป็นคัมภีร์ทางการแพทย์สาขาหนึ่ง 
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 โศลกที่ 50 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXVIII]suvarṇṇaṃ svacchamarcciṣma- t snigdhaṃ gurusamaṃ nahat ǀ  

 vasudhām api gāṃ bhūyo    rājaratnaṃ babhāra yaḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงครอบครองราชรัตนะ มีสีทองใสเหมือนแก้วผลึก

สว่างโชติช่วง อันงดงามแวววาว เหมือนกับเป็นสิ่งที่หนัก มากเสียยิ่งกว่าแผ่นดินที่มีทรัพย์

มากมาย  

 
 โศลกที่ 51 อนุษฏุภฉันท์ 
 yas sarvvaśāstraśastresu  śilpabhāṣālipiṣvapi ǀ  

 [30]nṛttagītādivijñāne-   ṣv ādikartteva paṇḍitaḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงเป็นผู้ฉลาดในศาสตราวุธทุกชนิด ในด้านศิลปะ

ภาษาและอักษร ในความรู้ด้านนาฏยศาสตร์และคีติศาสตร์เป็นต้นด้วย ราวกับว่าพระองค์

เป็นต้นฉบับ (พระพรหม). 
 

 โศลกที่ 52 อนุษฏุภฉันท์  
 [XXIX]savyāpasavyadormmuktai- r yyo jahāra jayaśrīyaḥ ǀ 

 vāṇais sarvvāṅgamuktai tu  kāmavāṇairvvarāṅganāḥ ‖ 

คำแปล: พระองค ์(พระเจ้ายโศวรมัน) ได้รับชัยชนะและโชควาสนา ด้วยศรทั้งหลายที่ทรงยิง
ออกไปจากพระหัตถ์ซ้ายขวา แต่ทรงได้รับสตรีผู้งดงาม ด้วยศรคือความรัก ที่ทรงยิง ออกไป
จากสรรพางค์กาย (ของพระองค์)  

 
 โศลกที่ 53 อนุษฏุภฉันท์ 
 kharaḥ khadgaikapātena yasy ācchedi tridhā mahān ǀ 

 [31]lohadaṇdo ’rimānas tu  dūrataś śatadhā svayam ‖ 

คำแปล: ด้วยการฟันด้วยดาบครั้งเดียวของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) พระองค์ได้ตัดแท่ง

โลหะ อันใหญ่ อันแข็ง ขาดเป็น 3 ท่อน แต่ว่า สำหรับความหยิ่งยโสของศัตรูพระองค์ตัดได้ 

เป็น 100 ท่อน แต่ที่ไกล ด้วยพระองค์เอง 
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 โศลกที่ 54 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXX]atr ātipūrṇṇaṃ svayaśo nayan niva rasātalam ǀ 

 yaś cakhānorugambhīraṃ taṭākaṃ śrīyaśodharam ‖  

คำแปล: พระองค์ได้ขุดสระน้ำอันกว้างและลึก ชื่อว่าศรียโศธระ 46 เหมือนกับว่าจะนำ 

พระเกียรติยศของพระองค์อันเต็มเปี่ยมในโลกนี้ไปสู่โลกเบื้องล่าง47  

 

โศลกที่ 55 อนุษฏุภฉันท์ 
 yaś cakrayantrarandhreṇa  lakṣaṃ viddhya nv iyat sthitam ǀ  

 [32]nārjjunaḥ kevalaṃ kīrttyā  bhīmo ’bhūdapi raṅhasā ‖  

คำแปล: โดยพระเกียรติยศ พระองค์มิได้เป็นเหมือนแค่อรชุน48 ที่ยิงเป้าหมายอันแข็งแกร่ง

มากๆ ผ่านช่องล้อที่หมุนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ด้านพละกำลัง พระองค์ก็เปรียบเหมือน 

ภีมะ49ด้วย 

 

 โศลกที่ 56 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXXI]cīnasandhipayodhibhyāṃ mitorvvī yena pālitā ǀ 

 guṇāvalīva kīrttis tu  vidyeva śrīrivāmitā ‖  

คำแปล: แผ่นดิน อันพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงปกครอง นับได้จากชายแดนจีนจน
จดมหาสมุทร แต่ว่า พระเกียรติยศ ซึ่งเหมือนกับกองแห่งพระเกียรติคุณ ความรู้ และพระศรี 
(โชควาสนา) (ของพระองค์) คำนวณไม่ได ้
  

 
46  หมายถึง บารายยโศธรตฏากะ 
47  ‘รสาตล’ เป็นชื่อโลก 1 ในเบื้องล่างในจำนวน 7 โลก ซ่ึงอยู่ใต้พื้นผิวโลกมนุษย์ลงไป ในคัมภีร์ปุราณะต่างๆ ให้รายชื่อโลกเหล่านี้ไว้
เรียงลำดับชั้นต่างกัน คัมภีร์ภาควตะและปัทมปุราณะ ให้รายชื่อไว้ ดังนี้ ‘อตละ’ ‘วิตละ’ ‘สุตละ’ ‘ตลาตละ’ ‘มหาตละ’ ‘รสาตละ’ 
‘ปาตาละ’ คัมภีร์วายุปุราณะให้ข้อมูลลำดับชื่อโลกเบื้องล่างไว้ดังนี้ ‘รสาตละ’ ‘สุตละ’ ‘วิตละ’ ‘คภัสตละ’ ‘มหาตละ’ ‘ศรีตละ’ ‘ปา
ตาละ’ (Wilson, 1965: 209, Note) โลกเบื้องล่างชื่อ ‘รสาตละ’ นี้ เป็นที่อยู่ของอสูรนิวาตกวจะและกาลเกยะ อสูร 2 ตนนี้เป็น
ศัตรูของเหล่าเทวะ ถูกพระวิษณุปราปจึ งอ่อนกำลังและอาศัยอยู่ในโลกนี้อย่างหวาดระแวงเพราะถูกคุกคามด้วยอาวุธวิเศษชื่อ  
‘มันตรูปปิณ’ีของศรมาซึ่งพระอินทร์แต่งตั้งไว้ (Mani, 1975: 581)  
48  อรชุน ตัวละครเอกในมหาภารตะในจำนวนพี่น้องปาณฑพ 5 คน มีความสามารถด้านการใช้ศร 
49  ภมีะ ตัวละครเอกในมหาภารตะในจำนวนพี่น้อง 5 คน มีความสามารถด้านพละกำลัง 
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 โศลกที่ 57 อนุษฏุภฉันท์ 
 tattvoktir abhavat sarvva stavo yasya guṇāhṛtaḥ ǀ 

 [33]yad yat spṛśati merau hi sauvarṇṇan tat tadīkṣitam ‖ 

คำแปล: ความจริงที่ว่า แท้จริงแล้ว สิ่งใดก็ตามที่สัมผัสเขาพระสุเมรุ สิ่งนั้นๆ ก็จะถูกคน

เข้าใจว่าเป็นทอง การกล่าวสดุดีมาทั้งหมด ก็ล้วนเป็นการนำพระเกียรติคุณ (ของพระองค์)

มา (เล่าขาน) 

 

 โศลกที่ 58-59 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXXII]śrīyaśodharmmaṇā50 tena   śrīyaśodharmmaśobhinā ǀ 
 rājendunenduvaktreṇa   candrenduvasubhūbhujā ‖ 

 imās svaśilparacitā   gurūṇāṃ punyavṛddhaye ǀ 

 [34]catasraś śivaśarvvāṇī-  pratimā sthāpitās samam ‖ 

คำแปล: พระเจ้าศรียโศวรมันพระองค์นั้น ผู้งดงามไปด้วยความโชคดีเกียรติยศและธรรม 

เป็นผู้เหมือนพระจันทร์แห่งกษัตริย์ (อยู่ในจันทรวงศ์) ผู้มีพระพักตร์เปรียบดั่งดวงจันทร์  

ผู้ครองราชย์ในปีอันหมายรู้ด้วย ทรัพย์ 8 ดวงจันทร์ 1 พระจันทร์ 1 (ศักราช 811)  

ทรงสถาปนารูปประติมาพระศิวะและพระศรรวาณี 4 รูป เสมอกัน ที่พระองค์ตกแต่งด้วย

พระองค์เองเหล่านี้ เพ่ือสร้างบุญกุศล สำหรับบรรพบุรุษท้ังหลาย 

 

 โศลกที่ 60 -61 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXXIII]vicitraratnaracitaṃ   bhūṣaṇaṅ kanakāmbaram ǀ  

 karaṅkakāladhautāmbho-   bhājanāni pratigrahāḥ ‖  

 śivikāvyajanacchatra-    māyūrāmatrarāśayaḥ ǀ  

 vahūni haimaraupyāni   pūjopakaraṇāni ca ‖  

คำแปล: เครื่องประดับที่ทำด้วยรัตนะต่างๆ ผ้าประดับด้วยทอง ภาชนะใส่น้ำเคลือบเงาและ

เคลือบสีเงินสีทอง กระโถนทั้งหลาย ชุดเครื่องใช้สอยมีวอ พัด ฉัตร หางนกยูง เหยือก และ

อุปกรณ์เครื่องบูชา ที่ทำมาจากทองและเงิน เป็นจำนวนมาก 

  

 
50 Barth (1893: 399, Note) เสนอคำอ่านเป็น ‘ศฺรียโศวรมัน’ ผู้วิจัยแปลเป็นชื่อเฉพาะตามคำอ่าน Barth 
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 โศลกที่ 62 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXXIV]idañ ca svakṛtan tāra-   taṭākaṃ hlādikāntibhiḥ ǀ  

 catuṣkoṇīkṛtan tvaṣṭrā   vidhuvimbam ivāmṛgam ‖  

คำแปล: และสระน้ำอันประกอบไปด้วยความใสสะอาดและงดงาม พระองค์สร้างเองกับมือ 

สร้างเป็นรูป 4 เหลี่ยม ด้วยความงดงามน่ายินดีทั้งหลาย เหมือนกับเทพตวัษฏฤสร้างวงแห่ง

จันทร์ไม่ให้มีรูปกวาง 

 

 โศลกที่ 63-64 อนุษฏุภฉันท์ 
 nṛttagītādicaturā-    ś ślāghyā naravarāṅganāḥ ǀ  

 [36]samagrakaradagrāma-   godharārāmamaṇḍalam ‖  

 [XXXV]idan tena ca tat sarvvaṃ  sārvvaṃ saṅsthāpanādine ǀ  

 dattaṃ rājādhirājena    jagajjvalitatejasā ‖  

คำแปล: ชายและหญิงที่งดงาม ซึ่งมีความชำนาญในการฟ้อนและขับร้องเป็นต้น หมู่บ้าน

ส่วยทั้งหมด ที่ดินและสวนทั้งหมด พระเจ้ายโศวรมันผู้เป็นจอมแห่งราชา ผู้มีเดชานุภาพ 

อันรุ่งเรืองไปทั่วทั้งโลก ถวายสิ่งของทั้งหมดนี้แล้วในวันสถาปนา 

 

 โศลกที่ 65-66 อนุษฏุภฉันท์ 
 śrīndravarmmeśvarādīnāṃ   devānāṃ sarvvakiṅkarāḥ ǀ  

 [37]viśvambharādhirājena   na niyojyās svakarmmaṇi ‖  

 [XXXVI]āgamaḥ paracakrasya   rāṣtre yadi bhavet tadā ǀ  

 niyojyās tadvināśāya    nānyadā tu kadā ca na ‖  

คำแปล: กษัตริย์ผู้เป็นเจ้าสูงสุดไม่พึงเอาคนรับใช้ทั้งปวงของเทพทั้งหลายมีพระศรีอินทร - 

วรเมศวรเป็นต้นไปใช้งานส่วนตน ถ้าในอาณาจักรในสมัยนั้นมีกองทัพของข้าศึกเข้ามาถึง  

พึงเอาคนรับใช้เหล่านั้นไปใช้งานได้ เพ่ือความพินาศแห่งข้าศึกนั้น แต่ว่าในเวลาอ่ืนและเวลา

ไหนๆ ก็ไม่ควรนำไปใช้ 
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 โศลกที่ 67 วสันตดิลกฉันท์ 
 atrāṅgane nṛpatireva nṛpātmajo ’pi  

 bhū[38]ṣāvibhūṣitatanuḥ khalu vītadoṣam ǀ  

 dvārena tena mahatāpi viśed abhūṣā-  

 [XXXVII]ś śiṣṭās tu viprayatimantrivalādhipāś ca ‖  

คำแปล: ในบริเวณลานอาศรมนี้ พระราชาและพระราชโอรสเท่านั้น สามารถประดับ 

พระภูษา เสด็จมาทางประตูใหญ่ได้ โดยไม่มีความผิด ส่วนพราหมณ์ นักบวช ขุนนาง และ

แม่ทัพ ไม่สามารถประดับเครื่องประดับเข้ามาได้ 
 

 โศลกที่ 68-69 อนุษฏุภฉันท์ 
 brāhmaṇādis sasāmānya-   jano noddhataveṣakaḥ ǀ  

 karṇṇa[39]bhūṣāṃ vinā tanvīṃ  na haimaṃ bhūṣaṇaṃ bhajet ‖  

 nandyāvarttaṃ vinā puṣpa-   n na mālādivibhūṣitaḥ ǀ  

 na khādet kramukaṃ muktvā   nṛttāgā[XXXVIII]rādivāhyataḥ ‖  

คำแปล: พราหมณ์เป็นต้น พร้อมคนธรรมดาทั่วไป ไม่พึงสวมใส่เครื่องประดับ ไม่พึงใส่

เครื่องประดับอันทำจากทอง ยกเว้นตุ้มหู อันเล็กๆ  ไม่พึงประดับดอกไม้เป็นต้น ยกเว้น

ดอกนันทยาวรรต ไม่พึงเคี้ยวหมาก พึงคายทิ้งทางด้านนอกอาคารฟ้อนรำเป็นต้น 

 

 โศลกที่ 70 อุษฏุภฉันท์ 
 na nīlacitravasano  na kuryyāt kalahan tathā ǀ 
 [40]na bhogābhyantaragato na ca śastradharo bhavet ‖  

คำแปล: ไม่พึงนุ่งผ้ามีสีคราม(ดำ)และสีฉูดฉาด ไม่พึงทำการทะเลาะกัน ไม่พึงเข้าไป 

ในระหว่างกินอาหาร และไม่พึงถืออาวุธเข้าไป   

 

 โศลกที่ 71 อนุษฏุภฉันท์ 
 na kañcidavamanyeta  na gṛhṇīyāc ca mānuṣān ǀ 

 evamādīnyakāryyāṇi  kuryyān nātra śivāṅgane ‖  

คำแปล: ไม่ควรดูหมิ่นใครๆ ไม่ควรจับกุมบุคคลทั้งหลาย ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมดังว่ามา

นี้เป็นต้น ในบริเวณลาน (อาศรม) พระศิวะนี้  
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 โศลกที่ 72 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XXXIX]udak caturmmukhadvārā- d āśramāntād vrajan naraḥ ǀ 
 [41]parā nācchāditaś chattrair-  ryyānād avatared api ‖ 

คำแปล: คนที่มาถึงทางด้านเหนือ หน้าประตูจตุรมุข ในบริเวณลานอาศรมไม่ควรกางร่ม

และควรก้าวลงจากยาน   

 

 โศลกที่ 73 อนุษฏุภฉันท์ 
 yas sādhuḥ pūjanaprārthī puruṣaḥ strījano ’pi vā ǀ 

 yathāvibhavapūjābhiḥ  praviśet so ’pi bhaktitaḥ ‖ 

คำแปล: บุคคลผู้เป็นคนดีจะเป็นบุรุษก็ตามเป็นสตรีก็ตาม ซึ่งปรารถนาจะมาทำการบูชา  

พึงเข้าไปไดพ้ร้อมกับเครื่องบูชาตามกำลังทรัพย์ทั้งหลาย โดยความภักดี 
  

 โศลกที่ 74 อนุษฏุภฉันท์ 
 śiṣṭā draviṇahīnās tu  [XL]śraddhābhaktimahādhanaḥ ǀ 
 [42]puṣpeṇāpi viśeyus te bhaktir hi paramā śive ‖ 

คำแปล: ส่วนคนเหล่าใด ไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆ เหลืออยู่ แต่มีความศรัทธาและความภักดี

เป็นทรัพย์มีค่ามาก คนเหล่านั้น แม้มีเพียงดอกไม้ดอกเดียว ก็พึงสามารถเข้าไปได้ เพราะว่า 

ความภักดีในพระศิวะ เป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง 

 

 โศลกที่ 75-76 อนุษฏุภฉันท์ 
 chinnāṅgās tvaṅkitaṅgā ye kṛtaghnāḥ kubjavāmanāḥ ǀ 
 mahāpātakino ye ca  hīnadeśās tathā pare ‖ 

 ye kuṣthādimahāvyādhi- pīḍitāṅgā vigarhitāḥ ǀ 

 [43,XLI]kadācid api te sarvve na viśeyus śivāṅganam ‖ 

คำแปล: คนมีอวัยวะบกพร่อง คนมีร่างกายพิการ คนไม่รู้สำนึกบาป (ฆาตกร) คนค่อมและ

เตี้ย คนมีบาปหนา และคนหลักลอยไร้ที่อยู่ คนมีร่างกายถูกโรคร้ายเบียดเบียนเช่นโรคเรื้อน 

คนเลวทรามถูกประณาม คนทั้งหมดนี้ ในเวลาไหนๆ ก็ไม่ควรเข้าไปบริเวณอาศรมพระศิวะ 
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 โศลกที่ 77 อนุษฏุภฉันท์ 
 māheśvarā jitātmānaḥ  kulaśīlādiśodhitāḥ ǀ 

 te devaparicaryyārhā  bhaveyuś śāntamānasāḥ ‖ 

คำแปล: คนเหล่าใด นับถือพระศิวะ (มาเหศวระ) เอาชนะใจตนเอง มีตระกูลและศีลบริสุทธิ์ 

มีใจสงบ คนเหล่านั้นควรแก่การรับใช้ดูแลเทวะ 

 

 โศลกที่ 78 อนุษฏุภฉันท์ 
 ye śāsanam idan darppā- l laṅghayeyuryya[44]di dvijāḥ ǀ 

  vadhadaṇdādyanarhatvā- [XLII]n nirvvāsyās ta ito ’ṅganāt ‖ 

คำแปล : ถ้าพราหมณ์เหล่าใด เพราะความมีทิฏฐิมานะ พึงละเมิดพระราชโองการนี้  

พราหมณ์เหล่านั้น ไม่เหมาะแก่การลงโทษทางร่างกายเป็นต้น แต่ควรถูกขับไล่ออกจาก

บริเวณ (ลานอาศรม) นี้  

 

 โศลกที่ 79 อนุษฏุภฉันท์ 
 rājaputrās tu dāpyās te  hemaviṅśatpalair mmitam ǀ  

 tadarddhavinayaḥ kāryyo  nṛpatijñātimantrinām ‖  

คำแปล: ส่วนพระราชโอรสทั้งหลาย (ผู้ละเมิดพระราชโองการ) ต้องถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับ

นับด้วยจำนวนทอง 20 ปละ แต่สำหรับพระราชวงศ์และขุนนางพึงถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่ง

จากพระราชโอรสเหล่านั้น. 

 

 โศลกที่ 80 อนุษฏุภฉันท์ 
 tadarddhakan tu dāpyās te   hemadaṇḍāta[45]patriṇaḥ ǀ  

 tasyāpy arddhan tu mukhyānāṃ  śreṣṭhināṃ vinayo mataḥ ‖  

คำแปล: สำหรับคนที่มีฉัตรด้ามทอง ต้องถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่งของพระราชวงศ์ และขุน

นางเหล่านั้น ส่วนหัวหน้าเศรษฐีต้องถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้มีฉัตรด้ามทองนั้น.   
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 โศลกที่ 81 อนุษฏุภฉันท์ 
 [XLIII]dāpyās tadarddhavinayaṃ  śaivavaiṣṇavakādyaḥ ǀ  

 tasyāpyarddhantu vinaya-   s sāmānyeṣu samīritaḥ ‖  

คำแปล: นักบวชผู้นับถือพระศิวะและพระวิษณุเป็นต้น พึงถูกปรับทรัพย์อันมีระเบียบเป็น

จำนวนครึ่งหนึ่งต่อจากพวกเศรษฐี ส่วนระเบียบค่าปรับครึ่งหนึ่งต่อจากนักบวชผู้นับถือ 

พระศิวะและพระวิษณุนั้น เป็นระเบียบสำหรับสามัญชนคนธรรมดาทั้งหลาย. 

  

 โศลกที่ 82 อนุษฏุภฉันท์ 
 dhanan dātum a[46]śaktās syu-  s sāmānyā yadi mānuṣāḥ ǀ  

 pṛṣṭhe vetreṇa tān hanyā-   c chatam ity anuśāsanam ‖  

คำแปล: ถ้าหากบุคคลธรรมดาสามัญไม่สามารถจ่ายค่าปรับเป็นทรัพย์ได้ พึงลงโทษตีบุคคล

เหล่านั้น ด้วยหวายที่หลัง 100 ครั้ง นี้คือ ‘คำสั่ง’ ดังนี้ 

 

 โศลกที่ 83-84 อนุษฏุภฉันท์ 
 pūjā pūjopakaraṇaṃ    kālaś śau[XLIV]caṃ prakalpitam ǀ  

 etac cānyac ca sarvveṣu   kṣīye[47]taikatamad yadi ‖   

 kulapatyādayo ’dhyakṣā   dāpyā doṣānvitais saha ǀ  

 hemaviṅśatpalādyeka-   palāntakam anukramāt ‖  

คำแปล: ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดนี้ที่ได้กำหนดจัดแจงไว้ เช่นการบูชา (พิธีกรรม) 

อุปกรณ์สำหรับบูชา เวลา ความบริสุทธิ์ พึงมีการละเมิดทำให้เสียหาย ผู้ดูแลทั้งหลายมี

หัวหน้าอาศรมเป็นต้น พึงจ่ายค่าปรับเป็นทอง 20 ปละเป็นต้นจนถึงจำนวน 1 ปละเป็นที่สุด

ตามลำดับ ตามความผิดที่ม ี
 

 โศลกที่ 85 อนุษฏุภฉันท์ 
 kulapatyādyasaṃpṛkte   doṣe doṣakṛd eva tu ǀ  

 [XLV]yathārhan draviṇan dāpyo  daṇḍyo vā deśakālataḥ ‖   

คำแปล: แต่ว่า เมื่อความผิดอันหัวหน้าอาศรมเป็นต้นไม่สามารถชดใช้คืนครบถ้วนได้  

ผู้มีความผิดต้องจ่ายด้วยสังหาริมทรัพย์ ตามสมควรแก่ความผิดที่ทำ ตามโอกาสและเวลา  

ที่เหมาะสม  
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 โศลกที่ 86 อนุษฏุภฉันท์ 
 pūjākālavyatikrānto    bhaved yadi purohitaḥ ǀ  

 rūpyaṃ viṅśatpalan dāpyaḥ   palāni daśa yājakaḥ ‖  

คำแปล: ถ้า (นักบวช) ผู้เป็นปุโรหิตพึงละเมิดเวลาสำหรับประกอบพิธีกรรม (ไม่ทำตามเวลา

ที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง) ต้องถูกปรับเงินเป็นจำนวน 20 ปละ ส่วน (นักบวช) ผู้ทำพิธีกรรม

ต้องถูกปรับเป็นเงินจำนวน 10 ปละ 

 

 โศลกที่ 87 อนุษฏุภฉันท์ 
 svakāryyaṃ yady upekṣeta   dvārādhyakṣo ’tha lekhakaḥ ǀ  

 rūpyaṃ pañca[XLVI]palan dāpya-  s tripalan tūpakalpakaḥ ‖  

คำแปล: ถ้า (หัวหน้า) คนรักษาประตู  และคนจดบันทึก พึงละเลยหน้าที่ ของตน  

ต้องจ่ายเงินจำนวน 5 ปละ ส่วนผู้ช่วยต้องจ่ายเงินจำนวน 3 ปละ เป็นค่าปรับ 

 

 โศลกที่ 88 อนุษฏุภฉันท์ 
 kārī mahānasādhyakṣa   āgamādhyakṣakas tathā ǀ  

 rūpyan te tripalan dāpyā   aṅganādhipatis tathā ‖  

คำแปล: หัวหน้าแผนกคนงาน หัวหน้าแผนกคนดูแลครัว และหัวหน้าคนดูแลแผนกปฏิคม 

พึงเสียค่าปรับเป็นเงิน 3 ปละ รวมทั้งหัวหน้าคนดูแลบริเวณลานอาศรมด้วย 

 
 โศลกที่ 89 อนุษฏุภฉันท์ 
 suvarṇṇa[50]rajatālābhe   dravyāṇy anyāni dāpayet ǀ  

 ity eṣā tāpasādhīnā[XLVII]  maryyādā sthāpitā bhavet ‖  

คำแปล: เมื่อเงินและทองไม่เพียงพอพึงให้จ่ายทรัพย์อ่ืนๆ แทนก็ได้ นี้เป็นระเบียบที่กำหนด

ไว้สำหรับนักบวช 

 

  



 90 
 

 

 โศลกที่ 90-91 อนุษฏุภฉันท์ 
 yācate śrīyaśovarmmā  bhāvikambupatīśvarān ǀ  

 imaṃ rakṣata bhadraṃ vo  [51]dharmmaṃ dharmmadhanā iti ‖  

 eṣa bhāro hi bhūpānāṃ  kalpitaḥ parameṣṭhinā ǀ  

 pālanaṃ pālanīyānā-   n daṇḍyānān da[XLVIII]ṇḍanañ ca yat ‖ 

คำแปล: พระเจ้าศรียโศวรมัน ย่อมขอร้องกษัตริย์กัมพูชาในอนาคตทั้งหลายว่า ท่าน 

ทั้งหลาย ผู้มีหน้าที่เป็นแก่นสาร จงรักษาหน้าที่อันดีงามนี้เถิด เพราะว่า การปกป้องผู้ที่ควร

ปกป้อง การลงโทษผู้ที่ควรลงโทษ เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ทั้ งหลาย อันพระพรหม51  

วางระเบียบกำหนดไว้แล้ว 

 

 โศลกที่ 92 อนุษฏุภฉันท์  
 eṣāṃ vasuharā rājñā   daṇḍyās te yāntu durggatim ǀ  

 [52]pānti ye pātu tān bhupa- s  te ’pi yāntu paraṃ padam ‖  

คำแปล: บุคคลเหล่ าใดนำสิ่ งของมีค่ าของเทพเหล่ านี้ ไป  บุคคลเหล่านั้ น พึงเป็น 

ผู้อันพระราชาลงโทษและจงไปสู่ทุคคติ ส่วนบุคคลเหล่าใดย่อมรักษาคุ้มครอง (สิ่งของ) 

พระราชาจงปกป้องคุ้มครองคนเหล่านั้น และบุคคลเหล่านั้นก็จงไปสู่สุคคติอันเป็นหนทางที่

ประเสริฐ  

 
 โศลกที่ 93 อนุษฏุภฉันท์  
 amvujendrapratāpena   kambujendreṇa nirmmitam ǀ  

 amvujākṣeṇa tenedaṃ  kambujākṣaram ākhyayā ‖ 

คำแปล: พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชา ผู้มีพระบรมเดชานุภาพเปรียบดั่ งพระอาทิตย์ 52  

มีพระเนตรดั่งดอกบัวพระองค์นั้น ทรงสร้างอักษรนี้ โดยให้ชื่อว่า ‘อักษรกัมพูชา’  

 
51  ‘ปรเมษฺฐินฺ’ ผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ดี หมายถึงพระพรหมก็ได้, พระประชาบดกี็ได้, พระศิวะก็ได้ 
52  ‘อมฺวุเชนฺทฺร-’ ผู้เป็นใหญ่แห่งดอกบัว หมายถึงพระอาทิตย ์
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ข้อมูลทั่วไปจารึกไพรปราสาท K.279 

*** 

 

อักษร  นาครี (อินเดียเหนือ)  

ภาษา  ภาษาสันสกฤต  

อายุ  ประมาณ พ.ศ.1432-1452  

ลักษณะ  แท่งหินทราย มี 4 ด้าน ด้านละ 54 บรรทัด 27 โศลก รวม 

216 บรรทัด 108 โศลก สภาพจารึกแตกออกเป็น 2 ชิ้น 

(ท่อน) ด้านบนชิ้นใหญ่ (ข้อความสมบูรณ์กว่า) ส่วนด้านล่าง

ชิ้นเล็ก ด้านที่ 4 ของจารึก เหลือเฉพาะส่วนบนเท่านั้น  

สถานที่พบ  บริเวณไพรปราสาท ห่างจากบารายตะวันออกไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 200 เมตร จังหวัดเสียมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา  

ปัจจุบันอยู่ที่  คลังอภิรักษ์สถานอังกอร์ จังหวัดเสียมเรียบ 
(Dépôt de la Conservation d'Angkor)  

พิมพ์เผยแพร่ก่อนหน้านี้  รวบรวมโดย โอกุสต์ บาร์ธ (Auguste Barth) และ อาเบล 

แบร์แกนญ์ (Abel Bergaigne), อาร์. ซี. มาชุมดาร์ (R. 

C. Marjumdar)  

   1) Bergaigne, Abel.(1 8 9 3 ). Inscription 

Sanscrites de Campa et du Cambodge.  Paris: 

Imprimeir nationale.  

   2) Majumdar, R.C. (1953). Inscriptions 

of Kambuja. Calcutta: The Asiatic Society 
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บทแปลและอรรถาธิบายจารึกไพรปราสาท K.279 

 

ด้านที่ 1 (A) 

โศลกที่ 1-17 มีเนื้อหาเหมือนกันกับโศลกที่ 1-17 จารึกปราสาทโลเล็ย K.323 

 

 โศลกท่ี 18-27 มีเนื้อหาข้อความชำรุดไม่ครบสมบูรณ์ ดังนี้ 

 

 โศลกที่ 18 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

 [36]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ pūrvvam asambhave ‖  

 คำแปล: ..........ก่อนหนา้....เม่ือไม่มี..... 

 

 โศลกที่ 19 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   puṇḍarīkavilocanaḥ ǀ  

 [38]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   yukto yo yuktam īritaḥ ‖  

คำแปล: พระองค ์(พระเจ้ายโศวรมัน)......ผู้มีพระเนตรเหมือนดอกบัว...... ประกอบแล้ว.... 

อันเขาเรียกชื่อ อย่างเหมาะสม........ 

 

 โศลกที่ 20 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   sarvvālaṅkārabhūṣitā ǀ  

 [40]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − −   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ratīpatau ‖  

คำแปล: …ประดับด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง........ในสามีนางรตี…. 

 

 โศลกที่ 21 อนุษฏุภฉันท์ 
 [41]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ sya buddhvā ⏑ vā ⏑ tam ǀ  

 [42]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   -r bhītyevādy āpi saṃśritaḥ ‖  

คำแปล: ...หลังจากตื่นแล้ว...เพราะความกลัว..แม้ทุกวันนี้ (พระองค์) เป็นที่พ่ึง….. 
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 โศลกที่ 22 อนุษฏุภฉันท์ 
 [43]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   -s tamobhūtamidañ jagat ǀ  

 [44]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ tor ⏓ ṅk ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖  

คำแปล: ...โลกนี้ ได้กลายเป็นโลกมืดแล้ว (โลกตกอยู่ในความมืด).... 

 

 โศลกที่ 23 อนุษฏุภฉันท์ 
 [45]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   -n mahadbhir mmantribhir vṛtaḥ ǀ  

 [46]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   n anāyāsañ cakare yaḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ ผู้อันมนตรีจำนวนมาก แวดล้อมแล้ว...ได้ให้ทำอย่างง่าย... 

 

 โศลกที่ 24 อนุษฏุภฉันท์ 
 [47]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   yuddhābdhau yo vyadhāt dhruvam ǀ  

 [48]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   sapremavijayaśriyaḥ ‖  

คำแปล: ในมหาสมุทรคือสนามรบ พระองค์ มีความอ่อนโยน(ความรัก) มีชัยชนะและความ

โชคดี...ได้ประทาน...อย่างสม่ำเสมอ.. 

 

 โศลกที่ 25 อนุษฏุภฉันท์ 
 [49]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓  yaṃ vīkṣyādhikavikramam ǀ  

 [50]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓  -t kākās samabhavan yudhi ‖  

คำแปล: ...(ศัตรูทั้งหลาย) ครั้นเห็นพระองค์ ผู้มีความกล้าหาญยิ่งแล้ว ได้เป็นเหมือน  

กาท้ังหลาย ในสงคราม.. 

 

 โศลกที่ 26 อนุษฏุภฉันท์ 
 [51]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   vipadaṃ śrīparigraham ǀ  

 [52]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   saras tulyañ cakāra yaḥ ‖  

คำแปล: (ไม่มี) ความโชคร้าย มีความโชคดี (สมบัติ)..พระองค์ ได้ให้สร้างบาราย(สระน้ำ) 

อันมีแต่ความเสมอภาค (ได้สัดส่วน) 
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 โศลกที่ 27 อนุษฏุภฉันท์ 
 [53]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   n no prāmīyata paṇḍitaiḥ ǀ  

 [54]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   vairibandhau ni ⏑ −i ⏑ ⏓ ‖  

คำแปล: ......ไม่พึง...เปรียบเทียบกับบัณฑิตทั้งหลาย....ในพวกพ้องของศัตรู... 

 

     ด้านที่ 2 (B) 

 โศลกที่ 28 อนุษฏุภฉันท์ 
 [1]  nānāratnair api cita-   n namrabhūmīndraśekharam ǀ  

 [2]  yasy āṅghrinakharaśmīddhaṃ ratnair evāruṇair iva ‖  

คำแปล: พระเศียรของกษัตริย์ที่น้อมลง อันประดับด้วยเครื่องประดับนานาชนิด สะท้อน

แสงไปที่พระนขาแห่งพระบาทของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ดูเหมือนว่า (พระบาท) 

ประดับด้วยรัตนะและทับทิมทั้งหลาย 
 

 โศลกที่ 29 อนุษฏุภฉันท์ 
 [3]  yaḥ prāpya rājyam ajaya-  d rājabhir ddurjjayaṅ kalim ǀ  

 [4]  duryyasya jaye śaktaḥ  puruṣottama eva hi ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) หลังจากได้ราชสมบัติแล้วก็ทรงได้ชนะความ

ยากลำบากที่กษัตริย์ทั้งหลายเอาชนะได้โดยยาก เพราะว่า บุคคลผู้มีความสามารถในการ

ชนะสิ่งที่เอาชนะได้ยาก คือบุรุษผู้ดีเยี่ยมเท่านั้น 

 

 โศลกที่ 30 อนุษฏุภฉันท์ 
 [5]  jiṣṇur duryyodhanārāti-  r bhīmo ’py ājau valena yaḥ ǀ  

 [6]  lakṣmīlubdhaṃ pariṇata-  n dhṛtarāṣṭram aharṣayat ‖  

คำแปล: ในสนามรบ พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงมีชัยชนะ มีศัตรูที่เอาชนะได้ยาก 

เป็นผู้น่าเกรงขามด้วยพละกำลัง ได้ทำให้อาณาจักรที่พระองค์ปกครอง ซึ่งมั่งคั่งไปด้วย

ทรัพย์ มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความยินดีปรีดาแล้ว ทรงเป็นเหมือนอรชุน 53 ผู้มีทุรโยธน์

เป็นศัตรู ทั้งโดยพละกำลัง ทรงเป็นเหมือนภีมะด้วย ทำให้ท้าวธฤตราษฏระ ผู้มีความโลภ 

ในทรัพย์สมบัติ ผู้มีความแก่ชรา เกิดความกังวลพระทัย54  

 
53  ‘ชิษฺณุ’ เป็นอีกชื่อ 1 ของอรชุน ตัวละครเอกในมหาภารตะ 
54  บาทที ่1 ในโศลกนี้ Auguste Barth เสนอไว้ในเชิงอรรถว่าเป็น ‘ชิษฺณุรฺ ทรฺุยฺโยธนาราติรฺ’ (Bergaigne,1893: 420)   
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 โศลกที่ 31 อนุษฏุภฉันท์ 
 [7] yajñadhūmadhvajoddhūta-  dhūmair dhūsaritan nabhaḥ ǀ  

 [8]  dhūmavarṣair iva babhau  bhṛśam yasya kaler vvadhe ‖  

คำแปล: ท้องฟ้ามืดคลื้มไปด้วยควันไฟอันฟุ้งขึ้นเพราะไฟแห่งยัชญพิธี ของพระองค์  

(พระเจ้ายโศวรมัน) ปรากฏเหมือนท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยด้วยฝนคือควันไฟ ในคราวการ

ตายของอสูรกลิ 

 

 โศลกที่ 32 อนุษฏุภฉันท์ 
 [9] yo rājaratnam arthibhya-  ś cintitān apy acintitān ǀ  

 [10]  arthān diśañ jahāseva   maṇiñ cintitadāyinam ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงประทานซึ่งอัญมณีคือราชสมบัติ แก่ผู้มีความ

ต้องการซึ่งทรัพย์ทั้งหลาย ทั้งที่ปรารถนาและไม่ได้ปรารถนาขอ ดูเหมือนว่าจะทรงเยาะเย้ย

แก้วมณี55 ที่ให้ทรัพย์เฉพาะผู้ปรารถนาขอเท่านั้น 

 

 โศลกที่ 33 อนุษฏุภฉันท์ 
  [11]  tiṣṭhanty urasī yasya śrī-  r asthirāpi sthir ābhavat ǀ  

 [12]  anekaguṇasambandhā  vīryyaprākāravāritā ‖  

คำแปล: ความโชคดี (พระลักษมี) แม้ไม่เสถียรมั่นคง เมื่อสถิตอยู่ที่พระอุระของพระองค์  

(พระเจ้ายโศวรมัน) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติมากมาย ถูกปกป้องไปด้วยปราการคือ

ความกล้าหาญ จึงเป็นสภาวะที่เสถียรมั่นคง 

 

 โศลกที่ 34 อนุษฏุภฉันท์ 
 [13]  taptan tīvrapratāpena   bhuvanaṃ hlādayan niva ǀ  

 [14]  yo ’kirat sarvvataś śubhra-  yaśomṛtam anāratam ‖  

คำแปล: ดูเหมือนว่า พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงทำโลกที่เร่าร้อนไปด้วยเดชานุภาพ

อันร้อนแรง (ของพระองค์) ให้เย็นลง ได้ทรงแผ่น้ำอมฤตคือพระเกียรติยศอันสะอาดงดงาม 

ไปทั่วทุกหนแห่ง โดยไม่มีอะไรขวางกั้นได ้  

 
55  แกว้จินดามณี แกว้มณี หรือแกว้ที่ใสเหมือนเพรช ได้มาจากการกวนเกษียรสมุทรพร้อมกับสิ่งมีค่าอื่นๆ เช่น ชา้งไอราวตะ, ม้าอุจไจ
ศรวะ, ต้นกัลปพฤกษ์, แก้วเกาสตุภะ, พระจันทร์, มหาลักษมี, ตารา, และรุมา (Mani, 1975: 182)  
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 โศลกที่ 35 อนุษฏุภฉันท์ 
 [15]  sarvvānandakarī kīrttiḥ  kāminī kāmacāriṇī ǀ  

 [16]  tathāpi yasya dayitā   patnī ca gaditā budhaiḥ ‖  

คำแปล: เกียรติยศ ซึ่งเป็นที่โปรดปราน มอบความยินดีให้ทุกอย่าง ทำตามความประสงค์

ทุกอย่าง แต่ว่า สำหรับพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า (นาง)  

เป็นพระมเหสีผู้มีความภักดี56  

 

 โศลกที่ 36 อนุษฏุภฉันท์ 
 [17]  valādiyukto yukto ’yaṃ  mataḥ pratijagatsthitau ǀ  

 [18]  iti buddhvā yam ambhodhau  sukhaṃ śete nu mādhavaḥ ‖  

คำแปล: มาธวะ (พระวิษณุ ) รู้จักพระองค์  (พระเจ้ายโศวรมัน) ว่า กษัตริย์องค์นี้  

ประกอบด้วยคุณสมบัติมีกำลังเป็นต้น มีความเหมาะสม มีปัญญา ในการธำรงรักษาโลก  

ในแต่ละครั้ง ดังนี้แล้ว ก็บรรทมหลับอย่างสบาย ในมหาสมุทร57 

 

 โศลกที่ 37 อนุษฏุภฉันท์ 
 [19]  nirāvaraṇabuddhitvā-   t sarvvaṃ vedyaṃ vidan napi  

 [20]  rājasthitir alaṅghyeti   cāracakṣur babhūva yaḥ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงทราบเรื่องที่ควรรู้ทุกอย่างว่า ‘การดำรงอยู่ของ

ความเป็นพระราชา จะไม่เป็นสิ่งที่ใครจะสามารถทำลายได้’ เพราะทรงรู้ถึงสิ่งอันไม่มีอะไร

สามารถปิดกั้น (ไม่ให้ทราบได้) จึงได้ทรงเป็นเหมือนจารบุรุษแล้ว 

 

 โศลกที่ 38 อนุษฏุภฉันท์ 
 [21]  yathābhīṣṭapradāṃ sādhvīṃ  dharmmaśrīmahiṣīṃ priyām ǀ  

 [22]  sarvvopabhaktāṃ yasyāpi  kurvvataḥ karmma satstutam ‖  

คำแปล: การกระทำ แม้ของพระองค์ ผู้ทำพระมเหสีคือความยุติธรรมและความสง่างาม  

ผู้มอบให้สิ่งที่ปรารถนาตามต้องการ ผู้เที่ยงธรรม ผู้เป็นที่รัก ให้เป็นผู้ยอมภักดีทุกอย่าง  

เป็นสิ่งที่เขาสรรเสริญว่าเป็นความดี  
 

56  บาทที่ 4 ในโศลกนี้ Auguste Barth เสนอไว้ในเชิงอรรถว่าเป็น ‘ปตฺนี จ คทิตา พุไธะ’ (Bergaigne,1893: 421)   
57  บาทที่ 4 ในโศลกนี้ Auguste Barth เสนอไว้ในเชิงอรรถว่าเป็น ‘สุขํ เศเต นุ มาธฺวะ’ (Bergaigne,1893: 421)  เดิม 
Bergaigne อ่านเป็น ‘สขา ศเตนฺท มาธวะ’ ผู้วิจัยยึดคำอ่านของ Barth ซ่ึงแปลได้ใจความมากกว่า     
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 โศลกที่ 39 อนุษฏุภฉันท์ 
 [23]  yasyājau bhinnavairībha-  kumbhamuktāmvuvṛṣṭibhiḥ ǀ  

 [24]  ⏓ ⏓ rivātidhavalaṃ   yaśo diśi visarppati ‖  

คำแปล: เกียรติยศของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นสีขาวสว่างมาก ย่อมขจรขจายไป

ในอากาศ เหมือน (.....)58 ที่ฝนแห่งน้ำ(เลือด)ซึ่งไหลออกจากกระพองช้างของข้าศึกที่ถูก

ทำลาย ในสงคราม 
 

 โศลกที่ 40 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  pṛthukīrttiḥ pṛthuguṇaḥ  pṛthuśrīḥ pṛthuvikramaḥ ǀ  

 [26]  pṛthupṛthviḥ pratinidhiḥ  pṛthivyām iva yaḥ pṛthoḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีชื่อเสียงแผ่ไพศาล มีคุณสมบัติมากมาย มีทรัพย์โชค

วาสนามากมาย มีความกล้าหาญยิ่งใหญ่ ครอบครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเหมือน

ตัวแทนของพระเจ้าปฤถุบนโลกมนุษย ์
 

 โศลกที่ 41 อนุษฏุภฉันท์ 
 [27]  yasyānuśāsanajala-   ñ jaganmānasam abhyagāt ǀ  

 [28]  tatsthitasya kalaṅkasya  vidadhan nu viśodhanam ‖  

คำแปล: น้ำคือคำสอนของพระองค์ ได้ไหลเข้าไปสู่ใจของประชาชน และได้ให้การ ชำระ 

สิ่งสกปรก อันติดอยู่ในใจของประชาชนนั้น 
 

 โศลกที่ 42 อนุษฏุภฉันท์ 
 [29]  sthāneṣu sarvvavarṇṇānāṃ  guṇavṛddhikaro ’pi yaḥ ǀ  

 [30]  śrīpāṇiner anavaraś59   śabdavidyāvid īritaḥ ‖  

คำแปล: แท้จริง พระองค์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในกฏเกณฑ์เสียงขั้นคุณและขั้นวฤทธิ ของเสียง 

ทั้งปวง ในฐานกรณ์ทั้งหลาย มีความเป็นเลิศ ถูกสรรเสริญว่าเป็นผู้รู้ไวยากรณ์ของปาณินิ 

อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า   

 
58  ศัพท์ที่ขาดหายไปในโศลกนี้ Auguste Barth เสนอไว้ในเชิงอรรถว่าเป็น ‘sākṣād’ 
59 ข้อความบาทที่ 3 นี้ Barth อ่านเพิ่มเติมเป็น ‘อนวรศฺ’ (Bergaigne, 1893: 421, Not) 
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 โศลกที่ 43 อนุษฏุภฉันท์ 
 [31]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ s tārtho saroruham ǀ  

 [32]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − yas ta   bhānubheṇur ivābhavat ‖  

คำแปล: ….พระองค์ ...ดอกบัว (บานแล้ว) ....ได้เป็นเหมือนรัศมีจากพระอาทิตย์... 

 

 โศลกที่ 44 อนุษฏุภฉันท์ 
 [33]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ rjjunayaśo   śaṅkhacakralasatkaraḥ ǀ  

 [34]  bhūdharaḥ puṇḍarīkākṣo  yo ’pi kṛṣṇo na karmmaṇā ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีพระเกียรติยศสีขาว ผู้มีพระหัตถ์งดงามด้วยสังข์

และจักร ผู้ทรงไว้ซึ่งแผนดิน และมีพระเนตรเหมือนดังดอกบัว  แต่โดยหน้าที่ มิได้เป็น 

ผู้มีบทบาทบกพร่อง60 

 

 โศลกที่ 45 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  mahākālodayakaro   vṛṣasthitikṛtādaraḥ ǀ  

 [36]  nutanandī smarārātir   yyo babhāra bhavaśriyam ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้ เป็นเหมือนกับพระผู้ เป็นศัตรูของกามเทพ  

(พระศิวะ) ผู้ทำเทพมหากาฬให้ปรากฏ ผู้สนพระทัยในการสร้างโคให้ดำรงอยู่ ผู้มีความ

เพลิดเพลินน่าสรรเสริญ ได้ทรงไว้แล้วซึ่งความเป็นสิริมงคลของพระภวะ 

 

 โศลกที่ 46 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37]  śatakratukṛtaśśakrād   adhiko ’py amitakratuḥ ǀ  

 [38]  bhūrakṣārthaṅ karuṇayā  yo na dhātrā-vatāritaḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้ทำยัชญพิธีนับไม่ถ้วน เป็นผู้ยิ่งกว่าท้าวสักกะผู้ทำ

ยัญชพิธีเพียง 100 ครั้ง61 มิได้ถูกพระพรหมสร้างมา ด้วยความกรุณา เพ่ือรักษาแผ่นดิน62 

 

  

 
60  ‘กฺฤษฺณ’ หมายถึง ไม่ด,ี สีดำ, พระกฤษณะ 
61  ‘ศกฺร’ เป็นชื่อของพระอินทร์ ‘ศตกฺรตุกฺฤต-’ ผู้ทำยัชญพิธี 100 ครั้ง พระอินทร์ทำยัชญพิธี 100 ครั้งที่บริเวณชื่อว่า ‘อินทรตีรถะ’ 
ณ บริเวณนี้พระองค์ถวายทรัพย์จำนวนมากแก่พระพฤหัสบดี จึงได้ชื่อว่า ‘ศตกฺรตุ’ (Mani, 1975: 321) 
62  George Cœdès (1932) ปริวรรตโศลกนี้เพิ่มเติม ต่อจาก Bergaigne ซ่ึงไม่ได้ปริวรรตข้อความโศลกนี้ไว้   
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 โศลกที่ 47 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  yas stūyamānasatkrama  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

 [40]  saumittrir iva saṅgrāme  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีกรรมอันดีอันคนสรรเสริญอยู่ ......เหมือน 

พระเสามิตริ (พระลักษมณะ) ในสงคราม...63 

 

 โศลกที่ 48 อนุษฏุภฉันท์ 
 [41]  yuktadaṇḍakaratena   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

 [42]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖  

คำแปล: โดยการทำการลงโทษ อย่างเหมาะสม...64 

 

 โศลกที่ 49 อนุษฏุภฉันท์ 
 [43]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   -r yyasya viṣṇor ivābhave ǀ  

 [44]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   jñeyam anyan na duṣkaram ‖  

คำแปล: ... ของพระองค์..เหมือน..ในสมัยที่ไม่ปรากฏแห่งพระวิษณุ...พึงทราบ...สิ่งอ่ืน  

ที่จะ กระทำให้ยาก ไม่มี.... 

 

 โศลกที่ 50 อนุษฏุภฉันท์ 
 [45]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − −   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ cetasā ǀ  

 [46]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − −   ⏓ ⏓ − āya brāhmaṇāśramaḥ ‖  

คำแปล: (พระเจ้าศรียโศวรมันนั้น) ผู้มีใจ (เลื่อมใส).......... ได้ถวายพราหมณาศรม แก่  

(ผู้นับถือพระวิษณุท้ังหลาย)..................65 

 

  

 
63  George Cœdès (1932) ปริวรรตโศลกนี้เพิ่มเติม ต่อจาก Bergaigne ซ่ึงไม่ได้ปริวรรตข้อความโศลกนี้ไว้   
64  George Cœdès (1932) ปริวรรตโศลกนี้เพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏเฉพาะบาทที ่1 ข้อความนอกจากนี่ขาดหาย 

65  ข้อความในโศลกนี้มีเนื้อหาคล้ายกับโศลกที่ 51 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 47 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 
ซ่ึงมีเน้ือหาครบสมบูรณ์กว่า ทำให้สามารถเทียบเคียงใจความในบริบทเดียวกันได้ความชัดเจนขึ้น แม้ว่าจะปรากฏคำศัพท์ 2 คำ ‘เจตสา 
และ พฺราหฺมณาศฺรม’ ซ่ึงเป็นคำสำคัญทำให้ทราบชื่ออาศรมแห่งนี้ 
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 โศลกที่ 51 อนุษฏุภฉันท์ 
 [49]  śāsanaṃ śrīyaśovarmma-  rājasyedam ihāśrame ǀ  

 [50]  kulādhyakṣeṇa karttavyaṅ  kṛtsnaiḥ karmmakarair iti ‖ 

คำแปล: พระราชโองการนี้ ของพระเจ้าศรียโศวรมัน ณ บริเวณอาศรมนี้ อันหัวหน้า 

หมู่คณะ66 (หัวหน้าอาศรม) และคนงานทั้งหมด(ทาส)ในอาศรมพึงปฏิบัติตาม ดังนี้67 

 

 โศลกที่ 52 อนุษฏุภฉันท์ 
 [51] vidaddhyād āśramasyāsya  parivarddhanasaṃpadam ǀ  

 [52] uttarottarasaṃvṛddhān̐s   tajjanān api pālayet ‖ 

คำแปล: หัวหน้าอาศรม พึงจัดการทรัพย์สมบัติที่จะทำให้มีความมั่งคั่งเพ่ิมเติมขึ้นสำหรับ

อาศรมนี้ และพึงปกครองคนในอาศรม ที่เพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อยๆ68  
 

 โศลกที่ 53 อนุษฏุภฉันท์ 
 [53]  atithīn mānayed yatnād  ātithyāni ca varddhayet ǀ  

 [54]  atither mmananāt kṛtyaṃ  adhikaṃ sthāninān na hi ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงให้ความเคารพแขกทั้งหลาย และพึงให้การต้อนรับอย่างมิตร

ไมตรี โดยความเคารพ เพราะว่าสิ่งที่พึงกระทำยิ่งไปกว่าการนับถือ(ต้อนรับ)แขกของเจ้าบ้าน 

ย่อมไม่มี69  

 
66  ‘กุลาธฺยกฺษ’ ผู้เป็นใหญ่แห่งหมู่คณะ เป็นตำแหน่งหัวหน้าอาศรม ในโศลกที่ 45 จารึกเขาพระบาท K.95 และในโศลกที่ 84-85 
จารึกโลเลย K.323 ใช้คำว่า ‘กุลปติ’ ซ่ึงมีความหมายเหมือนกันกับ ‘กุลาธฺยกฺษ’ ดังกล่าว  
67  ข้อความเนื้อหาในโศลกนี้อาศัยการสืบสร้างข้อมูลจากโศลกที่ 52 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 48 จารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 ซ่ึงครบสมบูรณ์และมีเน้ือหาตรงกัน  
68  ข้อความเนื้อหาในโศลกนี้อาศัยการสืบสร้างข้อมูลจากโศลกที่ 53 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 49 จารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 ซ่ึงครบสมบูรณ์และมีเน้ือหาตรงกัน  
69  ข้อความเนื้อหาในโศลกนี้อาศัยการสืบสร้างข้อมูลจากโศลกที่ 54 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 50 จารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 ซ่ึงครบสมบูรณ์และมีเน้ือหาตรงกัน 
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 โศลกที่ 54 อนุษฏุภฉันท์ 
 [1]  athāvanīndra evātra   sāvarodho ’pi vāgataḥ ǀ  

 [2]  taṃ yathāśramasaṃpattyā  yatnais suravad arccayet ‖ 

คำแปล: เมื่อพระราชานั่นเองพร้อมกับพระมเหสี(ของพระองค์)ด้วย เสด็จมาในอาศรมนี้ 

(หัวหน้าอาศรม) พึงรับเสด็จพระองค์นั้นเป็นประดุจเทพ โดยความเอาใจใส่ ตามทรัพย์

สมบัติที่มีในอาศรม70 
 

ด้านที่ 3 (C) 

โศลกที่ 55-56 อนุษฏุภฉันท์ 
 [1]  sa hi viśvaṃbharādhīśas  sarvvalokagurus smṛtaḥ ǀ  

[2]  yadiṣṭan tasya tat kuryyād  vyāsagītam idaṃ yathā ‖ 

 [3]  sarvvalokaguruñ caiva  rājānaṃ yo ’timanyate ǀ  

[4]  na tasya dattan na kṛta-  n na śrāddhaṃ phalati kvacit ‖ 

คำแปล: เพราะว่า กษัตริย์นั้น เป็นที่รับรู้ว่าเป็นครูของโลกทั้งหมด พึงทำตามสิ่งที่พระองค์

ปรารถนา เหมือนกับสิ่งที่ท่านฤษีวยาสะได้กล่าวไว้71 ดังนี้ คนใดนั้นเองดูหมิ่นพระราชา 

ผู้เป็นที่เคารพของชาวโลก ทานที่ถวายก็จะไม่ให้ผล ความดีที่ทำก็จะไม่ให้ผล พิธีกรรม72 

ก็จะไม่เป็นผลต่อคนนั้นเลย73 

 

  

 
70  ข้อความเนื้อหาในโศลกนี้ขาดหายทั้งหมดเพราะจารึกชำรุด Bergaigne (1893: 241) ไม่ได้ให้ข้อมูลโศลกนี้  อาศัยการสืบสร้าง
ข้อมูลจากโศลกที่ 50 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และโศลกที่ 54 จารึกปราสาทกอมนับ K.701  ซ่ึงครบสมบูรณ์และมีเนื้อหา
ตรงกัน 
71  ‘ฤษีวยาสะ’ เป็นชื่อฤษี เช่ือวา่เป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์มหากาพย์มหาภารตะ 
72  ‘ศฺราทธฺ’ พธิีกรรมศราทธ ์
73  ข้อความโศลกที่ 56 นี้ ตรงกับข้อมูลในคัมภีร์มหาภารตะ บรรพที่ 12 หรือศานติบรรพ อัธยายที่ 65  โศลกที่ 28 และโศลกที่ 55-56 
ข้างต้น ตรงกับข้อความโศลกที่ 52-53 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และตรงกับข้อความโศลกที่ 56-57 ในจารึกปราสาทกอมนับ 
K.701  
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โศลกที่ 57 อนุษฏุภฉันท์ 
 [7]  atha dvijo ’dhikaṃ pūjyaḥ  parebhyo vahavo yadi ǀ  

[8]  prāptās te kramaśaś śīla-  guṇavidyāviśeṣataḥ ‖ 

คำแปล: ลำดับต่อมา พราหมณ์ควรได้รับการต้อนรับดูแลดีกว่าบุคคลอื่น74 ถ้าว่า พราหมณ์

ทั้งหลายเหล่านั้นมีจำนวนมาก ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีศีล คุณวุฒิ และความรู้75  

จะได้รับการดูแลต้อนรับ ตามลำดับ (คุณสมบัติพิเศษนั้น)76 

 

โศลกที่ 58 อนุษฏุภฉันท์ 
 [9]  rājaputraś ca mantrī ca  valādhyakṣaś ca sajjanaḥ ǀ  

[10]  te sarvve pūjanīyās syu-  rānupūrvvā prayatnataḥ ‖ 

คำแปล: พระราชโอรส มนตรี ผู้นำกองทัพ ผู้ซึ่งเป็นคนดี ทั้งหมดเหล่านั้น ควรเป็นผู้ได้รับ

การต้อนรับ ด้วยความเอาใจใส่ตามลำดับ77 

 

โศลกที่ 59 อนุษฏุภฉันท์ 
 [11]  mānyo viśeṣatas śūro   raṇe dṛṣṭaparākramaḥ ǀ  

[12]  raṇārthī tv araṇārthibhyo  dharmmarakṣā hi tatsthitā ‖ 

คำแปล: ผู้มีความกล้าหาญ แสดงความกล้าหาญให้เห็นประจักษ์ ในสงคราม สมควรได้รับ

การดูแลต้อนรับเป็นพิเศษ ส่วนผู้ไฝ่ใจในการรบ ก็ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าผู้ไม่ไฝ่ใจ

ในในสงคราม เพราะว่า การดำรงอยู่ในตำแหน่งนั้นเป็นการรักษาหน้าที่78 

 

  

 
74  ‘ปูชฺย’  ควรได้รับการบูชา, ควรได้รับความเคารพ ในบริบทนี้ผู้วิจัยแปลว่า ‘สมควรได้รับการดูแลต้อนรับ’ จะสังเกตได้ว่า พราหมณ์
ในอาณาจักรเขมรโบราณจะได้รับการดูแลต้อนรับในอาศรมเป้นลำดับต่อจากกษัตริย์ 
75  ‘ศีลคุณวิทยา-’ คุณสมบัติของพราหมณ์บางท่านอาจเป็นนักบวชมีศีลจารวัตรแตกต่างกันหรือไม่เป็นนักบวชก็ได้ พราหมณ์อาจมี
คุณวุฒิและวัยวุฒิต่างกัน ความรู้ซ่ึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของพรามหณ์แต่ละท่านก็ถือเป็นเกณฑ์สำคัญในการจะได้รับการดูแลตามลำดับ
ในอาศรม 
76  เนื้อหาในโศลกนี้ตรงกับโศลกที่ 54 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และโศลกที่ 58 จารกึปราสาทกอมนับ K.701  
77  เนื้อหาโศลกนี้ตรงกับโศลกที่ 55 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และตรงกับโศลกที่ 59 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 
78  เนื้อหาโศลกนี้ตรงกับเนื้อหาโศลกที่ 56 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และนื้อหาโศลกที่ 60 จารึกปราสาทกอมนับ K.701  
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โศลกที่ 60 อนุษฏุภฉันท์ 
 [11]  śaivapāśupatācāryyau   pūjyau viprād anantaram ǀ  

 [12]  tayoś ca vaiyākaraṇaḥ  pūjanīyo ’dhikaṃ bhavet ‖  

คำแปล: อาจารย์ไศวะและอาจารย์ปาศุปตะทั้งสอง79 จะได้รับความเคารพเป็นลำดับต่อจาก

พราหมณ์80 อาจารย์ผู้รู้ไวยากรณ์จะได้รับความเคารพดียิ่งกว่าอาจารย์ไศวะและอาจารย์

ปาศุปตะทั้งสองนั้น81 

 

โศลกที่ 61 อนุษฏุภฉันท์ 
 [13]  śaivapāśupatajñāna-   śabdaśāstravidāṃ varaḥ ǀ  

[14]  ācāryyo ’dhyāpakaś śreṣṭha-  m atra mānyo varāśrame ‖ 

คำแปล: อาจารย์ผู้ประเสริฐทำการสอน ในอาศรมอันประเสริฐ ณ ที่นี้ จะได้รับความเคารพ

อย่างดียิ่งกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไศวะ คัมภีร์ปาศุปตะ82 และคัมภีร์ไวยากรณ8์3 

 

โศลกที่ 62 อนุษฏุภฉันท์ 
 [15]  ācāryyavad gṛhastho ’pi  mānanīyo vahuśrutaḥ ǀ  

[16]  abhyāgataguṇānāñ ca   parā vidyeti mānavam ‖ 

คำแปล: แม้คฤหัสถ์ผู้มีการศึกษามากก็พึงได้รับความเคารพเหมือนอาจารย์ และบรรดา

ความรู้ที่ได้เรียนมาความรู้ที่ดีท่ีสุดได้แก่ (ความรู้ใน) คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ 

 

  

 
79  อาจารยป์าศปุตะ หมายถึงอาจารย์ในลิทธิไศวนิกาย 
80  ‘วปิฺร’ หมายถึงพราหมณ์  
81  โศลกนี้ มีเน้ือหาคล้ายกับโศลกที่ 57 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และเนื้อหาโศลกที ่61 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701  
82  คัมภีรป์าศุปตะ หมายถึงปาศุปตสูตร เช่ือว่าลกุลีศะประพันธข์ึ้นราวศตวรรษที ่2 
83  ‘ศพฺทศาสฺตฺร’ คัมภีร์ไวยากรณ์ จารึกไม่ได้ระบุว่าเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ภาษาใด แต่คัมภีร์ประจำลัทธิปาศุปตะที่สำคัญบันทึกด้วย
ภาษาสันสกฤต ข้อความในโศลกดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าเป็นคัมภีร์ไวยากรณ์สันสกฤต และโศลกนี้ มีเนื้อหาคล้ายกับโศลกที่ 58  
ในจารึกปราสาทเทพประณัม K.290 และโศลกที่ 62 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701   
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โศลกที่ 63 อนุษฏุภฉันท์ 
 [17]  vittaṃ bandhur vvayaḥ karmma  vidyā bhavati pañcamī ǀ  

[18]  etāni mānyasthānāni    garīyo yad yad uttaram ‖ 

คำแปล: สถานะที่ควรได้รับการดูแลต้อนรับ (ตามลำดับ) เหล่านี้ ได้แก่ (สถานะของผู้มี) 

ทรัพย์สมบัติ เครือญาติ (พวกพ้อง) วัยวุฒิ หน้าที่84 (พิธีกรรม) และสถานะที่ 5 คือความรู้ 

สถานะแต่ละอย่าง (ดังกล่าวมา) สถานะลำดับสุดท้าย มีความสำคัญดียิ่งกว่า (สถานะก่อน

หน้า) ลดหลั่นกันตามลำดับ85  

 

โศลกที่ 64 อนุษฏุภฉันท์ 
 [19]  sāmānyamānavān sarvvān  vālavṛddharujān vitān ǀ  

[20]  dīnānāthāṃś ca yatnena  bhared bhaktauṣadhādibhiḥ ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงดูแล คนธรรมดาสามัญทั้งหมด ได้แก่ เด็ก คนแก่ คนป่วย คน

บาดเจ็บ คนจนและคนอนาถา ด้วยสิ่งของมีอาหารและยาเป็นต้น โดยความเอาใจใส่ 

 

โศลกที่ 65 อนุษฏุภฉันท์ 
 [21]  nityaṃ hemārccanavidhiṃ  vidadhīta yathāvidhi ǀ  

 [22]  tṛṇadānopacārābhyāṃ  kapilām api pūjayet ‖     

คำแปล: พึงจัดแจงวิธีบูชาด้วยทอง อย่างสม่ำเสมอ ตามวิธีที่กำหนดไว้ และพึงให้บูชา 

ซึ่งแม่วัวกปิลาด้วยการให้หญ้าและด้วยเครื่องใช้สอยอ่ืนๆ86 

 

  

 
84  ‘กฺรม’ แปลว่า การกระทำ ในบริบทนี้ผู้วิจัยแปลแปลว่า หน้าที่ หรือพิธีกรรม 
85  โศลกนี้ มีเนื้อหาตรงกันกับโศลกที่ 64 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 60 ในจารึกปราสาทเทพประณัม K.290 

นอกจากนี้แล้ว เนื้อหาโศลกนี้ยังมีข้อความตรงกับคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ อัธยายที่ 2 โศลกที่ 136 (Olivelle, 2005: 426-27) 

และมีเนื้อหาคล้ายกับ อัธยายที่ 1 โศลกที่ 116 ดังนี้ vidyākarmavayobandhu- vittair mānyā yathākramamǀ etaiḥ 

prabhūtaiḥ śūdro ’pi vārdhake mānamarhati‖ (Yājñ.1.5.116)   
86  ข้อความโศลกนี้ ตรงกับข้อความโศลกที่ 66 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และตรงกับโศลกที่ 62 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม 
K.290 
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โศลกที่ 66 อนุษฏุภฉันท์ 
 [23]  śrāddhoparāgakāleṣu   piṇḍaviṣuvayor api ǀ  

 [24]  taṇḍulasyaikayā khāryyā  kuryyād āśramayajvanaḥ ‖   

คำแปล: ในเวลาเมื่อถึงคราวอุปราคาแห่งศราทธ์ และวันวิษุวัตแห่งก้อนข้าวทั้งสอง (หัวหน้า
อาศรม) พึงให้ทำยัชญพิธีทั้งหลายในอาศรม ด้วยข้าวสารจำนวน 1 ขารี87 

 

โศลกที่ 67-68 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  ye bhaktyā patitā yuddhe  ye ca bhaktāḥ parāsavaḥ ǀ  

 [26]  apiṇḍāḥ kṛpaṇānātha-   vālavṛddhāś ca ye mṛtāḥ ‖ 

 [27]  eteṣāmeva sarvveṣāñ   caturāḍhakataṇḍulaiḥ ǀ   

 [28]  māsāvasāne sarvvatra   piṇḍaiḥ kurvvīta tarppaṇam ‖  

คำแปล: คนเหล่าใด มีความภักดี ตายในสนามรบ และคนเหล่าใด มีความภักดี (รับใช้

ใกล้ชิด) ได้ตายจากโลกนี้ และคนเหล่าใดเป็นเด็กและคนแก่อนาถาไม่มีที่พ่ึง ได้ตายจากโลก

นี้ไป ไม่มีญาติ (อปิณฺฑ) (หัวหน้าอาศรม) พึงทำพิธีกรรม (ตรฺปณ -ศราทธ์) ด้วยก้อนข้าว

ทั้งหลาย ที่ใช้ข้าวสารจำนวน 4 อาฒกะ สำหรับคนเหล่านั้นทั้งหมด ในวันสิ้นเดือนทุกๆ

เดือน88  

 
โศลกที่ 69 อนุษฏุภฉันท์ 

 [29]  etasmin nāśrame piṇḍaṅ  kṛtvānīya ca sarvvaśaḥ ǀ  

[30]  yaśodharataṭākānte   tasminn eva tu nirvvapet ‖ 

คำแปล: ในอาศรมนี้ (หัวหน้าอาศรม) ครั้นทำก้อนข้าว และนำมารวมกันทั้งหมดแล้ว 

หลังจากนั้น พึงโปรยลง ที่ขอบบารายยโศธรตฏากะนั้นนั่นเอง 
 

  

 
87   ข้อความโศลกนี้ ตรงกับข้อความโศลกที่ 67 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และคล้ายกับโศลกที่ 63 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม 
K.290 
88  ข้อความโศลกนี้ ตรงกับข้อความโศลกที่ 68-79 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และเหมือนกับโศลกที่ 64-65 ในจารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 
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โศลกที่ 70 อนุษฏุภฉันท์ 
 [31]  yaśodharataṭākākhya-   tīrthasnānavidhāyakān ǀ  

 [32]  tasyān tapasyamāsasya  paurṇṇamāsyāñca bhojayet ‖ 

คำแปล: และ (หัวหน้าอาศรม) พึงให้คนที่ทำพิธีอาบน้ำที่ท่าตีรถะ (ท่าน้ำ) ชื่อว่ายโศธรตฏากะ 

บริโภค (อาหาร) ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนตปัสยะนั้น 

 

โศลกที่ 71 อนุษฏุภฉันท์ 
 [33]  trisandhyavidhisaṃsaktāś  śīlādhyayanatatparāḥ ǀ  

 [34]  gṛhasthakarmmanirmmuktāḥ  yatayo vijitendriyāḥ ‖ 

คำแปล: ผู้เคร่งครัดในพิธีตริสันธยา ผู้เอาใจใส่ในศีลและการสวดมนตร์ ผู้พ้นจากการงาน

คฤหัสถ์ ผู้สำรวมอินทรีย์ ตลอดเวลา 

 

โศลกที่ 72 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  varṣāsv ananyaśayitā   ekabhaktena jīvinaḥ ǀ  

 [36]  evaṃvidhā (pi) yatayo  vāstavyā brāhmaṇāśrame ‖  

คำแปล: ในระหว่างฤดูฝนทั้งหลาย นักบวชทั้ งหลายแม้อย่างนี้  ไม่พึงไปนอนที่ อ่ืน  

พึงดำรงชีวิตอยู่โดยอาหารมื้อเดียว ควรพักอาศัยอยู่ในพราหมณาศรม89 

 

โศลกที่ 73 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37]  brāhmaṇā yatayo ye ’pi  sadādhyayanatatparāḥ ǀ  

 [38]  eteṣām iyatī vṛttir   ddātavyā prativāsaram ‖  

คำแปล: ในทุกๆ วัน (หัวหน้าอาศรม) พึงกำหนดถวายเครื่องยังชีพจำนวนมาก แก่นักบวช 

ผู้เป็นพราหมณ์ ผู้เคร่งครัดในการศึกษาเล่าเรียน อย่างสม่ำเสมอ90  

 
89  เนื้อหาโศลกนี้ มีความคล้ายกันกับเนื้อหาโศลกที่ 73 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 โดยบาทที่ 1-2 มีเนื้อหาตรงกัน ส่วนบาทที่ 3-
4 มีเนื้อหาต่างกัน ดังนี้ ‘เอวํวิธา ภาควตา- วาสฺตวฺยา ไวษฺณวาศฺรเม’ และเนื้อหาในโศลกที่ 70 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 
บาทที่ 1-2 มีเนื้อหาตรงกัน ส่วนบาทที่ 3-4 มีเนื้อหาต่างกัน ดังนี้ ‘สฺวธรฺมฺมกรฺมฺมสกฺตาสฺ เต- วาสฺตฺวยาสฺ เสาคตาศฺรเม’ 
90 เนื้อหาโศลกนี้ มีความคล้ายกันกับเนื้อหาโศลกที่ 75 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 โดยบาทที่ 3-4 มีเนื้อหาตรงกัน ส่วนบาทที่ 1-2 
มีเนื้อหาต่างกัน ดังนี้ ‘ไวษฺณวา วาลวฺฤธาทฺยา- เย สทาธฺยยเน รตาะ’ และเนื้อหาในโศลกที่ 72 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 
บาทที่ 3-4 มีเนื้อหาตรงกัน ส่วนบาทที่ 1-2 มีเนื้อหาต่างกัน ดังนี้ ‘ภิกฺษโว ยตโย เย ’ปิ- สทาธฺยยนตตฺปราะ’ 
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โศลกที่ 74-75 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  catvāri dantakāṣṭhāni   tathāṣṭa kramukāṇi ca ǀ  

 [40]  taṇḍulārddhāḍhakānnañ ca  ṣaṣṭis tambūlakāni ca ‖ 

 [41]  dīpikāmuṣṭir ekā ca   tathaidhasy aikapūlakaḥ ǀ  

 [42]  sarvvāny etāni deyāni   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖   

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงสิ่งของถวายทั้งหมดเหล่านี้ ได้แก่ ไม้ชำระฟัน 4 ด้าม 

หมาก 8 ผล ข้าวสุกที่หุงจากข้าวสารครึ่งอาฒกะ ใบพลู 60 ใบ ไต้สำหรับตามไฟ 1 อัน และ

ห่อเชื้อเพลิง 1 ห่อ (แก่อาจารย์และนักศึกษา ทุกๆวัน)91 

 

โศลกที่ 76 อนุษฏุภฉันท์ 
 [43]  tato ’nyān pūjayet vidhi ⏓  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

 [44]  vṛttir ddeyā tathācāryye  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖  

คำแปล: ลำดับต่อมา พึงต้อนรับ (สิ่งทั้งหลาย) อ่ืน ตามวิธี...... และพึงให้สิ่งดำรงชีพ  

แก่อาจารย์.......92 

 

โศลกที่ 77-78 อนุษฏุภฉันท์ 
 [45]  dantakāṣṭhatrayaṃ sārddhaṃ taṇḍulaprasthabhaktakam ǀ  

 [46]  tambūlaviṅśatī dve ca   karmukāṇi ṣad eva tu ‖ 

 [47]  ekā ca dīpikāmuṣṭir   indhanasy aikapūlakaḥ ǀ  

 [48]  yatibhyaś ca pradeyāni vṛddhebhyas tāni sarvvaśaḥ ‖  

คำแปล: สิ่งของถวายเหล่านี้ทั้งหมด ได้แก่ ไม้สีฟัน 3 ด้าม พร้อมด้วยอาหารที่ทำด้วย

ข้าวสาร 1 ปรัสถะ ใบพลู 40 ใบ และหมาก 6 ผล ไต้สำหรับตามไฟ 1 ด้าม พร้อมกับห่อ

เชื้อเพลิง 1 ห่อ (อันหัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงถวายแก่นักบวชผู้สูงอายุทั้งหลาย93   

 
91 เนื้อหาใน 2 โศลกข้างต้น มีใจความตรงกันและคล้ายกันกับเนื้อหาในโศลกที่ 76-77 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 73-
74 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 โดยเนื้อหาโศลกที่ 74 ตรงกับเนื้อหาโศลกที่ 76 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 73 
ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290  ส่วนข้อความบาทที่ 3-4 โศลกที่ 75 ‘สรฺวฺวานฺย เอตานิ เทยานิ-....’ ซ่ึงบาทที่ 4 ข้อความขาดหาย 
แตกต่างกับข้อความในบาทที่ 3-4 โศลกที่ 77 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 ดังนี้ ‘ตานฺยาจารฺยฺยาย เทยานิ- ตไถว พฺรหฺมจาริเณ’ 
และแตกต่างกับข้อความบาทที่ 3-4 โศลกที่ 74 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 ดังนี้ ‘อาจารฺยฺยาไยว สรฺวฺวาณิ- ตานิ ททฺยาตฺ 
ปฺรยตฺนตะ’ จะเห็นได้ว่า ข้อความในบาทที่ 4 โศลกที่ 75 ที่ขาดหายไปไม่สามารถระบุผู้ที่รับการถวายได้เหมือนในจารึกประจำอาศรม
อีก 2 หลัก ดังกล่าว ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ‘รายการสิ่งของถวายดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งของที่ถวายแก่อาจารย์และนักศึกษา เหมือนข้อความ
ในจารึกปราสาทกอมนับ’ 
92  เนื้อหาในโศลกนี้ไม่ตรงหรือคล้ายกับขอ้ความในจารกึปราสาทกอมนับ K.701 และจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 
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โศลกที่ 79-80 อนุษฏุภฉันท์ 
 [49]  dantakāṣṭhadvayañ caiva  taṇḍulaṃ prasthabhaktakam ǀ  

[50]  triṅśat tambūlapattrāṇi  catvāri kramukāṇi ca ‖ 

 [51]  tathaiva dīpikāmuṣṭir   ekaidhasyaikapūlakaḥ ǀ  

[52]  yauvanasthāya yataye  pradeyaṃ sarvvameva tat ‖  

คำแปล: ไม้สีฟัน 2 ด้าม และ ข้าวสารที่ทำให้สุก (สามารถกินได้) จำนวน 1 ปรัสถะ (ฟาย

มือ) ใบพลู 30 ใบ หมาก 4 ผล ใต้ไฟ 1 ด้าม ห่อเชื้อเพลง 1 ห่อ ทั้งหมดนั้น พึงให้แก่

นักบวชผู้เป็นหนุ่ม94 

 

จบด้านที่ 3 (C) ต่อ เริ่มต้นด้านที่ 4 (D)  

โศลกที่ 81-82 อนุษฏุภฉันท์ 
 [53]  tad annan dvitrikuḍuvās  taṇḍulāḥ kramukadvayam ǀ  

 [54]  tamvūlaviṅśatiś caikā   dīpikāmuṣṭir arbhake ‖  

[1]  adhyetari gṛhasthe ca   vṛttir ddeyā yathāvayaḥ ǀ  

 [2]  annaṅ kākeṣu dātavyaṃ  arddhaprasthakataṇḍulam ‖  

คำแปล: ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ ได้แก่ อาหารทำให้สุกนั้น ข้าวสาร 2 หรือ 3 กุฑุพะ หมาก 2 

ผล ใบพลู 20 ใบ และใต้ไฟ 1 ด้าม (พึงให้) แก่คฤหัสถ์ผู้เป็นนักเรียนยังเป็นหนุ่ม ตามช่วง

อายุ และพึงให้ข้าวสุก (ซึ่งหุงจาก) ข้าวสารครึ่งปรัสถะ แก่กาท้ังหลาย95 
 

โศลกที่ 83-84 อนุษฏุภฉันท ์
 [3]  pratyahaṅ kalpitaṃ bhaktaṃ  taṇḍulādhyarddhakhārikā ǀ  

 [4]  taṇḍulān naiva tān dadyā-  d dadyād annāni tāni tu ‖  

 [5]  trīṇi pātrāṇi yāvat tad-  vyañjanan daśapātrataḥ ǀ  

 [6]  satkāram ādadānānām  ānupūrvvīvyapekṣayā ‖  

 
93 เนื้อหา 2 โศลกข้างต้น คล้ายกันกับโศลกที่ 78-79 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และตรงกับโศลกที่ 75-76 จารึกปราสาทเทพปรณัม 
K.290 โดยบาทที่ 3 โศลกที่ 78 มีความแตกต่างกันกับบาทที่ 3 โศลกที่ 79 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 ดังนี้ ‘ไวษฺณเวภฺยะ ปฺรเทยา
นิ’ ข้อความในโศลกนี้ ตามข้อมูลที่ Bergaigne รวบรวมเป็นจารึกท่อนล่างด้านที่ 3 หรือ ด้าน C มีข้อความไม่ครบสมบูรณ์ อาศัย
ข้อมูลเนื้อหาซ่ึงตรงกับข้อความในโศลกที่ 78-79 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และตรงกับโศลกที่ 75-76 ในจารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 จึงได้ใจความโศลกที่ครบสมบูรณ์ โดยการเทียบเคียง  
94  ข้อความในโศลกนี้ ตามข้อมูลที่ Bergaigne รวบรวมเป็นจารึกท่อนล่างด้านที่ 3 หรือ ด้าน C มีข้อความไม่ครบสมบูรณ์ อาศัยข้อมูล
เนื้อหาซ่ึงตรงกับข้อความโศลกที่ 80-81 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และตรงกับโศลกที่ 77-78 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 
จึงได้ใจความโศลกที่ครบสมบูรณ์ โดยการเทียบเคียง  
95  เนื้อหาในโศลกนี้ตรงกับข้อความโศลกที่ 83 ในจารึกปราสาทกอมนบั K.701 และโศลกที่ 80 ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 
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คำแปล: พึงจัดสรรอาหารที่ทำให้สุกแล้ว ที่นับได้จำนวนข้าวสาร 1 ขาริกาครึ่ง96 ในทุกๆวัน 

ไม่พึงให้แต่ข้าวสารเหล่านั้น แต่พึงให้อาหารทั้งหลาย(ที่สุก)ด้วย97 (พึงให้) ภาชนะ 3 ใบ 

และอาหารในภาชนะนั้น 10 ปาตระ98 เป็นอย่างมาก แก่ผู้มารับการดูแลต้อนรับนั้น  

โดยการดูแลตามลำดับก่อนหลัง99 (ตามลำดับศักดิ์) 

 

โศลกที่ 85-86 อนุษฏุภฉันท์ 
 [7]  bhasmāḍhakañ jaṭāśuddhi-  kṣārabhasmāḍhakan tathā ǀ  

 [8]  ekan tadbhājanan dhūpa-  bhājanaṃ vahnibhājanam ‖  

 [9]  bhṛṅgārañ ca dvijācāryya-  parivṛddhatapasviṣu ǀ  

 [10]  ekaikatra caturmmāsaṃ  pradeyaṃ sarvvam eva tat ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงถวาย (เครื่องใช้สอย) ทั้งหมดแต่ละชุดนั้น ได้แก่ ขี้เถ้า 

1 อาฒกะ100 ขี้เถ้าทำความสะอาดชฏา 1 อาฒกะ ภาชนะใส่ขี้เถ้า 1 ใบ ภาชนะสาหรับธูป 

1 ใบ เตาไฟ 1 อัน คนโทน้ำ (หม้อน้ำ) 1 ใบ แก่อาจารย์ผู้เป็นพราหมณ์ และแก่อาจารย์ผู้

เป็นนักบวชสูงวัย ตลอด 4 เดือน101 

  

 
96  1 ขาริกาครึ่ง = 6 โทรณี = 294.912 ก.ก. คำนวณตามข้อมูลคัมภีร์ Yogasārasaṅgraha khārī. สืบค้นเมื่อ 16 กมุภาพันธ์ 
2565 จาก https://www.wisdomlib.org/definition/khari. 
97  ในบาทที่ 4 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และจารึกปราสาทเทพนม K.290  ใช้คำว่า ‘โอทนีกฺฤต’ ข้าวที่ทำให้สุก แทนคำว่า 
‘อนฺน’ ข้าว, อาหาร 
98  10 ปาตระ เป็นหน่วยวัดความจุ = 10 อาฒกะ = 25.6 กก. คำนวณตามคัมภีร์ Ṣoḍaśāṅgahṛdayam, tulā. สืบค้นเมื่อ 16 
กุมภาพันธ์ 2565 จาก https://www.wisdomlib.org/definition/tula. 
99 เนื้อหาในโศลกนี้คล้ายกับเนื้อหาโศลกที่ 84-85 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และเนื้อหาโศลกที่ 81-82 ในจารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 การดูแลตามลำดับ มีความเป็นไปได้ว่าหมายถึงแขกต่างๆตามลำดับศักดิ์บุคคลที่เข้ามาในอาศรม 
100  1 อาฒกะ = 2.56 กก. ตามข้อมูล Swati Chemburkar and Shivani Kapoor (2018:49) ซ่ึงสัมภาษณ์  Claude 

Jacques ช่องทางออนไลน์ จำนวน 1 อาฒกะ = 5 กก. ตามข้อมูลของ Adhir Chakravarti (1978: 214) 1 อาฒกะ = 4  
ปรัสถะ, 1 ปรัสถะ = 4 กุฑุวะ  
101  เนื้อหา 2 โศลกนี้ มีความคล้ายกันกับข้อความโศลกที่ 86 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 83-84 จารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 โดยในโศลกที่ 86 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 มีข้อความ ดังนี้ ‘จตุรฺมฺมาโสปโภคารฺหํ- ฆฏธูปาคฺนิภาชนมฺ/  
อาจารฺยฺยาไยกโศ ททฺยาชฺ- ชฺยายเส สาตฺตฺวตาย จ’ และโศลกที่ 83-84 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 มีข้อความ ดังนี้ ‘ธูปภาชน- 
ภฺฤงฺคาเรา- วหฺนิภาชนเมว จ/ เอไกกศศฺ จตุรฺมฺมาส- โภคฺยานฺเยตานิ ยตฺนตะ—อาจารฺยฺเยภฺยาะ ปฺรเทยานิ- วฺฤทฺธภิกฺษุภฺย เอว จ/ 
ริกฺตปตฺตฺรํ มษีมฺ มฺฤตฺสฺนา- มธฺเยตฺฤษุ ทิเศทปิ. จะเห็นได้ว่าสิ่งของถวายตามข้อมูลจารึก ใน 3 อาศรม มีรูปแบบและชนิดเดียวกัน ได้แก่ 
‘หม้อน้ำ, ภาชนะธูป, และเตาไฟ’ ส่วนที่แตกต่างกันมีการเพิ่มสิ่งของถวายในพราหมณาศรม หรือจารึกไพรปราสาท K.279 ตามข้อมูล
ในโศลกข้างต้น ได้แก่ ‘ขี้เถ้า, ขี้เถ้าทำความสะอาดชฎา, และภาชนะสำหรับใส่ขี้เถ้า’   
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โศลกที่ 87 อนุษฏุภฉันท์ 
 [11]  riktapattraṃ maṣīṃ mṛtsnā-  m adhyetṛṣu diśed api ǀ  

 [12]  bhojyaṃ viśeṣayed deśe  kāle pañcotsave tathā ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงให้ ใบลานเปล่า  หมึกผงดำ  และดินสอชนวน  

แก่นักเรียนทั้งหลาย และพึงให้อาหารเป็นพิเศษ ในสถานที่เมื่อจัดงานเทศกาลรื่นเริง 5 

คราวด้วย102 

 

โศลกที่ 88 อนุษฏุภฉันท์ 
 [13]  kuryyāt kuṭīṣu sarvvāsu  śayanaṃ prativatsaram ǀ  

 [14]  ihasthā yatayas sarvve  nādhyakṣe vaśyatāṅ gatāḥ ‖  

คำแปล: พึงให้ทำที่นอนในกุฏิทั้งหมด ประจำทุกปี นักบวชทั้งหลายทั้งหมด ผู้ อยู่ในอาศรม

นี้ ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ดูแล 

 

โศลกที่ 89 อนุษฏุภฉันท์ 
 [15] yady apātakino bhītā   ihāgatya samāśritāḥ ǀ  

 [16] pīḍayitre na tān dadyād   gṛhṇīyān na sa tān api ‖  

คำแปล: ถ้า ผู้ไม่มีความผิด กลัวแล้ว (หนี)มาแล้วขออาศัยแล้ว ในอาศรมนี้ (หัวหน้าอาศรม) 

ไม่พึงให้ซึ่งคนเหล่านั้น แก่คนลงโทษ ทั้งไม่พึงจับกุมพวกเขา ด้วย 

 

โศลกที่ 90-91 อนุษฏุภฉันท์ 
 [17]  karmmaṇā manasā vācā  na hanyān nāmiṣan diśet ǀ  

 [18]  parasmāy āśramasy āntar  vvahir vvāpi kathañ ca na ‖  

 [19]  sarvvān avādhakān sattvān  āśramasyāsya sannidhau ǀ  

 [20]  yaśodharataṭākasya   tasyānte ca na hiṃsayet ‖  

  

 
102  ‘ปญฺโจตฺสว’ งานรื่นเริง 5 คราว 
 เนื้อหาโศลกนี้ มีใจความคล้ายกับโศลกที่ 87 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 แตกต่างกันในบาทที่ 3 ดังนี้ ‘ททฺยาทธฺเยตฺฤ
สาธเว’ และมีใจความคล้ายกับโศลกที่ 84 บาทที่ 3-4 และโศลกที่ 85 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 ดังนี้ ‘ริกฺตปตฺตฺรํ มษีมฺ มฺฤตฺสฺ
นา- มธฺเยตฺฤษุ ทิเศทปิ—เทเศ กาเล จ สมฺปฺราปฺเต- โภชนํ ปริวรฺทฺธเยตฺ/ โภชเยตฺ ตุ วิเศเษณ ปญฺโจตฺสวสมาคเม.   
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คำแปล: ในภายในอาศรม (คน) ไม่พึงทำร้าย ไม่พึงแสดงความโลภ ต่อคนอ่ืน ด้วยกาย 

วาจา ใจ ในภายนอกอาศรมด้วยเหมือนกัน (ก็ไม่พึงทำร้ายหรือแสดงความโลภ) ไม่พึง

เบียดเบียนสัตว์ที่ไม่พึงเบียดเบียนทุกชนิด ในบริเวณใกล้อาศรม และในบริเวณบาราย 

ยโศธรตฏากะด้วย 

 

โศลกที่ 92 อนุษฏุภฉันท์ 
 [21]  rājātmajā rājapautrī   rājavṛddhastriyas satīḥ ǀ  

 [22]  atrānyātithivat pūjyā   nāroheyuḥ kuṭīs tu tāḥ ‖  

คำแปล: สตรีเหล่าใด ผู้เป็นราชธิดา ราชนัดดา และผู้เป็นสตรีสูงอายุของพระราชา (แม่นม) 

สตรีเหล่านั้น เป็นผู้ได้รับการนับถือเหมือนแขกคนอ่ืนๆ ในอาศรมนี้ ไม่พึงขึ้นไปสู่กุฏิ103 

 

โศลกที่ 93 อนุษฏุภฉันท์ 
 [23]  yās tadanyāḥ striyo hīnā  yā vā caturavibhramāḥ ǀ  

 [24]  nātra praveśam arhanti  tā evābhyāgatā api ‖  

คำแปล: สตรีเหล่าอ่ืนนอกนั้น เป็นสตรีต่ำทราม หรือมีชื่อเสียงฉาวโฉ่ แม้มาถึงแล้ว  

(ผู้เป็นแขก-ไม่ได้เชิญ) ย่อมไม่ควรเข้าไปในบริเวณอาศรมนี้ 

 

โศลกที่ 94 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  cāturāśramyapatibhiḥ   sarvvais saṃbhūya yatnataḥ ǀ  

 [26]  yaśodharataṭākākhyaṃ  pālanīyamidaṃ sadā ‖  

คำแปล: หัวหน้าอาศรมทั้ง 4 ทุกๆท่าน พึงร่วมกันดูแลรักษาสระอันชื่อว่ายโศธรตฏากะนี้ 

ด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลา 

 

โศลกที่ 95 อนุษฏุภฉันท์ 
 [27]  kiṅkarair āśramasyāsya  yad dhanan dhaninārjjitam ǀ  

 [28]  tadeva nānyato hāryyaṃ  bhuktvā saṃvarddhya cāśramam ‖  

คำแปล: ทรัพย์พร้อมกับคนรับใช้ของอาศรมนี้ อันเจ้าของได้รับมา หลังจากถูกใช้สอย 

และทำอาศรมให้เจริญขึ้นแล้ว เป็นสิ่งไม่พึงถูกนำไปใช้ที่อ่ืน  

 
103  เนื้อหาโศลกนี้ตรงกับโศลกที่ 90 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และโศลกที่ 92 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 
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โศลกที่ 96 อนุษฏุภฉันท์ 
 [29]  yad āśramopakaraṇaṃ  hemarupyādi − ⏑ ⏓ ǀ  

 [30]  bhasmabhājanadaṇḍādi  bhikṣārthan nā ⏑ − ⏑ ⏓ ‖  

คำแปล: เครื่องใช้สอยอันเป็นอุปกรณ์ของอาศรมมีทองและเงินเป็นต้น ภาชนะสำหรับขี้เถ้า 

และไม้เป็นต้น (อันได้รับกัลปนาไว้แล้ว) เพ่ือใช้สำหรับภิกษา (ไม่พึงนำไปใช้ที่อื่น) 

 โศลกที่ 97-108 ข้อมูลชำรุดและขาดหาย  
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ข้อมูลทั่วไปจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 

*** 

 

อักษร  นาครี (อินเดียเหนือ) 

ภาษา  ภาษาสันสกฤต  

อายุ  พ.ศ.1432-1453  

ลักษณะ  แท่งหินทราย มี 4 ด้าน ด้านละ 54 บรรทัด รวม 4 ด้านมี 

108 โศลก  

สถานที่พบ  ปราสาทเทพปรณัม จังหวัดเสียมเรียบ  

ปัจจุบันอยู่ที่  คลังอภิรักษ์สถานอังกอร์ จังหวัดเสียมเรียบ 
(Dépôt de la Conservation d'Angkor)  

พิมพ์เผยแพร่ก่อนหน้านี้  จารึกตีพิมพ์โดย อาร์. ซี. มาชุมดาร์ (R. C. Majumdar), 

ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) 

 Cœdès, George. (1908). “La stele de Tép Pranam.” 

in Journal asiatique 11, 203-225. 

Majumdar, R.C. (1953). Inscriptions of Kambuja. 

Calcutta: The Asiatic Society 
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บทแปลอรรถาธิบายจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 

 

ด้านที่ 1 (A) 

 โศลกที่ 1-2 วิสันตดิลกฉันท์ มีเนื้อหาเหมือนกันกับโศลกที่ 1-2 จารึกโลเลย K.323 

 

 โศลกที่ 3 วสันตดิลกฉันท์ 
 [5]  saṅsārapañjaravinissaraṇābhyupāyaṃ  

  yo ’bodhyat tribhuvanaṃ svayaṃ eva buddhvā ǀ  

 [6]  nirvvāṇasaukhyaphaladāya kṛpātmakāya  

  buddhāya vandyacaraṇāya namo ’stu tasmai ‖  

คำแปล: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใด หลังจากตรัสรูแล้วด้วยพระองค์เอง  

ทรงยังสัตว์โลกทั้ง 3 ให้รู้อุบายธรรมอันยิ่งเพ่ือหลุดพ้นจากกรงคือสังสารวัฏ ขอความนอบ

น้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ประทานผลแห่งความสุขคือ 

พระนิพพาน ผู้มีพระกรุณา ผู้มีพระบาทอันสมควรกราบไว้ 

 

 โศลกที่ 4-18 มีเนื้อหาเหมือนกันกับโศลกที่ 2-16 จารึกเขาพระบาท K.95 

 

 โศลกที่ 19 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37]  kṣattravaṃśanabhacandro  yo ’pi kīrttikaraṅ kiran ǀ  

 [38]  kenāpi gambhīrataran   dvidḍhṛdabdhim aśoṣayat ‖  

คำแปล: แท้ท่ีจริง พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าคือเผ่าพันธุ์กษัตริย์ 

ทรงแผ่พระรัศมีคือพระเกียรติยศให้ขจรขจายไป ทรงทำให้มหาสมุทรคือหัวใจของศัตรูที่ลึก

อย่างยิ่งให้เหือดแห้งไป แม้โดยวิธีใดๆ 

 

โศลกที่ 20 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  māninīmānase yasya   kāntipīyūṣapūrite ǀ  

 [40]  nyamajjan manmatho ’sūyo  haradāhabhayād iva ‖  

คำแปล: กามเทพผู้หวาดหวั่น ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของสตรี ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำอมฤตคือความ

งามของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เหมือนกลัวถูกเผาจากพระศิวะ  
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โศลกที่ 21 อนุษฏุภฉันท์ 
 [41]  kīrttidugdhābdhiniṣyandair  bhuvane madhurīkṛte ǀ  

 [42]  asthānam iva lāvanyaṃ  vaktre yasyāvasat sadā ‖  

คำแปล: เมื่อโลกถูกทำให้มีรสหวาน ด้วยการหลั่งไหลออกของทะเลน้ำนมคือพระเกียรติยศ 

ความงาม เหมือนกับไม่มีที่อยู่ จึงไปสถิตอยู่ที่พระพักตร์ของพระองค์  (พระเจ้ายโศวรมัน) 

ตลอดเวลา 

 

 โศลกที่ 22 อนุษฏุภฉันท์ 
 [43]  catuṣṣaṣṭikalāvalyā   vālyāt prabhṛti puṣkalaḥ ǀ  

 [44]  akṣayo yo ’kalaṅko ’pi  khyāto mṛdukaro bhuvi ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นผู้สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ไม่ด่างพร้อย ไปด้วย

หมวดมู่วิชาความรู้ 64 ศาสตร์104 ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ถูกขนานนามว่าเป็นพระจันทร์บนโลก   

 
104  ‘กลา-’ ในคำสมาส ‘จตุษฺษษฺฏิกลาวล’ี เป็นคำนามสตรีลิงค์ แปลว่าเส้ียว, เศษ, ส่วน, ศิลปศาสตร์, ความชำนาญ หมายถึงเศษเสี้ยว
หนึ่งในจำนวนทั้งหมด (William, 2011 261) ใช้เป็นหน่วยนับเวลาโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาของดวงจันทร์ซ่ึงมี 16 เสี้ยว ตาม
ระยะเวลาที่ปรากฏข้างขึ้น-แรม ในวันข้างแรมพระจันทร์จะค่อยๆ ลดลงทีละเส้ียวจนถึงวันพระจันทร์ดับ (อมาวสี) รวม 15 เสี้ยว ใน
เวลาพระจันทร์ข้างขึ้น แต่ละวันก็จะเพิ่มเสี้ยวขึ้นจนถึงพระจันทร์เต็มดวงหรือเต็ม 15 กลา ในเส้ียวที่ 16 พระจันทร์จะปรากฏโดยไม่มี
การขึ้น-แรม กลา ที่หมายถึงหมวดหมู่ศิลปศาสตร์ 64 แขนง Monier Williams (2011: 261) และคัมภีร์กามสูตรของวาตสยาย
นะ (อ้างถึงใน Banasik, 2014: 7-8) ให้ข้อมูลไว้ดังนี้  (1) gītam ศาสตร์ในการขับร้อง, (2) vādyam ศาสตร์ในการเล่นเครื่อง
ดนตรี, (3) nṛtyam ศาสตร์ในการฟ้อนรำ, (4) nāṭyam ศาสตร์ในการขับดนตรีร่ายรำ, (5) ālekhyam ศาสตร์ในการสร้างอักษร
และวาดภาพ, (6) viśeṣakacchedyam ศาสตร์ในการทำสัญลักษณ์, (7) taṇḍulakusumabalivikārāḥ ศาสตร์ในการจัดและ
ประดับรูปเคารพด้วยข้าวและดอกไม้, (8) puṣpāstaranam ศาสตร์การจัดเตียงดอกไม้, (9) daśanavasanāṅgarāgāḥ ศาสตร์ใน
การทำสีฟัน เสื้อผ้า ผม เล็บ และร่างกาย , (10) maṇibhūmikākarma ศาสตร์ในการขัดพื้นให้เงา, (11) śayanaracanam 

ศาสตร์ในการทำเตียงนอนและหมอน, (12) udakavādyam ศาสตร์ในการเล่นดนตรีดีดไห, (13) udakaghātaḥ ศาสตร์ในการไข
น้ำไปตามเหมือง ที่รอง อ่าง, (14) citrāyogāḥ ศาสตร์ในการวาดภาพและตกแต่งภาพ , (15) mālyagranthanavikalpāḥ 

ศาสตร์ในการร้อยพวงมาลัยชนิดต่างๆ,  (16) keśaśekharāpīḍayojanam ศาสตร์ในการประดับเกศา, (17) nepathyayogāḥ 

ศาสตร์ในการประดับเครื่องแต่งกาย, (18) karṇapattrabhaṅgāḥ ศาสตร์ในการทำตุ้มหูเป็นแผ่น, (19) gandhayuktiḥ ศาสตร์
ในการเตรียมน้ำหอม, (20) bhūṣaṇayojanam ศาสตร์ในการประดับเครื่องตกแต่ง,  (21) indrajālam ศาสตร์ในการใช้มนต์
พิเศษและมายา, (22) kaucumārayogāḥ ศาสตร์ในการเตรียมเวทย์มนต์และคู่มือที่ชาวจุมาระเขียนไว้, (23) hastalāghavam 

ศาสตร์ในการใช้มือได้คร่องแคล่ว, (24) citraśākāpūpabhakṣyavikārakriyā ศาสตร์ในการปรุงสมุนไพร เนื้อสัตว์ ขนมหวาน 
และของกินอื่ นๆ นานาชนิ ด , (25) pānakarasarāgāsavayojanam ศาสตร์ ในการเตรียมเครื่อ งดื่ มและน้ ำดื่ ม , (26) 

sūcīvāpakarma ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร เย็ บ , (27) sūtrakrīḍā ศ า ส ต ร์ ใน ก า ร เต รี ย ม ล ว ด ล า ย มี เข็ ม แ ล ะ ด้ า ย ,  (28) 

vīṇāḍamarukasūtrakrīḍā ศาสตร์ในการเล่นพิณและกลองฑมรุกะ, (29) prahelikā ศาสตร์ในการประพันธ์และวิสัชนาปัญหา
และกลบทอักษร, (30) pratimālā ศาสตร์ว่าด้วยการท่องบทกลอนเพื่อสอบและฝึกทักษะ, (31) durvacakayogāḥ ศาสตร์ในการ
ท่องสูตรที่ยาก,  (32) pustakavācanam ศาสตร์ในการท่องตำรา, (33) nāṭakākhyāyikādarśanam ศาสตร์ในการเล่าเรื่อง
แ ล ะ แ ส ด งล ะ ค ร , (34) kāvyasamasyāpūraṇam ศ า ส ต ร์ ใน ก า รท ำป ริ ศ น าข้ อ ค ว าม ใน โศ ล ก ใ ห้ ส ม บู รณ์ , (35) 
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 โศลกที่ 23 อนุษฏุภฉันท์ 
 [45]  yena rājye ’bhiṣiktena  vidvidbhṛtyamanodiśaḥ ǀ  

 [46]  bhītyā harṣaṇayaśasā   samamāpaditā bhṛśam ‖    

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้ได้รับการอภิเษกในราชสมบัติแล้ว ทรงได้รับ

แผ่นดินคือหัวใจของศัตรูและขุนนาง ด้วยความกลัว (และ) ด้วยเกียรติยศคือความหรรษา

พร้อมกัน อย่างสม่ำเสมอ 

 

 โศลกที่ 24 อนุษฏุภฉันท์ 
 [47] garjjadgajendrameghānāṃ  yāne dānāmvuvṛṣṭibhiḥ ǀ  

 [48] tatāna śastravidyudbhiḥ  prāvṛṣaṃ yaś śarady api ‖  

คำแปล: ในการเสด็จยาตรา (รบ) พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงโปรยฝน แม้ในฤดูศร

ทะ105 (ฤดูใบไม้ร่วง) ด้วยน้ำฝนคือมันเหลวของเมฆคือช้างทั้งหลายซึ่งคำรามอยู่ (และ)  

ด้วยสายฟ้าคือศาสตราวุธทั้งหลาย  

 
paṭṭikāvetrabāṇavikalpāḥ ศาสตร์ ว่ าด้ ว ยก ารเจาะรูแผ่ น ไม้ เตี ย งและตั่ ง , (36) tarkūkarmāṇi ศาสตร์ ใน งาน ไม้ ,  
(37) takṣaṇam ศาสตร์ในงานช่างไม้, (38) vāstuvidyā ศาสตร์ความรู้ในเร่ืองพื้นที่, (39) rūpyaratnaparīkṣā ศาสตร์ในการรู้ 
อัญ มณี วิทยา , (40) dhātuvādaḥ ศาสตร์ ในด้ าน โลหวิทยา , (41) maṇirāgajñānam ศาสตร์ ในด้ านการดู สีอัญ มณี ,  
(42) ākarajñānam ศาสตร์ ในก ารดู แ ร่ , (43) vṛkṣāyurvedayogāḥ ศาสตร์ ใน ด้ าน ความรู้ เกี่ ย วกับ พ ฤษ าศาสตร์ ,  
(44) meṣakukkuṭalāvakayuddhavidhiḥ ศาสตร์ในการชนไก่ ชนแกะ ต่อนก, (45) śukasārikāpralāpanam ศาสตร์ใน
การฝึกนกแก้วนกสาริกาให้พูดได้, (46) utsādanam ศาสตร์ในการนวด, (47) keśamārjanakauśalam ศาสตร์ในการชโลมผม, 

(48) akṣaramuṣṭikākathanam ศาสตร์ในการใช้ภาษามือ , (49) mlechitakavikalpāḥ ศาสตร์ในการเล่นสำนวนภาษา ,  

(50) deśabhāṣājñānam ศาสตร์ความรูใ้นภาษาต่างประเทศ, (51) puṣpaśakaṭikānimittajñānam ศาสตร์ความรู้ในเร่ืองลาง
สังหรณ์บอกเหตุ , (52) yantramātṛkā ศาสตร์ความรู้ในแม่แบบกลไก , (53) dhāraṇamātṛkā ศาสตร์ในการฝึกท่องจำ ,  

(54) saṃpāṭhyam ศาสตร์ในการฝึกท่ องพร้อมกัน เป็ นกลุ่ม , (55) mānasīkāvyakriyā ศาสตร์ในการว่ากลอนสด ,  

(56) kriyāvikalpāḥ ศ า ส ต ร์ ค ว า ม รู้ ใ น ด้ า น ก วี นิ พ น ธ์ , (57) chalitakayogāḥ ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร เลี ย น แ บ บ ,  

(58) abhidhānakoṣacchandojñānam ศาสตร์ความรู้ในด้านนิรุกติ ศัพท์ ฉันท์, (59) vastragopanāni ศาสตร์ในการอำพราง
กายด้วยผ้า, (60) dyūtaviśeṣaḥ ศาสตร์ในการเล่นเกมพนันชนิดต่างๆ , (61) ākarṣaṇakrīḍā ศาสตร์ในการเล่นลูกเต๋าชื่อ
อกรรษณะ, (62) bālakakrīḍanakāni ศาสตร์ในการเล่นเกมเด็ก, (63) vaināyikīnāṃ vidyāṇāṃ jñānam ศาสตร์แห่ง
ความรู้ระเบียบหลักเกณฑ์, (64) vaijayikīnāṃ vidyānāṃ jñānam ศาสตร์ว่าด้วยความรู้ในศิลปะแห่งชัยชนะ  (Banasik, 

2014: 7-9)  
105  ‘ศรทฺ’ ฤดูศรทะ เป็นฤดูใบไม้ร่วง ต่อเนื่องหรือหลังจากฤดูฝน ‘วรฺษ’ ตามข้อมูลวรรณคดีสันสกฤต ฤดูกาลในช่วง 1 ปี มี 6 ฤดูกาล 
ได้แก่ ‘วสนฺต’ ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธุ์ - 19 เมษายน, ‘คฺรีษฺม’ ฤดูร้อน (Summer) ช่วงระหว่าง
วันที่ 20 เมษายน – 21 มิถุนายน, ‘วรฺษา’ ฤดูฝน (Monsoon) ช่วงระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 22 สิงหาคม, ‘ศรทฺ’ ฤดูใบไม้ร่วง 
(Autumn) ช่วงระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 22 ตุลาคม, ‘เหมนฺต’ ฤดูหนาว (Winter) ช่วงระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 21 ธันวาคม, 
‘ศิศิร’ ฤดูน้ำค้าง (Clod) ช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม – 18 กุมภาพันธ์ ข้อมูลจาก Ritus, Seasons and Vedic Calendar. 

สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธุ์ 2565 จาก. http://www.mypanchang.com/ritus.php. ข้อน่าสังเกต ฤดูศรทะ หรือฤดูใบไม้ร่วงเป็น

http://www.mypanchang.com/ritus.php.%20ข้อ
http://www.mypanchang.com/ritus.php.%20ข้อ
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 โศลกที่ 25 อนุษฏุภฉันท์ 
 [49] yasyāpi vāhuyugalaṃ   vahuvidvidvadhe yudhi ǀ  

 [50] savyāpasavyagamitais  sahasram iva pattribhiḥ ‖  

คำแปล: ในการฆ่าศัตรูจำนวนมากในสนามรบ พระพาหาทั้งสองแม้ของพระองค์ (พระเจ้า- 

ยโศวรมัน) ราวกับว่ามีจำนวนนับพัน ด้วยลูกศรทั้งหลายที่ปล่อยไปแล้วทั้งซ้าย-ขวา. 

 

 โศลกที่ 26 อนุษฏุภฉันท์ 
 [51] raṇe raṇe ’khilārātīn   yatpratāpavibhāvasuḥ ǀ  

 [52] dagdhvādahad atṛptyeva  teṣāñ cetāṃsi yoṣitām ‖  

คำแปล: ในทุกสนามรบ ไฟคือเดชานุภาพของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ครั้นไหม้แล้ว  

ก็ได้แผดเผาเหล่าศัตรูทั้งหมด และเหมือนได้เผาใจของสตรีทั้งหลายของศัตรูเหล่านั้น เพราะ

ยังไม่อ่ิมหนำ. 
 

