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53105901: สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
คําสําคัญ: จารึก / แม่บุญตะวันออก / ราเชนทรวรมันที่ 2 
  พระมหาปราโมทย์ แก้วนา: การศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ และ ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา. 319 หน้า. 

 
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลและวิเคราะห์ข้อความจารึกแม่บุญตะวันออก (K.528) 

จากต้นฉบับภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยในเชิงวรรณคดีศึกษาและคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ รวมทั้งภาพ
สะท้อนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในจารึก 

เบื้องต้นผู้วิจัยได้ศึกษาศิลปะและสถาปัตยกรรมปราสาทแม่บุญตะวันออกโดยสังเขป พบว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อความในจารึก ทั้งสถานที่ตั้ง ส่ิงก่อสร้างและลักษณะทางศิลปะของสถาปัตยกรรมที่
สามารถกําหนดได้เป็นศิลปะแบบแปรรูป อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 
 ผลการศึกษาจารึกแม่บุญตะวันออกพบว่า เนื้อหาของจารกึสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนแรกเป็นบทสดุดีเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ส่วนที่สองกล่าวถึงราชประวัติทางสายสกุล
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ส่วนที่สามเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตรใ์นรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทร- 
วรมันที่ 2 ส่วนท้ายของจารึกกล่าวถึงการถวายส่ิงของเครือ่งใช้สอยและการประดิษฐานศรีราเชนทเรศวรลึงค์ 
รวมถงึแนวทางที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ชี้นําให้แก่เหล่าพระราชาในราชอาณาจกัรได้ประพฤติตาม 

ด้านการเมืองการปกครอง พบว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ว่ามีเชื้อสายเหมาะสมที่จะขึ้น
ครองราชย์ โดยพระองค์มีเชื้อสายทางพระราชมารดาเกี่ยวเนื่องกับอดีตกษัตริย์กัมพูชาสมัยเมืองพระนคร 
ถึงแม้ว่าพระราชบิดาของพระองค์จะมาจากเมืองภวปุระซึ่งก่อนหน้านี้เป็นดินแดนอิสระ ในขณะที่พระองค์
ปกครองแผ่นดิน กวีกล่าวถึงพระองค์ว่า เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่อยู่เหนือพระราชาองค์อื่น พระองค์ปกครอง
อาณาจักรทําให้แผ่นดินมีความรุ่งเรือง การขยายอาณาจักรเกิดจากความสามารถด้านการรบของพระองค์ 
หลักที่ใช้ในการปกครองส่วนใหญ่ได้ยึดตามแนวอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะเป็นสําคัญ 
 ด้านศาสนา ปรากฏหลักความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เรื่องพระตรีมูรติ รวมถึงความเชื่อเรื่อง
ศักติ โดยมีไศวนิกายเป็นแกนหลัก ปรัชญาของลัทธิพราหมณ์ทั้ง 6 สํานัก ทั้งมีการอ้างถึงคัมภีร์ต่างๆ ทาง
ศาสนาพราหมณ์ ตลอดจนเรื่องราวในมหากาพย์มหาภารตะ รามายณะ และเทพปกรณัม 

ด้านประเพณีและวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับราชสํานักเป็นหลัก  
ราชพิธีที่สําคัญคือการประดิษฐานรูปเคารพยังศาสนสถานต่างๆ และพิธีเบิกพระเนตรเทวรูป รวมทั้งการ
บําเพ็ญบุญและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ทั้งนี้ยังพบว่ามีการใช้กระจกเงาในราชสํานักด้วย 

จารึกแม่บุญตะวันออกสะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพของกวีผู้แต่งว่ามีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาสันสกฤตเป็นอย่างดี เน้ือหาและถ้อยคําที่กวีใช้แต่งจารึกมีคุณค่าในเชิงวรรณคดีอย่างชัดเจน กวีใช้
ภาษาและรูปแบบการประพันธ์ตามลักษณะของการแต่งบทกวีนิพนธ์ สร้างอลังการอย่างหลากหลาย มีการ
เปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ ปรากฏทั้งศัพทาลังการ คือ อลังการด้านเสียงได้แก่ ยมกและอนุปราสะ ทั้ง
อรรถาลังการซึ่งมีหลากหลาย โดยพบอลังการประเภทอุตเปรกษามากท่ีสุด รองลงมาก็เป็นอุปมาและรูปกะ
ตามลําดับ โดยกวีผู้แต่งเลือกใช้ฉันท์ถึง 7 ชนิด สลับช่วงจังหวะลีลาการประพันธ์อย่างเหมาะสมและงดงาม
ตามแบบวรรณศิลป์ 
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The aims of this thesis are to translate the East Mebon Inscription (K.528) from 

Sanskrit into Thai Language and to analyze the literary excellence and the social, economic 
and religious reflections depicted in the inscription.    

At the first step, the style of art and the architecture of the East Mebon Sanctuary 
are superficially studied and it is evident that the locations and buildings of the sanctuary 
were specified in the East Mebon inscription itself.  Its style of art was Pre Rup style dated 
approximately in 10th century A.D. 

The findings of the study are as follows; the contents of the East Mebon 
inscription can be divided into four parts.   The first part is paying homage to Gods and 
Goddesses of  aiva sect in Hinduism whereas the second deals with the lineage of King 
RaÆjendravarmman II.  The third is history of his reign and the last part denotes the gifts and 
suitable things given by the king to the sanctuary and the erection of the ‘§rí RaÆjendraliṅga 
including the practical way of life for his subjects. 
 In the term of Politics, it is obvious that King RaÆjendravarman II had right for the 
throne of Khmer kingdom, since his mother was an Angkor predecessor king’s relative, 
although his father was from independent region called Bhavapura.  It is said in the 
inscription that King RaÆjendravarman II was the king of kings, expanded his kingdom with 
his army and brought the kingdom to glory and prosperity with the help of Kautáilya’s political 
science (ArthaßaÆstra).  

In the aspect of religions, it is noteworthy that there were several Brahmanical 
faiths and beliefs such as TrimuÆrti, §akti and §iva worship, the philosophy of six Hindu 
principal schools including the stories from the great Hindu literary works, i.e. MahaÆbhaÆrata, 
RaÆmaÆyanáa and different treatises on Gods and Goddesses (Devaprakaranáa). 

Regarding to the culture and traditions, there were a lot of significant traditions 
practiced by the royal court such as the erection of the mark of §iva (§ivaliṅga) and images of 
Gods and Goddesses in the different shrines and places and the opening of the Gods and 
Goddesses’ eyes including the merit-making for Hindu.  Besides, the use of the mirror in the 
royal court was also mentioned in the inscription. 

Regarding to the literary aesthetics, the language and the literary style of the East 
Mebon inscription shows the poets’ excellence in Sanskrit poetry.  In order to attract the 
readers the poets wisely used different figures of speech, i.e. rhetoric decorations (AlamákaÆra).  
In the inscription the most illustrious rhetoric decorations were both the decoration of sounds   
(§abdaÆlamákaÆra) and that of senses (ArthaÆlamákaÆra).  In the inscription the most important 
decoration of sounds were the paronomasia (Yamaka) and alliteration (AnupraÆsa) but the 
most frequently used decoration of senses were imaginative comparison (UtpreksáaÆ), simile 
(UpamaÆ) and metaphor (RuÆpaka) respectively.  Moreover, seven elegant metres of Sanskrit 
poetry were alternatively and appropriately utilized all over the inscription. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี เน่ืองด้วยได้รับความอนุเคราะห์ จากครูอาจารย์
หลายๆท่าน และกําลังแรงใจจากบุคคลหลายๆ ฝ่าย ผู้วิจัยจึงสํานึกและซาบซึ้งในความกรุณาเป็น
อย่างย่ิง 
 สองท่านแรกท่ีต้องกล่าวถึง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ซึ่งเสียสละเวลาเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ความรู้ 
คําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันมีคุณค่าย่ิงต่อการเรียบเรียง
วิทยานิพนธ์ จึงขออนุโมทนาขอบพระคุณในกุศลเจตนาของท่านมา ณ ที่นี้ 
 อน่ึง วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะไม่สําเร็จโดยสมบูรณ์หากปราศจากคําแนะนําอันมีคุณค่าย่ิง
ของอาจารย์อีกสามท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริญาโณ, ป.ธ.9) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 
ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี  
 ขออนุโมทนาขอบพระคุณคณาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดีทุก
ท่านที่ให้ความรู้  ให้คําแนะนําและประสบการณ์อันมีค่าย่ิงแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณพระครูอาทรวรธรรม เจ้าอาวาสวัดดอนมะกอก เจ้าคณะอําเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่คอยให้กําลังใจและสนับสนุนในด้านการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรมอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ดร.จรรยา อินอ๋อง และ ดร.ปัทมา นาควรรณ ผู้คอยช่วยเหลือให้
คําปรึกษาอยู่เสมอ ตลอดจนเพ่ือนสหธรรมมิกรวมทั้งเพ่ือนนักศึกษาทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและให้
กําลังใจ อีกทั้งผู้มีอุปการคุณอีกหลายท่านที่มิอาจจะกล่าวนามได้ทั้งหมดในที่นี้  
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่คุณบิดามารดา 
ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ตลอดถึงผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนใน
ทุกๆ ด้านทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

   
ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา 

ดินแดนภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ หรือที่รู้จักในช่ือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East 

Asia) ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศทั้งหมด 11 ประเทศ พ้ืนที่ของแต่ละประเทศแบ่งออกเป็น
แผ่นดินและหมู่เกาะ ดินแดนแห่งน้ีได้รับวัฒนธรรมหลายอย่างจากประเทศอินเดียมาแต่โบราณกาล1 
และในบรรดาประเทศที่ต้ังอยู่ในดินแดนเอเชียอาคเนย์ อาณาจักรเขมรหรือกัมพูชาสมัยโบราณก็ได้รับ    
อารยธรรมอินเดียมาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ช่วงต้นคริสตกาล2 คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-6  

เอกสารทางประวัติศาสตร์ของชาวจีนเรียกดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันต้ังแต่
แรกว่าอาณาจักรฟูนัน และต่อมาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักรฟูนันได้ถูกผนวกเข้ากับ
อาณาจักรเจนละ3 ดังน้ัน ประเทศกัมพูชาจึงเป็นประเทศที่พัฒนามาจากอาณาจักรที่สําคัญ 2 
อาณาจักรคืออาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนละ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรดังกล่าวน้ีในสมัย
นั้นได้รับอิทธิพลอารยธรรมของอินเดียทางด้านศาสนา หลักการปกครอง ศิลปะและสถาปัตยกรรม 
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เช่นเดียวกับอาณาจักรอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งได้รับการถ่ายทอด
รูปแบบอักษรและภาษา4อันเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนแห่งน้ี และข้อความใน
จารึกที่ค้นพบในประเทศกัมพูชาปัจจุบันและประเทศใกล้เคียงเป็นสิ่งยืนยันในข้อน้ีได้เป็นอย่างดี5  

ศิลาจารึกเขมรโบราณเกิดจากการบันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยมีกลุ่มบุคคลสําคัญในการ
สร้างงาน 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ นักบวชในศาสนา หรือขุนนางช้ันผู้ใหญ่
ผู้มีอํานาจในสมัยนั้น ข้อความท่ีจารึกมักเป็นบทสรรเสริญเทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้าและพระรัตนตรัย 

                                                            
1กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ์คร้ังท่ี 3 ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ: ศยาม, 

2537), 351-352. 
2 

R.C. Majumda and Chandra Ramesh,  Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai, Reprint (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1980), 26. 
3หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สาม

ลดา, 2549), 154. 
4
George Cœdès,  The Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter F. Vella; trans. 

Susan Brown Cowing (Honolulu: East-West Center Press, 1968), 14-16. 
5กังวล  คัชชิมา, “คํายืมบาลีสันสกฤตในภาษาเขมร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาเขมร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 1-2. 
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ยอพระเกียรติยศของกษัตริย์ บอกเล่าภารกิจที่ได้กระทํา ซึ่งส่วนมากเป็นการสร้างถาวรวัตถุและของ
อุทิศในศาสนา ภาษาที่ใช้มีทั้งภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี และภาษาเขมรโบราณ ในบรรดาภาษาที่ใช้
จารึกเหล่าน้ีภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่สําคัญภาษาหนึ่งและมีการศึกษาอย่างกว้างขวางในราชสํานัก
กัมพูชาโดยเฉพาะกลุ่มพราหมณ์ราชครูและพระราชวงศ์ช้ันสูง ในยุครัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 
2 (พ.ศ.1487-1511)6 นับว่าเป็นรัชสมัยหน่ึงที่ปรากฏจารึกเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะจารึกส่วนที่เป็น
ภาษาสันสกฤต ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ย่ิงใหญ่พระองค์หน่ึงของกัมพูชาใน
อดีต พระองค์ทรงแผ่ขยายพระราชอํานาจออกไปอย่างกว้างขวาง จารึกได้กล่าวว่า พระองค์ทรงโจมตี
อาณาจักรจัมปาซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่บนคาบสมุทรอินโดจีนไว้ได้ และความเป็นกษัตริย์นักรบผู้
ย่ิงใหญ่ของพระองค์ปรากฏในจารึกหลักต่างๆ อยู่เป็นจํานวนมาก ดังข้อความจากตัวอย่าง จารึก
ปราสาทพนมรุ้ง 3 ซึ่งจารึกเป็นอักษรเขมรโบราณ ภาษาสันสกฤต ว่า  

 

 raÆjaÆpatis tasya dhuro ripuÆnáaÆm 
 harttaÆ ranáe candarucerivaÆnæsáuhá 
 … nrápendresáu mrágendraviryyo 
 vabhuÆva yaßßríranáaraÆjasinæhah á||

7
 

คําแปล : ในบรรดากษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงมีความกล้าประดุจราชสีห์ จึงทรงเป็นพระยาราชสีห์
ในสนามรบ ทรงเป็นราชาธิบดีผู้เป็นเสาหลัก ทําลายเหล่าศัตรูของพระองค์ซึ่งเป็นประดุจแสงสว่าง
ของดวงจันทร์ส่องเข้าไปในสนามรบ (แปล-ผู้วิจัย) 
 

และความข้อน้ีสอดคล้องต้องกันกับในจารึกแม่บุญตะวันออกซึ่งจารึกเป็นอักษรเขมร
โบราณ ภาษาสันสกฤต ดังโศลกที่ 193 ว่า 

 

 ruddhaÆnyatejaso  yasya  paÆdacchaÆyaÆm  aßißriyan | 
 merorivelaÆpatayas  sitacchatratyajo  nißam ||

8
 

คําแปล : กษัตริย์ทั้งหลายได้ละทิ้งเศวตฉัตรเข้าไปพ่ึงร่มเงาแห่งพระบาทของพระองค์ผู้ทรงบดบัง 
พระเดชของเหล่ากษัตริย์อ่ืน ผู้เปรียบประดุจดังเขาเมรุ อย่างไม่ขาดสาย (แปล-ผู้วิจัย) 

                                                            
6กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์-โบราณคดี กัมพูชา (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2536.  จัดพิมพ์เนื่องใน

วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 
4 สิงหาคม 2536), 95. 

7ต้นฉบับใช้อักษรไทย ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันเพ่ือความสมํ่าเสมอของงานวิจัย ดู กรมศิลปากร
หอสมุดแห่งชาติ, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2529), 
237. 

8
Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II) (New Delhi: S.N. Publications, 1981), 64. 
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จารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จากหนังสือ Inscriptions du Cambodge
9 ทั้ง 7 

เล่ม และหนังสือ Inscription of Kambuja
10

 มีทั้งหมด 15 หลัก (ดูเพ่ิมเติมในบทท่ี 2) ส่วนจารึกที่
พบในประเทศไทยซึ่งเป็นจารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และจารึกของบุคคลอ่ืนที่ปรากฏพระ
นามของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่ง ชะเอม แก้วคล้าย ได้รวบรวมไว้มีจํานวน 8 หลัก11 คือ 

1. จารึกบ้านพังพวย  ปจ.3  พ.ศ.1487 
2. จารึกเมืองเสมา  นม.25  พ.ศ.1514 
3. จารึกสด๊กก๊อกธม 2  ปจ.4  พ.ศ.1595  
4. จารึกพนมรุ้ง 3  บร.18  พุทธศตวรรษที่ 16 
5. จารึกวัดมะกอก  ปจ.19  พุทธศตวรรษที่ 16 
6. จารึกพนมรุ้ง 6  บร.13  พุทธศตวรรษที่ 16 
7. จารึกพนมวัน 3  นม.1  พ.ศ.1625 
8. จารึกพนมวัน 7  นม.6  พุทธศตวรรษที่ 17 

 

นอกจากน้ียังมีจารึกกัมพูชาอีกหลายหลักที่กล่าวถึงพระนามของพระองค์ ในบรรดา
จารึกที่กล่าวถึงข้างต้นน้ี จารึกแม่บุญตะวันออก (Mebon Inscription of Rajendravarman) นับว่า
เป็นจารึกที่มีความสําคัญมากหลักหน่ึงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่งยังไม่มีผู้แปล
ข้อความเป็นภาษาไทยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ช่ือของจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นช่ือที่เรียกตามช่ือ
ปราสาทที่เป็นแหล่งค้นพบจารึกหลักน้ี คือที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก จารึกบันทึกด้วยอักษรขอม
โบราณ หรืออักษรเขมรโบราณ โดยแต่งเป็นบทร้อยกรองภาษาสันสกฤตตลอดทั้งเร่ือง ซึ่ง หลุยส์  
ฟิโนต์ (Louis Finot) ได้จัดวางรูปแบบตามฉันทลักษณ์ของภาษาสันสกฤตได้ 218 โศลก12ดังน้ี  

 

ศารทูลวิกรีฑิตะ (ßaÆrduÆlavikrídáita) โศลกที่ 1-4, 9-10, 12 
วสันตดิลก หรือวสันตติลกา (vasantatilakaÆ) โศลกที่ 5-7 
สรัคธรา (sragdharaÆ) โศลกที่ 8, 11, 13, 218 

                                                            
9
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge, vol.VIII (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-

Orient, 1966) ; and Mahesh  Kumar  Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 39. 
10

R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja (Calcutta: The Asiatic Society, 1953). 
11ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกปราสาทแปรรูป (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2543), 3.  
12

L. Finot, Inscriptions d’Angkor (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-Orient, XXV, 1925), 
310.
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อินทรวัชรา (indravajrā), อุเปนทรวัชรา (upendravajrā) และอุปชาติ (upajaÆti)13 
  โศลกที่ 14-104, 206-217 

โศลก (ßloka) หรืออนุษฏุภ (anusátáubh) โศลกที่ 105-205  
 

สันสกฤตเป็นภาษาที่สละสลวยมากด้วยถ้อยคําที่หลากความหมาย มีวิวัฒนาการได้
นานาประการจากต้นแบบภาษาในอินเดีย  แม้กระนั้นสันสกฤตก็เป็นภาษาท่ีกระชับรัดกุม และอยู่ใน
ขอบข่ายแห่งไวยากรณ์อย่างเคร่งครัด อันเป็นหลักที่ปาณินิ (นักไวยากรณ์สันสกฤต) ได้วางกฎเกณฑ์
ไว้เมื่อ 2,600 ปีที่แล้ว14 และจากการศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศกัมพูชาหลายๆ หลัก
พบว่ามีแบบแผนที่ถูกต้องแสดงถึงภูมิรู้ของผู้รจนาเป็นอย่างย่ิง รวมท้ังวิวัฒนาการด้านการใช้ศัพท์ใช้
คํา อีกทั้งมีความละเมียดละไมและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ที่ปาณินิได้แต่งไว้อย่างชัดเจน15 ซึ่ง 
กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ (Kamaleswar Bhattacharya)16 ชาวอินเดีย ผู้ได้ศึกษาเก่ียวกับศิลาจารึก
ภาษาสันสกฤตในอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอักษรศาสตร์ วรรณคดี และศาสนาของ
อินเดียที่สุดคนหน่ึงในปัจจุบันได้กล่าวว่า จารึกสันสกฤตจากกัมพูชา มีความถูกต้องอย่างน่าชมเชย  
ดูเหมือนว่าจะมีความถูกต้องย่ิงกว่าจารึกสันสกฤตทั่วๆ ไปในอินเดียด้วยซ้ํา ทั้งการแต่งจารึกแสดงถึง 
ผู้แต่งมีความรู้ทางด้านวรรณคดีสันสกฤตอย่างสูง และเมื่อผู้วิจัยได้แปลจารึกแม่บุญตะวันออก ได้
พบว่า จารึกแม่บุญตะวันออกมีความงามทางภาษาท่ีใช้ประพันธ์ซึ่งเรียกว่า “อลังการ” อยู่เป็นจํานวน
มาก อันแยกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกเรียกว่า ศัพทาลังการ หมายถึงอลังการท่ีเกี่ยวกับเสียง 
อันเป็นผลให้บทประพันธ์นั้นๆ มีเสียงไพเราะ น่าอ่าน น่าฟัง เพ่ิมความสง่างดงามให้แก่บทประพันธ์ 
และอีกประเภทหน่ึงเรียกว่า อรรถาลังการ หมายถึงอลังการเกี่ยวกับด้านความหมาย เป็นการใช้ภาษา
วรรณศิลป์ เพ่ือสร้างโวหาร อันเป็นลักษณะของกวีนิพนธ์ (KaÆvya) และจารึกในอาณาจักรกัมพูชาน้ี 
มเหศ กุมาร ศรัณ ได้กล่าวว่า มีความงดงามและมีลักษณะพิเศษท่ีเรียกว่า ลีลาแบบกวีนิพนธ์ 
(KaÆvya style)17 ดังตัวอย่างจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 113 คือ 

  

                                                            
13 ฉันท์ท้ังสามลักษณะนี้รวมเรียก ตริษฏ ุภ (trisátáubh) 
14กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, 202. 
15 

Mahesh  Kumar  Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 7. 
16จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ผู้แปล, “สถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยเกี่ยวกับจารึกภาษาสันสกฤตใน

กัมพูชา ข้อสังเกตบางประการ,” โบราณคดี ฉบับพิเศษ ออกในวาระครบรอบ 40 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, (2537): 45-57.    

17
Mahesh  Kumar  Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 7. 
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 yasya  víryyaÆniloddhráto  dhaÆmadhuÆmadhvajo  yudhi | 
 dvidávadhuÆnaÆmá  vidhuÆmo  pi  vaÆsápadhaÆraÆm  avarddhayat ||  
คําแปล : ไฟคือพระราชอํานาจของพระองค์ ถูกพัดขึ้นด้วยลมคือความกล้าหาญในสนามรบ แม้
ปราศจากควัน ก็ทําให้สายธารน้ําตาแห่งภรรยาของข้าศึกทั้งหลายหลั่งไหลได้ 

 

จากโศลกนี้เราจะพบการเล่นคําให้เกิดความไพเราะของเสียง ที่เรียกว่า อนุปราสะ คือ
การซ้ําเสียงในคําประพันธ์บาทเดียวกันและข้ามบาท ในโศลกนี้มีการซ้ําเสียงพยัญชนะ dh โดยมี
ปรากฏจํานวน 9 แห่ง และมีการเล่นเสียงพยัญชนะสองตัวโดยการซ้ําเสียงพยัญชนะ dh , และ m ใน
คําว่า dhaÆma (อํานาจ) กับ dhuÆma (ควัน, dhuÆmadhvaja-ไฟ) ในบาทเดียวกันคือต้นบาทของบาทที่ 
2 รวมท้ังเล่นเสียงในลักษณะเดียวกันข้ามบาทคือในปลายบาทที่ 3 ในคําว่า vidhuÆmo (ปราศจาก
ควัน) ซึ่งจัดเป็นความไพเราะงดงามแบบกวีนิพนธ์ที่เรียกว่า อลังการทางเสียง นอกจากจะมีความ
ไพเราะ สละสลวยแล้ว ในด้านความหมายยังสอดรับกันทั้งให้ความหมายที่งดงามและลึกซึ้ง แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการเรียงร้อยถ้อยคําของกวีผู้รจนา  

ในด้านความหมาย จะพบความงามของอลังการทั้งรูปกะ คืออลังการที่กล่าวอุปมานและ
อุปไมยเป็นสิ่งเดียวกัน เพราะมีลักษณะเหมือนกัน และอติศโยกติ คือเป็นการแสดงจินตนาการเกิน
จากความเป็นจริง ในภาษาไทยใช้ว่าอติพจน์ รูปกะในโศลกน้ี เห็นได้ว่าไฟคือพระราชอํานาจน้ัน 
หมายถึงพระเดชของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่ร้อนแรง ลมน้ันเปรียบเป็นความกล้าหาญของ 
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่พัดให้ไฟลุกโชนข้ึน มีนัยว่าความแข็งแกร่งและความกล้าหาญของ
พระองค์ทําให้พระราชอํานาจคือพระเดชพระองค์เพ่ิมมากย่ิงขึ้น เหมือนดังแรงลมที่กระพือโหมเข้ามา
ทําให้ไฟลุกโชนโชติช่วงย่ิงขึ้น พระเดชและความกล้าหาญจึงเป็นเหตุและผลส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ในการทําศึกให้เป็นที่น่ายกย่อง ส่วนอติศโยกติที่ปรากฏในโศลกน้ี เห็นได้
ว่าไฟคือพระราชอํานาจของพระองค์ แม้จะไม่มีควันไฟ แต่ก็ทําให้น้ําตาของภรรยาเหล่าข้าศึกที่
หลั่งไหลจนกลายเป็นสายธารนํ้าตา  

ความสําคัญของจารึกแม่บุญตะวันออกนี้ จึงเป็นดังประกาศนียบัตรที่แสดงอัจฉริยภาพ
ของกวีผู้แต่ง เป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดซึ่งแสดงประวัติศาสตร์ในยุคของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
รวมทั้งแสดงหลักปรัชญา ความเช่ือและมโนคติ โดยผ่านทางตัวอักษรซึ่งเต็มไปด้วยถ้อยคําแสดงนัย
ต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่มีความงามทางด้านวรรณศิลป์เท่าน้ัน หากยังมีความหมายที่ลึกซึ้งแสดงนัยประวัติ
มากมาย การที่จะเข้าใจคําพูดหรือวลีของกวีโบราณมิใช่เรื่องง่าย ยิ่งจะให้ซาบซึ้งในเจตนารมณ์ของ
คําพูดหรือวลีนั้นๆ ด้วยแล้วก็ย่ิงยากมากขึ้นไปอีก ต้องมีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ คําศัพท์ ศาสนา
และลัทธิปรัชญา รวมถึงวรรณกรรมท่ีปรากฏในจารึกและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับจารึก เป็นต้น จึง
สามารถแปล ตีความ วิเคราะห์ ข้อความท่ีปรากฏในจารึกได้ 
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ตัวอย่างคําประพันธ์ที่มีความงดงามและโดดเด่นในจารึกแม่บุญตะวันออกซึ่งปรากฏอยู่
เป็นจํานวนมากท่ีสุดคืออลังการประเภทอุตเปรกษา เป็นการกล่าวแสดงจินตนาการของกวีผู้แต่ง โดย
กวีอาศัยการกล่าวสมมติให้มองเห็นภาพของสิ่งหน่ึงโดยอาศัยคุณลักษณะของอีกสิ่งหน่ึง เป็นการ
แสดงความคิดหรืออารมณ์ที่ซับซ้อนลึกซึ้งอันเป็นพลังแห่งจินตนาการของกวี โดยสื่อออกมาแสดงให้
เห็นเป็นจินตภาพ ดังเช่น โศลกที่ 140 กวีใช้จินตนาการโดยมองเห็นเมืองที่ถูกไฟเผาเป็นเหมือนผู้หญิง
ที่ถูกสามีทอดทิ้งจึงกระโดดเข้ากองไฟ มีอุทาหรณ์ดังน้ี 

 

 kaÆhamá  bharttraÆ  parityaktaÆ  ßvaÆpadais  sthaÆtum  utsahe | 
 itivaÆripurí  yasya  praÆvißad  daÆvapaÆvakam ||   
คําแปล : เมืองของศัตรูของพระองค์ โดดเข้ากองไฟ เหมือนกับคิดว่า ฉันน้ีหรือถูกสามีทอดทิ้งแล้ว ยัง
จะสามารถต้านทานเหล่าสัตว์ดุร้ายได้ 
 

จารึกแม่บุญตะวันออก พบที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก ซึ่งสร้างข้ึนในรัชสมัยของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 จากการศึกษาปราสาทแม่บุญตะวันออกมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและรูปแบบ
ทางศิลปะของปราสาทที่มีความน่าสนใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนผังโครงสร้างของปราสาทแม่บุญ
ตะวันออกรวมถึงภาพสลักที่เล่าเร่ืองราวต่างๆ มีความสอดคล้องกับลัทธิความเช่ือเร่ืองจักรวาลและ
เทพเจ้าต่างๆ ซึ่งตรงตามข้อมูลในจารึก อีกทั้งปรางค์ปราสาทขนาดเล็กในช้ันที่สอง ซึ่งเป็นปราสาท
บริวารรายล้อมอยู่รวมส่ีทิศมี 8 หลัง คาดว่าเดิมทีน่าจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ทั้ง 8 รูปตามจารึก
โศลกที่ 208 ซึ่งระบุไว้ในเรื่องการสร้างศิวลึงค์ทั้ง 8 รูป  ปราสาทแม่บุญตะวันออกแม้จะได้รับอิทธิพล
จากศิลปะสมัยก่อนหน้าน้ี แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะ นักประวัติศาสตร์ศิลปะจึงสามารถแยกได้เป็นอีก
แผนกหน่ึงเรียกว่าศิลปะแบบแปรรูป ซึ่งยังคงให้อิทธิพลต่อการสร้างปราสาทและศิลปะในสมัยต่อมา
อีกด้วย ดังเช่น เป็นคร้ังแรกที่สร้างอาคารแนวยาว ต้ังเรียงต่อกันเป็นช่วงซึ่งล้อมรอบในช้ันที่หน่ึง แต่
ยังไม่ได้เช่ือมต่อกันจนกลายเป็นระเบียงคด ซึ่งคาดว่าเป็นที่พักของพราหมณ์และผู้แสวงบุญ หรือใช้
สําหรับเก็บคัมภีร์ต่างๆ (บรรณาลัย) อาคารเหล่าน้ีเป็นต้นเค้าของระเบียงคด18ที่จะสร้างล้อมรอบ
ปราสาท ซึ่งต่อมาการเช่ือมต่อกันน้ันจะปรากฏเป็นคร้ังแรกที่ปราสาทตาแก้ว19 เป็นต้น ทั้งน้ีจะศึกษา
เฉพาะส่วนที่สําคัญและสอดคล้องกับที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกเท่าน้ัน 

                                                            
18ระเบียงทางเดินท่ีมีหลังคาคลุมสร้างล้อมรอบส่ิงก่อสร้างประธาน มักมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม ดู 

สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2550. จัดพิมพ์เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550), 429.  

19ปราสาทตาแก้ว สร้างข้ืนราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นศิลปะแบบคลัง ดู สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล, 30 
ปราสาทขอมในเมืองพระนคร (กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2551), 135. 
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ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาจารึกแม่บุญตะวันออกอย่างละเอียดลึกซึ้ง ดังที่กล่าวใน
เบ้ืองต้นว่าจารึกแม่บุญตะวันออก เป็นจารึกภาษาสันสกฤตหลักหน่ึงที่กวีได้รจนาไว้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
มีเร่ืองราวอันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจต่อการศึกษาในหลายประเด็น ทั้งประเด็นวรรณศิลป์ และบริบททาง
ประวัติศาสตร์ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรม และในส่วนตัวอาคารปราสาทแม่บุญตะวันออกมีรูปแบบ
ทางศิลปะที่น่าศึกษาอย่างมาก  วิทยานิพนธ์เล่มน้ีผู้วิจัยจึงเลือกจารึกหลักน้ีมาอ่าน ถ่ายถอด และ
แปลเป็นภาษาไทย เพ่ือนําข้อความไปสานต่อประวัติของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่เก่ียวข้องกับ
จารึกในประเทศไทยและกัมพูชาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยศึกษาในเชิงวิเคราะห์องค์ประกอบของจารึก 
แม่บุญตะวันออกทั้งข้อมูลภายใน (วิเคราะห์ตัวเน้ือหา) และข้อมูลภายนอก (วิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางศิลปะ) 

 ในการศึกษาภาพสะท้อนบริบททางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของจารึกแม่บุญตะวันออก จะ
นําแนวความคิดของ อธีร์ จักรวรติ (Adhir Chakravarti) ที่กล่าวไว้ในหนังสือ The Sdok Kak 

Thomá Inscription และแนวความคิดของ อาร์.ซี. มาชุมดาร์ (R.C. Majumda) และจันทระ ราเมศ 
(Chandra Ramesh) ที่กล่าวไว้ในหนังสือ Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านจารึกและภาษาสันสกฤตในอาณาจักรกัมพูชามีผลงานการตีพิมพ์ที่
ได้รับการยอมรับจากนักปราชญ์มาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย ซึ่งการนําทฤษฎีหรือกรอบ
ความคิดมาใช้ในการวิเคราะห์โดยหลังจากการแปลข้อความภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยแล้วจึงศึกษา
เน้ือหาที่มีอยู่ในจารึกวิเคราะห์และแยกข้อมูลที่ปรากฏสะท้อนผ่านจารึกเป็นด้านต่างๆ ทั้งด้านการ
สืบสายสกุล การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเช่ือ เป็นต้น แล้วเช่ือมโยงกับข้อมูลทางวิชาการที่
เคยมีผู้วิจัยหรือนําเสนอไว้ทั้งที่มีความเห็นตรงกันหรือมีความเห็นต่างกันออกไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลใน
เร่ืองน้ันๆ ชัดเจนย่ิงข้ึน 

เน่ืองจากจารึกแม่บุญตะวันออก เป็นจารึกภาษาสันสกฤตหลักหน่ึงที่กวีได้รจนาไว้เป็น
อย่างดีมีคุณค่าในด้านวรรณศิลป์ ผู้วิจัยจึงได้แยกศึกษาวิเคราะห์คุณค่าจารึกแม่บุญตะวันออกในเชิง
วรรณคดีเป็นอีกแผนกหน่ึง โดยผู้วิจัยจะใช้แนวความคิดเรื่องลักษณะของวรรณคดีสันสกฤต ศึกษา
เกี่ยวกับกวีผู้แต่งและลักษณะคําประพันธ์ พร้อมทั้งทฤษฎีที่ใช้ในวรรณคดีสันสกฤตซึ่งมี 8 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีรส ทฤษฎีอลังการ ทฤษฎีคุณ ทฤษฎีรีตี ทฤษฏีธวนิ ทฤษฎีวโกรกติ ทฤษฎีอนุมิติ และทฤษฎี
เอาจิตยะ มาเป็นกรอบในการวิจัย ในบรรดาทฤษฎีเหล่าน้ีผู้วิจัยพบว่าทฤษฎีอลังการศาสตร์มีปรากฏ
อย่างโดดเด่นที่สุดทั้งอลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมาย จึงได้ศึกษาเก่ียวกับอลังการที่
ปรากฏในจารึกโดยใช้หนังสือ อลังการศาสตร์ ของ วาคภฏะ ซึ่งได้แปลเป็นภาษาไทยแล้วโดย ป.ส. 
ศาสตรี มาเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งเป็นตําราว่าด้วยการประพันธ์บทร้อยกรองภาษา
สันสกฤต โดยได้กล่าวอธิบายเก่ียวกับอลังการต่างๆ ไว้ทั้งกล่าวถึงลักษณะ ประโยชน์ วิธีการแต่ง 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือปริวรรตจารึกแม่บุญตะวันออก และแปลข้อความของจารึกเป็นภาษาไทย สําหรับ

เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ 
2. เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนบริบททางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกแม่บุญ

ตะวันออก 
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออกในเชิงวรรณศิลป์ ตามแนวทางการวิเคราะห์

วรรณคดีสันสกฤต โดยใช้ทฤษฎีอลังการเป็นเกณฑ์ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
1. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจารึกแมบุ่ญตะวันออก จากสําเนาจารึกและข้อความซึ่งปริวรรต

เป็นอักษรโรมันที่พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre 

Rup Inscriptions of Rajendravarman II) ของ มเหศ กุมาร ศรัณ ร่วมกับข้อมูลที่ตีพิมพ์ในหนังสือ 
Inscriptions d’Angkor

20 ของหลุยส์ ฟิโนต์ เป็นหลัก โดยแปลความหมายจากภาษาสันสฤตโดยตรง
ร่วมกับคําแปลความหมายจากเอกสารท่ีศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับจารึกแม่บุญตะวันออก 

2. นําเสนอภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ ของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ จากการศึกษา
ข้อความท่ีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกเท่าน้ัน 

3. ศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก โดยใช้ทฤษฎีอลังการศาสตร์เป็นหลักในการ
วิเคราะห์คุณค่าของจารึกในเชิงวรรณศิลป์ 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
  1. คําว่า“จารึกของอาณาจักรกัมพูชา”(Inscriptions of Cambodia) ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์
น้ี มิได้หมายความแต่เฉพาะจารึกที่พบในประเทศกัมพูชาปัจจุบันเท่าน้ัน แต่ยังรวมจารึกที่พบใน
ดินแดนโดยรอบที่เคยอยู่ภายใต้อารยธรรมของอาณาจักรกัมพูชาสมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมือง
พระนคร จนถึงสมัยหลังเมืองพระนครด้วย 

2. จารึกในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะใช้ช่ือว่า “จารึกแม่บุญตะวันออก” หมายถึงข้อความ
ภาษาสันสกฤตที่ปรากฏบน “ศิลาจารึกแม่บุญตะวันออก K.52821”ของหลุยส์ ฟิโนต์ ที่ตีพิมพ์ใน
หนังสือ Inscriptions d’Angkor ซึ่งพบที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งคําว่า “จารึก” 
โดยทั่วไปจะใช้ในความหมาย Inscription (ข้อความท่ีจารลงบนแผ่นจารึก) และใช้คําว่า “ศิลาจารึก” 

                                                            
20

L. Finot, Inscriptions d’Angkor (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-Orient, XXV, 1925). 
21

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge, vol.VIII, 162. 
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บนความหมายของคําว่า stele (หินที่มีการจารึกสลักข้อความ) แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการสื่อ
ความหมายและความเหมาะสมในบริบทแวดล้อม ซึ่งหากปรากฏในบริบทที่อาจทําให้สับสนก็จะใส่
คําศัพท์ภาษาอังกฤษกํากับไว้ในวงเล็บ 

3. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี จะใช้ข้อมูลจากการแปลความหมาย
และการตีความข้อความท่ีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกเพ่ือศึกษาวิเคราะห์เฉพาะด้านศิลปะ ภาษา 
และวรรณคดีเท่าน้ัน มิได้ศึกษาพัฒนาการรูปแบบตัวอักษรในแง่อักขรวิทยา 

4. การปริวรรตข้อความจากจารึกที่ใช้ในวิทยานิพนธ์น้ีในส่วนเน้ือหาจะใช้วิธีการถ่ายถอด
รูปอักษรเป็นอักษรโรมัน ส่วนผู้สนใจซึ่งไม่สันทัดในการอ่านอักษรโรมันสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม
ตารางเทียบอักษรและหลักการปริวรรตในภาคผนวก ก (หน้า 292-295) และบทปริวรรตจารึกแม่บุญ
ตะวันออกเป็นอักษรไทย ในภาคผนวก ข (หน้า 296-318) 

5. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อความปริวรรตในจารึกแม่บุญตะวันออกจะ
ตรวจสอบจากหนังสือ Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup Inscriptions 

of Rajendravarman II) ของ มเหศ กุมาร ศรัณ และหนังสือ  Inscriptions d’Angkor ของ หลุยส์ 
ฟิโนต์ เป็นหลัก 

6. การยกโศลกในจารึกแม่บุญตะวันออกมาประกอบคําอธิบายในบทท่ี 5 จะนําโศลกที่
ถูกอ้างถึงมาเฉพาะคําแปลภาษาไทย โศลกที่ถูกอ้างถึงจะบอกเป็นเลขอารบิกอยู่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ
ปีกกา ( ) หลังข้อความที่ถูกอ้างถึง ผู้สนใจข้อความภาษาสันสกฤตให้ไปดูเพ่ิมเติมในบทที่ 3 และ
ภาคผนวก ข (ปริวรรตเป็นอักษรไทย) ส่วนในบทที่ 4 จะยกมาทั้งข้อความภาษาสันสกฤตและคํา
แปลภาษาไทย โศลกที่ถูกอ้างถึงจะบอกเป็นเลขอารบิกอยู่หลังเครื่องหมายทวิทัณฑะ ||  ซึ่งใช้ปิดท้าย
บาทท่ีสี่ของโศลก/จบโศลก ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบความหมายและเห็นความงามด้านวรรณศิลป์คือลักษณะ
อลังการที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกได้อย่างชัดเจน 

 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

1. สํารวจเอกสารและวรรณกรรมที่เป็นแหล่งข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาจารึกของ
กัมพูชา 

2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับจารึกแม่บุญตะวันออกจากแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3. ตรวจสอบคําปริวรรตจารึกแม่บุญตะวันออกซึ่งถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันและอักษร 

เทวนาครีที่พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II) ของ มเหศ กุมาร ศรัณ 
4. ปริวรรตข้อความเป็นอักษรไทยและแปลข้อความภาษาสันสกฤตในจารึกแม่บุญ

ตะวันออกเป็นภาษาไทยโดยใช้หนังสือ Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre 
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Rup Inscriptions of Rajendravarman II) ของ มเหศ กุมาร ศรัณ และหนังสือ  Inscriptions 

d’Angkor ของ หลุยส์ ฟิโนต์ เป็นแนวทางในการแปล เมื่อเห็นว่าไม่ถูกต้องจะทําเชิงอรรถบอกไว้ 
5. ศึกษาภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ จากข้อความท่ีปรากฏ

ในจารึกแม่บุญตะวันออก 
6. ศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออกด้านคุณค่าทางวรรณศิลป์ 
7. เรียบเรียงและนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 
8. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งเป็นจารึกภาษา
สันสกฤตสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 แห่งอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระนคร ด้วยวิธีการแปล
ความหมายข้อความท่ีปริวรรต รวมถึงศึกษาศิลปะของปราสาทแม่บุญตะวันออกโดยสังเขป พร้อมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาข้อความภาษาสันสกฤตในเชิงวรรณคดีศึกษา และศึกษาภาพสะท้อนทาง
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถจําแนกเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ดังน้ี 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะเขมร 
  หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เขียนหนังสือ ศิลปะขอม22 ได้ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์
ศิลปะขอมโดยกล่าวต้ังต้นต้ังแต่ประวัติศาสตร์อาณาจักรขอม การนับถือศาสนาของชนชาติขอม และ
ปัญหาเก่ียวกับตัวเมืองพระนครโดยสังเขป แล้วได้อธิบายถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมของขอมใน
รูปแบบต่างๆ อธิบายทับหลัง ส่วนประกอบสําคัญของสถาปัตยกรรมขอมตามศิลปะรูปแบบต่างๆ 
รูปแบบของเสาประดับกรอบประตู วิวัฒนาการของหน้าบัน มีกรอบของหน้าบันและตัวหน้าบัน 
อธิบายประตูหลอก เสาติดกับผนัง ซึ่งพิจารณาจากลวดลายรูปแบบต่างๆ รวมท้ังฐานของอาคาร
รูปแบบต่างๆ และให้ข้อมูลภาพสลักเล่าเร่ือง ประติมากรรมรูปสัตว์ลอยตัว เช่น นาค สิงห์ ครุฑ โค 
ช้าง อีกทั้งแสดงข้อมูลเก่ียวกับประติมากรรมรูปมนุษย์ที่ดูได้รอบด้าน มีประติมากรรมที่ทําขึ้นจากการ
สลัก และประติมากรรมสัมฤทธ์ิ 
  หนังสือศิลปะเขมร23 ของ รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคํา แบ่งเน้ือหาออก 
เป็น 4 ส่วน ได้ให้ข้อมูลดังน้ี ส่วนที่ 1 ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เก่ียวกับประวัติศาสตร์
กัมพูชาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมืองพระนคร จนถึงสมัยหลังเมือง 
พระนคร และความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา ส่วนที่ 2 

                                                            
22หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539). 
23รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคํา, ศิลปะเขมร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557). 
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ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรซึ่งแบ่งเป็น 3 ยุค คือ สมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมืองพระนคร และสมัย
หลังเมืองพระนคร รวมถึงศาสนาและความเช่ือที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม คติเทวราช 
และคติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แหล่งเรียนรู้และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ส่วนที่ 4 
กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินแดนไทย 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพิมพ์เผยแพร่จารึกแม่บุญตะวันออก 
  Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup Inscriptions of 

Rajendravarman II) 24 ของ มเหศ กุมาร ศรัณ เป็นการศึกษาจารึกแม่บุญตะวันออกและจารึก
ปราสาทแปรรูป ซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤตของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยได้แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงราชอาณาจักรกัมพูชาโดยท่ัวไป  ส่วนที่ 2 กล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ช่วงสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  ส่วนที่ 3 และ 4 เป็นการอ่านและแปลจารึกแม่
บุญตะวันออกและจารึกปราสาทแปรรูปโดยลําดับ โดยในส่วนท้ายมีคําปริวรรตจารึกแม่บุญตะวันออก
และจารึกปราสาทแปรรูปด้วยอักษรเทวนาครีเพ่ิมเติมด้วย   

   Louis Finot ตีพิมพ์หนังสือ Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient 
รวบรวมคําอ่าน และคําแปลจารึกสมัยเมืองพระนครไว้หลายหลัก มีการตีพิมพ์จารึกแม่บุญตะวันออก 
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นของจารึกแม่บุญตะวันออก รวมทั้ง 
ประวัติศาสตร์ช่วงสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  แสดงแผนผังลําดับวงศ์ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน
ที่ 2 เน้ือหาส่วนที่ 2 แสดงคําอ่านจารึกแม่บุญตะวันออกที่ปริวรรตเป็นอักษรโรมันในด้านด้าน A และ
ด้าน B และเน้ือหาส่วนที่ 3 เป็นคําแปลจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นภาษาฝรั่งเศส25 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชา 
  Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia

26ของ มเหศ กุมาร ศรัณ 
เป็นงานเขียนที่ได้ศึกษาข้อมูลจากงานเขียนของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีที่สําคัญๆ เช่น 
ยอร์ช เซเดส์, ดี.อี.จี. ฮอลล์, หลุยส์ ฟิโนต์ และนักปราชญ์ชาวอินเดียที่มีผลงานตีพิมพ์ไว้แล้ว โดยแยก
ศึกษาจารึกของอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤตโดยสรุปสาระสําคัญของ
จารึกแต่ละหลัก และวิเคราะห์ภาพรวมของเน้ือหาที่ได้ข้อมูลจากจารึกส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤต ใน
ด้านการปกครอง ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ศิลปะ และสถาปัตยกรรม 

                                                            
24

Mahesh  Kumar  Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II).  
25

L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 309-352. 
26

Mahesh  Kumar  Sharan, Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia (New 

Delhi: Abhinav Publications, 1974). 
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  The Sdok Kak Thomá Inscription
27 ของ อธีร์ จักรวรติ (Adhir Chakravarti) ได้

ศึกษาวิเคราะห์จารึก สดก ก็อก ธม โดยเน้ือหาที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกกล่าวถึงอารย-
ธรรมอินเดีย-เขมร ที่สะท้อนผ่านจารึก ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และ
ศาสนา ส่วนที่สองเป็นการอ่านแปลและวิเคราะห์ข้อความจารึก 

  หนังสือ Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in Cambodai
28

 ของ อาร์.
ซี. มาชุมดาร์ (R.C. Majumda) และจันทระ ราเมศ (Chandra Ramesh) ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง
อาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่แรกเร่ิมต้นอาณาจักรจนถึงสมัยหลังพระนคร โดยเน้ือหาแบ่งเป็น 6 บทตาม
ยุคสมัยและช่วงเวลา บทแรกกล่าวถึงการเริ่มต้นอารยธรรมฮินดูและการต้ังถิ่นฐานในกัมพูชา บทที่
สองเร่ืองอาณาจักรฟูนัน บทที่สามการเร่ิมต้นอาณาจักรกัมพูชาจนถงึสมัยกัมพูชาแตกเป็นเจนละบก
และเจนละนํ้า บทที่สี่กล่าวถึงช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อจนถึงเริ่มต้นยุคสมัยพระนคร บทที่ห้าสมัย
เมืองพระนคร บทที่หกกล่าวถึงภาพรวมของอาณาจักรกัมพูชาจนถึงสมัยหลังเมืองพระนคร และช่วง
ท้ายได้รวบรวมรายช่ือจารึกต่างๆ ในอาณาจักรกัมพูชาไว้ด้วย  

  จารึกปราสาทแปรรูป29 ของ ชะเอม แก้วคล้าย เป็นงานแปลและศึกษาวิเคราะห์
เนื้อความในจารึกปราสาทแปรรูปเป็นภาษาไทย ซึ่งปราสาทแปรรูปน้ันเป็นปราสาทประจํารัชกาลใน
สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยได้แสดงให้เห็นประวัติความเป็นมาการสืบสายสกุลของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 คติความเช่ือในทางศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย และเทพเจ้าอ่ืนๆ ชีวประวัติ 
การทําศึกสงคราม ลักษณะการเมืองการปกครองในสมัยน้ัน อีกทั้งได้รวบรวมจารึกที่มีข้อความ
เก่ียวข้องกับพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 บางส่วนมาประกอบให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ในตอนท้ายมี
ภาพสําเนาจารึกแปรรูปแนบเพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้สามารถศึกษารูปแบบอักษรที่ใช้จารึกอีกด้วย 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต 
  บทความเร่ือง Inscriptions : Their Literary Value

30 ของ ราธโควินทะ บาสัก 
(Radhagovinda Basak) และ กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ (Kamaleswar Bhattacharya) นําเสนอการ
วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดีของจารึกในประเทศอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง 

                                                            
27

Adhir Chakravarti, The Sdok Kak Thomá Inscription, vol.I, II (Calcutta: Sri R.C. Ghosh,  

B.A. at Literary Press &Publicity, 1974). 
28

R.C. Majumda and Chandra Ramesh,  Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai, Reprint (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1980). 
29ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกปราสาทแปรรูป (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2543). 
30

Radhagovinda Basak and Kamaleswar Bhattacharya, “Inscriptions : Their Literary 

Value,”  in The Cultural Heritage of India, vol. V, 2nd ed., enl., ed. Suniti  kumar chatterji (Calcutta: 

The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1978), 390-416. 
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โดยใช้ทฤษฎีอลังการศาสตร์ของวรรณคดีอินเดียในการวิเคราะห์เปรียบเทียบจารึกกับวรรณคดี
สันสกฤตประเภทกวีนิพนธ์ และได้วิเคราะห์ว่าจารึกภาษาสันสกฤตในกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นการ
สรรเสริญบุคคลสําคัญ ซึ่งเรียกว่า ประศัสติ (Praßasti) และมีบางส่วนที่เป็นคําวิงวอนต่อเทพเจ้า 
รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อความพรรณนาในจารึกของกัมพูชาว่าหลายบทหลายตอนมีเน้ือหาและลีลา
คล้ายคลึงกับกวีนิพนธ์เร่ืองรฆุวงศ์และกุมารสัมภวะของกาลิทาส  บทความน้ียังได้แสดงให้เห็นว่า
จารึกของอาณาจักรกัมพูชายังแฝงไปด้วยแนวคิดทางปรัชญาในศาสนาพราหมณ์ เช่น แนวคิดเรื่อง
อาตมัน และปรัชญาเวทานตะ เป็นต้น 

  คําบรรยายเรื่อง จารึกสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา31 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา กล่าวถึง การศึกษาอลังการศาสตร์ในจารึกประเทศอินเดียและประเทศ
กัมพูชาที่มีความงามท่ีโดดเด่น ซึ่งมีความงดงามทางอลังการที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน มีทั้งความงามของ
อลังการที่เก่ียวกับเสียง (ศัพทาลังการ) และความงามของอลังการที่เก่ียวกับความหมาย (อรรถาลัง
การ) อันแสดงให้เห็นขนบการแต่งตามลักษณะอลังการนับต้ังแต่พระภรตมุนีรจนานาฏยศาสตร์ขึ้นมา 
ซึ่งแสดงอลังการไว้เพียง 4 ประการ คือ อุปมา ทีปกะ รูปกะ และยมกะ จากน้ันจารึกสันสกฤตใน
อินเดียก็สืบทอดหลักการแต่งตามอลังการทางวรรณศิลป์ต่อเน่ืองมา เช่น ในจารึกของพระเจ้ารุทร- 
ทามัน แสดงหลักฐานว่าพระองค์ทรงเช่ียวชาญการแต่งคําประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองมีความ
เบา ความไพเราะ ความวิจิตร ความงาม และการสรรคํามาใช้อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับ 
การเปรียบเทียบที่ลึกซึ้ง ผลจากการศึกษาจารึกภาษาสันสกฤตบางหลักของกัมพูชามีความงดงาม
ทางการประพันธ์ และบางหลักโดดเด่นกว่าจารึกสันสกฤตต้นแบบในอินเดียด้วย 

  คําบรรยายเร่ือง อุตฺเปฺรกฺษา32ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 
วิเคราะห์อุตเปรกษาในจารึกปราสาทพระขรรค์ และจารึกปราสาทสด๊กกอกธม ผู้แต่งจารึกใช้พลังทาง
จินตนาการอุตเปรกษา อันเป็นอรรถาลังการประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญในการเข้าถึงความงามทาง
กวีนิพนธ์สันสกฤต อรรถาลังการประเภทน้ีเป็นอลังการที่มองเห็นภาพของสิ่งใดส่ิงหน่ึงจาก
จินตนาการ โดยอาศัยคุณลักษณะของอีกสิ่งหน่ึง ซึ่งพบอยู่บ่อยคร้ังในกวีนิพนธ์รวมท้ังในจารึกหลายๆ
หลักที่พรรณนาคุณความดีและความยอดเย่ียมของพระเจ้าแผ่นดินหรือบุคคลท่ีสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ ดังน้ันกวีที่แต่งจารึกทั้งสองหลักจึงใช้อุตเปรกษาในการสรรเสริญพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ที่กวีกล่าวถึงเพ่ือให้เห็นภาพว่ากษัตริย์ทรงประกอบวีรกรรมท่ียิ่งใหญ่ 

                                                            
31จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “คําบรรยายเรื่อง จารึกสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา,” ใน ภาษา-จารึก 

7 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. เนื่องในวาระเกษียณอายุ
ราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา พฤษภาคม 2544), 33-43. 

32จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “อุตเปฺรกฺษา,” ใน ภาษา-จารึก 7, 11-14.       
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  A Critical Study of KaÆvya in Sanskrit Inscriptions in India and Cambodia
33  

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาสันสกฤตของสุพัตรา อินทนะ เป็นการศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะกวีนิพนธ์ (KaÆvya) ที่ปรากฏในจารึกสันสกฤตที่พบในอินเดียสมัยหลังราชวงศ์เมารยะและ
ราชวงศ์คุปตะ จํานวน 21 หลัก และจารึกที่พบในกัมพูชาสมัยก่อนพระนครถึงสมัยพระนคร 48 หลัก 
โดยได้มุ่งวิเคราะห์จารึกตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต เช่น ทฤษฎีอลังการ รส คุณและรีติ  ผลการ
วิเคราะห์พบว่า บทประพันธ์ในจารึกสันสกฤตทั้งในอินเดียและกัมพูชา มีลีลาการแต่งและการ
พรรณนาอันแสดงถึงความงามด้านวรรณศิลป์และด้านฉันทลักษณ์ โดยมีทั้งการใช้โวหารเปรียบเทียบ 
การใช้ถ้อยคําที่สละสลวย ทั้งลีลาการแต่ง การพรรณนา การเลือกใช้ฉันทลักษณ์ และการสื่อถึง
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ออกมาได้อย่างเหมาะสมล้วนแสดงให้เห็นความงามทางด้านวรรณศิลป์ตาม
รูปแบบทางกาวยะของลักษณะกวีนิพนธ์สันสกฤต เป็นการสะท้อนถึงความสามารถ องค์ความรู้ และ
อัจฉริยภาพของกวีผู้แต่ง 
  บทความเรื่อง ลักษณะกาวยะในจารึกสันสกฤตที่พบในประเทศไทย34 โดย สยาม  
ภัทรานุประวัติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะทางกาวยะจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศไทยมีลีลาการ
แต่งเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์สันสกฤต ดังจะเห็นได้จากลักษณะ 4 ประการในการแต่งที่เหมือนกันคือ 
การเปิดเร่ืองด้วยบทสดุดีเทพเจ้า การเลือกใช้ฉันทลักษณ์แบบกวีนิพนธ์ การใช้บทพรรณนาแบบ
เดียวกับกวีนิพนธ์ การใช้อลังการแบบกวีนิพนธ์ ซึ่งจารึกที่เลือกมาศึกษาน้ันเห็นได้ว่ามีคุณค่าทาง
ความงามเช่นเดียวกับกวีนิพนธ์สันสกฤต 

  อลังการศาสตร์35 แปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต โดย ป.ส.ศาสตรี กรมศิลปากร
พิมพ์เผยแพร่ ต้นฉบับเป็นตําราว่าด้วยการประพันธ์ร้อยกรองภาษาสันสกฤต ซึ่งวาคฺภฏะนักปราชญ์
ชาวอินเดียแต่งขึ้นเมื่อราวคริสตศตวรรษที่ 12 เป็นตําราว่าด้วยการประพันธ์ร้อยกรองภาษาสันสกฤต 
เน้ือหาอลังการศาสตร์แบ่งออกเป็น 5 บริเฉท บริเฉทที่ 1 คํานมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ คําแนะนําสําหรับผู้
ฝึกหัดการแต่งคําประพันธ์ บริเฉทที่ 2 ภาษาต่างๆ ประเภทคําประพันธ์ และสิ่งที่เป็นความบกพร่อง
ในทางประพันธ์ บริเฉทที่ 3 หลักการทีดีในการแต่งคําประพันธ์ บริเฉทท่ี 4 ว่าด้วยเร่ืองราวของ
อลังการต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการประดับประดาบทประพันธ์ทั้งศัพทาลังการและอรรถาลังการ 
รูปแบบของรีติ และบริเฉทที่ 5 รสต่างๆ ที่เกิดจากการอ่านบทประพันธ์ 

                                                            
33

Supatra Indana (Julapan), “A Crical Study of  KaÆvya in Sanskrit Inscriptions in India 

and Cambodia” (Ph.D. Thesis, University of Pune, 2003). 
34สยาม ภัทรานุประวัติ. “ลักษณะกาวยะในจารึกสันสกฤตที่พบในประเทศไทย,” ใน ภาษา-จารึก 

9, (นครปฐม : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 277-291. 
35วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550).  
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  การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต36 ของกุสุมา รักษมณี เป็น
งานวิจัยที่ว่าด้วยแนวการศึกษาวรรณคดีสันสกฤต ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต และการวิเคราะห์
วรรณคดีไทยโดยใช้ทฤษฎีที่นักวรรณคดีสันสกฤตกําหนดไว้ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กวีไทยไม่ได้รับอิทธิพล
โดยตรงในเรื่องทฤษฎีการประพันธ์จากทฤษฎีวรรณคดีศึกษาของสันสกฤตและทฤษฎีที่เหมาะแก่การ
วิเคราะห์วรรณคดีไทยมากที่สุดได้แก่ทฤษฎีรส เพราะสามารถสะท้อนความหมายในแง่ต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจนทั้งในระดับที่เป็นเน้ือหาสาระและความหมายแฝงซึ่งกวีต้องการสื่อถึงผู้อ่าน เน่ืองจากการ
แสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์อันมีลักษณะเป็นสากล ไม่ผูกติดกับกลวิธีการประพันธ์ และไม่มี
ข้อจํากัดทางความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาสันสกฤตเป็นอุปสรรค 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบความหมายและเน้ือหาสาระของข้อความในจารึกแม่บุญตะวันออกจากข้อความ
ปริวรรตและคําแปล 

2. ทราบถึงภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมของอาณาจักรกัมพูชาโบราณ จากข้อความท่ี
ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก 

3. ทราบถึงคุณค่าของจารึกแม่บุญตะวันออกในเชิงวรรณศิลป์ จากการวิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎีอลังการ 

                                                            
36กุสุมา  รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขและ

เพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549). 
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บทที่ 2 

ศิลปะและสถาปัตยกรรมปราสาทแม่บุญตะวันออก 
   

ประเทศกัมพูชาต้ังอยู่ในแหลมอินโดจีน ซึ่งเช่ือมโยงกับอารยธรรมใหญ่ในทวีปเอเชีย 2 
แห่ง คือ อารยธรรมของประเทศอินเดียและจีน โดยอิทธิพลศิลปะอินเดียได้เข้ามามีบทบาทต่อศิลปะ
เขมรราวพุทธศตวรรษที่ 11 ส่วนอิทธิพลของศิลปะจีนก็มีปรากฏอยู่แต่น้อยกว่า บางคร้ังมีเกือบเท่า
ลักษณะศิลปะพ้ืนเมืองของเขมรเอง ดังน้ัน ลักษณะสําคัญของประวัติศาสตร์ ศิลปะ ความเช่ือและ
ลัทธิศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก็คือการที่รับเอาอารยธรรมภายนอกคืออินเดียและจีนมามี
อิทธิพลเหนืออารยธรรมของชาวพ้ืนเมือง1 จากหลักฐานที่ปรากฏคือรูปแบบทางศิลปะและ
สถาปัตยกรรมรวมท้ังหลักฐานที่ค้นคว้าได้ซึ่งปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ี คงไม่เพียงพอที่จะทํา
ให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองราวทั้งหมดได้เลย ถ้าไม่ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์อันแสดงรายละเอียดความเป็นมา
ก่อนหน้ารัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของเขมร 
หรือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันให้เข้าใจ เพ่ือจะได้เห็นถึงความเก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงกันทั้งในด้าน
ศิลปะและถาปัตยกรรม รวมท้ังข้อความที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งประวัติศาสตร์เขมร
โบราณนั้น นักวิชาการส่วนใหญ่ยึดเอาสมัยเมืองพระนคร ซึ่งเป็นช่วงที่อารยธรรมเขมรโบราณรุ่งเรือง
สูงสุดเป็นจุดหลัก จึงแบ่งยุคสมัยออกเป็น 3 ยุคสมัย คือ 

1. สมัยก่อนเมอืงพระนคร หรืออาณาจักรเจนละ (Pre-Angkorian Period or Chenla) 
2. สมัยเมืองพระนคร (Angkorian Period) 
3. สมัยหลังเมอืงพระนคร (Post-Angkorian Period) 
การแบ่งช่วงยุคสมัยดังกล่าวน้ี ทําให้ง่ายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์เขมรโบราณมาก

ยิ่งขึ้น แต่เพ่ือไม่ให้เน้ือหาในส่วนน้ียืดเย้ือจนเกินไป จึงได้กล่าวเฉพาะเรื่องราวที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับจารึกแม่บุญตะวันออกและพระนามกษัตริย์ในรัชสมัยต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 2 ช่วงคือ สมัยก่อนเมืองพระ
นคร (ไม่นับรวมอาณาจักรฟูนัน) และรัชสมัยแห่งกษัตริย์เขมรโบราณในสมัยเมืองพระนครที่
ครองราชย์ก่อนพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยจะได้กล่าวพอสังเขปเป็นลําดับสืบต่อไป 
 
สังเขปประวัติอาณาจักรเขมรโบราณ 

กล่าวโดยทั่วไปร่องรอยทางด้านโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มจากได้รับอารย-
ธรรมอินเดีย เรื่องราวต่างๆ ที่นับว่าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงอารยธรรมฮินดูย่อมมีอายุไม่เก่า

                                                            
1หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539), 2. 
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ไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 7-82 กล่าวคือ แม้จะมีการติดต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับอินเดียมา
ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ แต่ในระยะระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7-8 คงมีการติดต่อกันมากขึ้นและมีภิกษุ
ในพระพุทธศาสนาและพวกพราหมณ์ตลอดจนผู้มีความรู้เดินทางเข้ามามากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงทํา
ให้เกิดมีหลักฐานทางวรรณคดี คือศิลาจารึกภาษาสันสกฤตขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 8 และหลักฐานอ่ืนๆ 
อีกในอารยธรรมอินเดียเป็นต้นว่า ศิลปะและสถาปัตยกรรม ตัวอักษร ศัพท์ มหากาพย์รามายณะ 
มหากาพย์มหาภารตะ นิทานปุราณะ ปฏิทินทั้งจันทรคติและสุริยคติ การปกครองและกฎหมาย 
ช้ันต่างๆ มีส่วนทําให้เกิดอาณาจักรเล็กๆ ขึ้นในภูมิภาคน้ีต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 7-8 และอาณาจักร
เหล่าน้ีก็มีพระราชาทรงพระนามเป็นภาษาสันสกฤต ก่อนที่จะได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์เขมรโบราณ
ยุคต้น หรือ สมัยก่อนเมืองพระนครจึงจําเป็นต้องทราบถึงอาณาจักรแรกเริ่มอันเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งการ
เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์สมัยก่อนเมืองพระนครของประเทศกัมพูชาน่ันคืออาณาจักรฟูนัน 

แรกเร่ิมประวัติศาสตร์กัมพูชาเราค้นหาหลักฐานได้จากบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชาว
จีนเท่าน้ัน เมื่อเร่ิมรับอารยธรรมอินเดียวในราวต้นคริสตกาล อาณาจักรเขมรโบราณเป็นศูนย์กลาง
ของราชอาณาจักรที่ได้รับอิทธิพลอินเดีย ซ่ึงควบคุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของคาบสมุทร ในจดหมายเหตุจีน
ระบุช่ือว่า ฟูนัน คําว่า “ฟูนัน” นี้ นักวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่า ตรงกับคําเขมรว่า “พนม” ที่แปลว่า 
ภูเขา3 ความรู้เก่ียวกับอาณาจักรฟูนันมาจากบทความของราชทูตจีนช่ือ คังไถ (K’ang T’ai) และจูยิง 
(Chu Ying) ซึ่งเข้ามาในยังอาณาจักรน้ีราวปลายพุทธศตวรรษที่ 8 มีเรื่องเล่าที่สําคัญคือ จดหมาย
เหตุจีนได้บันทึกถึงกําเนิดของอาณาจักรฟูนันไว้ว่า ในอดีตกาลดินแดนที่เป็นอาณาจักรฟูนันน้ันถูก
ปกครองโดยผู้นําหญิงช่ือว่า “นางหลิวเหย่” (Liu-Yeh) ต่อมามีพราหมณ์ชาวอินเดียท่านหน่ึงนามว่า 
“ฮุนเตียน” (Hun Tien) หรือ เกาณฑินยะ ได้ฝันเห็นเทวดามาแนะนําให้ออกเรือเดินทางไปจะพบกับ
ความย่ิงใหญ่ พร้อมกันน้ีเทวดาได้ประทานธนูให้ด้วย เมื่อต่ืนข้ึนพราหมณ์ก็พบธนูวางอยู่ใกล้ๆ จึง
ตัดสินใจออกเรือเดินทางไปตามความฝัน จนกระทั่งใกล้ถึงฝั่งของดินแดนฟูนัน นางหลิวเหย่เม่ือเห็น
เรือของคนต่างถิ่นจึงเกณฑ์คนแล่นเรือเข้าโจมตี เมื่อเรือของนางหลิ่วเหย่เข้ามาใกล้ ฮุนเตียนจึงยิงธนู
เข้าไปปักที่หัวเรือของนางหลิ่วเหย่ นางหลิ่วเหย่ตกใจมาก เพราะไม่เคยพบอาวุธที่สามารถยิงจาก
ระยะไกลได้เหมือนธนู จึงยอมแพ้ในทันที พราหมณ์ฮุนเตียนจึงได้รับการยอมรับยกขึ้นเป็นปฐม
กษัตริย์ของฟูนันโดยมีนางหลิวเหย่เป็นมเหสี นิยายของคังไถน้ีสันนิษฐานว่าดัดแปลงมาจากเรื่องราว
ของอินเดียซึ่งมีปราฏอยู่ในศิลาจารึกของอาณาจักรจัมปาว่า พราหมณ์เกาณฑินยะผู้ได้รับหอกจาก
พราหมณ์อัศวัตถามันบุตรของโทรณาจารย์ ได้พุ่งหอกน้ันไปเพ่ือสร้างราชธานีต่อจากน้ันได้สมรสกับ
                                                            

2หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, พิมพ์คร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สาม
ลดา, 2549), 5.  

3ยอร์ช เซเดส์, เมืองพระนคร นครวัด นครธม, แปลจาก  Angkor An Introduction, แปลโดย 
ปราณี วงศ์เทศ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2536), 62. 
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ธิดาพระยานาคผู้มีนามว่าโสมา4 เมืองหลวงในขณะหน่ึงของอาณาจักรฟูนัน คือ เมืองวยาธปุระ ซึ่ง
นักวิชาการเช่ือว่า คือ เมืองบาพนม และได้มีกษัตริย์ปกครองต่อมาอีกหลายพระองค์ ในปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 12 ช่ือของฟูนันได้หายไปจากบันทึกของจีนและถูกแทนที่ด้วยช่ือของเจนละ พระเจ้า
รุทรวรมันแห่งอาณาจักรฟูนันได้ส่งคณะทูตไปยังประเทศจีนเป็นคร้ังสุดท้ายใน พ.ศ.1082 แต่
จดหมายจีนฉบับใหม่สมัยราชวงศ์ถังยังกล่าวถึงคณะทูตของอาณาจักรฟูนันอยู่อีกระหว่าง พ.ศ.1150-
1200 แต่ก็ได้กล่าวว่าขณะน้ันมีการเปลี่ยนแปลงคร้ังย่ิงใหญ่ในอาณาจักรฟูนันจนพระราชาต้องเสด็จ
หนีไปอยู่ทางใต้5 จากการสลายตัวของอาณาจักรฟูนันจนกระทั่งเจนละแยกเป็นเจนะละบกและเจนละ
น้ํา ก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้เป็นผู้รวบรวมอาณาจักรทั้งเจนละบกและเจนละนํ้าเข้าด้วยกันได้
ทรงสถาปนาเป็นอาณาจักรกัมพุช หรือ กัมพูชา เป็นที่รู้กันว่าก่อนสมัยเมืองพระนครในประวัติศาสตร์
ของกัมพูชา 

1. สมัยก่อนเมืองพระนครหรืออาณาจักรเจนละ (Pre-Angkorian Period or Chenla) 
   ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 เขมร หรือขอมเร่ิมมีอํานาจมากข้ึน ซึ่งในช่วงปลายของ

อาณาจักรฟูนันได้มีอาณาจักรหน่ึงถือกําเนิดข้ึนในบริเวณปากแม่นํ้ามูล-ลุ่มนํ้าโขงคืออาณาจักรเจนละ 
ต่อมาได้เร่ิมรุกรานอาณาจักรฟูนันเพ่ือผนวกดินแดนของฟูนันเข้ามาทีละน้อย ระหว่าง พ.ศ.1100-
1150 ในรัชกาลของพระเจ้าภววรมันที่ 1 และในรัชการต่อๆ มาคือ พระเจ้ามเหนทรวรมัน และพระ
เจ้าอีศานวรมันที่ 1 ได้ดําเนินนโยบายสืบต่อคือ ปราบอาณาจักรฟูนัน ซึ่งในสมัยพระเจ้าอีศานวรมันที่ 
1 น้ีเอง ที่สามารถปราบปราบอาณาจักรฟูนันได้สมบูรณ์6 อาจกล่าวได้ว่า อาณาจักรเจนละมีจุดศูนย์
อํานาจด้ังเดิมอยู่บริเวณเมืองเศรษฐปุระคือบริเวณปราสาทวัดภู จําปาศักด์ิทางตอนใต้ของประเทศ
ลาวก่อนที่จะย้ายราชธานีลงมายังทิศใต้ ยุคเจนละน้ันบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นและ
ขยายอานาจไปได้กว้างขวางในระยะแรก แต่ในช่วงราว 100 ปีหลังได้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองจน
อาณาจักรแยกเป็น 2 ส่วนที่เรียกกันว่าเจนละบกและเจนละนํ้าก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 จะได้
รวบรวมอาณาจักรเข้าด้วยกันอีกครั้งอันเป็นจุดเร่ิมต้นของกัมพูชาสมัยเมืองพระนคร อาณาจักร 
เจนละมีประเพณีต่างๆรวมทั้งการนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธแบบมหายานท่ีสืบทอดมา
จากบ้านเมืองยุคฟูนัน พระราชาเขมรในยุคเจนละยอมรับเอาประเพณีการต้ังราชวงศ์ของพระราชา
แห่งฟูนันมาเป็นของตน และการที่พระเจ้าภววรมันที่ 1 ซึ่งมีเช้ือสายฟูนันได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เจนละทํา
ให้จารึกสมัยหลังมักกล่าวอ้างถึงบรรพบุรุษจากทั้งจันทรวงศ์ของฟูนันที่มีต้นกําเนิดจากพราหมณ์ 
                                                            

4
George Cœdès,  The Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter F. Vella; trans. 

Susan Brown Cowing (Honolulu: East-West Center Press, 1968), 37-38. 
5
Ibid., 65. 

6
R.C. Majumda and Chandra Ramesh,  Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai, Reprint (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1980), 154. 
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เกาณฑินยะและนางนาคโสมา กับสูรยวงศ์ของเจนละที่มีต้นกําเนิดจากฤษีกัมพุและนางอัปสรเมรา 
เช่น จารึกปราสาทปักษีจํากรงพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นต้น จดหมายเหตุจีนราชวงศ์ซุย (พ.ศ.1132-
1160) เป็นเอกสารที่เก่าที่สุดที่กล่าวถึงอาณาจักรเจนละ คือได้กล่าวว่า “อาณาจักรเจนละต้ังอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาจักรลิ่นย่ี (จัมปา)7 คําว่า“เจนละ” ซึ่งชาวจีนใช้เรียกอาณาจักรกัมพูชา
น้ัน ยังไม่อาจทราบความหมายได้อย่างแน่นอน บ้านเมืองในยุคเจนละมีพระราชาปกครองดังน้ี 
                 พระเจ้าภววรมันท่ี 1 (ราว พ.ศ.1100- ?) เช่ือกันว่าพระราชาองค์น้ีเป็นเจ้าชายใน
ราชวงศ์ฟูนัน และเดิมครองราชย์ที่เมืองภวปุระ พระองค์และพระอนุชาคือเจ้าชายจติรเสนเป็นแม่ทัพ
คนสําคัญผู้เข้าโจมตีและยึดอาณาจักรฟูนันได้ พระองค์ทําให้อาณาจักรเจนละเป็นอาณาจักรที่ย่ิงใหญ่
และมีอํานาจมากข้ึน ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดถึงช่วงเวลาครองราชย์และสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์
แต่นักวิชาการประมาณปีสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์ไว้ราวพ.ศ.11508  

   พระเจ้ามเหนทรวรมัน ผู้ที่ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าภววรมันที่ 1 คือเจ้าชายจิตรเสน 
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงพระนามว่า พระเจ้ามเหนทรวรมัน ในรัชกาลน้ีอาณาจักรของเจนละขยาย
กว้างไปมาก มีการค้น พบจารึกของพระองค์หลายหลักที่แสดงว่าพระราชอํานาจครอบคลุมพ้ืนที่ 
จําปาศักด์ิและบางส่วนในภาคอีสานของไทย ปัจจุบันได้พบศิลาจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมันใน
ดินแดนไทยจํานวนมาก ดังเช่น จารึกช่องสระแจง จังหวัดสระแก้ว จารึกถํ้าเป็ดทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จารึกศรีเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น จารึกสุปัฏนาราม 1 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ส่วน
ความสัมพันธ์กับจัมปานั้นเป็นไปด้วยดีโดยพระองค์ได้ส่งราชทูตไปกระชับสัมพันธไมตรีตามบรรพบุรุษ
ของพระองค์ได้ทรงวางไว้แต่ก่อน รัชกาลของพระองค์อาจสิ้นสุดลงราวปลายทศวรรษที่ 1150 ซึ่งอาจ
เป็นพ.ศ.1158 เน่ืองจากจดหมายเหตุจีนได้บันทึกไว้ว่าคณะทูตของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 คณะแรก
ได้เดินทางไปถึงจีนเมื่อพ.ศ.1159-11609 

  พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 (ราว พ.ศ.1159-1180) พระราชโอรสของพระเจ้ามเหนทร-
วรมัน ในรัชกาลน้ีพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองภวปุระไปต้ังยังราชธานีใหม่มีนามว่า อีศานปุระ 
คือบริเวณกลุ่มโบราณสถานสมโบร์ไพรกุกในจังหวัดกําปงธมโดยเหตุผลในการย้ายราชธานีครั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากพระองค์ต้องการขยายอานาจไปทางตะวันตก10 พงศาวดารสมัยราชวงศ์สุยบันทึกไว้ว่า 

                                                            
7
George Cœdès,  The Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter F. Vella; trans. 

Susan Brown Cowing, 65. 
8หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 153. 
9เรื่องเดียวกัน, 154. 
10ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร, แปล

จาก  A history of South-East Asia, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, พิมพ์คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, 2549), 100. 
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เจนละอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลิ่นย่ี (คือ จัมปา ปัจจุบันอยู่ในประเทศเวียดนาม) พระองค์ทรง
พระปรีชาสามารถในด้านการสงครามมากสามารถขยายอาณาเขตของเจนละออกไปอย่างกว้างขวาง
และอาณาจักรฟูนันก็ถูกปราบปรามลงได้ทั้งหมดและถูกผนวกเข้าไว้กับเจนละอย่างสมบูรณ์ มีการ
ค้นพบจารึกของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 หลายหลักทางตอนใต้กัมพูชาท้ังที่กําพงจาม ไพรแวงกันดาล 
และตาแก้ว รวมทั้งเขตจังหวัดจันทบุรีของไทย จดหมายเหตุจีนฉบับใหม่สมัยราชวงศ์ถังได้กล่าวว่า 
พระองค์ทรงสามารถปราบปรามอาณาจักรฟูนันได้ในต้นระยะเวลา พ.ศ.1171-1192 ทําให้คิดได้ว่า
อย่างน้อยที่สุดพระองค์คงครองราชย์อยู่จนกระทั่ง พ.ศ.118011 
  พระเจ้าภววรมันที่ 2 (พ.ศ.1180-ราว พ.ศ.1200) หลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าอีศานวรมัน
ที่ 1 พระเจ้าภววรมันที่ 2 ได้ครองราชย์ต่อมา แต่เดิมไม่มีข้อมูลว่าพระองค์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
รัชกาลก่อนจนกระทั่งพบจารึกวัดกุดแต้ ที่ระบุว่า พระองค์เป็นโอรสของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 112 
จารึกหลักอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพระองค์อีก 4 หลัก คือ K.483, K.733 และ K.81 นั้นก็คือ จารึกหันไชย 
เป็นจารึกหลักที่มีเนื้อความยาวที่สุดในจํานวนจารึกทั้งหมด ส่วนจารึกอีกหลักหน่ึงคือ K.7913 ซึ่งเป็น
จารึกหลักเดียวที่ระบุปีศักราช ตรงกับพ.ศ.1182 พบที่จังหวัดตาแก้วกัมพูชา ปีที่ระบุนี้ตรงกับปีใน
จารึกเขารังที่พบในประเทศไทย  

   พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 (ราว พ.ศ.1200-หลัง พ.ศ.1235) ได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดา
รัชกาลของพระองค์ค่อนข้างยาวนานจารึกของพระองค์พบในอาณาเขตที่กว้างมากคือต้ังแต่วัดภูไป
จนถึงอ่าวไทยทางใต้พระองค์ได้สร้างศาสนสถานคือศาสนสถานในแถบบาพนมเทวาลัยลิงคบรรพตที่
ปราสาทวัดภู จารึกของพระนางชัยเทวี K.904 ระบุพ.ศ.1256 ทําให้ทราบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 
ทรงครองราชย์ยาวนานแต่บ้านเมืองไม่มีความสงบสุขเลย พระองค์คงจะไม่มีรัชทายาทหลังจาก
สิ้นพระชนม์ไม่ทราบว่าเกิดอะไรข้ึนบ้าง หลักฐานในจารึกดังกล่าวว่า มีผู้ปกครองเป็นพระราชินี 

  พระนางชัยเทวี (หลัง พ.ศ.1235-?) เดิมทีนักวิชาการต่างเช่ือกันว่าพระนางเป็นพระ
มเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระสวามี แต่จากหลักฐานที่ค้นพบใหม่ซึ่งได้จาก
จารึก K.904 (พ.ศ.1256) อาจกล่าวได้ว่านางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โดยจารึก

                                                            
11หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 154. 
12

Chirapat Prapandvidya, “Three inscriptions belonging to the reign of King 

Bhavavarman II of Chenla Kingdom Found in Thailand,” 16th World Sanskrit Conference (Bangkok: 

Silpakorn University, 2015), 86. 
13 ศิลาจารึกเขมรโบราณ ได้ถูกกําหนดและขึ้นทะเบียนโดยนักวิชาการชาวฝรั่งเศส แต่ละหลักจะใช้

อักษร K. และตามด้วยหมายเลข เช่น K.483, K.733 เป็นต้น ซ่ึงหมายเลขเหล่านั้นไม่ได้เรียงลําดับอายุจารึกแต่
เรียงลําดับจากการค้นพบศิลาจารึกก่อนหรือหลัง ในปัจจุบันซ่ึงมีการค้นพบจารึกหลักใหม่ๆ โดยชาวกัมพูชาเองจะ
กําหนดและข้ึนทะเบียนแบบใหม่โดยใช ้Ka. แล้วตามด้วยหมายเลข เช่น Ka.7, Ka.17 เป็นต้น 
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ดังกล่าวได้แสดงว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ทรงมีพระราชธิดาพระนามว่าโสภาชยา (suÆnuÆraÆjñahá ßrí-

jayavarmmanahá) และจารึกหลักเดียวกันน้ีได้กล่าวว่า พระนางชัยเทวีทรงมีพระขนิษฐาพระนามว่า 
โสภาชยาซึ่งได้อภิเษกสมรสกับพราหมณ์ผู้ปราดเปร่ืองผู้ช่ือว่าศักรสวามีซึ่งมาจากมัธยมประเทศ 14 
ส่วน ไมเคิล วิกเกอร่ี (Michael Vickery) ได้ให้ข้อสังเกตในจารึกนี้ว่า คํานําหน้าพระนามของพระ
นางชัยเทวี ในภาษาเขมรใช้คําว่า “dhuÆli jeṅ vrahá kamrataÆṅ añ” คําน้ีเป็นคําที่มีสําคัญกว่ากษัตริย์
องค์อ่ืนๆ ก่อนหน้าสมัยของพระนาง เพราะกษัตริย์ก่อนหน้าพระนางทุกพระองค์ในจารึกเขมรจะใช้คํา
ว่า “vrahá kamrataÆṅ añ” นําหน้า  ตัวอย่างเช่น vrahá kamrataÆṅ añ ßrí bhavavarmma, vrahá 

kamrataÆṅ añ ßrí mahendravarmma และ vrahá kamrataÆṅ añ ßríßaÆnavarmma ใน K.149 และ
คําน้ีถูกใช้อย่างเข้มงวดเฉพาะเทพเจ้าและกษัตริย์เท่าน้ัน จึงหมายความได้ว่าพระนางมิใช่เป็นเพียง
พระราชินีเท่าน้ัน แต่ยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วย ย่ิงกว่าน้ันด้วยคํานําหน้าที่ได้เพ่ิมมา คือ “dhuÆli 

jeṅ” ทําให้พระนางมีสถานภาพที่โดดเด่นกว่ากษัตริย์องค์อ่ืนๆ หลังจากรัชสมัยของพระนางแล้ว 
กษัตริย์องค์ต่อมาก็ได้ใช้เร่ือยมา15 จารึก K.259 และ K.904 ของพระนางทั้งสองหลักถูกพบใกล้เขต
แดนเมืองพระนคร นักประวัติศาสตร์จึงคิดว่าอํานาจของพระนางมีจํากัดสุดเขตตรงน้ัน และต่อมาพระ
นางก็ไม่สามารถควบคุมดินแดนไว้ได้จนในที่ท้ายที่สุดบ้านเมืองแตกแยกออกจากกันเป็น 2 ส่วน คือ
เจนละบกและเจนละนํ้า ตรงกับบันทึกของจีนที่ได้พรรณนาว่าเจนละถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน เจนละ
บกคืออาณาบริเวณท่ีเป็นส่วนหน่ึงของประเทศลาวและส่วนหน่ึงที่อยู่ในภาคอีสานของไทย เจนละน้ํา
คือบริเวณท่ีเป็นดินแดนของฟูนันมาก่อน16 
 อาณาจักรเจนละน่าจะเริ่มแตกแยกออกต้ังแต่หลังพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 สิ้นพระชนม์
ลงโดยท่ีไม่มีรัชทายาทฝ่ายชายสืบทอดราชบัลลังก์ผู้ที่ได้ครองราชย์ต่อมากลายเป็นพระมเหสีของ
พระองค์ ในเวลาใกล้เคียงกันน้ันเจ้าชายเมืองอนินทิตปุระทรงพระนามปุษกรากษะ ได้ขึ้นครองราชย์ที่
เมืองศัมภุปุระ ซึ่งเซเดส์สันนิษฐานว่าอยู่ที่เมืองสมโบร์ในจังหวัดกระเจะและสร้างจารึกขึ้นเมื่อ
พ.ศ.1259 เหตุการณ์นี้เซเดส์สันนิษฐานว่าเป็นการใช้กําลังเข้ายึดเมืองซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่
อาณาจักรเจนละแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน 
 

                                                            
14

U-tain Wongsathit, “Sanskrit Names in Cambodian Inscriptions” (Ph.D. Thesis, 

University of Pune, 2012), 43-44. 
15

Michael Vickery, History of Cambodai (Phnom Penh: Pre-Ankor Studies Society, 

2002), 40. 
16อุไรศรี  วรศะริน, ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. 

อุไรศรี  วรศะริน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545. จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อุไรศรี วรศะริน 8 ตุลาคม 2545), 61. 
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2. สมัยเมืองพระนคร (Angkorian Period) 
  ความแตกแยกเป็น 2 ส่วนของอาณาจักรเจนละสิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่ง

สืบเช้ือสายลงมาทางสตรีจากพระเจ้าปุษกรากษะแห่งเมืองศัมภุปุระในอาณาจักรเจนละน้ําเสด็จ
กลับมาจากเกาะชวา เร่ิมต้นหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เป็นผู้รวบรวม
อาณาจักรทั้งเจนละบกและเจนละนํ้าเข้าด้วยกันได้ทรงสถาปนาเป็นอาณาจักรกัมพุช หรือ กัมพูชา 
และได้วางรากฐานของพระราชอํานาจไว้อย่างมั่นคง อันเป็นจุดเริ่มต้นยุคเมืองพระนครที่รุ่งเรืองที่สุด
ในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชา และปราสาทแม่บุญตะวันออกรวมทั้งจารึกแม่บุญ
ตะวันออกก็ได้สร้างและจารึกไว้ในสมัยเมืองพระนครน้ี ต่อไปจะได้กล่าวถึงลําดับพระเจ้าแผ่นดินผู้
ครองราชย์ในสมัยเมืองพระนครต้ังแต่พระองค์แรกจนถึงสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันพอสังเขป ดังน้ี 
 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (ราว พ.ศ.1345-1393) เป็นปฐมกษัตริย์ผู้สร้างราชอาณาจักร
กัมพูชายุคเมืองพระนคร แต่ไม่ได้เป็นผู้สร้างตัวเมืองพระนคร หลักฐานในจารึกสดกก๊อกธม กล่าวว่า
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็นเจ้าชายเขมรที่กลับมาจากชวา17 และทรงรวบรวมบ้านเมืองที่แตกแยกให้
กลับมารวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอีกครั้ง พระองค์ทําให้ราชกัมพูชาเป็นอิสระพ้นจากอํานาจทาง
การเมืองของกษัตริย์ชวาด้วยการประกอบพิธีสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระจักรพรรดิ และในเวลา
เดียวกันพระองค์โปรดให้พราหมณ์ประกอบพิธีลัทธิเทวราชา และหลักฐานในจารึกสดกก๊อกธมยัง
กล่าวด้วยว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 โปรดให้สร้างราชธานีขึ้นหลายแห่ง แห่งแรกคือเมืองอินทรปุระ ณ 
เมืองน้ีเอง พระองค์ได้ทรงรับพราหมณ์ผู้ฉลาดเข้าเป็นราชปุโรหิตคือพราหมณ์ศิวไกวัลย์ ท่านผู้นี้
ติดตามพระองค์ไปทุนหนแห่งและเป็นผู้ประกอบพิธีเทวราชเป็นครั้งแรก18 พระราชพิธีประกอบบน
เขามเหนทรบรรพต (พนมกุเลน) แห่งที่สองคือเมืองหริหราลัย แห่งที่สามคือเมืองอมเรนทรปุระ แห่งที่
สี่คือ เมืองมเหนทรบรรพต ในบรรดาราชธานีที่สร้างข้ึน เมืองหริหราลัยเป็นราชธานีแห่งสุดท้าย และ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 สิ้นพระชนม์ที่เมืองน้ี ใน พ.ศ.1393 หลังจากครองราชย์อยู่เป็นเวลา 48 ปี เสด็จ
สวรรคตแล้วทรงได้รับพระนามว่า ปรเมศวร19 

 พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 (ราว พ.ศ.1393-1420) ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้า 
ชัยวรมันที่ 2 ประวัติของพระองค์มีไม่มากนักเพราะไม่พบจารึกในสมัยน้ี ส่วนจารึกที่กล่าวถึงพระองค์
คือจารึกปราสาทจอก (Prasat Cak K.521) กล่าวว่า ทรงมีพระปรีชาอย่างย่ิงในการคล้องช้าง20 

                                                            
17

Adhir Chakravarti, The Sdok Kak Thomá Inscription, vol. II, (Calcutta: Sri R.C. Ghosh,  

B.A. at Literary Press &Publicity, 1974), 81. 
18

Ibid., 19-20. 
19

Ibid., 88-94. 
20

R.C. Majumda and Chandra Ramesh,  Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai, 89. 



23 
 

พระองค์สวรรคตใน พ.ศ.1420 โดยไม่มีผู้สืบราชบัลลังก์ ราชสมบัติจึงตกแก่พระเจ้าอินทรวรมันซึ่ง
เป็นพระญาติฝ่ายพระมารดาเมื่อสวรรคตได้รับพระนามว่า วิษณุโลก 

 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 (พ.ศ.1420-1432) ทรงเป็นโอรสของพระเจ้าปฤถิวีนวรมัน 
ในรัชกาลน้ีอาณาจักรกัมพูชาสงบสุขและมั่นคง ทรงได้รับดินแดนจากพระราชบิดาและพระราชมารดา
ของพระมเหสีของพระองค์  ดังน้ัน ราชอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระองค์จึงทรงรวมดินแดนที่ราบลุ่ม
แม่น้ําโขงและศัมภุปุระ รวมถึงดินแดนแถบทะเลสาบที่ได้รับมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 อีกส่วนหน่ึง
ด้วย อย่างไรก็ดีดินแดนทางทิศเหนือของประเทศคือแคว้นภวปุระก็ยังคงอยู่นอกอํานาจของพระองค์ 
โปรดให้ขุดบารายช่ือ อินทรตฏากะ ขึ้นทางตอนเหนือของหริหราลัย และโปรดให้สร้างสิ่งก่อสร้างอีก
มากมาย เช่น ปราสาทพระโค เป็นต้น21 เมื่อสวรรคตได้รับพระนามว่า อีศวรโลก 

 พระเจ้ายโศวรมันท่ี 1 (พ.ศ.1432-1453) ทรงครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา คือ 
พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 พระมารดาของพระองค์คือ พระนางอินทรเทวี ซึ่งสืบเช้ือสายมาจากกษัตริย์
ฟูนันและเจนละ พระราชครูของพระองค์คือ พราหมณ์วามศิวะ ในระยะแรกทรงครองราชย์อยู่ที่เมือง
หริหราลัย และได้โปรดให้สร้างปราสาทโลเล็ยขึ้นที่กลางอินทรตฏากะ (พ.ศ.1436) หลังจากพระองค์
ได้ทรงครองอํานาจอยู่ 2-3 ปี แล้วจึงได้ทรงสร้างราชธานีใช้ช่ือตามพระนามของพระองค์คือเมือง 
ยโศธรปุระ อันมีศูนย์กลางอยู่ที่พนมบาแค็ง ราชธานีที่สร้างขี้นใหม่ในบริเวณน้ีชาวกัมพูชาเรียกกันว่า 
เมืองพระนคร (Angkor)22 ทั้งยังโปรดให้สร้างศาสนสถานบนเขาพนมโกรมและพนมโบกรวมทั้งที่
อ่ืนๆ อีกด้วย และโปรดให้ขุดบารายยโศธรตฏากะ (บารายตะวันออก) ขึ้นเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ
การชลประทานบริเวณเมืองพระนคร เมื่อสวรรคตได้รับพระนามว่า บรมศิวโลก สําหรับผู้ที่ครองราชย์
ต่อจากพระองค์ก็คือพระราชโอรสท้ังสองพระองค์คือพระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 และพระเจ้าอีศานวรมัน
ที่ 2 

 พระเจ้าหรรษวรมันท่ี 1 (พ.ศ.1453-1465) โอรสของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ซึ่ง
ขณะนั้นยังทรงพระเยาว์เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์โปรดให้สร้างปราสาทเพ่ืออุทิศถวายแด่พระราชบิดา
และพระราชมารดา คือ ปราสาทปักษีจํากรงที่เชิงเขาพนมบาแค็ง ในปี พ.ศ.1464 มีการสร้าง 
ศาสนสถานท่ีเมืองพระนครอีก 1 แห่ง คือ ปราสาทกระวัน ซึ่งสร้างโดยข้าราชการชั้นสูง และในปี
เดียวกันน่ันเองได้มีเหตุการณ์สําคัญคือ พระปิตุลาของพระองค์ซึ่งต่อมาคือพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ได้
เสด็จออกจากเมืองยโศธรปุระเพ่ือไปประทับที่โฉก ครรคยรร (Chok Gargyar) คือที่เกาะแกร์ใน
ปัจจุบัน แม้จะมีความเช่ือกันว่าพระปิตุลาน้ีพยายามจะแย่งราชสมบัติ แต่ในศิลาจารึกไม่ปรากฏ
                                                            

21อุไรศรี  วรศะริน. ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. 
อุไรศรี  วรศะริน, 66-67. 

22มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ ดิศกุล, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 4. 
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เรื่องราวว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ได้ทรงแย่งชิงราชสมบัติเลย23 เมื่อพระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 สวรรคต
ได้รับพระนามว่า รุทรโลก พระอนุชาคือพระเจ้าอีศานวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย์ต่อ 

 พระเจ้าอีศานวรมันที่ 2 (พ.ศ.1465-1471) มี พระองค์ครองราชย์ด้วยเวลาเพียงสั้นๆ 
หลังสวรรคตได้รับพระนามว่า บรมรุทรโลก ต่อมาพระปิตุลาเสด็จขึ้นครองราชย์พระนาม พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 4 

 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 (พ.ศ.1471-1484) เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงต้ังราชธานีอยู่ที่ 
เกาะแกร์ ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นที่เมืองพระนครซึ่งทําให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ไม่เสด็จมา
ประทับที่เมืองพระนคร ในส่วนน้ี ดี.จี. ฮอล์ ได้กล่าวว่า “พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์โดยการ
แย่งชิงราชสมบัติและเข้ายึดเมืองยโศธรปุระ แต่ต่อมาอาจเพราะถูกขับไล่หรือทิ้งเมืองเองไม่แน่ชัด 
พระองค์ได้ไปสร้างเมืองหลวงที่เกาะแกร์”24 ซึ่งห่างออกจากเมืองพระนครไปทางตะวันออกประมาณ 
100 กิโลเมตร แต่สิ่งที่เครื่องสะท้อนว่าพระองค์ทรงมีพลานุภาพสูงและครองสมบัติอย่างมั่นคง คือ
เมืองและสิ่งก่อสร้างมีขนาดใหญ่ 2 แห่งที่เมืองเกาะแกร์ รวมทั้งโปรดให้สร้างบารายซึ่งปัจจุบันเรียกว่า
ระหาล เมื่อเสด็จสวรรคตได้รับพระนามว่า บรมศิวบท พระโอรสของพระองค์ได้ครองราชย์ต่อมา 

 พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 (พ.ศ.1484-1487) พระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 
ครองราชย์ได้ 3 ปีเท่าน้ันก็เสด็จสวรรคต ใน พ.ศ.1487 เมื่อสวรรคตได้รับพระนามว่า พรหมโลก 

 พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ.1487-1511) เป็นเจ้าชายแห่งแคว้นภวปุระทาง
ตอนเหนือของกัมพูชา ในจารึกปักษีจํากรงกล่าวว่าพระองค์เป็นพระญาติผู้พ่ี (jyesátáho) ของพระเจ้า
หรรษวรมันที่ 2 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรกัมพูชาก็เสด็จมาประทับที่เมือง
พระนคร พระองค์ทําให้เมืองพระนครกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ทรงขยายอํานาจทางการเมืองของ
พระองค์ออกไปทางทิศตะวันออกจรดจัมปา ทางทิศตะวันตกเข้ามาถึงบางส่วนของดินแดนในภาค
อีสานของไทยด้วย หลังพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 สวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ.1511-1543) 
ผู้เป็นพระโอรสเสด็จครองราชย์ในขณะที่ทรงพระเยาว์มาก จึงทําให้ขุนนางมีอํานาจมาก รัชกาลน้ี
อาณาเขตขยายกว้างไปมาก มีการก่อสร้างศาสนสถานมากมาย25 

 จารึกจํานวนมากได้กล่าวถึงพระราชประวัติของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ว่าทรงเป็น
ผู้มีความสามารถในการรบ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ย่ิงใหญ่ เป็นที่เกรงขามแก่เหล่ากษัตริย์ในแว่น
แคว้นต่างๆ ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรม เป็นรัชสมัยหน่ึงในประวัติศาสตร์กัมพูชาที่มีความ
                                                            

23เรื่องเดียวกัน, 20. 
24ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร, แปล

จาก  A history of South-East Asia, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 111. 
25อุไรศรี  วรศะริน. ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. 

อุไรศรี  วรศะริน, 73-75.   
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เจริญรุ่งเรือง ศาสนสถานและสิ่งก่อสร้างเป็นจํานวนมากเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในเรื่องน้ี 
จากการรวบรวมจารึกในอาณาจักรกัมพูชา พบจารึกในรัชสมัยของพระองค์อันเป็นหลักฐานขั้นปฐม
ภูมิที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆ 15 หลัก26 มีข้อมูลพอสังเขปดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1  จารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
 

ที่ ชื่อจารึก 
 

พ.ศ. ข้อมูลโดยสังเขป 

1 Trapaṅ Sombot Stele 
Inscription of 
Rajendravarman  

1487 ภาษาสันสกฤตกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าราเชน-
ทรวรมัน ส่วนภาษาเขมรระบุมหาศักราช และ
กล่าวถึงปุโรหิต, พราหมณ์หรือนักบวชที่ศิวะปุระ 
การถวายสิ่งของ ข้าทาส วัว กระบือ และช้างเป็น
ต้น และปรากฏนามสมราธิปติวรมันและ ศรี....  
ชเยนทรยุทธะ ผู้เป็นข้าราชบริพาร 

2 Prah Put Lo Rock 
Inscription of 
Rajendravarman 

1490 ใช้ภาษาสันสกฤต (ชํารุด) และภาษาเขมร กล่าวถึง
การประดิษฐานรูปเคารพของ พระตถาคต (พุทธะ) 
พระรุทระ พระพรหมา และพระวิษณุ รวมถึงพระ
ปรเมศวร (พระเจ้าชัยวรมันที่ 2) โดยนักบวชผู้
ศักด์ิสิทธ์ิในชุมชน 

3 Prasat Pram Inscription 
of Rajendravarman  

1490 โศลกที ่1-3 ปณามคาถา สดุดีพระตรีมูรติ  
โศลกที่ 4-8 สรรเสริญพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 
โศลกที่ 9-11 สรรเสรญิพระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 
โศลกที่ 12-19 สรรเสริญพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
โศลกที่ 20-24 กล่าวถึงรุทราจารย์ลูกศิษย์ของ
พราหมณ์ศิวโสม ซึ่งเป็นราชครูของพระเจ้าอินทรวร
มัน  โศลกที่ 25 กล่าวถึงรุทราจารย์ได้รับพระราช- 
ทานนามเป็นศรีนฤปตีนทรายุทธ โศลกที่ 26-29 
การประดิษฐานลึงค์ 2 องค์ และเทวรูปของพระเทวี 
รวมท้ังให้รายละเอียดเก่ียวกับ ศิวลึงค์และสิ่งของ
ถวาย พร้อมทั้งระบุมหาศักราช  

                                                            
26

R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja (Calcutta: The Asiatic Society, 1953). 
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ตารางที่ 1  จารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อจารึก 
 

พ.ศ. ข้อมูลโดยสังเขป 

4 Baksei Camkroṅ 
Inscription of 
Rajendravarman  

1490 โศลกที่ 1-12 ปณามคาถา สดุดี พระศิวะ พระวิษณ ุ
พระพรหมา พระศิวะ-วิษณุ (หริหระ) พระแม่เคารี 
พระสรัสวดี พระแม่คงคา พระลักษมี พระกัมพุ-
สวายัมภู และพระนางเมรา (บรรพบุรุษชาวกัมพูชา) 
โศลกที่ 13-48 ประวัติราชวงศ์ต้ังแต่พระเจ้าศรุต- 
วรมัน จนถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 

5 Phnom Prah Net Prah 
Temple Inscription 

1492 ใช้ภาษาสันสกฤตหน่ึงโศลก และภาษาเขมร 16 
บรรทัด เน้ือความกล่าวถึง โลญอัป ได้ซื้อที่จาก 
โลญปิตเวฺรา เพ่ือสร้างอาศรมและได้ถวายสิ่งของ
พร้อมทาสไว้ 4 คน ภายหลัง โลญอัปเสียชีวิต 
อาศรมแห่งน้ีถูกทําลายและได้ปรักหักพังไป ต่อมา
ได้มีผู้มาซ่อมแซมบูรณะอีกครั้งและมอบทาสไว้ 4 
คนแด่เทพเจ้า (พระศิวะ) 

6 Mebon Inscription of 
Rajendravarman  

1495 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 3) 

7 Two Thvar Kdei 
Inscription of 
Rajendravarman  

1495 ใช้ภาษาสันสกฤตและโดยมากเป็นภาษาเขมร 
ภาษาสันสกฤตเริ่มต้นด้วยการสดุดีพระวิษณุภายใต้
พระนามต่างๆ  คือพระวาสุ เทพ พระหริ พระ
นารายณ์ พระมธวริ และกล่าวถึงปรมาตมัน ซึ่งมา
จากโอมอันศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนภาษาเขมรระบุพระนาม 
พระมเหนทรเทวี พระเจ้าราเชนทรวรมัน พระ
ปรเมศวร และช่ือบุคคลต่างๆ รวมถึงเทพเจ้าแห่ง
ทวารวดีและจัมเปศวร 

8 Phnom Sandak Stele 
Inscription  

1499 ใช้ภาษาเขมร กล่าวถึง พระบรมราชโองการให้  
มรตาญ โขลน ข้าหลวงของของพระราชาผู้ดูแล
ภูเขาศิวปุระ เตรียมสิ่งของให้สําหรับบุคคล 3 คน 
คือ พรามณาจารย์ช่ือภควัน เจ้าชายและพระอนุชา 
มี ข้าทาสช้ันดี โค กระบือ ช้าง ม้า จานและภาชนะ
อ่ืนๆ อุทิศแก่การบูชาไฟ อันเกี่ยวเนื่องกับลัทธิ 



27 
 

ตารางที่ 1  จารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (ต่อ)   
 

ที่ ชื่อจารึก 
 

พ.ศ. ข้อมูลโดยสังเขป 

   พราหมณ์ พร้อมรายช่ือข้าทาส 60 คน 
9 Bat Cum Inscription of 

Rajendravarman  
1503 ใช้ภาษาสันสฤตโดยคาดว่ามีผู้จารึกถึง 3 คน และมี

เน้ือความเป็นภาษาเขมรสั้นๆ ในจารึกหลักน้ีได้
ปรากฏชื่อ บุคคลต่างๆ  แต่บุคคลที่สํ าคัญ  คือ 
กวีนทราริมัถนะ ซึ่งเป็นผู้สร้างศาสนาสถานแห่งน้ี
เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ แบบมหายาน ในจารึกได้
กล่าวถึงการประดิษฐานรูปเคารพต่างๆ ในศาสนา
พุทธ โดยที่ปรากฏชื่อ ได้แก่พระพุทธเจ้า พระ
โลเกศวร พระวัชรปาณี พระนางปรัชญาปารมิตรา 
รวมถึงการสรรเสริญพระเจ้าราเชนทรวรมันด้วย 

10 Pre Rup Stele Inscription 
of Rajendravarman  

1504 เป็นจารึกภาษาสันสกฤตล้วนมีทั้งหมด 298 โศลก 
โศลกที่ 1-5 ปณามคาถา สดุดีพระศิวะ พระพรหมา 
พระวิษณุ พระนางนารายณี  
โศลกที่ 6-16 เล่าประวัติสายสกุลพระเจ้าราเชน-
ทรวรมันที่ 2 โศลกที่ 286-298 บรรยายถึง
คุณสมบัติและพระราชอํานาจ กระบวนทัพ ฉากการ
รบ การทําสงครามของพระเจ้าราเชนทรวรมัน 
สอดแทรกด้วยเร่ืองเทพปกรณัมและหลักปรัชญา 
รวมถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยช่วงท้ายเป็นการ
แสดงโอวาทานุสาสนี 

11 Phnom trap Inscription  1505 ใช้ภาษาสันสกฤต 3 โศลก กล่าวถึงการประดิษฐาน
เทวรูป พระอชะ ในปีพ.ศ.1481 และพระอุเปนทระ 
(พระวิษณุ) ในปีพ.ศ.1483 โดยในจารึกอ้างถึงช่ือ 
พรักติวิกรมะซึ่งอาจเป็นช่ือของสถานที่แห่งน้ี และ
อีกส่วนหน่ึงระบุปีพ.ศ.1474 ซึ่งกล่าวถึงนาม 
ภัทโรทเยศวร 
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ตารงที่ 1  จารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อจารึก 
 

พ.ศ. ข้อมูลโดยสังเขป 

12 Neak Ta Carek Stele 
Inscription  

1505 ใช้ภาษาเขมร บันทึกถึงการพิพากษาของของพระ
เจ้าแผ่นดิน ระหว่าง กมรตาญกุรุง วีรภักติ ครชิตะ 
ซึ่งเป็นหัวหน้าของเมืองวีระปุระ ซึ่งได้ย้ายหลักเขต
และไปเก่ียวข้าวโพดของวาปนาจ ซึ่งแต่ก่อนน้ัน
ที่ดินผืนน้ีถูกซื้อมาจากวาปนาจมอบให้วาปจูและมี
การมอบให้กันตามลําดับ การมอบน้ีได้รับการยืนยัน
ตามพระบรมราชโองการ หลังจากได้ฟังความแล้ว 
กมรตาญกุรุงมีความผิดจริง จึงสั่งปรับเป็นทอง 10 
ออน  และลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ น้องชายของเขา
ผู้ช่ือว่าวาปศรีผู้สั่งให้ไปเก็บข้าวโพดด้วยการโบย
หลัง 102 คร้ัง ทั้งให้ลงโทษแก่วาปอมฤต และ
วาปปิตผู้นําคนไปเก็บข้าวโพดด้วย ส่วนที่นาได้มอบ
คืนให้วาปจูและครอบครัวแล้วให้ปักหลักเขตใหม่ 

13 Don Tri Inscription of 
Rajendravarman 

1509 ใช้ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร บอกถึงการถวาย
สิ่งของแก่พระปรเมศวรไมตรีเทวะ โดยพระเจ้า
ราเชนทรวรมันใน พ.ศ.1509 พระบรมราชโองการ
ได้กล่าวถึงนามของข้าราชบริพาร ได้แก่ กัมสเตงอัญ
ราชกุลมหามนตรี และศรีมเหนทราธิปติวรมัน, ศรี
ราชวัลลภ, มรตาญ ผู้ช่ือ ศรีนฤปภักติวิกรม, ศรีนฤ
ปภักติวัลลภ, ศรีมเหนทรวัลลภ, ศรีทฤฒภักติวัลลภ
, ศรีคณปัณฑิต และศรีอินทรปัณฑิต พร้อมทั้งของ
ถวายประกอบด้วยทาสชาย-หญิง โค กระบือ 

14 Kok Samroṅ Inscription 
of Rajendravarman 

พศว.
16 

ใช้ภาษาสันสกฤตและภาษาเขมร บันทึกถึงการ
สรรเสริญพระรัตนตรัย แต่ยกพระสงฆ์ขึ้นก่อน ตาม
ด้วยเทพเจ้าของมหายานอีก 2 องค์ ต่อมาได้
กล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันซึ่งขึ้นครองราชย์ใน
ปี พ.ศ.1487 และกล่าวถึงผู้แทนพระเจ้าราเชน
ทรวรมันช่ือภัทราติศยะ ผู้ไปประดิษฐานเทพเจ้า ซึ่ง 
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ตารางที่ 1  จารึกของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (ต่อ) 
 

ที่ ชื่อจารึก 
 

พ.ศ. ข้อมูลโดยสังเขป 

   ในภาษาเขมรเรียกว่า ชคันนาถเกศวร สุดภาษา
สันสกฤตกล่าวสรรเสริญถึงพระพุทธเจ้า 

15 Basak Stele Inscription of 
Rajendravarman  

พศว.
16 

มีสองหลัก หลักแรกใช้ภาษาสันสกฤตและภาษา
เขมร โดยในโศลกท่ี 1-3 กล่าวสรรเสริญพระศิวะ 
โศลกที่ 4-7 กล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมัน โศลกที่ 
8 กล่าวถึงการย้ายเมืองหลวงมายังยโศธรปุระ และ
การประดิษฐานรูปเคารพที่ปราสาททั้งห้าหลังกลาง 
ยโศธรตฏากะ และการถวายสิ่งของมีค่าต่างๆ แก่
เทพเจ้าช่ือ วกกาเกศวร หลักที่สอง เริ่มต้นด้วยการ
สดุดีพระมเหศวร พระรุทระ พระตริวิกรม (พระ
นารายณ์) และกล่าวถึงการขึ้นครองราชย์ของพระ
เจ้าราเชนทรวรมัน วัตถุประสงค์ของจารึกน้ีพูดถึง
การประดิษฐานรูปเคารพโดยท่านนฤเปนทรายุทธะ 
(ส่วนในภาษาเขมรเรียกว่า นฤเปนทรายุทธสวามี) 
และการมอบถวายข้าทาส ของมีค่ แก่เทพเจ้าที่
ปราสาทกกาเกศวร 

 
นอกจากน้ียังมีจารึกอีกหลายหลักที่กล่าวถึงพระนามพระเจ้าราเชนทรวรมัน ส่วนจารึกที่

พบในประเทศไทยซึ่งปรากฏพระนามของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีจํานวน 8 หลัก แต่จารึกที่อยู่
ในรัชสมัยของพระองค์มีหลักเดียว คือ จารึกบ้านพังพวย K.95727 พบที่อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ซึ่งจารึกด้วยภาษาเขมร ระบุศักราชปี พ.ศ.1484 เนื้อความโดยสังเขปกล่าวถึง วันอาทิตย์ขึ้น 
6 ค่ําเดือน 9 มหาศักราช 863 (พ.ศ.1484) พระเจ้าราเชนทรวรมันมีพระบรมราชโองการให้พระปุณย์ 
โคตรอาจารย์ ปรมาจารย์ ซึ่งอยู่ที่เมืองวนปุระช่วยดูแล พระกมรเตง อัญ ชคต แห่งเมืองลิงคปุระ และ
แต่งต้ังบุคคลต่างๆ ให้มาช่วยปักหลักเขตและช่วยดูแลในด้านต่าง พร้อมทั้งถวายข้าทาส และสิ่งของ
ต่างๆ แก่ กมรเตง อัญ ชคต แห่งเมืองลิงคปุระ แม้จารึกไม่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าราเชนทร-

                                                            
27หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอม พุทธศตวรรษที่ 15-16 

(กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2529), 50-56. 
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วรมันมากนัก แต่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้ขยายอาณาเขตและแผ่พระราชอํานาจมาจนถึง
ด้านชายแดนตะวันออกของประเทศไทยในปัจจุบัน  

การเกร่ินนําในส่วนเบ้ืองต้นน้ีเพ่ือให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและอิทธิพลของอารย-
ธรรมภายนอกที่เผยแพร่เข้ามาโดยเฉพาะวัฒนธรรมจากอินเดียที่แพร่เข้ามาสู่อาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่
สมัยยุคเริ่มต้นประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากศลิาจารึกในอาณาจักรกัมพูชาและ
ประเทศใกล้เคียงรวมถึงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารของจีน  ส่วนในบทน้ีจะได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ ของปราสาทแม่บุญตะวันออกซึ่งเป็นศาสนสถานสําคัญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทร- 
วรมันที่ 2 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมภายนอกเช่นกัน โดยเฉพาะอิทธิพลด้านศาสนาและศิลปะ
จากอินเดีย28 โดยสะท้อนให้เห็นจากสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏ ทั้งรูปแบบทางสถาปัตยกรรม โครงสร้าง 
หรือประเภทของอาคาร คติความเช่ือ ตลอดจนการสลักลวดลายเคร่ืองประดับเพ่ือเพ่ิมความงดงาม
วิจิตรบรรจงให้แก่ช้ินงานท่ีเหลืออยู่ซึ่งปรากฏบนอิฐและศิลาอันเป็นถาวรวัตถุที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือ
เชิงช่างยังคงเหลือให้เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่ตราบเท่าทุกวันน้ี และสิ่งเหล่าน้ีสามารถกําหนดยุค
สมัยทางด้านประวัติศาสตร์ได้ ดังน้ัน ในบทน้ีจะได้กล่าวถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมปราสาทแม่บุญ
ตะวันออกเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก เป็นลําดับสืบต่อไป 
 
ตําแหน่งที่ตั้ง 
 ปราสาทแม่บุญตะวันออกต้ังอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ห่างจากตัวเมือง
เสียมเรียบไปทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร ต้ังอยู่ทางเหนือของปราสาทแปรรูปราว 1,300 
เมตร ซึ่งจังหวัดเสียมเรียบเป็นจังหวัดหน่ึงที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาใน
ปัจจุบัน มีที่ต้ังทาํเลอันเหมาะสมเน่ืองจากต้ังอยู่เหนือทะเลสาบเขมร (Tole Sap) ซึ่งเป็นทะเลนํ้าจืดที่
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากกรุงพนมเปญ 314 กิโลเมตร สําหรับการเรียกช่ือจังหวัด
น้ี พบว่าในปัจจุบันมีการออกเสียงเป็น เสียมราบ และ เสียมเรียบ โดยคําน้ีในปัจจุบันรูปตัวอักษรเมื่อ
ถ่ายถอดรูปอักษรเป็นตัวอักษรภาษาไทยจะเป็น “เสียมราบ” แต่ในรูปเดียวกันภาษาเขมรจะถ่ายถอด
เสียงหรือออกเสียงเป็น “เสียมเรียบ”29 ซึ่งเมืองเสียมเรียบน้ีเป็นที่ต้ัง ของกลุ่มโบราณสถานสมัยเมือง
พระนครจํานวนมาก อาทิเช่น ปราสาทนครวัด ปราสาทบายน ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทตาพรหม 
ปราสาทปักษีจํากรง ปราสาทพนมบาแค็ง ปราสาทตาแก้ว ปราสาทกระวาน ปราสาทแปรรูป และ

                                                            
28

Claude Jacques, Angkor Résidences Des Dieux (Bangkok: River Book, 2007), 96. 
29ทรงธรรม ปานสกุณ, “ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษท่ี 17” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 91. 
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ปราสาทแม่บุญตะวันออก เป็นต้น และเป็นสถานท่ีท่องเทียวสําคัญอันมีช่ือเสียงของประเทศกัมพูชา
ในปัจจุบัน พิกัด 13.446553’ N, 103.920092’ E (WGS 84 map datum).30 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1  ที่ต้ังปราสาทแม่บุญตะวันออกและกลุ่มโบราณถานที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
ที่มา:  Melanie [นามแฝง], Our Guide to Angkor Wat, เข้าถึงเมื่อ 21 มกราคม 2559, เข้าถึงได้ 
จาก http://wevemadeahugemistake.com/guide-angkor-wat/ 
 
 
 
 

                                                            
30

Asian Historical Architecture [นามแฝง], East Mebon Temple-Angkor-Cambodai, เข้าถึง
เม่ือ 2 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก dhttp://www.orientalarchitecture.com/cambodia/angkor/eastmebon.php  

ปราสาทแม่บุญตะวันออก 
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ความเป็นมาและลักษณะท่ัวไปของปราสาทแม่บุญตะวันออก 
ปราสาทแม่บุญตะวันออกเป็นปราสาทท่ีสร้างข้ึนบนเกาะเล็กๆ กลางบาราย (Baray) ที่

ถูกขุดขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมัน31 (พ.ศ.1432-1453) ผู้สถาปนาเมืองยโศธรปุระขึ้นเป็นราชธานี
ของอาณาจักรสมัยเมืองพระนคร บารายแห่งน้ีตามจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 205 เดิมเรียกว่า 
“ยโศธรตฏากะ” แต่ในปัจจุบันเรียกว่า “บารายตะวันออก”(East Baray) ซึ่งเดิมน้ันได้น้ําจากแม่น้ํา
เสียมเรียบไหลเข้ามากักตุนไว้ในบารายแห่งน้ี มีขนาดกว้าง 1,800 เมตร ยาว 7000 เมตร32  ปัจจุบัน
บารายที่ล้อมรอบไม่มีนํ้าแล้ว พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงโปรดให้สร้างปราสาทแม่บุญตะวันออก
และได้ประดิษฐานรูปเคารพต่างๆ ในลัทธิไศวนิกายซึ่งได้ทําในวันอันเป็นมงคลข้ึน 11 ค่ํา เดือนมาฆะ 
(เดือน 3) ในปีศกะที่ 874 (พ.ศ.1495) เพ่ืออุทิศถวายบรรพบุรุษ ช่ือและความหมายของปราสาท 
มาจากการที่ปราสาทต้ังอยู่กลางบารายตะวันออก ส่วนคําว่า “แม่บุญ” อาจจะมีที่มาจากเรื่องราวใน
จารึกที่กล่าวถึงการสร้างปราสาทเพ่ืออุทิศผลบุญแก่พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 สภาพในปัจจุบันด้านหน้าคือด้านทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร มีถนนตัดผ่าน 
ฝั่งตรงข้ามปราสาทมีร้านขายอาหารและของที่ระลึกเพ่ือบริการนักท่องเที่ยวอยู่เป็นกลุ่ม ด้านหลังและ
ด้านข้างมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ประปรายถัดจากน้ันไปเป็นทุ่งนา ลักษณะโดยรวมที่ปรากฏ ตัวปราสาทมี
เค้าโครงคล้ายคลึงกับปราสาทแปรรูปอย่างมาก คือ มีฐานเป็นช้ันที่สร้างข้ึนจากเนินดิน อย่างไรก็ตาม 
ฐานเป็นช้ันของปราสาทแม่บุญตะวันออกเตี้ยกว่าปราสาทแปรรูปอย่างเห็นได้ชัด ปราสาทแม่บุญ
ตะวันออกจัดเป็นปราสาทพ้ืนราบเปรียบดังวิหารหรือวัดบนยอดเขา33 ไม่ได้ทําเป็นรูปปิรามิดแบบ
ขั้นบันได แต่เป็นแบบเรียบธรรมดาและตอนกลางเป็นส่วนหน่ึงของวัดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา
พราหมณ์ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมแสดงออกถึงความก้าวหน้าอย่างมากในยุคน้ัน ช้ันบนสุดมีกลุ่ม
ปราสาทประธานจํานวน 5 หลัง ต้ังอยู่บนฐานเดียวกัน หลังหน่ึงอยู่ตรงกลางเป็นปรางค์ประธานและ
อีกสี่หลังอยู่ที่สี่มุม ช้ันที่ 2 มีหอเรียงอยู่ 4 มุมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีเพ่ิมมาอีกหน่ึงหลังเป็น 5 
หลัง ภายในลานของกําแพงช้ันแรกมีหอเล็กๆ ทําด้วยอิฐทอดยาวไปตลอดแนวทั้งสี่ทิศเป็นช่วงๆ มิได้
เช่ือมต่อกัน มทีางขึ้นสู่ตัวปราสาทท้ังสี่ทิศ สิ่งก่อสร้างทั้งหมดอยู่ภายในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดู
กลมกลืนเป็นระเบียบ และได้สัดส่วนที่สวยงาม  

                                                            
31

George Cœdès,  The Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter F. Vella; trans. 

Susan Brown Cowing, 116. 
32อุไรศรี วรศะริน, ประชุมอรรถบทเขมรรวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. 

อุไรศรี วรศะริน, 71.  
33กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์-โบราณคดี กัมพูชา, (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2536.  จัดพิมพ์เนื่องใน

วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 
4 สิงหาคม 2536), 99.  
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ภาพที่ 2  ภาพถ่ายทางอากาศปราสาทแม่บุญตะวันออกและทิวทัศน์โดยรอบ 
ที่มา:   Cambodia News and Information [นามแฝง], East Mebon Temple, เข้าถึงเมื่อ 21 
มกราคม2559, เข้าถึงได้จาก http://www.storeboard.com/cambodianewsandinformation 

/images/east-mebon-temple/53847 

 
ที่มาของรปูแบบศลิปะและสถาปัตยกรรม 

ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างได้รับอิทธิพลอินเดียมาแต่คร้ังโบราณกาล 
หรือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การรับเอาอิทธิพลอินเดียเป็นไปอย่างช้าๆ โดยชาวอินเดียกลุ่มแรกที่เดิน
ทางเข้ามายังภูมิภาคน้ีเป็นพวกพ่อค้า เดินทางเข้ามาค้าขาย จนมีนิคมค้าขายของชาวอินเดียเกิดขึ้น
ตามเมืองท่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบางพวกก็ได้ต้ังถ่ินฐานในที่สุด ต่อมาจึงมีพวกขุนนาง 
พราหมณ์ และเหล่านักปราชญ์ ผู้มีความรู้ในแขนงต่างๆ อพยพเข้ามา34 ชาวอินเดียโบราณมีอํานาจ
เหนือชนพ้ืนเมือง เห็นได้ชัดด้านศาสนา วิชาการ และเทคโนโลยี ชาวพ้ืนเมืองได้ทําความรู้จักและเคย
ชินกับวัฒนธรรมอินเดียจนในที่สุดก็ยอมรับเป็นวัฒนธรรมของตน  นักวิชาการส่วนใหญ่เช่ือกันว่า 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่ิมเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ หรือยุคที่มีการใช้ตัวหนังสือต้ังแต่ราวพุทธ

                                                            
34 

George Cœdès,  The Indianized States of Southeast Asia, ed. Walter F. Vella; trans. 

Susan Brown Cowing, 14. 
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ศตวรรษที่ 7-8 โดยถือตามกําหนดอายุของศิลาจารึกซึ่งพบที่หมู่บ้านโวคาญ (Vokanh) เขตเมือง 
ญาตรัง35 ซึ่งเป็นศิลาจารึกภาษาสันสกฤตที่เก่าที่สุดที่ค้นพบในแหลมอินโดจีนและหมู่เกาะอินโดนีเซีย
ตัวอักษรที่จารึกลักษณะคล้ายคลึงกับตัวอักษรบนจารึกของรุทรทามัน ที่ คิรนรร (Girnar)  และของ
วาสิษฐีบุตร ที่ กันเหริ (Kanheri)  ซึ่งมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 7-836 นอกจากภาษาและตัวอักษร
ดังกล่าวมาแล้ว อิทธิพลจากการเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดีย (Hindouisation) ทําให้ชาวเขมรได้รับ
ศาสนาใหญ่ๆ จากอินเดีย 2 ศาสนา คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในลัทธิไศวนิกายกับลัทธิไวษณพนิกาย 
และศาสนาพุทธ37  โดยรับเข้ามารวมกับพ้ืนฐานอารยธรรมของเขมรเดิม ซึ่งศาสนาและความเช่ือน้ีเอง 
ก่อให้เกิดความศรัทธาทางหลักธรรมและคําสอน อันเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้เกิดการสร้างสรรค์
งานศิลปกรรมของเขมร ทั้งเป็นบ่อเกิดแห่งศาสนสถานและศิลปะโบราณวัตถุเป็นจํานวนมาก เป็น
ตัวแทนความเจริญรุ่งเรืองของสังคมเขมรที่มีมาแต่อดีตกาล และเหลือเป็นประจักษ์พยานเป็นจํานวน
มากจนทุกวันน้ี 
 
คติและความหมาย 

เมื่อชาวเขมรได้รับเอาศาสนาของอินเดียเข้ามาในอาณาจักร ซึ่งเป็นดินแดนที่ปกครองอยู่ 
ก็ได้มีการสร้างศาสนสถานข้ึนมา ส่วนสําคัญที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรได้แก่ อาคารทรงปราสาทที่
เป็นหลักของศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมรก็มีที่มาจากอินเดียเช่นกัน กล่าวคือ ชาวอินเดียนิยมสร้าง
ปราสาทข้ึนเพ่ือประดิษฐานรูปเคารพทางศาสนา เรียกว่า เทวาลัย โดยสร้างเป็นอาคารที่มีหลังคาซ้อน
ช้ันขึ้นไปหลายช้ัน แต่ละช้ันมีการประดับลวดลายและอาคารจําลอง สามารถแยกออกเป็น ๒ สาย
วัฒนธรรม ได้แก่ อินเดียภาคเหนือ เรียกว่า “ทรงศิขร” (ทรงภูเขา) คือ ปราสาทที่เป็นช้ันซ้อนสูงขึ้น
ไปแต่ละช้ันแนบติดกันจนแทบไม่มีที่ว่างพอจะประดับลวดลาย อันเป็นต้นแบบของปราสาทขอมในยุค
แรกๆ สมัยก่อนเมืองพระนคร สายที่สองมาจากอินเดียภาคใต้ เรียกว่า “ทรงวิมาน” คือ ปราสาทที่มี
หลังคาซ้อนเป็นช้ันๆ แต่ละช้ันจะมีการประดับอาคารจําลองหรือรูปสลักแบบต่างๆ38 รูปแบบของ
ปราสาทเขมรในระยะแรกเช่ือกันว่า ได้รับอิทธิพลของทรงศิขรจากอินเดียภาคเหนือ ส่วนทรงวิมาน

                                                            
35สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราณ (กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์

เซ็นเตอร์, 2551), 20. 
36หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึกโวคาญ,” โบราณคดี 3, 3 (มกราคม.-มีนาคม 2514), 36-

37. 
37

Michael Freeman and Claude Jacques, Ancient Angkor (Bangkok: Amarin Printing, 

2011), 14. 
38สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราณ, 63-64. 
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นั้น ส่งอิทธิพลมายังศิลปะชวา ต่อมาภายหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เสด็จกับจากชวา ช่างเขมรได้
นําเอารูปแบบทั้ง ๒ สายวัฒนธรรมมาผสมผสานกันจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของตัวเองขึ้น  

งานศิลปกรรมของกัมพูชาเป็นผลมาจากศาสนาและความเช่ือ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ และความเช่ือพ้ืนเมือง39 ส่วนการสร้างอาคารทรงปราสาทมาจากคติ
ความเช่ือของชาวอินเดียที่ว่าเทพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ อันเป็นแกนกลางของจักรวาล
ซึ่งอยู่บนสวรรค์ การสร้างปราสาทจึงเปรียบเสมือนการจําลองเขาพระสุเมรุมายังโลกมนุษย์ เพ่ือเป็นที่
สถิตของเทพเจ้า และมีการสร้างรูปเคารพของเทพเจ้าขึ้นเพ่ือประดิษฐานไว้ภายใน โดยตัวปราสาทมี
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนความหมายของเขาพระสุเมรุ เช่น มีปราสาทประธานตรงกลาง มีปราสาท
บริวารล้อมรอบ ถัดออกมามีสระนํ้า การท่ีทําหลังคาปราสาทเป็นเรือนซ้อนช้ันก็หมายถึง สวรรค์หรือ
วิมานของเทพเทวดาน่ันเอง ด้วยเหตุที่เป็นการจําลองจักรวาลมาไว้บนโลกมนุษย์และเป็นที่สถิตของ
เทพเจ้า40 จึงต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาอย่างเคร่งครัด ตัวปราสาทจึง
มีขนาดใหญ่โตและต้องใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน สําหรับปราสาทแม่บุญตะวันออกน้ีสร้างข้ึนในศาสนา
พราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งมีพระอีศวรหรือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด การเกิดศาสนสถานมีฐานเป็น
ช้ันที่สร้างแบบภูเขาหรือบนภูเขาจึงเก่ียวข้องกับความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าประทับบนภูเขา41  

คําว่า ปราสาท (PraÆsaÆda) ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต ในที่นี้หมายถึงอาคารที่มียอดซ้อนกัน
หลายช้ัน สื่อถึงอาคารที่มีความหรูหราแตกต่างจากที่อยู่อาศัยของสามัญชนท่ัวไป เพราะเป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์และเทพเจ้าเท่าน้ัน อาคารซ้อนช้ันหรือปราสาทจึงพบได้เฉพาะในศาสนสถานและ
พระราชวัง42 ส่วนประกอบที่สําคัญของปราสาท มีดังน้ี 

1. ฐาน คือ ส่วนที่อยู่ด้านล่างของอาคารท่ีติดกับพ้ืน ใช้รองรับตัวอาคารเป็นฐานหิน
ทรายซ้อนลดหลั่นกัน 2 ช้ัน ซึ่งชุดฐานนี้ทําให้ปราสาทประธานมีความสูงกว่าปราสาทบริวาร ที่
ปราสาทแม่บุญตะวันออกมีแผนผังแบบเพ่ิมมุม ในด้านศาสนาและความเช่ือแสดงความหมายที่เป็น
พ้ืนพิภพที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์43 

2. เรือนธาตุ ครรภคฤหะ คือ ส่วนกลางของปราสาทท่ีอยู่เหนือช้ันฐานข้ึนมาและอยู่ใต้
ช้ันหลังคา มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีผนัง 4 ด้าน พ้ืนที่ด้านในทําเป็นห้องและเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ
ทางศาสนา ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกก่อด้วยอิฐ ปราสาทแต่ละหลังมีประตูเขา้ออกเพียงด้านเดียว

                                                            
39รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคํา, ศิลปะเขมร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 38. 
40

Michael Freeman and Claude Jacques, Ancient Angkor, 23.
 
 

41รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคํา, ศิลปะเขมร, 76. 
42เรื่องเดียวกัน, 65. 
43สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราณ, 67. 
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ด้านที่เหลือเป็นประตูหลอกก่อขึ้นจากหินทราย ชุดซุ้มประตูทางเข้าปราสาทอันประกอบด้วยเสา
ประดับกรอบประตูและเสาติดผนัง ทับหลัง เหนือทับหลังข้ึนไปเป็นหน้าบัน  

3. เครื่องบน หรือชั้นหลังคา คือ ส่วนบนสุดของอาคารเหนือเรือนธาตุขึ้นไป ซ้อน
ลดหลั่นกันตามความเช่ือที่ว่าช้ันหลังคาหมายถึงสวรรค์ช้ันต่างๆ อันเป็นที่อยู่ของเทวดาน้อยใหญ่44 ที่
ปราสาทแม่บุญตะวันออกก่อด้วยอิฐเหลื่อมซ้อนกันขึ้นไปจนบรรจบด้านบน ที่มุมและตรงกลางของแต่
ละช้ันหลังคาเดิมน่าจะประดับด้วยลวดลายแบบปราสาทเขมรทั่วไปที่ แต่ปัจจุบันได้หลุดหายไป  

 
 

 
 
ภาพที่ 3  ปราสาทประธานต้ังอยู่ตรงกลางชั้นที่ 3 ของปราสาทแม่บุญตะวันออก 

                                                            
44เรื่องเดียวกัน. 

หน้าบนั 
เคร่ืองบน หรือชัน้หลงัคา 

เรือนธาต ุหรือครรภคฤหะ 

ฐาน 

ทบัหลงั 

เสาประดบักรอบประต ู
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ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมปราสาทแม่บุญตะวันออก 
สถาปัตยกรรมเขมรมีการรักษาระเบียบอย่างเคร่งครัด มีสัดส่วนสง่างามและน่าเกรงขาม 

เห็นได้ชัดจากการวางแผนผังอย่างได้สัดส่วน ในศิลปะเขมรอาคารทรงปราสาทมักสร้างจากวัสดุที่
แข็งแรงจึงคงเหลือให้เห็นจนทุกวันน้ี ส่วนวัสดุที่ไม่คงทนถาวรก็ผุกร่อนเสื่อมสลายไป และวัสดุที่คงทน
ถาวรในยุคแรกๆ ใช้อิฐเผาเป็นหลักก่อนคือราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และในพุทธศตวรรษท่ี 15 ก็
ยังคงใช้อิฐในศาสนสถานบางแห่งอยู่ แต่ในพุทธศตวรรษที่ 16 มีการใช้อิฐกันน้อยลงและมักใช้สร้าง
อาคารที่ไม่สําคัญ45 ต่อมาจึงวิวัฒนาการมาใช้ศิลาแลงและหินทรายแทน ดังน้ันวัสดุหลักๆ ที่ใช้ในการ
สร้างอาคารที่สําคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 อิฐ เกิดจากการนําดินเหนียวมาป้ันเป็นก้อนแล้วเผาไฟ เป็นวัสดุอย่างแรกที่คนในภูมิภาค
นี้นํามาสร้างอาคาร เป็นวัสดุที่หาได้ไม่ยาก การสลักลวดลายโดยมากมักทําเป็นเส้นร่างแล้วใช้น้ํายา
ผสมปูนป้ันปิดลงไปที่อิฐ แต่ลวดลายมักไม่คงทน อิฐน้ีมักใช้วางซ้อนกันข้ึนไปใช้น้ํายาบางชนิดทําให้
เช่ือมต่อเกาะแน่นเป็นด่ังศิลาก้อนเดียว 
 ศิลาแลง เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและขุดได้ทั่วไปตามช้ันพ้ืนดินที่ลึกลงไปไม่มากนัก ตอนขุด
ใหม่จะช้ืนและน่ิม เมื่อนํามาตากแห้งจะแข็งแกร่งเท่ากับหิน แต่มีข้อเสียที่ไม่สามารถสลักลวดลายได้ 
 หินทราย เป็นวัสดุที่มีราคาแพงที่สุด ในการตัดและเคลื่อนย้ายค่อยข้างยุ่งยากต้องใช้
กําลังคนเป็นจํานวนมากและงบประมาณสูงและมีอยู่บางพ้ืนที่ในประเทศกัมพูชา หินทรายมีลักษณะ
อ่อนนุ่มเหมาะแก่การสลักลวดลายให้เกิดความวิจิตรบรรจง แต่กระนั้นก็มีเน้ือไม่เหนียวแน่นและมัน
แตกแยกออกเป็นแผ่นได้ ส่วนมากช่างเขมรโบราณจึงมักนําไปใช้เฉพาะส่วนของตัวอาคารทรง
ปราสาท 

ปราสาทแม่บุญตะวันออกฐานต้ังอยู่บนพ้ืนดิน ฐานรองรับปราสาทและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ทําจากศิลาแลงซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งเหมาะสาํหรับการทําเป็นฐานรองรับปราสาทแต่ไม่เหมาะสําหรับการ
สลักลวดลาย ฐานเป็นช้ันมีรูปร่างเต้ียแบนลงกว่าที่ผ่านมา46 มีทางขึ้นสู่ตัวปราสาทท้ังสี่ทิศในสมัยก่อน
คงเป็นท่าเทียบเรือด้วยเน่ืองจากสร้างขึ้นกลางบารายตะวันออก ต่อไปน้ีจะได้อธิบายถึงส่วนต่างๆ 
ของสถาปัตยกรรมปราสาทแม่บุญตะวันออก โดยเรียงลําดับจากความสําคัญเร่ิมต้นจากช้ันบนสุดคือที่
ปราสาทประธานออกมาด้านนอกจนถึงช้ันล่างสุดเป็นลําดับไป ดังน้ี 

ปราสาทประธาน ต้ังเด่นเป็นตระหง่านตรงกลางบนฐานช้ันที่ 3 ของปราสาทแม่บุญ
ตะวันออก เป็นกลุ่มปราสาทประธาน 5 หลัง โดยปราสาทประธานท่ีต้ังอยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด
และมีฐานยกสูงกว่ากลุ่มปราสาทประธานอีก 4 หลังที่ต้ังอยู่รายรอบทั้งสี่มุม ต้ังอยู่บนฐานช้ันที่สาม 

                                                            
45หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม, 29. 
46เรื่องเดียวกัน, 46. 
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ซึ่งเป็นช้ันบนสุด ส่วนฐานรองรับก่อด้วยหินทรายทําทางขึ้นไว้ทั้งสี่ด้านมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อ
มุม สูงประมาณ 150 ซ.ม. ที่บันไดทางข้ึนมีประติมากรรมรูปสิงห์ขนาบซ้ายขวา ปราสาทแต่ละหลัง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐ มีแผนผังแบบย่อมุม-เพ่ิมมุม ส่วนยอดเป็นแบบ
เรือนซ้อนช้ันตามลักษณะอาคารปราสาท ปราสาทประธานเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นหัวใจหลักของศาสน
สถาน เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพหลักไว้ภายใน ในส่วนของประตูหลอกมีรูปเป็นบานประตูสลักด้วย
หินทราย 2 บานและมีอกเลาอยู่ตรงกลาง บนอกเลานั้นมีนมคือแผ่นสี่หลี่ยมจัตุรัสย่ืนออกมา 5 จุด 
ตรงกลางหน่ึง ด้านบนสองและด้านล่างอีกสอง วางได้สัดส่วนสวยงาม (ดูภาพที่ 10)  มีปราสาทบริวาร
ต้ังอยู่ที่มุมทั้งสี่ สร้างตามคติความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุ บรรดาปราสาทอิฐ 5 หลังช้ันบนสุดน้ี 
ปราสาทประธานหลังกลาง ตามจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 218 จึงเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ
สูงสุดภายใต้รูปลึงค์นามว่า“ราเชนทเรศวร”ต้ังอยู่เด่นเหนือประติมากรรมอีก 4 รูป47 ปัจจุบันรูปที่
ปราสาทแม่บุญตะวันออกไม่ปรากฏว่ามีรูปเคารพต่างๆ ที่เคยประดิษฐานในปราสาทต่างๆ หลงเหลือ
อยู่เลย โดยปราสาทประธานในปัจจุบันได้มีพระพุทธรูปปางนาคปรกมาประดิษฐานแทนที่  

ปราสาทบริวาร เป็นขนาดที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสําคัญรองลงมาจากปราสาท
ประธาน ในช้ันบนสุดมี 4 หลัง ต้ังอยู่ที่มุมทั้งสี่ทิศ สองหลังอุทิศถวายพระราชบิดาและพระราชมารดา
ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ภายใต้รูปพระอีศวรและพระอุมา อีกสองหลังประดิษฐานรูปเคารพของ
พระวิษณุและพระพรหมา48 ส่วนช้ันที่สองของปราสาทแม่บุญตะวันออกรายรอบด้วยปรางค์ปราสาท
ขนาดเล็ก เป็นปราสาทบริวารทิศละ 2 หลัง ขนาบอยู่ด้านซ้ายและขวาก่อนถึงบันไดทางขึ้นปราสาท 
รวมส่ีทิศมี 8 หลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อยู่ในสภาพชํารุดทรุดโทรมคาดว่าเดิมทีน่าจะเป็นที่
ประดิษฐานศิวลึงค์ทั้ง 8 รูป ตามจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 20849 ซึ่งระบุไว้ในเรื่องการสร้าง 
ศิวลึงค์ทั้ง 8 รูป และจารึกหลักเดียวกันน้ีในโศลกที่ 450 ได้กล่าวว่ารูปทั้งแปดที่ปรากฏของพระอีศวร 
(ศิวะ) ที่อยู่บนโลกทั้งสาม คือ เจ้าภาพในพิธีบูชายัญ ไฟ พระอาทิตย์ ลม อากาศ ดิน นํ้า และ
พระจันทร์  

หอเรียง ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกน้ี มีอยู่สี่มุมในชั้นที่ 2 โดยในทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
มีสองหลัง จึงรวมเป็น 5 หลัง ก่อด้วยศิลาแลงวางซ้อนกันต้ังอยู่บนฐานที่ทําจากหินทราย อีกทั้งกรอบ
ประตูและเสาประดับประตูรวมทั้งทับหลังที่สลักเป็นลวดลายทําจากหินทรายเช่นกัน (ดูภาพที่ 5) 

                                                            
47มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า

สุภัทรดิศ ดิศกุล, 28. 
48เรื่องเดียวกัน. 
49

L. Finot, Inscriptions d’Angkor (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-Orient, XXV, 1925), 
351.       

 
 

50
Ibid., 331. 
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กําแพง หรือกําแพงแก้ว ในช้ันที่ 2 อยู่ถัดจากหอเรียงเป็นกําแพงเต้ียๆ ล้อมรอบอยู่ที่
กึ่งกลางมีโคปุระสําหรับเข้า-ออก นอกกําแพงเป็นระเบียงที่มุมทั้งสี่มีประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง
ต้ังอยู่ ช้ันที่ 1 ก็เช่นกันโดยกําแพงน้ีอยู่ถัดจากอาคารยาวออกไป (ดูภาพที่ 6) 

โคปุระ หมายถึงซุ้มประตูเข้า-ออกศาสนสถานโดยมีปราสาทประธานเป็นแกนกลาง มี
แผนผังรูปกากบาท ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกมีอยู่ทุกช้ันในสี่ทิศ บ้างก็ชํารุดหักลง ยังคงมีเหลืออยู่
เป็นบางส่วน (ดูภาพที่ 7) 

อาคารยาว อยู่ภายในกําแพงแก้วช้ันที่ 1 มีอยู่โดยรอบ เป็นคร้ังแรกที่เริ่มปรากฏ 
“อาคารยาวๆ” โดยรอบซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับระเบียงคดในระยะต่อมา อาคารยาวๆเหล่าน้ีคงใช้
เป็นที่เก็บของหรือเป็นที่พัก อน่ึง น่าสังเกตว่าอาคารยาวๆเหล่าน้ียังไม่ได้เช่ือมต่อกัน โดยแรกเริ่ม
หลังคาคงสร้างด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้อง จนมากลายเป็นระเบียงคดท่ีมุงด้วยอิฐและติดต่อเป็นวง
ล้อมรอบปราสาทในสมัยต่อมา เช่นที่ปราสาทตาแก้ว51  ยังหลงเหลือลูกมะหวดที่สลักเป็นซี่กรงมีทั้งที่
สลักเรียบร้อยสวยงามและทําเป็นเพียงซี่กรงเพ่ือให้แสงลอดผ่านเข้าไปยังภายในได้ ซึ่งหันหน้าออก
ด้านนอกตัวปราสาท อยู่เป็นระยะๆ ตลอดแนว (ดูภาพที่ 8) 

ท่อโสมสูตร เป็นท่อที่ ต่อออกมาจากส่วนกลางของปราสาทประธาน ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานรูปเคารพสําคัญสูงสุดในศาสนาพราหมณ์คือศิวลึงค์หรือรูปเทพเจ้า โดยต่อออกมาจาก
ส่วนฐานของรูปเคารพ เวลาทําพิธีแล้วมีการสรงนํ้าที่รูปเคารพ นํ้าก็จะไหลออกมาตามท่อที่ทําไว้นอก
ตัวปราสาทเพ่ือให้ประชาชนมารับนํ้าศักด์ิสิทธ์ิไปใช้เพ่ือเป็นสิริมงคล เพราะประชาชนไม่สามารถเข้า
ไปด้านในได้ มีแต่พราหมณ์หรือกษัตริย์เท่าน้ันที่เข้าไปทําพิธีได้ ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกน้ีมีท่อ
โสมสูตรปรากฏอยู่ทั้งสี่ทิศ โดยมีอยู่ทิศจะสองท่ออยู่ตรงกลางระหว่างบันไดทางขึ้นสู่ตัวปราสาทกับ
มุมปราสาททั้งสี่ (ดูภาพที่ 9) 

หน้าบัน โดยปกติหน้าบันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจ่ัว มีส่วนประกอบที่สําคัญ 2 ส่วน 
ได้แก่ พ้ืนที่ส่วนภายในหน้าบันซึ่งนิยมสลักลวดลายหรือภาพเล่าเร่ือง และกรอบหน้าบัน52 ที่ปราสาท
แม่บุญตะวันออกภาพสลักต่างๆ ที่หน้าบันของประสาททุกหลังส่วนมากชํารุดจนไม่สามารถให้
รายละเอียดในส่วนน้ีได้ 

ทับหลัง คือ แผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางอยู่เหนือกรอบวงกบประตูปราสาทในศิลปะ
เขมร มักสลักเป็นลวดลายเป็นรูปต่างๆ ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ลวดลายบนทับหลังถือเป็นส่วน
สําคัญในการกําหนดอายุของศิลปะเขมรได้ในระดับหน่ึง เน่ืองจากมีลําดับวิวัฒนาการของลวดลายที่
ชัดเจน ทับหลังที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกน้ีมีลักษณะต่างๆ กันส่วนใหญ่ได้ลอกลายมาจากศิลปะ
                                                            

51หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, พิมพ์คร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ:  

มติชน, 2549), 225. 
52รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 37-38. 
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แบบพระโคและบาเก็ง แต่ดูกระด้างกว่าไม่มีความละเอียดเท่า ลายที่เป็นแนวบนด้านล่างสุดของทับ
หลับกลับปรากฏมีขึ้นใหม่หลังจากที่ได้หายไปในช่วงเกาะแกร์53 ส่วนภาพตรงกลางทับหลังโดยมาก
เป็นภาพเทพผู้ดูแลรักษาทิศทั้งสี่ และเร่ิมแสดงถึงศิลปะแบบบันทายศรีด้วยการแสดงถึงเคร่ืองแต่ง
กายแบบใหม่ ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกยังคงมีทับหลังปรากฏให้เห็นอยู่หลายช้ินทั้งที่ตัวปราสาท
ประธานและปราสาทบริวาร รวมทั้งที่โคปุระ 

เสาประดับกรอบประตู เป็นเสาแปดเหลี่ยม มีความสูงเท่ากับกรอบประตู สัดส่วนของ
แนววงแหวนที่ 1/2 กับ 1/4 แทบไม่มีความแตกต่างกัน ที่แนววงแหวน 1/2 มีลายใบไม้สามเหลี่ยม
เต็มใบ 1 ใบ ขนาบข้างด้วยลายใบไม้คร่ึงใบ 2 ใบ ส่วนแนววงแหวน 1/4 ลายใบไม้จะมีขนาดเล็กกว่า 
แต่ละด้านมีลายใบไม้สามเหลี่ยมเต็มใบ 2 ใบ ขนาบข้างด้วยลายใบไม้คร่ึงใบ 2 ใบ นอกจากน้ียังมีการ
ตกแต่งด้วยลายวงแหวนที่ 1/8 ที่ตกแต่งด้วยแถวลายเม็ดประคํา54 นอกจากใช้สลักลวดลายให้เกิด
ความสวยงามแล้วยังทําหน้าที่รองรับทับหลังและสิ่งก่อสร้างด้านบนอีกด้วย สามารถกําหนดอายุอยู่ใน
ศิลปะแปรรูป ราวพุทธศตวรรษที่ 15 (ดูภาพที่ 10) 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 4  กลุ่มปราสาทประธานบนฐานช้ันบนสุด 
 
                                                            

53สุภัทรดิศ ดิศสกุล, ศิลปะขอม, 71. 
54กวิฏ ตั้งจรัสวงศ,์ ปราสาทแม่บุญตะวันออก, เข้าถึงเม่ือ 2 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก www.art-

in-sea.com /data/cambodia-art/itemlist/tag/ปราสาทแม่บุญตะวันออก.html 
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ภาพที่ 5  หอเรียงต้ังอยู่บนช้ันที่ 2 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

 
 
ภาพที่ 6  กําแพงแก้วช้ันที่ 1 และระเบียง 
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ภาพที่ 7  โคปุระ ซึ่งเป็นซุ้มประตูทางเข้ามุ่งตรงสู่ประสาทประธาน 
 

 

 
 
ภาพที่ 8  ลักษณะอาคารยาวต้ังอยู่บนช้ันที่ 2 
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ภาพที่ 9  ท่อโสมสูตรบนฐานช้ันที่ 1 
 
 

 
 
ภาพที่ 10  เสาประดับประตูและประตูหลอก 
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ภาพที่ 11  ปราสาทบริวารขนาดเล็กบนฐานช้ันที่ 2 
 
แผนผังปราสาทแม่บุญตะวันออก 

ปราสาทแม่บุญตะวันออกมีความสูงทั้ง 3 ช้ันของปราสาท จากพ้ืนถึงยอดปรางค์ประธาน
สูงถึง 28 เมตร มีกําแพงล้อมรอบ กว้าง 121 เมตร ยาว 126 เมตร ฐานช้ันล่างกว้าง 104 เมตร ยาว 
108 เมตร55 มีการออกแบบก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เน่ืองจากรับคติความเช่ือด้านการ
สร้างทางศาสนาพราหมณ์ นักวิชาการชาวฝร่ังเศสได้ทําการศึกษาและแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท56 
คือ 
 1. แบบกระจายความสําคัญออกจากศูนย์กลาง มักเป็นปราสาทประจํารัชกาล หรือเป็น
ที่ประดิษฐานเทวราช เช่นปราสาทบากอง ปราสาทบาแค็ง ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาแก้ว เป็นต้น 
และหากมีปราสาทหลายหลังอยู่บนฐานเดียวกันมักสร้างอุทิศให้บรรพบุรุษ เช่น ปราสาทพระโค  
 2. แบบที่เป็นแกนว่ิงเข้าหาศูนย์กลาง พบครั้งแรกที่ปราสาทบันทายศรี และพบมาก
หลังจากต้นพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา เช่น ปราสาทบันทายศรี ปราสาทนครวัด ปราสาทพนมรุ้ง 
ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นต้น 
                                                            

55
Michael Freeman and Claude Jacques, Ancient Angkor, 161-162;

 และ อาทิตย์ สุขดี, 

กัมพูชา (กรุงเทพฯ: แอ๊ปป้าพริ้นต้ิงกรุ๊ป, 2556), 69. 
56สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล, 30 ปราสาทในเมืองพระนคร (กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2551), 7. 
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 ตามหลักการจัดกลุ่มดังกล่าว แผนผังปราสาทแม่บุญตะวันออกจึงจัดเป็นแบบกระจาย
ความสําคัญออกจากศูนย์กลาง ซึ่งมีปราสาทหลายหลังอยู่บนฐานเดียวกัน (รายละเอียดเพ่ิมเติมดู
หัวข้อก่อนหน้าน้ี) 
 

 
 
ภาพที่ 12  แผนผังปราสาทแม่บุญตะวันออก 
ที่มา:  remorkmoto [นามแฝง], East Mebon Temple, เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://remorkmoto.com/temples-of-angkor/angkor-large-circuit/east-mebon-temple/ 
 
รูปแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  

ศิลปะเขมรน้ันแพร่หลายในประเทศกัมพูชาและประเทศใกล้เคียงในระหว่างพุทธ
ศตวรรษที่ 12-18 เกิดข้ึนภายใต้ศิลปะอินเดีย ในระยะแรกมีลักษณะคล้ายศิลปะอินเดียมาก ต่อมามี
ความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีระเบียบและความงามชนิดที่ไม่ปรากฏในศิลปะอินเดีย แต่ยังคง



46 
 

รักษาความได้สัดส่วนไว้เสมอ57 การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศกัมพูชาสามารถแบ่ง
ตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เป็นหลักใหญ่ๆ ได้ดังน้ี58  

1. ศิลปะสมัยก่อนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14) 
2. ศิลปะสมัยเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-20) 
3. ศิลปะสมัยหลังเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา) 
ยุคสมัยทางศิลปะดังกล่าวมาน้ี นอกจากจัดกลุ่มตามประวัติศาสตร์แล้วยังสามารถ

จัดเป็นศิลปะย่อยๆ ตามสถานท่ีหรือศาสนสถานสําคัญที่มีงานศิลปกรรมน้ันๆ ตามวิวัฒนาการหรือ
ความแตกต่างของรูปแบบซึ่งโดยเฉพาะอย่างย่ิงสถาปัตยกรรม ลวดลายเครื่องประดับ ภาพสลักนูนตํ่า 
และประติมากรรมลอยตัว ที่สืบเน่ืองต่อกันมาอย่างเห็นได้ชัด ปราสาทแม่บุญตะวันออกซึ่งสร้างข้ึนใน
รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อยู่ในช่วงเมืองพระนคร ซึ่งพัฒนาการทางศิลปกรรมในช่วง
สมัยเมืองพระนครตามลําดับก่อน-หลัง สามารถกําหนดได้ ดังน้ี59 

1. ศิลปะกุเลน (แบบหัวเลี้ยวหัวต่อ ราว พ.ศ.1370-1420) 
2. ศิลปะพระโค (ราว พ.ศ.1415-หลัง พ.ศ.1433) 
3. ศิลปะบาแค็ง (ราว พ.ศ.1433-1465) 

  4. ศิลปะเกาะแกร์ (ราว พ.ศ.1465-1485) 
5. ศิลปะแปรรูป (ราว พ.ศ.1490-1510) 
6.ศิลปะบันทายสรี (ราว พ.ศ.1510-ราว พ.ศ.1540) 
7. ศิลปะคลัง (เกลียง) (ราว พ.ศ.1505-1550) 
8. ศิลปะปาปวน (ราว พ.ศ.1550-1620) 
9. ศิลปะนครวัด (ราว พ.ศ.1640-1715) 
10. ศิลปะบายน (ราว พ.ศ.1720-ราว พ.ศ.1770) 
 

ปราสาทแม่บุญตะวันออกจัดเป็นบทโหมโรงของรูปทางสถาปัตยกรรมที่มีความก้าวหน้า
อย่างมากในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวมมันที่ 2 และมีความเจริญถึงขีดสุดในสถาปัตยกรรมปราสาท
แปรรูป ดังน้ันนักวิชาการชาวฝร่ังเศสจึงเลือกใช้ปราสาทแปรรูปที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นตัวแทนของศิลปกรรมในช่วงเวลาน้ี ปราสาทแม่บุญตะวันออกจึงจัดเป็นศลิปะ
แบบแปรรูป (Pre Rup Style) ซึ่งศิลปะแบบแปรรูปน้ีกําหนดอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง
ต้นพุทธศตวรรษที่ 16 หรือ พ.ศ.1490-ราว พ.ศ.1510 ช่ือรูปแบบทางศิลปะมาจากปราสาท 

                                                            
57หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง, 221.  
58รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคํา, ศิลปะเขมร, 36. 
59เรื่องเดียวกัน. 
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แปรรูปซึ่งเป็นปราสาทประจํารัชกาล  คําว่า แปรรูป เป็นคําเรียกข้ันตอนของพิธีเผาศพท่ีร่างกายถูก
เผาแล้วนําเอาโครงกระดูกที่เหลือมาเป็นรูปรางใหม่ หันศีรษะไปทางตะวันออก60 ปราสาทสําคัญใน
ศิลปะแบบแปรรูป คือ ปราสาทแม่บุญตะวันออก (Mebon Oriental) พ.ศ.1495  ปราสาทแปรรูป 
(Pre Rup) พ.ศ.1504  ปราสาทเบงเวียน (Being Vien) พ.ศ.1489 และปราสาทบัทชุม (Bat Chum) 
พ.ศ.1496 เป็นต้น นอกจากน้ีในปลายรัชสมัยของพระองค์ ยังมีการสร้างปราสาทบันทายศรีขึ้นเพ่ือ
ถวายแด่พระศิวะที่นอกเมืองยโศธรปุระ ซึ่งสร้างโดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ผู้ที่ต่อมาได้เป็นราชปุโรหิต
คนสําคัญของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าราเชนทรวมันที่ 2 อันเป็นรูปแบบ
ศลิปะในสมัยต่อมาคือศิลปะแบบบันทายศรี  
 
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
 พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้ทรงมอบให้ท่านกวีนทราริมัถนะ เป็นผู้ควบคุมการ
ก่อสร้าง61 กวีนทราริมัถนะเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธดังมีผลงานการสร้างปราสาทที่เป็นของท่านเองคือ 
ปราสาทบัตชุม62 ซึ่งเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนานิกายมหายาน นอกจากน้ีท่านยังได้รับมอบหมาย
ให้ควบคุมการก่อสร้างอีกหลายแห่ง เช่น พระราชวังหลวง เป็นต้น 63 
 
ความสําคัญของปราสาทแม่บุญตะวันออก 

ปราสาทในศิลปะเขมรน้ีเป็นอาคารที่สร้างข้ึนเพ่ือเป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานรูปเคารพ
ของเทพเจ้าและรูปเคารพองค์ต่างๆ ทั้งในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ ศาสตราจารย์ยอร์ช  
เซเดส์ ได้อธิบายในหนังสือ The Angkor

64 ว่า กษัตริย์เขมรมีความเช่ือว่า พระองค์เองอวตาร (แบ่ง
ภาคมาเกิด) จากเทพเจ้า (ในศาสนาพราหมณ์) ลงมาเพ่ือเป็นกษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรและไพร่
ฟ้าประชาราษฎร์  เมื่อสิ้นไปแล้วจะกลับไปรวมกับเทพเจ้าเช่นเดิม ดังน้ันจึงเป็นธรรมเนียมให้กษัตริย์
ทั้งหลายได้ปฏิบัติเมื่อข้ึนครองราชย์ต้องสร้างปราสาท เพ่ืออุทิศให้แก่บรรพบุรุษ หรือให้แก่พระองค์
เอง และสร้างสระน้ําหรือบารายให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุที่ปราสาทเขมรเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ 

                                                            
60สรศักด์ิ จันทร์วัฒนกุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะแห่งอาณาจักรขอมโบราณ, 34.    
61

Claude Jacques, Angkor Résidences Des Dieux, 96. 
62

Cœdès George, “Les Inscriptions de Bat Chum (Cambodge),” Journal asiatique 10, 12 

(1908), 213-251.  
63มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า

สุภัทรดิศ ดิศกุล, 26. 
64ยอร์ช เซเดส์, เมืองพระนคร นครวัด นครธม, แปลจาก  Angkor An Introduction, แปลโดย 

ปราณี วงศ์เทศ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2536), 91-106. 
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และใช้ทําพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งยังให้ความหมายถึงการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลด้วย ดังน้ัน  
ตัวปราสาทและเขตศาสนสถานจึงถือว่าเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ อีกทั้งยังใช้ในความหมายที่เป็น
ศูนย์กลางของเมืองหรือชุมชนอีกด้วย นอกจากสร้างปราสาทแล้ว การสร้างสระน้ําและบารายก็เป็น
ส่วนหน่ึงของปราสาทดังได้กล่าวมาในตอนต้น ทั้งยังใช้ประโยชน์เป็นอ่างเก็บนํ้าสําหรับชุมชน ในการ
อุปโภคบริโภค ดังน้ัน เราจึงพบปราสาทมากมายในศิลปะเขมร นอกจากน้ีการสร้างปราสาทที่มีขนาด
ใหญ่ยังแสดงถึงบุญบารมี และพระราชอํานาจอันย่ิงใหญ่ของกษัตริย์แต่ละพระองค์อีกด้วย ศิลปะที่
เป็นสถาปัตยกรรมและประติมากรรมในประเทศกัมพูชารวมถึงประเทศไทย ส่วนใหญ่จึงเก่ียวข้องกับ
ศิลปะทางศาสนาทั้งน้ัน  
 ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงย้ายเมืองหลวงกลับมายังเมืองพระนคร
หลังการสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 หลังจากมีชัยชนะต่อข้าศึกจนราชอาณาจักรเป็นปึกแผ่น
แล้ว จึงทรงสร้างปราสาทแม่บุญตะวันออกเป็นแห่งแรก ในการทรงสร้างศาสนสถานนั้นพระเจ้า 
ราเชนทรวมันที่ 2 ทรงมีพระราชประสงค์ 2 ประการ65 ประการแรก คือ เพ่ือแสดงถึงความถูกต้องใน
การสืบราชสันตติวงศ์ของพระองค์ ปราสาทแม่บุญตะวันออกพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงสร้าง
อุทิศถวายบรรพบุรุษซึ่งมีเช้ือสายกษัตริย์ตามสายสกุลที่ต่อเน่ืองกันมาซึ่งปรากฏในจารึกแม่บุญ
ตะวันออกโศลกที่ 8-12 โดยพระองค์ทรงสร้างปราสาทสองหลังช้ันบนอุทิศถวายแด่พระราชบิดา 
พระราชมารดาของพระองค์ หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์นามว่า ราเชนทเรศวร66 ดังกล่าวใน
เบ้ืองต้น และการบูชาบรรพบุรุษได้กลายเป็นความเช่ือที่เก่ียวข้องกับปราสาทใหญ่ๆ อย่างที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน67 อีกประการหน่ึงทรงมีพระราชประสงค์เพ่ือแสดงถึงการสืบเช้ือสายและมีสายสัมพันธ์
ระหว่างพระองค์กับพระเจ้ายโศวรมันและกษัตริย์สมัยเมืองพระนครท่ีสวรรคตแล้ว จารึกแม่บุญ
ตะวันออกโศลกที่ 204  จึงได้กล่าวถึงการอุทิศส่วนบุญถวายแด่อดีตกษัตริย์กัมพูชาผู้ล่วงลับไปแล้ว
โดยยกพระเจ้าอินทรวรมันผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์และเป็นพระราชบิดาของพระเจ้ายโศวรมันซึ่ง
เป็นผู้สร้างเมืองพระนครเป็นเบ้ืองต้น ว่า “ทรงเพ่ิมพูนมหาสมุทรแห่งการบุญแก่พระเจ้าแผ่นดินใน
อดีตมีพระเจ้าศรีอินทรวรมันเป็นต้น” และการที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงให้สร้างปราสาทแม่
บุญตะวันออกเป็นแห่งแรกกลางสระยโศธรตฏากะที่ขุดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันผู้เป็น 
พระมาตุลา ก็ทรงทําเช่นเดียวกับพระเจ้ายโศวรมันที่ได้ทรงสร้างปราสาทแห่งแรกคือปราสาทโลเล็ย 
(Lolei) ซึ่งสร้างอุทิศถวายบรรพบุรุษของพระองค์กลางสระอินทรตฏากะอันเป็นสระใหญ่ที่พระเจ้า
                                                            

65มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า

สุภัทรดิศ ดิศกุล, 26. 
66เรื่องเดียวกัน, 28.  
67ดี.อี.จี. ฮอลล์, ประวัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-ภาคพิสดาร, แปลจาก A history of 

South-East Asia, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2549), 70.   
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อินทรวรมันผู้เป็นพระราชบิดาโปรดให้ขุดข้ึน ความสัมพันธ์ทางสายสกุลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 
2 กับพระเจ้ายโศวรมันและพระเจ้าอินทรวรมัน สามารถแสดงเป็นแผนผังรูปภาพ68ได้ดังน้ี  
 

อินทรวรมัน 
 
  ชัยวรมันที่ 4 + ชยเทวี                  ยโศวรมัน          มเหนทรเทวี + มเหนทรวมัน 
 
          หรรษวรมันที่ 2     หรรษวรมันที่ 1       อีศานวรมันที่ 2 ราเชนทรวรมันที่ 2 
 
 

แผนภูมิที ่1  ความสัมพันธ์ของกษัตริย์ผู้สร้างเมืองพระนครกับพระเจ้าราเชนทรวรมันที ่2 
 

ปราสาทแม่บุญตะวันออกได้สร้างจนแล้วเสร็จถึงวันเฉลิมฉลองและประดิษฐานเทวรูปใน
วันอันเป็นมงคลข้ึน 11 ค่ํา เดือนมาฆะ (เดือน 3) พ.ศ.1495 แล้ว 9 ปีต่อมาพระเจ้าราเชนทรวรมัน 
ที่ 2 ได้ทรงโปรดให้สร้างปราสาทประจํารัชกาลคือปราสาทแปรรูป   
 
ภาพสลักเล่าเรื่องราว   
 ภาพสลักเล่าเรื่องราวที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกโดยมากเกี่ยวเน่ืองกับเทพประจําทิศ
ผู้ดูแลรักษาทิศทั้งสี่ โดยทั้งหมดสลักไว้ที่ทับหลัง มีทั้งที่ยังสมบูรณ์และชํารุดมีการซ่อมแซมแล้วบาง
ช้ิน ทับหลังที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกซึ่งสลักเร่ืองราวต่างๆ ไว้ที่สําคัญควรแก่การกล่าวถึง มีดังน้ี 

ทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างไอราวต ที่ปราสาทประธานด้านทิศตะวันออก ทับหลัง
สลักเป็นภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลประทับน่ังอยู่บนช้าง ซึ่งช้างน้ีมีสามเศียร
ปรากฏแต่ช่วงหัวอยู่บนเกียรติมุข69 โดยบุคคลน้ีนุ่งผ้าแบบมีริ้วทั้งผืน มีชายผ้าตกออกมาเป็นแผ่นคร่ึง
วงกลมขนาดใหญ่ เกียรติมุขคายท่อนพวงมาลัยลอดขึ้นมาที่งวงช้างแล้วขยายออกมาทั้งสองข้าง ปลาย

                                                            
68

R.C. Majumda and Chandra Ramesh,  Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai, 99. 
69เกียรติมุข หรือหน้ากาล ลักษณะคล้ายสิงห์ ไม่มีริมฝีปากล่างไม่มีลําตัวมักปรากฏตามเทวสถาน 

เป็นสัญลักษณ์ของการขจัดสิ่งชั่วร้าย ตามคัมภีร์ปัทมะปุราณะกล่าวว่า มีกําเนิดมาจากพระเนตรที่สามของพระศิวะ
ในภาวะท่ีกําลังโกรธกริ้ว ต่อมาพระศิวะรับเป็นพระโอรสและให้เฝ้าอยู่หน้าวิมานของพระองค์ ดู สํานักโบราณคดี 
กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2550. จัดพิมพ์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550), 
47. 



50 
 

ท่อนพวงมาลัยทั้งสองข้างเป็นหัวมกร70(สัตว์ผสมจระเข้กับช้าง) คายลายกระหนกม้วนออกและใบไม้ 
ด้านบนตกแต่งลวดลายรูปบุคคลขนาดเล็กขี่ม้า ส่วนใบไม้ม้วนด้านล่างตกแต่งด้วยลายรูปบุคคลขนาด
เล็ก ระหว่างลายใบไม้ม้วนด้านล่างสลับด้วยลายพวงอุบะ ขอบด้านบนมีรูปแถวบุคคลขนาดเล็ก 
อยู่ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว (ภาพที่ 13) รูปบุคคลประทับน่ัง
อยู่บนช้างที่กลางภาพหมายถึงพระอินทร์ทรงช้างไอราวต (AiraÆvata) ซึ่งเป็นเทพประจําทิศตะวันออก 
ทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างไอราวตที่เหลือก็มีนัยน้ี ต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อย เช่น ที่ปราสาทบริวาร
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ต่างกันเพียงด้านข้างของช้างมีรูปสิงห์อ้าปากคายท่อนพวง มาลัย ปลายท่อน
พวงมาลัยทั้งสองข้างมีรูปพระคณะ ที่มีหัวเป็นช้างตัวเป็นคน เป็นต้น (ภาพที่ 14) สามารถกําหนดอายุ
อยู่ในศิลปะแปรรูป ราวพุทธศตวรรษที่ 15  

พระอินทร์เป็นเทพเจ้ารุ่นแรกๆ ที่สําคัญมีมาต้ังแต่สมัยพระเวท รวมถึงคัมภีร์ใกล้เคียง 
เช่น พราหมณะและอารัณยกะ ในคัมภีร์ฤคเวทมีบทสวดสดุดีถึง 250 บท (ประมาณหนึ่งในสามของ
บทสวดท้ังหมด) จากบทสวดดังกล่าวทําให้เราทราบความคิดของอารยันเก่ียวกันเทพเจ้าว่า ในสมัย
เริ่มแรกของฤคเวทน้ัน เทพเจ้าต่างๆ เกือบทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สมมุติให้มีตัวตน 
เรียกว่า บุคลาธิษฐาน เช่น สูริยเทพ (ดวงอาทิตย์) เทพอัคนิ (ไฟ) เทพวายุ (ลม) เป็นต้น ต่อมาเทพเจ้า
ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นเทพเจ้าอย่างแท้จริง ช่ือและหน้าที่ก็เริ่มห่างจากธรรมชาติ จนมาสมัยปลาย 
พระเวทความคิดเก่ียวกับเทพเจ้าได้พัฒนาไปจากเทพเจ้าที่มีตัวตนเป็นเทพเจ้าที่เป็นนามธรรม71  
ภายหลังเมื่อเกิดเทพตรีมูรติจนมาถึงในยุคมหากาพย์ พระอินทร์ได้ถูกลดช้ันลงมาเป็นเทพช้ันรอง เป็น
ใหญ่ในสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ เป็นเจ้าแห่งสวรรค์และสายฝน มีหน้าที่ปราบวฤตระซึ่งเป็นอสูรแห่งความ
แห้งแล้วและความมืด อนึ่ง เพราะเหตุที่พระอินทร์มีความสามารถในการรบ จึงได้รับยกย่องสดุดีว่า
เป็นจอมเทพนักรบ มีเทพศาสตราวุธที่สําคัญ คือ วัชระ หรือสายฟ้า72  เทพพาหนะคือช้างไอราวต 
หรือ เอราวัณ ซึ่งมักปรากฏเป็นภาพช้างสามเศียร ตามคติฮินดูในยุคหลัง พระอินทร์กําเนิดจาก 
กัศยปเทพบิดรกับนางอทิติเทพมารดา จัดเป็นเทพประจําทิศตะวันออก73 

 
                                                            

70ในเทววิทยาฮินดู มกรจัดเป็นสัตว์ประหลาดในทะเลชนิดหนึ่ง ปกติมักแสดงอยู่ในรูปของสัตว์ผสม 
คร่ึงหน้าอาจเป็นสัตว์บกอย่างรูปช้าง, จระเข้ หรือกวาง คร่ึงหลังเป็นรูปสัตว์น้ํา (มักเป็นส่วนหาง) เช่น หางเป็นปลา 
เป็นต้น ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 16th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 2011), 
771. 

71เสาวภา เจริญขวัญ, วรรณคดีสันสกฤต (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, 2526), 13-16. 
72

Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 166. 
73

Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), 318-

327. 



51 
 

 

 
   
ภาพที่ 13  ทับหลังด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธาน 
 
 

 
 
ภาพที่ 14  ทับหลังด้านทิศตะวันออกของปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
 

ทับหลังรูปพระยมทรงกระบือ ทับหลังด้านทิศใต้ของปราสาทประธาน สลักเป็นภาพเล่า
เร่ืองขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลประทับน่ังอยู่บนหลังกระบือ ด้านข้างขนาบด้วยรูปสิงห์ยืน
คายท่อนพวงมาลัย(ลายผักกูด)ออกมาทั้งสองข้าง ท่อนพวงมาลัยมีลักษณะการแตกตาออกมาเป็นลาย
ใบไม้ม้วนด้านล่าง และใบไม้ด้านบนมีรูปบุคคลแทรกอยู่ ส่วนปลายน้ันสลักเป็นลายกนกม้วนออก 
ขอบด้านบนมีรูปแถวบุคคลขนาดเล็ก ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว (ภาพที่ 15)  ทับ
หลังด้านทิศใต้ของปราสาทบริวารทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็มีนัยนี้ ต่างกันแต่รูปบุคคลประทับน่ังอยู่บน
หลังกระบือซึ่งอยู่เหนือเกียรติมุข (ภาพที่ 16) ทับหลังทั้งสองภาพน้ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากเดิม
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ซึ่งชํารุดเสียหาย รูปบุคคลประทับน่ังอยู่บนหลังกระบือที่กลางภาพหมายถึงพระยมทรงกระบือ 
สามารถกําหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวพุทธศตวรรษที่ 15  
 ในวิษณุปุราณะกล่าวว่า พระยมเป็นโอรสของพระสุริยเทพกับนางสัญญา (San͂jn͂a Æ) 
ครองเมืองยมปุรี เป็นตุลาการแห่งความตาย เป็นเจ้าแห่งนรก74 เป็นผู้มีรูปร่างใหญ่โต พระพักตร์ดุร้าย 
มีกระบือเป็นพาหนะ ในอุตระรามายณะกล่าวว่า พระพรหมาได้ต้ังให้พระยมเป็นเทพผู้รักษาทิศใต้75 

 

   

 
 
ภาพที่ 15  ทับหลังด้านทิศใต้ของปราสาทประธาน  
 
 

 
 
ภาพที่ 16  ทบัหลังด้านทิศใต้ของปราสาทบริวารทิศตะวันออกเฉียงใต้  

                                                            
74 

Pushpendra Kumar, The Visánáu MahaÆpuraÆnáam, trans. Manmattha Nath Dutt  (Delhi: 

Eastern Book Linkers, 2005), 172. 
75

Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 367. 
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ทับหลังรูปพระวรุณทรงหงส์  ทับหลังด้านทิศตะวันตกของปราสาทประธาน สลักเป็น
ภาพเล่าเรื่องขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลในมือถือวัตถุลักษณะคล้ายบ่วงบาศประทับน่ังอยู่
บนหลังหงส์ซึ่งอยู่เหนือเกียรติมุขอีก เกียรติมุขคายท่อนพวงมาลัยออกมาทั้งสองข้าง ส่วนที่เหลือมีนัย
ดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ (ภาพที่ 17)  อีกช้ินหน่ึง คือทับหลัง
ด้านทิศตะวันตกของปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็มีนัยเดียวกันน้ี ต่างกันเพียงรูปมกร (สัตว์
ผสมสิงห์กับช้าง) เพ่ิมเข้ามา รูปบุคคลมือถือบ่วงบาศประทับน่ังอยู่บนหลังบนหงส์ หมายถึงพระพิรุณ
ทรงหงส์ ตามคติของศาสนาฮินดู เป็นท้าวโลกบาลประจําทิศตะวันตก76 (ภาพที่ 18) สามารถกําหนด
อายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวพุทธศตวรรษที่ 15 

พระวรุณ77หรือ พระพิรุณ เป็นเทพเจ้าแห่งฝน ในหนังสือพระนลคําหลวง พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวระบุว่า พิรุณเป็นนามของพระสุริยะ เป็นลูกนางอทิติ เป็น
เทพแห่งความเป็นธรรม พระพิรุณย่อมรู้ว่าผู้ใดทําอะไร ใครทําบาป เมื่อมีผู้ทําบาปพระพิรุณจักใช้บ่วง
คลอ้งผู้นั้นไปหาพญายมราชเพ่ือนําไปลงทัณฑ์ ในพระเวทเรียก "เจ้าฟ้าอันอยู่ทั่วไป" ภายหลังได้ฉายา
ว่า "สินธุปติ" แปลว่า "เจ้าแห่งนํ้าทั่วไป" ในมหาภารตะ พระพิรุณเป็นบุตรพระฤษีกรรทม พรหมบุตร  

 

 
 
ภาพที่ 17  ทบัหลังด้านทิศตะวันตกของปราสาทประธาน 
 

                                                            
76 

Ibid.. 
77วรุณ (Varunáa) เป็นนามเทพเจ้าท่ีสําคัญองค์หนึ่งในสมัยฤคเวทมีฐานะรองจากอินทรเทพ อัคนิเทพ 

และโสมเทพ  ยุคฤคเวทพระวรุณเป็นเทพเจ้าผู้ควบคุมกฎแห่งธรรมชาติท้ังดิน ฟ้า อากาศ กลางวัน กลางคืน แหล่ง
น้ํา และเป็นผู้พิทักษ์ศีลธรรม ครั้นถึงยุคอถรรพเวท พระวรุณมีฐานะเป็นเพียงเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเท่านั้น ดู 
Arthur Anthony Macdonell, A History of Sanskrit Literature (New York: D. Appleton and Company, 

1900),  75, 77; and Arthur Anthony Macdonell, A Vedic Reader for Students (Oxford: Clarendon, 

1917), 134.   
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ภาพที่ 18  ทบัหลังด้านทิศตะวันตกของปราสาทบริวารทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 

ทับหลังรูปเทพกุเวรทรงสิงห์78ทับหลังด้านทิศเหนือของปราสาทประธาน สลักเป็นภาพ
บุคคลในมือถือถือวัตถุบางอย่างประทับน่ังอยู่บนดอกบัว ด้านล่างมีบุคคลครึ่งท่อนน่ังพนมมือ ขนาบ
ด้วยรูปสิงห์ทั้งซ้ายและขวา สิงห์ทั้งสองตัวใช้ขาข้างหน่ึงยกปัทมาสน์ อีกข้างหน่ึงจับท่อนพวงมาลัยที่
คายออกมาจากปาก ดูเหมือนว่าภาพน้ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมด (ภาพท่ี 19)  รูป
บุคคลดังกล่าวน้ีเป็นรูปเทพกุเวรทรงสิงห์ ตามคติของศาสนาฮินดู เป็นโลกบาลทิศเหนือ สามารถ
กําหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวพุทธศตวรรษที่ 15 

ท้าวกุเวรมีนามเป็นอันมาก ในรามเกียรต์ิเรียกท้าวกุเปรัน แต่ที่คนไทยรู้จักจนเคยชินน้ัน
เรียกท้าวเวสสุวัณ เป็นที่รู้กันว่าเป็นเจ้าแห่งยักษ์ วรรณกรรมในศาสนาฮินดูต้ังแต่ยุคพระเวทได้
กล่าวถึงเทพองค์น้ีในอาถรรพเวทว่าเป็นเจ้าแห่งความม่ังคั่งรํ่ารวย มหากาพย์ภารตะว่าเป็นโลกบาล
องค์หน่ึง (ผู้รักษาทิศเหนือ) วรรณกรรมในยุคปุราณะว่าเป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวง มีเมืองหลวงช่ือว่า 
อลกา อยู่บนเขาไกรลาส ในรามเกียรต์ิว่าเป็นบิดาคันธมาทน์นายทหารของพระราม และเป็นพ่ีชาย
ร่วมบิดาของทศกัณฐ์79  รูปลักษณ์ของท้าวกุเวรตามความหมายของช่ือ กุเวร แปลตามรูปศัพท์ว่ารูป
อัปลักษณ์ น่าเกลียด ซึ่งตามลักษณะทางศิลปะที่ปรากฏหมายถึงบุรุษพุงพลุ้ยน่ันเอง และมักจะนั่ง 

                                                            
78ท้าวกุเวร (Kuvera) เป็นหนึ่งในสี่ท้าวมหาราชซ่ึงเป็นผู้ปกครองยักษ์ทางทิศเหนือ และเป็นเทพเจ้า

แห่งความมั่งคั่ง ตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าประจํามหาสมุทร แม่น้ํา ลําธารและแหล่งน้ํา
ทุกแห่ง อีกท้ังยังเป็นผู้ปกครองพวกยักษ์และเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองทิศเหนือด้วย ดู Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 434-435; and Dharam Vir Singh, Hinduism : An Introduction, 2nd ed. (Jaipur: Travel 
Wheels, 1994), 77. 

79พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ), เทวกําเนิด, พิมพ์คร้ังท่ี 18 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์
พับลิชชิ่ง, 2556), 45-48. 
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ชันเข่าพิงไหใส่เงิน หรือถือสิ่งของบางอย่างในมือ อย่างไรก็ตามรูปแบบเทพกุเวรท่ีปรากฏในงาน
ประติมากรรมน้ันไม่เหมือนในคัมภีร์เสมอไป  เช่นในสมัยศุงกะ เทพกุเวรท่ีสถูปภารหุต พุงไม่พลุ้ย มี
พาหนะเป็นมนุษย์ เทพกุเวรเป็นเทพที่ได้รับเคารพนับถือท้ังผู้ในศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และศาสน
เชน โดยเฉพาะพวกพ่อค้าที่หวังความรํ่ารวยจากการค้า80 
 

 
 

ภาพที่ 19  ทับหลังด้านทิศเหนือของปราสาทประธาน 
 
 ทับหลังรูปนรสิงห์สังหารหิรัณยกศิปุ ที่โคปุระด้านทิศตะวันตกของช้ันที่ 2 ด้านใน (หัน
หน้าเข้าหาปราสาทประธาน) ทับหลังสลักเป็นภาพเล่าเร่ืองขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ เป็นรูปบุคคลมีหัว
เป็นสิงห์ ยืนแยกขาจับอีกบุคคลหนึ่งวางพาดอยู่บนตักขวากําลังทําท่าฉีกร่างบุคคลที่นอนพาดอยู่ โดย
บุคคลทั้งสองน้ีนุ่งผ้าแบบมีริ้วทั้งผืน ท่อนพวงมาลัยทั้งสองข้างและส่วนที่เหลือเป็นเช่นที่กล่าวไว้นัย
ก่อน แต่ไม่มีรูปพระคณะและบุคคลแทรกอยู่ สามารถกําหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15 รูปบุคคลที่ประทับยืนอยู่เป็นรูปนรสิงห์กําลังสังหารหิรัณยกศิปุ 

นรสิงหาวตาร เป็นปางที่สี่ในบรรดาสิบปาง ซึ่งกล่าวถึงพระนารายณ์อวตารลงมาเป็น
มนุษย์ครึ่งสิงห์ กล่าวความตามท่ีมีในวิษณุปุราณะ81ตอนพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยักษ์ช่ือ
หิรัณยกศิปุ ซึ่งเป็นฝาแฝดของหิรัณตยักษ์ที่ถูกพระนารายณ์ฆ่าตายในปางที่สาม หิรัณยกศิปุมีความ 
พยาบาทพระนารายณ์มาก จึงบําเพ็ญตบะเพ่ือให้พระพรหมาทรงเมตตาปราณี จนได้รับพรจากพระ
พรหมาให้มีฤทธ์ิเดชมากและเป็นอมตะ“อย่าให้เทพยดาหรือมนุษย์ ตลอดจนเดียรัจฉานสังหารตนให้
ตายได้เลย ขออย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆ อย่าให้ตายกลางวันและกลางคืน ภายในเรือนก็ให้รอดและให้
ปลอดภัยแม้นอกเรือน” หิรัณยกศิปุคร้ันได้พรจากพระพรหมาแล้ว พอเข้าเมืองก็ต้ังตนเป็นพระอินทร์

                                                            
80ผาสุข อินทราวุธ, “ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและกุเวรจากเมืองนครปฐม,” เมืองโบราณ 9, 3 

(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2526) : 92-98.    
81

Pushpendra Kumar. The Visánáu MahaÆpuraÆnáam, trans. Manmattha Nath Dutt , 88-100. 
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เป็นพระอาทิตย์ พระจันทร์ส่องโลกเองอีกด้วย เป็นพระอัคนีเจ้าแห่งไฟ เป็นพระพิรุณเจ้าแห่งน่านนํ้า
และฝน แย่งตําแหน่งพระกุเวรเจ้าแห่งทรัพย์และตําแหน่งเจ้าชีวิตของมนุษย์คือพระยม รวมความว่า
พยายามรวบอํานาจไว้คนเดียว ใครจะบัตรพลีบวงสรวงก็ยึดไว้เองเสียทั้งหมด  แม้พระศิวะและพระ
วิษณุหิรัณยกศิปุก็หาได้เกรงกลัวไม่  พระอินทร์และเหล่าทวยเทพจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจาก
พระวิษณุให้ปราบอสูรตนน้ี หิรัณยกศิปุมีบุตรชายตนหน่ึงช่ือประหลาท ซึ่งเป็นผู้บูชาพระวิษณุเป็นนิจ 
แม้ผู้บิดาจะลงโทษหรือบังคับให้เลิกนับถือพระวิษณุอย่างไรก็ไม่เป็นผล จนมาวันหน่ึงเกิดผิดใจกันอีก
ด้วยประหลาทบุตรชายยกคุณของพระวิษณุขึ้นมาเอ่ยว่า พระวิษณุทรงมีภาวะอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก 
หิรัณยกศิปุโกรธมากจึงเอาตะบองฟาดที่เสาต้นหน่ึง แล้วท้าให้มาสู้กัน ทันใดนั้น นรสิงห์ซึ่งเป็นอวตาร
ของพระนารายณ์ก็ปรากฏร่างออกจากเสาตรงเข้าลากตัวหิรัณยกศิปุออกไปวางคาไว้ที่ประตู ซึ่งเป็น
เวลาพลบคํ่า จากนั้นก็ฉีกร่างหิรัณยกศิปุ ด้วยเขี้ยวและเล็บหิรัณยกศิปุสิ้นชีพด้วยฝีมือนรสิงห์ซึ่งไม่ใช่
ทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์หรือเทพอย่างใดอย่างหน่ึง ทั้งไม่ใช่กลางวันและกลางคืน ไม่ใช่ในเรือนและนอกเรือน 
ทั้งไม่ได้ตายด้วยศาตราวุธตามที่ได้รับพรมา 
 

 
 
ภาพที่ 20  ทับหลังรูปนรสิงห์สังหารหิรัณยกศิปุ ที่โคปุระช้ันที่ 2 ด้านทิศตะวันตก  
 
 ทับหลังรูปคชลักษมี ที่หอเรียงซึ่งต้ังอยู่บนช้ันที่ 2 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทับหลัง
เหนือกรอบประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกของหอเรียงน้ีสลักเป็นภาพเล่าเร่ืองขนาดใหญ่อยู่กลางภาพ 
เป็นรูปสตรีประทับน่ังอยู่บนฐานดอกบัว ในมือทั้งสองถือดอกบัวตูมระดับไหล่ เคียงข้างด้วยช้างสอง
เชือกยกหม้อนํ้าชูเหนือศีรษะ เท้าหน้าของช้างทั้งสองเชือกวางอยู่บนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมารับทั้งสอง
ด้าน ใต้ฐานดอกบัวเป็นรูปดอกบัวแปดกลีบซ้อนช้ัน ด้านข้างของดอกบัวน้ีมีท่อนพวงมาลัยออกมาทั้ง
สองข้างย่ืนขึ้นมาในระดับเข่าทั้งสองข้างของรูปสตรีและคลายออกไปด้านข้าง ปลายท่อนพวงมาลัยทั้ง
สองข้างเป็นลายกระหนกม้วนออกที่ใบไม้ ขอบด้านบนมีรูปแถวบุคคลขนาดเล็กครึ่งตัวประนามมืออยู่
ภายในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนขอบด้านล่างสลักเป็นแถวลายรูปกลีบบัว สามารถกําหนดอายุอยู่ในศิลปะ
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แปรรูป ราวพุทธศตวรรษที่ 15 ภาพที่สลักตรงกลางลักษณะน้ีมักจะเรียกว่า “คช-ลักษมี” หรือ 
“อภิเษก-ลักษมี82  
 ตามหลักศาสนาฮินดู รูปสตรีในภาพหมายถึงเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในด้าน
วรรณกรรมอินเดียน้ันเทพีที่สามารถประสิทธิประสาทความอุดมสมบูรณ์ได้รับนามว่า “ศรี” หรือ 
“ลักษมี” ดอกบัวในคติความเช่ือของชาวอินเดียถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของน้ํา และน้ําเป็นปัจจัยให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนช้างตามความเช่ือของชาวอินเดียหมายถึงเมฆฝน เช่ือกันว่าเมื่อมีช้างลักษณะดี
เกิดข้ึนในเมืองใด เมืองน้ันจะมีฝนตกสม่ําเสมอ บ้านเมืองจะมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อสัญลักษณ์ทั้ง 3 
มารวมกันจึงเป็นการเน้นถึงความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งและโชคลาภจากคุณสมบัติต่างๆ ทําให้เทพี
น้ีได้รับการเคารพบูชาโดยชนอินเดียทุกลัทธิและทุกวรรณะ83นอกจากน้ีในจารึกแม่บุญตะวันออกยัง
กล่าวถึงในลักษณะของเทวีแห่งโชคและชัยชนะอีกด้วย 
 

 

 
 
ภาพที่ 21  ทับหลังรูปคชลักษมี ที่หอเรียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้ังอยู่บนช้ันที่ 2 
 
ประติมากรรมรูปสัตว์ลอยตัว 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้นิยามของความหมายคําว่า
“ประติมากรรม” ซึ่งเก่ียวข้องกับการแกะสลักวัสดุ ดังน้ี  

 

ประติมากรรม น. ศิลปะสาขาหน่ึงในจําพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน 
โลหะเป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ84 

 

                                                            
82ผาสุข อินทราวุธ, “ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและกุเวรจากเมืองนครปฐม,” : 92-98.    
83เรื่องเดียวกัน., 92-96.    
84ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2556), 706.  
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ประติมากรรมรูปสัตว์ลอยตัวเขมรใช้เป็นเคร่ืองประดับสถาปัตยกรรม และแต่ละชนิดก็มี
ความสําคัญลดหลั่นลงไปตามลําดับ ที่มีปรากฏอยู่โดยมากจะสลักด้วยหิน ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก
นี้มีประติมากรรมรูปสัตว์ลอยตัวสลักด้วยหินที่ยังคงเหลืออยู่ 2 ชนิด คือ 

1. สิงห์ ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก ลักษณะเป็นรูปสิงห์ที่อยู่ในท่าน่ังบนฐานสี่เหลี่ยมไม่
น่ังอย่างเต็มที่ ยังคงน่ังอยู่เหนือส้นเท้ามีลําตัวสูงขึ้น ขาคู่หน้ายืดตรง ส่วนหางยกขึ้นวางแนบลําตัว
จนถึงหัว ส่วนหลังของลําตัวน้ันไม่ติดอยู่กับพ้ืนทีเดียว ขนคอซึ่งเป็นแผงกลมบนหลังและแผงคอ
ด้านหน้าสลักขึ้นอย่างคร่าวๆ และสั้นลง มีลักษณะเป็นเกลียวปลายแหลมแต่ไม่ได้สลักต่อเน่ืองเป็น
แผงเดียวกัน เร่ิมมีลักษณะคล้ายผมบนศีรษะของสิงห์ แปลกจากสิงห์ที่ปราสาทบันทายศรีซึ่งได้ยก
ลําตัวขึ้นเล็กน้อย สามารถกําหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราวพุทธศตวรรษที่ 15 

  คติความเช่ือเรื่องสิงห์ สิงห์หรือสิงโตเป็นสัตว์ที่อยู่ในอินเดีย เอเชียตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา สัตว์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าป่าหรือเจ้าแห่งสัตว์ป่าทั้งมวล เป็นตัวแทนของความ
ย่ิงใหญ่ ความสง่างาม ความแข็งแกร่งและความกล้าหาญ สิงห์จึงเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าจักรพรรดิ
และวีรบุรุษมาต้ังแต่อดีตกาล  ผ่านการแปลความหมายจากรูปธรรมมาเป็นนามธรรม หรือจะแปลจาก
นามธรรมเป็นรูปธรรมก็ไม่ผิด เพราะการสื่อความหมายถึงพลังอํานาจ ความน่าเกรงขาม เป็นวิธีการ
สื่อสาร เผยแพร่ผ่านเรื่องราวของเหล่าเทพเจ้า ผู้ขับขี่สรรพสัตว์ต่างๆ แทนความหมายของการมี
อํานาจน้ันๆ ของเทพเจ้า สรรพสัตว์จึงกลายมาเป็นผู้สื่อสาร ความหมายของอํานาจแห่งเทพเจ้าในยุค
แรกๆ เร่ืองราวเกี่ยวกับสิงห์ในอินเดียแพร่หลายในราชวงศ์เมาริยะ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช85   

  แนวความคิดเรื่องสิงห์หรือสิงโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการรับเอามาจาก
ประเทศอินเดีย86 ต้ังแต่เร่ิมการติดต่อกับอินเดียในอดีตกาล เช่นที่พบในศิลปะแบบทวารวดี ศิลปะ
เขมร สืบต่อมาถึงปัจจุบัน และเป็นศิลปะท่ีนิยมมากทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และเครื่องประดับ
สถาปัตยกรรม รูปสิงห์ลอยตัวของเขมรปรากฏขึ้น และตั้งอยู่บันไดทางเข้าศาสนสถานหลายแห่งใน
ระหว่าง พ.ศ.1350-1400 (ศิลปะแบบกุเลน) และมีวิวัฒนการและรูปแบบศิลปะแบบต่างๆสืบต่อ
เรื่อยมา87 ประติมากรรมรูปสิงห์นิยมต้ังไว้ที่บันไดทางขึ้นปราสาทตามคตินิยม จึงแสดงถึงพลังอํานาจ 
ความย่ิงใหญ่ ความน่าเกรงขาม ณ สถานที่อันเป็นที่ประทับของเทพเจ้า ลักษณะท่าทางการยืนและ
รูปลักษณ์ของสิงห์สามารถกําหนดอายุได้  

 
 

                                                            
85กรมศิลปากร, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ 2 (กรุงเทพฯ: สมาพันธ์ จํา, 2536), 

44-45. 