 โศลกที่ 27 อนุษฏุภฉันท์ 
 [53] ṣādguṇyaprathito yo ’pi  dṛptadviddhvaṅsane yudhi ǀ  

 [54] prakarṣeṇāpadānānāṃ  anantaguṇa īritaḥ ‖  

คำแปล: ในการกำจัดศัตรูผู้หยิ่งผยองในสนามรบ พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้แผ่ไพศาล

ไปด้วยคุณ 6 ประการ ถูกสรรเสริญว่า ‘ผู้มีคุณอันไม่มีที่สิ้นสุด’ โดยความยอดเยี่ยม 

แห่งวีรกรรมทั้งหลาย 
  

 
ช่วงฤดูต่อจากฤดูฝนซ่ึงเป็นช่วงที่หมดหน้าฝนแล้ว แต่ในโศลกสรรเสริญว่ากษัตริย์ (พระเจ้ายโศวรมัน) โปรยฝนซ่ึงอุปลักษณ์อาวุธของ
พระองค์เป็นสายฟ้า และอุปลักษณ์มันเหลวช้างทรงในสนามรบเป็นสายฝน แต่ฤดูกาลเป็นฤดูศรทะซึ่งหมดหน้าฝนแล้ว แสดงให้เห็นว่า
ฤดูนี้เป็นฤดูที่นิยมออกสนามรบ  
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    ด้านที่ 2 (B) 

 

 โศลกที่ 28 อนุษฏุภฉันท์ 
 [1]  udgarjjatyadhikaṃ siṅho  nirjjayannapi kuñjaram ǀ  

 [2]  na jātu vismito yas tu   nirjjayan rājakuñjarān ‖  

คำแปล: สิงห์ เมื่อชนะพระยากุญชรได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ก็คำรามเสียงดัง ส่วนพระองค์ 

(พระเจ้ายโศวรมัน) ถึงจะชนะบรรดาช้างคือกษัตริย์ทั้งหลาย ก็ไม่หยิ่งผยองเลย 

 

 โศลกที่ 29 อนุษฏุภฉันท์ 
 [3]  jitāḥ ṣad arayo yena   vayaṃ sarvvajito jitāḥ ǀ  

 [4]  aneneti hriyevāntar   nnilīnā hṛtsu durhṛdām ‖  

คำแปล: ศัตรูทั้ง (ภายใน) 6 (ได้แก่ กาม , โกรธ, โลภ , โมหะ, มทะ, มัตสรรยะ) ซึ่งถูก

พระองค์ชนะแล้ว พากันหนีไปซ่อนอยู่ภายในใจของเหล่าศัตรูทั้งหลาย เพราะเหมือนจะ

ละอายว่า พวกเราทั้งหลายเอาชนะทุกอย่างได้ แต่ถูกกษัตริย์องค์นี้ เอาชนะแล้ว  

 

 โศลกที่ 30 อนุษฏุภฉันท์ 
 [5]  rakṣāmvusiktavṛddhasya  rāṣṭaramaṇḍalabhūruhaḥ ǀ  

 [6]  yena dattan dvijādibhyaś  śrīphalaṃ svādukāmataḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ได้ถวายผลไม้คือความรุ่งเรือง ของต้นไม้คือมณฑล

แห่งแว่นแคว้น ที่มีความเจริญอันถูกรดแล้วด้วยน้ำคือการบำรุงรักษา แก่พราหมณ์เป็นต้น 

เพราะต้องการให้มีรสหวาน 

 

 โศลกที่ 31 อนุษฏุภฉันท์ 
 [7]  mama kīrttiś carantyekā  durgge bhuvanagahvare ǀ  

 [8]  skhalediti bhiyevāśā   yena niṣkaṇṭakāḥ kṛtāḥ ‖  

คำแปล: เหมือนเพราะกลัวว่าเกียรติยศของเรา เที่ยวไปผู้เดียว จะพึงพลั้งพลาดบนซอกหลืบ

ในโลกที่ไปได้ยาก ดังนี้แล้ว พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) จึงทำพ้ืนที่ให้ปราศจากเสี้ยนหนาม  
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 โศลกที่ 32 อนุษฏุภฉันท์ 
 [9]  saundaryyamaṇditaṃ yasya  mukhākhaṇdendumaṇdalaṃ ǀ  

 [10]  kenāpy anandayan nityan  nārīnayananīrajam ‖  

คำแปล: วงแห่งพระจันทร์ที่ไม่พร่องคือพระพักตร์ของพระองค์  (พระเจ้ายโศวรมัน)  

อันประดับแล้วด้วยความงาม ได้ทำให้ดอกบัวคือนัยน์ตาของหญิงสาวยินดีแล้ว  อย่าง

สม่ำเสมอ แม้ด้วยประการใดๆ  

 

 โศลกที่ 33 อนุษฏุภฉันท์ 
 [11]  yadguṇādhiṣṭhitāvānī   bhavinām atipāvanī ǀ 

 [12]  adhvarāgner havirggandha-  garbheva marutāṅ gatiḥ ‖  

คำแปล: โลกที่ถูกครอบครองด้วยคุณของพระองค์ ได้ชำระให้ชาวโลกบริสุทธิ์อย่างยิ่ง  

ดูเหมือนว่าชั้นบรรยากาศจะอบอวนไปด้วยของหอมจากเครื่องสังเวย แห่งไฟยัชญพิธี 

 

 โศลกที่ 34 อนุษฏุภฉันท์ 
 [13]  atiśuklaguṇaṃ viṣṇur   yyaṃ vidambayituṃ dhruvam ǀ  

 [14]  dugdhābdhimadhyam adhyāste kārṣṇyaṃ lumpan niv ātmanaḥ ‖  

คำแปล: จริงๆ เพ่ือจะเอาชนะพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีคุณอันขาวอย่างยิ่ง  

พระวิษณุ เหมือนกับจะลบความดำของพระองค์จึงเสด็จเข้าไปอยู่ที่ท่ามกลางทะเลน้ำนม 

 

 โศลกที่ 35 อนุษฏุภฉันท์ 
 [15]  brahmāṇḍamaṇḍale yena  yaśobhir bharite punaḥ ǀ  

 [16]  yaśo yad varddhitan nityaṃ  anyat pūryyan nu tad bhavet ‖  

คำแปล: เมื่อมณฑลแห่งจักรวาล อันพระองค์  (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงไว้แล้วด้วย 

พระเกียรติยศทั้งหลาย เกียรติยศอ่ืนอันใดเล่าจะพึงเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องทำให้เพ่ิมขึ้น 

เนืองนิตย์ และต้องทำให้เต็มอีก 
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 โศลกที่ 36 อนุษฏุภฉันท์ 
 [17]  yasya tejo ’rayas smṛtvā  vane vṛṣṭijaḍā api ǀ  

 [18]  prāvṛṭkāle ’tisantāpā   yugāntāgnihatā iva ‖  

คำแปล: ครั้นหวนระลึกถึงเดชานุภาพของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ศัตรูทั้งหลาย 

เป็นผู้เหมือนกับถูกแช่แข็งเพราะฝนในป่าในฤดูฝน เป็นผู้รุ่มร้อนอย่างยิ่ง ราวกับว่าถูกเผา

ด้วยไฟในเวลาสิ้นกัลป์ 

 

 โศลกที่ 37 อนุษฏุภฉันท์ 
 [19]  anārataṃ rato yasya   puṣkalāṅgo vṛṣo ’bhavat ǀ  

 [20]  hṛdguhāyāṃ vṛṣāṅkasya  sannidhane vidheriva ‖  

คำแปล: คุณธรรมมีองค์ประกอบดีเยี่ยม ได้มีความยินดีอยู่เสมอๆ ในห้องคือพระทัยของ

พระองค ์(พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีคุณธรรมราวกับว่าอยู่ในที่ประทับของพระพรหม 

 

 โศลกที่ 38 อนุษฏุภฉันท์ 
 [21]  dhane dhanāyayā yasya  tāvad eva vijṛmbhitaṃ ǀ  

 [22]  yāvat pūrṇṇo ’rthinām arthaḥ  kaulais tīrṇṇasya kiṃ bhavet ‖  

คำแปล: ตราบใด ทรัพย์ของผู้มีความต้องการทั้งหลายจะสมปรารถนาแล้ว ตราบนั้นก็ยัง

ขยายเพ่ิม (ให้อีก) ด้วยความปรารถนาทรัพย์ในทรัพย์  ของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน)  

จะมีประโยชน์ อะไรด้วยศัพท์ของตระกูล สำหรับผู้ได้รับทรัพย์มรดก  

 

 โศลกที่ 39 อนุษฏุภฉันท์ 
 [23]  anantavidyo lokeśo   vṛṣasthaḥ kāmadīpanaḥ ǀ  

 [24]  yaś śaṅkaro ’pi satatan  dattadakṣodayo ’bhavat ‖  

คำแปล: พระองค์ มีความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นใหญ่ในโลก ดำรงอยู่ในคุณธรรม ผู้ชี้บอกสิ่งที่

คนต้องการ ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความรุ่งเรือง และเป็นผู้ประทานการก่อเกิดแห่งความฉลาด 

อย่างต่อเนื่อง  
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 โศลกที่ 40 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  api hemācalatanuḥ   prajvalann api tejasā ǀ  

 [26]  katham apy avalānāṃ yo  hṛtsu tiṣṭhan sukhaṃ vyadhāt ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) แม้จะมีพระวรกายเหมือนภูเขาทอง (เขาพระสุเมรุ) 

แม้จะโชติช่วงเปล่งประกายไปด้วยเดชานุภาพ แต่ก็สถิตอยู่ในหัวใจของผู้ไร้กำลัง (อ่อนแอ) 

ประทานความสุขให้ได้อย่างไร 

 

 โศลกที่ 41 อนุษฏุภฉันท์ 
 [27]  aho saṅsarggamāhātmyaṃ  lakṣmīr api calācalā ǀ  

 [28]  yasmin niścalayā lagnā  bhāratyā yad acāpalā ‖  

คำแปล: โอ้ อัศจรรย์ใจมากสำหรับการปรากฏร่วมกัน การที่พระนางลักษมี ผู้เคลื่อนไหวไป

มา (ไม่อยู่นิ่ง) กับพระนางภารตี (สรัสวดี) ผู้อยู่นิ่ง มาสถิตอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวในพระองค์  

(พระเจ้ายโศวรมัน) 

 

 โศลกที่ 42 อนุษฏุภฉันท์ 
 [29] kalikālorjjitañ jitvā   yo dharmmeṇaiva duṣkṛtam ǀ  

 [30] tatsaṅśrayād ivāmarṣo  nirjjigāy ākhilān ripūn ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงเอาชนะความชั่วร้ายอันมีกำลังมากในกลียุคโดย

ธรรมนั่นเอง ดูเหมือนว่าจะไม่พอพระทัย จึงทรงเอาชนะศัตรูทั้งสิ้น เพราะเป็นที่อาศัยอยู่

ของความชั่วร้ายนั้น. 
 

 โศลกที่ 43 อนุษฏุภฉันท์ 
 [31] nirastakaṇṭakāṃ smitāṃ  yo vidhvastamahībhṛtam ǀ  

 [32] ekacchatrām aviṣamāṃ  pṛthvīṃ pṛthur ivākarot ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ได้ทำแผ่นดิน ให้หมดเสี้ยนหนาม ให้มีความเบิกบาน 

ให้มีภูเขา (กษัตริย์)ที่ถูกกำจัดแล้ว ให้อยู่ภายใต้เศวตฉัตรอันเดียว ให้มีความสม่ำเสมอ 

เหมือนพระเจ้าปฤถ.ุ  
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 โศลกที่ 44 อนุษฏุภฉันท์ 
 [33]  yo ’pi khaḍgasahāyo ’pi  rājasiṅhaniṣevitaḥ ǀ  

 [34]  akrūraparivāro ’ya-   m iti kenāpy udīritaḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) แม้จะมีพระขรรค์เป็นสหาย แม้จะมีราชสีห์(บัลลังก์)

เข้ามาคบเป็นสหาย แต่ใครๆ ก็กล่าวกันว่าคนนี้เป็นผู้มีความอ่อนโยนเป็นบริวาร (เป็น

สุภาพบุรุษ) 

 

 โศลกที่ 45 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  yasy ājñāsvāntasaṃvāsa-  dharmmasy evānuśāsanāt ǀ  

 [36]  sāmādibhir yyathābhavya- m  upāyair nyanayat prajāḥ ‖  

คำแปล: เพราะการสั่งสอน ของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีอำนาจและธรรมที่มีอยู่

ภายในพระองค์เอง จึงทรงปกครองประชาชนทั้งหลาย ด้วยวิธีการทั้งหลายมีความเหมาะสม

ยุติธรรมเป็นต้น ตามความเหมาะสม 

 

 โศลกที่ 46 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37] ko harer aniruddhāres   svacakrabhrāntibhir jjayaḥ ǀ  

 [38] yasya tv abrāntacakreṇā-  niruddhāriśatāj jayaḥ ‖  

คำแปล: ชัยชนะ ของพระหริ (พระวิษณุ) ผู้มีศัตรูที่ไม่มีใครยับยั้งได้ มีได้ก็ด้วยการหมุนจักร

ของตนเองหลายรอบ จะขนาดไหน (เชียว) เพราะชัยชนะของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) 

ต่อศัตรูเป็นร้อยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นได้ มีได้ด้วยจักรที่ไม่ต้องหมุน 

 

 โศลกที่ 47 อนุษฏุภฉันท์ เริ่มระเบียบการบริหารอาศรม 
 [39]  sa śrīyaśovarmmanṛpo  nṛpendraḥ kambūpatiḥ ǀ  

 [40]  saugatābhyudayāyaitaṃ  kṛtavān saugatāśramam ‖ 

คำแปล: พระเจ้าแผ่นดินศรียโศวรมันนั้น ผู้เป็นราชาเหนือราชา เป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชา  

ได้สร้างแล้วซึ่งอาศรมพระสุคตนี้ เพ่ือความผาสุกแก่ผู้นับถือพระสุคต (ผู้นับถือพุทธศาสนา) 
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ด้านที่ 2 (B)-ต่อด้านที่ 3 (C) 

 

 โศลกที่ 48-56 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาข้อความตรงกับโศลกที่ 52-60 จารึกปราสาทกอมนับ 

K.701 และมีเนื้อหาตรงกับโศลกท่ี 51-59 จารึกไพรปราสาท K.279  

 

ด้านที่ 3 (C)-ต่อจากโศลกที่ 56 

 โศลกที่ 57-58 อนุษฏุภฉันท์ 
 [5]  vidyābhujo dvijāt kiñci-  d ūnamācāryyam arccayet ǀ  

 [6]  buddhajñānavidaṃ śābdaṃ  dvividan tu viśeṣataḥ ‖ 

 [7]  buddhajñānavidhānajñāś  chabdaśāstravidas tathā ǀ  

 [8]  addhyāpakaṃ viśeṣeṇa  tābhyām ācāryyam arccayet ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดการต้อนรับอาจารย์แต่ละท่านลดหลั่นกันตามลำดับ (ต่อ) 

จากพราหมณ์ผู้มีความรู้ คือต้อนรับอาจารย์ผู้รู้วิชาพุทธศาสตร์และอาจารย์ผู้รู้ไวยากรณ์  

แต่ พึงดูแลต้อนรับอาจารย์ผู้รู้วิชาพุทธศาสตร์และไวยากรณ์เป็นกรณีพิเศษ พึงดูแลต้อนรับ

อาจารย์ผู้ทำการสอนเป็นกรณีพิเศษกว่าอาจารย์ผู้รู้วิธีในคัมภีร์พุทธศาสตร์และอาจารย์ผู้รู้

ไวยากรณ์ทั้งสองนั้น 

 

 โศลกที่ 59-62 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาข้อความตรงกับโศลกที่ 63-66 จารึกปราสาทกอมนับ 

K.701 และมีเนื้อหาตรงกับโศลกท่ี 62-64 จารึกไพรปราสาท K.279 

 

โศลกที่ 63 อนุษฏุภฉันท์ 
 [17]  śrāddhoparāgakāleṣu   piṇḍaviṣuvayor api ǀ  

 [18]  taṇḍulasyaikayā khāryyā  prakurvvīta yathāvidhi ‖  

คำแปล: ในพิธีศราทธ์ที่ทำในเวลาอุปราคา และในวันวิษุวัตที่จะต้องถวายด้วยก้อนข้าว 

ทั้งสองวัน (หัวหน้าอาศรม) พึงให้ทำ (พิธีกรรม) ด้วยข้าวสาร 1 ขารี ตามพิธีที่กำหนดไว้ 

 

โศลกที่ 64-66 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาตรงกับโศลกที่ 67-69 จารึกไพรปราสาท K.279 และ

ตรงกับโศลกที่ 68-70 จารึกปราสาทกอมนับ K.701  
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 โศลกที่ 67 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  nabhasyasya caturddaśyāṃ  śuklāyām utsavan tathā ǀ  

 [26]  kuryyād dānaṃ pradadyāc ca  buddhaśāstre yathodita[m] ‖  

คำแปล: อนึ่ง ในวันขึ้น 14 ค่ำแห่งเดือนนภัสยะ (เดือนภัทรบท สิงหาฯ -กันยาฯ) (หัวหน้า

อาศรม) พึงจัดเทศกาลงบุญและพึงถวายทาน ตามท่ีกล่าวแล้วในคัมภีร์พุทธศาสตร์ 

 

 โศลกที่ 68 อนุษฏุภฉันท์ ตรงกับเนื้อหาโศลกที่ 71 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลก

ที่ 70 จารึกไพรปราสาท K.279 

 

 โศลกที่ 69-70 อนุษฏุภฉันท์ 
 [29]  trisandhyavidhisaṃsaktāś  śīlādhyayanatatparāḥ ǀ  

 [30]  gṛhasthakarmmanirmmuktāḥ  yatayo vijitendriyāḥ ‖ 

 [31]  varṣāsv ananyaśayitā   ekabhaktena jīvinaḥ ǀ  

 [32]  svadharmmakarmmasaktās  te vāstavyās saugatāśrame ‖   

คำแปล: นักบวช (ภิกษุ) ผู้เคร่งครัดในพิธีตริสันธยา ผู้ เอาใจใส่ในศีลและการสวดมนตร์  

ผู้ไม่เกี่ยวข้องการงานของคฤหัสถ์ ผู้สำรวมอินทรีย์ ในระหว่างพรรษาทั้งหลาย (ภิกษุ) 

เหล่านี้ ไม่พึงไปจำวัดในที่อ่ืน เลี้ยงชีวิตด้วยภัตตาหารมื้อเดียว ผู้มีใจยึดมั่นในหน้าที่และการ

งานของตน มีความเหมาะสมพักอาศัยอยู่ในเสาคตาศรม 

 

โศลกที่ 71 อนุษฏุภฉันท์ 
 [33]  yatayaś śīlarahitā   duṣṭāś śrutavivarjjitāḥ ǀ  

 [34]  svadharmmakarmmavibhraṣṭā nirvvāsyās saugatāśramāt ‖  

คำแปล: นักบวชทั้งหลาย ผู้ไม่มีศีล ผู้ประพฤติเลวทราม ผู้ไม่สนใจศึกษา ผู้ไม่ทำหน้าที่และ

การงานของตน พึงถูกขับไล่ออกจากเสาคตาศรม  
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โศลกที่ 72 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  bhikṣavo yatayo ye ’pi  sadādhyayanatatparāḥ ǀ  

 [36]  eteṣām iyatī vṛttir   ddātavyā prativāsaram ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพจำนวนมากถวายแก่นักบวชผู้เป็น

ภิกษุทั้งหลาย ผู้เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนทุกวัน106 

 

โศลกที่ 73-74 อนุษฏุภฉันท์ สิ่งของถวายสำหรับอาจารย์ 
 [37]  catvāri dantakāṣṭhāni   tathāṣṭa kramukāṇi ca ǀ  

 [38]  taṇḍulārddhāḍhakānnañ ca  ṣaṣṭis tambūlakāni ca ‖  

 [39]  dīpikāmuṣṭir ekā ca   tathaidhasy aikapūlakaḥ ǀ  

[40]  ācāryyāyaiva sarvvāṇi  tāni dadyāt prayatnataḥ ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงสิ่งของถวายทั้งหมดเหล่านี้ ได้แก่ ไม้ชำระฟัน 4 ด้าม 

หมาก 8 ผล ข้าวสุกท่ีหุงจากข้าวสารครึ่งอาฒกะ ใบพลู 60 ใบ ไต้สำหรับตามไฟ 1 อัน และ

ห่อเชื้อเพลิง 1 ห่อ แก่อาจารย์ อย่างเอาใจใส่ 

 

โศลกที่ 75-76 อนุษฏุภฉันท์ สิ่งของถวายสำหรับนักบวชสูงอายุ 
[41]  dantakāṣṭhatrayaṃ sārddhaṃ  taṇḍulaprasthabhaktakam ǀ 

 [42]  tambūlaviṅśatī dve ca   karmukāṇi ṣad eva tu ‖  

 [43]  ekā ca dīpikāmuṣṭir   indhanasy aikapūlakaḥ ǀ  

 [44]  yatibhyaś ca pradeyāni  vṛddhebhyas tāni sarvvaśaḥ ‖  

คำแปล: สิ่งของถวายเหล่านี้ทั้งหมด ได้แก่ ไม้สีฟัน 3 ด้าม พร้อมด้วยอาหารที่ทำด้วย

ข้าวสาร 1 ปรัสถะ ใบพลู 40 ใบ และหมาก 6 ผล ไต้สำหรับตามไฟ 1 ด้าม พร้อมกับห่อ

เชื้อเพลิง 1 ห่อ (อันหัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงถวายแก่นักบวชผู้สูงอายุทั้งหลาย  

 
106  เนื้อหาโศลกนี้คล้ายกับเนื้อหาโศลกที่  75 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 แตกต่างกันในบาทที่  1-2 ดังนี้  ‘vaiṣṇavā 

vālavṛddhādyā-ye sadādhyayane ratāḥ’  และมีเน้ือหาคล้ายกับโศลกที่ 73 จารึกไพรปราสาท K.279 ข้อความแตกต่างกันใน

บาทที่ 1 ดังนี้ ‘brāhmaṇā yatayo ye ’pi’ จะสังเกตได้ว่าใจความทั้งสามโศลกมีความเหมือนกัน แตกต่างเฉพาะชื่อเรียกนักบวช

ตามนิกายที่ตนสังกัด นักบวชในเสาคตาศรมหรืออาศรมพระพุทธศาสนาเรียกว่า ‘ภิกฺษุ’ นักบวชในพราหมณาศรม หรือไศวนิกาย

เรียกว่า ‘พฺราหฺมณ’ นักบวชในไวษณวาศรม หรือไวษณพนิกายเรียกว่า ‘ไวษฺณว’ และนิกายนี้มีการจำแนกว่าเป็นนักบวชหนุ่มและ

นักบวชมีอายุ 
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โศลกที่ 77-78 อนุษฏุภฉันท์ สิ่งของถวายสำหรับนักบวชหนุ่ม 
 [45]  dantakāṣṭhadvayañ caiva  taṇḍulaṃ prasthabhaktakam ǀ  

 [46]  triṅśat tambūlapattrāṇi  catvāri kramukāṇi ca ‖  

 [47]  tathaiva dīpikāmuṣṭir   ekaidhasyaikapūlakaḥ ǀ  

 [48]  yauvanasthāya yataye  pradeyaṃ sarvvameva tat ‖  

คำแปล: ไม้สีฟัน 2 ด้าม และ ข้าวสารที่ทำให้สุก (สามารถกินได้) จำนวน 1 ปรัสถะ132 

(ฟายมือ) ใบพลู 30 ใบ หมาก 4 ลูก ใต้ไฟ 1 ด้าม ห่อเชื้อเพลง 1 ห่อ ทั้งหมดนั้น พึงให้  

แก่นักบวช ผู้เป็นหนุ่ม 

 

โศลกที่ 79 อนุษฏุภฉันท์ 
 [49]  adhyetari gṛhasthe ca   vṛttir ddeyā yathāvayaḥ ǀ  

 [50]  annaṅ kākeṣu dātavyaṃ  arddhaprasthakataṇḍulam ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงสิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีพแก่นักเรียนและคฤหัสถ์  

ตามช่วงอายุ และพึงให้ข้าวสุก(ซึ่งหุงจาก)ข้าวสารครึ่งปรัสถะแก่กาทั้งหลาย 

 

โศลกที่ 80-81 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาตรงกับโศลกที่ 83-84 จารึกไพรปราสาท K.279 และ

โศลกท่ี 84-85 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 
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ด้านที่ 4 (D) 

 

โศลกที่ 82 อนุษฏุภฉันท์ มีข้อความเหมือนกันกับโศลกที่ 85 จารึกปราสาทกอบนับ K.701 

และเหมือนกับโศลกท่ี 84 จารึกไพรปราสาท K.279 

 

 โศลกที่ 83-84 อนุษฏุภฉันท์ 
 [3]  dhūpabhājanabhṛṅgārau  vahnibhājanam eva ca ǀ  

 [4]  ekaikaśaś caturmmāsa-  bhogyāny etāni yatnataḥ ‖  

 [5]  ācāryyebhyāḥ pradeyāni  vṛddhabhikṣubhya eva ca ǀ  

 [6]  riktapattraṃ maṣīṃ mṛtsnām  adhyetṛṣu diśed api ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงถวายภาชนะเครื่องใช้สอยตลอดเวลา 4 เดือนเหล่านี้ ได้แก่

ภาชนะสำหรับธูปและกุณโฑ ภาชนะสำหรับจุดไฟ เป็นชุดแต่ละชุด แก่ภิกษุผู้เป็นอาจารย์

ทั้งหลายและแก่ภิกษุผู้เถระ โดยความเอาใจใส่ และพึงให้ใบลานเปล่า ผงดำ และเหล็กจาร 

แก่นักเรียนทั้งหลายด้วย 

 

โศลกที่ 85 อนุษฏุภฉันท์ 
 [7]  deśe kāle ca saṃprāpte  bhojanaṃ parivarddhayet ǀ  

 [8]  bhojayet tu viśeṣeṇa   pañcotsavasamāgame ‖  

คำแปล: เมื่อถึงเวลาเทศกาล พึงจัดเตรียมอาหารไว้ให้มากข้ึนกว่าเดิม แต่เมื่อถึงคราวคนมา

รวมกันในงานเลี้ยงเทศกาล 5 เทศกาล ควรเตรียมอาหารไว้เลี้ยงให้มากกว่าเดิมเป็นพิเศษ  

 

โศลกที่ 86 อนุษฏุภฉันท์ 
 [9]  kuryyāt kuṭīṣu sarvvāsu  śayanaṃ prativatsaram ǀ  

[10]  ihasthā yatayas sarvve  nādhyakṣe vaśyatāṅ gatāḥ ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงที่นอน(เตียง)ในกุฏิทุกหลัง ประจำทุกปี นักบวชทั้งหมด 

ผู้ผู้อยู่ในอาศรมนี้ไม่อยู่ในอำนาจของผู้ดูแล (อธฺยกฺษ-เจ้าเมือง) 

 

โศลกที่ 87-88 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาเหมือนกับโศลกที่ 89-90 จารึกไพรปราสาท K.279 

และโศลกที่ 89-90 จารึกปราสาทกอมนับ K.701  
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โศลกที่ 89 อนุษฏุภฉันท์ 
 [15]  ahiṅṃsrān sakalān sattvān  āśramasyāsya sannidhau ǀ  

[16]  yaśodharataṭākasya   tasy ānte ca na hiṃsayet ‖ 

คำแปล: ไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ที่ ไม่พึงเบียดเบียฬทุกชนิดในบริเวณใกล้อาศรม และ 

ในบริเวณบารายยโศธรตฏากะด้วย107 
 

โศลกที่ 90-93 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาเหมือนกันกับโศลกที่ 93-95 จารึกไพรปราสาท K.279 

และโศลกที่ 93-95 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 

 

โศลกที่ 94 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  yad āśramopakaraṇaṃ  hemarupyādi kalpitam ǀ  

 [26]  bhikṣābhājanacakrādi   bhikṣārthan nānyato haret ‖  

คำแปล: อุปกรณ์ใช้สอยของอาศรมมีอุปกรณ์ทองและเงินเป็นต้น ภาชนะใส่อาหารและถาด

เป็นต้น อันได้จัดแจงไว้แล้วเพ่ือใช้สำหรับภิกษา ไม่พึงนำไปใช้ที่อื่น 

 

โศลกที่ 95-97 อนุษฏุภฉันท์ การจัดแจงคนรับใช้แต่ละแผนกตามปักษ์ 
 [27]  paryyāyaparicaryyārham  etāvat parikalpitam ǀ  

[28]  dāsīdāsan tad ubhayoḥ  pakṣayoḥ śuklkṛṣṇayoḥ ‖ 

 [29]  dvau lekhakau rājakuṭi-  pālau pustakarakṣiṇau ǀ  

[30]  tāmbūlikau ca pānīya-  hārau ṣaṭ pattrakārakāḥ ‖ 
 [31]  ulkaidhahārāś catvāras  tathā śākādihārakāḥ ǀ  

[32]  dāsāś ca dvau tadadhyakṣāv  aṣṭau bhaktakarā janāḥ ‖ 

คำแปล : (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงคนรับใช้สตรีและบุรุษ ผู้ เหมาะสมแก่การรับใช้

ผลัดเปลี่ยนเวรกัน ในปักษ์ทั้งสอง คือทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ตามจำนวนต่อไปนี้ คนจาร

หนังสือ 2 คน คนดูแลราชกุฏิ 2 คน คนรักษาห้องสมุด 2 คน คนเตรียมใบพลู 2 คน  

คนเตรียมน้ำดื่ม 2 คน คนเตรียมใบลาน 6 คน คนหาเชื้อเพลิง 4 คน คนหาอาหารมีผัก 

เป็นต้น 4 คน ผู้เป็นหัวหน้าคนรับใช้ดังกล่าว 2 คน และคนทำอาหาร 8 คน  

 
107  ข้อความโศลกข้างต้นมีความคล้ายกับโศลกที่ 91 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 และจารึกปราสาทเทพนม K.290 ในบาทที่ 1 คำว่า 
‘อหึสฺร’ ในจารึกทั้งสองดังกล่าวใช้คำว่า ‘อวาธก’ ซ่ึงมีความหมายเหมือนกัน ‘ไม่ทำอันตราย’ หรือ ‘ไม่เบียดเบียน’   



 129 
 

 

โศลกที่ 98 อนุษฏุภฉันท์ 
 [33]  dāsyas tandulakāriṇyo108

  dvādaśaiva prakalpitāḥ ǀ  

 [34]  tac ca piṇdīkṛtaṃ sarvvaṃ  pañcāśat parimāṇakam ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดคนรับใช้สตรีผู้ผลิตข้าวสารไว้ 12 คน รวมจำนวน 

ทั้งหมดแล้ว ให้ได้จำนวน 50 คน109 

 

โศลกที่ 99 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  adhyāpakavidagdhasya  śīlasaṃvaraṇasya ca ǀ  

 [36]  janān adhyāpakasya trīn  kalpayet paricārakān ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงคนรับใช้จำนวน 3 คนไว้ สำหรับอาจารย์(ใหญ่)สอน110 

ผู้เป็นนักปราชญ์ในหมู่อาจารย์ผู้ทำการสอน และเป็นผู้มีศีลและสำรวม 

 

โศลกที่ 100 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37]  paricaryyākarā dāsā   navaikā dāsikā kṣurau ǀ  

 [38]  pañca śāṭyaḥ kulapates  sūcyau daśa kṛṣīvalāḥ ‖  

คำแปล: (พึงจัดแจง) คนรับใช้บุรุษ 9 คน คนรับใช้สตรี 1 คน มีดโกน 2 เล่ม ผ้า 5 ผืน  

เข็ม 2 เล่ม และคนทำสวน 10 คน สำหรับหัวหน้าอาศรม 

 

โศลกที่ 101 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  yady evaṃ śāsanam idan  na kurvvīta kulādhipaḥ ǀ  

 [40]  nirddayan daṇdyatāṃ rājñā  sa cāyattas tapasviṣu ‖  

คำแปล: ถ้าหัวหน้าอาศรม111 ไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการนี้อย่างนี้ จะถูกพระราชาลงโทษ 

อย่างไร้ความปราณี และให้ตกอยู่ใต้บังคับของหมู่นักบวช  

 
108  ‘ตนฺฑุลการี’ ผู้ผลิตข้าวสาร 
109  โศลกนี้มีเนื้อความคล้ายกับโศลกที่ 100 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 โดยมีความต่างกันในบาทที่ 3 และบาทที่ 4 ซ่ึงในจารึก
ปราสาทกอมนับ K.701 มีข้อมูลดังนี้ ‘pañcāśad eṣāṃ pūrṇṇā syād-vṛddhā vā mā vamā bhavet’ ส่วนจารึกไพรปราสาท
เนื้อหาส่วนนี้ชำรุด 
110 ‘อธฺยาปก’ ผู้ทำการสอน 
111  ‘กุลาธิป’ ผู้เป็นใหญ่แห่งหมู ่
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 โศลกที่ 102 อุปชาติฉันท์ 
 [41]  bhaviṣyataḥ kambujarājarājān  

  sa śrīyaśovarmmahādhirājaḥ ǀ  

 [42]  punaḥ punaryyācata eva dharmmam  

  iman nṛpendrāḥ parirakṣateti ‖  

คำแปล: พระเจ้าศรียโศวรมันผู้เป็นกษัตริย์นั้น ขอร้องพระราชาแห่งกัมพูชาทั้งหลาย 

ที่จะมีในอนาคตซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนี้ว่า ข้าแต่กษัตริย์ทั้งหลาย ขอให้พวกท่านจงรักษาหน้าที่นี้

ให้ดีเถิด 

 

 โศลกที่ 103 อุปชาติฉันท์ 
 [43]  sanātano bhūmibhujāṃ hi dharmmo  

  dharmmasthitīnāṃ parirakṣṇaṃ yat ǀ 

 [44]  varṇṇāśramāṇāṃ surapūjanānān  

  daṇdyeṣu daṇdaś ca yathāparādham ‖  

คำแปล: เพราะว่า หน้าที่ที่มีมาแต่โบราณกาล ของกษัตริย์ทั้งหลาย คือการปกป้องคุ้มครอง 

คนผู้ตั้งอยู่ในธรรม ผู้ดำเนินการตามขั้นตอนอาศรม ผู้บูชาดูแลเทพ และการลงโทษผู้ที่

สมควรลงโทษ ตามสมควรแก่ความผิด 

 

 โศลกที่ 104 อุปชาติฉันท์ 
 [45]  dharmmātibhārān bhavato’pi jānan  

  punaḥ punar ddharmmadhanāḥ parayāce ǀ  

 [46]  svadharmmasaṃrakṣaṇalubdhabhāvo  

  dharmmī na tṛpto’sti hi dharmmamārggai ‖  

คำแปล: ข้าพเจ้าทราบภาระหน้าที่อันหนักยิ่งแม้ของพวกท่าน จึงขอร้องซ้ำอีกว่า พวกท่าน

จงทราบคุณค่าในหน้าที่ เพราะว่า ผู้ที่หัวใจมีภาวะที่ปรารถนายิ่งในการรักษาหน้าที่ ของ

ตนเอง มีธรรม ก็จะไม่พอใจเหนื่อยหน่ายโดยมรรควิถีหน้าที่เลย  
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 โศลกที่ 105 อินทรวัชราฉันท์ 
 [47]  saṃrakṣyamāṇe mama śāsane’smin  

  saṃbhāvinaḥ kambujabhūpālāḥ ǀ  

 [48]  saṃvarddhayiṣyanti ca śāsanaṃ vaḥ  

  prāgbhūpakarmmānukaroti bhūpaḥ ‖  

คำแปล: พระราชโองการของข้าพเจ้านี้ เมื่อพวกท่านปกป้องคุ้มครองแล้ว พระเจ้าแผ่นดิน

กัมพูชาในอนาคต ก็จะทำตามพระโองการของพวกท่านให้งอกงามเจริญไพบูลย์ด้วย 

เพราะว่ากษัตริย์ย่อมดำเนินตามพระกรณียกิจของกษัตริย์องค์ก่อนหน้า 

 

 โศลกที่ 106 อินทรวัชราฉันท์ 
 [49]  ye mantriṇas sarvvavalādhipāś ca  

  duṣṭaṃ yadi syāt sugatāśrame ’smin ǀ  

 [50]  tat kambujendrāya nivedayantu  

  mantryādisaṅsthaḥ khalu sarvvabhāraḥ ‖  

คำแปล: ถ้าความผิดเกิดขึ้นในอาศรมพระสุคตนี้ คณะมนตรีและนายพลคุมกำลังทั้งหมด 

พึงถวายรายงานความผิดนั้นแก่พระเจ้ากรุงกัมพูชา เพราะว่าภาระหน้าที่ทั้งหมดเป็นความ

รับผิดชอบของคณะมนตรีเป็นต้น 

 

 โศลกที่ 107 อุปชาติฉันท์ 
 [51]  ye śrīyaśovarmmanarādhipena  

  śrīkambujendreṇa narādidattam ǀ  

 [52]  ikāśrame lubdhatayā haranti  

  sabāndhavās te narakaṃ patantu ‖  

คำแปล: ขอให้ผู้ที่นำทรัพย์ที่พระราชาศรียโศวรมันผู้เป็นกษัตริย์กัมพูชาถวายไว้มีข้ารับใช้

เป็นต้นในอาศรมนี้ไป ด้วยความโลภ จงไปตกนรก พร้อมกับพวกญาติ  
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 โศลกที่ 108 วสันตดิลกฉันท์ 
 [53]  ye śraddhayā paramayā parivarddhayanti  

  tat sarvvameva suranāthapadaṃ paryāntu ǀ  

 [54]  nirvvādham agrayam anaghaṃ saha bandhubhis te  

  yāvan mṛgāṅkatapanau bhuvane vibhātaḥ ‖  

คำแปล: บุคคลเหล่าใด มีความศรัทธาอย่างยิ่งทำให้เกิดความเจริญงอกงามในอาศรม บุคคล

เหล่านั้นพร้อมกับญาติ จงได้รับที่พ่ึงในสรวงสวรรค์ อันเป็นแดนเกษม ดีเยี่ยม ไร้ทุกข์ภัย 

ทั้งหมดแล ตราบเท่าที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังส่องแสง 
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ข้อมูลทั่วไปจารึกปราสาทกอมนับ K.701 

*** 

 

อักษร  นาครี (อินเดียเหนือ) 

ภาษา  ภาษาสันสกฤต  

อายุ  พ.ศ.1432-1453  

ลักษณะ  แท่งหินทราย มี 4 ด้าน ด้านละ 54 บรรทัด รวม 4 ด้านมี 

108 โศลก  

สถานที่พบ  ปราสาทกอมนับใต ้จังหวัดเสียมเรียบ  

ปัจจุบันอยู่ที่  คลังอภิรักษ์สถานอังกอร์ จังหวัดเสียมเรียบ 
(Dépôt de la Conservation d'Angkor)  

พิมพ์เผยแพร่ก่อนหน้านี้  จารึกตีพิมพ์โดย ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès), อาร์. ซี. 

มาชุมดาร์ (R. C. Majumdar) 

   1) Cœdès, George. (1932). ‘Études 

Cambodgienner: 30. À la recherche du 

Yaçodharaçrama’,  Bulletin de l’École Française 

d’Extrême-Orient (BEFEO), 32 (1): 84-112. 

2) Majumdar, R.C. (1953). Inscriptions 

of Kambuja. Calcutta: The Asiatic Society 
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บทแปลอรรถาธิบายจารึกปราสาทกอมนับ K.701 

 

ด้านที่ 1 (A) 

 

โศลกที่ 1-17 มีใจความเหมือนกันกับโศลกที่ 1-7 จารึกปราสาทโลเล็ย K.323 

  
 โศลกที่ 18 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35] padmonnatis tamassraṣṭam  anyatejo ’layaṅ gatam ǀ  

 [36] lagnaḥ kakubhi rāgaś ca  ya[sya] ⏓ ⏓ r ivodaye ‖  

คำแปล: เมื่อการเสด็จอุบัติขึ้นของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นเหมือนกับการอุบัติขึ้น 

(ของดวงอาทิตย์)112 ดอกบัวก็แย้มบาน (ทรัพย์เกิดขึ้น) ความมืดก็เลือนหาย (อวิชชาดับ)  

เดชานุภาพของกษัตริย์องค์อ่ืนก็อับแสง (ดาวดวงอ่ืนดับแสง) ท้องฟ้าที่ขอบฟ้าก็กลายเป็น 

สีแดง 

 

 โศลกที่ 19 อนุษฏุภฉันท์ โศลกขาดหายข้อมูลไม่ครบบางส่วน 
 [37] bhagnarājadrumakrīd ⏓  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

 [38] dvijihvadamanaṃ yasya  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖ 

คำแปล: อภิรมย์...ต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นลง............การทรมานพยานาค , (ทรมาน คนชั่วร้าย) 

ของพระองค ์(พระเจ้ายโศวรมัน)... 

 

 โศลกที่ 20 อนุษฏุภฉันท์ โศลกขาดหายข้อมูลไม่ครบบางส่วน 
 [39]  kiñ cid unmuktavālye yo  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

 [40]  babhau gabhastimālīva  bhūrināticirod ⏑ ⏓ ‖ 

คำแปล: ในความเป็นเด็กอันไม่มีอะไรผูกมัด ด้วยอะไรๆ เลย พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน)

เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์..........ได้ส่องแสงแล้วไปทั่วทั้งแผ่นดิน.........  

 
112 ข้อความบาทที่ 4 ข้อมูลขาดหายไป 2 พยางค์ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเป็นศัพท์ ‘รเวสฺ’ แปลว่า แห่งดวงอาทิตย์ ซ่ึงสามารถเข้ากับริบท
ได ้
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 โศลกที่ 21 อนุษฏุภฉันท์ 
 [41] saṅkrāntaṃ yanmukhe jñānam ekavācā guror mmukhāt ǀ  

 [42] suṣumnayāṅśumadvimbād  indravimba113 ivāmṛtam ‖ 

คำแปล: ความรู้ออกมาจากปากของครู เข้าไปในโอษฐ์ของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) โดย

ช่องทามนต์ช่องทางเดียว114 เหมือนน้ำอมฤตออกมาจากแดนรัศมีดวงอาทิตย์ โดยช่องทาง

จุดศูนย์กลาง115 (สุษุมนา) เข้าไปภายในรัศมีแสงจันทร์116 ฉะนั้น. 

 

 โศลกที่ 22 อนุษฏุภฉันท์ 
 [43] yas snigdhasādhutākṛṣṭa-  śikṣitābhir ivādarāt ǀ  

 [44] sakalābhiḥ kalālībhir   anukūlābhir āśritaḥ ‖  

คำแปล: เพราะความเอาใจใส่ พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) จึงถูกอาศัยแล้วโดยศิลปวิทยา

ทั้งปวงซึ่งพระองค์ศึกษาแล้วด้วยความรักและความดีด้วยการทำให้เพ่ิมพูนขึ้น  

 
113  indra-ในคำสมาสนี้ ซ่ึงเซเดส์ปริวรรตเป็น ‘indravimba’ แปลว่ารัศมีพระอินทร์ ควรเป็น ‘indu-’ ซ่ึงแปลว่าพระจันทร์จะเข้า
กับใจความในบริบทมากกว่า 
114  ‘เอกวาจฺ’ -วาจฺ เป็นคำนามสตรีลิงค์ พยัญชนะการันต์ แปลได้หลายความหมาย เช่น ‘คำพูด’ ‘เสียง’ ‘ภาษา’ (Williams, 

20011: 936) ในบริบทนี้ผู้วิจัยแปลว่า ‘บทมนต์’ ซ่ึงเข้ากับบริบทมากกว่า ในวรรณคดีประเภทพราหมณะ เช่น Śatapatha 

Brāhmaṇa ให้ข้อมูลว่า วาจฺ เป็นเครื่องมือของพระพฤหัสบดี พระองค์สร้างโลกโดยการขนานนามส่วนต่างๆ เช่น กล่าวว่า ‘ภูะ’ โลก
ก็ปรากฏขึ้น พระองค์สร้างน้ำขึ้นด้วยวิธี วาจฺ หรือคำพูด ก็ปรากฏน้ำขึ้น ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า ‘วาจสฺปติ’ นายของคำพูด นอกจากนี้แล้ว
คัมภีร์ชั้นพราหมณะยังระบุว่า วาจฺ มีบุคคลาธิษฐานเป็นพระสรัสวดี (Padoux, 1990: 10-11)  โศลกข้างต้น กษัตริย์รับความรู้ซ่ึง
ออกจากปากของครู ความรู้ซ่ึงครูถ่ายทอดให้กษัตริย์นี้น่าจะเป็นบทมนต์หรือพยางค์ศักดิ์สิทธิ์  
115  ‘สุษุมฺนา’ ในคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์กล่าวถึงเส้นใยในกายมนุษย์มี 72,000 เส้นใย สุษุมนา เป็นชื่อของช่องหรือเส้นใยที่อยู่ตรง
กลางระหว่างช่องหรือเส้นใยที่ชื่อว่า ‘อิฑา’ ช่องด้านซ้าย และ ‘ปิงฺคลา’ ช่องด้านขวา ช่องทั้งสามถือว่าเป็นแกนสำคัญเป็นเส้นใยใน
กายละเอียดของมนุษย์ ดูข้อมูลที่กล่าวถึงเส้นใยในกายมนุษย์ในคัมภีร์พฤหัท-อารัณยกอุปนิษัท และงานวิจัยของ Kenn Døngart ชื่อ
“Kuṇḍalinī: The Hindu Tenets of the Serpentine Energy in Theory and Practice.”  ( Mādhavānanda, 

1950: 284-85, 656; Døngart, 2016: 28) ในด้านจักรวาลวิทยา ดวงอาทิตย์มีรัศมีนับได้จำนวน 1000 รัศมีที่สำคัญมี 7 รัศมี
หรือช่องทางส่องแสง ซ่ึงส่องแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อหล่อเลี้ยงดาวเคราะห์และดาวดวงอื่นๆ ได้แก่ รัศมี suṣumnā ช่องรัศมีหล่อเลี้ยง
ดวงจันทร์ มีสีขาว ส่องแสงกระจายไปรอบข้างและพุ่งขึ้นข้างบน รัศมี harikeśa หล่อเล้ียงดาวดวงต่างๆ รัศมี viśvaśravas หล่อ
เล้ียงดาวศุกร์ (Venus) รัศมี sampadvasu หล่อเล้ียงดาวอังคาร (Mars) รัศมี arvāvasu หล่อเลี้ยงดาวพฤหัส (Jupiter) รัศมี 
svarāt หล่อเล้ียงดาวเสาร์ (Saturn) รัศมี viśvakarman หล่อเล้ียงดาวพุธ (Mercury) (Tagare, 2000: 238-39)     
116  คำว่า ‘อินฺทุพิมฺพ’ รัศมีดวงจันทร์ ในบาทที่ 4 Cœdès (1932) ปริวรรตเป็น ‘อินฺทฺรพิมฺพ’ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า คำนี้ควรเป็น 
‘อินฺทุ-พิมฺพ) ซ่ึงน่าจะเข้ากับบริบทมากกว่า 
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 โศลกที่ 23 อนุษฏุภฉันท์ 
 [45] samastasaṃhitāsindhu-  samuttāraśramādiva ǀ  

 [46]  viśaśrāma matir yyasya  pare rudrāṅghrirocasi ‖  

คำแปล: ปัญญาของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) หยุดพักแล้วที่ฝั่งอันมีแสงสว่างรุ่งโรจน์

จากพระบาทขององค์รุทระ ดูเหมือนว่าเหน็ดเหนื่อยจากการข้ามแม่น้ำคือสังหิตาทั้งหมด.117 

 

 โศลกที่ 24 อนุษฏุภฉันท์ 
 [47]  khaṇḍyāmāsa kandarppa-  darppaṃ sphurati yauvane ǀ  

 [48]  yas snigdhasvāṅgasaubhāgya- dasyutā ruṣitād iva ‖ 

คำแปล: เมื่อความหนุ่มแตกพาน (ถึงช่วงวัยหนุ่ม) พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทำลาย

ความหยิ่งผยองของกามเทพ118 ดูเหมือนว่า (กามเทพ) จะโกรธเพราะ (พระองค์) โขมย

ความงามท่ีติดอยู่กับเรือนร่าง (ของตนเอง) ไป 
 

 โศลกที่ 25 อนุษฏุภฉันท์ 
 [49]  mukhadhāmni sudhādigdhaṃ iti snigdhamanā iva ǀ  

[50]  hṛtvā sūnṛtasarvvasvaṃ  tasthau yasya sarasvatī ‖ 

คำแปล: พระสรัสวดี119 ดูเหมือนว่าจะมีความรัก โดยคิดว่า นี้คือน้ำสุธาทิพย์ (พระเวท)  

จึงได้ละทิ้งสมบัติทั้งปวงที่น่ายินดีแล้ว สถิตอยู่ในที่ประทับคือพระโอษฐ์ของพระองค์   

(พระเจ้ายโศวรมัน)  

 
117  สังหิตา เป็นชื่อคัมภีร์ โดยมากหมายถึงคัมภีร์ในไวษณพนิกายลัทธิปัญจราตระ ส่วนไศวนิกายนิยมใช้คำว่า อาคม -เรียกชื่อต่อท้าย
คัมภีร ์
118 ‘กนฺทรฺปทรฺป’ ความหยิ่งผยองของกามเทพ กนฺทรฺป- เป็นชื่อเรียกพระกามเทพ ซ่ึงได้รับการตั้งชื่อมาจากพระพรหม ตามข้อมูล
กามเทพเกิดจากใจพระพรหม ทันใดที่กำเนิดมา กามเทพผินหน้าไปหาพระพรหมแล้วถามว่า ‘ข้าพระองค์จะทำให้ใครหยิ่งผยอง’ กํ 
ทรฺปยามิ ด้วยเหตุนี้พระพรหมจึงตั้งชื่อให้กามเทพว่า ‘กนฺทรฺป’ แปลว่า ผู้ทำใครๆให้หยิ่งผยอง   Kandarpa. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 
2565. จาก. https://www.wisdomlib.org/definition/kandarpa ปกติแล้วกามเทพมักจะทำให้บุคคลอื่นหยิ่งผยองหรือมกมุ่นอยู่กับ
ความรัก ในโศลกข้างต้นเป็นกษัตริย์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทำลายความหยิ่งผยองของกามเทพ เพราะเมื่อถึงวัยหนุ่มพระองค์มีความ
งดงามเหนือกามเทพจึงทำให้กามเทพโกรธ นอกจากชื่อ ‘กนฺทรฺป’ กามเทพยังมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น มันมถะ ผู้ทำใจให้ปั่นป่วน อตนุ ผู้ไม่
มีร่าง ราควฤนตะ กองแห่งความปรารถนา อนังคนะ ผู้ไม่มีสรีระ มทนะ ผู้ทำให้ลุ่มหลง มนสิชะ ผู้เกิดจากใจ รติกานตะ เจ้าแห่งความ
ยินดี กุสุมศระ ผู้มีดอกไม้เป็นศร    
119  พระนางสรัสวด ี

https://www.wisdomlib.org/definition/kandarpa%20ปกติ
https://www.wisdomlib.org/definition/kandarpa%20ปกติ
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 โศลกที่ 26 อนุษฏุภฉันท์ 
 [51] yena saujanyabaddhena  kṛśo ’pi na vilaṅghitaḥ ǀ  

 [52] baddhā guṇās tu kenāpi  vṛddhabhūpātilaṅghinaḥ ‖  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีพระกรุณาผูกไว้  ก็ไม่ เคยล่วงเกินทำร้าย 

แม้คนอ่อนแอ ส่วนคุณทั้งหลายมีการล่วงเกินทำร้ายกษัตริย์ผู้แข็งแกร่ง จะมอีะไรผูกมัดไว้ได้หรือ 

 

 โศลกที่ 27 อนุษฏุภฉันท์ โศลกขาดหายไม่สมบูรณ์ 
 [53]  pūjyaṃ punyabhujāṃ rājyaṃ  dṛptavat ⏓ ⏑ − ⏑r naḥ ǀ  

 [54]  prītena guruṇā dattaṃ  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑de ‖ 

คำแปล: ราชสมบัติ ของผู้มีบุญทั้งหลาย...ผู้มีความภูมิใจ.....อันครู ผู้มีความยินดีมอบให้..... 
 

 

ด้านที่ 2 (B) 

 

 โศลกที่ 28 อนุษฏุภฉันท์ 
 [1]  yasya vakṣaḥ kṣamaṃ lakṣmīḥ kṣaṇaṃ kṣeptuṃ na cakṣame ǀ  

 [2]  vāmanapramukhākāra-     virāgādiva śārṅgiṇaḥ ‖ 

คำแปล: พระนางลักษมีดูเหมือนว่าจะเบื่อหน่ายรูปร่าง(อวตาร)ของวามนะเป็นต้นของผู้เป็น

นักธนู120 (พระวิษณุ) ไม่ยอมละทิ้งพระอุระของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ชั่วขณะเดียว 

อย่างเหมาะสม  
 

 โศลกที่ 29 อนุษฏุภฉันท์ 
 [3]  kāmo ’naṅgaḥ punaḥ sāṅga  ity adbhutamudeva yaḥ ǀ  

 [4]  vāhinīpatyalaṅkāra-   makaraiś cumvitaḥ pade ‖ 

คำแปล: ดูเหมือนว่า จะเป็นความอัศจรรย์น่ายินดี เพราะว่า กามเทพผู้ไม่มีร่างกาย ได้เป็นผู้

มีร่างกายอีกครั้ง พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) อันเหล่ามกรผู้เป็นเครื่องประดับเจ้าแห่งทะเล

มาจุมพิตพระบาทของพระองค์  

 
120  ผู้มีศร หมายถึงพระศิวะ 
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 โศลกที่ 30 อนุษฏุภฉันท์ 
 [5] mūrddhnā dadhāra yasy ājñām durmmado ’pi narādhipaḥ ǀ  

 [6] velāṃ lolormmimālo ’pi  normmimālī hi laṅghayet ‖  

คำแปล: พระราชาแม้มีความอหังการ แต่ก็น้อมรับอำนาจของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) 

ด้วยเศียร เปรียบดั่งมหาสมุทร แม้มีพายุเกลียวคลื่นกระหน่ำก็จริง ก็ไม่เลยขอบเขตฝั่ง 

 

 โศลกที่ 31 อนุษฏุภฉันท์ 
 [7]  yaś śauryyasaṃpadādhāra-  bhāsuras surarād iva ǀ  

 [8]  dhātrā kenāpi kāmena  sākṣād gām avatāritaḥ ‖ 

คำแปล: พระองค ์(พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้รองรับความกล้าหาญและเปล่งประกายเพราะ

ความงาม ดูเหมือนว่าเป็นราชาแห่งปวงเทพ อันพระพรหมให้อวตารมายังโลก ให้เห็น

ประจักษ์ ด้วยความรัก กระมัง 
 

 โศลกที่ 32 อนุษฏุภฉันท์ 
 [9]  śaktividyāguṇopāyair   yyaś caturbhir alaṅkṛtaḥ ǀ  

[10]  vaktrair iva caturvvaktro  bhujairiva caturbhujaḥ ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ประดับด้วยคุณสมบัติ 4 อย่าง คือศักติ (พลัง) 

ความรู้ คุณ121 และอุบาย122 ทรงเป็นเหมือนพระพรหม ผู้ประดับด้วยพระพักตร์ 4 พักตร์ 

เป็นเหมือนพระวิษณุ ผู้ประดับด้วยพระกรมี 4 กร 

 

 โศลกที่ 33 อนุษฏุภฉันท์ 
 [11]  dviṣi krūro ’py amarṣo ’pi  śūro’pi valavānapi ǀ  

 [12]  yaḥ prajñāvṛṃhitāṃ śaktiṃ  na jahau mṛgarādiva ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) แม้จะทรงร้ายกาจ แม้จะเกรี้ยวโกรธ แม้จะกล้าหาญ 

แม้จะมีพละกำลัง ก็ไม่ละทิ้งอำนาจมีการข่มขู่ด้วยปัญญาต่อศัตรู เหมือนเจ้าป่าไม่ละทิ้งการ

คำรามฉะนั้น  

 
121  คุณ = 
122  อุบาย = 
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 โศลกที่ 34 อนุษฏุภฉันท์ 
 [13]  dānārdritā punar dhūli-  dhūsarā yasya yāyinaḥ ǀ  

 [14]  vasudhā sahyavīryyeva  svinnaśuṣkā muhur mmuhuḥ ‖ 

คำแปล: เมื่อพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เดินทัพ แผ่นดินที่เคยแห้งผากก็ชุ่มฉ่ำไปด้วย

น้ำมันช้าง กลับปกคลุมไปด้วยฝุ่นธุลีอีกครั้ง ร้อนแรงมาก กลับแห้งผาก ซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

 

 โศลกที่ 35 อนุษฏุภฉันท์ 
 [15]  vipadguruṃ drutakṛpāṃ  patad duryyodhanāṃ yudhaṃ ǀ  

 [16]  yo ’darśayad ivā tanvan  punar bhāratavigrahaṃ ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ให้เห็นสงคราม อันยากลำบาก ไร้ความปราณี รบได้

ยาก ซึ่งแผ่ขยายไปเหมือนกับสงครามในมหาภารตะ อีกครั้งหนึ่ง 

 

 โศลกที่ 36 อนุษฏุภฉันท์ 
 [17] pratāpo yasya durdharṣan  dviṭpratāpam aśīśamat ǀ  

 [18] aho navam idaṃ loke   dagdho vaḥnir yyad agninā ‖  
คำแปล: ความร้อนคืออำนาจของพระองค์ ได้ข่มไฟคืออำนาจของศัตรูที่ข่มได้ยาก 

เหมือนกับไฟที่ถูกเผาโดยพระอัคนี มหัศจรรย์จริง! นี้เป็นสิ่งใหม่ในโลก 
 

โศลกที่ 37 อนุษฏุภฉันท์ 
 [19]  na dadhyur addhvare yasya  vāsaṃ svaṃ svarggavāsinaḥ ǀ  

[20]  sarvve satatam āhūtāḥ  suptāḥ somamadād iva ‖ 

คำแปล: ในยัชญพิธี (บูชาด้วยน้ำโสม) ของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เหล่าผู้อยู่บน

สวรรค์ (ทวยเทพ) ทั้งหมด ผู้ถูกอ้อนวอนเรียกหาอยู่เนืองๆ ไม่ทรงไว้แล้วซึ่งที่อยู่ของตน 

(กลับที่อยู่ของตนไม่ได้) ดูเหมือนว่าหลับไหลแล้วเพราะเมาน้ำโสม  
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โศลกที่ 38 อนุษฏุภฉันท์ 
 [21]  ākīrṇṇārṇṇavagambhīra-  dānaṃ yatra ca yacchati ǀ  

[22]  nimagnaśaṅkay ev āsa  yātam uccaiḥpadañ jagat ‖ 

คำแปล: (พระองค์) ถวายทานเรียงรายลึกเท่ามหาสมุทร ในสถานที่ใด -ในสถานที่นั้น  

สัตว์โลกก็หนีไปสู่สถานที่สูง ดูเหมือนว่ากลัวจะจมลง 

 
โศลกที่ 39 อนุษฏุภฉันท์ 

 [23]  yasyāpi hārahāsāṅśu-   hāriṇā yaśasā babhau ǀ  

[24]  magnasaktasphuratpheṇa-  maṇdalīva vasundharā ‖ 

คำแปล: แผ่นดิน สว่างไสวไปด้วยเกียรติยศ แม้ของพระองค์ ซึ่งงดงามดุจสร้อยไข่มุกสีขาว

วาววับ ดูเหมือนฟองคลื่นระยิบระยับต่อเนื่องกัน 
 

โศลกที่ 40 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  yo dadhānai rasotkarṣaṃ  visarppadbhir itas tataḥ ǀ  

[26]  cārair iva sahasrāṅśur   aṅśubhiś śuddhamaṇdalaḥ ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีมณฑลอันบริสุทธิ์ ด้วยจารบุรุษ ผู้ทรงไว้ซึ่งรส 

อันอุกกฤษ (เป็นยอดแห่งจารบุรุษที่เด่น) ผู้เที่ยวไปที่นั่นที่นี่(เท่ียวไปทั่ว) เหมือนพระอาทิตย์ 

มีมณฑลบริสุทธิ์ด้วยแสงสว่างทั้งหลาย 
 

โศลกที่ 41 อนุษฏุภฉันท์ 
 [27]  sūtadhātrī yathārth āsa  patyau yatra yadādadhe ǀ  

[28]  sravatā payasā kāle   prajāḥ pīnapayodharāt ‖ 

คำแปล: เมื่ออภิเษกพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นกษัตริย์แล้ว แผ่นดินก็ได้ให้สิ่งที่

ปรารถนาตามความประสงค์ ด้วยน้ำฝนที่โปรยปรายรดหลั่งประชาชน (ของพระองค์)  

จากมวลเมฆก้อนหนา ตามช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม  
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โศลกที่ 42 อนุษฏุภฉันท์ 
 [29]  suvyaktaṃ vadanaṃ yasya  nopamārhaṃ saroruhā ǀ  

[30]  jitam abjaṃ hi candreṇa  candras tena tu nirjjitaḥ ‖ 

คำแปล: พระพักตร์ของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ใสสว่างไม่ควรเอามาเปรียบกับดอกบัว 

เพราะว่า ดอกบัวอันดวงจันทร์เอาชนะแล้ว ส่วนดวงจันทร์อันพระองค์ทรงทำให้แพ้แล้ว 

 

โศลกที่ 43 อนุษฏุภฉันท์ 
 [31]  prasāritakaraḥ kartuṃ  prajānāṃ vāṣpamārjjanaṃ ǀ  

[32]  yaḥ prasādayitā jasraṃ  saviteva piteva ca ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงมีพระเมตตาสม่ำเสมอ (ทำให้ยินดี) ทรงมี  

พระหัตถ์เหยียดออกเพ่ือทำความสะอาดคราบน้ำตาของประชาชนทั้งหลาย เหมือน 

พระอาทิตย์ เปล่งรัศมีออกเพ่ือทำการชำระล้างน้ำค้างของพืชพรรณทั้งหลาย และเหมือน

บิดาเหยียดมือออกเพ่ือทำความสะอาดน้ำตาของลูกทั้งหลาย 
 

โศลกที่ 44 อนุษฏุภฉันท์ 
 [33]  cicched ātimahāntaṃ yas   triguṇan daṇḍam āyasam ǀ  

[34]  dṛḍhabanddaṃ pradhānābhaṃ  bandhadhvaṅsavicakṣaṇaḥ ‖ 
คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้ทรงฉลาดในการทำลายสิ่งผูกมัด ทรงตัดแท่ง 

อันทำจากเหล็ก ที่ใหญ่มาก หนา 3 ชั้น ที่ผูกมัดไว้อย่างมั่นคง ซึ่งเหมือนกับมวลวัตถุที่ไม่ 

สูญสลาย. 

 

โศลกที่ 45 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  arjjunasy ārjjunāṅ kīrttiṃ  savyasācitayā citām ǀ  

[36]  ramaṇīyaḥ parastrīṣu   niṣkāmaḥ katham apy agāt ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ถือเอาแต่ชื่อเสียงอันโชติช่วงของอรชุนที่สั่งสมขึ้น 

เพราะชำนาญการใช้ศร เป็นผู้มีเสน่ห์ แต่ไม่มีความปรารถนาในสตรีของศัตรูทั้งหลาย  

บ้างหรืออย่างไร  
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โศลกที่ 46 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37]  yaśodharataṭākākhyaṃ  yas taṭākam amānuṣam ǀ  

[38]  cakāra sarvvabhūpāla-  mānāniva nimajjayan ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ได้ให้สร้างสระน้ำที่ชื่อว่า ‘ยโศธรตฏากะ’ อันไม่ใช่

ของมนุษย์ เหมือนว่าจะทำให้มานะของกษัตริย์ทั้งหมดจมลง (ในสระนี้) 

 

โศลกที่ 47 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  viśuddhadṛṣṭikalyāna-  mukhyadharmmānusāriṇā ǀ  

[40]  sadāpi viṣamā yena   sugamā rājapaddhatiḥ ‖ 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงยึดหลักธรรมอันสำคัญของผู้มีคุณธรรมผู้ซึ่งได้

มองเห็นความบริสุทธิ์ (มาก่อน) จึงทรงพระราชดำเนินตามราชมรรคาได้โดยสะดวก 

ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีความขรุขละไม่สะดวกบ้างก็ตาม 
 

โศลกที่ 48 อนุษฏุภฉันท์ 
 [41]  yena ramyajuṣā sāpi  sāditā sārasasvanaiḥ ǀ  

[42]  kāñcījhanajhanatkāra-  dhāriṇī nagarī dviṣām ‖ 

คำแปล: พระองค ์(พระเจ้ายโศวรมัน) ได้ทำเมืองที่งดงามรื่นรมย์ของศัตรูทั้งหลาย ซึ่งมีเสียง

กระทบกันของเครื่องประดับ ให้สงบลงด้วยเสียงร้องให้ (ของชาวเมือง) 

 

โศลกที่ 49 อนุษฏุภฉันท์ 
 [43]  candraprabhā vayasyā me  kiyad dūre cared iti ǀ  

[44]  yasya tīrṇṇārṇṇavā kīrttis  tattvālokamanā iva ‖ 

คำแปล: เพราะคิดว่า แสงของพระจันทร์ ซึ่งเป็นเพ่ือนของเรา จะเดินทางไกลได้เพียงใด 

เกียรติยศของพระองค์  (พระเจ้ายโศวรมัน) เหมือนจะรู้ความจริง จึงเดินทางข้ามห้วง

มหาสมุทร  
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โศลกที่ 50 อนุษฏุภฉันท์ 
 [45]  yam ekaṃ sūrir astauṣīt  sahasreṣu mahībhujām ǀ  

[46]  ṛkṣe kṣipati kaś cakṣur  vvīkṣya candran navoditam ‖ 

คำแปล: ในบรรดากษัตริย์จำนวนนับพัน บัณฑิตได้สรรเสริญพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้

เดียว ดวงตาครั้นได้เห็นดวงจันทร์ขึ้นมาใหม่ๆ ยังจะจับจ้องไปที่ดวงดาวหรือ 

 

โศลกที่ 51 อนุษฏุภฉันท์ 
 [47]  śrīyaśovarmmaṇā tena  dadhatā dhāma vaiṣṇavam ǀ  

[48]  vaiṣṇavānnātisarggāya  kṛto ’yaṃ vaiṣṇavāśramaḥ ‖ 

คำแปล: พระเจ้าศรียโศวรมันนั้น ทรงพระราชทานที่อยู่อันเป็นของพระวิษณุ 123 ทรงให้

สร้างไวษณวาศรมนี้ เพ่ือพระราชทานการบำรุงรักษาสำหรับผู้นับถือพระวิษณุ124  

 

ด้านที่ 2 (B)-ต่อกับด้านที่ 3 (C) 

 

โศลกที่ 52-60 ข้อความตรงกับโศลกท่ี 54-59 จารึกไพรปราสาท K.279 และตรงกับโศลกท่ี 

51-56 จารึกปราสาทเทพปรณัม 

 

ด้านที่ 3 (C)-ต่อ 

โศลกที่ 61-62 อนุษฏุภฉันท์ 
 [13]  traividyānantaraṃ pūjya  ācāryyas sa ca śābdikaḥ ǀ  

 [14]  ekavidbhyo viśeṣeṇa   brahmacaryyacaras tathā ‖  

 [15]  pañcarātravidhānajñāt   śabdaśāstravidas tathā ǀ  

 [16]  adhyāpakaṃ viśeṣeṇa   tābhyām ācāryyam arccayet ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) ควรดูแลการต้อนรับอาจารย์ผู้รู้ไวยากรณ์ ในลำดับต่อจาก

อาจารย์ผู้รู้ไตรเพท125 เป็นกรณีพิเศษกว่าบรรดาอาจารย์ผู้รู้วิชาอย่างเดียว อาจารย์  

 
123  ข้อความในบาทที่ 4 ‘ทธตา ธาม ไวษฺณวมฺ’ สามารถแปลได้อีกความหมายว่า ‘ผู้มีพระกำลังอันเป็นของพระวิษณุ’ 
124  โศลกดังกล่าวเป็นกรรมวาจก คำว่า ‘ไวษฺณวานฺนาติสรฺคาย’ เป็นคำสมาสจากศัพท์ ไวษฺณว+อนฺน+อติสรฺค ศัพท์ อนฺน ในคำสมาส
นี้ แปลว่า ‘ข้าว, น้ำ, ของกิน, อาหาร, สิ่งหล่อเล้ียง’ ผู้วิจัยเสนอคำแปลว่า ‘การบำรุงรักษา’ ซ่ึงได้ใจความในบริบทมากกว่า   
125  ‘ไตฺรวิทฺยา’ ไตรวิทยา หรือ พระเวท 3 ได้แก่ ฤคเวท, ยชุรเวท, สามเวท  
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ผู้ประพฤติพรหมจรรย์126 ก็พึงเป็นเช่นเดียวกัน ควรดูแลต้อนรับอาจารย์ผู้ทำการสอนเป็น

กรณีพิเศษกว่าอาจารย์ผู้รู้วิธีในปัญจราตระและกว่าอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์ทั้งสองนั้น 

 

โศลกที่ 63-66 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาตรงกับโศลกที่ 62-65 จารึกไพรปราสาท K.279 และ

เนื้อหาโศลกที่ 59-62 จารึกปราสาทเทพปรณัม 

 

โศลกที่ 67 อนุษฏุภฉันท์ 
 [25]  śrāddhoparāgakāleṣu   piṇḍaviṣuvayor api ǀ  

 [26]  taṇḍulasyaikayā khāryyā  kuryyād āśramayajvanaḥ ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงให้ทำการบูชาในอาศรม ด้วยข้าวสาร 1 ขารี ในพิธีศราทธ์ที่ทำ

ในเวลาอุปราคา และในวันวิษุวัตที่จะต้องบูชาด้วยก้อนข้าวทั้งสองวัน 

 

 โศลกที่ 68-71 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาตรงกับโศลกที่ 67-70 จารึกไพรปราสาท K.279 และ

ตรงกับโศลกที่ 64-66, 68 จารึกปราสาทเทพนม K.290  

 

โศลกที่ 72-73 อนุษฏุภฉันท์ 
 [35]  trisandhyavidhisaṃsaktāś  śīlādhyayanatatparāḥ ǀ  

 [36]  gṛhasthakarmmanirmmuktāḥ  śaśvad indriyanigrahāḥ ‖  

 [37]  varṣāsvananyaśayitā   ekabhaktena jīvinaḥ ǀ  

 [38]  evaṃvidhā bhāgavatā   vāstavyā vaiṣṇavāśrame ‖ 

คำแปล: นักบวชทั้งหลายผู้เป็นภาควัต ผู้เคร่งครัดในพิธีตริสันธยา ผู้เอาใจใส่ในการรักษาศีล

และการสวดมนตร์ ผู้พ้นจากการงานคฤหัสถ์ ผู้สำรวมอินทรีย์ตลอดเวลา ในช่วงฤดูฝน

ทั้งหลาย ไม่พึงไปนอนที่ อ่ืน ผู้ เลี้ยงชีพด้วยอาหารมื้อเดียว พึงให้ พักอาศัยอยู่ ได้ ใน 

ไวษณวาศรม  

 
126 ‘พฺรหฺมจรฺยจร’ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 



 145 
 

 

โศลกที่ 74 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  na vaiṣṇavāśramasyāsya  vaiṣṇavo ’vāsayet striyaṃ ǀ  

 [40]  kadā cid upaśalye ’pi   sahadharmmacarīm api ‖  

คำแปล: นักบวชไวษณพนิกายทั้งหลาย ไม่พึงอยู่ใกล้กับสตรีแม้จะเป็นภรรยาก็ตาม ใน

บริเวณใกล้เคียงแห่งไวษณวาศรมนี้ ในเวลาไหนๆ เลย 

 

โศลกที่ 75 อนุษฏุภฉันท์ 
 [41]  vaiṣṇavā vālavṛddhādyā  ye sadādhyayane ratāḥ ǀ  

 [42]  eteṣām iyatī vṛttir   ddātavyā prativāsaram ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงปัจจัยเลี้ยงชีพจำนวนมากถวายแต่นักบวชไวษณพนิกาย

ทั้งหลาย ผู้เป็นหนุ่มและผู้มีอายุ ผู้ยินดีในการศึกษาเล่าเรียนทุกวัน 

 

 โศลกที่ 76-77 อนุษฏุภฉันท์  
 [43]  catvāri dantakāṣṭhāni   tathāṣṭa kramukāṇi ca ǀ  

 [44]  taṇḍulārddhāḍhakānnañ ca  ṣaṣṭis tambūlakāni ca ‖  

 [45]  dīpikāmuṣṭir ekā ca   tathaidhasy aikapūlakaḥ ǀ  

 [46]  tānyācāryyāya deyāni   tathaiva brahmacāriṇe ‖ 

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงสิ่งของถวายทั้งหมดเหล่านี้ ได้แก่ ไม้ชำระฟัน 4 ด้าม 

หมาก 8 ผล ข้าวสุกท่ีหุงจากข้าวสารครึ่งอาฒกะ ใบพลู 60 ใบ ไต้สำหรับตามไฟ 1 อัน และ

ห่อเชื้อเพลิง 1 ห่อ แก่อาจารย์และนักศึกษา ทุกๆวัน 
 

โศลกที่ 78-79 อนุษฏุภฉันท์ 
 [47]  dantakāṣṭhatrayaṃ sārddhaṃ  taṇḍulaprasthabhaktakam ǀ  

 [48]  tambūlaviṅśatī dve ca   karmukāṇi ṣad eva tu ‖  

 [49]  ekā ca dīpikāmuṣṭir   indhanasy aikapūlakaḥ ǀ  

 [50]  vaiṣṇavebhyaḥ pradeyāni  vṛddhebhyas tāni sarvvaśaḥ ‖   
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คำแปล: สิ่งของถวายเหล่านี้ทั้งหมด ได้แก่ ไม้สีฟัน 3 ด้าม พร้อมด้วยอาหารที่ทำด้วย

ข้าวสาร 1 ปรัสถะ ใบพลู 40 ใบ และหมาก 6 ผล ไต้สำหรับตามไฟ 1 ด้าม พร้อมกับห่อ

เชื้อเพลิง 1 ห่อ (อันหัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงถวายแก่นักบวชผู้สูงอายุทั้งหลาย127 
 

ด้านที่ 3 (C)-ต่อกับด้านที่ 4 (D) 

 

โศลกที่ 80-83 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาตรงกับโศลกที่ 79-82 จารึกไพรปรสาท และมีเนื้อหา

ตรงกับโศลกท่ี 77-80 จารึกปราสาทเทพปรณัม 

 

ด้านที่ 4 (D)-ต่อ 

 

โศลกที่ 84-85 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาตรงกับโศลกที่ 83-84 จารึกไพรปราสาท K.279 และ

โศลกท่ี 81-82 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290  

 

โศลกที่ 86 อนุษฏุภฉันท์ 
 [9]  caturmmāsopabhogārhaṃ  ghaṭadhūpāgnibhājanaṃ ǀ  

 [10]  ācāryyāyaikaśo dadyāj  jyāyase sāttvatāya ca ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงถวายหม้อและเตาอันควรแก่การใช้สอย ตลอดเวลา  

4 เดือน แก่อาจารย์แต่ละท่าน ผู้ดีเลิศท่ีสุดและเป็นสาตตวตา 

 

โศลกที่ 87 อนุษฏุภฉันท์ 
 [11]  riktapattraṃ maṣīṃ mṛtsnāṃ  dadyād adhyetṛsādhave ǀ  

 [12]  bhojyaṃ viśeṣayed deśe  kāle pañcotsave tathā ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงถวายใบลานเปล่า ผงดำ และเหล็กจาร แก่นักเรียน 

ผู้เป็นคนดี พึงจัดแจงถวายอาหารเป็นพิเศษ ในสถานที่เมื่อมีเทสกาลรื่นเริง 5 อย่างด้วย   

 
127  โศลกที่ 79 นี้ มีเน้ือหาคล้ายกับโศลกที่ 78 จารึกไพรปราสาท K.279 และโศลกที่ 76 จารึกปราสาทเทพนม K.290 มีความแตกต่าง

กันในบาทที่ 3 ดังนี้ ‘yatibhyaś ca pradeyāni’ จะสังเกตได้ว่า ข้อความจารึกทั้งสองดังกล่าวใช้คำเรียกนักบวชด้วยศัพท์ว่า ‘ยติ’ 

ส่วนเน้ือหาโศลกข้างต้นระบุชื่อว่า ‘ไวษฺณว’ ซ่ึงไม่ชี้ชัดว่าเป็นนักบวช 
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โศลกที่ 88 อนุษฏุภฉันท์ 
 [13]  kuṭyāṃ kuryyād anusamāḥ  śayanaṃ kṣurakarttarī ǀ  

 [14]  ihasthā vaiṣṇavās sarvve  nādhyakṣe vaśyatāṅ gatāḥ ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงทำที่นอน มีดโกนและกรรไกร ให้เพ่ิมเติมขึ้น ในกุฏิ ผู้นับถือ

พระวิษณุท้ังหมด ผู้อยู่ในที่นี้ (ห้องโถง) ไม่อยู่ในอำนาจของผู้คุม (อัธยักษะ = เจ้าเมือง) 

 

โศลกที่ 89-95 อนุษฏุภฉันท์ มีเนื้อหาตรงกับโศลกที่ 89-95 จารึกไพรปราสาท K.279 และ

ตรงกับโศลกท่ี 87-93 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 

 

โศลกที่ 96 อนุษฏุภฉันท์ 
 [29]  asyāśramaniketasya   kṛtsnopakaraṇāny ataḥ ǀ  

 [30]  anyatra nāpaneyāni   haimāni rajatāni vā ‖  

คำแปล: เครื่องใช้สอยทั้งหมด(มีอุปกรณ์)จำพวกทองและเงินทั้งหลาย ของเทวสถานคือ

อาศรมนี้ ไม่ควรถูกนำไปในที่อ่ืนจากที่นี่ 

 

โศลกที่ 97-99 อนุษฏุภฉันท์ การจัดแจงคนรับใช้แต่ละแผนกตามปักษ์ 
 [31]  paryyāyaparicaryyārham  etāvat parikalpitam ǀ  

[32]  dāsīdāsan tad ubhayoḥ  pakṣayoḥ śuklkṛṣṇayoḥ ‖ 
 [33]  dvau lekhakau rājakuṭi-  pālau pustakarakṣiṇau ǀ  

[34]  tāmbūlikau ca pānīya-  hārau ṣaṭ pattrakārakāḥ ‖ 
 [35]  ulkaidhahārāś catvāras  tathā śākādihārakāḥ ǀ  

[36]  dāsāś ca dvau tadadhyakṣāv  aṣṭau bhaktakarā janāḥ ‖ 

คำแปล : (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงคนรับใช้สตรีและบุรุษ ผู้ เหมาะสมแก่การรับใช้

ผลัดเปลี่ยนเวรกัน ในปักษ์ทั้งสอง คือทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ตามจำนวนต่อไปนี้ คนจาร

หนังสือ 2 คน คนดูแลราชกุฏิ 2 คน คนรักษาห้องสมุด 2 คน คนเตรียมใบพลู 2 คน  

คนเตรียมน้ำดื่ม 2 คน คนเตรียมใบลาน 6 คน คนหาเชื้อเพลิง 4 คน คนหาอาหารมีผัก 

เป็นต้น 4 คน ผู้เป็นหัวหน้าคนรับใช้ดังกล่าว 2 คน และคนทำอาหาร 8 คน  
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 โศลกที่ 100 อนุษฏุภฉันท์ 
 [37]  dāsyās tandulakāriṇyo  dvādaśaiva prakalpitāḥ ǀ  

 [38]  pañcāśad eṣāṃ pūrṇṇā syād  vṛddhā vā mā vamā bhavet ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดคนรับใช้สตรีผู้ผลิตข้าวสารไว้ 12 คน บรรดาสตรีเหล่านี้  

พึงกำหนดให้เต็มจำนวน 50 คน หรือมากกว่าก็ได้ แต่อย่าพึงให้น้อยกว่า 50 คน 

 

โศลกที่ 101 อนุษฏุภฉันท์ 
 [39]  adhyāpakavidagdhasya  śīlasaṃvaraṇasya ca ǀ  

 [40]  janān adhyāpakasya trīn  kalpayet paricārakān ‖  

คำแปล: (หัวหน้าอาศรม) พึงจัดแจงคนรับใช้จำนวน 3 คนไว้สำหรับอาจารย์(ใหญ่)ผู้สอน128 

ผู้เป็นนักปราชญ์ในหมู่อาจารย์ผู้ทำการสอน และเป็นผู้มีศีลและสำรวมระวัง 

 

โศลกที่ 102 อนุษฏุภฉันท์ 
 [41]  dāsyekā nava dāsāś ca  karttarī kṣurakas tathā ǀ  

 [42]  pañca śāṭyaḥ kulapates  tathā daśa kṛṣīvalāḥ ‖  

คำแปล: พึงจัดแจงคนรับใช้ที่เป็นสตรี 1 คน คนรับใช้ที่เป็นบุรุษ 9 คน กรรไกร 1 ด้าม  

มีด 1 เล่ม ผ้า 5 ผืน คนสวน 10 คน สำหรับหัวหน้าอาศรม 

 

โศลกที่ 103 อนุษฏุภฉันท์  
 [43]  yady evaṃ śāsanam idan  na kurvvīta kulādhipaḥ ǀ  

 [44]  nirddayan daṇdyatāṃ rājñā  sa cāyattas tapasviṣu ‖  

คำแปล: ถ้าหัวหน้าอาศรม129 ไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการนี้อย่างนี้ จะถูกพระราชาลงโทษ 

อย่างไร้ความปราณี และให้ตกอยู่ใต้บังคับของหมู่นักบวช  

 
128 ‘อธฺยาปก’ ผู้ทำการสอน หมายถึงอาจารย์ผู้ทำการสอนในอาศรม 
129  ‘กุลาธิป’ ผู้เป็นใหญ่แห่งหมู ่หมายถึงหัวหน้าอาศรม 
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โศลกที่ 104 อุปชาติฉันท ์
 [45] parārthasaṃpatkṛtikāṅkṣiṇā me 
  niṣpāditaṃ puṇyam idan narendrāḥ ǀ  

 [46] svasyāntare rakṣata rakṣaṇārha- 

  rakṣaiva loke bhavatāṃ hi bhāraḥ ‖  

คำแปล: บุญนี้ของข้าพเจ้า ผู้มีความปรารถนาทำประโยชน์สำหรับคนอ่ืน ได้ทำสำเร็จแล้ว 

โอ! กษัตริย์ทั้งหลาย พวกท่านจงรักษาหน้าที่ของตนเอง เพราะว่าหน้าที่ของพวกท่านในโลก 

คือ ‘การรักษาสิ่งที่ควรรักษา’  
 

โศลกที่ 105 อุปชาติฉันท ์
 [47] itīrayaty avyapadeśayacñaṃ 

  bhaviṣyataḥ kambujarājarājān ǀ 

 [48] paśyan pradānapratipattidṛṣṭyā 

  sa śrīyaśovarmmanarādhirājaḥ ‖  

คำแปล: พระเจ้ายโศวรมันผู้เป็นราชาเหนือราชา พระองค์นั้น ผู้มองเห็น โดยสายพระเนตร

แห่งปัญญาแห่งทานที่ทรงถวาย ได้ทรงประกาศคำขอร้องอันไม่เจาะจง ไปยังกษัตริย์กัมพูชา

ในอนาคนทั้งหลาย ดังนี้ 
 

 โศลกที่ 106 อุปชาติฉันท ์
 [49]  kumāramantripramukhāś ca mukhyā  

  yaśaśśarīrās sakalairupāyaiḥ ǀ  

 [50]  idaṃ mahīpālanivedanādyaiḥ  

  pāyāsur āyāsaparāḥ parārtham ‖  

คำแปล: ขอให้ท่านผู้มีเกียรติยศทั้งหลาย มีโอรสมนตรีเป็นต้น ผู้เป็นใหญ่ ผู้มีความเพียร 

อันเยี่ยม พึงคุ้มครองผลประโยชน์อันดีนี้ โดยวิธีทั้งหมดมีวิธีที่พระเจ้าแผ่นดินประกาศไว้  
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 โศลกที่ 107 ศิขริณีฉันท์ 
 [51]  bhuvo vārāṃ vahniśvasananabhasāṃ sūryyaśaśinor  

  jjaganty. – [ṃ] svārthaḥ pratanur api kas sparddhidadhatām ǀ  

 [52]  sthitiś śastā hyeṣā bhavati mahatāṃ svārthavimukhā  

  bhavanty udyadyatnāḥ parahitavibhūtyai yad aniśam ‖  

คำแปล : ประโยชน์ของตนเอง แม้เพียงเล็กน้อย ของผู้ขวนขวายแข่งขันกัน (เพ่ือทำ

ประโยชน์) ให้สัตว์ทั้งหลาย บนโลก ในน้ำ ในไฟ ในสายลม ในก้อนเมฆ ในดวงจันทร์และ

ดวงอาทิตย์ เพราะว่า การที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเอง เป็นผู้มีความเพียรขวนขวาย 

เพ่ือความเจริญแห่งประโยชน์คนอ่ืนเสมอๆ  เป็นความดีน่าสรรเสริญของสัตบุรุษทั้งหลาย  

อันเป็นอมตะ.   
 

 โศลกที่ 108 มาลินีฉันท ์
 [53]  vasu harati vitīrṇṇaṃ yo nṛpenaitadasmin  

  sarabhasapatanas s.ād rauravādiṣv avāṅ sa ǀ  

 [54]  tadapi ca parivṛddhaṃ yas tu datte sa yāyād  

  ajaramamaram iddhaṃ dhāma śuddhaṃ parārddhyaṃ ‖  

คำแปล: บุคคลใด ย่อมนำสิ่งของมีค่า อันพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานไว้ ในอาศรมนี้ไป 

บุคคลนั้นจงตกลงโดยพลันในทุคตินรกมีเรารุวะนรกเป็นต้น ส่วนบุคคลใดย่อมมอบให้สิ่ง 

อันงอกงามไพบูลย์ บุคคลนั้นพึงไปสู่สถานที่อยู่ อันไม่แก่ ไม่ตาย รุ่งเรือง บริสุทธิ์ อัน เป็น 

สิ่งดีเยี่ยมสมควรได้รับ  
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3.8 สรุปท้ายบท 

 จารึกยโศธราศรมทั้ง 5 หลักดังกล่าวข้างต้น เป็นจารึกประเภทกัลปนาไม่ปรากฏนาม

ผู้ประพันธ์จารึก จารึกประพันธ์ขึ้นเพ่ือชี้แจงรายละเอียดระเบียบที่ต้องปฏิบัติในชุมชนอาศรมซึ่งมีคน

หมู่มากอาศัยอยู่ ระเบียบนี้เป็นคำสั่งของกษัตริย์ซึ่งใช้ศัพท์เฉพาะว่า ‘ศาสน’ ในตอนท้ายจารึก

พระองค์มีคำสั่งเชิงขอร้องให้กษัตริย์องค์ต่อไปดำเนินตามและรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ดำรง

อยู่ตลอดไป จารึกใช้อักษร 2 ชนิดในการจารข้อความ คืออักษรนาครี และอักษรขอมโบราณ  

โดยจารึกยโศธราศรม 3 หลักประจำอาศรมที่ตั้งอยู่ในเมืองพระนครใช้อักษรนาครีชนิดเดียวในการ

จารข้อความ จารึกยโศธราศรมใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักในการประพันธ์ อายุจารึกจารขึ้นระหว่างปี 

พ.ศ. 1432-1453 ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยของกษัตริย์ผู้ถวายอาศรมและเป็นเจ้าของอาศรมครองราชย์ จารึก

มีการใช้ฉันทลักษณ์ 8 ชนิดในการประพันธ์ มีการวางเนื้อหาโครงสร้างจารึกเป็น 5 โครงสร้าง เนื้อหา

ในแต่ละโครงสร้างของจารึกแต่ละอาศรมมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้บทนอบน้อมเทพเหมือนกันแม้จะ

นับถือศาสนาต่างลัทธิกันโดยเฉพาะพุทธศาสนา ในด้านเนื้อหาวงศ์ของกษัตริย์ จารึกทั้ง 5 หลักใช้บท

สรรเสริญวงศ์กษัตริย์แบบเดียวกัน ระเบียบการบริหารอาศรมมีเนื้อหาเหมือนกันและแตกต่างกัน

เล็กน้อยตามลัทธิที่นับถือในแต่ละอาศรม  

 นอกจากพิจารณารายละเอียดรูปแบบภายนอกจารึกและเนื้อหาโครงสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างจารึกโดยสังเขปแล้ว ผู้วิจัยยังได้แปลข้อความจารึกจากภาษาสันสกฤตเรียบเรีย งเป็น

ภาษาไทย พร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์บางประเด็นที่สำคัญในจารึก ทำให้ได้คำแปลฉบับภาษาไทยที่

สมบูรณ์ และเห็นมุมมองด้านต่างๆในจารึกท่ีกวีในแต่ละอาศรมได้รจนาไว้ โดยเฉพาะความงดงามด้าน

ภาษาที่กวีใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ในการสร้างสรรค์งานจารึกให้ปรากฏมีขึ้น ซึ่งผู้ วิจัยจะได้

ศึกษาประเด็นด้านภาษาคืออลังการที่ปรากฏในจารึกในบทต่อไป  

 



 

บทที่ 4 

การศึกษาวิเคราะห์อลังการในจารึกยโศธราศรม 

 

ในบทที่ผ่านมาผู้วิจัยได้นำเสนอคำแปลและอธิบายข้อความคำศัพท์ในจารึกพร้อมกับลักษณะ

และโครงสร้างเนื้อหาโดยย่อของจารึก เนื้อหาหลักของจารึกแม้จะเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่จารึกขึ้นไว้

เพ่ือใช้ปฏิบัติตามในอาศรมแต่ละแห่ง เนื้อหาส่วนนี้ใช้ภาษาธรรมดาเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเท่านั้น ส่วน

เนื้อหาที่เป็นบทสดุดีสรรเสริญกษัตริย์ปรากฏการใช้ภาษาที่ไพเราะมีการเลือกใช้คำ การประดิษฐ์

ถ้อยคำและสำนวนขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาษากวีนิพนธ์หรือเรียกศัพท์เฉพาะว่า ‘กาวยะ’ ในบทนี้

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์การใช้ภาษาสันสกฤตเฉพาะส่วนที่เป็นกาวยะหรือกวีนิพนธ์ โดยเฉพาะเนื้อหาด้านนี้

ซึ่งแต่ละโศลกมีความโดดเด่นด้านอลังการ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์อลังการที่ปรากฏในเนื้อหาส่วนนี้  

โดยเลือกข้อความบางโศลกที่มีอลังการปรากฏโดดเด่น ใช้ทฤษฎีอลังการของกวีมัมมฏะเป็นหลักและ

กวีท่านอ่ืนเป็นส่วนเสริมในการวิเคราะห์ อนึ่งข้อมูลเทพปกรณัมที่ปรากฏในจารึกผู้วิจัยใช้หนังสือ

สารานุกรมคำศัพท์ในคัมภีร์ปุราณะและมหากาพย์ของ Vettam Mani (1975) เป็นข้อมูลช่วยอธิบาย

เสริมความ โดยแบ่งหัวข้อหลักท่ีจะวิเคราะห์ในบทนี้เป็น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

 

1. อลังการทางเสียง (ศัพทาลังการ)  

2. อลังการทางความหมาย (อรรถาลังการ) 

 

4.1 ความหมายและความสำคัญของอลังการ  

คำว่า ‘อลังการ’ พจนานุกรมสันสกฤตให้ความหมายว่า ‘การประดับ, การตกแต่ง, 

เครื่องประดับ’ เป็นคำศัพท์เฉพาะด้านในบริบทกวีนิพนธ์หมายถึง ‘เครื่องประดับเสียงและ

ความหมาย’ (Williams, 2011: 94) ที่มาของศัพท์ ‘อลงฺการ’ ประกอบขึ้นจาก อลํ+กฺฤ ธาตุ  

ลง ฆญฺ ปัจจัย อลํ เป็นอัพยยศัพท์มีความหมายว่า ห้าม, สามารถ, เพียงพอ, เหมาะสม ส่วนปัจจัย 

‘ฆญฺ ’ ประกอบกับธาตุบอกอาการนาม (Vasu, 1962: 491-492) ฉะนั้ น  คำว่า ‘อลั งการ ’  

เมื่อสำเร็จรูปเป็นคำศัพท์หมายถึง ‘ทำให้เหมาะสม, ทำให้พอดี, ทำให้งดงาม’ ในแง่กวีนิพนธ์หมายถึง 

‘การทำบทกวีหรือบทประพันธ์ให้งดงาม’ กวีผู้สร้างผลงานกวีนิพนธ์ส่วนมากมีความเห็นเหมือนกันว่า 

ส่วนประกอบของกวีนิพนธ์มาจากเสียงและความหมายเป็นเบื้องต้น ดังเช่นกวีกาลิทาสเองก็ให้
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ความสำคัญเสียงและความหมายจะเห็นได้ในบทประพันธ์ขึ้นต้นมหากาพย์รฆุวงศ์ ‘เปรียบพระศิวะ

และพระนางปารวตีเป็นบรรพบุรุษคู่กันเหมือนเสียงกับความหมายที่ประสานกลมกลืนกัน ’ (Kale, 

1922: 1) ซึ่งการประดับเสียงและความหมายให้งดงามนี้ เป็นวิธีที่ชื่อว่า ‘อลังการ’ งานที่ถูกประพันธ์

ขึ้นโดยมีการทำให้เหมาะสมงดงาม อาจเรียกชื่อว่า ‘อลังการศาสตร์’ หรือ ‘กาวยศาสตร์’ ซึ่งเป็นการ

ใช้คำว่า ‘อลังการ’ เรียกชื่องานประพันธ์โดยภาพรวม โดยที่คำศัพท์ยังไม่ถูกใช้เรียกชื่อเป็นศาสตร์

เฉพาะด้านขึ้น ในระยะหลังกวีหลายท่านมองเห็นความสำคัญของอลังการ กวีภามหะ นิยามกวีนิพนธ์

ว่า ‘เสียงกับความหมายประสานกลมกลืนกันชื่อว่ากวีนิพนธ์’ กวีนิพนธ์จำเป็นต้องประกอบด้วย

อลังการสัมพันธ์กับเสียงและความหมาย กวีทัณฑินนิยามกวีนิพนธ์ว่า ‘สรีระแห่งกวีนิพนธ์คือกลุ่ม

เสียงที่บอกความมุ่งหมายที่กวีกำหนดไว้’ อลังการมีบทบาททำให้กวีนิพนธ์น่าดึงดูดใจ เป้าหมายของ

กวีคือเพ่ือแสดงให้เห็นความงามอันเกิดจากอลังการ  (Choudhary, 2002: 24-25) นอกจากกวี 

ทั้งสองท่านดังกล่าวแล้ว ยังมีกวีท่านอ่ืนๆ มองเห็นเห็นความสำคัญของอลังการในแง่ที่เป็นศาสตร์

เฉพาะด้าน โดยให้น้ำหนักไปที่อลังการเป็นองค์ประกอบสำคัญของกวีนิพนธ์เหนือกว่าองค์ประกอบ

อ่ืน เช่น ‘รส’ และแยกความแตกต่างระหว่างอลังการกับคุณ (Kane, 2002: 374) อลังการจึงเป็น

ศาสตร์เฉพาะด้านได้รับความนิยมและขยายจำนวนมากข้ึนในสมัยต่อมา อลังการช่วยเพิ่มความงดงาม

ให้กวีนิพนธ์ มีหน้าที่ประดับความคิดที่แสดงออกผ่านภาษา ช่วยให้การนำเสนอข้อมูล ประสบการณ์ 

ความรู้สึกของกวีมีชีวิตชีวาขึ้น อลังการในแง่ท่ีเป็นศาสตร์เฉพาะด้านมีความสำคัญในฐานะที่ถูกใช้เป็น

เครื่องมือสร้างงานกวีนิพนธ์ โดยเฉพาะบทประพันธ์ในจารึกส่วนสรรเสริญสดุดีกษัตริย์ซึ่งกวีหยิบยก

เหตุการณ์เรื่องราวซึ่งมีกษัตริย์เป็นผู้มีบทบาทหลักต่อเหตุกาณ์เรื่องราวต่างๆ มาประกอบสร้างขึ้นเป็น

บทประพันธ์พร้อมกับใช้ความรู้หลายศาสตร์สาขาที่ตนเองชำนาญอธิบายประกอบร่วม ฉะนั้นอลังการ

จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยทำให้สิ่งที่กวีต้องการสื่อมีความโดดเด่นและคุณค่าในตัวเนื้อหาจารึกเอง 

 

4.2 ศัพทาลังการ 

ศัพทาลังการ ประกอบขึ้นจากคำว่า ศพฺท+อลงฺการ แปลว่า ‘การประดับเสียง, การทำเสียง

ให้มีความเหมาะสมงดงาม’ วรรณคดีสันสกฤตประเภทกาวยะหรือกวีนิพนธ์ประกอบด้วยคำและ

ความหมาย 2 ชนิดนี้ กวีมักเปรียบเป็นเหมือนร่างกาย ‘กาวฺยสรีร’ เสียง ‘ศพฺท’ เป็นองค์ประกอบ

ส่วนหนึ่งของกวีนิพนธ์นอกเหนือจากความหมาย ‘อรฺถ’ ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบ กวีถือว่า ‘อลังการ

ทางเสียง’ เป็นหัวใจความสำคัญของกวีนิพนธ์  
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ประเภทและกลุ่มศัพทาลังการ 

ภรตมุนีกวีกล่าวถึงยมก เป็น 1 ในจำนวนอลังการ 4 ชนิด ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ และเป็น

อลังการประเภทศัพทาลังการ (Ghosh, 1951:308) ส่วนมัมมฏะกล่าวถึงศัพทาลังการไว้ 6 ชนิด 

ได้แก่  (1) วโกฺรกฺติ การเล่นคำให้มีมากกว่าหนึ่งความหมาย (2) อนุปฺราส การซ้ำอักษร (3) ยมก การ

ซ้ำกลุ่มอักษร (4) เศฺลษ การเล่นคำ (5) จิตฺร อักษรรูปภาพ (6) ปุนรุกฺตวทาภ  ความคล้ายกันที่เกิด

จากการซ้ำคำ (Jha, 2005: 317-348) รุยยกะกวีชาวแคชเมียร์สมัยหลังมัมมฏะประมาณศตวรรษที่ 

12 จัดกลุ่มอลังการออกเป็น 9 กลุ่ม (Chakrabarty, 1989:78) โดยเรียกชื่อกลุ่มอลังการทางเสียงว่า 

‘เปานรุกตยะ’ หมายถึงการกล่าวซ้ำเสียงอีกครั้ง ซึ่งเป็นกลุ่มแรกในอลังการ 9 กลุ่ม การซ้ำมี 3 

ประเภท ได้แก่ (1) การซ้ำเสียง (2) การซ้ำความหมาย และ (3) การซ้ำทั้งเสียงและความหมาย  

รุยยกะจัดอลังการทางเสียง 5 ชนิดไว้ในกลุ่มนี้ ได้แก่ (1) ปุนรุกตาวตทาภาสะ ความเหมือนกันเกิด

จากการซ้ำความหมาย, (2) เฉกานุปราสะ, (3) วฤตตยนุปราสะ อนุปราสะทั้งสองนี้ซ้ำเฉพาะ

พยัญชนะเท่านั้น, (4) ยมก การซ้ำสระและพยัญชนะ, (5) ลาฏานุปราสะ การซ้ำทั้งเสียงและ

ความหมาย จากประเภทและการจัดกลุ่มศัพทาลังการดังกล่าว ผู้วิจัยพบศัพทาลังการเพียง 2 ชนิด 

คือยมกและอนุปราสะปรากฏในจารึกยโศธราศรม ซึ่งจะได้ทำการวิเคราะห์ต่อไป     

 

4.2.1 ยมก 

 ความหมายและนิยามของยมก 

 ยมก มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ‘คู่’ (William, 2011: 846) หมายถึงสิ่งที่ เป็นคู่  

ที่เป็นศัพทาลังการตามการนิยามของ Apte (อ้างถึงใน Morgan 2011: 244) หมายถึง ‘การซ้ำเสียง

พยางค์อย่างน้อย 3 พยางค์ซึ่งมีเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายต่างกัน’ การนิยามดังกล่าวยังคลุมเครือ 

แต่ก็ทำให้ทราบว่าเสียงที่ซ้ำเป็นเสียงพยางค์ มัมมฏะ (Jha, 2005: 324) นิยามศัพทาลังการชนิดยมก

ไว้ว่า ‘ยมกคือการซ้ำกลุ่มอักษรที่มีความหมายต่างกัน เมื่อมีความหมาย’1 ตามคำนิยามดังกล่าว ยมก

คือการซ้ำกลุ่มอักษรหรือเสียง เสียงที่ซ้ำจะต้องมีความหมายต่างกัน เสียงที่ซ้ำจะต้องเรียงต่อกันเป็น

ลำดับ ยมกสามารถปรากฏได้ในบาทต่างๆของโศลก หรือในหลายๆส่วนของโศลกก็ได้ (Jha, 2005: 

325) 2 ภรตมุนีนิยามศัพทาลังการประเภทยมกไว้ในนาฏยศาสตร์ว่า ‘การซ้ำเสียงในต้นบาทและที่

 
1  arthe saty arthabhinnānāṃ varṇānāṃ sā punaḥ śrutiḥ- yamakamǀ (Kāp.82.324) 
2  pādatadbhāgavṛtti tadyātyanekatām‖ (Kāp.83.325) 
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อ่ืนๆในโศลกชื่อว่ายมก’3 (Ghosh, 1951:311) จะเห็นได้ว่าการนิยามความหมายของกวีดังกล่าว 

ยมกเป็นการซ้ำเสียงซึ่งรวมทั้งเสียงสระและพยัญชนะเป็นลำดับกันและเสียงที่ซ้ำนั้นจะต้องมี

ความหมายต่างกัน ในฉันท์แต่ละโศลก สามารถปรากฏยมกได้ในตำแหน่งต่างๆ ยมกจึงมีได้หลายชนิด 

 
ชนิดของยมก 

 เนื่ องจากยมกสามารถปรากฏได้ ในที่ ต่ างๆของบาทในบทฉันทลักษณ์แต่ละโศลก 

เพราะฉะนั้นยมกจึงมีหลายชนิดตามการกำหนดของกวี ภรตมุนีกล่าวถึงยมก 10 ชนิด ได้แก่  

(1) ปาทานตยมก พยางค์เหมือนกันปรากฏที่ท้ายบาททั้งสี่ (2) กาญจิยมก เสียง 2 เสียงปรากฏที่ต้น

บาทและท้ายบาททั้งสี่ (3) สมุทคยมก กึ่งบาทปรากฏซ้ำเต็มโศลก (4) วิกรานตยมก การซ้ำเสียงบาท

เหมือนกัน (5) จักรวาลยมก การซ้ำเสียงที่ท้ายบาทเหมือนกันกับเสียงที่ต้นบาทต่อไป (6) สันทัษฏ - 

ยมก เมื่อคำ 2 คำปรากฏที่ต้นบาทเหมือนกันทั้งสี่บาท (7) ปาทาทิยมก คำเดียวกันปรากฏที่ต้นของ

แต่ละบาท (8) อาเรฑิตยมก เมื่อคำท้ายของแต่ละบาทปรากฏซ้ำกัน (9) จตุรวยวสิตยมก บาททั้งหมด

ปรากฏพยางค์เหมือนกัน (10) มาลายมก พยัญชนะ 1 ตัว สระต่างกันปรากฏในหลายๆคำใน โศลก 

(Ghosh, 1951:311-315) นอกจากภรตมุนีผู้กล่าวถึงศัพทาลังการประเภทยมกไว้ในนาฏยศาสตร์

เป็นท่านแรก มีกวีในสมัยต่อมา เช่น มัมมฏะ (อ้างถึงใน วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522 : 70-74)  

ให้ตัวอย่างยมก 7 ชนิดไว้ ดังนี้ (1) สันทังศยมก การซ้ำกลุ่มพยัญชนะในบาทที่ 1 กับบาทที่ 3 ทั้งบาท 

(2) ยุคมยมก การซ้ำกลุ่มพยัญชนะในบาทที่ 1 กับบาทที่ 2, และซ้ำกลุ่มพยัญชนะบาทที่ 3 กับบาทที่ 

4 (3) มหายมก การซ้ำพยัญชนะในบทประพันธ์ทั้งหมด (4) สันทัษฏยมก การซ้ำคำในส่วนท้ายของ

บาทที่ 2 และส่วนท้ายบาทที่ 4 (5) อาทยันติกยมก การซ้ำกลุ่มคำในส่วนแรกและส่วนหลังของบาท

เดียวกันซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (6) สมุจจัยยมก ยมกที่มีการซ้ำแบบชนิดที่กล่าวมามากกว่า  

2 ชนิดขึ้นไปในบทประพันธ์โศลก 1 (7) และยมกที่ปรากฏในตำแหน่งไม่แน่นอนในบทประพันธ์  

การปรากฏยมกท่ีมีตำแหน่งไม่แน่นอนจะเกิดในส่วนไหนของบาทหรือโศลกก็ได้ ตัวอย่างยมกบางชนิด 
  

 
3  śabdābhyāsas tu yamakaṃ padādiṣu vikalpitamǀ (Nāṭ.17.59) 
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 anantamahimavyāptaviśvāṃ vedhā na veda yām ǀ 

 yā ca māteva bhajate praṇate mānave dayām ‖ (Kāp.364.328) 

คำแปล: ขอนอบน้อมแด่องค์พระนางปารวตีผู้มีเดชานุภาพยิ่งใหญ่เหลือคณานับจนพระ

พรหมก็ไม่สามารถหยั่งถึงได้ เปรียบดั่งมารดาให้ความเอ็นดูแก่มนุษย์ผู้มีความภักดี 

 ข้อมูลข้างต้น เป็นยมกชนิด ‘สันทัษฏยมก’ ซึ่งมัมมฏะให้ตัวอย่างไว้ ซ้ำกลุ่มคำ ‘na veda 

yām’ เป็นส่วนท้ายของบาทที่ 2 และกลุ่มคำที่เป็นเสียงเดียวกัน ‘-nave dayām’ ในส่วนท้ายบาทที่ 

4 จะเห็นว่ากลุ่มเสียงที่ซ้ำในบาทที่ 4 เป็นส่วนท้ายของคำสมาสที่เกิดจากการผันวิภักติเป็นเสียงที่ไม่

สามารถแปลความหมายได้ ตัวอย่างยมกอีกชนิด 

 
 madhuparājiparājitamāninī- 

 janamanaḥsumanaḥsurabhi śriyam ǀ 

 abhṛta vāritavārijaviplavaṃ  

 sphuṭitatāmratatāmravaṇaṃ jagat ‖ (Kāp.364.328) 

คำแปล: โลกได้รับความสว่างไสวโชติช่วง มีกลิ่นสุคันธารสหอมชื่นใจเหมือนหัวใจของหญิง

สาวผู้พ่ายแพ้เพราะยอมจำนนต่อหมู่ภมร หยุดทำลายดอกบัว มีป่ามะม่วงแผ่ปกคลุมไปด้วย

สีแดงที่เบ่งบานไปด้วยหมู่ไม้ 

 จากตัวอย่างที่มัมมฏะยกโศลกที่มียมกปรากฏในตำแหน่งที่ไม่แน่นอนจะเห็นได้ว่ายมกคู่ที่ 1 

ปรากฏอยู่ท่ามกลางบาทที่ 1 ติดกันในกลุ่มคำ ‘parājiparāji’ ยมกคู่ที่ 2 ปรากฏในท่ามกล่ามบาทที่ 

2 ในกลุ่มคำว่า ‘mana-mana’ คำแรกแปลว่า ‘ใจ’ ส่วนทำที่ 2 เป็นสมาสแปลว่า ‘ชื่นใจ’ ยมกคู่ท่ี 3 

ปรากฏในบาทที่ 3 ในกลุ่มคำว่า ‘vāri-vāri-’ คำแรกแปลว่า ‘ห้าม’ คำที่ 2 เป็นส่วนของสมาส

แปลว่า ‘ดอกบัว’ ยมกคู่ที่ 4 ปรากฏในบาทที่ 4 ในกลุ่มคำว่า ‘-tatāmratatā-’ พยางค์แรกไม่มี

ความหมาย ส่วนคำที่ 2 เป็นคำขยายแปลว่า ‘แผ่ไป’ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ายมกที่ปรากฏใน

ตำแหน่งไม่แน่นอนเป็นการซ้ำคำและยางค์ซึ่งอาจมีความหมายและไม่มีความหมายก็ได้ 

 

ยมกที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรม  

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าจารึกยโศธราศรมปรากฏข้อมูลส่วนที่เป็นบทสรรเสริญสดุดี

กษัตริย์ ภาษาที่ปรากฏในเนื้อหาส่วนนี้มีการเลือกใช้คำเพ่ือทำให้เกิดความสวยงามต่อบทประพันธ์

และเป็นการแสดงความสามารถของกวี ทั้งทำให้ดึงดูดใจต่อผู้อ่านบทประพันธ์ด้วย ผู้วิจัยพบการ
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ใช้ศัพททาลังการประเภทยมกปรากฏในตำแหน่งที่ไม่แน่นอนในโศลกที่น่าสนใจและโดดเด่นซึ่งจะ

นำมาวิเคราะห์ ดังนี้  

 
 rājyalakṣmīm avāpyaiva  lakṣmīpatiparākramaḥ ǀ  

 yo dharām amarākīrṇṇā-  ñ cakārevāmarāvatīm ‖ (K.323.22) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีความกล้าหาญเหมือนกับสามีพระนางลักษมี 

(พระวิษณุ) หลังจากได้รับทรัพย์คือราชสมบัติแล้วนั่นเอง จึงสร้างพระนครให้เหมือนกับเมือง

อมราวดี ที่มากมายไปด้วยเหล่าเทวะ.  

  ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างการใช้ยมกที่ปรากฏในจารึกปราสาทโลเลย K.323 เป็น

จารึกเนื่องในศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย ยมกคู่แรกปรากฏในกลางบาทที่ 1 และต้นบาทที่ 2 ใน

กลุ่มคำว่า ‘lakṣmī-lakṣmī’ คำแรกเป็นส่วนของสมาสแปลว่า ‘ทรัพย์, ความมั่งคั่ง, ราชสมบัติ’ ส่วน

คำที่ 2 เป็นชื่อเทพีพระลักษมีพระชายาของพระวิษณุ ยมกคู่ที่ 2 ปรากฏในกลางบาทที่ 3 และกลาง

บาทที่ 4 ในกลุ่มคำว่า ‘marā-marā’ คำแรกเป็นส่วนสมาสแปลว่า ‘เทวดา’ คำที่ 2 เป็นชื่อเมือง จาก

ตัวอย่างจะเห็นได้ว่ายมกที่ปรากฏในโศลกนี้เป็นการซ้ำคำและคำที่ซ้ำมีเสียงเหมือนกันแต่ความหมาย

ต่างกัน ส่วนยมกปรากฏอยู่กล่างบาทแต่ละบาท มีตัวอย่างการปรากฏยมกในตำแหน่งอ่ืนๆในโศลกใน

จารึกยโศธราศรมหลักเดียวกันนี้ ดังนี้ 

 
 yudhi khaḍgasahāyo ya- s saman dvayam adarśayatǀ 

 uddṛptavidviṣāṃ  khaṇḍa- m akhaṇḍañ ca nijaṃ yaśaḥ‖ (K.323.35) 

คำแปล: ในสงคราม พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีดาบเป็นสหาย ได้ทำสองสิ่งพร้อมกันให้

ประจักษ์ คือการฟันศัตรูผู้หยิ่งผยองให้เป็นท่อน และพระเกียรติยศของพระองค์ที่ไม่ 

ขาดตอน  

  ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างการใช้ยมกในจารึกปราสาทโลเล็ย K.323 ยมกปรากฏใน

ตำแหน่งท้ายบาทที่ 3 และต่อเนื่องในต้นบาทที่ 4 ในกลุ่มคำว่า ‘khaṇḍa- khaṇḍa’ คำแรกแปลว่า 

‘ขาดเป็นท่อน, กระจัดกระจาย’ คำที่ 2 ที่ซ้ำเสียงนี้แปลว่า ‘ไม่กระจัดกระจาย’ จะเห็นได้ว่าหาก

พิจารณาเฉพาะเสียงที่ซ้ำความหมายจะไม่ต่างกันเลย แต่หากพิจารณาดูเจตนาและบริบทคำซึ่งมี คำ

อัพยยศัพท์ ‘อ’ ปฏิเสธ ก็จะเห็นได้ว่ากวีต้องการให้เสียงที่ซ้ำต่างกันหากเสียงไม่ต่างกันก็จะเป็น 
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ศัพทาลังการประเภทอนุปราสะ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างยมกที่ปรากฏในตำแหน่งต่างๆในโศลกใน

จารึกยโศธราศรมหลักอ่ืน ดังนี้ 

 
 yas snigdhasādhutākṛṣṭa-  śikṣitābhir ivādarāt ǀ  

 sakalābhiḥ kalālībhir   anukūlābhir āśritaḥ ‖ (K.701.22) 

คำแปล: เพราะความเอาใจใส่ พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) จึงถูกอาศัยแล้วโดยศิลปวิทยา

ทั้งปวงซึ่งพระองค์ศึกษาแล้วด้วยความรักและความดีด้วยการทำให้เพ่ิมพูนขึ้น.  
  ข้อมูลยมกข้างต้นจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 เป็นจารึกเนื่องในศาสนา

พราหมณ์ไวษณพนิกาย ปรากฏยมก 1 คู่ในกลางบาทที่ 3 ในกลุ่มคำว่า ‘sakalābhiḥ kalālībhir’ 

คำว่า ‘kalā’ เป็นส่วน 1 ของคำ ไม่มีความหมาย ส่วน ‘kalā’ ในคำที่ 2 เป็นส่วน 1 ของคำสมาส 

แปลว่าวิชา, ศิลปศาสตร์ จะเห็นได้ว่าการซ้ำเสียงยมกคู่นี้ปรากฏความหมายแค่ 1 เสียง แต่อีก 1 เสียง

ไม่ปรากฏความหมาย นอกจากปรากฏตำแหน่งยมกในบาทที่ 3 แล้วในโศลกแล้วยังมีตัวอย่างการ

ปรากฏยมกในบาทที่ 1 ดังนี้  

 
 valādiyukto yukto ’yaṃ  mataḥ pratijagatsthitauǀ  

 iti buddhvā yam ambhodhau  sukhaṃ śete nu mādhavaḥ‖ (K.279.36) 

คำแปล: มาธวะ (พระวิษณุ ) รู้จักพระองค์ ว่า (พระเจ้ายโศวรมัน ) กษัตริย์องค์นี้  

ประกอบด้วยคุณสมบัติมีกำลังเป็นต้น มีความเหมาะสม มีปัญญา ในการธำรงรักษาโลกใน

แต่ละยุคดังนี้แล้ว กท็รงบรรทมหลับอย่างสบายใจ ในมหาสมุทร  

  ข้อมูลยมกข้างต้นจากจารึกไพรปราสาท K.279 ปรากฏยมก 1 คู่ในกลางบาทที่ 1 

ของโศลก ในกลุ่ มคำว่า ‘valādiyukto yukto’ yukto คำแรกเป็ นส่ วนของสมาส แปลว่า 

‘ประกอบ’ ส่วน yukto คำที่ 2 เป็นคำนาม ใช้เป็นคำขยายแปลว่า เหมาะสม, สมควร  นอกจาก

ปรากฏศัพทาลังการประเภทยมกในจารึกยโศธราศรมยังปรากฏศัพทาลังการประเภทอนุปราสะซึ่งจะ

ได้ศึกษาในหัวข้อต่อไป  
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4.2.2 อนุปราสะ 

 ความหมายและนิยามอนุปราสะ 

อนุปราสะ ประกอบขึ้นจากคำ ‘อนุ+ปฺร+อสฺ’ อุปสรรค 2 ตัวอยู่หน้า กับ อสฺ ธาตุหมวด 2 

แปลว่า ‘โยนตามไปข้างหน้า, ใส่เข้าไว้ข้างหน้า’ (Williams, 2011: 36) เป็นชื่อศัพทาลังการชนิด

หนึ่ง หมายถึงการวางหรือจัดอักษรหรือเสียงเรียงตามกัน ทัณฑินนิยามศัพทาลังการชนิดนี้ว่า ‘อนุปรา

สะ คือภายในกลุ่มเสียงที่ปรากฏซ้ำกัน ซึ่งเป็นคำที่ประชิดกันมีรูปเหมือนกันอันจะทำให้เกิดรส’4 

(Belvakar, 1924: 6) น่าสนใจว่าทัณฑินใช้คำว่า ‘ปท’ คำที่สำเร็จรูปจากการผันวิภักติในการนิยาม

อนุปราสะ และศัพทาลังการชนิดนี้จะทำให้เกิดรส ส่วนมัมมฏะนิยามศัพทาลังการชนิดอนุปราสะว่า 

‘การซ้ำอักษรที่เหมือนกัน’5 คำว่า ‘วรฺณ’ ในคำนิยามนี้หมายถึงพยัญชนะแม้สระจะต่างกันก็ตาม  

ที่ชื่อว่า ‘อนุปราสะ’ มาจาก ‘ปฺราส’ หมายถึง ใส่ จัดเรียงอักษรได้ดีเยี่ยม และ ‘+อนุ’ บทหน้า เช่น 

ในคำว่า อนุคต เป็นที่พอใจ, ชอบใจ  (Jha, 2005: 319) จากการนิยามของกวีดังกล่าวข้างต้น  

อาจจำกัดความอนุปราสะหมายถึง ‘การซ้ำเสียงพยัญชนะและคำในบทกวีนิพนธ์’  

 
ชนิดของอนุปราสะ 

โดยทั่วไปนักวิชาการจัดศัพทาลังการประเภทนี้ไว้ 2 ชนิด คือ (1) วรรณานุปราสะ การซ้ำ

พยัญชนะ  (2) ปาทานุปราสะ การซ้ำคำ (Morgan 2011: 236)  ซึ่งครอบคลุมคำนิยามของกวี  

2 ท่านดังกล่าวข้างต้น และมัมมฏะกล่าวถึงอนุปราสะชนิดการซ้ำพยัญชนะไว้ 2 ชนิด6 คือ  

(1) เฉกานุปราสะ แปลว่า การซ้ำอย่างชาญฉลาด ซึ่งมาจากคำ ‘เฉก+อนุปฺราส’ อนุปราสะชนิดนี้เป็น

การซ้ำเสียงพยัญชนะหลายตัวเพียง 1 ครั้ง7 (2) วฤตตยนุปราสะ การซ้ำพยัญชนะตัวเดียวหลายครั้ง8  

ส่วนอนุปราสะประเภทซ้ำคำ มัมมฏะ9 แยกกล่าวเป็นการเฉพาะจัดเป็นอนุปราสะภายนอก อนุปราสะ

ชนิดนี้มีชื่อว่า ‘ลาฏานุปราสะ’ เป็นการซ้ำคำรวมทั้งความหมายด้วยแตกต่างที่การนำไปใช้วางใน

ตำแหน่งต่างๆในโศลก (Jha, 2005: 322) ที่เรียกว่าลาฏานุปราสะเพราะเป็นที่นิยมใช้ในหมู่ชน 

ผู้อาศัยอยู่ในถิ่น ‘ลาฏ’ มัมมฏะ (อ้างถึงใน วชิราภรณ์ วรรณดี, 2522: 61-63) กล่าวลาฏานุปราสะ 

ไว้ 5 ชนิด ได้แก่   (1) ลาฏานุปราสะชนิดซ้ำหลายบท  (2) ลาฏานุปราสะชนิดซ้ำบทเดียว  

 
4  yayā kayācic chrutyā yat samānam anubhūyateǀ-tadrūpā hi padāsattiḥ sānuprāsā rasāvahā ‖ (Kād.1.52) 
5  varṇasāmyamanuprāsaḥ ǀ (Kāp.79.319) 
6  chekavṛttigato dvidhā ǀ (Kāp.79.320) 
7  so 'nekasya sakṛtpūrvaḥ ǀ (Kāp.79.320) 
8  ekasyāpyasakṛtparaḥ ‖ (Kāp.79.321) 
9 śābdas tu lāṭānuprāso bhede tātparyamātrataḥ ‖ (Kāp.79.321)  
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(3) ลาฏานุปราสะชนิดซ้ำคำนามในสมาสเดียว   (4) ลาฏานุปราสะชนิดซ้ำคำนามต่างสมาส  

(5) ลาฏานุปราสะชนิดซ้ำคำนามนอกสมาสและคำนามในสมาส ตัวอย่างอนุปราสะบางชนิด มีดังนี้ 

 
tato 'ruṇaparispanda-mandīkṛtavapuḥ śaśīǀ  

dadhre kāmaparikṣāma-kāminīgaṇḍapāṇḍutām‖ (Kāp.355.320)      

คำแปล: ดวงจันทร์หลังจากถูกดวงอาทิตย์ทอแสงขึ้นมาบดบัง ก็ซีดจางลงเหมือนหญิงสาว

ผ่ายผอมตรอมใจเพราะความรัก 

 จากตัวอย่างจะเห็นการซ้ำพยัญชนะ ‘nd’ ซึ่งเป็นพยัญชนะสังโยค 1 คู่ และคู่พยัญชนะ ‘ṇḍ’ 

เป็นพยัญชนะสังโยคเหมือนกันอีก 1 คู ่โดยคู่แรกปรากฏในท้ายบาทที่ 1 เชื่อมต้นบาทท่ี 2 ส่วนคู่หลัง

ปรากฏในบาทที่ 1 ศัพทาลังการดังกล่าวเป็นชนิด ‘เฉกานุปราสะ’ ตัวอย่างอนุปราสะชนิด วฤตตยนุป

ราสะ มีดังนี้ 

 
 apasāraya ghanasāraṃ kuru hāraṃ dūra eva kiṃ kamalaiḥǀ  

 alamalamāli mṛṇālaiḥ iti vadati divāniśaṃ bālā‖ (Kāp.356.321) 

คำแปล: หญิงสาวพูดทั้งวันทั้งคืนว่า ‘โยนการบูรทิ้งไป พวงมาลัยด้วย ดอกบัวไม่มีประโยชน์ 

มีแต่ก้านเหี่ยวๆก็พอมั้ง’  

 ข้อมูลตัวอย่างดังกล่าวเป็นการซ้ำพยัญชนะเดี่ยวหลายครั้งในบทประพันธ์ เป็นศัพทาลังกา

รชนิด วฤตตยนุปราสะ ในตัวอย่างมีการซ้ำพยัญชนะ ‘r’ นอกวรรค 5 ครั้ง, พยัญชนะ ‘l’ นอกวรรค 

5 ครั้ง พยัญชนะ ‘k’ ฐานคอ 3 ครั้ง, พยัญชนะ ‘m’ ฐานริมฝีปาก 3 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างศัพ

ทาลังการ ชนิด ลาฏานุปราสะ ดังนี้ 

 
 sitakarakararucitavibhā vibhākarākāra dharaṇidhara kīrtiḥǀ 

 pauruṣakamalā kamalā sāpi tavaivāsti nānyasya‖ (Kāp.359.324) 

คำแปล: ดูกร! ผู้เป็นเจ้าแห่งโลก ผู้เหมือนกับดวงจันทร์ เหมือนรัศมีสวยงามของดวงจันทร์

ฉายส่องลงมา เกียรติยศรุ่งเรืองเหมาะสมกับความกล้าหาญ เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

ท่านเท่านั้น 

 จากข้อมูลตัวอย่างข้างต้นเป็นศัพทาลังการชนิดลาฏานุปราสะชนิดซ้ำคำนามในสมาสเดียวกัน

ในคำว่า ‘sitakarakara-’ ซึ่งคำว่า ‘kara’ แม้ว่าจะซ้ำกันแต่ก็หมายถึงรัศมีเหมือนกัน นอกจากนี้
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แล้วในตัวอย่างข้างต้นยังปรากฏลาฏานุปราสะชนิดซ้ำคำนามในต่างสมาส ในคำว่า ‘rucitavibhā- 

vibhākarākāra’ คำว่า ‘vibhā’ ต่างอยู่ในสมาสคนละคำ และในตัวอย่างข้างตนยังปรากฏลาฏานุป

ราสะชนิดซ้ำคำนามนอกสมาสและคำนามในสมาส ในคำว่า ‘pauruṣakamalā- kamalā’ ใน

ตัวอย่างนี้คำว่า ‘kamala’ เป็นคำซ้ำกัน แต่อยู่คนละที่กล่าวคือ คำหนึ่งในส่วนท้ายสมาส ส่วนอีกคำ

อยู่นอกสมาส ความหมาย นิยาม ชนิด และตัวอย่างอนุปราสะที่อธิบายและยกตัวอย่างมาข้างต้นย่อม

เป็นตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์อนุปราสะที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรม ดังผู้วิจัยจะศึกษาต่อไป 

 

อนุปราสะที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรม 

 ในจารึกยโศธราศรมนอกจากปรากฏศัพทาลังการประเภทยมกดังที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มา

ข้างต้นแล้ว ยังปรากฏศัพทาลังการประเภทอนุปราสะ ซึ่ งเป็นอลังการทางเสียงที่กวีแสดง

ความสามารถให้เห็นประจักษ์ในจารึก โดยผู้วิจัยพบการใช้อนุปราสะที่โดดเด่น 3 ชนิดปรากฏในจารึก

แต่ละหลัก ได้แก่ เฉกานุปราสะ, วฤตตยนุปราสะ, และลาฏานุปราสะ ดังจะได้นำมาวิเคราะห์ ดังนี้ 

 

เฉกานุปราสะ 

  ตัวอย่างศัพทาลังการชนิดนี้ปรากฏในส่วนเนื้อหาว่าด้วยบทนอบน้อมเทพ หรือ 

บทประณามพจน์ ศาสนิกผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ไศวนิกาย ไวษณพนิกาย และพุทธศาสนาต่างนำ

บทประณามพจน์นี้ไปใช้ขึ้นต้นจารึกก่อนที่จะบันทึกข้อมูลส่วนอ่ืนๆลงไป และคงได้ใช้ฉันท์และคำ

ประพันธ์บทนี้ในการสวดและเอ่ยเอ้ือนนอบน้อมแด่เทพซึ่งนับว่าเป็นศิริมงคล ฉะนั้นกวีจึงต้อง

พิจารณาเลือกคำศัพท์และพิถีพิถันในการแต่งคำประพันธ์ ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป 

 
 vande ’ravindaripumaṇditakeśavṛṇdaṃ  

 bhakty āravindadṛśam apy aravindayonim  

 namrāmarendraditijendraśikhandabandha-  

maṇdāraṣaṇdamakaraṇdasugandhitāṅghrim‖ (K.323.2) 

คำแปล: ขอไหว้พระผู้มีมวยพระเกศาประดับด้วยดวงจันทร์ พระผู้มีพระเนตรดังดอกบัว 

และพระผู้เกิดจากดอกบัว ผู้มีพระบาทอบอวนไปด้วยด้วยกลิ่นน้ำหอมจากพวงดอก

มณฑารพอันมวยเกศาบนยอดเศียรของจอมเทวาและจอมอสูรก้มลงกราบกรานผูกรัดไว้. 
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  ข้อมูลข้างต้นประพันธ์ด้วยวสันตดิลกฉันท์ ซึ่งฉันท์บทนี้ต้องใช้คำที่มีเสียงสั้นจำนวน

มากเพ่ือให้ได้จังหวะและถูกต้องตามกฏเกณฑ์ฉันทลักษณ์ ในด้านศัพทาลังการปรากฏการซ้ำ

พ ยั ญ ช น ะ  1  คู่  ใน ทุ กบ าท  ได้ แ ก่  พ ยั ญ ช น ะ สั ง โย ค  ‘ṇd’ 1  คู่  ใน บ าท ที่  1  ใน ค ำว่ า 

‘ripumaṇditakeśavṛṇdaṃ’, ป รากฏ กลุ่ มพ ยัญ ชน ะ  ‘r v nd’ 1 คู่  ใน บ าท ที่  2  ใน ค ำว่ า 

‘āravindadṛśam apy aravindayonim’ ปรากฏพยัญชนะสังโยค ‘nd’ 3 ครั้ง ในบาทที่  3 ใน

ข้อความ ‘-marendraditijendraśikhandaba-’ ปรากฏพยัญชนะสังโยค ‘ndh’ 1 คู่ ในบาทที่ 3 

และบาทที่ 4 ในคำว่า ‘śikhandabandha-sugandhitāṅghrim’ ปรากฏกลุ่มพยัญชนะ ‘ṇd’ 3 

ครั้ง ในบาทที่  4 ในคำว่า ‘maṇdāraṣaṇdam-akaraṇdasu’ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า  มีการซ้ำ

พยัญชนะเป็นคู่และเป็นกลุ่มในทุกบาทและบางบาทก็มีการซ้ำเกิน 1 คู่ แต่ไม่ครบ 2 คู่ แสดงให้เห็น

ความสามารถและอัจฉริยะภาพของกวีในการเลือกสรรคำศัพท์ซึ่งมีเสียงพยัญชนะซ้ำกันได้ตามจำนวน

ที่ต้องการ นอกจากปรากฏเฉกานุปราสะในทุกบาทของโศลกแล้วยังปรากฏศัพทาลังการชนิดนี้ที่

ปรากฏในบาทที่ 1 และบาทท่ี 2 ดังนี้  

  
 yasya vakṣaḥ kṣamaṃ lakṣmīḥ kṣaṇaṃ kṣeptuṃ na cakṣame ǀ  

 vāmanapramukhākāra-     virāgādiva śārṅgiṇaḥ ‖ (K.701.28) 

คำแปล: พระนางลักษมี ดูเหมือนว่าจะเบื่อหน่ายรูปร่าง(อวตาร)ของวามนะเป็นต้น   

ของผู้เป็นนักธนู (พระวิษณุ ) ไม่ยอมละทิ้งพระอุระของพระองค์  (พระเจ้ายโศวรมัน)  

แม้ชั่วขณะเดียวอย่างเหมาะสม 

  ตัวอย่างข้อมูลเฉกานุปราสะข้างต้นจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 ปรากฏการซ้ำ

พยัญชนะ ‘kṣ’ 1 คู่  3 ครั้ง ในกลุ่มข้อความว่า ‘yasya vakṣaḥ kṣamaṃ lakṣmīḥ kṣaṇaṃ 

kṣeptuṃ na cakṣame’ จะเห็นได้ว่า ตำแหน่งเฉกานุปราสะในโศลกนี้ปรากฏในบาทที่ 1 และบาทที่ 

2 นอกจากนี ้ยังมีเฉกานุปราสะปรากฏในตำแหน่งบาทท่ี 3 และบาทท่ี 4 ดังนี้   
 
 yam ekaṃ sūrir astauṣīt  sahasreṣu mahībhujām ǀ  

ṛkṣe kṣipati kaś cakṣur  vvīkṣya candran navoditam ‖ (K.701.50) 

คำแปล: ในบรรดากษัตริย์จำนวนนับพัน บัณฑิตได้สรรเสริญพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน)  

ผู้เดียว ดวงตาครั้นได้เห็นดวงจันทร์ขึ้นมาใหม่ๆ ยังจะจับจ้องไปที่ดวงดาวหรือ 
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  ข้อมูลเฉกานุปราสะนี้จากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 ปรากฏการซ้ำพยัญชนะ 

‘kṣ’ 1 คู่  2 ครั้ ง ในกลุ่มคำว่า ‘ṛkṣe kṣipati kaś cakṣur -vvīkṣya’ จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า

พยัญชนะคู่ที่ซ้ำกันจะวางอยู่เป็นลำดับกัน นอกจากนี้แล้วยังปรากฏเฉกานุปราสะซึ่งดูเหมือนจะวาง

สับลำดับกันปรากฏในบาทในโศลก ดังนี้ 

 

 dvābhyām avāryyavīryyābhyā-n nāthavad viṣṭapadvayam ǀ 

 loko ’yañ jayinā yena  mahendreṇa triviṣṭapaḥ ‖ (K.95.27) 

คำแปล: โลกทั้งสอง ถูกปกป้องโดยผู้กล้าที่ไม่มีใครขวางกั้นได้ 2 องค์ คือ โลกมนุษย์นี้  

ถูกปกป้องโดยพระองค์ผู้มีชัยชนะ โลกสวรรค์ถูกปกป้องโดยพระอินทร์ 

  ข้อมูลเฉกานุปราสะนี้จากจารึกเขาพระบาท K.95 ปรากฏการซ้ำพยัญชนะ 3 คู่ และ

มีการวางสับตำแหน่งกันในบาทที่ 1 และบาทที่ 2 ซึ่งตำแหน่งปรากฏไม่ห่างกันมากนัก พยัญชนะคู่ 

‘dv’  ปรากฏในต้นบาทที่ 1 และท้ายบาทที่ 2 เป็น 1 คู่, พยัญชคู่ ‘bhy’ ปรากฏในต้นบาทและท้าย

บาทที่ 1 เป็น 1 คู่, พยัญชนะคู่ ‘v r’ ปรากฏในกลางบาทที่ 1 เป็น 1 คู่ จากข้อมูลการปรากฏเฉกา

นุปราสะดังกล่าวแสดงให้เห็นความสามารถและอัจฉริยะของกวีที่สามารถเลือกคำศัพท์ที่มีคู่พยัญชนะ

เพ่ือสร้างสรรค์เป็นบทกวีที่เหมาะสมสวยงาม นอกจากศัพทาลังการชนิดเฉกานุปราสะซึ่งมีการซ้ำ

พยัญชนะเป็นคู่ในตำแหน่งต่างๆ ในบาทและโศลกแล้ว ยังปรากฏศัพทาลังการชนิดวฤตตยนุปราสะใน

จารึกยโศธราศรม ดังนี้    

 

วฤตตยานุปราสะ 

 
 dviṣi krūro ’py amarṣo ’pi  śūro ’pi valavān api ǀ  

 yaḥ prajñāvṛṃhitāṃ śaktiṃ  na jahau mṛgarādiva ‖ (K.701.33) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) แม้จะทรงร้ายกาจ แม้จะเกรี้ยวโกรธ แม้จะกล้าหาญ 

แม้จะมีพละกำลัง ก็ไม่ละทิ้งอำนาจมีการข่มขู่ด้วยปัญญาต่อศัตรู เหมือนเจ้าป่าไม่ละทิ้งการ

คำรามฉะนั้น 

  ข้อมูลวฤตตยนุปราสะข้างต้นจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 ปรากฏการซ้ำ

พยัญชนะเดี่ยว ‘p’ ฐานริมฝีปาก 5 ครั้ง, พยัญชนะเดี่ยว ‘k’ ฐานคอ, พยัญชนะเดี่ยว ‘m’ ฐานริม
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ฝีปาก พยัญชนะ ‘h’, ‘r’ และ ‘ṣ’ นอกวรรค อย่างละ 2 ครั้ง  จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ากวีนิยมซ้ำ

พยัญชนะเดี่ยวฐานริมฝีปากและพยัญชนะเดี่ยวนอกวรรค 

 
 mūrddhnā dadhāra yasyājñām durmmado ’pi narādhipaḥ ǀ  

 velāṃ lolormmimālo ’pi    normmimālī hi laṅghayet ‖ (K.701.30) 

คำแปล: พระราชาแม้มีความดุร้าย แต่ก็น้อมรับอำนาจของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) 

ด้วยเศียร เปรียบดั่งทะเล แม้มีพายุคลื่นกระหน่ำ ก็จริง ก็ไม่เลยขอบเขตฝั่ง 

  ข้อมูลวฤตตยนุปราสะจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 ปรากฏการซ้ำพยัญชนะ

เดี่ยว ‘l’ พยัญชนะกลุ่มนอกวรรค ในบาทที่ 2 และบาทที่ 4 จำนวน 6 ครั้ง, พยัญชนะเดี่ยว ‘m’ ฐาน

ริมฝีปาก 6 ครั้ง, พยัญชนะเดี่ยว ‘d’ ฐานฟัน, พยัญชนะเดี่ยว ‘dh’ ฐานฟัน, และพยัญชนะเดี่ยว ‘p’ 

ฐานริมฝีปากอย่างละ 3 ครั้ง, และพยัญชนะเดี่ยว ‘n’ ฐานฟัน 2 ครั้ง จะสังเกตเห็นว่ากวีประพันธ์กวี

นิพนธ์โศลกนี้นิยมใช้พยัญชนะฐานริมฝีปากและฐานฟัน นอกจากนี้ยังเล่นเสียงพยัญชนะนอกวรรค ‘l’ 

อีกด้วย แสดงให้ เห็นถึงความสามารถและอัจฉริยภาพของกวี  นอกจากนี้ยังปรากฏศัพทาลัง

การวฤตตยนุปราสะในจารึกยโศธราศรมในโศลกอ่ืนๆ ดังนี้ 

 
 yaḥ prajānān na niragā- n muhūrttam api mānasāt ǀ 

 kalau kāpathasaktāni  manāmsi vinayann iva ‖ (323.41) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ไม่ออกไปแล้วจากใจของประชาชน แม้ครู่เดียว  

ราวกับว่าเป็นผู้กำจัดจิตใจ (ของพวกเขา) ที่ถูกครอบงำด้วยความชั่วในกลียุค (ออกไป)  

  ข้อมูลวฤตตยนุปราสะจากจารึกปราสาทโลเลย K.323 ปรากฏการซ้ำพยัญชนะเดี่ยว 

‘n’ ฐานฟัน 7 ครั้ง พยัญชนะเดี่ยว ‘p’ และ ‘m’ ฐานริมฝีปาก อย่างละ 3 ครั้ง พยัญชนะเดี่ยว ‘k’, 

‘t’, ‘s’ ฐานลำคอ, ฐานฟัน, และนอกวรรค อย่างละ 2 ครั้ง จะเห็นได้ว่ากวีนิยมใช้พยัญชนะฐานฟัน 

มากที่สุดรองลงมาเป็นฐานริมฝีปาก ตัวอย่างวฤตตยนุปราสะในโศลกอ่ืน ดังนี้ 

 
 kṣattravaṃśanabhacandro  yo ’pi kīrttikaraṅ kiran ǀ  

 kenāpi gambhīrataran  dvidḍhṛdabdhim aśoṣayat ‖ (K.290.19)  

คำแปล: แท้ท่ีจริง พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าคือเผ่าพันธุ์กษัตริย์ 

ทรงแพร่พระรัศมีคือพระเกียรติยศให้ขจรขจายไป ทรงทำให้มหาสมุทรคือหัวใจของศัตรูที่

ลึกอย่างยิ่งให้เหือดแห้งไป แม้โดยวิธีใดๆ 
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  ข้อมูลวฤตตยนุปราสะข้างต้นจากจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 ปรากฏการซ้ำ

พยัญชนะเดี่ยว ‘k’ ฐานคอ 4 ครั้ง พยัญชนะเดี่ยว ‘p’ ฐานริมฝีปาก, พยัญชนะเดี่ยว ‘bh’ ริมฝีปาก, 

พยัญชนะ ‘r’ และ ‘ś’ นอกวรรค อย่างละ 2 ครั้ง การซ้ำพยัญชนะเดี่ยวในโศลกต่างๆ ตามที่ได้

วิเคราะห์มาเป็นลักษณะศัพทาลังการชนิดวฤตตยนุปราสะ นอกจากนี้ยังปรากฏอนุปราสะชนิดลาฏา

นุปราสะในจารึกยโศธราศรมในแต่ละหลัก ดังที่ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างมาศึกษา ดังนี้ 

 

ลาฏานุปราสะ 

 
 pṛthukīrttiḥ pṛthuguṇaḥ  pṛthuśrīḥ pṛthuvikramaḥ ǀ  

 pṛthupṛthviḥ pratinidhiḥ  pṛthivyām iva yaḥ pṛthoḥ ‖ (K.279.40) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีชื่อเสียงแผ่ไพศาล มีคุณสมบัติมากมาย มีทรัพย์โชค

วาสนามากมาย มีความกล้าหาญยิ่งใหญ่ ครอบครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเหมือน

ตัวแทนของพระเจ้าปฤถุ บนโลกมนุษย ์

 ข้อมูลลาฏานุปราสะดังกล่าวจากจารึกไพรปราสาท K.279 ปรากฏการซ้ำคำว่า ‘pṛthu’ 

แปลว่า กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล จะเห็นว่าเป็นการซ้ำทั้งเสียงและความหมาย ตำแหน่งเป็นการ

ซ้ำคำนามในสมาสกับคำนามในสมาสเหมือนกัน นอกจากนี้ยังปรากฏลาฏานุปราสะซ้ำคำนามระหว่าง

บาทด้วย ดังนี้  

 

 uttuṅgāny uttamāṅgāni  vṛddhāny anyatra bhūbhṛtaḥ ǀ  

 aty- uttuṅgatvam icchanto  ’kurvvan yaccaraṇāmvujaiḥ ‖ (K.95.17)  

คำแปล: กษัตริย์ทั้งหลาย ในรัฐอ่ืนๆ ผู้ต้องการความยิ่งใหญ่ และความสูงส่งยิ่งขึ้นไปอีก  

ได้กระทำเศียรอันเป็นสิ่งสูงสุด (ของตนเอง) ด้วย (วิธี) ดวกบัวคือพระบาทของพระองค์ 

(พระเจ้ายโศวรมัน) 

 ลาฏานุปราสะดังกล่าวจากจารึกเขาพระบาท K.95 ปรากฏการซ้ำคำนาม ‘uttuṅ’ แปลว่า 

สูงเหมือนกัน เป็นการซ้ำคำนามในสมาสต่างกัน นอกจากนี้ยังปรากฏลาฏานุปราสะชนิดซ้ำคำนาม

นอกสมาสและคำนามในสมาส ดังนี้ 

 
 suvyaktaṃ vadanaṃ yasya  nopamārhaṃ saroruhā ǀ  

jitam abajaṃ hi candreṇa  candras tena tu nirjjitaḥ ‖ (K.701.42) 
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คำแปล: พระพักตร์ของพระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ใสสว่าง ไม่ควรเอามาเปรียบกับดอกบัว 

เพราะว่า ดอกบัวอันดวงจันทร์เอาชนะแล้ว ส่วนดวงจันทร์อันพระองค์ทรงทำให้แพ้แล้ว 

 ข้อมูลลาฏานุปราสะดังกล่าวจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 ปรากฏการซ้ำคำศัพท์ 

‘jitam’ แปลว่า ชนะแล้ว เป็นคำนามนอกสมาส ซ้ำกับคำว่านามในสมาสว่า ‘nirjjita’ แปลว่า 

ชนะแล้วเหมือนกัน เป็นการซ้ำคำนามนอกสมาสกับคำนามในสมาส 

 

4.2.3 สรุปการใช้ศัพทาลังการ 

 บทประพันธ์กวีนิพนธ์ตามความเห็นของนักวรรณคดี โดยเฉพาะวรรณคดีประเภทกาวยะ

เบื้องต้นประกอบด้วยเสียงและความหมายเป็นหน่วยพื้นฐาน ขั้นต่อไปเป็นความสามารถของกวีในการ

เลือกใช้คำศัพท์และประดิษฐ์สำนวนขึ้น ชั้นนี้แสดงให้เห็นความสามารถของกวีที่สะท้อนผ่านบท

ประพันธ์ โดยเฉพาะในจารึกยโศธราศรมพบการใช้อลังการทางเสียงประเภท ยมกและอนุปราสะ  

ดังที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วในเบื้องต้น พบตัวอย่างการใช้ยมกท่ีปรากฏในตำแหน่งหลากหลายในฉันท์บาง

โศลก แม้ว่าฉันท์บางโศลกจะไม่มีอลังการทางเสียงก็ตาม แต่ก็แสดงให้ เห็นว่ากวีนอกจากมี

ความสามารถในการเลือกใช้คำศัพท์ให้ได้ความหมายและเข้าเกณฑ์ของฉันทลักษณ์แล้วยังแสดงภูมิ

ความรู้ความสามารถในการเล่นเสียงโดยเฉพาะการซ้ำเสียงพยางค์เป็นคู่ ๆ การซ้ำลักษณะนี้เป็น 

ศัพทาลังการประเภทยมก พบตัวอย่างการซ้ำเสียงพยางค์ 1 คู่ ปรากฏตำแหน่งในบาทท่ี 1 และบาทที่ 

2 และอีก 1 คู่ในบาทที่ 3 และบาทที่ 4 ในฉันท์โศลกบทเดียว, พบยมกปรากฏในตำแหน่งท้ายบาทที่ 

3 และต้นบาทที่ 4 ในฉันท์โศลกบทเดียว, พบยมกปรากฏในตำแหน่งกลางบาทที่ 3 ในฉันท์โศลกบท

เดียว, พบยมกปรากฏในตำแหน่งกลางบาทที่ 1 ในฉันท์ โศลกบทเดียว นอกจากนี้แล้วยังพบการใช้

อลังการประเภทอนุปราสะชนิดเฉกานุปราสะเป็นการซ้ำเสียงพยัญชนะเป็นคู่ๆหรือกลุ่มพยัญชนะเป็น

คู่ๆ โดยเฉพาะบทประณามพจน์ขึ้นต้นจารึกกวีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการซ้ำเสียงพยัญชนะ

เป็นคู่และเป็นกลุ่ม พบการซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘ṇd’ 1 คู่ ในบาทที่ 1, ซ้ำกลุ่มเสียงพยัญชนะ ‘r v nd’ 

1 คู่ ในบาทที่ 2,  ซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘nd’ 3 ครั้ง  ในบาทที่ 3, ซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘ṇd’ 3 ครั้ง ในบาท

ที่ 4, และซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘ndh’ 1 คู่ ท้ายบาทที่  3 และบาทที่  4 ในฉันท์โศลกบทเดียวกัน  

การเลือกซ้ำเสียงพยัญชนะในฉันท์บทนี้แสดงให้เห็นถึงอัจฉริภาพของกวี ยังพบการซ้ำเสียงพยัญชนะ

ในลักษณะดังกล่าวในฉันท์โศลกบทอ่ืนๆด้วย นอกจากนี้ยังพบการซ้ำเสียงพยัญชนะเดี่ยวในบท

ประพันธ์ ลักษณะการซ้ำแบบนี้เป็นอนุปราสะชนิดวฤตตยนุปราสะ ตัวอย่างการซ้ำเสียงเช่นนี้ พบการ
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ซ้ำพยัญชนะเดี่ยว ‘l’ จำนวน 6 ครั้ง, พยัญชนะเดี่ยว ‘m’  6 ครั้ง, พยัญชนะเดี่ยว ‘d’, ‘dh’, ‘p’ 

อย่างละ 3 ครั้ง, และพยัญชนะเดี่ยว ‘n’ 2 ครั้ง ในฉันท์โศลกบทเดียว นอกจากนี้ยังพบการซ้ำเสียง

คำศัพท์และความหมายในฉันท์โศลกบทเดียวลักษณะการซ้ำแบบนี้เป็นอนุปราสะชนิดลาฏานุปราสะ 

ตัวอย่างพบการซ้ำเสียงคำศัพท์ ‘pṛthu’ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันปรากฏในคำสมาส 5 ครั้ง ในฉันท์

โศลกบทหนึ่ง  

 การใช้ศัพทาลังการในจารึกยโศธราศรมดังที่ได้วิเคราะห์และสรุปมาในเบื้องต้น กวีนิยมใช้  

ศัพทาลังการประเภทอนุปราสะมากกว่าศัพทาลังการประเภทยมก และการใช้อนุปราสะแต่ง  

คำประพันธ์นั้นกวีนิยมใช้อนุปราสะชนิดเฉกานุปราสะ 

 

4.3 อรรถาลังการ 

หัวข้อที่ผ่านมาผู้วิจัยได้ศึกษาอลังการทางเสียง ในหัวข้อนี้จะศึกษาอลังการทางความหมายที่

ปรากฏในจารึกยโศธราศรม อรรถาลังการ เป็นคำสมาสจากศัพท์ อรฺถ+อลงฺการ แปลว่าการประดับ

ตกแต่งความหมายหรือเครื่องประดับความหมาย ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงความสำคัญของอลังการ 

ในเบื้องต้น อลังการเป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมความงดงามให้กวีนิพนธ์ มีหน้าที่ประดับความคิดที่

แสดงออกผ่านภาษาช่วยให้การนำเสนอข้อมูลประสบการณ์ความรู้สึกของกวีมีชีวิตชีวาและเด่นขึ้น 

อลังการในแง่ที่เป็นศาสตร์เฉพาะด้านมีความสำคัญในฐานะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างงานกวีนิพนธ์ 

โดยเฉพาะอลังการทางความหมายที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรมมีความไพเราะสวยงาม แสดงให้เห็น

ถึงความสามารถและอัจฉริยภาพของกวี ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษาวิเคราะห์ต่อไป  

  

4.3.1 การจัดกลุ่มอรรถาลังการ 

มัมมฏะแม้ว่าจะกล่าวถึงอลังการแต่ละชนิดอย่างละเอียด แม้กระทั่งอลังการบางชนิด เช่น 

เศลษะ ยังถูดจัดให้เป็นทั้งศัพทาลังการและอรรถาลังการซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเสียงกับความหมาย 

แต่มัมมฏะไม่ได้จัดอลังการเป็นกลุ่มเพ่ือเรียงลำดับการอธิบาย เป็นรุยยกะกวีสมัยหลังมัมมฏะผู้ได้รับ

อิทธิพลการจัดกลุ่มอลังการจากกวีรุทรฏะ ได้จัดเรียงลำดับอลังการแต่ ละชนิดโดยอาศัยทฤษฎี 

‘āśrayāśrayibhāva’ ในการจัดอลังการเป็นกลุ่มและได้รับการยอมรับจากกวีสมัยหลัง เช่น วิศวนาถ 

และชคันนาถซึ่งได้รับอิทธิพลและยึดแนวการจัดกลุ่มอลังการตามรุยยกะเหมือนกัน (Dasa, 

2017:486) รุยยกะนอกจากจัดกลุ่มศัพทาลังการไว้เป็นกลุ่มอลังการซ้ำเสียงและความหมายแล้วยังได้
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จัดกลุ่มอรรถาลังการเป็น  8  กลุ่ม (Charbarty, 1989: 78-86) ได้แก่  (1) กลุ่มอลังการแสดง

ความหมายโดยการเปรียบเทียบ (aupamya) (2) กลุ่มอลังการแสดงความหมายขัดแย้ง (virodha) 

(3) กลุ่มอลังการแสดงความหมายสืบเนื่อง (śṛṅkhalā) (4) กลุ่มอลังแสดงความหมายโดยใช้เหตุผล

ด้วยตรรกะ  (tarkanyāya) (5 ) กลุ่ มอลั งการแสดงความหมายโดยใช้ เหตุผลใน ประโยค10 

(vākyanyāya) (6) กลุ่มอลังการแสดงความหมายโดยใช้เหตุผลด้วยคติพจน์  (lokanyāya) (7) กลุ่ม

อลังการแสดงความหมายปกปิด  (gūḍhārthapratīti) (8) กลุ่มอลังการที่แสดงภาวะทางใจ 

(cittavṛtti) กวีรุยยกะนอกจากจัดกลุ่มอลังการดังกล่าวข้างต้น ยังมีการจัดกลุ่มย่อยอลังการเป็นหลาย

กลุ่ม โดยผู้วิจัยจัดอลังการที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรมเข้าเป็นกลุ่มตามกวีรุยยกะ โดยแสดง

รายละเอียดตามข้อมูลในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

4.3.2 การจัดกลุ่มอรรถาลังการที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรม 

 ในจารึกยโศธราศรมปรากฏอลังการทางความหมายที่โดดเด่น 14 อลังการ ซึ่งสามารถจัดอยู่

ในกลุ่มตามที่กวีรุยยะได้จัดกลุ่มไว้ เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ผู้วิจัยจัดกลุ่มอลังการที่พบในจารึกยโศธ

ราศรมเป็น 5 กลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยเป็นตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 10 แสดงอรรถาลังการที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรม 

กลุ่มอลังการ กลุ่มย่อยอลังการ อลังการที่ปรากฏในจารึก 

 

 

 

แสดงความหมายเปรียบ 

คุณสมบัติเปรียบเท่ากัน อุปมา 

คุณสมบัติเปรียบทับซ้อน รูปกะ, สสันเทหะ 

คุณสมบัติเปรียบกลมกลืน อุตเปรกษา, อติศโยกติ 

การเปรียบแฝงความหมาย ปรติวัสตูปมา 

อุปเมยะอุปมานะแยกกัน วยติเรกะ, สโหกติ 

คุณสมบัติเด่นที่วิเศษณะ เศลษะ 

แสดงความขัดแย้ง  วิโรธะ 

แสดงความสืบเนื่อง  การณมาลา 

แสดงความหมายด้วยเหตุผล  ปรัตยนีกะ, อรรถานตรันยาสะ 

แสดงความหมายซ่อนเร้น  อุทาตตะ 

 
10 sentence economy  
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 อลังการในจารึกยโศธราศรมที่จัดกลุ่มไว้ในตารางดังกล่าวข้างต้น เป็นอลังการที่โดดเด่น 

ผู้วิจัยได้นำมาศึกษาโดยจะวิเคราะห์เรียงเป็นลำดับ ต่อไป 

 

4.3.2.1 อลังการกลุ่มแสดงความหมายเปรียบเทียบ 

 อลังการกลุ่มท่ีแสดงความหมายเปรียบเทียบ ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มย่อยดังนี้ 1) คุณสมบัติเปรียบ

เท่ากัน  2) คุณสมบัติเปรียบทับซ้อน  3) คุณสมบัติเปรียบกลมกลืน  4) การเปรียบแฝงความหมาย  

5) อุปเมยะอุปมานะแยกกัน และ 6) คุณสมบัติเด่นที่วิเศษณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

  

1) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบเท่ากัน 
 

อุปมาลังการ    

ความหมายและชนิดของอุปมา 

 อุปมา มาจากคำศัพท์ที่ประกอบขึ้นจากอุปสัค อุป+รากศัพท์ √มา แปลว่านับ, ตวง, กำหนด 

เป็นคำนามสตรีลิงค์แปลว่า การเปรียบเทียบ, ความคล้ายกัน, ความเท่าเทียมกัน (Williams, 2011: 

203) อุปมาเป็นอลังการที่เก่าและเป็นรากฐานในอลังการชนิดอ่ืนด้วย อาจกล่าวได้ว่าอุปมาเป็นเมล็ด

ให้กำเนิดต้นไม้คืออลังการ ในคัมภีร์นิรุกตะกล่าวถึง ‘อุปมา’ ได้จำแนกประเภทและให้ตัวอย่างไว้ 

ยาสกะอ้างคำจำกัดความอุปมาของกวีก่อนหน้าตนชื่อคารคยะ (Gargya) (Kane, 1970: 4) แสดงให้

เห็นถึงร่องรอยอลังการมีปรากฏก่อนหน้ายาสกะแล้ว ภรตมุนีกล่าวถึงอลังการ 4 ชนิด ได้แก่ อุปมา, 

รูปกะ, ทีปกะ, ยมกะ (Ghosh, 1951:308)  มัมมฏะจำกัดความอุปมา ดังนี้ ‘สาธรฺมฺยมุปมา เภเท’ 

(Kāp.87.349) ‘การเปรียบเทียบสาธารณธรรม (คุณสมบัติที่เหมือนกัน) ระหว่างอุปเมยะและอุปมา

นะ’ หมายถึงคุณสมบัติที่เหมือนกันของสิ่งที่ถูกเปรียบ (อุปเมยะ) กับสิ่งที่นำมาเปรียบ (อุปมานะ) 

มัมมฏะกล่าวถึงอุปมา 2 ชนิด คืออุปมาครบองค์ประกอบ (ปูรโณปมา) และอุปมาขาดองค์ประกอบ 

(ลุปโตปมา) องค์ประกอบสำคัญของอุปมามี 4 อย่าง ได้แก่ (1) อุปเมยะ สิ่งที่ถูกเปรียบ, (2) อุปมานะ 

สิ่งที่นำมาเปรียบ, (3) สาธารณธรรม คุณสมบัติที่ใช้เปรียบ, (4) ปรติปาทกะ ศัพท์ที่แสดงความหมาย

คล้ายกัน (Jha, 2005: 350) นอกจากนี้มัมมฏะยังแบ่งอุปมาลังการเป็นชนิดย่อยตามอุปมาที่ครบ

องค์ประกอบและขาดองค์ประกอบปรากฏในบริบท ปรากฏในคำสมาส และปรากฏในคำตัทธิทเป็น 

25 ชนิด  
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 องค์ประกอบของอุปมาดังกล่าวข้างต้น เป็นองค์ประกอบที่กวีส่วนมากยอมรับกันเป็นเกณฑ์

ในการพิจารณาการเปรียบเทียบ นอกจากนี้แล้วกวีแต่ละท่านยังจัดชนิดของอุปมาไว้แตกต่างกัน อาจ

จำแนกการจัดชนิดของอุปมาได้เป็น 2 กลุ่มกว้างๆ โดยอาศัยเนื้อหาใจความภายในที่ใช้เปรียบเทียบ

กัน และอาศัยรูปแบบลักษณะภายนอกโดยใช้เกณฑ์ไวยากรณ์จำแนก เช่น  ภรตมุนีผู้ซึ่งได้กล่าวถึง

อุปมาไว้ในนาฏยศาสตร์ (Nāṭ.16.48) จัดอุปมาไว้ 5 ชนิด ได้แก่ (1) ปรศังโศปมา การเปรียบเทียบ

โดยการสรรเสริญ, (2) กัลปิโตปมา การเปรียบเทียบโดยการใช้จินตนาการ, (3) นินโทปมา การ

เปรียบเทียบโดยการตำหนิ, (4) สทฤศีอุปมา การเปรียบเทียบเอกลักษณ์, และ (5) กิญจิตอุปมา การ

เปรียบเทียบความคล้ายบางส่วน11 ชนิดอุปมาดังกล่าวเป็นการอาศัยลักษณะเนื้อหาภายในเป็นเกณฑ์

ในการจำแนกชนิดของอุปมา  

 มัมมฏะอาศัยรูปแบบภายนอกเป็นเกณฑ์ในการจัดชนิดของอุปมาโดยใช้หลักไวยากรณ์เป็น

เกณฑ์จัดชนิดอุปมาได้เป็น 25 ชนิด แบ่งเป็นอุปมาครบองค์ประกอบ 6 ชนิด และอุปมาขาด

องค์ประกอบ 19 ชนิด ตัวอย่าง อุปมาครบองค์ประกอบบางชนิด  

 
 svapne 'pi samareṣu tvāṃ  vijayaśrīr na muñcati ǀ 

 prabhāvaprabhavaṃ kāntaṃ  svādhīnapatikā yathā ‖ (Kāp.392.352) 

คำแปล: ชัยชนะและโชควาสนา ไม่ละทิ้งพระองค์ ในสมรภูมิรบ แม้ในขณะหลับฝัน เปรียบ

เหมือนสตรีผู้มีสามีซื่อสัตย์ ย่อมไม่ละท้ิงสามีผู้มอบความรักและความรุ่งเรืองให้นาง 

 

 ข้อความดังกล่าว เป็นอุปมาประเภทครบองค์ประกอบ (pūrṇopamā)  ปรากฏสิ่งที่ถูก

เปรียบหรืออุปไมย (upameya) ในคำว่า ‘vijayaśrī’ ชัยชนะและโชควาสนา ปรากฏคุณสมบัติที่ใช้

เปรียบเทียบ (sādharmya) หรือคุณลักษณะที่เหมือนกันของอุปไมยและอุปมานะคือการแสดงการไม่

ละทิ้ง muñcati ปรากฏสิ่งที่นำมาเปรียบ (upamāna) ในคำว่า svādhīnapatikā ภรรยาผู้มีสามี

ซื่อสัตย์ ปรากฏศัพท์ที่แสดงอุปมา (upamāpratipādaka) คือ yathā เหมือน, ประดุจ อุปมาในบริบท

ข้างต้นปรากฏในประโยค (vākya)  ตัวอย่างอุปมาขาดองค์ประกอบ ดังนี้ 

  
  

 
11  prasaṃsā caiva nitamb-ākalpitā sadṛśī tathāǀ kiñcic ca sadṛśī jñeyā-hy upadha(mā) pañcadhā punaḥ‖ (Nāṭ.16.48) 
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 dhanyasy ānanyasāmānyasaujanyotkarṣaśālinaḥ ǀ 

 karaṇīyaṃ vacaś cetaḥ satyaṃ tasy āmṛtaṃ yathā ‖ (Kāp.398.356) 

คำแปล: พระองค์เป็นผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ ผู้มีความโอบอ้อมอารีย์อย่างยิ่งไม่มีใคร

เสมอเหมือน กายใจของพระองค์เป็นสัตย์จริงเหมือนน้ำอมฤต ควรค่าแก่การเอาเยี่ยงอย่าง 

 ตัวอย่างดังกล่าวกวีละคุณสมบัติเปรียบ  (sādharmya) ของอุปเมยะและอุปมานะไว้  ศัพท์

แสดงอุปมา (upamāpratipādaka) ปรากฏในคำว่า yathā อุปมาในบริบทข้างต้นปรากฏในประโยค 
(vākya)  จะเห็นว่าตัวอย่างนี้เป็นอุปมาขาดองค์ประกอบส่วนเดียวที่สำคัญในองค์ประกอบ 4 อย่าง 

มีตัวอย่างอุปมาขาดองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
 saalakaraṇaparavīsāmasiriviaraṇaṃ ṇa sarasakavvassa ǀ  

 dīsai aha va ṇisammai sarisaṃ aṃsaṃsametteṇa ‖ (Kāp.400.357) 

คำแปล: สิ่งที่บุคคลได้ยินหรือได้ฟังมาซึ่งจะทำให้อารมณ์รับรู้ดื่มด่ำกับความสุนทรีย์ได้ดี

ที่สุดเทียบเท่ากับกวีนิพนธ์ที่ลึกซึ้งงดงาม เป็นไม่มีเลย แม้กระทั่งในฉากรองย่อยๆของกวี

นิพนธ์นั้นก็ตาม (Jha, 2005: 357) 

 ข้อความในโศลกดังกล่าว เป็นอุปมาขาดองค์ประกอบ ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่นำมาเปรียบ 

(upamāna) กล่าวถึงเฉพาะสิ่งที่ถูกเปรียบ  (upameya) ในคำว่า ‘sarasakavvassa’ กวีนิพนธ์ที่

ลึกซึ้ง คุณสมบัติที่เปรียบเทียบปรากฏในคำว่า ‘saalakaraṇaparavīsāmasiriviaraṇa’12  อันให้

ความลึกซึ่งและงดงาม(ไพเราะ)ต่ออารมณ์ในห้วงลึกซึ้งสุด จะเห็นได้ว่าสิ่งที่นำมาเปรียบ(upamāna) 

ได้ถูกละไว้ซึ่งขาดหายไปในประโยคดังกล่าว ศัพท์ที่แฝงแสดงการเปรียบเทียบ (upamāprati-

pādaka) ได้แก่ sarisa หรือ sadṛśa ในภาษาสันสกฤต อุปมาดังกล่าวปรากฏในประโยค แต่เมื่อ

เปลี่ยนแปลงคำศัพท์ในบริบทดังกล่าวจากคำว่า ‘sarasakavvassa’ เป็น ‘sarasakavvasamaṃ’ 

ซึ่งศัพท์แฝงแสดงการเปรียบปรากฏในท้ายสมาสแทน และศัพท์ว่า ‘sarisa’ เป็น ‘ṇūṇam’ ก็จะได้

อุปมาขาดองค์ประกอบ ขาดสิ่งที่นำมาเปรียบ (upamāna) อุปมาปรากฏในคำสมาสอีกชนิด 

 

อุปมาที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรม 

 อุปมาเป็นอลังการที่สำคัญและเป็นพ้ืนฐานแห่งอลังการชนิดอ่ืนด้วย ดังที่กวีวามนะ (อ้างถึง

ใน Bhattacharya, 2016: 81) ได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของอุปมาว่า ‘อุปมาเป็นรากของอลังการ 
 

12  ศัพท์สมาสในประโยคข้างต้นสามารถกลับเป็นคำภาษาสันสกฤตว่า ‘sakalakaraṇaviśrāmaśrīvitaraṇa’ 
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ทุกชนิดเริ่มด้วยปรติวัสตูปมา’13 กวีอัปปัยยะ ทีกษิตะ (Bronner, 2007: 93) ได้เปรียบอุปมาเป็นดั่ง

นางเอกในบทละคร ‘อุปมาเปรียบดั่งนางเอกคนเดียวบนโรงละครคือกวีนิพนธ์ เธอแสดงบทบาทต่างๆ 

เมื่อร่ายรำก็จะสะกดจิตของบัณฑิตผู้ชมการแสดงของเธอไว้’14 อุปมาจึงเป็นอลังการที่โดดเด่นและ

สำคัญ กวีนิยมนำอลังการชนิดนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานกวีนิพนธ์ ในจารึกยโศธราศรม

ปรากฏการเปรียบเทียบกษัตริย์กับเทพ เปรียบกษัตริย์กับวีรบุรุษต่างๆ เปรียบกษัตริย์กับธรรมชาติ 

เปรียบคุณสมบัติของกษัตริย์กับสิ่งต่างๆ การเปรียบเทียบดังกล่าวเกิดจากการใช้อลังการชนิดอุปมา

เป็นเครื่องมือของกวีในการสร้างสรรค์งานกวีนิพนธ์ในจารึก ผู้วิจัยจะนำข้อมูลอุปมาที่ปรากฏใน

จารึกยโศธราศรมมาศึกษาวิเคราะห์ โดยจัดเป็นตารางตามกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนี้ 

ตารางที่ 11 แสดงอุปมาที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรมเป็นกลุ่ม 

กลุ่มการเปรียบเทียบ จารึก/โศลกที่ ประเภทการเปรียบเทียบ 

การเปรียบกษัตริย์กับเทพ  K.95.16 การเปรียบกษัตริย์กับเทพการติเกยะ 

K.701.32 เปรียบกับพระพรหมและพระวิษณุ 

การเปรียบกษัตริย์กับวีรบุรุษ K.279.40 การเปรียบกษัตริย์กับพระเจ้าปฤถุ 

K.323.36 การเปรียบกษัตริย์กับพระมนู 

K.323.39 การเปรียบกษัตริย์กับพระเจ้าทิลีปะ 

K.95.34 เปรียบกษัตริย์กับอรชุนในมหาภารตะ 

K.279.37 การเปรียบกษัตริย์กับจารบุรุษ 

เปรียบกษัตริย์กับธรรมชาติ K.290.22 การเปรียบกษัตริย์กับดวงจันทร์ 

K.701.18 การเปรียบกษัตริย์กับดวงอาทิตย์ 

เปรียบคุณสมบัติของกษัตริย์ K.701.21 เปรียบความรู้ของกษัตริย์กับน้ำอมฤต 

K.323.18 การเปรียบเดชานุภาพของกษัตริย์ 

K.323.26 การเปรียบศักติของกษัตริย์ 

K.701.30 การเปรียบพระอาชญาของกษัตริย์ 
  

 
13  prativastuprabhṛtirūpamāprapañcaḥǀ 4.3.1 (อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 81, Note) 

14  upamaikā śailūṣī saṃprāptā citrabhūmikā bhedānǀ 

     rañjayati kāvyaraṅge nṛtyantī tadvidāṃ cetaḥ‖ (อ้างถึงใน Bronner, 2007: 93, Note) 
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การเปรียบกษัตริย์กับเทพ 

 เทพเป็นสิ่งเคารพของมนุษย์และเป็นที่รับรู้ร่วมกันของสังคัมในแต่ละสมัย โดยเฉพาะในเขมร
โบราณกวีผู้ซึ่งมีความรู้อย่างดีในเทพปกรณัม ได้นำข้อมูลเทพมาเปรียบกับกษัตริย์ ปรากฏข้อมูลดังนี้ 
    

เปรียบกษัตริย์กับเทพการติเกยะ 

 กวีนำเทพการติเกยะซึ่งปรากฏในตำนานด้วยชื่อหลายชื่อและเป็นที่เคารพนับถือมากในแถบ

อินเดียถิ่นใต้มาเป็นข้อมูลใช้เปรียบกับพระเจ้ายโศวรมัน ข้อมูลดังกล่าวเป็นตอนทายเนื้อหา  

ส่วนสรรเสริญวงศ์กษัตริย์ ข้อมูลโศลกนี้มีปรากฏในจารึกยโศธราศรมทุกหลัก ดังนี้ 

 
 tenaitasyām avanipatinā śrīndradevyāṃ mahiṣyāṃ 
 niśśeṣāśāvitatayaśasā tejasām ekarāśiḥ ǀ 
 bhūbhṛtputrayām iva purabhidotpāditaḥ kārttikeya- 
 ś śaktiṃ bibhrad ripukulabhidaṃ śrīyaśovarmmadevaḥ ‖ (K.95.16) 

คำแปล: พระเจ้าศรียโศวรมเทวะ ผู้เป็นศูนย์รวมแห่งพระบรมเดชานุภาพทั้งหลาย ด้วย 

พระเกียรติยศของพระองค์แพร่ขจรขจายไปทั่วทุกหนแห่ง ทรงไว้ซึ่งศักดานุภาพอันทำลาย

หมู่ศัตรู อันพระเจ้าศรีอินทรวรมันผู้เป็นกษัตริย์กับพระนางศรีอินทรเทวีผู้มเหสีนั้นให้กำเนิด

ขึ้นแล้ว เปรียบเหมือนเทพการติเกยะ อันผู้ทำลายเมือง (พระศิวะ) กับธิดาขุนเขา (หิมาลัย) 

ให้กำเนิดขึ้นแล้ว  

 

 ข้อความดังกล่าวกวีใช้ฉันทลักษณ์ชนิดมันทากรานตาในการประพันธ์ แปลว่าเยื้องย่างไป

อย่างช้าๆ ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์บทสุดท้ายในตอนสรรเสริญกล่าวถึงลำดับราชวงศ์ในจารึกหลักนี้ ด้าน

ความหมายกวีพรรณนาสรรเสริญพระเจ้ายโศวรมัน (upameya) โดยนำเทพการติเกยะ (upamāna) 

มาเปรียบกับพระองค์  คุณสมบัติที่ ใช้ เปรียบคือศักดานุภาพ อันทำลายหมู่ศัตรู  (śaktiṃ- 

ripukulabhida) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เหมือนกันระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบคือพระเจ้ายโศวรมันกับสิ่งนำมา

เปรียบคือเทพการติเกยะ (sādharmya) ซึ่งเป็นเทพแห่งสงคราม นอกจากนี้กวียังเปรียบพระราชบิดา

คือพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 กับพระศิวะ (purabhid) พระราชมารดาคือพระนางอิทรเทวีมเหสีของ

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เปรียบกับพระนางปารวตี (bhūbhṛtputrī) ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า

คล้ายกันคือ iva (pratipādaka) โดยขยายสิ่งที่นำมาเปรียบ อุปมาลังการดังกล่าวนับว่าเป็นการ
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เปรียบครบองค์ประกอบ (pūrṇopamā) นอกจากเปรียบเทียบกษัตริย์กับเทพการติเกยะแล้ว  

ยังปรากฏการเปรียบเทียบกษัตริย์กับพระพรหมและพระวิษณุ ดังนี้ 

 
 śaktividyāguṇopāyair   yyaś caturbhir alaṅkṛtaḥ ǀ  

vaktrair iva caturvvaktro  bhujairiva caturbhujaḥ ‖ (K.701.32) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ประดับด้วยคุณสมบัติ 4 อย่าง คือศักติ, ความรู้, คุณ, 

และอุบาย ทรงเป็นเหมือนพระพรหม ผู้ประดับด้วยพระพักตร์ 4 พักตร์ เป็นเหมือนพระ

วิษณุ ผู้ประดับด้วยพระกรมี 4 กร 
 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 อุปมาในโศลกข้างต้นประกอบด้วยสิ่งที่ถูกเปรียบ 

(upameya) ในคำว่า ‘yas’ เป็นสรรพนาม หมายถึงพระเจ้ายโศวรมัน ปรากฏสิ่งที่นำมาใช้เปรียบ 

(upamāna) ในคำว่า caturvvaktra พระผู้ม ี4 พักตร์ และ caturbhuja พระผู้มี 4 พระกร คุณสมบัติ

สำหรับเปรียบ (sādharmya) ได้แก่ เครื่องประดับจำนวน 4 พระพรหมประด้วยพักตร์ 4 พักตร์  

พระวิษณุประดับด้วยพระพาหา 4 พระพาหา คุณสมบัติที่ใช้เปรียบอันเป็นคุณลักษณะของเทพทั้งสอง

องค์เป็นที่รับรู้ดี โดยเฉพาะพระวิษณุประดับด้วยพระพาหา 4 พระกร แต่ละพระกร ทรงถือวัตถุต่างๆ 

ได้แก่คฑาเป็นสัญลักษณ์อำนาจและความรู้, สังข์เป็นสัญลักษณ์แห่งการก่อกำเนิด, จักรเป็นสัญลักษณ์

แห่งการสร้างและทำลาย, ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งดวงอาทิตย์และต้นไม้แห่งชีวิต (Storm, 2000: 

85) คุณสมบัติเหล่านี้แม้จะต้องตีความเรื่องสัญลักษณ์แต่ก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งกวีหรือผู้เสพ

กวีนิพนธ์รับรู้ดี ส่วนคุณสมบัติของสิ่งที่ถูกเปรียบซึ่งเป็นกษัตริย์ คือเครื่องประดับที่เป็นนามธรรม 4 

อย่างเป็นคุณสมบัติของพระราชา  ได้แก่ ศักติ, วิทยา, คุณ, และอุบาย คุณสมบัติเหล่านี้ เป็น

เครื่องประดับองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ต้องใช้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการปกครอง

อาณาจักร ศักติ ได้แก่ อุตสาหศักติ, ปรภุศักติ, มันตรศักติ (Kane, 1946: 170-171) วิทยา หรือ

ความรู้ได้แก่ อานวีกษิกี, ตรยี, วารตา, ทัณฑนีติ (Mdh.7.43) คุณ ได้แก่ อภิคามิกคุณ15, ปรัชญา

คุณ16, อุตสาหคุณ17, อาตมสมบัติ18, อุบาย ได้แก่ สามะ, ทานะ, เภทะ, ทัณฑะ (Kane, 1946: 170-

 
15  mahākulīnas daivabuddhisattvasaṃpannas vṛddhadarśī dhārmikaḥ satyavāg-avisaṃvādakaḥ 

kṛtajñaḥ sthūlalakṣas mahotsāhas adīrghasūtras śakyasāmantas dṛṭhabudhir akṣudrapariṣatkas 

vinayakāmas iti ābhigāmikā guṇāḥ. (AK.6.1.3) 
16 śuśrūṣā śravaṇa grahaṇa dhāraṇa vijñāna ūhāpoha tatvābhiniveśāḥ prajñāguṇāḥ. (AK.6.1.4) 
17 śauryam amarṣaḥ śīghratā dākṣyaṃ ca utsāhaguṇāḥ. (AK.6.1.5) 
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171) คุณสมบัติเหล่านี้เป็นนามธรรมที่มีสำหรับกษัตริย์ ปรากฏศัพท์ iva แสดงการเปรียบเทียบ 

‘upamāpratipādaka’ เป็นอุปมาครบองค์ประกอบ (pūrṇopamā) อุปมาปรากฏในประโยค 

 จากข้อมูลการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่ากวีนำคุณสมบัติที่มีในตัวกษัตริย์เพ่ือจะแสดง

คุณสมบัติเหล่านี้ให้เห็นประจักษ์จึงนำสิ่งที่รับรู้ร่วมกันและโดดเด่นมาเปรียบเทียบ ได้แก่ เทพซึ่งมี

คุณสมบัติเห็นเป็นรูปธรรมและเป็นที่เคารพมาประกอบสร้างด้วยการใช้อรรถาลังการชนิดอุปมา

พรรณนาเสนอภาพพจน์กษัตริย์ให้สูงเด่นด้วยภาษาที่ไพเราะงดงาม นอกจากเปรียบเทียบกษัตริย์กับ

เทพปกรณัมแล้ว ยังปรากฏการเปรียบเทียบกษัตริย์กับบุคคลในตำนาน ดังนี้ 
 

 การเปรียบเทียบกษัตริย์กับวีรบุรุษ 

 กวีมักจะนำบุคคลในตำนานที่ปรากฏในคัมภีร์เรื่องเล่าและคัมภีร์แนวศาสนาที่มีต้นเค้ากำเนิด

ในอินเดียโบราณ ส่วนมากเป็นกษัตริย์ในตำนานที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นที่รับรู้ร่วมกันเมื่อนำมา

เปรียบแล้วทำให้ภาพพจน์กษัตริย์ปรากฏเด่นชัดขึ้น เพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นที่รับรู้กันดีอยู่แล้วมา

เป็นข้อมูลใช้เปรียบเทียบกับกษัตริย์ ในจารึกยโศธราศรมปรากฏการเปรียบเทียบกษัตริย์กับวีรบุรุษที่

โดดเด่นสำคัญ เช่นการเปรียบกับพระเจ้าปฤถุ ดังนี้ 

  
 pṛthukīrttiḥ pṛthuguṇaḥ  pṛthuśrīḥ pṛthuvikramaḥ ǀ  

 pṛthupṛthviḥ pratinidhiḥ  pṛthivyām iva yaḥ pṛthoḥ ‖ (K.279.40) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีชื่อเสียงแผ่ไพศาล มีคุณสมบัติมากมาย มีทรัพย์โชค

วาสนามากมาย มีความกล้าหาญยิ่งใหญ่ ครอบครองแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาล เปรียบเหมือน

ตัวแทนของพระเจ้าปฤถุ บนโลกมนุษย ์

 

 ข้อมูลจากจารึกไพรปราสาท K.279 กวีพรรณนาเปรียบพระเจ้ายโศวรมันกับพระเจ้าปฤถุ

กษัตริย์ในตำนาน องค์ประกอบอุปมาในโศลกข้างต้นประกอบด้วย สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) 

ปรากฏในคำว่า yas แทนพระเจ้ายโศวรมัน, สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า 

 
18 vāgmī pragalbhaḥ smṛtimatibalavān-udagraḥ svavagrahaḥ kṛtaśilpas- avyasanas daṇḍa-nāyī-

upakāra-apakārayor dṛṣṭapratīkārī hrīmān-āpat-prakṛtyor-viniyoktā dīrghadūradarśī 

deśakālapuruṣakārakāryapradhānaḥ saṃdhi-vikrama-tyāga-saṃyama-paṇa-parac-chidra-vibhāgī 

saṃvṛto ’dīna-abhihāsya-jihma-bhrukuṭī-kṣaṇaḥ kāma-krodha-lobha-stambha-cāpala-upatāpa-

paiśunya-hīnaḥ śaklaḥ smitodagrābhibhāṣī  vṛddhopadeśācāra ityātmasaṃpat (AK.6.1.6) 
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pratinidhis-pṛthos รูปแทนหรือตั วแทนของพระเจ้าปฤถุ  คุณสมบัติที่ นำมาเปรียบเที ยบ 

(sādharmya) ปรากฏในคำว่า pṛthukīrtis มีเกียรติยศแผ่ไพศาล, pṛthuguṇas มีคุณมากมาย,   
pṛthuśrīs มีทรัพย์เหลือล้น, pṛthuvikramas มีความกล้าหาญมาก, pṛthupṛthvis ครอบครอง

แผ่นดินไว้มากมาย, เป็นคุณสมบัติของพระเจ้ายโศวรมัน กวีต้องการจะให้พระองค์โดดเด่นขึ้นจึงนำ

พระเจ้าปฤถุมาเปรียบเทียบ พระเจ้าปฤถุเป็นกษัตริย์ในตำนานคัมภีร์ศตปถพราหมณ์ ให้ข้อมูลว่า

พระองค์เป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกแต่งตั้ งเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดิน  (Dowson, 1957: 242)  

พระองค์เป็นโอรสของเวนะกับอังคะเหล่าฤษีทำพิธีชุบพระองค์ให้มีชีวิตขึ้นจากพระพาหาเบื้องขวาของ

บิดาที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ทันใดที่พระองค์เกิดมามีพระวรกายสง่างามดั่งพระอัคนี สัตว์โลกทุกหมู่

เหล่าก็ยินดีปรีดา เวนะบิดาของพระองค์ก็หลุดพ้นจากนรกขุมปุตระ (Dowson, 1957: 243) ตาม

ตำนานในคัมภีร์ปุราณะถือว่าการปกครองในสมัยของพระเจ้าปฤถุเป็นยุคทอง ในช่วงรอยต่อบิดาของ

พระองค์สิ้นพระชนม์กับช่วงก่อนที่พระองค์จะครองแผ่นดินเป็นกษัตริย์ แผ่นดินไร้กษัตริย์ช่วงนั้นทำ

ให้ภูมิเทวีถือโอกาสช่วงนี้ทำลายดูดทรัพย์กลับคืน เมื่อแผ่นดินแห้งแล้งไร้พืชผลธัญญาหารทำให้

ประชาชนเดือดร้อนเกิดจากการที่แผ่นดิน (ภูมิเทวี) ระงับการผลิดอกออกผลหรือกลืนระงับการออก

ผลไว้ พระองค์จึงดำเนินการปราบปรามภูมิเทวีโดยใช้ศรอชควะตามยิงภูมิเทวี นางร้องขอชีวิต  

โดยสัญญาว่าจะคายพืชผลธัญญาหารทุกอย่างที่ต้องการ โดยมีข้อแม้ว่าพระเจ้าปฤถุต้องประทานวัวให้ 

ด้วยวิธีนี้จึงจะสามารถคายน้ำนมออกมาได้ พระเจ้าปฤถุจึงสร้าง ‘สวยัมภู-มนู, วัว’ แล้วให้ดื่มกิน 

ภูมิเทวีเกิดเป็นพืชพรรณธัญญาหารเลี้ยงประชาชนของพระองค์ (Mani, 1975: 608-09) โดยการไว้

ชีวิตให้ภูมิเทวีพระเจ้าปฤถุจึงถือว่าเป็นบิดาของนาง นับแต่นั้นมาจึงได้ชื่อตามพระองค์ว่า ‘ปฤถิวี’  

จะเห็นได้ว่าทั้งคุณสมบัติของพระเจ้ายโศวรมันและคุณสมบัติของพระเจ้าปฤถุกษัตริย์ในตำนานล้วน

เป็นคุณสมบัติที่เสริมกันเปรียบเทียบให้เด่นชัดและมองเห็นภาพได้ขึ้นใจ การที่กวีเลือกเปรียบกษัตริย์

กับตำนานในเทพปกรณัมอินเดียทำให้อุปมาในโศลกโดดเด่นขึ้นเป็นการสร้างสรรค์บทกวีได้ไพเราะ 

โดยเฉพาะมีการเล่นเสียงที่คำว่า ‘ปฤถุ’ ซ้ำกันทุกคำในแต่ละบาท ศัพท์ที่แสดงการเปรียบเทียบ 

(upamāpratipādaka) ปรากฏในคำว่า iva ใช้เชื่อมอุปมานะเข้ากับอุปเมยะ เป็นอุปมาชนิดครบ

องค์ประกอบ (pūrṇopamā) และอุปมาปรากฏในประโยค นอกจากเปรียบกษัตริย์กับพระเจ้าปฤถุ

แล้ว ยังปรากฏการเปรียบกษัตริย์กับพระมนูกษัตริย์ในตำนานในจารึกหลักอ่ืนด้วย ดังข้อมูล  
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การเปรียบกษัตริย์กับพระมนู  

 กวีนำเรื่องราวบางตอนเกี่ยวกับหลักปกครองตามตำนานที่ปรากฏในคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ 

โดยนำพระมนูกษัตริย์ต้นแบบซึ่งตามตำนานเชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักกฎหมายและจารีตปกครอง

เผ่าพันธุ์มนุษย์มาเปรียบกับพระเจ้ายโศวรมัน โครงสร้างการเปรียบเทียบเป็นอุปมาครบองค์ประกอบ 

ข้อมูลจากจารึกปราสาทโลเลย K.323 ในโศลกท่ี 36  ดังนี้ 

 
 prajānuśāsano dharmmai-  r yyogīśvaraparāyaṇam ǀ  

 rājanyavandyacaraṇo   yo ’bhūn manur ivāparaḥ ‖ (K.323.36)  

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นผู้สั่งสอนประชาชน(ปกครอง-เพ่ือไป)สู่เป้าหมาย

ของพระผู้เป็นใหญ่แห่งโยคี โดยหน้าที่ทั้งหลาย ผู้มีพระบาทอันเหล่ากษัตริย์กราบไหว้บูชา 

ไดเ้ป็นเหมือนกับพระมนูอีกองค์ 

 ข้อความดังกล่าวจากจารึกโลเลย K.323 เป็นอุปมาครบองค์ประกอบ ปรากฏสิ่งที่ถูกเปรียบ

หรืออุปไมย (upameya) ในคำว่า ‘yas’ ซึ่งเป็นสรรพนามหมายถึงพระเจ้ายโศวรมัน สิ่งที่นำมา

เปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า ‘manu’ พระมนู ตามความเชื่อในตำนานที่มาจากคัมภีร์

ต่างๆ ในศาสนาพราหมณ์ พระมนูถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกและเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ด้วย นอกจากนี้

แล้วยังถือว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกผู้เป็นต้นกำเนิดวงศ์ของกษัตริย์แห่งสุริยวงศ์และจันทรวงศ์ด้วย 

(Rocher, 200: 5678-5679) ตามข้อมูลในตำนาน จักวาลมีเกิดและดับพระพรหมผู้สร้างจักรวาลก็มี

การเกิดดับด้วยเหมือนกัน โดยช่วงระหว่างการเกิดและการดับของพระพรหมเรียกชื่อว่า ‘มหากัลป์’ 

หรือมหากัปป์  เมื่อพระพรหมดับสลายจักรวาลจะมีแต่น้ ำผืนเดียวเป็นช่วงเวลาที่ เรียกว่า  

‘มหาประลัย’ วันหนึ่งของพระพรหมเรียกชื่อว่า ‘กัลปกาล’ 1 กัปป์ หรือ 1 วัน ของพระพรหม 

แบ่งเป็น 14 ช่วงเวลา หรือ ‘ช่วงมันวันตระ’  ผู้ปกครองสูงสุดหรือราชาในแต่ละ 14 ช่วง คือพระมนู 

ฉะนั้นจึงมีพระมนู 14 องค์มากำเนิดหรืออวตารในแต่ละช่วง (Mani, 1975:482) ในช่วงมันวันตระ

ปัจจุบันเป็นพระมนูองค์ที่ 7 หรือ ‘ไววัสวัตมนู’ ผู้กำเนิดมาจากพระอาทิตย์ นับว่าเป็นกษัตริย์ต้น

กำเนิดสุริยวงศ์ด้วย ตามตำนานในคัมภีร์ปุราณะเล่มต่างๆ พระมนูได้ช่วยปลาตัวเล็กซึ่งได้ร้องขอให้

พระองค์ช่วยเหลือและสัญญาว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเติบโตขึ้นจะช่วยพระมนูให้

รอดพ้นจากภัยภิบัติครั้งนี้ได้ พระมนูจึงเลี้ยงปลาไว้ตั้งแต่ตัวเล็ก-จนโต โดยเปลี่ยนภาชนะตามขนาด

ปลาที่เติบโตขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งปลาตัวโตมีขนาดใหญ่ไม่สามารถจะอาศัยอยู่ในภาชนะใดๆ ได้ 
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สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ในทะเลเท่านั้น ต่อมาพระมนูได้รับการแจ้งเตือนจากพระวิษณุผู้จำแลงเป็นเทพ

มาบอกล่วงหน้าให้ตระเตรียมเรือออกเดินทางพร้อมกับเหล่าฤษี พืชพรรณ และสัตว์เลี้ยง ปลาตัวใหญ่

ก็ว่ายน้ำมาช่วยพระมนูไปสู่สถานที่ปลอดภัยตามคำสัญญา (Danielou, 1985: 166-67) พระมนู 

ผู้รอดพ้นจากภัยพิบัติโดยการช่วยเหลือของปลาในครั้งนี้ก็ เริ่มสร้างสังคมใหม่ วางหลักปกครองเป็น

ผู้นำปกครองสังคมมนุษย์ที่วางแบบแปลนไว้ และมีราชาอีกหลายองค์สืบทอดปกครองต่อจากพระมนู

นับจากนั้น      
 คุณสมบัติที่ใช้เปรียบเทียบ (sādharmya) คือคุณลักษณะหรือบทบาทของพระเจ้ายโศวรมัน

ในด้านการปกครองประชาชนของพระองค์ ข้อมูลในโศลกข้างต้น กล่าวถึงการสั่งสอนหรือการ

ปกครองประชาชน เพ่ือนำประชาชนนั้นไปสู่เป้าหมายของพระผู้เป็นใหญ่แห่งโยคี19 โดยหน้าที่

ทั้งหลาย ‘prajānuśāsano dharmmair yogīśvaraparāyaṇam’ กวีจะเปรียบคุณสมบัติด้านนี้ของ

พระเจ้ายโศวรมัน จึงได้นำเอาคุณสมบัติของพระมนูในด้านการปกครองเหมือนกันมาเปรียบเทียบ 

หลักการปกครองในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแหล่งที่มาของธรรมหรือหน้าที่สำคัญมี 4 -5 แหล่งได้  

แก่ คัมภีร์ศรุติ คัมภีร์สมฤติ อาจาระของสัตบุรุษ สิ่งที่เป็นที่รักสำหรับอาตมันของตนเอง และความ

ปราถนาที่ตั้งไว้ชอบ (yājñ.1.7) และหน้าที่ใดๆ ก็ตาม ที่พระมนูได้ประกาศไว้สำหรับคนใดคนหนึ่ง 

หน้าที่ทั้งหมดนั้นได้ชื่อว่าสอนกันแล้วในพระเวท ล้วนสำเร็จเป็นสรรพวิทยาทั้งหมด (Mdh.2.6) 

หลักธรรมหรือแหล่งธรรมที่ใช้เป็นหลักในการปกครองมีปรากฏในคัมภีร์สมฤติหรือธรรมศาสตร์ คัมภีร์

ธรรมศาสตร์ที่สำคัญมี 18-20 สำนัก (yājñ.1.4-5) แต่ละสำนักเชื่อว่าคัมภีร์ธรรมศาสตร์พระมนูผู้เป็น

กษัตริย์ในตำนานเป็นผู้วางหลักเกณฑ์ไว้ ธรรมหรือหน้าที่สำหรับแต่ละคนที่วางหลักไว้ในธรรมศาสตร์

ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือไปสู่ความเกษมหรือโมกษะ ตามข้อมูลคัมภีร์ปุราณะบางเล่ม เช่น ภาควตปุราณะ 

กล่าวว่า ปลาที่มาช่วยพระมนูในช่วงน้ำท่วมจักรวาลได้ต่อสู้กับอสูรหยครีวะเพ่ือนำคัมภีร์พระเวทที่ถูก

โขมยไปจากพระพรหมในช่วงที่พระพรหมหลับกลับคืนมาให้พระมนู  และสอนคัมภีร์นั้นให้พระมนูใช้

ปกครองประชาชนด้วย (Danielou, 1985: 67) คุณสมบัติของพระมนูที่นำมาเปรียบเทียบกับ 

 
19  ฝั่งหรือเป้าหมายแห่งผู้เป็นใหญ่ในหมู่โยคี เป็นคุณสมบัติของฤษียาชญวัลกยะผู้เป็นฤษีในตำนานและเช่ือว่าเป็นผู้ประพันธ์คัมภีร์

หลายเล่ม โดยเฉพาะ ‘คัมภีร์ยาชญวัลกยสมฤติ’ ดังข้อมูลโศลกในบทแรกของคัมภีร์ ‘yogīśvaraṃ yājñvalkyaṃ- saṃpūjya 

munayo ’bruvanǀ varṇāśram etarāṇāṃ no- brūhi dharmān aśeṣataḥ‖ (yājñ.1.1) พระมุนีทั้งหลาย ครั้นทำการบูชา

ฤษียาชญวัลกยะ ผู้เป็นใหญ่ในหมู่โยคีแล้ว ได้สอบถามและขอร้องว่า จงบอกหลักอาศรมสำหรับวรรณะ และหน้าที่ทั้งหลายประจำ

วรรณาศรมนั้น แก่พวกเราทั้งหลาย  
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พระเจ้ายโศวรมันเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น โดยพระเจ้ายโศวรมันผู้ถูกเปรียบ หรือเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ 

(upameya) ปรากฏเด่นชัดเสริมพระสถานภาพและคุณค่าของพระองค์ให้เป็นที่เคารพยำเกรง 

โดยเฉพาะในโศลกได้กล่าวว่า ‘พระองค์เป็นผู้มีพระบาทอันเหมาะสมแก่ความเคารพสำหรับราชา

ทั้งหลาย’ rājanyavandyacaraṇo กวีซึ่งผู้อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์จริงหรือร่วมสมัยกับกษัตริย์  

ได้สะท้อนภาพของพระเจ้ายโศวรมันผ่านบทกวีที่ตนเองรจนาขึ้นได้งดงาม องค์ประกอบที่บ่งบอกการ

เปรียบเทียบในข้อมูลข้างต้น ปรากฏ ‘iva’ ศัพท์แสดงการเปรียบเทียบ (upamāpratipādaka) 

อุปมาดังกล่าวข้างต้นปรากฏในประโยค  

 

การเปรียบกษัตริย์กับพระเจ้าทิลีปะ  

กวีนำพระเจ้าทิลีปะวีรบุรุษในตำนานที่ปรากฏในเทพปกรณัมมาเปรียบกับพระเจ้ายโศวรมัน

ด้วยวีธีอลังการ ชนิดอุปมา ดังนี้ 

 
 yo vipatsv api sadvṛttiṃ  nandinīṃ sarvvakāmadām ǀ  

 prajāsaṃpatkarīn dhenuṃ  dilīpa iva nājahāt ‖ (K.323.39) 

คำแปล: แม้ในยามวิกฤต พระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ก็ไม่ละทิ้งคุณธรรมซึ่งเหมือนแม่วัว

นันทินีผู้ให้ความปรารถนาทุกอย่างนำแต่ความเจริญมาให้แก่ประชาชน(ของพระองค์) 

เหมือนพระเจ้าทิลีปะฉะนั้น  

 ข้อมูลข้างต้นจากจารึกโลเลย K.323 กวีพรรณนาเปรียบพระเจ้ายโศวรมันกับพระเจ้าทิลีปะ

กษัตริย์ในตำนาน องค์ประกอบความเป็นอุปมาประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ปรากฏ

ในคำว่า yas แทนพระเจ้ายโศวรมัน, (2) สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ในคำว่า dilīpas  

พระเจ้าทิลีปะ, (3) คุณสมบัติสำหรับเปรียบเทียบ (sādharmya) ปรากฏในคำว่า  sadvṛttim 

คุณธรรม, ความประพฤติดี (4) ศัพท์แสดงการเปรียบเทียบ (upamāpratipādaka) ปรากฏในคำว่า 

iva เป็นอุปมาครบองค์ประกอบ (pūrṇopamā) ปรากฏอุปมาในประโยค 

 จะเห็นได้ว่ากวีจะพรรณนาคุณธรรมของกษัตริย์ แม้ในยามวิกฤตพระองค์ก็ไม่ละทิ้งคุณธรรม 

เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่เหมาะสมและสวยงาม เป็นการสดุดีเสริมอำนาจของกษัตริย์ให้เด่นสง่าขึ้นกวี  

จึงนำพระเจ้าทิลีปะกษัตริย์ในตำนาน และคุณธรรมของกษัตริย์องค์นี้เป็นที่รับรู้และจดจำในหมู่

ประชาชน ตามตำนานพระเจ้าทิลีปะถูกแม่วัวสุรภีสาปเพราะพระองค์เผลอสติลืมทำความเคารพแม่วัว
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ที่นอนอยู่ใต้ต้นกัลพฤกษ์คราวเสด็จไปเคารพพระอินทร์ถือว่าเป็นการดูหมิ่น พระองค์จึงถูกแม่วัวสาป

ไม่ให้มีบุตรโอรสจนกว่าพระองค์จะดูแลเลี้ยงดูลูกวัวนันทินีผู้เป็นลูกตนอย่างดีจึงจะพ้นคำสาป   

พระเจ้าทิลีปะต้องการมีโอรสกับพระนางสุทักษิณาจึงไปหาฤษีวษิฏฐะให้ช่วย และฤษีบอกเรื่องราว 

ทุกอย่าง พระองค์จึงทำตามเอาใจใส่เลี้ยงดูวัวทันทินีจนเป็นที่น่าพอใจ ในวันหนึ่งวัวนันทินีวิ่งเข้าไปใน

เขตป่าลึก ส่วนพระเจ้าทิลีปะก็เสด็จตามไปด้วยและเผลอหลงมนต์เสน่ห์ทิวทัศน์ในป่าไม้ ทันใดนั้นวัว

นันทินีก็เข้าไปในเขตหวงห้ามซึ่งพระนางปรวตีเป็นเจ้าของมีราชสีห์คอยปกปักรักษา ราชสีห์จะจับวัว

นันทินีกินเป็นอาหารสัตว์ที่เข้ามาในเขตหวงห้ามที่ตนเฝ้าไว้ พระเจ้าทิลีปะก็ตามเสด็จไปช่วยเตรียม

น้าวศรจะยิงสิงห์แต่ก็สู้ไม่ได้ เพราะสิงห์มีอำนาจเหนือกว่าถูกมนต์สะกดไว้ยืนนิ่ง กษัตริย์หมดหนทาง

เพ่ือรักษาชีวิตแม่วัวจึงพร้อมยอมตนพลีกายให้สิงห์กินตนเองแทนแม่วัว ทิ้งคันศรคุกเข่าขอร้องอ้อน

วอน ทันใดนั้นสิงห์ก็หายวับไป ปรากฏเป็นแม่วัวนันทินีและนางก็สารภาพว่าเป็นผู้สร้างเรื่องนี้ขึ้นมา

เองเพ่ือทดสอบพระองค์ เหตุการณ์นี้ทำให้พระเจ้าทิลีปะได้รับพรจากแม่วัวนันทินีสามารถมีโอรสได้  

พระโอรสที่เกิดกับพระองค์นี้ต่อมาภายหลังได้เป็นกษัตริย์รฆุ (Mani, 1975: 241-42) จะเห็นได้ว่า

สิ่งที่นำมาเปรียบมีความโดดเด่นทำให้ภาพกษัตริย์มีคุณธรรมอย่างไรชัดเจนขึ้น ปรากฏเป็นอุปมาที่

บรรยายภาพได้เหมาะสมและสวยสดงดงาม นอกจากเปรียบพระเจ้ายโศวรมันกับกษัตริย์ในตำนาน

แล้ว กวียังนำอรชุนตัวละครเอกในมหาภารตะมาเปรียบกับกษัตริย์ด้วย ดังนี้   
 

เปรียบกษัตริย์กับอรชุนตัวละครเอกในมหาภารตะ 

อรชุนเป็นชื่อละครตัวละเอกในมหาภารตะเป็นวีรบุรุษที่ชาวอินเดียโบราณนับถือ กวีนำตัว

ละครเอกนี้มาเปรียบกับพระเจ้ายโศวรมัน ดังนี้ 

 

 yas savyadakṣiṇakṣipta-  śaro harisuhṛd yudhi ǀ  

 eko gograhaṇe vīro   jahāra vijayaśriyam ‖ (K.95.34) 

คำแปล: พระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ผู้ชำนาญการยิงศรด้วยพระหัตถ์ซ้าย-ขวา(ถนัดในการ

ใช้ศรด้วยมือ 2 ข้าง) มีพระหริ(กฤษณะ)เป็นเพ่ือนในสงคราม(พระองค์)ผู้เดียวเป็นผู้กล้า

หาญในการยึดครองโลก ทรงได้รับชัยชนะและความรุ่งเรือง 

 

 ข้อมูลข้างต้นจากจารึกเขาพระบาท K.95 กวีพรรณนาเปรียบพระเจ้ายโศวรมันกับอรชุน 

ตัวละครเอกในมหาภารตะ องค์ประกอบอุปมาข้างต้นประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya)  



 181 
 

 

ในคำว่า yas แทนพระเจ้ายโศวรมัน (2) คุณสมบัติ สำหรับ เปรียบ (sādharmya) ในคำว่า 

savyadakṣiṇakṣiptaśaras harisuhṛd ผู้มีลูกศรอันยิงไปด้วยมือซ้าย-ขวา มีพระหริเป็นสหาย จะเห็นได้

ว่ากวีละสิ่ งที่นำมาเปรียบ (upamāna) และละศัพท์แสดงการเปรียบ (upamāpratipādaka)  

เป็นอุปมาขาดองค์ประกอบ (luptopamā) อุปมาปรากฏในคำสมาส จะเห็นได้ว่ากวีแฝงการ

เปรียบเทียบไว้ในคำศัพท์ ซึ่งแสดงคุณสมบัติของอรชุนตัวละเอกในมหาภารตะ อรชุนเป็นผู้ชำนาญ 

ในการใช้ศร หรือมีฉายาอีกชื่อว่า ‘savyasācin’20 และที่สำคัญในคำศัพท์ว่าผู้มีพระหริเป็นสหาย ซึ่ง

ทำให้เห็นภาพพระวิษณุอวตารเป็นพระกฤษณะทำหน้าที่เป็นสารถีให้อรชุนในสนามรบที่ทุ่งกุรุเกษรตร 

นอกจากเปรียบกษัตริย์กับตัวละครเอกในมหาภารตะแล้ว ยังปรากฏการเปรียบเทียบกษัตริย์กับ  

จารบุรุษในจารึกหลักอ่ืน ดังนี้ 

 

การเปรียบกษัตริย์กับจารบุรุษ  

จารบุรุษเป็นตำแหน่งขุนนางที่พระราชาแต่งตั้งไว้คอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของศัตรูในรัฐ

ปริมณฑล และความเป็นอยู่ของประชนชนและขุนนางหน้าที่อ่ืน กวีนำบุคคลผู้มีตำแหน่งนี้มาเปรียบ

กับพระเจ้ายโศวรมัน ดังนี้ 

 
 nirāvaraṇabuddhitvā-   t sarvvaṃ vedyaṃ vidan napi ǀ  

 rājasthitir alaṅghyeti   cāracakṣur babhūva yaḥ ‖ (K.279.37) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงทราบเรื่องที่ควรรู้ทุกอย่างว่า ‘การดำรงอยู่ของ

ความเป็นพระราชาจะไม่เป็นสิ่งที่ใครสามารถทำลายได้’ เพราะทรงรู้ถึงสิ่งอันไม่มีอะไร

สามารถปิดกั้น (ไม่ให้ทราบได้) จึงได้ทรงเป็นเหมือนจารบุรุษแล้ว 

 

 ข้อมูลดังกล่าวจากจารึกไพรปราสาท K.279 กวีเปรียบพระเจ้ายโศวรมันกับจารบุรุษ อุปมา 

ที่ปรากฏในโศลกข้างต้นประกอบด้วย สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ในคำว่า yas สรรพนามแทน 

พระเจ้ายโศวรมัน สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ในคำว่า cāracakṣus เป็นคำสมาสจากศัพท์ 

 
20  ชื่อว่า ‘สวฺยสาจินฺ’ เพราะถนัดในการใช้ศรด้วยมือทั้งสองข้างเท่ากัน มีคำอธิบายในคัมภีร์มหาภารตะ  อุทโยคบรรพ กาณฑ์ที่ 39 

โศ ล ก ที่  1 7  ดั ง นี้  ubhau me dakṣiṇau pāṇī gāṇḍīvasya vikarṣaṇe |-tena devamanuṣyeṣu savyasācīti māṃ viduḥ‖ 

(Mbh.4.39.17) สื บ ค้ น เมื่ อ  2 2  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 6 5  จ าก  https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/mahabharata-

sanskrit/d/doc986736.html 

https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/mahabharata-sanskrit/d/doc986736.html
https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/mahabharata-sanskrit/d/doc986736.html
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cāra+cakṣus ผู้มีดวงตาเหมือนจารบุรุษ หรือผู้เป็นเหมือนจารบุรุษ จารบุรุษถือว่าเป็นหน่วยงานและ

เป็นบุคคลสำคัญที่กษัตริย์ส่งไปคอยสอดส่องกิจการของรัฐหรืออาณาจักรต่างประเทศ และเมืองต่างๆ

ที่อยู่ในปกครองของพระองค์เพ่ือทราบพฤติกรรมของขุนนางว่ามีความซื่อสัตย์และคอยเอาใจใส่หน้าที่

ของตนเพ่ือดูแลอาณาประชาราษฏร์หรือไม่ ในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ได้วางหลักว่า ในแต่ละเมือง

กษัตริย์พึงแต่งตั้งผู้ดูแลกิจการในเมืองทั้งหมดไว้ 1 คน21 (sarvārthacintaka) ผู้ดูแลกิจการนั้นจะ

คอยสอดส่องตรวจดูขุนนางทั้งหมดและใช้จารบุรุษในการสำรวจพฤติกรรมของขุนนางในรัฐด้วย22  

ในเวลากลางคืนก่อนบรรทมกษัตริย์ต้องปรึกษาข้อราชการกับมนตรีหรือทรงพิจารณาด้วยพระองค์เอง 

หน่วยงานเกี่ยวกับจารบุรุษจะมีบทบาทสำคัญคอยรายงานความพอใจและความไม่ชอบใจของ

ประชาชนที่มีต่อพระองค์23 เพราะฉะนั้นจารบุรุษจึงมีบทบาทสำคัญในการดำรงอยู่ของรัฐ ในโศลก

ข้างต้นคุณสมบัติของสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ทราบสิ่งที่ควรทราบทุกอย่างเพราะเป็นผู้รู้ไม่มีอะไรขวางกั้น

ว่าความเป็นพระราชาจะดำรงอยู่ ได้อย่างไรจะไม่ถูกทำลายอย่างไร nirāvaraṇabuddhitvāt 

sarvvaṃ vedyaṃ vidan..rājasthitir alaṅghyā คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของพระเจ้า 

ยโศวรมัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในกิจการทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกอาณาจักรของ

พระองค์ การงานกิจการเหล่านี้ต้องอาศัยจารบุรุษเป็นหูเป็นตาให้พระองค์ แต่กวีเพ่ือจะยกย่องและ

สดุดีกษัตริย์ให้เด่นขึ้นจึงใช้อลังการชนิดอุปมาเป็นเครื่องมือในการบรรยายภาพเปรียบพระองค์เป็น

เหมือนจารบุรุษ ในโศลกดังกล่าวไม่มีศัพท์แสดงการเปรียบ (upamāpratipādaka) ซึ่งถูกละไว้  

เป็นอุปมาขาดองค์ประกอบ (luptopamā) ปรากฏอุปมาในคำสมาส นอกจากเปรียบกษัตริย์กับบุคคล

แล้ว ในจารึกยโศธราศรมยังปรากฏการเปรียบกษัตริย์กับธรรมชาติ ดังนี้  

 

การเปรียบกษัตริย์กับธรรมชาติ 

 กวีนำสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาเปรียบกับกษัตริย์ โดยเฉพาะดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เป็น 

สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นบทอุปมาปรากฏโดดเด่นในจารึกยโศธราศรม ดังนี้ 

 

 
21  nagare nagare caikaṃ-kuryāt sarvārthacintakamǀ  

     uccaiḥsthānaṃ ghorarūpaṃ nakṣatrāṇām iva graham‖ (Mdh.7.121) 
22  sa tān anuparikrāmet sarvān eva sadā svayamǀ  

     teṣāṃ vṛttaṃ pariṇayet  samyag rāṣṭreṣu tac caraiḥ‖ (Mdh.7.122) 
23  kṛtsnaṃ cāṣṭavidhaṃ karma pañcavargaṃ ca tattvataḥǀ  

    anurāgāparāgau ca pracāraṃ maṇḍalasya ca‖ (Mdh.7.154) 
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 catuṣṣaṣṭikalāvalyā   vālyāt prabhṛti puṣkalaḥ ǀ  

 akṣayo yo ’kalaṅko ’pi  khyāto mṛdukaro bhuvi ‖ (K.290.22) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นผู้สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ไม่ด่างพร้อย ไปด้วย

หมวดมู่วิชาความรู้ 64 ศาสตร์ ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ถูกขนานนามว่าเป็นพระจันทร์บนโลก 

 

 ข้อมูลข้างต้นจากจารึกปราสาทเทพนม K.290 กวีพรรณนาเปรียบกษัตริย์กับดวงจันทร์ 

องค์ประกอบที่แสดงความเป็นอุปมาปรากฏดังนี้ (1) กล่าวถึงสิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ปรากฏใน

คำว่า yas สรรพนามแทนพระเจ้ายโศวรมัน (2) กล่าวถึงสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏ

ในคำว่า mṛdukaras เป็นเหมือนพระจันทร์ (3) กล่าวถึงคุณสมบัติที่นำมาเปรียบ (sādharmya) 

ป ราก ฏ ใน ข้ อ ค ว าม ว่ า  vālyāt prabhṛti puṣkalas akṣayo akalaṅkas api เป็ น ผู้ ส ม บู รณ์   

ไม่บกพร่อง ไม่เสื่อม ด้วยหมวดหมู่วิชา 64 ศาสตร์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ จะเห็นว่าคุณสมบัติที่นำมา

เปรียบเป็นคุณสมบัติร่วมกันระหว่างกษัตริย์กับดวงจันทร์ คุณสมบัติในโศลกนี้หมายถึงลักษณะ 

การปรากฏช่วงเวลาของดวงจันทร์ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ  ‘kalā-’ ในคำสมาส ‘catuṣṣaṣṭi- 

kalāvalī’ เป็นคำนามสตรีลิงค์ แปลว่าเสี้ยว, เศษ, ส่วน, ศิลปศาสตร์, ความชำนาญ หมายถึงเศษ

เสี้ยวหนึ่งในจำนวนทั้งหมด (Williams, 2011 261) ใช้เป็นหน่วยนับเวลาโดยเฉพาะช่วงระยะเวลา

ของดวงจันทร์ซึ่งมี 16 เสี้ยว ตามระยะเวลาที่ปรากฏข้างขึ้น-แรม ในวันข้างแรมพระจันทร์จะค่อยๆ

ลดลงทีละเสี้ยวจนถึงวันพระจันทร์ดับ (อมาวสี) รวม 15 เสี้ยว ในเวลาพระจันทร์ข้างข้ึน แต่ละวันก็จะ

เพ่ิมเสี้ยวขึ้นจนถึงพระจันทร์เต็มดวงหรือเต็ม 15 กลา ในเสี้ยวที่ 16 พระจันทร์จะปรากฏโดยไม่มีการ

ขึ้น-แรม ส่วน kalā ที่เป็นคุณสมบัติลักษณะของกษัตริย์-สิ่งที่ถูกเปรียบ หมายถึงหมวดหมู่ศิลปศาสตร์ 

64 แขนง (Williams, 2011: 261) และคัมภีร์กามสูตรของวาตสยายนะ (อ้างถึงใน Banasik, 

2014: 7-8) ให้ข้อมูลไว้ 64 ศิลปศาสตร์ จะเห็นได้ว่ากวีเมื่อจะสดุดีกษัตริย์เปรียบกับธรรมชาติจะนำ

ข้อมูลที่รับรู้ร่วมกันและและคุณสมบัติของสิ่งนั้นเป็นลักษณะที่โดดเด่น เช่นดวงจันทร์ซึ่งมีลักษณะ  

ไม่บกพร่องมีความสมบูรณ์เพราะมีการขึ้น-แรมตลอดเวลาแสดงถึงลักษณะไม่บกพร่อง ซึ่งเมื่อนำมา

เปรียบกับกษัตริย์ผู้มีศิลปศาสตร์โดยการศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนตั้งแต่เยาว์วัย ทำให้ภาษาที่สื่อออกมา

ปรากฏภาพพจน์ที่โดดเด่นมีความไพเราะสวยงาม นอกจากเปรียบกษัตริย์กับดวงจันทร์สิ่งที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติแล้ว ยังปรากฏการเปรียบเทียบกษัตริย์ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาติ ดังนี้   
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 padmonnatis tamassraṣṭam  anyatejo ’layaṅ gatam ǀ  

 lagnaḥ kakubhi rāgaś ca  yasya raver ivodaye ‖ (K.701.18) 

คำแปล: เมื่อการเสด็จอุบัติขึ้นของพระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)เป็นเหมือนกับการอุบัติขึ้น 

(ของดวงอาทิตย์) ดอกบัวก็แย้มบาน ความมืดก็เลือนหาย เดชานุภาพของกษัตริย์องค์อ่ืนก็

อับแสง ท้องฟ้าที่ขอบฟ้าก็กลายเป็นสีแดง 

 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 กวีพรรณนาพระเจ้ายโศวรมันเปรียบกับดวงอาทิตย์ 

องค์ประกอบความเป็นอุปมาประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ปรากฏในคำว่า yasya 

เป็นสรรพนามแทนพระเจ้ายโศวรมัน (2) สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า raves 

ดวงอาทิ ตย์ (3) คุณ ส มบัติที่ นำมาเปรียบ (sādharmya) ปรากฏในข้อความว่า padmonnatis 

tamassraṣṭam anyatejas alayaṃ gatam lagnaḥ kakubhi rāgas ดอกบัวแย้มบาน, ความมืดดับ

สูญ, ดาวดวงอ่ืนดับแสง, ท้องฟ้าที่ขอบฟ้ากลายเป็นสีแดง ลักษณะดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของดวง

อาทิตย์ (4) ปรากฏศัพท์แสดงการเปรียบ (upamāpratipādaka) ในคำว่า iva เป็นอุปมาครบ

องค์ประกอบ ปรากฏอุปมาในประโยค จะเห็นได้ว่ากวีนำคุณสมบัติของดวงอาทิตย์เป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติที่เห็นเด่นชัดมาเปรียบกับกษัตริย์ทำให้เห็นภาพพจน์ที่บรรยายออกมาด้วยภาษาที่เสริมด้วย

อลังการมีความสวยงามไพเราะ กวีนอกจากนำธรรมชาติมาเปรียบกับกษัตริย์แล้ว ยังได้นำคุณสมบัติ

ด้านอื่นๆมาเปรียบกับคุณสมบัติของกษัตริย์ ดังนี้  

 

 การเปรียบคุณสมบัติของกษัตริย ์

 กวีมักจะนำคุณสมบัติในธรรมชาติ เช่น รัศมีจากดวงอาทิตย์ ความร้อนและลักษณะอำนาจ

จากทะเล อำนาจของสิ่งมีชีวิต เช่นราชสีห์และนักบวช มาเปรียบกับคุณสมบัติที่มีในตัวกษัตริย์สร้าง

เป็นอลังการประเภทอุปมา ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป 

 

การเปรียบความรู้กษัตริย์กับน้ำอมฤต 

 กวีประพันธ์บทกวีขึ้นโดยใช้วิธีอุปมาด้วยการนำข้อมูลความรู้ด้านจักรวาลวิทยาโดยนำ

คุณสมบัติของดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีหล่อเลี้ยงดวงจันทร์มาเป็นข้อมูลในการเปรียบการรับความรู้ของ

กษัตริย์จากปากครู การเปรียบเทียบด้วยคุณสมบัติลักษณะเช่นนี้ ปรากฏในจารึกปราสาทกอมนับ 

K.701 โศลกท่ี 21 ดังนี้  
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 saṅkrāntaṃ yanmukhe jñānam  ekavācā guror mmukhāt ǀ  

 suṣumnayāṅśumadvimbād   induvimba ivāmṛtam ‖ (K.701.21) 

คำแปล: ความรู้ออกมาจากปากของครู เข้าไปในพระโอษฐ์ของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) 

โดยช่องทามนต์ช่องทางเดียว เหมือนน้ำอมฤตออกมาจากแดนรัศมีดวงอาทิตย์ โดยช่องทาง

จุดศูนย์กลาง (สุษุมนา) เข้าไปสู่รัศมีแสงจันทร์ ฉะนั้น 
 

 อุปมาในโศลกข้างต้นปรากฏสิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ในคำว่า jñāna แปลว่าความรู้ สิ่งที่

นำมาเปรียบ (upamāna) คือ amṛta น้ำอมฤต คุณสมบัติทั้งสองของสิ่งที่ถูกเปรียบและสิ่งที่นำมา

เปรียบ (sādharmya) คือลักษณะที่คล้ายกัน โดยลักษณะของความรู้เป็นคุณสมบัติของครูที่สอนและ

ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์คือพระเจ้ายโศวรมัน ช่องทางที่ความรู้จะมาสู่กษัตริย์ได้คือช่องทางมนต์ ekavāc

ซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่จะสามารถเข้าไปในพระองค์ได้ เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนกวีจึงนำน้ำอมฤตซึ่งเป็น

คุณสมบัติของดวงอาทิตย์ aṅśumad เข้ามาสู่รัศมีดวงจันทร์ induvimba ลักษณะช่องทางที่รัศมีของ

ดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาสู่รัศมีดวงจันทร์ได้คือช่องทาง suṣumnā ช่องทางนี้ ในด้านจักรวาลวิทยา  

ดวงอาทิตย์มีรัศมีนับได้จำนวน 1000 รัศมีที่สำคัญมี 7 รัศมีหรือช่องทางส่องแสง ซึ่งส่องแสงจาก 

ดวงอาทิตย์เพ่ือหล่อเลี้ยงดาวเคราะห์และดาวดวงอ่ืนๆ ได้แก่ รัศมี  suṣumnā ซึ่งเป็นช่องรัศมีหล่อ

เลี้ยงดวงจันทร์ มีสีขาว ส่องแสงกระจายไปรอบข้างและพุ่งขึ้นข้างบน นอกจากนี้ยังมีรัศมีอ่ืนๆจาก 

ดวงอาทิตย์ที่หล่อเลี้ยงดาวเคราะห์ดวงอ่ืน เช่น  รัศมี harikeśa หล่อเลี้ยงดาวดวงต่างๆ รัศมี 

viśvaśravas หล่อเลี้ยงดาวศุกร์ (Venus) รัศมี sampadvasu หล่อเลี้ยงดาวอังคาร (Mars) รัศมี 

arvāvasu หล่ อ เลี้ ย งดาวพฤหั ส  (Jupiter) รัศมี  svarāt หล่ อ เลี้ ย งดาว เสาร์  (Saturn) รัศมี  

viśvakarman ห ล่ อ เลี้ ย งด าว พุ ธ  (Mercury) (Tagare, 2000: 238-39) ศั พ ท์ ที่ แ ส ด งก าร

เปรียบเทียบ (pratipādaka) คือ iva อุปมาดังกล่าวเป็นอุปมาครบองค์ประกอบ 

 การเปรียบคุณสมบัติความรู้ที่กษัตริย์ได้รับจากปากครูดังกล่าวกับลักษณะดวงอาทิตย์เปล่ง

รัศมีหล่อเลี้ยงดวงจันทร์ แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในด้านจักรวาลวิทยาของกวีและสามารถนำมา

ประกอบสร้างเป็นอุปมาเพ่ือเปรียบกับกษัตริย์ให้โดดเด่นขึ้น นอกจากเปรียบคุณสมบัติด้านความรู้ของ

กษัตริย์แล้วกวียังเปรียบคุณสมบัติด้านเดชานุภาพกับไฟมหาสมุทร ดังนี้   
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 gambhīrāhlādivapuṣo   yato jagati dussahaḥ ǀ  

 prasasāra pratāpāgni-   -r agnir ekārṇṇavād iva ‖ (K.323.18) 

คำแปล: ไฟคือพระบรมเดชานุภาพไหลซ่านออกจากพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) 

ผู้มีพระวรกายล้ำลึกและเป็นบ่อเกิดแห่งความยินดี เป็นสิ่งที่ทนได้ยากในโลก เหมือนไฟ 

ที่ไหลออกจากมหาสมุทรผืนเดียว 

 

 ข้อมูลจากจารึกโลเลย K.323 กวีพรรณนาเปรียบเทียบไฟเดชานุภาพของพระเจ้ายโศวรมัน

กับไฟในมหาสมุทรผืนเดียว องค์ประกอบความเป็นอุปมาในโศลกข้างต้นประกอบด้วย (1) ปรากฏสิ่ง

ที่นำมาเปรียบ (upameya) ในคำว่า pratāpāgnis ไฟคือพระบรมเดชานุภาพ (2) ปรากฏสิ่งที่นำมา

เปรียบเทียบ (upamāna) ในคำว่า agnis ekārṇṇavat ไฟจากมหาสมุทรผืนเดียว (3) คุณสมบัติ

สำหรับเปรียบเทียบ ปรากฏในข้อความว่า gambhīrāhlādivapuṣas ผู้มีกายล้ำลึกเป็นบ่อเกิดแห่ง

ความยินดี (4) ปรากฏศัพท์แสดงการเปรียบเทียบ (upamāpratipādaka) ในคำว่า iva เป็นอุปมา

ครบองค์ประกอบ (pūrṇopamā) ปรากฏอุปมาในประโยค นอกจากเปรียบไฟเดชานุภาพของกษัตริย์

แล้ว ยังปรากฏการเปรียบเทียบศักติของกษัตริย์กับศักติราชสีห์และดาบสด้วย ดังนี้ 

   
 śaminā yena guptāpi   kṛtye śaktiḥ prakāśitā ǀ  

 tāpasābhena hariṇā   nakhālīva guhaukasā ‖ (K.323.26) 

คำแปล: พลัง (อำนาจ) อันพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีความสงบ ทรงควบคุมไว้ 

เหมือนดาบส แต่ในเวลาที่จะใช้งาน ก็ทรงเปิดเผยให้เห็น เหมือนราชสีห์ ซึ่งซ่อนกรงเล็บไว้ 

ฉะนั้น 

 ข้อมูลจากจารึกโลเลย K.323 กวีพรรณนาเปรียบศักติของกษัตริย์กับศักติดาบสและราชสีห์ 

องค์ประกอบความเป็นอุปมาในโศลกข้างต้นประกอบด้วย (1) ปรากฏสิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya)  

ในคำว่า yena สรรพนามหมายถึงพระเจ้ายโศวรมัน (2) สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏ

ในคำว่า tāpasā- hariṇā ดาบสกับราชสีห์ (3) คุณสมบัติที่นำมาเปรียบ (sādharmya) ปรากฏ 

ในข้อความว่า kṛtye śaktis prakāśitā เมื่อจะใช้งาน ทรงแสดงศักติให้ เห็น (4) ปรากฏศัพท์แฝง

แสดงการเปรียบ (upamāpratipādaka) ในคำว่า tāpasābha เหมือนดาบส ปรากฏอุปมาในคำตัทธิต 
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 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ากวีเมื่อจะบรรยายภาพกษัตริย์ทรงใช้ศักติอย่างไรได้นำเอาดาบสกับ

ราชสีห์ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนและเข้าใจได้ ดาบสแม้จะมีตบะกล้าแข็งแต่ก็สงบนิ่ง 

ส่วนราชสีห์เมื่อจะทำลายศัตรูจะใช้กรงเล็บตะปบเยื่อในทันทีทันใด การเปรียบเทียบลักษณะดังกล่าว

ทำให้ภาษาที่สื่ออกมาปรากฏภาพพจน์ที่สวยงามไพเราะ นอกจากเปรียบศักติของกษัตริย์แล้ว  

ยังปรากฏการเปรียบพระราชอาชญาของกษัตริย์กับอำนาจทะเล ดังนี้ 

 
 mūrddhnā dadhāra yasy ājñām  durmmado ’pi narādhipaḥ ǀ  

 velāṃ lolormmimālo ’pi   normmimālī hi laṅghayet ‖ (K.701.30) 

คำแปล: พระราชาแม้มีความอหังการ แต่ก็น้อมรับอำนาจของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) 

ด้วยเศียร เปรียบดั่งมหาสมุทรแม้มีพายุเกลียวคลื่นซัดซ่ายกระหน่ำก็จริง ก็ไม่เลยขอบเขตฝั่ง 

 

  ข้อมูลจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 กวีพรรณนาเปรียบอาชญาของกษัตริย์เปรียบกับ 

ฝั่งทะเล องค์ประกอบความเป็นอุปมาประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ปรากฏในคำว่า 

yasya ājñām อาชญาของพระเจ้ายโศวรมัน (2) สิ่งที่นำมาเปรียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า velā 

ฝั่งของทะเล (3) คุณสมบัติที่นำมาเปรียบ (sādharmya) ปรากฏในคำว่า lolormimālas api na 

ūrmimālī ทะเลมีคลื่นซัดซ่ายไปมา คุณสมบัตินี้มีลักษณะเหมือนกับกษัตริย์ผู้มีความอหังการ 

durmadas api narādhipas น้อมเศียรยอมรับอาชญาของพระองค์ เหมือนทะเลไม่เลยขอบเขตฝั่ง 

ศัพท์ที่แสดงการเปรียบเทียบไม่ปรากฏ เป็นอุปมาชนิดขาดองค์ประกอบ (luptopamā) อุปมาปรากฏ

ในประโยค 

 

2) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบซ้อนกัน 

 ลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างอุปเมยะและอุปมานะดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติและ

ลักษณะที่ เหมือนกัน โดยสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบและสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบมีคุณสมบัติเท่ากัน 

(bhedhābhedatulya) ส่วนคุณสมบัติระหว่างอุปเมยะและอุปมานะของอลังการที่จะกล่าวต่อไปนี้  

มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่ได้แยกจากกันระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบและสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ 

(abheda-) อลังการชนิดดังกล่าว ได้แก่ รูปกะ, สสันเทหะ 
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รูปกาลังการ 

 ความหมายและนิยามศัพท์ 

 รูปกะ แปลว่า มีรูป, รูปร่าง, การปรากฏ, การให้ตัวอย่างภาษาด้วยภาพพจน์ (Williams, 

2011: 886) รูปกะเป็นอลังการที่เก่าแก่ร่วมกับ อุปมา, ทีปกะ, และยมก24 ภรตมุนีกล่าวไว้ในนาฏย- 

ศาสตร์ (Ghosh, 1951: 308) และนิยามรูปกะว่า ‘รูปที่ปรากฏคล้ายกันเล็กน้อยมีลักษณะรูปร่าง

เกือบเท่ากันไม่สามารถชี้ชัดได้’25 ทัณฑิน (Belvalkar, 1924: 16) นิยามรูปกะว่า ‘อุปมาที่มีความ

แตกต่างซ่อนอยู่ระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบ’26 รุยยกะนิยามอุปมานี้ว่า ‘เมื่อมีการ

ซ้อนทับระหว่างอุปเมยะและอุปมานะโดยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันซ่อนอยู่ระหว่างสิ่งที่ซ้อนทับกัน

นั้น’27 มัมมฏะ (Jha, 2005: 369) นิยามอลังการรูปกะว่า ‘ความไม่แตกต่างระหว่างอุปมานะและ 

อุปเมยะ’28 และขยายความว่า ความหมายที่ไม่แตกต่างกันเพราะอุปเมยะและอุปมานะมีความ

เหมือนกันมากแต่คุณสมบัติของสิ่งที่ถูกเปรียบและสิ่งที่นำมาเปรียบไม่ได้ถูกปกปิดไปเสียทั้งหมด29 
ตัวอย่างอลังการประเภทรูปกะดังนี้ 

 
 jyotsnābhasmacchuraṇadhavalā bibhratī tārakāsthī-  

 ny antardhānavyasanarasikā rātrikāpālikīyam ǀ 

 dvīpād dvīpaṃ bhramati dadhatī candramudrākapāle  

 nyastaṃ siddhāñjanaparimalaṃ lāñchanasya cchalena ‖ (Kāp.421.369) 

คำแปล: นางโยคินีคือราตรีนี้ มีกายสีขาวเพราะผลัดด้วยแป้งเถ้าคือแสงจันทร์ ประดับด้วย

สร้อยกระดูกคือดวงดาว ผู้มีความยินดีเมื่อหายวับไปจากสายตา  รอนแรมจากทวีปสู่ทวีป 

ถือเอากะโหลกคือวงจันทรา ประดับเครื่องลูปไล้คือมนตราสิทธิ์ ในชุดเครื่องแบบเปื้อนสีดำ 

 

 จากตัวอย่างกวีพรรณนาถึงโยคินีนักบวชสตรีเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) โดยนำราตรี

ยามค่ำคืนมาเปรียบเทียบ (upamāna) ทั้งสองอย่างคืออุปเมยะและอุปมานะถูกกล่าวเป็นอันหนึ่ง 
 

24  upamā dīpaṃ caiva-rūpakaṃ yamakaṃ tathāǀ-kāvyasyaite hy alaṃkārāś catvāraḥ parikīrtitāḥ‖ 

(Nāṭ.16.41) 
25  svavikalpair viracitam-tulyāvayavalakṣṇamǀ-kiñcit sādṛśyasampannaṃ   

     yad rūpaṃ rūpakaṃ tu tat‖ (Nāṭ.16.57) 
26  upamaiva tirobhūtabhedā rūpakam ucyateǀ-yathā bāhulatā pāṇipadmaṃ caraṇapallavaḥ‖ (Kād.2.66) 
27  abhedaprādhānye ārope āropaviṣayānapahnave rūpakamǀ (Kās.p.38) 
28  tad rūpakam abhedo ya upamānopameyayoḥǀ (Kāp.93.369) 
29  atisāmyāt anapahnutabhedayoḥ abhedaḥǀ (Kāp.369) 
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อันเดียวกันในคำสมาส rātrikāpālikī นักบวชสตรีผู้ถือกระโหลกคือราตรี ลักษณะของราตรีถูก

ซ้อนทับหรือใส่เข้าไปในลักษณะนักบวชสตรีหรือโยคินี  ลักษณะดังกล่าวไม่ได้กล่าวแยกแต่กล่าวรวม 

ในคำสมาส jyotsnābhasmas ผงเถ้าคือแสงจันทร์, tārakāsthīni พวงกระดูกคือดวงดาว, candra- 

mudrākapāla กระโหลกศีรษะคือวงจันทรา ลักษณะดังกล่าวเป็นการพรรณนาเปรียบที่ไม่ได้แยกกัน 

ในจารึกยโศธราศรมปรากฏการพรรณนาเปรียบโดยใช้อลังการชนิดรูปกะ ดังนี้ 

 

การอุปลักษณ์กษัตริย์เป็นดวงจันทร์ 

ดวงจันทร์เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ กวีมักนำดวงจันทร์และคุณสมบัติด้านแสง

สว่างของดวงจันทร์มาเปรียบกับกษัตริย์ด้านเกียรติยศ ดังนี้ 

 kṣattravaṃśanabhacandro  yo ’pi kīrttikaraṅ kiran ǀ  

 kenāpi gambhīrataran   dvidḍhṛdabdhim aśoṣayat ‖ (K.290.19) 

คำแปล: แท้ท่ีจริง พระองค ์(พระเจ้ายโศวรมัน) เป็นดวงจันทร์บนท้องฟ้าคือเผ่าพันธุ์กษัตริย์ 

ทรงแผ่พระรัศมีคือพระเกียรติยศให้ขจรขจายไป ทรงทำให้มหาสมุทรคือหัวใจของศัตรูที่ลึก

อย่างยิ่งให้เหือดแห้งไป แม้โดยวิธีใดๆ 

 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 กวีพรรณนาพระเจ้ายโศวรมันเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ

(upameya) โดยนำพระองค์มาอุปลักษณ์เป็นดวงจันทร์ (upamāna) ซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ 

ในคำว่า kṣattravaṃśanabhacandra ลักษณะของดวงจันทร์ถูกซ้อนเข้าไปในลักษณะของพระเจ้า- 

ยโศวรมัน ในคำว่า kīrtikara รัศมีคือพระเกียรติยศ และ dvidḍhṛdabdhi น้ำทะเลคือหัวใจของศัตรู 

จะเห็นได้ว่ากวีกล่าวเปรียบพระเจ้ายโศวรมันซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์กษัตริย์บนโลกมนุษย์กับดวงจันทร์บน

ท้องฟ้า ทำให้มองเห็นภาพดวงจันทร์มีรัศมีทำให้น้ำทะเลแม้ว่าลึกอย่างมากก็สามารถเหือดแห้งได้ด้วย

ความร้อนจากรัศมี ลักษณะพระจันทร์ขึ้น-ลง ส่งอิทธิพลต่อการขึ้นลงของน้ำทะเลเป็นลักษณะความ

จริงและปรากฏการธรรมชาติที่กวีรับรู้ดีได้ถูกนำมาเปรียบกับลักษณะคุณสมบัติของพระเจ้ายโศวรมัน 

พระองค์มีพระเกียรติยศที่สามารถทำให้หัวใจศัตรูเหือดแห้งได้ จะเห็นได้ว่าแม้จะเปรียบเทียบแต่กวี

ไม่ได้กล่าวแยกระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบและสิ่งที่นำมาเปรียบ คือกล่าวสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง การ

พรรณนาเปรียบดังกล่าวจึงเป็นอลังการชนิดรูปกะ ซึ่งอลังการชนิดนี้ยังปรากฏในจารึกยโศธราศรม 

หลักอ่ืน ดังนี้  
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การอุปลักษณ์พืชเป็นธรรม 

ตามหลักหน้าที่ของกษัตริย์คือรักษาธรรม หรือปกครองประชาชนในอาณาจักรของพระองค์

ด้วยหลักราชธรรม เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ที่โดดเด่นและประกาศพระเกียรติคุณพระกรณียกิจด้านนี้ให้

เห็นประจักษ์ กวีนำลักษณะการปลูกพืชในนา บำรุงรักษาด้วยการกำจัดวัชพืชรดน้ำพรวนดินมา

เปรียบกับหน้าที่ปกครองของกษัตริย์สร้างเป็นอลังการชนิดรูปกะ ดังข้อมูล   

 rāṣṭre kṣetre pratāpāgni- dagdhadṛptāridohade ǀ 

 uptaṃ śraddhāmbubhir yyena dharmmavījaṃ vyavarddhata ‖ (K.323.32) 

คำแปล: พืชคือธรรมอันพระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)หว่านแล้ว ในนาคือแว่นแคว้นซึ่งมีปุ๋ย

คือศัตรูที่มีความหยิ่งผยองอันถูกแผดเผาแล้วด้วยไฟคือพระบรมเดชานุภาพ  งอกงามแล้ว 

ด้วยน้ำคือศรัทธา 

 ข้อมูลจากจารึกโลเลย K.323 กวีพรรณนาพระเจ้ายโศวรมันทรงปกครองด้วยหลักธรรมใน

อาณาจักรของพระองค์ด้วยศรัทธาความเชื่อมั่น พระองค์กำจัดศัตรูผู้ยิ่งผยองด้วยเดชานุภาพ ผลทำให้

อาณาจักรของพระองค์เกิดความมั่งคั่งประชาชนกินดีอยู่ดี องค์ประกอบความเป็นรูปกะในโศลก

ข้างต้นประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกเปรียบ (upmeya) ปรากฏในคำว่า dharma- ธรรม ซึ่งอยู่ในคำสมาส

ว่า dharmavījam (2) สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า -bīja พืช ซึ่งอยู่ใน

คำสมาสว่า dharmabīja (3) คุณสมบัติที่นำมาเปรียบ (sādharmya) ปรากฏในคำว่า kṣetre นา, -

dohade ปุ๋ย, -agni- ไฟ ในคำสมาสว่า pratāpāgnidagdhadṛptāridohade และคำว่า śraddhā- 

แปลว่า ความศรัทธา ในคำสมาสว่า śraddhāmbubhis  คุณสมบัติที่นำมาเปรียบดังกล่าว ซ้อนทับ

กันระหว่างอุปเมยะและอุปมานะ (abhedaprādhānye ārope) โดยไม่ได้แยกกันปรากฏในคำสมาส 

คุณสมบัติของสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบซ้อนทับสิ่งที่ถูกเปรียบ ตามการขยายความคำนิยามของมัมมฏะ

คุณสมบัติที่ เปรียบกันนี้มีความคล้ายกันมากไม่ถูกกลืนซ้อนทับกันไปเสียทั้งหมด (atisāmyāt 

anapahnutabhedayoḥ) ลักษณะการอุปลักษณ์เช่นนี้ทำให้การพรรณนาถึงสิ่งที่ถูกเปรียบเด่นชัดขึ้น

เป็นที่ดึงดูดใจของผู้เสพกวีนิพนธ์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวีในการบรรยายเหตุการณ์ให้เห็น

ภาพพจน์ด้วยภาษาที่เสริมด้วยอลังการชนิดรูปกะ นอกจากการพรรณนาด้วยวิธีรูปกะแล้วยังปรากฏ

การพรรณนาภาพกษัตริย์ด้วยอลังการชนิด สสันเทหะ ในกลุ่มนี้ ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป  
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สสันเทหาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 สสันเทหะ มาจากคำ ส+สนฺเทห เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า มีความสงสัย, มีความลังเล 

(Williams, 2011: 1192) เดิมไม่ได้ถูกยอมรับว่าเป็นอลังการชนิด 1 แต่เป็นชนิดย่อยของอุปมา- 

ลังการ ทัณฑิน เรียกอุปมาย่อยชนิดนี้ว่า ‘สังศโยปมา’ และชี้ตัวอย่างให้ดู ‘ดอกบัวหรือนี่ที่หมู่ผึ้งบิน

ตอม? ใบหน้าของเจ้าหรือที่มีนัยตาสอดส่าย? หัวใจข้าพเจ้าสั่นสะท้านแล้ว’30 (Belvalkar, 1924: 

15) ตัวอย่างนี้กวีเปรียบใบหน้าของหญิงสาวกับดอกบัว ภามหะ (Bhattacharya, 2016: 118) เป็น

กวีคนแรกที่นิยามและให้ตัวอย่างอลังการชนิด ‘สสันเทะ’ นิยามว่า ‘คำกล่าวซึ่งมีความสงสัยที่กวี

กล่าวออกมาโดยชี้ชัดว่าเหมือนกับสิ่งที่ถูกเปรียบแล้วแสดงความแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่นำมาเปรียบ

โดยการสดุดีสิ่งที่ถูกเปรียบนั้น’31 มัมมฏะจำกัดความอลังการชนิดนี้ว่า ‘การกล่าวความสงสัยชี้ชัดลง

ไปและไม่กล่าวชี้ชัดลงไป’32 จากคำจำกัดความดังกล่าว สสันเทหะหมายถึงการกล่าวความสงสัยของ

กวีโดยแสดงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบเพ่ือแสดงให้เห็นความเด่นของ

สิ่งที่ถูกเปรียบ ตัวอย่างอลังการสสันเทหะ ดังนี้ 

 
 asyāḥ sargavidhau prajāpatir abhūc candro nu kāntipradaḥ  

 śṛṅgāraikarasaḥ svayaṃ nu madano māso nu puṣpākaraḥ ǀ 

 vedābhyāsajaḍaḥ kathaṃ nu viṣayavyāvṛttakautūhalo  

 nirmātuṃ prabhaven manoharam idaṃ rūpaṃ purāṇo muniḥ ‖ (Kāp.420.368)  

คำแปล: ในการสร้างสตรีผู้งดงามนางนี้ขึ้นมา, พระจันทร์มีหน้าที่เป็นผู้สร้างเองหรือ? นี่เป็น

บ่อเกิดแห่งความงดงามหรือ? หรือนี่เป็นพระกามเทพเองผู้เป็นที่รวมแห่งความใคร่ถวิลหา? 

หรือว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิ? พระมุนีแต่ครั้งปางก่อนผู้ไร้การรับรู้เพราะมุ่งแต่ท่องจำพระเวทผู้ไม่

มีความปราถนาในโลกียวิสัยสามารถเนรมิตรูปอันงดงามน่ารัญจวนเช่นนี้หรือกระไร? 

 

 
30  kiṃ padmam antarbhrāntāli kiṃ te lolekṣaṇaṃ mukham ǀ 

     mama dolāyate cittam itīyaṃ saṃśayopamā ‖ (Kād.2.26) 
31  upamānena tattvaṃ ca bhedaṃ ca vadataḥ punaḥ ǀ 

     sasandehaṃ vacaḥ stutyai sasandehaṃ vidur yathā ‖ (Bhā.3.43 )-(อ้ างถึ งใน  Bhattacharya, 2016: 118 

Note) 
32  sasaṃdehas tu bhedoktau tadanuktau ca saṃśayaḥ ‖ (Kāp.92.367) 
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 จากข้อมูลตัวอย่าง กวีพรรณนาแสดงความสงสัยเป็นบทกวี โดยกล่าวถึงหญิงสาวผู้งดงามว่า

ใครสร้างสรรค์มาให้งดงามบนโลกใบนี้  โดยนำสิ่งต่างๆมาเปรียบ candras พระจันทร์, kāntiprada 

บ่อเกิดความงดงาม, madanas  กามเทพ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่นำมาเปรียบจะช่วยให้สิ่งที่ถูกเปรียบ 

โดดเด่นขึ้น ตัวอย่างดังกล่าวไม่ใช่สสันเทหะที่ชี้ชัดแยกความแตกต่างลงไป อรรถาลังการชนิดนี้ปรากฏ

ในจารึกยโศธราศรมดังนี้ 

 

การพรรณนาสงสัยกษัตริย์เป็นพระปรเมศวร 

พระปรเมศวรเป็นชื่อของพระศิวะกวีนำพระศิวะซึ่งเป็นเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิ  

ไศวนิกายมาเป็นข้อมูลประกอบสร้างเป็นอลังการชนิด สสันเทหะ ดังนี้ 

 yaṃ vīkṣya vismayo dhātu-  r itīvāyaṃ prajāpatiḥ ǀ  

 ātmanaḥ pratisṛṣṭo me  kim abhūt parameśvaraḥ ‖ (K.95.26)  

คำแปล: ผู้สร้าง(พระพรหม)ครั้นเห็นพระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)แล้วก็เกิดความพิศวง(คิด

ว่า)พระประชาบดีองค์นี้ ถูกสร้างมาเป็นคู่แข่งของตัวเราเอง พระปรเมศวรได้มีแล้วหรือ? 

 

 ข้อมูลตัวอย่างจากจารึกเขาพระบาท K.95 กวีพรรณนาพระเจ้ายโศวรมันเป็นสิ่งที่กำลังถูก

เปรียบ (upameya) พร้อมกับแสดงความสงสัย โดยกวีไม่ได้แสดงความสงสัยของกวีเอง แต่ได้สมมติ

ให้ผู้สร้างเป็นพระพรหมเอง dhātu เป็นผู้สงสัย ข้อสงสัยของพระพรหมคือการนำเอาพระประชาบดี

เทพผู้สร้างซึ่งเป็นฉายาของพระพรหมมาเป็นสิ่งเปรียบเทียบ (upamāna) กับพระเจ้ายโศวรมัน ใน

ข้อความว่า ‘พระปราชาบดีองค์นี้ถูกสร้างมาเป็นคู่แข่งตัวเราเองหรือ’ ayaṃ prajāpatiḥ ātmanaḥ 

pratisṛṣṭo me ในประโยคต่อไปเป็นการแสดงความสงสัยว่า พระเจ้ายโศวรมันเป็นพระปรเมศวร 

‘พระปรเมศวรได้ปรากฏมีแล้วหรือ’ kim abhūt parameśvaras จากประโยคที่ 2 นี้จะเห็นได้ว่า 

พระปรเมศวรเองกวีอาจหมายถึงพระศิวะ เพราะชาวเขมรโบราณโดยส่วนมากสมัยสร้างจารึกนี้นับถือ

ศาสนาไศวนิกายลัทธิปาศุปตะ ลัทธินี้เป็นลัทธิเนื่องในตันตระนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ พระศิวะถือว่า

เป็นเจ้าแห่งสัตว์ (ปาศุปติ) มีความเชื่อว่า พระศิวะผู้เป็นใหญ่ ‘ปติ’ เป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งในจักรวาล

แสดงบทบาทปรากฏตัว คงสภาพ ซึมซับ ซ่อนเร้น และประทานความเมตตา แก่สัตว์ทุกหมู่เหล่า 

‘ปาศุ’ ถูกพันธนาการไว้เพราะมลทิน กรรม และมายา การจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ของมายาหรือปรากฏการณ์ทางนามธรรมและรูปธรรมในสากลจักรวาลได้ ต้องเข้าถึง



 193 
 

 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศิวะ ด้วยวิถีทางและพิธีกรรมในแต่ละลัทธิ (Flood, 1996, p. 163) 

การประพันธ์บทกวีโศลกนี้โดยใช้อลังการชนิดสสันเทหะนำองค์กษัตริย์เองมาเป็นสิ่งถูกเปรียบและ  

นำพระประชาบดีและพระปรเมศวรมาเปรียบเทียบพร้อมกับแสดงความสงสัย นัยนี้เพ่ือจะยกย่องให้

องค์กษัตริย์เองมีความโดดเด่นในฐานะสูงสุด แสดงให้เห็นภาพพจน์ภาษาท่ีไพเราะและเหมาะสม  
   
3) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบกลมกลืนกัน 

 ลักษณะของอลังการกลุ่มย่อยนี้สิ่งที่จะพรรณนา (upameya) และสิ่งที่นำมาพรรณนา 

(upamāna) ไม่ได้ถูกพรรณนาแยกกัน (abheda-) โดยสิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบถูกกลืนโดยสิ่งที่จะ

ถูกพรรณนาซึ่งไปอาศัยคุณสมบัติของสิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบนั้น การกลมกลืนกันมี 2 ลักษณะ  

คือกลมกลืนยังไม่สำเร็จ (sādhya) และกลมกลืนสำเร็จแล้ว (siddha) อรรถาลังการที่กลมกลืน 

ยังไม่สำเร็จคือ อุตเปรกษา ส่วนอรรถาลังการที่กลมกลืนสำเร็จแล้ว คือ อติศโยกติ  (Chakrabarty, 

1989: 79-80) ในจารึกยโศธราศรมปรากฏอลังการทั้งสองชนิดนี้ที่เด่น ดังนี้ 

 

อุตเปรกษาลังการ 

 ความหมายและนิยามศัพท์ 

 อุตเปรกษา มาจากศัพท์ อุตฺ+ปฺร+อีกฺษ แปลว่า ยกตัวอย่างแสดงให้เห็นด้วยภาพพจน์, อีกฺษ 

แปลว่าสิ่งใดๆที่มองเห็น, การมองดู, การมองเห็น (Williams, 2011: 170) ในบริบทกวีนิพนธ์

หมายถึงการจินตนาการ เป็นอลังการที่กวีนิยมใช้ประพันธ์บทกวี นักอลังการแต่ละท่านจำกัดความ

อลังการชนิดนี้ ดังนี้ ทัณฑิน (Belvalkar, 1924: 35) นิยามว่า ‘การพิจารณาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

และไม่มีชีวิตให้เป็นอ่ืนนอกเหนือความเป็นจริง’33 ภามหะ (Bhattacharya, 2016: 110) จำกัดความ

อลังการนี้ว่า ‘แม้ว่าสิ่งที่มองเห็นจะไม่เกี่ยวข้องกันด้วยคุณสมบัติหรือการกระทำ แต่มีความคล้ายกัน

เล็กน้อย ความเหมือนกันนี้ไม่ปรากฏให้เห็นชัดด้วยลักษณะทั่วไป และสิ่งที่พรรณนาก็มีลักษณะของ

ความดียิ่ง’34 วามนะจำกัดความว่า ‘สิ่งที่จะพรรณนาตามความเป็นจริงไม่เหมือนกับสิ่งที่นำมา

 
33  anyathaiva sthitā vṛttiś cetanasy etarasya vā ǀ 

     anyathotprekṣyate yatra tām utprekṣāṃ vidur yathā ‖ (Kād.2.221)  
34  avivakṣitasāmānyā kiṃciccopamayā saha ǀ 

     atadguṇakriyāyogād utprekṣātiśayānvitā ‖ (Bhā.2.91)-(อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 110 Note)   
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พรรณนาเปรียบแต่ถูกจินตนาการให้ เหมือนกัน ’35 มัมมฏะจำกัดความอลั งการชนิดนี้ ว่ า  

‘การจินตนาการสิ่งที่จะพรรณนาให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบ’36 จากคำนิยามของกวี

แต่ละท่านพิจารณาว่า สิ่งที่จะพรรณนาเปรียบถูกจินตนาการให้เหนือกว่ากว่าสิ่งที่นำมาเปรียบแม้มี

ความไม่เหมือนกันก็ตาม ตัวอย่างอรรถาลังการชนิดอุตเปรกษา ดังนี้ 

 
 unmeṣaṃ yo mama na sahate jātivairī niśāyām  

 indor indīvaradaladṛśā tasya saundaryadarpaḥ ǀ 

 nītaḥ śāntiṃ prasabhamanayā vaktrakānty eti harṣā-  

 llagnā manye lalitatanu te pādayoḥ padmalakṣmīḥ ‖ (Kāp.416.366)  

คำแปล: โอ้ หล่อนผู้มีรูปร่างสวยงาม! ข้าพเจ้าคิดว่า ความงามของดอกบัวเกาะอยู่ที่เท้าของ

เธอเพราะมีความสุขด้วยคิดว่า ศัตรูผู้ทรนงตนในความงามไม่สามารถทนต่อความสว่างใน

เวลากลางคืนได้ ถูกความงามแห่งใบหน้าซึ่งเจิดจ้าคล้ายกับก้านบัวนี้ปราบลงแล้ว   

 

 ข้อมูลข้างต้นกวีจะพรรณนาถึงความงามเท้าของหญิงสาว pādayoḥ padmalakṣmī ซึ่งเป็น

สิ่งที่จะพรรณนาถึง (prakṛta) จึงจินตนาการว่ามีดอกบัวมาซบที่เท้าเพราะทนต่อความงามบนใบหน้า

ที่เจิดจ้าของหญิงสาวไม่ได้ nītaḥ śāntim-vaktrakāntyā สิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบนี้ (aprakṛta) 

ได้ถูกกลืนเข้าไปในสิ่งที่พรรณนา ในจารึกยโศธราศรมปรากฏการพรรณนาอธรรมให้มีชีวิตซึ่งเป็น

ลักษณะของอรรถาลังการชนิดอุตเปรกษา ดังนี้  

 

การจินตนาการอธรรมให้มีชีวิต 

อธรรมเป็นคุณสมบัติด้านนามธรรมของความชั่วร้าย หน้าที่หลักของกษัตริย์คือปกครอง

อาณาจักรของพระองค์ด้วยหลักธรรม หากพระองค์ปกครองด้วยหลักธรรมอย่างถูกต้องอาณาจักร

ย่อมจะเกิดความสงบสุข กวีนำสิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นนามธรรม

มาจินตนาการเป็นสิ่งมีชีวิต ด้วยวิธีอุตเปรกษา ดังนี้  

 
35  atad rūpasyānyathādhyavasānamatiśayārtham utprekṣā ǀ KLSV.4.3.9. (อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 

111 Note) 
36  saṃbhāvanam athotprekṣā prakṛtasya samena yat ǀ (Kāp.92.366) 
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 yena varddhitadharmmeṇa dadhatā vasudhoddhṛtim ǀ  
 mādhaveneva vidhvastaḥ kvāpy adharmmaḥ pradhāvati ‖ (K.95.24)  

คำแปล: อธรรมถูกขจัดแล้วโดยพระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ผู้ส่งเสริมให้ธรรมเจริญขึ้น 

เหมือนพระวิษณุผู้ทำการยกแผ่นดินไว้ฉะนั้น วิ่งหนีไปไหนเสียแล้ว 

 

 ข้อมูลข้างต้นจากจารึกเขาพระบาท K.95 กวีพรรณนาอธรรม adharma ซึ่งไม่มีชีวิตเป็น

นามธรรมฝ่ายชั่วให้มีชีวิตเพราะถูกพระเจ้ายโศวรมัน ใช้ธรรมขจัดเสีย vardhitadharma สิ่งที่

พรรณนานี้กลืนเข้ากับสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบพรรณนา (aprakṛta) คือมาธวะเป็นชื่อพระวิษณุ ผู้ทำการ

ยกแผ่นดินไว้ ในตำนานนี้พระวิษณุอวตารเป็นหมูป่า โดยในช่วงยุคเริ่มต้นโลกแผ่นดินเดิมไม่ได้อยู่

เหนือน้ำทะเล แต่ถูกอสูรหิรัณยักษ์นำไปซ่อนไว้ใต้ทะเล  พระวิษณุอวตารเป็นหมู่ป่าเพ่ือนำแผ่นดิน

กลับมาอยู่เหนือน้ำทะเลประดับแผ่นดินด้วยภูเขาและทำการแบ่งแผ่นดินเป็น 7 ทวีป (Daniélou, 

1985: 168) จะเห็นได้ว่ากวีต้องการพรรณนาแผ่นดินพระเจ้ายโศวรมันที่พระองค์ปกครอง 

โดยหลักธรรมไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหรืออธรรมในแผ่นดินพระองค์ กวีจึงจินตนาการภาพตำนาน

ในเทพปกรณัมตอนพระวิษณุแบกแผ่นดินไว้ หรือพระวิษณุช่วยโลกจากอสูรหิรัณยักษ์ให้กลับมาอยู่

เหนือน้ำทะเล ซึ่งการใช้อุตเปรกษาเป็นเครื่องมือพรรณนาภาพดังกล่าวตรงกับคำนิยามของวามนะ

ดังกล่าวข้างต้นมากกว่า นอกจากจินตนาการอธรรมให้มีชีวิตแล้วยังปรากฏการจินตนาการกษัตริย์

เหนือพระวิษณุ ดังนี้  

 

การจินตนาการคณุสมบัติสีขาวเหนือพระวิษณุมีกายสีดำ 

พระวิษณุเป็นเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย กวีนำคุณสมบัติของพระวิษณุมา

เปรียบกับกษัตริย์ โดยจินตนาการพฤติกรรมของพระวิษณุเปรียบกับพระเจ้ายโศวรมันเพ่ือยกย่องให้มี

ความพิเศษมากว่า ดังนี้ 

 atiśuklaguṇaṃ viṣṇur      yyaṃ vidambayituṃ dhruvam ǀ  

 dugdhābdhimadhyam adhyāste kārṣṇyaṃ lumpan niv ātmanaḥ ‖ (K.290.34) 

คำแปล: จริงๆ เพ่ือจะเอาชนะพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ผู้มีคุณอันขาวอย่างยิ่ง  

พระวิษณุเหมือนกับจะลบอยู่ซึ่งความดำของพระองค์เอง จึงเสด็จเข้าไปอยู่ในท่ามกลางทะเล

น้ำนมตลอดไป  
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 ข้อมูลจากจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 กวีพรรณนาพระเกียรติยศของพระเจ้ายโศวรมันมี

ความเด่นกว่าคุณสมบัติของพระวิษณุ องค์ประกอบความเป็นอุตเปรกษาในโศลกนี้ ประกอบด้วย  

(1) สิ่งที่พรรณนาเปรียบ (upameya) ปรากฏในคำว่า atiśuklaguṇaṃ-yaṃ พระเจ้ายโศวรมันผู้มี

คุณอันขาวยิ่ง (2) สิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในข้อความว่า dhruvam  

dugdhābdhimadhyam adhyāste kārṣṇyaṃ lumpan iva พระวิษณุเหมือนจะลบความดำจึงไป

นอนแช่ทะเลน้ำนมตลอดไป พระวิษณุมีพระวรกายสีดำเสมอซึ่งเป็นสีอากาศธาตุปรากฏอยู่ทุกหนแห่ง 

ฉะนั้น พระองค์จึงชื่อว่า ‘วิษณุ’ และพระวรกายของพระองค์มีสีต่างๆตามแต่ละยุค ในกฤตยุคมี 

พระวรกายสีขาว, เตรตยุคมีพระวรกายสีแดง, ทวาปรยุคมีพระวรกายสีเหลือง, กลียุคมีพระวรกายสี

ดำ (Danielou, 1985: 159) เมื่อกอบกู้โลกเสร็จแล้วพระวิษณุจะบรรทมบนเศษนาคราชหรืออนันต

นาคราชซึ่งลอยอยู่บนท้องทะเลเปรียบดั่งทะเลน้ำนม อนันต-แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุด เศษ-แปลว่าเหลืออยู่ 

น่าสังเกตว่าในโศลกข้างต้นใช้คำศัพท์ว่า dhruvam เป็นกริยาวิเศษขยายกริยาหลัก adhyāste ซึ่งมี

ความหมายว่า ‘ตลอดไป, สม่ำเสมอ’ จะเห็นได้ว่ากวีเมื่อจะยกย่องพระเจ้ายโศวรมันมีคุณสมบัติสีขาว 

ได้นำเอาพระวิษณุซึ่งมีพระวรกายสีดำมาจินตนาการเปรียบเทียบ ซึ่งสอดคล้องกับคำนิยามของภาม

หะข้างต้นว่า แม้สิ่งที่มองเห็นจะไม่เกี่ยวข้องกันด้วยคุณสมบัติหรือการกระทำ แต่ก็มีความคล้ายกัน

เล็กน้อย ความเหมือนกันนี้ไม่ปรากฏให้เห็นชัดด้วยลักษณะทั่วไป (avivakṣitasāmānyā) จะสังเกต

ได้ว่าอลังการชนิดนี้ ตามคำนิยามของภามหะมุ่งเน้นการพรรณนาสิ่งที่กำลังเปรียบให้เด่นเหนือสิ่งที่

นำมาเปรียบ (atiśayānvitā) นอกจากจินตนาการคุณของกษัตริย์ที่มี เหนือพระวิษณุแล้วกวี  

ยังจินตนาการการถึงควันไฟยัชญพิธีของกษัตริย์เป็นขั้นบันใด ดังข้อมูล 

 

การจินตนาการควันไฟยัชญพิธีเป็นขั้นบันได 

พิธีกรรมมีบทบาทสำคัญในศาสนาพราหมณ์ แม้ว่ากษัตริย์จะมีหน้าที่หลักในการปกครอง  

แต่พระองค์ก็มีส่วนกับพิธีกรรมในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์ จัดให้มีการประกอบพิธีกรรมในอาณาจักร

ของพระองค์เสมอ ดังกวีนำเหตุการณ์เรื่องราวมาประกอบสร้างเป็นบทกวีด้วยวิธีอุตเปรกษา ดังนี้ 
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 yasyāsaṅkhyamakhoddhata-  dhūmajālais taraṅgibhiḥ ǀ  

 śatakratupadākrānti-   mānas saupānavān iva ‖ (K.323.40) 

คำแปล: บุคคลผู้มีความต้องการในการก้าวไปสู่หนทางตามพระอินทร์ ดูเหมือนว่าจะมีบันได

แล้ว ด้วยขั้นบันไดทั้งหลายที่จับตัวเป็นควันที่ทอดขึ้นไปเพราะการบูชาที่นับครั้งไม่ถ้วนของ

พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน)  

 

 ข้อมูลจากจารึกโลเลย K.323 กวีพรรณนายกย่องการประกอบยัชญพิธีของพระเจ้ายโศวรมัน

ให้เด่นเหนือกว่าการประกอบยัชญพิธีของพระอินทร์  องค์ประกอบความเป็นอุตเปรกษาข้างต้น

ป ร ะก อ บ ด้ ว ย  (1 ) สิ่ งที่ ถู ก พ ร รณ น า เป รี ย บ  (upameya) ป ร าก ฏ ใน ข้ อ ค ว าม  yasya 

asaṅkhyamakha- ยัชญพิธีนับครั้งไม่ถ้วนของพระองค์ (2) สิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบเทียบ 

(upamāna) ปรากฏในข้อความว่า śatakratupadākrāntimānas saupānavān iva ผู้ต้องการก้าว

ไปสู่หนทางตามพระอินทร์ ดูเหมือนว่าจะมีขั้นบันไดแล้ว คำว่า śatakratu- ในคำสมาสนี้ แปลว่าผู้มี

กำลัง 100 หรือผู้ทำยัชญพิธี 100 ครั้ง เป็นชื่อเรียกพระอินทร์ผู้ทำยัชญพิธี 100 ครั้ง ที่ท่าน้ำอินทร

ตีรถะ (Mani, 1975: 321) ผลจากการทำยัชญพิธีครบ 100 ครั้งทำให้พระอินทร์ได้ตำแหน่งเป็นจอม

เทพ กวีจะยกย่องพรรณนาการประกอบยัชญพิธีของพระเจ้ายโศวรมัน ให้เหนือกว่าพระอินทร์ 

จึงจินตนาการควัญ ไฟจากยัชญ พิธีซึ่ ง เป็ นคลื่ นจับกลุ่ มกัน เหมือนตาข่ายเป็ นขั้นบั น ได  -

uddhatadhūmajālais taraṅgibhis การพรรณนาดังกล่าวสอดคล้องกับคำนิยามของวามนะว่า  

สิ่งที่จะพรรณนาตามความเป็นจริงไม่เหมือนกับสิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบ เทียบ (atatrūpa-)  

แต่ถูกจินตนาการให้เหมือนกัน (anyathā adhyavasānam) โดยนัยเพ่ือจะยกสิ่งที่พรรณนานั้นให้สูง

เด่นขึ้น (atiśayārtha-) การพรรณนาภาพพระเจ้ายโศวรมันประกอบยัชญพิธีดังกล่าว โดยใช้ตำนาน

พระอินทร์ตอนประกอบยัชญพิธี 100 ครั้งเสริมความให้เกิดจินตนาการตามว่าควัญไฟที่เกิดจากยัชญ

พิธีจะกลายเป็นขั้นบันไดอย่างไร ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดภาพพจน์มองเห็นความสวยงามของภาษา

ที่ประดับตกแต่งด้วยกลวิธีอุตเปรกษา แสดงให้เห็นจินตนาการและความสามารถของกวี การใช้กลวิธี

จินตนาการลักษณะนี้ปรากฏในจารึกยโศธราศรมหลักอ่ืน ดังนี้  
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การจินตนาการราชสมบัติเหนือกว่าแก้วมณี 

ตามทฤษฎีการปกครองในศาสนาพราหมณ์กษัตริย์มีหน้าที่หลักคือปกป้องประชาชนของ

พระองค์ ส่งเสริมให้ประชนชนอยู่ดีกินดี การจะทำพระกรณียกิจเช่นนั้นให้สำเร็จได้ พระองค์ต้องยึด

หลักธรรมในการปกครอง กวีนำเหตุการณ์การปกครองของพระเจ้ายโศวรมันซึ่งเปรียบเหมือนสมบัติ  

ที่เหนือกว่าแก้วมณี ดังข้อมูล  

 yo rājaratnam arthibhya-  ś cintitān apy acintitān ǀ  

 arthān diśañ jahāseva   maṇiñ cintitadāyinam ‖ (K.279.32) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงประทานซึ่งอัญมณีคือราชสมบัติ แก่ผู้มีความ

ต้องการซึ่งทรัพย์ทั้งหลายทั้งที่ปรารถนาและไม่ได้ปรารถนาขอ ดูเหมือนว่าจะทรงเยาะเย้ย

แก้วมณีที่ให้ทรัพย์เฉพาะผู้ปรารถนาขอเท่านั้น 

 

 ข้อมูลจากจารึกไพรปราสาท K.279 กวีจะพรรณนาสรรเสริญพระเจ้ายโศวรมันทรงเป็น

กษัตริย์ปกครองประชาชนทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีเกิดความผาสุกขึ้นในอาณาจักรของ

พระองค์เพราะได้รับทรัพย์สมบัติจากการครองราชย์ของพระองค์ แม้ว่าเขาเหล่านั้นไม่ปรารถนาขอ 

ก็ตาม การใช้ภาษาบอกเล่าธรรมดาดังกล่าวทำให้ภาษาไม่เกิดพลังและไม่เหมาะสมเกิดความสวยงาม 

แต่เครื่องมือที่จะทำให้ภาษาสวยงามไพเราะได้คืออลังการ กวีเลือกอลังการประเภทอุตเปรกษา 

เพราะอลังการประเภทนี้ทำให้กวีมี อิสระในการจินตนาการทำให้ภาษาได้อรรถรสและทรงพลัง 

องค์ประกอบอุตเปรกษาข้างต้นประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกพรรณนาเปรียบ (upameya) ปรากฏใน

ข้อความว่า yas rājaratnam arthibhyas cintitān apy acintitān arthān diśan พระเจ้ายโศวรมัน

พระราชทานราชรัตนะแก่ผู้มีความต้องการ ทรัพย์ทั้งหลายทั้งที่ปรารถนาขอและไม่ปรารถนาขอ  

(2) สิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า maṇim cintitadāyinam แก้วมณี

ที่ให้ทรัพย์เฉพาะผู้ปรารถนาขอ ปรากฏ iva ศัพท์แปลว่าดูเหมือนขยายพระเจ้าโศวรมัน yas  
ดูเหมือนว่าจะทำการเยาะเย้ย jahāsa จะเห็นว่ากวีพรรณนาราชรัตนะเปรียบกับแก้วมณีซึ่งมีลักษณะ

ไม่เหมือนกัน แต่กวีสามารถจินตนาการ (saṃbhāvana) ราชรัตนะให้เป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตและ

เหมือนกับแก้วมณีซึ่งเป็นสิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบเทียบแต่เหนือกว่า แก้วมณีมีค่าในตำนานศาสนา

พราหมณ์ชื่อว่า ‘เกาสตุภะ’ ซึ่งเกิดมาจากทะเลน้ำนมพร้อมกับสิ่งมีค่าอ่ืนๆอีก 13 ชนิด (ratna)  

ในคราวเมื่อกวนเกษียรสมุทร (Danielou, 1985: 157) ข้อความในโศลกกวีพรรณนาว่าแก้วมณีให้
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ทรัพย์เฉพาะผู้ปรารถนาขอเท่านั้น  ส่วนราชรัตนะ หรือทรัพย์คือความเป็นพระราชามีคุณสมบัติ

สามารถดลบันดาลให้ทรัพย์ทั้งแก่ผู้ขอและไม่ได้ขอ  

 คำว่า ‘ราชรัตนะ’ ในด้านการปกครอง พระราชากับรัฐที่พระองค์ปกครองถือว่าเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันเป็นเหมือนกับอวัยวะซึ่งต้องอิงอาศัยกันเป็นองคาพยพ (Kangle, 2010: 127-28)  

กวีมักจะมองว่าอาณาจักรหรือรัฐที่กษัตริย์ปกครองประกอบด้วยส่วนต่างๆ มีพระราชาเป็นใหญ่ ได้แก่ 

สวามี, อมาตยะ, ชนปทะ, ทุรคะ, โกศะ, ทัณฑะ, มิตระ ดังที่กวีกาลิทาสเรียกอาณาจักรทั้งหมดในบท

กวีรฆุวงศ์ว่า prakṛtimaṇḍala37
 (Kale, 1922: 197) หมายถึงอาณาจักรประกอบด้วยส่วนต่างๆ  

7 ส่วนดังกล่าว ฉะนั้น ราชรัตนะ จึงหมายถึงทรัพย์คือการปกครอง เพราะพระราชาถือว่าเป็น

องค์ประกอบสำคัญที่สุด แต่การปกครองของพระองค์ต้องอาศัยส่วนอ่ืนเป็นองคาพยพให้ดำเนินไปได้ 

เช่นต้องอาศัยอำมาตย์, อาศัยทรพย์ จึงจะทำให้ประชาชนของพระองค์เกิดความผาสุก จะเห็นได้ว่ากวี

หยิบยกเหตุการณ์เรื่องราวการปกครองของพระราชาและสะท้อนผ่านบทกวี ใช้อลังการชนิด 

อุตเปรกษาเป็นเครื่องมือเพ่ือประดับภาษาให้ไพเราะเพ่ือสื่อสารสิ่งที่ตนเองต้องการให้เกิดภาพพจน์

ภาษาได้สวยงามเหมาะสม นอกจากจินตนาการราชรัตนะเหนือแก้วมณีแล้ว กวียังได้จินตนาการ

กษัตริย์ให้มีภาพงดงามดุจกามเทพ ดังนี้ 
 

การจินตนาการกษัตริย์เป็นกามเทพ 

กวีนำพระกามเทพซึ่งปรากฏอยู่ในตำนานเทพปกรณัมในศาสนาพราหมณ์มาเป็นเครื่องมือ 

ในการจินตนาการเปรียบกับพระเจ้ายโศวรมันด้วยวิธีอุตเปรกษา ดังข้อมูล 

 kāmo ’naṅgaḥ punaḥ sāṅga  ity adbhutamudāeva yaḥ ǀ  

 vāhinīpatyalaṅkāra-   makaraiś cumvitaḥ pade ‖ (K.701.29) 

คำแปล: ดูเหมือนว่าจะเป็นความอัศจรรย์น่ายินดี เพราะว่า กามเทพผู้ไม่มีร่างกายได้เป็นผู้มี

ร่างกายอีกครั้ง พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) อันเหล่ามกรผู้เป็นเครื่องประดับเจ้าแห่งทะเล

มาจุมพิตพระบาทของพระองค์ 

 

 
37 adhigataṃ vidhivad yad apālayat-prakṛtimaṇḍalam ātmakulocitam ǀ 

    abhavad asya tato guṇavattaraṃ-sanagaraṃ nagarandhrakaraujasaḥ ‖ (Rgh.9.2) 

   เพราะว่าอำนาจของพระองค์เปรียบเหมือนพระการติเกยะ ได้มีพระเกียรติคุณมาก พระองค์จึงได้ปกครองอาณาจักรทั้งหมด  
   พร้อมกับนครท่ีตกทอดมาจากตระกูลของพระองค์โดยวิธีชอบธรรม 
 



 200 
 

 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 กวีจะพรรณนาความงามของพระเจ้ายโศวรมัน

เปรียบกับกามเทพ จึงจินตนาการว่าเหล่ามกรมาซบจุมพิตอยู่ที่พระบาทของพระองค์ องค์ประกอบ

ความเป็นอุตเปรกษาดังกล่าวประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ปรากฏในคำว่า yas 

สรรพนามแทนพระเจ้ายโศวรมัน (2) สิ่งที่นำมาเปรียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า kāmas 

anaṅgas กามเทพผู้ไม่มีร่าง (3) การจินตนาการสิ่งที่จะพรรณนาให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่นำมาพรรณนา

เปรียบ (saṃbhāvana) หมายถึงการจินตนาการให้อุปเมยะเป็นเหมือนอุปมานะ สอดคล้องกับคำ

นิยามของมัมมฏะดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากามเทพไม่มีร่างกาย anaṅga แต่กวีจะสดุดีกษัตริย์ซึ่งมี

พระวรกายงดงามให้เป็นดั่งกามเทพ จึงจินตนาการว่าเหล่ามกรมาจุมพิตพระบาทของพระองค์  

makarais cumvitas pade มกรเป็นสัญลักษณ์ของกามเทพ เดิมมกรเป็นพาหนะสำหรับพระวรุณ

และเทพีคงคาด้วย ที่เป็นสัญลักษณ์ของกามเทพมีอีกชื่อว่า ‘มกรเกตุ, มกรธวช’ (Bee, 2003: 77) 

จะเห็นได้ว่า การนำกามเทพมาพรรณนาเปรียบทำให้มองเห็นภาพกษัตริย์ว่ามีความงดงามอย่างไร  

ซึ่งทำให้ภาพพจน์ที่พรรณนาปรากฏชัดเกิดความไพเราะสวยงาม  

 

อติโศยกตยลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 อติศโยกติตามรูปศัพท์มาจากคำ อติศย+อุกฺติ แปลว่า กล่าวถึงสิ่งที่เหนือกว่า, กล่าวถึงสิ่ง

สูงส่ง, กล่าวถึงสิ่งที่เกินยิ่งกว่าธรรมดา, เป็นอลังการใช้เป็นเครื่องมือกวีนิพนธ์หมายถึง ‘การพรรณนา

ให้เกินจริง’ (William, 2011: 15) อลังการชนิดนี้มีความสำคัญและกวีนิยมใช้แต่งบทประพันธ์  

ภามหะ (อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 114) นิยามอลังการชนิดนี้ว่า ‘การพรรณนาที่พ้นขอบเขต

ที่มนุษย์จะเข้าใจได้ด้วยเหตุผล’38 ภามหะชี้ว่า ‘งานประพันธ์กวีนิพนธ์ทั้งหมดล้วนมีอลังการชนิด 

อติศโยกติแฝงอยู่ ’39
 มัมมฏะ (Jha, 2005: 390) กล่าวถึงอลังการประเภทนี้  4 ชนิด ได้แก่   

(1) การกำหนดสิ่งที่พรรณนาให้กลมกลืนไปกับสิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบ (2) สิ่งที่พรรณนาถูกแทน

ด้วยสิ่งพรรณนาเปรียบ (3) เมื่อมีการสมติด้วยการกล่าวว่า ‘ถ้า’ (4) เมื่อมีการกล่าวถึงผลก่อนเหตุ40 

ตัวอย่างอติศโยกติชนิดที่ 1 ดังนี้  

 
38  nimittato vaco yat tu lokātikrāntagocaram ǀ 

     manyante 'tiśayoktiṃ tām alaṅkāratayā yathā ‖  (Bh.2.81) (อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 114 Note) 
39  ity evam ādiruditā guṇātiśayayogataḥǀ 

     sarvaivātiśayoktis tu tarkayettāṃ yathāgamam‖ (Bh.2.84) (อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 114 Note) 

40  nigīry ādhyavasānaṃ tu prakṛtasya pareṇa yat ǀ 
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 kamalam anambhasi kamale ca kuvalaye tāni kanakalatikāyām ǀ 

 sā ca sukumārasubhag ety utpātaparaṃparāṃ keyam ‖ (Kāp.449.390) 

คำแปล: ดอกบัวเกิดในที่ไม่มีน้ำ ดอกบัวตูม 2 ดอกเกิดบนดอกบัว ทั้งดอกบัวและดอก

บัวตูม เกิดบนเครือเถาวัลย์ทอง เครือเถาวัลย์นี้ช่างละมุนละม่อมสวยงาม นี้เป็นความ

ต่อเนื่องเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ 

 

 ข้อมูลดังกล่าวกวีพรรณนาชมหญิงสาวมีความงดงาม  (prakṛta) จึงแสดงลักษณะของหญิง

สาวให้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือเกินวิษัยที่จะเข้าใจได้ เช่นดอกบัว kamala เกิดในสถานที่ไม่มีน้ำ ดอกบัว 2 

ดอก kuvalaya เกิดซ้อนดอกบัว ทั้งสองดังกล่าวเกิดบนเครือเถาทอง kanakalatikā ลักษณะ

ดังกล่าวเป็นการบรรยายสิ่งที่พรรณนาให้กลมกลืนกับสิ่งที่นำมาพรรณนาเปรียบ (aprakṛta)  

ในจารึกยโศธราศรมปรากฏอรรถาลังการประเภทอติโศลกติ เป็นการพรรณนากษัตริย์ให้เกินจริง  

ด้านการใช้อาวุธ ดังนี้ 

 

การพรรณนากษัตริย์ให้เกินจริงด้านการใช้อาวุธ 

กวีมักนำเหตุการณ์สงครามมาเป็นเครื่องมือในการบรรยายภาพโดยมีกษัตริย์เป็นตัวเอก  

ในจารึกยโศธราศรมปรากฏการพรรณนากษัตริย์ใช้อาวุธในการทำสงคราม ดังข้อมูล 

 kharaḥ khadgaikapātena yasy ācchedi tridhā mahān ǀ 

 lohadaṇḍo ’rimānas tu  dūrataś śatadhā svayam ‖ (K.323.53) 

คำแปล: ด้วยการฟันด้วยดาบครั้งเดียวของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) พระองค์ได้ตัดแท่ง

โลหะ อันใหญ่ อันแข็ง ขาดเป็น 3 ท่อน แต่สำหรับความหยิ่งยโสของศัตรูพระองค์ตัดได้เป็น 

100 ท่อน แต่ที่ไกลด้วยพระองค์เอง 

 ข้อมูลจากจารึกโลเลย K.323 กวีพรรณนาถึงความสามารถของกษัตริย์ในด้านการใช้อาวุธ 

โดยพระองค์ใช้พระขรรค์ฟันแท่งโลหะใหญ่และหนา khara mahān lohadaṇḍa ขาดเป็น 3 ท่อน 

การพรรณนาดังกล่าวเป็นการบรรยายถึงสิ่งที่เหนือธรรมดา ในโศลกเดียวกันนี้กวีพรรณนาถึงกษัตริย์

ฟันศัตรูแต่ระยะใกล้ขาดเป็น 100 ท่อน โดยไม่ต้องใช้อาวุธใดๆ ต่างจากการใช้พระขรรค์ตัดเหล็กเป็น 
 

     prastutasya yad anyatvaṃ yady arthoktau ca kalpanam ‖ (Kāp.100.390) 

     kāryakāraṇayor yaś ca paurvāparyaviparyayaḥ ǀ 

     vijñeyātiśayoktiḥ sā‖ (Kāp.101.390) 
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3 ท่อน ซึ่งลักษณะการบรรยายดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่พ้นวิษัยมนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้ จะเห็น

ได้ว่ากวีนำข้อมูลความสามารถของกษัตริย์และพระเกี่ยรติยศของพระองค์มาพรรณนาคุณสมบัติ

เหล่านี้เป็นข้อมูลที่กวีต้องการสื่อสาร วิธีที่ดีที่จะสือสารได้งดงามไพเราะคือเครื่องมืออลังการ บทกวี

นิพนธ์ดังกล่าวจึงเหมาะแก่การใช้อรรถาลังการประเภทอติศโยกติพรรณนา  

 

4) อลังการกลุ่มที่มีการเปรียบโดยการแฝงความหมาย (คัมเยาปัมย)  

 อลังการกลุ่มย่อยนี้อาจสังเกตได้จากความเกี่ยวข้องระหว่างอุปมานะและอุปเมยะซึ่งไม่ได้

กล่าวถึงการเปรียบโดยตรง (Chakrabarty, 1989: 80-81) ขึ้นอยู่กับความหมายของคำศัพท์และ

ความหมายในประโยค โดยความหมายอลังการที่อาจสังเกตได้จากการเปรียบที่แฝงอยู่ในคำศัพท์ 

อลังการชนิดนี้ ได้แก่ ตุลยโยคิตา, ทีปกะ ส่วนความหมายอลังการที่อาจสังเกตได้จากการเปรียบที่แฝง

อยู่ในประโยค อลังการชนิดนี้ได้แก่ ปรติวัสตูปมา, ทฤษฏานตะ, นิทรรศนา ในจารึกยโศธราศรม

ปรากฏอลังการที่อยู่ในกลุ่มย่อยนี้ ดังนี้  

 

ปรติวัสตูปมาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

อรรถาลังการชนิดนี้ เดิมเป็นอุปมาชนิด 1 ทัณฑินจำกัดความว่า ‘การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งและ

แสดงความเหมือนกันในอีกสิ่งหนึ่ง’41 (Belvakar  1924: 17) กวีสมัยหลังยอมรับอุปมาชนิดนี้เป็น

อลังการที่แยกออกมาจากอุปมา มัมมฏะจำกัดความอลังการชนิดนี้ว่า ‘คุณสมบัติเหมือนกัน ปรากฏ 2 

ครั้ง ใน 2 ประโยค’42 และให้ตัวอย่างปรติวัสตูปมาไว้ดังนี้ 

 
yathā devībhāvaṃ gamitā parivārapadaṃ kathaṃ bhajatveṣā ǀ 

na khalu paribhogayogyaṃ daivatarūpāṅkitaṃ Ratnam ‖ (Kāp.453.392) 

คำแปล: หลังจากได้ตำแหน่งเทวีแล้วจะกลับได้ตำแหน่งทาสีได้อย่างไร จริงๆ เครื่องประดับ

รัตนะเหมาะสมสำหรับเทพเท่านั้นไม่ควรนำมาประดับทั่วไป   

 
41  vastu kiñcid upanyasya nyasanaṃ tatsadharmaṇaḥǀ  

     sāmyapratītir astīti prativastūpamā yathā‖ (Kād.2.46)  
42  prativastūpamā tu sā‖ (Kāp.101.392) 

     sāmānyasya dvir ekasya yatra vākyadvaye sthitiḥǀ (Kāp.102.392) 



 203 
 

 

 จากตัวอย่างจะเห็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติใน 2 ประโยค ได้แก่ ตำแหน่งความเป็นเทวี 

devībhāvaṃ gamitā  และเครื่องประดับรัตนะที่เหมาะสมแก่เทพ daivatarūpāṅkitaṃ ratna 

คุณสมบัติที่เปรียบเทียบจะแฝงอยู่ใน 2 ประโยค คือความเหมาะสมและความไม่เหมาะสม ในจารึก 

ยโศธราศรมปรากฏการเปรียบเทียบลักษณะของกษัตริย์กับพระอินทร์บนสวรรค์ใน 2 ประโยค ดังนี้ 

 
 dvābhyām avāryyavīryyābhyā-n nāthavad viṣṭapadvayam ǀ 

 loko ’yañ jayinā yena  mahendreṇa triviṣṭapaḥ ‖ (K.95.27) 

คำแปล: โลกทั้งสองถูกปกป้องโดยผู้กล้าที่ไม่มีใครขวางกั้นได้ 2 องค์ คือ โลกมนุษย์นี้ถูก

ปกป้องโดยพระองค์ผู้มีชัยชนะ โลกสวรรค์ถูกปกป้องโดยพระอินทร์ 

 

 ข้อมูลจากจารึกเขาพระบาท K.95 กวีพรรณนาคุณสมบัติที่เหมือนกันคือการปกป้องคุ้มครอง

โดยผู้ กล้ าห าญ มีกำลั งที่ ใครไม่ สามารถจะ ต้ านทาน ได้  avāryavīryyābhyāṃ….nāthavat  

ซึ่ งคุณสมบัตินี้  ได้ถูกกล่าวถึงไว้ เหมือนกันไว้ 2 ประโยค sāmānya…sthiti ประโยคแรกคือ  

พระเจ้ายโศวรมัน yena ปกป้องโลกมนุษย์นี้ไว้ nāthavat lokas ayam ประโยคที่ คือ พระมเหนทระ

หรือพระอินทร์จอมเทพปกป้องโลกสวรรค์ nāthavat triviṣṭapa จะเห็นได้ว่าข้อความในโศลกนี้ได้

กล่าวถึงคุณสมบัติเหมือนกันไว้ใน 2 ประโยค 

 

5) อลังการกลุ่มที่มีอุปเมยะและอุปมานะแยกกัน   

 

วยติเรกาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 วยติเรกะ มาจากคำศัพท์ วิ+อติเรก คำหลังนี้แปลว่า ดียิ่ง, เหลือเกิน, มากมาย, แตกต่าง 

เป็นคำนามปุลลิงค์ หมายถึง การแยกแยะ, ข้อแตกต่าง, ลักษณะพิเศษ (Williams, 2011: 1030) 

เป็นคำศัพท์ใช้เป็นศาสตร์เฉพาะกวีนิพนธ์หมายถึง ‘ความเหนือกว่า’ ทัณฑิน (Belvalkar, 1924: 

30) นิยามอลังการชนิดนี้ว่า ‘การกล่าวถึงความแตกต่างให้เด่นระหว่างสองสิ่งที่มีความเหมือนกัน

แสดงออกมาโดยตรงหรือแฝงความหมายด้วยคำศัพท์’43 ภามหะ (Bhattacharya, 2016: 157) 

 
43 śabdopātte prātīte vā sādṛśye vastunor dvayoḥǀ 

    tatra yad bhedakathanaṃ vyatirekaḥ sa kathyate‖ (Kād.2.180) 
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นิยามอลังการชนิดนี้ว่า ‘การกล่าวถึงความแตกต่างซึ่งยืนยันว่าสิ่งที่ถูกเปรียบเหนือกว่าสิ่งที่นำมา

เปรียบ’44 มัมมฏะ (Jha, 2005: 369) นิยามอลังการชนิดนี้ว่า ‘การกล่าวอุปเมยะว่าเหนือกว่าอุปมา

นะ’45 จากความหมายและคำนิยามดังกล่าว อลังการวิยติเรกะหมายถึง กล่าวถึงความแตกต่าง

ระหว่างอุปเมยะและอุปมานะและในด้านความแตกต่างนั้นสิ่งที่ถูกเปรียบเหนือกว่าสิ่งที่นำมาเปรียบ 

ตัวอย่างอลังการชนิดวยติเรกะ 

 
 kṣīṇaḥ kṣīṇo 'pi śaśī bhūyo bhūyo 'bhivardhate satyam ǀ 

 virama prasīda sundari yauvanam anivarti yātaṃ tu ‖ (Kāp.462.397) 

คำแปล: ดวงจันทร์ค่อยๆเสื่อมลงและก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเสมอ แต่ความเยาว์วัยผ่านไป

แล้วไม่หวนกลับ เธอผู้สวยสดงดงามจงหยุดและได้โปรดให้ความเมตตาเถิด 

 

 ตัวอย่างข้อมูลกล่าวถึงสิ่งที่นำมาเปรียบ (upamāna) พระจันทร์ในข้างแรมจะค่อยๆหมดแสง
ลงและเวลาข้างขึ้นจะค่อยๆปรากฏแสงอีก ส่วนความเยาว์วัย (upameya) ผ่านไปแล้วผ่านเลย  
แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบและสิ่งที่นำมาเปรียบและคุณสมบัติของอุปเมยะนี้
ดีเด่นกว่า ผู้วิจัยพบกวีใช้อลังการชนิดวยติเรกะประพันธ์เป็นบทกวีปรากฏในจารึกยโศธราศรม ดังนี้ 
 
 ko harer aniruddhāres   svacakrabhrāntibhir jjayaḥ ǀ  

 yasya tv abrāntacakreṇā-  niruddhāriśatāj jayaḥ ‖ (K.290.46) 

คำแปล: ชัยชนะของพระหริ (พระวิษณุ) ผู้มีศัตรูที่ไม่มีใครยับยั้งได้ มีได้ก็ด้วยการหมุนจักร

ของตนเองหลายรอบ จะขนาดไหน (เชียว) เพราะชัยชนะของพระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) 

ต่อศัตรูเป็นร้อยที่ไม่มีอะไรขวางกั้นได้ มีได้ด้วยจักรที่ไม่ต้องหมุน 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 กวีพรรณนาชัยชนะเหนือเหนือศัตรูของพระเจ้า- 

ยโศวรมันถูกเปรียบเทียบ (upameya) โดยนำชัยชนะของพระวิษณุ (upamāna) มาเปรียบเทียบ 

คุณสมบัติของพระวิษณุได้แก่ การใช้อาวุธประจำพระองค์ในการทำลายศัตรู svacakrabhrānti- 

พระองค์จะใช้จักรหรือสุทรรศนจักรต่อสู้กับอสูรหรือบุคคลผู้ ชั่วร้ายแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่

สามารถต้านทานพระองค์ได้ ส่วนพระเจ้ายโศวรมันทรงเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องใช้อาวุธคือจักร 
 

44 upamānavato 'rthasya yadviśeṣanidarśanamǀ- 

    vyatirekaṃ tamicchanti viśeṣāpādanādyathā‖ (Bhā.2.75)-(อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 157 Note)  

45 upamānād yad anyasya vyatirekaḥ sa eva saḥǀ (Kāp.105.397) 
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แม้มีศัตรูเป็นจำนวน 100 พระองค์ก็เอาชนะได้ นัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าและดียิ่งกว่าของ

พระเจ้ายโศวรมันเหนือพระวิษณุ จะเห็นได้ว่ากวีนำข้อมูลเหตุการณ์ที่พระเจ้ายโศวรมันมีชัยชนะเหนือ

ศัตรูมาพรรณนาเพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นให้กษัตริย์กวีจึงใช้อลังการชนิดวยติเรกะเป็นเครื่องมือใช้

ประพันธ์บทกวีโศลกนี้ โดยนำข้อมูลที่มีในเทพปกรณัมมาใช้พรรณนาเปรียบเทียบ อลังการชนิดนี้  

จึงเหมาะสมในการใช้พรรณนาและบรรยายให้เห็นภาพพจน์ที่สวยงามไพเราะ นอกจากเปรียบกษัตริย์

เหนือกว่าพระวิษณุแล้วยังปรากฏการพรรณนาเปรียบกษัตริย์เหนือกว่าราชสีห์ในจารึกหลักเดียวกัน 

ดังนี้ 

 
 udgarjjaty adhikaṃ siṅho  nirjjayan napi kuñjaram ǀ  

 na jātu vismito yas tu   nirjjayan rājakuñjarān ‖ (K.290.28) 

คำแปล: สิงห์เมื่อเอาชนะพระยากุญชรได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็คำรามเสียงดัง ส่วนพระองค์  

(พระเจ้ายโศวรมัน) ถึงจะชนะบรรดาช้างคือกษัตริย์ทั้งหลายได้ก็ไม่หยิ่งผยองเลย 

 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 กวีพรรณนาสดุดีพระเจ้ายโศวรมันเอาชนะบรรดา

กษัตริย์ศัตรูได้แล้วไม่มีอาการหยิ่งผยอง เพ่ือจะยกกษัตริย์ให้ดูโดดเด่นกวีจึงนำลักษณะอาการของ

ราชสีห์ที่ชนะช้างเจ้าป่าได้แล้วแต่ยังมีอาการหยิ่งผยองด้วยการคำราม องค์ประกอบความเป็น  

วยติเรกะในโศลกข้างต้น ประกอบด้วย (1) สิ่ งที่ถูกเปรียบ (upameya) ปรากฏในคำว่า  yas  

สรรพนามแทนพระเจ้ายโศวรมัน (2) สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า siṅhas 

ราชสีห์  (3) คุณสมบัติที่นำมาเปรียบเทียบ (sādharmya) ปรากฏในคำว่า na jātu vismitas  

ไม่มีอาการหยิ่งผยอง เป็นคุณสมบัติของอุปเมยะ และ  udgarjjati adhikam คำรามเสียงดังยิ่ง 

คุณสมบัติของอุปมานะ จะเห็นได้ว่าทั้งประโยคอุปเมยะและอุปมานะต่างอยู่คนละส่วนแยกจากกัน 

แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบทั้งสองประโยค ทำให้คุณสมบัติของประโยคที่เป็นอุเมยะเหนือกว่า  

โดยราชสีห์เป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าป่าย่อมอยู่เหนือบรรดาสัตว์อ่ืน เมื่อเอาชนะกุณชรได้ก็ทำการคำราม 

แตกต่างกับพระเจ้ายโศวรมันเอาชนะกษัตริย์ศัตรูได้พระองค์กับมีกริยาอาการสงบนิ่งไม่หยิ่งผยอง  

การพรรณนาเปรียบดังกล่าวทำให้มองเห็นภาพพจน์ที่โดดเด่นและไพเราะสวยงาม  
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สโหกตยลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 
 สโหกติ มาจากคำ สห+อุกติ แปลว่ากล่าวพร้อมกัน, พรรณนาพร้อมกัน ในบริบทกวีนิพนธ์
เป็นอรรถาลังการชนิดหนึ่ง หมายถึง การกล่าวซึ่งมีคำว่า ‘พร้อมกัน’ ของสิ่งสองสิ่งหรือแนวคิดแยก
จากกันหรือคนละอย่างแต่ปรากฏขึ้นพร้อมกันเพียงหนึ่งครั้ง  (Gerow, 1971: 320) ทัณฑินจำกัด
ความอลังการชนิดนี้ว่า ‘การพรรณนาพร้อมกันของคุณสมบัติและการกระทำ’46 (Belvalkar, 

1924:49) ภามหะ (อ้างถึงใน Bhattacharya, 2016: 178) จำกัดความอลังชนิดนี้ว่า ‘การกระทำ
สองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุสองอย่างพรรณนาด้วยคำเดียว’47 มัมมฏะ (Jha, 

2005: 412) จำกัดความอลังการชนิดนี้ว่า ‘เมื่อคำหนึ่งแสดงสิ่งสองสิ่งโดยมีคำว่าพร้อมกันช่วยหนุ่น
ความหมาย’48 จากคำจำกัดความดังกล่าว อลังการชนิดนี้อยู่ในกลุ่มเปรียบเทียบตามการจัดกลุ่มของ
รุยยกะ ลักษณะการเปรียบเทียบอุปเมยะและอุปมานะแยกจากกัน คุณสมบัติหรือการกระทำเท่านั้น
เกิดข้ึนพร้อมกัน ตัวอย่างอลังการชนิดนี้ มีดังนี้ 
 
 saha dīrghā mama śvāsair  imāḥ samprati rātrayaḥ ǀ  

 pāṇḍurāś ca mamaivāṅgeḥ  saha tāś candrabhūṣaṇāh ‖ (Kād.2.352) 

คำแปล: ค่ำคืนราตรีเหล่านี้ช่างยาวนาน(ผ่านไป)พร้อมกับลมหายใจของข้าพเจ้า พระจันทร์

เครื่อประดับฟ้า พร้อมกับร่างกายข้าพเจ้าเช่นกันก็ซีดจางลง 

 

 จากตัวอย่างคุณสมบัติที่ยาวนาน dīrghā เป็นคุณสมบัติ 1 เดียว ซึ่งเป็นของราตรี rātrī และ
ลมหายใจ śvāsa ถูกพรรณนาถึงและทำพร้อมกันโดยมีศัพท์ ‘สห’ อีกตัวอย่าง พระจันทร์ประดับฟ้า
และร่างกายแสดงคุณสมบัติคือความซีดจาง pāṇḍura พร้อมกัน อรรถาลังการชนิด สโหกติ ปรากฏใน
จารึกยโศธราศรม โดยกวีการพรรณนาจิตใจขุนนางฝ่ายศัตรูกลับใจสวามิภักดิ์ด้วยความกลัวและ 
ความยินในคราวเดียว ดังข้อมูล 
  

 
46   sahoktiḥ sahabhāvena kathanaṃ guṇakarmaṇāmǀ (Kād.2.351) 
47 tulyakāle kriye yatra vastudvayasamāśrayeǀ 

    padenaikena kathyate sahoktiḥ sā matā yathā‖ (Bām.3.39) 
48 sā sahauktiḥ sahārthasya balādekaṃ dvivācakam‖ (Kāp.112.412) 

  



 207 
 

 

 yena rājye ’bhiṣiktena  vidvidbhṛtyamanodiśaḥ ǀ  

 bhītyā harṣaṇayaśasā   samamāpaditā bhṛśam ‖ (K.290.23) 

คำแปล: พระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ผู้ได้รับการอภิเษกในราชสมบัติแล้ว ทรงพิชิตเหนือ

แผ่นดินและหัวใจขุนนางของศัตรู ด้วยความกลัว(และ)ด้วยเกียรติยศคือความหรรษาพร้อม

กันอย่างสม่ำเสมอ 

 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 กวีพรรณนาการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้า- 

ยโศวรมัน yena rājye abhiṣiktena ในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์นี้พระองค์ทรงพิชิตเหนือแผ่นดิน

และหัวใจขุนนางฝ่ายศัตรูได้ vidvidbhṛtyamanodiś…āpaditā ลักษณะนี้เป็นอาการหรือการกระทำ 

guṇakarman ตามการนิยามของทัณฑิน พระองค์ทรงได้สิ่งดังกล่าวข้างต้นมาด้วยความกลัวของหัวใจ

ขุนนางและพระเกียรติยศคือความหรรษาของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา bhītyā harṣaṇayaśasā 

samam ลักษณะอาการกลัวและเกียรติยศที่มีต่อหัวใจขุนนางเกิดขึ้นพร้อมกันนี้ สอดคล้อมกับคำ

นิยามของมัมมฏะเมื่อคำหนึ่ง vidvidbhṛtyamanas- แสดงสิ่งสองสิ่ง bhītyā harṣaṇayaśasā โดยมี

คำว่าพร้อมกัน samam ช่วยหนุ่นความหมาย จะเห็นได้ว่ากวีนำข้อมูลในช่วงการขึ้นครองราชย์ของ

กษัตริย์ในโอกาสนี้ขุนนางฝ่ายศัตรู bhṛtya ต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อพระองค์เพราะความกลัวและเพราะ

เกียรติยศที่ทำให้พวกเขาเบิกบานใจ การนำข้อมูลดังกล่าวมาพรรณนาโดยการใช้อรรถาลังการชนิด

สโหกติเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นความสามารถและอัจฉริยภาพของกวีที่ทำให้การนำเสนอภาพพจน์

ภาษาได้ไพเราะงดงาม นอกจากนี้ยังปรากฏอรรถาลังการชนิดสโหกติในจารึกหลักอ่ืน  โดยกวี

พรรณนาการพรรณนาแสดงการใช้อาวุธของกษัตริย์สองด้านในคราวเดียว ดังข้อมูล 

 
 yudhi khaḍgasahāyo ya- s saman dvayam adarśayat ǀ 

 uddṛptavidviṣāṃ  khaṇḍa- m akhaṇḍañ ca nijaṃ yaśaḥ ‖ (K.323.35) 

คำแปล: ในสงคราม พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) มีดาบเป็นสหายได้ทำสองสิ่งพร้อมกันให้

ประจักษ ์คือการฟันศัตรูผู้หยิ่งผยองให้เป็นท่อน และพระเกียรติยศของพระองคท์ี่ไม่ขาดตอน 

 

 ข้อมูลจากจารึกโลเลย K.323 กวีพรรณนาพระเจ้ายโศวรมันมีความสามารถที่แสดงออกมาให้

เห็นประจักษ์ในคราวเดียวกันในสนามรบ กลวิธีอลังการจึงมีความเหมาะสมที่จะทำให้กวีสามารถสื่อ

ความหมายที่ตัวเองต้องการได้  สโหกติจึงถูกใช้เป็นเครื่องในการพรรณนาข้อความดังกล่าว 
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องค์ประกอบความเป็นสโหกติข้างต้นประกอบด้วย (1) คุณสมบัติที่จะพรรณนาหนึ่งเดียว ปรากฏใน

คำว่า khaḍgasahāyas yas พระเจ้ายโศวรมันผู้มีดาบเป็นสหาย (2) ศัพท์ที่แสดงความหมายว่าพร้อม

กันหรือเสมอกัน ปรากฏในคำว่า samam (3) คุณสมบัตินั้นปรากฏให้เห็นพร้อมกันในคราวเดียว 

ปรากฏในคำว่า uddṛptavidviṣāṃ  khaṇḍam akhaṇḍam ca nijaṃ yaśas (ทรงฟัน)ศัตรูผู้หยิ่ง

ผยองให้ขาดเป็นท่อนๆ และแสดงพระเกียรติยศที่ไม่ขาดสายของพระองค์  พระองค์แสดงบทบาท 

ทั้งสองให้เห็นพร้อมกันในคราวเดียว dvayam adarśayat การเลือกใช้อลังการประเภทสโหกติ

ดังกล่าวพรรณนาพระเกียรติคุณของกษัตริย์ทำให้ภาพที่สื่อออกมามีความไพเราะสวยงาม 
 

6) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบเด่นที่คำขยาย 

 

เศลษาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 เศลษะ มาจากธาตุ √ศฺลิษฺ ในความหมายว่า ยึดติด, รึงรัด, รวมกัน, โอบรัด เป็นคำนาม

ปุลลิงค์ แปลว่า การเชื่อมกัน, การรวมกัน ในบริบททางภาษา หมายถึง คำที่มีความหมาย 2 นัย, 

คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน ในบริบทกวีนิพนธ์เป็นคุณชนิด 1 ในจำนวน 10 ชนิด ที่ใช้เป็นเครื่องมือประพันธ์

ก วี นิ พ น ธ์ท ำ ให้ เกิ ด ค วาม ไพ เราะงด งาม  (Williams, 2011: 1104)  ภ ามห ะ  (อ้ างถึ ง ใน 

Bhattacharya, 2016: 2) กล่าวถึงอลังการชนิดนี้ก่อนกวีท่านอ่ืนนิยามว่า ‘เมื่ออุปเมยะเป็นอัน

เดียวกับอุปมานะโดยการช่วยของคำวิเศษกับกริยา’49 กวีหลายท่านมีความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับ

อลังการชนิดนี้ว่าเป็นอรรถาลังการหรือศัพทาลังการ หรือเป็นได้ทั้งสอง (อุภยาลังการ) ทัณฑิน  

(Belvalkar, 1924: 43) นิยามอลังการชนิดนี้ว่า ‘คำพูดมีรูปเดียวกันแต่มีมากกว่าหนึ่งความหมาย’ 

มี 2 ชนิด คือ แยกคำพิจารณาความหมาย (ภินฺ นปท -) และไม่แยกคำพิจารณาความหมาย 

(อภินฺนปท)50 นอกจากนี้ทัณฑิน (Belvakar, 1924: 43)  ยังชี้ให้เห็นความสำคัญว่า ‘ในบทประพันธ์

ทั้งหมดที่ใช้คำพูดซ่อนเจตนาเศลษะมีความสำคัญทำให้เกิดความงาม’51 มัมมฏะจำกัดความเศลษะว่า 

 
49  upamānena yattattvam upameyasya sādhyateǀ 

     guṇakriyābhyāṃ nāmnā ca śliṣṭaṃ tadabhidhīyate‖ (Bhām.3.14)- Bhattacharya, 2016: 2)    
50  śliṣṭam iṣṭam anekārtham ekarūpānvitaṃ vacaḥǀ 

    tad abhinnapadaṃ bhinnapadaprāyam iti dvidhā‖ (Kād.2.310) 
51 śleṣaḥ sarvāsu puṣṇāti prāyo vakroktiṣu śriyamǀ  

    bhinnaṃ dvidhā svabhāvoktir vakroktiś ceti vāṅmayam /iti saṃsṛṣtiḥ/(Kād.2.363) 
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‘ในคำพูดประโยคหนึ่งสามารถมีได้หลายความหมาย’ และขยายความว่า ‘คำพูดชุดหนึ่งที่แสดง

ความหมายเดียวสามารถมีได้หลายความหมาย’52 มัมมฏะจัดอลังการชนิดเศลษะเป็นทั้งศัพททาลัง

การและอรรถาลังการ อลังการชนิดเศลษะสามารถปรากฏร่วมกับอลังการชนิดอ่ืน บางครั้งก็ช่วยเสริม

อลังการชนิดอ่ืนให้งดงามขึ้นหรือตัวเศลษะเองงดงามขึ้นจากการปรากฏร่วมกับอลังการชนิดอ่ืน ดังที่

กวีรุทรฏะชี้ให้เห็นว่า ‘โดยหลักแล้ว เศลษะมีหลายชนิดเว้นแต่ที่มาจากภาษา มักจะซ่อนอยู่ใน

อลังการชนิดอ่ืน เมื่ออยู่ร่วมกับอลังการชนิดอุปมาและสมุจจยะยิ่งจะทำให้เกิดความงดงามมาก

ยิ่งขึ้น’53 (Choudhary, 2002: 175-176) 

 จากคำนิยามและความหมายดังกล่าว ‘เศลษะคือชุดคำพูดหนึ่งมีความหมายเดียวในประโยค

และคำพูดชุดเดียวกันนี้สามารถมีความหมายได้อีกชุดหรือมากกว่านั้น’ อลังการชนิดนี้มีความเด่นที่

ภาคแสดงโดยความงามเกิดจากการอาศัยคำคุณศัพท์กับคำนามช่วย (saviśeṣyaviśeṣaṇavicchitti) 

(Chakrabarty, 1989: 81) ในแง่นี้ตรงกับคำนิยามของภามหะดังกล่าว ตัวอย่างอรรถาลังการชนิด

เศลษะ ดังนี้ 

 

 udayam ayate diṅmālinyaṃ nirākurute tarām  

 nayati nidhanaṃ nidrāmudrāṃ pravartayati kriyāḥ ǀ  

 racayati tarāṃ svairācārapravartanakartanam  

 bata bata lasattejaḥpuñjo vibhāti vibhākaraḥ ‖ (Kāp.433.379)  

คำแปล: ดวงอาทิตย์ มีรัศมีร้อนแรงเจิดจ้า ทอแสงเคลื่อนผ่านภูเขา ขจัดความืดในทิศต่างๆ 

ทำให้การหลับไหลสิ้นสุด ทำให้เริ่มประกอบการงาน ทำให้คนที่พลอดรักกันตามใจปรารถนา

หยุดกิจกรรม เปล่งแสงสว่างไสว กษัตริย์พระนามว่า ‘วิภากร’ มีพระบรมเดชานุภาพ

ร้อนแรงเป็นล้นพ้น ทรงได้รับความมั่งคั่ง บำบัดความทุกข์ยากของราษฎร ขจัดความ

ซึมเศร้า จัดการประกอบพิธีกรรม ทำให้การงานที่ทำไม่หยุดหย่อนสิ้นสุด ทรงรุ่งเรือง   

 

 จากข้อมูลตัวอย่างกวีกล่าวถึงคำพูดชุดหนึ่ง vibhākara หมายถึงดวงอาทิตย์ ภาคแสดง
หรือคุณสมบัติของดวงอาทิตย์  มีดังนี้  ทอแสง udayam ayate กำจัดความมืด diṅmālinyaṃ 

 
52 śleṣaḥ sa vākya ekasmin yatr ānekārthatā bhavet‖ (Kāp.96.379) 

    ekārthapratipādakānām eva śabdānāṃ yatrāneko 'rthaḥ sa śleṣaḥǀ (Kāp.379)  
53 bhāṣāśleṣavihīnaḥ spṛśati prāyo ’nyam apy alaṃkāramǀ 

    dhatte vaicitrayam ayaṃ sutarām upamāsmuccayoḥ‖ (Kāl.4.31) 
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nirākurute ปลุกให้ตื่นจากหลับ nayati nidhanaṃ nidrāmudrāṃ ช่วยให้คนประกอบการงาน 
pravartayati kriyāḥ ปลุ กคู่ รั ก ให้ ตื่ น  racayati svairācārapravartanakartanam ด้ วยคำพู ด 
ชุดเดียวกันนี้สามารถสื่อความหมายได้อีก โดยคำว่า  vibhākara เป็นชื่อของกษัตริย์ และภาคแสดง
ของหรือคุณสมบัติของกษัตริย์ก็มีความหมายอื่นตามไปด้วย จะเห็นได้ว่าความเด่นของอลังการชนิดนี้
จะอยู่ที่ภาคแสดงหรือคุณสมบัติของตัวประธาน อลังการชนิดนี้ปรากฏในจารึกยโศธราศรม โดยกวี
พรรณนาการพรรนาความเด่นของกษัตริย์ในสนามรบ ดังข้อมูล 
 
 jiṣṇur duryyodhanārāti-  r bhīmo ’py ājau valena yaḥ ǀ  

 lakṣmīlubdhaṃ pariṇata-  n dhṛtarāṣṭram aharṣayat ‖ (K.279.30)  

คำแปล: ในสนามรบ พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงมีชัยชนะ มีศัตรูที่เอาชนะได้ยาก 

เป็นผู้น่าเกรงขามด้วยพละกำลัง ได้ทำให้อาณาจักรที่พระองค์ปกครอง ซึ่งมั่งคั่งไปด้วย

ทรัพย์ มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดความยินดีปรีดาแล้ว ทรงเป็นเหมือนอรชุน  ผู้มีทุรโยธน์ 

เป็นศัตรู ทั้งโดยพละกำลัง ทรงเป็นเหมือนภีมะด้วย ทำให้ท้าวธฤตราษฏระ ผู้มีความโลภ  

ในทรัพย์สมบัติ ผู้มีความแก่ชรา เกิดความกังวลพระทัย 

 

 ข้อมูลจากจารึกไพรปราสาท K.279 กวีพรรณนาความโดดเด่นของกษัตริย์ในสงคราม yas 

หมายถึงพระเจ้ายโศวรมัน คุณสมบัติของพระองค์ปรากฏที่ภาคแสดงหรือคำศัพท์ขยาย ได้แก่ jiṣṇus 

ผู้มีชัยชนะ, duryodhanārātis ผู้มีศัตรูที่ชนะได้ยาก, bhīmas ผู้น่าเกรงขาม, ได้ทำ-อาณาจักรที่

พระองค์ปกครอง dhṛtarāṣṭram ซึ่งมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์  lakṣmīlubdham มีความอุดมสมบูรณ์  

pariṇatam ให้เกิดความยินดีปรีดา aharṣayat  ชุดคำพูดในบริบทนี้สามารถเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ 

(upameya) ตามคำนิยามของกวีภามหะดังกล่าวข้างต้นก็ได ้ 

 ด้วยข้อมูลชุดคำพูดเดียวกันนี้สามารถสื่อความหมายได้อีกแบบ โดยสื่อความหมายถึงสิ่งที่

นำมาเปรียบเทียบ (upamāna)  jiṣṇus เป็นชื่ออรชุนตัวละครเอกในมหาภารตะ duryodhanārātis 

ผู้มีทุรโยธน์เป็นศัตรู bhīmas เป็นดั่งภีมะ เป็นชื่อตัวละครฝ่ายปาณฑพในมหาภารตะ aharṣayat  
ได้ทำให้...กังวลใจ โดย √hṛṣ 4.p, 1.p ในคำกริยาอดีตกาลไม่สมบูรณ์นี้   สามารถแปลได้หลาย

ความหมาย  แปลว่ าชื่ น ชมยิน ดี , แปลว่ ามี ค วามกั งวล ใจก็ ได้ , (Williams, 2011: 1303) 

dhṛtarāṣṭram มีความหมายว่า ผู้มีรัฐอันทรงไว้, ครอบครองรัฐ, และเป็นชื่อท้าวทฤตราษฏร์ตัวละคร

ในมหาภารตะก็ได้ ,  pariṇata มีความหมายว่า มีอายุ และอุดมสมบูรณ์ก็ได้    lakṣmīlubdham 

หมายถึงโลภ, สับสน, วุ่นวาย, มากมาย -ไปด้วยทรัพย์ก็ได้ จะเห็นได้ว่าคำชุดหนึ่งในโศลกข้างต้น
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สามารถสื่อความหมายได้หลายอย่าง เมื่อพรรณนาถึงพระเจ้ายโศวรมันก็จะมองเห็นภาพพระองค์ใน

สนามรบมีบทบาทและคุณสมบัติต่างๆ ในภาพพจน์เดียวกันนี้หากมองอีกมิติสามารถสื่อความหมายได้

อีกความหมายกลายเป็นภาพของพระองค์เปรียบกับตัวละครและฉากบรรยายในมหาภารตะ ในบทนี้

จากการประกอบสร้างขึ้นเป็นอลังการชนิดเศลษะอาจสอดคล้องกับคำนิยามของภามหะซึ่งมีอายุ

ในช่วงสมัยก่อนหน้าการประพันธ์จารึกยโศธราศรมที่ว่า ‘สิ่งที่ถูกเปรียบเป็นอันเดียวกับสิ่งที่นำมา

เปรียบโดยมีความเด่นที่ภาคแสดง’ อลังการชนิดเศลษะในโศลกนี้อาจปรากฏร่วมกับอลังการชนิด

อุปมาซึ่งมีการนำภาพข้อมูลในคัมภีร์มหาภารตะมาใช้เปรียบเทียบ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถของกวีในการประพันธ์โศลกบทนี้ได้อย่างไพเราะงดงามเกิดเป็นภาพพจน์ที่พริ้วไหว 

นอกจากการพรรณนาภาพความเด่นของกษัตริย์ในสงครามแล้วยังปรากฏการพรรณนาความเด่นของ

กษัตริยืด้านการปกครองในจารึกยโศธราศรมหลักอ่ืน โดยกวีพรรณนาความเด่นคุณสมบัติกษัตริย์ดูแล

ประชาชน ดังข้อมูล 

 

 prasāritakaraḥ kartuṃ  prajānāṃ vāṣpamārjjanaṃ ǀ  

yaḥ prasādayitā jasraṃ  saviteva piteva ca ‖ (K.701.43) 

คำแปล: พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) ทรงมีพระเมตตาสม่ำเสมอ (ทำให้ยินดี) ทรงกระจาย

ภาษีออกไปเพ่ือทำการขจัดความยากลำบากของประชาชน เหมือนดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี

ออกเพ่ือทำการชำระล้างน้ำค้างของพืชพรรณทั้งหลาย และเหมือนบิดาเหยียดมือออกเพ่ือ

ทำความสะอาดน้ำตาของลูกทั้งหลาย 

 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 กวีพรรณนากล่าวสดุดีกษัตริย์มีความกรุณาดูแล

ประชาชนโดยการบำบัดความทุกข์ยากของประชาชนด้วยการกระจายภาษี  กวีเพ่ือจะสดุดียกย่อง

กษัตริย์จึงใช้อลังการประเภทเศลษะเป็นเครื่องมือเพื่อบรรยายภาพพจน์ให้กษัตริย์โดดเด่นและมีความ

สวยงามด้วยภาษาที่สื่อออกมาประกอบกับความสามารถในการเลือกคำศัพท์ที่สามารถสื่อความหมาย

ได้หลากหลายในคราวเดียวกันอันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกวีด้วย องค์ประกอบความเป็น

เศลษะในโศลกข้างต้นประกอบด้วย (1) สิ่งที่ถูกเปรียบ (upameya) ปรากฏในคำว่า yas สรรพนาม

แทนพระเจ้ายโศวรมัน (2) สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบ (upamāna) ปรากฏในคำว่า savitā pitā ดวง

อาทิตย์และบิดา (3) คุณสมบัติเปรียบเทียบ (sādharmya) ปรากฏในข้อความว่า prasāritakaras 

kartum prajānām vāṣpamārjanaṃ โดยคำว่า -kara ที่อยู่ในคำสมาส prasāritakara สามารถสื่อ
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ความหมายได้หลายนัย แปลว่า, ภาษี, มือ, รัศมี ก็ได้, (Williams, 2011: 253-54) ในคำว่า prajā 

สื่อได้หลายความหมายเช่นกัน แปลว่า ประชาชน, ลูก, พันธุ์พืช, (Williams, 2011: 658) vāṣpa- 

ในคำสมาส vāṣpamārjana สือได้หลายความหมาย แปลว่า น้ำตา, ไอน้ำ, หมอก, (Williams, 

2011: 730) ข้อความดังกล่าวเป็นคุณสมบัติขยายประธานในประโยค หากใช้ขยายกษัตริย์หมายถึง

การกระจายภาษีบำบัดทุกข์ประชาชนผู้มีน้ำตา ใช้ขยายดวงอาทิตย์ หมายถึงแผ่รัศมีเพ่ือทำการกำจัด

น้ำคา้งของพืชพรรณ ใช้ขยายบิดาหมายถึง มีมือเหยียดออกเพ่ือทำความสะอาดน้ำตาของลูกๆ จะเห็น

ได้ว่าใจความในโศลกนี้สามารถเป็นอลังการประเภทอุปมาก็ได้ แต่ผู้วิจัยมีความเห็นเป็นแนวเดียวกับ

รุทรฏะดังกล่าวข้างต้นว่า เศลษะเมื่ออยู่ร่วมกับอลังการชนิดอ่ืนจะทำให้ภาษามีความงดงามพริ้วไหว

ยิ่งขึ้น และในโศลกข้างต้นก็มีความเด่นที่การใช้ภาษาให้สื่อได้หลายนัย โดยเฉพาะการพรรณนาภาพ

กษัตริย์ให้มีความโดดเด่นเกิดเป็นภาพพจน์ที่สวยงามไพเราะ 

 

4.3.2.2 กลุ่มอลังการแสดงความหมายขัดแย้ง 
 

วิโรธาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 มัมมฏะ (Jha, 2005: 408) นิยามอลังการชนิดนี้ไว้ว่า ‘การพรรณนาสิ่งที่ไม่มีความขัดแย้ง

กันให้ขัดแย้งกันชื่อว่าวิโรธะ’54 ลักษณะที่ขัดแย้งกันนี้มัมมฏะให้รายละเอียดไว้ 10 อย่างได้แก่ ชาติ

ขัดแย้งกับชาติ, ชาติขัดแย้งกับคุณ, ชาติขัดแย้งกับกริยา, ชาติขัดแย้งกับทรัพย์, คุณขัดแย้งกับคุณ, 

คุณขัดแย้งกับกริยา, คุณขัดแย้งกับทรัพย์, กริยาขัดแย้งกับกริยา, กริยาขัดแย้งกับทรัพย์, ทรัพย์

ขัดแย้งกับทรัพย์55 ตัวอย่างอรรถาลังการชนิดนี้  
 

 satataṃ musalāsaktā bahutaragṛhakarmaghaṭanayā nṛpate ǀ 

 dvijapatnīnāṃ paṭhināḥ sati bhavati karāḥ sarojasukumārāḥ ‖ (Kāp.486.409) 

คำแปล: มือของนางพราหมณีผู้มีสากติดอยู่กับมือตลอดเวลามีความแข็งกระด้าง กลับหยาบ

กระด้างขึ้นกว่าเดิมเมื่อถือภาชนะใส่น้ำทำการงานในครัวเรือน แต่ในรัชสมัยที่พระองค์

ครองราชย์กลับอ่อนนุ่มดั่งดอกบัว  

 
54  virodhaḥ so 'virodhe 'pi viruddhatvena yadvacaḥǀ (Kāp.110.407.) 
55  jātiś caturbhir jātyādyair viruddhā syād guṇas tribhiḥ‖ (Kāp.110.408) 

     -kriyā dvābhyām api dravyaṃ dravyeṇaiveti te daśaǀ (Kāp.111.408) 
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 ข้อมูลดังกล่าวกวีพรรณนาความขัดแย้งระหว่างคุณ  paṭhinā-karāḥ มืออันหยาบกระด้าง  

ซึ่งขัดแย้งกันกับมือที่ไม่หยาบกระด้างอ่อนนุ่มดังดอกบัว sarojasukumārā ในคราวครองราชย์ของ

กษัตริย์ ซึ่งคุณลักษณะขัดแย้งกัน ในจารึกยโศธราศรมปรากฏอรรถาลังการประเภทนี้ ดังนี้ 
 

การพรรณนาความคุณสมบัติขัดแย้งของกษัตริย์ 

 yena saujanyabaddhena  kṛśo ’pi na vilaṅghitaḥ ǀ  

 baddhā guṇās tu kenāpi  vṛddhabhūpātilaṅghinaḥ ‖ (K.701.26) 

คำแปล: พระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ผู้มีพระกรุณาผูกไว้ ก็ไม่เคยล่วงเกินทำร้ายแม้คน

อ่อนแอ ส่วนคุณท้ังหลายมีการล่วงเกินทำร้ายกษัตริย์ผู้แข็งแกร่ง จะมีอะไรผูกมัดไว้ได้หรือ 
 

 ข้อมูลข้างต้นจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 กวีพรรณนาภาพกษัตริย์ (yena) ทรงมีความ

กรุณา (saujanya-) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระองค์ โดยคุณสมบัติข้อนี้อย่างเดียวที่เหนี่ยวรั้งพระองค์

ไว้ไม่ให้ทำลายคนอ่ืนที่อ่อนแอกว่า (kṛśa) กวีพรรณนาภาพตัดมาที่คุณสมบัติตรงข้ามของพระองค์ 

(api….tu) โดยประโยคที่ตรงข้ามนี้ได้กล่าวถึงคุณทั้งหลายโดยไม่เจาะจง  (guṇā) แม้ว่าจะมีคุณ

มากมาย แต่ก็ไม่สามารถจะเหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้ได้ในการก้าวล่วงหรือทำร้ายกษัตริย์ผู้ที่แข็งแกร่งได้ 

(vṛdhabhūpāti) การพรรณนาดังกล่าวทำให้เห็นภาพความขัดแย้งด้านคุณสมบัติ  (guṇa) และ 

การกระทำ (kriyā) จะเห็นว่ากวีพรรณนาถึงกษัตริย์มีคุณธรรมต่อคนที่อ่อนแอน่าสงสารด้วย

คุณสมบัติความกรุณาของพระองค์ ส่วนคุณสมบัติด้านอ่ืนๆแม้มีมากมายพระองค์ก็จะใช้ปราบปราม

คนที่แข็งแกร่งกว่าได้ 
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4.3.2.3 กลุ่มอลังการแสดงความหมายสืบเนื่อง 

 

การณมาลาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 การณมาลา56 มาจากศัพท์ การณ+มาลา เป็นคำนามสตรีลิงค์ แปลว่า ชุดของเหตุการณ์, 

เหตุการณ์ร้อยเรียง (Williams, 2011: 274) เป็นอรรถาลังการชนิดหนึ่งหมายถึงชุดความหมายของ

เหตุการณ์ที่สืบเนื่องกัน (Gerow, 1971: 173) มีกวีน้อยท่านกล่าวถึงอลังการชนิดนี้ มัมมฏะจำกัด

ความอลังการชนิดนี้ว่า ‘ชุดเหตุการณ์ปรากฏสืบเนื่องกันโดยเหตุการณ์ก่อนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์

ที่ตามมา’57 กวีท่านเดียวกันนี้ได้ให้ตัวอย่างอลังการชนิดนี้ ดังนี้ 

 

 jitendriyatvaṃ vinayasya kāraṇaṃ  

 guṇaprakarṣo vinayād avāpyate ǀ  

 guṇaprakarṣeṇa jano 'nurajyate  

 janānurāgaprabhavā hi saṃpadaḥ ‖ (Kāp.525.432) 

คำแปล: การควบคุมอินทรีย์ได้เป็นสาเหตุมาจากการมีวินัยฝึกตน คุณวิเศษสูงได้มาเพราะ

การฝึกหัดตน เพราะคุณวิเศษสูงนั้นสาธุชนจึงนิยมศรัทธา และความศรัทธาของสาธุชนจึงนำ

แต่ความรุ่งเรืองมาให้ 

 

 จากตัวอย่างจะเห็นความหมายของชุดเหตุการณ์ร้อยเรียงเป็นเหตุเป็นผลกัน การควบคุม

อินทรีย์ไว้ได้ jitendriyatva เพราะมีวินัยฝึกตน vinaya คุณวิเศษเกิดจากการมีวินัย สาธุชนนิยมชอบ

เพราะมีคุณวิเศษ guṇaprakarṣa ความรุ่งเรืองเกิดจากศรัทธาสาธุชน prabhavā จากตัวอย่างจะเห็น

ว่า เหตุการณ์ที่เกิดหลังเป็นผลมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้า ดังนี้ jitendriyatva > guṇaprakarṣa > 

janānurāga > prabhavā ในจารึกยโศธราศรมปรากฏอลังการชนิดนี้ ดังนี้  

 
56  อลังการชนิดนี้มีกวีน้อยท่านกล่าวถึงและกวีเหล่านี้อยู่ช่วงสมัยหลังการประพันธ์จารึก มัมมฏะและรุยยกะกล่าวถึงอลังการชนิดนี้ ทั้งสองท่านอยู่

ในช่วงสมัยศตวรรษที่ 11-12 ส่วนรุทรฏะกล่าวถึงอลังการชนิดนี้เหมือนกัน Kane (2002: 155) คาดการณ์ว่ากวีท่านนี้อยู่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 

9 อลังการณ์ชนิดนี้อาจพัฒนามาจากลักษณะ ‘เหต’ุ ซ่ึงเป็นเครื่องประดับคำพูดในบทละครหรือกวนีิพนธ์ ซ่ึงทัณฑินกล่าวว่า ‘เหต ุสูกษมะและเลศะ

เป็นเครื่องประดับคำพูด (กวีนิพนธ์) เหตุมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถอืและทัง้สองมหีลายชนดิ’ ตัวอย่างที่ทัณฑินให้ไว้ ดังนี้ ‘ลมมลยะซึ่งทำให้ใบไม้ที่

เกิดจากต้นจันทน์สั่นไหวนี้ ทำให้ทุกคนเกิดความสุข’ (Belvalkar, 1924: 35) คำพูดเป็นเหตุเป็นผลก็สามารถประดับคำพูดให้สวยงามได้ 
57  yathottaraṃ cet pūrvasya pūrvasyārthasya hetutāǀ-tadā kāraṇamālā syātǀ (Kāp.120.432) 
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 suvyaktaṃ vadanaṃ yasya  nopamārhaṃ saroruhā ǀ  

jitam abjaṃ hi candreṇa  candras tena tu nirjjitaḥ ‖ (K.701.42) 

คำแปล: พระพักตร์ของพระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ใสสว่างไม่ควรเอามาเปรียบกับดอกบัว 

เพราะว่า ดอกบัวอันดวงจันทร์เอาชนะแล้ว ส่วนดวงจันทร์อันพระองค์ทรงทำให้แพ้แล้ว 

 

 ข้อมูลจากจารึกปราสาทกอมนับ K701 กวีพรรณนาชุดเหตุการณ์ 1 ที่ปรากฏสืบเนื่องกัน 

ได้แก่ พระองค์ (พระเจ้ายโศวรมัน) เอาชนะพระจันทร์ candras tena tu nirjitaḥ, พระจันทร์

เอาชนะดอกบัว jitam abjaṃ hi candreṇa, ดอกบัวไม่สมควรเปรียบกับดวงพักตร์ของพระองค์ 

vadanaṃ yasya na upamārhaṃ saroruhā ชุดเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถร้อยเรียงเป็นเหตุการณ์

ที่สืบเนื่องเห็นเหตุ-ผลกัน ดังนี้ sas > candra > saroruh  >  vadana ใบหน้าไม่ควรถูกเปรียบด้วย

ดอกบัว เพราะดอกบัวถูกดวงจันทร์เอาชนะ ดวงจันทร์เองก็ถูกพระองค์เอาชนะ จะเห็นได้ว่ากวี

ต้องการแสดงเหตุ (kāraṇa) ว่าทำไมถึงไม่ควรนำดอกบัวมาเปรียบกับพระพักตร์ ซึ่งสาเหตุก็จะสืบ

ย้อนกลับไปหาสาเหตุก่อนหน้า กวีผู้อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์และมีข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์และ 

ได้เห็นความงดงามของกษัตริย์ เมื่อจะพรรณนาความงามจึงใช้อรรถาลังการชนิดการณมาลา  

มาประพันธ์เป็นบทกวีนิพนธ์ปรากฏเป็นภาษาท่ีไพเราะงดงาม  

 

4.3.2.4 กลุ่มอลังการแสดงความหมายโดยใช้เหตุผล  

 

ปรัตยนีกาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 ปรัตยนีกะ มาจากคำอุปสัค ปฺรติ ตรงข้าม+คำนาม อนีก กำลัง, กองทัพ เป็นคำคุณศัพท์

แปลว่า มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร เป็นคำนามแปลว่า ศัตรู, ทำร้ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับศัตรูซึ่งตนเองไม่สามารถ

ต่อกรด้วย (Williams, 2011: 664) กวีรุทรฏะกล่าวถึงอลังการชนิดนี้เป็นคนแรก (Misra, 2015: 

260) มัมมฏะจำกัดความอลังการชนิดนี้ว่า ‘เมื่อไม่สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้จึงทำการตอบโต้กับ

สิ่งที่ เกี่ยวข้องแทน’58 ตัวอย่างเช่น ‘ราหูอสูรผู้ถูกพระวิษณุทำลายกาย ไม่สามารถต่อกรใดๆ  

ต่อพระองค์ได้ แม้ปัจจุบันนี้ ก็มาจ้องเบียดเบียนดวงจันทร์ที่มีความสวยงามคล้ายดวงพักตร์พระวิษณุ

 
58  pratipakṣamaśaktena pratikartuṃ tiraskriyāǀ-yā tadīyasya tatstutyai pratyanīkaṃ taducyate‖ 
(Kāp.129.444) 
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แทน’59 ข้อความดังกล่าวกวีกล่าวถึงราหูผู้ชอบเบียดเบียนดวงจันทร์ซึ่งกวีจินตนาการว่าสวยงามคล้าย

ดวงพักตร์พระวิษณุถือว่าเป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับพระวิษณุ อรรถาลังการชนิดนี้ปรากฏในจารึก 

เขาพระบาท K.95 โศลกท่ี 17 โดยกวีพรรณนาความกษัตริย์รัฐอ่ืนสวามิภักดิ์พระบาทกษัตริย์ 

 
 uttuṅgāny uttamāṅgāni  vṛddhāny anyatra bhūbhṛtaḥ ǀ  

 aty- uttuṅgatvam icchanto  ’kurvvan yaccaraṇāmvujaiḥ ‖ (K.95.17)  

คำแปล: กษัตริย์ทั้งหลาย ในรัฐอ่ืนๆ ผู้ต้องการความยิ่งใหญ่ และความสูงส่งยิ่งขึ้นไปอีก  

ได้กระทำเศียรอันเป็นสิ่งสูงสุด(ของตนเอง)ด้วย(วิธี)ดวกบัวคือพระบาทของพระองค์  

(พระเจ้ายโศวรมัน) 

 

 โศลกนี้เป็นบทเริ่มต้นตอนที่ว่าด้วยการสรรเสริญกษัตริย์ต่อจากตอนว่าด้วยบทประณามพจน์

และตอนว่าด้วยการสรรเสริญลำดับราชวงศ์ในจารึกหลักนี้ ข้อความดังกล่าวกวีพรรณนาสรรเสริญ

ถวายพระเกียรติยกย่องพระเจ้ายโศวรมันไว้ในตำแหน่งที่สูงส่งเหนือกษัตริย์รัฐอ่ืน โดยกษัตริย์ทั้งหลาย

ในรัฐอ่ืน (อุปมานะ) เมื่อต้องการสถานะที่สูงส่งกว่าพระเจ้ายโศวรมัน  (อุปเมยะ) ไม่สามารถจะยก

สถานะขึ้นมาเทียบเท่าได้ ทำได้เพียงยกเศียรมาเทียบเท่าเบื้องยุคลบาทของพระองค์เท่านั้น คำว่า 

‘จรณามฺวุช’ หมายถึงดอกบัวคือฝ่าพระบาท ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระเจ้ายโศวรมัน 

หมายถึงกษัตริย์ในรัฐอ่ืนเมื่อไม่สามารถจะยกสถานะมาเทียบเท่ากับพระองค์โดยตรงได้จึงน้อมเศียร

มาเทียบเบื้องยุคลบาทซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพระองค์แทน ข้อความดังกล่าวกวียังแฝงความเชื่อลัทธิ

ภักติไว้ด้วย ภักติหมายถึงความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าหรือองค์ เทวะที่ตนนับถือเพียงองค์เดียว เช่น

บูชานับถือพระวิษณุในรูปอวตารเป็นพระกฤษณะและพระรามเป็นต้น (Carman, 2005: 857) คำว่า 

‘จรณามฺวุช’ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากหมายถึงดอกบัวคือยุคลบาทของกษัตริย์โดยตรงแล้ว ยังอาจ

หมายถึงยุคลบาทขององค์เทวะผู้เป็นสิ่งเคารพสูงสุดตามความเชื่อลัทธิภักติโดยเปรียบกษัตริย์เป็นองค์

เทวะ การที่กษัตริย์รัฐอ่ืนยอมสวามิภักดิ์ต่อพระยุคลบาทของพระองค์เป็นวิธีการแสดงความภักดีต่อ

องค์เทวะวีธีหนึ่งในจำนวนวิธีการแสดงความภักดี 9 วิธีในคัมภีร์ภาควตปุราณะ ได้แก่ ศฺรวณํ การฟัง

ชื่อองค์เทวะ, กีรฺตนํ การสวดขานชื่อ, สฺมรณํ การระลึกถึง, ปาทเสวนํ การรับใช้เบื้องยุคลบาท, อรฺจนํ 

 
59  yathā vā yasya kiṃcidapakartumakṣamaḥ kāyanigrahakṛhītavigrahaḥǀ 
     kāntavaktrasadṛśākṛtiṃ kṛtī rāhurindumadhunāpi bādhate ‖ (Kāp.545.445) 
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การบูชารูปเคารพ, วนฺทนํ การน้อมไหว้, ทาสฺยํ การยอมตัวเป็นข้ารับใช้, สขฺยํ การเป็นมิตร, อาตฺมนิ

เวทนํ การมอบตนถวาย (Prabhupada, 1976: 246)  

 ข้อความในโศลกดังกล่าวจะเห็นได้ว่านอกจากกวีจะสรรเสริญยกย่องกษัตริย์ไว้ในตำแหน่ง

สูงสุดโดยใช้กลวิธีอลังการปรัตยนีกะประดับความหมายให้งดงามไพเราะแล้ว กวียังแฝงความเชื่อลัทธิ

ภักติไว้ด้วย แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้และความสามารถของกวีราชสำนักสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่

พรรณนาข้อมูลเหตุการณ์ด้วยการปรับใช้กับเครื่องมืออรรถาลังการ ชนิดปรัตยนีกะได้ไพเราะงดงาม

และเหมาะสม นอกจากนี้ยังปรากฏอลังการแสดงความหมายโดยใช้เหตุผล ชนิด อรรถานตรันยาสะ 

ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป 

 

อรรถานตรันยาสาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 อรรถานตรันยาสะ มาจากศัพท์ อรฺถานฺตร+นฺยาส เป็นคำนามปุลลิงค์แปลว่า การนำตัวอย่าง

กรณี เฉพาะมาเสริมด้วยความจริงสากลหรือการนำความจริงสากลมาเสริมด้วยกรณี เฉพาะ 

(Williams, 2011: 91) คำนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นอรรถาลังการชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมของกวี เช่นกาลิทาส

และภารวิ ทัณฑิน (Belvalkar, 1924: 29) นิยามอลังการชนิดนี้ว่า ‘เมื่อพรรณนาถึงสิ่งหนึ่งแล้วนำ

อีกสิ่งมาเสริมความสิ่งที่พรรณนานั้น’60 มัมมฏะ (Jha, 2005: 406) จำกัดความว่า ‘สิ่งสามัญถูกเสริม

ด้วยสิ่งเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่เหมือนและไม่ เหมือนกัน’61 จากคำนิยามอลังการชนิดนี้หมายถึง  

การพรรณนาถึงเรื่องราวสิ่งที่กำลังจะเปรียบเทียบ (upameya) แล้วนำสิ่งอ่ืนมาพรรณนาเปรียบ 

(upamāna) โดยคุณสมบัติเปรียบ (sādharmya) ของทั้งสองจะเหมือนหรือคล้ายกันก็ได้จะเป็น

วิสามัญลักษณ์หรือสามัญลักษณ์ก็ได้ ดังตัวอย่าง 

 
 susitavasanālaṃkārāyāṃ kadāyana kaumudī-  

 mahasi sudṛśi svairaṃ yāntyāṃ gato 'stam abhūd vidhuḥ ǀ 

 tadanu bhavataḥ kīrtiḥ ken āpy agīyata yena sā  

 priyagṛham agān muktāśaṅkā kva nāsi śubhapradaḥ ‖ (Kāp.266.248)  

 
60  jñeyah so 'rthāntaranyāso vastu prastutya kiṃ canaǀ-tatsādhanasamarthasya nyāso yo 'nyasya 

vastunaḥ‖ (Kād.2.169) 
61  sāmānyaṃ vā viśeṣo vā tadanyena samarthyateǀ-yat tu so 'rthāntaranyāsaḥ sādharmyeṇetareṇa vā‖ 

(Kāp.109.406) 
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คำแปล: ขณะที่สตรีผู้มีดวงตาสวยสดงามนาง 1 ประดับด้วยผ้าและเครื่องประดับสีขาว

กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปในคืนจันทร์สว่างอย่างไร้ความกลัว ดวงจันทร์ก็ได้ลาลับกลับถิ่นฐาน 

หลังจากนั้นก็มีใครบางคนสดุดีเกียรติยศของท่านผู้เจริญ ด้วยเหตุนั้น นางก็ได้ไปถึงบ้านของ

คนรักอย่างไร้ความกังวล จะมีที่ไหนบ้างหรือท่ีท่านจะไมผู่้มอบความสุขให้ ! 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นสิ่งวิสามัญลักษณ์ถูกเสริมความด้วยสิ่งสามัญลักษณ์ด้วยคุณสมบัติ

เหมือนกัน ในจารึกยโศธราศรมปรากฏการใช้อรรถาลังการชนิดนี้ โดยกวีพรรณนาพรรณนาความยก

สิ่งสามัญเสริมพระเกียรติคุณกษัตริย์ 
 

 tattvoktir abhavat sarvva stavo yasya guṇāhṛtaḥ ǀ 

 yad yat spṛśati merau hi sauvarṇṇan tat tadīkṣitam ‖ (K.323.57) 

คำแปล: ความจริงที่ว่า ‘แท้จริงแล้ว สิ่งใดก็ตามที่สัมผัสเขาพระสุเมรุ สิ่งนั้นๆ ก็จะถูกคน

เข้าใจว่าเป็นทอง’ การกล่าวสดุดีมาท้ังหมดก็ล้วนเป็นการนำพระเกียรติคุณ(ของพระองค์)มา 

เล่าขาน 
 

 ข้อมูลจากจารึกโลเลย K.323 เป็นโศลกลำดับสุดท้ายจบเนื้อหาส่วนสดุดีกษัตริย์ของจารึก

หลักนี้ กวีพรรณนาการสดุดีพระเกียรติคุณของพระเจ้ายโศวรมัน (yasya) โดยคุณสมบัติของพระองค์

เมื่อนำมากล่าวสดุดี tva uktis….guṇāhṛta และเล่าขานสิ่งที่เก่ียวเนื่องกับพระองค์ท้ังหมดนับว่าเป็น

การสดุดีทั้งนั้น การพูดถึงพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเกียรติคุณด้านใดก็นับเป็นการสรรเสริญทั้งสิ้น sarvva-

stavas โดยเฉพาะเนื้อหาส่วนสรรเสริญตั้งแต่โศลกที่ 18 เป็นต้นมาจบโศลกที่ 57 นี้ นับว่าเป็นการ

กล่าวสดุดีกษัตริย์ทั้งนั้น กวีพรรณนาเนื้อหาส่วนนี้เป็นวิสามัญลักษณ์ (viśeṣa) เพ่ือต้องการเสริม

ความให้สิ่งวิสามัญลักษณ์นี้ กวีได้นำข้อความสามัญลักษณ์ที่รับรู้ได้ทั่วไปมากล่าวเสริมความพรรณนา 

‘แท้จริงสิ่งใด้สัมผัสเขาพระสุเมรุสิ่งนั้นล้วนเป็นทอง’ yad yat spṛśati merau hi-sauvarṇan tat 

tad īkṣitam เขาพระสุเมรุในข้อความนี้ เป็นเขาในตำนานตั้งอยู่ ณ จุดศูนย์กลางโลก เป็นสถานที่อยู่

ของทวยเทพและอัปสรแต่ละทิศของภูเขามีเทพแต่ละตนพิทักษ์รักษาอยู่ บนยอดเขามีพระพรหม

อาศัยอยู่ ในแต่ละด้านมีสีต่างๆ ประดับด้วยอัญมณีหลากชนิด (Williams, 2011: 833) ด้านทิศ

เหนือของเขาพระสุเมรุมีสีทอง ในด้านทิศตะวันออกมีสีใสเหมือนแก้วผลึก ทิศตะวันตกใสเหมือน

ทับทิม, ทิศใต้ใสเหมือนแก้วไพฑูรย์ (Bee, 2003: 82-83) สิ่งสามัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุนี้เป็นที่

รับรู้ว่าและเข้าใจในตำนานและเป็นที่เล่าขานกัน กวีหยิบยกข้อมูลด้านนี้มาเสริมความให้สิ่งวิสามัญ
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ลักษณ์โดดเด่นขึ้น การสดุดีกษัตริย์คือพระเจ้ายโศวรมันถ้าใครสดุดีก็จะเป็นการนำสิ่งมงคลมาให้

ตัวเองและเสริมเดชานุภาพของกษัตริย์ด้วย การสดุดีกษัตริย์เป็นการแสดงออกเชิงพิธีกรรมและมี

แรงจูงใจด้านอิทธิฤทธิ-ศาสนาแฝงอยู่ การกล่าวสิ่งใดสิ่งหนึ่งในพิธีกรรมหมายถึงการทำสิ่งหนึ่งให้เกิด