  
86สุภัทรดิศ ดิศสกุล, ศิลปะขอม, 220. 
87เรื่องเดียวกัน.      
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ภาพที่ 22  ประติมากรรมลอยตัวรูปสิงห์ 
 

2. ช้าง ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกอต้ังยู่ที่มุมระเบียงทั้งสี่ของช้ันปราสาทช้ันที่หน่ึงและ
ช้ันที่สอง โดยประติมากรรมรูปช้างหินสลักน้ียืนอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าและลําตัวไปทางทิศ
เฉียง มีลักษณะใบหูกาง มีงาย่ืนเลยพ้นโคนงวงเล็กน้ีน้อย ทอดงวงห้อยลงตรงๆ จรดพ้ืน ปลายงวงงอ
เข้าเล็กน้อย มีคชาภรณ์ หรือ เครื่องประดับช้าง88ปรากฏให้เห็น คือ ทามคอ พานหน้า พานหลัง ซอง
หาง  มีสายสร้อยคอลักษณะเป็นเม็ดพาดย้อยลงมาด้านหน้าสี่เส้นสลักขึ้นอย่างคร่าวๆ ซึ่งคล้ายกันกับ
ที่ปราสาทบากอง รูปช้างลอยตัวที่สลักอยู่โดดๆ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในวิวัฒนาการของศิลปะ
เขมร ประติมากรรมรูปช้างที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกน้ี สามารถกําหนดอายุอยู่ในศิลปะแปรรูป ราว
พุทธศตวรรษที่ 15 

  คติความเช่ือเร่ืองช้าง เข้ามาเก่ียวข้องและมีบทบาทในชีวิตมนุษย์ต้ังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ นับต้ังแต่การล่าช้างนําเน้ือช้างมาเป็นอาหาร เอางาช้างมาเป็นเคร่ืองประดับ จนกระทั่ง

                                                            
88ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 224.     
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ต่อมาภายหลังมีการเลี้ยงช้างมาไว้ใช้งาน จนถึงการนําช้างมาใช้ในการศึกสงคราม และถือเสมือนว่า
ช้างเป็นสัตว์ช้ันสูง หรือเป็นสัตว์สําหรับพระมหากษัตริย์หรือผู้สูงศักด์ิ รูปช้างนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญ
มากอย่างหนึ่งที่นิยมทั้งในอินเดียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความความเก่ียวข้องกับลัทธิ
ศาสนาต่างๆ เช่น พราหมณ์-ฮินดู และพุทธ รวมท้ังความเช่ือต่างๆในท้องถ่ิน เหตุน้ีรูปช้างจึงปรากฏ
เป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม และส่วนประกอบสถาปัตยกรรมตามโบราณสถานต่างๆ  ในอินเดีย
ตามคติความเช่ือช้างคือความหมายแห่งความม่ังคั่งสมบูรณ์ในโภคทรัพย์ ความรุ่งเร่ือง เน่ืองจากเป็น
สัตว์ที่ตามตํานานอินเดียกล่าวว่าเกิดจากนํ้าอมฤตคู่กับพระศรีเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์กับพระ
อินทร์เจ้าแห่งฝน จึงเกิดความเช่ือว่าช้างคือสื่อนําฝนมาให้ตกสู่ทะเลผ่านมาทางงวงก่อให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์89 

   ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่กล่าวว่า โลกน้ีต้ังอยู่บนหลังช้างที่ยืนอยู่บนหลัง
เต่าซึ่งทําให้โลกเกิดการสั่นสะเทือน ช้างจึงเป็นอํานาจของจักรวาลอีกโสดนึงด้วย เทวนิยายฮินดูบาง
เล่มเล่าว่า ช้างเชือกแรกมีกําเนิดจากการท่ีพระพรหมาทรงแบ่งไข่ทอง หรือหิรัณยครรภ์ออกเป็นสอง
ซีก แล้วใส่ลมปราณแห่งชีวิตเข้าไป ไข่ซีกหลังบังเกิดเป็นช้างไอราวตและช้างเผือกอีกเจ็ดเชือก โดย
ช้างพลายได้ไปเป็นเทพพาหนะของอัษฏทิศปาละ หรือเทพผู้รักษาทิศทั้งแปด (Asátáadiggajas)90   
โดยท่ัวไปเรียกว่า“ทิศคช” ถือเป็นผู้คุ้มครองรักษาโลก ตลอดจนจักรวาลท้ังแปดทิศ โดยมีเขาพระ
สุเมรุเป็นศูนย์กลาง จึงทําให้มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “คชาทิศ” ส่วนเปลือกไข่อีกซีกหน่ึงเกิดเป็น
ช้างพังแปดเชือก ทั้งช้างพลายและช้างพังเหล่าน้ีเป็นต้นกําเนิดของช้างในโลก ในมหากาพย์รามายณะ
กล่าวถึงคติช้างคํ้าจักรวาลว่า มีช้างยืนแบกโลกหรือจักรวาลประจําทิศทั้งสี่ เรียกว่าช้างแห่งจักรวาล 
โดยกล่าวถึงคราวที่โอรสท้าวสาครออกติดตามม้าอุปการของพระราชบิดาที่หายไปว่า เหล่าโอรสได้
ติดตามลงไปถึงใต้จักรวาล และพบว่ามีช้างยืนแบกโลกอยู่สี่เชือก91 ประติมากรรมรูปช้างที่ปราสาทแม่
บุญตะวันออก จึงแสดงถึงการเป็นผู้รักษาทิศและดูแลรักษาเขตสวรรค์หรือผู้ดูแลรักษาศาสนสถาน
อันศักสิทธ์ิ 

 
 

 
 

                                                            
89เมธินี จิระวัฒนา, “เหรียญตรารุ่นเก่าท่ีพบในประเทศไทย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 11-15, 

ศิลปากร 34, 2 (2534) : 80.  
90

Vettam Mani, PuraÆnáic EncycloPaedia, 62. 
91 

Ibid.. 
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ภาพที่ 23  ประติมากรรมลอยตัวรูปช้าง 
 

นอกจากน้ีก่อนถึงบันไดทางขึ้นประสาทประธานหลังกลาง ยังปรากฏร่องรอยของแท่นที่
ประดิษฐานประติมากรรมสองรูปซึ่งปรักหักพังลงและไม่มีประติมากรรมหลงเหลืออยู่แล้ว ซึ่งคาดว่า
แต่เดิมคงเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปโคนนทิที่หมอบเฝ้าพระศิวะ 

 
จากเน้ือหาท้ังหมดข้างต้นในบทน้ี ทําให้เราทราบได้ว่า ปราสาทแม่บุญตะวันออกเป็น

ปราสาทแห่งแรกในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 พระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึ้นกลาง 
ยโศธรตฏากะ (บารายตะวันออก) ซึ่งพระเจ้ายโศวรมันโปรดให้ขุดขึ้น ในการสร้างปราสาทแห่งน้ี 
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีพระราชประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรกเพ่ือแสดงถึงความ
ถูกต้องในการสืบราชสันตติวงศ์ของพระองค์ และประการท่ีสองมีพระราชประสงค์เพ่ือแสดงถึงการ 
สืบเช้ือสายและมีสายสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับพระเจ้ายโศวรมันและกษัตริย์สมัยเมืองพระนคร 
ที่สวรรคตแล้ว ปราสาทแม่บุญตะวันออกจัดเป็นปราสาทพ้ืนราบเปรียบดังวิหารหรือวัดบนยอดเขา 
โดยรับอิทธิพลอินเดียทั้งทางด้านศาสนา ความเช่ือ และรูปแบบทางศิลปกรรม การสร้างอาคารทรง
ปราสาทดังที่ปรากฏรับคติความเช่ือมาจากชาวอินเดียที่ว่า เทพเจ้าสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุอันเป็น
แกนกลางของจักรวาล สิ่งก่อสร้างที่ปราสาทแห่งน้ีจึงเหมือนการจําลองโครงสร้างของจักรวาลขนาด
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ย่อมมาไว้บนโลกมนุษย์ การสร้างปราสาทจึงมีระเบียบกฏเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในคัมภีร์อย่าง
เคร่งครัด แต่ถึงกระน้ันก็มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งแตกต่างจากอินเดีย คือมีทั้งความงามและความ
แข็งกระด้างแฝงด้วยพลังอํานาจ ปราสาทแม่บุญมีแผนผังแบบกระจายความสําคัญออกจากศูนย์กลาง 
สร้างด้วยอิฐประดับด้วยปูนป้ันและฉาบด้วยปูน ส่วนหินทรายใช้ในการสลักลวดลายและเสริมให้ตัว
ปราสาทแข็งแรง ฐานทําจากศิลาแลงเพ่ือความแข็งแรงในการรองรับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านบน แม้จะ
ได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากสมัยก่อนหน้า คือ ศิลปะพระโคและศิลปะบาแค็ง เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็
มีรูปแบบทางศิลปะที่แตกต่างอย่างชัดเจน นักวิชาการท้ังหลายจึงได้จัดให้ปราสาทแม่บุญตะวันออกมี
รูปแบบทางศิลปะแยกออกเป็นอีกแผนกหน่ึงคือศิลปะแบบแปรรูป ซึ่งกําหนดอายุอยู่ในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 16 หรือ ราว พ.ศ.1490-ราว พ.ศ.1510 ช่ือรูปแบบศิลปะมาจาก
ปราสาทแปรรูปซึ่งเป็นปราสาทประจํารัชกาลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2   
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บทที่ 3 

แปลจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นภาษาไทย 
 

การจารึกเร่ืองราวบนแผ่นศิลาน้ัน ชนชาติที่เจริญหลายชาติเป็นต้นว่า กรีกและอินเดีย 
ได้จารึกเร่ืองราวของตนไว้เป็นหลักฐานมาช้านาน และเมื่ออารยธรรมอินเดียได้แพร่หลายเข้ามาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาติต่างๆ ในแถบนี้จึงรับเอาอารยธรรมเหล่าน้ีไว้โดยปริยาย เขมร หรือ 
กัมพูชาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นชนชาติหน่ึงในดินแดนแถบนี้จึงได้รับอารยธรรมอินเดียไว้ไม่น้อย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอิทธิพลวัฒนธรรมด้านการเขียนศิลาจารึก อันเป็นหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนเร้นในอดีตซึ่งแฝงอยู่ในอักษรที่จารึกและโบราณวัตถุต่างๆ ได้ถูกค้นพบและ
เผยแพร่เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลและครอบงําอินโดจีนได้แล้วเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมี
การศึกษาเรื่องราวต่างๆ ตามแนวทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะการค้นพบจารึกต่างๆ ใน
ประเทศกัมพูชา ได้ดึงดูดความสนใจของเหล่านักปราชญ์เป็นอันมาก กลุ่มคนที่อ่านและแปลจารึกที่
เก่ียวข้องกับอาณาจักรเขมรโบราณ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในสมัยแรกๆ ส่วนใหญ่เป็นชาวฝร่ังเศส 
จากการก่อต้ังคณะทํางานอย่างถาวรขึ้นในแหลมอินโดจีน พ.ศ.24411 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสํานัก
ฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (Ecole fançaise d’Extrême-Orient) จากน้ันจึงมีนักวิชาการชาว
กัมพูชา ชาวอินเดีย รวมถึงชาวไทย และชนชาติอ่ืนๆ อีก ได้ศึกษาศิลาจารึกในอาณาจักรเขมรโบราณ 
ทั้งที่เป็นภาษาสันสกฤต ภาษาเขมรโบราณ และภาษาบาลีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งนักวิชาการที่ศึกษาและมี
ผลงานด้านจารึกภาษาสันสกฤตในประเทศกัมพูชาที่เด่นๆ มีดังน้ี 
  1. เฮนดริก เกิร์น (Heindric Kern) ชาวฮอลแลนด์ เป็นคนแรกที่แปลความหมายและ
เผยแพร่จารึกสันสกฤตของกัมพูชา2 เมื่อ พ.ศ.2422 (ค.ศ.1879) โดยใช้สําเนาที่พิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารของ จูลส์ ฮาร์มันด์ (Jules Haimand) ซึ่งเป็นคนแรกที่เร่ิมทําสําเนาจารึกของกัมพูชา แต่ไม่ได้
มีผลงานการศึกษาจารึกของกัมพูชามากนักเพราะเน้นศึกษาทางด้านจารึกในอินเดียมากกว่า  
  2. ออกุสต์ บาร์ธ (Agustr Barth) และอาเบล แบร์แกญ (Abel Bergaigne) นักปราชญ์
ด้านภาษาสันสกฤต ชาวฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกันศึกษาศิลาจารึกภาษาสันสกฤตของกัมพูชาและจาม 
ผลงานของบาร์ธ คือหนังสือช่ือ Inscriptions Sanscrites du Cambodge ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

                                                            
1มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 142.  
2
Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II) (New Delhi: S.N. Publications, 1981), 3.
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ปี พ.ศ. 2428 (ค.ศ.1885) ในขณะที่ผลงานของ แบร์แกญ คือหนังสือ Inscriptions Sanscrites du 

Cambodge et de Campa ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2436 (ค.ศ.1893)3 
  3. หลุยส์ ฟิโนต์ (Luis Finot) ชาวฝร่ังเศส ผู้เช่ียวชาญภาษาสันสกฤต ผู้ซึ่งอุทิศตนให้กับ
การศึกษาค้นคว้าทางด้านคาบสมุทรอินโดจีน เป็นผู้อํานวยการคนแรกของสํานักฝรั่งเศสแห่งปลาย
บูรพทิศมีสํานักงานอยู่ทีเมืองฮานอย ในเวียดนามเหนือ ท่านได้ทําการอ่านศิลาจารึกต่อจากออกุสต์ 
บาร์ธ และอาเบล แบร์แกญได้อ่านไว้แล้ว และผลงานหนังสือที่แต่งขึ้นเก่ียวกับศิลาจารึกก็คือบันทึก
เกี่ยวกับศิลาจารึกในแหลมอินโดจีน (Note d’Epigraphie indochinoise) จารึก ณ เมืองพระนคร 
(Inscriptions d’Angkor) และจารึกแห่งประเทศกัมพูชา (Inscriptions du Cambodge)4 เป็นต้น 
ผลงานเป็นจํานวนมากได้ถูกพิมพ์เผยแพร่ต้ังแต่ พ.ศ.2441 (ค.ศ.1901) เป็นต้นมา 
  4. ยอร์ช เซเดส์ (Goerge Cœdès) ชาวฝร่ังเศสลูกศิษย์ของหลุยส์ ฟิโนต์ หลังจบการ 
ศึกษามัธยมเพียงปีเดียว ก็ปรากฎบทความช้ินแรกเรื่อง  Inscription de Bhavavarman  2 roi du 

Combodge  (561çaka) ลงตีพิมพ์ในวารสารสํานักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ในปี พ.ศ.1447 (ค.ศ.
1904)  เป็นผู้ที่มีช่ือเสียงเป็นอย่างมากด้านการศึกษาศิลาจารึกกัมพูชาทั้งที่เป็นภาษาสันสกฤตและ
ภาษาเขมรโบราณ ได้สร้างผลงานมากมายอันถือได้ว่าเป็นคลังเอกสารสําหรับใช้ค้นคว้าเรื่องราว
เกี่ยวกับเขมรโบราณได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งปัจจุบันน้ี ซึ่งนอกจากจะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสํานัก
ฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (BEFEO) และวารสารเอเชียติก (JA) แล้ว ผลงานที่เด่นชัดคือการ
รวบรวมศิลาจารึกภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรโบราณไว้ในหนังสือจํานวน 8 เล่ม ช่ือว่า 
Inscription du Cambodge I-VIII และเอกสารทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ อีกเป็นอันมาก รวมท้ังได้
ดํารงตําแหน่งทีสําคัญๆ หลายตําแหน่ง การดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการของสํานักฝรั่งเศสแห่งปลาย
บูรพทิศและการทํางานที่นั่นทําให้มีผลงานเป็นคุณูปการต่อแวดวงการศึกษาประวัติศาสตร์ ศาสนา 
ศิลปะ และโบราณคดีเป็นอันมาก 
  5. โคลด ฌาค (Claude Jacques) ชาวฝร่ังเศสผู้เช่ียวชาญทางด้านศิลาจารึกเขมรโบราณ 
โดยเฉพาะจารึกที่เป็นภาษาสันสกฤต มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสํานักฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพา
ทิศอยู่เสมอ จนกระทั่งปัจจุบัน 
  6. อาร์.ซี มาชุมดาร์ (R.C. Majumdar) ผู้เช่ียวชาญด้านจารึกและภาษาสันสกฤต ได้
ศึกษาจารึกในประเทศกัมพูชาโดยเน้นที่จารึกภาษาสันสกฤต และได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เรื่อยมา  ผลงานที่สร้างช่ือให้แก่ท่านคือ Inscriptoon of Kambuja อันเป็นเล่มที่ 8 ในหนังสือชุด 
The Asiatic Society Monograph Series ซึ่งจัดพิมพ์โดย The Asiatic Society แห่งเมืองกัลกัตตา 

                                                            
3
Ibid. 

4หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539), 9.   
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ประเทศอินเดีย5 มาชุมดาร์ได้ริเร่ิมโครงการจัดพิมพ์หนังสือ Acient India Colonies in the Far East 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ  การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาจารึกต่างๆ ที่โดยมากเป็นภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาดัตซ์ มาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งทําให้ศึกษาได้ง่ายขึ้นสําหรับบุคคลที่สนใจและศึกษาด้านนี้ 
  7. มเหศ กุมาร ศรัณ (Mahesh Kumar Sharan) เป็นอีกผู้นึงที่ได้ศึกษาจารึกที่พบใน
ประเทศกัมพูชา ตามแนวของ มาชุมดาร์ แต่ได้เน้นการศึกษา วิเคราะห์และตีความด้านประวัติศาสตร์ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ศิลปะและสถาปัตยกรรมเพ่ิมเติมจากที่มาชุมดาร์ได้ศึกษาไว้
เป็นแนวทาง โดยได้ตีพิมพ์ผลงานช่ือ Studies in Sanskrit Inscription of Ancient Cambodia (on 

the basis of first three volume of Dr. R.C. Majumdar) ผลงานดังกล่าวตีพิมพ์ ในปี พ.ศ.2517 
(ค.ศ.1974) เป็นภาษาอังกฤษทําให้สามารถเข้าใจได้ง่ายสําหรับผู้ที่ไม่สันทัดในภาษาฝร่ังเศส และมี
ผลงานอ่ืนๆ ตีพิมพ์เร่ือยมา 
  8. กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ (Kamaleswar Bhattacharya) ชาวอินเดีย เป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านอักษรศาสตร์ วรรณคดี และศาสนาของอินเดียที่สุดคนหน่ึงในปัจจุบัน ได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลาจารึก
ภาษาสันสกฤตในอาณาจักรกัมพูชา มีผลงานเป็นบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสํานักฝร่ังเศสแห่ง
ปลายบูรพาทิศอยู่เสมอ และหนังสือที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการและได้แปลเป็นภาษาต่างๆ 
เผยแพร่ซึ่งป็นที่รู้จักกันมากคือ ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม ภาษาไทยแปลโดย ศาสตราจารย์
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 

นอกจากนักวิชาการท่ีกล่าวมาแล้ว ยังมีนักวิชาการชาวไทย ชาวกัมพูชา และชาติอ่ืนๆ 
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลาจารึกของอาณาจักรกัมพูชาสมัยก่อนพระนคร สมัยพระนคร 
รวมถึงสมัยหลังพระนครอีกเป็นจํานวนมาก รวมท้ังนักวิชาการที่ศึกษาจารึกที่เป็นภาษาเขมรและ
ภาษาบาลีอีกด้วย ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันทําให้ภาพประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม
ประเพณีของอาณาจักรเขมรโบราณกระจ่างชัดได้ในระดับหน่ึง 

จารึกแม่บุญตะวันออกนั้นเป็นจารึกของอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระนคร จารึกขึ้นด้วย
ภาษาสันสกฤตในปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ระบุมหาศักราช 874 ตรงกับ พ.ศ.1495 (ค.ศ.952) อัน
ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่งจารึกด้วยอักษรขอมโบราณ หรือ อักษรเขมรโบราณ 
ที่ ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) จัดว่าเป็นสมัยพระนคร (Angkorian Khmer Scripts) เป็นอักษร
ที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรอินเดียใต้คืออักษรคฤนถ์แห่งราชวงศ์ปัลลวะ6 ที่นิยมเรียกกันว่า “อักษร

                                                            
5อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 8. 
6เป็นราชวงศ์หนึ่งของอินเดียซ่ึงมีอํานาจปกครองดินแดนอินเดียตอนใต้เริ่มสร้างอารยธรรมขึ้นในราว

พุทธศตวรรษท่ี 8 มีช่วงอํานาจอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 9-14 มีกษัตริย์ปกครองสืบเนื่องรวมทั้งสิ้น 25 พระองค์ ดู 
ดวงธิดา ราเมศวร์, 2 อารยธรรมย่ิงใหญ่แห่งอาเซีย อินเดีย-จีน (กรุงเทพฯ: มยิกสํานักพิมพ์, 2549), 123-124. 
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ปัลลวะ” ซึ่งอักษรอินเดียใต้นี้แพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11 โดยเข้า
มาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ จึงมีการพบอักษรชนิดน้ีอยู่ทั่วไป
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉพาะที่แพร่หลายในอาณาจักรเขมรโบราณน้ัน ยอร์ช เซเดส์ 
เรียกช่ือเฉพาะว่า Pre-Angkorian Scripts (พุทธศตวรรษที่ 11-14)  ซึ่งเป็นต้นแบบอักษรเขมรแบบ 
Angkorian (พุทธศตวรรษที่ 15-19) ดังกล่าว โดยได้เพ่ิมศกหรือบ่าอักษรขึ้นทําให้เกิดความสวยงาม 
ตรงข้ามกับที่วิวัฒนาการเป็นอักษรมอญ ซึ่งตัดศกหรือบ่าตัวอักษรออก7 
 

 
 
ภาพที่ 24  รูปอักษรเขมรโบราณในจารึกแม่บุญตะวันออก 
ที่มา:  Claude Jacques, Angkor Résidences Des Dieux, Bangkok: River Book, 2007, 96. 
 
ข้อมูลเก่ียวกับจารึกแม่บุญตะวันออก 

ข้อมูลจากจารึกแม่บุญตะวันออกที่นําเสนอในเบ้ืองต้นน้ี คือการให้รายละเอียดข้อมูลเชิง
คุณภาพ (qualitative data) ของจารึกแม่บุญตะวันออก ในหนังสือทั้งสองเล่ม คือ หนังสือ Select 

Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup Inscriptions of Rajendra-varman II) 
ของ มเหศ กุมาร ศรัณ และ หนังสือ Inscriptions d’Angkor

8
  ของ หลุยส์ ฟิโนต์ (Louis Finot)  ซึ่ง

                                                            
7สุนทรี พิรุณสาร, “อักษรขอมสมัยพระนคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก

ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 1. 
8
L. Finot, Inscriptions d’Angkor (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-Orient, XXV, 1925).         
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ได้อธิบายรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับจารึกน้ีไว้ ซึ่งมีข้อมูลจําเพาะต่างๆ เป็นต้นว่า ลักษณะตัวอักษร
และภาษาที่ใช้ในจารึก ขนาดของศิลาจารึก ประวัติความเป็นมาและเนื้อหาโดยสังเขป ฯลฯ  การ
นําเสนอข้อมูลในส่วนน้ีจึงได้ประมวลข้อมูลจากเอกสารทั้ง 2 แหล่งเข้าด้วยกัน และจัดจําแนกข้อมูล
ออกเป็นรายหัวข้อ เพ่ือความชัดเจนในลักษณะข้อมูลทะเบียนจารึก ดังน้ี 

 
 ลักษณะอักษร อักษรเขมรโบราณสมัยพระนคร(ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15) 

ภาษา  สันสกฤต 
ศักราช  ระบุมหาศักราช 874 ตรงกับ พ.ศ.1495 (ค.ศ.952) 
ลักษณะการจารึก อักษรจารึกมี 2 ด้าน ด้านที่ 1 มี 57 บรรทัด ด้านที่ 2 มี 58 

บรรทัด 
วัตถุจารึก  ศิลา ประเภทหินทราย 
ลักษณะวัตถุ  หลักหินขนาดใหญ่คล้ายใบเสมาฐานตกแต่งด้วยกลีบบัว 
ขนาดวัตถุ  สูง 1.70 เมตร  กว้าง 1.20 เมตร  หนา 0.13 เมตร 
บัญชี/ทะเบียน ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge vol.VIII 

9 กําหนด 
เลขทะเบียน K.528 

สถานที่พบ  ปราสาทแม่บุญตะวันออก จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
ระยะเวลาที่พบ เดือนตุลาคม พ.ศ.2465 (ค.ศ.1922) 
ผู้ค้นพบ  M. Marchal 
ประวัติความเป็นมา ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2465 (ค.ศ.1922) M. Marchal ได้ขุด

ค้นพบที่บริเวณปราสาทแม่บุญตะวันออก แต่มีช้ินส่วนเล็กๆได้
แตกหักหายไปบางส่วน ภายหลัง M. Groslier ได้ค้นพบ
ช้ินส่วนประกอบที่หายไป ที่บริเวณโคปุระด้านทิศตะวันออก 
จีงได้ประกอบตกแต่งให้เหมือนของเดิมแล้วยกต้ังข้ึนไว้ 

สถานที่เก็บปัจจุบัน สถาบันอภิรักษ์สถานอังกอร์ (Angkor Conservation) 
การพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ.2468 (ค.ศ.1925) หลุยส์ ฟิโนต์ ได้พิมพ์เผยแพร่คํา 

ปริวรรตเป็นอักษรโรมันพร้อมคําแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสไว้ใน
หนังสือ Inscriptions d’Angkor  ต่อมาในปี พ.ศ.2496 (ค.ศ.
1953) มาชุมดาร์ (R.C. Majumdar)ได้พิมพ์เผยแพร่คํา
ปริวรรตเป็นอักษรเทวนาครีไว้ในหนังสือ Inscriptions of 

                                                            
9
George Cœdès, Inscriptions du Cambodge, vol.VIII (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-

Orient, 1966), 162.  
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Kambuja
10 แต่มิได้นําเสนอคําแปลจารึกไว้ และปี พ.ศ.2523 

(ค.ศ.1980) มเหศ กุมาร ศรัณ ได้พิมพ์เผยแพร่คําปริวรรตเป็น
อักษรโรมันและอักษรเทวนาครีพร้อมคําแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ไว้ในหนังสือ Select Cambodian Inscriptions (The Mebon 

And Pre Rup Inscriptions of Rajendra-varman II)  
สําหรับการแปลความหมายเป็นภาษาไทย ตลอดจนการ
วิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออกในวิทยานิพนธ์นี้คือการพิมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาไทยคร้ังแรก 

 

 
 
ภาพที่ 25  รูปศิลาจารึกแม่บุญตะวันออก 
ที่มา:  Claude Jacques, Angkor Résidences Des Dieux, Bangkok: River Book, 2007, 18. 

                                                            
10

R.C. Majumdar, Inscription  of  Kambuja (Calcutta: The Asiatic Society, 1953). 
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สาระสําคัญของจารึกแม่บุญตะวันออก 
ข้อความจากศิลาจารึกแม่บุญตะวันออกน้ีมีทั้งหมด 2 ด้าน ด้านที่ 1 (A) มีอักษรจารึก 

57 บรรทัด จํานวน 103 โศลก ด้านที่ 2 (B) มีอักษรจารึก 58 บรรทัด จํานวน 115 โศลก รวม
ทั้งหมดมีจารึก 115 บรรทัด 218 โศลก มีข้อความท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ ขาดหายไปบ้างเพียงบางส่วน
เท่าน้ัน ทําให้ทราบถึงใจความสําคัญของจารึกที่ค่อนข้างครบถ้วน จารึกน้ีแต่งเป็นร้อยกรอง หรือฉันท์
ลักษณ์ คือ  

ศารทูลวิกรีฑิตะ (ßaÆrduÆlavikrídáita)  โศลกที่ 1-4, 9-10, 12 
วสันตดิลก หรือวสันตติลกา (vasantatilakaÆ)  โศลกที่ 5-7 
สรัคธรา (sragdharaÆ) โศลกที่ 8, 11, 13, 218 
ตริษฏุภ (trisátáubh)11 โศลกที่ 14-104, 206-217 
อนุษฏุภ (anusátáubh) โศลกที่ 105-205  
ซึ่งเน้ือหาอันเป็นสาระสําคัญน้ันสามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี  
บทร้อยกรองภาษาสันสกฤตในด้านที่ 1 (A) เริ่มต้นด้วยปณามคาถา (บทสดุดี) 7 โศลก 

โดยโศลกที่ 1, 2 และ 4 เป็นการแสดงความนอบน้อมบูชาและสดุดีต่อพระศิวะ โศลกที่ 3 กล่าวสดุดี 
พระแม่เคารี โศลกที่ 5-7 ได้กล่าวสดุดี ต่อพระวิษณุ พระพรหม และพระแม่คงคา ตามลําดับ เนื้อหา
สาระในส่วนน้ีนอกจากจะกล่าวสดุดีถึงนามเทพเจ้าดังกล่าวแล้ว ยังได้ช้ีให้เห็นประวัติและลักษณะ
สําคัญของเทพแต่ละองค์ ทั้งน้ียังได้แฝงไปด้วยเร่ืองของลัทธิความเช่ือ ปรัชญาทางศาสนา รวมถึงเรื่อง
การกําเนิดโลกอีกด้วย 

เน้ือหาของจารึกแม่บุญตะวันออกในโศลกที่ 8-12 ได้กล่าวอ้างถึงความชอบธรรมใน
ความกษัตริย์ที่ได้ครองราชย์ปกครองพระราชอาณาจักรของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  โดยอ้างถึง
ความเป็นมาแห่งสายสกุลของพระองค์ว่า พระนางสรัสวดีผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าพาลาทิตยะ
ผู้มีพระเกียรติยศขจรไปไกล ผู้ทรงครองเมืองอนินทิตปุระ ซึ่งสืบวงศ์มาจากเกาฏินยะและนางโสมา ได้
อภิเษกสมรสกับพระสวามีนามว่าวิศวรูปะซึ่งเป็นพราหมณ์ผู้ประเสริฐ ต่อมาได้ทรงประสูติพระธิดา
พระองค์หน่ึงทรงพระนามว่ามเหนทรเทวี ได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้ามเหนทรวรมัน  และทั้งสอง
พระองค์ก็ให้ประสูติพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  ส่วนในโศลกที่ 13-200 ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  ว่า ทรงเป็นผู้รุ่งเร่ืองดุจพระอาทิตย์ บริสุทธ์ิดุจพระจันทร์ที่เกิดจากทะเล
นํ้านม(การกวนเกษียรสมุทร)ซึ่งพระราชาทั้งหลายควรน้อมไหว้ ทรงเป็นผู้มีพระราชอํานาจ มีความ
งดงามเหนือกว่ากามเทพ มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกๆ วันต้ังแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเพียบพร้อมไป
ศิลปะวิทยา ได้ศึกษาความรู้จากลัทธิต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนา แต่พระองค์ทรงเป็นผู้มั่นคงทรงมีพระ
                                                            

11ฉันท์ท่ีกําหนดให้ 1 บท มี  4 บาท แต่ละบาทมี 11 พยางค์ จําแนกแยกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่ 
อินทรวัชราฉันท์, อุเปนทรวัชราฉันท์ และอุปชาติฉันท์ ดูเพ่ิมเติมในบทที่ 4. 
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ราชศรัทธาและภักดีอย่างสูงสุดต่อพระศิวะผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดเท่าน้ัน พระองค์ทรงชํานาญในการรบ
พร้อมทั้งยุทธวิธีโดยได้รับคําแนะนําจากผู้รอบรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งศาสตราวุธต่างๆ มีดาบและธนู
เป็นต้น พระองค์ทรงเล่าเรียนพระเวททั้งสี่ และได้ทรงทําการบูชาอยู่เป็นนิจนับครั้งไม่ถ้วน ทรง
ไตร่ตรองข้อบกพร่องที่จะพึงมีของพระองค์เสมอ และทรงประกอบด้วยคุณธรรม จากน้ันได้พรรรณา
ถึงการ การจัดกระบวนทัพ การเคล่ือนทัพและการรบของพระองค์รวมถึงการรบที่มีชัยชนะเหนือ 
จัมปา ทั้งยังมีหลักปรัชญา หลักการดําเนินชีวิต และหลักการปกครองของพระองค์ปรากฏอยู่อีกด้วย 

โศลกที่ 201-218 มีเน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองพระองค์ทรงถวายเคร่ืองใช้สร้อยและสิ่งต่างๆ 
แด่ศรีมัตสิทเธศวรลึงค์บนภูเขาสิทธศิวปุระ และได้ทรงสร้างศิวลึงค์และรูปประติมาของศรวาณีสอง
องค์ที่งดงามเพ่ือเพ่ิมพูนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ในเดือนแห่งการสถาปนาพระศิวะพระนามว่าศรี
ภัทเรศวระพระองค์ทรงทําพิธีเบิกพระเนตรเทวรูปทั้งหลายทั้งในที่อ่ืนด้วยพร้อมด้วยของบูชาอีกหลาย
อย่าง ทั้งได้ทรงบําเพ็ญบุญแก่พระเจ้าแผ่นดินในอดีตทั้งหลายมีพระเจ้าศรีอินทรวรมันเป็นต้น ได้ทรง
ประดิษฐานรูปพระเศาริ, พระแม่เคารี, พระอีศวร (ศิวะ) และศัมภุลึงค์ทางทิศใต้ของยโศธรตฏากะ ได้
ทรงประดิษฐานเสาหลักของพระวิษณุผู้มีสี่กรและพระพรหมาด้วย เช่นเดียวกับลึงค์แปดรูป ทั้งได้มอบ
ถวายทรัพย์สมบัติเป็นอันมากแก่ทวยเทพ และทรงทําการบูชาซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ศรุติและคัมภีร์สมฤติ
ของไศวนิกายแด่เหล่าเทพท้ังหลายในที่นี้ตลอดทั้งเดือน พร้อมทั้งให้ชักชวนผู้คนให้รักษาและบําเพ็ญ
บุญกันอย่าให้เสื่อมถอย และมีการกล่าวถึงหลักการปกครองคร่าวๆ ไว้แก่ชนช้ันผู้ปกครองให้รู้จัก
หน้าที่และมีคุณธรรม ทั้งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้เป็นที่พ่ึงพิงของผู้อ่ืนได้ โศลกสุดท้ายได้
กล่าวถึงการประดิษฐานลึงค์ที่ช่ือว่าศรีราเชนทเรศวระ พร้อมด้วยรูปเคารพของพระเศาริ(พระวิษณุ), 
พระแม่เคารี, พระศิวะ และพระพรหมา ซึ่งได้ทําในวันอันเป็นมงคลข้ึน 11 ค่ํา เดือนมาฆะ(เดือน 3) 
ในปีศกะที่ 874 (พ.ศ.1495) 
 
การปริวรรตข้อความและการแปลความหมายของจารึกแม่บุญตะวันออก 

การปริวรรตข้อความจากจารึกแม่บุญตะวันออกน้ี ใช้วิธีการถ่ายถอดด้วยอักษรโรมัน
เพราะต้องใช้เครื่องหมายจาํพวกจุดใต้ตัวอักษรน้อยกว่าภาษาไทย จึงคาดว่าจะหลีกเลี่ยงการผิดพลาด
ได้น้อยลง และเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาอักขรวิธี ที่มาของคําศัพท์ในภาษาสันสกฤต อีกทั้งสะดวกใน
การวิเคราะห์ด้านอลังการ โดยใช้การปริวรรตจากหนังสือ Select Cambodian Inscriptions (The 

Mebon And Pre rup Inscriptions Of Rajendra Varman II) ของ มเหศ กุมาร ศรัณ หน้า 41-67 
ซึ่งปริวรรตด้วยอักษรโรมัน และ หน้า 193-218 ซึ่งปริวรรตด้วยอักษรเทวนาครี เป็นหลัก โดย
เทียบเคียงกับหนังสือ Inscriptions d’Angkor ของ หลุยส์ ฟิโนต์ หน้า 311-331 ซึ่งปริวรรตด้วย
อักษรโรมัน เพ่ือตรวจสอบความแตกต่างและข้อผิดพลาดที่พบจากหนังสือทั้งสองเล่ม แม้มีความเห็น
อ่ืนเพ่ิมเติมจะได้แสดงไว้ในเชิงอรรถ  อน่ึง ช่ือเฉพาะที่เป็นภาษาไทยเขียนด้วยอักษรไทยแล้ว จะไม่ใช้
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จุดใต้ตัวอักษรเพ่ือบอกว่าอักษรน้ันๆ เป็นอักษรกล้ําหรือตัวสะกดเลย นอกจากน้ียังใช้สัญลักษณ์อ่ืนๆ 
ประกอบการปริวรรตด้วย ซึ่งมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการปริวรรต ดังน้ี 

 1. การปริวรรตรูปพยัญชนะ ศ จะใช้ ß แทน © และ การปริวรรตรูปอนุสวาระ อํ จะใช้ 
amá แทน aṁ ในที่ทุกแห่ง 
 2. ข้อความ คําอธิบายเพ่ิมเติม หรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ซึ่งไม่ปรากฏในคําจารึก แต่สมควร
ใส่ในการปริวรรตเพ่ือความสมบูรณ์ของภาษา ถ้อยคํา และประโยค จะกํากับ ข้อความ หรือ
เครื่องหมายน้ัน ด้วยเคร่ืองหมายวงเล็บปีกกา ( )  
 3. การปริวรรตข้อความทั้ง 2 ด้านจะเรียงไปตามลําดับจํานวนบทร้อยกรองที่ปรากฏ 
หลังหมายเลขลําดับบทร้อยกรองเป็นช่ือฉันทลักษณ์ที่กวีใช้รจนา ส่วนเลขอารบิคในเครื่องหมาย
วงเล็บเหล่ียม [ ]  เป็นลําดับบรรทัดของแต่ละด้านที่ปรากฏในจารึก เมื่อปริวรรตในด้านที่ 2 จะ
เร่ิมต้นลําดับบรรทัดที่ปรากฏในจารึกใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจทานอักษรและคําศัพท์ที่ตก
หล่นหรือบกพร่อง และงานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจะใช้เฉพาะเลขอารบิคเท่าน้ัน 

 
อน่ึง การเสนอคําปริวรรตและคําแปลบทร้อยกรองภาษาสันสกฤต จะจัดพิมพ์ข้อความ

ปริวรรตให้อยู่ในรูปแบบฉันทลักษณ์สันสกฤต และตามด้วยคําแปลภาษาไทยควบคู่กันไปในฉันท์แต่ละ
โศลก ในการแปลข้อมูลจารึกน้ี ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าข้อมูลที่ได้จากวิทยานิพนธ์นี้ จะได้ใช้ประโยชน์
จริงในด้านประวัติศาสตร์และวรรณคดีมากกว่าการใช้เพ่ือเรียนภาษาสันสกฤต ในการแปลจึงได้ถือเอา
ความหมายเป็นสําคัญย่ิงกว่าการรักษาไวยากรณ์  ถึงกระน้ัน คําแปลก็ยังคงตรงกับสํานวนและ
ความหมายเดิมโดยส่วนมาก โดยเรียงลําดับข้อความของจารึก ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



72 
 

ข้อความด้านที่ 1 (A)  จํานวน 103 โศลก มี 57 บรรทัด 
 

โศลกที่ 1 ศารทูลวิกรีฑิตะฉันท์  
[1]   traigunáyaÆdáhyaßikhíndubhaÆskarakara pradyotanodgíthajair           

 agryaihá padmajakanÁjadráktrinayanair adhyaÆsitaiß ßakti[bhihá] | 
 samárodhasthitisambhavaÆtmarataye bhinnas tridhaiko pi  yas 

 tasmai nityacite ßivaÆya vibhave raÆjnÁorthasiddhyai namahá ||       
คําแปล : เพ่ือความสําเร็จแห่งพระราชประสงค์ของพระราชา ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้แด่พระศิวะ12 ผู้เป็น
จิตนิรันดร์13 แทรกซึมอยู่ทุกหนทุกแห่ง (ในจักรวาล) ผู้แม้จะมีหน่ึงเดียว เพ่ือความยินดีของตน ในการ
ทําลาย การคุ้มครอง และการเกิดขึ้นของโลก จึงถูกแบ่งด้วยอํานาจพิเศษออกเป็น 3 คือ เป็นผู้เกิด
จากดอกบัว (พระพรหมา) เป็นผู้มีตาเหมือนดอกบัว (พระวิษณุ) เป็นผู้มี 3 เนตร (พระศิวะ) ผู้
ประกอบไปด้วยคุณ 3 อย่าง ผู้เกิดจากโอม14 (การสวดพระเวท) ซึ่งทําให้แสงของไฟ พระจันทร์ และ
พระอาทิตย์ส่องแสง ผู้เลิศที่สุด ผู้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12ศิวะ เป็นพระนามเทพเจ้าสูงสุด (Íßvara)  ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในลัทธิไศวนิกาย มักเรียกกัน

ว่า พระอีศวร ในยุคฤคเวทยังไม่ปรากฏนามพระศิวะ แต่ประมาณ 3,000 ปีมาแล้วปรากฏนามเทพเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ 2 
องค์คือ วิษณุ (Visánáu) และรุทระ (Rudra) แต่ท่ีเด่นด้านความดุร้ายคือ เทพรุทระ ภายหลังยุคฤคเวทเชื่อกันว่า 
เทพรุทระ นั้นได้พัฒนามาเป็นเทพผู้ย่ิงใหญ่คือพระศิวะนี้เอง ตามหลักตรีมูรติพระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ทําลาย ด ู

Arthur Anthony Macdonell, A History of Sanskrit Literature (New York: D. Appleton and Company, 

1900), 74. 
13เป็นลักษณะของพรหมันท่ีสามารถอธิบายได้ ในคัมภีร์อุปนิษัทสมัยหลังได้กล่าวว่ามี 3 ลักษณะ คือ 

sat- ความจริง หรือ ธรรมชาติ, cit- คิดได้ ไม่ล่องลอย, aÆnanda- ความสุข ดู Paul Deussen, The Philosiphy of  

The Upanishads (Delhi: Oriental Publishers, 1972), 128. 
14เป็นสัญลักษณ์และพยางค์อันศักด์ิสิทธิ์เนื่องในศาสนาพราหมณ์ เป็นการรวมตัวกันของอักษรท้าย

พยางค์แห่งนามเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์ ท่ีเรียกว่าตรีมูรติ คือ พระวิษณุ พระศิวะ และพระพรหมา ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจ
หลักของชาวฮินดู ดู Ibid., 121-122;  and Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 16th ed. (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 2011), 235-236. 
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โศลกที่ 2 ศารทูลวิกรีฑิตะฉันท์ 
[2]   ruÆpamá  yasya  navendumanádáitaßikhan  trayyaÆhá  pratítamá  paramá 

 víjamá  vrahmaharíßvarodayakaramá  bhinnamá  kalaÆbhis  tridhaÆ | 
 saÆksáaÆdaksáaram  aÆmananti  munayo  yogaÆdhigamyan  namas 

 samásiddhyai  pranáavaÆtmane  bhagavate  tasmai  ßivaÆyaÆstu  vahá || 
คําแปล : เพ่ือความสําเร็จ ขอให้ความนอบน้อมของพวกท่านจงมีแก่พระศิวะผู้เป็นเจ้า ผู้มีแก่นแท้ 
คือโอม ผู้มีรูปอันสูงสุดที่จะรู้ได้ด้วยพระเวทท้ังสาม ที่มียอดของมวยผมประดับด้วยพระจันทร์ข้างข้ึน 
ผู้เป็นเมล็ดเช้ือที่สร้างการเกิดข้ึนของ พระพรหมา พระหริ (พระวิษณุ) และพระอีศวร (พระศิวะ) ผู้
แตกต่างเป็น 3 ประการเพราะกลา15 ซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ด้วยโยคะ16 ซึ่งมุนีทั้งหลายเรียกว่าอักษร17 ที่
เห็นได้ด้วยตา (หมายถึงเห็นได้ด้วยตนเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
15กลา (kalaÆ) หมายถึง ความชํานาญ, ศิลปะศาสตร์ หรือ วิชาความรู้, ส่วนประกอบของมวลรวม 

หรือ ของสสารในโลกท้ังมวล, เสี้ยวท้ังหลาย ซ่ึงเสี้ยวในท่ีนี้ คือ เสี้ยวของพระจันทร์ ตามปกติพระจันทร์จะมีเสี้ยวสิบ
หกเสี้ยว เสี้ยวท้ังสิบหกนี้ทําให้พระจันทร์เต็มดวง, เป็นชื่อเรียกส่วนประกอบสามส่วนของการสังเวย (มันตระ, ทรัพย์
, ศรัทธา) ด ูMonier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 261. 

16โยคะ เป็นการปฏิบัติของพรหมวิทยาหรือเวทานตะ อันเป็นการรวมชีวาตมันเข้ากับปรมาตมัน หรือ
การรวมอาตมันเข้ากับพรหมัน สมาธิอันย่ิงใหญ่คือผลข้ันสุดท้ายของโยคะเพ่ือให้ตัวเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระ
อีศวรหรือพรหม ดู Paul Deussen, The Philosiphy of  The Upanishads, 382-395. และ ราชบัณฑิตยสถาน, 
พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2548), 585-586. 

17อักษร (aksáara) แปลว่า ไม่ผันแปร, ไม่รู้จักหมดสิ้น, เป็นชื่อของพรหมมัน, การเปล่งเสียง“โอม” ด ู
Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 3; and Paul Deussen, The Philosiphy of  The 
Upanishads, 111-112. 
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โศลกที่ 3 ศารทูลวิกรีฑิตะฉันท์ 
[3]   eka…praÆk  kalahamásavibhramagatihá  kaÆntonmadaÆ  yaÆ  satí 

 bhittvaÆṅgamá  gaganodgataÆtmarataye  yaÆ  taÆnavatvamá  punahá | 
 padmamá  maÆnasasamábhrátam  nijaruciprojjrámbhitamá  bibhratí 

 saÆ  ßaktiß  ßivas[yaÆ]ṅgatodayakarí  gaurí  paraÆ  paÆtu  vahá || 
 

คําแปล : ขอพระแม่เคารี18ผู้สูงสุด ผู้เป็นศักติ19ของพระศิวะ ผู้สร้างการเกิดข้ึนของร่างกายของพระ
ศิวะพระองค์น้ัน ซึ่งในตอนแรกมีเพียงหน่ึง ผู้มีการเดินงดงามเหมือนราชหงส์ ผู้เป็นนางสตีที่ซื่อสัตย์
ต่อสามี ผู้หลงในสามี จึงได้ทําลายร่างกายเพ่ือความสุขของตนในการข้ึนไปสู่สวรรค์ ผู้ซึ่งทรงไว้ซึ่ง
ความมีตัวตนอีกคร้ังหนึ่ง คือ ดอกบัวที่ถูกรองรับไว้ด้วยใจ20 ที่บานด้วยแสงของตัวเอง  
 
 
 
 
 
 

                                                            
18นามของพระนางปารวตี หรืออีกนามหนึ่ง คือ พระอุมาเทวี เป็นพระชายาของพระศิวะ สาเหตุท่ีได้

นามว่า “เคารี” เนื่องจากคร้ังหนึ่งพระศิวะตรัสเย้าพระนางว่ามีวรรณะสีดํา พระนางจึงเข้าไปบําเพ็ญทุกรกิริยาในป่า
อย่างอุกฏษฏ์ จนพระพรหมาต้องเสด็จมาประทานพรให้ทรงมีวรรณะสีทอง จึงมีอีกนามหนึ่งว่าพระนางเคารี 
(แปลว่า สีทอง) ด ูVettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), 576-

578. 
19ศักติมาจากธาตุ ศกฺ มีความหมายว่า แข็งแรง มีพลัง มีความสามารถ ช่วยเหลือ ดังนั้น ศักติ จึง

หมายถึง พลังความสามารถ ความแข็งแกร่ง ความคิดเร่ืองศักติในทางศาสนา คือ พลังงานของเพศสตรี ปรากฏในรูป
ของพระเทวีซ่ึงเป็นชายาของมหาเทพ พลังของศักติทําให้ชีวิตท้ังปวงดํารงอยู่ เป็นพลังอํานาจท่ีสูงสุดเทียบเท่า 
พรหมัน ศักติในไศวนิกายยึดถือ พระแม่อุมา พระนางเคารี พระนางปารวตี พระนางทุรคา หรือพระนางกาลี เป็น
พลังศักติของพระศิวะ ไวษณพนิกาย ยึดถือพระนางลักษมี เป็นพลังศักติของพระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ส่วนพระ
พรหมามีพลังศักติ เป็นพระนางสรัสวตี ดู ศุภมาศ เชยศักด์ิ, “เทวีมาหาตมยะ : การบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดี
สันสกฤต” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 16. 

20อีกนัยหนึ่ง มานัส (maÆnasa) หมายถึง ชื่อทะเลสาบซ่ึงอยู่บนยอดเขาหิมาลัย, ในมหาภารตะ สภา
บรรพได้กล่าวว่าอรชุนได้เคยไปเยือน ส่วนในวนบรรพได้กล่าวว่า ในเขตแห่งทะเลสาบน้ีผู้ซ่ือสัตย์และบูชาพระศิวะ
เชื่อว่าจะได้รวมเป็นหนึ่งกับพระศิวะในยุคสุดท้าย ผู้ได้อาบในท่ีนี้จะได้โมกษะ, ในพาลกัณฑ์แห่งมหากาพย์รามายณะ 
กล่าวว่า เป็นทะเลสาบดอกบัวท่ีพระพรหมาได้สร้างไว้ และเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําสรยุ ดู Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 474.  
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โศลกที่ 4 ศารทูลวิกรีฑิตะฉันท์ 
[4]   yenaitaÆni  jaganti  yajvahutabhugbhaÆsvannabhahásvannabhahá- 

 ksáityambhaháksáanáadaÆkarais  svatanubhir  vyaÆtanvataivaÆsátáabhihá | 
 uccaihá kaÆranáaßaktir  apratihataÆ  vyaÆkhyaÆyate  naksáaramá 
 jíyat  kaÆranáakaÆranamá  sa  bhagavaÆn  ardhenducuÆdáaÆmanáihá || 
คําแปล : พระผู้เป็นเจ้า ผู้มีพระจันทร์คร่ึงเสี้ยวเป็นป่ินปักมวยผม ผู้เป็นการณะของการณะ21  ผู้เป็น
ศักติคือการณะอันสูงสุดที่ได้รับการอธิบายโดยไม่ต้องใช้คําพูด พระองค์ทรงแทรกซึมโลกทั้งสามน้ีด้วย
รูปทั้งแปด คือ เจ้าภาพในพิธีบูชายัญ ผู้กินของบูชา (ไฟ) พระอาทิตย์ ลม ท้องฟ้า (อากาศ) ดิน น้ํา 
ผู้สร้างกลางคืน (พระจันทร์) ขอจงชนะ 
 
โศลกที่ 5 วสันตดิลกฉันท์ 

[5]   naÆraÆyanáan namata yo vibhutaÆmá vitanvan 

 lokatrayan tripadalaṅghitamaÆtram eva | 
 drásátávaÆ turíyapadam aÆpt[u] mivaÆdhunaÆpi 
 nidraÆcchalena vidadhaÆti samaÆdhim abdhau ||   
คําแปล : พวกท่านทั้งหลายจงน้อมไหว้พระนารายณ์22  ขณะกระจายความรุ่งเรืองไปยังสามโลก 
หลังจากได้เห็นโลกทั้งสามว่าสามารถข้ามได้เพียงด้วยการก้าวเท้า 3 ก้าวเท่าน้ัน จึงได้บําเพ็ญสมาธิอยู่
ในมหาสมุทร เพ่ือที่จะบรรลุถึงภาวะที่ 423 ราวกับว่าแกล้งบรรทมหลับ จนกระทั่งบัดน้ี 
 
 
 
 
 
                                                            

21ปฐมเหตุ, มูลเหตุ  ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 274. 
22พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ เป็นนามเทพเก่าแก่ เดิมทีเป็นเทพแห่งแสงในยุคพระเวท มหากาพย์

มหาภารตะกล่าวถึงพระวิษณุว่าเป็นโอรสองค์สุดท้ายของพระอาทิตย์ การถือกําเนิดจากเทพแห่งแสงอาทิตย์ในยุค
พระเวท ช่วยส่งให้พระวิษณุกลายเป็นเทพผู้ย่ิงใหญ่ในยุคต่อมา ตามหลักตรีมูรติพระนารายณ์ คือ พระผู้คุ้มครอง
รักษาโลก โดยปรกติพระวิษณุจะทรงประทับอยู่ท่ีเกษียรสมุทรบรรทมอยู่บนหลังอนันตนาคราช โดยมีพระชายาคือ
พระลักษมีมหาเทวี คอยฝ้าดูแลปรนิบัติอยู่ข้างๆ เสมอ พาหนะของพระวิษณุคือพญาครุฑ เม่ือโลกต้องประสบกับภัย
พิบัติพระองค์จะอวตารลงมาเพ่ือปราบทุกข์ยุคเข็ญ ผู้นับถือไวษณพนิกายจะนับถือพระวิษณุว่าเป็นเทพสูงสุด  ดู 
Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 864-866. 

23เชื่อกันว่าชีวะท้ังมวล มี 4 ภาวะ คือ 1.ชาครัต (JaÆgrat) สภาวะขณะต่ืนอยู่  2.สวัปนา (SvapnaÆ) 
สภาวะขณะฝัน  3.สุษุปติ (Susáupti) สภาวะขณะหลับลึก หลับสนิทไม่ฝัน  4.ตุรียะ (Turíya) ภาวะท่ีรวมเป็นส่วน
หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า ด ูVettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 336-337.  
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โศลกที่ 6 วสันตดิลกฉันท์ 
 ambhojabhuÆr  jjayati  yo  vadanaiß  caturbhir  
            oṅkaÆravaÆridaravmá  samam  ujjagaÆra | 

[6]   ksáetraÆhitan  tribhuvanodayapuÆranáaÆrtham 

 utsuÆnataÆm  iva  nayan  nijavíjam  aÆdyam || 
คําแปล : ขอพระองค์ผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา)24 ผู้เปล่งเสียงฟ้าร้องคือโอมออกมาพร้อมๆ กัน
ด้วยพระโอษฐ์ทั้งสี่ ราวกับว่าต้องการที่จะทําให้เมล็ดเช้ือของพระองค์ที่มีอยู่แต่ด้ังเดิมที่ถูกหว่านไว้
แล้วในนาให้งอกข้ึนมาใหม่ เพ่ือความสมบูรณ์ของการสร้างโลกทั้งสาม จงชนะ 
 
โศลกที่ 7 วสันตดิลกฉันท์ 
    mandaÆṅßumanádáalavinirggatavaÆridhaÆraÆ   
 mandaÆkiní  jayati  dhuÆrjjatáinaÆ  dhrátaÆ  yaÆ | 
 muÆrddhnaÆ  nagendratanayaÆrddhaßarírasandhehá 
 premaÆnuvandhamiva  darßayitum  prakrásátáam || 
คําแปล : ขอพระนางมันทากินี25 ผู้มีสายน้ําไหลออกจากวงกลมของพระจันทร์ ซึ่งถูกทรงไว้โดยพระ
เศียรด้วยพระศิวะ ราวกับว่าต้องการแสดง(ให้เห็น)ความผูกพันธ์ด้วยความรักอย่างมากมาย เพราะ
การติดกันของร่างกายครึ่งหนึ่งกับลูกสาวของท้าวหิมวัต (พระนางปารวตี) จงชนะ 
 
 
 
 
 
 

                                                            
24พระพรหมา (BrahmaÆ) นามเทพเจ้าองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ตามหลักตรีมูรติพระ

พรหมาคือ พระผู้สร้างโลกท้ังมวล “พรหมา” ไม่ใช่องค์เดียวกับ “พรหม” ในยุคอุปนิษัท พรหมาเป็นเทพท่ีเกิดขึ้นใน
สมัยหลัง คือ ในสมัย อิติหาสะ ได้แก่ มหาภารตะ รามายณะ และสมัยปุราณะ เป็นเทพเพศชายท่ีมีรูปร่างหน้าตา 
อย่างมนุษย์ มีพระสรัสวตีเป็นชายา ส่วน “พรหม” สมัยอุปนิษัท ไม่มีเพศ เป็นดวงวิญญาณท่ีมีอยู่ทุกหนแห่งใน
จักรวาล (world-spirit) “ปรมาตมัน” ก็เรียก ดู จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, บรรณาธิการ, พระตรีมูรติ (กรุงเทพฯ: 
เทวสถานโบสถ์พราหมณ์, 2546. หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสทรง
เจริญพระชนมายุ 75 พรรษา), 9. 

25ชื่อแม่น้ําคงคาบนสวรรค์ หรือ พระแม่คงคา ตามคติความเชื่อของอินเดีย พระองค์เป็นเทวีผู้ให้

กําเนิดสายน้ําคงคา ซ่ึงได้ความตามพาลกัณฑ์แห่งหนังสือรามายณะว่าเป็นธิดาท้าวหิมวัต(เขาหิมาลัย)กับพระนาง 
เมนา และเป็นเชษฐภคินีของพระนางอุมา ท้ังสองเป็นพระชายาของพระศิวะแห่งเขาไกลาศ แต่ถูกอัญเชิญมาสู่โลก
มนุษย์เพ่ือให้คนดีได้ชําระล้างบาปและมลทิน ดู  Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 474.     
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โศลกที่ 8 สรัคธราฉันท์ 
[7]  aÆsíd  aÆníraraÆßer  avanípatißiroratnamaÆlaÆrccitaÆṅghrir 

 vaÆlaÆdityaÆbhidhaÆno  py  arikulakamalopaplavaÆkhanádáacandrahá | 
 s[o]maÆkaunádáinyavaṅßaÆmvaratalatilako  bhuÆpatir  bhuÆrikírttir 
 ddordanádáoddyotitaÆninditapurabharitaÆmá  raÆjyalaksámímá  vahan  yahá || 
คําแปล : ได้มีพระเจ้าแผ่นดินผู้มีเกียรติขจรไกลไปทั่วทั้งแผ่นดิน ผู้มีฝ่าพระบาทถูกบูชาแล้วด้วยพวง
แก้วมณีบนศีรษะของพระเจ้าแผ่นดินจากทั่วมหาสมุทร แม้จะทรงพระนามว่า“พาลาทิตยะ” แต่ก็เป็น
ดุจพระจันทร์เพ็ญเพ่ือบีบคั้นหัวใจของเหล่าข้าศึก ผู้เป็นเคร่ืองประดับแห่งท้องฟ้าคือวงศ์โสมาและ
เกาณฑินยะ26 ผู้เถลิงสิริราชสมบัติที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่ในเมือง“อนินทิตปุระ” ที่รุ่งเรืองด้วย
อาชญาและพาหาของพระองค์ (ลงโทษด้วยอาชญาแต่ประทานรางวัลด้วยพระหัตถ์) 
 
โศลกที่ 9 ศารทูลวิกรีฑิตะฉันท์ 

[8]   proddráptadvisáataÆn  dadhad  yudhi  vadhuÆvaidhavyadíksávidhim 

 vaddhanan  yac  ßißiraÆmáßuraßmivißadaÆmá  satkírttimaÆlaÆmá  gunáaihá | 
 svarggadvaÆrapure  puranádáarapuraprasparddhisamávarddhane 
 saÆrthvaß  ßaÆrvvam  atisátáhipat  savibhavamá  liṅgamá  vidhaÆnaÆnvitam || 
คําแปล : พระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งการถือบวชเพราะการเป็นหม้ายของเหล่าภรรยาของข้าศึก ผู้ฮึกเหิมใน
การรบ ทรงผูกไว้ซึ่งพวงมาลัยอันเป็นเกียรติยศที่ดีงามสดใสดุจรัศมีของพระจันทร์ ด้วยคุณสมบัติ
ทั้งหลาย ได้สถาปนาซึ่งศิวลึงค์ที่สําคัญพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติอันเป็นไปตามพิธี (ถูกต้องตามพิธี) ณ 
เมือง“สวรคทวารบุรี” อันเจริญรุ่งเรืองแข่งกับเมืองของพระอินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26นางนาคโสมาและเกาณฑินยะเชื่อกันว่าเป็นต้นวงศ์ของกษัตริย์ฟูนันและกษัตริย์เขมรสมัยโบราณ 

ชื่อนี้มักปรากฏในจารึกอาณาจักรกัมพูชา โดยถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็นสายสกุลของกษัตริย์ อันแสดงถึงความชอบธรรม
ในการขึ้นครองราชย์ ดู George Cœdès,  The Indianized States of Southeast Asia, edited by Walter F. 

Vella; translated by Susan Brown Cowing (Honolulu: East-West Center Press, 1968), 37-38. 
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โศลกที่ 10 ศารทูลวิกรีฑิตะฉันท์ 
[9]   vrahmaksáatraparamáparodayakarí  tadbhaÆgineyí  satí   

 punáyaÆmá  naÆma  sarasvatíti  dadhatí khyaÆtaÆ  jagatpaÆvaní | 
 naÆnaÆmnaÆyagiraÆmá  gabhíram  adhikamá  paÆtramá  dvijaÆnaÆmá  varamá 
 sindhuÆnaÆm  iva  sindhuraÆjam  agamad  yaÆ  vißvaruÆpam  priyam || 
คําแปล : พระราชนัดดาของพระเจ้าพาลาทิตยะน้ัน ผู้เป็นนางสตีผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี27 ผู้ทรงกระทําการ
สืบวงศ์เป็นลําดับมา(ผู้กําเนิดสืบต่อกันมา)ระหว่างพราหมณ์กับกษัตริย์ ผู้ทรงพระนามท่ีเป็นมงคลว่า
“สรัสวดี” ถูกเรียกว่า“ชคัตปาวนี” (ผู้ชําระล้างโลก) พระนางน้ัน ได้เสด็จไปแล้วสู่สามีช่ือ“วิศวรูปะ” 
ผู้เป็นดุจภาชนะรองรับบทสวดแห่งคัมภีร์ต่างๆ อันลึกซึ้งมากมาย ผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่พราหมณ์ 
เหมือนแม่นํ้าสรัสวดี28(ซึ่งเป็นยอด)แห่งแม่น้ําทั้งหลายไหลไปสู่มหาสมุทร ฉะน้ัน 
 
โศลกที่ 11 สรัคธราฉันท์ 

[10]   somaÆdye  saÆrabhuÆte  nijakulanivahe  bhuÆridhaÆmmi  vyatíte 

 rudropendraÆmarendraprabhrátisuravarais  saṅgate  nandanaÆrtham | 
 tadvamáßaksáírasindhohá  pravikaritayaßahápaÆrijaÆtaÆbhijaÆtaÆ 
 lebhe  janmaÆvadaÆtaÆ  bhuÆvanahitakarí  yaÆ  dvitíyeva  laksámíhá || 
คําแปล : พระนางได้แล้วซึ่งการเกิดในหมู่ตระกูลของพระองค์มีนางโสมาเป็นต้น ที่แข็งแกร่งมีอํานาจ
ทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งล่วงผ่านไปแล้ว ที่ได้ผูกพันกับเหล่าเทพเจ้าผู้ประเสริฐ ต้ังต้นแต่พระรุทระ (พระศิวะ) 
พระวิษณุ และพระอินทร์ เพ่ือความสุขใจขณะเกิดยังต้นปาริชาติ29ที่มีช่ือเสียงขจรไปไกล (เกิด)จาก
ทะเลนํ้านมคือวงศ์น้ัน ผู้บริสุทธ์ิ เป็นผู้ทําประโยชน์แก่ชาวโลก ดุจพระลักษมีองค์ที่สอง 

                                                            
27คําว่า สตี หมายถึงหญิงซ่ึงเป็นภรรยาผู้ม่ันคงในความรักซ่ือสัตว์ต่อสามี ท่านกล่าวหมายเอาวีรกรรม

ของพระนางสตี ว่าตามคัมภีร์วิษณุปุราณะ พระนางสตีเป็นธิดาของท้าวทักษะประชาบดี เม่ือแต่งงานกับพระศิวะ 
ท้าวทักษะไม่เห็นชอบด้วยในสามีของพระนางจึงไม่ให้เกียรติและมักพูดจาดูหม่ินต่อหน้าทวยเทพทําให้เกิดความอับ
อาย ต่อมาพระนางสตีเห็นว่าตนเป็นเหตุให้สามีต้องได้รับความอับอายจึงได้โดดเข้ากองไฟฆ่าตัวตายเพื่บูชา ความรัก
ท่ีมีต่อสามี ดู  Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 724; และ กรมศิลปากร, เทวสตรี : คติพุทธ พราหมณ์ 
และความเชื่อในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548), 19-20.   

28“สรัสวดี” เป็นชื่อแม่น้ําสายเก่าแก่สําคัญสายหนึ่งท่ีศักดิ์สิทธ์ิในอินเดียโบราณช่วงยุคพระเวท 
(ประมาณ 3,500-3000 ปีมาแล้ว) น่าจะเหือดแห้งหายไปภายหลังยุคประเวท และเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําสายสําคัญ
ต่างๆ ในอินเดีย นักวิชาการมีความเห็นว่า “สรัสวดี” คล้ายกับคําว่า “ทฤษวติ” อันเป็นแม่น้ําสายเล็กๆ ในเขต
ทะเลทรายพรหมาวตะ ปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยแล้ว ซ่ึงต่อมาได้เป็นนามของเทพี ดู กรมศิลปากร, เทวสตรี : คติ
พุทธ พราหมณ์ และความเชื่อในประเทศไทย, 41.   

29ต้นปาริชาติ ประวาลพฤกษ์, เป็นต้นไม้แห่งความสมปรารถนา  เกิดมาจากการกวนเกษียรสมุทร

ของพวกเทวดาและอสูร พระอินทร์ได้นําไปปลูกในสวนนันทวันบนเทวโลก ดู Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 284; and Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 620. 
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โศลกที่ 12 ศารทูลวิกรีฑิตะฉันท์ 
[11]   yaÆ  naÆmnaÆpi  mahendradevyabhihitaÆ  bhuÆbhrátsutaiveßvarí 

 deví  divyavilaÆsiníbhir  asakrát  saṅgíyamaÆnastutihá | 
 bhaÆsvadvaṅßa  −  −    puraÆdhíßaÆvaníßaÆtmajo   
 yaÆmá  samápraÆpya  mahendravarmmanrápatis  saÆrthaÆm  adhaÆd  íßataÆm || 
คําแปล : พระนางน้ัน แม้เป็นเพียงพระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอิสริยยศย่ิงใหญ่ ก็เป็นดุจเทพธิดา 
มีคําสดุดีที่ถูกขับกล่อมหลายคร้ังโดยนางฟ้าทั้งหลาย จึงถูกขนานพระนามว่า“มเหนทรเทวี” 
พระราชาพระนามว่า “มเหนทรวรมัน” ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าแห่งเมือง.......... 
หลังจากได้รับ(อภิเษกสมรส)ซึ่งพระนางนั้นแล้ว ได้ทรงไว้ซึ่งความย่ิงใหญ่ พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ 
 
โศลกที่ 13 สรัคธราฉันท์ 

[12]   laksámímá  tíksánáetaraÆmáßor  adhikam  adharayan  dhvastadosáaÆndhakaÆro 

 vaddhnan  padmaÆnuvandhamá prakatáitatapasaÆ  tena  patyaÆ  prajaÆnaÆm | 
 devyaÆn  tasyaÆm [adi] tyaÆn  divasakara  ivotpaÆditahá  kaßyapena 
 ßriÆmadraÆjendravarmmaÆvanipatir  abhavat  tejasaÆm  aÆkaro  yahá || 
คําแปล : พระราชาทรงพระนามว่า“พระเจ้าราเชนทรวรมัน”ผู้ขณะท่ีทรงไว้ซึ่งความงดงามที่
เหนือกว่ารัศมีของพระจันทร์ ผู้ไม่มีข้อบกพร่องและความด่างพร้อย ขณะที่ผูกเอาไว้ซึ่งพวงมาลัยแห่ง
ดอกบัวด้วยตบะท่ีถูกทําให้ปรากฏแล้ว ได้ถูกทําให้เกิดข้ึนแล้วโดยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น ใน
มเหสีพระองค์น้ัน เหมือนพระอาทิตย์30ถูกทําให้เกิดในนางอทิติโดยฤษีกัศยปะ พระเจ้าราเชนทรวรมัน
น้ันได้เป็นบ่อเกิดแห่งอํานาจทั้งหลาย 
 
โศลกที่ 14 ตริษฏุภฉันท์       

[13]   dugdhaÆmvuraÆßer  iva  puÆrnánáacandraß 

 canádáaÆṅßuratnaÆd  iva  citrabhaÆnuhá | 
 ßuddhaÆnvayaÆd  yo  nitaraÆmá  vißuddhahá 
 praÆdurbabhuÆvaÆkhilabhuÆpavandyahá || 
คําแปล : พระองค์ผู้บริสุทธ์ิอย่างย่ิง ควรถูกน้อมไหว้โดยพระราชาท้ังหลายทั้งมวล ได้เกิดข้ึนแล้วจาก
วงศ์ที่บริสุทธ์ิ เหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่เกิดจากทะเลนํ้านม ดุจไฟวิเศษเกิดจากแก้วของพระอาทิตย์ 
(จิตฺรภานุ)  
 
 
                                                            

30พระอาทิตย์ หรือในภาษาไทยว่า สุริยเทพ มีปรากฏในคัมภีร์ฤคเวท และในคัมภีร์ปุราณะ ในไตร
เพทมีนามว่าพระมารตาณฑะเป็นโอรสองค์ท่ี 8 ของนางอทิติกับฤษีกัศยป จัดเป็นเทพเก่าแก่ท่ีมและได้รับการนับถือ
มากอีกองค์หนึ่ง เป็นเทพผู้ให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่โลก ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 770. 
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โศลกที่ 15 ตริษฏุภฉันท์        
 tejaháprakaÆßas  tamaso  vinaÆßo 
 dißamá  prasaÆdahá  sphutáataÆ  kalaÆnaÆm | 
 yattigmatejas  tuhinaÆṅßukrátyamá 
 yenodaye  tan  nikhilamá  vitene || 
คําแปล : แสงแห่งไฟเป็นความพินาศแห่งความมืดมน เป็นความแจ่มแจ้งของทิศทั้งหลาย เป็นความ
ชัดเจนแห่งเสี้ยวทั้งหลาย (ของพระจันทร์) รัศมีของพระอาทิตย์ และหน้าที่ของพระจันทร์ ทั้งหมดน้ัน
ถูกแผ่ไปโดยพระองค์ ในเวลาอุทัย 
 
โศลกที่ 16 ตริษฏุภฉันท์ 

[14]   ramyo  pi  samyakprasavena  saumyahá 

 santaÆnakas  santatam  udgatena | 
 mahaÆphalamá  yamá  samavaÆpya  bhuÆmnahá 
 ruroha  kotáimá  ramanáíyataÆyaÆhá || 
คําแปล : ต้นสันตานะกะ31 แม้จะงดงามยังมีความดีเพราะการออกผลที่ดี โดยพระราชาพระองค์น้ันที่
เจริญขึ้นอย่างต่อเน่ืองหลังจากได้รับผลอันย่ิงใหญ่จากแผ่นดินก็งอกข้ึนไปสู่ยอดแห่งความงดงาม  
 
โศลกที่ 17 ตริษฏุภฉันท์ 
 vivarddhamaÆno nvaha[mi]ddhakaÆntir 
 vapurvißesáenáa  manoharenáa | 
 yas  sarvvapaksáodayam  aÆdadhaÆnas 
 tiraccakaÆraiva  himaÆṅßulaksámím || 
คําแปล : พระองค์ผู้มีความงามเด่นชัดรุ่งเรืองเพ่ิมขึ้นทุกๆ วัน ด้วยความงามชนิดพิเศษที่ดึงดูดใจ ทรง
ไว้ซึ่งการเพ่ิมขึ้นในปักษ์ทั้งหมด เหมือนกับว่าจะบดบังซึ่งความงามของพระจันทร์เอาไว้ 
 
โศลกที่ 18 ตริษฏุภฉันท์ 

[15]   yaß  ßaißave  py  aÆßu  tathaÆ  kalaÆbhihá  

 puÆrnánáo nvahamá  ßabdagunáe  tidíptahá | 
 yathaÆ  kalaÆvattvam  apíndulabdhanÁ 
 jaÆdáyaÆnvitamá  duÆram  adhaßcakaÆra || 
คําแปล : แม้ในขณะทรงพระเยาว์ พระองค์ก็ทรงบริบูรณ์ด้วยศิลปวิทยา (กลา) อย่างรวดเร็วทุกๆ วัน 
ทรงรุ่งเรืองเหลือเกินในคุณสมบัติด้านศัพท์ เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงอยู่เหนือความมีเสี้ยวที่
พระจันทร์ต้องได้รับ และทรงทําความโง่เขาให้ห่างไกล ฉะน้ัน 

                                                            
31ชื่อของต้นกัลปพฤกษ์ เป็นหนึ่งในห้าของต้นกัลปพฤกษ์บนสวรรค์ ดู Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 328; and Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1142. 
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โศลกที่ 19 ตริษฏุภฉันท์ 
 nirasya  dosáaÆ[n  pra]saramá  sphurantí 
 prakaÆßitaÆrthaÆ  bhuvane  ßnuvaÆnaÆ | 
 vidyaÆnavadyena  mukhena  yasya 
 praÆk  samágatainíva  dinasya  díptihá || 
คําแปล : ความรู้ที่มีความหมายที่ชัดเจ้งภายหลังจากที่ได้สลัดทิ้งไปซึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ได้แผ่กระจาย
ไปทุกหนแห่ง โดยแทรกซึมเข้าไปในโลก โดยปากที่ไม่มีข้อตําหนิของพระองค์ เป็นเหมือนแสงสว่าง
ของตอนกลางวันที่ส่องสว่างรวมกันทางทิศตะวันออก 
 
โศลกที่ 20 ตริษฏุภฉันท์ 

[16]   aÆsaÆdya  ßaktimá  vivudhopanítaÆm  

 maÆheßvarímá  jnÁaÆnamayím  amoghaÆm | 
 kumaÆrabhaÆve  vijitaÆrivarggo  
 yo  dípayaÆm  aÆsa  mahendralaksámím || 
คําแปล : พระองค์ เมื่อครั้งเป็นพระราชกุมารได้ทรงชนะหมู่ศัตรูแล้ว ภายหลังที่ได้อํานาจอันเป็นของ
พระศิวะที่พวกเทวดานําเข้าไปหา ซึ่งเป็นตัวความรู้อันไม่เป็นโมฆะ ได้ทําให้มเหนทรวรลักษมีปรากฏ
ชัดแล้ว 
 
โศลกที่ 21 ตริษฏุภฉันท์ 

práthupratíta[pra]thitagunáaughais  
  sadvaṅßajaÆtam  prathane  pradhaÆnam | 
  dhanur  mahat  ksáatrakulaÆnÁ  ca  tulyam  
  yaß  ßiksáayaÆ  naÆmayati  sma  tuṅgam || 
คําแปล : พระองค์ได้ทําให้ธนูที่เป็นเจ้า(ยอด)ในการยิงที่เกิดแล้วในตระกูลไม้ไผ่ที่ดี และทําตระกูล
นักรบที่ย่ิงใหญ่ที่สูงส่งให้น้อมลงมาเสมอด้วยกันแล้วด้วยความความรู้ ด้วยคุณสมบัติมากมายที่ถูก
ขยายออกไป เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
 
โศลกที่ 22 ตริษฏุภฉันท์ 

[17]   ßisátáopatisátáam  pratipadya  sadyahá 

 ksáetramá  yam  utkrásátáamakrásátáapacyam | 
 ßraddhaÆmbhasaÆ  siktam  aruksáad  uccaiß 
 ßaÆstrasya  caÆstrasya  ca  víjam  agryam || 
คําแปล : เมล็ดพืชแห่งตําราวิชาการและวิชาอาวุธที่ดีเยี่ยม ที่ไม่ถูกถอนและถูกต้ม คร้ันมาถึงพระองค์
ผู้ถูกสอนและอบรมแล้ว ผู้เป็นดุจนาที่ถูกไถเตรียมไว้ดีแล้ว ถูกราดแล้วด้วยนํ้าคือศรัทธาก็ได้งอกสูงขึ้น
ในทันที 
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โศลกที่ 23 ตริษฏุภฉันท์ 
 yas  sarvatas  sarvagunáaÆn  patáimnaÆ  
 ruces  sadaÆ  dhaÆravißesáam  ujjhan | 
 upaÆdade  lokahitaÆya  bhaÆsvaÆn  
 rasaÆn  iva  pratyaham  astatandrihá || 
คําแปล : พระองค์รับเอาซึ่งคุณทั้งหมดจากทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ปล่อยออกมาอยู่ซึ่งสายธารวิเศษ
แห่งความพอใจตลอดเวลา เหมือนพระอาทิตย์ส่องแสงรับเอาสายนํ้าเพ่ือประโยชน์แก่ชาวโลกอยู่ทุกๆ
วันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  
 
โศลกที่ 24 ตริษฏุภฉันท์  

[18]   udyaÆnabhaÆgasya  vasantasampad  

 ivaÆmárátaÆṅßor  iva  paurnáamaÆsí | 
 aÆmusánáatí  yasya  vißesáaßobhaÆ  
 samujjajrámbhe  navayauvanaßríhá || 
คําแปล : ความสมบูรณ์แห่งฤดูใบไม้ผลิของส่วนแห่งอุทยาน และพระจันทร์เต็มดวงอันมีในวันเพ็ญ ดู
เหมือนจะขโมยความงดงามอย่างวิเศษของพระองค์ซึ่งเหมือนพระจันทร์ไป (แต่) ความงามจากความ
เป็นหนุ่มใหม่ๆ กลับเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ 
 
โศลกที่ 25 ตริษฏุภฉันท์ 
 yatraÆpi  pumálomahatahá  prakrátyaÆ 
 niruÆpitamá  laksánáam  astaßesáam | 
 kenaÆpyasaÆmákhyaÆgamavad  vibhaÆvyamá  
 prakaÆßayaÆm  aÆsa  maheßabhaÆvam || 
คําแปล : แม้ลักษณะทั้งหมดของปุรุษะ32และมหัต33 ถูกทําให้ปรากฏแล้วร่วมกันกับประกฤติ34 ใน
พระองค์ พระองค์ก็ได้ประกาศแล้วซึ่งความเป็นใหญ่ (ความเป็นเทพเจ้าสูงสุด) ซึ่งทําให้มีขึ้นมาได้ด้วย
ลัทธิสางขยะ35และคัมภีร์ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงไม่ได้ 

                                                            
32ปุรุษะ หมายถึง ชีวาตมัน, อาตมัน ด ูMonier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 637.    
33มหัต หรือ พุทธิ คือ สติปัญญา ทําให้เกิดความม่ันใจและการตกลงใจ  ดู Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 794. 
34ประกฤติ หมายถึง สสาร, ปฐมธาตุ, มูลเดิม, ท่ีเกิด, รากเหง้า, ธรรมชาติ, สาระสําคัญ, เหตุการณ์ ด ู

Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, vol. 2, 356. 
35ลัทธิสางขยะ เป็นลัทธิปรัชญาฮินดูท่ีเก่าแก่สุดในบรรดาลัทธิ 6 มีมาก่อนพุทธกาล ประมาณกันว่า

ราวหนึ่งศตวรรษก่อนพุทธกาลเป็นอย่างช้า ส่วนผู้รวบรวมปรัชญาสางขยะนํามาต้ังเป็นลัทธิใหม่ก็คือ ท่านฤษีกปิละ 
โดยท่านได้แต่งคัมภีร์สางขยปรวจนสูตรข้ึน ดู สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ (กรุงเทพฯ: บพิธ
การพิมพ์, 2521), 163-164. 
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โศลกที่ 26 ตริษฏุภฉันท์ 
[19]   baÆlyaÆt  pravráddham  prabhrátiprabhuÆtamá 

 yad  yasya  saundaryyam  ananyalabdham | 
 dhruvamá  vidhaÆtaÆvayavícakaÆra  
 tad  ranÁjayan  yauvanakaÆntim  ráddhaÆm || 
คําแปล : ความงดงามใดของพระองค์ที่เพ่ิมพูนขึ้นต้ังแต่ยังเป็นเด็ก ที่มีมาแล้วต้ังแต่ต้น ที่คนอ่ืนไม่เคย
ได้รับ พระผู้สร้าง (พระพรหมา) เมื่อจะแต่งแต้มความงามในตอนเป็นหนุ่มให้สมบูรณ์ ได้กระทําความ
งามน้ันให้เป็นองค์ประกอบอย่างถาวร 
 
โศลกที่ 27 ตริษฏุภฉันท์ 
 nirudhyamaÆnas  satatam  manobhuÆr 
 yyasya  sphutáe  nuÆtanayauvane  pi | 
 saundaryyasandarßanajaÆtalajja  
 ivaÆntikan  nopasasarpa  darppaÆt || 
คําแปล : แม้ในเวลาที่ความเป็นหนุ่มของพระองค์ปรากฏชัดเจนแล้วในบัดน้ี กามเทพ36ผู้ถูกขัดขวาง
อย่างต่อเน่ืองก็ไม่อาจเล็ดลอดเข้าไปใกล้ได้ เพราะความหย่ิงยโส เหมือนกับว่ามีความละอายเกิดแล้ว
จากการเห็นความงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

36กามเทพ กําเนิดของกามเทพมีหลายตํานาน ในคัมภีร์ปุราณะบางเล่มว่าเป็นโอรสของพระนางธรมะ

กับพระพรหมา เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก โดยมีเทวลักษณะเป็นเทพบุตรรูปงามถือคันธนูท่ีทําจากต้นอ้อยและดอกไม้
นานาพันธ์ุ โดยมีผึ้งต่อกันเป็นสายธนู มีหน้าท่ีมอบความรักให้แก่มวลสรรพส่ิงโดยยิงลูกศรปักอก เม่ือเท่ียวไปในที่
ต่างๆ มีนกแก้วเป็นเทพพาหนะ และมีพระนางรตีเป็นพระชายา มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ อนังคะ, มโนภู, สมระ, 
รติกานตะ, ปุษปวาน เป็นต้น กวีมักนําความงามของกามเทพมาเปรียบเทียบเพื่อใช้ยกย่องบุรุษผู้มีความงามว่ามี
ความงามดั่งกามเทพ ด ูMonier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 785; and  Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 38.     
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โศลกที่ 28 ตริษฏุภฉันท์ 
[20]   yasyaÆṅgalaÆvanáyam  ananyaruÆdáhamá  

 drásátávaÆ  ratihá  premanimílitaÆksáí | 
 manye  na  mene  patim  aÆtmanínamá 
 pinaÆkinetraÆgnißikhaÆvalídáham || 
คําแปล : นางรติ37ครั้นได้เห็นซึ่งความงดงามแห่งพระวรกายของพระองค์ซึ่งคนอ่ืนไม่เคยมี จึงเป็นผู้มี
ตาที่หลับพร้ิมไปด้วยความรัก คงจะไม่คิดถึงสามีของตนผู้ถูกเปลวไฟจากตาของพระศิวะแลบเลียอยู่
เสียเป็นแน่ 
 
โศลกที่ 29 ตริษฏุภฉันท์ 
 dhanurvvikarsáapratatorußaktir 
 yuvapravíro  yuvaraÆjalaksámín | 
 ayonijaÆmá  yo  janakopanítaÆmá 
 sítaÆmá  satímá  raÆma  ivoduvaÆha || 
คําแปล : พระองค์ผู้มีอํานาจอันย่ิงใหญ่ที่แผ่ไปทั่วด้วยการโก่งธนู เป็นผู้กล้าหาญในหมู่คนหนุ่ม ทรงไว้
ซึ่งความงามแห่งพระยุพราช ซึ่งไม่ได้เกิดจากฝ่ายมารดา (แต่) ถูกนํามาโดยพระชนก ดุจพระรามทรง
ไว้ซึ่งนางสีดาผู้เป็นนางสตีที่สัตย์ต่อสามีที่พระชนกนํามาให้แล้ว ฉะน้ัน 
 
โศลกที่ 30 ตริษฏุภฉันท์ 

[21]   yadaÆrkkavimvaÆd  iva  hemakumbhaÆd  

 ambhomrátenaÆgalataÆbhisáekahá | 
 tataháprabhráty  eva  vivráddhibhaÆjaÆ  
 bhuÆtamá  himaÆṅßor  iva  yasya  laksámyaÆ || 
คําแปล : เมื่อใด พระองค์เป็นผู้ได้รับการอภิเษก(รด)จากนาคลดา38ด้วยนํ้าอมฤตจากหม้อทองคําซึ่งมี
สัณฐานเหมือนพระอาทิตย์ จําเดิมแต่นั้นเป็นต้นมาความงามของพระองค์ทรงมีเพ่ิมพูนข้ึนเรื่อยๆ ดุจ
ความงามของพระจันทร์ ฉะน้ัน 
 
 

                                                            
37นางรติเทวี เป็นนามภรรยาของพระกามเทพ เรื่องราวในตอนนี้ความว่า เม่ือคร้ังพระศิวะมุ่งปลีก

วิเวกเพ่ือบําเพ็ญพรต พระนางปารวตีได้ไปขอร้องพระกามเทพเพ่ือให้พระศิวะมาสนใจ เม่ือกามเทพให้แผลงศร
ออกไปยังพระศิวะ พระศิวะก็ได้เบิกตาท่ีสามเผาทําลายพระกามเทพจนเป็นเถ้าถ่าน กามเทพจึงมีอีกนามหนึ่งว่า 
“อนังคะ” แปลว่า ผู้ไม่มีร่างกาย ด ู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 38, 644-645.     

38เถาวัลย์งู, เถาวัลย์ชนิดพิเศษเป็นปล้องเป็นท่อภายใน, มะกอก, ต้นหมาก ดู Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 533. 
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โศลกที่ 31 ตริษฏุภฉันท์ 
 snaÆnaÆmvubhis  tívram  amantravandhyais  
 tejonalo  yasya  samedhate  sma | 
 tatsparddhayevaÆßrujalaihá  patadbhir  
 ddvisáaÆm  samamá  ßokahutaÆßano pi || 
คําแปล : รัศมีแห่งอํานาจของพระองค์ที่ลุกโชนแล้วอย่างรุนแรง ด้วยนํ้าสําหรับทรงสนานอันไม่เปล่า
ประโยชน์เพราะมนต์ แม้ไฟแห่งความเศร้าโศกของศัตรูทั้งหลายก็ลุกโชนแล้วพร้อมกัน ด้วยนํ้าตาอัน
ตกลงมาแล้ว ราวกับจะแข่งขันกับอํานาจของพระองค์น้ัน 
 
โศลกที่ 32 ตริษฏุภฉันท์ 

[22]   alamákrátenaÆkrátakaiß  ßrutaÆdyair  

 hrádyais  nnijaÆṅgaiß  ca  nisarggakaÆntaihá | 
 agraÆmyabhuÆsáopacayena  yena  
 vibhuÆsáanáam  maṅgalam  ity  upaÆttam || 
คําแปล : เครื่องประดับอันเป็นมงคลน้ันถูกยึดไว้แล้วอย่างน้ีโดยพระองค์ ด้วยการให้เครื่องประดับที่
ไม่ใช่ของชาวบ้านจํานวนมาก อันถูกประดับแล้วโดยที่ไม่ได้สร้างขึ้นมา มีการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น ที่
ประกอบด้วยใจที่โอบอ้อมอารี และด้วยร่างกายของตนที่งดงามโดยธรรมชาติ 
 
โศลกที่ 33 ตริษฏุภฉันท์ 
 navaÆmá  navaÆmá  dhyaÆnamahaÆbhisáeke  
 yo  bhuktaratnaÆbharanáo  babhaÆra | 
 pítaÆmbhasahá  kumbhabhavena  laksámím 
 ambhonidher  udgataratnaraÆßehá || 
คําแปล : ในการอภิเษกที่ยิ่งใหญ่คือธยาน (สมาธิ) พระองค์ทรงใช้สอยอาภรณ์ที่ประดับด้วยรัตนะ 
ทรงไว้แล้วซึ่งพระลักษมีใหม่ๆ จากกองรัตนะที่ลอยขึ้นมาแล้วจากมหาสมุทรที่มีนํ้าถูกด่ืมแล้วโดยฤษีผู้
เกิดจากหม้อ (ฤษีอคัสตยะ39) 
 
 
 
 

                                                            
39ฤษีอคัสตยะ โอรสของมิตรวรุณเทพกับนางอัปสรอุรวศี ท่านเกิดมาในหม้อน้ําของฤษีวศิษฏะ อัน

เนื่องมาจากครั้งท่ีมิตรวรุณเทพได้เห็นนางอุรวศีเทพีผู้มีความงดงาม ทําให้หยดน้ําเชื้อหลั่งลงมาในหม้อของฤษี
ดังกล่าว เป็นมหาฤษีผู้บําเพ็ญตะบะอย่างอุกฤษฏ์จนมีฤทธิ์อํานาจเป็นท่ีเกรงกลัวของเหล่าเทวดาและอสูร เป็นฤษีผู้มี
ชื่อเสียงมากในฐานะนําพระเวทไปส่ังสอนจากอินเดียเหนือสู่อินเดียใต้ ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 

4-9.     
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โศลกที่ 34 ตริษฏุภฉันท์ 
[23]   uccaÆvacair  uccapadaÆdhiruÆdáhair  

 grahair  bhiyeva  krátavigraho  pi | 
 aÆropito  yas  svayam  apy  akaÆṅksáas  
 simáhaÆsane  haÆtáakaßailatuṅge || 
คําแปล : แม้พระองค์เองจะไม่มีความต้องการก็ได้ทะยานข้ึนไปโดยตําแหน่งที่สูงแล้ว บนราชบัลลังก์ที่
สูงส่งเหมือนเขาพระสุเมรุ40 ถึงจะเป็นผู้ทําสงครามก็เหมือนกับจะกลัวดาวนพเคราะห์ทั้งหลายจะโคจร
ผิดทาง  
 
โศลกที่ 35 ตริษฏุภฉันท์ 
 yasyaÆṅgakaÆntehá  kva  tathaÆnavadyam  
 vidyeta  manye  py  upamaÆnam  anyat | 
 samákraÆntam  aÆdarßatale  pi  vimvam  
 anarham  aÆdhaÆravaßan  nijamá  yat || 
คําแปล : สําหรับความงดงามแห่งพระวรกายของพระองค์แล้ว จะหาอุปมาสักอย่างหน่ึงที่ไม่มีข้อ
ตําหนิ (สมบูรณ์) เช่นน้ันได้ ณ ที่ใดเล่า ภาพสะท้อนของพระองค์ซึ่งปรากฏที่พ้ืนกระจกเป็นสิ่งที่ไม่
คู่ควรมาเปรียบเทียบกับพระองค์เลย 
 
โศลกที่ 36 ตริษฏุภฉันท์ 

[24]   yaÆtraÆbhisáikte  patataÆmbhasaÆrdraÆ 

 vasundharaÆ  vaÆridhicaÆrukaÆnÁcí | 
 uÆrdhvícakaÆraikam  ivaÆtapatramá 
 yaßassphurac  candrakalaÆvadaÆtam || 
คําแปล : เมื่อพระองค์ได้รับการอภิเษกแล้ว ผืนแผ่นดินที่มีมหาสมุทรเป็นเข็มขัดที่สวยงามก็เปียกชุ่ม
ด้วยนํ้าที่ตกลงมาแล้ว เหมือนกับจะยกข้ึนซึ่งมหาเศวตฉัตรเพียงหน่ึงเดียวที่สั่นไหวด้วยเกียรติยศซึ่งมีสี
ขาวดุจเสี้ยวของพระจันทร์ 
 
 
 

                                                            
40เขาพระสุเมรุ คือ ภูเขาศักด์ิสิทธ์ิในท่ามกลางเจ็ดทวีป, ภูเขาท่ีเป็นหลักของโลกท่ีมีขนาดใหญ่และสูง

มาก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล เป็นท่ีอยู่ของสิ่งมีวิญญาณในภพและภูมิต่างๆ นับแต่สัตว์นรก สัตว์
เดรัจฉาน ไปถึงมนุษย์ นาค ครุฑ ยักษ์มาร คนธรรพ์ ฤษี และเทวดา, แม่น้ําคงคาไหลมาจากยอดภูเขาน้ี, คัมภีร์
ปุราณะว่า ท่ีประทับของพระศิวะ อยู่บนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงมีสีทอง (HimavaÆn) ดู Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 462-463;  and Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 833. 
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โศลกที่ 37 ตริษฏุภฉันท์ 
 svalaksáanáalaksáitasarvvasampat- 
 phalamá  samaÆkhyaÆti  puro  vipaÆkam | 
 yasyaÆßisáo  vipraganáaprayuktaÆhá  
 krátaÆnuvaÆdaÆ  iva  sambabhuÆvuhá || 
คําแปล : ผลอันพร้อมสรรพที่กําหนดไว้แล้วด้วยลักษณะของตนเอง ย่อมประกาศซึ่งความสุกงอม 
(เผล็ดผล) ไว้ล่วงหน้า อาเศียรวาทของพระองค์ที่ถูกใช้โดยหมู่พราหมณ์ได้เป็นเหมือนการพูดซ้ําอีก 
ตามที่เป็นจริง 
 
โศลกที่ 38 ตริษฏุภฉันท์ 

[25]   dvirephamaÆlaÆ  iva  paÆrijaÆtaÆn  

 dhiyo  munínaÆm  iva  caÆtmayogam | 
 vyaÆpaÆram  anyanÁ  jagataÆmá  vihaÆya  
 dráßo  dvití[yamá]  pratipedire  yam || 
คําแปล : ตาทั้งหลายของชาวโลกละทิ้งแล้วซึ่งกิจกรรมอ่ืนๆ ได้มุ่งไปแล้วยังพระองค์เป็นครั้งที่สอง 
เหมือนแถวของหมู่ผึ้งมุ่งไปท่ีต้นปาริชาติทั้งหลาย และเหมือนกับปัญญาของมุนีทั้งหลายมุ่งไปรวมอยู่
กับอาตมโยคะ (การรวมเข้ากับอาตมันหรือพระเจ้า) 
 
โศลกที่ 39 ตริษฏุภฉันท์ 
 itas  tato  vidyud  ivaÆdyutac  chrís  
 taÆvan  nrápaÆnáaÆm  pracalaÆ  prakrátyaÆ | 
 ramyaÆ  ßarat  praÆdurabhuÆn  na  yaÆvad 
 yadíyayaÆtraÆsamayo  nirabhraÆ || 
 

คําแปล : ตราบใดที่ฤดูใบไม้ร่วง41อันน่าร่ืนรมย์ไม่มีเมฆ เป็นเวลาที่การเดินทัพของพระราชาพระองค์
น้ันยังมิได้ปรากฏแล้ว ตราบน้ัน พระศรีของพระราชาท้ังหลายก็หว่ันไหวตามธรรมชาติ ไม่สดใส 
เหมือนกับสายฟ้าแลบทางนี้บ้างทางโน้นบ้าง 
 
 
 
 
 

                                                            
41ศรัทกาล หรือ ฤดูใบไม้ร่วง เป็นช่วงท่ีไม่มีฝนจึงไม่มีสายฟ้าแลบ ท้องฟ้าแจ่มใส มีระยะเวลา 2 

เดือน ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 533. 
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โศลกที่ 40 ตริษฏุภฉันท์ 
[26]   tívraÆstraníraÆjanaraÆjitaßrír  

 ddípto  mahaÆmanádáaladíksáayaÆ  yahá | 
 vidyaÆṅgamantraiß  ca  krátaÆtmaguptir  
 asaÆ[dhaya]t  siddhim  udaÆrabhuÆtim || 
คําแปล : พระองค์ผู้มีพระศรี42ที่รุ่งเรืองแล้วด้วยพิธีสมโภชอาวุธให้กล้าแกร่ง ทรงส่องแสงแล้วด้วยพิธี
การเตรียมรบทั่วมหามณฑล และได้ทําการคุ้มครองพระองค์เองด้วยมนตร์ในพระเวทและเวทางคะ43 
ได้ทรงทําความสําเร็จให้ถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดแล้ว 
 
โศลกที่ 41 ตริษฏุภฉันท์ 
 yasmin  vidhaty  apracalatpataÆkaÆmá  
 pataÆkinímá  digvijayaÆya  yaÆti | 
 dvidraÆjalaksámihá  pracacaÆla  puÆrvvamá  
 urvví  tu  paßcaÆd  valabhaÆragurvví || 
 

คําแปล : เมื่อพระองค์ทรงกระทํากองทัพที่ชูธงอย่างไม่สะทกสะท้าน จะเสด็จไปเพ่ือทิควิชัย44 พระศรี
ของพระราชาผู้ข้าศึกได้เคลื่อนหนีไปก่อน แต่ต่อมาภายหลัง แผ่นดินได้กลายเป็นผู้หนักด้วยการแบก
กองทัพเอาไว้ก็ได้หนีไปอีก 
 
 

                                                            
42พระศรี หรือ พระลักษมี เป็นชายาของพระนารายณ์ มีหลายชื่อ เช่น ปัทมา, กมลา, ภควดี, โลก

มาตา เป็นต้น กําเนิดพระลักษมีมีในคัมภีร์วิษณุปุราณะกล่าวไว้ 2 อย่าง คือ เป็นธิดาของพระฤษีภฤคุกับนางคยาติ 
และว่า พระองค์ถือกําเนิดโดยผุดขึ้นมาจากดอกบัวกลางเกษียรสมุทร แต่ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายมาในคัมภีร์ 
รามายณะ ซ่ึงกล่าวว่า พระองค์ทรงถือกําเนิดข้ึนในคราวกวนเกษียรสมุทร พระลักษมีเป็นเทวีแห่งโชค มีรูปงาม มี
กายสีทอง ทรงเคร่ืองภูษาสีเหลือง มีรัศมีรุ่งเรือง ประทับอยู่เคยีงข้างพระนารายณ์ ด้วยเหตุท่ีพระศรีเป็นเทวีแห่งโชค 
กวีจึงมักกล่าวถึงพระศรีในจารึกสดุดีพระมหากษัตริย์หลายหลักว่าพระศรีประทับอยู่กับพระมหากษัตริย์ท่ีมีโชค ทํา
ให้พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นได้รับชัยชนะ มีโชคอยู่ตลอดเวลา ดู กรมศิลปากร, เทวสตรี : คติพุทธ พราหมณ์ 
และความเชื่อในประเทศไทย, 32-40.  and Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 149-150. 