มีขึ้นจริง ในแง่ของกวีผู้มีข้อมูลวัตถุในมือและในฐานะผู้สร้างสรรกวีนิพนธ์ ในตำนานพระอินทร์ผู้เป็น

กษัตริย์ต้นแบบเมื่อต้องการอำนาจเหล่าทวยเทพและฤษีจะมาร่วมประชุมกันสรรเสริญสดุดีพระองค์ 

สถานะกับอำนาจทางรูปธรรมของพระองค์จะเพ่ิมพูนขึ้น (Ingalls, 1965: 291) จะเห็นได้ว่ากวีน้ำ

ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระกรณียกิจของกษัตริย์ ที่ประพันธ์เป็นโศลกฉันท์สดุดี ข้อมูลการรับรู้เขา

พระสุเมรุมีสีทองมาพรรณนาประกอบสร้างโดยใช้อรรถาลังการชนิดอรรถานตรันยาสะเป็นเครื่องมื อ

ได้เหมาะสมและเกิดเป็นภาพพจน์ที่ไพเราะงดงาม  
 

4.3.2.5 กลุ่มอลังการแสดงความหมายปกปิด 

 อลังการกลุ่มนี้ตามที่รุยยกะ (Chakrabarty, 1989: 85-86) จัดไว้มี 6 อลังการ ได้แก่ สูกษ

มะ, วยาโชกติ, วักโกรกติ, สวภาโวกติ, ภาวิกะ, อุทาตตะ ซึ่งตรงกับอลังการที่มัมมฏะกล่าวไว้ 5 

อลังการยกเว้นอลังการวักโกรกติ มัมมฏะจัดไว้ในหมวดศัพทาลังการ กวีวิทยาธรจัดอลังการชนิด 

สังสฤษฏิและสังกระเป็นอลังการผสมไว้ในกลุ่มนี้ อลังการ 2 ชนิดหลังนี้ตรงกับอลังการที่มัมมฏะกล่าว

ไว้ลำดับสุดท้ายในกาวยประกาศะ (Mishra, 2005:151-153) ความหมายของอลังการกลุ่มนี้

สามารถเข้าใจความหมายได้โดยสิ่งที่ซ่อนอยู่ (gūḍhārthapratīti)  เช่นสวภาโวกติ แม้จะเป็นการ

พรรณนาธรรมชาติหรือลักษณะธรรมดาก็ตาม ผู้วิจัยพบอลังการในจารึกยโศธราศรมชนิด อุทาตตะที่

อยู่ในกลุ่มนี้ ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป   
 

อุทาตตาลังการ 

ความหมายและนิยามศัพท์ 

 อุทาตตะ พจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่า ‘สิ่งที่ถูกยกให้สูงขึ้น, อุดม, มากมาย, ยิ่งใหญ่’ 

(Williams, 2011:185) มัมมฏะจำกัดความอลังการชนิดนี้ว่า ‘สิ่งที่ถูกยกให้สูงส่งประกอบด้วยการ

พรรณนาสิ่งหนึ่งให้สูงขึ้นและการอุปลักษณ์สิ่งที่ดีกว่าเพ่ือช่วยเสริมสิ่งที่จะพรรณนาให้ สูงขึ้น’62 

มัมมฏะให้ตัวอย่างอลังการชนิดอุทาตตะไว้ดังนี้  

 
62 udāttaṃ vastunaḥ saṃpatǀ mahatāṃ copalakṣaṇam‖ (Kāp.115.419-420) 
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 muktāḥ kelivisūtrahāragalitāḥ saṃmārjanībhirhṛtāḥ  

 prātaḥ prāṅgaṇasīmni mantharacaladbālāṅgrilākṣāruṇāḥ ǀ  

 dūrāddāḍimabījaśaṅkitadhiyaḥ karṣanti kelīśukāḥ  

 yad vidvadbhavaneṣu bhojanṛpates tat tyāgalīlāyitam ‖ (Kāp.505.419-420) 

คำแปล: มุกดาร่วงจากสร้อยคอถูกฉวยเอาไปเล่น กลายเป็นสีแดงเพราะฝ่าเท้าของหญิงแรก

รุ่นที่เดินเล่นบนลานหญ้า ถูกกวาดต้อนไปด้วยไม้กวาด นกแก้วจากที่ใกลเข้าใจว่าเป็นผล

ทับทิม จึงบินโฉบเอาไป โอ! กษัตริย์โภชะ ความหฤหรรรษ์จากการถวายทานนี้ เกิดขึ้นใน

บ้านเหล่าบัณฑิตของกษัตริย์  

 

 โศลกข้างต้นพรรณนายกย่องกษัตริย์ให้สูงส่งขึ้นโดยพรรณนาความมั่งคั่งเช่นแก้วมุกดาหล่น

ลงพ้ืนบรรยายถึงสถานที่ประทับว่ามีบรรยากาศที่น่าอภิรมย์ในที่ประทับอันเป็นผลจากการถวายทาน

ประจำของพระองค์ ในจารึกยโศธราศรมพบการพรรณนากษัตริย์ให้สูงส่งขึ้นโดยการพรรณาถึงวัตถุ

สิ่งของความมั่งคั่งที่ถวายแก่พราหมณ์ การพรรณนาการหยึดหลักธรรมตามบัณฑิตที่เคยประพฤติมา 

และการหยึดหลักคุณธรรมในสงคราม มีตัวอย่างอลังการชนิดนี้ปรากฏในจารึกยโศธราศรม โดยกวี

พรรณนากษัตริย์ถวายทานแก่พราหมณ์ ดังข้อมูล 

 
bhūriratnasuvarṇnādi-  dakṣiṇānāṃ sudakṣiṇaḥ ǀ 

koṭihomādiyajñānā-  m āharttā yo mahīpatiḥ ‖ (K.95.28) 

คำแปล: พระองค(์พระเจ้ายโศวรมัน)เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงมีความจริงใจในการถวายทาน 

จัดให้ทำยัชญพิธีมีพิธีโกฏิโหมะเป็นต้น ซึ่งมีการถวายทักษิณาทาน เช่น อัญมณีและทอง

จำนวนมากเป็นต้น 

 

 ข้อมูลดังกล่าวจากจารึกเขาพระบาท K.95 ข้อความเป็นการพรรณนากษัตริย์จัดทำพิธี 

‘โกฏิโหมะ’ เป็นชื่อพิธีเกี่ยวกับการบูชาดาวนพเคราะห์เพ่ือป้องกันขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้าย (Furui, 

2020: 147) และมีพิธีกรรมอ่ืนๆ ด้วย โกฏิโหมะ ตามรูปศัพท์ แปลว่า ‘พิธีบูชาไฟจำนวนโกฏิ’ แสดง

ให้เห็นถึงความสำคัญของพิธี โดยเฉพาะในพิธีต้องมีพราหมณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสวดทำพิธี

พิธี กษัตริย์ถือว่าเป็นองค์อุปถัมภ์หรือยชมานะ ในทุกพิธีกรรมตามประเพณีศาสนาพราหมณ์เมื่อ

ประกอบพิธีกรรมเสร็จต้องมีการถวายทักษิณา ข้อความในโศลกกล่าวถึงทักษิณาที่ต้องถวายมีทอง

และเงินจำนวนมาก ‘bhūriratnasuvarṇnādidakṣiṇā’ ข้อมูลข้างต้นแม้เป็นการพรรณนาพระราช
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กรณียกิจที่กษัตริย์ต้องกระทำเป็นปกติ โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมเพ่ือความผาสุกของ

อาณาจักรและอาณาประชาราษฏร์ แต่กวีก็ได้แฝงการพรรณนาถึงการจัดให้มีการประกอบพิธีกรรม

และถวายทักษิณา โดยเฉพาะสิ่งของที่ถวายซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งในทรัพย์ของพระองค์ นอกจากการ

พรรณนาการประกอบพิธีกรรมถวายทานแล้ว ยังมีข้อมูลการพรรณนาการดำเนินตามราชธรรมของ

กษัตริย์ซึ่งตามหลักของผู้มีคุณธรรมหรือกัลยาณชนผู้ได้ดำเนินตามมาก่อน ดังนี้ 

 
 viśuddhadṛṣṭikalyāna-  mukhyadharmmānusāriṇā ǀ  

sadāpi viṣamā yena   sugamā rājapaddhatiḥ ‖ (K.701.47) 

คำแปล: พระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)ทรงยึดหลักธรรมอันสำคัญของผู้มีคุณธรรมผู้ซึ่งได้

มองเห็นความบริสุทธิ์ (มาก่อน)จึงทรงพระราชดำเนินตามราชมรรคาได้โดยสะดวก 

ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีความขรุขละไม่สะดวกบ้างก็ตาม 

 

 ข้อมูลข้างต้นจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 พรรณนาถึงกษัตริย์ (yena) หมายถึง 

พระเจ้ายโศวรมัน ทรงดำเนินตามพระราชธรรมของพระองค์ (rājapaddhati) แม้ว่าจะเป็นหนทางที่

ยากลำบาก แต่ก็เสด็จพระราชดำเนินตามได้สะดวก เพราะพระองค์ยึดปฏิบัติตาม (anusārin) หน้าที่ 

(dharma) ซึ่งบัณฑิตผู้มีคุณธรรมได้ดำเนินมาก่อนและเห็นทางสว่างตามหลักธรรมนั้นมาก่อน 

(viśuddhadṛṣṭikalyānamukhya-) ข้อความในโศลกแม้ว่าจะเป็นการพรรณนาถึงพระราชกรณีกิจ

ของกษัตริย์ธรรมดาก็ตาม แต่กวีก็ได้ยกเอาสิ่งที่ดีกว่ามาพรรณนาเสริมสิ่งที่จะพรรณนาให้สูงส่งขึ้น  

นอกจากการพรรณนาถึงความสูงส่งของกษัตริย์ด้านราชธรรมที่ดำเนินตามรอยของผู้เห็นทางสว่างมา

ก่อนในจารึกยังปรากฏการพรรณนากษัตริย์ผู้ยึดหลักคุณธรรมในสงคราม ดังนี้ 

  
 khaḍgāskhalitapātena   punar mmiśrāṅgakhaṇḍanāt ǀ  

 susthitād yena nānyo dvi-  d dvir ucchinno ’patad yudhi ‖  (K.95.25) 

คำแปล: พระองค์(พระเจ้ายโศวรมัน)จะไม่ฟันศัตรูผู้พ่ายแพ้ล้มลงในสนามรบโดยการฟัน

ด้วยพระขรรค์อย่างตั้งใจซ้ำอีกครั้ง โดยที่ศัตรูยังมีบาดแผลติดตัวบาดเจ็บยืนนิ่งอยู่ 

 

 ข้อมูลดังกล่าวจากจารึกเขาพระบาท K.95 กวีพรรณนาพระเจ้ายโศวรมัน (yena) ในด้าน

สงคราม (yudhi) ในสนามรบพระองค์จะต้องสู้รบกับศัตรู อาวุธของพระองค์คือพระขรรค์ (khaḍga) 
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เมื่อศัตรูเพ้ียงพร้ำพระองค์จะยึดหลักคุณธรรมในสงครามไม่ซ้ำเติมศรัตรูที่บาดเจ็บ ในคัมภีร์มานว - 

ธรรมศาสตร์หมวดราชธรรมได้วางหลักการเรื่องสงครามไว้โดย ‘กษัตริย์เมื่อเข้าสู่สนามรบจะต้องไม่ทำ

ร้ายศัตรูด้วยอาวุธที่ใช้กลโกงช่วยอาวุธมีหนามอาบยาพิษอาวุธติดไฟ ’63 ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็น

หลักการขั้นพ้ืนฐานที่กษัตริย์ผู้มีคุณธรรมจะต้องหยึดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อศัตรูกำลังบาดเจ็บอยู่ 

คัมภีร์ได้วางหลักอยู่ว่า ‘ไม่พึงฆ่าศัตรูผู้มีอาวุธชำรุดเสียหาย ผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บอย่างหนัก ศัตรูผู้กลัว 

ศัตรูผู้วิ่งหนีนี้คือคำสอนอันเป็นหน้าที่ของสัตบุรุษทั้งหลาย’64 จะเห็นว่ากวีพรรณนาภาพกษัตริย์ทำ

สงครามใช้พระขรรค์เป็นอาวุธทำร้ายศัตรู เมื่อศัตรูบาดเจ็บพระองค์ก็ไม่ซ้ำเติม แม้จะเป็นการ

พรรณนาภาพพจน์เกี่ยวกับการทำสงครามซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกษัตริย์เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นด้วยภาษา

ธรรมดา แต่กวีก็ยกความสูงส่งตามหลักการคุณธรรมของกษัตริย์ซึ่งได้กล่าวไว้ในคัมภีร์เพ่ิมเสริมความ

สิ่งที่จะพรรณนาคือพระเจ้ายโศวรมันให้สูงขึ้น  

 

4.3.3 สรุปการใช้อรรถาลังการในจารึกยโศธราศรม 

 อรรถาลังการหมายถึงการประดับตกแต่งความหมาย เป็นเครื่องมือที่กวีใช้ในการประพันธ์ 

บทกวีนิพนธ์โดยเฉพาะส่วนเนื้อหาบทสดุดีกษัตริย์ ผู้วิจัยพบการใช้อรรถาลังการที่เด่นในเนื้อหาส่วนนี้

จำนวน 14 อลังการ โดยผู้วิจัยใช้ทฤษฎีอลังการของมัมมฏะเป็นหลักและกวีท่านอ่ืนเสริมในการ

วิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มการวิเคราะห์ตามกวีรุยยกะเป็น 5 กลุ่ม พบการใช้อลังการ 9 ชนิด ที่เด่นใน

กลุ่มอลังการแสดงความหมายเปรียบเทียบ ในกลุ่มย่อยนี้นี้ กวีนิยมใช้อุปมาลังการเป็นเครื่องมือใน

การประพันธ์บทกวีนิพนธ์สรรเสริญกษัตริย์โดยนำเทพการติเกยะ พระพรหมและพระวิษณุ ที่ปรากฏ

ในตำนานเทพปกรณัมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมาเปรียบกับกษัตริย์, นำพระเจ้าปฤถุ พระเจ้าทิลีปะ 

พระมนู อรชุน ซึ่งเป็นวีรบุรุษในตำนานเทพปกรณัมมาเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังนำดวงอาทิตย์  

ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาเปรียบกับกษัตริย์, โดยนัยยะการเปรียบอลังการชนิดนี้

เน้นที่คุณสมบัติของสิ่งที่เปรียบและสิ่งที่นำมาเปรียบ ทั้ งเทพ วีรบุรุษในตำนานและสิ่งที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติล้วนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อนำมาเปรียบแล้วทำให้สถานภาพของกษัตริย์ปรากฏชัด  

โดดเด่นมีความสำคัญขึ้น กวีใช้อลังการสสันเทหะในการเปรียบกษัตริย์เป็นพระปรเมศวรซึ่งอลังการ

 
63 na kūṭair āyudhair hanyād-yudhyamāno raṇe ripūnǀ na karṇibhir nāpi digdhair -nāgnijvalitatejanaiḥ‖ 

(Mdh.7.90) 
64 nāyudhavyasanaprāptaṃ-nārtaṃ nātiparikṣataṃǀna bhītaṃ na parāvṛttaṃ satāṃ dharmam anusmaran‖ 

(Mdh.7.93) 
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ชนิดนี้เน้นที่ความเด่นของสิ่งที่ถูกเปรียบโดยกษัตริย์นิยมคติไศวนิกายกวีจึงใช้อลังการชนิดนี้ได้

เหมาะสม  

 กวีนิยมใช้อลังการอุตเปรกษารองลงมาจากอุปมาลังการเป็นเครื่องมือประพันธ์กวีนิพนธ์  

ซึ่งอลังการชนิดนี้เน้นที่การจินตนาในการบรรยายภาพ โดยนำคุณสมบัติต่างๆของกษัตริย์ เช่น ธรรม, 

ความดี, ความงาม, ราชสมบัติ ซึ่งมีความเหมาะสมกับอลังการชนิดนี้ช่วยในการบรรยายภาพพจน์

กษัตริย์ให้เด่นชัดขึ้น กวีนิยมใช้อลังการประเภทรูปกะรองลงมาจากอุตเปรกษาสิ่งที่เด่นของอลังการ

ชนิดนี้คือการบรรยายภาพให้กษัตริย์เป็นอีกสิ่งหนึ่งคุณสมบัติของดวงจันทร์ส่งอิทธิพลต่อน้ำทะเลการ

อุปลักษณ์กษัตริย์เป็นดวงจันทร์ส่องรัศมีคือพระเกียรติยศทำลายศัตรูจึงเหมาะสำหรับอลังการชนิดนี้

เป็นเครื่องมือในการบรรยายภาพ กษัตริย์เป็นผู้นำสูงสุดเดิมเป็นกลุ่มชนชั้นนักรบกวีใช้อลังการ

ประเภทอติศโยกติในการพรรณนาภาพพจน์ด้านการใช้อาวุธของกษัตริย์ให้เหนือเกินจริง กษัตริย์เอง

เชื่อว่าเป็นองค์สมมติเทพอลังการประเภทปรติวัสตูปมาเหมาะสมที่กวีใช้เปรียบกษัตริย์กับพระมเหนทระ

ในด้านการปกครอง 

 กวีใช้อลังการที่เน้นการพรรณนาแยกกันระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบและ

อลังการที่มีความโดดเด่นที่คุณสมบัติของประธาน กวีใช้อลังการประเภทวยติเรกะบรรยายชัยชนะของ

กษัตริย์เหนือศัตรูโดยไม่ต้องใช้อาวุธนำข้อมูลเทพปกรณัมในฉากท่ีพระวิษณุใช้อาวุธจักรทำลายศัตรูมา

เปรียบเทียบเพ่ือทำให้กษัตริย์โดดเด่นกว่า กวีใช้อลังการประเภทสโหกติพรรณนาคุณสมบัติของ

กษัตริย์ในการปราปศัตรูด้วยพระขรรค์ให้เห็นเป็นภาพ 2 บทบาทในคราวเดียวกัน กวีใช้อลังการชนิด

เศลษะพรรณนากษัตริย์ให้มี 2 บทบาทโดยการใช้คำศัพท์ในประโยคเดียวแต่สื่อได้หลายความหมาย 

 นอกจากนี้กวียังใช้อลังการนอกลุ่มเปรียบเทียบแต่เป็นที่นิยมน้อยกว่า ได้แก่ วิโรธะใช้เป็น

เครื่องมือในการประพันธ์บทกวีบรรยายคุณสมบัติความขัดแย้งของกษัตริย์ ใช้อลังการประเภทการณ

มาลาพรรณนาเหตุผลความงามของกษัตริย์ไม่ควรเปรียบกับดอกบัว ใช้อลังการประเภทปรัตยนีกะ

พรรณนาศัตรูเคารพพระบาทเป็นสัญลักษณ์แห่งความภักดี ใช้อลังการประเภทอรรถานตรันยาสะ

พรรณนาถึงสัจพจน์เสริมความสำคัญของกษัตริย์ ใช้อลังการประเภทอุทาตตะบรรยายความเหมาะสม

ด้านสถานภาพและคุณสมบัติต่างๆ   

 จากข้อมูลการใช้อลังการในจารึกยโศธราศรมสังคมเขมรโบราณยุคนั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อ

ศาสนาพราหมณ์ ปรากฏเทพปกรณัมและลัทธิที่นับถือต่างๆ ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคน

ในสังคมสมัยนั้น ศาสนาและความเชื่อมีพลังเหนือความคิดและจิตใจของบุคคลในสังคม กวีประพันธ์
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จารึกโดยอาศัยความเชื่อจากศาสนามาประดับเสริมความงามด้านภาษาให้เด่นชัดขึ้น เพ่ิมความงามให้

มีคุณค่าโดยมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางสอดแทรกแฝงไปด้วยความเชื่อเรื่องเทพปกรณัม อาศัยกลวิธี

อลังการซึ่งเป็นศาสตร์ด้านกวีนิพนธ์เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย อาจกล่าวได้ว่าศาสนาความ

เชื่อที่ที่มาจากตำนานที่กวีนำมาสอดแทรกในบทประพันธ์โดยอาศัยกลวิธีอลังการทำให้เกิดความงาม

เสริมคุณค่าและเดชานุภาพต่อองค์กษัตริย์ ในทางกลับกันกษัตริย์เองก็สะท้อนความงดงามเสริมคุณค่า

ศาสนาให้เด่นยิ่งขึ้นด้วย 



 

บทที่ 5 

วิเคราะห์สารัตถะในจารึกยโศธราศรม 

 

 บทที่ผ่านมาผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์การใช้อลังการ ซึ่งเป็นเนื้อหาปรากฏในส่วนบท

สรรเสริญสดุดีกษัตริย์ ในบทนี้จะศึกษาวิเคราะห์สารัตถะด้านการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรมที่

ปรากฏในจารึกยโศธราศรมส่วนเนื้อหาตอนว่าด้วยสรรเสริญสดุดีกษัตริย์ และศึกษาวิเคราะห์สารัตถะ

จากข้อมูลเนื้อหาส่วนระเบียบอาศรม โดยแบ่งหัวข้อศึกษาเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

 

  1. สารัตถะด้านการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรม  

 2. สารัตถะด้านระเบียบการบริหารอาศรม  

 

5.1 สารัตถะด้านการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรม 

 ในจารึกยโศธราศรมจะเห็นได้ว่า กวีนอกจากแสดงความสามารถด้านอลังการให้เห็นประจักษ์ 

และแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในตำนานเทพปกรณัมแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ในศาสตร์ด้าน

การปกครองด้วย ดังจะเห็นได้จากบทสดุดีกษัตริย์ในจารึกยโศธราศรม ซึ่งกวีสดุดีกษัตริย์ตามกรอบ

แนวคิดหลักราชธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ธรรมศาสตร์เล่มต่างๆ1 ซึ่งได้วางหลักคำสอนเรื่องหน้าที่

สำหรับวรรณะต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะหน้าที่สำหรับกษัตริย์ ซึ่งมีหมวดว่าด้วยหลัก ‘ราชธรรม’ ปรากฏ

อยู่ในคัมภีร์แต่ละเล่ม ในส่วนสารัตถะด้านการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรมที่จะวิเคราะห์ต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยอาศัยข้อมูลคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ในหมวดราชธรรมเป็นกรอบในการศึกษา กวีน่าจะสรรเสริญ

กษัตริย์ตามหลักราชธรรมที่มีในคัมภีร์ดังกล่าว 

  

5.1.1 แนวคิดหลักราชธรรม  

 ราชธรรม เป็นภาษาสันสกฤตจากคำสมาส ราช+ธรฺม หมายถึงหน้าที่ของกษัตริย์  

(Williams, 2011: 873) ราช ในคำสมาสนี้มาจากรากศัพท์ √ราชฺ ในความหมายว่า ส่องแสง และมา

จากรากศัพท์ √รญฺช ด้วย ในความหมายว่า ทำให้ยินดี (Kane, 1946: 28) ผู้ส่องแสงและทำให้เกิด

 
1  คัมภีร์ธรรมศาสตร์เป็นคัมภีร์ประเภทสมฤติ ประพันธ์ขึ้นโดยมนุษย์แตกต่างจากคัมภีร์ประเภทศรุติซ่ึงเช่ือว่าเทพประทานให้ฤาษีทรง
จำไว้สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น คัมภีร์ว่าด้วยธรรมศาสตร์อาจรวมถึงคัมภีร์แนวอิติหาสะและปุราณะไว้ในคัมภีร์ประเภทนี้ด้วย  (Flood, 

1996: 56)  
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ความยินดี หมายถึงราชา ส่วนคำว่า ธรฺม ส่วนท้ายสมาส มาจากรากศัพท์ √ธฺฤ ในความหมายว่า  

ทรงไว้, ค้ำจุน ในขอบเขตความหมายที่กว้างขึ้น หมายถึง ทรงไว้หรือค้ำจุนทุกสิ่งในสากลจักรวาลเข้า

ด้วยกัน (Koller, 1972: 134) ฉะนั้น ราชธรรม เมื่อพิจารณาจากรากศัพท์ นอกจากแปลว่า หน้าที่

ของกษัตริย์แล้ว ยังสามารถแปลได้อีกความหมายว่า ‘สิ่งที่ทำให้เกิดความยินดี’ เพราะกษัตริย์ผู้ทำ

หน้าที่รับผิดชอบต่อราชธรรมก็จะทำให้เกิดความมีเสถียรภาพในสังคม ช่วยค้ำจุนสังคม ทำให้แต่ละ

คนผู้อาศัยอยู่ในสังคมมีความสุขเกิดความยินดี แนวคิดหลักราชธรรมมีความสำคัญ ในคัมภีร์ 

มหาภารตะ2 ศานติบรรพ เสนอว่า ราชธรรมเป็นหัวใจของธรรมทั้งปวง ธรรมทั้งหมดล้วนรวมอยู่ใน

ราชธรรม เหมือนรอยเท้าสัตว์ทั้งหมดรวมอยู่ในรอยเท้าช้างฉะนั้น (Lal, 2009: 414) อาจกล่าวได้ว่า

ราชธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุดในโลกทั้งหมด ซึ่งรวมเอาหลักธรรมอ่ืน เช่น อาจาระ หลักความประพฤติ

, วยวหาระ หลักยุติธรรม, ปรายศจิตตะ หลักการล้างบาป (Kane, 1946: 4) เข้าไว้ในหลักราชธรรม 
ตามแนวคิดหลักราชธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ประเภทธรรมศาสตร์ กษัตริย์มีหน้าที่หลัก 3 หน้าที่ คือ 

(1) ปกป้องประชาชน (2) รักษาระเบียบสังคมตามหลักวรรณาศรมธรรม (3) ใช้หลักการลงโทษด้วย

ความยุติธรรม (Flood, 1996: 71) จากข้อมูลที่มาของศัพท์และแนวคิด ‘หลักราชธรรม’ หมายถึง 

หมวดธรรมของพระราชา หรือหมวดธรรมของนักปกครอง หมวดธรรมนี้ปรากฏในคัมภีร์ธรรมศาสตร์

เล่มต่างๆ ผู้วิจัยอาศัยหมวดราชธรรมในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

การสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรม   

 

5.1.2 ราชธรรมในจารึกยโศธราศรม 

 ตามทฤษฎีศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระราชาเป็นชนชั้นวรรณะกษัตริย์มีหน้าที่ในการปกครอง

โดยเฉพาะ ในจารึกยโศธราศรม K.323 ตอนท้ายจารึกพระเจ้ายโศวรมันแสดงความประสงค์เชิง

ขอร้อง รับสั่งให้กษัตริย์ที่จะขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์ในอนาคตให้ช่วยรักษาธรรมเพราะว่าธรรม

เป็นแก่นสารสำคัญสำหรับกษัตริย์ ซึ่งหน้าที่หลักของกษัตริย์คือ ปกป้องผู้ที่ควรปกป้องและลงโทษผู้ที่

ควรลงโทษ หน้าที่หลัก 2 อย่างดังกล่าว พระพรหม (parameṣṭhi) ได้กำหนดไว้ (K.323.90-91)  

คำว่า ‘ธรรม’ หรือ ‘ธรฺม’ ในภาษาสันสกฤตมีความหมายกว้างขวาง นักวิชาการโดยมาก แปลคำว่า

 
2 เนื้อหาดูเพิ่มเติมข้อมูลส่วนภาษาสันสกฤต ในศานติบรรพ อัธยายที่ 63 ดังนี้ yathā rājan hastipade padāni saṃlīyante 

sarvasattvodbhavāni ǀ -evaṃ dharmān rājadharmeṣu sarvān sarvāvasthaṃ saṃpralīnān nibodha ‖ 

(Mbh.LXIII.2) Mahābhrata. สื บ ค้ น เ มื่ อ  2 2  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 5 จ า ก wisdom Library. 

https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/mahabharata-sanskrit/d/doc1018770.html 
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ธรรม หมายถึง ‘หน้าที่’ ‘ศาสนา’ ‘ความยุติธรรม’ ‘กฏระเบียบ’ ‘จารีต’ ‘จริยธรรม’ ‘บุญเกี่ยวกับ

ศาสนา’  (Flood, 1996: 52) ในมานวธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลว่า ‘กษัตริย์เมื่อได้รับพระบรมราชภิเษก

แล้วพึงปกป้องโลกทั้งหมดตามวิธีที่กำหนดไว้’ (Bühler, 2006: 216) ไชมินิ (Jaimini) นักปรัชญา

สำนักมีมางสาเสนอแนวคิดว่า ‘ธรรมหมายถึงพิธีกรรมที่กำหนดไว้ในพระเวทที่จะต้องปฏิบัติตาม  

ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะเป็นอธรรมนำสิ่งไม่ดีมาให้’ (Flood, 1996: 53) ธรรมที่พระเจ้ายโศวรมันรับสั่ง

ให้กษัตริย์กัมพูชาองค์ต่อไปในอนาคตรักษาไว้จึงกินความหมายกว้างขวาง นอกจากหมายถึงพิธีกรรม

ทางศาสนาและกฏระเบียบที่ประกาศไว้สำหรับอาศรมแล้ว ธรรมยังหมายถึงหน้าที่ของกษัตริย์

โดยเฉพาะด้วย ดังที่กล่าวไว้ในโศลกต่อมาว่า ‘การปกป้องผู้ควรปกป้องและลงโทษผู้ที่ควรลงโทษเป็น

หน้าที่ของกษัตริย์ที่พระพรหมกำหนดไว้’ (K.323.91)  

 ดังนั้น ในจารึกยโศธราศรมนอกจากเป็นกฏระเบียบเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมและ

ระเบียบการเข้าใช้ศาสนสถานแล้วยังมีข้อมูลประกาศเกียรติคุณของกษัตริย์ในด้านพระราชกรณีกิจ

ของพระองค์ที่มีต่อแผนกต่างๆ ในอาณาจักร ซึ่งถือเป็นแบบอย่างให้กษัตริย์องค์ต่อไปในอนาคตได้

ดำเนินตามพระองค์ โดยวิธีการหรือธรรมอันเป็นหน้าที่ที่พระองค์ต้องปฏิบัติตามคือพระราชกรณียกิจ

ทั้งส่วนของพระองค์และต่อส่วนรวมที่กำหนดไว้ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ ซึ่งวางหลักธรรมของกษัตริย์ไว้

โดยเฉพาะ กวีในแต่ละอาศรมได้สรรเสริญคุณสมบัติด้านต่างๆ นี้ไว้ตามกรอบราชธรรมที่มีในคัมภีร์

มานวธรรมศาสตร์ ผู้วิจัยพบการสรรเสริญกษัตริย์ในจารึกยโศธราศรมมีบทบาทต่างๆตามหลัก

ราชธรรมที่โดดเด่น ซึ่งจะนำมาศึกษาวิเคราะห์ตามหัวข้อ ดังนี้ 

 1. การสดุดีกษัตริย์ด้านการศึกษา 

 2. การสดุดีกษัตริย์ด้านการปกครอง 

 3. การสดุดีกษัตริย์ด้านพิธีกรรม 

 4. การสดุดีกษัตริย์ด้านสงคราม 

  

1) การสดุดีกษัตริย์ด้านการศึกษา 

  ในจารึกยโศธราศรมปรากฏการสดุดีกษัตริย์มีความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ ซึ่ง

วิชาการเหล่านี้ ในมานวธรรมศาสตร์วางหลักไว้สำหรับกษัตริย์จะต้องเรียนรู้ไว้เพ่ือนำวิชาการเหล่านี้

ไปใช้ปกครองอาณาจักรและดูแลประชาชนของพระองค์ ซึ่งเป็นหลักราชธรรมสำคัญสำหรับกษัตริย์ 

ในคัมภีร์ระบุว่า กษัตริย์หลังจากตื่นบรรทมในตอนเช้าควรเข้าไปหาพราหมณ์ ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
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ในไตรเพท พึงน้อมรับคำสั่งสอนของท่านเหล่านั้น พึงเข้าไปรับใช้ผู้มีพรรษายุกาล(ผู้เฒ่า)ทุกวัน และ

พราหมณ์ผู้ซื่อตรงรู้พระเวทด้วย เพราะว่าผู้เข้าไปรับใช้ผู้เฒ่าเสมอๆ ย่อมได้รับความเคารพจาก

รากษส ถ้ากษัตริย์ผู้มีตนอันฝึกแล้วก็จะสามารถเรียนเอาวินัยจากพราหมณ์และคนแก่เหล่านั้นได้เสมอ 

เพราะว่ากษัตริย์ ผู้มีตนอันฝึกแล้วก็จะไม่เสื่อมสะลายในกาลไหนๆเลย กษัตริย์ทั้งหลายจำนวนมาก  

ผู้ไม่มีวินัย ฉิบหายแล้วพร้อมกับทรัพย์สมบัติของตน แต่ว่าเพราะมีวินัยแม้จะดำรงตนอยู่ในป่าก็จะ

ได้รับราชสมบัติทั้งหลาย กษัตริย์พึงเรียนไตรวิทยา (ตฺรยี) จากคนรู้พระเวททั้งหลาย พึงเรียนศาสตร์

การปกครอง (ทณฺฑนีติ) อันมั่นคง พึงเรียนตรรกศาสตร์ (อนฺวีกฺษิกี) พึงเรียนปรัชญาเกี่ยวกับอาตมัน 

(อาตฺมวิทฺยา)และพึงเรียนศาสตร์การประกอบอาชีพ (วารฺต) จากผู้รอบรู้ทางโลก’3 ( Bühler, 2006: 

221-22)  
  ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักที่วางไว้สำหรับกษัตริย์ โดยกษัตริย์ต้องเรียนวิชาการด้าน

ศาสนา ด้านการปกครอง, ความรู้ด้านตรรกศาสตร์, ความรู้ด้านปรัชญา, และความรู้ด้านอาชีพ  

ในจารึกยโศธราศรมปรากฏบทสดุดีกษัตริย์เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งพระองค์มีบทบาทจะต้องเรียนรู้

โดยตรง เพราะฉะนั้น กวีจึงนำข้อมูลมาประกอบสร้างเป็นบทกวีโดยใช้กลวิธีอลังการบรรยายภาพ 

เนื้อหาที่ซ่อนอยู่ในบทสดุดีนี้ทำให้ เห็นมุมมองและสะท้อนแนวคิดในเขมรสมัยโบราณว่ากษัตริย์

เหมาะสมที่จะมีความรู้ด้านใดบ้าง ดังข้อมูล  

  

วิชาความรู้ที่ปรากฏในจารึก 

  ข้อมูลในจารึกยโศธราศรมได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของพระเจ้ายโศวรมัน

ไว้หลายประการปรากฏในบทสดุดีกษัตริย์ ซึ่งสามารถระบุความรู้แต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

  

ความรู้ (ชฺญาน) ออกมาจากปากของครูเข้าไปในโอษฐ์ของพระองค์โดยช่องทางมนต์ เหมือน

น้ำอมฤต ออกมาจากแดนรัศมีดวงอาทิตย์ โดยช่องทางจุดศูนย์กลาง (สุษุมฺนา) เข้าไปสู่รัศมี

แสงจันทร์ เพราะความเอาใจใส่พระเจ้ายโศวรมันจึงถูกอาศัยแล้วโดยศิลปวิทยาทั้งปวง 

(กลา) ซึ่งพระองค์ศึกษาแล้วด้วยความรักและความดีด้วยการทำให้เพ่ิมพูนขึ้น  ปัญญาของ

พระเจ้ายโศวรมันหยุดพักแล้วที่ฝั่งอันมีแสงสว่างรุ่งโรจน์จากพระบาทขององค์รุทระดู

 
3  traividyebhyas trayīṃ vidyāṃ  daṇḍanītiṃ ca śāśvatīm ǀ -ānvīkṣikīṃ cātmavidyāṃ vārtārambhāṃś 

ca lokataḥ ‖ (Mdh.7.43) 
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เหมือนว่าเหน็ดเหนื่อยจากการข้ามแม่น้ำคือสังหิตา (สํหิตา) ทั้งหมด  (K.701.21-23) 

พระองค์ผู้ทรงฉลาดในการทำลายสิ่งผูกมัด ทรงตัดแท่งอันทำจากเหล็กที่ใหญ่มาก หนา  

3 ชั้น ที่ผูกมัดไว้อย่างมั่นคงซึ่งเหมือนกับเป็นหลัก (ปฺรธาน) (K.701.44) แท้จริง พระองค์

เป็นผู้เชี่ยวชาญในกฏเกณฑ์เสียงขั้นคุณและขั้นวฤทธิของเสียงทั้งปวง ในฐานกรณ์ทั้งหลาย 

ผู้มีความเป็นเลิศถูกสรรเสริญว่าเป็นผู้รู้ในศัพทวิทยา (ศพฺทวิทฺยา) ของปาณินิอย่างไม่มีใคร

ยิ่งกว่า (K.279.42) พระเจ้ายโศวรมันเป็นนายแพทย์หนึ่งเดียวในโลกนี้และในโลกอ่ืนด้วย 

ทรงขจัดความเจ็บป่วยของพสกนิกรให้หายใด้ด้วยบทมนต์ที่ศึกษาจากคัมภีร์สุศรุตะ(สุศฺรุต)

อันมีสาระคือความถูกต้องเหมาะสม (K.323.49) พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง ไม่ด่าง

พร้อย ไปด้วยหมวดมู่วิชาความรู้ 64 ศาสตร์ (จตุษฺษษฺฏิกลา) ตั้งแต่ยังเยาว์วัยถูกขนานนาม

ว่าเป็นพระจันทร์บนโลก (K.290.22) พระเจ้ายโศวรมันทรงเป็นผู้ฉลาดในศาสตราวุธ

(ศาสฺตฺรศสฺตฺร) ทุกชนิด ในด้านศิลปะภาษาและอักษร (ศิลฺปภาษาลิปิ) ในความรู้ด้าน 

นาฏยศาสตร์และคีติศาสตร์ (นฺฤตคีต ) เป็นต้นด้วย ราวกับว่าพระองค์เป็นต้นฉบับ  

(พระพรหม). (K.323.51)  
 

 จากข้อมูลเนื้อหาบทสดุดีนี้ กวีสดุดีกษัตริย์มีบทบาทในด้านมีความรู้หลายสาขาวิชา สามารถ

จำแนกวิชาการที่พระองค์ทรงศึกษาได้เป็น 5 สาขาวิชา ดังนี้ (1) ความรู้ด้านศาสนา ข้อมูลในมานว- 

ธรรมศาสตร์ดังกล่าวได้วางหลักให้กษัตริย์ต้องศึกษาไตรเพทซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ 

ในจารึกยโศธราศรมปรากฏบทสดุดีกษัตริย์ศึกษาความรู้จากครูซึ่งเป็นวิธีการศึกษาแบบอินเดียโบราณ 

ศิษย์ต้องรับความรู้จากครูโดยตรง จากข้อมูลดังกล่าวยังทำให้ทราบวิธีการเรียนการสอนในเขมร

โบราณว่ากษัตริย์ต้องเรียนจากครู โดยวิชาการความรู้ต้องถ่ายทอดทางมุขปาฐะ ในข้อมูลสดุดีว่า

พระองค์เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน ได้รับวิชาการความรู้มากมาย ในบทสดุดี โศลกข้างต้นยังระบุ

ชื่อคัมภีร์ที่พระองค์ต้องเรียนให้จบศาสตร์ได้แก่คัมภีร์สังหิตา โดยชื่อสั งหิตาอาจเป็นคัมภีร์เกี่ยวกับ

ลัทธิในศาสนาไม่ได้ระบุเจาะจง แต่ส่วนมากเป็นชื่อต่อท้ายคัมภีร์ของศาสนิกผู้นับถือไวษณพนิกาย  

(2) วิชาการด้านปรัชญา ข้อมูลในคัมภีร์ธรรมศาสตร์วางหลักไว้ว่ากษัตริย์ต้องเรียนเกี่ยวกับวิชาการ

ด้านปรัชญาและตรรกศาสตร์ ข้อมูลในจารึกปรากฏการสดุดีกษัตริย์มีความรู้ด้านปรัชญาจากสำนัก

สางขยะ โดยกล่าวถึงหลักปฤกติหรือปรธานะ (3) วิชาการด้านภาษา ในข้อมูลจารึกยโศธราศรมระบุ

ว่ากษัตริย์ทรงมีความรอบรู้ไวยากรณ์ปาณินิอย่างไม่มีใครเทียบเท่า (4) วิชาการด้านการแพทย์  
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ในข้อมูลจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์มีความรู้ในคัมภีร์การแพทย์สุศรุตสังหิตา (5) วิชาการด้านศิลปศาสตร์ 

จารึกได้ระบุถึงหมวดหมู่วิชาการด้านศิลปศาสตร์ที่กษัตริย์ต้องศึกษาหลายหมวดสาขาวิชาด้วยกัน เช่น

ศาสตร์ด้านอาวุธ ศาสตร์ด้านอักษร ศาสตร์ด้านขับร้อง  

  จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ากษัตริย์ต้องมีความรู้หลากหลายสาขาศาสตร์ ซึ่งความรู้เหล่านี้

จะช่วยให้พระองค์ใช้นำทางและเป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชน 
   

2) การสดุดีกษัตริย์ด้านการปกครอง 

  ตามทฤษฎีในธรรมศาสตร์และศาสตร์ด้านราชนีติ (ราชธรรม) (Kane, 1946: 17) 

ในสังคมอินเดียโบราณ กำหนดโครงสร้างการปกครองอาณาจักรที่อิงอยู่กับศาสนาพราหมณ์ออกเป็น 

7 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) สวามี คือกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและเป็นผู้นำสูงสุดในรัฐ (2) อมาตยะ 

ได้แกขุ่นนางหรือผู้มีหน้าที่บริหารถูกแต่งตั้งโดยกษัตริย์ (3) ชนปทะ คือดินแดนและประชาชนที่อาศัย

อยู่ในดินแดนนั้น (4) ทุรคะ หมายถึงเมืองหลวงศูนย์กลางอำนาจเป็นฐานที่มั่นที่กษัตริย์ผู้นำประทับ

อยู่ (5) โกศะ คือทรัพย์หรือคลังสมบัติที่หามาได้ด้วยภาษี (6) ทัณฑะ คือกองกำลังทหารหรือกองทัพ 

(7) มิตระ มิตรประเทศหรือรัฐปริมณฑล องค์ประกอบทั้ง 7 ดังกล่าวมีชื่อว่า ‘ปรกฤติ’ หรือสัปตางคะ 

มานวธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลว่า องค์ประกอบของความเป็นอาณาจักรดังกล่าว ‘สวามี’ หรือ ‘ราชา’  

มีความสำคัญกว่าอีก 6 องค์ประกอบที่เหลือ ถ้ากษัตริย์เสื่อมลงองค์ประกอบอ่ืนๆก็จะเสื่อมตามไป

ด้วย (Bühler, 2006: 395) ในคัมภีร์อรรถศาสตร์เองได้สรุปย่อว่า ‘อาณาจักรหมายถึงกษัตริย์ 

กษัตริย์หมายถึงอาณาจักร’ (Kangle, 2010: 128) ดังนั้นกษัตริย์จึงมีความสำคัญกว่าองค์ประกอบ

อ่ืน ถ้ามีกษัตริย์ก็จะเกิดเป็นอาณาจักรข้ึนตามแนวคิดในคัมภีร์ธรรมศาสตร์  

  ดังที่ได้กล่าวแล้วเบื้องต้นกษัตริย์มีหน้าที่หลักคือการรักษาธรรมและลงโทษผู้ที่ควร

ลงโทษ ซึ่งธรรมกินความหมายกว้างขวาง ตามแนวคิดในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ กษัตริย์มีหน้าที่สัมพันธ์

กับองค์ประกอบส่วนอื่นอีก 6 องค์ประกอบ ดังกล่าวข้างต้น เช่น การแต่งตั้งอำมาตย์ มนตรี เพ่ือช่วย

ปกครองและทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ข้อมูลในจารึกยโศธราศรมกล่าวถึงพระเจ้ายโศวรมันใช้

หลักธรรมในการปกครองรัฐหรือประเทศของพระองค์ โดยกวีสรรเสริญว่า ‘พระองค์ว่านพืชคือธรรม

ลงไปในนาคือรัฐ ใส่ปุ๋ยคือศัตรูที่ถูกปราปด้วยไฟคือเดชานุภาพ และรดด้วยน้ำคือศรัทธา’ (K.323.32) 

ข้อความดังกล่าว แม้ว่าจะพรรณนาด้วยภาษาวรรณศิลป์ แต่เนื้อหาส่วนที่ถูกเปรียบเทียบก็ได้สะท้อน

เหตุการณ์เรื่องราวซึ่งกวีอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ได้ยิบยกมาบรรยาย สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ใช้ธรรม
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คือหน้าที่บริหารเอาใจใส่ต่อประเทศของพระองค์อย่างไร ยังมีข้อมูลในส่วนเนื้อหาบทสดุดีกษัตริย์ใน

หลายโศลกท่ีซ่อนเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองไว้ ซึ่งกวีพรรณนาบทบาทของพระองค์มีต่อ

องค์คาพยพ 6 องค์ที่ เหลือ ผู้ วิจัยพบการพรรณนาบทบาทกษัตริย์ ในส่วนนี้ที่ โดดเด่นอยู่   

3 องค์ประกอบ ได้แก่ บทบาทต่อรัฐ บทบาทต่อทรัพย์ บทบาทต่อรัฐปริมณฑล ซึ่ งจะได้วิเคราะห์ 

แต่ละประเด็นเป็นลำดับ 

 

บทบาทต่อรัฐ (ชนปท) 

  รัฐหมายถึงดินแดนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ ในอรรถศาสตร์เสนอว่า รัฐกับประชาชน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากปราศจากผู้คนหรือราษฎรอาศัยอยู่แล้วก็จะเป็นรัฐไม่ได้ และหากไม่มีรัฐ
อาณาจักรก็เกิดมีขึ้นไม่ได้4 (Kangle, 1963: 564) อรรถศาสตร์ใช้คำว่า ‘ชนปท’ หมายถึงรัฐ และคำ
ว่า ‘ราชฺย’ หมายถึงอาณาจักร ดินแดนอันประกอบขึ้นเป็นรัฐนี้อาจมีชื่ออ่ืน เช่น ‘เทศ, ราษฺฏฺร, วิษย’ 
3 คำนี้มีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ (Kane, 1946: 138) ในจารึกยโศธราศรมได้กล่าวถึง 
พระเจ้ายโศวรมันมีบทบาทต่อรัฐและประชาชนของพระองค์ โดยหน้าที่หลักของพระองค์คือปกป้อง
ประชาชนและลงโทษผู้สมควรลงโทษ ดังนี้  
 

พระองค์ได้ถวายผลไม้คือความรุ่งเรืองของต้นไม้คือมณฑลแห่งแว่นแคว้น (ราษฺฏมณฺฑล)  

ที่มีความเจริญอันถูกรดแล้วด้วยน้ำคือการบำรุงรักษาแก่พราหมณ์เป็นต้นเพราะต้องการให้

ลิ้มรสหวาน (K.290.30) ในเมืองอันเป็นเอกบนแผ่นดิน (วสุไธกปุร) ซึ่งถูกรักษาด้วยกำแพง

คือพระพาหาของพระองค์ ไม่จำเป็นต้องมีความพยายามในการรักษาความสงบสำหรับโยคี

ทั้งหลาย แม้กระทั่งพลธนูทั้งหลายก็ไม่จำเป็นต้องมีความพยายามด้วย (K.95.29) พืชคือ

ธรรมอันพระองค์หว่านแล้ว ในนาคือแว่นแคว้น (ราษฺฏฺร) ซึ่งมีปุ๋ยคือศัตรูที่มีความหยิ่งผยอง

อันถูกแผดเผาแล้วด้วยไฟคือพระบรมเดชานุภาพ งอกงามแล้วด้วยน้ำคือศรัทธา (K.323.32) 

เพราะการสั่งสอนของพระองค์ผู้มีอำนาจและธรรมที่มีขอบเขต พระองค์จึงทรงปกครอง

ประชาชนทั้งหลาย (ปฺรชา) ด้วยวิธีการมีการตัดสินที่ยุติธรรมเป็นต้น ตามความเหมาะสม 

(K.290.45) น้ำคือคำสอนของพระองค์ได้ไหลเข้าไปสู่ใจของประชาชน (ชคนฺมานส) และได้

ให้การชำระสิ่งสกปรกอันติดอยู่ในใจของประชาชนนั้น (K.279.41) 

 
4  na hyajano janapado rājyam ajanapadaṃ vā bhavatīti (AK.13.4.5) 
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จากข้อมูลจะเห็นว่ากวีสดุดีพระเจ้ายโศวรมันมีบทบาทในด้านการอภิบาลรักษารัฐและ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐ ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี พระองค์รักษาความสงบเรียบร้อยในรัฐ กำลังพล

ที่คอยเฝ้าระวังป้องกันภัยตามป้อมปราการก็เบาใจ ทั้งภายในรัฐเองก็เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข 

เพราะพระองค์ปกป้องรัฐปราบศัตรูให้หมดไปจากรัฐ เอาใจใส่ ต่อประชาชนให้มีจิตใจเบิกบาน  

ดังข้อมูลในบทสดุดี กวีนำบทบาทชาวไร่ชาวนาปลูกพืชในนาบำรุงรักษาด้วยการกำจัดวัชพืชรดน้ำ

พรวนดินทำให้พืชพรรณเจริญเติบโตงอกงามมาเปรียบเทียบกับการปกครอง พระองค์ก็เช่นเดียวกันมี

บทบาทในด้านใช้หลักธรรมปกครองประชาชนในรัฐ ปกป้องระวังภัยกำจัดศัตรู จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า

ดินแดนที่ประกอบขึ้นเป็นรัฐต้องมีประชาชนอาศัยอยู่จึงจะสามารถปกครองครองได้ ในบทสดุดี

กษัตริย์ในจารึกยโศธราศรม กวีมักจะสดุดีกษัตริย์มีบทบาทต่อรัฐและเกี่ยวข้องกับประชาชนเสมอ 

สอดคล้องกับข้อมูลในอรรถศาสตร์ที่ว่า ดินแดนที่ไม่มีประชาชนอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่รัฐ เมื่อไม่มี รัฐก็ไม่มี

อาณาจักร นอกจากสดุดีกษัตริย์มีบทบาทดังกล่าวแล้ว กวียังสดุดีกษัตริย์มีบทบาทเกี่ยวกับทรัพย์  

ดังที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป  

 

บทบาทเกี่ยวกับทรัพย์ 

  ทรัพย์ถือว่ามีความสำคัญต่ออาณาจักร ข้อมูลในมานวธรรมศาสตร์ได้วางหลักไว้ว่า

กองคลังและอำนาจรัฐต้องขึ้นตรงต่อกษัตริย์ ‘กองทัพขึ้นตรงต่ออำมาตย์ (ขุนนาง) การดำเนินการ

กองกำลังขึ้นตรงต่อกองทัพ กองพระคลังและรัฐขึ้นตรงต่อกษัตริย์ การสร้างสัมพันธมิตรและการทำ

สงครามขึ้นอยู่กับทูต’ (Bühler, 2006: 226) จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การจะบริหารหรือปกครอง

อาณาจักรให้ราบรื่นได้ ทรัพย์สมบัติในรัฐถือว่ามีความสำคัญเพราะต้องขึ้นต่อกษัตริย์โดยตรง ส่วน

ตำแหน่งหน้าที่แผนกอ่ืนขึ้นตรงต่อขุนนางของพระองค์ได้ เช่นการทูตและกองทัพ ในจารึกยโศธราศรม 

ได้ระบุถึงกษัตริย์เมื่อปกครองอาณาจักรแล้วทรงมีบทบาทต่อทรัพย์และความมั่งคั่งในอาณาจักร

อย่างไร ดังข้อมูล 

 

เมื่ออภิเษกพระเจ้ายโศวรมันเป็นกษัตริย์แล้ว แผ่นดินก็ได้ให้สิ่งที่ปรารถนาตามความ

ประสงค์ (ยถารฺถ) ด้วยน้ำฝนที่โปรยปรายรดหลั่งประชาชน จากมวลเมฆก้อนหนา ตามช่วง

ฤดูกาลที่เหมาะสม พระเจ้ายโศวรมันทรงมีพระเมตตาสม่ำเสมอ ทรงกระจายภาษีออกไป

(ปฺรสาริตกร) เพ่ือทำการขจัดความยากลำบากของประชาชน เหมือนดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี
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ออกเพ่ือทำการชำระล้างน้ำค้างของพืชพรรณทั้งหลาย และเหมือนบิดาเหยียดมือออก 

เพ่ือทำความสะอาดน้ำตาของลูกทั้งหลาย (K.701.41, 43) ตราบใดทรัพย์ (อรฺถ) ของผู้มี

ความต้องการทั้งหลายจะสมปรารถนาแล้ว ตราบนั้นพระองค์ก็ยังเพ่ิมให้ด้วยความปรารถนา

ทรัพย์ในทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยศัพท์ของตระกูลสำหรับผู้ ได้รับทรัพย์มรดก  

(K.290.38) ความจริง ทรัพย์ของ (อรฺถ) พระองค์ผู้เป็นเหมือนช้างประจำทิศเพ่ิมจำนวนขึ้น 

ด้วยการสละภาษี (กรตฺยาค) เหมือนในเวลาพญาช้างตกมันน้ำหอมซึ่งไหลออกมาทำให้ผึ้งที่

บินมาเกาะเพ่ิมจำนวนขึ้น ต้นกัลปพฤกษ์ (กลฺปทฺรุโม) ที่เป็นต้นไม้ทิพย์ พระองค์ทรงทำให้

ปรากฏเป็นต้นไม้บนโลก โดยการพระราชทานทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดจากทรัพย์สมบัติทั้งหมด

ที่ถูกขอโดยผู้มีความต้องการ (K.323.42, 45) พระเจ้ายโศวรมันทรงประทานซึ่งอัญมณีคือ

ราชสมบัติ (ราชรตฺน) แก่ผู้มีความต้องการซึ่งทรัพย์ทั้งหลาย ทั้งที่ปรารถนาและไม่ได้

ปรารถนาขอ ดูเหมือนว่าจะทรงเยาะเย้ยแก้วมณี  ที่ให้ทรัพย์เฉพาะผู้ปรารถนาขอเท่านั้น 

(K.279.32) 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่า กวีสดุดีพระเจ้ายโศวรมันมีบทบาทเมื่อได้รับพระบรมราชราภิเษกขึ้นเป็น

กษัตริย์แล้ว ทำให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในความกินดีอยู่ดี เพราะ

อาณาจักรเขมรโบราณสมัยนั้นอาศัยการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก แหล่งทรัพยากรน้ำถือว่าเป็นปัจจัย

สำคัญในการเพราะปลูกพืชพรรณ โดยเฉพาะข้าว นอกจากนี้พระองค์ยังใช้จ่ายภาษีเพ่ือขจัดความ

ยากแค้นและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของพระองค์ ทรัพย์ที่พระองค์ใช้จ่ายไปเพ่ือประโยชน์ ต่อ

ส่วนรวมนอกจากเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้ว ยังทำให้กองคลังของพระองค์มั่งคั่ง ดั่งข้อมูลที่กวี

สดุดีว่า ทรัพย์ที่พระองค์สละออกไปจากพระหัตถ์จะเพ่ิมจำนวนขึ้น เหมือนช้างตกมันซึ่งมันหอมไหล

ออกดึงดูดหมู่ผึ้งมาเกาะฉันนั้น ใจความที่ซ่อนอยู่ในโศลกนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการด้าน

การคลังของพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อาณาจักรของพระองค์มั่งคั่งประดุจต้นกัลปพฤกษ์

และแก้วจินดามณี การสดุดีดังกล่าวสะท้อนบทบาทพระเจ้ายโศวรมันด้านการคลังและความมั่งค่ังของ

อาณาจักรซึ่งเกิดจากการปกครองด้วยธรรม ดังจะเห็นได้ว่าประชาชนแม้มีทรัพย์อย่างเพียงพอต่อ

ความต้องการแล้ว แต่พระองค์ก็ประทานให้เสมอไม่หยุด แม้แต่ผู้ไม่ปรารถนาขอก็ได้รับประโยชน์ด้วย 

จากข้อมูลดังกล่าว นอกจากสดุดีกษัตริย์เกี่ยวกับทรัพย์แล้ว ยังปรากฏการสดุดีกษัตริย์มีบทบาท 

ต่อรัฐปริมณฑล ดังที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป  
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บทบาทต่อรัฐปริมณฑล  

  ตามทฤษฎีในมานธรรมศาสตร์ได้วางหลักให้กษัตริย์ต้องแสวงหาอำนาจที่เป็นธรรม

และขยายอาณาเขตดินแดนไปยังรัฐอ่ืน นอกจากกษัตริย์จะมีอำนาจปกครองในรัฐของตนเอง มีอำนาจ

อธิปไตยปกครองในรัฐดินแดนของตนเองแล้ว ยังจะต้องมีบทบาทต่อรัฐหรืออาณาจักรใกล้เคียงด้วย 

โดยคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์วางหลักไว้ว่า ‘กษัตริย์ผู้เป็นวิชิคีษุพึงพิจารณารัฐปริมณฑลที่อยู่ถัดจากรัฐ

ตนเองว่าเป็นศัตรู (อริ) หรือรัฐปริมณฑลที่คอยช่วยเหลือศัตรูซึ่งอยู่ถัดศัตรูของตนว่าเป็นมิตร (มิตฺร) 

นอกจากรัฐอริกับมิตรดังกล่าว รัฐอ่ืนนอกนี้พึงทราบว่าเป็น ‘อุทาสีนะ’ หรือรัฐปริมณฑลผู้อยู่ตรง

กลาง ควรเอาชนะกษัตริย์รัฐปริมณฑลนั้นทั้งหมดด้วยกลยุทธ์ทั้งหลายมีวิธีผูกไมตรี  (สาม) เป็นต้น  

ใช้แต่ละวิธีหรือใช้หมดทุกวิธีก็ได้ โดยความกล้าหาญและโดยนโยบาย ’ (Bühler, 2006: 241)  

ในจารึกยโศธราศรมปรากฏการสรรเสริญสดุดีกษัตริย์มีบทบาทกับกษัตริย์องค์อ่ืน ๆ หรือกษัตริย์ 

ในรัฐอ่ืน ดังข้อมูล  

 

แม้คนอ่อนแอพระองค์ผู้มีพระกรุณาผูกไว้ก็ไม่เคยล่วงเกินทำร้าย ส่วนคุณ (คุณ) ทั้งหลายมี

การล่วงเกินทำร้ายกษัตริย์ผู้แข็งแกร่งจะมีอะไรผูกพระองค์ไว้ได้หรือ (K.701.26) พระราชา

แม้มีความดุร้ายแต่ก็น้อมรับอำนาจ (อาชฺญ) ของพระองค์ด้วยเศียรเปรียบดั่งทะเลแม้มีพายุ

คลื่นกระหน่ำก็ไม่เลยขอบเขตฝั่ง (K.701.30) ในการกำจัดศัตรูผู้หยิ่งผยองในสนามรบ 

พระองค์ผู้แผ่ไพศาลไปด้วยคุณ 6 ประการ (ษาทฺคุณฺย) ถูกสรรเสริญว่า ‘ผู้มีคุณอันไม่มีที่

สิ้นสุด’ โดยความยอดเยี่ยมแห่งวีรกรรมทั้งหลาย (K.290.27) พระองค์มีมณฑลอันบริสุทธิ์

เพราะจารบุรุษทั้งหลาย (จาร) ผู้ทรงไว้ซึ่งรสอันอุกกฤษผู้เที่ยวไปที่นั่นที่นี่เหมือนพระอาทิตย์ 

มีมณฑลบริสุทธิ์ด้วยแสงสว่างทั้งหลาย (K.701.40) เพราะทรงเป็นผู้ที่มีความรู้อันไม่มีอะไร

ปิดกั้นได้ พระองค์จึงเป็นเหมือนจารบุรุษ (จารจกฺษุ) ทรงทราบเรื่องที่ควรรู้ทุกอย่างว่า การ

ดำรงอยู่ของความเป็นพระราชา(เอกราช)ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะทำลายได้ (K.279.37) ราชสีห์

เมื่อชนะพระยากุญชรได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็คำรามเสียงดัง ส่วนพระองค์ ถึงจะชนะบรรดา

ช้างคือกษัตริย์ทั้งหลาย (ราชกุญฺชร) ก็ไม่หยิ่งผยองเลย (K.290.28) 

 

  จากข้อมูลจะเห็นว่าพระองค์จะใช้คุณทั้งหลายในการปราบปรามกษัตริย์ในรัฐอ่ืนๆ 

พระราชาในรัฐอ่ืนจะน้อมรับอำนาจของพระองค์ กษัตริย์ในรัฐอ่ืนที่มีความหยิ่งผยองต่อพระองค์ 
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คุณสมบัติที่พระองค์จะใช้ในการดำเนินนโยบายจัดการ ได้แก่คุณ 6 ประการ หรือยุทธวิธี 6 ประการ 

ในการแสดงท่าทีต่อรัฐรอบข้างหรือกษัตริย์ในรัฐอ่ืน ยุทธวิธี 6 ประการ ได้แก่ (1) สันธิ การสร้าง

สัมพันธมิตร (2) วิครหะ การทำสงคราม (3) ยานะ การก้าวลงสู่สนามรบ (4) อาสนะ การชะลออยู่กับ

ที่ (5) ทไวธีภาวะ การใช้กลยุทธ์พลิกแพลง (6) สังศรยะ การแสวงหาที่พ่ึง (Bühler, 2006: 241)  

วิธีที่สำคัญที่จะช่วยให้พระองค์รักษาสถานะความเป็นกษัตริย์และอาณาจักรของพระองค์ไว้ได้คือการ

จัดตั้งจารบุรุษไปแสวงหาข่าวสารข้อมูลในรัฐอ่ืนและภายในอาณาจักรของพระองค์ด้วย  ข้อมูลจารึก

นอกจากสดุดีกษัตริย์ด้านการปกครองแล้ว ยังปรากฏการสดุดีกษัตริย์ด้านพิธีกรรม ดังที่จะศึกษาใน

หัวข้อต่อไป 

  

3) การสดุดีกษัตริยด์้านพิธีกรรม 

   ตามทฤษฎีการประกอบพิธีกรรมเป็นหน้าที่ของพราหมณ์ กษัตริย์มีส่วนร่วม 

ในพิธีกรรมโดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ พระองค์ทรงจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมขึ้นเพ่ือขจัดปัดเป่า 

ภัยพิบัติและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนในอาณาจักร (Gonda, 1969: 71) ในมานวธรรมศาสตร์ 

หมวดราชธรรม วางหลักให้กษัตริย์ควรแต่งตั้งพราหมณ์ผู้รู้พิธีกรรมไว้ในตำแหน่งปุโรหิต พราหมณ์

เหล่านั้นจะประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับคฤหยสูตรและจัดการเกี่ยวกับไฟยัชญพิธี กษัตริย์ควรประกอบ

พิธีกรรมต่างๆ พร้อมกับถวายทักษิณาแก่พราหมณ์ ซึ่งจะทำให้ได้ผลบุญจากการประกอบพิธีกรรมนั้น 

(Bühler , 2006: 228-229) ในจารึกยโศธราศรมปรากฏบทสดุดีกษัตริย์มีบทบาทเกี่ยวกับพิธีกรรม 

แสดงให้เห็นว่ายัชญพิธีมีความสำคัญท้ังต่อกษัตริย์เองและต่ออาณาจักรของพระองค์ด้วย ดังข้อมูล 

 

พระเจ้ายโศวรมันเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงมีความจริงใจในการถวายทาน จัดให้ทำยัชญพิธีมี

พิธีโกฏิโหมะ (โกฏิโหมะ) เป็นต้น ซึ่งมีการถวายทักษิณาทาน เช่น อัญมณีและทองจำนวน

มากเป็นต้น (K.95.28) พระเจ้ายโศวรมันยินดีในยัชญพิธีและโยคะเป็นต้น (โหมโยคาทิ-) 

มีความศรัทธาในพระเวท เป็นเจ้าชีวิตประชาชน และเป็นเหมือนพระพรหม เป็นผู้อันศัตรูให้

สั่นไหวไม่ได้แล้ว (K.323.34) ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเครื่องหอมอันเกิดขึ้นจากไฟยัชญพิธี   

(-อธฺวร-) ของพระองค์ แท้จริงแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ มีสีดำเหมือนก้าน

ดอกบัวสาย (K.95.22) ในยัชญพิธี (อธฺวร) ของพระองค์ เหล่าผู้อยู่บนสวรรค์ทั้งหมด ผู้ถูก

อ้อนวอนเรียกหาอยู่เนืองๆ ไม่ทรงไว้แล้วซึ่งที่อยู่ของตน ดูเหมือนว่าหลับไหลแล้วเพราะเมา
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น้ำโสม (โสม) (K.701.37) ท้องฟ้าถูกปกคลุมมืดมิดไปด้วยควันเพราะควันไฟอันเกิดขึ้นจาก

ไฟแห่งยัชญพิธี (ยชฺญ) ของพระองค์ ดูเหมือนว่าจะปรากฏปกคลุมไปด้วยฝนแห่งควันไฟ

ทั้งหลาย เมื่อคราวการตายของอสูรกลิ (K.279.31) พระองค์ผู้มียัชญพิธี (กฺรตุ) อันนับไม่ได้ 

เป็นผู้เหนือกว่าพระอินทร์ผู้ประกอบยัชญพิธี 100 ครั้ง พระพรหมผู้มีความกรุณาไม่ได้สร้าง

พระองค์มาเพ่ือรักษาแผ่นดิน (K.279.46) โลกถูกครอบครองไว้ด้วยคุณของพระองค์อันทำ

ให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างยิ่ง ดูเหมือนว่าชั้นบรรยากาศถูกบรรจุไว้ด้วยของ

หอมแห่งเครื่องสังเวยแห่งไฟยัชญพิธี (อธฺวร) (K.290.33) บุคคลผู้มีความต้องการในการก้าว

ไปสู่หนทางตามพระอินทร์ ดูเหมือนว่าจะมีบันไดแล้ว ด้วยขั้นบันไดทั้งหลาย ที่จับตัวเป็น

ควันที่ทอดขึ้นไปเพราะการบูชา (มข) ที่นับครั้งไม่ถ้วนของพระองค์ (K.323.40) 

 

 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าพระเจ้ายโศวรมันจัดให้มีการประกอบพิธีกรรม เช่นพิธีโกฏิโหมะ 

ซึ่งเป็นชื่อพิธีกรรมอย่าง 1 พระองค์ทรงมีความยินดีในการหมั่นประกอบพิธีกรรมสม่ำเสมอ ดังที่กวี

สรรเสริญว่าควันไฟจากการประกอบพิธีกรรมที่พระองค์จัดให้มีข้ึนปกคลุมไปทั่วอาณาจักร นอกจากนี้

พระองค์ยังมีความเชื่อมั่นในพระเวทซึ่งเป็นแหล่งที่มาของพิธีกรรม ตามทฤษฎีกษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์

หรือเป็นยชมานะ พราหมณ์ผู้มีความรู้ในขั้นตอนพิธีกรรมและบทสวดเป็นผู้จัดแจงทำพิธีกรรม  

เมื่อขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเสร็จพระองค์จะเป็นผู้ได้รับพร เพ่ือให้สำเร็จประโยชน์ทั้งต่อ

พระองค์เองและต่อประชาชน สิ่งที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมคือการถวายทานหรือทักษิณาแก่

พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรม จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงถวายสิ่งของมีค่าเป็นจำนวนมากแก่

พราหมณ์ แสดงให้เห็นว่าการประกอบพิธีกรรมในจารึกยโศธราศรมมีความสำคัญ เพราะมีบท

สรรเสริญหลายบทกล่าวถึงกษัตริย์มีบทบาทด้านนี้ ดังที่สรรเสริญว่า ‘เหล่าเทวาหลงลืมสรวงสวรรค์

แดนวิมานประทับของตนเองเพราะหลงลืมดื่มด่ำรสน้ำโสม ส่วนมนุษย์ผู้ต้องการสรวงสวรรค์กลับมี

ราวบันใดพาดผ่านเป็นมรรคา บรรยากาศชั้นฟ้าอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมจากเครื่องสังเวย’ ทำให้เห็น

ว่าข้อมูลในบทสดุดีสะท้อนภาพพระเจ้ายโศวรมันทรงปกครองประชาชนของพระองค์โดยการเอาใจใส่

ต่อพสกนิกรของพระองค์ทุกชนชั้น โดยทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ยกยอทุกศาสนา ข้อมูลนอกจากสดุดี

กษัตริย์มีบทบาทด้านพิธีกรรมแล้ว ยังปรากฏบทสดุดีกษัตริย์ด้านสงครามดังที่ จะวิเคราะห์ในหัวข้อ

ต่อไป  



 237 
 

 

4) การสดุดีกษัตริย์ด้านสงคราม 

  ในข้อมูลเนื้อหาส่วนสดุดีกษัตริย์ กวีมักนำเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับสงครามการ 

สู้รบมาพรรณนา โดยให้กษัตริย์คือพระเจ้ายโศวรมันเป็นตัวเอกมีบทบาทปรากฏในฉากภาพพรรณนา

ในบทสดุดีแต่ละโศลก ซึ่งสะท้อนภาพให้เห็นบุคลิกความกล้าหาญของกษัตริย์ นอกจากนี้กวียังแฝง

หลักราชธรรมที่กษัตริย์ต้องดำเนินตามด้วย โดยกษัตริย์นอกจากมีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของ

ตนแล้ว ยังต้องแสวงหาอำนาจแผ่ขยายดินแดนไปยังรัฐอื่น โดยการยึดเอารัฐปริมณฑลมาไว้ในอำนาจ

ของตนด้วยการใช้กลยุทธ์คุณ 6 ประการ ประกอบกับการใช้อุบาย 4 ด้วย วิธีการหลังนี้ประกอบด้วย 

(1) สาม ทำการผูกมิตร (2) ทาน แลกเปลี่ยนด้วยบรรณาการ (3) เภท ยุยงให้แตกสามัคคี (4) ทัณฑ 

ทำสงคราม กษัตริย์ควรใช้วิธีการ 3 ข้อแรกและพยายามหลีกเลี่ยงสงคราม แต่ถ้าใช้วิธีการดังกล่าว  

ไม่ประสบความสำเร็จ จึงใช้วิธีทำสงครามยึดเอารัฐปริมณฑลมาไว้ในอำนาจ (Bühler, 2006: 233) 

เมื่อจำเป็นต้องทำสงครามหลักราชธรรมยังกำหนดหลักจริยศาสตร์ในสงครามไว้สำหรับกษัตริย์ด้วย 

ดังข้อมูล 

 

พระองค์จะไม่ฟันศัตรูผู้พ่ายแพ้ล้มลงในสนามรบซ้ำอีก โดยการฟันด้วยพระขรรค์  (ขฑฺค)

อย่างตั้งใจ ซ้ำอีกครั้ง โดยที่ศัตรูยังมีบาดแผลติดตัวบาดเจ็บยืนนิ่งอยู่  (K.95.25) พระเจ้า- 

ยโศวรมันผู้เปรียบดังอรชุนผู้ชำนาญการยิงศรด้วยพระหัตถ์ซ้าย-ขวา (สวฺยทกฺษิณกฺษิปฺตศร) 

มีพระหริเป็นสหายในสงคราม พระองค์ผู้เดียวเป็นผู้กล้าในการยึดครองโลกทรงได้รับ 

ชัยชนะและความโชคดี (K.95.34) ในการฆ่าศัตรูจำนวนมากในสนามรบพระพาหาทั้งสอง 

แม้ของพระองค์ ราวกับว่ามีจำนวนนับพัน ด้วยลูกศรทั้งหลาย (ปตฺริ) ที่ปล่อยไปแล้ว 

ทั้งซ้าย-ขวา (K.290.25)  ในทุกสนามรบไฟคือเดชานุภาพ (ปฺรตาป) ของพระองค์ครั้นไหม้

แล้วก็ได้แผดเผาเหล่าศัตรูทั้งหมด (อขิลาราติ) และเหมือนได้เผาใจของสตรีทั้งหลายของ

ศัตรูเหล่านั้นเพราะยังไม่อ่ิมหนำ (K.290.26) ความร้อนคืออำนาจของพระองค์ได้ข่มไฟคือ

อำนาจของศัตรู (ทฺวิฏฺปฺรตาป) ที่ข่มได้ยากเหมือนกับไฟที่ถูกเผาโดยพระอัคนี มหัศจรรย์

จริง! นี้เป็นสิ่งใหม่ในโลก (K.701.36) ในสงครามหมู่ข้าศึก (อาราติมณฺฑล) ผู้จองหอง

หลังจากมองเห็นพระเจ้ายโศวรมันแล้วไม่สามารถจะอดทนได้ ต่างน้อมบูชาด้วยดอกบัวคือ

ศีรษะด้วยคิดว่าผู้นี้คือพระอาทิตย์ (K.95.31) ในสงครามพระองค์ทำลายเศียรของกษัตริย์  
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(ภูภฺฤปติ) ที่ประดับด้วยรัตนะเหมือนกับตัดภูเขาเล่นด้วยดาบชัยศรีทั้งหลายเพ่ือความ

เพลิดเพลิน (K.323.27) 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่า กวีพรรณนาภาพพระเจ้ายโศวรมันมีบทบาทในสนามรบ เมื่อจำเป็นต้องทำ

สงครามในการก้าวลงสู่สนามรบเพ่ือยึดเอาดินแดนรัฐอ่ืนมาไว้ในอำนาจปกครอง ด้วยบุคลิกภาพที่

แสดงถึงความกล้าหาญ มีความสามารถด้านฝีมือในการใช้อาวุธ เช่นศรและพระขรรค์ ความกล้าหาญ

ด้านเดชานุภาพของพระองค์เหนือกว่าเดชานุภาพกษัตริย์ศัตรู ในบางสนามรบหมู่ศัตรูยอมสวามิภักดิ์

ต่อพระองค์โดยง่าย ในบางสมรภูมิพระองค์ก็ได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายด้วยการใช้พระขรรค์อาวุธคู่

พระวรกายตัดเศียรศัตรู เมื่อศัตรูเพลี้ยงพล้ำได้รับบาดเจ็บ พระองค์ก็หยึดหลักคุณธรรมในสงครามไม่

ทำร้ายศัตรูหรือซ้ำเติม มานวธรรมศาสตร์วางหลักราชธรรมข้อนี้ไว้ว่า ‘อย่าฆ่าศัตรูผู้มีมือเปล่าไร้อาวุธ 

ผู้บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส มีความขาดกลัว’ (Bühler, 2006: 231) ในบทสรรเสริญสดุดีข้างต้น  

จะเห็นได้ว่ากวีพรรณนาภาพพระเจ้ายโศวรมันมีบทบาทในสงครามตามหลักราชธรรม แม้จะพรรณนา

ภาพเฉพาะฉากในสนามรบ แต่ก็แฝงด้วยหลักราชธรรม ในการทำสงครามตามหลักคัมภีร์ธรรมศาสตร์

วางไว้ต้องมีเหตุผลและความจำเป็น เมื่อใช้วิธีการอุบายผูกมิตร เจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  

ทำความแตกร้าวให้กษัตริย์ฝั่งศัตรูอ่อนแอเพ่ือมาสวามิภักดิ์ไม่ได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีการ

ทำสงคราม แม้ในการทำศึกสงคราม ถ้าศัตรูบาดเจ็บพระองค์ก็หยึดหลักจริยศาสตร์สงครามไม่ซ้ำเติม

ศัตร ู

 

สรุปสารัตถะด้านการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรม 

 หลักราชธรรม หมายถึงหน้าที่ของกษัตริย์ ธรรมกินความหมายกว้างขวางซึ่งความหมายเดิม

แปลว่า ‘ทรงไว้’ หน้าที่ของกษัตริย์ที่วางหลักไว้ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์คือการปกครองและการลงโทษ 

โดยกษัตริย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในคัมภีร์แนวธรรมศาสตร์จึงได้วางหลักปฏิบัติไว้สำหรับกษัตริย์

โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยพบการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรมในจารึกยโศธราศรม

ที่สำคัญและโดดเด่น ผลจากการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 หมวดสำคัญ ได้แก่ (1) การสดุดีกษัตริย์

ด้านการศึกษา หมวดนี้กวีสดุดีกษัตริย์มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านศาสนา, วิชาการด้านปรัชญา, 

วิชาการด้านภาษา, วิชาการด้านการแพทย์, และวิชาการด้านศิลปะต่างๆ  วิชาการเหล่านี้ เป็น

คุณสมบัติจำเป็นสำหรับกษัตริย์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชน (2) การสดุดีกษัตริย์
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ด้านการปกครอง กษัตริย์ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดจึงอยู่ในฐานะผู้ปกครอง กวีสดุดีพรรณนาภาพกษัตริย์มี

บทบาทต่อรัฐอธิปไตยและมีบทบาทต่อประชาชนที่พระองค์ปกครองให้กินดีอยู่ดี มีบทบาทประทาน

ทรัพย์ให้ประชาชนของพระองค์ไม่ขาดตกบกพร่องแม้กระทั่งผู้ไม่ปรารถนาขอก็ได้รับประโยชน์ด้วย  

มีบทบาทต่อกษัตริย์ในรัฐปริมณฑล ซึ่งถือว่าเป็นมิตรหรือศัตรูก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยกวีสดุดี

กษัตริย์ใช้คุณหรือยุทธวิธี 6 ประการดำเนินการต่อรัฐต่างประเทศ (3) การสดุดีกษัตริย์ด้านพิธีกรรม 

กวีพรรณนากษัตริย์มีบทบาทด้านนี้ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์จัดให้มีการประกอบพิธีกรรมเพ่ือความ

ผาสุกแก่ประชาชน พร้อมถวายทักษิณาแก่พราหมณ์ (4) การสดุดีกษัตริย์ด้านสงคราม กวีสดุดีกษัตริย์

มีความกล้าหาญใช้อาวุธปราปปรามศัตรูยึดเอาแผ่นดินศัตรูมาไว้ในครอบครอง ในสนามรบพระองค์

จะใช้ธนูและพระขรรค์เป็นอาวุธหลัก เมื่อศัตรูบาดเจ็บพระองค์จะยึดหลักคุณธรรมไม่ซ้ำเติมศัตรู  

การสดุดีกษัตริย์มีบทบาทตามหลักราชธรรมในจารึกยโศธราศรม มีความสอดคล้องกับหลักราชธรรมที่

วางไว้ในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์เป็นส่วนมาก 

 

5.2 สารัตถะด้านระเบียบการบริหารอาศรม 

 ข้อมูลจารึกยโศธราศรมมีเนื้อหาว่าด้วยระเบียบการบริหารอาศรมซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ

จารึก ระเบียบนี้เป็นพระราชโองการ (ศาสน) ของพระเจ้ายโศวรมันที่  1 ประกาศไว้ในจารึกซึ่งเป็น

จารึกประเภทกัลปนา คำว่า ‘กัลปนา’ เป็นคำนามสตรีลิ งค์  แปลว่า ‘การทำ, การสร้าง,  

การตระเตรียม’ (Williams, 2011: 263) ซึ่งมาจากรากศัพท์ ‘√กฺฤปฺ’ แปลว่าทำให้เป็นระบบ, 

จัดการให้เป็นระเบียบอย่างดี, ทำให้เหมาะสมและสอดคล้อง (Williams, 2011: 308) อาศรมเป็น

หน่วยองค์กรด้านศาสนาในสังคมเขมรโบราณมีระเบียบการบริหารและการจัดการภายในองค์กรตามท่ี

กำหนดไว้ในกัลปนา อาศรมเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างดำเนินงานโดยบุคคลผู้มาทำกิจกรรมร่วมกัน 

อาศรมในเขมรโบราณสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นองค์กรศาสนาซึ่งพระองค์เป็นผู้สถาปนา (ยชมา

นะ) พร้อมกับกัลปนากำหนดระเบียบบริหารไว้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

อาศรมที่พระองค์สถาปนาเป็นการทำบุญและเป็นหน้าที่  (ธรฺม) ที่พระองค์ทำสำเร็จ เกิดเป็น

ผลประโยชน์กับประชาชนของพระองค์ (K.701.104) การจะให้สำเร็จประโยชน์ได้ต้องมีการบริหาร

ทรัพยากรด้านต่างๆ ในอาศรม เช่น ทรัพยากรบุคคล, ทรัพยากรวัตถุ, ทรัพยากรด้านความรู้ ผู้วิจัย

กำหนดหัวข้อที่จะศึกษาเป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้  
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 1.  บุคลากรในอาศรม 

 2.  แขกในอาศรม 

 3.  พิธีกรรมในอาศรม 

 4.  การศึกษาในอาศรม 

 5. ระเบียบข้อห้ามและบทลงโทษในอาศรม 

 6.  การแสดงความประสงค์ การสาปแช่ง การอวยพร 

 

5.2.1 บุคลากรในอาศรม 

 อาศรมเป็นศาสนสถานที่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและบริเวณใกล้อาศรมเองก็มีบุคคล

อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอาศรมในเขตเมืองหลวง5 ดังข้อมูลในระเบียบอาศรมที่กำหนดให้

แต่ละอาศรมในเมืองพระนครต้องเตรียมข้าวสุก 1 ขาริกาครึ่งและอาหาร 10 ปาตระไว้คอยต้อนรับ

แขกในแต่ละวัน (K.279.83-84, K.290.81-82, K.701.84-85) ปริมาณอาหารจำนวนดังกล่าวถือว่า

เป็นปริมาณที่มากพอสำหรับบุคคลหลายร้อยคนบริโภคในแต่ละวัน แสดงให้เห็นว่าต้องมีบุคคล

จำนวนมากเข้ามาใช้ประโยชน์ในอาศรมในแต่ละวัน สอดคล้องกับอาหารที่ใช้สำหรับประกอบ

พิธีกรรมศราทธ์สำหรับผู้ล่วงลับในวันสิ้นเดือนหรือเดือนดับทุกๆเดือนต้องใช้ข้าวสารจำนวน 4  

อาฒกะ (K.279.67-68, K.290.64-65, K.701.68-69,) รวมทั้งพิธีกรรมศราทธ์เนื่องในโอกาสอ่ืนเช่น

วันวิษุวัต ต้องใช้ข้าวสารจำนวน 1 ขารี (K.279.66, K.701.77, K.290.64) นอกจากนี้ในอาศรมยังมี

นักบวชอาศัยอยู่เป็นประจำ ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ สำหรับนักบวช 

ดังเช่นระเบียบกำหนดว่า ต้องจัดของกินและของบริโภคจำพวกข้าว หมาก พลู เป็นประจำทุกวัน

สำหรับนักบวชเหล่านี้ (K.279.74-75, K.290.73-74, K.701.76-77,) เพราะฉะนั้น อาศรมจึงจำเป็น

ต้องการบุคคลจำนวนมากมาบริหารงานในอาศรมเพ่ือจัดหาวัตถุและเครื่องเลี้ยงชีพสำหรับคอยบริการ

 
5  อาณาจักรเขมรโบราณสมัยเมืองพระนคร เดิมมีเมืองหริหราลัยเป็นราชธานี หรือเมืองหลวง ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 
(พ.ศ. 1432-1453) พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ โดยมีเขาพนมบาแคงเป็นศูนย์กลาง พระองค์สร้างบารายขนาด
ใหญ่ ปัจจุบันคือบารายตะวันออก หรือชื่อเดิมยโศธรตฏากะ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเขาพนมบาแคง อาศรม 4 แห่ง ตั้งอยู่ด้านทิศใต้
บารายตะวันออก ซ่ึงอยู่ภายในบริเวณเมืองหลวงสมัยนั้น ได้แก่ พราหมณาศรม, มาเหศวราศรม, ไวษณวาศรม, และเสาคตาศรม ผู้วิจัย
เรียกชื่อจารึกประจำอาศรมแต่ละอาศรมดังที่กล่าวมาซ่ึงมีที่ตั้งในเมืองหลวงนี้เป็น ‘จารึกประจำอาศรมในเมืองพระนคร’ ได้แก่ จารึก
ไพรปราสาท K.279, จารึกปราสาทเทพนม K.290, จารึกปราสาทกอมนับ K.701 ส่วนจารึกยโศธราศรมอีก 2 หลักที่นำมาศึกษา ได้แก่ 
จารึกเขาพระบาท K.95 และจารึกโลเลย K.323 ผู้วิจัยเรียกชื่อ ‘จารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนคร’ เพราะจารึกทั้งสองกลุ่มมี
ระเบียบอาศรมที่แตกต่างกัน  
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บุคคลที่เข้ามาในอาศรม รวมทั้งดูแลนักบวชในอาศรมตลอดจนทรัพย์สินและรวมทั้งหน้าที่อ่ืนๆด้วย 

ในระเบียบอาศรมปรากฏข้อมูลการระบุตำแหน่งบุคลากรและกล่าวถึงการจัดหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวรกัน

ช่วยดูแลอาศรม สามารถแบ่งได้เป็นแผนกต่างๆ ดังนี้ 

 

หัวหน้าอาศรม 

 หัวหน้าอาศรมเป็นตำแหน่งเฉพาะที่พระราชาทรงแต่งตั้งให้ทำตามพระราชโองการ (ศาสน) 

ข้อมูลจารึกอาศรมในเมืองพระนครให้ชื่อเป็นภาษาสันสกฤตว่า ‘กุลาธฺยกฺษ’ ข้อมูลในอาศรมนอก

เมืองพระนครให้ข้อมูลว่า ‘กุลปติ’ คุณสมบัติของผู้จะดำรงตำแหน่ง จารึกให้ข้อมูลเป็นนัยว่าเป็น

นักบวช โดยสังเกตได้จากคำว่า ‘ตปโสตฺตม’ และคำว่า ‘ตปสาธีน-มรฺยาทา’ จะสังเกตได้ว่ากิจกรรม

ในอาศรมมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเป็นหลัก คุณสมบัติของผู้จะเป็นหัวหน้าอาศรมน่าจะเป็น

นักบวชเพราะเป็นผู้มีความรู้ในขั้นตอนพิธีกรรม ตำแหน่งหัวหน้าอาศรมระเบียบกำหนดให้มีบุคคล  

รับใช้และสิ่งของจำเป็นไว้คอยบริการ ตำแหน่งนี้หากบกพร่องละเมิดกฎระเบียบมีการกำหนดโทษ 

เสียค่าปรับและปลดออกจากตำแหน่ง ดังข้อมูล 

 

บุคคลใดเป็นผู้ดีสุดในหมู่ดาบสถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้า (กุลปติ) ในอาศรม บุคคลนั้น  

(พึงต้อนรับแขก) ด้วยข้าว น้ำและหมากพลูทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติมารยาททั้งหลายมีการ

ทักทายเป็นต้น (K.95.45) ผู้ดูแลทั้งหลายมีหัวหน้าอาศรม (กุลปติ) เป็นต้น พึงจ่ายค่าปรับ

เป็นทอง 20 ปละจนถึงจำนวน 1 ปละเป็นที่สุดตามลำดับตามความผิดที่มี (K.323.84)  

พระราชโองการนี้ของพระเจ้าศรียโศวรมัน ณ บริเวณอาศรมอันหัวหน้าอาศรม (กุลาธยกฺษ) 

และคนงานทั้งหมดในอาศรมพึงปฏิบัติตาม (K.279.51, K.290.48, K.701.52,) พึงจัดแจง

คนรับใช้ที่เป็นสตรี 1 คน คนรับใช้ที่เป็นบุรุษ 9 คน กรรไกร 1 ด้าม มีด 1 เล่ม ผ้า 5 ผืน  

คนสวน 10 คน สำหรับหัวหน้าอาศรม (กุลปติ) (K.701.102) (พึงจัดแจง) คนรับใช้บุรุษ 9 

คน คนรับใช้สตรี 1 คน มีดโกน 2 เล่ม ผ้า 5 ผืน เข็ม 2 เล่ม และคนทำสวน 10 คนสำหรับ

หัวหน้าอาศรม (K.290.100) ถ้าหัวหน้าอาศรม (กุลปติ) ไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการนี้  

จะถูกพระราชาลงโทษอย่างไร้ความปราณี  และให้ตกอยู่ ใต้บั งคับของหมู่นักบวช 

(K.701.103, K.290.101) 
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 จากข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถทราบได้ว่าในแต่ละอาศรมต้องมีตำแหน่งหัวหน้าประจำ

อาศรม ตำแหน่งนี้มีความสำคัญ จะเห็นได้ว่าอาศรมในเมืองพระนคร ระเบียบกำหนดให้มีตำแหน่งนี้ 

โดยหัวหน้าอาศรมที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการจัดสรรคนรับใช้ รวมทั้งเครื่องใช้ สอยสิ่งของต่างๆ 

ตำแหน่งนี้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารอาศรม เป็นผู้คอยออกคำสั่งให้หัวหน้าแผนกอ่ืนๆ 

ดำเนินงานของอาศรมให้บรรลุเป้าหมายตามพระราชโองการของกษัตริย์ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูก

ลงโทษมีการกำหนดค่าปรับไว้ โดยเฉพาะจารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนครระเบียบกำหนดโทษ

ปรับสำหรับหัวหน้าอาศรมและหัวหน้าแผนกอ่ืนด้วยจำนวนทรัพย์ที่แตกต่างกันตามหน้าที่รับผิดชอบ

แต่ละแผนก ระเบียบนี้จารึกระบุชัดว่าเป็นระเบียบสำหรับนักบวช (K.323.89) โดยเฉพาะอาศรม 

ในเมืองพระนครระเบียบกำหนดว่าหากหัวหน้าอาศรมละเมิดพระราชโองการ พระราชาก็จะลงโทษ

ปลดออกให้ไปอยู่ในอาณัติคำสั่งของเหล่านักบวช แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า

อาศรมมาจากหนักบวชแต่ละศาสนาที่ตนสังกัด หัวหน้าอาศรมมีหน้าที่หลักท่ีระบุไว้ ดังนี้ 

 

หัวหน้าอาศรม พึงจัดหาทรัพย์สมบัติที่จะทำให้อาศรมนี้มีความเจริญเพ่ิมขึ้น พึงดูแล

ปกครองคนในอาศรมที่เพ่ิมจำนวนขึ้นเรื่อยๆ (K.279.51, K.290.48, K.701.52) หัวหน้า

อาศรมทั้ง 4 ทุกคน พึงร่วมมือกันดูแลรักษาสระน้ำอันชื่อว่ายโศธรตฏากะนี้ ด้วยความเอาใจ

ใส่อย่างสม่ำเสมอ (K.279.94, K.290.92, K.701.94) 

 

 จากข้อมูลอาจระบุหน้าที่หลักของหัวหน้าอาศรมพร้อมกับผู้ช่วย ดังนี้ (1) หน้าที่จัดหาทรัพย์

ที่จะทำให้อาศรมมีความเจริญ อาศรมมีคนเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่จำเป็นต้องอาศัยวัตถุดิบต่างๆ  

มาจัดสรรเสริญเพ่ือเลี้ยงชีพสำหรับบุคคลต่างๆ ทั้งแขกและบุคลากร หัวหน้าอาศรมจึงเป็นบุคลากร

สำคัญอันดับแรกในการหาทรัพยากรณ์ต่างๆ เพ่ือทำความเจริญขึ้นให้อาศรม (2) ปกครองคนใน

อาศรมที่เพ่ิมจำนวนขึ้น ในอาศรมมีคนเพ่ิมจำนวนขึ้นและมีบุคลากรแต่ละแผนกคอยเป็นฟ่ันเฟ่ืองใน

การทำงาน หัวหน้าอาศรมต้องคอยดูแลและสั่งการให้แผนกต่างๆ สามารถดำเนินการ เพ่ือให้อาศรม

ดำเนินกิจการไปได้ในแต่ละวัน โดยเฉพาะคนงานแต่ละแผนก (3) ช่วยกันดูแลสระน้ำหรือท่าน้ำย

โศธรตฏากะ นอกจากดูแลอาศรมที่มีคนหมู่มากอาศัยอยู่แล้ว หัวหน้าอาศรมยังต้องดูแลสระน้ำขนาด

ใหญ่ด้วย ซึ่งสระน้ำนี้เป็นหัวใจสำคัญของอาณาจักรนอกจากเป็นแหล่งทรัพยากรคอยหล่อเลี้ยงชีวิต

ผู้คนแล้ว ยังเป็นแหล่งประกอบพิธีกรรมสำหรับทำพิธีอาบตามช่วงเทศกาลด้วย โดยเฉพาะเมื่อถึง
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เทศกาล หัวหน้าอาศรมต้องคอยสั่งการแผนกอ่ืนๆ ในการจัดเตรียมอาหารไว้คอยต้อนรับแขกด้วย   

(4) ต้อนรับแขกที่มาในอาศรม ตามข้อมูลจารึกในแต่ละวันจะมีแขกระดับต่างๆ เข้ามาใช้บริการ

อาศรม ทรัพย์ของอาศรมต้องมีพร้อมสำหรับแขกเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องทำพิธี หรือ

อาหารการกินอ่ืนๆ รวมทั้งน้ำดื่มด้วย  (5) ดูแลอาจารย์และนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาส่วนมาก

เป็นนักบวชอาศัยอยู่ประจำในอาศรม อาจารย์มีหน้าที่ในการสอนและอาจทำพิธีกรรมด้วย ส่วน

นักเรียนมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียว ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพจึงเป็นสิ่งจำเป็นในแต่ละวัน 

หัวหน้าอาศรมต้องคอยสั่งการคนแผนกอ่ืนให้ช่วยกันจัดหาดูแลอาจารย์และนักศึกษาในอาศรม 

เพ่ือให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้ 

 นอกจากข้อมูลระบุตำแหน่งหัวหน้าอาศรมไว้ ข้อมูลยังระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาศรม  

ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรของอาศรม เพราะมีหน้าที่ต้องดำเนินกิจกรรมในอาศรมเป็นหลัก สามารถระบุ

ตำแหน่งเป็นแผนก ดังนี้ 

 

แผนกการศึกษา 

 ข้อมูลในจารึกยโศธราศรม โดยเฉพาะอาศรมในเมืองพระนคร มีการกล่าวถึงระเบียบสำหรับ

นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละอาศรม ส่วนมากบุคคลเหล่านี้เป็นนักบวช โดยนักบวชเหล่านี้จะ

ได้รับปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพตามวัยและอาศัยพักแรมในบริเวณอาศรม มีการกำหนดอุปกรณ์การบันทึก

มอบให้นักเรียน แสดงให้เห็นว่ามีการจัดการเรียนการสอนในบริเวณอาศรม แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่า 

ในแต่ละอาศรมจะมีหัวหน้าอาศรมและแผนกอ่ืนๆอยู่แล้ว แต่การเรียนการสอนต้องมีผู้จัดระเบียบ

เกี่ยวกับการเรียนและวิชาที่สอน ฉะนั้นการกำหนดให้มีหัวหน้าผู้คอยควบคุมการศึกษาในแต่ละ

อาศรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังข้อมูลระบุว่า  

 

‘พึงกำหนดคนรับใช้จำนวน 3 คน สำหรับอาจารย์ใหญ่ ผู้เป็นนักปราชญ์ในหมู่อาจารย์ และ

เป็นผู้สำรวมระวังในศีล’ (K.290.99, K.701.101)  

 

 จากข้อมูลจะเห็นว่ามีการกำหนดคนรับใช้สำหรับอาจารย์ผู้สอน คนที่ได้รับตำแหน่งนี้เป็น

อาจารย์ผู้สอนในอาศรมเอง เกณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องเป็นผู้ฉลาดมีความรู้เหนือกว่าอาจารย์ผู้สอน

ท่านอ่ืน การกำหนดให้มีตำแหน่งนี้ไว้ประจำอาศรมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเรียนการสอนที่
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จัดขึ้นในอาศรม นอกจากแผนกการศึกษาแล้วจารึกยังระบุถึงพิธีกรรมในอาศรมและบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

กับพิธีกรรม ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป  

 

แผนกพิธีกรรม 

 นอกจากตำแหน่งหัวหน้าอาศรมและตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ซึ่งระบุไว้ชัดเจนในอาศรมเขตเมือง

หลวงแล้ว ยังมีระเบียบที่ระบุถึงหัวหน้าแผนกอ่ืนๆ ไว้ในอาศรมที่ตั้งอยู่นอกเมืองหลวง ซึ่งเป็นอาศรม

สำหรับผู้นับถือพระศิวะ ซึ่งแต่เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรกัมพูชาก่อนที่พระเจ้ายโศวรมันจะ

ย้ายเมืองหลวงมาตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ที่เขาพนมบาแคง ระเบียบอาศรมในจารึกประจำอาศรมนี้

(จารึกโลเลย K.323)  มีชื่อตำแหน่งหัวหน้าแผนกต่างๆในอาศรม เช่น ‘ทฺวาราธฺยกฺษ’ ผู้ดูแลประตู 

‘เลขก’ คนจดบันทึก  ‘อุปกลฺปก’ ผู้ช่วยเป็นต้น ซึ่งระบุตำแหน่งไว้ชัดเจนกว่าข้อมูลอาศรมในเมือง

พระนครซึ่งให้ข้อมูลกว้างๆ ว่า ‘กรฺมกร’ แปลว่า ผู้ทำการงานหรือผู้ช่วย ไม่ได้แจกแจงตำแหน่งอ่ืนๆ 

ไว้โดยละเอียด เพราะฉะนั้น การนำจารึกหลักนี้มาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับจารึกประจำอาศรมในเมือง

พระนครจะทำให้ทราบถึงข้อมูลตำแหน่งคนงานแผนกอ่ืนๆ ได้ชัดเจนขึ้น ตำแหน่งที่ปรากฏในจารึก  

มีดังนี ้

 

ปุโรหิตและผู้ประกอบพิธีกรรม 

 ในอาศรมมีการระบุพิธีที่ต้องทำไว้ชัดเจนคือพิธีศราทธ์และพิธีอ่ืนๆ การประกอบพิธีกรรม

จำเป็นต้องอาศัยผู้รู้ในเรื่องพิธีกรรม เพราะฉะนั้น ระเบียบจึงกำหนดให้มีบุคคลผู้มีหน้าที่ประกอบ

พิธีกรรมไว้ประจำอาศรม ดังข้อมูล 

 

ถ้าปุโรหิต (ปุโรหิต) เป็นผู้ประกอบยัชญพิธีผิดเวลาพึงถูกปรับทรัพย์เป็นเงิน 20 ปละและผู้มี

หน้าที่ประกอบยัชญพิธี (ยาชก) ฝ่าฝืนระเบียบพึงปรับทรัพย์เป็นเงินจำนวน 10 ปละ 

(K.323.86) 

 

 จากข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะข้อมูลในจารึกปราสาทโลเลย K.323 มีการระบุตำแหน่ง 

ผู้ประกอบพิธีกรรม ตำแหน่งนี้อาจรวมทุกอาศรมต้องมีหัวหน้าสำหรับดูแลการประกอบพิธีกรรม  

ในจารึกระบุชื่อเป็นภาษาสันสกฤตว่า ‘ปุโรหิต’ และอาจรวมทั้งผู้มีหน้าที่สำหรับประกอบพิธีกรรม
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โดยตรง ในจารึกระบุเป็นชื่อภาษาสันสกฤตว่า ‘ยาชกะ’ เพราะระเบียบกำหนดโทษปรับสำหรับผู้มี

หน้าที่นี้ บุคลากรแผนกนี้อาจตั้งไว้ประจำในแต่ละอาศรม หรืออาจเป็นตำแหน่งที่ตั้งไว้ประจำเมือง 

แต่บุคคลผู้มีหน้าที่ดังกล่าว เมื่อถึงคราวจำเป็นต้องประกอบพิธีสำคัญในแต่ละอาศรม ต้องเชิญบุคคลผู้

มีหน้าที่ดังกล่าวมาประกอบพิธีกรรมก็ได้ เพราะมีการกำหนดโทษปรับสำหรับตำแหน่งนี้ (ปุโรหิต)  

ไว้สูง 20 ปละเท่าตำแหน่งหัวหน้าอาศรมแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญมาก นอกจากแผนก

พิธีกรรมแล้วจารึกยังมีระเบียบสำหรับแผนกอ่ืน ดังนี้  

  

แผนกรักษาทรัพย์ 

 สิ่งของต่างๆเป็นทรัพย์ของอาศรมมีเป็นจำนวนมากทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 

โดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์เครื่องบูชา อุปกรณ์สำหรับพิธีกรรม รวมทั้งสิ่งของ

อ่ืนๆ จำเป็นที่จะต้องมีคนรักษา ในอาศรมจึงกำหนดระเบียบให้มีบุคคลประจำตำแหน่งนี้ ดังข้อมูล 

 

ถ้าคนรักษาประตู (ทฺวาราธฺยกฺษ) และคนจดบันทึก (เลขก) พึงละเลยหน้าที่ของตน ต้อง

จ่ายเงินจำนวน 5 ปละ ส่วนผู้ช่วย (อุปกลฺป) ต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 3 ปละ (K.323.87) 

 

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งคนรักษาทรัพย์สินของอาศรมที่เป็นหัวหน้ามีชื่อในภาษา

สันสกฤตว่า ทวารธยักษะ หมายถึงเป็นหัวหน้าคอยควบคุมรักษาสิ่งของอันเป็นทรัพย์ของอาศรม 

นอกจากนี้ยังมีคนคอยจดบันทึกรายการสิ่งของในชื่อภาษาสันสกฤตว่า ‘เลขกะ’ สิ่งของในอาศรมที่

บุคคลนำไปใช้สอยน่าจะต้องมีการลงบันทึกไว้ นอกจากนี้ยังมีคนคอยช่วยเหลือเก็บสิ่งของในชื่อภาษา

สันสกฤตว่า ‘อุปกัลปะ’ ด้วย แสดงให้เห็นว่าในอาศรมแต่ละแห่งต้องมีบุคคลประจำตำแหน่งแผนก

เหล่านี้ไว้คอยรักษาทรัพย์ของอาศรม นอกจากแผนกรักษาทรัพย์แล้วในจารึกยังระบุหัวหน้าคนงาน

แผนกอ่ืน ดังนี้ 

 

แผนกคนงาน 

 ระเบียบอาศรมในเมืองหลวงหรือเมืองพระนครซึ่งเป็นอาศรมสำหรับผู้นับถือลัทธิแต่ละนิกาย 

กำหนดผู้มีหน้าที่รับใช้ผลัดเปลี่ยนเวรกัน โดยอาศัยข้างขึ้น -แรม เป็นเวลากำหนด ในตอนจัดสรร

คนงานไว้ตามตำแหน่งต่างๆ ได้ระบุหัวหน้าคนงานเหล่านั้นด้วย แต่ไม่ชัดเจนเท่าจารึกโลเลย K.323 
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ซึ่งกำหนดโทษปรับสำหรับหัวหน้าแต่ละแผนกไว้ชัดเจน ทำให้ทราบว่าแผนกที่มีหน้าที่ในการทำงาน

ในอาศรมมีแผนกใดบ้าง ดังข้อมูล  

 

หัวหน้าคนงาน (การี-อธฺยกฺษ) หัวหน้าคนดูแลครัว (มหานสาธฺยกฺษ) และหัวหน้าคนดูแล

การต้อนรับ (อาคมาธฺยกฺษก) พึงเสียค่าปรับเป็นเงิน 3 ปละ รวมทั้งคนดูแลบริเวณลาน

อาศรม (องฺคนาธิปติ) อาศรมด้วย (K.323.89) 

 

 จากข้อมูลทำให้ทราบว่ามีหัวหน้าแผนกคนงานในอาศรม 4 แผนกด้วยกัน ได้แก่  (1) หัวหน้า

แผนกคนงาน ภาษาสันสกฤตใช้คำว่า ‘การี’  (2) หัวหน้าแผนกคนครัว ภาษาสันสกฤตใช้คำว่า  

‘มหานสาธยักษะ’  (3) หัวหน้าแผนกคนคอยต้อนรับ ภาษาสันสกฤตใช้คำว่า ‘อาคมาธยักษะ’  

(4) หัวหน้าคนดูแลลานอาศรม ภาษาสันสกฤตใช้คำว่า ‘อังคนาธิปติ’ หัวหน้าแผนกทั้งสี่ดังกล่าวมี

ความสำคัญเท่ากัน เพราะต้องจ่ายค่าปรับเท่ากันเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น หัวหน้าแผนกดังกล่าวต้องคอย

สั่งการควบคุมแผนกท่ีตนเองรับผิดชอบ ข้อมูลในจารึกโลเล็ย K.323 นี้ ไม่ได้แจกแจงความรับผิดชอบ

แต่ละแผนกไว้ แต่ข้อมูลในจารึกประจำอาศรมในเมืองพระนคร ได้บอกรายละเอียดและแบ่งหน้าที่คน

รับผิดชอบงานไว้ชัดเจน ดังนี้ 

 

หน้าที่แผนกคนงาน 

 ข้อมูลจารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครสำหรับคนนับถือศาสนา 3 ลัทธิ ได้วางระเบียบ

แบ่งหน้าที่ผลัดเปลี่ยนเวรกันแต่ละแผนกในแต่ละอาศรม ดังนี้  

 

คนรับใช้สตรีและคนรับใช้ที่เป็นบุรุษผู้ควรแก่การรับใช้ผลัดเปลี่ยนกัน จำนวนเท่านี้ ต้องถูก

จัดแจงไว้อย่างชัดเจน ในปักษ์ทั้ งสองคือข้างขึ้นและข้างแรม (K.290.95, K.701.97)  

คนเขียน 2 คน คนดูแลราชกุฏิ 2 คน คนดูแลหนังสือ 2 คน คนที่จัดหาใบพลู 2 คน คนตัก

น้ำดื่ม 2 คน คนทำใบลาน 6 คน (K.290.96, K.701.98,) คนรับใช้มีหน้าที่หาเชื้อเพลิง  

4 คน และมีหน้าที่จัดหาอาหารมีผักเป็นต้น 4 คน หัวหน้าคนงานเหล่านั้น 2 คน (อธฺยกฺษ) 

และคนตระเตรียมอาหาร 8 คน (ภกฺตการ) (K.701.99, K.290.97) คนรับใช้สตรี ผู้ทำหน้าที่

ผลิตข้าวสาร (ตำข้าว) ถูกกำหนดไว้ 12 คน บรรดาสตรีเหล่านี้ พึงทำให้เต็มจำนวน 50 คน 
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หรือมากกว่าก็ได้ (แต่) อย่าพึงน้อยกว่า (50 คน) (K.701.100) คนรับใช้สตรีผู้ผลิตข้าวสาร 

(ตำข้าว) ถูกกำหนดไว้ 12 คน และรวมกันทั้งหมดมีจำนวน 50 คน (K.290.98) 

 

 จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าคนงานหรือคนรับใช้ได้รับการจัดสรรไว้เป็นแผนกเพ่ือคอยรับ

ใช้บริการในอาศรม หน้าที่คนรับใช้เหล่านี้มีหน้าที่ในการดูแลอาจารย์และนักศึกษาเป็นหลัก ต้องคอย

จัดหาอุปกรณ์การศึกษา ของบริโภค น้ำดื่ม และหน้าที่ที่สำคัญคือการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือมาประกอบ

อาหาร ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีหัวหน้าคอยสั่งการสอดคล้องกับข้อมูลในจารึกโลเลย K.323 ดังกล่าว

ข้างต้นที่ระบุตำแหน่งหัวหน้าคนงาน(การี)ไว้ รวมทั้งมีการจัดสรรคนทำอาหารไว้ประจำอาศรมจำนวน 

8 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นจึงต้องมีหัวหน้าแผนกนี้ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกำหนด

โทษหัวหน้าแผนกครัว(มหานสาธยักษะ)ไว้ในจารึกโลเลย K.323  คนรับใช้ในอาศรมที่จำเป็นอีกแผนก

คือการผลิตข้าวสาร ระเรียบระบุคนมีหน้าที่นี้เป็นสตรีโดยมาก โดยจัดสรรไว้ในเวลาข้างขึ้น-ข้างแรม 

ข้างละ 12 คน จนถึง 50 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดให้แต่ละอาศรม

ต้องจัดเตรียมข้าวสุก 1 ขาริกาครึ่งและอาหาร 10 ปาตระไว้คอยต้อนรับแขกในแต่ละวัน (K.279.83-

84, K.290.81-82, K.701.84-85)  
 บุคลากรดังกล่าวข้างต้น ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบคนละแผนกโดยมีหัวหน้าในแต่ละแผนกคอย

ควบคุมสั่งการอีกที ข้อมูลจารึกนอกจากระบุถึงบุคลากรในอาศรมแล้วยังระถึงแขกบุคคลต่างๆ ที่เข้า

มาใช้บริการอาศรม ดังที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป  

 

5.2.2 แขกในอาศรม 

 หน้าที่สำคัญของหัวหน้าอาศรมและบุคลากรแผนกต่างๆอีกประการหนึ่งคือการต้อนรับแขก

หรือผู้มาเยือนอาศรม หัวหน้าอาศรมพร้อมกับผู้ช่วยแผนกต่างๆ มีฐานะเป็นเจ้าบ้าน  จารึกยโศธรา- 

ศรมวางระเบียบการต้อนรับให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าอาศรมเป็นหลักในการดูแลต้อนรับผู้มาเยือน

อาศรม ดังข้อมูล ‘พึงให้ความเคารพแขกทั้งหลาย (อติถิ) และพึงให้การต้อนรับอย่างมิตรไมตรี  

โดยความเคารพ เพราะว่า สิ่งที่พึงทำยิ่งไปกว่าการนับถือแขกของเจ้าบ้าน ย่อมไม่มี ’ (K.279.53, 

K.290.50, K.701.54) กษัตริย์ตามทฤษฎีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แม้ว่าจะอยู่ในวรรณะกษัตริย์ซึ่งมี

หน้าที่เฉพาะตามขั้นตอนอาศรม 4 คือมีหน้าที่ปกครองเป็นหลักแล้ว พระองค์ยังทรงมีหน้าที่ในฐานะ

คฤหัสถ์หรืออยู่ในขั้นตอนคฤหัสถ์ด้วย ซึ่งขั้นตอนนี้คฤหัสถ์มีหน้าที่จะต้องทำมหายัชญพิธี 5 ประการ 
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ได้แก่ การทำยัชญพิธีต่อพรหม (พฺรหฺมยชฺ ) (2) การทำยัชญพิธีต่อบรรพบุรุษ (ปิตฺฤยชฺ ) (3) การทำ

ยัชญพิธีต่อเทพ (โหม) (4) การทำยัชญพิธีต่อภูต (พลิ) (5) การทำยัชญพิธีต่อเพ่ือนมนุษย์ (นฺฤยชฺ ) 

(Olivelle, 2005: 112)6 การสร้างอาศรมถวายไว้และการแต่งตั้งหัวหน้าอาศรมไว้คอยดูแลแขกผู้มา

ทำยัชญพิธีในอาศรม ตามทฤษฎีถือว่าเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ในฐานะเป็นคฤหัสถ์ โดยพระองค์สร้าง

อาศรมและแต่งตั้งบุคลากรไว้ดูแลอาศรม โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีศราทธ์

ด้วย เพราะฉะนั้น ในอาศรมในแต่ละวันและแต่ละช่วงเวลาจึงมีบุคคลเข้ามาใช้บริการ เพ่ือประกอบ

พิธีกรรมเป็นสำคัญ บุคคลเหล่านี้มีฐานะเป็นแขกของอาศรม การดูแลต้อนรับแขกถือว่าเป็นการทำ

ยัชญพิธีอย่างหนึ่ง ข้อมูลในจารึกได้ระบุถึงชนชั้นและบุคคลที่มีตำแหน่งต่างๆ เข้ามาในบริเวณอาศรม 

สามารถระบฐุานะและตำแหน่งชนชั้นในฐานะท่ีเป็นแขกของอาศรมได้เป็นลำดับ ดังนี้ 

 

พระราชา พระราชินี 

 พระราชาและพระราชินีเป็นตำแหน่งสูงสุดในชนชั้นสังคมเขมรโบราณ จารึกยโศธราศรม 

ทุกหลักระบุถึงพระราชาในฐานะแขกเสด็จเข้ามาภายในบริเวณอาศรม แต่บางหลักก็ระบุถึงพระราชินี

ด้วย รวมทั้งอาจมีบุคคลตำแหน่งอ่ืนเสด็จตามพระองค์เข้ามาในอาศรมด้วย จารึกยโศธราศรมในเมือง

พระนครกล่าวถึงพระราชินีในฐานะแขกอาศรมเสด็จตามพระองค์เข้ามา จารึกประจำอาศรมนอกเมือง

พระครกล่าวถึงพระโอรส และพราหมณ์เสด็จตามพระองค์เข้ามาในอาศรม ดังข้อมูล 
  

พระราชา พราหมณ์ พระราชโอรส เหล่านี้ สามารถเข้าไปภายในพระราชกุฏิได้ โดยไม่ต้อง

ถอดเครื่องประดับออก และไม่มีความผิดในบริเวณอาศรมนี้  (K.95.39) ในบริเวณลาน

อาศรมนี้ พระราชาและพระราชโอรสเท่านั้น สามารถประดับพระภูษาเสด็จมาทางประตู

ใหญ่ได้ โดยไม่มีความผิด ส่วนพราหมณ์ นักบวช ขุนนาง และแม่ทัพ ไม่สามารถประดับ

เครื่องประดับเข้ามาได้ (K.323.67) เมื่อพระราชานั่นเองพร้อมกับพระมเหสี (ของพระองค์)

ด้วย เสด็จมาในอาศรมนี้ (หัวหน้าอาศรม) พึงรับเสด็จพระองค์นั้นเป็นประดุจเทพ โดยความ

เอาใจใส่ ตามทรัพย์สมบัติที่มีในอาศรม (K.279.54, K.290.51, K.701.55) 

   

 
6  adhyāpanaṃ brahmayajñaḥ-pitṛyajñas tu tarpaṇam ǀ homo daivo balir bhauto-nṛyajño 'tithipūjanam ‖ 

(Mdh.3.70) 
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 จากข้อมูลจะเห็นว่าพระราชาถือว่าเป็นแขกลำดับแรกในอาศรมเสด็จมาเพ่ือทำกิจกรรม

บางอย่างหรืออาจทำพิธีกรรมในอาศรม จารึกยโศธราศรมในเมืองพระนครให้ข้อมูลว่า หัวหน้าอาศรม

พึงตอนรับพระราชาดุจเทพตามทรัพย์ที่มีในอาศรม นอกจากพระราชาแล้วยังกล่าวถึงพระมเหสีของ

พระองค์ด้วย (อวโรธ) จารึกโลเลย K.323 เป็นจารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนคร ให้ข้อมูลว่า

พระราชาและพระโอรสเข้ามาในบริเวณลานอาศรมทางประตูใหญ่ โดยไม่ต้องเปลื้องเครื่องประดับ

ออก คนอ่ืนนอกจากนี้ต้องเปลื้องเครื่องประดับออก ในจารึกเขาพระบาท K.95 ยังให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 

พระราชา พราหมณ์ (ทฺวิช) และพระราชโอรสสามารถเข้าไปในพระราชกุฏิได้โดยไม่ต้องเปลื้อง

เครื่องประดับออก ซึ่งมีการเพ่ิมพราหมณ์เข้าไปก่อนลำดับพระราชโอรส ต่างจากจารึกโลเลย K.323 

มีเฉพาะกษัตริย์กับพระโอรสเท่านั้น ส่วนจารึกยโศธราศรมในเมืองพระนครกล่าวถึงพระราชาพร้อม

กับพระราชินีเป็นแขกอาศรมลำดับแรก นอกจากนี้จารึกยโศธราศรมยังให้ข้อมูลพราหมณ์เป็นแขก 

ในอาศรมเป็นลำดับต่อจากพระราชาและพระราชินี ดังนี้  

 

พราหมณ์ 

 ตามทฤษฎีวรรณะหรือชนชั้นในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์ถือว่าอยู่ในวรรณะที่สูงและ

บริสุทธิ์กว่าวรรณะกษัตริย์ แต่ตามระเบียบในจารึกยโศธราศรม พราหมณ์เป็นชนชั้นสูงที่อยู่ใน

ตำแหน่งรองลงมาจากกษัตริย์ ในแง่นี้อาจเป็นเพราะตำแหน่งในการปกครองมากกว่าชาติกำเนิด 

เพราะในเขมรโบราณถือว่ากษัตริย์เป็นผู้นำสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามพราหมณ์ก็ยังเป็นที่นับถือรองลงมา

จากกษัตริย์ ดังข้อมูล 

 

พระราชา พราหมณ์ (ทฺวิช) พระราชโอรส เหล่านี้ สามารถเข้าไปภายในพระราชกุฏิได้  

โดยไม่ต้องถอดเครื่องประดับออก และไม่มีความผิดในบริเวณอาศรมนี้  (K.95.39)  

ส่วนพราหมณ์ (วิปฺร) นักบวช ขุนนาง และแม่ทัพ ไม่สามารถประดับเครื่องประดับเข้ามา 

(ในลานอาศรม) ได้ พราหมณ์เป็นต้น พร้อมคนธรรมดาทั่วไป ไม่พึงสวมใส่เครื่องประดับ  

ไม่พึงใส่เครื่องประดับอันทำจากทอง ยกเว้นตุ้มหู อันเล็กๆ (K.323.67-68) ถ้าพราหมณ์  

(ทฺวิช)เหล่าใด เพราะความมีทิฏฐิมานะ พึงละเมิดพระราชโองการนี้ พราหมณ์เหล่านั้น  

ไม่เหมาะแก่การลงโทษทางร่างกายเป็นต้น แต่ควรถูกขับไล่ออกจากบริเวณลานอาศรมนี้ 

(K.323.78) ลำดับต่อมา พราหมณ์ (ทฺวิช) ควรได้รับการต้อนรับดูแลดีกว่าบุคคลอ่ืน ถ้าว่า 
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พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีจำนวนมาก ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีศีล คุณวุฒิ และความรู้ 

จะได้รับการดูแลต้อนรับ ตามลำดับ (K.279.57., K.290.54, K.701.58) 

 
 จากข้อมูลจะเห็นว่าระเบียบในอาศรมนอกเมืองพระนคร โดยเฉพาะจารึกเขาพระบาท K.95 

พราหมณ์ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพระราชกุฏิเป็นลำดับถัดจากพระราชาและลำดับก่อนพระโอรส 

ส่วนจารึกโลเลย K.323 ระบุถึงพราหมณ์เป็นลำดับต่อจากพระราชโอรสไม่ได้รับอนุญาติให้ใส่

เครื่องประดับเข้าไปในลานอาศรมเหมือนพระราชาและพระโอรสซึ่งอยู่ลำดับก่อน ในแง่นี้อาจเป็น

เพราะระเบียบสำหรับการแต่งกายซึ่งจะได้กล่าวถึงในหัวข้อระเบียบการเข้าใช้ประโยชน์ในอาศรม

ต่อไป ส่วนระเบียบอาศรมในเมืองพระนครได้ระบุถึงพราหมณ์เป็นลำดับต่อจากพระราชาและเป็น

ลำดับก่อนพระโอรสและบุคคลอ่ืนๆ มีสิทธิ์ได้รับการต้อนรับจากบุคลากรอาศรมก่อนบุคคลตำแหน่ง

อ่ืนๆ จากข้อมูลจะเห็นว่าพราหมณ์ในฐานะที่เป็นแขกในอาศรมระเบียบได้กำหนดสิทธิ์อยู่ลำดับถัด

จากพระราชาและพระราชินี แต่ก็ยังอยู่ภายใต้คำสั่งของพระราชา ถ้าพราหมณ์ละเมิดระเบียบก็จะมี

โทษถูกขับไล่ออกจากบริเวณอาศรมเท่านั้น ต่างจากสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นแขกอาศรมและบุคคลอ่ืนๆ  

ที่เป็นแขกอาศรมถ้าละเมิดระเบียบก็จะถูกปรับด้วยทรัพย์ตามลำดับศักดิ์ ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป  

 

ราชวงศ์  

ระเบียบอาศรมระบุถึงสมาชิกราชวงศ์ในฐานะเป็นแขกอาศรมอยู่ถัดจากพราหมณ์ สมาชิก

เหล่านี้ ได้แก่ พระราชโอรส พระราชธิดา และพระประยูรญาติ จารึกยโศธราศรมในเมืองพระนครระบุ

สิทธิ์พระราชโอรสจะได้รับการดูแลต้อนรับจากบุคลากรในอาศรมเสมอกับขุนนาง ส่วนจารึกประจำ

อาศรมนอกเมืองพระนครพระราชโอรสได้รับสิทธิ์การแต่งกายเสมอกับพระราชาเมื่อเข้ามาใช้

ประโยชน์ในอาศรม นอกจากนี้ระเบียบยังกำหนดโทษปรับสำหรับพระราชโอรสหนักกว่าขุนนาง  

ส่วนสมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆระเบียบกำหนดโทษปรับเบากว่าพระโอรส ดังข้อมูล 

 

ในบริเวณลานอาศรมนี้ พระราชาและพระราชโอรสเท่านั้น สามารถประดับพระภูษาเสด็จ

มาทางประตูใหญ่ได้ โดยไม่มีความผิด (K.323.67) ส่วนพระราชโอรสทั้งหลาย (ราชปุตฺร) 

(ผู้ละเมิดพระราชโองการ) ต้องถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับนับด้วยจำนวนทอง 20 ปละ  

แต่สำหรับพระราชวงศ์ (นฺฤปติชฺ าติ) และขุนนางพึงถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่งจากพระราช
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โอรสเหล่านั้น. (K.323.79) พระราชโอรส (ราชปุตฺร) มนตรี ผู้นำกองทัพ ผู้ซึ่งเป็นคนดี 

ทั้งหมดเหล่านั้น ควรเป็นผู้ได้รับการต้อนรับ ด้วยความเอาใจใส่ตามลำดับ (K.279.58, 

K.290.55, K.701.59) สตรีเหล่าใด ผู้เป็นราชธิดา (ราชาตฺมชา) ราชนัดดา (ราชเปาตฺรี) 

และผู้เป็นสตรีสูงอายุของพระราชา (ราชวฺฤทฺธสฺตฺรี) (แม่นม) สตรีเหล่านั้น เป็นผู้ได้รับการ

นับถือเหมือนแขกคนอ่ืนๆ ในอาศรมนี้ ไม่พึงขึ้นไปสู่กุฏิ 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่า จารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนครระบุถึงพระราชโอรสเป็นลำดับถัดจาก

พระราชาสามารถทรงเครื่องประดับเข้ามาในบริเวณอาศรมได้ จารึกโลเลย K.323 ระบุโทษปรับ

สำหรับพระราชโอรสจำนวนมากกว่าขุนนางตำแหน่งอ่ืนและสมาชิกราชวงศ์ตำแหน่งอ่ืนๆ จารึก

ประจำอาศรมในเมืองพระนครไม่ได้จัดลำดับสมาชิกราชวงศ์ตำแหน่งอ่ืนไว้เสมอพระราชโอรสและขุน

นางในการได้รับสิทธิ์การดูแลต้อนรับในอาศรม แต่กล่าวถึงไว้ท้ายจารึกว่าควรได้รับการดูแลต้อนรับ

เหมือนแขกตำแหน่งอ่ืนในอาศรม แต่โทษปรับสำหรับสมาชิกราชวงศ์เสมอกับโทษปรับพวกขุนนาง 

ระเบียบอาศรมนอกจากระบุสมาชิกราชวงศ์ในฐานะแขกอาศรมแล้ว ยังระบุแขกอาศรมระดับขุนนาง 

ดังข้อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไป 

 

ขุนนาง 

จารึกยโศธราศรมระบุถึงขุนนางซึ่งเป็นตำแหน่งบริหารงานในอาณาจักรเป็นแขกอาศรมในลำดับ

ถัดจากพระราชา พระราชินี, พราหมณ์, และสมาชิกราชวงศ์ ซึ่งแขกอาศรม 3 ลำดับข้างต้นระเบียบ

ถือคุณสมบัติด้านชาติกำเนิดและความเกี่ยวข้องด้านเครือญาติเป็น เกณฑ์สำคัญ ส่วนขุนนางเป็น

ตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการบริหารซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยการเป็นเครือญาติและชาติกำเนิดที่พระราชา

ทรงแต่งตั้งไว้บริหารงานในอาณาจักรก็ได้ จารึกประจำอาศรมแต่ละหลัก ได้ระบุตำแหน่งขุนนางใน

ฐานะแขกอาศรมไว้ ดังนี้ 

 

พึงเตรียมการต้อนรับแขกทั้งหลาย มีพราหมณ์เป็นเบื้องต้น โอรส มนตรี (มนฺตฺรินฺ)  

ผู้นำกองทัพ (พลาธิป) (อาจารย์) นักบวชไศวนิกาย นักบวชไวษณพนิกาย เศรษฐี (เศฺรษฺ ) 

สามัญชน ด้วยข้าว น้ำ หมาก (พลู) โดยการทักทายปราศัยตามมารยาท ด้วยความเอาใจใส่ 

(K.95.46-47) ...ขุนนาง (มนฺตฺรินฺ) พึงถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่งจากพระราชโอรสเหล่านั้น 
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สำหรับคนที่มีฉัตรด้ามทอง (เหมทณฺฑาตปตฺรินฺ ) ต้องถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่ งของ 

พระราชวงศ์และขุนนางเหล่านั้น ส่วนหัวหน้าเศรษฐี  (มุขฺยเศฺรษฺ ินฺ) ต้องถูกปรับจำนวน

ครึ่งหนึ่งของผู้มีฉัตรด้ามทองนั้น (K.323.79-80) …มนตรี (มนฺตฺรินฺ) ผู้นำกองทัพ (พลาธิป) 

ผู้ซึ่งเป็นคนดี ทั้งหมดเหล่านั้น ควรเป็นผู้ได้รับการต้อนรับ ด้วยความเอาใจใส่ตามลำดับ 

(K.279.58, K.290.55, K.701.59)  

 

จากข้อมูลดังกล่าว ระเบียบกล่าวถึงบุคคลผู้มีตำแหน่งขุนนางที่สำคัญ 3 ตำแหน่ง ในฐานะเป็น

แขกของอาศรมเป็นลำดับต่อจากพระราชโอรส แม้ว่าจารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครจะจัดขุน

นางไว้เป็นลำดับเดียวกันกับพระราชโอรส แต่จารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนครได้ระบุโทษเม่ือทำ

ผิดในอาศรมด้วยจำนวนทรัพย์ที่ต่ำกว่าพระโอรส นอกจากนี้โทษปรับสำหรับขุนนางยังเท่ากับโทษ

ปรับของสมาชิกในราชวงศ์ตำแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากพระโอรส ตำแหน่งขุนนางในอาศรมปรากฏชื่อที่

สำคัญ ได้แก่ มนตรี, ผู้คุมกำลังพล, และหัวหน้าเศรษฐี  จารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครระบุ

เฉพาะขุนนาง 2 ตำแหน่งแรก ส่วนจารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนครระบุขุนนาง 3 ตำแหน่ง  

ขุนนางแต่ละตำแหน่งมีโทษปรับแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าแต่ละตำแหน่งมีความสำคัญแตกต่างกัน

ด้วย ดังทีผู่้วิจัยจะศึกษาตำแหน่งขุนนางแต่ละตำแหน่งที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรมโดยสังเขป ดังนี้ 

มนตรี ตำแหน่งนี้ หมายถึงที่ปรึกษากษัตริย์ ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลชื่ออ่ืนสำหรับ

ตำแหน่งนี้ เช่น อมาตย์, สจิวะ ซึ่งมีความหมายเดียวกันใช้แทนกันได้ (Kane, 1946: 104) ในคัมภีร์

มานวธรรมศาสตร์กล่าวถึงกษัตริย์ควรแต่งตั้งมนตรี (สจิว) 6 -8 คนไว้คอยปรึกษาข้อราชการ 

(Olivelle, 2005: 156) ในตอนท้ายจารึกพระเจ้ายโศวรมันทรงมีพระราชประสงค์ให้มนตรีและ

หัวหน้าคุมกำลังพลปกปักรักษาอาศรมที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นในอาศรมให้รายงาน

โดยตรงต่อพระองค์ (K.290., K.701.106) โทษปรับสำหรับตำแหน่งมนตรีผู้ทำผิดระเบียบอาศรมเสมอ

กับความผิดตำแหน่งสมาชิกราชวงศ์บางตำแหน่ง  

นอกจากตำแหน่งมนตรีแล้วจารึกยังระบุตำแหน่งหัวหน้ากำลังพลในฐานะแขกในอาศรม 

จารึกประจำอาศรมทุกหลักระบุถึงตำแหน่งนี้ด้วยชื่อว่า ‘พลาธิป’ เป็นคำสมาสจาก พล+อธิป แปลว่า 

ผู้เป็นใหญ่แห่งกำลังพล จารึกโลเลย K.323 แม้กล่าวถึงชื่อบุคคลในตำแหน่งนี้ แต่ในตอนกำหนด

ระเบียบโทษปรับไม่ระบุโทษสำหรับตำแหน่งนี้ แต่กล่าวถึงตำแหน่งบุคคลผู้มีฉัตรด้ามทอง ด้วยชื่อ

ภาษาสันสกฤตว่า ‘เหมทณฺฑาตปตฺรินฺ’ (K.323.80) โดยละผู้มีตำแหน่งหัวหน้ากำลังพล ผู้วิจัย
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สันนิษฐานว่าตำแหน่งหัวหน้ากำลังพลและตำแหน่งผู้มีฉัตรด้ามทองเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่เหมือนกัน 

โดยชื่อพลาธิปบอกถึงหน้าที่ตำแหน่ง ส่วนเหมทัณฑปัตรินบอกถึงยศหรือศักดิ์ แต่ผู้ มีชื่อด้วยตำแหน่ง

ทั้งสองมีหน้าที่เดียวกัน โดยขุนนางผู้มีชื่อทั้งสองอาจมีได้หลายตำแหน่ง  โจวต้ากวน (2557: 14) 

ผู้ติดตามคณะทูตจีนเข้ามาในอาณาจักรกัมพูชาปลายศตวรรษที่ 13 กล่าวถึงขุนนางตำแหน่งผู้มีฉัตร

ด้ามทองซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางชั้นสูง เฉพาะผู้มีฉัตรด้ามทองมี 4 ชั้น ได้แก่ (1) ผู้มีคานหามด้ามทอง

พร้อมฉัตรทองคำ 4 คัน (2) ผู้มีคานหามด้ามทองพร้อมฉัตรทองคำ 2 คัน  (3) ผู้มีคานหามด้ามทอง

พร้อมฉัตรทองคำ 1 คัน  (4) ผู้มีเฉพาะฉัตรทองคำอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าในจารึกยโศธราศรมระบุ

เฉพาะบุคคลผู้มีตำแหน่งฉัตรด้ามทองอย่างเดียว ไม่ได้กล่าวถึงคานหาม อาจเป็นไปได้ว่าขุนนาง

ตำแหน่งนี้ในช่วงสมัยต้นพระนครยังไม่ได้แบ่งข้ันตามศักดิ์ที่ซับซ้อนเหมือนในสมัยหลัง 

จารึกนอกจากระบุตำแหน่งหัวหน้าคุมกำลังพลหรือผู้มีตำแหน่งฉัตรด้ามทองแล้ว ข้อมูลยัง

ระบุถึงผู้มีตำแหน่ง ‘หัวหน้าเศรษฐี’ โดยจารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนครเท่านั้นกล่าวถึงบุคคล

ตำแหน่งนี้ในฐานะแขกอาศรม ส่วนจารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครไม่ได้ระบุถึงบุคคลตำแหน่งนี้  

จารึกนอกจากระบุตำแหน่งขุนนางแล้ว ยังระบุถึงอาจารย์ในฐานะแขกอาศรม ดังนี้  

 

อาจารย์ 

 แขกลำดับนี้เป็นนักบวชและอาจได้พักอาศัยอยู่ประจำในอาศรม น่าสนใจว่าระเบียบอาศรม

จัดลำดับแขกเหล่านี้ต่อจากพระโอรส มนตรีและผู้นำกองทัพ ซึ่งมาคั้นกลางระหว่างพราหมณ์ แสดง

ให้เห็นว่าในสังคมเขมรโบราณมีชนชั้นสูงที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนพราหมณ์และได้รับความเคารพสูงเป็น

ลำดับต่อจากกษัตริย์ ส่วนนักบวชดังที่จะวิเคราะห์ต่อไปอาจไม่ได้เป็นพราหมณ์แต่มีสถานะเป็น

นักบวชที่มาจากคนชั้นสูงหรืออาจมาจากคนธรรมดาสามัญก็ได้ ดังข้อมูล  

 

(พึงต้อนรับ) นักบวชไศวนิกาย นักบวชไวษณพนิกาย เศรษฐี สามัญชน ด้วยข้าว น้ำ หมาก 

(พลู) โดยการทักทายปราศัยตามมารยาท ด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลา (K.95.47) นักบวช 

ผู้นับถือพระศิวะและพระวิษณุเป็นต้น พึงถูกปรับทรัพย์อันมีระเบียบเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งต่อ

จากพวกเศรษฐี ส่วนระเบียบค่าปรับครึ่งหนึ่งต่อจากนักบวชผู้นับถือพระศิวะและพระวิษณุ

นั้น เป็นระเบียบสำหรับสามัญชนคนธรรมดาทั้งหลาย (K.323.81) อาจารย์ไศวะและ

อาจารย์ปาศุปตะทั้งสอง (ไศวปาศุปตาจารฺเยา) จะได้รับความเคารพเป็นลำดับต่อจาก
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พราหมณ์  อาจารย์ผู้รู้ไวยากรณ์จะได้รับความเคารพดียิ่งกว่าอาจารย์ไศวะและอาจารย์  

ปาศุปตะทั้งสองนั้น อาจารย์ผู้ประเสริฐทำการสอน (อธฺยาปก) ในอาศรมอันประเสริฐ  

ณ ที่นี้ จะได้รับความเคารพอย่างดียิ่งกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไศวะ คัมภีร์ปาศุปตะ 

และคัมภีร์ไวยากรณ์ (K.279.60-61) ควรดูแลการต้อนรับอาจารย์ผู้รู้ไวยากรณ์ ในลำดับต่อ

จากอาจารย์ผู้รู้ไตรเพท  เป็นกรณีพิเศษกว่าบรรดาอาจารย์ผู้รู้วิชาอย่างเดียว อาจารย์  

ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ก็พึงเป็นเช่นเดียวกัน ควรดูแลต้อนรับอาจารย์ผู้ทำการสอนเป็นกรณี

พิเศษ กว่าอาจารย์ผู้รู้วิธีในปัญจราตระและกว่าอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์ทั้งสองนั้น

(K.701.61-62) พึงจัดการต้อนรับอาจารย์แต่ละท่านลดหลั่นกันตามลำดับต่อจากพราหมณ์  

ผู้มีความรู้ คือต้อนรับอาจารย์ผู้รู้วิชาพุทธศาสตร์และอาจารย์ผู้รู้ไวยากรณ์ แต่พึงดูแล

ต้อนรับอาจารย์ผู้รู้วิชาพุทธศาสตร์และไวยากรณ์เป็นกรณีพิเศษ พึงดูแลต้อนรับอาจารย์ผู้ทำ

การสอนเป็นกรณีพิเศษกว่าอาจารย์ผู้รู้วิธีในคัมภีร์พุทธศาสตร์และอาจารย์ผู้รู้ไวยากรณ์  

ทั้งสองนั้น (K.290.57-58) แม้คฤหัสถ์ผู้มีการศึกษามากก็พึงได้รับความเคารพเหมือน

อาจารย์ และบรรดาความรู้ที่ได้เรียนมาความรู้ที่ดีที่สุดได้แก่  (ความรู้ใน) คัมภีร์มานว- 

ธรรมศาสตร์ (K.279.62, K.701.63, K.290.) 

 

ข้อมูลระบุถึงบุคคลที่เป็นอาจารย์ในฐานะเป็นแขกของอาศรม โดยอาจารย์เหล่านี้เป็นนักบวช 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและพิธีกรรมตามลัทธิศาสนาที่ตนสังกัด อาจารย์เหล่านี้ไม่ได้

มีตำแหน่งเป็นบุคลากรอาศรม แต่สามารถพักอาศัยอยู่ในอาศรมได้ ในอาศรมนอกเมืองพระนคร  

ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่รอบนอกเมืองหลวงระบุถึงนักบวชไวษณพนิกายและนักบวชไศวนิกายหากประพฤติ

ไม่ดีก็จะถูกขับไล่ออกจากอาศรม (K.95.43) จารึกโลเลย K.323 ระบุโทษปรับสำหรับอาจารย์ด้วย

จำนวนทรัพย์ที่น้อยกว่าเศรษฐีครึ่งหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ก็เป็นตำแหน่งชนชั้นหรือกลุ่มคน 

ที่ได้รับการนับถือในสังคมสมัยนั้น ส่วนจารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครระบุถึงอาจารย์ในฐานะ

เป็นแขกจะได้รับการดูแลตอนรับตามลำดับศักดิ์ความรู้ที่ตนมี ถ้าทำหน้าที่สอนก็จะได้รับการดูแลเป็น

พิเศษกว่าอาจารย์ท่านอ่ืน นอกจากนี้ยังระบุถึงอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีความรู้มากก็จะได้รับการ

ดูแลในอาศรมเหมือนกัน แสดงให้เห็นว่าแขกท่ีระบุว่าเป็นอาจารย์มีสถานะเป็นทั้งนักบวชและคฤหัสถ์ 

จารึกนอกจากกล่าวถึงอาจารย์เป็นแขกในอาศรมแล้วยังกล่าวถึงสามัญชนเป็นแขกของอาศรมด้วย 

ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป  
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สามัญชน  

 จารึกยโศธราศรมนอกจากระบุถึงบุคคลที่มีตำแหน่งต่างๆ ซึ่งเป็นคนชั้นสูงและเป็นขุนนาง 

เข้ามาใช้ประโยชน์ในอาศรมแล้ว ยังได้ระบุถึงบุคคลสามัญทั่วไปมีสิทธิ์เข้ามาใช้ประโยชน์ในอาศรม

ด้วย อาศรมนอกเมืองพระนครเน้นที่การบูชาเทพในอาศรม สามัญชนแม้มีเพียงความศรัทธาและ

เครื่องบูชาดอกไม้อย่างเดียวก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในอาศรมได้ ส่วนอาศรมในเมืองพระนคร 

แม้เป็นเพียงคนธรรมดาสามัญก็จะได้รับการดูแลอย่างดีจากบุคลากรอาศรม ดังข้อมูล   

 

บุคคลผู้เป็นคนดีจะเป็นบุรุษก็ตามเป็นสตรีก็ตาม ซึ่งปรารถนาจะมาทำการบูชา สามารถเข้า

ไปในอาศรมได้พร้อมกับเครื่องบูชาตามกำลังทรัพย์ ด้วยความภักดี ส่วนคนเหล่าใด ไม่มี

ทรัพย์สมบัติใดๆ แต่มีความศรัทธาและความภักดีอันเป็นทรัพย์มีค่ามาก คนเหล่านั้น แม้มี

เพียงดอกไม้ดอกเดียว ก็สามารถเข้าไปได้ เพราะว่า ความภักดีในพระศิวะ เป็นสิ่งประเสริฐ

ยิ่ง (K.323.73-74) พึงดูแลคนธรรมดาสามัญทั้งหมด (สามานฺยมานว) ได้แก่ เด็ก คนแก่  

คนป่วย คนบาดเจ็บ คนจนและคนอนาถา ด้วยสิ่งของมีอาหารและยาเป็นต้น โดยความ 

เอาใจใส่ (K.279.64, K.290.61, K.701.65,) 

 

 จากข้อมูลจะเห็นว่าสามัญชนเมื่อจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในอาศรมระเบียบกำหนดให้

ตระเตรียมทรัพย์และเครื่องบูชาเทพในอาศรมตามกำลังทรัพย์ที่ตนเองมี ถ้าสามัญชนไม่มีกำลังทรัพย์

แต่มีความศรัทธาในเทพที่ตนนับถือ ก็สามารถตระเตรียมดอกไม้เครื่องบูชาเทพอย่างเดียวก็ได้  

ส่วนจารึกประจำอาศรมในเมืองพระนคร ระเบียบกำหนดให้หัวหน้าอาศรมพร้อมกับผู้ช่วยแผนกต่างๆ 

ดูแลคนธรรมสมามัญชนในฐานะที่เป็นแขกอาศรม แม้ว่าคนเหล่านี้จะเจ็บป่วย ไร้ที่พ่ึงพิง ก็มีสิทธิ์

ได้รับการดูแลต้อนรับเหมือนกัน ข้อมูลระเบียบเกี่ยวกับบุคลากรและแขกที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาเป็น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาศรมเป็นหลัก นอกจากนี้ข้อมูลยังระบุถึงพิธีกรรมในอาศรมซึ่งจะได้วิเคราะห์  

ในหัวข้อต่อไป 

 

5.2.3 พิธีกรรมในอาศรม  

 ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ล้วนดำรงชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเป็นชีวิตประจำวัน ชาวเขมร

โบราณก็เช่นเดียวกันได้รับอิทธิพลศาสนาพราหมณ์รวมทั้งศาสนาพุทธด้วย หรืออาจกล่าวโดยรวมว่า
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ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียก็ดำรงชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมด้วยเช่นกัน ดังหลักฐานการ

ดำเนินชีวิตของกลุ่มบุคคลต่างๆ ในบริเวณอาศรม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในอาศรมแขกบุคคลต่างๆ  

ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในอาศรมล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมที่สำคัญของผู้นับ

ถือศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีกล่าวไว้ในธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะศาสนิกผู้อยู่ในขั้นตอนคฤหัสถ์ต้องทำพิธี

มหายัชญะ 5 อย่างประจำทุกวัน (Olivelle, 2005: 112) นอกจากมหายัชญพิธี 5 ประการแล้ว ยังมี

พิธีศราทธ์คือการทำบุญอุทิศบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นพิธีที่มีขั้นตอนซับซ้อนที่อธิบายไว้ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์ 

การได้ทราบถึงความสำคัญของพิธีศราทธ์และพิธีอ่ืนๆ ที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรมจะทำให้เข้าใจวิถี

ชีวิตของกลุ่มบุคคลในอาศรมมากยิ่งข้ึน  

 

พิธีศราทธ์ 

 จารึกยโศธราศรมได้ระบุถึงพิธีสำคัญนี้ แม้ว่าจะกล่าวเพียงชื่อของพิธีและเวลาที่ประกอบ

พิธีกรรม กล่าวถึงบุคคลที่กษัตริย์มีหน้าที่อุทิศบุญไปให้บางกลุ่ม แต่พิจารณาดูข้อมูลในบริบทที่มี

บุคคลต่างๆ เกี่ยวข้องกับอาศรมทำให้พิธีศราทธ์นี้มีความสำคัญ ดังข้อมูล 

  

หัวหน้าอาศรมพึงให้ทำการบูชาในอาศรมด้วยข้าวสาร 1 ขารี ในพิธีศราทธ์ที่ทำในเวลาอุป

ราคา และในวันวิษุวัตที่จะต้องบูชาด้วยก้อนข้าวทั้งสองวัน (K.279.66, K.701.67.)  ในพิธี

ศราทธ์ที่ทำในเวลาอุปราคา และในวันวิษุวัตที่จะต้องถวายก้อนข้าวทั้งสองวัน หัวหน้า

อาศรมพึงให้ทำพิธีกรรมด้วยข้าวสาร 1 ขารีตามพิธีที่กำหนด อนึ่งในวันขึ้น 14 ค่ำแห่งเดือน

นภัสยะ พึงจัดเทศกาลบุญและถวายทานตามที่กำหนดในคัมภีร์พุทธศาสตร์ (K.290.66-67)  

คนเหล่าใด มีความภักดี ตายในสนามรบ และคนเหล่าใด มีความภักดี (รับใช้ใกล้ชิด) ได้ตาย

จากโลกนี้ และคนเหล่าใดเป็นเด็กและคนแก่อนาถาไม่มีที่พ่ึง ได้ตายจากโลกนี้ไป ไม่มีญาติ 

(อปิณฺฑ) (หัวหน้าอาศรม) พึงทำพิธีกรรม (ตรฺปณ -ศราทธ์) ด้วยก้อนข้าวทั้งหลาย ที่ใช้

ข้าวสารจำนวน 4 อาฒกะ สำหรับคนเหล่านั้นทั้ งหมด ในวันสิ้น เดือนทุกๆเดือน  

(K.279.67-68, K.290.64.65, K.701.68-69)  

 

 ข้อมูลกล่าวถึงการทำพิธีศราทธ์เป็นระเบียบที่กำหนดไว้ในอาศรมโดยมีหัวหน้าอาศรมแต่ละ

อาศรมเป็นคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องพิธีและอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมให้แก่แขก  
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ผู้มาทำพิธี เช่นการจัดเตรียมก้อนข้าวที่ทำจากข้าวสาร พิธีศราทธ์คือพิธีบูชาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ 

(Williams, 2011: 1097) เป็นพิธีที่วิวัฒนาการมาจากพิธีบูชาบรรพบุรุษหรือปิตฤยัชญะในสมัย 

พระเวท พิธีบูชาบรรพบุรุษได้พัฒนามาเป็นพิธีศราทธ์ในสมัยที่มีการประพันธ์วรรณคดีประเภทสูตร

และวรรณคดีประเภทศาสตร์ขึ้น Sayers (2013: 71) ให้ข้อมูลพิธีศราทธ์ไว้ 4 ประเภท ได้แก่ 

‘ปารวณศราทธ์’ พิธีถวายก้อนข้าวสำหรับบรรพบุรุษประจำทุกเดือน โดยประกอบพิธีในวันเดือนดับ 

‘เอโกททิษฏศราทธ์’ พิธีถวายก้อนข้าวเจาะจงให้บรรพบุรุษโดยบุตรประกอบพิธีในวันครบรอบ 1 ปีที่

บิดาจากไป ‘สปิณฑีกรณศราทธ์’ พิธีทำบุญอุทิศยกฐานะบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปสู่ฐานะร่วมกับบรรพ- 

บุรุษก่อนหน้า ‘อาภยุทยิกศราทธ์’ พิธีทำบุญอุทิศหาบรรพบุรุษเนื่องในพิธีแต่งงานและให้กำเนิดบุตร

เพ่ือขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองจากบรรพบุรุษ ข้อมูลในจารึกดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ระบุว่าเป็นพิธี

ศราทธ์ประเภทไหนแต่ระบุเวลาที่ประกอบพิธีกรรมไว้ในวัน อุปราคา และวันวิษุวัตสองวัน คัมภีร์

ยาชญวัลกยสมฤติได้กำหนดวันสำหรับประกอบพิธีปารวณศราทธ์ไว้โดยใช้ เวลาจันทรคติเป็นเกณฑ์ 

ได้แก่วันอมาวสี หรือวันพระจันทร์ใหม่ วันที่ 8 ถัดจากวันอมาวสีในเดือนมาฆศีรษะ เดือนเปาษะ 

เดือนมาฆะ วันศราทวิษุวัต และวันวสันตวิษุวัต (Mirnig, 2018:180-81) ในจำนวนพิธีศราทธ์  

4 ประเภทดังกล่าว พิธีศราทธ์ที่ต้องประกอบทุกเดือนได้แก่ ‘ปารวณศราทธ์’ พิธีศราทธ์ที่กล่าวถึง  

ในจารึกยโศธราศรมน่าจะเป็นศราทธ์ประเภทนี้  พิธีศราทธ์เป็นพิธีเกี่ยวเนื่องกับเครือญาติโดยญาติ 

ผู้ดำรงชีวิตอยู่กับญาติของตนที่ล่วงลับไป จารึกยโศธราศรมยังกล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่ไม่มีญาติ (อปิณฺฑ) 

ระเบียบอาศรมได้กำหนดให้หัวหน้าอาศรมทำบุญอุทิศให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ นอกจากพิธีศราทธ์แล้ว

จารึกยังกล่าวถึงพิธีอาบที่ท่าน้ำ 

 

พิธีอาบ 

 พิธีอาบ (สฺนานวิธิ) เป็นพิธีสำคัญในศานาพราหมณ์ ชาวอินเดียโบราณให้ความสำคัญกับพิธี

อาบ มีระเบียบขั้นตอน ประเภท เวลาและสถานที่อาบที่กำหนดไว้ในคัมภีร์ประเภทสูตรและศาสตร์ 

โดยเฉพาะการอาบที่ท่าน้ำที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ในจารึกยโศธราศรมกล่าวถึงกลุ่มชนผู้มาทำพิธี

อาบที่ท่าน้ำยโศธรตฏากะ สระน้ำขนาดใหญ่นี้ได้รับการกล่าวถึงและมีบทสรรเสริญหลายบทในจารึก 

ทั้งในระเบียบก็กำหนดให้หัวหน้าอาศรมช่วยกันดูแลสระน้ำนี้ (K.279.94, K.290.92, K.701.94) 

บริเวณอาศรมและบริเวณรอบสระน้ำยโศธรตฏากะเป็นเขตพ้ืนที่อภัยทานมีระเบียบข้อห้ามล่าสัตว์ 
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(K.279.91, K.290.89, K.701.91) ชาวเขมรโบราณมาใช้ประโยชน์บริเวณสระน้ำนี้เพ่ือประกอบพิธี

อาบในช่วงเทศกาล ดังข้อมูล 

  

หัวหน้าอาศรมพึงให้คนที่ทำพิธีอาบท่ีท่าน้ำ (ตีรถะ) ชื่อว่ายโศธรตฏากะบริโภคอาหารในคืน

พระจันทร์เต็มดวงแห่งเดือนตปัสยะนั้น (K.701.71., K.279.70, K.290.68)  

 

 ข้อความกล่าวถึงระเบียบกำหนดให้หัวหน้าอาศรมจัดเตรียมเลี้ยงอาหารสำหรับคนทั้งหลาย

ที่มาทำพิธีอาบที่ท่าน้ำยโศธรตฏากะ เวลาที่ประกอบพิธีอาบเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนตปัสยะ หรือ

เดือนผาลคุน ตามจันทรคติ ในทางสุริยคติตรงกับเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม (Williams, 2011: 437) 

พิธีอาบในศาสนาพราหมณ์ Kane (1941: 664-66) ให้ข้อมูลไว้ 6 ประเภท ได้แก่ ‘นิตยสนาน’  

การอาบประจำวันกำหนดไว้สำหรับศาสนิกผู้อยู่ในขั้นตอนอาศรมว่าควรจะอาบได้กี่ครั้งในแต่ละวัน 

‘ไนมิตติกสนาน’ การอาบที่กำหนดไว้ในบางช่วงหรือบางเหตุการณ์ เช่นการเกิดของบุตรการตายของ

ญาติ ‘กามยสนาน’ การอาบด้วยจุดประสงค์บางอย่าง เช่นการอาบที่ท่าน้ำ หรือช่วงเวลานักษัตรอยู่

ในฤกษ์มงคล ‘กริยางคสนาน’ การอาบเนื่องในพิธีบางอย่าง เช่นอุทิสถวายอาคารหรือบ่อน้ำ ‘มลาป- 

กรษกสนาน’ การอาบชำระกายให้สะอาดโดยใช้โอสถผลมะขามป้อม ‘กริยาสนาน’ การอาบใน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อไปแสวงบุญ ข้อมูลในจารึกยโศธราศรมระบุเวลาทำพิธีอาบและสถานที่อาบคือท่า

น้ำยโศธรตฏากะ และบุคคลผู้มาทำพิธีอาบที่ท่าน้ำ การมาใช้ประโยชน์สระน้ำในวัน เวลา และสถานที่

ที่ได้กำหนดไว้แสดงให้เห็นถึงการอาบที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบางอย่างซึ่งอาจเป็นพิธีอาบประเภท 

‘กามยสนาน’ และ ‘กริยาสนาน’ ของชาวเขมรโบราณที่กำหนดไว้ในศาสนาพราหมณ์และแสดงให้

เห็นถึงจุดประสงค์ของสระน้ำยโศธรตฏากะในแง่มุมด้านศาสนาด้วย จารึกนอกจากระบุถึงพิธีกรรมใน

อาศรม ซึ่งแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของอาศรมในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแล้ว จารึก 

ยังระบุถึงกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ซึ่งจะได้วิเคราะห์เป็นหัวข้อต่อไป  
 

5.2.4 การศึกษาในอาศรม 

 ภูมิหลังร่องรอยการศึกษาในเขมรโบราณ 

 ร่องรอยการศึกษาในเขมรโบราณปรากฏหลักฐานในจารึก โดยอาณาจักรเขมรโบราณได้รับ

อิทธิพลด้านการศึกษาจากศาสนาพราหมณ์ ปรากฏหลักฐานการติดต่อระหว่างพราหมณ์และบัณฑิต
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ชาวอินเดียกับอาณาจักรเขมรโบราณมาตั้งแต่อดีต พราหมณ์หลายท่านอพยพจากต่างถิ่นมาตั้งหลัก

แหล่งในอาณาจักรเขมร เช่น พราหมณ์ทุรคสวามีจากทักษิณาบท (อินเดีย) แต่งงานกับธิดาของ  

พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 พราหมณ์ชื่อศักรสวามีจากมัธยเทศ (อินเดีย) แต่งงานกับเจ้าหญิงโศภาชยา

ธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 กษัตริย์เขมรโบราณนับถือพราหมณ์เพราะเป็นผู้มีวิชาความรู้ในคัมภีร์

และศาสตร์ต่างๆ สามารถประกอบพิธีกรรมเพ่ือประโยชน์แก่อาณาจักรและต่อกษัตริย์เองด้วยจึงเป็น

ที่โปรดปราน (Sharan, 1974: 4; Jacobsen, 2008: 34-35) จารึก Veal Kantel K.359 กล่าวถึง

พราหมณ์อากฤติสวามีผู้รอบรู้ในคัมภีร์สามเวทได้แต่งงานกับพระกนิษฐาของพระเจ้าภววรมันที่ 1 

ถวายคัมภีร์มหาภารตะ คัมภีร์รามายณะ คัมภีร์ปุราณะ พร้อมกับจัดให้มีการสวดและบอกคัมภีร์ทุก

วัน (Barth, 1885: 28-31; Goodall, 2017: 132-34) ในจารึกสด๊กก๊กธม K.235 กล่าวถึงพราหมณ์

หิรัณยทามะทำพิธีสถาปนาองค์เทวราชาถวายแก่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 หลังจากนั้นได้ถ่ายทอดความรู้

ในคัมภีร์ที่ใช้ทำพิธีนั้นแก่พราหมณ์ศิวไกวัลยะโดยการสวดคัมภีร์ให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ และพราหมณ์

ศิวไกวัลยะก็ได้จดบันทึกความรู้นั้นไว้สืบทอดพิธีประจำองค์เทวราชาสืบมา7 (Chakravarti, 1980: 

95)  ต่อมาพราหมณ์ชเยนทรบัณฑิตผู้สืบสายมาจากตระกูลพราหมณ์ศิวไกวัลยะได้สอนวิชาหลาย

แขนง เช่น วิชาในคัมภีร์สิทธานตะ คัมภีร์ไวยากรณ์ คัมภีร์ธรรมศาสตร์ และประกอบพิธีทีกษาให้  

พระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2 ด้วย (Chakravarti, 1980: 178-79) จารึก Phnom Bayang K.853 

กล่าวถึงพราหมณ์ชื่ออมรภาวะมีความฉลาดสามารถเป็นบัณฑิตขุดสระและสร้างรูปเคารพพระศิวะ

พร้อมกับสร้างศาลาประดิษฐานไว้ พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ได้แต่งตั้งให้ท่านดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ใน อินทราาศรม (Coedès, 1937 : 257)  จารึก  Prasat O Romduol K.659 กล่ าวถึ ง ‘วาป 

ปรมาจารย์’ ได้รับพระบรมราชานุญาตสร้างศาสนสถานและสถาปนาศิวลิงค์และกัลปนาผลประโยชน์

ให้ลูกและหลานผู้เข้ามาบวชเพ่ือศึกษาธรรมและดูแลรักษาธรรม มีสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่ได้กัลปนาไว้8 
(Coedès, 1953: 143-46)    

 จะเห็นได้ว่าข้อมูลในจารึกบางหลักกล่าวถึงการสวดคัมภีร์  กล่าวถึงการสอนโดยวิธีสวดให้

ผู้เรียนฟัง ส่วนผู้เรียนใช้วิธีการจดบันทึก ขั้นตอนในการสอนอาจมีพิธีกรรมมาเกี่ยวข้องเช่นพิธีทีกษา 

วิชาที่ใช้สอนมีกล่าวถึงคัมภีร์ต่างๆ ที่สืบทอดมาจากอินเดีย ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นญาติของ

 
7 ‘วฺราหฺมณ โนะ ปรฺยฺยนฺ วฺระ วินาศิข นโยตฺตระ สำโมห ศิรศฺเฉท สฺยงฺ มน สฺวตฺ ต มุข จุงฺ ปิ สรฺ สิรฺ ปิ ปรฺยฺยานฺ เสฺตงฺ อญฺ ศิวไกวลฺย  

นุ คิ...’  
8 ‘กฺวนฺ เจา ต ปำนฺวาสฺ นี ปิ ตฺยงฺ ธารฺมฺม ปิ ปริปาล คิ ธรฺมฺม คิ ต อาจฺ มานฺ คูสฺ...’ 
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ผู้สร้างเทวสถานเข้ามาบวชเพ่ือเรียนธรรมและสืบทอดธรรม บางท่านได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ให้

รับผิดชอบเป็นอาจารย์ ข้อมูลจารึกแต่ละหลักดังกล่าวให้ข้อมูลเพียงร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

บางแง่มุม แต่ยังไม่มีการกล่าวถึงระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยพบว่าในตอนว่าด้วย

กฏระเบียบในจารึกยโศธราศรมมีกล่าวถึงบุคคลที่ระบุได้ว่าเป็นอาจารย์สอนและคุณสมบัติด้านความรู้

ของอาจารย์ กล่าวถึงนักศึกษามีวัตรปฏิบัติเหมือนพรหมจารีซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในระบบอาศรม 4 

ในศาสนาพราหมณ์ กล่าวถึงระเบียบการถวายอุปกรณ์การศึกษา และยังกล่าวถึงการกำหนดปัจจัย

สนับสนุนในแต่ละวันด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นกฏระเบียบที่วางไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือสนับสนุน

การศึกษาในอาศรม ดังที่จะวิเคราะห์แต่ละประเด็นต่อไป 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรในอาศรมมีหลายแผนกโดยมีหัวหน้าอาศรม (กุลาธยักษะ, กุลปติ) ในแต่ละอาศรม

เป็นผู้ควบคุมดูแลบังคับบัญชาหัวหน้าแต่ละแผนก ในด้านการศึกษาข้อมูลจารึกกล่าวถึงอาจารย์  

ซึ่งหัวหน้าอาศรมต้องคอยดูแลเอาใจใส่ตามศักดิ์ความรู้ของแต่ละท่าน ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์นิยาม

ความหมายของอาจารย์ไว้ว่า ‘พราหมณ์ผู้ทำพิธีอุปนัยน์ให้ศิษย์ สอนพระเวท สอนขั้นตอนพิธีกรรม 

และสอนวิชารหัสยะให้ศิษย์ จึงได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์’ (Olivelle, 2005: 102) อาจารย์เป็นตำแหน่ง

สำคัญในราชสำนัก ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์บางเล่มได้บรรยายถึงพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ในตอน

เช้าหลังตื่นบรรทมจะต้องขอพรจากอาจารย์ก่อน หลังจากนั้นจึงขอพรจากพราหมณ์ผู้ทำพิธีและ

ปุโรหิตเป็นลำดับ (Willis, 2009: 219) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าอาจารย์มีความสำคัญในด้านการสอน

เป็นหลักและกษัตริย์ก็ให้ความสำคัญกับอาจารย์เป็นลำดับแรก ในจารึกยโศธราศรมกล่าวถึงนักบวชผู้

เป็นแขกในแต่ละอาศรมเมื่อเข้ามาในบริเวณอาศรมจะได้รับการปรนนิบัติดูแลโดยบุคลากรในอาศรม 

โดยยึดคุณสมบัติด้านความรู้และหน้าที่ของแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการได้รับสิทธิ์ในการดูแลก่อนหลัง 

นักบวชเหล่านี้ข้อมูลระบุด้วยว่ามีตำแหน่งเป็นอาจารย์สอนซึ่งระเบียบเน้นว่าจะได้ รับการปรนนิบัติ

ดูแลเป็นพิเศษดีกว่าอาจารย์ท่านอ่ืนที่ไม่ได้ทำการสอน ระเบียบในอาศรมยังกำหนดตำแหน่งอาจารย์

ใหญ่และตำแหน่งอาจารย์คฤหัสถ์ไว้ในแต่ละอาศรมด้วย แม้ว่าอาศรมทั้ง 3 จะมีระเบียบคล้ายกัน  

แต่ก็มีข้อแตกต่างกันด้านวิชาความรู้ของอาจารย์แต่ละลัทธิ ลักษณะและคุณสมบัติของอาจารย์ไวษณ- 

วาศรม อาจารย์ในพราหมณาศรม และอาจารย์ในเสาคตาศรม มีดังนี้ 
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อาจารย์ผู้สอนในไวษณวาศรม  

 ศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกายแม้จะมีนิกายย่อยหลายสาขาแต่ในไวษณวาศรมเรียกผู้นับถือ

พระวิษณุซึ่งเป็นนักบวชหรืออาจรวมถึงศาสนนิกด้วยชื่อว่าภาควัต (K.701.73) ซึ่งแต่เดิมหมายถึงผู้นับ

ถือบูชาพระวาสุเทพและพระกฤษณะเป็นเทพองค์เดียวกันเป็นเทพสูงสุด (Flood, 1996: 123) 

นอกจากนี้ยังปรากฏอาจารย์ผู้มีวิชาความรู้ในลัทธิปัญจราตระ ซึ่งเป็นลัทธิในกลุ่มไวษณพนิกาย

เช่นเดียวกัน โดยศาสนิกกลุ่มนี้นับถือพระนารายณ์เป็นเทพสูงสุด ดังข้อมูล  

 

ลำดับต่อจากอาจารย์ผู้รู้ไตรเพท พึงเคารพอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์นั้น บรรดาอาจารย์ผู้รู้

วิชาอย่างเดียว พึงเคารพอาจารย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพิเศษ พึงปรนนิบัติอาจารย์ผู้ทำ

การสอนเป็นพิเศษกว่าอาจารย์ผู้รู้พิธีในคัมภีร์ปัญจราตระและอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์  

ทั้งสองนั้น (K.701.61-62)  

 

 ข้อความกล่าวถึงอาจารย์ในไวษณวาศรมมีความรู้ในไตรเพทจะได้รับการปรนนิบัติดูแล  

ในอาศรมก่อนกว่าอาจารย์ท่านอ่ืน ลำดับต่อมาเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้ในคัมภีร์ไวยากรณ์ ส่วนอาจารย์

ผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะได้รับการปรนนิบัติดูแลเป็นพิเศษกว่าอาจารย์ผู้มีวิชาความรู้อย่างเดีย ว 

อาจารย์ผู้ทำการสอนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ปัญจราตระและคัมภีร์ไวยากรณ์ 

อาจารย์ในไวษณวาศรมนอกจากมีคุณสมบัติด้านวิชาความรู้แล้ว ยังมีวัตรปฏิบัติถือพรตพรหมจรรย์

อีกด้วย แสดงให้เห็นว่าอาจมีอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นนักบวชในไวษณพนิกายด้วย ข้อมู ลกล่าวถึงคัมภีร์

ปัญจราตระแสดงให้เห็นว่ามีนักบวชลัทธินี้ในไวษณวาศรม ลัทธิปัญจราตระเชื่อว่าได้ชื่อมาจากคัมภีร์

ศตปถพราหมณะซึ่งกล่าวถึงการทำยัชญพิธีที่ใช้เวลาต่อเนื่องกัน 5 คืน (Flood, 1996: 121) ศาสนิก

กลุ่มนี้นับถือพระนารายณ์เป็นเทพสูงสุด มีคัมภีร์ปัญจราตรสังหิตาเป็นบันทึกคำสอนประจำลัทธิ จาก

ข้อมูลอาจจัดลำดับอาจารย์ในไวษณวาศรมตามลำดับคุณสมบัติความรู้ได้ ดังนี้ อาจารย์ผู้รู้ไตรเพท, 

อาจารย์ผู้ทำการสอน, อาจารย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์, อาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์ -อาจารย์ผู้รู้คัมภีร์

ปัญจราตระ ลักษณะของอาจารย์ในไวษณวาศรมแม้ปรากฏว่านับถือลัทธิปัญจราตระแต่ก็ยังนับถือ

คัมภีร์พระเวท (ไตฺรวิทฺยา) ศาสนิกกลุ่มนี้เรียกชื่อว่าภาควัต   
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อาจารย์ผู้สอนในพราหมณาศรม 

 พราหมณาศรมเป็นชื่ออาศรมของผู้นับถือพระศิวะ9 ศาสนิกไศวนิกายในเขมรโบราณมีจำนวน

มากกว่าศาสนิกไวษณพนิกายและศาสนิกพุทธศาสนา เพราะไศวนิกายเป็นลิทธิที่มีผู้นับถือมากในสมัย

นั้น จะสังเกตได้จากการสร้างอาศรมสำหรับศาสนิกกลุ่มนี้ 2 แห่ง10 อีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะไศว

นิกายมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามลิทธิย่อยของไศวนิกาย ดังข้อมูลที่จะกล่าวถึงต่อไป มีการระบุถึง

อาจารย์ผู้นับถือพระศิวะและอาจารย์ปาศุปตะในอาศรมนี้พร้อมกัน ดังนี้ 

 

อาจารย์ไศวะและอาจารย์ปาศุปตะจะได้รับความเคารพเป็นลำดับต่อจากพราหมณ์ อาจารย์

ผู้รู้ไวยากรณ์จะได้รับความเคารพดียิ่งกว่าอาจารย์ไศวะและอาจารย์ปาศุปตะนั้น อาจารย์ผู้

ประเสริฐทำการสอน ในอาศรมอันประเสริฐ ณ ที่นี้ จะได้รับความเคารพอย่างดียิ่งกว่าใน

บรรดาอาจารย์ผู้รู้ในคัมภีร์ไศวะคัมภีร์ปาศุปตะและคัมภีร์ไวยากรณ์. (K.279.60-61)  

 

 ข้อมูลกล่าวถึงลำดับอาจารย์แต่ละท่านในรูปแบบเดียวกันกับระเบียบในไวษณวาศรมดังกล่าว

ข้างต้น กล่าวถึงอาจารย์ไศวะและอาจารย์ปาศุปตะในรูปทวิพจน์ (ไศวปาศุปตาจารฺยฺเยา) จะได้รับการ

ปรนนิบัติดูแลต่อจากพราหมณ์ สังเกตได้ว่าไม่ได้ระบุว่าพราหมณ์มีความรู้ในไตรเพทในโศลกข้างต้น

เหมือนกับระเบียบในไวษณพนิกาย (K.701.61) ลำดับต่อมากล่าวถึงอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์จะ

ได้รับการปรนนิบัติดูแลดีกว่าอาจารย์ 2 ท่านดังกล่าว ต่อจากนั้นกล่าวถึงอาจารย์ผู้ทำการสอนจะ

ได้รับการปรนนิบัติดูแลดีกว่าอาจารย์ทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ข้อมูลที่กล่าวถึงอาจารย์ไศวะและอาจารย์

ปาศุปตะในรูปทวิพจน์ แสดงว่ามีนักบวชในไศวนิกายที่นับถือลัทธินี้และนักบวชไศวนิกายทั่วไป  

ปาศุปตะ11เป็นลัทธิไศวนิกายท่ีเก่าแก่ที่สุด มีแยกเป็น 2 สาย ได้แก่ ‘อติมารคะ’ มุ่งไปสู่ความหลุดพ้น

 
9 อาศรมผู้ของผู้นับถือพระศิวะอีกแห่งคือ ‘มาเหศวราศรม’ มีจารึกที่วางกฏระเบียบสำหรับอาศรมนี้ คือจารึก Kok Ta Sœng 

K.1228 (Estève and Soutif, 2010: 331-32, not) เป็นรูปแบบเดียวกันกับจารึกอีก 3 หลักที่ผู้วิจัยใช้ศึกษา แต่ยังไม่มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่  
10

  อาศรมทั้ง 4 แห่งตั้งอยู่ด้านใต้บารายตะวันออก เป็นอาศรมไศวนิกาย 2 แห่งได้แก่ ‘พราหมณาศรม’ และ ‘มาเหศวราศรม’ 
อาศรมไวษณพนิกาย 1 แห่งคือ ‘ไวษณวาศรม’ และอาศรมพุทธศาสนา 1 แห่งคือ ‘เสาคตาศรม’ ดูรายละเอียดสถานที่ตั้งอาศรมทั้ง 4 
เพิ่มเติมใน Christophe Pottier (2003: 199-208)  
11 คำว่า ‘ปาศุปตะ’ เป็นคำสมาสของ ปาศุ+ปต >ปติ หมายถึง ‘เจ้าแห่งสัตว์-พระศิวะ’ เป็นชื่อของลัทธิไศวนิกายผู้นับถือพระศิวะเป็น
ใหญ่ มีความเชื่อว่า พระศิวะผู้เป็นใหญ่ ‘ปติ’ เป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งในจักรวาลแสดงบทบาทปรากฏตัว คงสภาพ ซึมซับ ซ่อนเร้น และ
ประทานความเมตตา สัตว์ทุกหมู่เหล่า ‘ปาศุ’ ถูกพันธนาการไว้เพราะมลทิน กรรม และมายา การจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏซ่ึงเป็น
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นักบวชเท่านั้นสามารถปฏิบัติตามทางสายนี้ ‘มันตรมารคะ’ เป็นทางมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นโดยวิธีมัน

ตระหรือบทมนต์ศาสนิกทั้งนักบวชและคฤหัสถ์สามารถปฏิบัติตามทางสายนี้ได้ (Flood, 1996:155) 

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไศวนิกายในเขมรโบราณมีกลุ่มผู้นับถือลัทธินี้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มศาสนิก

ปาศุปตะและศาสนิกไศวะทั่วไป ทั้งสองกลุ่มน่าจะมีวัตรปฏิบัติและประกอบพิธีบูชาแตกต่างกัน  

แต่ก็สามารถอยู่รวมกลุ่มและไปมาหาสู่กันได้   

 

อาจารย์ผู้สอนในเสาคตาศรม 

 เสาคตาศรมเป็นชื่ออาศรมทางพุทธศาสนาสร้างขึ้นสำหรับผู้นับถือพระสุคต ชื่อ ‘สุคต’ เป็น

พระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าอีกชื่อ พุทธศาสนิกในเสาคตาศรมไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นชาวพุทธ

หรือพุทธศาสนาลัทธิใด ข้อมูลกล่าวถึงอาจารย์ในเสาคตาศรม ดังนี้ 

     

(หัวหน้าอาศรม) พึงปรนนิบัติอาจารย์แต่ละท่านลดหลั่นกันตามลำดับต่อจากพราหมณ์  

ผู้มีความรู้ แต่พึงปรนนิบัติอาจารย์ผู้รู้วิชา 2 อย่าง คืออาจารย์ผู้รู้พุทธชญานและ

อาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์เป็นพิเศษ พึงปรนนิบัติอาจารย์ผู้ทำการสอนเป็นพิเศษกว่า

อาจารย์ผู้รู้พิธีในคัมภีร์พุทธชญานและผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์นั้น (K.290.57-58) 

 

 ข้อมูลกล่าวถึงหัวหน้าอาศรมควรปรนนิบัติดูแลอาจารย์ในเสาคตาศรมแต่ละท่านต่อจาก

พราหมณ์ผู้มีความรู้ลดหลั่นกันตามลำดับ อาจารย์ผู้รู้ในพุทธชญานและอาจารย์ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์จะ

ได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่า ส่วนอาจารย์ผู้ทำการสอนจะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งกว่าอาจารย์ผู้รู้วิชา

ทั้ง 2 ดังกล่าว ระเบียบการต้อนรับตามลำดับศักดิ์ความรู้ของอาจารย์เหมือนกันกับไวษณวาศรม

และพราหมณาศรม แตกต่างกันที่ไม่ได้ระบุว่าอาจารย์ในเสาคตาศรมนับถือลัทธิใดในศาสนาพุทธ 

ข้อมูลกล่าวถึงอาจารย์ผู้รู้วิธีในคัมภีร์พุทธชญาน (พุทฺธ ชฺ านวิธานชฺ ) หรืออาจแปลได้อีก

ความหมายหนึ่งว่า ‘รู้วิธีในคัมภีร์พุทธศาสตร์’ แปลตามรูปศัพท์หมายถึงผู้รู้พิธีในความรู้ของพุทธ 

(ศาสตร์) โดย ‘ชฺญาน’ แปลว่าความรู้พร้องความหมายกับคำว่า ‘วิทฺยา’ ใกล้เคียงกับคำว่า ‘ศาสฺตฺร’ 

ซึ่งแปลว่า ศาสตร์, คำสอน, คัมภีร์ (Williams, 2011: 963, 1069 ) แต่ก็ยังไม่สามารถกำหนดได้ว่า

 
ปรากฏการณ์ของมายาหรือปรากฏการณ์ทางนามธรรมและรูปธรรมในสากลจักรวาลได้ ต้องเข้าถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระศิวะ 
ด้วยวิถีทางและพิธีกรรมในแต่ละลัทธิ (Flood, 1996: 163)    
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เป็นศาสตร์หรือลัทธิย่อยไหนในพุทธศาสนา แตกต่างในไวษณวาศรมซึ่งคำใกล้เคียงกันนี้สามารถระบุ

ได้ว่าเป็นลัทธิปัญจราตระ และในพราหมณาศรมสามารถระบุได้ว่าเป็นลิทธิปาศุปตะ ซึ่งลัทธิทั้งสอง 

ดังกล่าวมีคำสอนมุ่งเน้นด้านตันตระ  

 

อาจารย์ใหญ่และอาจารย์คฤหัสถ์ 

 จารึกนอกจากกล่าวถึงอาจารย์สอนในแต่ละอาศรมดังกล่าวแล้ว ยังกล่าวถึงคฤหัสถ์  

ผู้มีบทบาทเป็นอาจารย์ และระเบียบยังกล่าวถึงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ประจำอาศรมด้วย ดังข้อมูล 

 

แม้คฤหัสถ์ผู้มีการศึกษามากก็พึงได้รับความเคารพเหมือนอาจารย์ และบรรดาความรู้  

ที่ได้ เรียนมาความรู้ที่ดีที่สุดได้แก่คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์  (K.279.62, K.290.59, 

K.701.63) พึงกำหนดคนรับใช้จำนวน 3 คน สำหรับอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ในหมู่อาจารย์และเป็นผู้สำรวมระวังในศีล (K.290.99, K.701.101) 

 

 ข้อความกล่าวถึงบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์ถ้ามีความรู้มากก็สามารถเป็นอาจารย์ในอาศรมได้  

(อาจารฺยวทฺ) ความรู้ที่เป็นเกณฑ์ในการต้อนรับดูแลเป็นพิเศษคือความรู้ในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์  

ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยการปกครองเป็นหลัก อาจารย์คฤหัสถ์อาจมีความรู้ด้านศิลปะอ่ืนๆ อีกด้วย ซึ่งเป็น

ความรู้ที่อาจารย์ผู้เป็นนักบวชไม่มี ระเบียบยังกำหนดให้มีตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในแต่ละอาศรมด้วย 

โดยคุณสมบัติคือเป็นนักปราชญ์ในหมู่อาจารย์ ตำแหน่งนี้กำหนดให้มีคนรับใช้ประจำ 3 คน หน้าที่

ของอาจารย์ใหญ่ในอาศรมนอกจากเป็นอาจารย์สอนแล้ว อาจมีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ด้านการศึกษาเป็นหลักด้วย 

 จากข้อมูลอาจจัดบุคคลที่เป็นอาจารย์ในอาศรมแต่ละนิกายได้เป็นแผนกดังนี้ อาจารย์ใหญ่ 

นอกจากมีหน้าที่ในการสอนแล้วยังอาจมีหน้าที่ในการบริหารเกี่ยวกับการศึกษา อาจารย์ทั่วไป  

มีความรู้ด้านไวยากรณ์และคัมภีร์แต่ละนิกายที่ตนสังกัด อาจารย์ผู้มีหน้าที่สอน ตำแหน่งนี้อาจทำ

หน้าที่สอนประจำและจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษดีกว่าอาจารย์ท่านอ่ืน อาจารย์คฤหัสถ์ ตำแหน่งนี้ 

มีหน้าที่สอนเกี่ยวกับวิชาการทางโลก ในแต่ละอาศรมมีการจัดตำแหน่งอาจารย์เหมือนกัน ยกเว้น

วิชาการด้านศาสนาซึ่งแตกต่างกันตามลัทธิในแต่ละอาศรม  
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นักศึกษา 

 แม้ว่าระบบวรรณะและระบบอาศรมในศาสนาพราหมณ์จะไม่ส่งอิทธิพลในทางโครงสร้าง

สังคมเขมรโบราณมากนัก แต่ระบบอาศรมยังส่งอิทธิพลปรากฏร่องรอยให้เห็นในด้านการศึกษา  

ตามข้อมูลจารึกนักบวชมีอำนาจและบทบาทในด้านการศึกษาที่คล้ายแบบแผนระบบอาศรม 4  

ของศาสนาพราหมณ์ โดยปรากฏวัตรปฏิบัติบางข้อของนักบวชซึ่งต้องทำพิธีตริสันธยาซึ่งเป็นพิธีสำคัญ

สำหรับคนวรรณะสูง 3 วรรณะในศาสนาพราหมณ์ผู้ต้องเข้าพิธีอุปนัยน์ หรือขั้นตอนการเป็นนักศึกษา 

นอกจากนี้นักบวชในอาศรมยังต้องมีอาจาระรักษาศีลตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มีคุณสมบัติถือพรต

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการงานทางโลก หมั่นฝึกหัดตนเอาชนะอินทรีย์ เข้าจำพรรษาในช่วงฤดูฝน บริโภค

อาหารมื้อเดียวจึงจะสมควรพักอาศัยอยู่ในอาศรม  ดังข้อมูล  

 

นักบวชทั้งหลายผู้เคร่งครัดในพิธีตริสันธยา มีความเคร่งครัดในศีลและตั้งใจในการศึกษา

เล่าเรียน เป็นผู้พ้นจากการงานของคฤหัสถ์ ผู้เอาชนะอินทรีย์ตลอดเวลา ในช่วงฤดูฝน

ภาควัตทั้งหลาย (นักบวช) ไม่พึงไปนอนที่อ่ืนดำรงชีวิตอยู่โดยอาหารมื้อเดียว  เป็นผู้

สมควรพักอาศัยอยู่ในไวษณวาศรม (K.279.71-72, K.290.69-70, K.701.72-73,)  

 

 ข้อมูลกล่าวถึงนักบวชผู้นับถือพระวิษณุ มีชื่อว่าภาควัต ส่วนในพราหมณาศรมระบุนักบวช 

ผู้นับถือพระศิวะว่าพราหมณะ (K.279.73) นักบวชในศาสนาพุทธระบุชื่อเป็นภิกษุ (K.290.72) 

ระเบียบในอาศรมทั้ง 3 เหมือนกันแต่ชื่อเรียกนักบวชต่างกันตามลัทธิ เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของ

นักบวชเหล่านี้แล้ว น่าจะเป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ ยวกับกิจการทางโลก หรือเป็นผู้หลุดพ้นจากการงาน 

ในบ้านเรือน ‘คฺฤหสฺถกรฺมนิรฺมุกฺต’ นอกจากจะต้องทำพิธีตริสันธยาทุกวันแล้ว จะต้องสำรวมอินทรีย์

หรือฝึกอินทรีย์จนสามารถควบคุมกายและจิตใจได้ ‘อินฺทฺริยนิคฺรห’ น่าสังเกตว่าภิกษุในพุทธศาสนา 

ก็ทำพิธี ‘ตริสันธยา’ ด้วย คุณสมบัติของนักบวชทั้ง 3 นิกายมีคุณสมบัติวัตรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนไม่ไป

นอนที่อ่ืน ‘อนนฺยศยิตา’ กินอาหารมื้อเดียว ‘เอกภกฺต’ ข้อแตกต่างระหว่างนักบวชพุทธกับนักบวช

พราหมณ์ 2 นิกาย คือ นักบวชพุทธมีคุณสมบัติด้านวัตรปฏิบัติคือ ‘ผู้มีใจยึดมั่นในหน้าที่และการงาน

ของตน’ (สฺวธรฺมฺมกรฺมฺมสกฺต) ส่วนนักบวชในลัทธิพราหมณ์ไม่มีคุณสมบัติด้านนี้ ในไวษณวาศรม

และพราหมณาศรมใช้คำว่า ‘เอวํวิธา’ แปลว่า มีวิธีหรือขั้นตอนอย่างนี้แทน วัตรปฏิบัติของนักศึกษา
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ทั้ง 3 นิกายที่ใกล้เคียงกับวัตรปฏิบัติของพรหมจารีในศาสนาพราหมณ์ที่ควรกล่าวถึง คือการทำ พิธี 

ตริสันธยา 

 

การทำพิธีตริสันธยา 

 คำว่า ‘ตริสันธยา’ เป็นคำสมาสประกอบขึ้นจากศัพท์ ตฺริ+สนฺธฺย แปลว่าสิ่งที่เชื่อมต่อกัน 3 

เวลา หมายถึงเวลาในตอนเช้าก่อนแสงอาทิตย์ขึ้นมาเชื่อมต่อกัน หรือเวลาพลบเช้า เวลาเที่ยงวัน และ

เวลาพลบค่ำ (Kane, 1941: 312) พิธีนี้เป็นวัตรปฏิบัติของชนวรรณะสูง 3 วรรณะในอินเดียโบราณ

ซึ่งต้องเข้าพิธีอุปนัยน์อยู่ในขั้นตอนอาศรมพรหมจารีเพ่ือศึกษาเล่าเรียน เมื่อเข้าพิธีอุปนัยน์แล้วจะได้

ชื่อเป็นพราหมณ์ ‘ทฺวิช’ อาจารย์ต้องสอนบทมนต์ในพระเวทให้นักศึกษาผู้อยู่ในขั้นตอนนี้จึงจะได้ชื่อ

ว่าเป็นผู้สามารถทำพิธีตริสันธยาได้ บทมนต์ที่สำคัญได้แก่ ‘บทคายตรีฉันท์’ สำหรับทำพิธีในตอนเช้า

ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ‘บทสาวิตรีฉันท์’ สำหรับทำพิธีในตอนเที่ยง ‘บทสรัสวตีฉันท์’ สำหรับทำพิธี 

ในตอนพลบค่ำ (Kane, 1941: 313) พิธีตริสันธยาอันเป็นวัตรปฏิบัติของนักบวชโดยเฉพาะผู้ต้องเข้า

พิธีอุปนัยน์อันกำหนดไว้เฉพาะสำหรับชนวรรณะสูงในศาสนาพราหมณ์ เป็นที่น่าสังเกตว่าระเบียบของ

นักบวชในพุทธศาสนาหรือเสาคตาศรมก็ระบุพิธีตริสันธยาเป็นวัตรปฏิบัติของนักบวชกลุ่มนี้ด้ วย  

พิธีดังกล่าวแสดงให้เห็นร่องรอยการศึกษาแบบพราหมณ์ที่ยังปรากฏเป็นวัตรปฏิบัติของนักศึกษา  

ในอาศรมสมัยเขมรโบราณ 

 จากข้อมูลสามารถระบุระเบียบของนักศึกษาในอาศรมทั้ง 3 นิกายได้เป็น ระเบียบเกี่ยวกับ

วัตรปฏิบัติประจำวัน คือการทำพิธีตริสันธยา อาจาระความประพฤติคือเคร่งครัดในศีลและเอาใจใส่ 

ในการศึกษา ฝึกหัดควบคุมอินทรีย์ คุณสมบัติเฉพาะตัวคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการงานทางโลก ไม่ไปนอน 

ที่อ่ืนในช่วงพรรษา ดำรงชีพด้วยอาหารมื้อเดียว   

 

วิชาที่สอน 

 จารึกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยวิชาที่สอน แต่ ให้ข้อมูลคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้ทำการสอนในแต่ละอาศรม อาศัยข้อมูลที่ระบุคุณสมบัติด้านความรู้ของอาจารย์แต่ละนิกาย 

ทำให้ทราบว่าอาจารย์แต่ละท่านมีความรู้ในศาสตร์ด้านใดบ้าง โดยระเบียบเน้นถึงอาจารย์ผู้สอนจะ

ได้รับการปรนนิบัติดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้นคุณสมบัติความรู้ของอาจารย์ผู้สอนที่จารึกระบุไว้จึงมี

ความสำคัญสามารถจำแนกความรู้ของอาจารย์ในแต่ละอาศรมเป็นวิชาที่ใช้สอนในอาศรมได้ดังนี้  
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วิชาด้านภาษา  

 ในอาศรมทั้ง 3 นิกายระบุถึงอาจารย์ผู้มีความรู้ในคัมภีร์ไวยากรณ์โดยใช้ศัพท์ว่า ‘ศาพฺทิก’, 

‘ไวยากรณ’, 2 คำนี้เป็นคุณศัพท์ใช้เป็นคำขยายในที่นี้ขยายคุณสมบัติของอาจารย์ ส่วน ‘ศพฺทศาสฺตร’ 

เป็นคำนามและเป็นชื่อคัมภีร์ศัพทศาสตร์หรือไวยากรณ์ ไม่ได้ระบุว่าเป็นตำราไวยากรณ์ชนิดใด  

แต่ในเขมรโบราณนิยมใช้ภาษาสันสกฤตเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้บันทึก

ข้อมูลคัมภีร์ต่างๆ นอกจากภาษาเขมรโบราณซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันเป็นปกติ 

และกวีเขมรโบราณนิยมสรรเสริญกษัตริย์เป็นผู้มีความรู้ไวยากรณ์โดยใช้คัมภีร์ไวยากรณ์สันสกฤต 

ของปาณินิเป็นเกณฑ์เปรียบ (K.279.42) ดังนั้นคัมภีร์ไวยากรณ์ที่อาจารย์ใช้สอนในอาศรมน่าจะเป็น

คัมภีร์ไวยากรณ์สันสกฤตของปาณินิ เชื่อกันว่าปาณินิเป็นชาวตักศิลาแถบอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือ

ประพันธ์คัมภีร์ไวยากรณ์ชื่อ ‘อัษฏาธยายี’ เป็นสูตรไวยากรณ์กระชับ 4000 กว่าสูตรแบ่งเป็น 8 บท 

(Macdonell, 2007: xi; Basham, 1954: 164, 388) จะสังเกตได้ว่าระเบียบให้ความสำคัญกับ

อาจารย์ผู้มีความรู้ด้านไวยากรณ์เป็นพิเศษกว่าอาจารย์ผู้มีความรู้ในคัมภีร์ปาศุปตะและคัมภีร์ปัญจ - 

ราตระซึ่งเป็นคัมภีร์ด้านศาสนา  

 

วิชาด้านศาสนา  

 ข้อมูลนอกจากระบุความรู้ของอาจารย์ในแต่ละอาศรมเชี่ยวชาญในคัมภีร์ไวยากรณ์แล้ว   

ยังระบุความรู้ด้านศาสนาด้วย ในไวษณวาศรมกล่าวถึงอาจารย์ผู้มีความรู้ในไตรเพท (ไตฺรวิทฺยา)  

(K.701.61) และความรู้ในคัมภีร์ปัญจราตระ (ปญฺจราตฺรวิธานชฺ ) (K.701.62) ในพราหมณาศรม 

กล่าวถึงอาจารย์ผู้มีความรู้ในคัมภีร์ไศวะและคัมภีร์ปาศุปตะ (ไศวปาศุปตชฺ าน) (K.279.61)  

ในเสาคตาศรมกล่าวถึงอาจารย์ผู้มีความรู้ในคัมภีร์พุทธชญาน (พุทฺธชฺ านวิธานชฺ ) (K.290.58) 

สังเขปโดยย่อของคัมภีร์แต่ละนิกาย ดังนี้ คัมภีร์ไตรเพท หรือพระเวท 3 ประกอบด้วย ‘ฤคเวท’  

เป็นคัมภีร์รวมบทสวดสรรเสริญเทพประพันธ์ขึ้นราว 1500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ‘ยชุรเวท’ เป็นคัมภีร์

รวมบทสวดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบยัชญพิธีประพันธ์ขึ้นหลังฤคเวท ‘สามเวท’ เป็นคัมภีร์รวมบท

สวดที่นำเนื้อหาในฤคเวทมาจัดเรียงใหม่เพ่ือใช้ในพิธีสวด (Basham, 1954: 232) คัมภีร์ปัญจราตระ 

หรือ ‘ปัญจราตรสังหิตา’ ประพันธ์ขึ้นราวศตวรรษที่ 7-8 มีคัมภีร์สำคัญในกลุ่มนี้  3 เล่ม ได้แก่  

‘เปาษกรสังหิตา’ ‘สาตตวตสังหิตา’ ‘ชยาขยสังหิตา’ ลักษณะเนื้อหาว่าด้วย ‘จักรวาลวิทยา, 

พิธีทิกษา, พิธีกรรม, มันตระ, และการสร้างเทวสถาน ’ ไวษณพนิกายลัทธิปัญจราตระเน้นไปที่
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พิธีกรรมแบบตันตระ ส่วนไวษณพนิกายกลุ่มภาควัตเน้นไปที่ยัชญพิธีแบบพระเวท (Flood, 1996: 

121-22) คัมภีร์ปาศุปตะ หรือ ‘ปาศุปตสูตร’ เชื่อว่าอาจารย์ลกุลีศะประพันธ์ขึ้นราวศตวรรษที่ 2  

มีคัมภีร์ ‘ปัญจารถาภาษยะ’ ของเกาณฑินยะผู้อธิบายความของสูตรนี้ (Chemburkar and Kapoor, 

2018: 46) ทั้งไวษณพนิกายลัทธิปัญจราตระและไศวนิกายลัทธิปาศุปตะมีเนื้อหาคำสอนเกี่ยวกับ

ตันตระเชื่อในคัมภีร์ของตนว่าเป็นคัมภีร์ประเภท ‘ศรุติ’ พระศิวะและพระวิษณุเปิดเผยและประทาน

ให้โดยตรง สืบทอดและสอนกันจากครูสู่ศิษย์ (Flood, 1996: 158-59) ส่วนคัมภีร์ในเสาคตาศรม 

ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นลิทธิใดระบุแต่เป็นความรู้ด้านพิธีในพุทธศาสนา  

 

วิชาด้านการปกครอง 

 ข้อมูลกล่าวถึงระเบียบในอาศรมทั้ง 3 นิกายโดยกำหนดการดูแลต้อนรับอาจารย์คฤหัสถ์ผู้เข้า

มาในอาศรมตามความรู้ของแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ในการต้อนรับก่อนหลัง อาจารย์คฤหัสถ์นี้เป็นพหูสูต

หรือเป็นบัณฑิต (วหุศฺรุต) แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้หลายศาสตร์ แต่ข้อมูลระบุเฉพาะคัมภีร์มานว - 

ธรรมศาสตร์ (มานว) เท่านั้นเป็นวิชาที่ดีที่สุด (K.279.62, K.290.59, K.701.63,) คัมภีร์มานว - 

ธรรมศาสตร์ เป็นคัมภีร์ที่มีอายุเก่าที่สุดในบรรดาคัมภีร์ประเภทสมฤติเชื่อว่าประพันธ์ขึ้นราว 200 ปี

ก่อนคริสต์ศักราช (Basham, 1954: 112; Flood, 1996: 56) โครงสร้างคัมภีร์มี 12 บท โดยเฉพาะ

บทที่ 7-9 มีเนื้อหาว่าด้วยการปกครองหรือหลักราชธรรมและหลักกฏหมาย (MacClish, 2018: 

256) การกำหนดให้มีตำแหน่งอาจารย์คฤหัสถ์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการปกครองในแต่ละ

อาศรมแสดงให้เห็นว่าศาสตร์ด้านนี้มีความสำคัญท่ีจะต้องเรียนรู้นอกจากศาสตร์ด้านภาษาและศาสนา 

 จากข้อมูลอาจจำแนกวิชาที่ใช้สอนในอาศรมทั้ง 3 แห่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ (1) วิชาด้านภาษา 

เป็นวิชาเกี่ยวกับศัพทศาสตร์หรือไวยากรณ์ (2) วิชาด้านศาสนา เป็นวิชาที่เน้นไปที่ความรู้ในคัมภีร์

ศาสนาของแต่ละนิกาย (3) วิชาด้านการปกครอง เป็นวิชาที่ปรากฏในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์

อาจารย์คฤหัสถ์เป็นผู้สอน 

 

อุปกรณ์การศึกษา  

 จารึกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนให้รายละเอียดเฉพาะปัจจัยเครื่องเลี้ยง

ชีพในแต่ละวันที่อาจารย์และนักศึกษาจะได้รับการจัดสรรถวายประจำวัน แต่มีการกล่าวถึงอุปกรณ์

การศึกษา ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจะได้รับการจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องประกอบพิธีถวาย 
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อุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ระเบียบยังกำหนดให้มี

คนจัดหาอุปกรณ์และคนช่วยบันทึกข้อมูลและดูแลรักษาหนังสือที่ได้จารไว้เรียบร้อยแล้วด้วย  

   

พึงให้ใบลานเปล่า หมึกผงดำ และเหล็กจาร แก่นักเรียนผู้เป็นคนดี พึงให้อาหารเป็น

พิเศษในสถานที่ เมื่อมีเทศกาลรื่นเริง 5 ครั้งด้วย (K.279.87, K.290.84, K.701.87)  

พึงกำหนดคนรับใช้หญิงและชายผู้ควรแก่การรับใช้ผลัดเปลี่ยนเวรกันจำนวนเท่านี้  

ในปักษ์ทั้งสองคือข้างขึ้นและข้างแรม ได้แก่ ผู้เขียน 2 คน คนดูแลราชกุฏิ 2 คน  

คนดูแลหนังสือ 2 คน คนจัดหาใบพลู 2 คน คนตักน้ำดื่ม 2 คน คนทำใบลาน 6 คน 

(K.290.95-96, K.701.97-98)  

 

 ข้อความดังกล่าวเป็นระเบียบกำหนดคนรับใช้ในอาศรมไว้ โดยผลัดเปลี่ยนเวรกันกำหนดเวลา

ข้างขึ้นและข้างแรม กำหนดไว้แต่ละแผนก ได้แก่ แผนกคนจาร 2 คน ‘เลขก’ แผนกคนรักษาราชกุฏิ 

2 คน ‘ราชกุฏิปาล’ แผนกคนรักษาห้องสมุด 2 คน ‘ปุสฺตกรกฺษินฺ’ แผนกคนจัดหาใบพลู 2 คน  

‘ตามฺพูลิก’ แผนกคนจัดหาน้ำดื่ม 2 คน ‘ปานียหาร’ แผนกคนทำใบลาน 6 คน ‘ปตฺตฺรการก’  

จากข้อมูลทำให้ทราบว่า ใบลานเป็นวัสดุใช้บันทึกข้อมูล ระเบียบในแต่ละอาศรมกำหนดให้มีคนจัดหา

ใบลาน 6 คนต่อปักษ์ ระเบียบยังกำหนดให้จัดสรรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ ใบลานเปล่า 

‘ริกฺตปตฺตฺร’ หมึกดำ ‘มษี’ เหล็กจาร ‘มฺฤษฺนา’ โดยอุปกรณ์ท้ัง 3 ชนิดนี้ หัวหน้าอาศรมต้องจัดถวาย

แก่นักศึกษาประจำ โดยนักศึกษาน่าจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลความรู้ที่ได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากอาจารย์ ระเบียบยังกำหนดให้มีคนบันทึกข้อมูล 2 คนในแต่ละปักษ์ คนที่ผลัดเปลี่ยน

เวรกันในแต่ละปักษ์น่าจะมีความชำนาญในการจารบันทึกข้อมูลได้ช่วยนักศึกษาบันทึกข้อมูลลงใน

ใบลานอีกข้ันตอน ระเบียบยังกำหนดให้มีคนจัดเก็บรักษาหนังสือ 2 คนต่อปักษ์ในแต่ละเดือน หนังสือ

ที่จัดเก็บรักษาน่าจะได้มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เริ่มจาก

กำหนดคนจัดหาใบลาน กำหนดคนที่จะบันทึกข้อมูล จัดอุปกรณ์การเขียนและบันทึก ได้แก่ ใบลาน

เปล่า หมึกดำ เหล็กจาร ถวายแก่นักเรียนซึ่งนักเรียนก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากอาจารย์  

เพ่ือมาบันทึกข้อมูลลงไว้ในใบลานอีกที เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วก็กำหนดคนเฝ้ารักษาอย่างดี  
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การสนับสนุนการศึกษา 

 ระเบียบกำหนดให้หัวหน้าอาศรมจัดสิ่งของและอาหารถวายแก่อาจารย์และนักศึกษา สิ่งของ

สำหรับถวายทุกวันเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน สิ่งของสำหรับถวายทุก 4 เดือนเป็น

อุปกรณ์เครื่องใช้สอยและอุปกรณ์สำหรับพิธีกรรมสำหรับอาจารย์ผู้สูงวัย ทั้งนี้อาจารย์และนักศึกษา  

มีหน้าที่ในการสอนและศึกษาเล่าเรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการกำหนดจำนวนสิ่งของถวาย 

ตามช่วงอายุด้วย รายละเอียดสิ่งของถวายในอาศรมมีดังนี้ 

 

ในทุกๆ วัน พึงถวายเครื่องยังชีพจำนวนมาก แก่นักบวชไวษณพผู้เป็นหนุ่มและผู้สูงอายุ

เป็นต้น ผู้ยินดีในการศึกษาเล่าเรียนสม่ำเสมอ พึงถวายไม้ชำระฟัน 4 ด้าม หมาก 8 ลูก 

ข้าวที่ได้จากข้าวสารครึ่งอาฒกะ ใบพลู 60 ใบ ไต้สำหรับตามไฟ 1 อัน และห่อเชื้อเพลิง 

1 ห่อ แก่อาจารย์และแก่นักศึกษา (K.279.73-75, K.290.72-74, K.701.75-77) 

 

 ข้อมูลกล่าวถึงระเบียบการถวายปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ (วฺฤตฺติ) แก่อาจารย์และนักศึกษา  

(อาจารฺย-พฺรหฺมจารินฺ) ในไวษณวาศรม สิ่งของถวายมีเครื่องอุปโภคจำพวกไม้ชำระฟัน 4 ด้าม  

(ทนฺตกาษฺ ) ไต้ไฟและห่อเชื้อเพลิงอย่างละชุด (ทีปิกามุษฺฏิ, เอธปูลก) เครื่องบริโภคจำพวกข้าวสาร 

(ตณฺฑุล) ครึ่งอาฒกะ หมาก (กฺรมุก) 8 ลูก ใบพลู (ตมฺพูลก) 60 ใบ ระเบียบในพราหมณาศรมและ

เสาคตาศรม (K.279.73-75, K.290.72-74) ก็มีจำนวนสิ่งของถวายเท่ากัน แตกต่างแต่การใช้ศัพท์

เรียกบุคคล ในพราหมณาศรมใช้คำว่า นักบวชผู้เป็นพราหมณ์ (พฺราหฺมณ ยติ) ส่วนในเสาคตาศรมใช้

ศัพท์เรียกบุคคลว่า นักบวชผู้เป็นภิกษุ (ภิกฺษุ ยติ) ซึ่งต่างจากไวษณาศรมใช้คำว่า ‘ไวษฺณว’ นอกจากนี้

ในแต่ละอาศรมยังกำหนดชุดปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพชนิดเดียวกันดังกล่าวข้างต้นถวายแก่อาจารย์และ

นักศึกษาเป็นจำนวนที่แตกต่างกันตามช่วงอายุด้วย ได้แก่  ถวายไม้สีฟัน 3 ด้าม อาหารที่ทำด้วย

ข้าวสาร 1 ปรัสถะ ใบพลู 40 ใบ หมาก 6 ลูก ใต้สำหรับตามไฟ 1 ด้าม ห่อเชื้อเพลิง 1 ห่อ แก่นักบวช

ผู้สูงอายุทั้งหมด (K.279.77-78, K.290.75-76, K.701.78-79) ส่วนนักบวชหนุ่มระเบียบกำหนดถวาย

ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพชนิดเดียวกันแต่ลดจำนวนลง ดังนี้ ถวายไม้สีฟัน 2 ด้าม ข้าวสารที่แบ่งได้ (กินได้) 

1 ปรัสถะ ใบพลู 30 ใบ หมาก 4 ลูก ใต้ไฟ 1 ด้าม ห่อเชื้อเพลิง 1 ห่อ แก่นักบวชหนุ่ม (K.279.79-80, 

K.290.77-78, K.701.80-81) จากข้อมู ลจะเห็ นว่ าสิ่ งของที่ ถวายเป็ นเครื่ องอุปโภคและบริ โภค 

ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก  
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การถวายอุปกรณ์เครื่องใช้สอยและอุปกรณ์สำหรับพิธีกรรม 

 ข้อมูลจารึกมีระเบียบกำหนดให้หัวหน้าอาศรมจัดสิ่งของเครื่องใช้สอยทั่วไปและอุปกรณ์  

ใช้สอยสำหรับพิธีกรรมในบางอาศรมถวายแก่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้สูงวัยตลอด

ระยะเวลา 4 เดือน ตามข้อมูลดังนี้  

 

หม้อน้ำ (คนโทน้ำ) 1 ใบ ภาชนะสำหรับธูป 1 ใบ และเตาไฟ 1 เตา อันควรแก่การใช้

สอยแต่ละชุด พึงถวายแก่อาจารย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และแก่อาจารย์ผู้สูงวัย เป็นสาตตวตา 

ตลอด 4 เดือน (K.701.86, 88) ขี้เถ้า 1 อาฒกะ ขี้เถ้าทำความสะอาดชฏา 1 อาฒกะ 

ภาชนะใส่ขี้เถ้า 1 ใบ ภาชนะสำหรับธูป 1 ใบ เตาไฟ 1 อัน คนโทน้ำ (หม้อน้ำ) 1 ใบ 

ทั้งหมดแต่ละชุดนั้น พึงถวายแก่อาจารย์ผู้เป็นพราหมณ์ และแก่อาจารย์ผู้เป็นนักบวชสูง

วัย ตลอด 4 เดือน (K.279.85-86, K.290.83-84) 

 

 ข้อมูลกล่าวถึงการถวายเครื่องใช้สอย 3 ชนิด ได้แก่ คนโทน้ำ, ภาชนะสำหรับธูป, และเตาไฟ

รวมเป็นเครื่องถวาย 1 ชุด โดยแต่ละชุดกำหนดมอบถวายแก่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้สูงวัย

แต่ละท่านในแต่ละอาศรม สิ่งของที่ถวายดังกล่าวมีกล่าวไว้เหมือนกันในอาศรมทั้ง 3 นิกาย ยกเว้น 

พราหมณาศรมมีกล่าวเพ่ิมเติมสิ่งของถวายสำหรับประกอบพิธีกรรม 3 ชนิด ได้แก่ ขี้เถ้า, ขี้เถ้าทำ

ความสะอาดชฏา, ภาชนะใส่ขี้เถ้า รวมเป็น 1 ชุด ถวายแก่อาจารย์แต่ละท่านผู้เป็นพราหมณ์และ  

แก่อาจารย์ผู้สูงวัยในพราหมณาศรม แสดงให้เห็นว่าวัตรปฏิบัติของอาจารย์ในอาศรมนี้ผู้ซึ่งนับถือ 

พระศิวะแตกต่างจากอาจารย์ในไวษณวาศรมและเสาคตาศรมซึ่งนับถือพระวิษณุและนับถือพุทธ 

สิ่งของดังกล่าวข้างต้นต้องถวายทุก 4 เดือน สังเกตว่าชื่อเรียกอาจารย์ในแต่ละอาศรมต่างกัน  

ในไวษณวาศรมและเสาคตาศรมเรียกนักบวชผู้ทรงคุณวุฒิด้วยชื่อว่า ‘อาจารย์’ (อาจารฺย) ส่วนใน 

พราหมณาศรมเรียกชื่อว่า ‘อาจารย์ผู้เป็นพราหมณ์’ (ทฺวิชาจารฺย)  ในไวษณวาศรมเรียกนักบวช 

ผู้สูงวัยว่า ‘อาจารย์สูงวัยผู้เป็นสาตตวตา’ (สาตฺตฺวตา)  ในพราหมณาศรมเรียกนักบวชผู้สูงวัยว่า 

‘อาจารย์ผู้เป็นนักบวชสูงอายุ’ (ปฺริวฺฤทฺธตปสฺวินฺ) ส่วนในเสาคตาศรมเรียกนักบวชผู้สูงอายุว่า 

‘อาจารย์ภิกษุผู้เถระ’ (วฺฤทฺธภิกฺษุ) 

 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าในแต่ละอาศรมมีการจัดถวายปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ ได้แก่เครื่องอุปโภค

และบริโภคแก่อาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกวันเหมือนกันทุกอาศรม มีการจัดถวายเครื่องใช้
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สอยสำหรับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ผู้สูงวัยตลอด 4 เดือนเหมือนกันทุกอาศรม มีการเพ่ิม

สิ่งของสำหรับประกอบพิธีกรรมในพราหมณาศรมซึ่งนับถือพระศิวะ ซึ่งในอาศรมผู้นั บถือพระวิษณุ

และนับถือพุทธไม่มีอุปกรณ์สำหรับพิธีดังกล่าว ชื่อเรียกอาจารย์ในแต่ละอาศรมแตกต่างกันตามลัทธิ 

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดอายุอาจารย์และนักศึกษาในการถวายปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพแตกต่างกันด้วย 

ข้อมูลจารึกยโศธราศรมนอกจากกล่าวถึงการศึกษาในอาศรม ซึ่งแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของอาศรม

ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนแล้ว ข้อมูลยังกล่าวถึงระเบียบและบทลงโทษ ดังที่  

จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป 

 

5.2.5 ระเบียบและบทลงโทษในอาศรม 

 ในวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อาณาจักรอินเดียโบราณปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย 

ตามข้อมูลในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ พระราชามีอำนาจตรากฏหมาย (ธรฺม) รวมทั้งจารีตต่างๆ 

(Olivelle, 2005: 154) ในอาณาจักรเขมรโบราณก็เช่นเดียวกัน ซึ่งปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตย 

โดยมีพระราชาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักร พระองค์มีอำนาจในการวางกฏเกณฑ์และระเบียบ

ต่างๆ ในจารึกยโศธราศรมพระเจ้ายโศวรมันทรงวางระเบียบไว้ประจำอาศรมแต่ละแห่งแล้วถวายไว้

ให้แก่เทพองค์ประธานในอาศรมนั้น (K.95.36) ตามความเชื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดู กฏหมายหรือ

ธรรมมีที่มาจากเทพ พระพรหม-ปชาบดีสร้างมนุษย์องค์แรกคือพระมนูเพ่ือปกครองประชาชนพร้อม

ทั้งสร้างทัณฑะเป็นผู้ช่วย (Olivelle, 2005: 154) ประชาชนผู้มีความเชื่อในศาสนาหรือเทพที่ตน 

นับถือต้องเชื่อฟังต่อกฏหมายที่มีที่มาจากศาสตร์นั้นรวมทั้งเคารพและเชื่อฟังต่ อพระราชาผู้ตรา

กฎหมายนั้นด้วย พระราชาทรงวางระเบียบที่จะพึงปฏิบัติไว้ในอาศรม  โดยมีหัวหน้าอาศรมที่แต่งตั้ง

ไว้เป็นคนจัดการและบริหารทรัพย์สมบัติต่างๆที่ถวายไว้ในอาศรมเป็นกรรมสิทธิ์ของอาศรมไม่ควร

เคลื่อนย้ายหรือนำไปที่ อ่ืน แม้กระทั่งพระราชาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามอ่ืนๆ 

สำหรับแขกบุคคลต่างๆ ผู้เข้ามาใช้อาศรม (อาศัยทำพิธีกรรม) บุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณอาศรม 

บุคลากร รวมทั้งบุคคลอื่นๆ (คนจรมา) ด้วย พร้อมกับตั้งบทลงโทษไว้ด้วย ดังข้อมูล  

 

ระเบียบสำหรับทรัพย ์

 อาศรมเป็นองค์กรศาสนาและมีบุคลากรแผนกต่างๆคอยขับเคลื่อนกิจกรรมในอาศรมให้

ดำเนินไปได้ ทรัพย์สินต่างๆ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้เกิดประโยชน์สำหรับแขกและบุคลากร 
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ส่วนมากผู้ทำการสถาปนาอาศรมจะมอบถวายทรัพย์พร้อมกันในวันสถาปนาอาศรม และทรัพย์สินที่

ถวายตกเป็นของอาศรม และผู้สถาปนาจะมอบถวายแก่เทพที่เป็นองค์ประธานในอาศรมนั้น แล้วมี

การกัลปนาจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนที่เกี่ยวข้องไม่ว่า

จะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในอาศรมและเกี่ยวข้องกับอาศรมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมีการระบุ

ทรัพย์สิ่งของวางระเบียบคนดูแลทรัพย์สิ่งของในอาศรมไว้ ดังข้อมูลในจารึก 

 

ทรัพย์มีแก้ว ทอง เงินเป็นต้น โค ม้า ควาย ช้าง (คนรับใช้) ชายและหญิงทั้งหลาย ที่ดินและ

สวนทั้งหลาย และทรัพย์สินอ่ืนๆ เหล่านั้น ทั้งหมด อันพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่าศรียโศวร

มัน พระราชทานแล้วในอาศรมอันเป็นของพระองค์นี้ เป็นสิ่ งที่ ไม่ควรถูกนำไปที่ อ่ืน  

แม้พระราชาเองก็ไม่มีสิทธิ์นำไป คนอ่ืนๆ ด้วยเหมือนกัน (K.95.37-38) เครื่องประดับที่ทำ

ด้วยรัตนะต่างๆ ผ้าประดับด้วยทอง ภาชนะใส่น้ำเคลือบเงาและเคลือบสีเงินสีทอง กระโถน

ทั้งหลาย ชุดเครื่องใช้สอยมีวอ พัด ฉัตร หางนกยูง เหยือก และอุปกรณ์เครื่องบูชา ที่ทำมา

จากทองและเงิน เป็นจำนวนมาก (K.323.60-61) สระน้ำอันประกอบไปด้วยความใสสะอาด

และงดงาม พระองค์สร้างเองกับมือ สร้างเป็นรูป 4 เหลี่ยม ด้วยความงดงามน่ายินดี

ทั้งหลาย เหมือนกับเทพตวัษฏฤสร้างวงแห่งจันทร์ไม่ให้มีรูปกวาง ชายและหญิงที่งดงาม  

ซึ่งมีความชำนาญในการฟ้อนและขับร้องเป็นต้น หมู่บ้านส่วยทั้งหมด ที่ดินและสวนทั้งหมด 

พระเจ้ายโศวรมันผู้เป็นจอมแห่งราชา ผู้มีเดชานุภาพอันรุ่งเรืองไปทั่วทั้งโลก ถวายสิ่งของ

ทั้งหมดนี้แล้วในวันสถาปนา (K.323.62-64) กษัตริย์ผู้เป็นเจ้าสูงสุด ไม่พึงเอาคนรับใช้  

ทั้งปวงของเทพทั้งหลายมีพระศรีอินทรวรเมศวรเป็นต้นไปใช้งานส่วนตน ถ้าในอาณาจักร 

ในสมัยนั้นมีกองทัพของข้าศึกเข้ามาถึง พึงเอาคนรับใช้เหล่านั้นไปใช้งานได้ เพื่อความพินาศ

แห่งข้าศึกนั้น แต่ว่าในเวลาอ่ืนและเวลาไหนๆ ก็ไม่ควรนำไปใช้ (K.323.65-66) ทรัพย์พร้อม

กับคนรับใช้ของอาศรมนี้อันเจ้าของได้รับมาหลังจากถูกใช้สอยและทำอาศรมให้เจริญขึ้น

แล้วไม่ควรนำไปใช้ที่อ่ืน (K.279.95, K.701.95, K.290.92) เครื่องใช้สอยอันเป็นอุปกรณ์

ของอาศรมมีทองและเงินเป็นต้น ภาชนะสำหรับขี้เถ้า  (ภสฺม) และไม้ (ทณฺฑ) เป็นต้น  

อันได้รับกัลปนาไว้แล้ว เพ่ือใช้สำหรับภิกษา (ไม่พึงนำไปใช้ที่อ่ืน) (K.279.96) เครื่องใช้สอย

ทั้งหมดมีอุปกรณ์จำพวกทองและเงินด้วยของเทวสถานอาศรมนี้ไม่ควรนำไปที่อ่ืนจากที่นี้ 

(K.701.96) สิ่งใช้สอยของอาศรมมีอุปกรณ์ทำจากทองและเงินเป็นต้น ภาชนะสำหรับ 
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ขออาหาร (ภิกฺษาภาชน-) และถาด(จกฺร)เป็นต้นอันจัดแจงไว้สำหรับภิกษาไม่ควรนำไปใช้ 

ในที่อ่ืน (K.290.94) 

 

จากข้อมูลระเบียบให้รายการทรัพย์ของอาศรมแต่ละอาศรมไว้และห้ามนำทรัพย์ ไปใช้

ประโยชน์ในที่ อ่ืนนอกจากใช้ประโยชน์ในอาศรม  จากรายการทรัพย์ที่ปรากฏในอาศรมสามารถ 

จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) สังหาริมทรัพย์ เป็นสิ่งของที่เคลื่อนที่นำไปที่อ่ืนได้ ได้แก่ ทรัพย์มีค่า

จำพวกเครื่องประดับแก้ว แหวน เงินทอง ทรัพย์จำพวกอุปกรณ์เครื่องบูชาและประกอบพิธีกรรม เช่น 

ชุดเครื่องใช้สอยมีวอ พัด ฉัตร หางนกยูง เหยือก และอุปกรณ์เครื่องบูชา ที่ทำมาจากทองและเงิน 

ภาชนะใส่ขี้เถ้า ทรัพย์จำพวกเครื่องใช้สอย เช่นภาชนะสำหรับขออาหาร ถาดใส่อาหาร ทรัพย์จำพวก

สิ่งมีชีวิต เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย (2) อสังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ที่ดิน  

ที่นา สวน หมู่บ้านส่วย สระน้ำ ทรัพย์ทั้งสองประเภทดังกล่าว ระเบียบกำหนดห้ามเคลื่อนย้ายจาก

อาศรม แม้กระทั่งพระราชาเองผู้ถวายอาศรมและเป็นเจ้าของก็ไม่สามารถนำทรัพย์ไปใช้ประโยชน์

ส่วนพระองค์ได้ คนรับใช้ในอาศรมก็อนุโลมเป็นทรัพย์ของอาศรมเพราะพระเจ้ายโศวรมันผู้ถวาย 

ได้มอบให้แก่เทพในอาศรม พระราชาผู้เป็นเจ้าของก็ไม่สามารถนำไปใช้งานสำหรับประโยชน์  

ส่วนพระองค์ได้ นอกจากมีความจำเป็นเมื่อเกิดศึกสงครามขึ้นในอาณาจักร ระเบียบอนุญาตให้เกณฑ์

คนงานในอาศรมไปช่วยรบได้ ทรัพย์ของอาศรมทั้งหมดมีหัวหน้าแผนกรักษาสิ่งของคอยจัดการบริหาร

ลงบันทึกไว้ ข้อมูลจารึกนอกจากให้รายการทรัพย์สินอาศรมแล้ว ยังให้ข้อมูลระเบียบข้อควรปฏิบัติ 

ในบริเวณอาศรม ดังที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป   

 

ระเบียบข้อปฏิบัติในบริเวณอาศรม 

 ในบริเวณอาศรมมีพ้ืนที่เป็นสัดส่วนเฉพาะเป็นที่รับรู้ชัดเจนสำหรับบุคลากรและแขกในสมัย

นั้น เมื่อเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละพ้ืนที่ของอาศรม แต่ในปัจจุบันเป็นการยากที่จะเข้าใจขอบเขตและ

สัดส่วนพ้ืนที่ใช้ประโยชน์บริเวณอาศรม อาศรมประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างจากส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ

ปรางค์ปราสาทที่สร้างจากวัสดุคงทน เช่นหิน ศิลาแลง ซ่ึงยังปรากฏร่องรอยให้เห็นเป็นหลักฐาน  

ส่วนสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ รอบอาศรมสร้างจากวัสดุจำพวกไม้เป็นวัสดุไม่คงทนเมื่อเวลาผ่านไปนานหลาย

ร้อยปีทำให้สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณรอบอาศรมผุพังเสื่อมสลายไป ส่วนปรางค์ปราสาทยังคงปรากฏ

ร่องรอยเป็นหลักฐาน ภายในบริเวณอาศรมแต่ละแห่งมีการประดิษฐานรูปเคารพไว้ประจำปราสาท 
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โดยเฉพาะอาศรมนอกเมืองพระนครบางแห่งยังปรากฏปรางค์ปราสาทให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น

ปราสาทโลเลยพระเจ้ายโศวรมันทรงสร้างและสถาปนาเป็นปูชนียสถานเพ่ืออุทิศให้บรรพบุรุษและ 

มีฐานะเป็นอาศรมด้วย ทำให้ทราบว่าอาศรมมีปรางค์ปราสาทประธานเป็นแกนกลางอาศรม และ

กิจกรรมในอาศรมส่วนมากเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม เช่นการบูชาบรรพบุรุษและเทพประจำอาศรม  

การวางระเบียบข้อปฏิบัติและข้อห้ามในบริเวณอาศรมเพ่ือความเรียบร้อยและเป็นการแสดงความ

เคารพต่อสถานที่ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงออกเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีกรรม 

ในขั้นตอนต่อไป จารึกยโศธราศรมปรากฏระเบียบข้อปฏิบัติในบริเวณอาศรม ดังนี้ 

 

พระราชา, พราหมณ์, พระราชโอรส สามารถเข้าไปภายในพระราชกุฏิได้โดยไม่ต้องถอด

เครื่องประดับ ไม่มีความผิดในบริเวณอาศรม ส่วนคนอ่ืนนอกจากพระราชา พราหมณ์ และ

พระราชโอรสนั้น เป็นสามัญชนคนธรรมดาไม่พึงใส่เครื่องประดับ ไม่พึงประดับพวงมาลัย

เป็นต้นยกเว้นดอกนันทยาวรรต ไม่พึงใส่เครื่องประดับสีทอง ยกเว้นเครื่องประดับหูบางๆ 

ไม่พึงเคี้ยวอาหารทั้งไม่ควรกินหมากด้วย ไม่พึงกระทำการทะเลาะกัน ทั้งคนเลวทรามก็ไม่

ควรเข้าไปในบริเวณอาศรม (K.95.39-42) ยกเว้นเฉพาะพระราชาเท่านั้น, เมื่อบุคคล

ทั้งหลายมาถึงด้านหน้า(อาศรม)ไม่พึงกางร่มและพึงลงจากยานตั้งแต่ระยะไกลภายนอก 

(K.95.44) ในบริเวณอาศรมกษัตริย์  (นฺฤปติ) และพระราชโอรส (นฺฤปาตฺมช) เท่านั้น

สามารถทรงผ้าและเครื่องประดับเสด็จมาทางประตูใหญ่ได้ โดยไม่มีความผิด, ส่วนพราหมณ์

(วิปฺร) นักบวช (ยติ) ขุนนาง (มนฺตริ) และแม่ทัพ (พลาธิป) ไม่สามารถประดับเครื่องประดับ

เข้ามาได้ พราหมณ์เป็นต้นพร้อมคนธรรมดาทั่วไป ไม่พึงสวมใส่เครื่องประดับ ไม่พึงใส่

เครื่องประดับอันทำจากทอง ยกเว้นตุ้มหู อันเล็กๆ ไม่พึงประดับดอกไม้เป็นต้น ยกเว้น

ดอกนันทยาวรรต ไม่พึงเคี้ยวหมาก พึงคายทิ้งทางด้านนอกอาคารฟ้อนรำเป็นต้น  ไม่พึงนุ่ง

ผ้ามีสีคราม(ดำ)และสีฉูดฉาด ไม่พึงทำการทะเลาะกัน ไม่พึงเข้าไปในระหว่างกินอาหาร และ

ไม่พึงถืออาวุธเข้าไป (K.323.67-69) คนที่มาถึงทางด้านเหนือ หน้าประตูจตุรมุข ในบริเวณ

ลานอาศรม ไม่ควรกางร่มและควรก้าวลงจากยาน (K.323.72)  

 

จากข้อมูลระเบียบกำหนดข้อควรปฏิบัติเมื่อเข้ามาในบริเวณอาศรมสำหรับแขกที่มีบรรดาศักดิ์ 

ชั้นต่างๆ เช่น ข้อปฏิบัติก่อนจะเข้ามาในลานอาศรม อาจเป็นบริเวณภายในกำแพงชั้นในของอาศรม 
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เมื่อมาถึงบริเวณด้านหน้าประตู ระเบียบกำหนดให้พระราชาเท่านั้นไม่ต้องเสด็จลงจากพาหนะและ

สามารถกั้นฉัตรได้ ส่วนบุคคลมีตำแหน่งรองลงมาจากกษัตริย์ต้องลงจากยานพาหนะและเก็บร่มก่อน

จึงจะสามารถเข้ามาในบริเวณลานอาศรมได้ ข้อปฏิบัติสำหรับการแต่งกาย ในจารึกเขาพระบาท K.95 

ระเบียบอนุญาตให้พระราชา พราหมณ์ พระโอรส สามารถแต่งกายเต็มยศไม่ต้องถอดเครื่องประดับ

ออกสามารถเข้าไปในพระราชกุฏิได้ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นห้องในปรางค์ปราสาท ส่วนระเบียบ

ในจารึกโลเลย K.323 อนุญาตให้เฉพาะพระราชาและพระโอรสเท่านั้นสามารถทรงพระภูษา

เครื่องประดับเข้ามาในบริเวณอาศรมได้ ส่วนผู้ที่มีบรรดาศักดิ์รองลงมาตั้งแต่พราหมณ์ ขุนนาง 

นักบวช สามัญชน ไม่สามารถประดับเครื่องประดับเข้ามาในบริเวณอาศรม เครื่องประดับของ

พราหมณ์ ขุนนาง นักบวช อาจเป็นเครื่องประดับตามยศศักดิ์ ส่วนสามัญชนคนธรรมดาเป็น

เครื่องประดับทั่วไป เครื่องประดับบางชนิด เช่นตุ้มหู และดอกนันทยาวรรตระเบียบอนุญาตให้นำเข้า

ไปในบริเวณอาศรมได้ นอกจากนี้ระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายยังห้ามใส่ผ้าสีดำ(นีล)และผ้าสีฉูดฉาด

(วิจิตฺร)เข้ามาในบริเวณอาศรมด้วย ระเบียบห้ามบริโภคอาหารและกินหมากภายในบริเวณอาศรม 

ก่อนจะเข้ามาควรคายทิ้งนอกอาคารฟ้อนรำ เมื่อเข้ามาภายในบริเวณควรสำรวมไม่ทำการทะเลาะ

วิวาทกัน นอกจากระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้ประโยชน์ในอาศรมแล้ว ข้อมูลจารึกยังกล่าวถึง

ระเบียบข้อห้ามในบริเวณอาศรม ดังที่จะวิเคราะห์ต่อไป  

 

ระเบียบข้อห้ามในบริเวณอาศรม 

อาศรมเป็นสถานที่อยู่อาศัยของนักบวช และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม บุคคลทุกชน

ชั้นในเขมรโบราณสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในอาศรมได้ แต่มีระเบียบข้อห้ามสำหรับการเข้ามา  