43เวทางคะ ตามรูปศัพท์แปลว่า องค์ประกอบของพระเวท แบ่งเป็น 6 ชนิด คือ 1.ศิกษา (สัททศา
สตร์) 2.ฉันทะ (ฉันท์) 3.วฺยากรณะ (ไวยากรณ์) 4.นิรุกตะ (นิรุกติศาสตร์) 5.กัลปะ (พิธีกรรม) 6.โชฺยติษ (ดารา
ศาสตร์) เวทางคะ ส่วนใหญ่แต่งข้ึนในรูปแบบสูตระ ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1016; 

และ จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), 27-
36. 

44“ทิควิชัย” หมายถึง กองทัพท่ีรบชนะท่ัวท้ังแผ่นดิน, รบชนะท่ัวทุกทิศ ดู Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 480. 
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โศลกที่ 42 ตริษฏุภฉันท์ 
[27]   nißamya  saumitrim  ivaÆbhiyaÆne  

 bhigarjjitan  nirjjitameghanaÆdam | 
 tuÆryyadhvanimá  yasya  daßaÆsyatulyair  
 duÆraÆd  dvisáadbhir  vibhayaÆmá  babhuÆve || 
คําแปล : พวกข้าศึกที่เปรียบได้กับราวณะ45 ครั้นได้ฟังเสียงเคร่ืองดนตรีในการเดินทัพของพระองค์  
ก็ได้หวาดหว่ันสั่นไหว เหมือนราวณะได้ยินเสียงลูกของนางสุมิตร (พระลักษณ์)46 ผู้ชนะเมฆนาท  
(อินทรชิต)47ได้แล้ว มีเสียงคํารามกึกก้องในเวลาเดินทัพ 
 
โศลกที่ 43 ตริษฏุภฉันท์ 
 prataÆpavahner  iva  dhuÆmajaÆlamá  
 valoddhutamá  yasya  rajahá  prayaÆnáe | 
 apy  aspráßad  vairivilaÆsinínaÆm  
 udaßrayaÆm  aÆsa  vilocanaÆni || 
คําแปล : ในการเดินทัพ ฝุ่นที่ถูกทําให้ฟุ้งขึ้นเพราะกองทัพของพระองค์ เป็นเสมือนกลุ่มควันของไฟที่
ร้อนแรง แม้จะไม่ทันได้สัมผัสก็ทําให้ดวงตาของภรรยาของข้าศึกทั้งหลายมีนํ้าตานองได้  
 

                                                            
45ราวณะ หรือ ทศกัณฐ์ เป็นตัวละครฝ่ายอธรรมในมหากาพย์รามายณะ ราวณะเป็นรากษสได้พรจาก

พระพรหมให้มีฤทธ์ิมาก จึงก่อกวนสร้างความเดือดร้อนไปท่ัวท้ังสามโลก พระวิษณุได้อวตารลงมาเป็นพระราม เพ่ือ
สังหารราวณะ รูปร่างของราวณะมีความน่าเกลียดน่ากลัว คือ มีสิบเศียร ย่ีสิบกร ร่างมีสีฟ้า มีริ้วรอยบาดแผลจาก
การรบ มีนิสัยอันธพาลเกเร ในระหว่างท่ีรบกับพระราม ราวณะถูกศรพรหมมาสตร์สิ้นใจในสนามรบ ดู ศรีสุรางค์ พูล
ทรัพย์ และสุมาลย์ บ้านกล้วย, ตัวละครในรามเกียรต์ิ : ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่อง
รามเกียรต์ิ เปรียบเทียบกับตัวละครในมหากาพย์รามายณะ (กรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ์, 2525), 70-72. 

46พระลักษณ์ เป็นโอรสของนางสุมิตรา เป็นตัวละครฝ่ายธรรมะในมหากาพย์รามายณะ ซ่ึงเป็นภาค
หนึ่งของพระนารายณ์ พระลักษณ์มีความรักใคร่ใกล้ชิดพระรามมาก ได้ติดตามพระรามกับนางสีดาไปอยู่ในป่า 
นอกจากจะมีความจงรักภักดีต่อพระรามอย่างย่ิงแล้ว ยังมีพฤติกรรมเป็นนักรบท่ีกล้าหาญ มักทําศึกกับฝ่ายศัตรู
พร้อมกับพระราม สุครีพ หนุมาน  และพญาวานรอ่ืนๆ ดู ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ และสุมาลย์ บ้านกล้วย, ตัวละครใน
รามเกียรต์ิ : ลักษณะความเป็นมาและพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิ เปรียบเทียบกับตัวละครในมหา
กาพย์รามายณะ, 81-82. 

47เมฆนาท ได้นามว่า อินทรชิต เพราะเคยรบชนะพระอินทร์ เป็นตัวละครฝ่ายอธรรมในมหากาพย์ 
รามายณะ เป็นบุตรของราวณะ ท่ีได้ชื่อว่าเมฆนาท เพราะเวลาเกิดได้ส่งเสียงร้องเหมือนฟ้าร้อง เมฆนาทมีฤทธ์ิมาก 
สู้รบกับกองทัพพระรามเป็นต่อหลายคร้ัง จนกระทั่งรบคร้ังท่ี 4 ถูกศรของพระลักษณ์เสียชีวิต ดู สมพร สิงโต, 
“ความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรต์ิพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520), 83.  
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โศลกที่ 44 ตริษฏุภฉันท์ 
[28]   ksáamaÆn  nipídáya  prathamamá  pravráttahá  

 srotaÆmási  kaÆlusáyam  atho  rajobhihá | 
 yaÆne  nayan  yasya  samutpapaÆta  
 samághaß  camuÆnaÆm  iva  vaddharosáahá || 
คําแปล : ในการเดินทัพ กองทัพของพระองค์เมื่อได้ออกเดินทางไปแล้วก็ได้เหยียบยํ่าผืนแผ่นดินก่อน 
จากน้ันจึงได้นําความสกปรกเพราะฝุ่นไปตกยังแม่นํ้าทั้งหลาย เข้าโจมตีแล้วเหมือนกับมีความผูกโกรธ 
 
โศลกที่ 45 ตริษฏุภฉันท์ 
 kírnánáahá  kvacid  bhanÁjitabhuÆmibhrádbhir  
 anvaÆsyamaÆnahá  paravaÆhiníbhihá | 
 kvacic  ca  yasya  pratatahá  prayaÆtuhá  
 svarvaÆhinímaÆrgga  ivaÆsa  maÆrggahá || 
คําแปล : หนทางของพระองค์ผู้เดินทัพไป ในที่บางแห่งกลาดเกลื่อนด้วยพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกทําลาย
แล้ว ในที่บางแห่งก็ถูกแวดล้อมด้วยกองทัพข้าศึก (เชลย) แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ได้เป็น
เหมือนทางเดินของกองทัพสวรรค์ 
 
โศลกที่ 46 ตริษฏุภฉันท์ 

[29]   viyat   −  −  varanáan  janaÆnaÆnÁ  

 cesátáaÆsv  aßaktimá  vihatamá  prakaÆßam | 
 yad  yat  pradosáas  tanute  tamobhis  
 tat  tac  cakaraÆrisáu [sva]  valair  yyahá || 
คําแปล : เวลาพลบค่ํา ความมืดก็ปกคลุมทําให้ท้องฟ้ามืดมิด คนทั้งหลายก็ไม่สามารถเดินทางได้ และ
แสงสว่างก็เลือนหายไป พระองค์ได้ใช้กองทัพทําเช่นน้ันกับเหล่าข้าศึก 
 
โศลกที่ 47 ตริษฏุภฉันท์ 
 vitatya  paksáadvayam  aÆttanaÆdamá 
 yasmin  rayaÆt  taÆrksáya  iva  prapanne | 
 dvinánaÆgavránádamá  hatavíryyasamápad  
 gantavyataÆm  uÆdáhatayaÆvatasthe || 
คําแปล : เมื่อพระองค์ได้แผ่ขยายปีกทั้งสองข้างที่มีเสียงกระพือเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วดุจพระยาครุฑ 
กองทัพกษัตริย์ข้าศึกผู้ประดุจนาคถูกทําลายความกล้าไปเสียสิ้น ที่ส่งเสียงดัง (เพราะ) ตกอยู่ในสภาพ
ที่จะต้องเลือกยอมแพ้ไปหรือถูกขจัด 
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โศลกที่ 48 ตริษฏุภฉันท์ 
[30]   Mq. 

คําแปล : ………………………….. 

 
โศลกที่ 49 ตริษฏุภฉันท์ 
 vaÆnáaÆsanamá  bibhrati  yatra  yuddhe  
 ßuddhe  ßaratkaÆla  ivaÆbhidrásátáe | 
 itas  tato  línatayaÆßu  moghaÆ  
 meghaÆ  ivaÆsan  laghavo  narendraÆhá || 
คําแปล : ในสนามรบ เมื่อพระองค์ทรงธนูทรงปรากฏโดดเด่นเหมือนดังศรัทกาลอันแจ่มใส เหล่า 
พระเจ้าแผ่นดินกลายเป็นคนเล็กๆ ที่ไร้พิษสง เป็นเหมือนเมฆอันว่างเปล่าเพราะการละลายอย่าง
รวดเร็ว ทางนี้บ้างทางโน้นบ้าง 
 
โศลกที่ 50 ตริษฏุภฉันท์ 

[31]   Toute la stance mq. , Sauf le dernier mot : aÆbhimaÆnam ||  

คําแปล : …………… เคารพ 
 
โศลกที่ 51 ตริษฏุภฉันท์ 
 satyavimuÆdáhasya  pataṅgasaÆmyamá 
 sametya   saÆnanda  ivaÆrivarggahá | 
 yadvaÆhudanádáaÆranáijanÁ  jvalantamá 
 tejonalamá  yadvipade  bhisáede || 
 

คําแปล : กองทัพศัตรู แม้จะรู้อุปมาเรื่องคนที่เขลาต่อความจริงเปรียบเสมือนแมงเม่า แต่ก็เหมือนกับ
มีความยินดีเข้าไปยังแสงไฟที่ลุกโชนอันเกิดจากไม้อรณิ48คือท่อนแขนของพระองค์จึงได้พินาศไป 
 
โศลกที่ 52 ตริษฏุภฉันท์ 

[32]   a, b, c, mq.; d: …….naÆn  nabhasi  pravráddhahá || 
คําแปล : ………………………….. 

 
 
 

                                                            
48ชื่อของไม้สีไฟ ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 86.        
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โศลกที่ 53 ตริษฏุภฉันท์ 
 nijaÆsanamá  praÆpya  ripuÆn  nirasya  
 ruddhvaÆ  marudvartma  manorayanÁ  ca | 
 vijitya  yasyaÆbhyasato  vatasthe  
 pyatandra……………… || 
คําแปล : เมื่อพระองค์ครั้นทรงได้รับราชบัลลังก์แล้วหลังจากทรงขับไล่เหล่าข้าศึกได้แล้ว ทรงปิดก้ัน
ทางลมและทรงชนะความรุนแรงภายในใจ จึงกลับสงบน่ิง........ ดํารงอยู่อย่างไม่ต้องเหน็ดเหน่ือย 
 
โศลกที่ 54 ตริษฏุภฉันท์ 

[33]   a, b, c, mq.; d:  vaÆnáais  samamá  samáyati  sanÁjahaÆra || 
คําแปล : ............. สังหารด้วยลูกศรในสนามรบ 
 
โศลกที่ 55 ตริษฏุภฉันท์ 
 ßilímukhaÆ  muÆrddhani  caÆpamuktaÆ  
 jhaÆmákaÆraramyaÆ  dvisáataÆmá  nipetuhá | 
 svassundaríhastalataÆvimukta- 
 manádáaÆragandhaÆnugataÆs  tu  yasya || 
คําแปล : สําหรับเหล่าข้าศึกลูกศรทั้งหลายถูกยิงจากคันศรส่งเสียงคํารามลั่นตกลงไปบนศีรษะ แต่
สําหรับพระองค์กลับมีลูกศรที่ตามมาด้วยกลิ่นหอมของดอกมันทาระ49ที่โปรยมาจากมือของนางเทพ
อัปสรของพระองค์เอง 
 
โศลกที่ 56 ตริษฏุภฉันท์ 

[34]   a-b mq. 

 ………………………tu  vandhanÁ  
 cakartta  bhuÆbhránnivahottamaÆṅgam || 
คําแปล : ................... พระองค์ได้ทรงกระทําการฆ่าตัดศีรษะเหล่าชนของพระราชาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
                                                            

49มันทาระ เป็นชื่อต้นไม้บนสรวงสวรรค์ หนึ่งในห้าของประวาลพฤกษ์ ซ่ึงดอกมีกลิ่นหอม จัดเป็น
ดอกไม้ทิพย์เพราะมีเฉพาะบนสรวงสวรรค์ ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 788.    
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โศลกที่ 57 ตริษฏุภฉันท์ 
 ßastravranáaÆsraßrutidhaÆrayaÆdrau  
 ruddho  py  aríndrair  yudhi  yo  didípe | 
 dvitáchaÆyayaÆcchaÆdita  eva  bhaÆnur  
 bibhrat  tanutran  tyajati  svadíptim || 
คําแปล : ในการสู้รบบนภูเขาซึ่งมีกระแสโลหิตไหลนองออกมาจากบาดแผลท่ีถูกศาสตราวุธ แม้
พระองค์ถูกบดบังด้วยเหล่าอริราชศัตรู ก็ยังทรงเปล่งประกาย ส่วนพระอาทิตย์เพียงแค่ถูกบดบังด้วย
เงาของข้าศึก เมื่อจะปกป้องตนเองก็ได้ละทิ้งแสงสว่างของตนเองไปเสีย 
 
โศลกที่ 58 ตริษฏุภฉันท์ 

[35]   a-b mq. 

 --------[dh]urvvaryyavikínánáakírttir 
 daßananan  durhrádam  unninaÆya || 
คําแปล : ............................................ 
 
โศลกที่ 59 ตริษฏุภฉันท์ 
 na  svícikírsáur  yudhi  cakricakramá 
 bajranÁ  ca  no  bajrabhráto pi  jisánáuhá | 
 yaß  ßaktiyukto  nu  maheßvaraÆstramá 
 sudussahamá  praÆpya  jitaÆrivarggahá || 
คําแปล : ในการสู้รบ พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจักราวุธของพระวิษณุ และแม้วัชราวุธของพระอินทร์50

ให้เป็นของตนก็ทรงมีชัยชนะได้ พระองค์ทรงประกอบด้วยพระราชอํานาจทรงมีชัยชนะเหนือข้าศึก 
เพราะได้รับแล้วซึ่งศาสตราวุธของพระมเหศวรท่ีต้านทานได้ยากย่ิง 
 
โศลกที่ 60 ตริษฏุภฉันท์ 

[36]   a-b mq. 

 ---tana  tvasya  vilaÆsinínaÆm 
 abhidyataÆraÆd  dhrádayamá  svayanÁ  ca || 
คําแปล : ...................และทรงแยกตัวห่างใกลจากหัวใจของเหล่าหญิงอ่ืนด้วยพระองค์เอง 

                                                            
50พระอินทร์ ในยุคพระเวทเป็นร่องรอยที่น่าเก่าแก่ท่ีสุดเกี่ยวกับพระอินทร์ รวมท้ังปรากฏในคัมภีร์ยุค

ใกล้เคียง เช่น พราหมณะ และอารัณยกะ ในคัมภีร์ไตรเพทว่าเป็นเทพเจ้าผู้ย่ิงใหญ่กว่าเทพยดาท้ังหลาย เป็นเจ้าแห่ง
ท้องฟ้าผู้ถือวชิราวุธ หรือ อสุนีบาต(สายฟ้า) และผู้บันดาลให้ฝนตก ต่อมาในชั้นหลังพระอินทร์อยู่ค่อนข้างตกตํ่าลง
มามากเป็นรองเทพเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ท้ังสาม แต่ยังคงเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดู Vettam Mani, 

PuraÆnáic Encyclopaedia, 318-328; และ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เทพเจ้าและสิ่งน่ารู้ 
(กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ์, 2556), 86-92. 
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โศลกที่ 61 ตริษฏุภฉันท์ 
 yo  mathyamaÆnas  samare  rivírair 
 ggaÆmbhíryayogaÆn  na  jahau  prasaÆdam | 
 hrado  hi  kaÆlusáyam  upaiti  bhogaÆt  
 stamveramair  amvunidhir  nna  jaÆtu || 
คําแปล : ในการรบกับศัตรูผู้แกล้วกล้า พระองค์ถึงทรงถูกบีบคั้นก็ไม่ทรงละทิ้งความผ่องใสอันลึกซึ้ง
และเหมาะสม จริงอยู่ สระนํ้าย่อมถึงความขุ่นมัวได้เพราะช้างทั้งหลายลงไปใช้ แต่กรณีน้ีไม่เกิดกับ
มหาสมุทรเลย 
 
โศลกที่ 62 ตริษฏุภฉันท์ 

[37]   a-b mq. 

 didyute  vidyud  iva  sphuranty  a- 
 jihvaÆpi  jihveva  bhujoragasya || 
คําแปล : ………… แม้ไม่มลีิ้นแลบเหมือนลิ้นของงู ก็ยังส่องแสงเป็นประกายเหมือนสายฟ้าแลบ  
 
โศลกที่ 63 ตริษฏุภฉันท์ 
 snigdhaÆsipaÆtapratighaÆtahaÆne  
 musátáer  llaghutvaÆt  smrátivibhramaÆd  vaÆ | 
 punaháprahaÆrenáa  kráte  ripaÆte  
 bhujaÆpavaÆdamá  bubhuje  bhráßamá  yahá || 
คําแปล : เมื่อมีการหํ้าห่ันกันในในสงครามด้วยการฟาดดาบที่เปียกชุ่ม (ด้วยเลือด) เมื่อพระองค์ได้ฟัน
ซ้ําข้าศึกที่ล้มลงเพราะกํามืออ่อนล้า หรือเพราะความเข้าใจผิด พระองค์ก็จะตําหนิแขนของพระองค์
อย่างรุนแรง 
 
โศลกที่ 64 ตริษฏุภฉันท์ 

[38]   a-b mq. 

 divyaÆṅganaÆnaÆm  avataÆranáaÆrthamá 
 saupaÆnasamápattim  ivaÆkarod  yahá || 
คําแปล : พระองค์ได้ทรงสร้าง...... เหมือนกับว่าได้ทรงสร้างบันไดที่สมบูรณ์ก็เพ่ือให้เหล่านางฟ้านาง
สวรรค์ลงมา 
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โศลกที่ 65 ตริษฏุภฉันท์ 
 randhre  bhiyogamá  nijapaksáaraksáaÆmá 
 vibhajya  yo  duÆsáanáasaÆdhanaÆbhyaÆm | 
 hrátottarapraÆkramam  aÆtataÆna 
 kurvan  patáun  nisápratibhamá  vipaksáam || 
คําแปล : พระองค์ทรงแยกการโจมตีจุดอ่อน (ของพวกข้าศึก) และการปกป้องกองทัพของพระองค์ 
ทรงทํากองทัพข้าศึกที่แข็งแกร่งให้อับแสง ได้ทรงแผ่ขยายหน้าที่อันสูงส่งที่ถูกลักไปด้วยการใช้กําลัง
และใช้ทรัพย์ล่อ 
 
โศลกที่ 66 ตริษฏุภฉันท์ 

[39]   a mq. 

 ………………tatayaÆ  phalatvam | 
 vidher  vvidheye  viparítavrátter 
 vráttamá  krtáí  yo  nucakaÆra  yuddhe || 
คําแปล : ความเป็นผล........ ในการรบที่สามารถควบคุมได้ พระองค์ทรงเป็นนักปฏิบัติ ทรงเลียนแบบ
พฤติกรรมของพระพรหมา ผู้ซึ่งได้ใส่กิจกรรมทั้งหลายในงานที่มันตรงกันข้ามกันและกันไว้ในงานของ
พระองค์ 
 
โศลกที่ 67 ตริษฏุภฉันท์ 
 sakhyaÆnunítaÆpi  sadaÆbhimukhye  
 praÆgalbhyam  icchaty  api  ßatrusenaÆ | 
 paraÆṅmukhí  víksáya  babhuÆva  duÆraÆd 
 vadhuÆr  nnavodáheva  samidratau  yam || 
คําแปล : ในเวลาเผชิญหน้ากัน กองทัพของศัตรูแม้ที่ถูกย่ืนข้อเสนอด้วยมิตรภาพ แต่คร้ันเห็นพระองค์
มาแต่ไกล ก็เบือนหน้าหนียังคงต้องมีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือนหญิงสาวผู้แต่งงานใหม่ๆ
พอเห็นพระองค์แต่ที่ไกลก็เบือนหน้าหนีเพราะยินดีในความกําหนัด ฉะน้ัน 
 
โศลกที่ 68 ตริษฏุภฉันท์ 

[40]   ………………………………..c. 

 ßl[i]sátáe  mahaÆjau  vijayakriyaÆ[má]  ca | 
 naÆpaÆrthako  vikramasampad  eti 
 yo  yuktam  uktahá  khalu  yuktividbhihá || 
คําแปล : ............ ในการสู้รบครั้งใหญ่อันสับสนอลหม่าน พระองค์ไม่ใช่เป็นผู้ไร้เป้าหมาย ทรงได้รับ
การแนะนํายุทธวิธีจากผู้เช่ียวชาญด้านยุทธวิธี จึงทรงกําชัยชนะและมีความกล้าหาญอย่างสมบูรณ์ 
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โศลกที่ 69 ตริษฏุภฉันท์ 
 durggaÆbhisamáparkkavivarnánáadeho 
 guhaÆnanaÆlocanaloladrásátáihá | 
 yasyaÆrisamágho  mrágakráttivaÆsaÆ  
 vane  sthitahá  sthaÆnáusamo  py  aníßahá || 
คําแปล : หมู่ข้าศึกของพระองค์ มีร่างกายซีดเผือดเพราะมาถึงป้อมปราการอันแข็งแก่ง (ทุรคา) มี
สายตาลังเลหลังจากมองหาทางเข้าถ้ํา (คุหะ) แม้นุ่งห่มหนังกวาง ก็ไร้กําลัง (อนีศะ) ยืนทื่อเป็นเหมือน
ตอไม้อยู่ในป่า51 
 
โศลกที่ 70 ตริษฏุภฉันท์ 

[41]   ………………………varasya 

 manoratho  yasya  vráthaÆ  babhuÆva | 
 norvvi  yadurvvívijigísáutaÆyaÆmá  
 vadanyataÆyaÆm  api  naÆlamarthí || 
คําแปล : สําหรับพระองค์ผู้ประเสริฐ...... พระราชประสงค์ในหฤทัยเป็นสิ่งที่คอยขัดขวาง........ 
(เหมือน) ผืนแผ่นดิน (ผืนเดียว) ไม่เพียงพอสําหรับเหล่าข้าศึกผู้รุกรานแผ่นดินของพระองค์ (และ
เหมือน) คนขอทาน (คนเดียว) ก็ไม่เพียงพอสําหรับผู้ให้หลายคน 
 
โศลกที่ 71 ตริษฏุภฉันท์ 
 preṅkhatpraruÆdáhasphutáavidrumaugho 
 hares  samaÆkraÆntinimagnanaÆgahá | 
 antarvvanair  durggatayaÆbdhitulyo 
 yasyaÆrideßo  pi  jahaÆti  laksámím || 
คําแปล : ประเทศของข้าศึกของพระองค์ แม้จะเปรียบดังมหาสมุทรที่มกีระแสนํ้าลึกยากหย่ังถึงโดย
เหล่าคนผู้อยู่กลางป่า ซึ่งเต็มไปด้วยแก้วประพาฬที่ส่องแสงเป็นประกายงอกเงยขึ้นสัดส่ายไปมา มีหมู่
นาคดําด่ิงลงเพราะการจู่โจมของพระหริ (ซึง่ทรงครุฑ) จึงได้ละทิ้งความงดงาม (โชค, พระลักษมี) 
 

 
 
 
 
 
                                                            

51โศลกนี้แสดงอรรถะได้อีกนัยหนึ่ง ความว่า “หมู่แห่งข้าศึกของพระองค์มีร่างกายซีดเซียวเพราะมา
อยู่ใกล้เคียงกับนางทุรคา(ผู้มีสีแดงสด) จึงมีสายตากลอกไปกลอกมาท่ีดวงตาท่ีใบหน้าของคุหะ (นามของพระสกันทะ
ซ่ึงมีท้ังหมดหกหน้า)  แม้จะนุ่งห่มหนังกวาง ก็ไม่ใช่พระศิวะ จึงยืนแข็งท่ือเหมือเสาไม้ในป่า” 
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โศลกที่ 72 ตริษฏุภฉันท์ 
[42]   …………………rthasiddhim 

 udyogayuktas  trigunáasya  vráddhyai | 
 dißaß  catasro  viditaprayaÆmaÆ  
 jagraÆha  vidyaÆ  iva  vaÆlabhaÆve || 
คําแปล : ความเหมาะสมแก่ความเพียรอันให้สําเร็จประโยชน์ที่ปรารถนา ต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ 
พระองค์ทรงมีความขยันหมั่นเพียรเพ่ือความเพ่ิมพูนขึ้นของคุณทั้งสาม52........ ได้รับเอาทิศทั้งสี่ ซึ่งมี
ส่วนขยายที่รู้กันแล้ว เหมือนกับความรู้ทั้งหลาย 
 
โศลกที่ 73 ตริษฏุภฉันท์ 

 krátaÆvakaÆßamá  bhuvane  vibhutvaÆd 
 asprásátáam  anyair  gunáibhir  mahíyahá | 
 samávyaßnute  ßabdagunáaÆnuvandhamá 
 yaßo  yadíyamá  kham  ivaÆkalaṅkam || 
คําแปล : พระยศอันย่ิงใหญ่เช่นน้ี ที่ทรงได้รับการยอมรับในโลกเพราะความย่ิงใหญ่ (ของพระองค์) ที่
คนมีคุณสมบัติเหล่าอ่ืนไม่เคยได้สัมผัส ที่เก่ียวเนื่องกับกิตติศัพท์และคุณความดี ไม่มีความด่างพร้อย
เหมือนกับท้องฟ้า ย่อมแผ่ขจรขจายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
52ปุรุษารถะธรรม คือ จุดมุ่งหมายของชีวิต ซ่ึงได้จัดไว้ 4 ระดับจากต่ําไปหาสูง ดังนี้  1.อรรถะ 

(artha) 2. กามะ (kaÆma) 3. ธรรมะ (dharma) ในโศลกนี้มิได้กล่าวความสุขลําดับท่ี 4 คือ โมกษะ (moksáa) ความ
หลุดพ้น ไว้  ด ูMonier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 637. 
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โศลกที่ 74 ตริษฏุภฉันท์ 
[43]   …………ksáayakaroßitaÆnágímá 

 praÆk  sußrutaÆcaÆravicaÆranáaÆbhihá | 
 nißßesáadosáaksáapanáe  tidaksáo     
 yasá  sáadrasaÆṅgair  dharanáímá  puposáa || 
คําแปล : พระองค์ทรงเป็นผู้ฉลาดอย่างย่ิงในการกําจัดโรคทั้งมวลโดยวิธีการและการตัดสินใจตาม
คัมภีร์สุศรุตะ53  ทรงหล่อเลี้ยงแผ่นดิน ซึ่งแต่ก่อนมีส่วนประกอบที่ซีดเซียวเพราะความสิ้นไปของ...... 
(ให้กลับมี) สีสันด้วยราคะ 654 และอังคะ 655 
 
โศลกที่ 75 ตริษฏุภฉันท์ 
 tad  eva  tejo  vijitaÆnyatejahá 
 puÆrvvamá  mahanmanádáalam  eva  tac  ca | 
 bhráßamá  didípe  mahadaÆdhipatyamá 
 yahá  praÆpya  bhaÆsvaÆn  iva  madhyam  ahnahá || 
คําแปล : พระเดชของพระองค์เท่าน้ันชนะแล้วซึ่งเดชของกษัตริย์เหล่าอ่ืน และพระเดชนั้นก็เป็น
วงกลมใหญ่ทางทิศตะวันออก พระองค์คร้ันทรงบรรลุอํานาจอธิปไตยอันย่ิงใหญ่แล้ว ทรงส่องสว่าง
อย่างย่ิงใหญ่เหมือนพระอาทิตย์ (ซึ่งปรากฏ) ในเวลาเที่ยงวัน 
 
โศลกที่ 76 ตริษฏุภฉันท์ 

[44]   −  −   naÆdríndram  udírnánasimáhamá 

 yatraÆdhiruÆdáhe  sati  tívradhaÆmni | 
 na  taÆrakaÆhá  kevalam  astabhaÆso  
 patan  nrápaÆnáaÆmá  manáimaulayo  pi || 
คําแปล : เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สีหบัลลังก์ที่ยกสูงขึ้นอันเป็นดุจภูเขาหิมาลัย ..... จึงทรงมีพระราช
อํานาจกล้าแกร่ง ไม่เพียงแต่หมู่ดาวเท่าน้ันที่จะหมดรัศมี แม้แต่มงกุฎแก้วมณีของกษัตริย์ทั้งหลายก็ได้
ร่วงหล่นลงแล้ว 

                                                            
53สุศรุตะ หรือ สุศรุตะสังหิตา เป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤตท่ีอธิบายการรักษาแบบอายุรเวท เป็นเรื่อง

เก่ียวกับการรักษาทางการแพทย์ของอินเดียโบราณ เชื่อกันว่าอยู่ในพุทธศตวรรษท่ี 4-5 แต่มาปรากฏรูปแบบท่ี
แน่นอนในพุทธศตวรรษท่ี 6 แต่งโดย “สุศรุตะ” ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1237; และ 
จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), 128-129. 

54เรื่องเกี่ยวกับคีตวิทยา หรือโน้ตดนตรี มี 6 เสียง คือ ไภรวะ, เกาศิกะ, หินโทละ, ทีปกะ, ศรี-ราคะ 
และเมฆะ ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 872. 

55หมายถึง เวทางคะ 6 เวทางคะ ส่วนใหญ่แต่งข้ึนในรูปแบบสูตระ ดู Monier Williams, Sanskrit-

English Dictionary, 7.  
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โศลกที่ 77 ตริษฏุภฉันท์ 
 ekatra  ßubhre  pi  ßaßaÆṅkaßobhe  
 samuddhráte  yasya  mahaÆtapatre | 
 mahím  aßesáaÆmá  pravihaÆya  taÆpas 
 samaÆsasaÆda  dvisáataÆmá  manaÆmási || 
คําแปล : แม้เมื่อเศวตฉัตรอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ซึ่งสุกใสดังพระจันทร์ถูกยกข้ึนไว้ ณ ที่แห่งเดียว 
ความเร่าร้อนได้ละทิ้งแผ่นดินใหญ่ทั้งมวลเข้าครอบงําใจของข้าศึกทั้งหลายแล้ว 
 
โศลกที่ 78 ตริษฏุภฉันท์ 

[45]   [ci]raÆya  yadruÆpaniruÆpanáecchaÆ  

 sanÁcoditaÆ  nuÆnam  aßesáalokaÆhá | 
 makhair  asamákhyair  animesáabhuÆyamá 
 bhuÆyo  bhyavaÆnÁchan  nijavaÆnÁchitaÆptyai || 
คําแปล : ชาวโลกทั้งมวลผู้ปรารถนารูปร่างอันงดงามของพระองค์มายาวนาน ถูกกระตุ้นเตือนแล้ว
อย่างทันทีทันใด ด้วยงานร่ืนเริงนับคร้ังไม่ถ้วน อย่างไม่กระพริบตา ได้พยายามแล้วเพ่ือให้บรรลุถึง
ความปรารถนาของตนมากย่ิงข้ึน 

 
โศลกที่ 79 ตริษฏุภฉันท์ 
 laksámín  didráksáus  sahajaÆmá  suhrátsu 
 yathaÆkramamá  sa  kramayaÆnÁcakaÆra | 
 sadarppanáaÆmá  yo  manáidarppanáesáu 
 cchaÆyaÆm  iva  svaÆmá  paribhuktabhuÆsáahá || 
คําแปล : พระองค์ผู้ปริโภคและประดับประดาแล้ว ทรงปรารถนาท่ีจะเห็นสมบัติซึ่งเกิดพร้อมกับ
พระองค์ในเพ่ือนทั้งหลาย ทรงทําเงาของพวกเขาให้เป็นดุจภาพสะท้อนของพระองค์ในกระจกเงาที่
ประดับด้วยแก้วมณีทั้งหลาย เป็นปกติตามลําดับ 
 
โศลกที่ 80 ตริษฏุภฉันท์ 

[46]   yasyaÆtitejisátáhatayaÆsa  nítir  

 nnitaÆntam  rájví  na  yathaÆ  paresáaÆm | 
 muktvaÆrkkacandrau  na  gatir  gráahaÆnáaÆmá  
 pratípavakraÆnyatamasya  kasya || 
คําแปล : วงโคจร (ของดวงดาว) อันสูงส่ง คือการปกครองของพระองค์ดําเนินไปอย่างสว่างสดใส
เหลือเกิน ไม่เหมือนของกษัตริย์เหล่าอ่ืน บรรดาดาวนพเคราะห์ทั้งหลายยกเว้นพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ ดาวดวงใดเล่า ซึ่งมีการโคจรเดินถอยหลัง จะดําเนินไปได้ 
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โศลกที่ 81 ตริษฏุภฉันท์ 
 sanmantramuÆlaiß  caturaß  caturbhis 

 saÆmaÆdibhir  yyo  vividhaprayogaihá | 
 apaÆyasamárodhibhir  abhyupaÆyair 
 vedaiß  ca  samásaÆdhayati  sma  siddhim || 
คําแปล : พระองค์เป็นผู้สง่างาม ด้วยพระเวทท้ังสี่มีสามเวทเป็นต้น ซึ่งมีพิธีกรรมหลากหลาย อันเป็น
ต้นเค้าแห่งมนตราอันเข้มขลัง และทรงให้พระราชกรณีกิจสําเร็จแล้วด้วยพระเวททั้งหลายอันเป็น
เครื่องป้องกันความพินาศเสียหาย ซึ่งเป็นวิธีการอันยอดเย่ียม  
 
โศลกที่ 82 ตริษฏุภฉนัท์ 

[47]   sadaÆpi  muÆlaprakrátihá  pratítaß 

 citramá  mahat  karmma  ca  darvayan  yahá | 
 sáaÆdágunáyayogaÆt  trigunáamá  pradhaÆnam  
 atulyam  aÆcasátáa  vinaÆpi  vaÆcaÆ || 
คําแปล : พระองค์ขณะทรงแสดงให้เห็นมหัตและกรรมะอันหลากหลาย ตลอดเวลา จึงถูกรู้ว่าเป็น
ประกฤติอันด้ังเดิม แม้จะไม่ใช้คําพูดก็ได้ประกาศแล้วซึ่งประธานอันมีคุณสามที่ไม่มีอะไรเทียบเท่าได้
เพราะการสัมพันธ์กับคุณ 656   
 
โศลกที่ 83 ตริษฏุภฉันท์ 

 praÆyenáa  jihmo  pi  vidhir  vvidheye  
 mantraprabhuÆtsaÆhavißesáaßaktihá | 
 apaÆyadrásátáehá  pratikuÆlapaksáe  
 nukuÆlayaÆm  aÆsa  bhiyeva  yasya || 
คําแปล : พระพรหมาผู้มีศักติ (อํานาจพิเศษ) ซึ่งมีพลังแข็งแกร่งโดยเป็นเจ้าแห่งมนตรา แม้จะเช่ืองช้า
ในการทําหน้าที่ (การสร้างโลก) เป็นประจํา ดูเหมือนจะกลัวต่อพระองค์ จึงคล้อยตามพระองค์ผู้คิดที่
จะทําลายล้างฝ่ายข้าศึกผู้เป็นปรปักษ์  
 
 
 
 

                                                            
56ประสาทรับรู้ท้ังห้ารวมกับใจเป็นหก, หลักการทางกลยุทธเกี่ยวกับการรบ หรือการทําสงครามของผู้

เป็นพระราชา 6 ประการ คือ 1.สนธิ (samádhi) สันติภาพ  2.วิครหะ (vigraha) การทําสงครามหรือการรบ 3.ยานะ 
(yaÆna) การเดินทัพและการจัดกระบวนทัพ 4.อาสนะ (aÆsana) การต้ังค่ายพัก  5.ไทวธีภาวะ (dvaidhí-bhaÆva) การ
แบ่งกองกําลังรบและโจมตี  6.สังศรยะ (samáßraya) การแสวงหาสัมพันธไมตรีพระราชาผู้มีอํานาจ ดู Monier 

Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1109. 
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โศลกที่ 84 ตริษฏุภฉันท์ 
[48]   trivarggasamásarggasuhrádbhir  aÆraÆd 

 raÆsátáre  gunáaughair  avabhartsyamaÆnaÆhá | 
 dosáaÆ  rusáevaÆßu  vipaksáapaksáam  
 aßißriyan  yasya  gunáaÆßrayasya || 
คําแปล : ความช่ัวร้ายทั้งหลายในแว่นแค้นของพระองค์ผู้เป็นที่อาศัยแห่งคุณ ถูกคุมคามจากท่ีไกล 
ด้วยห้วงนํ้าแห่งคุณความดีทั้งหลายซึ่งมีเพ่ือนคือการคบค้ากับคนสามวรรณะแรก เหมือนจะมีความ
ขุ่นเคือง จึงได้เข้าไปอาศัยฝ่ายข้าศึกของพระองค์อย่างรวดเร็ว 
 
โศลกที่ 85 ตริษฏุภฉันท์ 

 nirbhidya  sadyahá  svam  avadyam  udyan 
 yo  nyaÆyino  nyaÆn  vininaÆya  yuktyaÆ | 
 tamaÆmásy  api  ghnan  sakalamá  kalanÁkam  
 upeksáate  svamá  ksáanáadaÆkaro  hi || 
คําแปล : พระองค์ทรงสอบสวนข้อผิดพลาดที่ควรตําหนิของพระองค์อย่างทันที (แต่) ทรงลงโทษคน
เหล่าอ่ืนผู้ทําความช่ัวอย่างยุติธรรม จริงอยู่ พระจันทร์แม้จะขจัดอยู่ซึ่งความมืดทั้งหลาย ก็ยัง
สังเกตเห็นจุดดําทั้งหมดของตนได้ 

 
โศลกที่ 86 ตริษฏุภฉันท์ 

[49]   ßucaÆsanaÆd  avyasanaÆc  ca  yasya 

 prajaÆ  sujaÆtaÆ  na  vipattißaṅkaÆ | 
 ajaÆtaßatror  api  raÆjaputrí 
 dußßaÆsanaÆt  praÆpa  paraÆmá  puraÆrttimá || 
คําแปล : ความกลัวต่อภัยพิบัติไม่เกิดในหมู่ประชาชนเพราะคําสอนที่ดี และเพราะไม่มีการทําช่ัวของ
พระองค์ แม้พระราชบุตรีของพระเจ้าอชาตศัตรู57ได้รับแล้วซึ่งผลกรรมที่ตามมาอย่างแสนสาหัส 
เพราะคําสอนที่ช่ัวช้า 
 
 
 

                                                            
57อชาตศัตรู เป็นชื่อของ พระศิวะ, ยุธิษฐิระ, พระราชาแห่งกาศี, ลูกชายของศมีกะ(มาตลิ), โอรสพระ

เจ้าพิมพิสาร ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 10; ราชบุตรีของพระเจ้าอชาตศัตรู ในท่ีนี้มี
ปรากฏเพียงผู้เดียว คือ นางคุณะเกศีเป็นธิดาของมาตลิเทพบุตรผู้เป็นสารถีของพระอินทร์ เป็นผู้มีรูปโฉมงดงามมาก 
อีกท้ังมีความประพฤติท่ีดีได้แต่งงานกับสมุขนาค แต่เม่ือมาคํานึงถึงศัพท์ท่ีใช้คือ “ราชบุตรี” จึงไม่น่าใช่นางคุณะเกศี 
ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 303. 
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โศลกที่ 87 ตริษฏุภฉันท์ 
 chidrapratíksáaÆpraßamaÆttaßílaÆs 

 sudurddharaÆhá  khanádáitadhaÆmabhiß  ca | 
 yamá  paÆrthivamá  paÆtram  avaÆpya  laksámyas 
 sthesátáhaÆ  ivaÆpas  suvidagdham  aÆsan || 
คําแปล : ความเจริญรุ่งเรือง (ลักษมี) ซึ่งมีปกติได้รับมาจากความสงบโดยการพิจารณาถึงข้อบกพร่อง 
(อย่างเป็นธรรม) จะใช้ประชาชนท่ีแตกกระสานซ่านเซ็นรักษาไว้ได้ยากอย่างย่ิง พอมาประสบพระองค์
ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน (เช้ือสายพระลักษมี) ผู้เป็นดุจภาชนะรองรับนํ้าอันเปลี่ยนรูปร่างได้หลากหลาย 
(ไม่มั่นคง) จึงกลับเป็นสิ่งที่มั่นคงเหลือเกิน   
 
โศลกที่ 88 ตริษฏุภฉันท์ 

[50]   yaß  ßaktisimáhímá  paritaß  carantímá  

 vidraÆvya  himásraÆm  arivarggamaÆrgge | 
 vrásáenáa  yogaÆd  uditaprajaÆmá  taÆmá  
 puposáa  laksámímá  mahisáím  avaÆpya || 
คําแปล : พระองค์ทรงขับนางราชสีห์ที่ซุกซนซึ่งเที่ยวหากินทั่วทิศไปในหนทางของเหล่าข้าศึก ครั้น
ทรงได้อภิเษกพระนางลักษมีเป็นมเหสีแล้ว ก็ได้ชุบเลี้ยงนางราชสีห์น้ันที่มีบุตรเกิดข้ึน (ต้ังครรภ์) 
เพราะอยู่ร่วมกับราชสีห์ตัวผู้58

 

 
โศลกที่ 89 ตริษฏุภฉันท์ 

 ajíganáat  suÆriganáo  tiraÆjnÁaÆmá 
 sahasradosáan  dhuri  kaÆrttavíryyam | 
 yadaÆ  tadaÆ  sarvvagunáair  anuÆne 
 nuÆnamá  kathaÆ  kaÆ  punar  eva  yasmin || 
คําแปล : หมู่แห่งฤษีได้จัดอันดับการตตวีรยะ59ผู้มีโทษนับพันให้อยู่บนยอดแห่งกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่
ทั้งหลายได้ เพราะฉะน้ัน ไม่จําเป็นต้องกล่าวอะไรอีกเลย ถึงพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณทุกประการ 
 

                                                            
58 โศลกนี้แสดงอรรถะได้อีกนัยหนึ่ง ความว่า “พระองค์ทรงพุ่งหอกอันร้ายกาจ ซ่ึงมักทําลาย กวัด

แกว่งไปในหนทางของพวกศัตรู คร้ันทรงได้อภิเษกพระนางลักษมีเป็นมเหสีแล้ว ก็ได้เลี้ยงดูประชาท่ีเกิดขึ้นเหล่านั้น 
เพราะเกี่ยวข้องกับบุรุษผู้เก่งกาจ” 

59ในมหากาพย์มหารามายณะ การตตวีรยะ หรือ “การตตวีรย อรชุน” เป็นกษัตริย์นักรบท่ีมีอํานาจ

และฤทธิ์เดชมาก มีมือหนึ่งพันมือ เคยต่อสู้ชนะทศกัณฐ์จนมีชื่อเสียงเกรียงไกร ภายหลังเกิดอหังการ์ยกวรรณะ
กษัตริย์เหนือกว่าวรรณะพราหมณ์ คอยข่มเหงเข่นฆ่าพวกพรามณ์ จนกระท่ังร้อนถึงพระนารายณ์ต้องอวตารลงมา
เป็นปรศุราม เพ่ือปราบการตตวีรยะ ด ูVettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 13. 
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โศลกที่ 90 ตริษฏุภฉันท์ 
[51]   divahápráthivyor  api  gíyamaÆnaÆnÁ 

 jisánáor  yaßo  py  arjjitavíryyasamápat | 
 karnánáaÆsukhamá  ßrotrasukhasya  ßaṅke  
 yasyopamaÆrhamá  yaßaso  na  jaÆtam || 
คําแปล : ข้าพเจ้าคิดว่า ถึงเกียรติยศของพระอรชุน60ที่มีความสมบูรณ์ด้วยความกล้าหาญ แม้ว่าถูกขับ
ขานอยู่ทั้งบนสวรรค์และในโลกน้ี ก็ไม่เป็นที่สบายหู จึงไม่ควรเอามาเปรียบกับพระยศของพระองค์ผู้
ได้ยินได้ฟังแล้วสบายหู 
 
โศลกที่ 91 ตริษฏุภฉันท์ 

 aÆkraÆntadigvyomní  payomucíva 
 praÆgarjjite  yasya  yaßasy  a[n]aÆttam | 
 na  kevalamá  ratnam  upaÆyanan  draÆk  
 praÆdaÆd  gajaÆdyanÁ  ca  viduÆrabhuÆmihá || 
คําแปล : อาณาจักรที่อยู่ห่างไกลก็ยังบันลือลั่นประดุจก้อนเมฆที่เคลื่อนผ่านไปได้บนท้องฟ้าทั่วทุกทิศ 
ไม่เพียงแต่มอบถวายรัตนะที่ใครแย่งไปไม่ได้ให้เป็นของขวัญเพราะพระเกียรติยศของพระองค์ ทั้งยังได้
มอบช้างต้นช้ันดีให้อย่างทันที 
 
โศลกที่ 92 ตริษฏุภฉันท์ 

[52]   laksáaÆddhvarotthaihá  sthagayadbhir  aÆßaÆ 

 dhuÆmair  niruddhvaÆrkakaraÆkarair  yyahá | 
 divanÁ  ca  ßaÆtakratavínÁ  ca  kírttimá 
 malímasatvamá  yugapan  ninaÆya || 
คําแปล : พระองค์ทรงทําให้ช่วงกลางวันและพระเกียรติยศของพระอินทร์ไปสู่ความมัวหมองพร้อมๆ
กัน ด้วยควันทั้งหลายจากการบูชาที่เกิดจากอถรวเวทนับแสนครั้งที่ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ บดบังลําแสง
ของพระอาทิตย์เสียสิ้น 
 
 

                                                            
60ในมหากาพย์มหาภารตะ อรชุนเป็นผู้มีรูปงามมีฝีมือในการรบและพรสวรค์ในการยิงธนูมากท่ีสุดไม่

มีใครเทียบได้ เป็นพ่ีน้องคนท่ีสามในบรรดาปาณฑพท้ังห้า เป็นลูกของนางกุนตีภรรยาคนแรกของปาณฑุ และเป็น
คนเดียวในพ่ีน้องปาณฑพที่ได้รับพรและอาวุธวิเศษจากเทพเจ้ามากท่ีสุดด้วย ในสงครามทุ่งกุรุเกษตรอันเป็นท่ีมาของ
มหาภารตยุทธ พระกฤษณะซ่ึงเป็นนารายณ์อวตารลงมาได้เป็นสารถีให้อรชุนออกรบจนมีชัยชนะ เรื่องราวในตอนนี้
เป็นท่ีมาของคัมภีร์ภควคีตา ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 48-54; และ กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 
มหาภารตยุทธ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 144-198.  
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โศลกที่ 93 ตริษฏุภฉันท์ 
 yaddhuÆmasandarßanato  numaÆnam 

 agnes  tad  eva  vyabhicaÆram  uktam | 
 navan  tu  tad  yan  makhadhuÆmadrásátáau  
 vrásátáer  vasuÆnaÆm  anumaÆnam  eva || 
คําแปล : ข้อที่ว่า เพราะเห็นควันจึงอนุมานได้ถึงไฟน้ัน กล่าวได้ว่าเป็นตรรกะที่ไม่สมเหตุสมผล   แต่
ตรรกะอันใหม่ที่สมเหตุสมผลคือ เมื่อเห็นควันจากการบูชาก็อนุมานได้ถึงฝนแห่งทรัพย์สมบัติ 
 
โศลกที่ 94 ตริษฏุภฉันท์ 

[53]   svayamáprapannaÆbhir  ayaÆcamaÆnamá  

 puÆrnánáamá  susamápadbhir  ivaÆdbhir  abdhim | 
 rikto  pi  yamá  praÆpya  yathesátáapuÆrnánáahá  
 punar  vvavarsáaÆbhra  ivaÆrthisaÆrthahá || 
คําแปล : เพียงแค่เข้าเฝ้าพระองค์ผู้เต็มเป่ียมด้วยทรัพย์สมบัติที่หลั่งไหลมาเองโดยมิได้ร้องขอ ประดุจ
ดังมหาสมุทรอันเต็มไปด้วยนํ้าที่ไหลมาเอง แม้คนยากไร้ก็กลายเป็นคนบริบูรณ์ตามที่ตนปรารถนา 
และยังได้ช่วยเหลือคนขอทานต่อไปอีก เปรียบเสมือนเมฆฝน (รับนํ้ามาจากมหาสมุทร ก็ตกลงใน
มหาสมุทร) ฉะน้ัน 
 
โศลกที่ 95 ตริษฏุภฉันท์ 

 caksáurmmanohaÆryy  api  darßayac  ca  
 karaÆgraßobhaÆm  api  sadrasaÆrdram | 
 yasyenduvimvamá  ßubharaṅgavrátter  
 nráttopamaÆrhan  na  kuraṅgadusátáam || 
คําแปล : พระจันทร์ที่ขึ้นใหม่ย่อมดึงดูดดวงตาและจิตใจ รูปร่างประดุจดังพระจันทร์ (ดวงจันทร์) ของ
พระองค์ผู้มีพระจริยาวัตรสวยสดงดงาม แม้ที่มีความงามด้วยปลายพระหัตถ์ ที่ดูใหม่ทั้งหกราศี 
(นักษัตร) ควรอุปมาด้วยการเต้นรํา ที่ไม่มัวหมองด้วยข้อบกพร่อง (จุดบอด)61    
 
 
 
 
 

                                                            
61โศลกนี้แสดงอรรถะได้อีกนัยหนึ่ง ความว่า “รูปร่างด่ังดวงจันทร์ ของพระองค์ ผู้มีการหมุนเวียน

ของสีท่ีงดงาม ดึงดูดสายตาและดวงใจ ทําให้ความงามอันเลิศของแสงปรากฏ ชุ่มฉ่ําด้วยรสอันยอดเย่ียม ควรแก่การ
อุปมาด้วยการเต้นรํา (ท้ัง) ไม่มีข้อบกพร่องด้วยการฟ้อนรําท่ีไม่ดี (ไม่สกปรกด้วยรูปกวาง)” 



105 
 

โศลกที่ 96 ตริษฏุภฉันท์ 
[54]   chaÆyaÆßrito  py  anyanrápo  vijetumá   

 dráptadvisáo  lamá  kim  uta  svayamá  yahá | 
 aÆstaÆmá  ravis  samákramitorutejaÆs 
 candro  na  kimá  santamasaÆny  udasyet || 
คําแปล : กษัตริย์พระองค์อ่ืนแม้ที่อยู่ภายใต้เงา (ของพระองค์) ก็ยังสามารถจะชนะข้าศึกที่หย่ิงทะนง
ได้ จะป่วยกล่าวไปใยถึงพระองค์เองเล่า (จริงอยู่) พระอาทิตย์มีรัศมีร้อนแรงที่ส่งผ่านไปได้อย่าง
กว้างขวาง พระจันทร์ที่มีรัศมีถูกถ่ายทอดมาเล่าจะพึงขับไล่ความมืดไมไ่ด้เชียวหรือ 
 
โศลกที่ 97 ตริษฏุภฉันท์ 

 sandarßayaÆm  aÆsa  tathaÆnyabhuÆsáaÆ  
 na  bhuÆrißobhaÆmá  manáidarppanáanÁ  ca | 
 [r]aÆjnÁaÆmá  yathaÆjnÁaÆnijakarnánáapuÆrí- 
 krátaÆ  yadíyaÆ  nakhadarppanáaßríhá || 
คําแปล : เคร่ืองประดับอย่างอ่ืนหาได้แสดงความงดงามท่ีย่ิงยวดและการสะท้อน(กระจกเงา)ของแก้ว
มณี แบบเดียวกับความงามที่สะท้อนบนกระจกเงาคือพระนขา (เล็บ) ของพระองค์ซึ่งได้กลายเป็น
ตุ้มหูที่เกิดจากพระราชอาชญาสําหรับกษัตริย์ทั้งหลาย ได้เลย 
 
โศลกที่ 98 ตริษฏุภฉันท์ 

[55]   anyo  pi  san  kenacid  eva  tulyo 

 gunáena  no  yanmahimaÆnam  aÆpa | 
 nráttavrato  yaÆti  hi  nílakanátáhahá  
 na  taÆvataiveßvarataÆm  mayuÆrahá || 
คําแปล : แม้กษัตริย์อ่ืนจะมีความทัดเทียมด้วยคุณบางอย่าง แต่ก็หาได้รับความย่ิงใหญ่เช่นพระองค์ไม่ 
จริงอยู่ นกยูงซึ่งมีคอสีเขียวเข้มเที่ยวเดินรําแพนไปอยู่ หาได้รับซึ่งความเป็นพระอีศวรด้วยเหตุเพียง
เท่าน้ันไม่ 
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โศลกที่ 99 ตริษฏุภฉันท์ 
 sadaÆgatihá  snehakarí  vibhutvamá  

 bibhraty  adabhramá  dadhatí  prakaÆßam | 
 práthví  yadíyaÆ  racanaÆnÁ  javatsu  
 dhatte  mahaÆbhuÆtamayíva  kírttihá || 
คําแปล : พระเกียรติยศของพระองค์ ราวกับว่าสําเร็จมาจากมหาภูต62 ดําเนินไปได้ตลอดเวลา (ลม) 
ทําให้เกิดความล่ืนไหล (นํ้า) แทรกซึมไปได้ทุกที่ (อากาศ) มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก (ไฟ) หนักแน่น
แข็งแกร่ง (ดิน) ได้รับความสําเร็จหลากหลายอย่างรวดเร็ว  
 
โศลกที่ 100 ตริษฏุภฉันท์ 

[56]   vadanyataÆßauryyavapurvvilaÆsa- 

 gaÆmbhíryyamaÆdhuryyadayaÆdayo  ye | 
 tesáaÆm  ivaiko  nilayahá  prayatna- 
 dhiyaÆdhiko  yo  vidadhe  vidhaÆtraÆ || 
คําแปล : พระองค์ผู้เดียวเท่าน้ัน เป็นที่อาศัยของคุณความดีทั้งหลายเป็นต้นว่า ความใจบุญ, ความ
กล้าหาญ, ความมีพระรูปงดงาม, ความลึกซึ้ง, ความอ่อนโยน และความกรุณา เป็นผู้มากล้นไปด้วย
ความพากเพียรและปัญญา ทั้งทรงร่วมสร้างโลกกับพระพรหมา 
 
โศลกที่ 101 ตริษฏุภฉันท์ 

 pratítavíryyo  bhuvi  kaÆrttavíryyo  
 víryyamá  yadíyamá  dvibhujorjjitam  praÆk | 
 víksáeta  ced  aÆtmabharaÆya  janye  
 manyeta  manye  svasahasrahastaÆn || 
คําแปล : ในโลกน้ี ถ้าพระเจ้าการตตวีรยะ63ซึ่งมีความกล้าหาญเป็นที่รู้จักกันดี จะได้เห็นความกล้า
หาญของพระองค์ ซึ่งทรงพลังเพียงพระพาหาสองข้างเสียก่อน ข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าการตตวีรยะน้ัน 
คงจะต้องคิดถึงมือพันของตนเองว่าเป็นภาระของตนในสนามรบ 
 
 
 
 
 

                                                            
62มหาภูต คือ ประถมธาตุ : ดุจ ลม, ไฟ, น้ํา, แผ่นดิน และอากาศ ดู Monier Williams, Sanskrit-

English Dictionary, 798. 
63อีกนามหนึ่งคือ “อรชุน” กษัตริย์นักรบผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกร มีพันมือ ดูเชิงอรรถโศลกท่ี 89. 
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โศลกที่ 102 ตริษฏุภฉันท์ 
[57]   duÆraÆt  prataÆpair  ddvisáataÆmá  vijetur  

 yasya  svayuddhan  nitaraÆn  duraÆpam | 
 gandhadvipasyeva  madotkatáasya  
 vitraÆsitaÆnyadviradasya  gandhaihá || 
คําแปล : สําหรับพระองค์ผู้ชนะข้าศึกทั้งหลายได้ด้วยพระเดชอันร้อนแรงจากที่ไกล จะออกรบด้วย
พระองค์เองเป็นไปได้ยากเหลือเกิน เปรียบเสมือนช้างตกมันที่มีกลิ่นทําให้ช้างตัวอ่ืนหวาดกลัวด้วย
กลิ่น ฉะน้ัน 
 
โศลกที่ 103 ตริษฏุภฉันท์ 

 vihaÆya  saṅgamá  paradevataÆsu  
 ßraddhaÆ  ca  bhaktiß  ca  paraÆ  yadíyaÆ | 
 ßríkanátáham  utkanátáhatayaÆ  prapanne  
 gaṅgaÆbhavaÆnyaÆv  iva  devadevam ||  
คําแปล : พระองค์ทรงละการเข้าถึงเทพเหล่าอ่ืน ทรงมีศรัทธาและความภักดีอย่างสูงสุดเฉพาะพระ
ศรีกัณฐะ (พระศิวะ) ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า ประดุจพระแม่คงคาและพระนางภวานิ (พระ 
อุมา) ได้มุ่งตรงเฉพาะเทพของทวยเทพ (พระศิวะ) ฉะน้ัน 
 
 

ข้อความด้านที่ 2 (B)  จํานวน 125 โศลก มี 58 บรรทัด 
 

โศลกที่ 104 ตริษฏุภฉันท์ 
[1]   saundaryyasargg…………vidhaÆtaÆ.. −  −  | 

 jaÆtaruÆpamayastambha[m]  yam  eka[m]  bhuva −  −   || 
คําแปล : ... สร้างความงดงาม... ผู้สร้าง... ซึ่งเสาทําด้วยทองคําต้นหน่ึง... .... 
 
โศลกที่ 105 อนุษฏุภฉันท์ 

 itthamá  kráto  mayaÆ  kaÆmo  dagdha[há]  kila  pinaÆkinaÆ | 
 itíveßvarataÆn  níto  vidhaÆtraÆ  yo  tisundarahá || 
คําแปล : พระพรหมาคิดว่า กามเทพที่เราสร้างไว้ถูกพระปินากิน (พระศิวะ) เผาเป็นจุลเสียแล้ว ดังน้ี 
จึงนําพระองค์ผู้มีรูปงามเหลือเกินมาสู่ความเป็นใหญ่แทน 
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โศลกที่ 106 อนุษฏุภฉันท์ 
[2]   ………vidyaÆ……………….. | 

 …………………….[ca]turaÆsyaprajaÆ  [pti]m || 
คําแปล : ... ... ความรู้ ... ... ซึ่งประชาบดีผู้มีสี่พระพักตร์ (พระพรหมา)  
 
โศลกที่ 107 อนุษฏุภฉันท์ 

 laksámímá  vaksáassthale  ksáiptvaÆ  kírttimá  paÆre  payonidhehá | 
 vidyayaÆ  kaÆmato  reme  vráddhayaiva  yuvaÆ  pi  yahá || 
คําแปล : พระองค์แม้ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่ม แต่ได้ละทิ้งพระนางลักษมีไว้ที่พ้ืนอก และนางกีรติ64ไว้ที่ฝั่ง
มหาสมุทร แลว้ทรงมาอภิรมย์กับนางวิทยา65ผู้ซึ่งเป็นคนแก่ ด้วยความรัก 
 
โศลกที่ 108 อนุษฏุภฉันท์ 

[3]   jugopa  gaÆmá  vaßisátáhasya  dilípa[há]  praÆk  prajecchayaÆ | 

 labdhvaÆ  prajaÆs  svavíryyenáa  bhaÆrggavíyas  t……m || 
คําแปล : ในกาลก่อน พระเจ้าทิลีปะได้ดูแลรักษาโคของฤษีวศิษฐะ ด้วยความต้องการประชาชน แล้ว
จึงได้ประชาชนด้วยความเพียรพยายามของตน ภารควียะ...   
 
โศลกที่ 109 อนุษฏุภฉันท์ 

 bhuvanaÆplaÆvanodvele  yatkírttiksáírasaÆgare | 
 chaÆyaÆvyaÆjena  bhuÆr  bhítyaÆ  nuÆnam  indum  upaÆßritaÆ || 
คําแปล : เมื่อมหาสมุทรแห่งนํ้านมคือช่ือเสียงของพระองค์ได้เอ่อล้นท่วมท้นโลก แน่นอนว่า เพราะ
ความกลัวพ้ืนแผ่นดินจึงเข้าไปอาศัยพระจันทร์ โดยแกล้งเลียนแบบเป็นเงา 

 
 
 
 
 
 
                                                            

64กีรติเป็นชื่อธิดาของศุกะพรหมฤษีกับพระนางปีวรี  แต่ในท่ีนี้มีความหมายถึง พระนางกีรติ เทพีผู้
เป็นต้นเค้าก่อให้เกิดความมีชื่อเสียงและเกียรติยศท้ังมวล อีกประการหนึ่ง มีความหมายถึงชื่อเสียงและเกียรติยศอีก
ด้วย ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 412.  

65วิทยาเป็นชื่อเทพเจ้า เป็นเทพีแห่งความรู้ ซ่ึงได้รับการนับถือเหมือนเทพเจ้าในพระเวทท้ังสาม ใน
มหาภารตะว่าเป็นชื่อของหญิงรับใช้ของพระอุมาเทวี ด ูVettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 850. 
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โศลกที่ 110 อนุษฏุภฉันท์  
[4]   sahasrabhogabharito  va……bhavo  pi  yahá | 

 anantagunáayukto  pi  vinataÆrttihá  [ito]  bhráßam || 
คําแปล : พระองค์แม้เป็นที่เกิด ....... ทั้งทรงมีอนันตนาคราช66ซึ่งมีคุณ ซึ่งมีขนดนับพัน แต่ก็ทรงเข้า
ใจความเจ็บปวดของนางวินตาได้อย่างรวดเร็ว67

 

 
โศลกที่ 111 อนุษฏุภฉันท์ 

 uÆrvvím  aÆvránávtaÆmbhodhimekhalaÆbhogamanádáitaÆm | 
 ekacchatrenáa  mahataÆ  merur  yyena  vráthaÆkrátahá || 

คําแปล : พระองค์ได้ทําภูเขาพระสุเมรุให้ไร้ประโยชน์แล้ว ด้วยฉัตรเพียงอันเดียวซึ่งใหญ่ปกคลุมผืน
แผ่นดินซึ่งประดับด้วยสายเข็มขัดคือมหาสมุทรที่อยู่ล้อมรอบ 
 
โศลกที่ 112 อนุษฏุภฉันท์ 

[5]   kalikanátáakasamáparkkaÆd  aÆskhala[n  paÆ]dahaÆnitahá | 

 dharmmahá  krátaÆrthataÆras tu  yamá  samaÆgamya  susthitahá || 
คําแปล : ธรรมะ (คุณความดี) เพราะมาพบกับศัตรูคือกลียุคจึงได้สูญเสียเท้าไปจนเดินกวัดแกว่ง แต่
เมื่อได้มาพบพระองค์แล้วจึงมีเท้าถูกทําให้สมบูรณ์ ก็กลับยืนได้อย่างมั่นคง 
 
โศลกที่ 113 อนุษฏุภฉันท์ 

 yasya  víryyaÆniloddhráto  dhaÆmadhuÆmadhvajo  yudhi | 
 dvidávadhuÆnaÆmá  vidhuÆmo  pi  vaÆsápadhaÆraÆm  avarddhayat || 
คําแปล : ไฟคือพระราชอํานาจของพระองค์ ถูกพัดขึ้นด้วยลมคือความกล้าหาญในสนามรบ แม้
ปราศจากควัน ก็ทําให้สายธารน้ําตาแห่งภรรยาของข้าศึกทั้งหลายหลั่งไหลได้ 
   
โศลกที่ 114 อนุษฏุภฉันท์ 

[6]   acirabhaÆnibhaÆrißris  stheyasyaÆ…d  yam  aÆßritaÆ | 

 gunáaÆnuvandhavaddhaÆpi  kírtti………pradigdrutaÆ  || 
คําแปล : ความโชคดี (พระศรี) ของข้าศึกเหมือนดังแสง (ความงาม) ที่ไม่ยั่งยืน ได้มาอาศัยอยู่กับ
พระองค์ก็กลับมั่นคง ช่ือเสียงแม้ผูกติดแล้วกับคุณสมบัติแต่ก็ยังฟุ้งกระจายไปได้ทั่วทิศ 

                                                            
66พญาอนันตนาคราชเป็นใหญ่เหนือบาดาลและเป็นบัลลังก์ท่ีบรรทมพักของพระนารายณ์ในระหว่าง

สร้างโลก มีหนึ่งพันเศียร ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 281-284; และ ศานติ ภักดีคํา. ครุฑ, 2556. 
67โศลกนี้แสดงอรรถะได้อีกนัยหนึ่ง ความว่า “พระองค์แม้เป็นท่ีเกิด........ ท้ังเต็มไปด้วยโภคะนับพัน 

ท้ังประกอบด้วยคุณเป็นอเนกอนันต์ อันมีประโยชน์ต่อความทุกข์ยากของคนท่ีมานอบน้อม อย่างมากมาย” 
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โศลกที่ 115 อนุษฏุภฉันท์ 
 ruÆdháahá  ßrínandane  yasya  ranáe  raktaÆsipallavahá | 

 vaÆhukalpadrumo  diksáu  yaßahápußpam  avaÆkirat || 
คําแปล : ต้นกัลปพฤกษ์คือแขนของพระองค์ ที่มีกิ่งคือดาบที่แดง (ไปด้วยเลือด) ถูกปลูกไว้แล้วใน
สวนนันทวันคือสนามรบ ได้แพร่กระจายแล้วซึ่งดอกไม้คือเกียรติยศของพระองค์ ในทุกทิศทาง 
 
โศลกที่ 116 อนุษฏุภฉันท์ 

[7]   yadyaÆna  dráptadantíndradantanirghaÆtataÆdáitaÆ | 

 rusáevo[r]vví  mahaÆsatvaÆn  rajasaÆtandram  aÆvránáot || 
คําแปล : ในการเดินทัพของพระองค์ ผืนแผ่นดินที่ถูกขุดทําลายแล้วด้วยงาของช้างตัวดุร้าย ราวกับว่า
โกรธเคือง จึงได้ปกคลุมแล้วซึ่งพลศักด์ิอันย่ิงใหญ่ (ช้าง) ด้วยผงธุลีทั่วทั้งแถว 

 
โศลกที่ 117 อนุษฏุภฉันท์ 

 samididdhe  krápaÆnáaÆgnau  mantrasaÆdhanavráṅhitahá | 
 hrátvaÆrivaktrapadmaÆni  yaß  samáraÆjyam  ajíjanat || 
คําแปล : (พระองค์) ผู้ทรงเก้ือกูลแก่การบูชาด้วยการยังมนตราให้สําเร็จ ทรงนําไปแล้วซึ่งดอกบัวคือ
หน้าของศัตรูทั้งหลาย ที่ไฟคือดาบอันถูกจุดแล้ว ได้ก่อให้เกิดราชอาณาจักรของพระองค์ 
 
โศลกที่ 118 อนุษฏุภฉันท์ 

[8]   drádáho  py  adhrásáyasattvo  pi  tuṅgo  py  unmuÆlite |  

 mathane  nantavíryyenáa  yo  na  bhuÆbhrátkulodgatahá || 
คําแปล : พระองค์แม้ไม่ได้เกิดขึ้นในวงศ์ของพระราชา (แต่) ก็ทรงเป็นผู้มีความแข็งแรง เป็นผู้ที่ไม่อาจ
เอาชนะได้ ทั้งเป็นผู้สูงส่ง ด้วยกําลังอันไม่มีที่สิ้นสุดในการทําลายอย่างถอนรากถอนโคน 
 
โศลกที่ 119 อนุษฏุภฉันท์ 

 trásáiteva  dvisáaÆmá  laksámíhá  plusátáaÆ  tejogninaÆ  bhráßam | 
 yasya  pusákarajaÆmá  dhaÆraÆm  praÆpya  ciksáepa  no  ksáanáam || 
คําแปล : พระนางลักษมีเปรียบเหมือนความกระหายของข้าศึกที่ถูกไฟคือพระเดชแผดเผาไปในทันที   
คร้ันได้สายธารน้ําอันเกิดแต่ดอกบัว(พระนารายณ์)ของพระองค์ ก็ไม่ได้ห่างเหินไปสักขณะหน่ึงเลย 
 
 
 
 
 



111 
 

โศลกที่ 120 อนุษฏุภฉันท์ 
[9]   paÆdaÆmvujarajo  yasya  caritaÆnukráter  iva | 

 ……bhuÆbhrádvaraÆṅgesáu  [pa]damá  datvaÆ  ßriyan  dadhau || 
คําแปล : ฝุ่นจากดอกบัวคือพระบาทของพระองค์ราวกับว่ากระทําตามประพฤติ ทรงให้แล้วซึ่ง
รอยเท้าที่พระเศียรของพระราชาทั้งหลายจึงทรงไว้ซึ่งพระศรี 
 
โศลกที่ 121 อนุษฏุภฉันท์ 

 nidraÆvidraÆnáadrák  strívaj  jatáharenáaÆvahat  prajaÆhá | 
 harir  yyas  tu  hrádaiveßas  subodhasphutáapaurusáahá || 
คําแปล : พระองค์ทรงเป็นพระหริผู้มีพระเนตรคล้ายจะหลับ ทรงปกครองประชาชนเหมือนสตรีเลี้ยง
ดูลูกๆด้วยอก แต่ก็ทรงเป็นผู้มีพระศิวะอยู่ในพระทัย ทรงมีความเป็นบุรุษปรากฏชัดเจน 
 
โศลกที่ 122 อนุษฏุภฉันท์ 

[10]   dráptaÆríndra[m]  v[i] jityaÆjau  yo  nujagraÆha  tatkulam | 

 ……………………………r  bhinnebhendro  mrágaÆdhipahá || 
คําแปล : หลังจากเอาชนะพระราชาผู้เป็นข้าศึกที่หย่ิงผยอง พระองค์ทรงอนุเคราะห์แล้วซึ่งตระกูล
ของพวกเขา..... เหมือนราชสีห์ผู้ฉีกเจ้าแห่งโขลงช้างให้เป็นช้ิน ฉะน้ัน 

 
โศลกที่ 123 อนุษฏุภฉันท์ 

 nistriṅßavallabhamá  vaddhavaÆ  gunáayuktais  tu  maÆÆrgganáaihá | 
 rájubhir  yyo  vijityaÆrín  bheje  rthaÆn  sadgunáair  iva || 
คําแปล : พระองค์ทรงผูกมิตรคือดาบ และทรงทรงชนะศัตรูทั้งหลายด้วยลูกศรที่ประกอบไว้กับสาย
ธนูซึ่งยิงตรงด่ิงไปแล้วจึงทรงแจกจ่ายทรัพย์ทั้งหลายด้วยคุณธรรมที่มีจริง (อันซื่อตรง) เช่นเดียวกัน 
 
โศลกที่ 124 อนุษฏุภฉันท์ 

[11]   nipítan  nílakanátáhe[na]  kanátáhaÆlaṅkrátaye  visáam | 

 vivudhaÆnaÆ[m]……rthantu……  o  dvaÆntamá  vacomrátam || 
คําแปล : ยาพิษที่ถูกพระนีลกัณฐะ (พระศิวะ) ด่ืมแล้ว ก็เพ่ือทําให้เป็นเคร่ืองประดับคอ ส่วน นํ้า
อมฤตคือวาจา ....... โดยนักปราชญ์ 
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โศลกที่ 125 อนุษฏุภฉันท์ 
 saÆndrair  yyasyaÆdhvare  dhuÆmair  uÆrdhvagaruddhadrásátáibhihá | 

 vraddhno  dhunaÆpi  digbhraÆntais  svadhuryyair  bhraÆmyate  dhruvam || 
คําแปล : แม้ทุกวันน้ี พระสุริยะเทพก็ยังโคจรไปด้วยม้าของพระองค์ซึ่งมีการเห็นที่ถูกบดบังด้านบน 
จึงนําทางไปหลงทิศเพราะควันทั้งหลายอันหนาทึบในการบูชายัญของพระองค์ ตลอดกาล   
 
โศลกที่ 126 อนุษฏุภฉันท์ 

[12]   sa………ya  dhaÆma………yo  dvitásamidbhis  saminmakhe | 

 [a]ksáínáaÆn  daksái[náaÆm]  kírttim  di[g]dvijebhyas  samaÆdißat || 
คําแปล : ในการบวงสรวงบูชาด้วยเช้ือเพลิงคือข้าศึกทั้งหลายนี้ พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงเคร่ือง
ทักษิณาที่ไม่มีวันหมดสิ้นคือพระเกียรติแก่เหล่าพราหมณ์ทั่วทิศ 
 
โศลกที่ 127 อนุษฏุภฉันท์ 

 dvisáataÆn  nyastraßastraÆnáaÆmá  pranáaÆmaßithilíkráte | 
 caÆpasyaiva  gunáe  yasya  viratir  na  tu  dhanvinaÆm || 
คําแปล : สายธนูของพระองค์เท่าน้ันถูกทําให้หย่อน เพราะการนอบน้อมเข้ามาของเหล่าข้าศึกผู้ที่ได้
ทิ้งอาวุธลงเรียบร้อยแล้ว และจึงวางลง แต่ไม่ใช่ของนายขมังธนู 
 
โศลกที่ 128 อนุษฏุภฉันท์ 

[13]   suvrátto  pi  suhráddhuryo  bhujo  yasya  mahíbhujahá | 

 durhrádaÆm  asuhrá[daÆm  ca]  pratítas  sarvvadaÆ  ranáe || 
คําแปล : แขนของพระองค์แม้จะกลมแต่ก็โอบอุ้มหมู่มิตรไว้ได้จึงทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ในสนาม
รบเป็นที่น่าเกรงขามแก่ของเหล่าศัตรูและหมู่มิตรตลอดเวลา 
 
โศลกที่ 129 อนุษฏุภฉันท์ 

 ekadravyaÆßritam  bhaÆvamá  jnÁaÆtvaÆ  dvidájaÆtibhaÆvitam | 
 kaÆrmmukesáuÆcitamá  karmma  savißesáamá  vyadhatta  yahá || 
คําแปล : พระองค์ครั้นทรงทราบว่าการดําเนินชีวิตที่ข้าศึกได้ดําเนินอยู่ต่างอาศัยทรัพย์เพียงอย่าง
เดียว จึงทรงได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เหนือกว่าซึ่งต้องใช้คันธนูและลูกศรเป็นประจํา 
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โศลกที่ 130 อนุษฏุภฉันท์ 
[14]   ßuÆlinaÆdhyaÆsitaÆmá  bhaktigamábhíraÆmá yasya  hrádguhaÆm | 

  tannetraÆnalabhítyeva  vivißur  naÆnyadevataÆ || 
คําแปล : เทพเจ้าเหล่าอ่ืนเข้าไปยังถ้ําคือหัวใจของพระองค์ซึ่งมีพระศิวะอาศัยอยู่ ที่มีความลึกล้ําด้วย
ความภักดีไม่ได้ ราวกับว่ากลัวลําแสงจากพระเนตรของพระศิวะพระองค์น้ัน 
 
โศลกที่ 131 อนุษฏุภฉันท์ 

 raÆmaÆnáaÆmá  hrádayaÆ  raÆme  tisátáhantamá  kaÆmataskaram | 
 prajihírsáur  ivaÆßraÆnto  yo  viveßa  muhur  mmuhuhá || 
คําแปล : พระองค์ทรงเข้าจู่โจมโจรคือความใคร่ ที่ซ่อนอยู่ในสวนคือหัวใจของหญิงงามท้ังหลาย ทรง
เหมือนกับไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย เสด็จเข้าไป (ในสวนคือหัวใจ) คร้ังแล้วครั้งเล่า 
 
โศลกที่ 132 อนุษฏุภฉันท์ 

[15]   yogodyato  pi  yac  ßaÆntau  naÆmnaiva  dvidábhayaṅkarahá | 

 duÆraÆd  dhi  raÆjasimáhasya  gandhamá  ghraÆtvaÆ  dvipaÆ  drutaÆhá || 
คําแปล : พระองค์แม้เป็นผู้กอปรด้วยสมาธิ(อยู่)ในความสงบ ก็ทรงเป็นผู้สร้างความกลัวให้แก่ศัตรูได้  
ด้วยเพียงได้ยินช่ือเท่าน้ัน ธรรมดาว่า ช้างทั้งหลายได้กลิ่นของพระยาราชสีห์มาจากที่ไกลจึงแล่นหนีไป 
ฉะน้ัน 
 
โศลกที่ 133 อนุษฏุภฉันท์ 

 mantravíryyaprayogaÆdáhyam  praÆpyaÆnanyavareva  yam | 
 krátaÆrthaÆ  kaÆmadaÆ  práthví  karajaÆmarddamaÆrddavaÆt || 
คําแปล : แผ่นดินซึ่งให้สิ่งที่ปรารถนาได้ (ทุกอย่าง) คร้ันได้ประสบพระองค์ผู้มีความมั่งคั่งด้วยกลยุทธ  
(มันตระ), ความกล้าหาญ (วีรยะ) และการลงมือปฏิบัติ (ประโยคะ) ก็กลับมีความปรารถนาบริบูรณ์ 
เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่ต้องการสามีอ่ืน เพราะความอ่อนนุ่มจากการบีบนวดด้วยพระกร (ของพระองค์) 
 
โศลกที่ 134 อนุษฏุภฉันท์ 

[16]   yuktir  etaÆvataÆ  tyaktaÆ  kaÆntiratne  pi  darßite | 

 yaj  jagaccittasarvvasvam  [aÆ]hráta[má]  yena  sarvvadaÆ || 
คําแปล : พระองค์ทรงละท้ิงการอยู่ร่วมเห็นเพียงน้ี แม้ในรัตนะอันงดงามที่เขานํามาถวาย (แต่) 
พระองค์ได้ทรงนําซึ่งสมบัติทั้งมวลที่ชาวโลกปรารถนามาให้ ตลอดเวลา 
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โศลกที่ 135 อนุษฏุภฉันท์ 
 nyastaßastro  vane  supto  harir  yyogaparo  py  ajahá | 

 kaÆntaÆrddhaÆṅßadharo  rudro  yaÆnÁ  jigísáumá  smarann iva || 
คําแปล : พระหริได้ทรงทิ้งอาวุธแล้วบรรทมหลับอยู่ในมหาสมุทร68 แม้เป็นผู้ไม่เกิดแล้วก็ยังหมกมุ่นใน
โยคะ ส่วนพระรุทระผู้มีร่างกายคร่ึงหน่ึงร่วมกับพระมเหสี (พระนางอุมา) ราวกับว่ากําลังระลึกถึง
พระองค์ผู้ต้องการจะเอาชนะ 
 
โศลกที่ 136 อนุษฏุภฉันท์ 

[17]   sphutáaÆsíndívarasrasta-raktamadhvaÆsavecchayaÆ | 

 dvitáchrír  bhráṅgíva  babhraÆma  yasya  dormraÆdasannidhau || 
คําแปล : พระศรีของข้าศึก เป็นดุจผึ้ง ได้บินวนมาใกล้แขนที่อ่อนนุ่มของพระองค์ ด้วยความปรารถนา
น้ําหวานคือเลือดที่หลั่งออกมาจากดอกบัวขาบคือดาบที่เบ่งบาน (วาบวับ)   
 
โศลกที่ 137 อนุษฏุภฉันท์ 

 naksáatrakulasamápannamá  bhuÆtaÆnaÆm  avakaÆßakrát | 
 vyomevaÆripuramá  yasya  ßabdamaÆtrenáa  laksáitam || 
คําแปล : เมืองของข้าศึกซึ่งเปรียบประดุจท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาว ที่ถูกกําหนดให้เป็นเป้าหมาย
ด้วยเพียงพระดํารัสคําเดียวของพระองค์ ก็กลายเป็นที่อยู่ของภูตผีทั้งหลาย 
 
โศลกที่ 138 อนุษฏุภฉันท์ 

[18]   ßaraÆkarmakulo  yasya  vaÆhinídurggasamágatahá | 

 vane  khadágasahaÆyo  ris  samáyatsamástha  iva  drutahá || 
คําแปล : ข้าศึกถึงแม้จะมีกองทัพและป้อมปราการที่แข็งแรง กลับมีความโกลาหลเพราะลูกศรของ
พระองค์ที่ยิงมา ก็เป็นเหมือนอยู่ท่ามกลางสนามรบ มีเพียงดาบเป็นเพ่ือนได้หนีเข้าป่าไปแล้ว 
 
 
 
 
 
                                                            

68มาจากศัพท์ว่า avana  (a ถูกกลืนเสียงด้วยอํานาจสนธิ) หมายถึง มหาสมุทร อันเป็นท่ีประทับ

ประจําของพระหริหรือพระนารายณ์ในคราวท่ีพระพรหมาสร้างโลก ส่วนฉบับเดิมของ มเหศ กุมาร ศรัณ และหลุยส์ 
ฟิโนต์ แปลว่า ป่า (forest, forèt) ดู Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon 

And Pre Rup Inscriptions of Rajendravarman II), 86; and L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 345.         
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โศลกที่ 139 อนุษฏุภฉันท์ 
 vairináo  dhyaÆnanirataÆ  vítaraÆgaÆ  guhaÆßayaÆhá | 

 yasyeßasyaÆṅghriyogena  vinaÆ  naÆlamá  vimuktaye || 
คําแปล : ข้าศึกทั้งหลายพอใจในอาการเฉื่อยชา ไร้สีสัน น่ังหลบอยู่ในถ้ํา (ถอดใจ) ก็ไม่สามารถจะพ้น
ไปได้ หากปราศจากการทําสมาธิที่แทบเท้าของพระองค์ผู้เป็นใหญ่69 
 
โศลกที่ 140 อนุษฏุภฉันท์ 

[19]   kaÆhamá  bharttraÆ  parityaktaÆ  ßvaÆpadais  sthaÆtum  utsahe | 

 itivaÆripurí  yasya  praÆvißad  daÆvapaÆvakam || 
คําแปล : เมืองของศัตรูของพระองค์ โดดเข้ากองไฟ เหมือนกับคิดว่า ฉันน้ีหรือถูกสามีทอดทิ้งแล้ว ยัง
จะสามารถต้านทานเหล่าสัตว์ดุร้ายได้ 
 
โศลกที่ 141 อนุษฏุภฉันท์ 

 yasya  satvavato  víryyamá  ranáe  drásátávaÆ  dvisáadganáahá | 
 satvepsayeva  simáhaÆdiyuktam  anvavasad  vanam || 
คําแปล : หมู่แห่งข้าศึก ครั้นเห็นแล้วซึ่งความกล้าหาญในการรบของพระองค์ผู้เป็นนักรบ จึงได้หลบลี้
เข้าไปอยู่ป่าซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมีสีหะเป็นต้น ราวกับว่าต้องการมีชีวิตอยู่ (หรือต้องการสัตว์ป่า) 
 
โศลกที่ 142 อนุษฏุภฉันท์ 

[20]   madonmatto  pi  tuṅgo  pi  niyojyo  dharmmasaÆdhane | 

 itíbhendraganáo  yena  dvijebhyo  daÆyi  bhuÆrißahá || 
คําแปล : พระองค์ก็ได้พระราชทานแล้วแก่พวกพราหมณ์เป็นอันมาก ด้วยคิดว่า โขลงช้างจ่าฝูง ถึงแม้
กําลังตกมัน ทั้งเป็นสัตว์สูงส่ง ก็ยังเหมาะที่จะใช้ในการทําหน้าที่ (ธรรมะ) ให้สําเร็จ 
 
 โศลกที่ 143 อนุษฏุภฉันท์ 
 vibhaktiprakrátínaÆmá  yas  saptadhaÆ  vidadhaÆt  pade | 
 taddhitaÆrthaparaß  caÆsíd  aÆgamaÆkhyaÆtakrátyavit || 
คําแปล : พระองค์ทรงเข้าใจคําพูดทั้งหลายเป็น 7 ประการ คือ วิภักติ 1, ปรกฤติ 1, ตัทธิต 1, อรรถะ 
1, อาคม 1, อาขยาต 1, กฤตยะ 1 
 

                                                            
69โศลกนี้แสดงอรรถะได้อีกนัยหนึ่ง ความว่า “คนผู้มีความเพียร(วีรบุรุษ) ผู้ยินดีในสมาธิ ปราศจาก

ราคะ เข้าไปอาศัยอยู่ในถํ้า ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ หากปราศจากการบําเพ็ญสมาธิ(ปฏิบัติโยคะ)ท่ีแทบเท้าของ
พระผู้เป็นเจ้า”  
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โศลกที่ 144 อนุษฏุภฉันท์ 
[21]   prataÆpaÆnalasantaptaÆ  ßaṅke  daÆhaÆbhißaṅkayaÆ | 

 aÆplaÆvitaÆsakrád  dhaÆtrí  yena  daÆnaÆmvuvrásátáibhihá || 
คําแปล : ดูเหมือนว่า แผ่นดินถูกไฟคือพระเดชอันร้อนแรงแผดเผา เพราะกลัวว่าไฟจะลุกไหม้เผา
ผลาญ พระองค์จึงใช้น้ําฝนคือการบริจาคทานราดลดลงในทันที 
 
โศลกที่ 145 อนุษฏุภฉันท์ 

 sumanohaÆrináí  yasya  gunáair  vvad[dh]aÆ  vikaÆsiní | 
 lokatrayaßriyaÆdyaÆpi  kírttimaÆlaÆ  dhrátaÆdhikam || 
คําแปล : พระองค์ทรงสวมพวงมาลาแห่งเกียรติยศอย่างมากมาย ซึ่งดึงดูดใจ ร้อยด้วยคุณความดี
ทั้งหลาย อันเบ่งบานเป็นศรีแก่สามโลก แม้จนทุกวันน้ี 
 
โศลกที่ 146 อนุษฏุภฉันท์ 

[22]   yasya  saÆgaragamábhíra-parikhaÆ  bhasmasaÆtkrátaÆ | 

 campaÆdhiraÆjanagarí  vírair  aÆjnÁaÆnukaÆribhihá || 
คําแปล : เมืองของกษัตริย์จัมปามีคูเมืองที่ลึกคือทะเล ถูกทําลายลงเป็นเถ้าถ่าน โดยเหล่านักรบผู้ทํา
ตามคําบัญชาของพระองค์ ผู้กล้าหาญ  
 
โศลกที่ 147 อนุษฏุภฉันท์ 

 vivarnánáau  caranáau  yasya  nrápamaulimanáitvisáaÆ | 
 sarvvavarnánáaÆnuraktaÆ  tu  nirmmalorvví  bhujoddhrátaÆ || 
คําแปล : พระบาททั้งคู่ของพระองค์เปลี่ยนสีไป ด้วยแสงแวววาวของแก้วมณีบนพระเมาลีของกษัตริย์ 
ส่วน แผ่นดินที่ไร้มลทิน ทรงแบกรับไว้ด้วยพระพาหา ชนทุกวรรณะต่างช่ืนชม 
 
โศลกที่ 148 อนุษฏุภฉันท์ 

[23]   kalir  ekaÆnatavaÆmo  pi  daksáináo  yasya  ßaÆsane | 

 drutaÆrín  anududraÆva  tejonalabhayaÆd  iva || 
คําแปล : กลิ70 แม้ว่าจะคดโกงโดยส่วนเดียว (แต่) กลับซื่อตรงในยุคสมัยของพระองค์ ว่ิงหนีตามเหล่า
ข้าศึกที่แหลบตกพ่ายหนี เหมือนกลัวต่อลําแสงอันลุกโชนแห่งพระเดช (ของพระองค์) 

                                                            
70เทพฝ่ายชั่วร้าย เป็นบุตรของกัศยปประชาบดี, เจ้าแห่งกลียุค (Kaliyuga) ช่วงเวลา 1 มหายุคแบ่ง

ออกเป็น 4 ยุค คือ 1.กฤตยุค (สัตยยุค) ยุคแห่งสัจจธรรมม่ันคง 2.เตรตายุค ยุคท่ีสัจจธรรมเสื่อมลง 1 ใน 4 ส่วน 3.
ทวาปรยุค ยุคท่ีสัจจธรรมเสื่อมลงเหลือ 2 ใน 4 ส่วน 4.กลียุค ยุคนี้ (ยุคปัจจบัน) สัจจธรรมเหลือ 1 ใน 3 ส่วน ด ู
Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 373-374. 
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โศลกที่ 149 อนุษฏุภฉันท์ 
 tathaÆ  níranidher  yyena  ksáonáí  nisákanátáakí  krátaÆ | 

 naÆdyaÆpi  skhalitaÆ  kírttir  yathaikaÆ  sarvvato  gataÆ || 
คําแปล : พระเกียรติคุณอันเอกอุแผ่ไปทั่วทุกทิศ ไม่ติดขัด ตามเท่าทุกวันน้ี ฉันใด พระองค์ก็ทําผืน
แผ่นดินให้ราบเรียบ (ไร้เสี้ยนหนาม-ข้าศึก) ไปจนจดมหาสมุทร ฉันน้ัน 
 
โศลกที่ 150 อนุษฏุภฉันท์ 

[24]   gunáesáu  mukhyayaÆ  vráttyaÆ  gaunáyaÆ  dravyesáv  avarttata | 

 ganáanaÆpi  matamá  yasya  kaÆßyapíyam  anujjhatahá | 
คําแปล : ด้วยการดําเนินไปอย่างสําคัญในคุณทั้งหลาย สิ่งที่เก่ียวเนื่องด้วยคุณจึงเป็นไปในทรัพย์
ทั้งหลายได้ แม้การคํานวณก็ไม่สามารถทราบถึงความรู้เร่ืองลัทธิกาศยปะ71ของพระองค์ได้ 
 
โศลกที่ 151 อนุษฏุภฉันท์ 
 yathaÆkaÆmamá  dvisáadkaÆmahá  kva  nilílyo  nu  nirbhayam | 
 yad  yasya  yaÆne  dhuÆlibhis  saÆndhakaÆríkrátaÆ  dißahá || 
คําแปล : ต้ังแต่ทิศทั้งหลายถูกทําให้มืดมนอนธการแล้ว ด้วยฝุ่นธุลีจากการเดินทัพของพระองค์ 
กามเทพของข้าศึก จะไปหลบซ่อนได้ตามความพอใจนะที่ไหน โดยไม่มีภัยเล่า 
 
โศลกที่ 152 อนุษฏุภฉันท์ 

[25]   praÆdhvamá  krátaÆ  sadaÆ  premnaÆ  vidagdhadhiyam  utsukaÆ | 

 na  [n]iraÆsthata  yanÁ  jaÆtu  raÆjavidyaÆ  kulaÆṅganaÆ || 
คําแปล : กุลสตรีผู้มีความรู้เก่ียวกับราชประเพณี ซึ่งถูกกันให้ไกลจากความรักตลอดกาล ขวนขวายหา
ความรู้ที่เฉียบแหลม จะไม่สนใจพระองค์เลยก็หาไม่ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
71เป็นอีกนามหนึ่งของท่านกณาทะผู้ให้กําเนิดลัทธิไวเศษิกะ ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์

ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 550.  
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โศลกที่ 153 อนุษฏุภฉันท์ 
 saÆksáaÆtprajaÆpatir  daksáo  daksáináaksáanáam  aksáináot | 

 sakalamá  sakalaṅkamá  yahá  kalidosáaÆkaramá  krátí || 
คําแปล : พระองค์ทรงเป็นท้าวทักษะประชาบดี72ด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นผู้กระทําบ่อเกิดแห่งความ
ผิดพลาดของกลิ พร้อมทั้งจุดด่างพร้อยทั้งสิ้น ได้ทรงผ่านพ้นขณะแห่งทักษิณา (ฤกษ์งามยามดี) 
 
โศลกที่ 154 อนุษฏุภฉันท์ 

[26]   [sa]daÆ  kráte  makhaßate  yas  tatair  dhuÆmaníradaihá | 

 ßaradyapi  nabhaß  cakre  praÆvrásáíva  malímasam || 
คําแปล : เมื่อพระองค์ทรงทําการบูชายัญเป็นร้อยคร้ังตลอดกาล แม้ในศรัทกาล พระองค์ก็ได้ทรงทํา
ให้เกิดเมฆ ด้วยเมฆที่เกิดจากควันซึ่งแผ่กระจายไป เหมือนเมฆครึ้มดําในฤดูฝน 
 
โศลกที่ 155 อนุษฏุภฉันท์ 

 parastrívimukho  yo  pi  sadaÆcaÆravicaksáanáahá | 
 kenaÆpy  aÆjau  paraßrínáaÆmá  paÆnáigrahavidhimá  vyadhaÆt || 
คําแปล : แม้พระองค์ทรงดําเนินตามพระจริยาวัตรที่งดงาม จึงทรงเมินพระพักตร์หนีจากภรรยาของ
คนอ่ืน อย่างไรก็ตาม ในสงครามพระองค์ทรงเข้าพิธีแต่งงานกับพระศรีของข้าศึกทั้งหลาย 
 
โศลกที่ 156 อนุษฏุภฉันท์ 

[27]   yasyenasyaÆnyatejaÆmási  tejasaÆ  jayatodaye | 

 nuÆnaÆm  aurvvaÆnalo  dyaÆpi  líno  spharddhitayaÆmvudhau || 
คําแปล : ในเวลาอุทัย พระองค์ทรงชนะพระเดชของคนเหล่าอ่ืน ด้วยพระเดชของพระองค์ แน่นอนว่า 
แม้จนทุกวันน้ี ไฟช่ือเอารวะ73 ยังได้หลบซ่อนอยู่ในทะเล เพราะความริษยา 
 
โศลกที่ 157 อนุษฏุภฉันท์ 

 vaddhaÆ  vidhaÆtraÆhíndrenáa  riktaÆ  nuÆnam  iyan  dharaÆ | 
 yena  svakírttiratnena  puÆrayitvaÆ  vrásáaÆnækitaÆ || 
คําแปล : แผ่นดินน้ีถูกพระพรหมาสร้างข้ึนมา กลับว่างเปล่าเพราะพญางู (แต่) ถูกพระองค์ทําให้เต็ม
ด้วยรัตนะคือพระเกียรติยศของพระองค์ ถูกทําให้เป็นเคร่ืองหมายคุณงามความดี 
                                                            

72ทักษะประชาบดี จัดเป็นเทพพระสสุระ (เทพพ่อตา) เพราะมีพระธิดามากมาย ธิดาของท้าวทักษะ
ประชาบดีนั้นไปเป็นมเหสีและชายาของเทพชั้นผู้ใหญ่หลายองค์ เช่น พระศิวะ พระจันทร์ พระกัศยปเทพบิดร เป็น
ต้น ส่วน หลุยส์ ฟิโนต์ กล่าวว่าหมายถึงพระพรหมา (habil comme le Créateur) ดู Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 192-194; and L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 346. 
73ไฟใต้มหาสมุทร ด ูMonier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 239.  
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โศลกที่ 158 อนุษฏุภฉันท์ 
[28]   bhinnebhakumbhanirmuktaÆ  muktaÆ  yena  ranáaÆṅganáe | 

 rejire  vidhavaÆrißrívaÆsápaÆnáaÆm  iva  vindavahá ||  
คําแปล : แก้วมุกดาซึ่งหลั่งออกมาจากกระพองช้างที่ถูกพระองค์ทําลายแล้วในสนามรบ ส่องประกาย 
เหมือนหยดน้ําตาแห่งพระศรีของศัตรูที่เป็นหม้าย   
 
โศลกที่ 159 อนุษฏุภฉันท์ 

 kírttinaÆdaÆmvudadhvaÆna …………………………. | 
 ………n  tribhuvanaksáetre  dharmmavíjam  avarddhayan || 
คําแปล : เสียงก้อนเมฆดังกึกก้องด่ังพระเกียรติยศ (ของพระองค์) ทําเมล็ดพันธ์ุแห่งธรรมให้งอกงาม 
ในทุ่งเกษตรทัง้สามโลก 
 
โศลกที่ 160 อนุษฏุภฉันท์ 

[29]   simáhena  nopamaÆnaÆrho  yasya  ßauryyenáa  samáyuge | 

 tathaÆ  hi  yadbhiyaÆraÆtir  adhyaßeta  guhaÆmá  harehá || 
คําแปล : ไม่ควรจะเปรียบเทียบความกล้าหาญของพระองค์ในสงครามกบัสีหะ เพราะว่า ข้าศึกผู้
หวาดกลัวพระองค์ เข้าไปหลบซ่อนยังถํ้าของสีหะ 
 
โศลกที่ 161 อนุษฏุภฉันท์ 

 vaÆniraÆjívaraÆjaÆṅßc…………………… | 
 …………[sa]rojaÆni  niryyaÆnti  mukhamanádáalaÆt || 
คําแปล : ... ซึง่เหล่าพระราชาแห่งดอกไม้คือคําสรรเสริญ...... ดอกบัวทั้งหลายออกมาจากดวงหน้า... 
 
โศลกที่ 162 อนุษฏุภฉันท์ 

[30]   …………………………….….. tejonalasamágataÆ | 

 kali[m]  nyak[ku]rv[v]atí  yasya  raÆjyaßrír  damayanty  abhuÆt || 
คําแปล : ... พระศรีแห่งความเป็นพระราชา รวมกันด้วยลําแสงแห่งพระราชอํานาจของพระองค์, เป็น
ด่ังทมยันตี74มองลงมายังกลิ 

                                                            
74ทมยันตี เป็นพระธิดาของพระเจ้าภีมราช พระราชาแห่งวิทรฺภะ ส่วนพระนลเป็นเจ้าชายเมืองนิษธะ 

เม่ือพระเจ้าภีมราชได้ประกาศพิธีสยุมพรของพระนางทมยันตีขึ้น นางจึงได้เลือกพระนลเป็นสวามี ทว่า กลิ และ ทวา
ประ ซ่ึงจะมางานนี้แต่ทราบว่านางได้เลือกพระนลไปแล้ว ก็โกรธเคืองสัญญาว่าจะทําลายความรักของท้ังคู่และจะทํา
ให้แตกแยกและพลัดพรากจากกันให้ได้ ซ่ึงเป็นเหตุให้พระนลกับนางทมยันตีต้องพบพานกับอุปสรรคนานัปการ และ
นางทมยันตียังเป็นสัญลักณณ์ของสตรีท่ีซ่ือสัตย์อีกด้วย ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 196-199. 
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โศลกที่ 163 อนุษฏุภฉันท์ 
 yaßov[i]staÆrasa[mæ]ksáíptaÆ  ksáiti[r]  yya[s]ya…….…… | 

 …………………………………………...……………… || 
คําแปล : แผ่ดินแคบลงแล้วจากการแผ่ขยายไปแห่งพระเกียรติยศของพระองค์………………….. 
 
โศลกที่ 164 อนุษฏุภฉันท์ 

[31]   …………………………yam  ekam  atitejasam | 

 nuÆnam  ullekhitas  tvasátááraÆ  bhramamaÆro  py  abhaÆskarahá || 
คําแปล : ... มีเดชอย่างย่ิงเพียงผู้เดียว ... แม้มารผู้มึนงงไม่ส่องสว่าง (ไม่มคีวามเบิกบาน) ก็ถูกลิขิตขึ้น
โดยตวัษฏฤ75อย่างแน่นอน 
 
โศลกที่ 165 อนุษฏุภฉันท์ 

 yogyamá  varamá  yam  aÆsaÆdya  marttyaloke…… | 
 ……………………………………………….. || 
คําแปล : .... คร้ันได้พบสามีที่คู่ควร ในโลกแห่งผู้คน.... 
 
โศลกที่ 166 อนุษฏุภฉันท์ 

[32]   [taÆra]y[i]trí  titírsáuÆnáaÆ[má]  gambhíraÆpanmahaÆnadím | 

 vedavyaÆsaÆn  na  susáuve  yasya  vaÆk  satyavaty  api || 
คําแปล : พระดํารัสของพระองค์ แม้จะเป็นความสัตย์ ก็ไม่ก่อให้เกิดฤษีเวทวยาส76หลายคนได้ แต่
ช่วยให้ผู้ที่ต้องการจะข้ามฝั่งสามารถข้ามมหานทีที่มีนํ้าลึกได้ 
   
 

                                                            
75ตวัษฏฤ เป็นชื่อเทพผู้เป็นสถบดี (ช่างก่อสร้าง) หรือศิลปินของเทวดา ดู Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 464.   
76ฤษีเวทวยาส หรือ ฤษีวยาส เป็นโอรสของนางสัตยวดีกับฤษีปราศร และคลอดตรงบริเวณเกาะ

กลางแม่น้ํายมุนาจึงมีชื่อเต็มว่า กฤษณะ ทไวปายณะ แปลว่าผู้มีผิวคล้ําเกิดบนเกาะ ต่อมานางสัตยวดีผู้เป็นมารดาได้
ให้ไปทํานิโยคกับมเหสีม่ายของวิจิตรวีรยะผู้เป็นน้องชายต่างบิดา จึงต้องหลับนอนกับมเหสีม่ายท้ังสองและนางกํานัล
อีก1 คน จนมีโอรสคือ ท้าวธฤตราษฎร์ ท้าวปาณฑุและท้าววิทูร ต่อมาโอรสของท้าวธฤตราษฎร์และท้าวปาณฑุ แย่ง
บัลลังก์กันและมีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก ท่านฤษีเกิดความรันทดจึงต้องการบอกเล่าเร่ืองราวของลูกหลานท่ีฆ่า
ฟันกันเองจึงเชิญคเณศมาเขียนเรื่งราว อันเป็นท่ีมาของมหากาพย์มหาภารตะ นอกจากน้ีท่านได้เป็นผู้รวบรวมเรียบ
เรียงคัมภีร์ท้ังสอง คือ พระเวท และ ปุราณะ อีกด้วย ดู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1035; 

and Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 885-888. 



121 
 

โศลกที่ 167 อนุษฏุภฉันท์ 
 rájavo  gunáasamáparkkaÆd  aÆpadaÆmá  pratighaÆ [takaÆhá] | 

 …………………………………………………….. || 
คําแปล : ผู้มีความซื่อตรง เป็นผู้ขจัดหายนะ ด้วยความสมบูรณ์แห่งคุณธรรม………………… 
 
โศลกที่ 168 อนุษฏุภฉันท์ 

[33]   jírnánáaÆhíndrenáa  vidhrátaÆ  saÆcaleyan  caled  iti | 

 yuÆni  nuÆnam  nyadhaÆd  vedhaÆ  yatraÆhíne  vasundharaÆm || 
คําแปล : แผ่นดินเก่าน้ีนั้นถูกปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินผู้ช่ัวร้ายประดุจงูพิษ จึงสั่นไหวแล้ว เพราะ
เหตุนั้น พระผู้สร้าง (พระพรหมา) มั่นใจจึงได้มอบแผ่นดินไว้กับพระองค์ผู้ยังหนุ่มและสมบูรณ์แบบ  
 
โศลกที่ 169 อนุษฏุภฉันท์ 

 vibhuÆtir  bhuÆtapuÆrvvaÆpi  raÆjnÁanÁ  ca  gunáasamáha[tihá] | 
 ……………………………………………………. || 
คําแปล : ...... อํานาจแม้มีอยู่แต่เก่าก่อน และการรวมอยู่แห่งคุณธรรมของเหล่ากษัตริย์.... 
 
โศลกที่ 170 อนุษฏุภฉันท์ 

[34]   samábhrátaÆhá  ksámaÆbhrátaÆmá  laksámír  aÆbaÆlyaÆt  kanyakaÆ  iva | 

 yathaÆkaÆlam  upaÆyair  yyo  nirapaÆyair  upaÆyata || 
คําแปล : ความโชคดีที่เหล่าพระเจ้าแผ่นดินสั่งสมไว้แล้ว เป็นเช่นกับเด็กสาวที่โตมาจากความเป็นเด็ก 
(มาเป็นสาว) พระองค์ได้เข้ามาหาตามเวลาที่เหมาะสม โดยอุบายที่ไร้ข้อตําหนิ 
 
โศลกที่ 171 อนุษฏุภฉันท์ 

 ßabdaßaÆstre  py  adhítí  yo  vinaÆ  dvirvvacanam  gurohá | 
 ……………………………………………………. || 
คําแปล : แมใ้นศัพทศาสตร์ พระองค์ก็ทรงเฉลียวฉลาดมาก ครูไม่ต้องกลา่วซ้ําเป็นครั้งที่สอง 
 
โศลกที่ 172 อนุษฏุภฉันท์ 

[35]   yasyopamaÆnamá  sanÁjaÆtan  na  kinÁcid  gunáavistaraihá | 

 vuddhvaÆ  vauddhamá  matamá  mane  nyatírthair  api  naÆnyathaÆ || 
คําแปล : ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้กับคุณธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ พระองค์ทรงเข้าใจ
หลักคําสอนทางพุทธศาสนา (แต่) ไม่ทรงผันแปรเป็นอ่ืน แม้ภายใต้เจ้าลัทธิอ่ืน 
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โศลกที่ 173 อนุษฏุภฉันท์ 
 kaÆladosáaÆmvudhau  magnaÆ  durgge  gamábhírabhísáanáe | 

 ……………………………………………………. || 
คําแปล : จมอยู่ในทะเลแห่งความช่ัวร้ายของกาลเวลาที่ลึกและน่าสะพรึงกลัวอันข้ามพ้นได้ยาก ………  
 

โศลกที่ 174 อนุษฏุภฉันท์ 
[36]   ßubhamá  ßubhamáyunaÆ  yuÆnaÆ  manuvartmaÆnuvarttinaÆ | 

 rasaÆyanamá  vinaÆ  bhaÆvi  yena  varsáíyasaÆjaram || 
คําแปล : พระองค์มีความงามเหนือกว่าความงาม (ทั้งมวล) ทรงเป็นหนุ่มตามที่พระมนุ77ดําเนินไว้ 
เหนือกว่าความหนุ่ม (ทั้งมวล) ทรงอยู่เหนือความชราโดยไม่ต้องใช้ยาอายุวัฒนะ 
 
โศลกที่ 175 อนุษฏุภฉันท์ 

 visávagvikírnánáair  yyugapad  yasya  tejobhir  ujjvalaihá | 
 ………………………………………………………. || 
คําแปล : พระองค์ทรงพระเดชรุ่งเร่ืองแผ่ไปทุกที่พร้อมๆ กัน.................. 
 
โศลกที่ 176 อนุษฏุภฉันท์ 

[37]   raÆjnÁaÆmá  krátyam  iti  jnÁaÆtvaÆ  yasya  durggasamaÆßrayahá | 

 na  daÆnavabhayaÆd  abdhim  abhißete  ripur  mmadhohá || 
คําแปล : พระองค์ทรงประทับสั่งการอยู่บนป้อมปราการเอง เพราะรู้ว่า น่ีเป็นหน้าที่ของเหล่ากษัตริย์ 
หาใช่ (เป็นเหมือน) ศัตรูของมธุ78(พระวิษณุ) ที่บรรทมสินธ์ุเพราะกลัวพวกทานพ79 
 
 

                                                            
77โอรสของพระพรหมา หรือ สากษาตพรหมเอง, บิดาแห่งมนุษยชาติ ดู Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 784. 
78มธุก็คือพวกรากษส ในรามายณะยุทธขัณฑ์กล่าวว่า คร้ังหนึ่งพระวิษณุได้สั่งให้“มธุ”และ 

“ไกฏภะ” รากษสผู้ออกมาจากพระกรรณของพระวิษณุ ไปแกล้งหยอกพระพรหมซ่ึงหลับใหลอยู่หลังจากสร้างโลก
เสร็จให้ตกใจต่ืน เม่ือท้ังสองได้ทํากิจสําเร็จแล้ว ทําให้พระวิษณุพอใจจึงประทานรางวัลให้ แต่ท้ังสองต้องการให้ 
พระวิษณุฆ่าตนให้ตายเพราะพวกตนลําบากต้องทําภาระหน้าท่ีหนักไม่รู้จักจบสิ้น พระวิษณุจึงได้ทําตามท่ีท้ังสองขอ 
และให้ท้ังสองได้เกิดใหม่มีนามว่า “ขระ” และ “อติกายะ” นี่จึงเป็นสาเหตุท่ีพระวิษณุได้ชื่อว่าศัตรูของพวกมธุ ด ู
Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 73. 

79ทานพ คือ อสูรพวกหนึ่งท่ีเกิดจากฤษีกัศยปะกับนางทนุ มักเข้าร่วมกับไทตยะซ่ึงเป็นอสูรท่ีสืบเชื้อ
สายมาจากฤษีกัศยปะกับนางทิติ ทําสงครามกับพวกเทพมาโดยตลอด ด ูVettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 

67.  
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โศลกที่ 177 อนุษฏุภฉันท์ 
 api  kaÆmaÆdayo  dosáaÆs  sthaÆne  yena  niyojitaÆhá | 

 gu ……………………………………………. || 
คําแปล : ข้อบกพร่องทั้งหลายมีกามะ (ความรัก, ความอยาก) เป็นต้น พระองค์ทรงนํามาใช้อย่าง
เหมาะสม………… 
 
โศลกที่ 178 อนุษฏุภฉันท์ 

[38]   manísáibhir  mmanohatya  pivadbhisá  caritaÆmrátam | 

 atipaÆnaÆd  ivodgírnánáam  yasya  kaÆvyair  nnijais  saha || 
คําแปล : ชีวประวัติที่เป็นอมตะของพระองค์ ถูกพรํ่าพรรณนาด้วยบทกวีเป็นนิตย์โดยเหล่านักปราชญ์ 
ราชกวีผู้มักด่ืมเคร่ืองด่ืมย้อมใจ แต่ดูเหมือนว่าจะด่ืมเกินไป 
 
โศลกที่ 179 อนุษฏุภฉันท์ 

 dosáaÆndhakaÆravahulamá  jagaj  jaÆtamá  yathaÆ  yathaÆ | 
 yasya…………………………………………….. || 
คําแปล : โลกเต็มไปด้วยความมืดมนอนธกาลอันเกิดจากข้อบกพร่อง เป็นธรรมดา.... (แต่) สําหรับ
พระองค์.... 
 
โศลกที่ 180 อนุษฏุภฉันท์ 

[39]  dharmmenáa  samástuÆtaÆnaÆmá  yo  nisáiddhya  jagataÆm  api | 

 vinaÆßahetun  naÆtasthe  ksáanáabhaṅgaprasaṅgitam || 
คําแปล : พระองค์ทรงห้ามและไม่ยอมรับเหตุแห่งความพินาศซึ่งจะต้องแตกสลายไปอย่างรวดเร็ว 
สําหรับชาวโลกแม้มีผู้ยกย่อง เพราะคุณงามความดี 
 
โศลกที่ 181 อนุษฏุภฉันท์ 

 anekakratur  apy  uccaihá-pado  gopatir  apy  agaÆt | 
 akrodhana[s]ya…………………………………. || 
คําแปล : เจ้าแห่งโค (พระอินทร์) ถึงแม้จะทรงมีเครื่องบวงสรวงมากมาย มีทางไปอันสูงส่ง ก็ได้ไปยัง
.... ของพระองค์ผู้ไม่เคยพิโรธ 
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โศลกที่ 182 อนุษฏุภฉันท์ 
[40]   bhrágumaÆtram  api  praÆpya  vahnehá  pratihatamá  puraÆ | 

 tejas  tv  adhaÆksáíd  yasyaÆpi  mahaÆntamá  vaÆhinípatim || 
คําแปล : ในกาลก่อนคร้ันได้พบภฤคุ80เท่าน้ัน แม้ความร้อนแห่งไฟก็ดับลงได้ แต่พระเดชของพระองค์
ได้เผาแล้วแม้ซึ่งหัวหน้าของกองทัพที่ยิ่งใหญ่ 
 
โศลกที่ 183 อนุษฏุภฉันท์ 

 vadanyas  svaßriyanÁ  cakre  suhrátsaÆdhaÆranáimá  harim | 
 vaksáoniksáiptalaksám[í]………………………………. || 
คําแปล : พระองค์ทรงเป็นผู้มีน้ําใจ ได้ทรงแบ่งปันราชสมบัติอันรุ่งเรืองของพระองค์ให้เป็นสาธารณะ
แก่เหล่าพระสหาย.... พระหริที่มีพระนางลักษมีนอนแนบอกอยู่  
 
โศลกที่ 184 อนุษฏุภฉันท์ 

[41]   tarsáo  harsáenáa  samápraÆpya  vyatanyata  vanípakaihá | 

 yamá  mahaÆntamá  hradam  iva  prasannamá  sphutáapusákaram || 
คําแปล : เหล่าขอทานคร้ันได้พบพระองค์ผู้เหมือนทะเลสาบใหญ่มีนํ้าใสสะอาดมีดอกบัวเบ่งบานแล้ว 
ความกระหายก็ถูกทําให้ดับลงพร้อมกับความร่าเริงยินดี 
 
โศลกที่ 185 อนุษฏุภฉันท์ 
 asuÆryyapaßyam  asuhrát-strívaktrakumudaÆkaram | 
 uccais  saṅkocayaÆm  aÆsa………………………. || 
คําแปล : พระองค์ทรงบดบังช่อดอกบัวคือใบหน้าแห่งภรรยาเหล่าข้าศึก ไม่ให้เห็นแสงตะวันจากเบ้ือง
บน.... 
 
โศลกที่ 186 อนุษฏุภฉันท์ 

[42]   patacchilímuÆkhacchaÆyaÆ-cchannadvidávadanaÆmbuje | 

 raraÆja  raÆjahamáso  yaß  caran  ranáamahaÆhrade || 
คําแปล : พระองค์ทรงเรืองรอง(ดุจ)พญาหงส์  ท่องเที่ยวไปในทะเลสาบใหญ่คือสนามรบที่เต็มไปด้วย
ดอกบัวคือใบหน้าของข้าศึกที่ถูกบดบังแล้วด้วยเงาแห่งแห่งลูกศรที่ตกลงมา 
 

                                                            
80คร้ังหนึ่งภฤคุฤษีโกรธพระอัคนีจึงสาปพระอัคนีให้เป็นผู้บริโภคทุกสิ่งในโลก พระอัคนีจึงต้องหนีไป

ซ่อนตัว การหายตัวไปของพระอัคนีสร้างความโกลาหลวุ่นวายให้แก่ท้ังสามโลก ต่อมาพระพรหมาทรงช่วยแก้ให้พระ
อัคนีถูกสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งท่ีบริสุทธ์ิหมดจด  ด ูVettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 12.  
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โศลกที่ 187 อนุษฏุภฉันท์ 
 samámukhíno  ranáamukhe  yasya  naÆsíd  asídatahá | 

 preṅkhatsvakhadágasamákraÆntam  [p]ra…………. || 
คําแปล : ในสนามรบ ผู้ที่ประจันหน้ากับพระองค์แล้วไม่พ่ายแพ้ มิได้มีแล้ว....... ก้าวผ่านดาบของ
พระองค์ที่กวัดแกว่งแล้ว 
 
โศลกที่ 188 อนุษฏุภฉันท์ 

[43]   dhanurddarßanamaÆtrenáa  tírthadhvaṅksáaÆ  dvisáo  drutaÆhá |  

 kaÆmamá  puro  na  yasyaÆjau  bhujaṅgaÆrir  api  sthitahá || 
คําแปล : เพียงแค่เห็นธนูของพระองค์เท่าน้ัน เหล่าข้าศึกก็ว่ิงหนีเหมือนกาแตกฝูง แม้กระทั่งศัตรูของ
นาค (ครุฑ) ก็ไม่สามารถดํารงอยู่ได้ต่อหน้าพระองค์อย่างแน่นอน 
 
โศลกที่ 189 อนุษฏุภฉันท์ 

 saÆlakaÆnanaramyaÆmá  yahá  sphutáapusápaßilímuÆkhaÆmá | 
 drutebhyahá  patáavímá  dvidábhyo  yoddhrádbhyo……  || 
คําแปล : พระองค์(ทรงยิง)ลูกศรดอกไม้ที่เบ่งบานแล้ว ที่งดงามเมื่อประดับประดาบนใบหน้า ไปที่
เหล่านักรบข้าศึกที่แตกพ่าย อย่างชํานาญ 
 
โศลกที่ 190 อนุษฏุภฉันท์ 

[44]   prollasat-kícakaßataÆ  kaṅkaÆdibhir  upaÆßritaÆ | 

 ßuÆnyaÆpy  aripurí  yena  viraÆtáanagarí  krátaÆ || 
คําแปล : เมืองของข้าศึกมีต้นไผ่นับร้อยต้นที่เสียดสีกันจนโชนแสง มีนกยางเป็นต้นเข้าไปอาศัยแล้ว 
แม้กลายเป็นเมืองที่รกร้างว่างเปล่าก็ถูกกระทําให้เป็นวิราฏนคร81โดยพระองค์ 
 
 
 
 
 
 

                                                            
81ในมหากาพย์มหาภารตะ วิราฏบรรพ กล่าวว่า วิราฏนครเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัตสยะ มีท้าว 

วิราฏเป็นผู้ปกครองซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระทัยโอบอ้อมอารี ดู กรุณา-เรืองอุไร  
กุศลาสัย, มหาภารตยุทธ, 122-123.   
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โศลกที่ 191 อนุษฏุภฉันท์ 
 kevalamá  raÆjanaÆgaÆnaÆmá  víryyamá  mantra  ivaÆharat | 

 yo  naÆdyuÆnatayaÆ  praÆnáaÆn  ksáipan  taÆrksáya  i[vaÆbabhau] || 
คําแปล : พระองค์ได้ทรงนํามาซึ่งความกล้าหาญของเหล่าพญานาค82เพียงอย่างเดียว เหมือน 
พระวิษณุ (มันตระ) จะได้ทรงทําลายชีวิตทั้งหลายด้วยความละโมบ เหมือนพญาครุฑก็หามิได้ 
 
โศลกที่ 192 อนุษฏุภฉันท์ 

[45]   drásátvaÆ  yasyaÆdhvaramá  ßakrayaßovibhramaßaṅkayaÆ | 

 dhuÆmasparßacchalaÆn  nuÆnam  udaßrunayanaÆ  ßací || 
คําแปล : นางศจี83 ครั้นเห็นการบูชายัญของพระองค์ เพราะกลัวว่าพระอินทร์จะความเส่ือมจาก
ตําแหน่ง จึงทําเป็นมีน้ําตานองหน้าจริงๆ โดยแสร้งสัมผัสควัน 
 
โศลกที่ 193 อนุษฏุภฉันท์ 

 ruddhaÆnyatejaso  yasya  paÆdacchaÆyaÆm  aßißriyan | 
 meror  ivelaÆpatayas  sitacchatratyajo  nißam || 
คําแปล : กษัตริย์ทั้งหลายได้ละทิ้งเศวตฉัตรเข้าไปพ่ึงร่มเงาแห่งพระบาทของพระองค์ผู้ทรงบดบังพระ
เดชของเหล่ากษัตริย์อ่ืน ผู้เปรียบประดุจดังเขาเมรุ อย่างไม่ขาดสาย 
 
 
 
 
 

                                                            
82 ในมหากาพย์มหาภารตะ อาทิบรรพ ได้กล่าวถึงกําเนิดของนาคและครุฑไว้อย่างละเอียดความว่า 

พระกัศยปประชาบดีมีชายาหลายคนในจํานวนน้ันมีพ่ีน้องกันสองคนซึ่งเป็นท่ีโปรดปราน คนพี่ชื่อวินตาส่วนคนน้อง
ชื่อกัทรุซ่ึงเป็นธิดาของท้าวทักษะ ท้ังสองได้ขอพรต่อพระกัศยปประชาบดี โดยนางกัทรุได้ขอพรให้มีโอรสเป็นนาค
พันตัวให้มีฤทธ์ิร้ายแรงและสามารถแปลงกายได้ทุกอย่างท่ีปรารถนา ส่วนนางวินตาได้ขอให้มีโอรสเก่งกล้าสองคน
และมีชัยต่อบรรดานาคท้ังหลายทุกเม่ือ ภายหลังจึงให้กําเนิดพระอรุณเทพบุตรและครุฑ นาคและครุฑเป็นคู่ผู้ผูกเวร
จองเวรต่อกันมาช้า แต่เม่ือต่อสู้กันแล้วนาคไม่สามารถจะชนะครุฑได้เลยซึ่งเป็นไปตามพรท่ีนางวินตาได้ขอไว้ ครุฑ
จึงเป็นท่ีหวาดกลัวต่อนาค ส่วนพญาอนันตนาคราชเป็นใหญ่เหนือบาดาลและเป็นบัลลังก์ท่ีบรรทมพักของพระ
นารายณ์ในระหว่างสร้างโลก มีหนึ่งพันเศียร ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 281-284; และ ศานติ  
ภักดีคํา. ครุฑ, 2556. 

83นางศจีเทวี เป็นธิดาของอสูรชื่อปุโลมา บางครั้งจึงเรียกว่า “เปาโลมี” และเป็นพระชายาของพระ
อินทร์ จึงได้ชื่อว่า “อินทราณี” ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 330. 
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โศลกที่ 194 อนุษฏุภฉันท์ 
[46]   srásátáau  candraÆrkkayor  dhaÆtaÆnaÆdaraÆd  iva  bhinnayohá | 

 yam  ekan  tapanaÆhlaÆda-samarthamá  asamam  vyadhaÆt || 
คําแปล : พระพรหมา (ผู้สร้าง) คราวสร้างพระจันทร์กับพระอาทิตย์กับทรงสร้างให้แยกกัน เหมือน
มิได้ทรงใส่ใจ แต่ทรงสร้างพระองค์น้ีให้เป็นหน่ึงเดียวไร้ผู้เสมอเหมือน สามารถให้ได้ทั้งความอบอุ่น
และความสดช่ืน 
 
โศลกที่ 195 อนุษฏุภฉันท์ 

 upaÆntasevaÆmá  vaÆnÁchantyo  yatpaÆdan  tívratejasam | 
 mauliratnaprabhaÆmbhobhir  asinÁcan  bhuÆpapaṅktayahá || 
คําแปล : แถวแห่งพระราชาทั้งหลาย ผู้มีความปรารถนาเพ่ือจะเข้าไปรับใช้ ได้ราดรดแล้วซึ่งพระบาท
ของพระองค์ ที่มีพระรัศมีแรงกล้าด้วยนํ้าคือแสงจากรัตนะที่ประดับบนพระเศียร (ของตน) 
 
โศลกที่ 196 อนุษฏุภฉันท์ 

[47]   navamá  priyam  aho  loke  yad  vihaÆya  dhanus  smarahá | 

 unmamaÆthaÆṅganaÆcittamá  yatkaÆntyaÆnupamaÆnayaÆ || 
คําแปล : โอ้ ! พระองค์ทรงเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลใหม่ในโลก พระสมระ84ละทิ้งแล้วซึ่งคันธนู ไปป่ันป่วน
จิตใจของหญิงสาวด้วยความงามของพระองค์อันหาที่เปรียบมิได้ 
 
โศลกที่ 197 อนุษฏุภฉันท์ 

 sphutáaÆsátáadikpraÆntadale  hemaßailorukarnánáike | 
 yaßo  gandhaÆyata  yasya  bhuvanaikasaroruhe || 
คําแปล : พระเกียรติยศของพระองค์มีกลิ่นหอมหวนไป ในดอกบัวที่เป็นหน่ึงในโลก ซึ่งมีกลีบขอบ 
(ภายนอก) มีแปดจุดที่สําคัญผายออก อันเป็นเปลือกใหญ่ของภูเขาเมรุ 
 
โศลกที่ 198 อนุษฏุภฉันท์ 

[48]   udvaÆntaraÆgaÆhá  sphuritaÆ  yasyaÆṅghrinakharaßmayahá | 

 asparddhanta  natorvvíndra-mauliratnamarícibhihá || 
คําแปล : รัศมีจากพระนขา (เล็บเท้า) ของพระองค์ได้แผ่ขยายเปล่งสีแสงออกไปแล้วแข่งกับรัศมีของ
รัตนะบนพระเศียรของเหล่ากษัตริย์ที่หมอบลงแล้ว 
 
 
                                                            

84เป็นชื่อหนึ่งของกามเทพ ด ู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1272.  
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โศลกที่ 199 อนุษฏุภฉันท์ 
 anvaruddhyata  yasyaÆjnÁaÆm  phalaprasavasamápade | 

 aÆjanmavandhyaÆc  cuÆto  pi  vaßisátáhasya  dilípavat || 
คําแปล : แม้ต้นมะม่วงซึ่งเป็นหมันต้ังแต่แรกเกิดเช่ือฟังคําสั่งของพระองค์ก็ออกผลได้ เหมือนพระ
เจ้าทิลีปะ85 เช่ือฟังคําสั่งของฤษีวศิษฐะ86 (จึงมีทายาทได้) 
 
โศลกที่ 200 อนุษฏุภฉันท์ 

[49]   sahasramukhasamákírttyamá  gamábhíram  gunáavistaram | 

 yasya  bhaÆsáyam  iva  praÆpya  vyaÆkhyaÆ  khinnaÆpi  dhímataÆm || 
คําแปล : พระคุณอันไพศาลของพระองค์ ลึกซึ้งแผ่กระจายไปปากต่อปากนับพัน เหมือนกลายเป็น
อรรถกถาที่นักปราชญ์ทั้งหลายพูดอธิบายกันอย่างไม่ขาดสาย 
 
โศลกที่ 201 อนุษฏุภฉันท์ 

 ßrímat-siddheßvaramá  liṅgamá  siddhaßivapure  girau | 
 varddhayaÆm  aÆsa  yo  bhogair  apuÆrvvaihá  ßivakaÆdibhihá || 
คําแปล : พระองค์ทรงถวายเคร่ืองใช้สอยทั้งหลายที่ยังไม่เคยมี เช่น ศิวิกา (เสลี่ยง) เป็นต้น เพ่ิมมาก
ขึ้น แด่ศิวลึงค์ช่ือสิทเธศวรอันศักด์ิสิทธ์ิ บนภูเขาที่เมืองสิทธศิวปุระ 
 
โศลกที่ 202 อนุษฏุภฉันท์ 

[50]   tatraÆpi  liṅgamá  ßarvvasya  ßarvvaÆnáípratime  ßubhe | 

 yas  samyak  sthaÆpayaÆm  aÆsa  pitránáaÆn  dharmmavráddhaye || 
คําแปล : แม้ในที่นั้น พระองค์ก็ได้ทรงให้สร้างศิวลึงค์ และรูปประติมาของศรวาณี (พระอุมา) สององค์
อันงดงาม อย่างถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมพูนบุญกุศลแก่บรรพบุรุษ 
 

                                                            
85ทิลีปะ เป็นชื่อของพระราชาผู้ย่ิงใหญ่ผู้มีชื่อเสียงพระองค์หนึ่งในราชวงศ์อีกษวากุมีพระมเหสีชื่อ 

สุทักษิณาเมื่อทรงอภิเษกสมรสแล้วก็ไม่มีผู้สืบสกุล เนื่องจากต้องคําสาปจากแม่โคกามเธนุซ่ึงเป็นโควิเศษสามารถดล
บันดาลสิ่งท่ีปรารถนาได้ทุกอย่าง เพราะครั้งหนึ่งหลังจากพระเจ้าทีลีปะกลับจากเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วเดินทางผ่านท่ี
แม่โคกามเธนุซ่ึงพักผ่อนอยู่ใต้ร่มต้นกัลปพฤกษ์ แต่ไม่ได้ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญเดินผ่านเลยไป แม่โคกามเธนุไม่พอใจ
จึงสาปไม่ให้มีทายาทสืบสกุล แต่ภายหลังได้รับคําแนะนําจากฤษีวศิษฐะจึงกลับมีทายาทได้ กล่าวกันว่าพระองค์เป็น
บรรพบุรุษของพระราม ดู  Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 241-242.     

86ฤษีวศิษฐะ หรือ ฤษีวสิฏฐะ มีกําเนิดถึงสามครั้ง ครั้งแรกเป็นโอรสของพระพรหมาโดยเกิดจาก
ลมปราณ มีชายาชื่ออรุนธตี เป็นพรหมฤษีผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในปุราณะ ดู   Vettam Mani, PuraÆnáic 

Encyclopaedia, 834-837.     
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โศลกที่ 203 อนุษฏุภฉันท์ 
 yadupakramamaÆseva  ßríbhadreßvaraßuÆlinahá | 

 bhogo  nyatraÆpi  devaÆn  yahá  puÆjaÆbhir  udamímilat || 
คําแปล : ในเดือนแห่งการสถาปนาพระศิวะพระนามว่าศรีภัทเรศวระน่ันเอง นอกจากเครื่องใช้สอย
แล้ว พระองค์ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงทําพิธีเบิกพระเนตรเทวรูปทั้งหลาย ทั้งในที่อ่ืนด้วย พร้อมด้วย
ของบูชาอีกหลายอย่าง 
 
โศลกที่ 204 อนุษฏุภฉันท์ 

[51]   vivráddhim  dharmmasindhuÆnaÆmá  ßríndravarmmadibhuÆbhrátaÆm | 

 svamanádáalasya  ca  samamá  yaß  cakre  nrápacandramaÆhá || 
คําแปล : พระองค์ผู้เป็นเหมือนดวงจันทร์ของพระราชา (ผู้เป็นราชาแห่งแม่นํ้า) ทรงเพ่ิมพูนมหาสมุทร
แห่งการบุญ แก่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีพระเจ้าศรีอินทรวรมันเป็นต้น และได้ทรงทําให้เสมอกับ
อาณาเขตของพระองค์ 
 
โศลกที่ 205 อนุษฏุภฉันท์ 

 yaßodharatatáaÆkasya  daksáináenaÆpi  daksáináahá | 
 yaß  ßaurigauríßanimahá  ßambhor  llinægam  atisátáipat || 
คําแปล : พระองค์ทรงเป็นผู้เช่ียวชาญ ได้ทรงประดิษฐานเสาหลักพระเศาริ87 พระนางเคารี พระอีศวร 
(ศิวะ)88 (และ) ศัมภุลึงค์ แม้โดยทางทิศใต้ของยโศธรตฏากะ (บารายตะวันออก) 
 
 
 
 
 

                                                            
87พระนามพระวิษณุ ด ูMonier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1093. 
88ผู้วิจัยได้เพ่ิมพระอีศวร (ศิวะ) เข้ามาอีกพระนามหนึ่งโดยดูจากรูปศัพท์และจารึก ซ่ึงปราสาททาง

ทิศใต้ของยโศธรตฏากะ ก็คือ ปราสาทแปรรูป จารึกปราสาทแปรรูปโศลกท่ี 277 ได้กล่าวว่า “ ในปีแห่งพระราชา
ของชาวศกะ ท่ีทําด้วยไฟ ร่างกาย และเทพวสุ พระองค์ได้สร้างลึงค์สําคัญชื่อว่า ศรีราเชนทรภัทเรศวรนี้ ไว้ในท่ีนี้ 
พร้อมกับเทวรูปเคารี เศาริและพระอีศวร รวมเป็นสี่ท่ีเปล่งประกายงดงามนี้” (sa śrí-raÆjendrabhadreśvara iti 

viditamá liṅgamatreradamagryamá guaríśuaríśvaraÆnáaÆnÁ catasrábhir  abhiraÆmaÆbhir  arccaÆbhir  aÆbhih) ส่วน
ฉบับเดิมของ มเหศ กุมาร ศรัณ และหลุยส์ ฟิโนต์ แปลว่า พระเศาริและพระนางเคารี (ßauri and gaurí,  ßauri et 

ed gaurí) ดู Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 92; and L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 351. 
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โศลกที่ 206 ตริษฏุภฉันท์ 
[52]   sa  somavaṅßaÆmbarabhaÆskaraß  ßri- 

 raÆjendravarammaÆ  tad  idan  nrápendrahá | 
 svarggaÆpavarggaÆdhigamasya  liṅgamá 
 liṅgam  pratisátáhaÆpitavaÆn  smaraÆrehá || 
คําแปล : พระเจ้าราเชนทรวรมันน้ีน้ันทรงเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าแผ่นดิน เป็นประดุจดวงอาทิตย์บน
ท้องฟ้าแห่งโสมวงศ์ ได้ทรงสร้างศิวลึงค์อันเป็นเครื่องหมายแห่งผู้บรรลุถึงสวรรค์และดินแดนที่
ปลอดภัย 
 
โศลกที่ 207 ตริษฏุภฉันท์ 

 samápraÆptayohá  praÆptayaßaÆs  svapitror  
 bhuvahá  patis  so  pi  bhavodbhavena | 
 sa[má]sthaÆnataÆmá  sthaÆpitavaÆn  sthitijnÁo 
 nime  ime  dve  ßivayoß  ßivaÆya || 
คําแปล : พระองค์ทรงได้รับเกียรติยศจากพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ผู้บริบูรณ์ แม้
เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็ทรงเป็นผู้รู้ขอบเขตแห่งศีลธรรม ได้ทรงสร้างพระศิวะและปารวตีทั้งสองเหล่าน้ี 
เพ่ือความร่มเย็นของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ พร้อมกับพระภโวทภวะ (พระศิวะ) 
 
โศลกที่ 208 ตริษฏุภฉันท์ 

[53]   mahaÆbhujas  so  pi  caturbhujasya 

 nimaÆn  imaÆm  amvujajanmanaß  ca | 
 atisátáipan  nisátáhitaraÆjakrátyo 
 liṅgaÆn  yathaÆsátáaÆv  api  caÆsátáamuÆrttehá || 
คําแปล : พระองค์ทรงทําราชกิจทุกอย่างสําเร็จแล้ว แม้มีแขนกํายําก็ได้ทรงประดิษฐานเสาหลัก
เหล่าน้ี ของพระผู้มีสี่กร (วิษณุ) และผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา) ด้วย เช่นเดียวกับลึงค์ 8 รูปของ
พระผู้มีแปดรูป 
 
โศลกที่ 209 ตริษฏุภฉันท์ 

 ratnollasadbhogasahasradíptamá 
 sa  caÆpy  ahínamá  dravináasya  raÆßimá | 
 aßesáam  apy  esáv  aditeva  ßesáamá  
 devesáu  devendrasamaÆnavíryyahá || 
คําแปล : พระองค์ผู้มีความกล้าหาญเสมอด้วยจอมเทพ ได้ถวายแล้วซึ่งกองแห่งทรัพย์สมบัติอัน
บริบูรณ์ทั้งมวลที่ส่องประกายด้วยโภคะนับพันอันเจิดจ้าจากรัตนะ ในเทพเหล่าน้ัน 
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โศลกที่ 210 ตริษฏุภฉันท์ 
[54]   sa  kalpayaÆm  aÆsa  mahendrakalpas 

 sadaÆ  sadaÆcaÆravidhimá  vidheyam | 
 ßaivaßrutismrátyuditaÆ[má]  saparyyaÆmá 
 paryyaÆptamaÆsaÆm  iha  devataÆnaÆm || 
คําแปล : พระองค์ทรงเป็นเหมือนมเหนทระ ทรงปฏิบัติตามแนวทางของคนดีอันเหมาะสมตลอดเวลา 
และทรงทําการบูชาซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ศรุติ89และคัมภีร์สมฤติ90ของไศวนิกาย แด่เหล่าเทพทั้งหลายใน
ที่น้ี ตลอดทั้งเดือน 
 
โศลกที่ 211 ตริษฏุภฉันท์ 

 sa  caÆpi  vaÆcaspatidhís  s[u]dhíran 
 dharmmaÆnugan  dharmmabhrátaÆmá  purogahá | 
 taÆn  bhaÆvino  bhaÆvitaraÆjadharmmaÆn 
 idamá  vaco  vocata  kamvujendraÆn || 
คําแปล : และพระองค์ทรงเป็นผู้ฉลาดด่ังวาจัสปติ91 ทรงเป็นผู้นําของเหล่าผู้ทรงธรรมทั้งหลาย ได้ตรัส
แล้วซึ่งพระดํารัสนี้ ที่เป็นไปตามธรรมอันเป็นของนักปราชญ์ กะพระเจ้าแผ่นดินแห่งกัมพุชทั้งหลายใน
อนาคต ผู้มีราชธรรมที่ทรงได้รับการอบรมไว้แล้ว เหล่าน้ัน 
 
 
                                                            

89ศรุติ หมายถึง สิ่งท่ีได้รับฟังมาหรือสิ่งท่ีถูกเปิดเผยให้รู้ เป็นความรู้ทางศาสนาและปรัชญาท่ีฤษี
ท้ังหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ได้สดับมาจากพระพรหมาโดยตรง เป็นชื่อหนึ่งของพระเวททั้งสี่ อันประกอบด้วย 1.ฤคเวท 
พระเวทท่ีเก่ียวกับการสรรเสริญเทพเจ้า 2.ยชุรเวท พระเวทท่ีเก่ียวกับสูตรซ่ึงต้องบริกรรมด้วยเสียงทุ้มตํ่าเบาๆ 
พร้อมกับการทํายัชญพิธี 3.สามเวท พระเวทท่ีเกี่ยวกับเพลงขับสรรเสริญเทพเจ้า หรือบทเห่กล่อมบูชาเทพเจ้า 4.
อถรวเวท รวบรวมเร่ืองราวเกี่ยวกับคาถาอาคมหรือเวทมนตร์ และสิ่งลี้ลับ ดู จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดี
สันสกฤต 1, 7; และ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 563-564. 

90คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ศรุติ ได้แก่ คัมภีร์พระเวทท้ังสี่ แต่ละเล่ม
แบ่งเป็นสามตอนคือ สังหิตา(มันตระ), พราหมณะ, อารัณยกะและอุปนิษัท, 2.สมฤติ เป็นคัมภีร์ขั้นสองเป็นสิ่งท่ี
ถ่ายทอดกันสืบมา มีการแต่งตําราประกอบข้ึนเพ่ือช่วยสนับสนุนให้เข้าใจในการศึกษาคัมภีร์พระเวทง่ายข้ึน เรียกว่า 
คัมภีร์เวทางคศาสตร์ ด ู Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1272. 

91วาจัสปติ แปลว่า เจ้าแห่งคําพูด นอกจากน้ียังหมายถึงพระพฤหัสบดี ผู้มีความอ่อนน้อมและ
เสียสละ ซ่ึงถือว่าเป็นครูของเทวดาท้ังหลาย  พระพฤหัสบดีนี้บ้างก็ว่าเป็นฤษี บ้างก็ว่าเป็นเทวดา และทําหน้าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาทางวิชาการของพระอินทร์มาต้ังแต่สมัยอริยกะ ซ่ึงสมัยนั้นพระอินทร์ใหญ่มาก มาในสมัยพระเวท พระ
พฤหัสบดีได้รับยกย่องมากข้ึน ได้เป็นทูตของสวรรค์ นําความดีความชอบของมนุษย์ไปแจ้งแก่สวรรค์ สมัยพราหมณะ
ก็ได้เป็นอาจารย์ของเทพเจ้าท้ังหลาย ดู  Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 937;  and Vettam 

Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 162-164.  
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โศลกที่ 212 ตริษฏุภฉันท์ 
[55]   raksáyasya  samáraksáanáam……[ya]t 

 sa  ksáatradharmmo  vidito  yadaÆ  vahá | 
 punáyan  tad  etat  pariraksáateti  
 vijnÁaÆpanaÆ  saÆdhayatíva  siddham || 
คําแปล : การปกครองผู้ใต้การปกครอง.... เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่พวกท่านจะต้องทรงรู้ ขอพวกท่าน
จงรักษาซึ่งบุญน้ีไว้ การประกาศ (ให้รับรู้อย่างน้ี) ย่อมให้สําเร็จสิ่งที่ต้องการได้แน่นอน 
 
โศลกที่ 213 ตริษฏุภฉันท์ 

 dharmmo  yuge  smin  sthiram  ekapaÆt  sa 
 kathamá  samasthaÆsyata  susthito  yam | 
 bhavaÆdráßaÆmá  ßaÆstradráßaÆm  sa  no  cen  
 mahaÆbhujastambham  upaÆßrayisáyat || 
คําแปล : ในยุคน้ี ธรรมมีเพียงเท้าเดียวคอยค้ําชู ธรรมน้ีจะดํารงอยู่อย่างมั่นคงได้อย่างไร ถ้าหากว่า
ธรรมน้ันไม่ได้เข้าไปอาศัยแล้วซึ่งเสาหลักคือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นเช่นกับท่านผู้รู้ศาสตร์ 
 
โศลกที่ 214 ตริษฏุภฉันท์ 

[56]   dharmmaÆpadas  saÆdhu…kaÆpi  

 lajjeta  karttaÆ  kim  uta  svayanÁ  ca | 
 raksáaÆdhikaÆrí  nrápatir  vvißesáaÆd  
 iti  pratítam  bhavataÆm  idan  tat || 
คําแปล : แม้นักบวชไม่เข้าใจธรรม (หน้าที่) ก็จะเป็นความอัปยศ (น่าละอาย) ไม่จําต้องกล่าวถึงผู้ที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยตนเอง และโดยเฉพาะอย่างย่ิง กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปกครอง เพราะเหตุ
ดังน้ีนั้น นั่นจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้ของท่านทั้งหลาย 
 
โศลกที่ 215 ตริษฏุภฉันท์ 

 santo  yaßodharmmadhanaÆ  na  baÆhyamá 
 dhanamá  dhanaÆyeyur  ihaÆtmano  pi | 
 praÆg  eva  devaÆdidhanamá  sataÆmá  vo 
 vinißcayo  yan  nanu  vaddhamuÆlahá || 
คําแปล : เหล่าคนดีทั้งหลาย ผู้มีทั้งเกียรติยศและคุณธรรมเป็นทรัพย์ ไม่ได้แสวงหาทรัพย์ภายนอก
สําหรับตัวเองในโลกน้ี ไม่จําเป็นต้องพูดถึงทรัพย์ของเทวดาเป็นต้นเลย สําหรับพวกท่านซึ่งเป็นคนดี 
ตัดสินใจแน่วแน่แล้วมิใช่หรือ 
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โศลกที่ 216 ตริษฏุภฉันท์ 
[57]   tathaÆpi bhuÆya     yaÆmi  yusámaÆms 

 tad  aksáatamá  raksáata  punáyam  etat | 
 maÆ  haÆrsátáa  devasvam  iti  prakaÆßamá 
 na  dharmmahetohá  punaruktadosáah || 
คําแปล : อีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้ย่ิงไปอีกว่า ขอพวกท่านจงรักษาบุญอันน้ีไว้อย่า
ให้เสื่อมสิ้นไป ขอพวกท่านจงอย่าได้เคลื่อนย้ายประกาศอันเป็นของทวยเทพ (สมมติเทพ) ดังน้ี เพราะ
เหตุแห่งหน้าที่ โทษดังกล่าวมานี้เป็นอันไม่มีอีกต่อไป 
 
โศลกที่ 217 ตริษฏุภฉันท์ 

 abhyarthito  suÆn  api  samáprayacchen 
 mahaÆn  mahimnaÆ  kim  uta  svakrátyamá | 
 ataß  ca  visrambhavalapragalbhaÆ 
 vaÆk  praÆrthanaÆbhanægabhayojjhitaísáaÆ || 
คําแปล : ผู้ย่ิงใหญ่กลายเป็นคนไม่ดีได้ ก็เพราะถูกเช้ือเชิญด้วยการเสนอรางวัลก้อนใหญ่ให้ หรือเป็น
คนไม่ดีด้วยสันดานของตนเอง ดังน้ัน คําพูดที่น่าเช่ือถือทรงพลังและมีความหนักแน่นน้ี ก็ยังถูกละทิ้ง
ได้เพราะกลัวว่าความปรารถนาจะพังทะลาย 
 
โศลกที่ 218 สรัคธราฉันท์ 

[58]   ßakaÆbde  ganáyamaÆne  krátanagavasubhir  maÆghamaÆsasya  punáya 

 ßuklasyaikaÆdaßaÆhe  nimisáam  api  bhave  yaÆti  varsáaÆrddham  indau | 
 arccaÆbhiß  ßaurigaurígirißakajabhuvaÆm  saÆrddham  arddhendumauleß 
 ßrí-raÆjendreßvaraÆkhyamá sthitim akráta  paraÆmá liṅgam atredam aÆbhihá || 
คําแปล : ในปีแห่งพระราชาของชาวศกะที่ถูกนับแล้วด้วยลูกเต๋าภูเขาและเทพวสุ (87492) ในวันขึ้น 
11 ค่ํา เดือนมาฆะ (เดือน 3) อันเป็นมงคล เมื่อพระจันทร์อยู่ในนักษัตรที่ 11 (ภวะ) ช่ัวขณะหน่ึง แล้ว

                                                            
92จารึกภาษาสันสกฤตในดินแดนกัมพูชาและประเทศใกล้เคียงท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรที่ 11-15 มัก

เป็นศักราชท่ีใช้ตามปีครองราชย์ของ พระเจ้ากนิษกะ กษัตริย์ท่ีปกครองอาณาจักรกุษาณะ ปีมหาศักราชนั้นใน
หนังสือไทยจะอ้างถึงปีท่ีเร่ิมครองราชย์คือ พ.ศ.621 (ค.ศ.78) นักปราชญ์ราชกวีแต่โบราณาได้ใช้ภูมิปัญาญาอันล้ํา
ลึกกําหนดศัพท์สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเลขศักราชข้ึนใช้ โดยอาศัยการตีความ ความหมายของศัพท์ และสร้างศัพท์บอก
ศักราชด้วยการสมาส–สนธิอย่างวิจิตรบรรจง ท้ังเลือกศัพท์ให้ตรงหลักเกณฑ์ของคณะฉันท์ท่ีกวีใช้แต่ง ศัพท์
สัญลักษณ์ท่ีใช้บอกศักราชในโศลกนี้คือ kráta (ลูกเต๋า) = 4, naga (ภูเขา) =7 vasu (เทพวสุ) = 8 ตามท่ีท่านกําหนด
ไว้เริ่มจากตัวเลขด้านหลังไปด้านหน้าเท่ากับมหาศักราช 874 เม่ือต้องการทราบเป็นปีพุทธศักราชก็นําไปบวกกับเลข 
621 ในท่ีนี้จึงเท่ากับ พ.ศ.1495 (ค.ศ.952)   
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เคลื่อนไปสู่ราศรีพฤษภครึ่งหน่ึง ลึงค์ที่ช่ือว่าศรีราเชนทเรศวระน้ีถูกทําให้มั่นคงอย่างย่ิงในที่น้ี พร้อม
ด้วยรูปเคารพทั้งหลายเหล่าน้ี ของพระเศาริ (พระวิษณุ), พระแม่เคารี, พระศิวะ และพระพรหมา 
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บทที่ 4 

ภาพสะท้อนในจารึกแม่บุญตะวันออก 
 

ร่องรอยแห่งจารึกนับว่าเป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรมเขมรหรือกัมพูชาที่สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาในสมัยโบราณทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
การเมืองการปกครอง การนับถือศาสนา ฯลฯ  โดยเน้ือหาในบทน้ีผู้วิจัยจะทําการศึกษาภาพสะท้อนที่
ปรากฏในจารึก จากการแปล วิเคราะห์ และตีความข้อความร้อยกรองของจารึก การศึกษาในคร้ังน้ี
เลือกกลุ่มข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) คือการเขียนบันทึกประวัติศาสตร์โดยอ้างอิงจากหลักฐาน
จารึกอันเป็นข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือในทางมนุษยศาสตร์ เพราะหลักฐานด้านปฐมภูมิได้รับการ
ยอมรับว่ามีความถูกต้องของวิชาการมากที่สุด1 โดยจะศึกษาวิเคราะห์จากจารึกแม่บุญตะวันออกเพียง
หลักเดียว แม้อันที่จริงมิอาจจะสะท้อนถึงภาพรวมทางการเมืองการปกครอง ศาสนา ความเช่ือ และ
ประเพณีวัฒนธรรมได้ทุกแง่มุมของอาณาจักรกัมพูชาในช่วงเวลาที่จารึกหลักน้ีถูกสร้างขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน แต่ถึงกระน้ันก็เป็นการสะทอ้นรายละเอียดของเหตุการณ์และสภาพการณ์ในช่วงระยะเวลา
น้ันได้ในส่วนหนึ่งโดยสาระสําคัญทางประวัติศาสตร์ในจารึกแม่บุญตะวันออกถือว่าเป็นอีกกลุ่มข้อมูล 
ที่สะท้อนบริบททางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจะแบ่งหัวข้อในการอภิปรายเป็นสามส่วนจะ
เร่ิมจาก (1) การเมือง การปกครอง (2) ศาสนา และความเช่ือ   (3) ประเพณีวัฒนธรรม 

แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงภาพสะท้อนที่พบในจารึกแม่บุญตะวันออกผู้วิจัยจะเสนอข้อมูลพระ
ราชประวัติของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ในบางส่วนเพ่ือจะเช่ือมโยงไปยังบทวิเคราะห์ภาพสะท้อน
ทางประวัติศาสตร์ในจารึกอันจะทําให้เห็นรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจน 

มเหศ กุมาร ศรัณ นักวิชาการท่ีสนใจภาษาสันสกฤตที่พบในประเทศกัมพูชาเห็นได้จาก
ผลงานทางวิชาการคือ Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup Inscriptions 

of Rajendravarman II) ได้ให้ความเห็นว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย์ในปีค.ศ.944 
พระองค์สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ โดยใช้กําลังความรุนแรงยึดครองราชย์บังลังก์จาก
พระมหากษัตริย์องค์ก่อน2 ถึงแม้หลักฐานในส่วนน้ีอาจเป็นเพียงการสันนิษฐานยังไม่มีความชัดเจน 
แต่สิ่งที่เห็นตรงกันสําหรับนักวิชาการส่วนมากคือพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่มีความย่ิงใหญ่และพระองค์ได้รับความเคารพจากพระมหากษัตริย์ทั้งหลาย มเหศ กุมาร ศรัณ  

                                                            
1นิยะดา เหล่าสุนทร, วัตนาการของแบบเรียนภาษาไทย (กรุงเทพฯ: ลายคํา, 2552), 17. 
2
Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II) (New Delhi: S.N. Publications, 1981),  26. 
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ยังกล่าวต่อไปอีกว่า พระองค์มีความย่ิงใหญ่เทียบได้กับพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 (ค.ศ.889-910)3 ซึ่งเป็น
ผู้สร้างเมืองพระนคร 

ในหนังสือ Encyclopedia of Ancient Asian CiviIizations ให้ข้อมูลว่าพระเจ้า 
ราเชนทรวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย์ต้ังแต่ในปีค.ศ.944-968 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาแห่งเมือง
พระนครในขณะขึ้นครองราชย์ทรงครองเมืองยโศธรปุระหลังจากช่วงเวลาที่พระองค์อยู่ที่เมือง 
ลิงคปุระภายใต้การปกครองของพระอนุชาคือพระเจ้าชัยวรมันที่ 44 

อุไรศรี วระศริน นักวิชาการไทยที่เช่ียวชาญด้านเขมรศึกษากล่าวถึงพระเจ้าราเชนทร- 
วรมันที่ 2 ไว้ว่าพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระญาติซึ่งข้อมูลจารึกส่วนหน่ึงระบุรายละเอียดว่า
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นพระโอรสของพระขนิษฐาองค์หน่ึงของพระเจ้ายโศวรมัน ส่วนพระ 
ราชบิดาของพระองค์ก็มีเช้ือสายราชวงศ์ภวปุระดังนั้นพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จึงมีเช้ือสายราชวงศ์
ภวปุระแห่งเจนละบกทางฝ่ายพระราชบิดาของพระองค์5 

ตําราทางประวัติศาสตร์เขียนข้อมูลเก่ียวกับพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ให้เห็นสถานภาพ
ของพระองค์ว่ามีเช้ือสายเกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และพระเจ้ายโศวรมันนอกจากนี้พระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 ยังเป็นพระญาติของพระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 ภายหลังพระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 
สิ้นพระชนม์จึงทําให้เจ้าชายราเชนทรวรมันซึ่งขณะน้ันยังทรงพระเยาว์อยู่ก็ได้ขึ้นครองราชย์ลําดับ
ต่อมา6 

อย่างไรก็ดีรายละเอียดเก่ียวกับพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนที่สุดคือ
เนื้อหาที่บันทึกในจารึก แม้จารึกหลายหลักในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จะแต่งด้วยรูปแบบ
กวีนิพนธ์คือมีความงดงามไพเราะในเชิงวรรณคดีแต่ก็สะท้อนชีวประวัติและบริบททางในช่วงเวลาน้ัน 
เน้ือหาในจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 21 กวีกล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ว่า “พระองค์ได้ทํา
ให้ธนูที่เป็นเจ้า(ยอด)ในการยิงที่เกิดแล้วในตระกูลไม้ไผ่ที่ดี และทําตระกูลนักรบ(กษัตริย์) ที่ยิ่งใหญ่ที่
สูงส่งให้น้อมลงมาเสมอด้วยกันแล้วด้วยความความรู้ ด้วยคุณสมบัติมากมายที่ถูกขยายออกไป เป็นที่
รู้จักกันอย่างกว้างขวาง” โศลกน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินได้ต้องถือกําเนิด

                                                            
3
Ibid. 

4
Charles F.W. Higham, Encyclopedia of ancient Asian civilizations  (New York: Facts On 

File, 2004), 279. 
5อุไรศรี วรศะริน, ประชุมอรรถบทเขมร รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. 

อุไรศรี วรศะริน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2545. จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน 8 ตุลาคม 2545), 73. 

6หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สาม
ลดา, 2549), 117. 
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จากตะกูลที่ดีและต้องมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างประกอบเข้าด้วยกัน จึงมีสิทธ์ิ
เป็นกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมาจากการสืบสันตติวงศ์ และโศลกที่ 118 ว่า “พระองค์แม้
ไม่ได้เกิดขึ้นในวงศ์ของพระราชา (แต่) ก็ทรงเป็นผู้มีความแข็งแรง เป็นผู้ที่ไม่อาจเอาชนะได้ ทั้งเป็นผู้
สูงส่ง ด้วยกําลังอันไม่มีที่สิ้นสุดในการทําลายอย่างถอนรากถอนโคน” ข้อน้ีให้ความหมายว่า พระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 แม้ไม่ได้เกิดในวงศ์ของพระราชาพระองค์ก่อนซึ่งควรจะได้รับการสืบราชบัลลังก์
ต่อมา แต่พระองค์ก็ทรงถือกําเนิดจากวงค์ตระกูลที่สูงส่งทั้งมีพลานุภาพและมีความสามารถจึงใช้กําลัง
และความรุนแรงเข้ายึดครองโค่นล้มพระราชอํานาจกษัตริย์องค์ก่อนแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัติย์
ปกครองแผ่นดิน และในสมัยน้ันคงมีผู้คนครหาถึงการใช้กําลังและความรุนแรงเข้ายึดและขึ้น
ครองราชย์ของพระองค์ โศลกที่ 170 จึงได้กล่าวแก้ความเห็นในข้อน้ีว่า “ความโชคดีที่เหล่าพระเจ้า
แผ่นดินสั่งสมไว้แล้ว เป็นเช่นกับเด็กสาวที่โตมาจากความเป็นเด็ก (มาเป็นสาว) พระองค์ได้เข้ามาหา
ตามเวลาท่ีเหมาะสม โดยอุบายท่ีไร้ข้อตําหนิ” อย่างไรก็ตาม พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ก็ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ที่มีอํานาจย่ิงใหญ่ในทุกด้านทั้งการปกครอง การรบ ความรอบรู้ในการศึกษาเล่าเรียน
และรูปลักษณ์ พร้อมทั้งพระราชอํานาจอันย่ิงใหญ่ ดังมีรายละเอียดที่จะกล่าวถึงจากการศึกษาตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในจารึกดังต่อไปนี้ 
 

การเมืองการปกครอง 
 

แต่ละสังคมย่อมประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ทําหน้าที่เป็นโครงสร้างของระบบสังคม เช่น 
โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง โครงสร้างทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ลักษณะทางการเมืองการ
ปกครองเป็นระบบย่อยที่สําคัญของระบบทั้งหมดที่ทําให้รัฐดํารงอยู่ได้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วแต่ละ
ระบบต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีผลกระทบต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีโครงสร้างและระบบท่ี
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพก็ทําให้เกิดภาวะที่สมดุล รัฐจึงมีความเข้มแข็งและดํารงอยู่ได้ จากการศึกษา
เน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกพบว่ากวีแสดงภาพพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ว่ามีเช้ือสายที่จะข้ึน
ครองราชย์ได้ และในขณะที่พระองค์ปกครองแผ่นดินกวีกล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นพระ
เจ้าจักรพรรดิที่อยู่เหนือพระราชาองค์อ่ืนๆ พระองค์ปกครองอาณาจักรทําให้แผ่นดินมีความรุ่งเรือง  
การขยายอาณาจักรเกิดจากความสามารถด้านการรบของพระองค์ ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียด
ต่างๆ ที่สะท้อนประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ดังน้ี 

 
ประวัติและลําดับวงศ์ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 

เน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกท่ี 8-12 ได้กล่าวถึงประวัติและสายสกุลของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่2 ว่า เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามเหนทรวรมันผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้า
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แผ่นดิน..... (bhaÆsvadvaṅßa  −  −   puraÆdhíßaÆvaníßaÆtmajo) ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่จารึก
ท่อนน้ีลบเลือนไปจึงทําให้ไม่ทราบว่าพระเจ้ามเหนทรวรมันน้ันทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์
พระองค์ใดปกครองอยู่ที่เมืองใด ด้านหน้าท่อนที่หายไปยังกล่าวถึงสูริยวงศ์อีกด้วย7 ซึ่งตรงกับจารึก
ปราสาทแปรรูปโศลกที่ 16 นักวิชาการทั้งหลาย เช่น มาดแลน จิโต8 ได้กล่าวว่า “เป็นเจ้าชายแห่ง
แคว้นภวปุระต้ังอยู่ทางทิศใต้ในประเทศลาวปัจจุบันซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาณาจักรจําปาศักด์ิ” และ
นักวิชาการส่วนมากก็เช่ือว่าพระราชบิดาของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีเช้ือสายกษัตริย์ตรงกับการ
ที่จารึกแม่บุญตะวันออกได้กล่าวอ้างสทิธ์ิความชอบธรรมทางเช้ือสายของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
ว่าพระองค์เหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเพราะมีเช้ือสายของกษัตริย์ในอดีต ทรงได้รับมรดก
เมืองภวปุระจากพระราชบิดาของพระองค์9 เน้ือหาที่ลบเลือนไปในจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 12 
กวีบันทึกช่ือมเหนทรเทวีและมเหนทรวรมันผู้มีพระโอรสคือพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ปรากฏดังน้ี 
 

   พระนางน้ันแม้เป็นเพียงพระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอิสริยยศยิ่งใหญ่ก็เป็นดุจ
เทพธิดามีคําสดุดีที่ถูกขับกล่อมหลายครั้งโดยนางฟ้าทั้งหลายจึงถูกขนานพระนามว่า
“มเหนทรเทวี” พระราชาพระนามว่า“มเหนทรวรมัน” ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินผู้
เป็นเจ้าแห่งเมือง.......... หลังจากได้รับ (อภิเษกสมรส) ซึ่งพระนางน้ันแล้วได้ทรงไว้ซึ่งความ
ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ (12) 

 

 จารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 8-11 แสดงข้อความว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เกิด
จากวงศ์ที่บริสุทธ์ิฝ่ายพระมารดาเริ่มต้นจาก “พระนางสรัสวดี” ซึ่งเป็นพระราชนัดดา (หลานสาว) 
ของพระเจ้าพาลาทิตยะผู้ครองสิริราชสมบัติที่เมืองอนินทิตปุระผู้มีช่ือเสียงระบือขจรไปไกลเป็นนักรบ
ที่เก่งกาจและเป็นที่เกรงขามแก่เหล่าข้าศึกได้รับการยอมรับและสวามิภักด์ิจากเหล่ากษัตริย์ทั้งหลาย 
พระองค์ทรงสถาปนาศิวลึงค์ ณ เมือง“สวรคทวารบุรี”แม้จะทรงพระนามว่าพาลาทิตยะ (พระอาทิตย์
ทอแสงอ่อน) แต่ก็ทรงเป็นดังพระจันทร์เต็มดวง (จันทรวงศ์) ทรงสืบวงศ์มาจากพระนางโสมาและ
เกาณฑินยะ พระนางสรัสวดีเป็นสตรีผู้ซื่อสัตย์สืบต่อวงศ์อันบริสุทธ์ิโดยพราหมณ์และกษัตริย์ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็น “ชคัตปาวนี”(ผู้ชําระล้างโลก) ผู้เป็นดุจพระลักษมีองค์ที่ 2 ภายหลังได้แต่งงานกับพระ

                                                            
7ตามความเห็นของนักวิชาการทั้งหลายเห็นตรงกันว่าพระเจ้ามเหนทรวรมันครองเมืองภวปุระ ส่วนใน

จารึกปราสาทแปรรูปโศลกท่ี 16 ช่วงท้ายของบาทท่ี 2 กล่าวว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน ทรงเป็นผู้รุ่งเรืองในสูริยวงศ์
ของพระราชบิดา (-piturbhaÆsvadkule bhaÆsvatahá) ดังนั้น พระเจ้าราเชนทรวรมันท่ี 2 จึงมีเชื้อสายกษัตริย์ใน 
จันทรวงศ์ (โสมวงศ์) ทางฝ่ายพระราชมารดา มีเชื้อสายพราหมณ์-กษัตริย์ท่ีสืบมาทางฝ่ายพระราชบิดาในสูริยวงศ ์

8มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 25. 
9หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 117. 
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สวามีช่ือ “วิศวรูปะ” ผู้ถือกําเนิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รอบ
รู้บทสวดในคัมภีร์ต่างๆ เน้ือหาจารึกในโศลกที่ 8 มีคําที่ต้องพิจารณาคือเมืองอนินทิตปุระ ซึ่งคําน้ี
ปรากฏในจารึกสด๊กก๊อกธม 2 ว่า 
 

   ต่อไปน้ีคือประวัติสายสกุลดังกล่าวซ่ึงแต่เดิมสกุลนี้ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านศตคราม 
เมืองอนินทิตปุระพระเจ้าแผ่นดินเมืองภวปุระได้พระราชทานที่ดินที่วิษัยอินทรปุระวงศ์วาน
ของคนนั้นได้สร้างหมู่บ้านชื่อว่าภัทรโยคิพํานักอยู่ที่นั่นและได้สร้างพระศิวลึงค์ที่นั่น10 

 

 อนินทิตปุระหรือพาลาทิตยปุระเป็นแคว้นเก่าซึ่งตามจารึกว่าที่เมืองน้ีมีผู้ปกครองเช้ือสาย
จันทรวงศ์หรือเกาณฑินยะ-โสมา อยู่ปลายสุดทางด้านทิศตะวันออกของทะเลสาบเลยไปทางเหนือเป็น
ที่ต้ังแห่งกลุ่มของเมืองสําคัญ เช่น สมโบร์ไพรกุก (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดกําปงธมประเทศกัมพูชา) และ
อังกอบอเรย (Angor Borei) (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดตาแก้วประเทศกัมพูชา) ซึ่งรวมอยู่กับอาณาจักร
เจนละต้ังแต่สมัยพระเจ้าอีศานวรมันต่อจากกลุ่มพวกอนินทิตปุระทางตะวันออกของทะเลสาบคือ
พวกศัมภูปุระ (ßambhuÆpura) ซึ่งมีความเก่ียวดองทางเครือญาติกับอนินทิตปุระ11 เป็นดินแดนที่ลุ่ม
นํ้าของเหล่าอธิราชผู้ต้ังเมืองเล็กเมืองน้อยมีลักษณะคล้ายสหพันธรัฐของเหล่าอธิราชในสมัยก่อนเมือง
พระนครช่วงสมัยแตกแยกเป็นเจนละบกเจนละน้ํา ส่วน ดี.จี.อี. ฮอลล์12 ได้กล่าวว่า เจ้าชายที่สืบเช้ือ
สายเกาณฑินยะ-โสมา ทรงพระนามว่าพาลาทิตยะ ได้มาต้ังรัฐอิสระอยู่ที่บริเวณลุ่มนํ้าสตึงเสน ในตอน
แรกๆ รัฐน้ีนามว่า “พาลาทิตยปุระ” ในสมัยต่อมารู้จักในนามของ “อนินทิตปุระ” ต่อมาภายหลัง 
พระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ตีรัฐน้ีได้และสร้างเมืองหลวงช่ือ “อีศานปุระ” ขึ้นที่ริมแม่น้ําสตึงเสน 

เนื้อหาจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 13 กล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ว่าประสูติ
จากพระมหากษัตริย์และนางกษัตริย์ ซึ่งตรงกับจารึกปราสาทแปรรูปโดยพระองค์ได้รับมรดก คือ 
เมืองภวปุระทางฝ่ายพระราชบิดาซึ่งก่อนหน้าน้ียังคงเป็นดินแดนอิสระจากกษัตริย์เมอืงพระนคร และ
มีสิทธ์ิสืบทอดการปกครองเมืองพระนครทางฝ่ายพระราชมารดาซ่ึงเป็นพระเชษฐภคินีของพระเจ้า 

                                                            
10หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 3 อักษรขอมพุทธศตวรรษท่ี 15-16 

(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 195. 
11ธิดา สาระยา, อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตร์อีสานโบราณ (กรุงเทพฯ: พิฆเณศพริ้นท์ติ้ง, 

2546), 61, 69. 
12ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร, แปล

จาก  A history of South-East Asia, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, พิมพ์คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, 2549), 100. 
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ยโศวรมัน13 ดังน้ัน เมื่อพระองค์ประสูติกวีจึงยกย่องว่า“พระเจ้าราเชนทรวรมันน้ันได้เป็นบ่อเกิดแห่ง
อํานาจทั้งหลาย” ดังข้อความท่ีปรากฏต่อไปนี้ 

 

  “พระราชาทรงพระนามว่า พระเจ้าราเชนทรวรมัน ผู้ขณะท่ีทรงไว้ซึ่งความงดงามที่
เหนือกว่ารัศมีของพระจันทร์ ผู้ไม่มีข้อบกพร่องและความด่างพร้อย ขณะที่ผูกเอาไว้ซึ่ง
พวงมาลัยแห่งดอกบัวด้วยตบะที่ถูกทําให้ปรากฏแล้ว ได้ถูกทําให้เกิดขึ้นแล้วโดยพระเจ้า
แผ่นดินพระองค์นั้น ในมเหสีพระองค์น้ัน เหมือนพระอาทิตย์ถูกทําให้เกิดในนางอทิติโดยฤๅษี
กัศยปะ พระเจ้าราเชนทรวรมันน้ันได้เป็นบ่อเกิดแห่งอํานาจทั้งหลาย” 

 

เป็นที่น่าสังเกตว่าจารึกหลายหลักในอาณาจักรกัมพูชามักกล่าวอ้างการสืบสายสกุลทาง
ฝ่ายมารดาเป็นสําคัญ จารึกแม่บุญตะวันออกก็เช่นเดียวกัน สายสกุลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
ที่ปรากฏในจารึก ดังน้ี 
 

 
                 เกาณฑินยะ+โสมา 

 
               พาลาทิตยะ     
              (อนินทิตปุระ)               สตรี +? 

                        สรัสวดี + พราหมณ์วิศวรูปะ 
               มเหนทรเทวี + มเหนทรวรมัน 

                                                      ราเชนทรวรมัน 
 
แผนภูมิที ่2  สายสกุลพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 

 
เน้ือหาต่อจากโศลกที่ 13 เป็นต้นไปเป็นการพรรณนาคุณสมบัติและความดีเย่ียมของ

พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 หลากหลายด้าน เพ่ือจะยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่
ย่ิงใหญ่ เพียบพร้อมด้วยรูปลักษณ์และความรู้ความสามารถอีกหลายประการ ซึ่งลกัษณะดังกล่าวน้ีมี
ปรากฏในจารึกหลักต่างๆ ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เน้ือความที่ปรากฏในจารึก
เหล่าน้ันราวกับว่ากวีได้แข่งขันกันเพ่ือสรรเสริญพระองค์ และการกล่าวถึงคุณสมบัติของกษัตริย์
ผู้ปกครองยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีที่สุดในอุดมคติของรัฐและการปกครองซึ่งเน้นถึงคุณสมบัติของ

                                                            
13ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกปราสาทแปรรูป (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2543), 7. 
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ผู้ปกครองที่ดี14 ส่วนในจารึกแม่บุญตะวันออกกวีได้พรรณนาคุณสมบัติด้านต่างๆ ของพระองค์ไว้มี
ปรากฏดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ด้านที่มีความรุ่งเรือง พลังอํานาจมากล้น ข้อความที่ปรากฏในจารึกส่วนใหญ่มัก
กล่าวถึงพระราชอํานาจและความรุ่งเรืองของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โศลกที่ 75 เปรียบพระราช
อํานาจของพระองค์เหมอืนแสงพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงวัน โศลกที่ 76 ว่าทําให้หมู่ดาวหมดรัศมีและ
ทําให้มงกุฏแก้วมณีของเหล่ากษัตริย์ร่วงหล่น โศลกที่ 83 แม้พระพรหมาดูเหมือนจะกลัวพระองค์จึง
ต้องคล้อยตาม เป็นต้น ตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น  

 

  “แสงแห่งไฟเป็นความพินาศแห่งความมืดมน เป็นความแจ่มแจ้งของทิศทั้งหลาย เป็น
ความชัดเจนแห่งเสี้ยวทั้งหลาย (ของพระจันทร์) รัศมีของพระอาทิตย์ และหน้าที่ของ
พระจันทร์ ทั้งหมดน้ันถูกแผ่ไปโดยพระองค์ ในเวลาอุทัย” (15) 

 

  “รัศมีแห่งอํานาจของพระองค์ที่ลุกโชนแล้วอย่างรุนแรง ด้วยนํ้าสําหรับทรงสนานอันไม่
เปล่าประโยชน์เพราะมนต์ แม้ไฟแห่งความเศร้าโศกของศัตรูทั้งหลายก็ลุกโชนแล้วพร้อมกัน 
ด้วยนํ้าตาอันตกลงมาแล้ว ราวกับจะแข่งขันกับอํานาจของพระองค์น้ัน” (31) 

 

ด้านความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการ เน้ือหาหลายบทได้แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ของ
พระองค์ว่าเป็นผู้รอบรู้ในแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านศานาและปรัชญา ศาสตร์โดยทั่วไป หรือ
ศาสตร์แห่งการต่อสู้ โดยพระองค์ได้รับการอบรบและศึกษามาอย่างดีต้ังแต่ทรงพระเยาว์ เช่น 
 

  “แม้ในขณะทรงพระเยาว์ พระองค์ก็ทรงบริบูรณ์ด้วยศิลปวิทยา ทรงรุ่งเรืองเหลือเกินใน
คุณสมบัติด้านช่ือเสียงอย่างรวดเร็วทุกๆ วัน เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงอยู่เหนือความมีเสี้ยว
ที่พระจันทร์ต้องได้รับ และทรงทําความโง่เขาให้ห่างไกล ฉะน้ัน” (18) 

 

  “เมล็ดพืชแห่งตําราวิชาการและวิชาอาวุธที่ดีเย่ียม ที่ไม่ถูกถอนและถูกต้ม คร้ันมาถึง
พระองค์ผู้ถูกสอนและอบรมแล้ว ผู้เป็นดุจนาท่ีถูกไถเตรียมไว้ดีแล้ว ถูกราดแล้วด้วยนํ้าคือ
ศรัทธาก็ได้งอกสูงข้ึนในทันที” (22) 

 

ด้านความเป็นกษัตริย์ที่มีความสง่างาม เน้ือหาหลายบทในจารึกแม่บุญตะวันออก
บันทึกภาพพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ว่าทรงมีความงามเพราะอยู่ในวัยหนุ่ม ข้อมูลตรงน้ีก็บอกให้
ทราบว่าพระองค์ขึ้นครองราชย์ขณะยังมีพระชนมายุไม่มากนัก โดยการเปรียบเทียบความสง่างามของ
                                                            

14ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, “ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย,” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ไทย
ศึกษา หน่วยท่ี 6 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์คร้ังท่ี 21 ปรับปรุง
ครั้งท่ี 2 (นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 279-322.     
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พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มักนิยมนําไปเปรียบเทียบกับพระจันทร์บ้าง รัศมีจันทร์บ้าง กามเทพซึ่ง
เป็นเทพเจ้าแห่งความรักผู้ได้ช่ือว่ามีรูปงามที่สุดบ้าง หรือความงามที่ถูกแต่งแต้มโดยพระพรหมาบ้าง 
และความงามของพระองค์เป็นความงามชนิดพิเศษไม่มีสิ่งที่ควรนํามาเปรียบ โดยกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดจะ
นํามาเปรียบปานความงามของพระองค์ได้ แม้กระทั่งเงาในกระจกของพระองค์เอง นอกจากมีรูปร่างที่
งดงามแล้ว ในโศลกที่ 95 ยังกล่าวว่าทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม และโศลกที่ 81 กล่าวว่า พระเวททั้ง
สี่มีสามเวทเป็นต้น ทําให้พระองค์เป็นผู้สง่างาม  

ในโศลกที่ 13, 17, 24 และ 30 นําความสง่างามของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ไป
เปรียบกับความงามของพระจันทร์ รัศมีจันทร์ อันเป็นสิ่งที่มีความสุกใส นวลผ่องงดงาม ในทํานองที่ว่า
พระองค์ไม่มีจุดบกพร่องหรือด่างพร้อยมีความงามที่เหนือกว่ารัศมีจันทร์ ความงามของพระองค์
สามารถที่จะบดบังดวงจันทร์ที่ว่างามได้ และความงามของพระองค์เพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ดุจความงามของ
พระจันทร์ จะเห็นได้ว่ากวีพยายามจะแสดงถึงความงามของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ไม่เพียงแค่
เสมอเหมือนพระจันทร์เท่าน้ันแต่งามย่ิงกว่าพระจันทร์อีกด้วย ตัวอย่างที่ปรากฏดังน้ี 
 

    ความงดงามใดของพระองค์ที่เพิ่มพูนขึ้นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ที่มีมาแล้วตั้งแต่ต้น ที่คนอื่นไม่
เคยได้รับ พระผู้สร้าง (พระพรหมา) เมื่อจะแต่งแต้มความงามในตอนเป็นหนุ่มให้สมบูรณ์ ได้
กระทําความงามนั้นให้เป็นองค์ประกอบอย่างถาวร (26) 

 

   แม้ในเวลาที่ความเป็นหนุ่มของพระองค์ปรากฏชัดเจนแล้วในบัดนี้ กามเทพผู้ถูกขัดขวาง
อย่างต่อเนื่องก็ไม่อาจเล็ดลอดเข้าไปใกล้ได้ เพราะความหยิ่งยโส เหมือนกับว่ามีความละอาย
เกิดแล้วจากการเห็นความงดงาม (27) 

 

   สําหรับความงดงามแห่งพระวรกายของพระองค์แล้ว จะหาอุปมาสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีข้อ
ตําหนิ (สมบูรณ์) เช่นนั้นได้ ณ ที่ใดเล่า ภาพสะท้อนของพระองค์ซึ่งปรากฏที่พื้นกระจกเป็นส่ิง
ที่ไม่คู่ควรมาเปรียบเทียบกับพระองค์เลย (35) 

 
รูปแบบการปกครอง 

รูปแบบการปกครองของรัฐเกิดข้ึนพร้อมกับการกําเนิดรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการควบคุม ดูแล ให้ประชาชนอยู่ภายใต้อํานาจ หรือบางทีเป้าหมายก็เพ่ือประโยชน์สุข
ของผู้ปกครองเองและพวกพ้อง บางทีก็เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนท่ีอยู่ในรัฐ จึงถือว่าเป็น
องค์ประกอบสําคัญของสังคมมนุษย์ทุกๆ สังคม เน่ืองจากมีทั้งกติกาที่กําหนดโครงสร้างทางการ
ปกครองและกฎระเบียบต่างๆ ที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการปกครองเพ่ือควบคุมสังคมน้ันๆ ให้อยู่กันอย่างปกติสุข ทําให้สังคมมี
ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง  
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ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงปกครองแบบลัทธิเทวราช ทรงรับรูปแบบ
การปกครองต่อมาตามลําดับโดยในช่วงแรกเร่ิมจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ที่ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรง
ต่อชวาและพิธีนี้ได้รับการสืบต่อมากว่าสองศตวรรษ15 ซึ่งความคิดเรื่องเทวราชของเขมรเดิมอยู่ใน
อินเดีย ต่อมาเมื่ออินเดียติดต่อกับเอเซียอาคเนย์ ความคิดดังกล่าวจึงแพร่ขยายเข้ามาในชวาและ
อาณาจักรโบราณต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน “ลัทธิเทวราช” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิการบูชา 
พระศิวะ16 มีความคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่าเทพเจ้า คือ พระศิวะและพระนารายณ์ได้อวตาร
ลงมาเป็นกษัตริย์ บทกวีสันสกฤตในอาณาจักรกัมพูชาจึงมักเชิดชูความย่ิงใหญ่ของกษัตริย์เสมอด้วย
เทพเจ้า ในข้อน้ีมีผู้ให้ความเห็นดังน้ี 

 

เดวิด แชนด์เลอร์ ได้ให้ความเห็นว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ทรงประกอบพิธีสถาปนา
ตนเองเป็น “สกลกษัตริย์” พระราชพิธีเฉลิมฉลองซึ่งเก่ียวเน่ืองกับจารึกหลักน้ีเป็นพิเศษด้วย น่ันคือ
ลัทธิเทวราชซึ่งเป็นคําภาษาสันสกฤตแปลว่า “เทวกษัตริย์” หรือ “กษัตริย์แห่งทวยเทพ” แน่นอน
ลัทธิเช่ือว่ามีความเกี่ยวพันกันระหว่างพระราชากับศิวเทพ17 

มาดแลน จิโต (Madelein Giteau) ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีผลงานค้นคว้าเก่ียวกับเร่ืองประวัติศาสตร์เขมรเห็นได้จากผลงานเร่ือง 
Histoire d’Ankor ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ทรงกระทําพิธีราชาภิเษกบนเขา 
มเหนทรบรรพตคือเขาพนมกุเลนในปัจจุบัน ใน พ.ศ.1345 พระองค์ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้า
แห่งดินแดนอันรวบรวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ18 

กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ ได้ให้ความเห็นว่า ลัทธิเทวราชกระทําให้พระราชากลายเป็น
สมมติเทพ พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาอีกแล้ว แต่ทรงเป็นส่วนหน่ึงของพระอีศวรโดยศิวลึงค์
ได้บรรจุพระองค์อันละเอียดอ่อน (สูกฺษฺมานฺตราตฺมนฺ) ของพระราชาไว้ภายใน19 

 

                                                            
15เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, พิมพ์คร้ังท่ี 4, แปลจาก  A history of Cambodia, 

แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร และคณะ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 50. 
16ดี.อี.จี. ฮอลล์, ประวัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-ภาคพิสดาร, แปลจาก A history of 

South-East Asia, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า, 2549), 105.   
17เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, พิมพ์คร้ังท่ี 4, แปลจาก  A history of Cambodia, 

แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร และคณะ, 49. 
18มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, 4-5. 
19กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 

พิมพ์ครั้งท่ี3 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547),  11. 
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จากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์กัมพูชา จึงแสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลความเช่ือที่มีผลต่อระบอบการปกครองในสมัยนั้น การสร้างปราสาทแม่บุญตะวันออกและ
การประดิษฐานศิวลึงค์จึงเป็นการแสดงออกถึงแนวคิดที่สอดคล้องกับลัทธิเทวราชเป็นอย่างดี เพราะ
เป็นการสร้างเพ่ือตอบสนองต่อระบบการปกครอง เป็นท่ีแน่ชัดว่าความคิดดังกล่าวมาจากสมมติฐาน
ว่ากษัตริย์มีพระราชประสงค์จะยกพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จึงทรงประกอบพิธีให้พระองค์
เป็นจักรพรรดิซึ่งทําตามคัมภีร์วินาศิขอันศักด์ิสิทธ์ิต้ังแต่ต้นจนจบและได้สร้างเทวราชขึ้น โดยคร้ังแรก
พราหมณ์หิรัณยทามะได้สอนคัมภีร์วินาศิข นโยตตระ สัมโมหะ และศิรัจเฉท อันศักด์ิสิทธ์ิ ให้แก่ 
พรามหมณ์ศิวไกวัลย์และแนะนํากิจพิธีต่างๆ หลังจากน้ันสกุลของพราหมณ์ศิวไกวัลย์เท่าน้ันเป็นผู้
ประกอบพิธีเทวราชสืบต่อกันมา กษัตริย์เมืองพระนครทุกพระองค์จึงมีการสร้างปราสาทและเทพผู้
เป็นพระราชาโดยการประดิษฐานลึงค์อันเป็นตัวแทนของเทวราช (DevaraÆja) และเป็นเทพเจ้า
ศักด์ิสิทธ์ิซึ่งภาษาเขมรเรียกว่า กมรเตง ชคัต ต ราชา (Kamrateṅ jagat ta raÆja) ไว้เป็นที่เคารพบูชา
และประกอบพิธีอันสําคัญน้ี ซึ่งกษัตริย์แต่ละพระองค์สามารถสร้างได้มากกว่าหน่ึงแห่ง ช่ือลึงค์มักมี
ความสัมพันธ์พระนามของกษัตริย์กับพระอีศวร เช่น “อินทเรศวระ” ที่ปราสาทบากองของพระเจ้า
อินทรวรมันที่ 1 “ราเชนทเรศวระ” ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออก ส่วน
ที่ปราสาทแปรรูปซึ่งเป็นปราสาทประจํารัชกาลมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมสําหรับการประดิษฐาน 
ศิวลึงค์นามว่า “ราเชนทรภัทเรศวระ” ซึ่ง “ภัทเรศวระ” นี้เป็นเทพเจ้าที่วัดภู อันเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ
ของกษัตริย์เขมรทุกพระองค์ น่าสังเกตว่าช่ือน้ีมีความสําคัญมากอาจเป็นช่ือที่แสดงความความย่ิงใหญ่
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่สามารถรวบรวมเจนละท้ังหมดไว้ได้อันเป็นความหวังของปฐม
กษัตริย์เมืองพระนครและกษัตริย์สมัยพระนครทุกพระองค์ 

การสร้างศิวลึงค์จึงสอดคล้องกับหลักความเช่ือของกษัตริย์เขมรว่า พระองค์เองอวตาร 
(แบ่งภาคมาเกิด) จากเทพเจ้าลงมาเพื่อเป็นกษัตริย์ปกครองราชอาณาจักรและไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ 
เมื่อสิ้นไปแล้วจะกลับไปรวมกับเทพเจ้าเช่นเดิม20 และความเช่ือดังกล่าวสอดคล้องกับการเปรียบเทียบ
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 กับเทพองค์สําคัญในจารึกแม่บุญตะวันออก เช่น 
  1. การเปรียบเทียบกับพระอินทร์ ปรากฏในโศลกที่ 210 ว่า “พระองค์ทรงเป็นเหมือน
พระมเหนทระ (พระอินทร์)  
  2. การเปรียบเทียบกับพระวิษณุ ปรากฏในโศลกที่ 121 ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระหริผู้มี
พระเนตรคล้ายจะหลับ” และการแสดงการเปรียบเทียบโดยกล่าวว่าพระองค์เหนือกว่าพระวิษณุ ใน
จารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 176 “พระองค์ทรงประทับสั่งการอยู่บนป้อมปราการเอง เพราะรู้ว่า น่ี

                                                            
20ยอร์ช เซเดส์, เมืองพระนคร นครวัด นครธม, แปลจาก  Angkor An Introduction, แปลโดย 

ปราณี วงศ์เทศ, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2536), 91-106.  
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เป็นหน้าที่ของเหล่ากษัตริย์ หาใช่ (เป็นเหมือน) ศัตรูของมธุ (พระวิษณุ) ที่บรรทมสินธ์ุเพราะกลัวพวก
ทานพ”  
  3. การเปรียบเทียบกับพระพรหมา-ประชาบดี ปรากฏในโศลกที่ 153 ว่า “พระองค์ทรง
เป็นท้าวทักษะประชาบดี21ด้วยพระองค์เอง” และการแสดงการเปรียบเทียบโดยกล่าวว่าพระองค์
เหนือกว่าพระพรหมา ในโศลกที่ 83 ว่า “พระพรหมาผู้มีศักติ (อํานาจพิเศษ) ซึ่งมีพลังแข็งแกร่งโดย
เป็นเจ้าแห่งมนตรา แม้จะเช่ืองช้าในการทําหน้าที่ (การสร้างโลก) เป็นประจํา ดูเหมือนจะกลัวต่อ
พระองค์ จึงคล้อยตามพระองค์ผู้คิดที่จะทําลายล้างฝ่ายข้าศึกผู้เป็นปรปักษ์” 

4. การเปรียบเทียบกับพระศิวะ-พระอีศวร ปรากฏในโศลกที่ 25 ว่า “แม้ลักษณะทั้งหมด
ของปุรุษะและมหัตถูกทําให้ปรากฏแล้วร่วมกันกับประกฤติในพระองค์ พระองค์ก็ได้ประกาศแล้วซึ่ง
ความเป็นใหญ่ (ความเป็นเทพเจ้าสูงสุด) ซึ่งทําให้มีขึ้นมาได้ด้วยลัทธิสางขยะและคัมภีร์ โดยวิธีใดวิธี
หน่ึงไม่ได้” 