ในบริเวณอาศรมสำหรับบุคคลบางจำพวก ห้ามมีการจับกุมคนหนีภัยมาพ่ึงพาในบริเวณอาศรม  

ห้ามสตรีเข้าไปในกุฏิ  ภายในบริเวณอาศรมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเขตอภัยทานห้ามล่าสัตว์  

ในบริเวณรอบอาศรม ดังข้อมูล 

 

ไม่ควรดูหมิ่นใครๆ ไม่ควรจับกุมบุคคลทั้งหลาย ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมดังว่ามานี้เป็นต้น 

ในบริเวณลาน(อาศรม)พระศิวะนี้  (K.323.71)  คนมีอวัยวะบกพร่อง คนมีร่างกายพิการ  

คนไม่รู้สำนึกบาป (ฆาตกร) คนค่อมและเตี้ย คนมีบาปหนา และคนหลักลอยไร้ที่อยู่   

คนมีร่างกายถูกโรคร้ายเบียดเบียนเช่นโรคเรื้อน คนเลวทรามถูกประณาม คนทั้งหมดนี้  
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ในเวลาไหนๆ ก็ไม่ควรเข้าไปบริเวณอาศรมพระศิวะ (K.323.75-76) ผู้ไม่มีความผิด  

(อปาตกิน) ถูกภัยคุกคาม หนีมาแล้วขออาศัยหลบภัยในบริเวณอาศรมนี้ ไม่พึงส่งตัวคน

เหล่านั้นแก่คนลงโทษ (ปีฑยิตฺฤ) ทั้งไม่พึงจับกุมพวกเขาด้วย ภายในอาศรมไม่ควรทำร้าย

และแสดงความโลภต่อคนอ่ืน ด้วยกาย วาจา ใจ ภายนอกอาศรมด้วยเหมือนกัน ไม่พึง

เบียดเบียนสัตว์ที่ไม่พึงเบียดเบียน (อวธก) ทุกชนิดในบริเวณใกล้อาศรม และในบริเวณ 

บารายยโศธรตฏากะด้วย. (K.279.89-91, K.701.89-91, K.290.87-89) สตรีเหล่าใดผู้เป็น

ราชธิดา (ราชาตฺมชา) ราชนัดดา (ราชเปาตฺรี) และผู้ เป็นสตรีสูงอายุของพระราชา 

(ราชวฺฤทฺธสฺตฺรี) สตรีเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการนับถือเหมือนแขกคนอ่ืนๆ ในอาศรมนี้ ไม่พึง

ขึ้นไปสู่กุฏิ สตรีเหล่าอ่ืนนอกนั้นเป็นสตรีต่ำทราม (หีนา) หรือมีชื่อเสียงฉาวโฉ่ (จตุรวิภฺรมา) 

แม้มาถึงแล้ว (ผู้เป็นแขก-ไม่ได้เชิญ-อภฺยาคตา) ย่อมไม่ควรเข้าไปในอาศรมนี้ (K.279.92-

93, K.701.92-93, K.290.90-91) 

 

จากข้อมูลในบริเวณลานอาศรมระเบียบห้ามจับกุมบุคคลที่เข้ามาในบริเวณลานอาศรม จารึก

ประจำอาศรมในเมืองพระนครมีระเบียบห้ามทำการจับกุมบุคคลที่ไม่มีความผิดหนีมาพ่ึงพาอาศัย 

ในบริเวณอาศรม แม้ว่าคนที่มีหน้าที่จับกุมคนทำความผิดจะตามมาถึงอาศรม แต่ก็ไม่ควรส่งบุคคลผู้ไม่

มีความผิดให้ไปดำเนินคดี ทั้งไม่ควรจับกุมคนที่ไม่มีความผิดกักบริเวณไว้ในอาศรมด้วย ระเบียบ

อาศรมห้ามบุคคลบางจำพวกส่วนมากเป็นผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรง ร่างกายพิการ ข้อมูลจารึกประจำ

อาศรมนอกเมืองพระนครให้รายชื่อบุคคลลักษณะต้องห้ามเข้ามาในบริเวณอาศรม ดังนี้ (1) คนมี

อวัยวะบกพร่อง (2) คนมีร่างกายพิการ (3) คนไม่รู้สำนึกบาป (ฆาตกร) (4) คนค่อมและเตี้ย (5) คนมี

บาปหนา (6) คนหลักลอยไร้ที่อยู่ (7) คนมีร่างกายถูกโรคร้ายเบียดเบียนเป็นโรคเรื้อน (8) คนเลว

ทรามถูกประณาม ในจารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครให้ข้อมูลระเบียบห้ามสตรีบางจำพวกเข้ามา

ในบริเวณอาศรม เช่น สตรีผู้ประพฤติเลวทราม (หีน) สตรีผู้มีชื่อเสียงฉาวโฉ (จตุรวิภฺรม) นอกจากนี้

ระเบียบยังจำกัดสตรีเข้าไปในพืนที่บางบริเวณแม้จะเป็นสตรีสูงศักดิ์ก็ตาม เช่น ห้ามพระราชธิดา  

พระราชนัดดา สตรีสูงวัยของกษัตริย์เข้าไปในบริเวณกุฏิ อาศรมในเมืองพระนครกินพ้ืนที่บริเวณ

กว้างขวางซึ่งรวมบริเวณรอบบารายยโศธรตฏากะด้วยซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของหัวหน้าอาศรมแต่ละ

อาศรม ระเบียบห้ามมีการล่าสัตว์ในบริเวณดังกล่าว นอกจากมีระเบียบข้อห้ามในบริ เวณอาศรมแล้ว 

ยังมีระเบียบกำหนดโทษสำหรับแขกและบุคลากร ดังที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป  
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โทษปรับในอาศรม 

 ระเบียบในอาศรมนอกจากกำหนดหลักที่ควรปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 

และนอกจากกำหนดบทลงโทษสำหรับนักบวชเมื่อมีความประพฤติไม่ดีให้ขับไล่ออกจากอาศรม 

รวมทั้งหัวหน้าอาศรมถ้าไม่ทำตามพระราชโองการก็จะถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้ว ยังปรากฏ

บทลงโทษที่กำหนดไว้ในอาศรมสำหรับบุคคลต่างๆ โดยสามารถจำแนกเป็นบทลงโทษสำหรับ

บุคคลภายนอกผู้เป็นแขกและบุคลากรอาศรมด้วย ดังข้อมูล 

 

โทษปรับสำหรับแขก 

จารึกยโศธราศรมมีระเบียบกำหนดบทลงโทษไว้ในอาศรมสำหรับแขกและบุคลากร เมื่อมีการ

ละเมิดระเบียบ จารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครไม่ได้ให้รายละเอียดการลงโทษแขกหรือ 

ผู้มีตำแหน่งในอาศรม ยกเว้นเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าอาศรมถ้ามีการละเมิดคำสั่งของกษัตริย์ก็จะได้รับ

โทษปลดออกจากตำแหน่ง (K.290.101, K.701.103) โดยเฉพาะจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 ระบุ

ไว้ว่า ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นในอาศรมให้ขุนนางรายงานความผิดแก่พระราชา (K.290.106) แต่ก็ไม่ได้ให้

รายละเอียดความผิดสำหรับบุคคลตำแหน่งใด นอกจากนี้ในบางอาศรมยังมีระเบียบให้มีการเนรเทศ

นักบวชผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมออกนอกบริเวณอาศรม (K.95.42, K.290.71) จารึกโลเลย 

K.323 เป็นจารึกประจำอาศรมนอกเมืองพระนครให้รายละเอียดโทษสำหรับความผิดที่เกิดขึ้ น 

ในอาศรมไว้สำหรับแขกและบุคลากร โดยเน้นไปที่โทษปรับเป็นสำคัญ ดังข้อมูล 

 

ถ้าพราหมณ์เหล่าใด (ทฺวิช) เพราะมีทิฏฐิมานะละเมิดพระราชโองการนี้ (ศาสน) พราหมณ์

เหล่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการลงโทษทางร่างกายเป็นต้น แต่ควรถูกขับไล่ออกจากบริเวณ

อาศรมนี้ ส่วนพระราชโอรสทั้งหลาย (ราชปุตฺร) ต้องถูกบังคับให้จ่ายค่าปรับนับด้วยจำนวน

ทอง 20 ปละ ส่วนสำหรับพระราชวงศ์ (นฺฤปติชฺญาติ) และขุนนาง (มนฺตฺรินฺ) พึงถูกปรับ

จำนวนครึ่งหนึ่งจากพระราชโอรสเหล่านั้น สำหรับคนที่มีฉัตรด้ามทอง (เหมทณฺฑาตปตฺรินฺ) 

ต้องถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่งของพระราชวงศ์และขุนนางนั้น ส่วนหัวหน้าเศรษฐี  (มุขฺย-

เศฺรษฺฐินฺ) ต้องถูกปรับจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้มีฉัตรด้ามทองนั้น นักบวชผู้นับถือพระศิวะและ

พระวิษณุเป็นต้น (ไศวไวษฺณวกาทิ) พึงถูกปรับทรัพย์อันมีระเบียบเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งต่อ

จากพวกเศรษฐี ส่วนระเบียบค่าปรับครึ่งหนึ่งต่อจากนักบวชผู้นับถือพระศิวะและพระวิษณุ
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นั้น เป็นระเบียบสำหรับสามัญชนคนธรรมดาทั้งหลาย (สามานฺย) ถ้าหากบุคคลธรรมดา

สามัญไม่สามารถจ่ายค่าปรับเป็นทรัพย์ได้ พึงลงโทษตีบุคคลเหล่านั้นด้วยหวายที่หลัง 100 

ครั้ง นี้คือ ‘ระเบียบคำสั่ง’(อนุศาสน) (K.323.78-82) 

 

จากข้อมูลระเบียบกำหนดโทษสำหรับแขกไว้ตามลำดับฐานันดรศักดิ์ โทษที่กำหนดไว้มี 2 อย่าง 

คือโทษปรับและโทษทางร่างกาย ระเบียบกำหนดโทษปรับสำหรับแขกผู้มีตำแหน่งตามฐานันดรศักดิ์

และสามัญชนเท่านั้น และสามัญชนถ้าไม่สามารถจ่ายค่าปรับเป็นเงินได้ ระเบียบกำหนดให้ลงโทษ 

ทางร่างกายโดยการโบยตีที่หลัง ส่วนแขกอาศรมผู้เป็นพราหมณ์ระเบียบห้ามลงโทษปรับหรือลงโทษ

ทางร่างกาย ระเบียบกำหนดให้ไล่ออกไปจากบริเวณลานอาศรมเท่านั้น จากข้อมูลระเบียบการ

กำหนดโทษในอาศรมดังกล่าว ทำให้เห็นร่องรอยการลงโทษใกล้เคียงคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์  

โดยคัมภีร์นี้อนุญาตให้ลงโทษทางร่างกายได้เฉพาะคนที่อยู่ใน 3 วรรณะ ได้แก่ กษัตริย์ ไวศยะ และ

ศูทร เท่านั้น ส่วนวรรณะพราหมณ์ให้ลงโทษด้วยการเนรเทศ (Olivelle, 2005: 173-74) แต่ข้อมูล

ในจารึกยโศธราศรมระเบียบกำหนดเฉพาะโทษปรับสำหรับผู้มีฐานันดรศักดิ์เท่านั้น จากข้อมูลข้างต้น

จะเห็นว่าโทษปรับสำหรับแขกมีการกำหนดแตกต่างกัน ได้แก่ (1) พระราชโอรสมีโทษปรับ 20 ปละ12 

(2) สมาชิกราชวงศ์ 10 ปละ (3) ขุนนางตำแหน่งมนตรี 10 ปละ (4) ขุนนางฐานันดรศักดิ์ฉัตรด้าม

ทอง 5 ปละ (5) มหาเศรษฐี 2 ปละครึ่ง (6) นักบวช 1 ปละกับ 1 สุวรรณะ (7) สามัญชน 2 สุวรรณะ

กับ 8 มาสะ นอกจากโทษปรับสำหรับแขกในอาศรมแล้ว ข้อมูลจารึกยังกล่าวถึงระเบียบโทษปรับ

สำหรับบุคลากร ดังที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป    

 

โทษปรับสำหรับบุคลากร 

 จารึกยโศธราศรมได้กำหนดโทษไว้สำหรับบุคลากรผู้มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกต่างๆ  

โดยกำหนดโทษปรับเป็นเงินมีมูลค่า ตั้งแต่ 20 ปละ จนถึงจำนวน 1 ปละ ตามความสำคัญของหัวหน้า

แต่ละแผนก ถ้าไม่สามารถจ่ายค่าปรับเป็นเงินตามจำนวนดังกล่าว สามารถจ่ายค่าปรับด้วยทรัพย์

อย่างอ่ืนแทนได้ ตามข้อมูล ดังนี้  
 

12  ‘ปละ’ เป็นชื่อหน่วยนับสำหรับสิ่งของมีค่า คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ให้ข้อมูลชื่อหน่วยนับบางชื่อ ดังนี้  3 ยวะ มีค่าเท่ากับ 1 กฤษณ

ละ, 5 กฤษณละ เท่ากับ 1 มาสะ, 16 มาสะ เท่ากับ 1 สุวรรณะ, 4 สุวรรณะ มีค่าเท่ากับ 1 ปละ, 10 ปละ มีค่าเท่ากับ 1 ธรณะ  

ดูเพิ่มเติมชื่อหน่วยนับสิ่งมีค่าในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ อัธยายที่ 8 โศลกที่ 32-37 (Olivelle, 2005: 174) 
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ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดนี้ที่ได้กำหนดจัดแจงไว้ เช่นการบูชา(พิธีกรรม)อุปกรณ์

สำหรับบูชา เวลาสำหรับทำพิธีกรรม ความบริสุทธิ์ พึงมีการละเมิดทำให้เสียหาย ผู้ดูแล

ทั้งหลายมีหัวหน้าอาศรมเป็นต้น (กุลปตฺยาทิ-อธฺยกฺษ) พึงจ่ายค่าปรับเป็นทอง 20 ปละเป็น

ต้นจนถึงจำนวน 1 ปละเป็นที่สุดตามลำดับความผิด แต่ว่า เมื่อความผิดอันหัวหน้าอาศรม

เป็นต้น  (กุลปตฺยาทิ ) ไม่สามารถชดใช้คืนครบถ้ วนได้  ผู้มี ความผิดต้องจ่ายด้วย

สังหาริมทรัพย์ (ทฺรวิณ ) ตามสมควรแก่ความผิดที่ทำตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสม  

ถ้าปุโรหิต (ปุโรหิต) พึงละเมิดเวลาสำหรับประกอบพิธีกรรม (ไม่ทำตามเวลาที่กำหนดไว้ให้

ถูกต้อง) ต้องถูกปรับเงินเป็นจำนวน 20 ปละ ส่วนผู้ทำพิธีกรรม (ยาชก) ต้องถูกปรับเป็นเงิน

จำนวน 10 ปละ ถ้าหัวหน้าคนรักษาประตู  (ทฺวาราธฺยกฺษ) และคนจดบันทึก (เลขก)  

พึงละเลยหน้าที่ของตน ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวน 5 ปละ ส่วนผู้ช่วย  (อุปกลฺปก)  

ต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวน 3 ปละ หัวหน้าแผนกคนงาน (การี-อธฺยกฺษ) หัวหน้าแผนก

คนดูแลครัว (มหานสาธฺยกฺษ) และหัวหน้าคนดูแลแผนกปฏิคม (อาคมาธฺยกฺษก) รวมทั้ง

หัวหน้าคนดูแลบริเวณลานอาศรมด้วย (องฺคนาธิปติ) พึงเสียค่าปรับเป็นเงิน 3 ปละ เมื่อเงิน

และทองไม่เพียงพอ พึงให้จ่ายทรัพย์อ่ืนๆแทนก็ได้ นี้เป็นระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับนักบวช 

(ตปสาธีน) (K.323.83-89)  

 

 จากข้อมูลจะเห็นว่า ระเบียบกำหนดโทษปรับสำหรับบุคลากรโดยยึดตามความสำคัญมาก

น้อยของตำแหน่ง เช่นถ้าเป็นหัวหน้าอาศรมและปุโรหิต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายและสำคัญ 

เพราะหัวหน้าอาศรมต้องคอยดูแลจัดการทรัพย์สินสิ่งของในอาศรมและควบคุมหัวหน้าแผนกอ่ืนด้วย

ถ้ามีการละเลยก็จะเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมมาก ส่วนปุโรหิตซึ่งเป็นตำแหน่งสูงมีหน้าที่ควบคุม

พิธีกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม หากมีความผิดพลาดก็จะเกิดความเสียหายต่อพิธีกรรม การประกอบ

พิธีกรรมก็จะไม่มีผลตามที่กำหนดไว้ในคัมภีร์ ส่วนหัวหน้าแผนกอ่ืนๆ ก็มีความสำคัญรองลงมา  

ตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบจะมีโทษปรับจำนวนน้อยกว่าคนมีตำแหน่งสูงตามลำดับ นอกจากมีระเบียบ

กำหนดโทษแล้ว ในตอนท้ายจารึก ยังปรากฏการแสดงความประสงค์ การสาปแช่ง การอวยพร  

ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของจารึก ดังที่จะวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไป 
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5.2.6 การแสดงความประสงค์ การสาปแช่ง และการอวยพร 

 จารึกยโศธราศรมมีโครงสร้างเนื้อหาส่วนลงท้ายจารึกซึ่งเหมือนกับวรรณคดีสันสกฤตประเภท

บทละครและวรรณคดีสันสกฤตประเภทอ่ืนๆ มีคำแสดงความปรารถนาหรือให้พร นอกจากนี้ยังมีคำ

สาปแช่งซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของจารึก เพราะส่วนมากจารึกจะสถาปนาไว้คู่กับศาสนสถานเพ่ือชี้แจง

รายละเอียดเพ่ือให้ศาสนสถานนั้นดำรงอยู่ตลอดไป การให้พรและสาปแช่งจึงมีความสำคัญต้องบันทึก

ไว้ในตอนท้ายจารึก นอกจากนี้ยังมีคำแสดงความประสงค์ของกษัตริย์ คือพระเจ้ายโศวรมันที่มีต่อ

กษัตริย์องค์ต่อไปในอนาคต รวมทั้งพระราชโอรส มนตรี คนตำแหน่งสำคัญ ตามข้อมูลดังนี้  

 

การแสดงความประสงค์ 

 การแสดงความประสงค์ของกษัตริย์ เป็นคำสั่งเชิงขอร้องของพระเจ้ายโศวรมันที่มีต่อผู้ที่จะ

เป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์ในอนาคต เนื้อหาส่วนนี้ เป็นข้อมูลชี้ชัดถึงเจตนาของพระองค์ที่ปรากฏ 

ในตอนท้ายจารึก คำขอร้องของพระองค์เป็นการย้ำเตือนให้ผู้รับภาระหรือหน้าที่ที่พระองค์ทำสำเร็จ

และประกาศไว้แล้วช่วยเอาใจใส่สืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ ดังข้อมูล 

 

พระเจ้าศรียโศวรมันขอร้องกษัตริย์กัมพูชาในอนาคตทั้งหลายว่า ‘ท่านทั้งหลายผู้มีหน้าที่

เป็นแก่นสาร จงรักษาหน้าที่  (ธรฺม) อันดีงามนี้เถิด เพราะว่าการปกป้องผู้ที่ควรปกป้อง  

การลงโทษผู้ที่ควรลงโทษ เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ทั้งหลายอันพระพรหมวางระเบียบกำหนด

ไว้แล้ว’ (K.323.90-91) พระเจ้าศรียโศวรมันผู้เป็นกษัตริย์นั้น ขอร้องพระราชาแห่งกัมพูชา

ทั้งหลายที่จะมีในอนาคตซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนี้ว่า ข้าแต่กษัตริย์ทั้งหลาย ขอให้พวกท่าน 

จงรักษาหน้าที่ (ธรฺม) นี้ให้ดีเถิด เพราะว่า ‘หน้าที่ที่มีมาแต่โบราณกาลของกษัตริย์ทั้งหลาย 

‘คือการปกป้องคุ้มครองคนผู้ตั้งอยู่ในธรรม, ผู้ดำเนินการตามขั้นตอนอาศรม, ผู้บูชาดูแลเทพ 

และการลงโทษผู้ที่สมควรลงโทษ ตามสมควรแก่ความผิด’ (K.290.102-103) บุญนี้ (ปุณฺย)

ของข้าพเจ้าผู้มีความปรารถนาทำประโยชน์สำหรับคนอ่ืน ได้ทำสำเร็จแล้ว โอ ! กษัตริย์

ทั้งหลาย พวกท่านจงรักษาหน้าที่ของตนเอง (สฺวยนฺตร) เพราะว่าหน้าที่ของพวกท่านในโลก 

คือ ‘การรักษาสิ่งที่ควรรักษา’ (K.701.104) ขอให้ท่านผู้มีเกียรติยศทั้งหลาย มีโอรส มนตรี

เป็นต้น ผู้เป็นใหญ่ ผู้มีความเพียรอันเยี่ยม พึงคุ้มครองผลประโยชน์ (อรฺถ) อันดีนี้ โดยวิธี

ทั้งหมดมีวิธีที่พระเจ้าแผ่นดินประกาศไว้ (K.701.104) 
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จากข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงความประสงค์ของพระเจ้ายโศวรมันต่อผู้จะเป็นกษัตริย์องค์

ต่อไปในอนาคตให้รักษาหน้าที่ของตนเอง คำว่า ‘ธรรม’ หรือ ‘ธรฺม’ ในภาษาสันสกฤตที่ปรากฏ 

ในจารึกข้างต้น ดั้งเดิมหมายถึงการประกอบพิธีกรรมหรือยัชญพิธีในพระเวท พราหมณ์มีหน้าที่

รับผิดชอบในส่วนนี้ โดยเฉพาะขั้นตอนพิธีกรรมที่กำหนดไว้ในคัมภีร์เศราตสูตรและคฤหยสูตร ต่อมา

ในสมัยหลังธรรมขยายขอบเขตความหมายครอบคุมถึงอาจาระความประพฤติของแต่ละคนผู้มีหน้าที่

ในสังคมด้วย (Flood, 1996: 52-53) คัมภีร์มานวธรรมศาสตร์กำหนดหน้าที่หลักของกษัตริย์ไว้คือ 

‘การปกครองและคุ้มครองประชาชน’ (Olivelle, 2005: 161)  การจะปกป้องประชาชนได้พระองค์

ต้องมีธรรมก่อน เครื่องมือในการปกครองของพระองค์ที่สำคัญได้แก่การลงโทษ คัมภีร์มานว - 

ธรรมศาสตร์ยกการลงโทษหรือทัณฑะเป็นบุคลาธิษฐานอันเกิดจากพระพรหมสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็น

เครื่องมือช่วยให้กษัตริย์ปกครองประชาชนได้บรรลุเป้าหมาย (Olivelle, 2005: 154) พระเจ้า- 

ยโศวรมันจึงย้ำเตือนให้กษัตริย์ในอนาคตตั้งอยู่ในธรรม ปกป้องประชาชนผู้ดำเนินชีวิตตามขั้นตอน

อาศรม บูชานับถือเทพ พร้อมกับลงโทษบุคคลที่สมควรลงโทษ พร้อมกับย้ำเตือนพระโอรสและขุนนาง

ของพระองค์ให้รักษาบุญที่พระองค์ทำสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้คงอยู่ ตามที่พระองค์

ได้ประกาศไว้ นอกจากปรากฏการแสดงความประสงค์ของกษัตริย์ในจารึกแล้ว ยังปรากฏการสาปแช่ง 

และการอวยพร ซึ่งเป็นขนบในการประพันธ์จารึกมักจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายจารึก ดังต่อไปนี้ 

 

แนวคิดการสาปแช่งและการอวยพร  

 การสาป (Cursing) และ การอวยพร (Blessing) คือความปรารถนาดีและร้ายที่แสดง

ออกมาทางคำพูด เพ่ือให้ไปตกลงหรือส่งผลแก่บุคคลใดคนหนึ่ง หรือติดอยู่กับวัตถุ และสถานที่ 

(Crawley:1955: 367) คำสาปและคำอวยพรมีอยู่ทุกวัฒนธรรมทั้งสองชนิดมีลักษณะเหมือนกัน คือ

การแสดงความปรารถนา (ปฺร-อรฺถ) เพ่ือต้องการจะมี, จะเป็น หรือทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น  

ถ้าปรารถนาในด้านลบก็เป็นคำสาป ถ้าปรารถนาในด้านดีก็เป็นคำอวยพร ทั้งสองชนิดมีปรากฏใน

จารึกประเภทกัลปนา หรือบันทึกตัวเขียนประเภทอ่ืนๆ ในแทบจะทุกวัฒนธรรม แต่ลักษณะ เนื้อหา 

อาจจะต่างกัน แต่ก็มีแนวคิดคล้ายกัน คือ เพ่ือคุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งของทรัพย์สิน  

การแสดงความปรารถนามีเหมือนกันทุกศาสนา อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน สะท้อนให้

เห็นความเชื่อทางด้านศาสนาและความคาดหวังจากสิ่งที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในวัฒนธรรมพุทธ  
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คนบริจาคทานย่อมมีความปรารถนาดีในการทำบุญ และปรารถนาผลดีจากสิ่งที่ตัวเองทำ คนที่ร่วม

อนุโมทนาบุญถ้าปรารถนาก็จะได้ผลดีด้วย ผลบุญก็สามารถอุทิศไปให้ญาติ เช่น พ่อแม่ โดยแสดงออก

ทางความปรารถนา ในด้านการสาปแช่ง คนที่ทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งของที่เชื่อว่ามีความ

ศักดิ์สิทธิ์ ก็จะถูกประณามหรือแช่งให้ได้รับผลร้ายหรือทุกข์ต่างๆ และจะถูกขู่ด้วยกฎข้อห้ามของ

สถานที่ให้ได้รับผลร้ายไม่เฉพาะกับตัวเองเท่านั้นรวมทั้งญาติตนเองด้วย ในจารึกยโศธราศรมปรากฏ

การสาปแช่ง และการอวยพร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของจารึก ดังนี้ 

 

การสาปแช่งในจารึกยโศธราศรม 

‘คำสาป’ มักจะปรากฏให้เห็นความเชื่ออันมีอยู่ในวรรณคดี เช่นมหากาพย์มหาภารตะ และ

รามายณะ ฤษีผู้มีตบะแก่กล้ามักจะมีอำนาจสาปคนได้ คำสาปของฤษีได้ชื่อว่าเป็นคำสาปที่ไม่สูญเปล่า 

(อโมฆศาปสฺ) (Hopkis,1932:316)  ความเชื่อเรื่องผลกรรมและความเชื่อเรื่องโลกนี้และโลกหน้า  

ถูกนำมาใช้ในคำสาปด้วย ซึ่งความเชื่อในเรื่องคำสาปในจารึกยโศธราศรมนี้ ผลที่จะได้รับคือความ

เดือดร้อนในนรก อันเป็นความเชื่อวัฒนธรรมต่างถิ่นคือศาสนาพราหมณ์ ดังข้อมูล  
 

คนเหล่าใด พึงนำสิ่งของที่กัลปนาไว้หนีไป และละเมิดต่อพระราชโองการ คนเหล่านั้นจง

ไปสู่นรก ตราบเท่าที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังคงดำรงอยู่ (K.95.48) บุคคลเหล่าใดนำ

สิ่งของมีค่าของเทวะเหล่านี้ไป บุคคลเหล่านั้นพึงเป็นผู้อันพระราชาลงโทษ และจงไป 

สู่ทุคคติ (K.323.92) บุคคลใด ย่อมนำสิ่งของมีค่าอันพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานไว้ใน

อาศรมนี้ไป บุคคลนั้นจงตกลงโดยพลันในทุคตินรกมีเรารุวะนรกเป็นต้น (K.701.108) ขอให้

ผู้ที่นำทรัพย์ที่พระราชาศรียโศวรมันผู้เป็นกษัตริย์กัมพูชาถวายไว้มีข้ารับใช้เป็นต้นในอาศรม

นี้ไปด้วยความโลภ จงไปตกนรก พร้อมกับพวกญาติ (K.290.107)    
 

จากข้อมูลจารึกจะเห็นไดว้่าผู้สร้างจารึกได้แสดงความปรารถนาให้สิ่งไม่ดีไปตกกับคนอื่น โดยการ

สาปผู้ที่จะมานำสิ่งของที่กัลปนาไว้ และละเมิดต่อพระราชโองการของกษัตริย์  คำสาปในจารึกเขา 

พระบาท K.95 ซึ่งเป็นอาศรมนอกเมืองพระนคร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (1) คนที่จะรับผล 

คำสาป ได้แก่ คนที่นำสิ่งของกัลปนาในอาศรมและละเมิดระเบียบในอาศรม (2) ผลที่จะได้รับ คือ  

เกิดในนรกตราบเท่าที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังส่องแสง ส่วนจารึกโลเลย K.323 คนสร้างจารึกได้

สาปให้ผู้ที่นำทรัพย์ของอาศรมซึ่งเทพในอาศรมเป็นเจ้าของไป โดยแสดงความปรารถนาด้านลบ
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ต้องการให้ได้รับโทษถูกพระราชาลงโทษในโลกนี้ก่อน และเมื่อตายไปก็ปรารถนาให้ไปเกิดในทุคติ 

จารึกประจำอาศรมในเมืองพระนครได้ระบุถึงชื่อนรก ได้แก่ เรารุวะนรก นอกจากปรารถนา 

ให้ผู้ละเมิดสิ่งของที่กัลปนาไปตกนรกแล้ว ยังปรารถนาให้ญาติของผู้ละเมิดไปตกนรกด้วย จะเห็นได้ว่า

ผู้แสดงคำสาปได้ใช้ความเชื่อเกี่ยวกับโลกนี้และโลกหน้า ความเชื่อเรื่องนรก มาเป็นเครื่องมือในคำ

สาป ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใจของชาวเขมรโบราณสมัยนั้น เพ่ือเป็นข้อเตือนใจผู้คิดจะมา

ทำลายอาศรมและเสริมความมั่นคงให้อาศรมตั้งอยู่มั่นคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่าย นอกจาก

ปรากฏการสาปแช่งแล้ว ข้อมูลจารึกส่วนท้ายยังปรากฏคำอวยพร ซึ่งจะได้ทำการวิเคราะห์ในหัวข้อ

ต่อไป      

 

การอวยพรในจารึกยโศธราศรม 

 คำว่า ‘พร’ เป็นคำสันสกฤตจาก ธาตุ √วฺฤ แปลว่า ‘เลือก’ (Assavavirulhakarn, 2005: 

983) แนวคิดเรื่องพรเป็นแนวคิดที่มีอยู่ในยัชญพิธีของศาสนาพราหมณ์ พราหมณ์จะประกอบยัชญพิธี

เพ่ือเอาใจเทพเจ้า ยชมานะ ผู้อุปถัมภ์หลักในการประกอบยัชญพิธีจะเลือกพรที่จะรับ การได้รับพร

ผ่านพิธีกรรมที่จัดขึ้นนี้ เรียกว่า ‘กรรม’ การประกอบพิธีกรรมและลำดับการของพิธีกรรมในสมัยหลัง

ก็สลับซับซ้อนขึ้น การจัดทำยัชญพิธีเพ่ิมขอบเขตขึ้นคือเป็นการค้าจุนโลก เรียกว่า ‘ธรรม’ (หน้าที่)  

ในระดับบุคคล การประกอบพิธีกรรมก็เป็นเรื่องภายในจิตใจมากขึ้น เป็นเรื่องทางศีลธรรม เกี่ยวกับ

ความดีความชั่วที่จะให้ผล เช่นการบำเพ็ญตบะของแต่ละบุคคลเพื่อจะเอาใจเทพเจ้าให้ประทานพรตน 

ในจารึกยโศธราศรมปรากฏข้อมูลการอวยพร โดยผู้สร้างจารึกปรารถนาให้ผลที่ดีเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทำ

ตามสิ่งที่กัลปนาไว้ในจารึก ดังข้อมูล 

   

คนเหล่าใด ปฏิบัติตามพระราชโองการที่พระเจ้ายโศวรมันกัลปนาไว้ ทำของถวายให้มากขึ้น 

ขอให้คนเหล่านั้นจงได้รับผลครึ่งหนึ่งแห่งบุญ (K.95.49) บุคคลเหล่าใดย่อมรักษาคุ้มครอง

(สิ่งของ) พระราชาจงปกป้องคุ้มครองคนเหล่านั้น และบุคคลเหล่านั้นก็จงไปสู่สุคคติอัน เป็น

หนทางที่ประเสริฐ (K.323.92) ส่วนบุคคลใด ย่อมมอบให้สิ่งอันงอกงามไพบูลย์ บุคคลนั้น 

พึงไปสู่สถานที่อยู่  อันไม่แก่ ไม่ตาย รุ่งเรือง บริสุทธิ์  อันเป็นสิ่งดี เยี่ยมสมควรได้รับ  

(K.701.108) บุคคลเหล่าใด มีความศรัทธาอย่างยิ่งทำให้เกิดความเจริญงอกงามในอาศรม 
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บุคคลเหล่านั้นพร้อมกับญาติ จงได้รับที่พ่ึงในสรวงสวรรค์ อันเป็นแดนเกษม ดีเยี่ยม ไร้ทุกข์

ภัย ทั้งหมดแล ตราบเท่าที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ยังส่องแสง (K.290.108) 

 

จากข้อมูลคนสร้างจารึกให้พรแก่คนที่ทำความมั่งคั่งโดยการบริจาคทรัพย์สิ่งของให้แก่อาศรม 

รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบในพระราชโองการของกษัตริย์ โดยผลที่จะได้รับคือได้บุญ พระราชาปกป้อง

คุ้มครอง เกิดในภพหน้าที่มีแต่ความสุข ไปเกิดในแดนสวรรค์อันเป็นดินแดนที่มีแต่ความเกษม ไร้ความ

ทุกข์ ในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 ซึ่งเป็นจารึกประจำอาศรมเนื่องในศาสนาพุทธปรากฏการ

อวยพรให้หมู่ญาติของผู้ทำความดีในอาศรมได้รับพรด้วย 

 

สรุประเบียบการบริหารอาศรม 

 การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบการบริหารอาศรมที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรมสมัยพระเจ้า - 
ยโศวรมันที่ 1 ได้ข้อสรุปโดยสามารถจัดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารอาศรมที่ปรากฏในจารึกได้เป็น  
6 หมวด ดังนี้ (1) บุคลากรในอาศรม มีการแต่งตั้งบุคลากรมาบริหารอาศรม มีการแบ่งหน้าที่ออกเป็น
แผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกพิธีกรรม, แผนกการศึกษา, แผนกรักษาทรัพย์  และแผนกคนงาน แต่ละ
แผนกขึ้นตรงต่อหัวหน้าอาศรม (2) แขกในอาศรม มีการระบุตำแหน่งบุคคลผู้เป็นแขกอาศรมตามศักดิ์
ในการได้รับสิทธิ์ในการดูแลก่อนหลังในอาศรม (3) พิธีกรรมในอาศรม ปรากฏพิธีกรรมศราทธ์ที่
กำหนดไว้ในวันสิ้นเดือนทางจันทรคติและวันวิษุวัต และพิธีอาบที่ท่าน้ำ (4) การศึกษาในอาศรม 
ประกอบด้วย อาจารย์ใหญ่ มีหน้าที่ในการบริหารเกี่ยวกับการศึกษา อาจารย์ทั่วไป มีความรู้ด้าน
ไวยากรณ์และคัมภีร์แต่ละนิกายที่ตนสังกัด นักศึกษา ในอาศรมทั้ง 3 นิกายเป็นนักบวชมีวัตรปฏิบัติ
ประจำวัน เช่นการทำพิธีตริสันธยา มีอาจาระความประพฤติเคร่งครัดในศีลและเอาใจใส่ในการศึกษา 
วิชาที่สอน เป็นวิชาที่เป็นคุณสมบัติด้านความรู้ของอาจารย์แต่ละลัทธิประกอบด้วยวิชาด้านภาษา 
วิชาด้านศาสนา และวิชาด้านการปกครอง อุปกรณ์การศึกษา มีขั้นตอนการจัดหาอุปกรณ์และบันทึก
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เริ่มจากกำหนดคนจัดหาใบลาน กำหนดคนที่จะบันทึกข้อมูล จัดหาอุปกรณ์การ
เขียนและบันทึก การสนับสนุนการศึกษา ในแต่ละอาศรมมีระเบียบการจัดถวายปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ 
ได้แก่เครื่องอุปโภคและบริโภคแก่อาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำทุกวันเหมือนกันทุกอาศรม  
(5) ระเบียบและบทลงโทษในอาศรม มีการวางระเบียบไว้สำหรับทรัพย์ในอาศรม ระเบียบข้อปฏิบัติ 
ในบริเวณอาศรม ระเบียบข้อห้ามในบริเวณอาศรม มีบทลงโทษกำหนดไว้สำหรับแขกภายนอกอาศรม
และบุคลากรอาศรม (6) การแสดงความประสงค์ การสาปแช่ง การอวยพร กษัตริย์แสดงความ
ประสงค์ต่อทายาทและกษัตริย์ในอนาคตให้ช่วยกันดูแลอาศรมและตั้งอยู่ในหน้าที่ของแต่ละคนให้ดี  
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มีการใช้แรงจูงใจและความเชื่อทางศาสนาในการสาปแช่งและการอวยพรเพ่ือเสริมความมั่นคง 
ให้อาศรมอยู่คู่แผ่นดินตลอดไป 



 

บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแปลจารึกยโศธราศรมภาษาสันสกฤตเรียบเรียงเป็น

ภาษาไทย จากนั้นศึกษาวิเคราะห์อลังการ และสารัตถะด้านต่างๆ โดยนำข้อมูลจารึกยโศธราศรม  

สมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 จำนวน 5 หลัก ได้แก่ จารึกเขาพระบาท K.95, จารึกโลเลย K.323,  

จารึกไพรปราสาท K.279, จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290, และจารึกปราสาทกอมนับ K.701 มาเป็น

ข้อมูลหลักในการศึกษาวิเคราะห์  

 ผลจากการศึกษาจารึกยโศธราศรมทั้ง 5 หลักพบว่า จารึกยโศธราศรมเป็นจารึกประเภท

กัลปนาไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์แต่จารึกเป็นพระราชโองการสถาปนาอาศรมของพระเจ้ายโศวรมันที่ 

1 วัตถุประสงค์ในการประพันธ์เพ่ือชี้แจงรายละเอียดระเบียบที่ต้องปฏิบัติในชุมชนอาศรมซึ่งมีคนหมู่

มากอาศัยอยู่ ระเบียบนี้เป็นคำสั่งของกษัตริย์ซึ่งใช้ศัพท์เฉพาะทางว่า ‘ศาสน’ ในตอนท้ายจารึก

พระองค์มีคำสั่งเชิงขอร้องให้กษัตริย์องค์ต่อไปดำเนินตามและรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ดำรง

อยู่ตลอดไป จารึกใช้อักษร 2 ชนิดในการจาร คืออักษรนาครี และอักษรขอมโบราณ จารึกยโศธราศรม  

3 หลักท่ีมีที่ตั้งอยู่ในเมืองพระนครใช้อักษรนาครีชนิดเดียวในการจารข้อความ จารึกใช้ภาษาสันสกฤต

ในการประพันธ์ อายุจารึกจารขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ. 1432-1453 ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยของกษัตริย์ผู้ถวาย

อาศรมและเป็นเจ้าของอาศรมเองด้วยครองราชย์ จารึกมีการใช้ฉันทลักษณ์ 8 ชนิดในการประพันธ์  

มีการวางเนื้อหาโครงสร้างจารึกเป็น 5 โครงสร้าง เนื้อหาในแต่ละโครงสร้างของจารึกแต่ละอาศรม 

มีความสัมพันธ์กันใช้บทนอบน้อมเทพเหมือนกัน แม้จะนับถือศาสนาต่างลัทธิกันโดยเฉพาะพุทธ - 

ศาสนา ในด้านเนื้อหาวงศ์ของกษัตริย์ จารึกทั้ง 5 หลักใช้บทสรรเสริญวงศ์ของกษัตริย์แบบเดียวกัน 

ในด้านโครงสร้างเนื้อหาระเบียบอาศรมในแต่ละอาศรมมีระเบียบเหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะ

ข้อปลีกย่อยในแต่ละอาศรมตามตามหลักลัทธิของแต่ละนิกาย  

 นอกจากพิจารณารายละเอียดรูปแบบภายนอกจารึกและเนื้อหาโครงสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างจารึกโดยสังเขปแล้ว ผู้วิจัยยังได้แปลข้อความจารึกจากภาษาสันสกฤตเรียบเรียงเป็น

ภาษาไทย พร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์บางประเด็นที่สำคัญในจารึก ทำให้ได้คำแปลฉบับภาษาไทย  

ที่สมบูรณ์ และเห็นมุมมองด้านต่างๆในจารึกที่กวีในแต่ละอาศรมได้รจนาไว้ โดยเฉพาะความงดงาม

ด้านภาษาท่ีกวีใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ในการสร้างสรรค์งานจารึกให้ปรากฏมีขึ้น 
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 ในด้านการใช้ภาษาที่เป็นอลังการในจารึกยโศธราศรมพบการใช้อลังการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่อลังการทางเสียงและอลังการทางความหมาย โดยพบการใช้อลังการทางเสียงประเภท ยมกและ

อนุปราสะ  พบตัวอย่างการใช้ยมกที่ปรากฏในตำแหน่งหลากหลายในฉันท์บางโศลก แม้ว่าฉันท์บาง

โศลกจะไม่มีอลังการทางเสียงก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นว่ากวีนอกจากมีความสามารถในการเลือกใช้

คำศัพท์ให้ได้ความหมายและเข้าเกณฑ์ของฉันทลักษณ์แล้วยังแสดงภูมิความรู้ความสามารถในการเล่น

เสียงโดยเฉพาะการซ้ำเสียงพยางค์ เป็นคู่  ๆ การซ้ำลักษณะนี้ เป็นศัพทาลังการประเภทยมก  

พบตัวอย่างการซ้ำเสียงพยางค์ 1 คู่ ปรากฏตำแหน่งในบาทที่ 1 และบาทที่ 2 และอีก 1 คู่ในบาทที่ 3 

และบาทท่ี 4 ในฉันท์โศลกบทเดียว, พบยมกปรากฏในตำแหน่งท้ายบาทที่ 3 และต้นบาทท่ี 4 ในฉันท์

โศลกบทเดียว, พบยมกปรากฏในตำแหน่งกลางบาทที่ 3 ในฉันท์โศลกบทเดียว, พบยมกปรากฏใน

ตำแหน่งกลางบาทที่ 1 ในฉันท์โศลกบทเดียว นอกจากนี้แล้วยังพบการใช้อลังการประเภทอนุปราสะ

ชนิดเฉกานุปราสะเป็นการซ้ำเสียงพยัญชนะเป็นคู่ๆหรือกลุ่มพยัญชนะเป็นคู่ๆ โดยเฉพาะบท

ประณามพจน์ขึ้นต้นจารึกกวีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการซ้ำเสียงพยัญชนะเป็นคู่และเป็นกลุ่ม 

พบการซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘ṇd’ 1 คู่ ในบาทที่ 1, ซ้ำกลุ่มเสียงพยัญชนะ ‘r v nd’ 1 คู่ ในบาทที่ 2,   

ซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘nd’ 3 ครั้ง  ในบาทที่ 3, ซ้ำเสียงพยัญชนะ ‘ṇd’ 3 ครั้ง ในบาทที่ 4, และซ้ำเสียง

พยัญชนะ ‘ndh’ 1 คู่ ท้ายบาทที่ 3 และบาทที่  4 ในฉันท์โศลกบทเดียวกัน การเลือกซ้ำเสียง

พยัญชนะในฉันท์บทนี้แสดงให้เห็นถึงอัจฉริภาพของกวี ยังพบการซ้ำเสียงพยัญชนะในลักษณ ะ

ดังกล่าวในฉันท์โศลกบทอ่ืนๆด้วย นอกจากนี้ยังพบการซ้ำเสียงพยัญชนะเดี่ยวในบทประพันธ์ ลักษณะ

การซ้ำแบบนี้เป็นอนุปราสะชนิดวฤตตยนุปราสะ ตัวอย่างการซ้ำเสียงเช่นนี้ พบการซ้ำพยัญชนะเดี่ยว 

‘l’ จำนวน 6 ครั้ง, พยัญชนะเดี่ยว ‘m’  6 ครั้ง, พยัญชนะเดี่ยว ‘d’, ‘dh’, ‘p’ อย่างละ 3 ครั้ง, และ

พยัญชนะเดี่ยว ‘n’ 2 ครั้ง ในฉันท์โศลกบทเดียว นอกจากนี้ยังพบการซ้ำเสียงคำศัพท์และความหมาย

ในฉันท์โศลกบทเดียวลักษณะการซ้ำแบบนี้เป็นอนุปราสะชนิดลาฏานุปราสะ ตัวอย่างพบการซ้ำเสียง

คำศัพท์ ‘pṛthu’ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันปรากฏในคำสมาส 5 ครั้ง ในฉันท์โศลกบทหนึ่ง  

 การใช้ศัพทาลังการในจารึกยโศธราศรมดังที่ได้วิเคราะห์และสรุปมาในเบื้องต้น กวีนิยมใช้  

ศัพทาลังการประเภทอนุปราสะมากกว่าศัพทาลังการประเภทยมก และการใช้อนุปราสะแต่งคำ

ประพันธ์นั้นกวีนิยมใช้อนุปราสะชนิดเฉกานุปราสะ 

 ในด้านอลังการทางความหมาย อรรถาลังการหมายถึงการประดับตกแต่งความหมาย  

เป็นเครื่องมือที่กวีใช้ในการประพันธ์บทกวีนิพนธ์โดยเฉพาะส่วนเนื้อหาบทสดุดีกษัตริย์ ผู้วิจัยพบการ



  

 

289 

ใช้อรรถาลังการที่เด่นในเนื้อหาส่วนนี้จำนวน 14 อลังการ โดยผู้วิจัยใช้ทฤษฎีอลังการของมัมมฏะเป็น

หลักและกวีท่านอ่ืนเสริมในการวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มการวิเคราะห์ตามกวีรุยยกะเป็น 5 กลุ่ม  

พบการใช้อลังการ 9 ชนิด ที่เด่นในกลุ่มอลังการแสดงความหมายเปรียบเทียบ ในกลุ่มย่อยนี้ กวีนิยม

ใช้อุปมาลังการเป็นเครื่องมือในการประพันธ์บทกวีนิพนธ์สรรเสริญกษัตริย์โดยนำเทพการติเกยะ  

พระพรหมและพระวิษณุ ที่ปรากฏในตำนานเทพปกรณัมในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูมาเปรียบกับ

กษัตริย์, นำพระเจ้าปฤถุ พระเจ้าทิลีปะ พระมนู อรชุน ซึ่งเป็นวีรบุรุษในตำนานเทพปกรณัมมา

เปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังนำดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาเปรียบกับ

กษัตริย์, โดยนัยยะการเปรียบอลังการชนิดนี้เน้นที่คุณสมบัติของสิ่งที่เปรียบและสิ่งที่นำมาเปรียบ  

ทั้งเทพ วีรบุรุษในตำนานและสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติล้วนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อนำมาเปรียบแล้วทำ

ให้สถานภาพของกษัตริย์ปรากฏชัดโดดเด่นมีความสำคัญขึ้น กวีใช้อลังการสสันเทหะในการเปรียบ

กษัตริย์เป็นพระปรเมศวรซึ่งอลังการชนิดนี้เน้นที่ความเด่นของสิ่งที่ถูกเปรียบโดยกษัตริย์นิยมคติ  

ไศวนิกายกวีจึงใช้อลังการชนิดนี้ได้เหมาะสม  

 กวีนิยมใช้อลังการอุตเปรกษารองลงมาจากอุปมาลังการเป็นเครื่องมือประพันธ์กวีนิพนธ์  

ซึ่งอลังการชนิดนี้เน้นที่การจินตนาในการบรรยายภาพ โดยนำคุณสมบัติต่างๆของกษัตริย์ เช่น ธรรม, 

ความดี, ความงาม, ราชสมบัติ ซึ่งมีความเหมาะสมกับอลังการชนิดนี้ช่วยในการบรรยายภาพพจน์

กษัตริย์ให้เด่นชัดขึ้น กวีนิยมใช้อลังการประเภทรูปกะรองลงมาจากอุตเปรกษาสิ่งที่เด่นของอลังการ

ชนิดนี้คือการบรรยายภาพให้กษัตริย์เป็นอีกสิ่งหนึ่งคุณสมบัติของดวงจันทร์ส่งอิทธิพลต่อน้ำทะเลการ

อุปลักษณ์กษัตริย์เป็นดวงจันทร์ส่องรัศมีคือพระเกียรติยศทำลายศัตรูจึงเหมาะสำหรับอลังการชนิดนี้

เป็นเครื่องมือในการบรรยายภาพ กษัตริย์เป็นผู้นำสูงสุดเดิมเป็นกลุ่มชนชั้นนักรบกวีใช้อลังการ

ประเภทอติศโยกติในการพรรณนาภาพพจน์ด้านการใช้อาวุธของกษัตริย์ให้เหนือเกินจริง กษัตริย์เอง

เชื่อว่าเป็นองค์สมมติเทพอลังการประเภทปรติวัสตูปมาเหมาะสมที่กวีใช้เปรียบกษัตริย์กับพระมเหนทระ

ในด้านการปกครอง 

 กวีใช้อลังการที่เน้นการพรรณนาแยกกันระหว่างสิ่งที่ถูกเปรียบกับสิ่งที่นำมาเปรียบและ

อลังการที่มีความโดดเด่นที่คุณสมบัติของประธาน กวีใช้อลังการประเภทวยติเรกะบรรยายชัยชนะของ

กษัตริย์เหนือศัตรูโดยไม่ต้องใช้อาวุธนำข้อมูลเทพปกรณัมในฉากท่ีพระวิษณุใช้อาวุธจักรทำลายศัตรูมา

เปรียบเทียบเพ่ือทำให้กษัตริย์โดดเด่นกว่า กวีใช้อลังการประเภทสโหกติพรรณนาคุณสมบัติของ
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กษัตริย์ในการปราปศัตรูด้วยพระขรรค์ให้เห็นเป็นภาพ 2 บทบาทในคราวเดียวกัน กวีใช้อลังการชนิด

เศลษะพรรณนากษัตริย์ให้มี 2 บทบาทโดยการใช้คำศัพท์ในประโยคเดียวแต่สื่อได้หลายความหมาย 

 นอกจากนี้กวียังใช้อลังการนอกลุ่มเปรียบเทียบแต่เป็นที่นิยมน้อยกว่า ได้แก่ วิโรธะใช้เป็น

เครื่องมือในการประพันธ์บทกวีบรรยายคุณสมบัติความขัดแย้งของกษัตริย์ ใช้อลังการประเภทการณ

มาลาพรรณนาเหตุผลความงามของกษัตริย์ไม่ควรเปรียบกับดอกบัว ใช้อลังการประเภทปรัตยนีกะ

พรรณนาศัตรูเคารพพระบาทเป็นสัญลักษณ์แห่งความภักดี ใช้อลังการประเภทอรรถานตรันยาสะ

พรรณนาถึงสัจพจน์เสริมความสำคัญของกษัตริย์ ใช้อลังการประเภทอุทาตตะบรรยายความเหมาะสม

ด้านสถานภาพและคุณสมบัติต่างๆ   

 จากข้อมูลการใช้อลังการในจารึกยโศธราศรมสังคมเขมรโบราณยุคนั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อ

ศาสนาพราหมณ์ ปรากฏเทพปกรณัมและลัทธิที่นับถือต่างๆ ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคน

ในสังคมสมัยนั้น ศาสนาและความเชื่อมีพลังเหนือความคิดและจิตใจของบุคคลในสังคม กวีประพันธ์

จารึกโดยอาศัยความเชื่อจากศาสนามาประดับเสริมความงามด้านภาษาให้เด่นชัดขึ้น เพ่ิมความงามให้

มีคุณค่าโดยมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลางสอดแทรกแฝงไปด้วยความเชื่อเรื่องเทพปกรณัม อาศัยกลวิธี

อลังการซึ่งเป็นศาสตร์ด้านกวีนิพนธ์เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย อาจกล่าวได้ว่าศาสนาความ

เชื่อที่ที่มาจากตำนานที่กวีนำมาสอดแทรกในบทประพันธ์โดยอาศัยกลวิธีอลังการทำให้เกิดความงาม

เสริมคุณค่าและเดชานุภาพต่อองค์กษัตริย์ ในทางกลับกันกษัตริย์เองก็สะท้อนความงดงามเสริมคุณค่า

ศาสนาให้เด่นยิ่งขึ้นด้วย 

 ในด้านสารัตถะ ผู้วิจัยศึกษาเนื้อหาในจารึก 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ สารัตถะการสดุดีกษัตริย์

ตามหลักราชธรรม และสารัตถะระเบียบการบริหารอาศรม ได้ข้อสรุปว่า หลักราชธรรม หมายถึง

หน้าที่ของกษัตริย์ ธรรมกินความหมายกว้างขวางซึ่งความหมายเดิมแปลว่า ‘ทรงไว้’ หน้าที่ของ

กษัตริย์ที่วางหลักไว้ในคัมภีร์ธรรมศาสตร์คือการปกครองและการลงโทษ โดยกษัตริย์เป็นผู้มีบทบาท

สำคัญ ในคัมภีร์แนวธรรมศาสตร์จึงได้วางหลักปฏิบัติไว้สำหรับกษัตริย์โดยเฉพาะว่าต้องปฏิบัติอย่างไร

บ้าง ผู้วิจัยพบการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรมในจารึกยโศธราศรมที่สำคัญและโดดเด่น ผลจาก

การศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 หมวดสำคัญ ได้แก่ (1) การสดุดีกษัตริย์ด้านการศึกษา หมวดนี้ 

กวีสดุดีกษัตริย์มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านศาสนา, วิชาการด้านปรัชญา, วิชาการด้านภาษา, 

วิชาการด้านการแพทย์, และวิชาการด้านศิลปะต่างๆ วิชาการเหล่านี้เป็นคุณสมบัติจำเป็นสำหรับ

กษัตริย์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประชาชน (2) การสดุดีกษัตริย์ด้านการปกครอง กษัตริย์
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ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดจึงอยู่ในฐานะผู้ปกครอง กวีสดุดีพรรณนาภาพกษัตริย์มีบทบาทต่อรัฐอธิปไตยและ

มีบทบาทต่อประชาชนที่พระองค์ปกครองให้กินดีอยู่ดี มีบทบาทประทานทรัพย์ให้ประชาชนของ

พระองค์ไม่ขาดตกบกพร่องแม้กระทั่งผู้ไม่ปรารถนาขอก็ได้รับประโยชน์ด้วย มีบทบาทต่อกษัตริย์ในรัฐ

ปริมณฑล ซึ่งถือว่าเป็นมิตรหรือศัตรูก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยกวีสดุดีกษัตริย์ใช้คุณหรือยุทธวิธี  

6 ประการดำเนินการต่อรัฐต่างประเทศ (3) การสดุดีกษัตริย์ด้านพิธีกรรม กวีพรรณนากษัตริย์มี

บทบาทด้านนี้ในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์จัดให้มีการประกอบพิธีกรรมเพ่ือความผาสุกแก่ประชาชน 

พร้อมถวายทักษิณาแก่พราหมณ์ (4) การสดุดีกษัตริย์ด้านสงคราม กวีสดุดีกษัตริย์มีความกล้าหาญใช้

อาวุธปราปปรามศัตรูยึดเอาแผ่นดินศัตรูมาไว้ในครอบครอง ในสนามรบพระองค์จะใช้ธนูและ  

พระขรรค์เป็นอาวุธหลัก เมื่อศัตรูบาดเจ็บพระองค์จะยึดหลักคุณธรรมไม่ซ้ำเติมศัตรู การสดุดีกษัตริย์

มีบทบาทตามหลักราชธรรมในจารึกยโศธราศรม มีความสอดคล้องกับหลักราชธรรมที่วางไว้ในคัมภีร์

มานวธรรมศาสตร์เป็นส่วนมาก   

 ในด้านระเบียบการบริหารอาศรม การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบการบริหารอาศรมที่ปรากฏ 
ในจารึกยโศธราศรมสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ได้ข้อสรุปโดยสามารถจัดระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
อาศรมที่ปรากฏในจารึกได้เป็น 6 หมวด ดังนี้ (1) บุคลากรในอาศรม มีการแต่งตั้งบุคลากรมาบริหาร
อาศรม มีการแบ่งหน้าที่ออกเป็นแผนกต่างๆ ได้แก่ แผนกพิธีกรรม, แผนกการศึกษา, แผนกรักษา
ทรัพย์ และแผนกคนงาน แต่ละแผนกข้ึนตรงต่อหัวหน้าอาศรม (2) แขกในอาศรม มีการระบุตำแหน่ง
บุคคลผู้เป็นแขกอาศรมตามศักดิ์ในการได้รับสิทธิ์ในการดูแลก่อนหลังในอาศรม (3) พิธีกรรมในอาศรม 
ปรากฏพิธีกรรมศราทธ์ที่กำหนดไว้ในวันสิ้นเดือนทางจันทรคติและวันวิษุวัต และพิธีอาบที่ท่าน้ำ  
(4) การศึกษาในอาศรม ประกอบด้วย อาจารย์ใหญ่ มีหน้าที่ในการบริหารเกี่ยวกับการศึกษา อาจารย์
ทั่วไป มีความรู้ด้านไวยากรณ์และคัมภีร์แต่ละนิกายที่ตนสังกัด นักศึกษา  ในอาศรมทั้ง 3 นิกายเป็น
นักบวชมีวัตรปฏิบัติประจำวัน เช่นการทำพิธีตริสันธยา มีอาจาระความประพฤติเคร่งครัดในศีลและ
เอาใจใส่ในการศึกษา วิชาที่สอน เป็นวิชาที่ เป็นคุณสมบัติด้านความรู้ของอาจารย์แต่ละลัทธิ
ประกอบด้วยวิชาด้านภาษา วิชาด้านศาสนา และวิชาด้านการปกครอง อุปกรณ์การศึกษา มีขั้นตอน
การจัดหาอุปกรณ์และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เริ่มจากกำหนดคนจัดหาใบลาน กำหนดคนที่จะ
บันทึกข้อมูล จัดหาอุปกรณ์การเขียนและบันทึก การสนับสนุนการศึกษา ในแต่ละอาศรมมีระเบียบ
การจัดถวายปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพ ได้แก่เครื่องอุปโภคและบริโภคแก่อาจารย์และนักศึกษาเป็นประจำ
ทุกวันเหมือนกันทุกอาศรม (5) ระเบียบและบทลงโทษในอาศรม มีการวางระเบียบไว้สำหรับทรัพย์ใน
อาศรม ระเบียบข้อปฏิบัติในบริเวณอาศรม ระเบียบข้อห้ามในบริเวณอาศรม มีบทลงโทษกำหนดไว้
สำหรับแขกภายนอกอาศรมและบุคลากรอาศรม (6) การแสดงความประสงค์ การสาปแช่ง การอวยพร 
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กษัตริย์แสดงความประสงค์ต่อทายาทและกษัตริย์ในอนาคตให้ช่วยกันดูแลอาศรมและตั้งอยู่ในหน้าที่
ของแต่ละคนให้ดี มีการใช้แรงจูงใจและความเชื่อทางศาสนาในการสาปแช่งและการอวยพรเพ่ือเสริม
ความมั่นคงให้อาศรมอยู่คู่แผ่นดินตลอดไป 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะจารึกกลุ่มยโศธราศรมซึ่งทำให้เห็นมุมมองด้านการใช้อลังการสมัยต้น 

พระนครและภาพสะท้อนบทบาทกษัตริย์บางแง่มุมเท่านั้น หากได้ศึกษาจารึกกลุ่มอ่ืน เช่นจารึกกลุ่ม 

ยโศธรตฏากะรวมทั้งจารึกทั้งรัชกาลของกษัตริย์องค์นี้ (พระเจ้ายโศวรมันที่ 1) จะทำให้เห็นมุมมอง

ด้านอลังการชัดเจนขึ้นรวมทั้งบทบาทกษัตริย์ด้านอื่นได้เข้าใจยิ่งขึ้น  

อนึ่ง ในด้านระเบียบการบริหารอาศรม หากได้ศึกษาระเบียบการบริหารศาสนสถาน  

โดยจำกัดขอบเขตในรัชกาลหนึ่ง หรือช่วงสมัยหนึ่งของกษัตริย์แต่ละรัชกาล ก็จะทำให้เข้าใจวิถีชีวิต

หรือแง่มุมการบริหารศาสนสถานด้านอ่ืนๆ ได้ชัดเจนขึ้น 
 
 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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จารึกเขาพระบาท K.95 
 

1.  [1, I]อุตฺปตฺติสฺถิติสงฺหาร-  กรณญฺ ชคตำ ปตีนฺ ǀ 
 นมนฺตุ มนฺมถาราต-ิ  มุราริจตุรานนานฺ ‖ 
2. อาสีทนินฺทิตปุเรศฺวรวงฺศชาต- 
 ศฺ ศฺรีปุษฺก[II]รา[2]กฺษ อิติ ศมฺภุปุราปฺตราชฺยะ ǀ  
 ราชฺโ  มเหนฺทฺรคิริมูรฺทฺธกฺฤตาสฺปทสฺย 
 มาตุะ สฺถิรสฺ สมิติ มาตุลมาตุโล ยะ ‖  
3. ตทฺวงฺศโช วฺยาธปุราธิราช- 
 สนฺตาน[III]สํปาทิตมาตฺฤ[3]วงฺศะ ǀ 
 ราเชนฺทฺรวรฺมฺเมติ คุไณกราศิ- 
 รวาป ยศฺ ศมฺภุปุเร ’ปิ ราชฺยมฺ ‖  
4. ตสฺยากลงฺกตุหินางฺศุวิศุทฺธกีรฺตฺเตะ 
 ปุโตฺร พภูว นฺฤปติรฺ นฺฤปตีนฺทฺรเทวฺยามฺ ǀ 
 [IV]โย ทฺฤปฺตศตฺรุภุชเค[4]นฺทฺรภุชงฺคศตฺรุ- 
 รฺ ยฺโยธาคฺรนีรฺ ยฺยุธิ มหีปติวรฺมฺมนามา ‖ 
5. อถ ทฺวิโช ’คสฺตฺย อิติ ปฺรตีโต 
 โย เวทเวทางฺควิทารฺยฺยเทเศ ǀ 
 ลพฺโธทโย ยา ม[V]หิษีทฺธวงฺศา 
 [5]ยโศมตีติ ปฺรถิตา ยโศภิะ ‖ 
6. สุตสฺ ตโยรฺ ยฺโย ยุธิ ทุรฺมฺมทศฺ ศฺรี- 
 นเรนฺทฺรวรฺมฺเมติ นเรนฺทฺรวรฺยฺยะ ǀ 
 มหีปเตสฺ ตสฺย สุเตว ลกฺษฺมี- 
 รฺ นฺนเรนฺทฺรลกฺษฺมีริติ ยา พภู[VI]ว ‖ 
7. [6]ตสฺยามริทฺวิรทราชมฺฤคาธิเปน 
 ชนฺเยษุ ราชปติวรฺมฺมนราธิเปน ǀ 
 ราเชนฺทฺรเทวฺยมรครฺภฺรนิโภทปาทิ 
 ยา ทิงฺมุขาวลิวิกีรฺณฺณวิศุทฺธกีรฺตฺติะ ‖ 
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8. ตสฺยามชี[VII]ชนทเนก[7]นเรนฺทฺรสิงฺห- 
 วงฺโศทยาย ส มหีปติวรฺมฺมเทวะ ǀ 
 เทวีมนุตฺตมวปุศฺศฺริยมินฺทฺรเทวึ 
 ทุคฺธาพฺธิเธาตยศสนฺ ตปตีมิวารฺกฺกะ ‖ 
9. อถาภวตฺ ตสฺย มเห[8]นฺทฺรไศล- 
 กฺฤตสฺถิเต[VIII]ศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามฺนะ ǀ 
 นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺร-216 
 สฺ สูรฺยฺยทฺโยติสฺ สูนุรนูนวีรฺยฺยะ ‖ 
10. มหีปติศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธโน โย 
 ครฺเภศฺวรศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธนาขฺยะ ǀ 
 [9]ราชฺยสฺถิตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามา 
 [IX]มหามหีปาลศิโรธฺฤตางฺฆฺริะ ‖ 
11. ตสฺยาธิราโช ชนนีชนนฺยา 
 ชฆนฺยโช ชยฺยปรากฺรโม ยะ ǀ 
 รุไทฺรกจิตฺโต รณเราทฺรกรฺมฺมา 
 ศฺร[ี10]รุทฺรวรฺมฺเมติ วิศุทฺธธรฺมฺมา ‖ 
12. ตทฺภาคิเน[X]โย คุณรตฺนสินฺธุ- 
 รฺ วฺวสุนฺธราโทหวิทคฺธพุทฺธิะ ǀ 
 ปฺฤถูปโม ยะ ปฺฤถิวีนฺทฺรวนฺทฺยะ 
 ปฺฤถฺวีปติศฺ ศฺรีปฺฤถิวีนฺทฺรวรฺมฺมา ‖ 
13. ราชนฺยวงฺศามฺพรจนฺทฺรเลขา 
 ศฺรีรุทฺรวรฺมฺมา[11]วนิปาลกนฺยา ǀ 
 [XI]ราชฺ ี สตี ศฺรีนฺฤปตีนฺทฺรวรฺมฺม- 
 ปุตฺรยาสฺ สุตา ยา สุรสุนฺท[11]รีว ‖ 

  

 
216  ศัพท์ ‘-วฺฤณฺทารก-’ ในคำสมาส ‘นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺรสฺ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออก
เสียงเป็น ‘วฺฤนฺทารก’  
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14. ตโยะ กุมาโร ’ริกรีนฺทฺรสิงฺโห 
 นฺฤสิงฺหวนฺทฺโย นรสิงฺหทฺฤปฺตะ ǀ 
 คำ ทิงฺมุขเปฺรงฺขท[12]ขณฺทกีรฺตฺติ-217 
 รฺ ยฺยศฺ ศฺรีนฺทฺรว[XII]รฺมฺมา สกลำ พภาร ‖ 
15. ศิลามเย เวศฺมนิลิงฺคไมศํ  

 ศฺรีนฺเทฺรศฺวราภิขฺยมติษฺ ิปทฺ ยะ ǀ 
 อีศสฺย เทวฺยาศฺ จ สมํ ษทฺ อรฺจฺจ- 
 ศฺ จขาน จ ศฺรีนฺทฺรตฏากมคฺรยมฺ ‖ 

 16.  [13]เตไนต[XIII]สฺยามวนิปตินา ศฺรีนฺทฺรเทวฺยำ มหิษฺยำ 
  นิศฺเศษาศาวิตตยศสา เตชสาเมกราศิะ ǀ 
  ภูภฺฤตฺปุตฺรยามิว ปุรภิโทตฺปาทิตะ การฺตฺติเกย- 
  ศฺ ศกฺตึ พิภฺรทฺ ริปุกุลภิ[14]ทํ ศฺรียโศ[XIV]วรฺมฺมเทวะ ‖ 

17. อุตฺตุงฺคานฺยุตฺตมางฺคานิ   วฺฤทฺธานฺยนฺยตฺร ภูภฺฤตะ ǀ  
อตฺยุตฺตุงฺคตฺวมิจฺฉนฺโต   ’กุรฺวฺวนฺ ยจฺจรณามฺวุไชะ ‖ 

18. คุรุสฺ สูริวไรสฺ สรฺวฺไว-   รฺ วฺวรสฺตฺรีภริฺ มฺม[15]โนภวะ ǀ  
มเหนฺโทฺร ธรณีนาไถ-   รฺ ยฺย เอโก[XV]ปฺเยวมีริตะ ‖ 

19. ไทตฺเยนฺทฺรวโกฺษนิรฺเภท-   วิทฺยามิว คทาภฺฤตา ǀ  
ศิกฺษิตศฺ ศีฆฺรหสฺโต โย   ยุทฺโธทฺทฤปฺตทฺวิษ[16]ทฺธเตา ‖ 

20.  ทคฺธางฺคสฺยาปฺยนงฺคสฺย   สฺถิตํ เสานฺทรฺยฺยชํ ยศะ ǀ  
ตทฺ ทคฺธมิว รุเทฺร[XVI]ณ   โย นุ กานฺตตมะ กฺฤตะ ‖ 

21. ยสฺย ภฺรมติ สรฺวฺวตฺร   ยศสฺ จนฺทฺรางฺศุนิรฺมฺมลมฺ ǀ  
ปฺรตาป[17]โศษณภยา-   ทฺ ทุคฺธาพฺธิริว ทิงฺมุเข ‖ 

22. ยสฺยาธฺวรานโลทฺธูต-   ธูมธูปิตมมฺพรมฺ ǀ  
[XVII]นีโลตฺปลทลศฺยาม-   นฺ นูนมทฺยาปิ ทฺฤศฺยเต ‖ 

23. ยสฺย เตโชนยวปุ-   [18]สฺตฺยาคทิคฺเยาวนศฺริยะ ǀ  
กฺษโมตฺสาหคุณาศฺลาฆา-   ยโศธรมฺมธฺยลงฺกฺฤตาะ ‖ 

24. เยน วรฺทฺธิตธรฺมฺเมณ   [XVIII]ทธตา วสุโธทฺธฺฤติมฺ ǀ  
มาธเวเนว วิธฺวสฺตะ   กฺวาปฺยธรฺมฺมะ [19]ปฺรธาวติ ‖ 

25. ขทฺคาสฺขลิตปาเตน218   ปุนรฺมฺมิศฺรางฺคขนฺฑนาตฺ219 ǀ  

 
217  ศัพท์ ‘-ขณทฺ-’ ในคำสมาส ‘ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺติ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-
ขณฺฑ-’ 
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สุสฺถิตาทฺ เยน นานฺโย ทฺวิ-  ทฺ ทฺวิรุจฺฉินฺโน ’ปตทฺ ยุธิ ‖ 
26. ยํ วีกฺษฺย วิสฺมโย ธาตุ-   [XIX]ริตีวายํ ปฺรชาปติะ ǀ  

อาตฺมนะ [20]ปฺรติสฺฤษฺโฏ เม  กิมภูตฺ ปรเมศฺวระ ‖ 
27. ทฺวาภฺยามวารฺยฺยวีรฺยฺยาภฺยา-  นฺ นาถวทฺ วิษฺฏปทฺวยมฺ ǀ  

โลโก ’ยญฺ ชยินา เยน   มเหนฺเทฺรณ ตฺริวิษฺฏปะ ‖ 
28. ภูริ[XX]รตฺนสุว[21]รฺณฺนาทิ-220  ทกฺษิณานำ สุทกฺษิณะ ǀ  

โกฏิโหมาทิยชฺ านา-   มาหรฺตฺตา โย มหีปติะ ‖ 
29. วสุไธกปุเร ยสฺย    วาหุปฺราการปาลิเต ǀ  

โนโทฺยโค โยคินำ ศานฺเตา  [22]เกว[XXI]ลํ ธนฺวินามปิ ‖ 
30. เยน ตุลฺยํ ภเวทฺ วกฺตฺร-   เมกสฺยาปิ ปุรา ยทิ ǀ  

มุโขปมานตาญฺ จนฺโทฺร   นานีเยต วิปศฺจิตา ‖ 
31. สมเร ยํ สมุทฺวีกฺษฺย   ทุรฺมฺมทาราติมนฺทลมฺ ǀ  

[23]ทุสฺสหํ[XXII] มสฺตกามฺโภไช-  รวิริตฺยภยปูชยตฺ ‖ 
32. จตสฺรศฺ ศิวโยรรฺจฺจา   ยศฺ ศฺรุตีริว ปาวนีะ ǀ 

ทฺวีเป ศฺรีนฺทฺรตฏากสฺย   ปิตฺฤภูตฺไย สมํ วฺยธาตฺ ‖ 
33. ทีรฺฆวฺฤตฺโตรุก[24]ถินํ221   สฺวภุชสฺปรฺทฺธเยว ยะ ǀ  

[XXIII]โลหเมกาสิปาเตน   ตฺริขนฺทํ สมขนฺทยตฺ222 ‖ 
34. ยสฺ สวฺยทกฺษิณกฺษิปฺต-   ศโร หริสุหฺฤทฺ ยุธิ ǀ  

เอโก โคคฺรหเณ [25]วีโร   ชหาร วิชยศฺริยมฺ ‖ 
35. ยศศฺจนฺทฺรทมโกฺษภํ   กมฺวุ[XXIV]เชศานฺวยามฺวเร ǀ  

ยโศธรตฏากาขฺยํ    ยศฺ จการ ปโยนิธิมฺ ‖ 
36. ยโศธราศฺรเม ทตฺเต   ศฺร[ี26]มตีนฺเทฺวกมูรฺตฺติภิะ ǀ  

จนฺทนาทฺริคเณศาย   ศาสนํ ส วฺยธาทิทมฺ ‖ 
37. รตฺนกาญฺจน[XXV]รูปฺยาทิ   ควาศฺวมหิษทฺวิปาะ ǀ  

นรนารฺยฺโย ธรารามา   ยานิ จานฺยานิ กานิ จิตฺ ‖  

 
218  ศัพท์ ‘-ขทฺค-’ ในคำสมาส ‘ขทฺคาสฺขลิตปาเตน’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบบั M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-ขฑฺค-’ 
219  ศัพท์ ‘-ขนฺฑ-’ ในคำสมาส ‘มิศฺรางฺคขนฺฑนาตฺ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-ขณฺฑน-’ 
220  ศัพท์ ‘-สุวรฺณฺน-’ ในคำสมาส ‘ภูริรตฺนสุวรฺณฺน-’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-
สุวรฺณฺณ--’ 
221  รูปศัพท์ ‘-กถิน-’ ในคำสมาส ‘ทีรฺฆวฺฤตฺโตรกุถินํ-’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบบั M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-ก ิน-’ 
222  รูปศัพท์ ‘-ขนฺท-’ ในคำสมาส ‘ตฺริขนทฺ และสมขนฺทยต-ฺ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-
ขณฺฑ-’ 
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38. [27]ตานิ สรฺวฺวาณิ ทตฺตานิ   ศฺรียโศวรฺมฺมภูภุชา ǀ  
สฺวาศฺรเม ’สฺมินฺนหารฺยฺยาณิ  ราชฺ าปิ กิมุเตตไระ ‖ 

√39. [XXVI]ราชกุฏฺยนฺตเร ราช-   ทฺวิชาตินฺฤปสูนวะ ǀ  
วิเศยุรตฺร นิรฺทฺโท[28]ษ-   นฺ ต เอวาภรณานฺวิตาะ ‖ 

40. ตทนฺยสฺ ตุ สสามานฺย-   ชโน โนทฺธตเวษณะ ǀ  
นนฺทฺยาวรฺตฺตํ วินา ปุษฺป-   นฺ น มาลาทิวิภูษิตะ ‖  

41. กรฺณฺนภูษำ223 วินา ตนฺวีมฺ   น ไหมํ ภู[29]ษณํ ภเชตฺ ǀ   
โภชฺยานิ ไนว ภุญฺชีต   น ขาเทตฺ กฺรมุกนฺ ตถา ‖ 

42.  กลหนฺ น จ กุรฺวฺวีต   สามานฺโย น วิเศทปิ ǀ  
ทุศฺศีลา ยตยสฺ สรฺวฺเว   น ศยีรนฺ กทา จ น ‖ 

43. วฺราหฺมณา ไว[XXVIII]ษฺนวาศฺ224 ไศวา  ชนาศฺ ศิษฺฏาศฺ จ ศีลินะ ǀ  
ศยีรนฺ สรฺวฺว เอไวเต   ชปธฺยานสมนฺวิตาะ ‖ 

44. อนฺตเรไณว ราชานํ   ปุรสฺตาทาคเตา วหิะ ǀ  
ปรา นา[31]จฺฉาทิตศฺ ฉไตฺร-  รฺ ยฺยานาทวตเรทปิ ‖ 

45. อาศฺร[XXIX]เม ยะ กุลปติ-   รฺ นฺนิยุกฺตสฺ ตาปโสตฺตมะ ǀ  
เตนานฺนปานกฺรมุไก-   ราจาไระ ปฺรศฺรยาทิภิะ ‖ 

46. อติถีนา[32]นฺ ทฺวิชาทีนำ   ภูปาลสุตมนฺตฺริณามฺ ǀ  
วลาธิปานำ ไศวานำ   ไวษณฺวานานฺ ตปสฺวิ[XXX]นาม ฺ‖ 

47. เศฺรษฺถานำ225 มนุชานาญฺ จ  สามานฺยานำ ปฺรยตฺนตะ ǀ 
ยถากฺรมํ วิธา[33]ตวฺยํ   สรฺวฺวทา ปริปูชนมฺ ‖ 

48. กลฺปิตํ เย วิลุมฺเปยุ-   ร ฺลฺลงฺฆเยยุศฺ จ ศาสนมฺ ǀ  
เต ยา[XXXI]นฺตุ นรกํ ยาว-   ตฺ สฺถิเตา จนฺทฺรทิวากเรา ‖  

49. อนุกุรฺยฺยุริทํ[34] เย ตุ   ศาสนํ ปริกลฺปิตมฺ ǀ  
วรฺทฺธเยยุศฺ จ ปุนฺยสฺย226   ผลารฺทฺธํ ปฺราปฺนุวนฺตุ เต ‖ 

50.  [XXXII]อมฺวุเชนฺทฺรปฺรตาเปน  กมฺวุเชนฺเทฺรณ นิรฺมฺมิตมฺ ǀ  
อมฺวุชาเกฺษณ เตเนทํ   กมฺวุชากฺษรมาขฺยยา ‖  

 
223  ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบบั M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘กรฺณ’ 
224  ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ไวษณฺว’ 
225  ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบบั M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘เศฺรษฺ ’ 
226  ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ปุณยฺ’ 
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จารึกโลเลย K.323 
 

  นมศฺ ศฺรีนฺทฺรวรฺมฺเมศฺวราย 
1.  [1, I]ปฺรากฺ เกวโล ’ปิ ภควานฺ รตเย ตฺริธา โย 
 ภินฺนศฺ จตุรฺมฺมุขจตุรฺภุชศมฺภุมูรฺตฺติะ ǀ 
 ปฺรารมฺภ เอว ภุวนสฺย ปุนรฺ ยฺยุคานฺเต 
 ไกวลฺยเมติ จ ศิวาย นโม’ อสฺตุ ตสฺไม ‖   
2. [2, II]วนฺเท ’รวินฺทริปุมณฺทิตเกศวฺฤณฺทํ227 

 ภกฺตฺยารวินฺททฺฤศมปฺยรวนฺทโยนิมฺ ǀ 
 นมฺรามเรนฺทฺรทิติเชนฺทฺรศิขนฺทพนฺธ-228 
 มณฺทารษณฺทมกรณฺทสุคนฺธิตางฺฆฺริมฺ229 ‖ 
3. อาสีทนินฺทิตปุเรศฺวรวงฺศชาต- 
 [3]ศฺ ศฺรีปุษฺกรากฺษ อิติ ศมฺภุปุราปฺตราชฺยะ ǀ 
 [III]ราชฺโ  มเหนฺทฺรคิริมูรฺทฺธกฺฤตาสฺปทสฺย 
 มาตุะ สฺถิรสฺ สมิติ มาตุลมาตุโล ยะ ‖  
4. ตทฺวงฺศโช วฺยาธปุราธิราช- 
 สนฺตานสํปาทิตมาตฺฤวงฺศะ ǀ 
 ราเช[4]นฺทฺรวรฺมฺเมติ คุไณกราศิ- 
 รวาป ยศฺ ศมฺภุปุเร ’ปิ ราชฺยมฺ ‖  
5. ตสฺยากลงฺกตุหินางฺศุวิศุทฺธกีรฺตฺเตะ 
 [IV]ปุโตฺร พภูว นฺฤปติรฺ นฺฤปตีนฺทฺรเทวฺยามฺ ǀ 
 โย ทฺฤปฺตศตฺรุภุชเคนฺทฺรภุชงฺคศตฺรุ- 
 รฺ ยฺโยธาคฺรนีรฺ ยฺยุธิ [5]มหีปติวรฺมฺมนามา ‖ 
6. อถ ทฺวิโช ’คสฺตฺย อิติ ปฺรตีโต 
 โย เวทเวทางฺควิทารฺยฺยเทเศ ǀ 
 ลพฺโธทโย ยา มหิษีทฺธวงฺศา 
 ยโศมตีติ ปฺรถิตา ยโศ[V]ภิะ ‖  

 
227  ‘อรวินฺทริปุมณฺฑิตเกศวฺฤนฺทม’ฺ 
228  ‘-ศิขณฺฑ-’ 
229  ‘-มนฺทารษณฺฑมกรนฺท-’  
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7. สุตสฺ ตโยรฺ ยฺโย ยุธิ ทุรฺมฺมทศฺ ศฺรี- 
 นเร[6]นฺทฺรวรฺมฺเมติ นเรนฺทฺรวรฺยฺยะ ǀ 
 มหีปเตสฺ ตสฺย สุเตว ลกฺษฺมี- 
 รฺ นฺนเรนฺทฺรลกฺษฺมีริติ ยา พภูว ‖ 
8. ตสฺยามริทฺวิรทราชมฺฤคาธิเปน 
 ชนฺเยษุ ราชปติวรฺมฺมนราธิเปน ǀ 
 [VI]ราเชนฺทฺรเทวฺยมรครฺภฺรนิโภทปาทิ 
 ยา ทิ[7]งฺมุขาวลิวิกีรฺณฺณวิศุทฺธกีรฺตฺติะ ‖ 
9. ตสฺยามชีชนทเนกนเรนฺทฺรสิงฺห- 
 วงฺโศทยาย ส มหีปติวรฺมฺมเทวะ ǀ 
 เทวีมนุตฺตมวปุศฺศฺริยมินฺทฺรเทวึ 
 ทุคฺธาพฺธิเธาต[VII]ยศสนฺ ตปตีมิวารฺกฺกะ ‖ 
10. อถาภวตฺ ตสฺย มเหนฺทฺร[8]ไศล- 
 กฺฤตสฺถิเตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามฺนะ ǀ 
 นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺร-230 
 สฺ สูรฺยฺยทฺโยติสฺ สูนุรนูนวีรฺยฺยะ ‖ 
11. มหีปติศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธโน โย 
 ครฺเภศฺวรศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธนาขฺยะ ǀ 
 ราชฺยสฺถิตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามา 
 [9]มหามหีปาลศิโรธฺฤตางฺฆฺริะ ‖ 
12. ตสฺยาธิราโช ชนนีชนนฺยา 
 ชฆนฺยโช ชยฺยปรากฺรโม ยะ ǀ 
 รุไทฺรกจิตฺโต รณเราทฺรกรฺมฺมา 
 ศฺรีรุทฺรวรฺมฺเมติ วิศุ[IX]ทฺธธรฺมฺมา ‖ 
13. ตทฺภาคิเนโย คุณรตฺนสินฺธุ- 
 [10]รฺ วฺวสุนฺธราโทหวิทคฺธพุทฺธิะ ǀ 
 ปฺฤถูปโม ยะ ปฺฤถิวีนฺทฺรวนฺทฺยะ 
 ปฺฤถฺวีปติศฺ ศฺรีปฺฤถิวีนฺทฺรวรฺมฺมา ‖  

 
230  ศัพท์ ‘-วฺฤณฺทารก-’ ในคำสมาส ‘นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺรสฺ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออก
เสียงเป็น ‘วฺฤนฺทารก’  
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14. ราชนฺยวงฺศามฺพรจนฺทฺรเลขา 
 ศฺรีรุทฺรวรฺมฺมาวนิปาลกนฺยา ǀ 
 ราชฺ ี[X] สตี ศฺรีนฺฤปตีนฺทฺรวรฺมฺม- 
 ปุตฺรยาสฺ สุตา ยา สุรสุนฺท[11]รีว ‖ 
15. ตโยะ กุมาโร ’ริกรีนฺทฺรสิงฺโห 
 นฺฤสิงฺหวนฺทฺโย นรสิงฺหทฺฤปฺตะ ǀ 
 คำ ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺต-ิ231 
 รฺ ยฺยศฺ ศฺรีนฺทฺรวรฺมฺมา สกลำ พภาร ‖ 
16. ศิลามเย เวศฺมนิ[XI]ลิงฺคไมศํ  

 ศฺรีนฺเทฺรศฺวราภิขฺยมติษฺ ิปทฺ ยะ ǀ 
 [12]อีศสฺย เทวฺยาศฺ จ สมํ ษทฺ อรฺจฺจ- 
 ศฺ จขาน จ ศฺรีนฺทฺรตฏากมคฺรยมฺ ‖ 

 17.  เตไนตสฺยามวนิปตินา ศฺรีนฺทฺรเทวฺยำ มหิษฺยำ 
  นิศฺเศษาศาวิตตยศสา เตชสาเมกราศิะ ǀ 
  ภูภฺฤตฺปุตฺรยามิว ปุร[XII]ภิโทตฺปาท[ิ13]ตะ การฺตฺติเกย- 
  ศฺ ศกฺตึ พิภฺรทฺ ริปุกุลภิทํ ศฺรียโศวรฺมฺมเทวะ ‖ 
 18. คมฺภีราหฺลาทิวปุโษ   ยโต ชคติ ทุสฺสหะ ǀ  

ปฺรสสาร ปฺรตาปาคฺนิ-   รฺ อคฺนิเรการฺณฺณวาทิว ‖ 
19. เยน พทฺโธทฺธตา กีรฺตฺติ-   รจฺฉินฺนคุณวิสฺตไระ ǀ  

[14]ชีรฺณฺณ[XIII]พฺรหฺมาณฺฑขณทฺสฺย ปุนะขณทฺภยาทิว232 ‖ 
20. ทฺวิตีโย ยสฺย คามฺภีรฺยฺเย   สินฺธุรสฺติ วเล ’นิละ ǀ  

ไธรฺยฺเย เมรุรฺ หริรฺววีรฺยฺเย  รูเป ทคฺโธ น ตุ สฺมระ ‖ 
21. ยตฺร วีรฺยฺยาหฺฤตา ลคฺนา   ศฺรีสฺ ตฺยกฺตฺวา นฺฤปมณฺทลมฺ233 ǀ  

[15]ทิงฺนาคมทคนฺธานฺธา   นา[XIV]ลิมาลาพฺชมีกฺษเต ‖ 
22. ราชฺยลกฺษฺมีมวาปฺไยว   ลกฺษฺมีปติปรากฺรมะ ǀ  

โย ธรามมรากีรฺณฺณา-   ญฺ จกาเรวามราวตีมฺ ‖  

 
231  รูปศัพท์ ‘-ขณฺท-’ ในคำสมาส ‘ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺติ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น 
‘-ขณฺฑ-’ 
232  รูปศัพท์ ‘-ขณฺท-’ ในคำสมาส ‘พฺรหฺมาณฺฑขณฺท-’ และ ‘ขณฺทภยาทฺ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams 

ออกเสียงเป็น ‘-ขณฺฑ-’ 
233 รูปศัพท์ ‘-มณฺทล’ ในคำสมาส ‘นฺฤปมณฺทล’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-มณฺฑล’ 
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23. ปฺรตาปตปฺเต ภุวเน   ยสฺย สฺผุรทิโวษฺมนา ǀ  
[16]ภูทิคทฺริทฺรุมทฺรงฺค-   สมุทฺรานฺ ทฺราคฺ ทฺรุตํ ยศะ ‖ 

24. [XV]นารายณะ กิล ปุรา   สฺตฺรีกฺฤโต ’มฺฤตตฺฤษฺณยา ǀ  
ส ยทฺรูปามฺฤตํ วีกฺษฺย   น ชาตุ นุ ปุมานฺ ภเวตฺ ‖ 

25. ปูรฺณฺโณ ’ปฺยธฺฤษฺยสตฺโตฺว ’ปิ  คมฺภีโร ’ปิ มหานปิ ǀ  
[17]ยสฺย ยาเน ชุฆูรฺณฺณาริ-  รฺมฺมารุตสฺเยว สาคระ ‖ 

26.  [XVI]ศมินา เยน คุปฺตาปิ   กฺฤตฺเย ศกฺติะ ปฺรกาศิตา ǀ  
ตาปสาเภน หริณา   นขาลีว คุเหากสา ‖ 

27. พภญฺช รตฺนรจิตํ    ภูภฺฤตฺปติศิโร รเณ ǀ 
[18]รตเย โย ชยศฺรีภิะ   กฺรทีาทฺริง2ฺ34 กลฺปยนฺนิว ‖ 

28.  [XVII]ฆฺฤษฺเฏา ทฺวิษา ศิขารตฺไน-  ราปีลมธุธารยา ǀ  
กฺษาลิเตา รณรกฺตารฺเทฺรา   ยสฺย ปาเทา สสํภฺรมมฺ ‖ 

29. น จจาล จลาปิ ศฺรี-   สฺ ติษฺ นฺตี ยสฺย วกฺษสิ ǀ  
[19]วกฺเตฺร สรสฺวตีวกฺตฺรา-   ทฺ วินยศฺรวณาทิว ‖ 

30.  [XVIII]อทกฺษิโณ ’ปิ วโกฺร ’ปิ  วิธิรฺ ยฺยสฺยานฺวมนฺยต ǀ  
สรฺวฺวาตฺมนาปทานานิ   เตโชนยภยาทิว ‖ 

31. ศงฺเก สมธิกํ ยสฺย   คามฺภีรฺยฺยํ สาคราทปิ ǀ  
[20]ตถา หิ ตทฺภิยาราติ-   รภยคาหต สาครมฺ ‖ 

32. [19]ราษฺเฏฺร เกฺษเตฺร ปฺรตาปาคฺนิ-  ทคฺธทฺฤปฺตาริโทหเท ǀ  
อุปฺตํ ศฺรทฺธามฺพุภิรฺ ยฺเยน   ธรฺมฺมวีชํ วฺยวรฺทฺธต ‖ 

33. เยโนปเมยตำ มนฺเย   กามะ กานฺโต ’ปิ นารฺหติ ǀ  
[21]ส หิ เจตฺ สารฺวฺวสรฺวฺวางฺโค  น ปตงฺคายิโต ’นเล ‖ 

34.  [XX]โหมโยคาทินิรโต   เวทสกฺตะ ปฺรชาปติะ ǀ  
วิธาตฺรา สทฺฤโศ โย ’ปิ   ปไรรจลิโต ’ภวตฺ ‖ 

35. ยุธิ ขทฺคสหาโย235 ย-   สฺ สมนฺ ทฺวยมทรฺศยตฺ ǀ  
[22]อุทฺทฺฤปฺตวิทฺวิษำ ขณฺท-  มขณฺทญฺจ236 นิชํ ยศะ ‖ 

36.  [XXI]ปฺรชานุศาสโน ธรฺมฺไม-  รฺ ยฺโยคีศฺวรปรายณมฺ ǀ  
ราชนฺยวนฺทฺยจรโณ   โย ’ภูนฺ มนุริวาประ ‖  

 
234  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monies Williams ออกเสียงเป็น ‘กฺรีฑ-’ 
235 พจนานกุรมสันสกฤตฉบบั M. Monies Williams ออกเสียงเป็น ‘ขฑฺค-’ 
236  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monies Williams ออกเสียงเป็น ‘ขณฺฑ-’ 
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37. อภฺรงฺกษํ สุธาเธาต-   มริเวศฺเมนฺทุมณฺทลมฺ237 ǀ  
[23]ศกฺติรฺ ยฺยสฺยากโรทฺ ภูโย  มฺฤคางฺกํ วาษฺปทุรฺทฺทินมฺ ‖ 

38.  [XXII]อเนน โจทิตา ภูปา   วฺยชหนฺ มามิตีว ยมฺ ǀ  
วีรมาลมฺพฺย วฺฤทฺโธ ’ปิ   ราชธรฺมฺโม ’วธีตฺ กลิมฺ ‖ 

39. โย วิปตฺสฺวปิ สทฺวฺฤตฺตึ   นนฺทินีมฺ สรฺวฺวกามทามฺ ǀ  
[24]ปฺรชาสํปตฺกรีนฺ เธนุํ   ทิลีป อิว นาชหาตฺ ‖ 

40.  [XXIII]ยสฺยาสงฺขฺยมโขทฺธต   ธูมชาไลสฺ ตรงฺคิภิะ ǀ  
ศตกฺรตุปทากฺรานฺติ-   มานสฺ เสาปานวานิว ‖ 

41. ยะ ปฺรชานานฺ น นิรคา-   นฺ มุหูรฺตฺตมปิ มานสาตฺ ǀ  
[25]กเลา กาปถสกฺตานิ   มนำสิ วินยนฺนิว ‖ 

42. [XXIV]กรตฺยาเคน ยสฺยารฺโถ  วรฺทฺธิโต ทิคฺคชสฺย หิ ǀ  
อุตฺสารณามฺวุชาโมโท   มเท ลคฺนาลิวรฺทฺธนะ ‖ 

43. ชคนฺมณฺทลเจตามฺสิ238   โย ชคฺราห วปุรฺคุไณะ ǀ  
[26]นิรฺชฺชิตสฺย มโนชสฺย   สงฺศฺรยามรฺษณาทิว ‖ 

44.  [XXV]วิหาย ปฺรตฺยุปกฺฤต-ิ   ญฺ ชคตฺยุปจการ ยะ ǀ  
เอกทาปิ กทา สูรฺยฺยะ   ปฺรติโพเธปฺสุรมฺวุชาตฺ ‖ 

45. อรฺถิปฺรารฺถิตสรฺวฺวารฺถ-   วฺยติริกฺตารฺถทานตะ ǀ  
[27]ทิวฺยะ กลฺปทฺรุโม เยน   ภูมิภูโต ’ปิ ทรฺศิตะ ‖ 

46.  
[XXVI]จตุราศฺรมมรฺยฺยาทำ   ศาสิตา กลฺปยนฺนปิ ǀ  
อาศฺรมาณำ ปฺรศสฺตานำ   ศตนฺ ทิกฺษุ จการ ยะ ‖ 

47. ทตฺตวาเนกทา รามะ   กศฺยปาย มหีมิติ ǀ  
[28]ชิคีษเยว โย นิตฺยํ   เหมาทฺริมทิศทฺ ทฺวิเช ‖ 

48. [XXVII]เมธาธีธีรตาศฺลาฆา   ภทฺรตา กรุณารฺทฺรตา ǀ  
อนฺยเทารฺภาคฺยภีตฺเยว   กานฺตาสฺ ตา ยมุปาสต ‖  

49. สุศฺรุโตทิตยา วาจา   สมุทาจารสารยา ǀ  
[29]เอโก ไวทฺยะ ปรตฺราปิ   ปฺรชาวฺยาธิงฺ ชหาร ยะ ‖  

50. [XXVIII]สุวรฺณฺณํ สฺวจฺฉมรฺจฺจิษฺม-  ตฺ สฺนิคฺธํ คุรุสมํ นหตฺ ǀ  
วสุธามปิ คำ ภูโย   ราชรตฺนํ พภาร ยะ ‖  

 
237  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monies Williams ออกเสียงเป็น ‘มณฺฑล-’ 
238  รูปศัพท์ ‘-มณฺทล-’ ในคำสมาส ‘ชคนมฺณฺทลเจตามฺสิ’ พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-
มณฺฑล-’ 
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51. ยสฺ สรฺวฺวศาสฺตฺรศสฺเตฺรสุ   ศิลฺปภาษาลิปิษฺวปิ ǀ  
[30]นฺฤตฺตคีตาทิวิชฺ าเน-   ษฺวาทิกรฺตฺเตว ปณฺทิตะ239 ‖ 

52. [XXIX]สวฺยาปสวฺยโทรฺมฺมุกฺไต-  ร ฺยฺโย ชหาร ชยศฺรียะ ǀ  
วาไณสฺ สรฺวฺวางคมุกฺไตสฺ ตุ  กามวาไณรฺ วฺวรางฺคนาะ ‖ 

53. ขระ ขทฺไคกปาเตน240   ยสฺยาจฺเฉทิ ตฺริธา มหานฺ ǀ  
[31]โลหทณฺโท241 ’ริมานสฺ ตุ  ทูรตศฺ ศตธา สฺวยมฺ ‖ 

54.  [XXX]อตฺราติปูรฺณฺณํ สฺวยโศ  นยนฺนิว รสาตลมฺ ǀ  
ยศฺ จขาโนรุคมฺภีรํ   ตฏากํ ศฺรียโศธรมฺ ‖ 

55. ยศฺ จกฺรยนฺตฺรรนฺเธฺรณ   ลกฺษํ วิทฺธฺย นฺวิยตฺ สฺถิตมฺ ǀ  
[32]นารฺชฺชุนะ เกวลํ กีรฺตฺตฺยา  ภีโม ’ภูทปิ รงฺหสา ‖ 

56.  
[XXXI]จนีสนธฺิปโยธภิฺยำ   มิโตรฺวฺวี เยน ปาลิตา ǀ  
คุณาวลีว กีรฺตฺติสฺ ตุ   วิทฺเยว ศฺรีริวามิตา ‖ 

57. ตตฺโตฺวกฺติรภวตฺ สรฺวฺว-   สฺตโว ยสฺย คุณาหฺฤตะ ǀ 
[33]ยทฺ ยตฺ สฺปฺฤศติ เมเรา หิ  เสาวรฺณฺณนฺ ตตฺ ตทีกฺษิตมฺ ‖ 

58. [XXXII]ศฺรียโศธรฺมฺมณา242 เตน  ศฺรียโศธรฺมฺมโศภินา ǀ  
ราเชนฺทุเนนฺทุวกฺเตฺรณ   จนฺเทฺรนฺทุวสุภูภุชา ‖  

59. อิมาสฺ สฺวศิลฺปรจิตา   คุรูณำ ปุนฺยวฺฤทฺธเย243 ǀ  
[34]จตสฺรศฺ ศิวศรฺวฺวาณี-   ปฺรติมา สฺถาปิตาสฺ สมมฺ ‖ 

60. [XXXIII]วิจิตฺรรตฺนรจิตํ   ภูษณงฺ กนกามฺพรมฺ ǀ  
กรงฺกกาลเธาตามฺโภ-   ภาชนานิ ปฺรติคฺรหาะ ‖   

61. ศิวิกาวฺยชนจฺฉตฺตฺร-   มายูรามตฺรราศยะ ǀ  
[35]วหูนิ ไหมเราปฺยานิ   ปูโชปกรณานิ จ ‖  

62. [XXXIV]อิทญฺจ สฺวกฺฤตนฺ ตาร-  ตฏากํ หฺลาทิกานฺติภิะ ǀ  
จตุษฺโกณีกฺฤตนฺ ตฺวษฺฏฺรา   วิธุวิมฺพมิวามฺฤคมฺ ‖   

63. นฺฤตฺตคีตาทิจตุรา-   ศฺ ศฺลาฆฺยา นรวรางฺคนาะ ǀ  
[36]สมคฺรกรทคฺราม-   โคธรารามมณทฺลมฺ244 ‖    

 
239  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ปณฺฑติ’  
240  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ขฑคฺ’ 
241  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ทณฺฑ’  
242 ศัพท์ ‘ศฺรียโศธรฺมฺมน’ฺ ในบาทที ่1 Barth (Bergaigne, 1893: 399, Not) เสนอคำอ่านเป็น ‘ศฺรียโศวรมฺฺมนฺ’ 
243 พจนานกุรมสันสกฤตฉบบั M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ปุณฺย’ 
244  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘มณฺฑล’ 
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64. [XXXV]อิทนฺ เตน จ ตตฺ สรฺวฺวํ  สรฺวฺวํ สงฺสฺถาปนาทิเน ǀ  
ทตฺตํ ราชาธิราเชน   ชคชฺชฺวลิตเตชสา ‖ 

65. ศฺรีนฺทฺรวรฺมฺเมศฺวราทีนำ   เทวานำ สรฺวฺวกิงฺกราะ ǀ  
[37]วิศฺวมฺภราธิราเชน   น นิโยชฺยาสฺ สฺวกรฺมฺมณิ ‖ 

66. [XXXVI]อาคมะ ปรจกฺรสฺย   ราษฺเฏฺร ยทิ ภเวตฺ ตทา ǀ  
นิโยชฺยาสฺ ตทฺวินาศาย   นานฺยทา ตุ กทา จ น ‖ 

67. อตฺรางฺคเน นฺฤปติเรว นฺฤปาตฺมโช ’ปิ   
ภู[38]ษาวิภูษิตตนุะ ขลุ วีตโทษมฺ ǀ  
ทฺวาเรน เตน มหตาปิ วิเศทภูษา-  
[XXXVII]ศฺ ศิษฺฏาสฺ ตุ วิปฺรยติมนฺตฺริวลาธิปาศฺ จ ‖ 

68.  พฺราหฺมณาทิสฺ สสามานฺย-  ชโน โนทฺธตเวษกะ ǀ  
กรฺณฺณ[39]ภูษำ วินา ตนฺวึ   น ไหมํ ภูษณํ ภเชตฺ ‖  

69. นนฺทฺยาวรฺตฺตํ วินา ปุษฺป-   นฺ น มาลาทิวิภูษิตะ ǀ  
น ขาเทตฺ กฺรมุกํ มุกฺตฺวา   นฺฤตฺตาคา[XXXVIII]ราทิวาหฺยตะ ‖  

70. น นีลจิตฺรวสโน    น กุรฺยฺยาตฺ กลหนฺ ตถา ǀ  
[40]น โภคาภฺยนฺตรคโต   น จ ศสฺตฺรธโร ภเวตฺ ‖ 

71. น กญฺจิทวมนฺเยต   น คฺฤหฺณียาจฺ จ มานุษานฺ ǀ  
เอวมาทีนฺยการฺยฺยาณิ   กุรฺยฺยานฺ นาตฺร ศิวางฺคเน ‖ 

72. [XXXIX]อุทกฺ จตุรฺมฺมุขทฺวารา-  ทาศฺรมานฺตาทฺ วฺรชนฺ นระ ǀ  
ปรา นาจฺฉาทิตศฺ ฉตฺไตฺร-   ร ฺยฺยานาทวตเรทปิ ‖ 

73. ยสฺ สาธุะ ปูชนปฺรารฺถี   ปุรุษะ สฺตฺรีชโน ’ปิ วา ǀ  
ยถาวิภวปูชาภิะ    ปฺรวิเศตฺ โส ’ปิ ภกฺติตะ ‖ 

74. ศิษฺฏา ทฺรวิณหีนาสฺ ตุ   [XL]ศฺรทฺธาภกฺติมหาธนะ ǀ  
[42]ปุษฺเปณาปิ วิเศยุสฺ เต   ภกฺติรฺ หิ ปรมา ศิเว ‖ 

75. ฉินฺนางฺคาสฺ ตฺวงฺกิตงฺคา เย  กฺฤตฆฺนาะ กุพฺชวามนาะ ǀ  
มหาปาตกิโน เย จ   หีนเทศาสฺ ตถา ปเร ‖ 

76. เย กุษถฺาทิมหาวฺยาธิ-   ปีทิตางฺคา245 วิครฺหิตาะ ǀ  
กทาจิทปิ เต สรฺวฺเว   น วิเศยุสฺ ศิวางฺคนมฺ ‖  

 
245  รูปศัพท์ ‘กุษถ-’ และ ‘ปีทิต-’ ในคำสมาส ‘กุษฺถาทิมหาวฺยาธิปทีิตางฺค’ พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออก
เสียงเป็น ‘กุษฺ -’, ‘ปีฑิต’ 
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77. มาเหศฺวรา ชิตาตฺมานะ   กุลศีลาทิโศธิตาะ ǀ  
เต เทวปริจรฺยฺยารฺหา   ภเวยุศฺ ศานฺตมานสาะ ‖ 

78. เย ศาสนมิทนฺ ทรฺปฺปา-   ลฺ ลงฺฆเยยุ รฺยฺยทิ ทฺวิชาะ ǀ vadha daṇḍa 
วธทณฺทาทฺยนรฺหตฺวา-246   [XLII]นฺ นิรฺวฺวาสฺยาสฺ ต อิโต ’งฺคนาตฺ ‖ 

79. ราชปุตฺราสฺ ตุ ทาปฺยาสฺ เต  เหมวิงฺศตฺปไลรฺ มฺมิตมฺ ǀ  
ตทรฺทฺธวินยะ การฺยฺโย   นฺฤปติชฺาติมนฺตฺรินามฺ ‖ 

80. ตทรฺทฺธกนฺ ตุ ทาปฺยาสฺ เต  เหมทณฺทาต[45]ปตฺริณะ247 ǀ  
ตสฺยาปฺยรฺทฺธนฺ ตุ มุขฺยานำ  เศฺรษถิฺนำ248 วินโย มตะ ‖ 

81.  
[XLIII]ทาปฺยาสฺ ตทรฺทฺธวินยํ  ไศวไวษฺณวกาทฺยะ ǀ  
ตสฺยาปฺยรฺทฺธนฺตุ วินย-   สฺ สามานฺเยษุ สมีริตะ ‖ 

82. ธนนฺ ทาตุม[46]ศกฺตาสฺ สฺยุ-  สฺ สามานฺยา ยทิ มานุษาะ ǀ  
ปฺฤษฺเถ249 เวเตฺรณ ตานฺ หนฺยา-  จฺฉตมิตฺยนุศาสนมฺ ‖ 

83. ปูชา ปูโชปกรณํ    กาลศฺเศา[XLIV]จํ ปฺรกลฺปิตมฺ ǀ  
เอตจฺจานฺยจฺจ สรฺวฺเวษุ   กฺษีเย[47]ไตกตมทฺ ยทิ ‖ 

84. กุลปตฺยาทโย ’ธฺยกฺษา   ทาปฺยา โทษานฺวิไตสฺ สห ǀ  
เหมวิงฺศตฺปลาทฺเยก-   ปลานฺตกมนุกฺรมาตฺ ‖ 

85. กุลปตฺยาทฺยสํปฺฤกฺเต   โทเษ โทษกฺฤเทว ตุ ǀ  
[XLV]ย[48]ถารฺหนฺ ทฺรวิณนฺ ทาปฺโย  ทณฺทฺโย250 วา เทศกาลตะ ‖  

86. ปูชากาลวฺยติกฺรานฺโต   ภเวทฺ ยทิ ปุโรหิตะ ǀ  
รูปฺยํ วิงฺศตฺปลนฺทาปฺยะ   ปลานิ ทศ ยาชกะ ‖ 

87. สฺวการฺยฺยํ ยทฺยุเปเกฺษต   ทฺวา[49]ราธฺยกฺโษ ’ถ เลขกะ ǀ  
รูปฺยํ ปญฺจ[XLVI]ปลนฺ ทาปฺย-  สฺ ตฺริปลนฺ ตูปกลฺปกะ ‖ 

88. การี มหานสาธฺยกฺษ   อาคมาธฺยกฺษกสฺ ตถา ǀ  
รูปฺยนฺ เต ตฺริปลนฺ ทาปฺยา  องฺคนาธิปติสฺ ตถา ‖  

89. สุวรฺณฺณ[50]ราชตาลาเภ   ทฺรวฺยาณฺยนฺยานิ ทาปเยตฺ ǀ  
อิตฺเยษา ตาปสาธีนา   [XLVII]มรฺยฺยาทา สฺถาปิตา ภเวตฺ ‖  

 
246 รูปศัพท์ ‘ทณฺท-’ ในคำสมาส ‘วธทณฺฑาทฺยนรฺหตฺวานฺ’ พจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น 
‘ทณฺฑ-’ 
247  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ทณฺฑาต-’ 
248  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘เศฺรษฺ ินฺ’ 
249  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ปฺฤษฺ ’ 
250  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ทณฺฑฺย’ 
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90. ยาจเต ศฺรียโศวรฺมฺมา   ภาวิกมฺพุปตีศฺวรานฺ ǀ  
อิมํ รกฺษต ภทฺรํ โว   [51]ธรฺมฺมํ ธรฺมฺมธนา อิติ ‖ 

91. เอษ ภาโร หิ ภูปานำ   กลฺปิตะ ปรเมษฺถินา251 ǀ  
ปาลนํ ปาลนียานา-   นฺ ท[XLVIII]ณฺทยานานฺ252 ทณฺฑนญฺจ ยตฺ ‖ 

92. เอษำ วสุหรา ราชฺ า   ทณฺฑฺยาสฺ เต ยานฺตุ ทุรฺคฺคติมฺ ǀ  
[52]ปานฺติ เย ปาตุ ตานฺ ภูป-  สฺ เต ’ปิ ยานฺตุ ปรํ ปทมฺ ‖ 

93. อมฺพุเชนฺทฺรปฺรตาเปน   กมฺพุเชนฺเทฺรณ นิรฺมฺมิตมฺ ǀ  
อมฺวุชากฺเษณ เตเนทํ   กมฺพุชากฺษรมาขฺยยา ‖ 

 
  

 
251  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ปรเมษฺ ินฺ’ 
252  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ทณฺฑฺย’ 
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จารึกไพรปราสาท K.279 
 

ด้านที่ 1 (A) 
 

1.  [1] ปฺรากฺ เกวโล ’ปิ ภควานฺ รตเย ตฺริธา โย 
  ภินฺนศฺ จตุรฺมฺมุขจตุรฺภุชศมฺภุมูรฺตฺติะ ǀ 
 [2] ปฺรารมฺภ เอว ภุวนสฺย ปุนรฺ ยฺยุคานฺเต 
  ไกวลฺยเมติ จ ศิวาย นโม’ อสฺตุ ตสฺไม ‖   
2. [3] วนฺเท ’รวินฺทริปุมณฺทิตเกศวฺฤณฺทํ253 

  ภกฺตฺยารวินฺททฺฤศมปฺยรวนฺทโยนิมฺ ǀ 
 [4] นมฺรามเรนฺทฺรทิติเชนฺทฺรศิขนฺทพนฺธ-254 
  มณฺทารษณฺทมกรณฺทสุคนฺธิตางฺฆฺริมฺ255 ‖ 
3. [5] อาสีทนินฺทิตปุเรศฺวรวงฺศชาต- 
  ศฺ ศฺรีปุษฺกรากฺษ อิติ ศมฺภุปุราปฺตราชฺยะ ǀ 
 [6] ราชฺโ  มเหนฺทฺรคิริมูรฺทฺธกฺฤตาสฺปทสฺย 
  มาตุะ สฺถิรสฺ สมิติ มาตุลมาตุโล ยะ ‖  
4. [7] ตทฺวงฺศโช วฺยาธปุราธิราช- 
  สนฺตานสํปาทิตมาตฺฤวงฺศะ ǀ 
 [8] ราเชนฺทฺรวรฺมฺเมติ คุไณกราศิ- 
  รวาป ยศฺ ศมฺภุปุเร ’ปิ ราชฺยมฺ ‖  
5. [9] ตสฺยากลงฺกตุหินางฺศุวิศุทฺธกีรฺตฺเตะ 
  ปุโตฺร พภูว นฺฤปติรฺ นฺฤปตีนฺทฺรเทวฺยามฺ ǀ 
 [10] โย ทฺฤปฺตศตฺรุภุชเคนฺทฺรภุชงฺคศตฺรุ- 
  รฺ ยฺโยธาคฺรนีรฺ ยฺยุธิ มหีปติวรฺมฺมนามา ‖ 
6. [11] อถ ทฺวิโช ’คสฺตฺย อิติ ปฺรตีโต 
  โย เวทเวทางฺควิทารฺยฺยเทเศ ǀ 
 [12] ลพฺโธทโย ยา มหิษีทฺธวงฺศา 
  ยโศมตีติ ปฺรถิตา ยโศภิะ ‖  