 โดยหลักการน้ีกษัตริย์จึงเป็นผู้มีพระราชอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งมี
ความศักด์ิสิทธ์ิ ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้  ดังน้ัน ประชาชนจึงต้องจงรักภักดีและเช่ือฟังกษัตริย์โดยไม่มีข้อ
โต้แย้ง แม้ในทางทฤษฎีกษัตริย์จะมีอํานาจมากมายได้รับอภิสิทธ์ิจนล้นพ้น แต่ในทางปฏิบัติ อํานาจ
กษัตริย์ถูกจํากัดด้วยจารีตประเพณีรวมท้ังหลักศีลธรรมและจริยธรรมทางศาสนา ดังน้ัน กษัตริย์จึง
ต้องมีคุณลักษณะของกษัตริย์ที่ดีจึงจะรับการยอมรับจากประชาชนและทุกฝ่าย การที่พระเจ้าราเชน
ทรวรมันที่ 2 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับการยอมรับ เพราะประกอบด้วยคุณสมบัติของ
กษัตริย์ที่ดีในด้านต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ด้านความเป็นกษัตริย์นักรบ คุณสมบัติที่พึงประสงค์และหน้าที่อันสําคัญอีกอย่างหน่ึง
ของกษัตริย์คือการรบ ซึ่งเน้ือหาหลาย ๆ บทในจารึกแม่บุญตะวันออกได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความ
ย่ิงใหญ่ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ในหน้าที่อันสําคัญน้ีไว้อย่างชัดเจน เช่น ความน่าเกรงขามของ
พระองค์เมื่ออยู่ในสนามรบ ความย่ิงใหญ่และน่าเกรงขามของพระองค์ ยิ่งใหญ่ขนาดที่เพียงแค่ศัตรู 
ได้ยินเพียงพระนามของพระองค์เท่าน้ันก็หว่ันเกรงพากันว่ิงหนีหายไป เช่น 

 

   แขนของพระองค์แม้จะกลมแต่ก็โอบอุ้มหมู่มิตรไว้ได้จึงทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ แต่ใน
สนามรบเป็นที่น่าเกรงขามแก่ของเหล่าศัตรูและหมู่มิตรตลอดเวลา (28) 

 

                                                            
21ทักษะประชาบดี จัดเป็นเทพพระสสุระ (เทพพ่อตา) ส่วน หลุยส์ ฟิโนต์ กล่าวว่าหมายถึงพระ

พรหมา (habil comme le Créateur) ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, Reprint (Delhi:  Motilal 

Banarsidass, 1975), 192-194; and L. Finot, Inscriptions d’Angkor (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-

Orient, XXV, 1925), 346. 
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   พระองค์แม้เป็นผู้กอปรด้วยสมาธิ(อยู่)ในความสงบ ก็ทรงเป็นผู้สร้างความกลัวให้แก่ศัตรู
ได้ด้วยเพียงได้ยินชื่อเท่านั้น ธรรมดาว่า ช้างทั้งหลายได้กล่ินของพระยาราชสีห์มาจากที่ไกลจึง
แล่นหนีไป ฉะนั้น (132) 

 

นอกจากน้ีในโศลกที่138 ได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์เช่ียวชาญการใช้อาวุธอย่างมาก
โดยเฉพาะธนูและดาบ ต่อให้กองทัพศัตรูมีความแข็งแกร่งเพียงใด ป้อมปราการแน่นหนาเพียงใด ก็ไม่
สามารถที่จะหยุดย้ังหรือขวางกั้นพระองค์ได้การบรรยายภาพการเคลื่อนทัพของพระเจ้าราเชนทร 
วรมันที่ 2 แสดงให้เห็นความย่ิงใหญ่ของกองทัพของพระองค์ที่ศัตรูมิอาจต่อกรได้เลย มีกล่าวถึงใน
โศลกที่ 39, 41-71 และโศลกที่ 116 ล้วนแสดงให้เห็นการเดินทัพของพระองค์ว่ามีความย่ิงใหญ่ น่า
เกรงขามดุจดังกองทัพแห่งสวรรค์บ้าง ดุจดังพญาช้างที่ดุร้ายบ้าง หรือดุจดังกองทัพของพระลักษณ์
บ้าง การเดินทัพของพระองค์น้ันเป็นไปอย่างเข้มแข็ง มีเสียงคํารามกึกก้อง เวลาเดินทัพไปในที่ใดมีฝุ่น
คลุ้งตลบ และเป็นที่หวาดกลัวแก่เหล่ากองทัพข้าศึกทั้งปวง แม้กระทั่งภรรยาของข้าศึกก็รู้สึก
หวาดหว่ันเกรงกลัวที่จะต้องสูญเสียสามีของตนไปในการที่ต้องสู้รบกับกองทัพของพระองค์  

ด้านความเป็นกษัตริย์นักปกครอง แม้ว่าการปกครองหลักในช่วงเวลาน้ันจะเป็นแบบ  
เทวราชหรือหรือที่รู้จักกันตามทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์ กษัตริย์เป็นผู้ทรง
อํานาจเด็ดขาดเพียงพระองค์เดียวทรงมีอํานาจเหนือคนทั้งปวงเป็นเจ้าชีวิต แต่ในจารึกแม่บุญ
ตะวันออกน้ีได้บันทึกถึงความเป็นนักปกครองที่เยี่ยมยอดของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่นอกจาก
พระองค์ทรงใช้หลักปกครองที่แข็งกร้าวตามแบบฉบับเทวราชแล้ว พระองค์ยังผสมผสานกับหลักการ
ปกครองที่อ่อนโยนแบบพ่อปกครองลูก นับว่าเป็นการใช้หลักการปกครองที่ทั้งอ่อนโยนและแข็งกร้าว 
โดยทรงปกครองประชาชนของพระองค์เองดุจดังมารดาเลี้ยงดูบุตร ขณะเดียวกันพระองค์ทรงดูแล
อาณาจักรของพระองค์จากอริราชศัตรูด้วยความเข้มแข็ง ดังตัวอย่างในโศลกที่ 121 ส่วนโศลกที่ 85 
แสดงถึงการทรงครองราชย์โดยธรรม และโศลกท่ี 38 ในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน 

 

   พระองค์ทรงเป็นพระหริผู้มีพระเนตรคล้ายจะหลับ ทรงปกครองประชาชนเหมือนสตรี
เล้ียงดูลูกๆด้วยอก แต่ก็ทรงเป็นผู้มีพระศิวะอยู่ในพระทัย ทรงมีความเป็นบุรุษปรากฏชัดเจน” 
(121) 

 

   พระองค์ทรงสอบสวนข้อผิดพลาดที่ควรตําหนิของพระองค์อย่างทันที (แต่) ทรงลงโทษ
คนเหล่าอื่นผู้ทําความชั่วอย่างยุติธรรม จริงอยู่ พระจันทร์แม้จะขจัดอยู่ซึ่งความมืดทั้งหลาย ก็
ยังสังเกตเห็นจุดดําทั้งหมดของตนได้ (85) 
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    ตาทั้งหลายของชาวโลกละทิ้งแล้วซ่ึงกิจกรรมอื่นๆ ได้มุ่งไปแล้วยังพระองค์เป็นครั้งที่สอง 
เหมือนแถวของหมู่ผ้ึงมุ่งไปที่ต้นปาริชาติทั้งหลาย และเหมือนกับปัญญาของมุนีทั้งหลายมุ่งไป
รวมอยู่กับอาตมโยคะ (การรวมเข้ากับอาตมันหรือพระเจ้า) (38) 

 

 สอดคล้องกับจารึกหลักอ่ืนๆ เช่น จารึกปักษีจํากรง โศลกที่ 4022ได้กล่าวพระองค์ทรง
เป็นรุ่นอรุณแห่งคุณความดีที่โลกแซ่ซ้องสรรเสริญ (jagadgítagunodayo) ทรงเหนือกว่าพระราชาทั้ง
มวลด้วยพระราชอํานาจของพระองค์ จารึกปราสาทแปรรูป โศลกที่ 23323 กล่าวว่า เมื่อพระองค์ทรง
ปกครอง อาณาจักรไม่มีขโมยสักคนหน่ึงเลย (aikaÆgaÆrikavarjjite) และโศลกที่ 142 ว่า พระองค์
ได้รับการยกย่องว่าเป็นครูช้ันเอก ผู้มีไม้เรียวที่เบา ได้ปกครองประชาชนประหน่ึงแสดงความเป็นธรรม
ราชาที่ทรงไว้ซึ่งราชอาชญาอันน่าเกรงขาม (yo gíto gurur ego pi laghudanádáo nvaßaÆt prajaÆm 

canádáa- danádáadharan dharmmaraÆjamá pratyaÆdisann iva) 24 ทั้งยังทรงโปรดให้สร้างพระราชวัง
หลวงขึ้น และต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาพระราชวังแห่งน้ีเป็นที่ประทับประจําของกษัตริย์เขมรตราบเท่าที่ยัง
ครองราชย์อยู่ในเมืองพระนคร25 
 ด้านความเป็นกษัตริย์ผู้ทํานุบํารุงศาสนา ข้อความในจารึกแสดงให้เห็นว่าพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงเป็นทั้งจักรพรรดิราชาและธรรมราชา ที่นอกจากจะทําหน้าที่ปกป้อง
อาณาจักรในภาวะสงครามและขยายอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองแล้ว ในภาวะที่บ้านเมืองเบาบางจาก
สงครามพระองค์หมั่นทํานุบํารุงศาสนาโดยการถวายทานบ้าง ประดิษฐานเทวรูปต่าง ๆ บ้าง ทําบุญ
แก่บรรพบุรุษบ้างดังปรากฏในโศลกที่ 201, 203 และ204 แม้พระองค์จะทรงนับถือศานาพราหมณ์
ไศวนิกาย แต่ถึงกระนั้นข้อความในจารึกแม่บุญตะวันออกแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างของพระองค์ที่
ยังทรงให้ความสําคัญกับศาสนาและลัทธิอ่ืนๆ อีกด้วย กษัตริย์จึงนับว่าเป็นศูนย์กลางของทางโลกและ
ทางธรรม 
 ประจักษ์พยานในด้านความเป็นกษัตริย์ผู้เอาใจใส่ทํานุบํารุงพระศาสนาคือการทรงให้
สร้างศาสนสถานต่างๆ ซึ่งนอกจากปราสาทแม่บุญตะวันออกแล้ว ในปี พ.ศ.1504 ทรงโปรดให้สร้าง
ปราสาทแปรรูปอันเป็นปราสาทประจํารัชกาลทางทิศใต้ของสระยโศธรตฎากะ ทรงบูรณะตกแต่ง
ปราสาทปักษีจํากรงให้สวยงาม ทรงริเริ่มก่อสร้างปราสาทพิมานอากาศซึ่งอยู่ในเขตพระราชวังหลวง 

                                                            
22

R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja (Calcutta: The Asiatic Society, 1953), 191. 
23

Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 132. 
24

Ibid., 121. 
25มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, 30-31. 
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ทั้งยังทรงมีส่วนเก่ียวข้องหรือสนับสนุนการสร้างศาสนาของขุนนางผู้ใหญ่หรือพราหมณ์ช้ันสูงท่าน
อ่ืนๆ อีกด้วยจึงปรากฏศาสนสถานท่ีเหล่าขุนนางได้สร้างไว้ในรัชสมัยของพระองค์ คือ ปราสาทบัตชุม
ที่สร้างขึ้นใน พ.ศ.1469 โดยกวีนทราริมัถนะ ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ ลัทธิมหายาน ทั้งจารึก
หลายหลักได้กล่าวถึงความเอาใจใส่และการบูรณะพุทธสถานของพระองค์ด้วย และในช่วงปลาย
รัชกาลได้มีการก่อสร้าง ปราสาทบันทายศรี ซึ่งสร้างขึ้นในพ.ศ.1510 โดยพราหมณ์ยัชญวราหะ ซึ่ง
ต่อมาได้เป็นราชครูของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 อีกแห่งหน่ึงคือ ปราสาทพระอินทร์โกสีห์ ต้ังอยู่บนฝั่ง
ซ้ายของแม่น้ําเสียมเรียบ สร้างขึ้นในพ.ศ.1511 โดยพราหมณ์ผู้เป็นนักปราชญ์ท่านหน่ึงที่มาจาก
อินเดียช่ือทิวากรภัฏฏะ ซึ่งต่อมาได้เสกสมรสกับราชธิดาองค์หน่ึงของพระองค์26 และมีข้อมูลที่เช่ือถือ
ได้จากจารึกปราสาทหินพนมวัน 3, ปราสาทหินพนมวัน 7 ทําให้ทราบว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
เป็นกษัตริย์องค์แรกที่โปรดให้สร้างปราสาทพนมรุ้ง และได้มีส่วนร่วมบูรณะและบํารุงรักษาปราสาท
พนมวันด้วย27 ส่วนข้อความท่ีปรากฏในจารึกในรัชสมัยของพระองค์จะเห็นได้ว่ามักเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
การบําเพ็ญกิจกรรมทางศาสนา เช่น การมอบที่ดิน ข้าทาส โค กระบือ ทรัพย์สมบัติและสิ่งของต่างๆ 
รวมท้ังการสร้างรูปเคารพทางศาสนาอุทิศต่อศาสนสถานและเทพเจ้า เป็นส่วนใหญ่ (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมจากตารางที่ 1 ในบทที่ 2) 

ด้านความเป็นกษัตริย์ผู้มีความเมตตากรุณา ข้อความในจารึกแสดงให้เห็นถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยกล่าวถึงการแบ่งปันราชสมบัติอันรุ่งเรืองให้แก่ มิตร
สหาย สาธารณชน รวมไปถึงผู้มาเข้าเฝ้าและเหล่าขอทานที่มีความยินดีเพราะได้รบัการเติมเต็มจาก
ทานของพระองค์ ทรงเข้าใจความเจ็บปวดทุกข์ยากของผู้คนและมักเก้ือกูลแก่บุคคลเหล่าน้ันเสมอ ดัง
ปรากฏในโศลกที่ 183 และ 184 และทรงประกอบด้วยคุณความดีที่พึงประสงค์ ดังข้อความตัวอย่าง
คือ 
 

   เหล่าขอทานครั้นได้พบพระองค์ผู้เหมือนทะเลสาบใหญ่มีน้ําใสสะอาดมีดอกบัวเบ่งบาน
แล้วความกระหายก็ถูกทําให้ดับลงพร้อมกับความร่าเริงยินดี (184) 

 

   พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น เป็นที่อาศัยของคุณความดีทั้งหลายเป็นต้นว่า ความใจบุญ, 
ความกล้าหาญ, ความมีพระรูปงดงาม, ความลึกซ้ึง, ความอ่อนโยน และความกรุณา เป็นผู้มาก
ล้นไปด้วยความพากเพียรและปัญญา ทั้งทรงร่วมสร้างโลกกับพระพรหมา (100) 

 
 

                                                            
26มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อมเจ้า 

สุภัทรดิศ ดิศกุล, 28-32. 
27ชะเอม แก้วคล้าย, จารึกปราสาทแปรรูป, 19-20. 
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การแผ่ขยายอาณาจักร  
หลังจากพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้ขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.1487 พระองค์ได้ย้ายเมือง

หลวงกลับมายังยโศธรปุระ28 ซึ่งถูกทิ้งร้างไว้ต้ังแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ได้ทรงฟ้ืนฟูและพัฒนา
เมืองยโศธรปุระให้กลับมารุ่งเรืองและสงบอีกคร้ัง จารึกได้กล่าวว่า พระองค์ทรงฟ้ืนฟูเมืองยโศธรปุระ
ให้รุ่งเรืองด่ังทองเหมือนด่ังเมืองของพระมเหนทระ (พระอินทร์) บนโลก29 ศูนย์อํานาจทางการเมือง
และการปกครองมาจากแหล่งเดียวกัน ประชาชนทั้งหมดอยู่ภายใต้เอกรัฐซึ่งจะต้องปฏิบัติตามอํานาจ
หน่ึงอํานาจเดียว องค์ประกอบต่างๆ ของรัฐและนโยบายที่ใช้จึงเป็นส่วนสําคัญย่ิงในการบริหาร
อาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ในด้านการปกครองมีหลักฐานที่เช่ือถือได้ว่าในอาณาจักรกัมพูชามีการศึกษาและมี
ผู้เช่ียวชาญเร่ืองธรรมศาสตร์และอรรถศาสตร์มาต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนคร ดังปรากฏในจารึกวัด 
กเด็ยอัง(Ang Chumnik) K.54 โศลกที่ 630ว่า ธรรมเทวะและสิงหเทวะเป็นผู้มีความรู้ในธรรมศาสตร์
และอรรถศาสตร์ (dharmmaßaÆstraÆrthaßaÆstrajnÁau) ธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ของอินเดียที่ว่าด้วย 
กฎหมาย กฏเกณฑ์ในการปฏิบัติตัวทางสังคมและศาสนาซึ่งมีในคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์เป็นต้น ส่วน
อรรถศาสตร์พบว่าในอาณาจักรกัมพูชามีการศึกษาเรื่องอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะอย่างแพร่หลาย 
และใช้อรรถศาสตร์ในการปกครอง โดยปรากฏในจารึกหลักต่างๆ เช่น จารึกหันไชย สมัยพระเจ้า
ภววรมันที่ 2 มีการกล่าวถึงเสวกผู้รับใช้ (bhrátyas) ของกษัตริย์ ได้ป็นผู้ให้สลักจารึกและปฏิบัติราชกิจ
ในการประดิษฐานลึงค์ช่ือว่าภัทเรศวระ แทนกษัตริย์ตามพระบรมราชโองการ การเป็นข้ารับใช้ต้อง
ผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติ  (antaraṅgatvam-aÆsthitahá)  ที่ ต้องครบถ้วนทุกประการ
(sarvopadhaÆs- uddha)31 ซึ่งคําน้ีมีปรากฏในอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะ ว่า “upadhaÆs” และจารึก
วัดกเด็ยอัง (Ang Chumnik) K.5432 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 โศลกที่ 7 ได้กล่าวย้อนหลังไปถึงรัช
สมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมันอันเป็นช่วงเร่ิมต้นอาณาจักรเจนละ ว่า ธรรมเทวะและสิงหเทวะได้เป็น
อํามาตย์ (amaÆtyataÆmá praÆptau) ของพระเจ้ามเหนทรวรมัน และในโศลกที่ 8 ว่า พระอนุชานามว่า
สิงหเทวะได้ถูกส่งไปเป็นทูต (duÆtatve) ยังแคว้นจัมปาตามพระราชโองการ ในโศลกที่ 16 กล่าวถึง 

                                                            
28

R.C. Majumda and Chandra Ramesh,  Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai, Reprint (Philadelphia: Institute for the Study of Human Issues, 1980), 99. 
29

Cœdès George, “Les Inscriptions de Bat Chum (Cambodge),” Journal asiatique 10, 12 

(1908), 239. 
30

R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja, 39.   
31จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์, รายงานการวิจัยจารึกหันไชย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 56-67, 85-86. 
32

R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja, 39-40.   
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การต้ังแพทย์หลวงประจํา (vaiddhayo) ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 เป็นต้น  สมัยต่อๆ มามีการแต่งต้ัง
บุคคลในตําแหน่งต่างๆ เพ่ิมขึ้นและมีปรากฏในจารึกหลายหลัก  ส่วนในรัชสมัยของพระเจ้าราเชน
ทรวรมันที่ 2 มีบุคคลผู้มีบทบาทสําคัญที่ดํารงตําแหน่งต่างๆ ดังน้ี 
  ในจารึกสดก ก็อก ธม โศลกที่ 55-57 ว่า พราหมณ์อาตมศิวะ ผู้เป็นหลานของพราหมณ์
อีศานมูรติ และเคยรับใช้พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 มาก่อน ได้เป็นโหรดาจารย์ (Hotar) ในรัชสมัยของ
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ส่วนภาษาเขมรใช้คําว่า ปุโรหิต (Purohita) ทําหน้าที่เป็นประธานโหมะ 
อยู่เฝ้า กัมรเตง ชคัต ราชา (kamrateṅ jagat ta raÆja) โดยท่านได้สร้างปราสาทและวัลภิที่หมู่บ้าน 
สตุกรันสี ท่านผู้น้ีในภาษาเขมรใช้คํานําหน้าว่า สเตง อัญ (steṅ anÁ aÆtmaśiva)33 และในช่วงต้น
รัชกาลพรามหณ์ศิวาจารย์ผู้เป็นศิษย์ของศิขาศิวะได้เข้ารับใช้ทําหน้าที่ปุโรหิตอยู่ช่วงหน่ึงในช่วงต้น
รัชกาล ต่อมาพราหมณ์ศังกระ (§amákara) ตัวแทนของตระกูลพราหมณ์ปราณวาตมัน ผู้เป็นหลาน
ของพราหมณ์ศิขาศิวะ ได้เข้ามาเป็นปุโรหิตในราชสํานัก ข้อความน้ีปรากฏในจารึกวัดธิปเด็ย 2 (Vat 

Thipdei 2)34 จารึกปราสาทแปรรูป โศลกที่ 14135 ว่า ในการเข้าสู่สภาท่ีประชุม พระราชาได้ให้
ปุโรหิตทั้งสองผู้เสมอด้วยไฟไปล่วงหน้าก่อน ส่วนพระองค์จะปรากฏพระองค์ภายหลังเป็นผู้ที่สาม 
โศลกน้ีนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงราชประเพณีในราชสํานักแล้ว ยังทําให้ทราบได้ว่าตําแหน่งปุโรหิต
เป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญในราชสํานักและมใิช่มีคนเดียวเท่าน้ัน 

ท่านรุทราจารย์ผู้เป็นศิษย์ของพราหมณ์ศิวาศรมผู้เคยเป็นราชครูของพระเจ้าอินทรวรมัน 
ที่ 1 ได้เป็นราชครู (Guru) ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้สอนเก่ียวกับไวยากรณ์สันสกฤตและ
คัมภีร์ทางศาสนารวมถึงศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ด้วย  

การท่ีพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ประสบความสําเร็จเพราะมีมนตรีผู้มีความสามารถคน
สําคัญ 3 คน คือ (1) กวีนทราริมัถนะ ผู้เป็นวิศวกรรม (VißvakarmaÆ) มีผลงานที่เด่นชัดในการดูแล
งานก่อสร้างสําคัญต่างๆ เช่นปราสาทแม่บุญตะวันออก พระราชวังหลวง เป็นต้น (2) พราหมณ์ยัชญะ
วราหะ พราหมณ์ท่านน้ีมีช่ือเสียงมากจากการสร้างปราสาทบันทายศรี และมีบทบาทสําคัญในรัชสมัย
ต่อมาโดยได้เป็นราชครู (Stang AnÁ VraÆh Guru) ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (3) ราชกุล มหามนตรี 
(RaÆjakula MahaÆmantrin) ซึ่งดูเหมือนจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารในฐานะผู้พิพากษาตัดสิน
คดีความ และสนองพระบรมราชโองการต่างๆ 

                                                            
33

Adhir Chakravarti, The Sdok Kak Thomá Inscription, vol.II (Calcutta : Sri R.C. Ghosh,  

B.A. at Literary Press &Publicity, 1974), 30-31, 140-141. 
34 

Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 30. 
35

Ibid., 120. 
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หลักการทั้งหลายด้านการปกครองสอดคล้องกับอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะ36 ตาม
แนวความคิดของเกาฏิลยะ ให้ความสําคัญกับกษัตริย์อย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าในทางปฏิบัติ
องค์ประกอบต่างๆ ของรัฐสามารถย่นให้เหลือส่วนเดียวได้ นั่นคือ กษัตริย์ ส่วนที่เหลือล้วนขึ้นอยู่กับ
กษัตริย์ทั้งสิ้น พระเจา้ราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ มีความรู้ในศิลปศาสตร์หลายแขนง
ทั้งมีความสามารถในการจัดการและบริหารจึงได้แผ่ขยายพระราชอํานาจออกไปทั่วทุกทิศ จุดประสงค์
หลักของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือการแผ่ขยายพระราชอํานาจการปกครอง การแผ่
ขยายพระราชอํานาจไม่ใช่เพ่ือความย่ิงใหญ่อย่างเดียว แต่เพ่ือต้องการให้พระราชอาณาจักรของ
พระองค์มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ให้ผู้คนในราชอาณาจักรอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ในสังคมเดียวกันเพ่ือ
ความสงบสุข ความกินดีอยู่ดี ความมั่นคงปลอดภัยด้วยดังปรากฏในโศลกที่ 34 จารึกหลายๆ หลักใน
รัชสมัยของพระองค์จึงพรรณนาถึงการทําศึกสงคราม เน้ือหาจารึกที่แสดงถึงเป้าหมายของการทําศึก 
พระราชอํานาจและความย่ิงใหญ่ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 รวมถึงความย่ิงใหญ่แห่งกองทัพของ
พระองค์ ว่า มีมากถึงขนาดทําให้รัศมีของพระจันทร์รวมทั้งพระอาทิตย์ต้องถูกกลบด้วยแสงรัศมีจาก
อํานาจของพระองค์ดังน้ี มีปรากฏดังตัวอย่างน้ี 
 

   แม้พระองค์จะไม่มีความต้องการก็ได้ทะยานขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงแล้ว ถึงจะเป็นผู้ทํา
สงครามเหมือนกับจะกลัวดาวนพเคราะห์ทั้งหลายจะโคจรผิดทาง สู่ราชบัลลังก์ที่สูงส่ง
เหมือนเขาพระสุเมรุ (34) 

  

   เมื่อพระองค์ทรงกระทํากองทัพที่ชูธงอย่างไม่สะทกสะท้าน จะเสด็จไปเพื่อทิควิชัย37 
พระศรีของพระราชาผู้ข้าศึกได้เคล่ือนหนีไปก่อน แต่ต่อมาภายหลัง แผ่นดินได้กลายเป็นผู้หนัก
ด้วยการแบกกองทัพเอาไว้ก็ได้หนีไปอีก (41) 

 

   หนทางของพระองค์ผู้เดินทัพไป ในที่บางแห่งกลาดเกล่ือนด้วยพระเจ้าแผ่นดินที่ถูก
ทําลายแล้ว ในที่บางแห่งก็ถูกแวดล้อมด้วยกองทัพข้าศึก (เชลย) แผ่ขยายออกไปอย่าง
กว้างขวาง ได้เป็นเหมือนทางเดินของกองทัพสวรรค์ (45) 

 

ในการแผ่ขยายพระราชอํานาจด้วยการทําสงครามของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ใน
โศลกที่ 133 กล่าวว่าพระองค์เป็นผู้ชํานาญกลยุทธ โศลกที่ 68 กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นผู้มีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน ทรงได้รับการแนะนํายุทธวิธีจากผู้เช่ียวชาญด้านกลยุทธและยุทธวิธี ทรงแผ่ขยายพระราช
อํานาจไปยังรัฐต่างๆ โดยรอบ ทรงใช้นโยบายต่างประเทศแบบเชิงรุกจากคัมภีร์อรรถศาสตร์ของ
                                                            

36
R.C. Majumda and Chandra Ramesh,  Kambuja-Deßa : An ancient Hindu colony in 

Cambodai, 58-59. 
37“ทิควิชัย” หมายถึง กองทัพท่ีรบชนะท่ัวท้ังแผ่นดิน, รบชนะท่ัวทุกทิศ ดู Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 16th ed. (Delhi: Motilal Banarsidass, 2011), 480. 
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เกาฏิลยะ38 โดยปรากฏในโศลกที่ 82 ในคําว่า “คุณ 6” คือหลักการทางกลยุทธเก่ียวกับการรบ หรือ
การทําสงครามของผู้เป็นพระราชา39 ตรงกับหลักอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะว่าด้วยนโยบาย
ต่างประเทศ 6 ประการ ซึ่งได้กล่าวขยายไว้ดังน้ี คือ40 

1. สนธิ (samádhi)  การตกลงตามข้อสนธิสัญญา คือ สันติภาพ (making peace) ต้องมี
เง่ือนไขเฉพาะที่ชัดเจนแน่นอน เกาฏิลยะได้อธิบายว่าคือ การไม่แทรกแซงระหว่างกัน  การมุ่งเจรจา
สนธิสัญญาโดยการส่งคืนเชลย ทุกอย่างที่ ว่ามาน้ีก็เพ่ือความสงบสุข รวมไปถึงเ ง่ือนไขและ
วัตถุประสงค์ต่างๆ คือ (1) ช่วยให้กษัตริย์เสวยผลที่พระองค์ต้องการและสนับสนุนการกินดีอยู่ดีโดย
ปราจากการรบกวนเพราะการเผชิญหน้ากับรัฐเพ่ือบ้าน อีกประการ เพ่ือให้พระองค์สามารถเล่นบทท่ี
กษัตริย์ผู้เป็นกลาง (2) กษัตริย์สามารถใช้สนธิสัญญาให้มั่นคงขึ้นไปอีกได้ (3) พระองค์อาจจะซื้อความ
สงบได้โดยการส่งคืนเชลย และรอโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือติดตามผลประโยชน์ที่พระองค์ควรจะได้รับ 
(4) อาจจะใช้สนธิสัญญาในฐานะที่เป็นนโยบายหน่ึงที่จะอธิบายในภายหลัง (เมื่อมีการรบเกิดขึ้น)  

สรุปว่า วิธีการน้ีเป็นความคิดที่สําคัญมาก ต้องใช้กลวิธี การสังเกตการณ์ การล่วงล้ํา 
และการกลับมาเจรจาสนธิสัญญาเป็นส่วนที่ต้องบูรณาการในแนวคิดเรื่องสงบศึก นโยบายระหว่างรัฐ
โดยใช้เครื่องมือทางการทูตนับเป็นเครื่องมือพื้นฐานด้ังเดิมที่รัฐอธิปไตยต่างๆ ใช้ เพ่ือสร้างความ
ร่วมมือ หรือแก้ไข ระงับความขัดแย้งอันอาจจะเกิดข้ึนได้ รวมถึงช่วยในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
ที่มีอยู่ หรือที่จะพึงได้ในอนาคตด้วย  

2. วิครหะ (vigraha) การปฏิบัติการรุก หรือ สงคราม (waging war) การประกาศศัตรู
ทําสงครามเป็นเคร่ืองมือในนโยบายต่างประเทศอย่างหน่ึง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) การเปิด
ฉากรบแบบทั่วไป รวมทั้งสงครามลับ การโจมตีในหลายรูปแบบ ทั้งการโจมตีโดยฉับพลันและไม่
ประการสงคราม โจมตีแบบลับๆ โดยใช้สายลับและกลยุทธ (2) การใช้มันตรยุทธ คือ การรุกรานด้าน
การทตูและการเจรจา ใช้ในบริบทน้ีกับกองทัพหรือกษัตริย์ที่อ่อนแอ (3) การใช้นโยบายต่างประเทศที่
ต้องดึงเอาบริบททุกอย่างมาใช้ ทั้งการทูตและการรุกรานในสนามรบ แต่การเคลื่อนทัพและการ
เดินทัพต้องแยกกันต่างหาก การจะประกาศสงครามจะใช้ได้เมื่อกองทัพอยู่ในสมรภูมิเรียบร้อยแล้ว 
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี ซึ่งใช้ทั้งกองกําลังทหารและใช้ทรัพย์ล่อซื้อใจคนผู้เห็นแก่อามิสสินจ้าง ซึ่งหลักการ
ทั้งหลายนี้พบว่ามีปรากฏในช่วงการเดินกระบวนทัพและการรบของจารึกแม่บุญเช่นกัน คือ 

                                                            
38เกาฏิลยะ, วิษณุคุปต์ หรือจอมปราชญ์จาณักยะเป็นอัครเสนาบดีของพระเจ้าจันทรคุปต์จักรพรรดิ

องค์แรกแห่งราชวงศ์โมริยะ ถือกําเนิดในวรรณะพราหมณ์ราวหลังพุทธกาลหนึ่งศตวรรษ เป็นผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์
และศาสตร์ต่างๆ ถูกขนานนามให้เป็นเอกรัฐบุรุษ ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธการเมืองและการทูต ดู L.N. Rangarajan, 

Kautilya The Arthashastra (New Delhi: Penguin Books, 1992), 16-20. 
39

Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1109. 
40

L.N. Rangarajan, Kautilya The Arthashastra,
 
548-549. 
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   ในการเดินทัพ กองทัพของพระองค์เมื่อได้ออกเดินทางไปแล้วก็ได้เหยียบย่ําผืนแผ่นดิน
ก่อน จากน้ันจึงได้นําความสกปรกเพราะฝุ่นไปตกยังแม่น้ําทั้งหลาย เข้าโจมตีแล้วเหมือนกับมี
ความผูกโกรธ (44) 

 

   เมืองของข้าศึกซึ่งเปรียบประดุจท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาว ที่ถูกกําหนดให้เป็น
เป้าหมายด้วยเพียงพระดํารัสคําเดียวของพระองค์ ก็กลายเป็นที่อยู่ของภูตผีทั้งหลาย (137) 

 

   ในเวลาเผชิญหน้ากัน กองทัพของศัตรูแม้ที่ถูกยื่นข้อเสนอด้วยมิตรภาพ แต่ครั้นเห็น
พระองค์มาแต่ไกล ก็เบือนหน้าหนียังคงต้องมีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือนหญิง
สาวผู้แต่งงานใหม่ๆพอเห็นพระองค์แต่ที่ไกลก็เบือนหน้าหนีเพราะยินดีในความกําหนัด ฉะนั้น 
(67) 

 

   พระองค์ทรงแยกการโจมตีจุดอ่อน (ของพวกข้าศึก) และการปกป้องกองทัพของ
พระองค์ ทรงทํากองทัพข้าศึกที่แข็งแกร่งให้อับแสง ได้ทรงแผ่ขยายหน้าที่อันสูงส่งที่ถูกลักไป
ด้วยการใช้กําลังและใช้ทรัพย์ล่อ (65) 

 

3. ยานะ (yaÆna) การเดินทัพหรือการจัดกระบวนทัพ (preparing for war) เป็นการแสดง
แสนยานุภาพ ข่มขวัญศรัตรู และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่เหล่าทหารและกองทัพ เพ่ือเตรียมความ
พร้อม ดังปรากฏในโศลกที่ 42 ว่า “พวกข้าศึกที่เปรียบได้กับราวณะ ครั้นได้ฟังเสียงเคร่ืองดนตรีใน
การเดินทัพของพระองค์ ก็ได้หวาดหว่ันสั่นไหว เหมือนราวณะได้ยินเสียงลูกของนางสุมิตร (พระ
ลักษณ์) ผู้ชนะเมฆนาท (อินทรชิต) ได้แล้ว มีเสียงคํารามกึกก้องในเวลาเดินทัพ” และโศลกที่ 151 ว่า 
“ต้ังแต่ทิศทั้งหลายถูกทําให้มืดมนอนธการแล้ว ด้วยฝุ่นธุลีจากการเดินทัพของพระองค์ กามเทพของ
ข้าศึก จะไปหลบซ่อนได้ตามความพอใจนะที่ไหน โดยไม่มีภัยเล่า” 

4. อาสนะ (aÆsana) การอยู่ในที่ต้ัง (staying quiet)  
 

สองข้อน้ีเป็นการตระเตรียมเพ่ือการสงคราม อาจเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการ
สงครามไปสู่การสงบศึก หรือการสงบศึกเพ่ือไปสู่สงคราม เป็นการไม่แทรกแซงที่กล่าวไว้ในตอนต้น 
คือการดําเนินการตามนโยบายของสนธิสัญญา หรือ สงครามท่ีได้ดําเนินมาแล้ว เป็นการหยุดช่ัวคราว
เพ่ือรอทุกอย่างให้ดีขึ้น หรือ เพ่ือขยายระยะเวลาไปนานกว่าเพ่ือรอโอกาสเหมาะ เพราะกองทัพต้อง
จากบ้านเมืองมาไกลพระราชาต้องมอบเมืองให้ผู้สําเร็จราชการแทน และต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการ
เคลื่อนทัพจึงต้องทําอย่างรอบคอบ 

5. ไทวธีภาวะ (dvaidhí-bhaÆva) การแบ่งกองกําลังโจมตี รวมถึงการทําสันติภาพกับข้าง
หน่ึงและทําสงครามกับอีกข้างหน่ึง คือ นโยบายซ้อน เป็นนโยบายทําสนธิสัญญากับกษัตริย์ในรัฐ
ใกล้เคียงเพ่ือให้ช่วยไล่ล่าโจมตีพวกข้าศึก ดังตัวอย่างโศลกที่ 47 ว่า “เมื่อพระองค์ได้แผ่ขยายปีกทั้ง
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สองข้างที่มีเสียงกระพือเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วดุจพระยาครุฑ กองทัพกษัตริย์ข้าศึกผู้ประดุจนาคถูก
ทําลายความกล้าไปเสียสิ้น ที่ส่งเสียงดัง (เพราะ) ตกอยู่ในสภาพที่จะต้องเลือกยอมแพ้ไปหรือถูกขจัด”  

6. สังศรยะ (samáßraya) การแสวงหาความพิทักษ์จากผู้อ่ืน คือ การผูกพันธมิตร เมื่อถูก
คุกคามจากกษัตริย์ที่มีอํานาจเหนือกว่า (seeking support) เป็นที่พักหรือป้อมปราการอันปลอดภัย 
สองข้อหลังน้ีเป็นกรณีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา อาจนํามาใช้ร่วมกันได้  
  ตามความคิดในอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะจะเห็นว่า การใช้กองกําลังทหารและกองทัพ
เป็นสิ่งจําเป็นเพราะเป็นเครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งระหว่างรัฐและสร้างเสถียรภาพให้แก่รัฐ และกวี
ได้พรรณนาให้เห็นว่ากองทัพของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นกองทัพที่น่าเกรงขามของศัตรู เช่น 
ในโศลกที่ 41 กล่าวว่าเป็นกองทัพที่รบชนะทั่วทุกทิศ โศลกที่ 68 กล่าวถึงว่า พระองค์ทรงมีเป้าหมาย
ที่แน่นอนและทรงได้รับการแนะนํายุทธวิธีจากผู้เช่ียวชาญด้านยุทธวิธี ในโศลกท่ี 65-66 กวีกล่าวถึง
ความเป็นนักวางแผนของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เพ่ือจะมีชัยชนะเหนือข้าศึกโดยกล่าวว่าพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 น้ันได้โจมตีข้าศึกไม่ทันต้ังตัว และใช้กําลังทรัพย์เข้าล่อทหารข้าศึกให้หลงกลซึ่ง
การทําศึกน้ันพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงควบคุมแผนการรบได้อย่างดีทั้งน้ีเพราะพระองค์ทรงเป็น
นักปฏิบัติทรงวางแผนการรบอย่างรัดกุมน่ันเอง โศลกที่ 146 กล่าวว่าพระองค์สั่งโจมตีเมืองของ
กษัตริย์จัมปาซึ่งเป็นรัฐเก่าแก่บนแหลมอินโดจีนจนเป็นเถ้าถ่าน ในโศลกที่ 147, 193 และ 197 เป็น
ต้น ได้แสดงให้เห็นว่าเหล่ากษัตริย์เป็นอันมากได้เข้ามาสวามิภักด์ิยอมรับในพระราชอํานาจเข้ามาพ่ึง
พระบารมีของพระองค์  

นอกจากการทําศึกมีผลให้พระราชอํานาจของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 แผ่ขยายและ
ข้าศึกต่างยําเกรงในพระองค์แล้ว จารึกแม่บุญตะวันออกยังบันทึกพระเกียรติยศของพระเจ้า 
ราเชนทรวรมันที่ 2 ว่ามีความย่ิงใหญ่เป็นที่ยอมรับในหมู่คนทั้งโลกซึ่งไม่ใช่แต่การรบเท่าน้ันแต่คุณงาม
ความดีของพระองค์คือเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นแบบอย่างในเร่ืองคุณความดีที่ไม่ด่างพร้อยเป็นสิ่ง
ผลักดันให้พระเกียรติยศของพระองค์ได้รับการยอมรับในโลกทําให้ผู้คนยอมรับในอํานาจของพระองค์
โดยไม่ต่อต้าน ตัวอย่างข้อความในจารึกดังน้ี 
 

   กษัตริย์ทั้งหลายได้ละทิ้งเศวตฉัตรเข้าไปพึ่งร่มเงาแห่งพระบาทของพระองค์ผู้ทรงบดบัง
พระเดชของเหล่ากษัตริย์อื่น ผู้เปรียบประดุจดังเขาเมรุ อย่างไม่ขาดสาย (193) 

 

   แถวแห่งพระราชาทั้งหลาย ผู้มีความปรารถนาเพื่อจะเข้าไปรับใช้ ได้ราดรดแล้วซึ่ง 
พระบาทของพระองค์ ที่มีพระรัศมีแรงกล้าด้วยน้ําคือแสงจากรัตนะที่ประดับบนพระเศียร 
(ของตน) (195) 
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   พระยศอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ที่ได้รับการยอมรับในโลกเพราะความยิ่งใหญ่ (ของพระองค์) ที่
คนมีคุณสมบัติเหล่าอื่นไม่เคยได้สัมผัสที่เกี่ยวเนื่องกับกิตติศัพท์และคุณความดีไม่มีความด่าง
พร้อยเหมือนกับท้องฟ้าย่อมแผ่ขจรขจายไป (73) 

นอกจากน้ี หลังจากสงบศึกแล้วจารึกแม่บุญตะวันออก ยังสะท้อนว่าพระองค์ทรงใช้
หลักการปกครองผู้คนโดยลงโทษแก่ผู้ที่ทรยศหักหลังหรือต่อต้านพระองค์ แต่ก็พระราชทานรางวัลแก่
ผู้จงรักภักดีและผู้สมควรแก่การได้รับรางวัล และทั้งหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ก็คือการดูแลประชาชน
ในอาณาจักรให้กินดีอยู่ดี ดังโศลกท่ี 74 กล่าวถึงวิธีการปกครอง และดูแลประชาราษฎร์ให้อยู่เป็นสุข 
เน้ือหาโศลกน้ีบันทึกไว้ว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงทําหน้าที่หล่อเลี้ยงแผ่นดิน ซึ่งแต่ก่อนมี
ความซีดเซียวไม่สมบูรณ์ แต่ในยุคของพระองค์มีความบริบูรณ์อย่างมาก โศลกที่ 190 ยังได้กลา่วถึง
การฟ้ืนฟูเมืองที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ จารึกแม่บุญตะวันออกยังกล่าวถึง
การสงเคราะห์แก่คนยากไร้ ดังที่โศลกที่ 94 กล่าวถึงพระองค์ว่าได้มอบราชทรัพย์แก่คนขอทานยากไร้ 
จนคนยากไร้กลายเป็นคนท่ีมั่งมี โศลท่ี 53 เมื่อพระองค์คร้ันทรงได้รับราชบัลลังก์แล้วทรงขับไล่เหล่า
ข้าศึก ทรงปิดก้ันทางลมและทรงชนะความรุนแรงภายในใจ จึงกลับสงบน่ิง........ ดํารงอยู่อย่างไม่ต้อง
เหน็ดเหน่ือย โศลกที่ 180 ว่า พระองค์ทรงห้ามและไม่ยอมรับเหตุแห่งความพินาศซึ่งจะต้องแตก
สลายไปอย่างรวดเร็ว สําหรับชาวโลกแม้มีผู้ยกย่องเพราะคุณงามความดี และ โศลกที่ 190 กล่าวเร่ือง
การทรงฟ้ืนฟูบ้านเมือง ว่า เมืองของข้าศึกมีต้นไผ่นับร้อยต้นที่เสียดสีกันจนโชนแสง มีนกยางเป็นต้น
เข้าไปอาศัยแล้ว แม้กลายเป็นเมืองที่รกร้างว่างเปล่าก็ถูกกระทําให้เป็นวิราฏนคร41โดยพระองค์ โศลก
ที่ 122 ว่า หลังจากเอาชนะพระราชาผู้เป็นข้าศึกที่หย่ิงผยอง พระองค์ทรงอนุเคราะห์แล้วซึ่งตระกูล
ของพวกเขา อันเป็นคุณลักษณะที่ทําให้พระองค์ได้รับการยอมรับ และช่วยลดความชิงชังต่อต้านจาก
ตระกูลของผู้ที่ถูกพระองค์ทําลาย ดังน้ัน ภาพของพระองค์ที่ปรากฏในจารึกจึงแสดงถึงความห้าวหาญ
มุ่งมั่น พากเพียร กระตือรือร้นเหมือนไม่ทรงรู้จักความเหน็ดเหน่ือย เป็นที่ยําเกรงหวาดหว่ันของเหล่า
ศัตรูเพราะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ประกอบด้วยความสง่างาม ความรอบรู้และคุณความดี ลักษณะ
ดังกล่าวที่จารึกยํ้าถึงเสมอนี้เป็นสิ่งจําเป็นในการสร้างราชธาณีให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และเป็น
หลักประกันว่าบ้านเมืองจะอยู่อย่างสงบ ปลอดภัยและรุ่งเรืองก็ด้วยความสามารถและคุณความดีของ
กษัตริย์ 

ในรัชสมัยของพระองค์นอกจากมีความสงบรุ่งเรืองแล้ว ผลจากการรทําสงครามทําให้
พระราชอาณาจักรของพระองค์ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง กวีพรรณนาว่า มีมหาสมุทรเป็นเข็มขัด 
(kaÆnÁcí) ไร้ศัตรูและเสี้ยนหนามไปจนจรดมหาสมุทรดังปรากฏในจารึก ซึ่งคําว่ามีมหาสมุทรเป็นเข็มขัด

                                                            
41ในมหากาพย์มหาภารตะ วิราฏบรรพ กล่าวว่า วิราฏนครเป็นเมืองหลวงของแคว้นมัตสยะ มีท้าว 

วิราฏเป็นผู้ปกครองซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีพระทัยโอบอ้อมอารี ดู กรุณา-เรืองอุไร  
กุศลาสัย, มหาภารตยุทธ พิมพ์ครั้งท่ี 13 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2552), 122-123. 
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หรือเป็นเครื่องประดับน้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือของชาวอินเดียที่ว่า ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์น้ัน
จะมีราชอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลจนสุดแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตก้ันทั้งสี่ด้าน ความหมาย
ในโศลกน้ีกวีต้องการแสดงให้เห็นภาพว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงอยู่ในฐานะพระเจ้าจักรพรรด์ิ
ผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวง แม้ความเป็นจริงราชอาณาจักรของพระองค์มิได้จรดมหาสมุทรทั้งสี่ด้าน 
แต่อาณาจักรกัมพูชาในรัชสมัยของพระองค์ก็มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่กว่ารัชสมัยก่อนหน้าน้ีเป็นอย่าง
มากและได้แผ่ขยายพระราชอํานาจไปโดยรอบ โดยด้านทิศใต้ติดมหาสมุทร ด้านทิศตะวันออกก็ติด
มหาสมุทรเช่นกันเพราะจารึกได้กล่าวว่าพระองค์ตีเมืองของพวกจัมปาซึ่งเป็นรัฐเก่าแก่บนคาบสมุทร
อินโดจีนไว้ได้ ทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยพระองค์ได้แผ่อิทธิพล 
เข้ามาอย่างน้อยที่สุดก็ถึงปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทหินพนมวันซึ่งปัจจุบันต้ังอยู่ในจังหวัด
นครราชสีมา ดังข้อมูลปรากฏในจารึกปราสาทหินพนมวัน 3, ปราสาทหินพนมวัน 7 ที่กล่าวไว้
เบ้ืองต้น ส่วนทางด้านทิศเหนือพระองค์ทรงได้มรดกทางฝ่ายพระราชบิดาคือแคว้นภวปุระซึ่งแต่เดิม
เป็นรัฐอิสระจากกษัตริย์เมืองพระนคร ต้ังอยู่ทางใต้ของประเทศลาวปัจจุบันซึ่งต่อมาได้เป็นอาณาจักร
จําปาศักด์ิ ดินแดนแห่งน้ีเป็นที่ต้ังของศาสนสถานเก่าแก่อันศักด์ิสิทธ์ิคือวัดภู บนเขาลิงคบรรพต อัน
เป็นศูนย์กลางอาณาจักรเจนละ สมัยก่อนเมืองพระนคร ซึ่งเป็นดินแดนที่กษัตริย์เมืองพระนครต้ังแต่
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 มีพระราชประสงค์จะรวบรวมเข้ากับเมืองพระนครแต่ไม่สาํเร็จ จนกระท่ังถึง
รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 น้ีซึ่งนับว่าพระองค์ช่วยเติมเต็มพระราชประสงค์ของอดีต
กษัตริย์เมืองพระนครให้สมบูรณ์ได้ 
 
สภาพสังคม  

เน้ือหาส่วนใหญ่ในจารึกแม่บุญตะวันออกปรากฏเรื่องการทําสงครามเป็นหลัก ไม่ค่อยมี
การพรรณนาถึงสภาพสังคมและความเป็นอยู่ให้เห็นมากนัก อาจเน่ืองจากเป็นช่วงหลังเสร็จศึก
สงครามไม่นาน แต่ยังคงปรากฏโครงสร้างของระบบสังคมอินเดียโบราณวางอยู่บนรากฐานของระบบ
วรรณะ ซึ่ งศาสนาพราหมณ์แบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ (Caste-System)  ได้แก่ พราหมณ์ 
(BraÆhmanáa) กษัตริย์ (Ksáatriya) แพศย์ (Vaißya) และศูทร (§uÆdra) ในจารึกแม่บุญตะวันออกได้
กล่าวถึงเรื่องวรรณะอยู่ 2 โศลก ดังน้ี  โศลกที่ 147 กล่าวถึงชนทุกวรรณะเป็นการแสดงให้เห็นว่ามี
การแบ่งวรรณะในสังคมเขมรโบราณอยู่เช่นกัน  คือ 
 

   พระบาททั้งคู่ของพระองค์เปล่ียนสีไป ด้วยแสงแวววาวของแก้วมณีบนพระเมาลีของ
กษัตริย์ ส่วน แผ่นดินที่ไร้มลทินทรงแบกรับไว้ด้วยพระพาหา ชนทุกวรรณะต่างชื่นชม (147) 

 

จากโศลกข้างต้นเราไม่อาจทราบได้ว่าแต่ละวรรณะน้ันมีหน้าที่อย่างไร อย่างไรก็ตาม 
ตามคติฮินดูแต่ละวรรณะมีหน้าที่หรือธรรมะแน่นอนที่ต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ของพราหมณ์คือ ให้
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การศึกษา อบรมจิตใจ ปฏิบัติพิธีกรรม บําเพ็ญตบะ เป็นต้น กษัตริย์มีหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยแก่
ประชาชนในยามสงคราม และบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แพศย์มีหน้าที่ด้าน
พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม ส่วนศูทรมีหน้าที่รับใช้คนวรรณะอ่ืน  
  แม้สังคมในอาณาจักรกัมพูชาโบราณไม่ยึดถือเรื่องวรรณะอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม
ระบบวรรณะซึ่งหย่ังรากลึกลงในสังคมอินเดียแต่โบราณก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 นี้ ในจารึกแม่บุญตะวันออกกษัตริย์และพราหมณ์ยังคงเป็นชนช้ันสูง กษัตริย์ทรง
เป็นศูนย์รวมจิตใจและทรงเป็นที่เคารพยกย่องของประชาชน หน้าที่หลักอย่างหน่ึงของกษัตริย์คือ 
เป็นผู้นําในการทําศึกสงคราม ดังที่ปรากฏในจารึก คือ 
 

   พระองค์ทรงประทับส่ังการอยู่บนป้อมปราการเอง เพราะรู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของเหล่า
กษัตริย์ หาใช่ (เป็นเหมือน) ศัตรูของมธุ (พระวิษณุ) ที่บรรทมสินธุ์เพราะกลัวพวกทานพ (176)
   

  ต่อมาคือวรรณะแพศย์ ได้รับการยกย่องนับถือจากบริวาร รวมทั้งได้รับการนับถือจาก
กษัตริย์ด้วย จารึกโศลกที่ 84 จึงได้กล่าวไว้ถึงการคบคนสามวรรณะแรก ว่า “ความช่ัวร้ายทั้งหลายใน
แว่นแค้นของพระองค์ผู้เป็นที่อาศัยแห่งคุณ ถูกคุมคามจากที่ไกล ด้วยห้วงนํ้าแห่งคุณความดีท้ังหลาย
ซึ่งมีเพ่ือนคือการคบค้ากับคนสามวรรณะแรก” 
 

  ส่วนโศลกที่ 152 ได้กล่าวถึงหญิงผู้มีตระกูลสูงว่า “กุลสตรีผู้มีความรู้เกี่ยวกับราช
ประเพณี ซึ่งถูกกันให้ไกลจากความรักตลอดกาล ขวนขวายหาความรู้ที่เฉียบแหลม จะไม่สนใจ
พระองค์เลยก็หาไม่” ข้อน้ีทําให้ทราบถึงบทบาทของสตรีผู้สูงศักด์ิว่ามีหน้าท่ีศึกษาหาความรู้
โดยเฉพาะการเรียนรู้เก่ียวกับราชประเพณีในพระราชสํานัก และเป็นหญิงต้องห้ามในเรื่องกามารมณ์  
 

ศาสนาและความเช่ือ 
 

ศาสนาเป็นสถาบันหน่ึงในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ คือ หลักธรรมคําสอน พิธีกรรม
ที่แสดงออกถึงความเช่ือน้ัน และความเช่ือซึ่งมีผลต่อวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ความเช่ือที่
ผสมผสานอยู่ด้วยกันดูมีความกลมกลืนในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมน้ันๆ ไม่มีความขัดแย้งกัน เป็นการ
เสริมซึ่งกันและกันมากกว่า มีการจัดความสําคัญและหน้าที่ของคนในการปฏิบัติ จากการศึกษาจารึก
แม่บุญตะวันออกในเรื่องศาสนา ปรัชญาและความเช่ือ ได้ปรากฏแนวคิดที่กล่าวถึงเร่ืองศาสนา
พราหมณ์เป็นหลัก และมีการกล่าวถึงศาสนาพุทธ รวมถึงความเช่ือที่มีจุดกําเนิดมาจากศาสนาซึ่งได้แผ่
เข้ามายังอาณาจักรกัมพูชาแต่โบราณ โดยจะกล่าวเรียงตามลําดับไป 
 



158 
 

ศาสนาพราหมณ์ 
ศาสนาและความเช่ือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่กําหนดเป้าหมาย และความเป็นไปในชีวิต

ของมนุษย์ส่วนประกอบของศาสนามีหลักคําสอน พิธีกรรม และความเช่ือที่เป็นแนวทางให้ผู้เลื่อมใส
ศรัทธายึดถือ ศาสนาฮินดู หรือที่เราเรียกกันว่า “ศาสนาพราหมณ์” เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนา
หน่ึงถือกําเนิดมาประมาณ 3000 ปี ถึง 1500 ปี ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 5000 ถึง 3500 ปีที่
ผ่านมา42 แรกเร่ิมเดิมทีถือกําเนิดมาจากการบูชากราบไหว้และความเช่ือมั่นในอิทธิฤทธ์ิของธรรมชาติ 
ดังปรากฏหลักฐานในคัมภีร์พระเวท43 จําเนียรกาลต่อมาพวกอารยันได้รับเอาพระเป็นเจ้าของชาว
พ้ืนเมืองมาและในจุดน้ีเองก็ได้มีวิวัฒนาการย่ิงขึ้นเป็นลําดับ จนในที่สุดแม้กระทั่งมนุษย์ธรรมดาผู้มี
อัจฉริยภาพก็ได้รับการอุปโลกน์ให้มีฐานะเป็นพระเจ้าขึ้น แม้ศาสนาพราหมณ์จะนับถือพระเจ้า
มากมายหลายองค์แต่ในเนื้อแท้แห่งปรัชญาแล้วศาสนาพราหมณ์ถือว่าพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด (Íßvara) มี
พระองค์เดียวเท่าน้ัน ดังปรากฏในฤคเวทว่า “สิ่งที่มีอยู่อย่างจริงแท้ (สตฺ) มีเพียงหน่ึงเดียว ผู้รู้เรียกสิ่ง
จริงแท้น้ันด้วยวิธีการหลายอย่าง คือ อัคนิ ยมะ มาตริศฺวา...”44 ผู้เป็นปฐมเหตุของสากลจักรวาล และ
เป็นผู้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับไปหาในที่สุด45 พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดน้ีจึงเป็นทั้งเบ้ืองต้นและเบื้องปลาย
ของสากลจักรวาลน้ี จะปรากฏให้คนเห็นก็ในรูปอวตาร หรือในรูปลักษณ์นานาประการ นอกจากน้ี
แล้วหลักคําสอนทางศาสนาก็ได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอดตามยุคสมัย แต่อย่างไรก็ดีผู้ที่นับถือศาสนา
พราหมณ์จะให้ความสําคัญกับคัมภีร์พระเวทเป็นอย่างมาก รวมท้ังคัมภีร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเน่ืองทางศาสนา
พราหมณ์ด้วย 

อาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังได้รับอิทธิพลอารยธรรมของอินเดียต้ังแต่ช่วงต้น
คริสตกาลคือประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 โดยเฉพาะอิทธิพลศาสนาพราหมณ์ กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ 
กล่าวว่า ศาสนาในอาณาจักรฟูนันในช่วงระยะต้นคือศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย อย่างไรก็ดีลัทธิ
ไวษณพนิกายก็คงพบในช่วงเวลาน้ี46ความเป็นมาของอาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่อดีตจึงปรากฏความเช่ือ
ในศาสนาพราหมณ์มาโดยตลอด ในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อ

                                                            
42อัญชนา จิตสุทธิญาณ และคณะ, การศึกษาวิจัยจารึกกลุ่มปราสาทตาเมือน (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 137. 
43กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ์คร้ังท่ี 3 ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: ศยาม, 

2537), 85. 
44จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, บรรณาธิการ, พระตรีมูรติ (กรุงเทพฯ: เทวสถานโบสถ์พราหมณ์, 2546. 

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 75 พรรษา), 3. 
45กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย, ภารตวิทยา, 85. 
46กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 

3. 
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กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรและข้าราชบริพารในราชสํานักเป็นอันมาก เน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออก
ได้สะท้อนอิทธิพลความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ในลัทธิไศวนิกายอย่างชัดเจน แนวคิดในเร่ืองตรีมูรติ 
ปรัชญาของศาสนาพราหมณ์ ความเช่ือเรื่องศักติ รวมท้ังความเช่ือในเรื่องของเทพปกรณัม ซึ่งจะได้
กล่าวถึงเป็นลําดับไป 

1. แนวคิดเรื่องตรีมูรติ 
    ตรีมูรติ (TrimuÆrtis)  ซึ่งเป็นพระนามเทพสําคัญในศาสนาพราหมณ์สามองค์ คือ 

พระพรหมา พระวิษณุ และพระศิวะ มีกําเนิดมาจากแหล่งต่างๆ (sources) ซึ่งโดยมากไม่แตกต่างกัน
เท่าใดนัก ความแตกต่างกันโดยมากปรากฏในรายละเอียดปลีกย่อย การแสดงรายละเอียดที่แตกต่าง 
โดยมากเกิดจากจุดประสงค์ที่มา และลัทธิที่มีความเก่ียวข้องในการนับถือ “พระทัตตาเตรยะ 
(DattaÆtreya)” เรื่องราวอวตารของเทพสูงสุดสามองค์ในศาสนาพราหมณ์มาเป็นตรีมูรติปรากฏใน
หนังสือศรีคุรุจริเตร47ว่า นางอนสูยาเป็นภรรยาของฤษีอัตริ นางเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อสามีอย่างสูงไม่
มีหญิงใดเปรียบเทียบได้ จนพระอินทร์เกิดความเดือดร้อนว่านางจะมาแย่งอํานาจและตําแหน่งเจ้า
แห่งเทพไป จึงไปทูลเรื่องน้ีให้เทพทั้งสาม คือ พระพรหมา พระวิษณุ และพระศิวะทราบ เทพทั้งสาม
จึงไปทดสอบนางแล้วเกิดความเลื่อมใสและสรรเสริญความซื่อสัตย์ต่อสามีของนางและขอให้นางขอพร 
นางได้ขอให้เทพทั้งสามอยู่เป็นลูกของนาง เทพทั้งสามจึงรวมร่างเป็นหน่ึงเดียวแต่ยังคงเศียรของตนไว้
ทั้งสามเศียร รูปที่รวมกันเป็นหน่ึงได้รับการขนานนามว่าทัตตะ แต่คนทั่วไปจะเรียกอาเตรฺยะ ซึ่งมี
ความหมายว่าลูกของฤษีอัตริ ดังน้ัน ทัตตาเตรยะ จึงมีความหมายว่าทัตตะผู้เป็นลูกของฤษีอัตริ ใน
คัมภีร์ภาควัตปุราณะ มีเร่ืองเล่าคล้ายคลึงกัน แต่เทพทั้งสามออกมาจากศีรษะของฤษีอัตริ และได้
กล่าวแก่ฤษีอัตริว่า ตนแม้จะเป็นเทพสามองค์ก็จริง แต่ก็เป็นรูปน้ันรูปเดียว คือ เจ้า เหนือโลกที่ฤษนีึก
ถึงน่ันเอง  ในมารกาณเฑยะปุราณะ พรหมาณฑะปุราณะ ก็มีนัยคล้ายกันน้ี แต่ได้ยกให้พระวิษณุเกิด
เป็นผู้ช่ือว่าทัตตาเตรยะ เทพอีกสององค์ก็มีช่ือต่างกันออกไป นอกจากน้ียังกล่าวถึงเร่ืองพระตรีมูรติ
อวตารมาเป็นศรีบาท-ศรีวัลลภะอีกด้วย จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความเป็นมาของเทพตรีมูรติ 
ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนพัฒนาเป็นเทพเจ้าสูงสุด (Íßvara), หรือความจริงสูงสุดเพียงหน่ึงเดียว มีช่ือ
ว่า “พระอีศวร” โดยพระองค์สามารถปรากฏเป็นสามรูป ในทางศาสนาพราหมณ์แนวคิดในเรื่อง 
ตรีมูรติกําหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน คือ พระพรหมาเป็นผู้สร้าง (Creator), พระวิษณุหรือพระ
นารายณ์เป็นผู้รักษา (Preserver), พระศิวะเป็นผู้ทําลาย (Destroyer) ดังน้ันพระตรีมูรติก็คือรูปที่
ต้องการแสดงว่า เทพที่ทําหน้าที่ทั้งสามในรูปเดียว48 ความเช่ือเร่ืองเทพทั้งสามน้ีก็มีปรากฏในจารึกแม่
บุญตะวันออกเช่นเดียวกัน 
                                                            

47
S.R.S. Mohana, Sri Guru Charitre, edited by Revathi Sampath Kumaran (Bangalore: 

Kalyani Mohana, 1999), 36-39. 
48จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, บรรณาธิการ, พระตรีมูรติ, 9-20. 
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  แม้ในอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณจะเห็นถึงการแข่งขันกันเผยแพร่ปรัชญาความรู้ใน
ลัทธิไศวนิกายกับไวษณพนิกาย แต่การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงศรัทธาและความเลื่อมใสจากเหล่าชน
โดยเฉพาะในราชสํานักน้ีไม่ได้มีความรุนแรงอันใดกลับยอมรับซึ่งกันและกัน ผู้นับถือพระศิวะจึงนับถือ
พระนารายณ์หรือพระวิษณุด้วย ซ่ึงเป็นเพราะหลักความเช่ือในเร่ืองตรีมูรติที่ว่าแท้จริงแล้วพระผู้เป็น
เจ้ามีพระองค์เดียวแต่ได้แบ่งภาคออกมาเพ่ือกําหนดบทบาทและทําหน้าที่ต่างกัน พระเจ้าราเชนทรวร
มันที่ 2 แม้ทรงนับถือไศวนิกายแต่ก็ทรงนับถือพระนารายณ์ด้วยเช่นกัน ดังปรากฏข้อความจารึกใน 
รัชสมัยของพระองค์ เช่น จารึกทวารกเด็ย (Two Thvar Kdei) ได้กล่าวสรรเสริญพระนารายณ์และมี
ปรัชญาของนิกายปาญจราตระปะปนอยู่ด้วย ปรากฏในโศลกที่ 2-4 และโศลกที่ 7 ซึ่งในโศลกที่ 4 ได้
แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการแสดงออก 4 ประการ (catur-vyuÆha) อันเป็นรากฐานปรัชญาของนิกาย
ปาญจราตระ49 นอกจากน้ีพระนามของพระนารายณ์ยังปรากฏในปณามคาถาที่จารึกปราสาทแปรรูป 
โศลกที่ 3-5 อีกด้วย ส่วนความเช่ือเรื่องตรีมูรติน้ีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 1 ซึ่งได้
กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแท้จริงมีพระองค์เดียว เป็นจิตนิรันด์ที่แทรกซึมอยู่ทุกหนแห่งในจักรวาล 
เป็นผู้มีอํานาจสูงสุดซึ่งเกิดจากโอมคือการสวดพระเวท ในจารึกน้ีใช้คําว่า อุทฺคีถ (udgítha) คําว่า
“อุทฺคีถ” ก็คือ “โอม” เป็นการรวมตัวกันของอักษรท้ายพยางค์แห่งนามเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์ ที่
เรียกว่าตรีมูรติ คือ อะ อุ และ มะ อักษร “อะ” แทนพระศิวะ, อักษร “อุ” แทนพระวิษณุ (บางตํารา
ก็ใช้สลับกันตามลัทธิความเช่ือ), อักษร “มะ” แทนพระพรหมา  ในคัมภีร์วายุปุราณะกล่าวว่า “โอม” 
ก็คือ ปฺรณวะ (Pranáava) หรือ พรหมัน (Brahman)50 ส่วนในโศลกที่ 2 เรียกว่า อักษร (Aksáara)51 
ลักษณะ 3 ประการของ “ปฺรณว” ที่กล่าวถึงในจารึกน้ีมีดังน้ี คือ ลักษณะที่ 1 คือ ไฟ (§ikhí) 
พระจันทร์ (Indu) และพระอาทิตย์ (BhaÆsakara) ทั้งสามนี้ส่องแสงได้ก็เพราะโอม ลักษณะที่ 2 คือ 
พระพรหมา (Padmaja) พระวิษณุ (Kañjadrá) และพระศิวะ (Trinaya) ทั้งสามน้ีถูกแบ่งออกจากโอม
ด้วยอํานาจพิเศษ (ßakti) ในการทําลาย การคุ้มครอง และการเกิดข้ึนของโลก ลักษณะที่ 3 คือ คุณะ 
3 ประการ (trigunáa)52

 อันได้แก่ 1.สัตตวะ (Sattva)  2.รชัส (Rajas)  3.ตมัส (Tamas) และการ

                                                            
49กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล,  

45. 
50

Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 544. 
51 ไม่ผันแปร, ไม่รู้จักหมดสิ้น, เป็นชื่อของพรหมมัน, การเปล่งเสียง“โอม” ดู Monier Williams, 

Sanskrit-English Dictionary, 3. 
52คุณะ (Trigunáas)  3 อย่าง คือ 1.สัตตวะ (Sattva) ความบริสุทธ์ิ ผ่องใส  2.รชัส (Rajas) ความไม่ดี 

ความเศร้าหมอง  3.ตมัส (Tamas) ความมืด ความเซื่องซึม คุณะท้ังสามนี้แม้จะมีสภาวะขัดแย้งกัน แต่ก็อยู่ร่วมกัน
ได้ และการทํางานของคุณะท้ัง 3 ก่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 544. 
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ทํางานของคุณะทั้ง 3 ก่อให้เกิดประโยชน์อีกด้วย ซึ่งข้อความตรงนี้มีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์ร์ใน
ประเทศอินเดียในสมัยหลังคัมภีร์ฉานโทคยะ53  
  ในโศลกที่ 2 ได้กล่าวว่ารูปสูงสุดน้ีจะรู้ได้ด้วยพระเวททั้งสาม โดยพวกมุนีที่ปฏิบัติ
โยคะ โศลกที่ 4 กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดน้ีเป็นการณะของการณะ คือ เป็นการณะสูงสุด หมายถึง
เป็นสาเหตุสูงสุด คือ เป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งมวล ซึ่งเป็นปรัชญาของศาสนาพราหมณ์ เบ้ืองหน้าแต่น้ี
จะได้กล่าวถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับตรีมูรติ คือ พระพรหมา พระวิษณุและพระศิวะ ซึ่ง
ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก ดังน้ี 

  พระพรหมา (BrahmaÆ) ในจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 6 อันเป็นบทปณามคาถา 
ได้กล่าวสดุดีต่อพระพรหมา เน้ือหาที่ปรากฏในจารึก กวีกล่าวถึงมูลเหตุของการสร้างโลก ว่า พระ
พรหมาเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาจากดอกบัว ซึ่งรายละเอียดกําเนิดของพระพรหมาแตกต่างกันไปในแต่ละ
คัมภีร์ ในสมัยพระเวทกล่าวว่าพระพรหมาถือกําเนิดจากไข่ทอง ดังที่พระองค์มีนามว่า หิรัณยครรภ 
บ้างก็กล่าวว่าพระพรหมาถือกําเนิดขึ้นเอง ดังที่พระองค์มีนามอีกช่ือหน่ึงว่า สวยัมภู หรืออาตมภู54 
ต่อมาในสมัยปุราณะพระพรหมาถือกําเนิดขึ้นมาจากดอกบัว ซึ่งในความคิดของกวีผู้รจนาจารึก
ปราสาทแม่บุญตะวันออกในท่อนน้ีเช่ือถือตามแนวคิดสมัยปุราณะ คือ พระพรหมาเป็นผู้เกิดจาก
ดอกบัว ปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์ฝ่ายผู้นับถือพระวิษณุที่กล่าวว่าพระพรหมาประทับน่ังอยู่ใน
ดอกบัวซึ่งผุดขึ้นมาจากพระนาภีของพระวิษณุมีสถานะเป็นเพศชาย55 ความเช่ือน้ีโยงมาจนถึงในสมัย
มหากาพย์ด้วย ดังที่ปรากฏนามของพระพรหมา ว่า กมลโยนิ และ ปัทมโยนิ แปลว่า ผู้ที่เกิดมาจาก
ดอกบัว56 จึงไม่ใช่องค์เดียวกับ “พรหม” ในยุคอุปนิษัท พรหมาเป็นเทพที่เกิดในสมัยหลังคือสมัย 
อิติหาสะ ได้แก่ มหากาพย์มหาภารตะ รามายณะ และสมัยปุราณะ เป็นเทพเพศชายที่มีรูปร่างหน้าตา 
และอวัยวะอันเป็นส่วนประกอบอย่างมนุษย์ มีพระชายาคือพระนางสรัสวดี ส่วน “พรหม” สมัย
อุปนิษัท ไม่มีเพศเป็นดวงวิญญาณท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในจักรวาล (world-spirit) บ้างก็เรียกว่า
“ปรมาตมัน”57 ดังน้ัน พระพรหมาจึงเป็นพลังส่วนสร้างสรรค์ของพรหมันที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรม
เรียกว่ารูปพรหม หรือ บุคลิกพรหม (พรหมมีตัวตน) พระพรหมาจึงมีรูปร่าง มีเพศ พระพรหมาใน

                                                            

    
53กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 

31.  
54

Edward Washburn Hopkins, Epic Mythology (Varanasi: Indological Book House,1968), 
189. 

55
Pushpendra Kumar. The Visánáu MahaÆpuraÆnáam, trans. Manmattha Nath Dutt  (Delhi: 

Eastern Book Linkers, 2005), 5. 
56

Edward Washburn Hopkins, Epic Mythology, 81. 
57จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, บรรณาธิการ, พระตรีมูรติ, 9. 
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ฐานะผู้สร้างโลกและสรรพสัตว์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นประชาบดีช้ันที่ 158 ถึงกระน้ันก็ไม่ปรากฏว่า
มีการนับถือบูชาเป็นเอกเทศในอาณาจักรเขมรโบราณ แต่ได้รับการนับถือร่วมกับพระศิวะและพระ
นารายณ์คือตรีมูรติ ส่วนเน้ือหาในโศลกที่ 6 มีดังน้ี 

 

   ขอพระองค์ผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา) ผู้เปล่งเสียงฟ้าร้องคือโอมออกมาพร้อมๆกัน
ด้วยพระโอษฐ์ทั้งส่ีราวกับว่าต้องการท่ีจะทําให้เมล็ดเช้ือของพระองค์ที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมที่ถูก
หว่านไว้แล้วในนาให้งอกขึ้นมาใหม่เพื่อความสมบูรณ์ของการสร้างโลกทั้งสามจงชนะ (6) 

 

     ตามโศลกน้ีได้แสดงถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักตีมูรติของพระพรหมาซึ่งเป็นผู้สร้างโลก
และสรรพสัตว์ กวีได้กล่าวไว้ชัดเจนว่า พระพรหมาเป็นผู้เปล่งเสียงคําว่า โอม ดังสน่ันเหมือนกับเสียง
ฟ้าคําราม ด้วยพระโอษฐ์ทั้งสี่ (ที่กล่าวถึงพระเวททั้งสี่) ดังในโศลกท่ี 83 ได้กล่าวว่าพระองค์เป็นเจ้า
แห่งมนตรา ตามความคิดของกวีพระพรหมาเป็นเทพแห่งวิชาความรู้ ซึ่งในความคิดของชาวอินเดีย 
พระพรหมาเป็นเทพแห่งการสร้างสรรค์ เป็นสัญลักษณ์ของวิชาความรู้ ความเป็นนักปราชญ์ 
ความสําเร็จทางศาสนา เพราะเหตุน้ี อักษรโอมซึ่งเป็นอักษรศักด์ิสิทธ์ิจึงเกิดข้ึนจากการเปล่งเสียงของ
พระพรหมาเพื่อผูกโยงกับสถานภาพของพระพรหมาซ่ึงเป็นเทพแห่งความรู้และความศักด์ิสิทธ์ิ กวี
กล่าวต่อมาว่าพระพรหมาเป็นผู้เพาะเมล็ดพืช เป็นผู้หว่านเมล็ดพืช ทําให้เกิดความสมบูรณ์ของการ
เกิดขึ้นในโลกทั้งสาม น่ันหมายความว่าพระพรหมามีบทบาทในการสร้างสิ่งต่างๆ ในจักรวาล ดังน้ัน 
พระพรหมาจึงมีหน้าที่เป็นเทพผู้สร้าง และความหมายของการหว่านเมล็ดเช้ือด้ังเดิมลงในนาก็คือการ
สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในจักรวาลน่ันเอง ซึ่งคติฮินดูถือว่าเมล็ดเช้ือด้ังเดิมน้ีมาจากพระผู้เป็นเจ้า เมื่อถึง
คราวโลกบรรลัยก็จะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า พอถงึคราวสร้างโลกพระพรหมาก็จะเป็นผู้นําเมล็ดเช้ือ
เหล่าน้ันมาสู่โลกอีกครั้ง ในจารึกแม่บุญตะวันออกได้กล่าวถึงพระนามของพระพรหมาอีกเป็นจํานวน
ถึง 13 โศลก คือ padmaja, vrahma, ambhojabhuÆ, vidhi, vidhaÆtaÆ, prajaÆpti, vidhaÆtrá, vedhaÆ, 

dhaÆtaÆ, amvujajanman, kajabhuva, caturaÆsyaprajaÆ พระนามของพระพรหมาดังกล่าวปรากฏใน
โศลกที่ 1, 2, 6, 26, 66, 83, 104, 106, 157, 168, 194, 208 และโศลกที่ 218 ส่วนใหญ่กล่าวถึงใน
เร่ืองของการเป็นเทพผู้สร้าง ซึ่งตรงตามหลักตรีมูรติ ดังตัวอย่างด้านล่างน้ี คือ 
 

   พระพรหมา (ผู้สร้าง) คราวสร้างพระจันทร์กับพระอาทิตย์กับทรงสร้างให้แยกกัน 
เหมือนมิได้ทรงใส่ใจ แต่ทรงสร้าง (พระเจ้าราเชนทรวรมัน) พระองค์นี้ ให้เป็นหนึ่งเดียวไร้ผู้
เสมอเหมือน สามารถให้ได้ทั้งความอบอุ่นและความสดช่ืน (194) 

 

                                                            
58ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงทพฯ: อรุณ

การพิมพ์, 2548), 109-110. 
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  พระวิษณุ หรืออีกนามอันเป็นที่รู้จักกันดีคือพระนารายณ์ เป็นนามเทพเก่าแก่ เดิมที
เป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์ในยุคพระเวท ส่วนในมหากาพย์มหาภารตะกล่าวถึงพระวิษณุว่าเป็นโอรส
องค์ที่ 12 ของพระอาทิตย์ การถือกําเนิดจากเทพแห่งแสงอาทิตย์ในยุคพระเวท ช่วยส่งใหพ้ระวิษณุ
กลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในยุคต่อมา59 คัมภีร์ที่ยกย่องพระวิษณุเริ่มต้นจากคัมภีร์วิษณุปุราณะ ภาควัต
ปุราณะ นารทียปุราณะ ครุฑปุราณะ เป็นต้น60 ตามหลักตรีมูรติพระนารายณ์ คือ พระผู้คุ้มครอง
รักษาความสงบสุขของจักรวาล โดยปรกติพระวิษณุจะทรงประทับอยู่ที่เกษียรสมุทรบรรทมอยู่บน
หลังอนันตนาคราชโดยมีพระชายาคือพระลักษมีมหาเทวี คอยฝ้าดูแลปรนิบัติอยู่ข้างๆ เสมอ พาหนะ
ของพระวิษณุคือพญาครุฑ เมื่อโลกต้องประสบกับภัยพิบัติพระองค์จะอวตารลงมาเพ่ือปราบทุกข์ 
ในยุคเข็ญ ผู้นับถือไวษณพนิกาย (Vaishnavism) จะนับถือพระวิษณุว่าเป็นเทพสูงสุด ส่วนในจารึก
แม่บุญตะวันออกปรากฏเรื่องราวเด่นชัดในบทปณามคาถา โศลกที่ 5 ซึ่งกวีกล่าวถึงพระวิษณุ ดังน้ี 
 

   พวกท่านทั้งหลายจงน้อมไหว้พระนารายณ์ขณะกระจายความรุ่งเรืองไปยังสามโลก
หลังจากได้เห็นโลกทั้งสามว่าสามารถข้ามได้เพียงด้วยการก้าวเท้า 3 เก้าเท่านั้นจึงได้บําเพ็ญ
สมาธิอยู่ในมหาสมุทรเพื่อที่จะบรรลุถึงภาวะที่ 4 ราวกับว่าแกล้งบรรทมหลับจนกระทั่งบัดนี้ 
(5) 

 

   เน้ือหาที่ปรากฏนี้ กวีบูชาพระนารายณ์ผู้เป็นเทพสูงสุดในตรีมูรติเป็นอันดับที่สองด้วย
การแสดงความนอบน้อม โดยกล่าวว่าพระนารายณ์น้ันแผ่ความย่ิงใหญ่ปกคลุมทั่วทั้ง 3 โลก ได้แก่ 
โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ และโลกบาดาล ดังที่พระองค์ทรงก้าวเท้าเพียง 3 ก้าวเพ่ือข้ามโลกท้ังสาม 
แนวคิดน้ีท่ีปรากฏในจารึกปราสาทแม่บุญตะวันออกสอดคล้องกับแนวคิดของพระนารายณ์หรือพระ
วิษณุก้าวสามก้าวซึ่งปรากฏต้ังแต่สมัยพระเวท ในคัมภีร์ฤคเวทพระนารายณ์เป็นใหญ่ในบรรดาเทพ
แห่งแสงอาทิตย์ มีพลังที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้วัดพ้ืนที่แผ่นดินโลก ซึ่งก้าวทั้งสามก้าวเป็นที่อาศัยของ
ส่ิงมีชีวิต61 พระองค์มีบทบาทคือการก้าวเท้าสามก้าวซึ่งแทนแสงพระอาทิตย์เวลาตอนเช้า ตอนเที่ยง 
และตอนเย็น62 ก้าวสามก้าวของพระนารายณ์เรียกตริวิกรม (trivikrama) เพราะเป็นผู้มีก้าวยาว และ
เพราะเป็นผู้ที่เดินทางได้ไกล ดังน้ัน ก้าวทั้งสามก้าวของพระองค์จึงเป็นการก้าวข้ามพ้ืนโลก มนุษย์จะ

                                                            
59จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, บรรณาธิการ, พระตรีมูรติ, 40-41. 
60ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 553. 
61

Arthur A.Macdonell, A Vedic Reader for Student (Madrass: Oxford University Press, 

1972), 31-32. 
62ผาสุข อินทราวุธ, รูปเคารพในศาสนาฮินดู (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2540), 40. 
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สามารถมองเห็นได้เพียง 2 ก้าว ส่วนก้าวที่สามอยู่เหนือสุด มนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้63 อย่างไรก็ตาม
ในสมัยปุราณะ ก้าวทั้งสามก้าวของพระนารายณ์ปรากฏในนารายณ์อวตาร ในปางวามนาวตาร 
พระองค์ก้าวข้ามโลก อากาศ และสวรรค์ และได้ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่โลกทั้งสาม กวีกล่าว
ว่าพระนารายณ์ทรงทําสมาธิในทะเลด้วยทรงแสร้งหลับ หมายความถึงตอน พระนารายณ์ทรงประทับ
เหนือบัลลังก์พญาอนันตนาคราชอันเป็นที่อยู่ในทะเลนํ้านม64 หรือที่รู้จักในทับหลังนารายณ์บรรทม
สินธ์ุ ซึ่งในการหลับของพระนารายณ์นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาของการสร้างโลกโดยพระพรหมา ดังน้ัน 
เมื่อพระนารายณ์ต่ืนบรรทมช่วงเวลาของการสร้างโลกก็จะเสร็จสิ้นลง เหตุการณ์ช่วงน้ีในจารึก
ปราสาทแม่บุญตะวันออกนํามาขยายความว่าการแสร้งหลับของพระนารายณ์ แม้กระทั่งในปัจจุบันน้ี 
แท้จริงคือพระนารายณ์กําลังบําเพ็ญสมาธิเพ่ือต้องการจะบรรลุฐานะท่ี 4 คือ การบรรลุโมกษะ อัน
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ์65 นอกจากน้ีแล้วในจารึกได้กล่าวถึงพระนามของพระวิษณุ
ถึง 11 โศลก คือ kanÁjadrák, hari, naÆraÆyanáa, upendra, jisánáu, madhuripu, ßauri, caturbhuja  
พระนามของพระวิษณุดังกล่าวปรากฏในโศลกที่ 1, 2, 5, 11, 59, 71, 121, 176, 183, 208 และ
โศลกที่ 218 ส่วนใหญ่กล่าวถึงในฐานะของผู้คุ้มครองปกป้องโลก ซึ่งตรงตามหลักตรีมูรติ โศลกที่ 11 
ได้กล่าวว่าเป็นเทพที่ได้ผูกพันกับกษัตริย์ในอดีตของกัมพูชามาเน่ินนาน แต่ถึงกระน้ันก็ยังกล่าวถึงใน
ฐานะที่เป็นเทพรองจากพระศิวะ หลายครั้งที่กวีเปรียบกษัตริย์ว่าเป็นพระวิษณุเอง ดังตัวอย่าง
ด้านล่างน้ี คือ 
 

   พระองค์ทรงเป็นพระหริผู้มีพระเนตรคล้ายจะหลับ ทรงปกครองประชาชนเหมือนสตรี
เล้ียงดูลูกๆด้วยอก แต่ก็ทรงเป็นผู้มีพระศิวะอยู่ในพระทัยทรงมีความเป็นบุรุษปรากฏชัดเจน 
(121) 

 

   พระศิวะ ในยุคฤคเวทยังไม่ปรากฏนามพระศิวะ แต่คําว่า ศิวะ ใช้เป็นคําวิเศษณ์ 
หมายถึง ความรุ่งเรือง ความสุข และหมายถึงฤกษ์งามยามดี แม้ในคัมภีร์พระเวทอ่ืนๆ ก็ไม่ปรากฏว่า
มีเทพช่ือน้ีอยู่เลย66 แต่ประมาณ 3,000 ปีมาแล้วปรากฏนามเทพเจ้าผู้ ย่ิงใหญ่ 2 องค์คือ วิษณุ 
(Visánáu) และรุทระ (Rudra) แต่ที่เด่นด้านความดุร้ายคือ เทพรุทระ ในคัมภีร์ยชุรเวท มีบทสวด
สรรเสริญเทพรุทระที่ยาวมากบทหน่ึงช่ือศตรุทริยะ พรรณนาว่า เป็นผู้นําโชค ไม่ใช่ผู้ที่น่าสะพรึงกลัว 

                                                            
63จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์” ใน 

ศิลปวัฒนธรรม 13, 9 (กรกฎาคม 2535) : 96-117. 
64

Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 532-533. 
65ในสมัยพระเวท ความคิดเรื่องโมกษะหรือหลักการแห่งความหลุดพ้น เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของ

อาตมันและรูปของพรหมัน  
66ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 488. 
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และเป็นหมอคนแรก ในคัมภีร์อถรวเวท มีบทสรรเสริญเทพรุทระไว้ว่า เป็นผู้พิทักษ์รักษาสรรพสัตว์ 
แต่มีความดุร้ายน่าสะพรึงกลัว67 ภายหลังยุคฤคเวทเช่ือกันว่าเทพรุทระน้ันได้พัฒนามาเป็นเทพผู้
ย่ิงใหญ่คือพระศิวะน้ีเอง68 ตามหลักตรีมูรติพระศิวะเป็นเทพเจ้าผู้ทําลาย กล่าวเฉพาะพระศิวะ คัมภีร์
ปุราณะต่างๆ เช่น ศิวปุราณะ พรรณนาคุณลักษณะว่า เป็นมหาเทพผู้ทําลาย ทําให้เกิดใหม่ หมายถึง 
พลังอํานาจที่ทําให้สิ่งทั้งหลายแยกสลายหรือพังทลายจากรูปหน่ึงกลายเป็นอีกรูปหน่ึง ซึ่งหมายถึง
พลังสร้างสรรค์ด้วย พระศิวะมีชายา 3 องค์ คือพระนางอุมาเทวี พระนางคงคาเทวี และพระนาง
สนธยาเทวี แต่ที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษก็คือพระนางอุมาเทวี ส่วนใหญ่ในจารึกกวีกล่าวถึงในฐานะ
เป็นมหาเทพสูงสุดที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ให้ความเคารพนับถืออย่างย่ิงยวด ซึ่งจะได้กล่าวอย่าง
ละเอียดต่อไปในหัวข้อเรื่องไศวนิกาย ตัวอย่างด้านล่างเป็นอุทาหรณ์ได้ในข้อน้ี คือ 
 

   ในการสู้รบ พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจักราวุธของพระวิษณุ และแม้วัชราวุธของพระ
อินทร์ให้เป็นของตนก็ทรงมีชัยชนะได้ พระองค์ทรงประกอบด้วยพระราชอํานาจทรงมีชัยชนะ
เหนือข้าศึก เพราะได้รับแล้วซึ่งศาสตราวุธของพระมเหศวรที่ต้านทานได้ยากยิ่ง (59) 

 

   ในช่วงเวลาน้ันแม้ลัทธิไศวนิกายจะมีอิทธิพลต่อสังคมกัมพูชาสมัยพระนครเป็นอย่าง
มากดังจะเห็นได้จากข้อความท่ีปรากฏแต่ละโศลกของจารึกแม่บุญตะวันออก รวมถึงจารึกอ่ืนๆ ในช่วง
เวลาเดียวกันอีกหลาย ๆ หลัก กวีจะแสดงแนวคิดไศวนิกายเป็นแกนหลักจากน้ันจึงกล่าวถึงเทพองค์
อ่ืนตามมา ผู้วิจัยพบว่าเน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกนอกจากกล่าวถึงกล่าวถึงพระนามของพระศิวะ
จํานวนมากแล้วยังมีพระนามของพระวิษณุและพระพรหมาจํานวนมากเช่นกัน ในจารึกแม่บุญ
ตะวันออกกวีกล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ว่าแม้จะทรงนับถือไศวนิกายแต่ก็ยังทรงให้
ความสําคัญกับเทพในศาสนาพราหมณ์นิกายอ่ืนด้วยซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวแสดงความนอบน้อม
เคารพต่อเทพผู้มีความสําคัญในศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะพระตรีมูรติดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังโศลกที่ 
208 และ 218 ซึ่งโศลกว่า คร้ันพระองค์สําเร็จราชกิจตามประสงค์นอกจากจะสร้างศิวลึงค์แล้วยังทรง
สร้างเสาหลักของพระวิษณุและของพระพรหมาด้วย ดังน้ี 
 

    พระองค์ทรงทําราชกิจทุกอย่างสําเร็จแล้ว แม้มีแขนกํายําก็ได้ทรงประดิษฐานเสา
หลักเหล่านี้ของพระผู้มีส่ีกร (วิษณุ) และผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหม) ด้วยเช่นเดียวกับลึงค์
แปดองค์ของพระผู้มีแปดรูป (208) 

 
 

                                                            
67เรื่องเดียวกัน, 489. 
68

Arthur Anthony Macdonell, A History of Sanskrit Literature (New York: D. Appleton 

and Company, 1900), 74. 
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2. ปรัชญาของลัทธิพราหมณ์ 
    คําว่า ปรัชญา เป็นภาษาสันสกฤต โดยมาจากคําว่า ปฺร+ชฺญา แปลว่า รู้ดี รู้ทั่ว รู้

อย่างประเสริฐ อันได้แก่ความรู้ที่เกิดจากสิ้นสงสัยหรือความแปลกใจแล้ว ดังน้ัน โดยความหมายของ
ปรัชญาตะวันออกจึงหมายถึง “ความรู้ภายหลังเมื่อสิ้นความสงสัย หรือความแปลกใจแล้ว” อีกศัพท์
หน่ึงที่ใช้กัน คือ ทรรศนะ แปลว่า ความเห็น คือความเห็นจริงแท้ในเรื่องน้ันๆ ส่วนในประเทศไทย
เรียกวิชาหน่ึงของชาวตะวันตกเรียกว่า Philosophy ซึ่งเป็นศัพท์ภาษากรีกมาจากศัพท์ว่า Philos 
ความรัก + Sophia ความรู้ ความเฉลียวฉลาดปราดเปร่ือง ทรรศนะตะวันตกกล่าวว่า Philosophy 

เกิดจากความสงสัย หรือ ความแปลกใจ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเราเข้าใจกันดีว่า คําว่า ปรัชญา ก็คือ 
Philosophy นั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ให้นิยามความหมายถึงคําว่า ปรัชญาเป็นต่างๆ นานา แต่เราอาจ
จํากัดความหมายของปรัชญาได้ว่า ปรัชญา คือ พฤติการณ์ตามหลักเหตุผลอันเกิดจากการตรัสรู้เป็น
ปทัฏฐาน ฝ่าย Philosophy ถือว่าพฤติการณ์ตามหลักเหตุผลซึ่งเกิดจากความสงสัยหรือความแปลก
ใจเป็นตัวจัด Philosophy  ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่า เบ้ืองปลายแห่ง Philosophy ย่อมเป็นเบ้ืองต้นแห่ง
ปรัชญา69 ปรัชญาตะวันออกที่สําคัญมีสองสาย คือ ในอารยธรรมอินเดีย-จีน ซึ่งไม่สามารถแยกออก
จากศาสนาได้อย่างชัดเจน ปรัชญาความคิดจึงแยกจากศาสนาไม่ได้70 

  อินเดียจัดเป็นบ่อเกิดสําคัญแห่งปรัชญาตะวันออกมาต้ังแต่สมัยโบราณกาลและกล่าว
ได้ว่าคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์สําคัญของศาสนาพราหมณ์ได้เป็นแหล่งที่มาของปรัชญาอินเดียทุก
สาขา ปรัชญาอินเดียแม้ว่าจะมีหลายสาขาหรือหลายลัทธิ แต่ก็อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มนาสติกะ 
(Heterodox) ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เช่ือความสมบูรณ์และความศักด์ิสิทธ์ิของพระเวท ทั้งไม่เช่ือว่ามีพระเจ้า
สร้างโลก เช่น ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ และจารวาก อีกกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มอาสติกะ (Orthodox) กลุ่ม
น้ีเช่ือในคัมภีร์พระเวทว่ามีความสมบูรณ์และมีความศักด์ิสิทธ์ิ แม้บางสํานักจะไม่เช่ือเรื่องพระเจ้าแต่ก็
เช่ือเรื่องความศักด์ิสิทธ์ิของคัมภีร์พระเวท ได้แก่สํานักปรัชญา 6 สํานัก คือ เวทานตะ โยคะ สางขยะ 
นยายะ ไวเศษิกะ และมีมางสา71 หลักปรัชญาของกลุ่มที่สองนี้เองเป็นปรัชญาของลัทธิพราหมณ์ที่
ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งมีอรรถาธิบายที่ควรทราบดังจะกล่าวต่อไปนี้   
  2.1 ปรัชญาเวทานตะ 

  คําว่า เวทานตะ (VedaÆnta) แยกศัพท์เป็น เวท+อนฺต แปลว่า ที่สุดของพระเวท 
อันได้แก่อุปนิษัทน่ันเอง แต่ต่อมาเวทานตะได้ขยายไปถึงความคิดทุกอย่างที่วิวัฒนาการไปจาก
                                                            

69บุญมี แก่นแก้ว, ปรัชญา, พิมพ์ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2541), 1-4. 
70ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, “ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย,” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ไทย

ศึกษา หน่วยท่ี 6 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พิมพ์คร้ังท่ี 21 ปรับปรุง
ครั้งท่ี 2 (นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 279-322.    

71ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2547), 17-18. 
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อุปนิษัทด้วย และเป็นเหตุให้เกิดเวทานตะโดยตรง กล่าวคือ ฤษีพาทรายณะได้ย่อความสําคัญของ
อุปนิษัทไว้ในหนังสือพรหมสูตรหรือเวทานตสูตร ซึ่งผลงานน้ีเองพัฒนามาเป็นระบบปรัชญาเวทานตะ 
แบ่งเป็น 2 สํานักใหญ่ คือ อไทฺวตะ เวทานตะของศังกราจารย์ (เกิด พ.ศ.1331) และ วิศิษฏาไทฺวตะ 
เวทานตะของรามานุช (เกิด พ.ศ.1560)72 จารึกแม่บุญตะวันออก (พ.ศ.1495) น้ีจึงปรากฏอิทธิพล
เวทานตะของศังกราจารย์ซึ่งเข้ามาก่อนหน้ารัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันไม่นานนัก โดย
พราหมณ์วามศิวะผู้เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้ายโศวรมัน (พ.ศ.1432-1443) ต้ังแต่ทรงพระเยาว์น้ัน
เป็นศิษย์ของพราหมณ์ศิวโสมผู้เป็นสานุศิษย์ของนักปรัชญาชาวอินเดียคือท่านศังกราจารย์73 เป็นผู้
เผยแผ่และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในราชสํานักต้ังแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงรัชสมัย
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ปรัชญาสํานักน้ีก็ยังปรากฏชัดเจน จากบทปณามคาถาของจารึกแม่
บุญตะวันออกต้นเร่ือง ที่กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ามีหน่ึงเดียวน้ัน ได้สะท้อนถึงหลักปรัชญาเวทานตะใน
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ซึ่งมีศังกราจารย์เป็นบุคคลสําคัญของลัทธิปรัชญาเวทานตะถ่ายทอด
ในสํานักแล้วลูกศิษย์ได้นําไปเผยแพร่ ปรัชญาน้ีเช่ือเรื่องอาตมันว่าความจริงมีเพียงหน่ึงเดียว คือ 
พรหมัน หรืออาตมัน ปรามาตมนั และชีวาตมัน ก็คืออย่างเดียวกัน ทรรศนะอย่างน้ีเรียกว่า อไทฺวตะ 
แปลว่า ความไม่มีสอง หรือ เอกนิยม (Monism) แต่แบ่งได้เป็นสองระดับ คือ  พรหมมันระดับสูง 
(ปรพรหม) เป็นนามธรรมเป็นภาวะท่ีบริสุทธ์ิ จึงทรงอยู่เหนือคุณสมบัติและคุณวิเศษท้ังหลาย จึงทรง
เป็นนิรคุณพรหมัน ไม่อาจพรรณนาถึงได้ อีกประการหน่ึง คือ พรหมันระดับตํ่า (อปรพรหม) ทรงเป็น
รูปธรรมทรงถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติและคุณวิเศษต่างๆ จึงเป็นสคุณพรหมัน ดังน้ัน พระองค์จึงสร้าง
โลก รักษาโลก และทําลายโลก อันตรงตามหลักของตรีมูรติ ทรงกําหนดชะตากรรมของคนและสัตว์ 
ทรงสถิตอยู่ในที่ทุกแห่ง74 ดังเน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกแรก คือ 
 

   เพื่อความสําเร็จแห่งพระราชประสงค์ของพระราชา ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้แด่พระศิวะ ผู้
เป็นจิตนิรันดร์75 แทรกซึมอยู่ทุกหนทุกแห่ง (ในจักรวาล) ผู้แม้จะมีหนึ่งเดียว เพื่อความยินดี
ของตน ในการทําลาย การคุ้มครอง และการเกิดขึ้นของโลก จึงถูกแบ่งด้วยอํานาจพิเศษ
ออกเป็น 3 คือ เป็นผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา) เป็นผู้มีตาเหมือนดอกบัว (พระวิษณุ) เป็น

                                                            
72ฟ้ืน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2555), 103, 128. 
73มาดแลน จิโต, ประวัติเมืองพระนครของขอม, แปลจาก Histoire d’Angkor, แปลโดย หม่อม

เจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, พิมพ์คร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 5; และ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติเอเชีย
อาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000, 172. 

74 ฟ้ืน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, 107-108. 
75เป็นลักษณะของพรหมันท่ีสามารถอธิบายได้ ในคัมภีร์อุปนิษัทสมัยหลังได้กล่าวว่ามี 3 ลักษณะ คือ 

sat- ความจริง หรือ ธรรมชาติ, cit- คิดได้ ไม่ล่องลอย, aÆnanda- ความสุข ดู Paul Deussen, The Philosiphy of  

The Upanishads (Delhi: Oriental Publishers, 1972), 128. 



168 
 

ผู้มี 3 เนตร (พระศิวะ) ผู้ประกอบไปด้วยคุณ 3 อย่าง ผู้เกิดจากโอม (การสวดพระเวท) ซึ่งทํา
ให้แสงของไฟ พระจันทร์ และพระอาทิตย์ส่องแสง ผู้เลิศที่สุด ผู้อยู่เหนือทุกส่ิงทุกอย่าง (1) 

 

 จากโศลกข้างต้นกวีกล่าวถวายสดุดีแด่พระศิวะ และต่อด้วยการอธิบายลักษณะ
ของพระผู้เป็นเจ้ามีเพียงหน่ึงเดียว เป็นจิตนิรันดร์ (ปรพรหม) ผู้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง (นิรคุณ- 
พรหมัน) สอดคล้องตามหลักปรัชญาเวทานตะว่า ทุกๆ สรรพสิ่งหรือส่วนต่างๆ อันเป็นตัวแทนที่มีอยู่
มากมายนั้นต่างก็เกิดมาจากพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว พระองค์แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่ง ซึ่งทุก
สรรพสิ่งก็มิใช่สิ่งอ่ืนใดนอกจากสภาวะของพระผู้เป็นเจ้า (อปรพรหม) ซึ่งแบ่งเป็น 3 คือ พระ 
พรหมาในการสร้างโลก พระวิษณุในการคุ้มครองโลก พระศิวะในการทําลายโลก และสรรพสิ่งใน
สากลโลกจะประกอบด้วยคุณ 3 (สคุณพรหมัน) ซี่งได้รับจากผู้เป็นเจ้าสูงสุด และคุณสามประการน้ีมี
ผลต่อนรชนทุกกรณี76 ทําให้แสงของไฟ พระจันทร์ และพระอาทิตย์ส่องแสง  

 ทรรศนะเก่ียวกับเร่ืองโลก อไทฺวตะ เวทานตะถือว่าโลกเป็นสิ่งไม่จริงแท้ โลก
เป็นเพียงปรากฏการณ์ของพรหมัน ที่ปรากฏให้เห็นที่เป็นอยู่ก็ด้วยอํานาจมายา และทรรศนะเก่ียวกับ
มายา อไทฺวตะ เวทานตะ มายาเป็นสิ่งที่อิงอาศัยอยู่กับพรหมัน มายาเป็นสิ่งไม่จริงแท้ถูกทําลายได้เมื่อ
บุคคลบรรลุโมกษะ แต่ก็ใช่ว่าไม่จริงแท้เสียเลย เพราะสามารถทําให้พรหมันปรากฏเป็นโลกแห่งความ
หลายหลาย จากสองโศลกท่ี 1 และ 4 ทําให้เรามองเห็นหลักปรัชญาของเวทานตะ เรื่องพรหมัน คือ
ความจริงอันมีหน่ึงเดียว และสิ่งต่างๆ ปรากฏได้ด้วยอํานาจมายาซึ่งเป็นสิ่งไม่จริงแท้แตกดับได้ โลก
และสรรพสิ่งเป็นเพียงมายาของพรหมันเท่าน้ัน77 ความโดดเด่นของปรัชญาเวทานตะ คือ ความลุ่มลึก
ในปรัชญาที่สามารถประสานทรรศนะใหญ่ 2 กลุ่ม คือ พวกที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องพรหมันและ
การสร้างโลกไว้ได้ 

  2.2 ปรัชญาโยคะ 
 ลัทธิโยคะ (Yoga) นี้มีความเก่าแก่มีมาก่อนพุทธกาล เช่ือกันว่าแต่เดิมลัทธิ
โยคะและสางขยะเป็นลัทธิเดียวกัน ตามประวัติกล่าวว่า ปตัญชลี เป็นผู้ให้กําเนิดลัทธิโยคะ ท่านผู้น้ีได้
รจนาโยคสูตรขึ้น คําว่า โยคะ ใช้ในความหมายหลายอย่าง หมายถึง “วิธีการ” ก็ได้ แต่โดยทั่วไปใช้ใน
ความหมายว่า “รวม”78 คัมภีร์อุปนิษัทและภควัทคีตามีทรรศนะว่า คือการรวมอาตมันย่อย หรือ 
ชีวาตมันเข้ากับอาตมันสากล หรือ ปรมาตมัน79ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิต ในโศลกที่ 2 ซึ่ง
เก่ียวข้องกับปรัชญาปฺรณวและโยคะ กล่าวว่า ผู้ที่จะรู้ได้ก็คือเหล่ามุนีที่ปฏิบัติโยคะ กวีกล่าวถึงวิธี

                                                            
76ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญาอินเดีย (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2535), 165. 
77ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 565. 
78สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2521), 185. 
79ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, 186. 
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เข้าถึงพระศิวะ(Íßvara) ได้อย่างแท้จริงและสามารถเห็นรูปอันสูงสุดน้ันได้ด้วยพระเวททั้งสาม และ
ด้วยการปฏิบัติโยคะ (yogaÆdhigamya)  ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในลัทธิโยคะ ดังข้อความว่า 
 

   เพื่อความสําเร็จขอให้ความนอบน้อมของพวกท่านจงมีแก่พระศิวะผู้เป็นเจ้าผู้มีแก่นแท้
คือโอมผู้มีรูปอันสูงสุดที่จะรู้ได้ด้วยพระเวททั้งสามที่มียอดของมวยผมประดับด้วยพระจันทร์
ข้างขึ้นผู้เป็นเมล็ดเชื้อที่สร้างการเกิดขึ้นของพระพรหมา พระหริ (พระวิษณุ) และพระอีศวร 
(พระศิวะ) ผู้แตกต่างเป็น 3 ประการเพราะกลา ซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ด้วยโยคะซึ่งมุนีทั้งหลาย
เรียกว่าอักษรที่เห็นได้ด้วยตา (หมายถึงเห็นได้ด้วยตนเอง) (2) 

 

 ซึ่งการปฏิบัติโยคะที่สะท้อนในจารึกแม่บุญตะวันออก คือ พระศิวะทรงเป็นแสง
สว่างภายใน (อานฺตรญฺ โชฺยติะ) พระองค์ปรากฏในรูปน้ีแด่พวกโยคีหรือพวกมุนีที่มองเพ่งเวลาบําเพ็ญ
สมาธิ แสงสว่างที่ปรากฏภายในน้ันคือองค์พระศิวะ (ศิวางฺค) บรรดาผู้บําเพ็ญสมาธิเหล่าน้ีมิได้
มองเห็นแสงสว่างน้ีภายในของตัวเองเท่าน้ัน แต่ภายในใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วย หลังจากน้ันพวก
เหล่าผู้บําเพ็ญสมาธิจึงมองเห็นพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นใหญ่อยู่เหนือความหมายทั้งสิ้น แสงสว่างภายในจึง
หมายถึงอาตมันของจักรวาล (สฺรวาตฺมนฺ) การมองเห็นหลักธรรมแห่งตัวตน (ในโลก) เช่นน้ี นําไปสู่
หลักธรรมสูงสุด (เหนือโลก) คือ ปรพฺรหมนฺ หรือ ปรมาตฺมนฺ80 ซึ่งโดยที่แท้โยคะเป็นการปฏิบัติของ 
“พรหมวิทยา” หรือ “เวทานตะ” เพ่ือให้ตัวเองเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ “พระอีศวร” หรือ “พรหม” 
น่ันเอง81 และตรงกับโศลกที่ 38 ที่กล่าวไว้ว่า “เหมือนปัญญาของมุนีทั้งหลายมุ่งไปรวมอยู่กับ 
อาตมโยคะ” ซึ่งหมายถึงการบําเพ็ญสมาธิของเหล่ามุนีเพ่ือให้ตัวเองรวมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับ
อาตมันหรือพระผู้เป็นเจ้า (Íßvara) นั่นเอง ความข้อน้ีจึงตรงกับปรัชญาโยคะของปตัญชลีซึ่งมีทรรศนะ
ต่อพระเจ้าในความหมายว่า พระเจ้ามีอยู่ในทางปฏิบัติเท่าน้ัน82 นอกจากโศลกที่กล่าวมา ในโศลกท่ี 
33 ยังมีการกล่าวถึงธยานะ83และการบําเพ็ญสมาธิ อันเป็นลําดับที่ 7 และ 8 ในอัษฏางคโยคะ ซึ่งเป็น
วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ปุรุษะแยกตัววออกจากประกฤติกลับคืนสู่โมกษะหรือไกวัลยะอีกด้วย สมาธิอันย่ิงใหญ่
คือผลขั้นสุดท้ายของโยคะ ภาวะอันมองเห็นยากซี่งหย่ังถึงได้ด้วยโยคะนี้ คือภาวะซึ่งคนเราไม่มีอีก
ต่อไปคงมีแต่พระอีศวรผู้เป็นเจ้า นี้แลคือปรัชญาของโยคะ  

 

                                                            
80กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, 

26. 
81สมัคร บุราวาศ, ปรัชญาพรหมณ์ในสมัยพุทธกาล, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 2554), 47. 
82ประยงค์ แสนบุราณ, ปรัชญาอินเดีย, 118. 

83การกําหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ของสมาธิให้ย่ิงข้ึนไปอีก กล่าวคือ จิตจะต้องอยู่กับอารมณ์ของสมาธิ
ตลอดเวลา ไม่หยุดชะงัก ดู ฟ้ืน ดอกบัว, ปวงปรัชญาอินเดีย, 151. 
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  2.3 ปรัชญาสางขยะ 
 สางขยะ (SaÆṅkhya) เป็นลัทธิ 1 ใน 6 ปรัชญาของฮินดู และเป็นลัทธิปรัชญา

ฮินดูที่เก่าแก่สุดในบรรดาลัทธิ 6 มีมาก่อนพุทธกาล ประมาณกันว่าราวหน่ึงศตวรรษก่อนพุทธกาลเป็น
อย่างช้า ส่วนผู้รวบรวมปรัชญาสางขยะนํามาต้ังเป็นลัทธิใหม่ก็คือ ท่านฤษีกปิละ โดยท่านได้แต่งคัมภีร์
สางขยปรวจนสูตรขึ้น84 เป็นลัทธิปรัชญาที่มาคู่กับโยคะ โดยสางขยะเน้นหนักที่อภิปรัชญา ส่วนโยคะ
เน้นหนักด้านการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงโมกษะ ทั้งสองสํานักน้ียอมรับในข้อน้ีซึ่งกันและกัน นักวิชาการด้าน
ปรัชญาอินเดียมักเขียนอธิบายสํานักสองปรัชญานี้ร่วมกัน สางขยะเป็นปรัชญาทวินิยมที่เช่ือว่าสจัภาพ
หรือความจริงแท้สูงสุดมี 2 อย่าง คือ ประกฤติและปุรุษะ เนื้อหาโศลกที่ 25 กวีกล่าวถึงปรัชญาลัทธิ 
สางขยะ และกวีได้กล่าวถึงซ้ําอีกครั้งในโศลกที่ 82 “พระองค์ขณะทรงแสดงให้เห็น มหัต และกรรมะ 
อันหลากหลาย ตลอดเวลา จึงถูกรู้ว่าเป็นประกฤติอันด้ังเดิม” ส่วนสิ่งที่เกิดจากประกฤติประกอบด้วย
คุณสาม คือ สัตตวะ รชัส และตมัส85 ซึ่งปราฏในโศลกที่ 1, 82 เน้ือหาดังกล่าวมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

   แม้ลักษณะทั้งหมดของปุรุษะและมหัตถูกทําให้ปรากฏแล้วร่วมกันกับประกฤติ 
ในพระองค์พระองค์ก็ได้ประกาศแล้วซึ่งความเป็นใหญ่ (ความเป็นเทพเจ้าสูงสุด) ซึ่งทําให้มี
ขึ้นมาได้ด้วยลัทธิสางขยะและคัมภีร์โดยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ได้ (25) 

 

   พระองค์ขณะทรงแสดงให้เห็น มหัต และกรรมะ อันหลากหลาย ตลอดเวลา จึงถูกรู้ว่า
เป็นประกฤติอันดั้งเดิมแม้จะไม่ใช้คําพูดก็ได้ประกาศแล้วซึ่งประธานอันมีคุณสามที่ไม่มีอะไร
เทียบเท่าได้เพราะการสัมพันธ์กับคุณ 6 (82) 

 

 ตามทรรศนะของสางขยะเช่ือว่า ประกฤติ (ประธาน, ศักติ) มีความคล้ายคลึง
กันกับ “ตตฺ เอกมฺ (สิ่งน้ันมีหน่ึงเดียว) ในคัมภีร์ฤคเวท86 เป็นธาตุมูลฐานสิ่งของสรรพสิ่ง (ที่เป็นวัตถุ
ทั้งหมด) เป็นมูลการณะของโลกและจักรวาล ตัวมันเองเป็นวัตถุธาตุมีความละเอียดประณีตมาก มัน
เป็นแหล่งกําเนิดของโลกและจักรวาลจากสิ่งที่หยาบที่สุดจนถึงสิ่งที่ละเอียดที่สุด เช่น มนัส พุทธิ และ
อหงัการ เป็นต้น แต่ตัวมันเองเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากอะไร มีอยู่เป็นอยู่ด้วยตัวมันเอง ไม่ตาย และ
จะไม่สูญหายไปไหน สิ่งทั้งปวงมีอยู่ในประกฤติก่อนแล้ว เมื่อมันเกิดขึ้นเพียงปรากฏออกมาจาก
ประกฤติ และจะกลับคืนสู่ประกฤติตามเดิมในเวลาที่มันถึงกาลอวสานหรือแตกดับ ส่วน  
ปุรุษะ เป็นตัวตนท่ีเที่ยงแท้ของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตทุกชนิด (ที่เป็นทางวิญญาณ) ปุรุษะ คือ อัตตาหรือ

                                                            
84สุนทร ณ รังสี, ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2521), 163-164. 
85ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อตรีมูรติ เชิงอรรถท่ี 36. 
86

Troy Wilson Organ, Hinduism : Its Historical Development (New york: Barrson’ 

Educational Series, 1974), 218.
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วิญญาณบริสุทธ์ิ เปรียบได้กับชีวาตมันของปรัชญาอินเดียระบบอ่ืนๆ แต่ต่างจากชีวาตมันของระบบ
อ่ืนๆ ตรงที่ปุรุษะไม่ได้เกิดมาจากการสร้างของพระเจ้า มันมีอยู่เป็นอยู่โดยตัวมันเอง เหตุที่แต่เดิมน้ัน
โลกน้ียังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าประกฤติและปุรุษะต่างก็แยกกันอยู่ ไม่ได้มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน87 ต่อมา
เมื่อประกฤติและปุรุษะมาสัมพันธ์กันเข้า (สังโยคะ) ก็เกิดจุดเร่ิมต้นของวิวัฒนาการของโลกขึ้น ในการ
สัมพันธ์กันน้ันไม่ได้หมายความว่าปุรุษะหรือประกฤติเคลื่อนเข้าหากัน เพราะปุรุษะไม่มีกิริยาหรือไม่มี
การเคลื่อนที่จึงเคลื่อนเข้าหาประกฤติไม่ได้ และประกฤติก็ไม่ได้เข้าหาปุรุษะจริงๆ แต่ความสัมพันธ์นั้น
เกิดจากแรงสะท้อน (Reflection) คือ ปุรุษะสะท้อนเข้าหาประกฤติ เปรียบเทียบได้กับความคิดของ
จิตที่สามารถส่ังให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวได้ เมื่อประกฤติและปุรุษะสัมพันธ์กันดังที่กล่าวมาแล้ว
ส่วนที่เกิดจากประกฤติเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ประกอบด้วยคุณะ 3 อย่าง เมื่อใดคุณะท้ังสามเสียสมดุล เมื่อ
น้ันเรียกว่าอยู่ในภาวะวิวัฒนาการ โดยโลกและทุกสิ่งในโลกวิวัฒนาการมาจากประกฤติ สิ่งที่แรก
เกิดขึ้นจากการสัมพันธ์กันน้ัน คือ มหัต หรือ พุทธิ (สติปัญญา-ทําให้เกิดความม่ันใจและการตกลงใจ) 
ผลผลิตอันดับที่ 2 ซึ่งเกิดจากมหัตหรือพุทธิ คือ อหังการ (ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตน ตัวเราของเรา) 
หลังจากอหังการเกิดขึ้น แล้วจะมี มนัส ญาเณนทรีย์ 5 (อวัยวะเพ่ือการรับรู้ 5) กรรเมนทรีย์ 5 
(อวัยวะเพ่ือการกระทํา 5) และตันมาตระหรือสุขุมรูป 5 จากสุขุมรูป 5 (มูลฐานธาตุพ้ืนฐานอัน
ละเอียดอ่อน) ก็จะเป็นมหาภูตรูป 5 (อากาศธาตุ, ธาตุดิน, ธาตุน้ํา, ธาตุลม, ธาตุไฟ) ซึ่งเกิดมาจาก
สุขุมรูป 5 อีกทีหน่ึง ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนผังรูปภาพได้ดังน้ี 

 

         ปุรุษะ        ประกฤติ       สัตตวะ    รชัส 

     (วิญญาณบริสุทธิ, ตัวรู้หรือสัมปชัญญะ)               ตมัส 

                          มหัต (พุทธิ) 

       

                           อหังการ   

       
    มนัส        ญาเณนทรีย์ 5       กรรเมนทรีย์ 5     ตันมาตระ 5 
         
         มหาภูต 5 
 

แผนภูมิที ่3  หลักปรัชญาของสางขยะกับแนวคิดเรื่องปุรุษะและประกฤติ 
                                                            

87ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 452-453; และ สุนทร ณ รังสี, 
ปรัชญาอินเดีย : ประวัติและลัทธิ, 163-164.  



172 
 

 
 แม้ว่าทั้ง 3 สิ่ง คือ สัตตวะ รชัส และตมัส จะเรียกว่า “คุณะ”แต่ก็ต่างจากคุณะ
ในปรัชญานยายะและไวเศษิกะ เพราะในสองปรัชญานี้สิ่งที่เรียกว่า คุณะ หมายถึงคุณสมบัติของสะ
สาร (substance) แต่ตัวของคุณะเองปราศจากคุณสมบัติ ส่วนในปรัชญาสางขยะ คุณะเป็นสิ่งที่มี
คุณสมบัติของมันเอง และเพราะเป็นส่วนประกอบของประกฤติเท่าน้ัน88 
  2.4 ปรัชญานยายะ 
 ลัทธินยายะ (NyaÆya) ตามประวัติได้กล่าวว่า ฤษีโคตมะ เป็นปฐมาจารย์ผู้ก่อต้ัง 
บางทีก็เรียกเคาตมะหรืออักษปาทะ (200 ปีก่อน ค.ศ.) คําว่า นยายะ แปลว่า การโต้แย้ง ซึ่งบ่งว่าลัทธิ
น้ีเป็นระบบปรัชญาที่หนักไปทางส่งเสริมสติปัญญา บางทีก็เรียกอีกหลายชื่อ เช่น ตรรกศาสตร์ เป็น
ต้น เป็นสํานักที่คู่กับสํานักไวเศษิกะ นยายะพัฒนาแนวความคิดทางปรัชญาเน้นหนักทางด้านญาณ
วิทยา ส่วนไวเศษิกะเน้นหนักทางด้านอภิปรัชญา ทั้งสองสํานักยอมรับปรัชญาข้อน้ีของกันและกัน 
เก่ียวกับญาณวิทยาหรือทฤษฏีความรู้ ปรัชญานยายะเรียกทฤษฏีความรู้ที่ถูกต้องว่า ประมา ส่วนที่มา
แห่งความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่า ประมาณะ หรือ ประมาณ89  

 ในโศลกที่ 72 ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ากวีกล่าวถึงปรัชญานยายะ คือ กล่าวว่า พระ
เจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้รับเอาทิศทั้งสี่ ซึ่งมีส่วนขยายที่รู้กันแล้ว เหมือนกับความรู้ทั้งหลาย ซึ่งน่าจะ
ตรงกับปรัชญานยายะ ทิศทั้งสี่ในที่นี้จึงหมายถึงประตูแห่งความรู้หรือบ่อเกิดแห่งความรู้มีอยู่ 4 อย่าง 
ได้แก่ 1.ประจักษ์ประมาณ (perception) ความรู้โดยประจักษ์ ได้แก่ความรู้ที่ได้มาโดยผ่านประสาท
สัมผัส 2.อนุมานประมาณ (inference) ความรู้เกิดจากการหาเหตุผล 3.อุปมานประมาณ 
(comparision) ความรู้เกิดจากการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง 4.ศัพทประมาณ (verbal testimony) 
ความรู้โดยการบอกเล่าของผู้อ่ืน อันเป็นหลักปรัชญานยายะ ข้อความในโศลกน้ัน ดังน้ี 
 

   ความเหมาะสมแก่ความเพียรอันให้สําเร็จประโยชน์ที่ปรารถนาต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์
พระองค์ทรงมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อความเพิ่มพูนขึ้นของคุณทั้งสาม .......... ได้รับเอาทิศทั้ง
สี่ซึ่งมีส่วนขยายที่รู้กันแล้วเหมือนกับความรู้ทั้งหลาย (72) 

 

  2.5 ปรัชญาไวเศษิกะ 
 ลัทธิไวเศษิกะ (Vaißes áika) เป็นสํานักปรัชญาคู่กับนยายะ มีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด เพราะนยายะได้นําอภิปรัชญาของไวเศษิกะมาใช้ และในทํานองเดียวกันไวเศษิกะก็นํา
ญาณวิทยาของนยายะมาใช้ นักปราชญ์ด้านปรัชญาอินเดียส่วนมากลงความเห็นว่าไวเศษิกะเกิดขึ้น

                                                            
88ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 451-452. 
89เรื่องเดียวกัน, 355. 
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ก่อนนยายะ90 ผู้ให้กําเนิดลัทธิไวเศษิกะ คือ กณาทะ ซึ่งรู้จักกันในช่ืออ่ืนอีก 3 ช่ือ คือ กณาภุกะ อุลูกะ 
และกาศยปะ91 ท่านได้เขียนไวเศษิกสูตรขึ้น ไวเศษิกะ หมายถึง ปรัชญาที่เน้นถึงความแตกต่างอันเกิด
จากคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งน้ันๆ ซึ่งหลักปรัชญาของสํานักน้ีปรากฏในจารึกดังน้ี 
 

   ด้วยการดําเนินไปอย่างสําคัญในคุณทั้งหลาย ส่ิงที่เกี่ยวเน่ืองด้วยคุณจึงเป็นไปในทรัพย์
ทั้งหลายได้ แม้การคํานวณก็ไม่สามารถทราบถึงความรู้เรื่องลัทธิกาศยปะของพระองค์ได้ 
(150) 

 

   จากข้อมูลเบ้ืองต้นน้ี ปรากฏชัดเจนว่ากวีกล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรทรวรมันที่ 2 
ทรงมีความรอบรู้เรื่องหลักคําสอนลัทธิไวเศษิกะของกาศยปะซึ่งเป็นอีกนามหน่ึงของท่านกณาทะผู้ให้
กําเนิดลัทธิไวเศษิกะเป็นอย่างดี เน้ือความท่ีปรากฏเป็นเร่ืองอภิปรัชญาโดยย่อของสํานักน้ีคือปทารถะ 
(category) ซึ่งทั้งหมดน้ันมี 7 อย่าง92 คือ 1) ทรัพยะหรือสะสาร (substance) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือสารผสาม เช่น หม้อ ต้นไม้ กระดาษ และอันติมะหรือธาตุพ้ืนฐานด้ังเดิมซึ่งมี 9 อย่าง คือ ดิน น้ํา 
ไฟ ลม อากาศ กาละ อวกาศ อาตมัน และมนัส 2) คุณะ (quality) สิ่งที่เป็นคุณสมบัติของสารต่างๆ 
เช่น ความอ่อน ความแข็ง สี กลิ่น ขนาด เป็นต้น 3) กรรมะ (action) กิริยาอาการ คือ การเคลื่อนไหว 
การหดขยาย ซึ่งมีลักษณะ 5 อย่าง  4) สามานยะ (generality or universality) ลักษณะร่วม 
หมายถึงลักษณะสากลของสิ่งที่มีอยู่ในประเภทเดียวกัน 5) วิเศษะ (particularity) ลักษณะเฉพาะ 6) 
สมวายะ (inherence) ความแนบแน่น หมายถึง ความแนบเน่ืองหรือสัมพันธ์กันของสิ่งสองสิ่งที่เช่ือม
แน่นแยกกันไม่ออก 7) อภาวะ (non-existence) ความไม่มีอยู่ มี 4 ประการ ได้แก่ ความไม่มีอยู่ก่อน 
ความไม่มีอยู่ภายหลัง ความไม่มีอยู่ในรูปของสิ่งอ่ืน และความไม่มีอยู่โดยสิ้นเชิง 
  2.6 ปรัชญามีมางสา 
 มีมางสา (MímaÆmásaÆ) มีความหมายโดยพยัญชนะว่า “ความคิดที่ได้รับการ 
ยกย่อง” แรกเริ่มเดิมทีใช้สําหรับการอธิบายความหมายแห่งพิธีกรรมในพระเวท อีกความหมายหน่ึง
หมายถึง “การพิจารณาสอบสวนอย่างถี่ถ้วน”93 สํานักปรัชญามีมางสาไม่ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้น
เมื่อไร รู้กันว่าเป็นลัทธิที่ไชมินิ ผู้แต่งมีมางสาสูตรเป็นผู้ต้ังขึ้น สันนิษฐานว่าไชมินิมีชีวิตอยู่ในช่วง
ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล94 ทรรศนะต่อเรื่องกรรมของปรัชญามีมางสา คือ กรรมใดที่บุคคลท่ี

                                                            
90

Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy (Delhi: Motilal Banarsidass, 

2012), 279-280. 
91ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 550. 
92

Surendranath Dasgupta, A History of Indian Philosophy, 285-287. 
93ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 333. 
94

Troy Wilson Organ, Hinduism : Its Historical Development, 212. 



174 
 

บุคคลกระทําสอดคล้องต่อธรรม กรรมนั้นจัดเป็นกรรมดีและก่อให้เกิดผลคือความสุข ส่วนกรรมที่
สอดคล้องกับอธรรม กรรมน้ันจัดเป็นความช่ัว ก่อให้เกิดผลคือความทุกข์ ความเดือดร้อน95 มีมางสา
ถือว่ากรรมที่บุคคลกระทําแล้วนั้นจะก่อให้เกิดอํานาจที่มองไม่เห็นขึ้นในชีวาตมันเป็นพลังศักด์ิ 
(potential) ที่แฝงอยู่ในการกระทําแล้วคอยโอกาสให้ผล เมื่อกล่าวถึงความสุขลัทธิมีมางสาได้จัดไว้ 4 
ลําดับ เรียกว่าปุรุษารถะธรรม คือ จุดมุ่งหมายของชีวิตอันก่อให้เกิดความสุข ได้แก่ 1.อรรถะ (artha) 
ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สินและสิ่งมีค่าในโลก 2. กามะ (kaÆma) ความสุขเย่ียงโลกีวิสัยอันเกิด
จากการใช้จ่ายทรัพย์ซื้อสิ่งต่างๆ มาบํารุงบําเรอตนด้วยกามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ 3. ธรรมะ (dharma) ได้แก่ ความสุขที่เกิดจากการมีคุณธรรมประจําใจ  ในโศลกน้ีมิได้
กล่าวความสุขลําดับที่ 4 คือ โมกษะ (moksáa) ความหลุดพ้น ซึ่งปรากฏในโศลกท่ี 72 เช่นกันโดยใช้คํา 
“คุณทั้งสาม” ความว่า “ความเหมาะสมแก่ความเพียรอันให้สําเร็จประโยชน์ที่ปรารถนา ต้ังแต่ยังทรง
พระเยาว์ พระองค์ทรงมีความขยันหมั่นเพียรเพ่ือความเพ่ิมพูนขึ้นของคุณทั้งสาม..” ซึ่งคุณทั้งสาม ใน
โศลกน้ีก็คือ ปุรุษารถะธรรม 3 ข้อข้างต้น แต่กวีมิได้กล่าวความสุขลําดับที่ 4 คือ โมกษะ ความหลุด
พ้นอันเป็นความสุขสูงสุดซึ่งเกียวข้องกับเร่ืองทางศาสนาไว้ แม้ขอความในจารึกจะกล่าวเพียงสั้นๆ 
เท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตาม ลัทธิมีมางสานี้ก็ได้แพร่หลายอยู่ในราชสํานักอย่างชัดเจนด้วยปรากฏในจารึก
แปรรูป โศลกที่ 107 “ว่า พระองค์เป็นศิษย์ของมีมางสา... (mímaÆmásako…)”96 และโศลกที่ 239 
กล่าวว่าพระองค์ได้เรียนลัทธิมีมางสาจากพราหมณช่ือว่าศรีโสเมศวรภัฏฏะ จนมีความเช่ียวชาญ97 ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกับคัมภีร์พระเวทและยัชญพิธี 
 ข้อสังเกตหลักการน้ีน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะ โดยเกาฏิล
ยะคิดว่า ธรรมะ อรถะ และกามะ สามข้อน้ีปฏิบัติได้ง่ายกว่าและเป็นเคร่ืองสนับสนุนให้สําเร็จถึง
โมกษะได้98  

3. ลัทธิไศวนิกาย 
   ลัทธิไศวนิกาย (Shaivism) คือลัทธิที่บูชาพระศิวะ คัมภีร์ต่างๆ ที่พรรณนายกย่อง

พระศิวะสรุปได้ว่า พระศิวะเป็นมหาเทพผู้สร้างและเป็นสาระของสากลโลก คือแพร่อยู่ในสรรพสิ่งและ
สรรพสัตว์ (อพฺภนฺตฺรภาว) และยังแพร่อยู่เหนือโลก (อุตฺตฺรภาว) ด้วย นอกจากน้ีคัมภีร์ตันตระ

                                                            
95ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 77. 
96

Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 106. 
97 

Ibid., 132. 
98

L.N. Rangarajan, Kautilya The Arthashastra,
 
13, 100-104. 
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ทั้งหลายได้พรรณนาถึงพลังอํานาจอันลึกลับนานาประการของพระศิวะไว้โดยพิศดาร ทําให้มีการบูชา
พระศิวะด้วยความจงรักภักดี99 
  ศิลาจารึกในอาณาจักรกัมพูชาได้กล่าวถึงเรื่องราวเก่ียวกับพระศิวะมานานแล้วอย่าง
น้อยก็ต้ังแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 12 แต่ส่วนใหญ่น่าจะเกี่ยวข้องกับนิกายปาศุปตะ ส่วนนิกายไศวะ
เพ่ิงปรากฏขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 โดยการก่อต้ังนิกายไศวน่าจะมีขึ้นหลังหลังท่านวาจัสบดี
แต่งอรรถกถาข้ึน ในระหว่าง พ.ศ.1350-1450 และได้แผ่ออกมาจากอินเดียประดิษฐานลงใน
อาณาจักรเขมรอย่างรวดเร็ว100 ทั้งได้รับความนิยมในราชสํานักเร่ือยมา โศลกที่ 11 กล่าวถึงสายสกุล
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงนับถือผูกพันกับเหล่าเทพซึ่งปรากฏพระนามพระศิวะ คือ 

 

   พระนางได้แล้วซึ่งการเกิดในหมู่ตระกูลของพระองค์มีนางโสมาเป็นต้น ที่แข็งแกร่งมี
อํานาจทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งล่วงผ่านไปแล้ว ที่ได้ผูกพันกับเหล่าเทพเจ้าผู้ประเสริฐ ตั้งต้นแต่ 
พระรุทระ (พระศิวะ) พระวิษณุ และพระอินทร์ เพื่อความสุขใจขณะเกิดยังต้นปาริชาติที่มี
ชื่อเสียงขจรไปไกล (เกิด) จากทะเลนํ้านมคือวงศ์นั้นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ทําประโยชน์แก่ชาวโลก ดุจ
พระลักษมีองค์ที่สอง (11) 

 

  อน่ึง พระราชบิดาของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ก็ทรงพระนามว่า “มเหนทรวรมัน” 
ซึ่งหมายถึงผู้ที่พระศิวะปกป้องคุ้มครอง อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าพระราชบิดาของพระองค์ก็ทรงนับ
ถือไศวนิกายมาก่อนแล้ว จนกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เมื่อพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เสด็จขึ้น
ครองราชย์ (พ.ศ1487-1511) พระองค์ก็ทรงนับถือลัทธิไศวนิกายอย่างมั่นคง101 ในพระทัยของ
พระองค์มีแต่ความศรัทธาและภักดีอย่างสูงสุดต่อพระศิวะ แม้กระทั่งเมื่อพระองค์สวรรคตยังทรงได้รับ
พระนามว่า “ศิวโลก” อีกด้วย ลัทธิไศวนิกายจึงเป็นความเช่ือหลักในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน 
ที่ 2 โดยเฉพาะในราชสํานัก ปรากฏข้อความดังตัวอย่าง คือ 
 

   เทพเจ้าเหล่าอื่นเข้าไปยังถ้ําคือหวัใจของพระองค์ซึ่งมีพระศิวะอาศัยอยู่ ที่มีความลึกลํ้า
ด้วยความภักดีไม่ได้ ราวกับว่ากลัวลําแสงจากพระเนตรของพระศิวะพระองค์นั้น (130) 

 

                                                            
99ลัทธิไศวนิกาย (Shaivism) ลัทธิบูชาพระศิวะเกิดหลังจากลัทธิไวษณพนิกายเล็กน้อย คัมภีร์ปุราณะ

ท่ีพรรณนายกย่องพระศิวะ ได้แก่ 1).วายุปุราณะ ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 บางทีเรียกว่า อัคนิปุราณะ 2). มัตสย
ปุราณะ 3).กูรมปุราณะ 4).ลิงคปุราณะ 5).ศิวปุราณะ 6).สกันทปุราณะ ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์
ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 471-472. 

100กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

, 21. 
101เรื่องเดียวกัน, 13. 
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  ลัทธินี้นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด (Íßvara) มักเรียกพระศิวะว่า “พระอีศวร” 
เน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่1-7 อันเป็นบทเร่ิมต้นของข้อความจารึกแม่บุญตะวันออกเน้ือหา
แสดงความนอบน้อมต่อพระศิวะ พระแม่เคารี พระวิษณุ พระพรหมาและพระแม่คงคาเพ่ือ
ความสําเร็จประโยชน์แก่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ในบรรดา 7 โศลกแห่งนมัสการกถากวีได้กล่าว
ยกย่องพระศิวะไว้เป็นพิเศษถึง 3 โศลกคือโศลกที่ 1, 2 และ 4 ตัวอย่างในโศลกท่ี 1 เป็นบทเปิดเร่ือง
กวียกย่องพระศิวะไว้เป็นลําดับแรก กวีได้กล่าวบูชาพระศิวะผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุด โดยกล่าวว่า พระศิวะ
มีพระองค์เดียวแต่ได้แบ่งแยกเป็น 3 เป็นผู้มีอํานาจสูงสุด ลักษณะ 3 ประการที่กลา่วถึงในจารึกน้ีมี
ดังน้ี ลักษณะที่หน่ึง คือ ไฟ พระจันทร์ และพระอาทิตย์ ลักษณะที่สอง คือ พระพรหมา พระวิษณุ 
และพระศิวะ ลักษณะที่สาม คือคุณะ 3 ประการ คือ 1.สัตตวะ 2.รชัส 3.ตมัส และการทํางานของ
คุณะทั้ง 3 ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นปรัชญาของศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ทั้งยังได้กล่าวถึง
ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดไม่รู้จักสลาย มีเนื้อแท้คือโอม เป็นเมล็ดเช้ืออันก่อให้เกิดพระพรหมา 
พระหริ และพระอีศวร ความคิดเช่นน้ีตรงกับโศลกเบ้ืองต้นน้ี ซึ่งทําให้พระอีศวรทรงเป็นทั้งพระผู้เป็น
เจ้าที่มีตัวตน เป็นวิญญาณอันละเอียดอ่อนของจักรวาล และเป็นพระเป็นเจ้าสูงสุดที่ไม่มีตัวตน102 
ลักษณะดังกล่าวมานี้ สามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังน้ี 

 
พระอีศวร (Íßvara) 

 
     พระพรหมา               พระวิษณุ                                   พระศิวะ 
        ผู้สร้าง         ผู้คุม้ครอง         ผูท้ําลาย 
     พระจันทร์        พระอาทติย์                    ไฟ 
     สัตตโวคุณ                             รโชคุณ          ตโมคุณ 
 
 
แผนภูมิที ่4  พระอีศวรท่ีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก 
 
  นอกจากน้ีในโศลกที่ 2 กล่าวถึงพระศิวะว่า“เพ่ือความสําเร็จขอให้ความนอบน้อมของ
พวกท่านจงมีแก่พระศิวะผู้เป็นเจ้า” และโศลกที่ 4 กล่าวถึงพระศิวะว่า“พระผู้เป็นเจ้าผู้มีพระจันทร์
คร่ึงเสี้ยวเป็นป่ินปักมวยผมผู้เป็นการณะของการณะ”พระศิวะในโศลกที่ 4 อยู่ในรูปผู้มีป่ินมณีปักมวย
ผมรูปพระจันทร์คร่ึงเสี้ยวซึ่งมีหลายเสี้ยว ดังน้ี 
 

                                                            
102เรื่องเดียวกัน, 26. 
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   เพื่อความสําเร็จขอให้ความนอบน้อมของพวกท่านจงมีแก่พระศิวะผู้เป็นเจ้าผู้มีแก่นแท้
คือโอมผู้มีรูปอันสูงสุดที่จะรู้ได้ด้วยพระเวททั้งสามที่มียอดของมวยผมประดับด้วยพระจันทร์
ข้างขึ้นผู้เป็นเมล็ดเชื้อที่สร้างการเกิดขึ้นของพระพรหมา พระหริ(พระวิษณุ) และพระอีศวร 
(พระศิวะ) ผู้แตกต่างเป็น 3 ประการเพราะกลาซึ่งสามารถที่จะรู้ได้ด้วยโยคะซึ่งมุนีทั้งหลาย
เรียกว่าอักษรที่เห็นได้ด้วยตา (หมายถึงเห็นได้ด้วยตนเอง) (2) 

 

   พระผู้เป็นเจ้าผู้มีพระจันทร์ครึ่งเส้ียวเป็นป่ินปักมวยผมผู้เป็นการณะของการณะผู้เป็น
ศักติคือการณะอันสูงสุดที่ได้รับการอธิบายโดยไม่ตอ้งใช้คําพูดพระองค์ทรงแทรกซึมโลกทั้งสาม
นี้ด้วยรูปทั้งแปดคือเจ้าภาพในพิธีบูชายัญผู้กินของบูชา (ไฟ) พระอาทิตย์ลมท้องฟ้า (อากาศ) 
ดินน้ําผู้สร้างกลางคืน (พระจันทร์) ขอจงชนะ (4) 

 

  รูปของพระศิวะที่กวีกล่าวถึงในโศลกที่ 2 ทั้งที่มองเห็นได้อยู่เป็นนิจนิรันดร์จะรู้ได้ด้วย
พระเวททั้งสาม ซึ่งหลักปรัชญานี้ตรงกับเน้ือหาโศลกที่ 1 และโศลกที่ 4 โดยกล่าวว่าพระศิวะเป็นจิต 
(consciousness) นิรันดร์และซึมซาบอยู่ทั่วทุกหนแห่ง (vibhava) จึงเป็นผู้ไม่มีอะไรขัดขวางได้เป็นผู้
ถูกป่าวประกาศโดยไม่ต้องใช้อักษรและแก่นสารของพระองค์ก็ได้เข้าไปสิงสถิตอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง  
(vyaÆpakaÆtman)  ด้วยแสงประจําจักรวาลของพระองค์ทําให้พระศิวะ (Íßvara) ทรงเป็นทั้งพระผู้เป็น
เจ้าเป็นวิญญาณอันละเอียดอ่อนของจักรวาลและเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐปกคลุมโลกทั้งหลาย 
ข้อความจารึกกล่าวด้วยว่าพระศิวะประกอบด้วยรูปร่าง 8 รูป (asátáa-muÆrti) ได้แก่ ยชมาน (เจ้าภาพ
ในพิธีบูชายัญ) ไฟ พระอาทิตย์ ลม ท้องฟ้า ดิน น้ําและพระจันทร์ รูปทั้งแปดอยู่ภายใต้รูปลึงค์ 8 รูป 
เป็นรูปที่มีตัวตนของพระศิวะ รูปทั้งแปดนี้บางครั้งเรียกว่าอาตมันอันเป็นแนวคิดปรัชญาของลัทธิ 
ไศวนิกายท่ีว่าพระศิวะเป็นผู้มีตัวตน (ในโลก) และศิวลึงค์องค์กลางนามว่า “ราเชนทเรศวระ” 
หมายถึง ลักษณะสูงสุดของพระอีศวร ที่ไม่มีตัวตน (เหนือโลก) และทรงเป็นปฐมเหตุของสิ่งทั้งมวล 
คือ เป็นเหตุสูงสุด ปรากฏในคําว่า“ผู้เป็นการณะของการณะ”เน่ืองด้วยพระศิวะทรงเป็นเหตุเพียง
อย่างเดียวของจักรวาล (jagadekahetu) เป็นที่เริ่มต้น (aÆdi) และที่จบ (anta) ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย
ในขณะเดียวกันพระองค์เองก็ไม่มีทั้งจุดเริ่มต้นและที่จุดสิ้นสุด (anaÆdinidana) พระศิวะเองก็ทรงมี
พระนามว่า ปฺรณวาตฺมนฺ  หรือ ศัพทาตฺมนฺ  คือผู้มีแก่นเป็น ปฺรณวะ หรือ ศพฺท103 ดังน้ันอาจกล่าวได้
ว่าโศลกที่ 1 และ 2 ในจารึกน้ีเกี่ยวข้องกับปรัชญา ปฺรณว โดยตรง และผู้ที่จะรู้ได้ก็คือเหล่ามุนี ผู้จะ
เข้าถึงพระองค์ได้อย่างแท้จริงก็ด้วยการปฏิบัติโยคะ (yodaÆdhigamya)  อันเป็นหลักปรัชญาในศาสนา
พราหมณ์ไศวนิกาย พาดพิงถึงลัทธิโยคะดังที่ได้กล่าวไว้เบ้ืองต้น พระผู้เป็นเจ้าทั้ง 3 รูป คือพระ
พรหมา พระนารายณ์ และพระรุทระ (ศิวะ) ซึ่งมาจากเทพสูงสุด (องค์เดียว)  ในลัทธิไศวนิกายก็ถือว่า

                                                            
103กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

, 26-27.      
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พระศิวะทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุด (Íßvara) เทพผู้ทําหน้าที่เก่ียวข้องกับโลกล้วนออกมาจากพระองค์  ใน
ไวษพนิกายกันเช่นกันต่างกันแต่ในส่วนของลัทธิไวษณพนิกายนั้น ถือว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์
ทรงเป็นเทพสูงสุด (Íßvara)  ส่วนความคิดอ่ืนโดยทั่วไปก็มีความคล้ายคลึงกับพระศิวะในลัทธิไศว
นิกายน่ันเอง 
  ผู้วิจัยพบว่าเน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกยังกล่าวถึงพระนามของพระศิวะอีกเป็น
จํานวนมากดังน้ี trinayana, ßiva, ardhenducuÆdáaÆmanáihá, íßvara, rudra, pinaÆki, maheßvara, 

ßríkanátáha, devadeva, pinaÆkin, íßa, ßuÆlin, bhavodbhava,  ßarvva, และ ßambhu พระนามของ
พระศิวะดังกล่าวปรากฏในโศลกที่ 1, 2, 11, 28, 59, 103, 105, 121, 124, 130, 135,  202, 205, 
207 และโศลกที่ 218 

4. ความเชื่อเรื่องศักติ 
    ความเช่ือเร่ืองศักติมีความเช่ือว่าพระเทวีซึ่งเป็นชายาของมหาเทพมีพลังคอย
สนับสนุนกําลังของพระมหาเทพศักติในไศวนิกายยึดถือพระอุมาเทวี พระนางเคารี พระนางปารวตี ใน
ปางละมุนละไม พระนางทุรคาหรือพระนางกาลีในปางดุร้าย เป็นพลังศักติของพระศิวะ ไวษณพ
นิกาย104ยึดถือพระนางลักษมีเป็นพลังศักติของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ส่วนพระพรหมามีพลัง
ศักติเป็นพระนางสรัสวตี105 จารึกแม่บุญตะวันออกน้ีจารึกขึ้นในลัทธิไศวนิกายจึงปรากฏเร่ืองราวของ
ศักติในโศลกปณามคาถา คือกล่าวสดุดี ดังน้ี 
   4.1 พระอุมาเทวี ปรากฏครั้งแรกในเกนอุปนิษัท ต่อมาเมื่อพระศิวะได้รับยกย่องเป็น
มหาเทพสูงสุด พระอุมาเทวีก็ได้รับยกย่องเป็นเทพีแห่งความงาม เป็นศักติของพระศิวะ106 จารึกแม่
บุญตะวันออกโศลกที่ 3 กล่าวขอพรจากพระแม่เคารี หรือพระนางปารวตี หรืออีกช่ือหน่ึงก็คือ พระอุ
มาเทวี ความว่า 
 

   ขอพระแม่เคารีผู้สูงสุดผู้เป็นศักติของพระศิวะผู้สร้างการเกิดขึ้นของร่างกายของ 
พระศิวะพระองค์นั้นซึ่งในตอนแรกมีเพียงหนึ่งผู้มีการเดินงดงามเหมือนราชหงส์ผู้เป็นนางสตี 

                                                            
104ลัทธิไวษณพนิกาย (Vaishnavism) ลัทธิบูชาพระวิษณุ เริ่มต้นจากคัมภีร์ปุราณะ โดยเฉพาะคัมภีร์

วิษณุปุราณะ และภาควัตปุราณะพรรณนาไว้ว่า พระราม ท่ี มหากาพย์รามายณะ พรรณนาไว้ คือ พระวิษณุอวตาร
ลงมาเพื่อปราบยักษ์และผดุงรักษาศีลธรรม และพรรณนาว่า พระกฤษณะ ท่ีมหาภารตะพรรณนาไว้เป็นปางหนึ่งของ
พระวิษณุ จากนั้นได้มีการพรรณนาสรรเสริญคุณของพระวิษณุ ท้ังในด้านสถานภาพ อํานาจหน้าท่ีและลําดับการ
อวตารรวม 9 ปาง นอกจากคัมภีร์ข้างต้นท่ียกย่องพระวิษณุ ยังมี 1.นารทียปุราณะ 2.ครุฑปุราณะ 3.ปัทมปุราณะ 4.
วราหปุราณะ ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 553. 

105ศุภมาศ เชยศักด์ิ, “เทวีมาหาตมยะ : การบูชาสรรเสริญเทวีในวรรณคดีสันสกฤต” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 16. 
106ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, 473. 
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ที่ซื่อสัตย์ต่อสามีผู้หลงในสามีจึงได้ทําลายร่างกายเพื่อความสุขของตนในการขึ้นไปสู่สวรรค์ผู้ซึ่ง
ทรงไว้ซึ่งความมีตัวตนอีกครั้งหนึ่งคือดอกบัวที่ถูกรองรับไว้ด้วยใจที่บานด้วยแสงของตัวเอง (3) 

 

     พระแม่เคารีหรือพระอุมาเทวีซึ่งเป็นศักติของพระศิวะได้รับการเคารพอย่าง
กว้างขวางในอาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนครเน่ืองจากศักติคือพระอุมาเทวีไม่อาจแยก
ออกมาจากพระศิวะได้107พระอุมาเทวีจึงทรงรวมกับพระมหาเทพอย่างแนบชิด เมื่อกวีกล่าวบูชาพระ
ศิวะจึงมักปรากฏพระนามของพระชายาคือพระอุมาด้วยเสมอ โศลกที่ 3 กล่าวขอพรจากเทพธิดาเคารี 
หรือ พระนางปารวตี หรืออีกช่ือหน่ึงก็คือพระนางอุมาเทวี108 ผู้เป็นนางสตีที่ซื่อสัตย์ของพระศิวะ ซึ่ง
เรื่องของพระนางนี้มีความย่อดังน้ี ตามตํานานเดิมที่พระศิวะมีภรรยาพระนางหน่ึงช่ือ พระนางสตี ซึ่ง
เป็นธิดาองค์โตของพระทักษะปชาบดี แต่พระทักษะนั้นไม่พอใจพระศิวะซึ่งในภาคน้ันพระศิวะอวตาร
ลงมาในภาคของฤษีที่มีหนวดเครารุงรังสภาพภายนอกน่ารังเกียจ ครั้งหน่ึงพระทักษะได้พูดจา 
ลบหลู่พระศิวะต่อหน้าทวยเทพในระหว่างประกอบพิธียัญกรรม พระนางสตีรู้สึกคับแค้นใจและ 
อับอายจึงกระโดดเข้ากองไฟฆ่าตัวตาย เมื่อพระศิวะทรงทราบก็พิโรธส่งวีรภัทรเข้าไปทําลายยัญพิธี
และตัดเศียรพระทักษะ จากน้ันพระศิวะจึงออกบําเพ็ญเพียรไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดอีก ต่อมาพระนางสตี
กลับชาติมาเกิดเป็นธิดาของท้าวหิมวัต มีนามว่า ปารวตี  พระนางเป็นสตรีที่งดงามและเฝ้าบูชาพระ
ศิวะเพียงพระองค์เดียวโดยได้บําเพ็ญเพียรอย่างแรงกล้าถึงกับไม่ยอมรับประทานอาหารใดๆ 
แม้กระทั่งใบไม้ จนพระนางเมนกา หรือพระนางเมนาผู้เป็นมารดาเกรงว่าพระนางจะเสียชีวิต จึงมา
อ้อนวอนให้เลิกการบําเพ็ญเพียร โดยกล่าวว่า “อุ-มา” (แปลว่า โอ อย่าเลย) พระนางจึงมีอีกพระนาม
ว่าพระนางอุมา ภายหลังจากการบําเพ็ญตะบะอย่างหนักพระศิวะจึงยอมรับเป็นพระชายา และมีอีก
นามหน่ึงว่า เคารี เน่ืองจากครั้งหน่ึงพระศิวะตรัสเย้าพระนางว่ามีวรรณะสีดํา พระนางจึงเข้าไป
บําเพ็ญทุกรกิริยาในป่า จนพระพรหมต้องเสด็จมาประทานพรให้ทรงมีวรรณะสีทอง จึงมีอีกนามหนึ่ง
ว่าพระนางเคารี (เคารี แปลว่า สีทอง)109 
   แม้พระนางเคารี หรือพระนางอุมาเทวีซึ่งเป็นศักติของพระอีศวรที่ได้รับการ
เคารพอย่างกว้างขวางในอาณาจักรขอมต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนคร แต่ก็ไม่มีพิธีบูชาศักติเป็น
เอกเทศ คงได้รับการทําพิธีเคารพบูชาร่วมกับพระอีศวร เช่น พิธีเคารพพระอรรถนารีศวรหรือพระ
อีศวรครึ่งหน่ึงพระอุมาคร่ึงหน่ึง และตามจารึกต่างๆ ในอาณาจักรขอมก็กล่าวถึงพระอีศวรก่อนและ

                                                            
107กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

, 28.     
108

Vettam Mani, PuraÆnái Encyclopaedai, 576. 
109อรุณศักด์ิ กิ่งมณี, ตรีมูรติ อภิมหาเทพของฮินดู (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2551), 189-

191. 
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กล่าวมาถึงศักติของพระองค์ด้วย อย่างไรก็ดีพระเทวีซึ่งเป็นศักติน้ีก็ได้รับการเคารพอย่างมากมาย 
เห็นได้จากบทสดุดีเทพพระเจ้าในจารึกนี้เริ่มจากกล่าวถึงพระศิวะก่อนและตามด้วยพระอุมาเทวี 
หลังจากน้ันจึงกล่าวสดุดีพระนารายณ์ พระพรหมา และพระแม่คงคาตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของพระอุมาเทวีในฐานะศักติของพระศิวะ พระอีศวร (ศิวะ) ทรงกระทําให้ศักติของ
พระองค์กระทําการโดยตนเองด้วยผลแห่งอํานาจอันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ ทรงมีพระกายคร่ึงหนึ่งของ
พระอุมา ดังปราฏในโศลกที่ 7 และ โศลกที่ 135 พระองค์ทรงอยู่ในกายอันเดียวกัน และเป็นเหตุแห่ง
จักรวาล ตามจารึกกล่าวไว้ว่าเป็นผู้มีอํานาจทําให้เกิดตัวตนพระศิวะผู้มีอํานาจสูงสุด ข้อความนี้บ่งถึง
ปรัชญาของลัทธิศักติ (Shaktism) หมายถึง ชายาหรือเทพีผู้เสริมอํานาจให้เทพสูงสุด ปรัชญาของลัทธิ
มีว่า พระศิวะมีพลังอํานาจ 2 ชนิด คือพลังอํานาจที่เป็นบุรุษเพศและพลังอํานาจที่เป็นสตรีเพศ110 
ลัทธิศักตินําพลังอํานาจที่เป็นของสตรีมาพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แก่โลก การกล่าวบูชาพระ 
อุมาก่อนมหาเทพอีกสององค์คือ พระวิษณุและพระพรหมาน้ัน เป็นการตอกยํ้าเพ่ือแสดงถึงการนับถือ
ลัทธิไศวนิกายอย่างแท้จริง และในโศลกที่ 202 ยังได้กล่าวถึงการประดิษฐานรูปเคารพของพระนางไว้
ที่ปราสาทแม่บุญตะวันออกด้วยเช่นกัน 
  ผู้วิจัยพบว่าเน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกปรากฏรายช่ือพระเทวีซึ่งเป็นศักติของพระ
ศิวะในช่ือว่า gaurí, stí, nagendratanayaÆ, durggaÆ, bhavaÆni, ßarvvaÆnáí พระนามดังกล่าวปรากฏใน
โศลกที่ 3, 7, 69, 103, 202, 205 และโศลกที่ 218 พระนามที่ปรากฏทั้งหมดอยู่ในปางละมุนละไม 
งดงาม ยกเว้นโศลกที่ 69 ที่ปรากฏในปางดุร้าย คือ 
 

   หมู่แห่งข้าศึกของพระองค์มีร่างกายซีดเซียวเพราะมาอยู่ใกล้เคียงกับนางทุรคา (ผู้มี 
สีแดงสด) จึงมีสายตากลอกไปกลอกมาที่ดวงตาที่ใบหน้าของคุหะ (นามของพระสกันทะซึ่งมี
ทั้งหมดหกหน้า)  แม้จะนุ่งห่มหนังกวาง ก็ไม่ใช่พระศิวะ จึงยืนแข็งทื่อเหมือเสาไม้ในป่า (69) 

 

  4.2 พระแม่คงคา เป็นพระชายาของพระศิวะอีกองค์หน่ึงที่ปราฏในจารึกแม่บุญ
ตะวันออก เมื่อว่าตามความหมายข้างต้นแล้วจึงจัดเป็นศักติอีกองค์ของพระศิวะปรากฏในโศลกท่ี 7 
ซึ่งกล่าวสดุดีพระแม่คงคาเป็นพิเศษ ในช่ือว่า มันทากินี (mandaÆkiní) นอกจากน้ีแล้วยังปรากฏพระ
นามคู่กับพระอุมาเทวีในโศลก 103 ในพระนามว่าพระแม่คงคา (gaṅgaÆ) ดังน้ี 
 

                                                            
110พลังอํานาจ 2 ชนิด มีลักษณะ 2 แบบ คือ 1).ลักษณะท่ีเป็นชาย เช่น ความแข็งแรง กล้าหาญ 

อดทน และมีอารมณ์ทางเพศแบบชาย 2).ลักษณะท่ีเป็นหญิง เช่น อ่อนหวาน นุ่มนวล รักสวยรักงาม ขี้อาย และมี
อารมณ์ทางเพศแบบหญิง ดู ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์, 2548), 472-473. 
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   ขอพระนางมันทากินีผู้มีสายนํ้าไหลออกจากวงของพระจันทร์ซึ่งถูกทรงไว้โดยพระเศียร
ด้วยพระศิวะราวกับว่าต้องการแสดง(ให้เห็น)ความผูกพันธ์ด้วยความรักอย่างมากมายเพราะ
การติดกันของร่างกายครึ่งหนึ่งกับลูกสาวของท้าวหิมวัต (พระนางปารวตี) จงชนะ (7) 

 

   โศลกข้างต้นได้กล่าวบูชาสรรเสริญพระแม่คงคาเป็นพิเศษ อยู่ในส่วนของ 
ฉันทลักษณ์ที่กล่าวสดุดีเทพเจ้า โดยใช้ช่ือเรียกว่า มันทากินี ซึ่งเป็นช่ือของพระแม่คงคาที่อยู่บนสวรรค์  
ตามคติความเชื่อของอินเดียพระองค์เป็นเทวีผู้ให้กําเนิดสายนํ้าคงคา ซึ่งได้ความตามพาลกัณฑ์แห่ง
หนังสือรามายณะว่าเป็นธิดาท้าวหิมวัต (เขาหิมาลัย) กับพระนางเมนา และเป็นเชษฐภคินีของพระ
นางอุมาทั้งสองเป็นพระชายาของพระศิวะแห่งเขาไกรลาส111แต่เดิมประทับอยู่บนสรวงสวรรค์ แต่ถูก
อัญเชิญมาสู่โลกมนุษย์เพ่ือให้คนดีได้ชําระล้างบาปและมลทิน แต่เน่ืองจากพระแม่คงคาเป็นสายนํ้าที่
เช่ียวกรากและรุนแรงจะทําลายทุกสิ่งที่ไหลผ่าน พระศิวะจึงมาช่วยใช้พระเกศารองรับกระแสนํ้าจาก
พระแม่คงคาชะลอให้ไหลช้าลง เพ่ือลดความรุนแรง เมื่อพระแมค่งคาไหลตกลงมาจากสวรรค์จึงลงไป
ที่พระเกศาของพระศิวะก่อน แล้วจึงมาที่พ้ืนโลกเป็นแม่น้ําคงคา ตามจารึกที่แต่งไว้กวีได้รับอิทธิพล
ความเช่ือในพาลกัณฑ์จากมหากาพย์รามายณะ โดยกวีได้กล่าวสรรเสริญให้เห็นจินตภาพถึงความรัก
ของพระแม่คงคาที่มีต่อพระศิวะเป็นความรักที่นิตย์นิรันดร์ ส่วนพระศิวะก็แสดงความรักต่อพระนาง
โดยเทิดทูนพระนางไว้บนพระเศียร อีกโศลกความว่า 
 

   พระองค์ทรงละการเข้าถึงเทพเหล่าอื่น ทรงมีศรัทธาและความภักดีอย่างสูงสุดเฉพาะ
พระศรีกัณฐะ (พระศิวะ) ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าประดุจพระแม่คงคาและพระนาง
ภวานิ (พระอุมา) ได้มุ่งตรงเฉพาะเทพของทวยเทพ (พระศิวะ) ฉะนั้น (103) 

 

  โศลกข้างต้นได้มีการกล่าวถึงพระแม่คงคาอีกครั้งหนึ่งว่า โดยการเปรียบเทียบ
ความศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพระศิวะของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นดุจความรักที่มั่นคงของพระ
แม่คงคาและพระนางอุมาที่มีต่อองค์พระศิวะ และจารึกในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อีกเช่นกัน 
คือจารึกแปรรูป พ.ศ.1510 โศลกที่ 273 ได้กล่าวถึงพิธีเคารพบูชานาง และมีอธิบายอยู่ในจารึก
ปราสาทตาพรามซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เช่นกัน จารึกทั้งสองหลักที่กล่าว
มาแล้วจึงกล่าวถึงเทวาลัยแห่งเดียวกันที่สร้างถวายพระแม่คงคาน่ันเอง พระแม่คงคาจึงนับว่าเป็น
เหมือนตรีมูรติอีกประเภทหน่ึง (ตตฺตฺวตฺรยมฺ) 112 โดยปรากฏในรูป “อุมาคงคาปตีศวร” ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือในอาณาจักรกัมพูชามาแต่โบราณต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนคร เช่น ในโศลกที่ 1 ของ

                                                            
111

Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 501. 
112กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

, 43-44.     
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จารึกหันไชย (Han Chei Inscription, K. 81) ว่า “ขอชัยชนะ(จงมี)แด่พระศิวะ ผู้ใช้ศีรษะรองรับ
แม่นํ้าคงคาที่มีระลอกคลื่นคดงดเหมือนคิ้วที่ขมวด(เพราะความโกรธ) ของพระอุมาเทวี ซึ่งเหมือน
เถาวัลย์ที่แสนสวย”113 ซึ่งจารึกอาณาจักรกัมพูชาหลักอ่ืนๆ ก็ยังกล่าวสรรเสริญนางอีกเช่นเดียวกัน 
ส่วนในจารึกสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 นับว่าได้กล่าวบูชาสรรเสริญพระแม่คงคาเด่นชัดและ
พิเศษเป็นอย่างมาก  พระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความงาม ความสะอาด และบริสุทธ์ิ เช่ือกันว่า
ใครได้สัมผัสพระแม่คงคาจะช่วยชําระล้างบาปมลทิน สิ่งสกปรกต่างๆได้ แม้ไม่มีหลักฐานการบูชาพระ
แม่คงคาเป็นเอกเทศและเดิมทียังไม่เคยค้นพบรูปพระแม่คงคาในอาณาจักรกัมพูชา แต่จากรายงาน
การวิจัยจารึกหันไชยได้พบรูปที่สลักจากแท่งหินขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานบนฐานเดียวกัน แสดงให้
เห็นพระหัตถ์ของพระเทวีทั้งสองที่โอบสะโพกของพระศิวะในปางอุมาคงคาปตีศวรที่ปราสาทบากอง 
ซึ่งตรงตามจารึกปราสาทบากองโศลกที่ 29 ที่ว่า “พระองค์ (พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1)ได้ทรง
ประดิษฐานองค์อุมาคงคาปตีศวรซึ่งมีสะโพกที่ถูกโอบไว้ด้วยแขนที่งามเหมือนเถาวัลย์ของพระอุมา
และพระแม่คงคา”114 ส่วน มิเชล ฟรีแมน (Michael Freeman) ได้กล่าวไว้ว่า การท่ีปราสาทถูกสร้าง
ขึ้นกลางบาราย มีฉันทลักษณ์ภาษาสันสกฤตเขียนไว้ว่าเพ่ือให้พระแม่คงคาได้คุ้มครองปกปักรักษา115 
 ข้อสังเกตประการหน่ึงคือ จารึกสําคัญหลักต่างๆ ในอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณมักอ้าง
สายสกุลทางฝ่ายมารดาเพ่ือแสดงความชอบธรรมในการข้ึนครองราชย์ของกษัตริย์กัมพูชา เหตุผลใน
การกล่าวอ้างดังกล่าวน้ีน้ีอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเรื่องศักติผู้เป็นพลังหนุนมหาเทพซึ่ง
แพร่หลายในอาณาจักรกัมพูชามาเป็นระยะเวลานานต้ังแต่สมัยก่อนพระนครก็เป็นได้  

5. ความเชื่อเรื่องพระศร-ีพระลักษมี 
  พระศรีหรือพระลักษมีเป็นศักติและชายาของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ มักถูกกล่าว
ร่วมกันเสมอ รวมทั้งคุณสมบัติยังคล้ายคลึงกันอีก คือ เป็นเทวีแห่งความรํ่ารวยและความเจริญรุ่งเรือง 
โดยในคัมภีร์ศรี-ศุภตะ อธิบายว่า ทั้งศรีและลักษมีเป็นเทวีที่มีความสัมพันธ์กับดอกบัวและช้าง
เหมือนกัน116 กําเนิดของพระศรี-พระลักษมีในคัมภีร์ต่างๆ กล่าวไว้แตกต่างกันออกไป และในคัมภีร์
วิษณุปุราณะ117ก็ได้ให้คําตอบอย่างชัดเจนว่า พระศรีไปเกิดเป็นธิดาของฤษีภฤคุกับนางขยาติ เมื่อ 
พระวิษณุเป็นคนแคะพระศรีก็เกิดจากดอกบัว  เมื่อพระวิษณุเกิดเป็นปรศุราม พระศรีก็ไปเกิด
เป็นปฤถิวี เมื่อพระวิษณุไปเกิดเป็นพระราม พระศรีก็ไปเกิดเป็นนางสีดา เมื่อพระวิษณุไปเกิดเป็น
                                                            

113จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์, รายงานการวิจัยจารึกหันไชย, 25-26. 
114 เรื่องเดียวกัน, 87-91. 
115

Michael Freeman and Claude Jacques, Ancient Angkor (Bangkok: Amarin Printing, 

2011), 161. 
116เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, แกะรอยพระลักษมี (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553) 10. 
117

Pushpendra Kumar. The Visánáu MahaÆpuraÆnáam, trans. Manmattha Nath Dutt, 43. 
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พระกฤษณะ พระศรีก็ไปเกิดเป็นพระนางรุกมิณี คอยติดตามพระวิษณุไปทุกแห่ง ดังน้ันพระศรีหรือ
พระลักษมีจึงเป็นองค์เดียวกันน่ันเอง ในเทพปกรณัมได้ยกย่องว่าพระลักษมีเป็นเทวีแห่งโชค 
โดยปรกติพระวิษณุจะทรงประทับอยู่ที่เกษียรสมุทรบรรทมอยู่บนหลังอนันตนาคราช โดยมีพระชายา
คือพระลักษมีมหาเทวี คอยฝ้าดูแลปรนิบัติอยู่ข้างๆ เสมอ118 กวีชาวอินเดียและกวีผู้แต่งจารึกที่พบ 
ในอาณาจักรกัมพูชา มักพรรณนาว่าพระลักษมีจะประทับอยู่ทีพระอุระ (อก) ของพระนารายณ์
ตลอดเวลา ซึ่งชาวเขมรโบราณมีความเช่ือว่ากษัตริย์เป็นเทพอวตารมาเกิด ดังน้ัน ตัวอย่างในโศลกที่ 
107 จึงเป็นการบ่งช้ีถึงความเช่ือในข้อน้ีว่า กษัตริย์คือเทพเจ้าหรือพระนารายณ์อวตารลงมา เพราะ
พระลักษมีประทับอยู่กับพระองค์ตลอดเวลา ดังตัวอย่าง 
 

   พระองค์แม้ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่ม แต่ได้ละทิ้งพระนางลักษมีไว้ที่พื้นอก และนางกีรติไว้ที่
ฝ่ังมหาสมุทร แล้วทรงมาอภิรมย์กับนางวิทยาผู้ซึ่งเป็นคนแก่ ด้วยความรัก (107) 

 

  ด้วยเหตุที่พระศรีเป็นเทวีแห่งโชค แต่พระศรีเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้ใจง่าย (ใจอ่อน) จะ
ประทับอยู่กับผู้ที่ เข้มแข็งและเป็นที่ พ่ึงได้เท่านั้น และกวีจึงมักกล่าวถึงพระศรีในจารึกสดุดี
พระมหากษัตริย์หลายหลักว่า พระศรีประทับอยู่กับพระมหากษัตริย์ที่มีโชคและเข้มแข็งมากด้วย 
พระปรีชาสามารถ ทําให้พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นได้รับชัยชนะมีโชคอยู่ตลอดเวลา ส่วนผู้ใดที่ 
อัปโชคหรือไร้ความสามารถพระศรีจะไม่อยู่ด้วย กวีกล่าวถึงพระศรีที่อยู่กับพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
และกษัตริย์ที่จะสู้รบกับพระองค์ ดังน้ี 
 

   ความโชคดี (ลักษมี) ที่เหล่าพระเจ้าแผ่นดินส่ังสมไว้แล้ว เป็นเช่นกับเด็กสาวที่โตมาจาก
ความเป็นเด็ก (มาเป็นสาว) พระองค์ได้เข้ามาหาตามเวลาที่เหมาะสม โดยอุบายที่ไร้ข้อตําหนิ 
(170) 

 

   พระนางลักษมีเปรียบเหมือนความกระหายของข้าศึกที่ถูกไฟคือพระเดชแผดเผาไป
ในทันที   ครั้นได้สายธารนํ้าอันเกิดแต่ดอกบัว(พระนารายณ์)ของพระองค์ ก็ไม่ได้ห่างเหินไปสัก
ขณะหน่ึงเลย (119)  

 

   ความโชคดี (พระศรี) ของข้าศึกเหมือนดังแสง (ความงาม) ที่ไม่ยั่งยืน ได้มาอาศัยอยู่กับ
พระองค์ก็กลับมั่นคง ชื่อเสียงแม้ผูกติดแล้วกับคุณสมบัติแต่ก็ยังฟุ้งกระจายไปได้ทั่วทิศ (114) 

 

  ส่วนโศลกที่ 41 กล่าวว่า “เมื่อพระองค์ทรงกระทํากองทัพที่ชูธงอย่างไม่สะทกสะท้าน
จะเสด็จไปเพ่ือทิควิชัยพระศรีของพระราชาผู้ข้าศึกได้เคลื่อนหนีไปก่อน”เหตุที่พระศรีได้เคลื่อนหนีไป

                                                            
118

Dawee Daweewarn, BraÆhmanism in South-East Asia (From The Earliest Time to 1445 

A.D.) (New Delhi: Sterling Publishers Private, 1982), 44. 
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ก่อนก็เพราะพระศรีย่อมล่วงรู้ว่ากษัตริย์ที่ยกทัพมาทําศึกกับพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จะต้อง 
พ่ายแพ้ไม่อาจทานกําลังของพระเจ้าเชนทรวรมันที่ 2 ได้พระศรีซึ่งเป็นเทวีแห่งโชคและชัยชนะจึง
หลบหนีมาอยู่ข้างพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่งมีโชคเหนือกว่ากษัตริย์องค์อ่ืน ทั้งเป็นที่พ่ึงและให้
ความมั่นคงได้ โศลกที่เหลือก็มีนัยน้ี 
  ตามคติฮินดู พระศรี-พระลักษมี หมายถึงเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในด้าน
วรรณกรรมอินเดียน้ันเทพีที่สามารถประสิทธิประสาทความอุดมสมบูรณ์ได้รับนามว่า “ศรี” หรือ 
“ลักษมี” ความม่ังคั่งและโชคลาภจากคุณสมบัติต่างๆ ทําให้เทพีน้ีได้รับการเคารพบูชาโดยชนอินเดีย
ทุกลัทธิและทุกวรรณะ119 จารึกแม่บุญตะวันออกกวียังกล่าวถึงพระศรี-พระลักษมี ในลักษณะความ
รุ่งเรือง ความงดงาม และความมั่งค่ัง อุดมสมบูรณ์ ซึ่งปรากฏตัวอย่างดังโศลกต่อไปนี้ 
 

   พระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันผู้ขณะที่ทรงไว้ซึ่งความงดงาม(ลักษมี)ที่
เหนือกว่ารัศมีของพระจันทร์ ผู้ไม่มีข้อบกพร่องและความด่างพร้อย ขณะที่ผูกเอาไว้ซึ่ง
พวงมาลัยแห่งดอกบัวด้วยตบะที่ถูกทําให้ปรากฏแล้ว ได้ถูกทําให้เกิดขึ้นแล้วโดยพระเจ้า
แผ่นดินพระองค์น้ัน ในมเหสีพระองค์นั้น เหมือนพระอาทิตย์ถูกทําให้เกิดในนางอทิติโดย
ฤษีกัศยปะ พระเจ้าราเชนทรวรมันนั้นได้เป็นบ่อเกิดแห่งอํานาจทั้งหลาย (13) 

 

   ประเทศของข้าศึกของพระองค์ แม้จะเปรียบดังมหาสมุทรที่มีกระแสน้ําลึกยากหยั่งถึง
โดยเหล่าคนผู้อยู่กลางป่า ซึ่งเต็มไปด้วยแก้วประพาฬที่ส่องแสงเป็นประกายงอกเงยขึ้นสัดส่าย
ไปมา มีหมู่นาคดําดิ่งลงเพราะการจู่โจมของพระหริ (ซึ่งทรงครุฑ) จึงได้ละทิ้งความงดงาม  
(มั่งค่ัง, อุดมสมบูรณ์ - พระลักษมี) (71) 

 

 น่าสังเกตว่าพระศรี-พระลักษมีซึ่งเป็นศักติของพระวิษณุปรากฏพระนามในจารึกแม่บุญ
ตะวันออกจํานวนมากที่สุด คือมีถึง 21 โศลก ได้แก่โศลกที่ 11, 13, 20, 33, 39, 40, 41, 71, 87, 88, 
107, 114, 119, 120, 136, 145, 155, 158, 162, 170 และโศลกที่183 ในช่ือว่า พระนางลักษมี 
(laksámí) และพระศรี (śrí) 

6. เทพชั้นรองในศาสนาพราหมณ์และบุคคลอ่ืนๆ 
  จารึกในอาณาจักรเขมรโบราณท่ีมีเน้ือหาค่อนข้างยาว นอกจากปรากฏนามของ 

เทพเจ้าสําคัญแล้ว ส่วนใหญ่จะปรากฏนามของเทพช้ันรองและบุคคลอ่ืนๆ อีกด้วย ซึ่งรายนามเทพช้ัน
รองในศาสนาพราหมณ์และบุคคลที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก 
คือ เทพช้ันรองและบุคคลในวรรณกรรมของอินเดีย เช่น พระนางสรัสวดี พระอินทร์ ท้าวทักษะ
ประชาบดี พระกามเทพ อรชุน พระราม เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้แก่บุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
                                                            

119ผาสุข อินทราวุธ, “ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและกุเวรจากเมืองนครปฐม,” เมืองโบราณ 9, 3 
(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2526) : 92-98.    
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แรก เช่น วิศวรูปะ พระเจ้าพาลาทิตยะ พระเจ้ามเหนทรวรมัน พระนางมเหนทรเทวี เป็นต้น เทพเจ้า
และบุคคลต่างๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกซึ่งควรกล่าวถึง ผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียด
ไว้ในเชิงอรรถในบทที่ 3 แล้ว ในหัวข้อน้ีจึงเพียงรวบรวมรายนามเหล่าน้ันเข้าด้วยกันเพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับผู้สนใจค้นคว้าสืบต่อไป ซึ่งเมื่อสรุปรวมรายนามของเทพเจ้าต่างๆ และบุคคลอ่ืนๆ ที่ปรากฏใน
จารึกแม่บุญตะวันออก สามารถรวบรวมได้ดังดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2  รายนามเทพเจ้าและบุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก 
 

นาม คําท่ีปรากฏ 
 

โศลกที ่
 

พระศิวะ หรือ พระอีศวร trinayana, ßiva, ardhenducuÆdáaÆmanáihá, 
íßvara, rudra, pinaÆkin, maheßvara, 
ßríkanátáha, devadeva, pinaÆkin, íßa, 
ßuÆlin, bhavodbhava,  ßarvva, ßambhu 
 
 

1, 2, 11, 28, 
59, 103, 105, 
121, 124, 130, 
135, 202, 205, 
207, 218 

วิษณุ หรือ พระนารายณ์ kanÁjadrák, hari, naÆraÆyanáa, upendra, 
jisánáu, madhuripu, ßauri, caturbhuja 
 

1, 2, 5, 11, 
59, 71, 121, 
176, 183, 208, 
218 

พระพรหมา padmaja, vrahma, ambhojabhuÆ, vidhi, 
vidhaÆtaÆ, prajaÆpti, vidhaÆtrá, vedhaÆ, dhaÆtaÆ, 
vidhaÆtrá amvujajanman, kajabhuva, 
caturaÆsyaprajaÆ, 
 

1, 2, 6, 26, 
66, 83, 104, 
106, 157, 168, 
194, 208, 218 

พระอุมาเทวี, พระนางปารวตี gaurí, stí, nagendratanayaÆ, durggaÆ, 
bhavaÆni, ßarvvaÆnáí 
 

3, 7, 69, 103, 
202, 205, 218 

พระแม่คงคา mandaÆkiní, ganægaÆ 
 

7, 103 

พระอินทร์ amarendra, bajrabhráta, gopati, ßakra, 
puranádáara, mahendra 
 
 

9, 11, 59, 92, 
181, 192, 210 

พระนางลักษม ี laksámí, ßrí 
 

11, 13, 20, 33, 
39, 40, 41, 71, 
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ตารางที่ 2  รายนามเทพเจ้าและบุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก (ต่อ) 
 

นาม คําท่ีปรากฏ 
 

โศลกที ่
 

  

 
87, 88, 107, 
114, 119, 120, 
136, 145, 155, 
158, 162, 170, 
183 

พระอาทิตย์ (สรุิยเทพ) bhaÆskara, divasakara, bhaÆsvan, 
divasakara, canádáaÆṅßu, tigma, bhaÆnu, 
aÆrkka, ravi,  vraddhna 
 

1, 2, 13, 14, 
15, 23, 57, 75, 
80, 92, 96, 
125, 194, 206 

พระจันทร์ indu, ksáanáadaÆkara, mandaÆṅßu, 
tíksánáetar, candra, ßißira, candraß, 
tuhinaÆmáßu, himaÆṅßu, amrátaÆṅßu, 
ksáanáadaÆkaro  
 

1, 2, 4, 7, 8, 
9, 13, 14, 15, 
17, 18, 24, 30, 
80, 85, 95, 96, 
109, 194, 204 

นางอทิติ aditi   
 

13 

ฤๅษีกัศยป (กัศยปเทพบิดร) kaßyapa 
 

13 

พระกามเทพ manobhuÆ, kaÆma, smara 
 

27, 151,196 

นางรติเทวี rati 
 

28 

พระราม raÆma 
 

29 

นางสีดา sítaÆ 
 

29 

พระชนก janaka 
 

29 

ฤๅษีอคัสตยะ kumbhabhava 33 
พระสกันทะ guha 

 
69 

พาลาทิตยะ vaÆlaÆditya 
 

8 
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ตารางที่ 2  รายนามเทพเจ้าและบุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก (ต่อ) 
 

นาม คําท่ีปรากฏ 
 

โศลกที ่
 

โสมา somaÆ 
 

8, 11 

เกาณฑินยะ kaunádáinya 
 

8 

พระนางสรัสวดี  sarasvatí 
 

10 

วิศวรูปะ vißvaruÆp 
 

10 

พระนางมเหนทรเทวี mahendradeví 
 

12 

พระเจ้ามเหนทรวรมัน mahendravarmmanrápatis 
 

12, 20, 206 

พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ßriÆmadraÆjendravarmmaÆvanipati, 
raÆjendravaramma 
 

13, 205 

ราวณะ (ทศกณัฐ์) daßaÆsya 
 

42 

พระลักษณ ์ saumitri 
 

42 

เมฆนาท (อินทรชิต) meghanaÆda 
 

42 

นาค naÆga, raÆjanaÆga 
 

47, 71, 191 

ครุฑ taÆrksáya, bhujanægaÆri 
 

47, 191 

พระเจ้าอชาตศัตร ู ajaÆtaßatru 
 

86 

การตตวีรยะ kaÆrttavíryya 
 

89, 101 

พระอรชุน jisánáu 
 

90 

นางกีรติ kírtti 
 

107 

นางวิทยาเทวี vidyayaÆ 
 

107 

พระเจ้าทิลีปะ dilípa 
 

108, 199 

ฤๅษีวศิษฏะ (วสิฏฐะ) vaßisátáha 
 

108, 199 

ภารควีระ bhaÆrggavīra
 

108 



188 
 

ตารางที่ 2  รายนามเทพเจ้าและบุคคลต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก (ต่อ) 
 

นาม คําท่ีปรากฏ 
 

โศลกที ่
 

อนันตนาคราช ananta 
 

110 

นางวินตา vinataÆ 
 

110, 

กลิ (กลี) kali 
 

148, 153, 162 

ทักษะประชาบดี prajaÆpatidaksáa 
 

153 

พระนางทมยันตี damayanti 
 

162 

ฤๅษีเวทวยาส vedavyaÆsa 
 

166 

พระมนุ manu 
 

174 

มธุ (รากษส) madhu 
 

178 

ทานพ (อสูร) daÆnava 
 

178 

ฤๅษีภฤค ุ bhrágu 
 

182 

นางศจีเทวี ßací 
 

192 

พระเจ้าอินทรวรมันที ่1 ßríndravarmma 
 

204 

พระพฤหัสบดี vaÆcaspati 
 

211 

  
 นอกจากรายนามดังกล่าวด้านบนน้ีแล้วยังมีบุคคลที่ไม่ปรากฏช่ือ แต่ได้ถูกกวีกล่าวถึง
ในจารึกอีกด้วย คือ ราชบุตรีของพระเจ้าอชาตศัตรู และนางราชสีห์ ในโศลกที่ 86 และ 88 ตามลําดับ 
จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า อชาตศัตรู เป็นนามของ พระศิวะ, ยุทธิษฐิระ, พระราชาแห่งแคว้นกาศี, 
พระมาตลิ และพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ120 ในบรรดาท่านเหล่าน้ีปรากฏว่ามี
เพียงมาตลีเทพบุตรผู้เป็นสารถีของพระอินทร์เท่าน้ันที่มีธิดานามว่าคุณะเกศี เป็นผู้มีรูปโฉมงดงามมาก 
อีกทั้งมีความประพฤติที่ดีได้แต่งงานกับสมุขนาค แต่ไม่มีเร่ืองราวที่ตรงกับที่จารึกระบุไว้ อีกผู้หน่ึงที่ไม่
ปรากฏนาม แต่กวีได้กล่าวถึง คือ นางราชสีห์ที่เคยถูกพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ขบัออกจากเมืองไป 

                                                            
120

Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 10. 
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นางราชสีห์นี้ตามความหมายก็คือหญิงผู้มีเช้ือสายสูงส่งน่ันคือเช้ือสายกษัตริย์ ครั้นภายหลังพระองค์
ได้รับพระนางกลับมาและพระนางผู้น้ีก็กําลังทรงพระครรภ์ เป็นที่น่าสนใจและน่าค้นคว้าว่าหญิง
กษัตริย์ผู้นี้มีบทบาทสําคัญเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ก่อนหน้ารัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อย่างไร 
หรือในกาลต่อมาอาจจะเป็นผู้มีความสําคัญพระองค์หน่ึงในราชสํานักสมัยน้ันอย่างไร กวีจึงได้เขียน
บันทึกสอดแทรกเนื้อความและเรื่องราวน้ีลงในจารึก สองโศลกดังกล่าวมีข้อความดังน้ี 
 

   ความกลัวต่อภัยพิบัติไม่เกิดในหมู่ประชาชนเพราะคําสอนที่ดี และเพราะไม่มีการทําชั่ว
ของพระองค์ แม้พระราชบุตรีของพระเจ้าอชาตศัตรูได้รับแล้วซ่ึงผลกรรมที่ตามมาอย่างแสน
สาหัส เพราะคําสอนที่ชั่วช้า (86) 

 

   พระองค์ทรงขับนางราชสีห์ที่ซุกซนซึ่งเที่ยวหากินทั่วทิศไปในหนทางของเหล่าข้าศึก 
ครั้นทรงได้อภิเษกพระนางลักษมีเป็นมเหสีแล้ว ก็ได้ชุบเล้ียงนางราชสีห์นั้นที่มีบุตรเกิดขึ้น 
(ตั้งครรภ์) เพราะอยู่ร่วมกับราชสีห์ตัวผู้ (88) 

 

7. วรรณคดีของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในจารึก 
  วรรณคดีของอินเดียโบราณ ในทางศาสนาพราหมณ์มักเขียนด้วยภาษาสันสกฤตซึ่ง

เป็นภาษาที่ฤษีหรือนักปราชญ์ทั้งหลายในอินเดียโบราณใช้เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้ ปัญญาและ
ความคิดออกมา มีจุดอ่อนประการหน่ึง คือไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งกวีก็ไม่นิยมกล่าวถึง
เรื่องราวหรือประวัติของตน ด้วยเหตุน้ีการกําหนดยุคสมัยที่แน่นอนของวรรณคดีสันสฤตจึงเป็นไปได้
ยาก121 อย่างไรก็ตาม เราสามารถคาดเดาได้จากความเก่ียวพันที่เน่ืองกันในเน้ือหาที่ปรากฏ เป็นที่
เข้าใจกันว่าวรรณคดียุคแรกๆ คือ คัมภ์พระเวท อันเป็นศาสตร์ที่เป็นรากฐานของชาวอินเดียมาช้านาน 
และได้แพร่กระจายขยายไปยังที่ต่างๆ รวมทั้งในอาณาจักรเขมรโบราณด้วยดังมีปรากฏในจารึกแม่บุญ
ตะวันออก นอกจากน้ียังมีเร่ืองราวในคัมภีร์ต่างๆ ที่มีจุดกําเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์ตามยุคสมัย
ต่อมาอีกเป็นจํานวนมาก โดยสามารถแบ่งยุคสมัยของวรรณคดีสันสกฤตที่ปรากฏในจารึกได้อย่าง
กว้างๆ เป็น 3 ประเภท คือ (1) สมัยพระเวท (2) สมัยมหากาพย์ (3) สมัยปุราณะ ดังจะได้กล่าวเป็น
ลําดับสืบต่อไป 
  7.1 สมัยพระเวท ได้แก่ สัมหิตา พราหมณะ อรัณยกะ อุปนิษัท และรวมถึงสูตร
ต่างๆ ซึ่งเป็นวรรณคดีที่เก่ียวข้องกับพระเวท122 พระเวท แปลว่า ความรู้ หมายถึงความรู้ที่ศักด์ิสิทธ์ิ 
จัดเป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ในยุคแรกซึ่งเก่ียวข้องกับคัมภีร์ทางศาสนา ในส่วนเบ้ืองต้นมีการกล่าวถึง

                                                            
121เสาวภา เจริญขวัญ, วรรณคดีสันสกฤต (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่, 2526), 1. 
122เรื่องเดียวกัน, 2. 
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หลักการและความเช่ือในศาสนาพราหมณ์เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าสูงสุดซึ่งมีเพียงหน่ึงเดียวซึ่งปรากฏ
ในคัมภีพระเวทที่เรียกว่าฤคเวท ความชัดเจนในข้อน้ีคือในโศลกที่ 2 ได้กล่าวว่า “รูปสูงสุดน้ันจะรู้ได้
ด้วยพระเวทสาม” จากโศลกน้ี พระเวททั้งสามเป็นพระเวทด้ังเดิม เรียกว่า ตฺรยี-วิทฺยา ซึ่งตรงกับคาํว่า 
“ไตรเพท” ในภาษาไทย ตามความเช่ือแบบโบราณด้ังเดิมที่เคร่งครัดของชาวอินเดียที่นับถือศาสนา
พราหมณ์น้ัน เช่ือว่าพระเวททั้งหลายเป็น “อเปารุเษยะ” คือ สิ่งที่มิใช่ข้อเขียนหรือการแต่งขึ้นมาของ
มนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่เทพเจ้าเปิดเผยให้รู้123 คัมภีร์พระเวททั้งสาม ประกอบด้วย 1.ฤคเวท พระเวทที่
เกี่ยวกับการสรรเสริญเทพเจ้า 2.ยชุรเวท พระเวทที่เก่ียวกับสูตรซึ่งต้องบริกรรมด้วยเสียงทุ้มตํ่าเบาๆ 
พร้อมกับการทํายัชญพิธี 3.สามเวท พระเวทที่เก่ียวกับเพลงขับสรรเสริญเทพเจ้า หรือบทเห่กล่อมบูชา
เทพเจ้า และต่อมาได้ปรากฏอีกคัมภีร์หน่ึง ช่ือว่า อถรวเวท ให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองมนตร์ คาถา ของ
ขลัง เป็นบทสวดเพ่ือทําลายความช่ัวร้าย โรคภัย สัตว์มีพิษ ยักษ์ ศัตรู  และเป็นมนตร์เพ่ือความเป็น
สิริมงคล กล่าวกันว่าสําคัญมากสําหรับพระราชามหากษัตริย์ เพราะบรรจุไว้ซึ่งมนตราที่เข้มขลังที่จะ
ทําให้กิจสําเร็จหรือมีชัยชนะในสงคราม พระเวทจึงมี 4 เวท124มีการกล่าวถึงช่ือคัมภีร์พระเวทและ
คัมภีร์ที่จัดอยู่ในวรรณคดีสมัยพระเวทไว้ในจารึก ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

   พระองค์เป็นผู้สง่างาม ด้วยพระเวททั้งสี่มีสามเวทเป็นต้น ซึ่งมีพิธีกรรมหลากหลาย อัน
เป็นต้นเค้าแห่งมนตราอันเข้มขลัง และทรงให้พระราชกรณีกิจสําเร็จแล้วด้วยพระเวททั้งหลาย
อันเป็นเครื่องป้องกันความพินาศเสียหาย ซึ่งเป็นวิธีการอันยอดเยี่ยม (81) 

 

   พระองค์ทรงเป็นเหมือนมเหนทระ ทรงปฏิบัติตามแนวทางของคนดีอันเหมาะสม
ตลอดเวลา และทรงทําการบูชาซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ศรุติและคัมภีร์สมฤติของไศวนิกาย แด่เหล่า
เทพทั้งหลายในที่นี้ ตลอดทั้งเดือน (210) 

 

  จากตัวอย่างข้างต้น ที่มีการกล่าวถึงคัมภีร์ศรุติและคัมภีร์สมฤติ ซึ่งคัมภีร์ใน
ศาสนาพราหมณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ศรุติ (สิ่งที่ได้รับฟังมาหรือสิ่งที่เทพเจ้าเปิดเผยให้รู้) ได้แก่ 
คัมภีร์พระเวททั้งสี่ แต่ละเล่มแบ่งเป็นสามตอนคือ สังหิตา(มันตระ), พราหมณะ, อารัณยกะและ
อุปนิษัท และ 2.สมฤติ (สิ่งที่มนุษย์แต่งข้ึนและท่องจําสืบต่อกันมา) เป็นคัมภีร์ขั้นสองเป็นสิ่งที่
ถ่ายทอดกันสืบมา มีการแต่งตําราประกอบข้ึนเพ่ือช่วยสนับสนุนให้เข้าใจในการศึกษาคัมภีร์พระเวท
ง่ายขึ้น เรียกว่า คัมภีร์เวทางคศาสตร์ สมัยสูตรเกิดหลังสมัยพระเวทมีงานประเภทหน่ึงซึ่งเก่ียวเน่ือง
กับพระเวท คือเป็นความรู้เพ่ิมเติมของพระเวท งานประเภทน้ีเรียกว่า “เวทางคะ” แปลว่า

                                                            
123จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2546), 7. 
124เรื่องเดียวกัน, 24. 
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ส่วนประกอบของพระเวท การเริ่มต้นของงานประเภทเวทางคะมีอยู่ในพราหมณะและอรัณยกะ 
ต่อมาภายหลังได้รับการจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น125 แบ่งเป็น 6 แขนง ได้แก่126 (1) ศิกฺษา ว่าด้วย
การออกเสียง (phonetics) เป็นวิชาที่เรียนเก่ียวกับ ตัวอักษร ระดับเสียง จํานวนพยางค์ การเปล่ง
เสียง การสนธิทั้งหลาย ในการร่ายมันตระเพ่ือความไพเราะระร่ืนหู โดยเปล่งเสียงและใช้ระดับเสียงได้
ถูกต้องในการร่ายมนตระประกอบยัญ คือ การบูชาต่างๆ (2) วฺยากรณ ว่าด้วยไวยากรณ์ (grammar) 
เพ่ือให้อ่านพระเวทได้ถูกต้องและเข้าใจพระเวทดี (3) นิรุกฺต ว่าด้วยที่มาของศัพท์ (etymology) 
อธิบายคําที่เลือกมาจากพระเวท รวมท้ังประมวลศัพท์สําคัญๆ ในพระเวทด้วย (4) ฉนฺท ว่าด้วยฉันท
ลักษณ์ (metrics) การเรียนรู้ฉันทลักษณ์ต่างๆ ทําให้เข้าใจมันตระซึ่งเป็นบทร้อยกรองของพระเวท
ต่างๆ ได้ถูกต้อง และยังเป็นต้นแบบฉันทลักษณ์หลังยุคพระเวทด้วย (5) กลฺป ว่าด้วยพิธีกรรม (ritual) 
เกิดจากความต้องการรวบรวมกฎหรือหลักเกณฑ์ของยัญวิธีให้สั้นเข้า กลฺป จึงหมายถึงสูตรสั้นๆ 
เกี่ยวกับพิธีกรรม (6) โชฺยติษ ว่าด้วยดาราศาสตร์ (astronomy) ช่วยให้การประกอบยัญและพิธีกรรม
ต่างๆ ถูกต้องเหมาะสมตามเวลา และในโศลกที่ 40 กล่าวถึง เวทางคะเพ่ือใช้เป็นมนตร์คุ้มครองพระ
เจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ส่วนโศลกที่ 74 ใช้เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาแผ่นดินที่พระองค์ทรงปกครอง จึง
นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก นอกจากน้ียังกล่าวถึงคัมภีร์สุศรุตะ (เป็นคัมภีร์ภาษาสันสกฤตท่ี
อธิบายการรักษาแบบอายุรเวท เป็นเรื่องเก่ียวกับการรักษาทางการแพทย์ของอินเดียโบราณ) และ
คัมภีร์เก่ียวกับคีตวิทยา (ราคะ 6) อันจัดเป็นศาสตร์ซึ่งใช้ในวิชาทั้งหลายที่เก่ียวกับพระเวทและ 
ปรัชญญาที่เรียกว่าอุปเวท127 ดังน้ี 
 

   พระองค์ทรงเป็นผู้ฉลาดอย่างยิ่งในการกําจัดโรคทั้งมวลโดยวิธีการและการตัดสินใจตาม
คัมภีร์สุศรุตะ ทรงหล่อเล้ียงแผ่นดิน ซึ่งแต่ก่อนมีส่วนประกอบที่ซีดเซียวเพราะความส้ินไปของ
...... (ให้กลับมี) สีสันด้วยราคะ 6 (คีตวิทยา)128 และอังคะ 6 (เวทางคะ 6) (74) 

 

  7.2 สมัยมหากาพย์ ในที่น้ีตรงกับคําว่า “epic” หมายถึงงานประเภทกาวฺย หรือกวี
นิพนธ์ที่สดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษ และมีอิทธิปาฏิหาริย์เก่ียวข้องกับทวยเทพ บทประพันธ์ประเภท 
“มหากาวฺย” ซึ่งมีอยู่ 2 เรื่องคือ มหาภารตะ และรามายณะ มีมาก่อนพุทธกาลและมีการแต่งเติม

                                                            
125เสาวภา เจริญขวัญ, วรรณคดีสันสกฤต, 17. 
126จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 27-36. 
127พระเวทชั้นรอง, คานฺธรฺวเวท (วิชาการดนตรี ถือว่าเป็นสาขาของสามเวท), อายุรฺเวช (วิชาแพทย์ 

ถือว่าเป็นสาขาของอถรวเวท), ธนุรฺเวท (วิชายิงธนูและใช้อาวุธ ถือว่าเป็นสาขาของยชุระเวท), ศิลปศาสตร์ ด ู
Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, 207. 