 
253  ‘อรวินฺทริปุมณฺฑิตเกศวฺฤนฺทม’ฺ 
254  ‘-ศิขณฺฑ-’ 
255  ‘-มนฺทารษณฺฑมกรนฺท-’  
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7. [13] สุตสฺ ตโยรฺ ยฺโย ยุธิ ทุรฺมฺมทศฺ ศฺรี- 
  นเรนฺทฺรวรฺมฺเมติ นเรนฺทฺรวรฺยฺยะ ǀ 
 [14] มหีปเตสฺ ตสฺย สุเตว ลกฺษฺมี- 
  รฺ นฺนเรนฺทฺรลกฺษฺมีริติ ยา พภูว ‖ 
8. [15] ตสฺยามริทฺวิรทราชมฺฤคาธิเปน 
  ชนฺเยษุ ราชปติวรฺมฺมนราธิเปน ǀ 
 [16] ราเชนฺทฺรเทวฺยมรครฺภฺรนิโภทปาทิ 
  ยา ทิงฺมุขาวลิวิกีรฺณฺณวิศุทฺธกีรฺตฺติะ ‖ 
9. [17] ตสฺยามชีชนทเนกนเรนฺทฺรสิงฺห- 
  วงฺโศทยาย ส มหีปติวรฺมฺมเทวะ ǀ 
 [18] เทวีมนุตฺตมวปุศฺศฺริยมินฺทฺรเทวึ 
  ทุคฺธาพฺธิเธาตยศสนฺ ตปตีมิวารฺกฺกะ ‖ 
10. [19] อถาภวตฺ ตสฺย มเหนฺทฺรไศล- 
  กฺฤตสฺถิเตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามฺนะ ǀ 
 [20] นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺร-256 
  สฺ สูรฺยฺยทฺโยติสฺ สูนุรนูนวีรฺยฺยะ ‖ 
11. [21] มหีปติศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธโน โย 
  ครฺเภศฺวรศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธนาขฺยะ ǀ 
 [22] ราชฺยสฺถิตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามา 
  มหามหีปาลศิโรธฺฤตางฺฆฺริะ ‖ 
12. [23] ตสฺยาธิราโช ชนนีชนนฺยา 
  ชฆนฺยโช ชยฺยปรากฺรโม ยะ ǀ 
 [24] รุไทฺรกจิตฺโต รณเราทฺรกรฺมฺมา 
  ศฺรีรุทฺรวรฺมฺเมติ วิศุทฺธธรฺมฺมา ‖ 
13. [25] ตทฺภาคิเนโย คุณรตฺนสินฺธุ- 
  รฺ วฺวสุนฺธราโทหวิทคฺธพุทฺธิะ ǀ 
 [26] ปฺฤถูปโม ยะ ปฺฤถิวีนฺทฺรวนฺทฺยะ 
  ปฺฤถฺวีปติศฺ ศฺรีปฺฤถิวีนฺทฺรวรฺมฺมา ‖  

 
256  ศัพท์ ‘-วฺฤณฺทารก-’ ในคำสมาส ‘นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺรสฺ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออก
เสียงเป็น ‘วฺฤนฺทารก’  
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14. [27] ราชนฺยวงฺศามฺพรจนฺทฺรเลขา 
  ศฺรีรุทฺรวรฺมฺมาวนิปาลกนฺยา ǀ 
 [28] ราชฺ ี สตี ศฺรีนฺฤปตีนฺทฺรวรฺมฺม- 
  ปุตฺรยาสฺ สุตา ยา สุรสุนฺทรีว ‖ 
15. [29] ตโยะ กุมาโร ’ริกรีนฺทฺรสิงฺโห 
  นฺฤสิงฺหวนฺทฺโย นรสิงฺหทฺฤปฺตะ ǀ 
 [30] คำ ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺต-ิ257 
  รฺ ยฺยศฺ ศฺรีนฺทฺรวรฺมฺมา สกลำ พภาร ‖ 
16. [31] ศิลามเย เวศฺมนิลิงฺคไมศํ  

  ศฺรีนฺเทฺรศฺวราภิขฺยมติษฺ ิปทฺ ยะ ǀ 
 [32] อีศสฺย เทวฺยาศฺ จ สมํ ษทฺ อรฺจฺจ- 
  ศฺ จขาน จ ศฺรีนฺทฺรตฏากมคฺรยมฺ ‖ 

 17. [33] เตไนตสฺยามวนิปตินา ศฺรีนฺทฺรเทวฺยำ มหิษฺยำ 
   นิศฺเศษาศาวิตตยศสา เตชสาเมกราศิะ ǀ 
  [34] ภูภฺฤตฺปุตฺรยามิว ปุรภิโทตฺปาทิตะ การฺตฺติเกย- 
   ศฺ ศกฺตึ พิภฺรทฺ ริปุกุลภิทํ ศฺรียโศวรฺมฺมเทวะ ‖ 
 18. [35]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖  

  [36]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓   ปูรฺวฺวมสมฺภเว ‖ 
 19. [37]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ปุณฺฑรีกวิโลจนะ ǀ  
  [38]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ยุกฺโต โย ยุกฺตมีริตะ ‖ 
 20. [39]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   สรฺวฺวาลงฺการภูษิตา ǀ  
  [40]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ รตีปเตา ‖ 
 21.  [41]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ สฺย พุทฺธฺวา ⏑ วา ⏑ ตม ฺǀ  

  [42]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   -รฺ ภีตฺเยวาทฺยาปิ สํศฺริตะ ‖ 
 22.  [43]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   -สฺ ตโมภูตมิทญฺชคตฺ ǀ  
  [44]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ โตรฺ ⏓ งฺกฺ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓258 ‖ 
 23.  [45]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   นฺ มหทฺภิรฺ มฺมนฺตฺริภิรฺ วฺฤตะ ǀ  
  [46]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   นฺ อนายาสญฺ จกาเร ยะ ‖   

 
257  ศัพท์ ‘-ขณทฺ-’ ในคำสมาส ‘ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺติ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-
ขณฺฑ-’ 
258  ข้อมูลเศษจารกึโศลกที่ 18-22 George Cœdès (1932: 86) อ่านเพิ่มเติมจากที่ Abel Bergaigne ได้อา่นไว ้
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 24.  [47]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ยุทฺธาพฺเธา โย วฺยธาตฺ ธฺรุวมฺ ǀ  
  [48]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   สเปฺรมวิชยศฺริยะ ‖ 

 25.  [49]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ยํ วีกฺษฺยาธิกวิกฺรมมฺ ǀ  

  [50]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   -ตฺ กากาสฺ สมภวนฺ ยุธิ ‖ 
 26.  [51]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   วิป(ทํ) ศฺรีปริคฺรหมฺ ǀ  
  [52]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   สรสฺ ตุลฺยญฺ จการ ยะ ‖ 
 27. [53]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   นฺ โน ปฺรามียต ปณฺฑิตะ259 ǀ   
  [54]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ไวริพนฺ(เธา) นิ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖ 

 
 

ด้านที่ 2 (B) 
 

 28. [1]  นานารตฺไนรปิ จิต-   นฺ นมฺรภูมีนฺทฺรเศขรมฺ ǀ  
  [2]  ยสฺยางฺฆฺรินขรศฺมีทฺธํ   รตฺไนเรวารุไณริว ‖ 
 29. [3]  ยะ ปฺราปฺย ราชฺยมชย   ⏓ ⏓ ⏓ ภิรฺ ทฺทุรฺชฺชยงฺ กลิมฺ ǀ  
  [4]  ⏓ ⏓  ยสฺย ชเย ศกฺตะ   ปุรุโษตฺตม เอว หิ ‖ 
 30. [5]  ชิ ⏓ ⏓260 ยฺโยธนาราติ-   รฺ ภีโม ’ปฺยาเชา วเลน ยะ ǀ  
  [6]  ลกฺษฺมีลุพฺธํ ปริณต-   นฺ ธฺฤตราษฺฏฺรมหรฺษยตฺ ‖ 
 31. [7]  ยชฺ ธูมธฺวโชทฺธูต-   ธูไมรฺ ธูสริตนฺ นภะ ǀ  
  [8]  ธูมวรฺไษริว พเภา   ภฺฤศมฺ ยสฺย กเลรฺ วฺวเธ ‖ 

32. [9]  โย ราชรตฺนมรฺถิภฺย-   ศฺ จินฺติตานปฺยจินฺติตานฺ ǀ  
[10]  อรฺถานฺ ทิศญฺ ชหาเสว   มณิญฺ จินฺติตทายินมฺ ‖ 

33.  [11]  ติษฺ นฺตฺยุรสี ยสฺย ศฺรี-   รสฺถิราปิ สฺถิราภวตฺ ǀ  
[12]  อเนกคุณสมฺพนฺธา   วีรฺยฺยปฺราการวาริตา ‖ 

34.  [13]  ตปฺตนฺ ตีวฺรปฺรตาเปน  ภุวนํ หฺลาทยนฺนิว ǀ  
[14]  โย ’กิรตฺ สรฺวฺวตศฺ ศุภฺร-   ยโศมฤตมนารตมฺ ‖ 

35.  [15]  สรฺวฺวานนฺทกรี กีรฺตฺติะ   กามินี กามจาริณี ǀ  
[16]  ตถาปิ ยสฺย ทยิตา   ⏓ ⏓ จ คทิตา พไธะ261 ‖  

 
259  ปณฺฑิไตะ 
260  Auguste Barth อ่านเพิ่มเติมเป็น ‘ชิษฺณุรฺ ทรฺุยฺโยธนาราตริฺ’ (Bergaigne, 1893: 420, Not) 
261 ข้อความบาทที่ 4 Barth อ่านเพิ่มเติมเป็น ‘ปตฺนี จ คทิตา พุไธะ’ (Bergaigne, 1893: 421, Not) 
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36.  [17]  วลาทิยุกฺโต ยุกฺโต ’ยํ   มตะ ปฺรติชคตฺสฺถิเตา ǀ  
[18]  อิติ พุทฺธฺวา ยมมฺโภเธา   สุขํ เศเต นุ มาธวะ262 ‖ 

37.  [19]  นิราวรณพุทฺธิตฺวา-   ตฺ สรฺวฺวํ เวทฺยํ วิทนฺนปิ ǀ  
[20]  ราชสฺถิติรลงฺฆฺเยติ   จารจกฺษุรฺ พภูว ยะ ‖ 

38.  [21]  ยถาภีษฺฏปฺรทำ สาธฺวีมฺ   ธรฺมฺมศฺรีมหิษีมฺ ปฺริยามฺ ǀ  
[22]  สรฺวฺโวปภกฺตำ ยสฺยาปิ   กุรฺวฺวตะ กรฺมฺม สตฺสฺตุตมฺ ‖ 

39.  [23]  ยสฺยาเชา ภินฺนไวรีภ- กุ  มฺภมุกฺตามฺวุวฺฤษฺฏิภิะ ǀ  
[24]  ⏓ ⏓ ริวาติธวล2ํ63   ยโศ ทิศิ วิสรฺปฺปติ ‖ 

 40. [25]  ปฺฤถุกีรฺตฺติะ ปฺฤถุคุณะ   ปฺฤถุศฺีระ ปฺฤถุวิกฺรมะ ǀ  
  [26]  ปฺฤถุปฺฤถฺวิะ ปฺรตินิธิะ   ปฺฤถิวฺยามิว ยะ ปฺฤโถะ ‖ 

41.  [27]  ยสฺยานุศาสนชล-   ญฺ ชคนฺมานสมภฺยคาตฺ ǀ  
[28]  ตตฺสฺถิตสฺย กลงฺกสฺย   วิทธนฺ นุ วิโศธนมฺ ‖ 

 42. [29]  สถาเนษุ สรฺวฺววรฺณฺณานำ   คุณวฺฤทฺธิกโร ’ปิ ยะ ǀ  
  [30]  ศฺรีปาณิเนรฺ   ⏑ − − ⏓264  ศพฺทวิทฺยาวิทีริตะ ‖  
 43. [31]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ สฺ ตารฺโถ สโรรุหมฺ ǀ  
  [32]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ยสฺ ต.   ภานุเภณุริวาภวตฺ ‖ 
 44. [33]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ รฺ ชฺชุนยโศ   ศงฺขจกฺรลสตฺกระ ǀ  
  [34]  ภูธระ ปุณฺฑรีกากฺโษ   โย ’ปิ กฺฤษฺโณ น กรฺมฺมณา ‖ 
 45. [35]  มหากาโลทยกโร    วฺฤษสฺถิติกฺฤตาทระ ǀ  
  [36]  นุตนนฺที สฺมราราติรฺ   ยฺโย พภาร ภวศฺริยมฺ ‖ 
 46. [37]  ศตกฺรตุกฺฤตศฺ ศกฺรา-   ทธิโก ’ปฺยมิตกฺรตุะ ǀ  
  [38]  ภูรกฺษารฺถงฺ กรุณยา   โย น ธาตฺราวตาริตะ ‖ 
 47. [39]  ยสฺ สฺตูยมานสตฺกรฺมฺม   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

  [40]  เสามิตฺตฺริริว สงฺคฺราเม   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖ 

 48.  [41]  ยุกฺตทณฺฑกรเตน   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

  [42]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓265 ‖  

 
262  ข้อความบาทที่ 4 Bergaigne (1893: 421) ปริวรรตและอ่านเป็น ‘สขา ศเตนฺทฺร มาธวะ’ ส่วน Barth อ่านเป็น ‘สุขํ เศเต นุ 
มาธวะ’ ซ่ึงแปลได้ใจความมากกว่าที่ Bergaigne ปริวรรตอ่านไว้   
263 ข้อความบาทที่ 4 Barth อ่านเพิ่มเติมเป็น ‘สากฺษาทิวาติธวลํ’ (Bergaigne, 1893: 421, Not)   
264  Barth อา่นเพิ่มเติมเป็น ‘อนวรศ’ฺ (Bergaigne, 1893: 421, Not) 
265  ข้อความโศลกที่ 43 ถึงโศลกที่ 48 George Cœdès (1932: 87) อ่านเพิ่มเติมจากที่ Abel Bergaigne ได้อ่านและปริวรรต
ไว้ ซ่ึงข้อความทั้ง 6 โศลกดังกล่าวเป็นเศษจารึกมีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ 
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 49.  [43]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   รฺ ยฺยสฺย วิษฺโณริวาภเว ǀ  
  [44]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   เชฺ ยมนฺยนฺ น ทุษฺกรมฺ ‖ 

50.  [45]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ เจตสา ǀ  
[46]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ −าย พฺราหฺมณาศฺรมะ ‖  

 51. [47]  ⏓ ⏓ ⏓ ศฺรียโศวรฺมฺม-   ⏓ ⏓ ⏓ ทมิหาศฺรเม ǀ  
  [48]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ กรฺมกไรริติ ‖  
 52. [49]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ สํปทมฺ ǀ  
  [50]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ นานปิ ปาลเยตฺ ‖ 
 53.  [51]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ทาติถฺยานิ จ วรฺทฺธเยตฺ ǀ  
  [52]  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓   ⏓ ⏓ ⏓ สฺถานินานฺ น หิ ‖  
 54.  [53]  อถาวนีนฺทฺร เอวาตฺร   สาวโรโธ ’ปิ วา คตะ ǀ  
  [54]  ตํ ยถาศฺรมสํปตฺตฺยา   ยตฺไนสฺ สุรวทรฺจฺจเยตฺ266 ‖  
 
 

ด้านที่ 3 (C) 
 

55. [1]  ส หิ วิศฺวมฺภราธีศ-   สฺ สรฺวฺวโลกคุรุสฺ สมฺฤตะ ǀ  
[2]  ยทิษฺฏนฺ ตสฺย ตตฺ กุรฺยฺยา-  ทฺ วฺยาสคีตมิทํ ยถา ‖  

56. [3]  สรฺวฺวโลกคุรุญฺ ไจว   ราชานํ โย ’ติมนฺยเต ǀ  
[4]  น ตสฺย ทตฺตนฺ น กฺฤต-   นฺ น ศฺราทฺธํ ผลติ กฺว จิตฺ ‖  

57. [5]  อถ ทฺวิโช ’ธิกํ ปูชฺยะ   ปเรภฺโย วหโว ยทิ ǀ  
[6]  ปฺราปฺตาสฺ เต กฺรมศศฺ ศีล-  คุณวิทฺยาวิเศษตะ ‖  

58.  [7]  ราชปุตฺรศฺ จ มนฺตฺรี จ   วลาธฺยกฺษศฺ จ สชฺชนะ ǀ  
[8]  เต สรฺวฺเว ปูชนียาสฺ สฺยุ-   รานุปูรฺวฺวา ปฺรยตฺนตะ ‖  

59.  [9]  มานฺโย วิเศษตศฺ ศูโร   รเณ ทฤษฺฏปรากฺรมะ ǀ  
[10]  รณารฺถี ตฺวรณารฺถิภฺโย   ธรฺมฺมรกฺษา หิ ตตฺสฺถิตา ‖  

60.  [11]  ไศวปาศุปตาจารฺยฺเยา   ปูชฺเยา วิปฺราทนนฺตรมฺ ǀ  
[12]  ตโยศฺ จ ไวยากรณะ   ปูชนีโย ’ธิกํ ภเวตฺ ‖   

 
266  ข้อมูลโศลกนี้เป็นเป็นท่อนล่างของด้านที่ 2 ของจารึก ข้อมูลโศลกขาดหายทั้งหมด อาศัยการเทียบเคียงเนื้อหาที่เหมือนกันกับโศลก
ที่ 54 ในจารึกปราสาทกอมนับ K.701 และโศลกที่ 51 ในจารึกปราสาทเทพนม K.290 
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61.  [13]  ไศวปาศุปตชฺ าน-   ศพฺทศาสฺตฺรวิทำ วระ ǀ  
[14]  อาจารฺยฺโย ’ธฺยาปกศฺ เศฺรษฺ-  มตฺร มานฺโย วราศฺรเม ‖  

62.  [17]  อาจารฺยฺยวทฺ คฤหสฺโถ ’ปิ   มานนีโย วหุศฺรุตะ ǀ  
[18]  อภฺยาคตคุณานาญฺจ   ปรา วิทฺเยติ มานวมฺ ‖  

63.  [17]  วิตฺตํ พนฺธุรฺ วฺวยะ กรฺมฺม   วิทฺยา ภวติ ปญฺจมี ǀ  
[18]  เอตานิ มานฺยสฺถานานิ   ครีโย ยทฺ ยทุตฺตรมฺ267 ‖  

64.  [19]  สามานฺยมานวานฺ สรฺวฺวานฺ  วาลวฺฤทฺธรุชานฺ วิตานฺ ǀ  
[20]  ทีนานาถามฺศฺ จ ยตฺเนน   ภเรทฺ ภกฺเตาษธาทิภิะ ‖  

65.  [21]  นิตฺยํ เหมารฺจฺจนวิธึ   วิทธีต ยถาวิธิ ǀ  
[22]  ตฺฤณทาโนปจาราภฺยำ   กปิลามปิ ปูชเยตฺ ‖  

66. [23] ศฺราทฺโธปราคกาเลษุ  ปิณฺฑพิษุวโยรปิ268 ǀ 
 [24] ตนฺทุลสฺไยกยา269 ขารฺยฺยา  กุรฺยฺยาทาศฺรมยชฺวนะ ‖  
67.  [25]  เย ภกฺตฺยา ปติตา ยุทฺเธ   เย จ ภกฺตาะ ปราสวะ ǀ  

[26]  อปิณฺฑาะ กฺฤปณานาถ-   วาลวฺฤทฺธาศฺ จ เย มฺฤตาะ ‖  
68.  [27]  เอเตษาเมว สรฺวฺเวษาญฺ   จตุราฒกตนฺทุไละ ǀ  

[28]  มาสาวสาเน สรฺวฺวตฺร   ปิณฺไฑะ กุรฺวฺวีต ตรฺปฺปณมฺ ‖  
69.  [29]  เอตสฺมินฺ นาศฺรเม ปิณฺฑงฺ   กฺฤตฺวานีย จ สรฺวฺวศะ ǀ  

[30]  ยโศธรตฏากานฺเต   ตสฺมินฺเนว ตุ นิรฺวฺวเปตฺ ‖  
70. [31] ยโศธรตฏากาขฺย-   ตีรฺถสฺนานวิธายกานฺ ǀ 
 [32] ตสฺยานฺ ตปสฺยมาสสฺย  เปารฺณฺณมาสฺยญฺจ โภชเยตฺ270 ‖  
71.  [33]  ตฺริสนฺธฺยวิธิสสํกฺตาศฺ   ศีลาธฺยยนตตฺปราะ ǀ  

[34]  คฺฤหสฺถกรฺมฺมนิรฺมฺมุกฺตาะ   ยตโย วิชิเตนฺทฺริยาะ ‖  
72. [35] วรฺษาสฺวนนฺยศยิตา  เอกภกฺเตน ชีวินะ ǀ 
 [36]  เอวํวิธาปิ ยตโย   วาสฺตวฺยา พฺราหฺมณาศฺรเม ‖   

 
267  ข้อความโศลกนี้ตรงกับข้อมูลคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์อัธยายที่ 2 โศลกที่ 136 (Olivelle, 2005: 426-27) และคล้ายกับข้อมูล

ในคัมภีร์ยาชญวัลกยสมฤติอัธยายที่ 1 โศลกที่ 116 ดังนี้ วิทฺยากรฺมวโยพนฺธุ-วิตฺไตรฺ มานฺยา ยถากรฺมมฺ ǀ เอไตะ ปฺรภูไตะ ศูโทฺร ’ปิ - 

วารฺธเก มานมรฺหติ ‖ (Yājñ.1.116) 
268  รูปศัพท์ ‘พิษุว-’ ในคำสมาส ‘ปิณฺฑพษิุว-’ พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monies Williams ออกเสียงเป็น ‘วิษุว-’ 
269  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monies Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฺฑุล-’ 
270  ข้อความโศลกที่ 70 ถึงโศลกที่ 75 bergaigne (1893) ปริวรรตรวบรวมไว้ปรากฏเฉพาะบาทที่ 1 และบาทที่ 2 โศลกที่ 70 และ
บาทที่ 3 โศลกที่ 75 ข้อความนอกนั้นขาดหาย อาศัยข้อมูลที่ Cœdès (1932: 87-88) ปริวรรตและอ่านเพิ่มเติมโดยเทียบเคียงกับ
จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 โศลกที่ 68-74 และจารึกปราสาทกอมนับ K.701 โศลกที่ 71-77   
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73. [37]  พฺราหฺมณา ยตโย เย ’ปิ   สทาธฺยยนตตฺปราะ ǀ  
[38]  เอเตษามิยตี วฺฤตฺติรฺ   ทฺทาตวฺยา ปฺรติวาสรมฺ271 ‖  

74.  [39]  จตฺวาริ ทนฺตกาษฺ านิ   ตถาษฺฏ กฺรมุกาณิ จ ǀ  
[40]  ตนฺทุลารฺทฺธาฒกานฺนญฺจ272  ษษฺฏิสฺ ตมฺพูลกานิ จ ‖  

75. [41] ทีปิกามุษฺฏิเรกา จ  ตไถธสฺไยกปูลกะ ǀ 
 [42] สรฺวฺวานฺเยตานิ เทยานิ  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓273 ‖  
76. [43] ตโต ’อนฺยานฺ ปูชเยทฺ วิธิ-  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ 
 [44] วฺฤตฺติรฺ ทฺเทยา ตถาจารฺยฺเย ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓274 ‖ 
77. [45] ทนฺตกาษฺ ตฺรยสารฺทฺธ-  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ 
 [46] ตมฺวุลวิงฺศต2ี75 เทฺว จ  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓276 ‖  

78. [47] เอก จ  ⏓ ⏓ ⏑ − − ⏓  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ 
 [48] ยติภฺยศฺ จ ปฺรเทยานิ  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓277 ‖  
79. [49] ทนฺตกาษฺ ทฺวยญฺ ไจว  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ 
 [50] ตฺริงฺศตฺ ตมฺวูลปตฺตฺราณิ  ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓278 ‖  
80. [51] ตไถว ทีปิกามุษฺฏิ-  เรไกก ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ 
 [52] เยาวนสฺถาย ยตเย  ปฺรเทยํ สรฺวฺว − ⏑ ⏓279 ‖  

  

 
271  ข้อความโศลกนี้คล้ายข้อความโศลกที่ 72 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 แตกต่างเฉพาะชื่อเรียกนักบวชในบาทที่ 1 และ
คล้ายกับโศลกที่ 75 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 แตกต่างเฉพาะชื่อเรียกนักบวชในบาทที่ 1   
272  รูปศัพท์ ‘ตนฺทุล’ ในคำสมาส ‘ตนฺทุลารฺทฺธาฒกานฺนํ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฺ
ฑุล’ 
273  ข้อมูลโศลกนี้เป็นเศษจารึกท่านล่างด้านที่ 3 ปรากฏเฉพาะข้อความบาทที่ 3 อาศัยการเทียบเคียงและสืบสร้างบาทที่ 1 และบาทที่ 
2 จากข้อมูลโศลกที่ 74 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และข้อมูลโศลกที่ 77 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 เป็นเนื้อหารายการสิ่งของ
สำหรับถวายมีใจความตรงกัน   
274  ข้อมูลโศลกนี้เนื้อหาใจความไม่ตรงและเหมือนกับขอ้ความใดๆในจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และจารึกปราสาทกอมนับ K.701  
275  รูปศัพท์ ‘ตมฺวุล-’ ในคำสมาส ‘ตมฺวุลวิงฺศต’ี ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตามฺพูล-’ 
276  ข้อมูลโศลกนี้เป็นจารึกท่อนล่าง ด้านที่ 3 ข้อมูลบาทที่ 2 และบาทที่ 4 ขาดหาย เนื้อหาใจความเหมือนโศลกที่ 75 จารึกปราสาท
เทพปรณัม K.290 และเหมือนโศลกที่ 78 จารึกปราสาทกอมนับ K.701  
277  ข้อมูลโศลกนี้เป็นจารึกท่อนล่าง ด้านที่ 3 ปรากฏเฉพาะบาทที่ 1 บางคำศัพท์ และบาทที่ 3 ส่วนบาทที่ 2 และบาทที่ 4 ข้อมูลขาด
หาย เนื้อหาเป็นรายการสิ่งของสำหรับถวายตรงกับเนื้อโศลกที่ 76 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และมีเน้ือหาคล้ายโศลกที่ 79 จารึก
ปราสาทกอมนับ K.701   
278  ข้อมูลโศลกนี้เป็นจารึกด้านที่ 3 ท่อนล่าง ข้อมูลบาทที่ 2 และบาทที่ 4 ขาดหาย เนื้อหาตรงกับโศลกที่ 77 จารึกปราสาทเทพปรณัม 
K.290 และเนื้อหาโศลกที่ 80 จารึกปราสาทกอมนับ K.701 
279  ข้อความโศลกนี้เป็นจารึกท่อนล่าง ด้านที่ 3 บาทที่ 2 และบาทที่ 4 เนื้อหาจารึกขาดหายปรากฏเฉพาะบางคำศัพท์ ใจความตรงกับ
โศลกที่ 78 จารึกปราสาทเทพปรณัม K.290 และจารึกปราสาทกอมนับ K.701 
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81. [53]  ตทนฺนนฺ ทฺวิตฺริกุทุวาสฺ   ตนฺทุลาะ กฺรมุกทฺวยมฺ ǀ  
[54]  ตมฺวูลวิงฺศติศฺ ไจกา   ทีปิกามุษฺฏิรรฺภเก ‖  

 
 

ด้านที่ 4 (D) 
 

82. [1]  อธฺเยตริ คฺฤหสฺเถ จ   วฺฤตฺติรฺ ทฺเทยา ยถาวยะ ǀ  
[2]  อนฺนงฺ กาเกษุ ทาตวฺย-   มรฺทฺธปฺรสฺถกตนฺทุลมฺ280 ‖  

83.  [3]  ปฺรตฺยหงฺ กลฺปิตํ ภกฺตํ   ตนฺทุลาธฺยรฺทฺธขาริกา281 ǀ  
[4]  ตนฺทุลานฺ282 ไนว ตานฺ ททฺยา- ทฺ ททฺยาทนฺนานิ ตานิ ตุ ‖  

84.  [5]  ตฺรีณิ ปาตฺราณิ ยาวตฺ ตทฺ-  วฺยญฺชนนฺ ทศปาตฺรตะ ǀ  
[6]  สตฺการมาททานานา-   มานุปูรฺวฺวีวฺยเปกฺษยา ‖  

85. [7] ภสฺมาฒกญฺ ชฏาศุทฺธิ-  กฺษารภสฺมาฒกนฺ ตถา ǀ 
 [8] เอกนฺ ตทฺภาชนนฺ ธูป-  ภาชนํ วหนิภาชนมฺ ‖ 
86. [9] ภฺฤงฺคารญฺ จ ทฺวิชาจารฺยฺย- ปริวฺฤทฺธตปสฺวิษุ ǀ 
 [10] เอไกตฺร จตุรฺมฺมาสํ  ปฺรเทยํ สรฺวฺวเมว ตตฺ ‖ 
87. [11] ริกฺตปตฺตฺรํ มษึ มฺฤตฺสฺนา-  มธฺเยตฺฤษุ ทิเศทปิ ǀ 
 [12] โภชฺยํ วิเศษเยทฺ ทเศ  กาเล ปญฺโจตฺสเว ตถา ‖  
88. [13] กุรฺยฺยาตฺ กุฏีษุ สรฺวฺวาสุ  ศยนํ ปฺรติวตฺสรมฺ ǀ 
 [14] อิหสฺถา ยตยสฺ สรฺวฺเว  นาธฺยกฺเษ วศฺยตางฺ คตาะ ‖  
89. [15]  ยทฺยปาตกิโน ภีตา   อิหาคตฺย สมาศฺริตาะ ǀ  

[16]  ปีฑยิเตฺร น ตานฺ ททฺยาทฺ   คฺฤหฺณียานฺ น ส ตานปิ ‖  
90. [17]  กรฺมฺมณา มนสา วาจา   น หนฺยานฺ นามิษนฺ ทิเศตฺ ǀ  

[18]  ปรสฺมายาศฺรมสฺยานฺตรฺ   วฺวหิรฺ วฺวาปิ กถญฺจน ‖  
91. [19]  สรฺวฺวานวาธกานฺ สตฺตฺวานฺ  อาศฺรมสฺยาสฺย สนฺนิเธา ǀ  

[20]  ยโศธรตฏากสฺย    ตสฺยานฺเต จ น หิงฺสเยตฺ ‖   

 
280  รูปศัพท์วา่ ‘-ตนฺทุล’ ในคำสมาส ‘อรทฺฺธปฺรสฺถกตนฺทุลม’ฺ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น 
‘ตณฺฑุล-’ 
281  รูปศัพท์ ‘ตนฺทุล-’ ในคำสมาส ‘ตนฺทลุาธฺยรฺทธฺขารกิา’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น 
‘ตณฺฑุล-’ 
282  ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฑฺุล-’ 
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92.  [21]  ราชาตฺมชา ราชเปาตฺรี   ราชวฺฤทฺธสฺตฺริยสฺ สตีะ ǀ  
[22]  อตฺรานฺยาติถิวตฺ ปูชฺยา   นาโรเหยุะ กุฏีสฺ ตุ ตาะ ‖ 

93.  [23]  ยาสฺ ตทนฺยาะ สฺตฺริโย หีนา  ยา วา จตุรวิภฺรมาะ ǀ  
[24]  นาตฺร ปฺรเวศมรฺหนฺติ   ตา เอวาภฺยาคตา อปิ ‖  

94. [25]  จาตุราศฺรมฺยปติภิะ   สรฺวฺไวสฺ สํภูย ยตฺนตะ ǀ  
[26]  ยโศธรตฏากาขฺยํ    ปาลนียมิทํ สทา ‖  

95.  [27]  กิงฺกไรราศฺรมสฺยาสฺย   ยทฺ ธนนฺ ธนินารฺชฺชิตมฺ ǀ  
[28]  ตเทว นานฺยโต หารฺยฺยํ   ภุกฺตฺวา สํวรฺทฺธฺย จาศฺรมมฺ ‖  

96.  [29]  ยทาศฺรโมปกรณํ    เหมรุปฺยาทิ − ⏑ ⏓283 ǀ  

[30]  ภสฺมภาชนทณฺฑาทิ   ภิกฺษารฺถนฺ นา  − ⏑ ⏓ ‖  
 

โศลกที่ 97 ถึงโศลกที่ 108 ข้อมูลขาดหาย 

 
  

 
283  Barth (1893: 425, Note) อา่นเพิ่มเติมในบาทที่ 2 เป็น ‘เหมรูปยฺาทิกลปฺิตม’ฺ 
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จารึกปราสาทเทพพนม K.290 
 

ด้านที่ 1 (A) 
 

1.  [1] ปฺรากฺ เกวโล ’ปิ ภควานฺ รตเย ตฺริธา โย 
  ภินฺนศฺ จตุรฺมฺมุขจตุรฺภุชศมฺภุมูรฺตฺติะ ǀ 
 [2] ปฺรารมฺภ เอว ภุวนสฺย ปุนรฺ ยฺยุคานฺเต 
  ไกวลฺยเมติ จ ศิวาย นโม’ อสฺตุ ตสฺไม ‖   
2. [3] วนฺเท ’รวินฺทริปุมณฺทิตเกศวฺฤณฺทํ284 

  ภกฺตฺยารวินฺททฺฤศมปฺยรวนฺทโยนิมฺ ǀ 
 [4] นมฺรามเรนฺทฺรทิติเชนฺทฺรศิขนฺทพนฺธ-285 
  มณฺทารษณฺทมกรณฺทสุคนฺธิตางฺฆฺริมฺ286 ‖ 
3.  [5]  สงฺสารปญฺชรวินิสฺสรณาภฺยุปายํ  

โย ’โพธฺยตฺ ตฺริภุวน ํสฺวยเมว พุทฺธฺวา ǀ  
[6]  นิรฺวฺวาณเสาขฺยผลทาย กฺฤปาตฺมกาย  

พุทฺธาย วนฺทฺยจรณาย นโม’สฺตุ ตไสฺม ‖ 
6. [7] อาสีทนินฺทิตปุเรศฺวรวงฺศชาต- 
  ศฺ ศฺรีปุษฺกรากฺษ อิติ ศมฺภุปุราปฺตราชฺยะ ǀ 
 [8] ราชฺโ  มเหนฺทฺรคิริมูรฺทฺธกฺฤตาสฺปทสฺย 
  มาตุะ สฺถิรสฺ สมิติ มาตุลมาตุโล ยะ ‖  
5. [9] ตทฺวงฺศโช วฺยาธปุราธิราช- 
  สนฺตานสํปาทิตมาตฺฤวงฺศะ ǀ 
 [10] ราเชนฺทฺรวรฺมฺเมติ คุไณกราศิ- 
  รวาป ยศฺ ศมฺภุปุเร ’ปิ ราชฺยมฺ ‖  
6. [11] ตสฺยากลงฺกตุหินางฺศุวิศุทฺธกีรฺตฺเตะ 
  ปุโตฺร พภูว นฺฤปติรฺ นฺฤปตีนฺทฺรเทวฺยามฺ ǀ 
 [12] โย ทฺฤปฺตศตฺรุภุชเคนฺทฺรภุชงฺคศตฺรุ- 
  รฺ ยฺโยธาคฺรนีรฺ ยฺยุธิ มหีปติวรฺมฺมนามา ‖  

 
284  ‘อรวินฺทริปุมณฺฑิตเกศวฺฤนฺทม’ฺ 
285  ‘-ศิขณฺฑ-’ 
286  ‘-มนฺทารษณฺฑมกรนฺท-’  
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7. [13] อถ ทฺวิโช ’คสฺตฺย อิติ ปฺรตีโต 
  โย เวทเวทางฺควิทารฺยฺยเทเศ ǀ 
 [14] ลพฺโธทโย ยา มหิษีทฺธวงฺศา 
  ยโศมตีติ ปฺรถิตา ยโศภิะ ‖ 
8. [15] สุตสฺ ตโยรฺ ยฺโย ยุธิ ทุรฺมฺมทศฺ ศฺรี- 
  นเรนฺทฺรวรฺมฺเมติ นเรนฺทฺรวรฺยฺยะ ǀ 
 [16] มหีปเตสฺ ตสฺย สุเตว ลกฺษฺมี- 
  รฺ นฺนเรนฺทฺรลกฺษฺมีริติ ยา พภูว ‖ 
9. [17] ตสฺยามริทฺวิรทราชมฺฤคาธิเปน 
  ชนฺเยษุ ราชปติวรฺมฺมนราธิเปน ǀ 
 [18] ราเชนฺทฺรเทวฺยมรครฺภฺรนิโภทปาทิ 
  ยา ทิงฺมุขาวลิวิกีรฺณฺณวิศุทฺธกีรฺตฺติะ ‖ 
10. [19] ตสฺยามชีชนทเนกนเรนฺทฺรสิงฺห- 
  วงฺโศทยาย ส มหีปติวรฺมฺมเทวะ ǀ 
 [20] เทวีมนุตฺตมวปุศฺศฺริยมินฺทฺรเทวึ 
  ทุคฺธาพฺธิเธาตยศสนฺ ตปตีมิวารฺกฺกะ ‖ 
11. [21] อถาภวตฺ ตสฺย มเหนฺทฺรไศล- 
  กฺฤตสฺถิเตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามฺนะ ǀ 
 [22] นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺร-287 
  สฺ สูรฺยฺยทฺโยติสฺ สูนุรนูนวีรฺยฺยะ ‖ 
12. [23] มหีปติศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธโน โย 
  ครฺเภศฺวรศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธนาขฺยะ ǀ 
 [24] ราชฺยสฺถิตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามา 
  มหามหีปาลศิโรธฺฤตางฺฆฺริะ ‖ 
13. [25] ตสฺยาธิราโช ชนนีชนนฺยา 
  ชฆนฺยโช ชยฺยปรากฺรโม ยะ ǀ 
 [26] รุไทฺรกจิตฺโต รณเราทฺรกรฺมฺมา 
  ศฺรีรุทฺรวรฺมฺเมติ วิศุทฺธธรฺมฺมา ‖  

 
287  ศัพท์ ‘-วฺฤณฺทารก-’ ในคำสมาส ‘นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺรสฺ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออก
เสียงเป็น ‘วฺฤนฺทารก’  
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14. [27] ตทฺภาคิเนโย คุณรตฺนสินฺธุ- 
  รฺ วฺวสุนฺธราโทหวิทคฺธพุทฺธิะ ǀ 
 [28] ปฺฤถูปโม ยะ ปฺฤถิวีนฺทฺรวนฺทฺยะ 
  ปฺฤถฺวีปติศฺ ศฺรีปฺฤถิวีนฺทฺรวรฺมฺมา ‖ 
15. [29] ราชนฺยวงฺศามฺพรจนฺทฺรเลขา 
  ศฺรีรุทฺรวรฺมฺมาวนิปาลกนฺยา ǀ 
 [30] ราชฺ ี สตี ศฺรีนฺฤปตีนฺทฺรวรฺมฺม- 
  ปุตฺรยาสฺ สุตา ยา สุรสุนฺทรีว ‖ 
16. [31] ตโยะ กุมาโร ’ริกรีนฺทฺรสิงฺโห 
  นฺฤสิงฺหวนฺทฺโย นรสิงฺหทฺฤปฺตะ ǀ 
 [32] คำ ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺต-ิ288 
  รฺ ยฺยศฺ ศฺรีนฺทฺรวรฺมฺมา สกลำ พภาร ‖ 
17. [33] ศิลามเย เวศฺมนิ ลิงฺคไมศํ  

  ศฺรีนฺเทฺรศฺวราภิขฺยมติษฺ ิปทฺ ยะ ǀ 
 [34] อีศสฺย เทวฺยาศฺ จ สมํ ษทฺ อรฺจฺจ- 
  ศฺ จขาน จ ศฺรีนฺทฺรตฏากมคฺรยมฺ ‖ 

 18. [35] เตไนตสฺยามวนิปตินา ศฺรีนฺทฺรเทวฺยำ มหิษฺยำ 
   นิศฺเศษาศาวิตตยศสา เตชสาเมกราศิะ ǀ 
  [36] ภูภฺฤตฺปุตฺรยามิว ปุรภิโทตฺปาทิตะ การฺตฺติเกย- 
   ศฺ ศกฺตึ พิภฺรทฺ ริปุกุลภิทํ ศฺรียโศวรฺมฺมเทวะ ‖ 

19.  [37]  กฺษตฺตฺรวํศนภศฺจนฺโทฺร   โย ’ปิ กีรฺตฺติกรงฺ กิรนฺ ǀ  
[38]  เกนาปิ คมฺภีรตรนฺ   ทฺวิทฺฒฺฤทพฺธิมโศษยตฺ ‖ 

20.  [39]  มานินีมานเส ยสฺย   กานฺติปียูษปูริเต ǀ  
[40]  นฺยมชฺชนฺ มนฺมโถ ’สูโย   หรทาหภยาทิว ‖ 

21.  [41]  กีรฺตฺติทุคฺธาพฺธินิษฺยนฺไทรฺ   ภุวเน มธุรีกฺฤเต ǀ  
[42]  อสฺถานมิว ลาวนฺยํ   วกฺเตฺร ยสฺยาวสตฺ สทา ‖ 

22.  [43]  จตุษฺษษฺฏิกลาวลฺยา   วาลฺยาตฺ ปฺรภฺฤติ ปุษฺกละ ǀ  
[44]  อกฺษโย โย ’กลงฺโก ’ปิ   ขฺยาโต มฺฤทุกโร ภุวิ ‖  

 
288  ศัพท์ ‘-ขณทฺ-’ ในคำสมาส ‘ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺติ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-
ขณฺฑ-’ 
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23.  [45]  เยน ราชฺเย ’ภิษิกฺเตน   วิทฺวิทฺภฺฤตฺยมโนทิศะ ǀ  
[46]  ภีตฺยา หรฺษณยศสา   สมมาปทิตา ภฺฤศมฺ ‖ 

24.  [47]  ครฺชฺชทฺคเชนฺทฺรเมฆานำ   ยาเน ทานามฺวุวฺฤษฺฏิภิะ ǀ  
[48]  ตตาน ศสฺตฺรวิทฺยุทฺภิะ   ปฺราวฺฤษํ ยศฺ ศรทฺยปิ ‖ 

25.  [49]  ยสฺยาปิ วาหุยุคลํ   วหุวิทฺวิทฺวเธ ยธุิ ǀ  
[50]  สวฺยาปสวฺยคมิไตสฺ   สหสฺรมิว ปตฺตฺริภิะ ‖ 

26.  [51]  รเณ รเณ ’ขิลาราตีนฺ   ยตฺปฺรตาปวิภาวสุะ ǀ  
[52]  ทคฺธฺวาทหทตฺฤปฺตฺเยว   เตษาญฺ เจตำสิ โยษิตามฺ ‖ 

27.  [53]  ษาทฺคุณฺยปฺรถิโต โย ’ปิ   ทฺฤปฺตทฺวิทฺธฺวงฺสเน ยุธิ ǀ  
[54]  ปฺรกรฺเษณาปทานานามฺ   อนนฺตคุณ อีริตะ ‖ 
 
 

ด้านที่ 2 (B) 
 

28.  [1]  อุทฺครฺชฺชตฺยธิกํ สิงฺโห   นิรฺชฺชยนฺนปิ กุญฺชรมฺ ǀ 
[2]  น ชาตุ วิสฺมิโต ยสฺ ต ุ  นิรฺชฺชยนฺ ราชกุญฺชรานฺ ‖ 

29.  [3]  ชิตาะ ษทรโย เยน   วยํ สรฺวฺวชิโต ชิตาะ ǀ  
[4]  อเนเนติ หฺริเยวานฺตรฺ   นฺนิลีนา หฺฤตฺสุ ทุรฺหฺฤทามฺ ‖ 

30.  [5]  รกฺษามฺวุสิกฺตวฺฤทฺธสฺย   ราษฺฏฺรมณฺทลภูรุหะ ǀ  
[6]  เยน ทตฺตนฺ ทฺวิชาทิภฺยศฺ   ศฺรีผลํ สฺวาทุกามตะ ‖ 

31.  [7]  มม กีรฺตฺติศฺ จรนฺตฺเยกา   ทุรฺคฺเค ภุวนคหฺวเร ǀ  
[8]  สฺขเลทิติ ภิเยวาศา   เยน นิษฺกณฺฏกาะ กฺฤตาะ ‖ 

32.  [9]  เสานฺทรฺยฺยมณฺทิตํ289 ยสฺย  มุขาขณฺเทนฺทุมณฺทลมฺ290 ǀ  
[10]  เกนาปฺยนนฺทยนฺ นิตฺยนฺ   นารีนยนนีรชมฺ ‖ 

33.  [11]  ยทฺคุณาธิษฺ ิตาวานี   ภวินามติปาวนี ǀ  
[12]  อธฺวราคฺเนรฺ หวิรฺคฺคนฺธ-   ครฺเภว มรุตางฺ คติะ ‖ 

34.  [13]  อติศุกฺลคุณํ วิษฺณุรฺ   ยฺยํ วิทมฺพยิตุํ ธฺรุวมฺ ǀ  
[14]  ทุคฺธาพฺธิมธฺยมธฺยาสฺเต   การฺษฺณฺยํ ลุมฺปนฺนิวาตฺมนะ ‖  

 
289  รูปศัพท์ ‘-มณฺทิต’ ในคำสมาส ‘เสานทฺรฺยฺยมณฺทิต’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘มณฺ
ฑิต’ 
290  รูปศัพท์ ‘-ขณฺท-’ และ ‘-มณฺทล’ ในคำสมาส ‘มุขาขณฺเทนฺทุมณฺทล’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams 

ออกเสียงเป็น ‘ขณฺฑ’, ‘มณฺฑล’ 
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35. [15]  พฺรหฺมาณฺทมณฺฑเล เยน   ยโศภิรฺ ภริเต ปุนะ ǀ 
[16]  ยโศ ยทฺ วรฺทฺธิตนฺ นิตฺยมฺ   อนฺยตฺปูรฺยฺยนฺ นุ ตทฺ ภเวตฺ ‖ 

36.  [17]  ยสฺย เตโช ’รยส ฺสฺมฺฤตฺวา   วเน วฺฤษฺฏิชฑา อปิ ǀ  
[18]  ปฺราวฺฤฏฺกาเล ’ติสนฺตาปา  ยุคานฺตาคฺนิหตา อิว ‖ 

37.  [19]  อนารตํ รโต ยสฺย   ปุษฺกลางฺโค วฺฤโษ ’ภวตฺ ǀ  
[20]  หฺฤทฺคุหายำ วฺฤษางฺกสฺย   สนฺนิธเน วิเธริว ‖ 

38.  [21]  ธเน ธนายยา ยสฺย   ตาวเทว วิชฺฤมฺภิตมฺ ǀ  
[22]  ยาวตฺ ปูรฺณฺโณ ’รฺถินามรฺถะ  เกาไลสฺ ตีรฺณฺณสฺย กึ ภเวตฺ ‖ 

39.  [23]  อนนฺตวิทฺโย โลเกโศ   วฺฤษสฺถะ กามทีปนะ ǀ  
[24]  ยศฺ ศงฺกโร ’ปิ สตตนฺ   ทตฺตทกฺโษทโย ’ภวตฺ ‖ 

40.  [25]  อปิ เหมาจลตนุะ   ปฺรชฺวลนฺนปิ เตชสา ǀ  
[26]  กถมปฺยวลานำ โย   หฺฤตฺสุ ติษฺ นฺ สุขํ วฺยธาตฺ ‖ 

41.  [27]  อโห สงฺสรฺคฺคมาหาตฺมฺยํ   ลกฺษมีรปิ จลาจลา ǀ  
[28]  ยสฺมินฺ นิศฺจลยา ลคฺนา   ภารตฺยา ยทจาปลา ‖ 

42.  [29]  กลิกาโลรฺชฺชิตญฺ ชิตฺวา   โย ธรฺมฺเมไณว ทุษฺกฺฤตมฺ ǀ  
[30]  ตตฺสงฺศฺรยาทิวามรฺโษ   นิรฺชฺชิคายาขิลานฺ ริปูนฺ ‖ 

43.  [31]  นิรสฺตกณฺฏกำ สฺมิตำ   โย วิธวฺสฺตมหีภฺฤตมฺ ǀ  
[32]  เอกจฺฉตฺรามวิษมำ   ปฺฤถฺวีมฺ ปฺฤถุริวากโรตฺ ‖ 

44.  [33]  โย ’ปิ ขทฺคสหาโย291 ’ปิ   ราชสิงฺหนิเษวิตะ ǀ  
[34]  อกฺรูรปริวาโร ’ย-   มิติ เกนาปฺยุทีริตะ ‖ 

45.  [35]  ยสฺยาชฺาสฺวานฺตสํวาส-   ธรฺมฺมสฺเยวานุศาสนาตฺ ǀ  
[36]  สามาทิภิรฺ ยฺยถาภวฺย-   มุปาไยรฺ นฺยนยตฺ ปฺรชาะ ‖ 

46.  [37]  โก หเรรนิรุทฺธาเรสฺ   สฺวจกฺรภฺรานฺติภิรฺ ชชฺยะ ǀ  
[38]  ยสฺย ตฺวภฺรานฺตจเกฺรณา-   นิรุทฺธาริศตาชฺ ชยะ ‖ 

47.  [39]  ส ศฺรียโศวรฺมฺมนฺฤโป นฺ  ฤเปนฺทฺระ กมฺพุภูปติะ ǀ 
  [40]  เสาคตาภฺยุทยาไยตํ  กฺฤตวานฺ เสาคตาศฺรมมฺ ‖  

48.  [41]  ศาสนํ ศฺรียโศวรฺมฺม-   ราชสฺเยทมิหาศฺรเม ǀ  
[42]  กุลาธฺยกฺเษณ กรฺตฺตวฺยงฺ   กฺฤตฺไสฺนะ กรฺมฺมกไรริติ ‖   

 
291  ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ขฑคฺ’ 
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49.  [43]  วิททฺธฺยาทาศฺรมสฺยาสฺย   ปริวรฺทฺธนสํปทมฺ ǀ  
[44]  อุตฺตโรตฺตรสํวฺฤทฺธางฺสฺ   ตชฺชนานปิ ปาลเยตฺ ‖  

50.  [45]  อติถีนฺ มานเยทฺ ยตฺนา-   ทาติถฺยานิ จ วรฺทฺธเยตฺ ǀ  
[46]  อติเถรฺ มฺมนนาตฺ กฺฤตฺย-   มธิกํ สฺถานินานฺ น หิ ‖  

51.  [47]  อถาวนีนฺทฺร เอวาตฺร   สาวโรโธ ’ปิ วา คตะ ǀ  
[48]  ตํ ยถาศฺรมสํปตฺตฺยา   ยตฺไนสฺ สุรวทรฺจฺจเยตฺ ‖  

52.  [49]  ส หิ วิศฺวมฺภราธีศ-   สฺ สรฺวฺวโลกคุรุสฺ สมฺฤตะ ǀ  
[50]  ยทิษฺฏนฺ ตสฺย ตตฺ กุรฺยฺยา-  ทฺ วฺยาสคีตมิทํ ยถา ‖  

53.  [51]  สรฺวฺวโลกคุรุญฺ ไจว   ราชานํ โย’ติมนฺยเต ǀ  
[52]  น ตสฺย ทตฺตนฺ น กฺฤต-   นฺ น ศฺราทฺธํ ผลติ กฺว จิตฺ ‖  

54.  [53]  อถ ทฺวิโช ’ธิกํ ปูชฺยะ   ปเรภฺโย วหโว ยทิ ǀ  
[54]  ปฺราปฺตาสฺ เต กฺรมศศฺ ศีล-  คุณวิทฺยาวิเศษตะ ‖  

 
 

ด้านที่ 3 (C) 
 

55.  [1]  ราชปุตฺรศฺ จ มนฺตฺรี จ   วลาธฺยกฺษศฺ จ สชฺชนะ ǀ  
[2]  เต สรฺวฺเว ปูชนียาส ฺสฺยุ-   รานุปูรฺวฺวา ปฺรยตฺนตะ ‖  

56.  [3]  มานฺโย วิเศษตศฺ ศูโร   รเณ ทฺฤษฺฏปรากฺรมะ ǀ  
[4]  รณารฺถี ตฺวรณารฺถิภฺโย   ธรฺมฺมรกฺษา หิ ตตฺสฺถิตา ‖  

57.  [5]  วิทฺยาภุโช ทฺวิชาตฺ กิญฺจิ-   ทูนมาจารฺยฺยมรฺจฺจเยตฺ ǀ  
[6]  พุทฺธชฺ านวิทํ ศาพฺทํ   ทฺวิวิทนฺ ตุ วิเศษตะ ‖  

58.  [7]  พุทฺธชฺ านวิธานช าศฺ   ฉพฺทศาสฺตฺรวิทสฺ ตถา ǀ  
[8]  อทฺธฺยาปกํ วิเศเษณ   ตาภฺยามาจารฺยฺยมรฺจฺจเยตฺ ‖  

59.   [9]  อาจารฺยฺยวทฺ คฤหสฺโถ ’ปิ   มานนีโย วหุศฺรุตะ ǀ  
[10]  อภฺยาคตคุณานาญฺจ   ปรา วิทฺเยติ มานวมฺ ‖  

60.  [11]  วิตฺตํ พนฺธุรฺ วฺวยะ กรฺมฺม   วิทฺยา ภวติ ปญฺจมี ǀ  
[12]  เอตานิ มานฺยสฺถานานิ   ครีโย ยทฺ ยทุตฺตรมฺ292 ‖   

 
292  ข้อความโศลกนี้ตรงกับข้อมูลคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์อัธยายที่ 2 โศลกที่ 136 (Olivelle, 2005: 426-27) และคล้ายกับข้อมูล

ในคัมภีร์ยาชญวัลกยสมฤติอัธยายที่ 1 โศลกที่ 116 ดังนี้ วิทฺยากรฺมวโยพนฺธุ-วิตฺไตรฺ มานฺยา ยถากรฺมมฺ ǀ เอไตะ ปฺรภูไตะ ศูโทฺร ’ปิ - 

วารฺธเก มานมรฺหติ ‖ (Yājñ.1.116) 
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61.  [13]  สามานฺยมานวานฺ สรฺวฺวานฺ  วาลวฺฤทฺธรุชานฺ วิตานฺ ǀ  
[14]  ทีนานาถามฺศฺ จ ยตฺเนน   ภเรทฺ ภกฺเตาษธาทิภิะ ‖  

62.  [15]  นิตฺยํ เหมารฺจฺจนวิธึ   วิทธีต ยถาวิธิ ǀ  
[16]  ตฺฤณทาโนปจาราภฺยำ   กปิลามปิ ปูชเยตฺ ‖  

63. [17] ศฺราทฺโธปราคกาเลษุ  ปิณฺโทวิษุวโรปิ293 ǀ 
 [18] ตนฺทุลสฺไยกายา294 ขารฺยฺยา ปฺรกุรฺวฺวีต ยถาวิธิ ‖  
64.  [19]  เย ภกฺตฺยา ปติตา ยุทฺเธ เย  จ ภกฺตาะ ปราสวะ ǀ  

[20]  อปิณฺฑาะ กฺฤปณานาถ-   วาลวฺฤทฺธาศฺ จ เย มฺฤตาะ ‖  
65.  [29]  เอเตษาเมว สรฺวฺเวษาญฺ   จตุราฒกตนฺทุไละ ǀ  

[30]  มาสาวสาเน สรฺวฺวตฺร   ปิณฺไฑะ กุรฺวฺวีต ตรฺปฺปณมฺ ‖  
66.  [23]  เอตสฺมินฺ นาศฺรเม ปิณฺฑงฺ   กฺฤตฺวานีย จ สรฺวฺวศะ ǀ  

[24]  ยโศธรตฏากานฺเต   ตสฺมินฺเนว ตุ นิรฺวฺวเปตฺ ‖  
67.  [25]  นภสฺยสฺย จตุรฺทฺทศฺยำ   ศุกฺลายามุตฺสวนฺ ตถา ǀ  

[26]  กุรฺยฺยาทฺ ทานํ ปฺรททฺยาจฺ จ  พุทฺธศาสฺเตฺร ยโถทิตมฺ ‖ 
68.  [27]  ยโศธรตฏากาขฺย-   ตีรฺถสฺนานวิธายกานฺ ǀ  

[28]  ตสฺยานฺ ตปสฺยมาสสฺย   เปารฺณฺณมาสฺยาญฺจ โภชเยตฺ ‖  
69.  [29]  ตฺริสนฺธฺยวิธิสสํกฺตาศฺ   ศีลาธฺยยนตตฺปราะ ǀ  

[30]  คฺฤหสฺถกรฺมฺมนิรฺมฺมุกฺตาะ   ยตโย วิชิเตนฺทฺริยาะ ‖   
70. [31] วรฺษาสฺวนนฺยศยิตา   เอกภกฺเตน ชีวินะ ǀ 
 [32] สฺวธรฺมฺมกรฺมฺมสกฺตาสฺ เต  วาสฺตวฺยาสฺ เสาคตาศฺรเม ‖  
71. [33] ยตยศฺ ศีลรหิตา   ทุษฺฏาศฺ ศฺรุตวิวรฺชฺชิตาะ ǀ 

[34] สฺวธรฺมฺมกรฺมฺมวิภฺรษฺฏา  นิรฺวฺวาสฺยาสฺ เสาคตาศฺรมาตฺ ‖  
72. [35]  ภิกฺษโว ยตโย เย ’ปิ   สทาธฺยยนตตฺปราะ ǀ  

[36]  เอเตษามิยตี วฺฤตฺติรฺ   ทฺทาตวฺยา ปฺรติวาสรมฺ ‖  
73.  [37]  จตฺวาริ ทนฺตกาษฺ านิ   ตถาษฺฏ กฺรมุกาณิ จ ǀ  

[38]  ตนฺทุลารฺทฺธาฒกานฺนญฺจ295  ษษฺฏิสฺ ตมฺพูลกานิ จ ‖    

 
293  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ปิณฺฑ-’ 
294  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฺฑุล-’ 
295  รูปศัพท์ ‘ตนฺทุล’ ในคำสมาส ‘ตนฺทุลารฺทฺธาฒกานฺนํ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฺ
ฑุล’ 
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74. [39] ทีปิกามุษฺฏิเรกา จ  ตไถธสฺไยกปูลกะ ǀ 
 [40] อาจารฺยฺไยว สรฺวฺวานิ  ตานิ ททฺยาตฺ ปฺรยตฺนตะ ‖  
75. [41] ทนฺตกาษฺ ตฺรยสารฺทฺธ-  นฺ ตนฺทุลํ ปฺรสฺถภกฺตกมฺ ǀ 
 [42] ตมฺวุลวิงฺศต2ี96 เทฺว จ  กฺรมุกาณิ ษเทว จ ‖  
76. [43] เอก จ ทีปิกามุษฺฏิ-    รินฺธนสฺไยกปูลกะ ǀ 
 [44] ยติภฺยศฺ จ ปฺรเทยานิ  วฺฤทฺเธภฺยสฺ ตานิ สรฺวฺวศะ ‖  
77. [45] ทนฺตกาษฺ ทฺวยญฺ ไจว  ตนฺทุลํ ปฺรสฺถภกฺตกํ ǀ 
 [46] ตฺริงฺศตฺ ตมฺวูลปตฺตฺราณิ  จตฺวาริ กฺรมุกาณิ จ ‖  
78. [47] ตไถว ทีปิกามุษฺฏิ-  เรไกธสฺไยกปูลกะ ǀ 
 [48] เยาวนสฺถาย ยตเย  ปฺรเทยํ สรฺวฺวเมว ตตฺ297 ‖  
79. [49]  ตทนฺนนฺ ทฺวิตฺริกุทุวาสฺ   ตนฺทุลาะ กฺรมุกทฺวยมฺ ǀ  

[50]  ตมฺวูลวิงฺศติศฺ ไจกา   ทีปิกามุษฺฏิรรฺภเก ‖   
80. [51]  อธฺเยตริ คฺฤหสฺเถ จ   วฺฤตฺติรฺ ทฺเทยา ยถาวยะ ǀ  

[52]  อนฺนงฺ กาเกษุ ทาตวฺย-   มรฺทฺธปฺรสฺถกตนฺทุลมฺ ‖  
81.  [53]  ปฺรตฺยหงฺ กลฺปิตํ ภกฺตํ   ตนฺทุลาธฺยรฺทฺธขาริกา298 ǀ  

[54]  น ททฺยาตฺ ตนฺทุลาเนว299   ททฺยาเทเวาทนีกฺฤตมฺ ‖  
 
 

ด้านที่ 4 (D) 
 

82.  [1]  ตฺรีณิ ปาตฺราณิ ยาวตฺ ตทฺ-  วฺยญฺชนนฺ ทศปาตฺรตะ ǀ  
[2]  สตฺการมาททานานา-   มานุปูรฺวฺวีวฺยเปกฺษยา ‖  

83. [3] ธูปภาชนภฺฤงฺคาเรา  วหฺนิภาชนเมว จ ǀ 
 [4] เอไกกศศฺ จตุรฺมฺมาส-  โภคฺยานฺเยตานิ ยตฺนตะ ‖  
84.  [3] อาจารฺยฺเยภฺยาะ ปฺรเทยานิ วฺฤทฺธภิกฺษุภฺย เอว จ ǀ 
 [4] ริกฺตปตฺตฺรํ มษึ มฺฤตฺสฺนา-  มธฺเยตฺฤษุ ทิเศทปิ ‖  

 
296  รูปศัพท์ ‘ตมฺวุล-’ ในคำสมาส ‘ตมฺวุลวิงฺศต’ี ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตามฺพูล-’ 
297  ข้อความบาทที ่4 ขอ้มูลขาดหาย 3 พยางค์ อาศัยเทียบเคียงข้อมูลจากจารึกปราสาทกอมนับ K.701 โศลกที่ 82 
298  รูปศัพท์ ‘ตนฺทุล-’ ในคำสมาส ‘ตนฺทลุาธฺยรฺทธฺขารกิา’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น 
‘ตณฺฑุล-’ 
299  ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฺฑุล-’ 
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85. [7] เทเศ กาเล จ สํปฺราปฺเต  โภชนํ ปริวรฺทฺธเยตฺ ǀ 
 [8] โภชเยตฺ ตุ วิเศเษณ  ปญฺโจตฺสวสมาคเม ‖  
86.  [9] กุรฺยฺยาตฺ กุฏีษุ สรฺวฺวาสุ  ศยนํ ปฺรติวตฺสรมฺ ǀ 
 [10] อิหสฺถา ยตยสฺ สรฺวฺเว  นาธฺยกฺเษ วศฺยตางฺ คตาะ ‖  
87.  [11]  ยทฺยปาตกิโน ภีตา   อิหาคตฺย สมาศฺริตาะ ǀ  

[12]  ปีฑยิเตฺร น ตานฺ ททฺยาทฺ   คฺฤหฺณียานฺ น ส ตานปิ ‖ 
88.  [13]  กรฺมฺมณา มนสา วาจา   น หนฺยานฺ นามิษนฺ ทิเศตฺ ǀ  

[14]  ปรสฺมายาศฺรมสฺยานฺตรฺ   วฺวหิรฺ วฺวาปิ กถญฺจน ‖  
89.  [15]  อหิงฺสฺรานฺ สกลานฺ สตฺตฺวานฺ300  อาศฺรมสฺยาสฺย สนฺนิเธา ǀ  

[16]  ยโศธรตฏากสฺย    ตสฺยานฺเต จ น หิงฺสเยตฺ ‖  
90.  [17]  ราชาตฺมชา ราชเปาตฺรี   ราชวฺฤทฺธสฺตฺริยสฺ สตีะ ǀ  

[18]  อตฺรานฺยาติถิวตฺ ปูชฺยา   นาโรเหยุะ กุฏีสฺ ตุ ตาะ ‖  
91. [19]  ยาสฺ ตทนฺยาะ สฺตฺริโย หีนา  ยา วา จตุรวิภฺรมาะ ǀ  

[20]  นาตฺร ปฺรเวศมรฺหนฺติ   ตา เอวาภฺยาคตา อปิ ‖  
92. [21]  จาตุราศฺรมฺยปติภิะ   สรฺวฺไวสฺ สํภูย ยตฺนตะ ǀ  

[22]  ยโศธรตฏากาขฺยํ    ปาลนียมิทํ สทา ‖  
93.  [23]  กิงฺกไรราศฺรมสฺยาสฺย   ยทฺ ธนนฺ ธนินารฺชฺชิตมฺ ǀ  

[24]  ตเทว นานฺยโต หารฺยฺยํ   ภุกฺตฺวา สํวรฺทฺธฺย จาศฺรมมฺ ‖  
94.  [25]  ยทาศฺรโมปกรณํ    เหมรุปฺยาทิ กลฺปิตมฺ ǀ  

[26]  ภิกฺษาภาชนจกฺราทิ   ภิกฺษารฺถนฺ นานฺยโต หเรตฺ301 ‖  
95.  [27]  ปรฺยฺยายปริจรฺยฺยารฺห-   เมตาวตฺ ปริกลฺปิตมฺ ǀ  

[28]  ทาสีทาสนฺ ตทุภโยะ   ปกฺษโยะ ศุกฺลกฺฤษฺณโยะ ‖  
96.  [29]  เทฺวา เลขเกา ราชกุฏิ-   ปาเลา ปุสฺตกรกฺษิเณา ǀ  

[30]  ตามฺพูลิเกา จ ปานีย-   หาเรา ษฏฺ ปตฺตฺรการกาะ ‖  
97.  [31]  อุลฺไกธหาราศฺ จตฺวารสฺ   ตถา ศากาทิหารกาะ ǀ  

[32]  ทาสาศฺ จ เทฺวา ตทธฺยกฺษา-  วษฺเฏา ภกฺตกรา ชนาะ ‖   

 
300  ข้อความบาทที่ 1 ในโศลกนี้ต่างกับข้อความในโศลกที่ 91 จารึกไพรปราสาท K.279 และจารึกปราสาทกอมนับ K.701 ดังนี้ ‘สรฺวฺ
วานวาธกานฺ สตฺตฺวานฺ’ 
301  ข้อความโศลกนี้มีเน้ือหาคล้ายกับโศลกที่ 96 จารกึไพรปราสาท K.279 แตกตา่งกันเฉพาะบาทที่ 3 ‘ภสมฺภาชนทณฺฑาทิ’ และมี
ข้อความแตกต่างกับโศลกที ่96 จารึกปราสาทกอมนับ K.701   
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98. [33] ทาสฺยสฺ ตนฺทุลการิณฺโย  ทฺวาทไศว ปฺรกลฺปิตาะ ǀ 
 [34] ตจฺ จ ปิณฺฑีกฺฤตํ สรฺวฺวํ  ปญฺจาศตฺ ปริมาณกมฺ ‖  
99.  [35]  อธฺยาปกวิทคฺธสฺย   ศีลสํวรณสฺย จ ǀ  

[36]  ชนานธฺยาปกสฺย ตฺรีนฺ   กลฺปเยตฺ ปริจารกานฺ ‖  
100. [37] ปริจรฺยฺยากรา ทาสา  นไวกา ทาสิกา กฺษุเรา ǀ 
 [38] ปญฺจ ศาฏฺยะ กุลปเตสฺ  สูจฺเยา ทศ กฺฤษีวลาะ ‖  
101.  [43]  ยทฺเยวํ ศาสนมิทนฺ   น กุรฺวฺวีต กุลาธิปะ ǀ  

[44]  นิรฺทฺทยนฺ ทณฺทฺยตำ ราชฺ า  ส จายตฺตสฺ ตปสฺวิษุ ‖  
102.  [41]  ภวิษฺยตะ กมฺพุชราชราชานฺ  

ส ศฺรียโศวรฺมฺมมหาธิราชะ ǀ  
[42]  ปุนะ ปุนรฺยฺยาจต เอว ธรฺมฺม-  

มิมนฺ นฺฤเปนฺทฺราะ ปริรกฺษเตติ ‖ 
103.  [43]  สนาตโน ภูมิภุชำ หิ ธรฺมฺโม  

ธรฺมฺมสฺถิตีนำ ปริรกฺษณํ ยตฺ ǀ  
[44]  วรฺณฺณาศฺรมาณำ สุรปูชนานานฺ 

ทณฺทฺเยษุ ทณฺทศฺ จ ยถาปราธมฺ ‖ 
104.  [45]  ธรฺมฺมาติภารานฺ ภวโต ’ปิ ชานนฺ  

ปุนะ ปุนรฺทฺธรฺมฺมธนาะ ปรยาเจ ǀ  
[46]  สฺวธรฺมฺมสํรกฺษณลุพฺธภาโว  

ธรฺมฺมี น ตฤปฺโต ’สฺติ หิ ธรฺมฺมมารฺคฺไคะ ‖ 
105.  [47]  สํรกฺษฺยมาเณ มม ศาสเน ’สฺมิน  

สํภาวินะ กมฺพุชภูมิปาลาะ ǀ  
[48]  สํวรฺทฺธยิษฺยนฺติ จ ศาสนํ วะ  

ปฺราคฺภูปกรฺมฺมานุกโรติ ภูปะ ‖ 
106.  [49]  เย มนฺตฺริณสฺ สรฺวฺววลาธิปาศฺ จ 

ทุษฺฏํ ยทิ สฺยาตฺ สุคตาศฺรเม ’สฺมินฺ ǀ  
[50]  ตตฺ กมฺพุเชนฺทฺราย นิเวทยนฺตุ  

มนฺตฺรฺยาทิสงฺสฺถะ ขลุ สรฺวฺวภาระ ‖  
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107.  [51]  เย ศฺรียโศวรฺมฺมนราธิเปน  
ศฺรีกมฺพุเชนฺเทฺรณ นราทิทตฺตมฺ ǀ  

[52]  อิกาศฺรเม302 ลุพฺธตยา หรนฺติ  
สพานฺธวาสฺ เต นรกํ ปตนฺตุ ‖ 

108.  [53]  เย ศฺรทฺธยา ปรมยา ปริวรฺทฺธยนฺติ  
ตตฺ สรฺวฺวเมว สุรนาถปทํ ปฺรยานฺตุ ǀ  

[54]  นิรฺวฺวาธมคฺรยมนฆํ สห พนฺธุภิสฺ เต  
ยาวนฺ มฺฤคางฺกตปเนา ภุวเน วิภาตะ ‖  

 
  

 
302  ศัพท์ ‘อิก-’ ในคำสนธ ิ‘อกิาศฺรเม’ อาจเป็น ‘อิห’ ศัพท ์แปลว่า ในที่นี ้ซ่ึงมีความหมายเข้ากับบริบทมากกว่า 
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จารึกปราสาทกอมนับ K.701 
 

ด้านที่ 1 (A) 
 

1.  [1] ปฺรากฺ เกวโล ’ปิ ภควานฺ รตเย ตฺริธา โย 
  ภินฺนศฺ จตุรฺมฺมุขจตุรฺภุชศมฺภุมูรฺตฺติะ ǀ 
 [2] ปฺรารมฺภ เอว ภุวนสฺย ปุนรฺ ยฺยุคานฺเต 
  ไกวลฺยเมติ จ ศิวาย นโม’ อสฺตุ ตสฺไม ‖   
2. [3] วนฺเท ’รวินฺทริปุมณฺทิตเกศวฺฤณฺทํ303 

  ภกฺตฺยารวินฺททฺฤศมปฺยรวนฺทโยนิมฺ ǀ 
 [4] นมฺรามเรนฺทฺรทิติเชนฺทฺรศิขนฺทพนฺธ- 
  มณฺทารษณฺทมกรณฺทสุคนฺธิตางฺฆฺริมฺ ‖ 
3. [5] อาสีทนินฺทิตปุเรศฺวรวงฺศชาต- 
  ศฺ ศฺรีปุษฺกรากฺษ อิติ ศมฺภุปุราปฺตราชฺยะ ǀ 
 [6] ราชฺโ  มเหนฺทฺรคิริมูรฺทฺธกฺฤตาสฺปทสฺย 
  มาตุะ สฺถิรสฺ สมิติ มาตุลมาตุโล ยะ ‖  
4. [7] ตทฺวงฺศโช วฺยาธปุราธิราช- 
  สนฺตานสํปาทิตมาตฺฤวงฺศะ ǀ 
 [8] ราเชนฺทฺรวรฺมฺเมติ คุไณกราศิ- 
  รวาป ยศฺ ศมฺภุปุเร ’ปิ ราชฺยมฺ ‖  
5. [9] ตสฺยากลงฺกตุหินางฺศุวิศุทฺธกีรฺตฺเตะ 
  ปุโตฺร พภูว นฺฤปติรฺ นฺฤปตีนฺทฺรเทวฺยามฺ ǀ 
 [10] โย ทฺฤปฺตศตฺรุภุชเคนฺทฺรภุชงฺคศตฺรุ- 
  รฺ ยฺโยธาคฺรนีรฺ ยฺยุธิ มหีปติวรฺมฺมนามา ‖ 
6. [11] อถ ทฺวิโช ’คสฺตฺย อิติ ปฺรตีโต 
  โย เวทเวทางฺควิทารฺยฺยเทเศ ǀ 
 [12] ลพฺโธทโย ยา มหิษีทฺธวงฺศา 
  ยโศมตีติ ปฺรถิตา ยโศภิะ ‖  

 
303  รูปศัพท์ ‘-มณฺทิต-’ และ ‘วฺฤณฺท’ ในคำสมาส ‘อรวินฺทริปุมณฺทิตเกศวฺฤณฺทม’ฺ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบบั M. Monier 

Williams ออกเสียงเป็น ‘มณฺฑิต’, ‘วฤฺนฺท’  
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7. [13] สุตสฺ ตโยรฺ ยฺโย ยุธิ ทุรฺมฺมทศฺ ศฺรี- 
  นเรนฺทฺรวรฺมฺเมติ นเรนฺทฺรวรฺยฺยะ ǀ 
 [14] มหีปเตสฺ ตสฺย สุเตว ลกฺษฺมี- 
  รฺ นฺนเรนฺทฺรลกฺษฺมีริติ ยา พภูว ‖ 
8. [15] ตสฺยามริทฺวิรทราชมฺฤคาธิเปน 
  ชนฺเยษุ ราชปติวรฺมฺมนราธิเปน ǀ 
 [16] ราเชนฺทฺรเทวฺยมรครฺภฺรนิโภทปาทิ 
  ยา ทิงฺมุขาวลิวิกีรฺณฺณวิศุทฺธกีรฺตฺติะ ‖ 
9. [17] ตสฺยามชีชนทเนกนเรนฺทฺรสิงฺห- 
  วงฺโศทยาย ส มหีปติวรฺมฺมเทวะ ǀ 
 [18] เทวีมนุตฺตมวปุศฺศฺริยมินฺทฺรเทวึ 
  ทุคฺธาพฺธิเธาตยศสนฺ ตปตีมิวารฺกฺกะ ‖ 
10. [19] อถาภวตฺ ตสฺย มเหนฺทฺรไศล- 
  กฺฤตสฺถิเตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามฺนะ ǀ 
 [20] นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺร-304 
  สฺ สูรฺยฺยทฺโยติสฺ สูนุรนูนวีรฺยฺยะ ‖ 
11. [21] มหีปติศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธโน โย 
  ครฺเภศฺวรศฺ ศฺรีชยวรฺทฺธนาขฺยะ ǀ 
 [22] ราชฺยสฺถิตศฺ ศฺรีชยวรฺมฺมนามา 
  มหามหีปาลศิโรธฺฤตางฺฆฺริะ ‖ 
12. [23] ตสฺยาธิราโช ชนนีชนนฺยา 
  ชฆนฺยโช ชยฺยปรากฺรโม ยะ ǀ 
 [24] รุไทฺรกจิตฺโต รณเราทฺรกรฺมฺมา 
  ศฺรีรุทฺรวรฺมฺเมติ วิศุทฺธธรฺมฺมา ‖ 
13. [25] ตทฺภาคิเนโย คุณรตฺนสินฺธุ- 
  รฺ วฺวสุนฺธราโทหวิทคฺธพุทฺธิะ ǀ 
 [26] ปฺฤถูปโม ยะ ปฺฤถิวีนฺทฺรวนฺทฺยะ 
  ปฺฤถฺวีปติศฺ ศฺรีปฺฤถิวีนฺทฺรวรฺมฺมา ‖  

 
304  ศัพท์ ‘-วฺฤณฺทารก-’ ในคำสมาส ‘นเรนฺทฺรวฺฤณฺทารกวนฺทิตางฺเฆฺรสฺ’ ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออก
เสียงเป็น ‘วฺฤนฺทารก’  
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14. [27] ราชนฺยวงฺศามฺพรจนฺทฺรเลขา 
  ศฺรีรุทฺรวรฺมฺมาวนิปาลกนฺยา ǀ 
 [28] ราชฺ ี สตี ศฺรีนฺฤปตีนฺทฺรวรฺมฺม- 
  ปุตฺรยาสฺ สุตา ยา สุรสุนฺทรีว ‖ 
15. [29] ตโยะ กุมาโร ’ริกรีนฺทฺรสิงฺโห 
  นฺฤสิงฺหวนฺทฺโย นรสิงฺหทฺฤปฺตะ ǀ 
 [30] คำ ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺต-ิ305 
  รฺ ยฺยศฺ ศฺรีนฺทฺรวรฺมฺมา สกลำ พภาร ‖ 
16. [31] ศิลามเย เวศฺมนิ ลิงฺคไมศํ  

  ศฺรีนฺเทฺรศฺวราภิขฺยมติษฺ ิปทฺ ยะ ǀ 
 [32] อีศสฺย เทวฺยาศฺ จ สมํ ษทฺ อรฺจฺจ- 
  ศฺ จขาน จ ศฺรีนฺทฺรตฏากมคฺรยมฺ ‖ 

 17. [33] เตไนตสฺยามวนิปตินา ศฺรีนฺทฺรเทวฺยำ มหิษฺยำ 
   นิศฺเศษาศาวิตตยศสา เตชสาเมกราศิะ ǀ 
  [34] ภูภฺฤตฺปุตฺรยามิว ปุรภิโทตฺปาทิตะ การฺตฺติเกย- 
   ศฺ ศกฺตึ พิภฺรทฺ ริปุกุลภิทํ ศฺรียโศวรฺมฺมเทวะ ‖ 

18.  [35]  ปทฺโมนฺนติสฺ ตมสฺสฺรษฺฏ-   มนฺยเตโช ลยงฺ คตมฺ ǀ  
[36] ลคฺนะ กกุภิ ราคศฺ จ   ยสฺย ⏓ ⏓ ริโวทเย306 ‖ 

19. [37] ภคฺนราชทฺรุมกฺรีทฺ   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ  

[38] ทฺวิชิหฺวทมนํ ยสฺย   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ‖ 

20. [39] กิญฺจิทุนฺมุกฺตวาลฺเย โย   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑ ⏓ ǀ 

[40] พเภา คภสฺติมาลีว   ภูรินาติจิโรทฺ ⏑ ⏓ ‖ 

21. [41] สงฺกฺรานฺตํ ยนฺมุเข ชฺ านม-ฺ  เอกวาจา คุโรรฺ มฺมุขาต ฺǀ  
[42] สุษุมฺนยางฺศุมทฺวิมฺพา-   ทินฺทฺรวิมฺพ307 อิวามฺฤตมฺ ‖ 

22.  [43]  ยสฺ สฺนิคฺธสาธุตากฺฤษฺฏ-   ศิกฺษิตาภิริวาทราตฺ ǀ  
[44]  สกลาภิะ กลาลีภิ-  รนุกูลาภิราศฺริตะ ‖  

 
305  ศัพท์ ‘-ขณทฺ-’ ในคำสมาส ‘ทิงฺมุขเปฺรงฺขทขณฺทกีรฺตฺติ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-
ขณฺฑ-’ 
306  ข้อความบาทที ่4 ขอ้มูลขาดหายไป 2 พยางค์ ผู้วิจัยสันนษิฐานวา่เป็นศัพท์ ‘รเวสฺ’ แปลว่า แห่งดวงอาทิตย์  
307 ศัพท์ ‘อินฺทฺร’ ในคำสมาส อาจเป็นรูปคำศัพท์ ‘อินฺทุ’ ได ้
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23.  [45]  สมสฺตสํหิตาสินฺธุ-   สมุตฺตารศฺรมาทิว ǀ  
[46]  วิศศฺราม มติรฺ ยฺยสฺย   ปเร รุทฺรางฺฆฺริโรจสิ ‖ 

24.  [47]  ขณฺฑยามาส กนฺทรฺปฺป-   ทรฺปฺปํ สฺผุรติ เยาวเน ǀ  
[48]  ยสฺ สฺนิคฺธสฺวางฺคเสาภาคฺย-  ทสฺยุตา รุษิตาทิว ‖ 

25.  [49]  มุขธามฺนิ สุธาทิคฺธมฺ   อิติ สฺนิคฺธมนา อิว ǀ  
[50]  หฺฤตฺวา สูนฺฤตสรฺวฺวสฺวํ   ตสฺเถา ยสฺย สรสฺวตี ‖ 

26.  [51]  เยน เสาชนฺยพทฺเธน   กฺฤโศ ’ปิ น วิลงฺฆิตะ ǀ 
[52]  พทฺธา คุณาสฺ ตุ เกนาปิ   วฺฤทฺธภูปาติลงฺฆินะ ‖ 

27.  [53]  ปูชฺยํ ปุณฺยภุชำ ราชฺยํ   ทฺฤปฺตวตฺ ⏓ ⏑ − ⏑รฺ นะ ǀ  
[54]  ปฺรีเตน คุรุณา ทตฺตํ   ⏓ ⏓ ⏓ ⏓ ⏑ − ⏑เท ‖ 
 
 

ด้านที่ 2 (B) 
 

28.  [1]  ยสฺย วกฺษะ กฺษมํ ลกฺษฺมีะ   กฺษณํ เกฺษปฺตุํ น จกฺษเม ǀ  
[2]  วามนปฺรมุขาการ-   วิราคาทิว ศารฺงฺคิณะ ‖ 

29.  [3]  กาโม ’นงฺคะ ปุนสฺ สางฺค   อิตฺยทฺภุตมุเทว ยะ ǀ  
[4]  วาหินีปตฺยลงฺการ-   มกไรศฺ จุมฺวิตะ ปเท ‖ 

30.  [5] มูรฺทฺธฺนา ทธาร ยสฺยาชฺามฺ  ทุรฺมฺมโท ’ปิ นราธิปะ ǀ  
[6]  เวลำ โลโลรฺมฺมิมาโล ’ปิ   โนรฺมฺมิมาลี หิ ลงฺฆเยตฺ ‖ 

31.  [7]  ยศฺ เศารฺยฺยสํปทาธาร-   ภาสุรสฺ สุรราทิว ǀ  
[8]  ธาตฺรา เกนาปิ กาเมน   สากฺษาทฺคามวตาริตะ ‖ 

32.  [9]  ศกฺติวิทฺยาคุโณปาไยรฺ   ยฺยศฺ จตุรฺภิรลงฺกฺฤตะ ǀ  
[10]  วกฺไตฺริว จตุรฺวฺวกฺโตฺร   ภุไชริว จตุรฺภุชะ ‖ 

33.  [11]  ทฺวิษิ กฺรูโร ’ปฺยมรฺโษ ’ปิ   ศูโร ’ปิ วลวานปิ ǀ  
[12]  ยะ ปฺรชฺาวฺฤมฺหิตำ ศกฺตึ   น ชเหา มฺฤคราทิว ‖ 

34.  [13]  ทานารฺทฺริตา ปุนรฺ ธูลิ-   ธูสรา ยสฺย ยายินะ ǀ  
[14]  วสุธาสหฺยวีรฺยฺเยว   สฺวินฺนศุษฺกา มุหุรฺ มฺมุหุะ ‖ 

35.  [15]  วิปทฺคุรุํ ทฺรุตกฺฤปำ   ปตทฺทุรฺยฺโยธนำ ยุธมฺ ǀ  
[16]  โย ’ทรฺศยทิวาตนฺวนฺ   ปุนรฺ ภารตวิคฺรหมฺ ‖  
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36.  [17]  ปฺรตาโป ยสฺย ทุรฺธรฺษนฺ   ทฺวิฏฺปฺรตาปมศีศมตฺ ǀ  
[18]  อโห นวมิทํ โลเก    ทคฺโธ วหฺนิรฺ ยฺยทคฺนินา ‖ 

37.  [19]  น ทธฺยุรทฺธฺวเร ยสฺย   วาสํ สฺวํ สฺวรฺคฺควาสินะ ǀ  
[20]  สรฺวฺเว สตตมาหูตาะ   สุปฺตาะ โสมมทาทิว ‖ 

38.  [21]  อากีรฺณฺณารฺณฺณวคมฺภีร-   ทานํ ยตฺร จ ยจฺฉติ ǀ  
[22]  นิมคฺนศงฺกเยวาส   ยาตมุจฺไจะปทญฺ ชคตฺ ‖ 

39.  [23]  ยสฺยาปิ หารหาสางฺศุ-   หาริณา ยศสา พเภา ǀ  
[24]  มคฺนสกฺตสฺผุรตฺเผณ-   มณฺทลีว308 วสุนฺธรา ‖ 

40.  [25]  โย ทธาไน รโสตฺกรฺษํ   วิสรฺปฺปทฺภิริตสฺ ตตะ ǀ  
[26]  จาไรริว สหสฺรางฺศุรฺ   องฺศุภิศฺ ศุทฺธมณฺทละ ‖ 

41.  [27]  สูตธาตฺรี ยถารฺถาส   ปตฺเยา ยตฺร ยทาทเธ ǀ  
[28]  สฺรวตา ปยสา กาเล   ปฺรชาะ ปีนปโยธราตฺ ‖ 

42.  [29]  สุวฺยกฺตํ วทนํ ยสฺย   โนปมารฺหํ สโรรุหา ǀ  
[30]  ชิตมพฺชํ หิ จนฺเทฺรณ   จนฺทฺรสฺ เตน ตุ นิรฺชฺชิตะ ‖ 

43.  [31]  ปฺรสาริตกระ กรฺตุํ   ปฺรชานำ วาษฺปมารฺชฺชนมฺ ǀ  
[32]  ยะ ปฺรสาทยิตาชสฺรํ   สวิเตว ปิเตว จ ‖ 

44.  [33]  จิจฺเฉทาติมหานฺตํ ยสฺ   ตฺริคุณนฺ ทณฺฑมายสมฺ ǀ  
[34]  ทฺฤฒพนฺธํ ปฺรธานาภํ   พนฺธธฺวงฺสวิจกฺษณะ ‖ 

45.  [35]  อรฺชฺชุนสฺยารฺชฺชุนางฺ กีรฺตฺติมฺ  สวฺยสาจิตยา จิตามฺ ǀ  
[36]  รมณียะ ปรสฺตฺรีษุ   นิษฺกามะ กถมปฺยคาตฺ ‖ 

46.  [37]  ยโศธรตฏากาขฺยํ    ยสฺ ตฏากมมานุษมฺ ǀ  
[38]  จการ สรฺวฺวภูปาล-   มานานิว นิมชฺชยนฺ ‖ 

47.  [39]  วิศุทฺธทฤษฺฏิกลฺยาน-   มุขฺยธรฺมฺมานุสาริณา ǀ  
[40]  สทาปิ วิษมา เยน   สุคมา ราชปทฺธติะ ‖ 

48.  [41]  เยน รมฺยชุษา สาปิ   สาทิตา สารสสฺวไนะ ǀ  
[42]  กาญฺจีฌนฌนตฺการ-   ธาริณี นครี ทฺวิษามฺ ‖ 

49.  [43]  จนฺทฺรปฺรภา วยสฺยา เม   กิยทฺ ทูเร จเรทิติ ǀ  
[44]  ยสฺย ตีรฺณฺณารฺณฺณวา กีรฺตฺติสฺ  ตตฺตฺวาโลกมนา อิว ‖ 

50.  [45]  ยเมกํ สูริรสฺเตาษีตฺ   สหเสฺรษุ มหีภุชามฺ ǀ  
[46]  ฤกฺเษ กฺษิปติ กศฺ จกฺษุรฺ   วฺวีกฺษฺย จนฺทฺรนฺ นโวทิตมฺ ‖  

 
308  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘-มณฺฑล’ 
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51.  [47]  ศฺรียโศวรฺมฺมณา เตน   ทธตา ธาม ไวษฺณวมฺ ǀ  

[48]  ไวษฺณวานฺนาติสรฺคฺคาย   กฺฤโต ’ยํ ไวษฺณวาศฺรมะ ‖  
52.  [49]  ศาสนํ ศฺรียโศวรฺมฺม-   ราชสฺเยทมิหาศฺรเม ǀ  

[50]  กุลาธฺยกฺเษณ กรฺตฺตวฺยงฺ   กฺฤตฺไสฺนะ กรฺมฺมกไรริติ ‖  
53.  [51]  วิททฺธฺยาทาศฺรมสฺยาสฺย   ปริวรฺทฺธนสํปทมฺ ǀ  

[52]  อุตฺตโรตฺตรสํวฺฤทฺธางฺสฺ   ตชฺชนานปิ ปาลเยตฺ ‖  
54.  [53]  อติถีนฺ มานเยทฺ ยตฺนา-   ทาติถฺยานิ จ วรฺทฺธเยตฺ ǀ  

[54]  อติเถรฺ มฺมนนาตฺ กฺฤตฺย-   มธิกํ สฺถานินานฺ น หิ ‖  
 
 

ด้านที่ 3 (C) 
 

55.  [1]  อถาวนีนฺทฺร เอวาตฺร   สาวโรโธ ’ปิ วา คตะ ǀ  
[2]  ตํ ยถาศฺรมสํปตฺตฺยา   ยตฺไนสฺ สุรวทรฺจฺจเยตฺ ‖  

56. [3]  ส หิ วิศฺวมฺภราธีศ-   สฺ สรฺวฺวโลกคุรุสฺ สมฺฤตะ ǀ  
[4]  ยทิษฺฏนฺ ตสฺย ตตฺ กุรฺยฺยา-  ทฺ วฺยาสคีตมิทํ ยถา ‖  

57.  [5]  สรฺวฺวโลกคุรุญฺ ไจว   ราชานํ โย ’ติมนฺยเต ǀ  
[6]  น ตสฺย ทตฺตนฺ น กฺฤต-   นฺ น ศฺราทฺธํ ผลติ กฺว จิตฺ ‖  

58.  [7]  อถ ทฺวิโช ’ธิกํ ปูชฺยะ   ปเรภฺโย วหโว ยทิ ǀ  
[8]  ปฺราปฺตาสฺ เต กฺรมศศฺ ศีล-  คุณวิทฺยาวิเศษตะ ‖  

59.  [9]  ราชปุตฺรศฺ จ มนฺตฺรี จ   วลาธฺยกฺษศฺ จ สชฺชนะ ǀ  
[10]  เต สรฺวฺเว ปูชนียาสฺ สฺยุ-   รานุปูรฺวฺวา ปฺรยตฺนตะ ‖  

60.  [11]  มานฺโย วิเศษตศฺ ศูโร   รเณ ทฺฤษฺฏปรากฺรมะ ǀ  
[12]  รณารฺถี ตฺวรณารฺถิภฺโย   ธรฺมฺมรกฺษา หิ ตตฺสฺถิตา ‖  

61.  [13]  ไตฺรวิทฺยานนฺตรํ ปูชฺย   อาจารฺยฺยสฺ ส จ ศาพฺทิกะ ǀ  
[14]  เอกวิทฺโภฺย วิเศเษณ   พฺรหฺมจรฺยฺยจรสฺ ตถา ‖  

62.  [15]  ปญฺจราตฺรวิธานชฺ าตฺ   ศพฺทศาสฺตฺรวิทสฺ ตถา ǀ  
[16]  อธฺยาปกํ วิเศเษณ   ตาภฺยามาจารฺยฺยมรฺจฺจเยตฺ ‖  

63.   [17]  อาจารฺยฺยวทฺ คฤหสฺโถ ’ปิ   มานนีโย วหุศฺรุตะ ǀ  
[18]  อภฺยาคตคุณานาญฺจ   ปรา วิทฺเยติ มานวมฺ ‖   
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64.  [19]  วิตฺตํ พนฺธุรฺ วฺวยะ กรฺมฺม   วิทฺยา ภวติ ปญฺจมี ǀ  
[20]  เอตานิ มานฺยสฺถานานิ   ครีโย ยทฺ ยทุตฺตรมฺ309 ‖  

65.  [21]  สามานฺยมานวานฺ สรฺวฺวานฺ  วาลวฺฤทฺธรุชานฺ วิตานฺ ǀ  
[22]  ทีนานาถามฺศฺ จ ยตฺเนน   ภเรทฺ ภกฺเตาษธาทิภิะ ‖  

66.  [23]  นิตฺยํ เหมารฺจฺจนวิธึ   วิทธีต ยถาวิธิ ǀ  
[24]  ตฺฤณทาโนปจาราภฺยำ   กปิลามปิ ปูชเยตฺ ‖  

67. [25] ศฺราทฺโธปราคกาเลษุ  ปิณฺโทวิษุวโรปิ310 ǀ 
 [26] ตนฺทุลสฺไยกายา311 ขารฺยฺยา กุรฺยฺยาทาศฺรมยชฺวนะ ‖  
68.  [27]  เย ภกฺตฺยา ปติตา ยุทฺเธ เย  จ ภกฺตาะ ปราสวะ ǀ  

[28]  อปิณฺฑาะ กฺฤปณานาถ-   วาลวฺฤทฺธาศฺ จ เย มฺฤตาะ ‖  
69.  [29]  เอเตษาเมว สรฺวฺเวษาญฺ   จตุราฒกตนฺทุไละ ǀ  

[30]  มาสาวสาเน สรฺวฺวตฺร   ปิณฺไฑะ กุรฺวฺวีต ตรฺปฺปณมฺ ‖  
70.  [31]  เอตสฺมินฺ นาศฺรเม ปิณฺฑงฺ   กฺฤตฺวานีย จ สรฺวฺวศะ ǀ  

[32]  ยโศธรตฏากานฺเต   ตสฺมินฺเนว ตุ นิรฺวฺวเปตฺ ‖  
71.  [33]  ยโศธรตฏากาขฺย-   ตีรฺถสฺนานวิธายกานฺ ǀ  

[34]  ตสฺยานฺ ตปสฺยมาสสฺย   เปารฺณฺณมาสฺยาญฺจ โภชเยตฺ ‖  
72.  [35]  ตฺริสนฺธฺยวิธิสสํกฺตาศฺ   ศีลาธฺยยนตตฺปราะ ǀ  

[36]  คฺฤหสฺถกรฺมฺมนิรฺมฺมุกฺตาะ   ศศฺวทินฺทฺริยนิคฺรหาะ ‖  
73.  [37]  วรฺษาสฺวนนฺยศยิตา   เอกภกฺเตน ชีวินะ ǀ  

[38]  เอวํวิธา ภาควตา   วาสฺตวฺยา ไวษฺณวาศฺรเม ‖  
74.  [39]  น ไวษฺณวาศฺรมสฺยาสฺย   ไวษฺณโว วาสเยตฺ สฺตฺริยํ ǀ  

[40]  กทา จิทุปศลฺเย ’ปิ   สหธรฺมฺมจรีมปิ ‖   
75. [41]  ไวษฺณวา วาลวฺฤทฺธาทฺยา   เย สทาธฺยยเน รตาะ ǀ   

[42]  เอเตษามิยตี วฺฤตฺติรฺ   ทฺทาตวฺยา ปฺรติวาสรมฺ ‖  
76.  [43]  จตฺวาริ ทนฺตกาษฺ านิ   ตถาษฺฏ กฺรมุกาณิ จ ǀ  

[44]  ตนฺทุลารฺทฺธาฒกานฺนญฺจ312  ษษฺฏิสฺ ตมฺพูลกานิ จ ‖   

 
309  ข้อความโศลกนี้ตรงกับข้อมูลคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์อัธยายที่ 2 โศลกที่ 136 (Olivelle, 2005: 426-27) และคล้ายกับข้อมูล

ในคัมภีร์ยาชญวัลกยสมฤติอัธยายที่ 1 โศลกที่ 116 ดังนี้ วิทฺยากรฺมวโยพนฺธุ-วิตฺไตรฺ มานฺยา ยถากรฺมมฺ ǀ เอไตะ ปฺรภูไตะ ศูโทฺร ’ปิ - 

วารฺธเก มานมรฺหติ ‖ (Yājñ.1.116) 
310  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ปิณฺฑ-’ 
311  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฺฑุล-’ 
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77. [45] ทีปิกามุษฺฏิเรกา จ  ตไถธสฺไยกปูลกะ ǀ 
 [46] ตานฺยาจารฺยฺยาย เทยานิ  ตไถว พฺรหฺมจาริเณ ‖  
78. [47] ทนฺตกาษฺ ตฺรยสารฺทฺธํ   ตนฺทุลปฺรสฺถภกฺตกมฺ ǀ 
 [48] ตมฺวุลวิงฺศต3ี13 เทฺว จ   กฺรมุกาณิ ษเทว ตุ ‖   
79. [49] เอกา จ ทีปิกามุษฏิ-    รินฺธนสฺไยกปูลกะ ǀ 
 [50] ไวษฺณเวภยะ ปฺรเทยานิ   วฺฤทฺเธภฺยสฺ ตานิ สรฺวฺวศะ ‖  
80. [51] ทนฺตกาษฺ ทฺวยญฺ ไจว   ตนฺทุลปฺรสถภกฺตกมฺ ǀ 
 [52] ตฺริงฺศตฺ ตมฺวูลปตฺตฺราณิ   จตฺวาริ กฺรมุกาณิ จ ‖  
81. [53] ตไถว ทีปิกามุษฺฏิ-  เรไกธสฺไยกปูลกะ ǀ 
 [54] เยาวนสฺถาย ยตเย314  ปฺรเทยํ สรฺวฺวเมว ตตฺ ‖  

 
 

ด้านที่ 4 (D) 
 

82. [1]  ตทนฺนนฺ ทฺวิตฺริกุทุวาสฺ   ตนฺทุลาะ กฺรมุกทฺวยมฺ ǀ  
[2]  ตมฺวูลวิงฺศติศฺ ไจกา   ทีปิกามุษฺฏิรรฺภเก ‖  

83. [3]  อธฺเยตริ คฺฤหสฺเถ จ   วฺฤตฺติรฺ ทฺเทยา ยถาวยะ ǀ  
[4]  อนฺนงฺ กาเกษุ ทาตวฺย-   มรฺทฺธปฺรสฺถกตนฺทุลมฺ ‖  

84.  [5]  ปฺรตฺยหงฺ กลฺปิตํ ภกฺตํ   ตนฺทุลาธฺยรฺทฺธขาริกา315 ǀ  
[6]  น ททฺยาตฺ ตนฺทุลาเนว316   ททฺยาเทเวาทนีกฺฤตานฺ ‖  

85.  [7]  ตฺรีณิ ปาตฺราณิ ยาวตฺ ตทฺ-  วฺยญฺชนนฺ ทศปาตฺรตะ ǀ  
[8]  สตฺการมาททานานา-   มานุปูรฺวฺวีวฺยเปกฺษยา ‖  

86.  [9]  จตุรฺมฺมาโสปโภคารฺหํ   ฆฏธูปาคฺนิภาชนมฺ ǀ  
[10]  อาจารฺยฺยาไยกโศ ททฺยาชฺ  ชฺยายเส สาตฺตฺวตาย จ ‖ 

87. [11] ริกฺตปตฺตฺรํ มษึ มฺฤตฺสฺนำ  ททฺยาทธฺเยตฺฤสาธเว ǀ 
 [12] โภชฺยํ วิเศษเยทฺ เทเศ  กาเล ปญฺโจตฺสเว ตถา ‖  

 
312  รูปศัพท์ ‘ตนฺทุล’ ในคำสมาส ‘ตนฺทุลารฺทฺธาฒกานฺนํ’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฺ
ฑุล’ 
313  รูปศัพท์ ‘ตมฺวุล-’ ในคำสมาส ‘ตมฺวุลวิงฺศต’ี ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตามฺพูล-’ 
314  บาทที ่3 ในโศลกนี้ขอ้มูลขาดหาย อาศัยการเทียบเคียงจารกึปราสาทเทพปรณัม K.290 โศลกที่ 78 ‘เยาวนสฺถาย ยตเย’ 
315  รูปศัพท์ ‘ตนฺทุล-’ ในคำสมาส ‘ตนฺทลุาธฺยรฺทธฺขารกิา’ ในพจนานกุรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น 
‘ตณฺฑุล-’ 
316  ในพจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ตณฑฺุล-’ 
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88.  [13]  กุฏฺยำ กุรฺยฺยาทนุสมาะ   ศยน ํกฺษุรกรฺตฺตรี ǀ  
[14]  อิหสฺถา ไวษฺณวาสฺ สรฺวฺเว   นาธฺยกฺเษ วศฺยตางฺ คตาะ ‖ 

89. [15]  ยทฺยปาตกิโน ภีตา   อิหาคตฺย สมาศฺริตาะ ǀ  
[16]  ปีฑยิเตฺร น ตานฺ ททฺยาทฺ   คฺฤหฺณียานฺ น ส ตานปิ ‖  

90. [17]  กรฺมฺมณา มนสา วาจา   น หนฺยานฺ นามิษนฺ ทิเศตฺ ǀ  
[18]  ปรสฺมายาศฺรมสฺยานฺตรฺ   วฺวหิรฺ วฺวาปิ กถญฺจน ‖  

91. [19]  สรฺวฺวานวาธกานฺ สตฺตฺวานฺ  อาศฺรมสฺยาสฺย สนฺนิเธา ǀ  
[20]  ยโศธรตฏากสฺย    ตสฺยานฺเต จ น หิงฺสเยตฺ ‖  

92.  [21]  ราชาตฺมชา ราชเปาตฺรี   ราชวฺฤทฺธสฺตฺริยสฺ สตีะ ǀ  
[22]  อตฺรานฺยาติถิวตฺ ปูชฺยา   นาโรเหยุะ กุฏีสฺ ตุ ตาะ ‖  

93.  [23]  ยาสฺ ตทนฺยาะ สฺตฺริโย หีนา  ยา วา จตุรวิภฺรมาะ ǀ  
[24]  นาตฺร ปฺรเวศมรฺหนฺติ   ตา เอวาภฺยาคตา อปิ ‖  

94. [25]  จาตุราศฺรมฺยปติภิะ   สรฺวฺไวสฺ สํภูย ยตฺนตะ ǀ  
[26]  ยโศธรตฏากาขฺยํ    ปาลนียมิทํ สทา ‖  

95.  [27]  กิงฺกไรราศฺรมสฺยาสฺย   ยทฺ ธนนฺ ธนินารฺชฺชิตมฺ ǀ   
[28]  ตเทว นานฺยโต หารฺยฺยํ   ภุกฺตฺวา สํวรฺทฺธฺย จาศฺรมมฺ ‖  

96.  [29]  อสฺยาศฺรมนิเกตสฺย   กฺฤตฺสฺโนปกรณานฺยตะ ǀ  
[30]  อนฺยตฺร นาปเนยานิ   ไหมานิ รชตานิ วา ‖  

97.  [31]  ปรฺยฺยายปริจรฺยฺยารฺห-   เมตาวตฺ ปริกลฺปิตมฺ ǀ  
[32]  ทาสีทาสนฺ ตทุภโยะ   ปกฺษโยะ ศุกฺลกฺฤษฺณโยะ ‖  

98.  [33]  เทฺวา เลขเกา ราชกุฏิ-   ปาเลา ปุสฺตกรกฺษิเณา ǀ  
[34]  ตามฺพูลิเกา จ ปานีย-   หาเรา ษฏฺ ปตฺตฺรการกาะ ‖  

99.  [35]  อุลฺไกธหาราศฺ จตฺวารสฺ   ตถา ศากาทิหารกาะ ǀ  
[36]  ทาสาศฺ จ เทฺวา ตทธฺยกฺษา-  วษฺเฏา ภกฺตกรา ชนาะ ‖  

100.  [37]  ทาสฺยาสฺ ตนฺทุลการิณฺโย   ทฺวาทไศว ปฺรกลฺปิตาะ ǀ  
[38]  ปญฺจาศเทษำ ปูรฺณฺณา สฺยาทฺ  วฺฤทฺธา วา มาวมา ภเวตฺ ‖  

101.  [39]  อธฺยาปกวิทคฺธสฺย   ศีลสํวรณสฺย จ ǀ  
[40]  ชนานธฺยาปกสฺย ตฺรีนฺ   กลฺปเยตฺ ปริจารกานฺ ‖  

102.  [41]  ทาสฺเยกา นว ทาสาศฺ จ   กรฺตฺตรี กฺษุรกสฺ ตถา ǀ  
[42]  ปญฺจ ศาฏฺยะ กุลปเตสฺ   ตถา ทศ กฺฤษีวลาะ ‖   
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103.  [43]  ยทฺเยวํ ศาสนมิทนฺ   น กุรฺวฺวีต กุลาธิปะ ǀ  
[44]  นิรฺทฺทยนฺ ทณฺทฺยตำ317 ราชฺ า  ส จายตฺตสฺ ตปสฺวิษุ ‖  

104.  [45]  ปรารฺถสํปตฺกฤฺติกางฺกฺษิณา เม  
นิษฺปาทิตํ ปุณฺยมิทนฺ นเรนฺทฺราะ ǀ  

[46]  สฺวสฺยานฺตเร รกฺษต รกฺษณารฺห-  
รกฺไษว โลเก ภวตำ หิ ภาระ ‖ 

105.  [47]  อิตีรยตฺยวฺยปเทศยจฺ มฺ  
ภวิษฺยตะ กมฺพุชราชราชานฺ ǀ  

[48]  ปศฺยนฺ ปฺรทานปฺรติปตฺติทฤษฺฏฺยา  
ส ศฺรียโศวรฺมฺมนราธิราชะ ‖ 

106.  [49]  กุมารมนฺตฺริปฺรมุขาศฺ จ มุขฺยา  
ยศศฺศรีราสฺ สกไลรุปาไยะ ǀ  

[50]  อิทํ มหีปาลนิเวทนาไทฺยะ  
ปายาสุรายาสปราะ ปรารฺถมฺ ‖  

107.  [51]  ภุโว วารำ วหฺนิศฺวสนนภสำ สรฺูยฺยศศิโนรฺ  
ชฺชคนฺตฺยฺ –  ํ สฺวารฺถะ ปฺรตนุรปิ กสฺ สฺปรฺทฺธิทธตามฺ ǀ  

[52]  สฺถิติศฺ ศสฺตา เหฺยษา ภวติ มหตำ สฺวารฺถวิมุขา  
ภวนฺตฺยุทฺยทฺยตฺนาะ ปรหิตวิภูไตฺย ยทนิศมฺ ‖ 

108.  [53]  วสุ หรติ วิตีรฺณฺณํ โย นฺฤเปไนตทสฺมินฺ  
สรภสปตนสฺ สฺ-าท เรารวาทิษฺววางฺ ส ǀ  

[54]  ตทปิ จ ปริวฺฤทฺธํ ยสฺ ตุ ทตฺเต ส ยายาทฺ  
อชรมมรมิทฺธํ ทาม ศุทฺธํ ปรารฺทฺธฺยมฺ ‖ 

 

 
317  พจนานุกรมสันสกฤตฉบับ M. Monier Williams ออกเสียงเป็น ‘ทณฺฑฺย’ 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พระมหาถาวร งามจนัทร ์
วัน เดือน ปี เกิด 18 มีนาคม 2529 
สถานที่เกิด อุบลราชธาน ี
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 7 ประโยค การศึกษาคณะสงฆ์ไทย  

พ.ศ. 2554 สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาภาษาบาลี  
              และสันสกฤต มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดจักรวรรดิราชาวาส เขตสัมพนัธวงศ์ กรุงเทพมหานคร   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	1.3 ขอบเขตของการศึกษา
	1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น
	1.5 คำนิยามศัพท์เฉพาะ
	1.6 วิธีดำเนินการศึกษา
	1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 แนวคิดทฤษฎี
	2.1.2 ทฤษฎีกวีนิพนธ์สันสกฤต
	2.1.3 ความเป็นมาของทฤษฎีอลังการ
	ความหมายตามรูปศัพท์
	วิวัฒนาการทฤษฎีอลังการ
	กรอบแนวคิด


	2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 การแปลจารึกยโศธราศรมเป็นภาษาไทย
	3.1 ผู้ประพันธ์และวัตถุประสงค์ของการประพันธ์
	3.2 อักษร ภาษา และการกำหนดอายุจารึก
	3.3 การใช้ฉันทลักษณ์
	3.4 โครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อของจารึกยโศธราศรม
	3.5 ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาระหว่างจารึก
	3.6 การแปลจารึกยโศธราศรม
	3.7 ข้อมูลทั่วไปและบทแปลจารึกยโศธราศรม
	ข้อมูลทั่วไปจารึกเขาพระบาท K.95
	บทแปลและอรรถาธิบายจารึกเขาพระบาท K.95
	ข้อมูลทั่วไปจารึกโลเลย K.323
	บทแปลและอรรถาธิบายจารึกโลเล็ย K.323
	ข้อมูลทั่วไปจารึกไพรปราสาท K.279
	บทแปลและอรรถาธิบายจารึกไพรปราสาท K.279
	ข้อมูลทั่วไปจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290
	บทแปลอรรถาธิบายจารึกปราสาทเทพปรณัม K.290
	ข้อมูลทั่วไปจารึกปราสาทกอมนับ K.701
	บทแปลอรรถาธิบายจารึกปราสาทกอมนับ K.701

	3.8 สรุปท้ายบท

	บทที่ 4 การศึกษาวิเคราะห์อลังการในจารึกยโศธราศรม
	4.1 ความหมายและความสำคัญของอลังการ
	4.2 ศัพทาลังการ
	4.2.1 ยมก
	4.2.2 อนุปราสะ
	4.2.3 สรุปการใช้ศัพทาลังการ

	4.3 อรรถาลังการ
	4.3.1 การจัดกลุ่มอรรถาลังการ
	4.3.2 การจัดกลุ่มอรรถาลังการที่ปรากฏในจารึกยโศธราศรม
	4.3.2.1 อลังการกลุ่มแสดงความหมายเปรียบเทียบ
	1) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบเท่ากัน
	อุปมาลังการ

	2) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบซ้อนกัน
	รูปกาลังการ
	สสันเทหาลังการ

	3) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบกลมกลืนกัน
	อุตเปรกษาลังการ
	อติโศยกตยลังการ

	4) อลังการกลุ่มที่มีการเปรียบโดยการแฝงความหมาย (คัมเยาปัมย)
	ปรติวัสตูปมาลังการ

	5) อลังการกลุ่มที่มีอุปเมยะและอุปมานะแยกกัน
	วยติเรกาลังการ
	สโหกตยลังการ

	6) อลังการกลุ่มที่มีคุณสมบัติเปรียบเด่นที่คำขยาย
	เศลษาลังการ


	4.3.2.2 กลุ่มอลังการแสดงความหมายขัดแย้ง
	วิโรธาลังการ

	4.3.2.3 กลุ่มอลังการแสดงความหมายสืบเนื่อง
	การณมาลาลังการ

	4.3.2.4 กลุ่มอลังการแสดงความหมายโดยใช้เหตุผล
	ปรัตยนีกาลังการ
	อรรถานตรันยาสาลังการ

	4.3.2.5 กลุ่มอลังการแสดงความหมายปกปิด
	อุทาตตาลังการ


	4.3.3 สรุปการใช้อรรถาลังการในจารึกยโศธราศรม


	บทที่ 5 วิเคราะห์สารัตถะในจารึกยโศธราศรม
	5.1 สารัตถะด้านการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรม
	5.1.1 แนวคิดหลักราชธรรม
	5.1.2 ราชธรรมในจารึกยโศธราศรม
	1) การสดุดีกษัตริย์ด้านการศึกษา
	2) การสดุดีกษัตริย์ด้านการปกครอง
	3) การสดุดีกษัตริย์ด้านพิธีกรรม
	4) การสดุดีกษัตริย์ด้านสงคราม
	สรุปสารัตถะด้านการสดุดีกษัตริย์ตามหลักราชธรรม


	5.2 สารัตถะด้านระเบียบการบริหารอาศรม
	5.2.1 บุคลากรในอาศรม
	5.2.2 แขกในอาศรม
	5.2.3 พิธีกรรมในอาศรม
	5.2.4 การศึกษาในอาศรม
	5.2.5 ระเบียบและบทลงโทษในอาศรม
	5.2.6 การแสดงความประสงค์ การสาปแช่ง และการอวยพร
	สรุประเบียบการบริหารอาศรม


	บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	6.1 สรุปผลการศึกษา
	6.2 ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก บทปริวรรตจารึกยโศธราศรมเป็นอักษรไทย

	ประวัติผู้เขียน