128เร่ืองเกี่ยวกับคีตวิทยา หรือโน้ตดนตรี 6 คือ ไภรวะ, เกาศิกะ, หินโทละ, ทีปกะ, ศรี-ราคะ และ
เมฆะ ดู Ibid., 872. 
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เสริมต่อเร่ือยมาในภายหลัง129 ความนิยมและให้ความสําคัญกับมหากาพย์ในอาณาจักรกัมพูชาน้ีมีมา
ต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนครดังปรากฏในจารึก Veal Kantel K.359 โศลกที่ 4 ซึ่งจารึกข้ึนราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ได้กล่าวว่า “เขาได้เพ่ิมภารตะอีกอย่างหน่ึงให้ครบสมบูรณ์พร้อมกับ 
รามายณะและปุราณะ และวางกฏเกณฑ์ว่าคัมภีรภารตะน้ีจัดเป็นบทสวดประจําทุกๆ วันโดยไม่มีวัน
ยกเว้น” และมักนําตัวละครในมหากาพย์มาใช้เปรียบเทียบในเรื่องต่างๆ อยู่เสมออันแสดงให้เห็นถึง
ความแพร่หลายและเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่เริ่มต้นอาณาจักร ส่วนในจารึกแม่บุญตะวันออกมีการกล่าวถึง
เร่ืองราวต่างๆ หรือตัวละครที่ปรากฏทั้งในคัมภีร์มหาภารตะและมหารามายณะอยู่เป็นอันมาก อัน
สะท้อนให้เห็นว่ากวีมีความรู้เก่ียวกับเร่ืองราวท่ีปรากฏในวรรณคดีของศาสนาพราหมณ์โดยเฉพาะใน
สมัยมหากาพย์อย่างย่ิง 
   7.2.1 มหาภารตะ ผู้แต่งมหากาพย์เรื่องน้ีคือ ฤษีกฤษณะ ทไวปายณะ นับเป็น
มหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลก มีเน้ือหาซับซ้อน เล่าเรื่องที่เก่ียวข้องกับเทพปกรณัม และหลักปรัชญา
ของอินเดีย ทั้งน้ียังมีเร่ืองย่อย ๆ แทรกอยู่มากมาย มหาภารตะเป็นเร่ืองราวความขัดแย้งของพ่ีน้อง
สองตระกูลระหว่างตระกูลเการพและตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเช้ือสายมาจากท้าว
ภรตแห่งกรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู่มหาสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องมากมาย 
แต่ในที่สุดแล้วฝ่ายปาณฑพก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งน้ี 
    ในจารึกแม่บุญตะวันออกได้ปรากฏเน้ือความที่สอดแทรกเรื่องราวและ
นามของบุคคลที่มีอยู่ในมหาภารตะ จะได้กล่าวเฉพาะเรื่องที่เด่นชัดเป็นตัวอย่างพอสังเขป 3 เร่ือง  

 ตัวอย่างเรื่องที่ 1 
    เร่ืองครุฑ นาค และนางวินตา ดังในโศลกท่ี 47, 71, 110 และ 191 มี
การกล่าวถึงเรื่องราวกําเนิดครุฑและนาคซึ่งสอดคล้องกับคัมภีร์ปุราณะและโดยเฉพาะอย่างย่ิงคัมภีร์
มหาภารตะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

   พระองค์แม้เป็นที่เกิด ....... แม้ทรงมีอนันตนาคราชซึ่งมีคุณ ซึ่งมีขนดนับพัน แต่ก็ทรง
เข้าใจความเจ็บปวดของนางวินตาได้อย่างรวดเร็ว (110) 

 

  โศลกตัวอย่างข้างต้นแม้มีเน้ือความท่ีขาดหายไปบางส่วน แต่ก็ทําให้
ทราบการกล่าวถึงความเกี่ยวข้องกันของนาคและครุฑ โดยมีคําที่เป็นช่ือเฉพาะที่แสดงให้ทราบ คือ  
1.อนันตนาคราช หรือพญาเศษนาค เป็นโอรสของของพระกัศยปประชาบดีกับนางกัทรุ130 ปรากฏใน
ภาควัตปุราณะว่า เป็นอธิบดีแห่งนาคทั้งหลาย ผู้เป็นใหญ่เหนือบาดาล เป็นบัลลังก์ที่ประทับของพระ
นารายณ์กลางทะเลน้ํานม หรือเกษียรสมุทรในระหว่างสร้างโลก และมี 1,000 เศียร และ 2.นางวินตา 
                                                            

129เสาวภา เจริญขวัญ, วรรณคดีสันสกฤต, 83. 
130

Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 34. 
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เป็นธิดาของท้าวทักษะมีน้องสาวช่ือนางกัทรุ ทั้งสองเป็นภรรยาของพระกัศยปประชาบดี นางวินตามี
พระโอรส คือ อนอุรุ (อรุณเทพ) และพระยาครุฑ (ไวนะเตยะ) โดยความเก่ียวพันกันของทั้งสองน้ี ใน
คัมภีร์มหากาพย์มหาภารตะ131กล่าวไว้ว่า นางวินตาและนางกัทรุ ได้ขอพรจากพระกัศยปประชาบดี 
โดยนางกัทรุขอให้ตนมีโอรสเป็นนาคหน่ึงพันตัว มีฤทธ์ิร้ายแรงและสามารถแปลงกายได้ตามปรารถนา 
ส่วนนางวินตาขอพรให้มีพระโอรสเก่งกล้าสองคนมีชัยต่อบรรดานาคท้ังหลายทุกเมื่อ พระกัศยป
ประชาบดีก็ประทานพรให้ การขอพรของนางวินตาทําให้เป็นเหตุเกิดการก่อเวรต่อกันกับนางกัทรุซึ่ง
เป็นน้องสาว ภายหลังนางกัทรุก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นไข่ 1,000 ฟอง และโอรสของนางก็ออกมา
จากไข่เป็นนาค 1,000 ตัว  ส่วนนางวินตาได้คลอดออกมาเป็นไข่ 2 ฟอง นางวินตาเกิดใจร้อนอยาก
เห็นหน้าลูกจึงทุบไข่ฟองหน่ึง เน่ืองจากยังไม่ถึงเวลาจึงทําให้โอรสองค์แรกมีร่างกายเพียงคร่ึงหน่ึงจึงได้
นามว่า อนอุรุ ภายหลังทราบกันในช่ือพระอรุณเทพบุตร ต่อมาอีกองค์คลอดเป็นเป็นครุฑ ได้นามว่า 
ไวนะไตยะ ซึ่งแปลว่าลูกของนางวินตา  ในคัมภีร์มหาภารตะกล่าวว่า นางวินตาได้พนันกับนางกัทรุ 
เรื่องการทายว่าม้าอุจไฉสรพะที่เกิดจากการกวนเกษียรสมุทรเป็นสีอะไร นางวินตาทายว่าสีขาว นาง
กัทรุทายว่าสีดําแล้วให้นาคแปลงตัวเป็นสีดําแทรกอยู่ตามตัวม้า ทําให้นางวินตาแพ้พนันนับแต่น้ันจึง
ต้องตกเป็นทาสนางกัทรุและนาค ต่อมาครุฑต้องการให้แม่พ้นจากความเป็นทาสจึงได้ตกลงกับพวก
นาคว่าจะนํานํ้าอมฤตมาเพ่ือแลกกับการพ้นเป็นทาสของนางวินตาผู้เป็นมารดา เมื่อได้นํ้าอมฤตแล้ว
นาคจึงยอมปล่อยนางวินตาให้เป็นอิสระ แต่ได้วางแผนให้พระอินทร์ชิงนํ้าอมฤตไปก่อนที่นาคจะได้กิน 
จากเหตุการณ์น้ีทําให้นาคกับครุฑจึงเป็นศัตรูต่อกันไม่สิ้นสุด  ในโศลกน้ีแสดงถึงความรอบรู้ในคัมภีร์
และวรรณคดีต่างๆ ของกวีผู้รจนา ซึ่งได้พรรณนาถึงความมีใจกว้างและความเอ้ืออาทรของอนันต
นาคราชผู้มีฤทธ์ิเดชมาก แม้เป็นศัตรูต่อครุฑก็เข้าใจถึงความขมข่ืนของนางวินตาผู้เป็นมารดาของพญา
ครุฑซึ่งตกเป็นทาสของพวกตนเป็นอย่างดี  ในโศลกน้ีนอกจากกวีผู้แต่งจะมีความรู้ในเรื่องมหาภารตะ
อย่างดีแล้วกวียังได้แสดงความสามารถในเชิงกวี โดยให้ความหมายอีกนัยหน่ึงที่แสดงถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 คือ “พระองค์ (พระเจ้าราเชนทรวรมัน) แม้เป็นที่เกิด........ 
ทั้งเต็มไปด้วยโภคะนับพัน ทั้งประกอบด้วยคุณเป็นอเนกอนันต์ อันมีประโยชน์ต่อความทุกข์ยากของ
คนที่มานอบน้อม อย่างมากมาย” 

ตัวอย่างเรื่องที่ 2 

    เร่ืองพระนลกับนางทมยันตีอันเป็นเร่ืองแทรกอยู่ในวนบรรพของคัมภีร์
มหาภารตะ ในโศลกที่ 162 ดังน้ี  
 

   พระศรีแห่งความเป็นพระราชา รวมกันด้วยลําแสงแห่งพระราชอํานาจของพระองค์ 
เป็นดั่งทมยันตีมองลงมายังกลิ (162) 

 

                                                            
131

Ibid., 3, 32, 34, 55. 
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   โศลกข้างต้นปรากฏช่ือของตัวละครในเรื่องนโลปาขยานัม ซึ่งเป็นเร่ือง
แทรกที่ยาวที่สุดอยู่ในมหาภารตะ บรรพที่ 3 วนบรรพ เมื่อพวกปาณฑพถูกเนรเทศเข้าป่าเป็นเวลา 12 
ปีนั้น วันหน่ึงฤษีพฤหทัศวะได้มาเยี่ยม ยุธิษฐิระได้ต้อนรับและได้คร่ําครวญถึงชะตากรรมของพวกตน 
แล้วถามฤษีว่า มีราชาองค์ใดที่โชคร้ายย่ิงไปกว่าตนหรือไม่ ฤษีนั้นจึงเล่าเรื่องราชาที่โชคร้ายย่ิงกว่า
ยุธิษฐิระคือพระนลแห่งนิษธะซึ่งต้องสูญเสียราชอาณาจักรและทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถูกโกงในการพนัน
ทอดลูกเต๋า ต้องเร่ร่อนอยู่ในป่าไม่มีข้าทาสบริวารหรือญาติมิตรเลย ขณะที่ยุธิษฐิระยังมีน้องๆ และ
มิตรสหายโดยเรื่องราวของพระนลมีว่า ทมยันตีเป็นพระธิดาของพระเจ้าภีมราชพระราชาแห่งวิทรฺภะ 
เมื่อโตเป็นสาวก็มีพระสิริโฉมงดงามและเป็นกุลสตรีที่ดี ต่างก็ร่ําลือกันไปไกลจนถึงสวรรค์ ส่วนพระนล
เป็นเจ้าชายเมืองนิษธะ เป็นคนเก่ง ฉลาด และรูปลักษณ์งดงามมาก ต่างก็ได้รับการยกย่องและร่ําลือ
กันไปไกล เมื่อทั้งคู่เติบโตอยู่ในวัยหนุ่มสาวต่างก็ใฝ่ฝนัและถวิลหาซึ่งกันและกัน  ต่อมาพระเจ้าภีมราช
ได้ประกาศพิธีสยุมพรของพระนางทมยันตีขึ้น โดยเชิญเจ้าชายและกษัตริย์ทุกเมืองมาร่วมพิธี โดยการ
ทําให้นางพึงพอใจและเลือกคู่เอง นางทมยันตีจึงได้เลือกพระนลเป็นสวามี ทว่ากลิและทวาประ ซึ่งจะ
มางานน้ีแต่ทราบว่านางได้เลือกพระนลไปแล้ว ก็โกรธเคืองสัญญาว่าจะทําลายความรักของทั้งคู่และ
จะทําให้แตกแยกและพลัดพรากจากกันให้ได้ หากตัวเองไม่ได้นางมาครอง ซึ่งเป็นเหตุให้พระนลกับ
นางทมยันตีต้องพบพานกับอุปสรรคนานัปการ รวมถึงต้องพัดพรากจากกันเป็นเวลานาน แต่ใน
ท้ายที่สุดทั้งคู่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนสามารถกลับมาครองคู่กันด้วยความสุขได้ดังเดิม เรื่อง
พระนลนับเป็นเรื่องแทรกในมหาภารตะที่เก่าแก่ที่สุด132 ดีทั้งเน้ือหาและคติธรรม จุดเด่นของเรื่องอีก
ประการหน่ึงคือความซื่อสัตย์ต่อสามีของนางทมยันตี ส่วนความหมายในการใช้ตัวละครในมหาภารตะ
ท่อนน้ียังไม่ชัดเจนเพราะจารึกได้ลบเลือนหายไป แต่ส่วนที่ปรากฏเป็นการแสดงถึงพระราชอํานาจ
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
 ตัวอย่างเรื่องที่ 3 
  เร่ืองพระอรชุน เป็นอีกช่ือหน่ึงที่ปรากฏในจารึก ในมหามหาภารตะ พระ
อรชุน เป็นผู้มีรูปงามมีฝีมือในการรบและพรสวรค์ในการยิงธนูมากที่สุดไม่มีใครเทียบได้ เป็นพ่ีน้องคน
ที่สามในบรรดาปาณฑพทั้งห้า เป็นลูกของนางกุนตีภรรยาคนแรกของปาณฑุ และเป็นคนเดียวในพ่ี
น้องปาณฑพท่ีได้รับพรและอาวุธวิเศษจากเทพเจ้ามากที่สุดด้วย ในสงครามทุ่งกุรุเกษตรอันเป็นที่มา
ของมหาภารตยุทธ พระกฤษณะซึ่งเป็นนารายณ์อวตารลงมาได้เป็นสารถีให้อรชุนออกรบจนมีชัยชนะ 
เรื่องราวในตอนนี้เป็นที่มาของคัมภีร์ภควคีตา ข้อความที่กล่าวถึงอรชุน กวีใช้เพ่ือเปรียบเทียบความ
สมบูรณ์แบบของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เมื่อเปรียบกันแล้วกวีกล่าวว่าพระองค์เหนือกว่าพระ
อรชุนกษัตรยิ์นับรบผู้เป็นวีรบุรุษในตํานานของอินเดีย ข้อความดังกล่าวน้ัน มีดังน้ี 
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Charles Rockwell Laman, A Sanskrit Reader (Cambridge: Harward University Press, 

1959), 299. 
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   ข้าพเจ้าคิดว่า ถึงเกียรติยศของพระอรชุนที่มีความสมบูรณ์ด้วยความกล้าหาญ แม้ว่าถูก
ขับขานอยู่ทั้งบนสวรรค์และในโลกน้ี ก็ไม่เป็นที่สบายหู จึงไม่ควรเอามาเปรียบกับพระยศของ
พระองค์ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วสบายหู (90) 

 

   7.2.2 รามายณะ แปลว่า ความเป็นไปของพระราม หมายถึงประวัติหรือ
เรื่องราวของพระราม เป็นกวีนิพนธ์ที่สดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษเช่นกัน ผู้แต่งรามายณะคือฤษีวาลมิกิ 
จัดเป็นกวีนิพนธ์ชนิด “กาวฺย” เรื่องแรก หรือ อาทิกาวฺย133 รามายณะเป็นวรรณคดีที่มีการดัดแปลง 
เล่าใหม่ และแพร่หลายไปในหลายภูมิภาคของเอเชีย โดยมีเน้ือหาแตกต่างกันไปและอาจเรียกช่ือ
แตกต่างกันไปด้วย เ ป็นเ ร่ืองราวเกี่ยวกับการทําศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่าย
ทศกัณฐ์ (ยักษ์) โดยพระรามจะมาชิงตัวนางสีดา (มเหสีของพระราม) ซึ่งถูกทศกัณฑ์ลักพาตัวมา คน
ไทยได้นํามาแต่งใหม่ดัดแปลงใหม่และรู้จักกันในช่ือ รามเกียรต์ิ ซึ่งมีหลายฉบับด้วยกัน ตัวอย่างใน
เร่ืองน้ี คือ จารึกโศลกที่ 29 ได้กล่าวถึงพระรามและนางสีดา พร้อมทั้งพระชนกผู้เป็นพระราชบิดาของ
นางสีดา และโศลกที่ 42 ก็ปรากฏตัวละครในรามายณะเช่นกัน เช่น 
 

   พวกข้าศึกที่เปรียบได้กับราวณะครั้นได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีในการเดินทัพของพระองค์ 
ก็ได้หวาดหวั่นส่ันไหว เหมือนราวณะได้ยินเสียงลูกของนางสุมิตร (พระลักษณ์) ผู้ชนะเมฆนาท 
(อินทรชิต) ได้แล้ว มีเสียงคํารามกึกก้องในเวลาเดินทัพ (42) 

 

    จากโศลกข้างต้นกวีเปรียบเทียบกองทัพของพวกศัตรูเป็นดังกองทัพของ
ราวณะ หรือทศกัณฐ์ที่มีความหวาดหว่ันและต้องพ่ายแพ้กองทัพของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่ง
เปรียบประดุจกองทัพของพระราม ปรากฏช่ือของตัวละครในเร่ืองรามายณะได้แก่ 1. ราวณะ หรือ
ทศกัณฐ์ เป็นตัวละครฝ่ายอธรรมในมหากาพย์รามายณะ ราวณะเป็นรากษสได้พรจากพระพรหมาให้มี
ฤทธ์ิมาก จึงก่อกวนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามโลก พระวิษณุได้อวตารลงมาเป็นพระราม เพ่ือ
สังหารราวณะ รูปร่างของราวณะมีความน่าเกลียดน่ากลัว คือ มีสิบเศียร ยี่สิบกร ร่างมีสีฟ้า มีริ้วรอย
บาดแผลจากการรบ มีนิสัยอันธพาลเกเร ในระหว่างที่รบกับพระราม ราวณะถูกศรพรหมมาสตร์ส้ินใจ
ในสนามรบ 2. พระลักษณ์ เป็นโอรสของนางสุมิตรา เป็นตัวละครฝ่ายธรรมะในมหากาพย์รามายณะ 
ซึ่งเป็นภาคหน่ึงของพระนารายณ์ พระลักษณ์มีความรักใคร่ใกล้ชิดพระรามมาก พระลักษณ์ได้ออก
บวชและติดตามพระรามกับนางสีดาไปอยู่ในป่า พระลักษมณ์นอกจากจะมีความจงรักภักดีต่อพระราม
อย่างย่ิงแล้ว ยังมีพฤติกรรมเป็นนักรบที่กล้าหาญ มักทําศึกกับฝ่ายศัตรูพร้อมกับพระราม สุครีพ  
หนุมานและพญาวานรอ่ืนๆ 3. เมฆนาท ได้นามว่า อินทรชิต เพราะเคยรบชนะพระอินทร์เป็นตัวละคร
ฝ่ายอธรรมในมหากาพย์รามายณะเป็นบุตรของราวณะท่ีได้ช่ือว่าเมฆนาทเพราะเวลาเกิดได้ส่งเสียง

                                                            
133จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1, 55. 
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ร้องเหมือนฟ้าร้อง เมฆนาทมีฤทธ์ิมากสู้รบกับกองทัพพระรามเป็นต่อหลายคร้ัง จนกระทั่งรบคร้ังที่ 4 
ถูกศรของพระลักษณ์เสียชีวิตทําให้ราวณะเสียใจจนจะฆ่านางสีดาเพราะเป็นสาเหตุให้บุตรของตนตาย  
   นอกจากน้ี ยังปรากฏช่ือ การยตตวีรยะ ในโศลกท่ี 89 และ 101 ใน
ศานติบรรพมหากาพย์มหารามายณะ134 การตตวีรยะ หรือ “การตตวีรยารชุน” เป็นกษัตริย์นักรบที่มี
อํานาจและฤทธ์ิเดชมาก มีมือหน่ึงพันมือ เคยต่อสู้ชนะทศกัณฐ์จนมีช่ือเสียงเกรียงไกร ภายหลังเกิด
อหังการ์ยกวรรณะกษัตริย์เหนือกว่าวรรณะพราหมณ์ คอยข่มเหงเข่นฆ่าพวกพรามณ์ จนกระทั่งร้อน
ถึงพระนารายณ์ต้องอวตารลงมาเป็นปรศุราม เพ่ือปราบการตตวีรยะ มีอุทาหรณ์ดังน้ี 
 

   ในโลกนี้ ถ้าพระเจ้าการตตวีรยะซึ่งมีความกล้าหาญเป็นที่รู้จักกันดี จะได้เห็นความกล้า
หาญของพระองค์ ซึ่งทรงพลังเพียงพระพาหาสองข้างเสียก่อน ข้าพเจ้าคิดว่า พระเจ้าการตต- 
วีรยะนั้น คงจะต้องคิดถึงมือพันของตนเองว่าเป็นภาระของตนในสนามรบ (101) 

 

   ดูเหมือนว่า เรื่องกวนเกษียรสมุทรที่มาในคัมภีร์มหาภารตะซึ่งเป็นที่นิยม
สําหรับจารึกในอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณ ก็มีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นจํานวนมาก ดัง
จารึกกล่าวถึงทะเลนํ้านม (เกษียรสมุทร) และสิ่งที่เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร เช่น ต้นปาริชาติ พระ
ลักษมี พระจันทร์ เป็นต้น ก็ถูกกล่าวถึงไว้หลายโศลกเช่นกัน 
  จากตัวอย่างดังกล่าวที่ได้ยกมาจะเห็นได้ว่าความนิยมในมหากาพย์ทั้งสอง คือ
มหาภารตะและรามายณะได้แพร่หลายในอาณาจักรกัมพูชาจนเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี กวีจึงได้ใช้
เร่ืองราวและตัวละครในมหากาพย์เพ่ือยกย่องเชิดชู สดุดีพระเกียรติคุณ ความกล้าหาญ ความสามารถ
และพระราชอํานาจของกษัตริย์ อีกทั้งทําให้ให้เน้ือหามีความเด่นชัดและน่าสนใจย่ิงขึ้น โดยกวีใช้ตัว
ละครฝ่ายธรรมะซึ่งเป็นวีรบุรุษของอินเดียเปรียบเทียบว่าเสมอเหมือนกับพระเจ้าราเชนทรวรมันบ้าง
ด้อยกว่าพระองค์บ้าง และใช้ตัวละครฝ่ายอธรรมเปรียบกับเหล่าศัตรูและพระราชาพระองค์อ่ืนๆ 
พร้อมกันน้ีได้สอดแทรกหลักปรัชญาในการดําเนินชีวิตด้วย 
  7.3 สมัยปุราณะ คําว่า “ปุราณะ” แปลว่า เก่าแก่ โบราณ แต่ในวรรณคดีสันสกฤต
ปุราณะ หมายถึง วรรณกรรมที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่มีมาแต่โบราณ หรือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาแต่
โบราณ135 เป็นช่ือคัมภีร์สําคัญของฮินดู จัดเป็นประเภทสมฤติ ปุราณะมีความใกล้ชิดกับมหากาพย์ 
เพราะส่วนใหญ่ของมหาภารตะและหิรวงศ์มีลักษณะของปุราณะ ความแพร่หลายของคัมภีร์ปุราณะใน
อาณาจักรกัมพูชามีมาต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนครดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า ส่วนในจารึกน้ี
ปรากฏเรื่องราวที่สอดคล้องกับที่เล่าไว้ในคัมภีร์ปุราณะได้แก่เรื่องราวของ พระพรหมา พระนารายณ์ 
พระศิวะ และเทพต่างๆ ที่ปรากฏในจารึก เน้ือหาสาระส่วนมากในคัมภีร์ปุราณะว่าด้วยการสร้างโลก 
                                                            

134
Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 13. 

135 เสาวภา เจริญขวัญ, วรรณคดีสันสกฤต, 111. 



197 
 

กฎพระมนู การทําลายโลก รวมถึงกําเนิดเทพเจ้า วีรบุรุษ ฤษี และอวตรารของพระวิษณุ พระนาม
เป็นอันมากของพระวิษณุและพระศิวะที่ปรากฏในจารึก เป็นต้น โดยมากมาจากคัมภีร์ปุราณะหรือ
สมัยปุราณะทั้งสิ้น อน่ึง ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและราชวงศ์กษัตริย์สองสายที่มักถูกยกมาอ้าง
สิทธ์ิความชอบธรรมในการครองราชสมบัติ คือสุริยวงศ์ (bhaÆsvadvaṅßa) ในโศลกที่ 12 และ 
จันทรวงศ์(somaÆkaunádáinyavaṅßa) ซึ่งเป็นช่ือที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ีก็ได้รับคติความเช่ือ
มาจากวงศานุจริตในคัมภีร์สมัยปุราณะเช่นกัน ส่วนความชัดเจนในข้อนี้ปรากฏในจารึกปราสาท 
แปรรูป (พ.ศ.1504) โศลกที่ 221 ว่า “พระองค์ (พระเจ้าราเชนทรวรมัน) ทรงรักในแนวทางแห่ง
คัมภีร์ปุราณะ ทั้งชอบใจในงานเขียนของคนเก่าแก่...” (puraÆnáaÆrthaÆnurakto pi vráddhavaÆnáípriyo pi 

yahá …) 
  
ศาสนาพุทธ 

เร่ืองทางศาสนาเป็นเรื่องของความเช่ือ คือ การประกาศตนว่าตนเช่ืออะไร และความเช่ือ
ที่มูลรากมาจากศาสนาเป็นเรื่องสําคัญ เพราะเมื่อมีผู้เช่ือดังเช่น ผู้เช่ือพระเจ้าว่าเป็นผู้มีฤทธานุภาพซึ่ง
เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง ก็มีผู้ไม่เช่ือด้วยเช่นกัน เรื่องความเช่ือทางศาสนาจึงเป็นเรื่องที่เปราะบางสามารถ
ทําให้เกิดความแตกร้าว หรือความสมานฉันท์ได้ หลักการปฏิบัติที่จะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันได้คือการ
ประนีประนอมยอมรับเคารพในสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของแต่ละปัจเจกชน ศาสนาท่ีปรากฏ
ในจารึกแม่บุญตะวันออก เน้ือหาส่วนใหญ่แม้เกี่ยวข้องกับหลักคําสอน แนวคิดและพิธีปฏิบัติตามหลกั
ศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกายเป็นหลัก แต่ข้อความจารึกก็ได้กล่าวถึงศาสนาพุทธด้วยเช่นกัน  

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เกิดในช่วงหลังศาสนาพราหมณ์ ศาสดาของศาสนาพุทธ คือ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งศากยวงศ์ ต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้ว คณะสงฆ์ได้แตกแยก
ออกเป็น 2 นิกาย คือ ฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหาสังฆิกะ และต่อมาศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้ามาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนาพุทธจึงเป็นอีกศาสนาที่ปรากฏในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 
2 ดังเห็นได้ว่า ข้าราชการท่านหน่ึงนามว่ากวีนทราทิมัถนะซึ่งได้รับมอบหมายให้ควบคุมการก่อสร้าง
ปราสาทแม่บุญตะวันออก ได้สร้างพุทธสถานหลายแห่ง แห่งหน่ึงคือ ปราสาทบัตจุม และญาติของ
ท่านคือวีเรนทรวิขยาตผู้เคยรับใช้พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 ก็ได้สร้างพุทธสถานเพ่ิมขึ้นที่กเด็ยจรรหรือก
เด็ยจาร์ในรัชสมัยน้ีเช่นกัน จารึกที่น่ันกล่าวว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันได้พระราชทานรูปพระโพธิสัตว์
โลเกศวรและนางเทวี (ปรัชญาปารมิตา) ให้ไปประดิษฐานที่พุทธสถานดังกล่าว จารึกเบงเวียนกล่าวว่า
พระเจ้าราเชนทรวรมันทรงมีพระเชษฐาของพระมเหสีที่ทรงนับถือศาสนาพุทธ136 นอกจากน้ีจารึก
แปรรูป K.806 ซึ่งสร้างหลังปราสาทแม่บุญตะวันออก 9 ปี โศลกที่ 275 ยังได้กล่าวพาดพึงถึงลัทธิ 
                                                            

136กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
, 13-14. 
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โยคาจารซึ่งเป็นนิกายหน่ึงของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน137  ดี.อี.จี ฮอลล์ (D.E.G. Hall) กล่าวว่า แม้
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จะทรงนับถือลัทธิไศวนิกาย แต่จารึกต่างๆ ของพระองค์ก็ทรงแสดงถึง
ความศรัทธาในศาสนาต่างๆ และแสดงถึงความมีขันติอย่างย่ิงยวด พุทธศาสนารุ่งเรืองมากในรัชกาล
ของพระองค์138  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับด้านลัทธิความเช่ือในพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าราเชน-
ทรวรมันที่ 2 มีปรากฏในจารึกปราสาทบึงเวียน K.872 ระบุปีมหาศักราช 868 ตรงกับ พ.ศ.1489, 
จารึกโกกสําโรง K.239 ระบุปีมหาศักราช 866 ตรงกับ พ.ศ.1487, จารึกบัตชุม K.266, K.267, 

K.268139 อย่างไรก็ดี จารึกแม่บุญตะวันออกโศลกที่ 172 มีการกล่าวถึงศาสนาพุทธแต่เพียงสั้นๆ โดย
แสดงถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงศึกษาและเข้าใจในคําสอนทางพระพุทธศาสนา แต่ก็ทรงมี
พระราชศรัทธาหนักแน่นในลัทธิไศวนิกาย ดังข้อความต่อไปนี้ 
 

   ไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบได้กับคุณธรรมที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์ พระองค์ทรง
เข้าใจหลักคําสอนทางพุทธศาสนา (แต่) ไม่ทรงผันแปรเป็นอื่น แม้ภายใต้เจ้าลัทธิอื่น (172) 

 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่พุทธศาสนารุ่งเรืองมากในรัชสมัยของพระองค์ และพระองค์
เองแม้นับถือไศวนิกาย แต่ก็ทรงศึกษาคําสอนทางพุทธศาสนา และทรงเป็นศาสนูปถัมภกในการเผย
แผ่ทุกลัทธิศาสนาอาจเป็นการรักษาฐานอํานาจเพ่ือมิให้คลอนแคลน หรือทรงดําเนินรอยตามพระเจ้า 
ยโศวรมัน อดีตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างเมืองพระนครซึ่งได้ทรงปฏิบัติมาก็เป็นได้ 
 
 

ประเพณีวัฒนธรรม 
 

ประเพณีและวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกันทํา
ความตกลงใจว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ควรถือปฏิบัติ และแนวความคิดใดเหมาะสม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
เป็นระบบสัญลักษณะที่มนุษย์สรา้งขึ้นเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกันและสืบต่อกันมานาน140 เป็น

                                                            
137

Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 137, 187. 
138ดี.อี.จี. ฮอลล์, ประวัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-ภาคพิสดาร, แปลจาก A history 

of South-East Asia, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, 113.   
139ทรงธรรม ปานสกุณ, “ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษท่ี 17” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 91-102. 
140พระยาอนุมานราชธน, วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของไทย (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2514), 37. 
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กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสําคัญต่อสังคม เป็นลักษณะการ
ดําเนินชีวิตที่แสดงออกมาถึง ความเจริญงอกงาม ความมีศีลธรรม ความกลมเกลียวเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันของผู้คนในสังคม หากประเพณีน้ันดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจําชาติหรือรัฐ ใน
จารึกแม่บุญตะวันออกนอกจากจะสะท้อนประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครองรวมทั้งศาสนา
และความเช่ือในขณะที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงปกครองอาณาจักรแล้ว ประเพณีวัฒนธรรมก็
เป็นสาระสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่พบในจารึกแม่บุญตะวันออกด้วย ดังจะได้กล่าวเป็นลําดับไป 
 
พิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ 

ประเพณีวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นในจารึกแม่บุญตะวันออกผู้วิจัยพบว่าเป็นประเพณีที่
เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรากฏประเพณีวัฒนธรรมสําหรับชน
พ้ืนเมืองมากนัก และเน่ืองจากศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่ออาณาจักรกัมพูชาโบราณเป็นอย่างย่ิง 
และชาวกัมพูชาที่รับรูปแบบต่างๆ จากอินเดียก็มีศรัทธาต่อศาสนาอย่างเคร่งครัด ทําให้มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย และในการดําเนินชีวิตต้องเก่ียวข้องกับกับพิธีกรรมและข้อปฏิบัติต่างๆ ทาง
ศาสนา สําหรับพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์มีความสลับซับซ้อน เน่ืองจากได้แบ่งกลุ่มคนออกเป็น
วรรณะและได้กระจายรูปแบบอันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต่างๆ กันจึงยากที่จะพรรณนาได้
หมดสิ้น และในจารึกส่วนใหญ่จะกล่าวเน้ือความถึงแต่เพียงสั้นๆ เท่าน้ัน  ดังน้ัน ในส่วนหัวข้อของ
พิธีกรรมทางศาสนาน้ีผู้วิจัยจะนําเน้ือความท่ีเก่ียวข้องของพิธีกรรมที่เห็นว่าสําคัญมาศึกษาวิเคราะห์ 
ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

พิธีศราทธ์ (§raÆddha) 141
 เป็นพิธีที่เก่ียวข้องกับการทําบุญ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

พิธีศราทธ์เก่ียวกับงานอวมงคล พิธีนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายโดยเฉพาะ ส่วนอีก
ประเภทหน่ึงพิธีศราทธ์เกี่ยวกับงานมงคลมีจุดประสงค์เพ่ือความสุขความเจริญของผู้มีชีวิตอยู่142 พระ
เจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 นอกจากทรงเป็นธรรมราชาผู้ฝักใฝ่ในการบุญทํานุบํารุงพระศาสนาดังได้กล่าว
ไว้ในเบ้ืองต้นแล้ว การโปรดให้สร้างปราสาทแม่บุญตะวันออกก็เพ่ือทําบุญอุทิศให้แกดวงพระวิญญาณ
ของพระราชบิดาและพระราชมารดาพร้อมทั้งบรรพบุรุษ ดังปรากฏในโศลกที่ 201-210 ซึ่งมีเน้ือหา
เก่ียวกับการถวายเคร่ืองใช้สอยและสิ่งต่างๆ แด่เทพเจ้าเพ่ืออุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษ และการนับถือผี
บรรพบุรุษน้ีน่าจะเป็นความเช่ือที่มีมาแต่ด้ังเดิมของชนพ้ืนเมืองด้วยซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการนับถือผีสาง

                                                            
141ภาษาบาลีเรียกว่า กัลปนา หมายถึง ท่ีหรือสิ่งอ่ืนท่ีเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัด, ส่วนบุญท่ี

ผู้ทําอุทิศให้แก่ผู้ตาย ดู พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ังท่ี 8 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2538), 11. 

142อารี วิชาชัย, ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (กรุงเทพฯ: ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), 75. 
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เทวดาโดยตรง จะว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้143 พิธีทําบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนม์หรือผีบรรพบุรุษน้ี ได้ถูก
ผนวกเข้ากับการรับศาสนาของอินเดีย ซึ่งการนับถือบรรพบุรุษน้ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับระเบียบปฏิบัติ
และประเพณีของครอบครัว ดังตัวอย่าง คือ 
 

   แม้ในที่นั้น พระองค์ก็ได้ทรงให้สร้างศิวลึงค์ และรูปประติมาของศรวาณีสององค์ 
อันงดงาม อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลแก่บรรพบุรุษ (202) 

 

   พระองค์ทรงได้รับเกียรติยศจากพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ผู้บริบูรณ์ 
แม้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็ทรงเป็นผู้รู้ขอบเขตแห่งศีลธรรม ได้ทรงสร้างพระศิวะและพระนาง
ปารวตีทั้งสองเหล่านี้ เพื่อความร่มเย็นของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์ 
พร้อมกับพระภโวทฺภวะ (พระศิวะ) (207) 

 

   พระองค์ผู้มีความกล้าหาญเสมอด้วยจอมเทพ ได้ถวายแล้วซึ่งกองแห่งทรัพย์สมบัติ 
อันบริบูรณ์ทั้งมวลที่ส่องประกายด้วยโภคะนับพันอันเจิดจ้าจากรัตนะ ในเทพเหล่านั้น (209) 

 

   พระองค์ผู้เป็นเหมือนดวงจันทร์ของพระราชา (ผู้เป็นราชาแห่งแม่น้ํา) ทรงเพิ่มพูน
มหาสมุทรแห่งการบุญ แก่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีพระเจ้าศรีอินทรวรมันเป็นต้น และได้
ทรงทําให้เสมอกับอาณาเขตของพระองค์ (204) 

 

จากสองโศลกข้างต้น เราจะเห็นได้ถึงความเช่ือที่ว่า การทําบุญอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ 
ล่วงลับไปแล้ว มีผลถึงผู้ท่านเหล่าน้ันคือช่วยเพ่ือพูนบุญกุศลและความร่มเย็นแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไป
แล้ว หมายความว่าเพ่ือให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในปรโลก โดยที่สุดเมื่อว่าตามคัมภีร์ลัทธิไศวนิกายแล้วเพ่ือให้
ท่านเหล่าน้ันได้ไปอยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้า ดังจะเห็นได้ว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงถวาย
สิ่งของและรัตนะเป็นอันมากอุทิศถวายเหล่าวทวยเทพ พร้อมทั้งอุทิศบุญถวายพระราชบิดาและพระ
ราชมารดาภายใต้เทวรูปของพระศิวะและพระนางอุมาเทวี กิจเช่นน้ีแสดงถึงหน้าที่ของบุตรธิดาที่พึง
กระทําต่อบุพการีผู้ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของทายาทผู้ยังอยู่ 
และคงเป็นกิจที่ทําในช้ันสามัญชนด้วย ต่างกันแต่เพียงว่าในราชสํานักมีราชพิธีที่ยุ่งยากซับซ้อน
มากกว่าต้องทําให้ถูกต้องตามหลักคัมภีร์ทางศาสนา ทั้งย่ิงใหญ่เอิกเกริกตามความเหมาะสมแก่
สถานภาพและฐานนันดร ทั้งมีการกําหนดฤกษ์ยามที่ถูกต้องและเป็นมงคล เช่น ในโศลกสุดท้ายได้
กล่าวถึงการประดิษฐานลึงค์ที่ช่ือว่าศรีราเชนทเรศวระ พร้อมด้วยรูปเคารพต่างๆ มีฤกษ์ยามกําหนดไว้
ชัดเจน คือ 

                                                            
143ประพจน์ อัศววิรุฬหการ, “ความเชื่อและศาสนากับสังคมไทย,” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ไทย

ศึกษา หน่วยท่ี 6 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช), 279-322. 
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   ในปีแห่งพระราชาของชาวศกะที่ถูกนับแล้วด้วยลูกเต๋าภูเขาและเทพวสุ (874) ในวันขึ้น 
11 คํ่า เดือนมาฆะ (เดือน 3) อันเป็นมงคล เมื่อพระจันทร์อยู่ในนักษัตรที่ 11 (ภวะ) ชั่วขณะ
หนึ่ง แล้วเคล่ือนไปสู่ราศรีพฤษภครึ่งหนึ่ง ลึงค์ที่ชื่อว่าศรีราเชนทเรศวระน้ีถูกทําให้มั่นคงอย่าง
ยิ่งในที่นี้ พร้อมด้วยรูปเคารพทั้งหลายเหล่านี้ ของพระเศาริ (พระวิษณุ), พระแม่เคารี, พระ
ศิวะ และพระพรหมา” (218) 

 

 ส่วนในจารึก Prasat Komphus K.668144 ในส่วนที่เป็นภาษาเขมรได้กล่าวว่า พราหมณ์ 
ทิวากรภัฏฏะได้ทําพิธีโหมให้แก่พระเจ้าราเชนทรวรมันเพ่ืออุทิศ (Ekoddisáta §raÆddha) แด่พระราช
มารดาคือพระนางมเหนทรเทวีหลังจากสวรรคตได้ 20 วัน และพระองค์ได้มอบหมู่บ้านให้ 2 ตําบล
เพ่ือเป็นเคร่ืองทักษิณาทานให้แก่ท่าน  

พิธีกรรมเป็นส่วนประกอบของศาสนา และผู้นับถือศาสนาควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เน่ืองจากพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงศรัทธาในไศวนิกายอย่างมั่นคง ศาสนาพราหมณ์และไสย
ศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้องกับอิทธิพลของผู้มีอํานาจเหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งสะท้อนความเช่ือและพิธีกรรม 
การประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏในจารึกจึงเป็นไปตามแบบศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกายเป็นหลัก ใน
โศลกที่ 210 มีการบันทึกไว้ว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันทรงทําการบูชาซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ศรุติและคัมภีร์
สมฤติของไศวนิกายแด่เหล่าเทพท้ังหลายในที่นี้ตลอดทั้งเดือน แสดงให้เห็นถึงการศึกษาลัทธิศาสนา
พราหมณ์ได้แพร่หลายไปในอาณาจักรกัมพูชาโดยเหล่าพราหมณ์ผู้มีฐานันดรสูงผู้มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในราชสํานักและศาสนสถาน และได้ส่งเสริมความรู้ด้านอ่ืนๆ ใน
ชุมชนชาวกัมพูชา ดังที่ปรากฏในจารึก เช่น คัมภีร์พระเวท เวทางคะ อุปนิษัท กาวยะ และปุราณะ 
ตลอดถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันก็ทรงได้รับการยกย่องอยู่เสมอว่าได้ทําพิธีถวายนํ้าโสมแก่เทพเจ้าเป็น
ประจํา (K.958 โศลกที่ 6)145 และทําบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษโดยผ่านทางพิธีกรรมและยัชญพิธีทาง
ศาสนาพราหมณ์ 

ในโศลกที่ 81 สะท้อนให้เห็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ
ในราชสํานักพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยกวีบันทึกรายละเอียดว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มี
ความรอบรู้ในคัมภีร์พระเวท ซึ่งคัมภีร์พระเวทเป็นแบบแผนของการประกอบพิธีกรรมและการสวด
มนต์ทําพิธี การประกอบพิธีกรรมเป็นการป้องกันความพินาศ ทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลและให้พระ
ราชกรณียกิจสําเร็จดังพระราชประสงค์ จึงต้องจัดทําขึ้นตามคัมภีร์พระเวทให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม

                                                            
144

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge, vol. I (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-

Orient, 1937), 167-168. 

    
145

George Cœdès, Inscriptions du Cambodge, vol. VII (Hanoi: Imprimarie d’ Extrême-

Orient, 1964), 142. 
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วิธีการ ทางด้านรูปแบบของการสักการะที่แพร่หลายในสมัยนั้น ได้แก่ การสวดบทสดุดี การระลึกถึง 
การสร้างศาสนสถาน และเทวรูป โดยเฉพาะการสร้างลึงค์อันเป็นตัวแทนของพระศิวะ การถวาย
สิ่งของแด่ทวยเทพ  เพ่ือความสําเร็จประโยชน์ที่ปรารถนา และท้ายสุดเพ่ือสวรรค์และการอยู่ร่วมกับ
เทพเจ้า ดังปรากฏในโศลกตัวอย่าง คือ  

 

   พระองค์ทรงทําราชกิจทุกอย่างสําเร็จแล้ว แม้มีแขนกํายําก็ได้ทรงประดิษฐานเสาหลัก
เหล่านี้ ของพระผู้มีส่ีกร (วิษณุ) และผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา) ด้วย เช่นเดียวกับลึงค์ 8 
รูปของพระผู้มีแปดรูป” (208) 

 

   พระเจ้าราเชนทรวรมันนี้นั้นทรงเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าแผ่นดิน เป็นประดุจดวงอาทิตย์
บนท้องฟ้าแห่งโสมวงศ์ ได้ทรงสร้างศิวลึงค์อันเป็นเครื่องหมายแห่งผู้บรรลุถึงสวรรค์และ
ดินแดนที่ปลอดภัย (206)  

 

และในจารึกโศลกท่ี 205 กล่าว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้เช่ียวชาญ ได้ทรงประดิษฐานเสา
หลักพระเศาริ (พระวิษณุ) พระนางเคารี (พระอุมาเทวี) พระอีศวร (ศิวะ)146 (และ) ศัมภุลึงค์ แม้โดย
ทางทิศใต้ของยโศธรตฏากะ (บารายตะวันออก)” ซึ่งสถานที่ประดิษฐานศิวลึงค์พร้อมรูปเคารพ
ดังกล่าวทางทิศใต้ของบารายตะวันออกก็คือปราสาทแปรรูป ข้อน้ีแสดงให้เห็นว่าปราสาทแปรรูปได้
เร่ิมดําเนินการก่อสร้างแล้ว   
  พิธีสังสการ (samáskaÆraÆhá)147หรือพิธีประจําบ้าน การกล่าวถึงการมีอยู่ของระบบวรรณะ
ในอาณาจักรกัมพูชาซึ่งได้รับต่อมาจากชาวฮินดู และการยกย่องคนสามวรรณะแรก ซึ่งหมายถึง 

                                                            
146ฉบับเดิมของ มเหศ กุมาร ศรัณ และหลุยส์ ฟิโนต์ แปลว่า พระเศาริและพระนางเคารี (ßauri and 

gaurí,  ßauri et ed gaurí) ดู Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre 

Rup Inscriptions of Rajendravarman II), 92; and L. Finot, Inscriptions d’Angkor, 351. 
147 มีจํานวน 12 ประการ คือ  1) ครรภาธาน เป็นพิธีท่ีจัดข้ึนเม่ือทราบว่าต้ังครรภ์ 2) ปุงสวัน เป็นพิธี

ปฏิบัติต่อเด็กในครรภ์ท่ีเข้าใจว่าเป็นเพศชาย 3) สีมันโตนยัน เป็นพิธีตัดผมหญิงมีครรภ์ 4) ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร 
5) นามกรรม พิธีตั้งชื่อเด็ก 6) นิษกรมณะ พิธีนําเด็กออกไปดูแสงอาทิตย์ยามเช้า 7) อันนปราศัน พิธีป้อนข้าวเด็ก  
8) จูฑากรรม พิธีโกนผมไว้จุก เม่ืออายุได้ 3 ขวบ 9) เกศานตกรรม พิธีตัดผม ถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ตัดเม่ืออายุ 16 
ปี ถ้าวรรณะกษัตริย์ ตัดเม่ืออายุ 22 ปี ถ้าวรรณะพราหมณ์ตัดเม่ืออายุ 24 ปี 10) อุปนยัน พิธีเข้ารับการศึกษา พวก
วรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ จะต้องทาพิธีเข้ารับการศึกษา และเม่ืออาจารย์ในสานักนั้นๆ รับเด็กไว้แล้วก็จะ
สวมสายธุรา หรือยัชโญปวีต ผู้ท่ีได้สวมสายน้ีแล้วก็เรียก ว่า ทวิชาติ 11) สมาวรรตน์ พิธีกลับบ้าน จัดขึ้นเม่ือเด็ก
หนุ่มสาเร็จการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน 12) วิวาหะ พิธีแต่งงาน พิธีสังสการทั้ง 12 ประการ ถ้าเป็นผู้หญิงห้าม
ทาพิธีอุปนยันอย่างเดียว นอกน้ันทําได้หมด และห้ามสวดคัมภีร์พระเวท เพราะเป็นคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิท่ีสงวนเฉพาะ
ผู้ชาย และคนบางวรรณะเท่านั้น ดู อารี วิชาชัย, ปรัชญาธรรมของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, 11; และ Monier 

Williams, Sanskrit-English Dictionary, 1120. 
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กษัตริย์ พราหมณ์ และแพศย์ ในโศลก 84 ย่อมแสดงให้เห็นถึงหลักพิธีกรรมที่เราควรทราบได้ เพราะ
ชาวฮินดูเองย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ต้องประพฤติตามวรรณะของตน พิธีดังกล่าวคือพิธี
สังสการ ซึ่งได้กําหนดไว้ในมารวธรรมศาสตร์ หรือมนูญศาสตร์ ว่าเป็นพิธีที่คนในวรรณะกษัตริย์ 
วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์ต้องปฏิบัติ ซึ่งจัดเป็นพิธีประจําบ้านอันแสดงให้ถึงหลักการดําเนินชีวิต
และพิธีกรรมที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของผู้คนที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันโดยจะต้องมีพราหมณ์เป็นผู้กระทําพิธี 

พิธีกรรมการเบิกพระเนตรเทวรูป ในโศลกที่ 203 ได้กล่าวถึงพิธีกรรมที่น่าสนใจคือการ
สถาปนาเทวรูป ทําพิธีเบิกพระเนตรเทวรูปและมอบถวายเคร่ืองใช้สอยของบูชา ดังน้ี  
 

   ในเดือนแห่งการสถาปนาน่ันเอง พระศิวะพระนามว่าศรีภัทเรศวระ นอกจากเครื่องใช้
สอยแล้ว พระองค์ทรงทําพิธีเบิกพระเนตรเทวรูปทั้งหลาย ทั้งในที่อื่นด้วย พร้อมด้วยของบูชา
อีกหลายอย่าง (203) 

 

จากโศลกน้ี ทําให้เราได้ทราบถึงราชกิจของผู้เป็นกษัตริย์หลังจากประดิษฐานเทวรูปยัง
ศาสนาสถานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว พิธีกรรมที่สําคัญต่อมาคือพิธีเบิกพระเนตรเทวรูป ถึงแม้พิธีกรรมน้ี
เราไม่สามารถทราบได้ว่าในสมัยน้ันกระทํากันอย่างไร หรือทําตามคัมภีร์ใด แต่สามารถสันนิษฐานได้
ว่าน่าจะเป็นราชประเพณีที่สําคัญที่กษัตริย์จะต้องทําพิธีด้วยพระองค์เองและเป็นการเริ่มต้นงานเฉลิม 
ฉลองศาสนสถานที่ได้ก่อสร้างสําเร็จเพ่ือเปิดใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ ประเพณีเบิกพระเนตร
เทวรูปน้ี ยังคงได้รับการสืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจบัุนรวมทั้งพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปก็คงได้รับ
อิทธิพลจากลัทธิความเช่ือน้ีเช่นกัน 

การบูชาไฟ จัดเป็นพิธีกรรมที่สําคัญในอาณาจักรกัมพูชา เป็นพิธีเคารพบูชาเน่ืองใน
ศาสนาพระเวทเพราะพระอัคนีจัดเป็นเทพสําคัญดังปรากฏในหน้าแรกของคัมภีร์ฤคเวทและเป็นเทพ
ประธานในยัญพิธีทั้งปวง โดยเช่ือกันว่าพระอัคนีเป็นเทพปุโรหิตและเป็นทูตส่งสารพร้อมทั้งเคร่ือง
สังเวยให้แก่ทวยเทพที่ผู้ทํายัชญพิธีได้กล่าวถึงและมอบเคร่ืองสังเวยไปให้148 ดังปรากฏในฤเวท มณฑล
ที่ 1 สูกตะที่ 1 ว่า “ข้าแต่พระอัคนี การบวงสรวงบูชาจะสมบูรณ์ได้เพราะท่านเป็นผู้นําเคร่ืองสังเวย
ไปถวายแก่ทวยเทพ”149 ถึงแม้อาณาจักรกัมพูชาจะมิได้นับถือศาสนาพระเวทแต่ก็ให้ความสําคัญอย่าง
ยิ่งต่อคัมภีร์พระเวทและบทสวดในพระเวท คําศัพท์เก่าแก่และรูปแบบที่สําคัญเกี่ยวกับการบูชาไฟจึง
ปรากฏให้เห็นในจารึกหลักต่างๆ เพราะทั้งพระอัคนีและพระอาทิตย์บางครั้งก็รวมอยู่กับพระอีศวร 
และหมายถึงแสงสว่างประจําโลกที่ออกมาจากองค์พระอีศวร เช่นเดียวกับการบูชาพระอีศวรในรูป 
ศิวลึงค์ ซึ่งต้องทําเป็นประจําบ่อยคร้ัง อาณาจักรกัมพูชาจึงมีพิธีเคารพบูชาพระอัคนีร่วมกับพระอีศวร 

                                                            
148

A. Berridale Keith, The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads (Delhi: 

Motilal Banarsidass, 1976), 159. 
149

H.H. Wilson, Rág-Veda Samhitaá, Vol. I (Delhi: Nag Publishers, 1977), 3. 
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ตัวอย่างในจารึกปราสาทแปรรูป โศลกที่ 115 กวีใช้คําที่เก่าที่มาจากคัมภีร์พระเวท เช่น คําว่า 
“สามิเธนี” (การสาธยายขณะบวงสรวงบูชาไฟ)  หรือคําที่มีใช้กันมากในจารึกทั่วไป เช่น คําว่า 
“โหตฤ” (ปุโรหิต) ซึ่งนอกจากจะหมายถึงพราหมณ์ผู้รักษาไฟผู้ทําพิธีแล้ว ยังหมายถึงพราหมณ์ทั่วไป
ด้วย คําว่า “ยัชญะ” หมายถึงสิ่งของที่ถวาย ส่วนยัชญมานะ หรือ ยัชวัน หมายถึงผู้เป็นเจ้าภาพใน
การประกอบพิธีบูชายัญ และคําเก่าอ่ืนๆ ที่มาในศาสนาพระเวทอันเป็นศาสนาเก่าแสดงให้เห็นถึงหลัก
พิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการบูชาไฟได้เป็นอย่างดี จารึกปราสาทแปรรูป โศลกที่ 65 ว่า ไฟซึ่งมีสีดังทอง
ได้รับเคร่ืองสังเวยที่ถูกให้โดยปุโรหิต มีเสียงไพเราะเหมือนเปล่งเสียงสูงร้องว่าชัยๆ ปรากฏเป็นเปลวมี
ยอดม้วนเป็นทักษิณาวัฏ (suvarnáavarnáas  suruvo vitírnánáam  purodhasaÆ  havyam upaÆddaÆhá 

pradaksáináaÆvarttaßikhaś śikkhíva dideśa yasmai jayaśabdam uccaihá ) ซึ่งตรงตามฤคเวทท่ีว่า
พระอัคนีคือปุโรหิตที่แท้จริงในยัชญพิธี 

  ทั้งพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ก็ทรงเป็นผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการบูชายัชญ และยัชญ
พิธี โดยพระองค์ทรงเป็นมีมางสกะ ดังปรากฏในจารึกปราสาทแปรรูปโศลกท่ี 107 และโศลกที่ 239 
ได้กล่าวว่า พระองค์เรียนมีมางสาจากพราหมณ์ช่ือว่าศรีโสเมศวรภัฏฏะแล้ว พระองค์จึงได้ถึงความ
เป็นนักปราชญ์เก่ียวกับคัมภีร์ของพราหมณ์จนสามารถสอนผู้อ่ืนได้ ปรัชญามีมางสาแยกเป็น 2 คือ 
ส่วนที่กล่าวถึงพระเวทตอนต้นเรียกว่าปูรวมีมางสาซึ่งเน้นในเร่ืองพิธีกรรม (KarmakaÆnádáa)150 และ
ส่วนที่กล่าวถึงพระเวทตอนปลาย เรียกว่าอุตรมีมางสา เน้นความรู้ของพระเวท (JnÁaÆnakaÆnádáa) ซึ่ง
ต่อมาพัฒนาเป็นเวทานตะ พระองค์น่าจะทรงศึกษารูปแบบและพิธีกรรมจากปูรวมีมางสาจนเป็น
ผู้เช่ียวชาญจึงได้ปรากฏพิธีกรรมอันหลากหลายในสมัยพระองค์ซึ่งส่วนมากจารึกได้กล่าวไว้แต่เพียง
สังเขปเท่าน้ัน การบูชาไฟนับว่าเป็นพิธีกรรมอันสําคัญในอาณาจักรกัมพูชามาต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระ
นคร จึงปรากฏในจารึกหลายหลัก เช่น จารึก Phnom Sandak, K.192 (พ.ศ.1499) ได้กล่าวถึง
พิธีกรรมเกี่ยวกับไฟอันศักด์ิสิทธ์ิ (vrahá vleṅ) โดยพราหมณาจารย์นามว่าภควัน และมีเรื่อยมาจนถึง
สมัยหลัง เช่น จารึกปราสาทสรังแง ในพ.ศ.1426 ซึ่งได้กล่าวว่าราชปุโรหิตของพระเจ้าอินทรวรมันคือ
พราหมณ์นันทิกาจารย์ ได้ประดิษฐานไฟอันศักด์ิ (devaÆgni) จารึกตระพังโรปู ในพ.ศ.1545 และจารึก
สําโรง ในพ.ศ.1622 ก็ได้กล่าวถึงเช่นกัน (vrahá vleṅ)151  

การสังเวยตามคัมภีร์พระเวทซึ่งจารึกในอาณาจักรกัมพูชา มี 2 อย่าง คือ การสังเวยตาม
พิธีลักษโหม (การสังเวยแสนคร้ัง) เช่นที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 92 ว่า “การบูชาที่
เกิดจากอถรวเวทนับแสนครั้ง” และ พิธีโกฏิโหม (การสังเวยสิบล้านคร้ัง) เช่น ที่ปรากฏในจารึกปักษี

                                                            
150เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ศรุติท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและยัชญพิธี ดู Monier Williams, Sanskrit-

English Dictionary, 258. 
151กมเลศวร ภัฏฏาจารยะ, ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม, แปลโดย หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

, 179-180. 
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จํากรง โศลกที่ 19152 ว่า “(พระเจ้าชัยวรมันที่ 2) ผู้ปราบเทพผู้ทําพิธีสังเวยร้อยคร้ัง (พระอินทร์) ด้วย
พิธีโกฏิโหม” ซึ่งกษัตริย์เขมรได้ทรงกระทําทุกปี  นอกจากน้ีอาณาจักรกัมพูชาโบราณยังให้
ความสําคัญกับพรหมยัชญะ ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ใน 5 พิธี (panÁcamahaÆyajnÁa) ซึ่งต้องท่องบ่นพระเวทและ
คัมภีร์อ่ืนๆ จารึกปราสาทบันทายศรีกล่าวว่าต้องทําเป็นประจํา (acchinnamá) จึงมีความสําคัญมาก 
และจารึกสด๊ก ก๊ก ธม (Sdok Kak Thomá) กล่าวว่าเป็นส่วนหน่ึงของพิธีอันศักด์ิสิทธ์ิ ก่อนจะเริ่มพิธี
ราชาภิเษก ส่วนในจารึกแม่บุญตะวันออก มีตัวอย่างดังน้ี 
 

   พระองค์ทรงทําให้ช่วงกลางวันและพระเกียรติยศของพระอินทร์ไปสู่ความมัวหมอง
พร้อมๆกัน ด้วยควันทั้งหลายจากการบูชาที่เกิดจากอถรวเวทนับแสนครั้งที่ขึ้นไปจนถึงสวรรค์ 
บดบังลําแสงของพระอาทิตย์เสียส้ิน (92) 

 

   แม้ทุกวันนี้ พระสุริยะเทพก็ยังโคจรไปด้วยม้าของพระองค์ซึ่งมีการเห็นที่ถูกบดบัง
ด้านบน จึงนําทางไปหลงทิศเพราะควันทั้งหลายอันหนาทึบในการบูชายัญของพระองค์ ตลอด
กาล (125) 

 

   เมื่อพระองค์ทรงทําการบูชายัญเป็นร้อยครั้งตลอดกาล แม้ในศรัทกาล พระองค์ก็ได้ทรง
ทําให้เกิดเมฆ ด้วยเมฆที่เกิดจากควันซึ่งแผ่กระจายไป เหมือนเมฆครึ้มดําในฤดูฝน (154) 

 

   นางศจีครั้นเห็นการบูชายัญของพระองค์ เพราะกลัวว่าพระอินทร์จะความเส่ือมจาก
ตําแหน่ง จึงทําเป็นมีน้ําตานองหน้าจริงๆ โดยแสร้งสัมผัสควัน (192) 

 

นอกจากน้ีจารึกยังกล่าวว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงใช้พระเศียรหรือชีวิตของ
กษัตริย์ผู้เป็นอริราชศัตรูมาเป็นเคร่ืองบูชาและเช้ือเพลิง พร้อมทั้งทรงนําพระเกียรติยศของพระองค์มา
เป็นเคร่ืองทักษิณาแก่เหล่าพราหมณ์ กวีแสดงนัยถึงพระเกียรติยศของพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร และ
ขจรขจายไปไกล จนไม่สามารถกล่าวได้หมดสิ้น เช่น 
 

   (พระองค์) ผู้ทรงเกื้อกูลแก่การบูชาด้วยการยังมนตราให้สําเร็จ ทรงนําไปแล้วซ่ึงดอกบัว
คือหน้าของศัตรูทั้งหลาย ที่ไฟคือดาบอันถูกจุดแล้ว ได้ก่อให้เกิดราชอาณาจักรของพระองค์ 
(117) 

 

   ในการบวงสรวงบูชาด้วยเช้ือเพลิงคือข้าศึกทั้งหลายนี้ พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึง
เครื่องทักษิณาที่ไม่มีวันหมดส้ินคือพระเกียรติแก่เหล่าพราหมณ์ทั่วทิศ (126) 

 
 

                                                            
152

R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja, 188. 
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เครื่องใช้สอย 
ในจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 201 พบว่ามีการถวายเครื่องใช้สอยแก่เทพเจ้า คือ  

ศิวิกา (เสลี่ยง) ส่วนเครื่องใช้สอยที่น่าสนใจและถูกกล่าวถึงในจารึกคือ กระจกเงา ปรากฏมีการใช้
กระจกเงาในช่วงเวลาน้ัน โดยในจารึกแม่บุญตะวันออกกล่าวถึงกระจกเงาไว้ในโศลกที่ 35, 79 และ
โศลกที่ 97 ดังตัวอย่างข้อความท่ีปราฏ คือ 
 

   พระองค์ทรงถวายเครื่องใช้สอยทั้งหลายที่ยังไม่เคยมี เช่น ศิวิกา (เสล่ียงหรือคานหาม) 
เป็นต้น เพิ่มมากขึ้น แด่ศิวลึงค์ชื่อสิทเธศวรอันศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขาที่เมืองสิทธศิวปุระ (201) 

 

   สําหรับความงดงามแห่งพระวรกายของพระองค์แล้ว จะหาอุปมาสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีข้อ
ตําหนิ (สมบูรณ์) เช่นนั้นได้ ณ ที่ใดเล่า ภาพสะท้อนของพระองค์ซึ่งปรากฏที่พื้นกระจกเป็นส่ิง
ที่ไม่คู่ควรมาเปรียบเทียบกับพระองค์เลย (35) 

 

การบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับกระจกเงาในโศลกข้างต้นทําให้พบข้อเท็จจริงประการ
หน่ึงว่าวัฒนธรรมในราชสํานักสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีการใช้กระจกเงาในราชสํานักแล้ว
และอาจสันนิษฐานได้ว่ากระจกเงาเป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกสําหรับการแต่งตัวหรือใช้ส่องหน้า
สําหรับคนช้ันสูง นอกจากในราชสํานักจะมีการใช้กระจกเงาในหมู่ขุนนางระดับสูงรวมทั้งสตรีช้ันสูงก็
น่าจะมีกระจกเงาใช้ด้วย 

 
จารึกแม่บุญตะวันออกแม้จะแต่งขึ้นในรูปของฉันทลักษณ์พรรณนาถึงชีวประวัติและ

เหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 แต่ก็ได้ปรากฏภาพสะท้อนทางด้านต่างๆ อัน
ประกอบด้วยแนวคิด ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทางด้านศาสนาและปรัชญา 
รวมถึงด้านประเพณีวัฒนธรรม ดังได้กล่าวมา จึงสรุปได้ดังน้ี 

กวีได้พรรณนาว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านพร้อมทั้ง
รูปลักษณ์อันโดดเด่นงดงาม ได้รับการศึกษาอบรบมาอย่างดีต้ังแต่ทรงพระเยาว์ โดยได้สืบสายสกุลมา
จากวรรณะที่บริสุทธ์ิและสูงส่งระหว่างพราหมณ์และกษัตริย์เป็นลําดับมา ทรงมีลักษณะผู้นําที่ดีและ
เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถด้านการรบอย่างฉกาจฉกรรจ์ พระราชอํานาจของพระองค์แผ่ขยายเป็นที่
ประจักษ์และยอมรับของกษัตริย์ทั้งหลายในอาณาจักรและละแวกใกล้เคียง พระองค์จึงนับว่าเป็น
กษัตริย์กัมพูชาในอดีตที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หน่ึงในประวัติศาสตร์กัมพูชา 

ด้านการเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครองที่ปรากฏเป็นแบบระบอบราชาธิปไตย ที่
เรียกว่าเทวราชา ได้แนวความคิดมาจากศาสนาพราหมณ์ ที่ถือว่าเทพเจ้า คือพระศิวะและพระ
นารายณ์ได้อวตารลงมาเป็นกษัตริย์ กษัตริย์จึงเป็นผู้มีพระราชอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือทุกสิ่งทุก
อย่าง มีความศักด์ิสิทธ์ิ ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ซึ่งหน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ เป็นผู้มีอํานาจโดย
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เด็ดขาด และแม้กษัตริย์จะทรงมีอํานาจอยู่อย่างล้นพ้น แต่ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรี
เป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ไม่ใช่ผู้มีอํานาจสูงสุด แต่เป็นผู้ใช้อํานาจในทางที่ถูกที่
ควร เป็นธรรมราชา ปกครองแผ่นดินโดยอาศัยทั้งหลักกฎหมายและหลักศีลธรรมควบคู่กันไป สิ่ง
สําคัญคือองค์ประกอบของรัฐรวมทั้งนโยบายภายในรัฐและนโยบายต่างประเทศอาศัยแนวความคิดใน
อรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะเป็นหลัก 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ันแม้ไม่ปรากฏให้เห็นมาก
นักอาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงหลังเพ่ิงเสร็จศึกสงครามและกวีมุ่งเน้นพระปรีชาสามารถในการแผ่พระ
ราชอํานาจของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เป็นหลัก แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม โดยท่ีฐานะ
และบทบาทของคนในสังคมยังคงแบ่งตามระบบวรรณะทั้ง 4 ได้แก่ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และ
ศูทร วรรณะที่ได้การยอมรับคือคนสามวรรณะแรก ชนผู้อยู่ในวรรณะช้ันสูงคือกษัตริย์และพราหมณ์ 
กษัตริย์นอกจากจะมีหน้าที่หลักในการทําศกึสงคราม และปกป้องปกครองบ้านเมืองแล้วยังมีหน้าที่อัน
น่าสนใจอย่างหน่ึงคือการทํานุบํารุงศาสนา เป็นต้น พราหมณ์มีหน้าที่ให้คําแนะนําในด้านต่างๆ อบรม
สั่งสอนในเร่ืองศีลธรรมถ่ายทอด ความรู้และวิทยาการด้านศาสนา นอกจากน้ียังมีหน้าที่ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วย วรรณะท่ีเหลือไม่ปรากฏรายละเอียดในจารึก อย่างไรก็ตามการ
แบ่งชนช้ันวรรณะดังกล่าวเป็นแบบหลวมๆ มิได้เคร่งครัดมากนัก อาจกล่าวได้ว่าสังคมในสมัยน้ันมี
ลักษณะการแบ่งชนช้ันเป็น 2 คือ ชนช้ันผู้ปกครองและชนช้ันผู้ถูกปกครองก็ได้ 

ด้านศาสนาได้กล่าวถึงหลักความเช่ือเรื่องพระตรีมูรติ คือ พระพรหมา พระวิษณุและ
พระศิวะ ผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ โดยมีไศวนิกายเป็นแกนหลัก ซึ่งเป็นลัทธิที่ได้รับ
ความเล่ือมใสศรัทธาในราชสํานัก การศึกษาเรื่องคัมภีร์และวรรณกรรมทางศาสนาพราหมณ์รวมทั้ง
ระบบปรัชญาทั้งหกสํานักของพราหมณ์ คือ เวทานตะ โยคะ สางขยะ นยายะ ไวเศษิกะ และมีมางสา
ก็มีปรากฏชัดเจน ความเช่ือเรื่องเทพช้ันรองและบุคคลสําคัญในวรรณกรรมอินเดียก็ปรากฏอยู่เป็น
จํานวนมากเช่นกัน แม้จารึกส่วนใหญ่จะกล่าวถึงคติความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ แต่ถึงกระน้ันก็มิได้
ปิดก้ันศาสนาอ่ืนๆ เช่น ศาสนาพุทธก็มีผู้นับถืออยู่เช่นกันในรัชสมัยน้ี 

ด้านประเพณีวัฒนธรรม พบว่าให้ความสําคัญกับการทํากัลปนา คือ พิธีเก่ียวกับการ
ทําบุญอุทิศสิ่งของและทรัพย์สมบัติเพ่ือเทพเจ้าทางศาสนาพราหมณ์ เพ่ืออุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพบุรุษ
ผู้ล่วงลับได้ไปสู่สุคติภูมิในปรโลก และเข้าถึงความเป็นหน่ึงเดียวกับเทพจ้า ราชพิธีที่สําคัญคือการ
ประดิษฐานเทวรูปยังศาสนสถานต่างๆ และพิธีเบิกพระเนตรเทวรูป รวมทั้งการบําเพ็ญบุญและ
พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ทั้งน้ียังพบว่ามีการใช้กระจกเงาในราชสํานักด้วย 

ภาพสะท้อนต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกซึ่งนําเสนอในบทนี้เป็นเพียงส่วน
หน่ึงของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระนครช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 
โดยผ่านมุมมองของผู้บันทึกเหตุการณ์ลงในศิลาจารึกแม่บุญตะวันออก การจะให้ความกระจ่างหรือ
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อธิบายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โดยภาพรวม จําเป็นต้องใช้ข้อมูลจากรึกหลักอ่ืนๆ มาประมวลเข้า
ด้วยกัน จึงจะทําให้เกิดความกระจ่างแจ้งดีย่ิงข้ึน 
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บทที่ 5 

การศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออกในเชิงวรรณศลิป ์
 

คําว่า วรรณคดี ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 ให้นิยามว่า วรรณคดี 
น. วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด1 และจารึกแม่บุญตะวันออกก็
สะท้อนให้เห็นอัจฉริยภาพของกวีผู้แต่งว่ามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาสันสกฤตเป็นอย่างดี 
เน้ือหาและถ้อยคําที่กวีใช้แต่งจารึกมีคุณค่าในเชิงวรรณคดีอย่างชัดเจน กวีใช้ภาษาและรูปแบบการ
ประพันธ์ตามลักษณะของการแต่งบทกวีนิพนธ์ สร้างรสวรรณคดี และอลังการอย่างหลากหลาย จึงจัด
ได้ว่าจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นวรรณคดีตรงตามความหมายที่ได้กําหนดไว้ เน้ือหาในบทที่ 4 ผู้วิจัย
จะแบ่งหัวข้อในการอภิปรายเป็น 4 ส่วนเพ่ือแสดงเป็นลําดับไปโดยจะเริ่มจาก (1) การศึกษาจารึก 
แม่บุญตะวันออกในเชิงวรรณศิลป์ด้วยทฤษฎีสันสกฤต (2) กวีและรูปแบบคําประพันธ์ (3) อลังการ  
 

การศึกษาจารึกแม่บุญตะวันออกในเชิงวรรณศลิป์ด้วยทฤษฎีสันสกฤต 
 

  การถ่ายทอดเรื่องราวเป็นบทร้อยกรองในจารึกของอาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่สมัยก่อน
เมืองพระนคร จนถึงสมัยที่ได้สลักจารึกแม่บุญตะวันออกหลักนี้อันเป็นสมัยเมืองพระนครในรัชสมัย
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 พบว่าจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นจารึกที่มีความยาวมากที่สุดคือมีถึง 
218 โศลก ทั้งพบว่าบทร้อยกรองที่ใช้มีความลึกซึ้งสละสลวย ศิลาจารึกสําหรับนักภาษาศาสตร์จะให้
ความรู้ด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ และอักขรวิธี ส่วนนักวรรณคดีจะมองว่าศิลา
จารึกในอาณากัมพูชาคืองานเขียนที่เป็นวรรณคดีประเภทจารึกซึ่งบันทึกเร่ืองราวในอดีตในสมัยนั้นๆ 
และผลงานของกวีโบราณในอาณาจักรกัมพูชาที่จารึกด้วยภาษาสันสกฤตเป็นที่ยอมรับของผู้ศึกษา
ประวัติศาสตร์และภาษาสันสกฤตในกัมพูชาว่า มีความถูกต้องอย่างน่าชมเชย ทั้งการแต่งจารึกแสดง
ถึงผู้แต่งมีความรู้ทางด้านวรรณคดีสันสกฤตอย่างสูง2 มีความวิจิตรลึกซึ้ง ซึ่งทําให้จารึกภาษาสันสกฤต
ในอาณาจักรกัมพูชามีคุณค่ามากย่ิงขึ้น จารึกแม่บุญตะวันออกประพันธ์ขึ้นด้วยภาษาสันสกฤต ทฤษฎี

                                                            
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554), 1100. 
2จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ผู้แปล, “สถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยเก่ียวกับจารึกภาษาสันสกฤตใน

กัมพูชา ข้อสังเกตบางประการ,” โบราณคดี ฉบับพิเศษ ออกในวาระครบรอบ 40 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, (2537): 49-50. 
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ที่เหมาะสมในการนํามาใช้ศึกษาวิเคราะห์จึงควรศึกษาตามแนวทฤษฎีสันสกฤตเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าของงานกวีนิพนธ์ในจารึกให้ประจักษ์แก่ผู้สนใจสืบไป 
    
การประยุกต์ใช้ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤตกับจารึก 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตกับจารึกที่จะกล่าวถึงน้ี หมายถึง การประยุกต์ 
ใช้วรรณกรรมที่ปรากฏบนจารึกในอาณาจักรกัมพูชาซึ่งเป็นวรรณคดีสดุดี หรือวรรณคดีประวัติศาสตร์ 
ลักษณะที่กวีเล่าบันทึกเหตุการณ์ จะแตกต่างจากอาลักษณ์และนักประวัติศาสตร์ กวีสามารถแต่งเติม
จินตนาการและใช้ภาษาได้อย่างไพเราะงดงามเพ่ือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ร่วม เมื่อกล่าวถึงวรรณคดี
สันสกฤตอินเดีย จะหมายถึง วรรณคดี 4 ประเภท คือ 
 1. อาคม หมายถึง งานที่เก่ียวข้องกับศาสนาและปรัชญา เช่น คัมภีร์พระเวท พราหมณะ 
อรัณยกะ และอุปนิษัท เป็นต้น 
 2. ศาสตร์ หมายถึง ตําราเก่ียวกับวิชาการ ซึ่งเป็นตําราเพ่ือศึกษาหาความรู้หรือเพ่ือ
อธิบายขยายความตําราอ่ืนๆ เช่น อัษฏาธยายีของปาณินิ ตําราดาราศาสตร์ ตําราโหรศาสตร์ เป็นต้น 
 3. อิติหาสะ หมายถึง งานเขียนที่มีเน้ือหาอิงประวัติศาสตร์แต่งขึ้นเพ่ือสดุดีวีรบุรุษ เป็น
ตํานานที่เล่าสืบกันมา และภายหลังได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น รามายณะ และมหาภารตะ 
เป็นต้น 
 4. กาวยะ หมายถึง งานเขียนที่มีวรรณศิลป์ หรือเรียกอีกอย่างว่า กวีนิพนธ์ ซึ่งมุ่งสร้าง
อารมณ์สุนทรีย์ เช่น เมฆทูต ศกุนตลา เป็นต้น  
 เมื่อศึกษาถึงเน้ือหาของวรรณคดีทั้ง 4 ประเภท พบว่าแต่ละประเภทมีเน้ือหาที่แตกต่าง
กันออกไป ใน 3 ประเภทแรก ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ืออุดมคติ ปรัชญา ความรู้ และตํานานเร่ืองเล่า แม้ท่ี
เป็นบทร้อยกรอง หรือใช้การเปรียบเทียบ มีการสื่ออารมณ์ก็เพ่ือสะดวกในการจดจํา ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงออกทางอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนเพ่ือให้เกิดสุนทรียะ จึงควรเรียกว่า วรรณกรรม  
เพราะไม่ตรงกับคํานิยามในเบ้ืองต้นที่ว่า วรรณคดี หมายถึง ผลงานที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีความ
งามในเชิงวรรณศิลป์และมีคุณค่าในทางอารมณ์  ส่วน กาวยะ คืองานเขียนที่มุ่งสร้างสุนทรียะ มักมี
เน้ือหาเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยสะท้อนให้เห็นประสบการณ์และช่วงชีวิตของมนุษย์ในระยะเวลาหน่ึง
เป็นงานเขียนที่มีวรรณศิลป์ หรือเรียกว่ากวีนิพนธ์3 ซึ่งตรงตามนิยามความหมายของวรรณคดีตามท่ีให้
นิยามไว้ในเบ้ืองต้น ส่วนจารึกแม่บุญตะวันออก ถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์และถ้อยคําใน
จารึกมีลักษณะสดุดีพระเกียรติคุณของกษัตริย์ซึ่งนักวรรณคดีสันสกฤตเรียกว่าบท “ประศัสติ” 

                                                            
3กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, พิมพ์ครั้งท่ี 2 แก้ไขและ

เพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 9-14. 
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(Praßasti)4 จึงควรเป็นวรรณคดีประเภทอิติหาสะ แต่กวีใช้ลักษณะของกวีนิพนธ์ ซึ่งมีความงดงามและ
มีลักษณะพิเศษเด่นชัดด้านวรรณศิลป์ในการแต่ง จึงจัดอยู่ในวรรณคดีสันสกฤตประเภทกาวยะ 
 
ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต 
  นักปราชญ์ผู้แต่งบทกวีมักให้ความสนใจต่องานที่มีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ และการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งที่เผยแพร่ทรรศนะของแต่ละท่านให้ปรากฏใน 
แวดวงวรรณคดี ปราชญ์ชาวอินเดียก็เช่นกันจากการอ่านงานผู้อ่ืนและงานที่ตนได้เขียนและวิเคราะห์
วิจารณ์แล้ว มักเขียนตําราวรรณคดีขึ้นมาสนับสนุนทฤษฎีที่ตนสนใจทําให้เกิดแนวคิดแตกแขนงเป็น
หลายสํานัก เท่าที่ปรากฏมีทฤษฎีสําคัญอยู่ 8 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีรส ว่าด้วยอารมณ์ของคนอ่าน 
ทฤษฎีอลังการ ว่าด้วยความงามในการประพันธ์ ทฤษฎีคุณ ว่าด้วยลักษณะเด่นของการประพันธ์ 
ทฤษฎีวโกรกติ ว่าด้วยภาษาในการประพันธ์ ทฤษฏีธวนิ ว่าด้วยความหมายแฝงในการประพันธ์ 
ทฤษฎีรีตี ว่าด้วยลีลาในการประพันธ์ ทฤษฎีอนุมิติ ว่าด้วยการอนุมานความหมายในการประพันธ์ 
และทฤษฎีเอาจิตยะ ว่าด้วยความเหมาะสมในการประพันธ์5 ส่วนผู้วิจัยสนใจศึกษาวิเคราะห์ ตาม
ทฤษฎีอลังการ ซึ่งมีปรากฏให้เห็นอย่างโดดเด่นอยู่เป็นจํานวนมากและเหมาะสมแก่การศึกษา
วิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก อันเป็นแนวทางที่บัณฑิตผู้เป็นบูรพาจารย์ด้านจารึกภาษาสันสกฤตใช้
วิเคราะห์จารึกในอาณาจักรกัมพูชาอยู่เสมอ โดยในหัวข้อต่อไปจะได้กล่าวถึงกวีและรูปแบบคํา
ประพันธ์ และต่อจากน้ันจะได้ศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออกตามทฤษฎีอลังการที่ได้กําหนดไว้
ตามจุดประสงค์ของงานวิจัยโดยลําดับ 
 

กวีและรูปแบบคําประพันธ ์
 
กวีในราชสาํนกักัมพูชาและพัฒนาการ 
 แม้ลักษณะความเป็นนักปราชญ์และนักประพันธ์จะเร่ิมต้นจากผู้แต่งบทประพันธ์เป็น
สําคัญ แต่กวีนิพนธ์ประเภทกาวยะ ได้เร่ิมขึ้นในราชสํานักก่อนแล้วต่อมาจึงแพร่หลายออกไปสู่
ประชาชนภายนอก ลักษณะที่สําคัญของกาวยะ คือ การใช้ถ้อยคําสํานวนและโวหารที่แตกต่างจาก
ภาษาของคนธรรมดาทั่วไป โดยเน้นท่วงทํานองการแต่ง การเล่นคํา เล่นอักษร มีความหมายโดยนัย
ลึกซึ้งสะเทือนอารมณ์จึงทําให้กวีมีลักษณะพิเศษกว่าบุคคลทั่วไปอาจจะทั้งการพูดและลีลาการ
                                                            

4
Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary : etymologically and 

hilologically arranged with secial reference to Cognate Indo-Euroean languages (Delhi: Motilel 

Banarasidass, 1979), 695.   
5
P.V. Kane, History of Sanskrit Poetics, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1994). 
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ประพันธ์ ซึ่งกวีในราชสํานักกัมพูชาก็ได้รับอิทธิพลทางด้านต่างๆ ซึ่งมีอินเดียเป็นต้นแบบ ในส่วนน้ีจึง
นําเรื่องกวีและผู้ที่เก่ียวข้องมาปรารภเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในงานกวีนิพนธ์ได้ชัดเจนขึ้น 
 1. กําเนิดกวี 
  กวี (Kavi) ตามรูปศัพท์หมายถึง ผู้คงแก่เรียน มีปัญญาปราชญ์ ฉลาดเฉลียว 
ผู้เช่ียวชาญในการประพันธ์ กําเนิดของกวีในยุคแรกๆ ตามความเช่ือของชาวอินเดียมักเป็นพวกฤษี 
ผลงานการประพันธ์ช้ินแรกๆ เช่ือกันว่า เป็นงานที่กวีผู้เป็นฤษีได้รับการถ่ายทอดโดยฟังมาจากเทพเจ้า 
และสื่อให้มนุษย์ด้วยกันได้รับทราบ เช่น พระเวท เป็นต้น เรียกว่าวรรณคดีศรุติจึงไม่ใช่ผลงานของ
ท่านเหล่าน้ันโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม การรับสารเหล่าน้ันย่อมแสดงให้เห็นความพิเศษของของกวีที่
สามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ ผู้เป็นกวีจึงมักมีความพิเศษแตกต่างจากคนอ่ืนๆ ในอินเดียถือกันว่า 
วาลมีกิผู้แต่งผู้แต่งรามายณะ เป็นกวีคนแรก (อาทิกวี) ที่ประพันธ์งานกวีนิพนธ์ หลังจากน้ันมานับเป็น
จุดเริ่มต้นของกวีอีกหลายท่านและงานประพันธ์อีกมากมาย แต่โดยมากกวีอินเดียโบราณรวมท้ังกวี 
ผู้แต่งจารึกในอาณาจักรกัมพูชา แม้กระท่ังผู้แต่งวรรณคดีไทย มักไม่บอกนามผู้แต่ง ในอินเดียกวีส่วน
ใหญ่เกิดในสกุลพราหมณ์ความสําคัญของวรรณะนี้คือการศึกษาพระเวท และคัมภีร์อ่ืนๆ เช่น 
พราหมณะ อารัณยกะ สูตระ ปุราณะ เป็นต้น เรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์ดังกล่าวนับเป็นวัตถุดิบอย่างดี
ที่กวีจะนํามาขยายความให้เกิดความลึกซึ้ง และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการ
ประพันธ์คัมภีร์และตําราในสมัยต่อๆ มา อันทําให้เกิดวิชาการต่างๆ มากมาย กวีจึงต้องประกอบด้วย
ความรู้หลายแขนงที่ทําให้เกิดงานประพันธ์เป็นที่ช่ืนชมของผู้ที่ตนสื่อสารให้ได้รับรู้ อาทิเช่น ความรู้
ด้านไวยากรณ์ หลักภาษา ความหมายของคํา ฉันทศาสตร์ อลังการศาสตร์ เป็นต้น การแสดง
ความสามารถในงานประพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์จึงเป็นเรื่องที่กวีเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ การ
นําเสนองานประพันธ์ มีทั้งการแสดงงานประพันธ์ในสํานักของตน ในที่ชุมชน และเมื่อมีช่ือเสียงเป็นที่
รู้จักของมวลชน อาจได้เข้าแสดงความสามารถในราชสํานัก เมื่อมีผู้ช่ืนชมและผู้อุปถัมภ์อาจได้เป็นข้า
ราชสํานัก เช่น กาลิทาส ผู้ซึ่งถูกจัดให้เป็นรัตนกวีของอินเดียเป็นต้น หรือพระราชาเองทรงเป็นกวีก็ได้ 
การจะได้รับเกียรติยศและความช่ืนชมช่ืนชอบในผลงานจึงอยู่ที่ความรอบรู้และความสามารถของกวี
เป็นหลัก6 
  ดังได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่ากวีผู้แต่งจารึกในอาณาจักรกัมพูชาก็เหมือนกับกวีใน
อินเดียสมัยโบราณคือจารึกโดยมากมักไม่ปรากฏนามผู้แต่ง และเร่ิมต้นมาจากกวีในราชสํานักก่อน 
โดยเน้ือหาของจารึกและจุดประสงค์ในการแต่งเพ่ือยอพระเกียรติกษัตริย์ เผยแพร่คําสอนหรือหลัก
ปรัชญาทางศาสนา บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น การเผยแพร่วรรณคดีประเภทจารึกจึง
ขึ้นอยู่กับกษัตริย์และเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นสําคัญ กษัตริย์จึงมีบทบาทท่ีสําคัญย่ิงในการเผยแพร่

                                                            
6กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 18-20. 
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วรรณคดีประเภทจารึก ดังน้ัน จึงควรกล่าวถึงกษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางของการสร้างงานวรรณคดี 
รวมทั้งลักษณะที่สําคัญของจารึกในแต่ละรัชสมัย เพ่ือเป็นแนวทางให้เห็นพัฒนาการเกี่ยวกับการแต่ง
จารึกในอาณาจักรกัมพูชาในรัชสมัยต่างๆพอสังเขปสืบต่อไป 
  2. พระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางการสร้างงานวรรณคดีในจารึก 
   จารึกในอาณาจักรกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นงานเขียนที่มีกําเนิดมาจากราชสํานักโดยมี
กลุ่มบุคคลสําคัญในการสร้างงาน 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ นักบวชใน
ศาสนา หรือขุนนางช้ันผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจในสมัยน้ัน โดยมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้สนองงาน ใน
บรรดาท่านเหล่าน้ี กษัตริย์จัดเป็นองค์สําคัญที่เป็นศูนย์กลางสร้างวรรณคดีประเภทจารึก โดยท่ี
พระองค์มีพระราชประสงค์ในการสร้างเอง หรือสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานวรรณคดี การอุปถัมภ์ให้
เกิดงานวรรณคดีประเภทจารึกจํานวนมาก ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพัฒนาการของกวี 
ผู้แต่งและภาพสะท้อนที่ปรากฏในจารึกมีคุณค่าในด้านต่างๆ อย่างมหาศาล ทั้งทําให้วรรณคดีรุ่งเรือง
สืบต่อมา ในส่วนน้ีจึงอาศัยจารึกหลักสําคัญๆ ที่ปรากฏพระนามของกษัตริย์กัมพูชาที่พระองค์ได้สร้าง
หรือมีส่วนในการสร้าง มาเป็นองค์ประกอบสําหรับการวิเคราะห์จารึกแต่ละรัชสมัยโดยใช้ข้อมูลจาก
หนังสือ Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia ของ มเหศ กุมาร ศรัณ7 และ 
หนังสือ Inscriptions of Kambuja ของ อาร์.ซี. มาชุมดาร์8 เป็นหลัก โดยเริ่มจากจารึกต้ังแต่สมัย
แรกเร่ิมก่อต้ังอาณาจักรกัมพูชาคือสมัยเจนละ ราวพุทธศตวรรษที่ 12 อันมีจารึกที่สําคัญในสมัยแรกๆ 
คือจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมันเป็นต้นไป ซึ่งมีข้อมูลปรากฏดังน้ี 
  ในรัชสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ดูเหมือนว่ากวีในราชสํานักกัมพูชาสมัยน้ีซึ่งเป็น
ระยะแรกเริ่มก่อต้ังและขยายอาณาจักร จะต้องตามเสด็จไปทุกที่แม้กระทั้งในคราวทําศึกสงคราม 
หน้าที่ของกวีอาจจะเพ่ือขับร้อง ให้ความบันเทิง หรือเขียนข้อความตามพระราชโองการ เป็นต้น จารึก
ในอาณาจักรกัมพูชาสมัยโบราณ ที่แต่งขึ้นด้วยภาษาสันสกฤต สมัยก่อนเมืองพระนครหรืออาณาจักร
เจนละ ที่ปรากฏพระนามชัดเจน คือ จารึกของเจ้าชายจิตรเสน หรือ พระเจ้ามเหนทรวรมัน 
ตัวอย่างเช่น จารึกสุปัฏนาราม (อบ.9, K.509) และปากน้ํามูล จารึกด้วยอักษรแบบอินเดียใต้ ที่นิยม
เรียกว่าอักษรปัลลวะ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ว่า 
 

[1]  naptaÆ  ßrísaÆrvvabhaumasya   suÆnaß ßrívíravarmmanáahá | 

 ßaktyaÆ nuÆnaÆm kanisátáhopi   bhraÆtaÆ ßríbhavavarmmanáahá || 
[2]   ßrícitrasenanaÆmaÆya  hápuÆrvvamaÆhatalaksáanahá | 

 sa ßrímahendravarmmeti   naÆmabhejebhisáekajam || 

                                                            
7
Mahesh  Kumar  Sharan, Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient Cambodia (New 

Delhi: Abhinav Publications, 1974). 
8
R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja (Calcutta: The Asiatic Society, 1953). 
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[3]  jitvemandeßamakhila-   ṅgirißasyeha bhuÆbhráti | 

 liṅganniveßayaÆmaÆsa   jayacihnamivaÆtmanahá ||
9
 

   พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดทรงพระนามว่าจิตรเสน เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้า
จักรพรรดิ เป็นพระโอรสของพระศรีวีรวรมัน โดยแท้จริงแล้ว แม้ว่าเป็นพระอนุชาของพระเจ้า
ศรีภววรมัน แต่ก็ทรงเป็นพระเชษฐาโดยความสามารถ เป็นผู้มีลักษณะที่ถูกขัดเกลาแล้วในกาล
ก่อน โดยช่ือว่าจิตรเสน พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้น ได้รับพระนามที่เกิดจากการอภิเษกแล้ว
ว่า ศรีมเหนทรวรมัน เมื่อทรงชนะแล้วซึ่งที่นี่ทั้งหมด ได้ทรงให้ประดิษฐานแล้วซึ่งศิวลึงค์ อัน
เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระองค์ในที่นี้10  

 

ตัวอย่างจารึกถ้ําภูหมาใน อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี K.509 
 

[1-2]   ……………………   …………………… | 

[3]   vijitya nikhilan deßaÆ   nasmin deße ßilaÆmayamá | 

  vrásábhamá suthaÆpayaÆmaÆsa   jayasvastimivaÆtmanáahá ||
11

 

   ................................... (เหมือนสองโศลกก่อนหน้านี้) ................ หลังจากทรงชนะที่นี่ทั้ง
หมดแล้ว ได้ทรงให้สร้างพระโคทําด้วยศิลาไว้ในที่นี้ อันเป็นเสมือนความสวัสดีแห่งชัยชนะของ
พระองค์ 

 

  จารึกของเจ้าชายจิตรเสน หรือพระเจ้ามเหนทรวรมัน จากข้อมูลยกที่มาเบ้ืองต้นน้ี 
รวมกับได้รับการตีพิมพ์แล้วทั้งหมดเป็น 11 หลัก แม้รอยจารึกบางหลักจะลบเลือนไปบ้าง แต่เน้ือหา
ใจความหลักในจารึกที่เป็นภาษาสันสกฤตล้วน ซึ่งเป็นจารึกที่มีความยาวไม่มากนัก ที่แต่งได้ยาวที่สุดมี
ความยาว 3 โศลกซึ่งไม่แตกต่างกันเลย แต่การอ่านจารึกของนักจารึกบางคร้ังไม่ตรงกัน ทั้งน้ีอาจ
เพราะความเลือนลางของรูปอักษรหรืออาจเป็นเพราะความผิดพลาดของอาลักษณ์ผู้สลักจารึกก็ได้ 
อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าเป็นจารึกที่ปรากฏในช่วงแรกๆ น้ีมีขนาดค่อนข้างสั้น กระชับรัดกุม โดยเฉพาะ
ในสองโศลกแรกซึ่งเหมือนเป็นกรอบหรือรูปแบบที่วางไว้แบบสําเร็จรูป อาจเน่ืองมาจากมีเวลาใน 
การแต่งไม่มาก และกวีผู้รจนาคงเป็นคนเดียวกันทั้งยังต้องติดตามกองทัพของเจ้าชายจิตรเสน หรือ
พระเจ้ามเหนทรวรมันไปด้วยทุกหนแห่ง 

                                                            
9ต้นฉบับใช้อักษรไทย ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันเพ่ือความสมํ่าเสมอของงานวิจัย ดู ชะเอม  

แก้วคล้าย, “ศิลาจารึกพระเจ้ามเหนทรวรมัน,” ศิลปากร 31, 5 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2530): 79-84. 
10ปรับสํานวนการแปล (ผู้วิจัย) 
11ต้นฉบับใช้อักษรไทย ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันเพ่ือความสมํ่าเสมอของงานวิจัย ดู ชะเอม  

แก้วคล้าย, “ถ้ําปราสาทหรือถํ้าภูหมาใน,” ใน โบราณคดีเขื่อนปากมูล, 75-77. 
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  ภาพสะท้อนจากจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมันแสดงให้เห็นถึง ประวัติความเป็นมา
โดยย่อของกษัตริย์ผู้ให้สลักจารึกว่าทรงเป็นเป็นกษัตริย์นับรบและเป็นการอ้างสิทธ์ิอันชอบธรรมใน
การข้ึนครองราชย์ มีข้อความการประกาศพระราชกรณียกิจที่ทําคือสร้างศิวลึงค์หรือพระโคไว้ ณ 
สถานที่นั้น เพ่ือเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และแสดงนัยแฝงถึงการนับถือพระศิวะของผู้ให้สลัก
จารึก โดยมิได้ระบุศักราชและกวีผู้แต่ง นักปราชญ์ท่านกําหนดได้ว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 โดย
ศึกษาจากจากรูปอักษรที่สลักและพระนามของกษัตริย์ที่ปรากฏ โดยมากจะแต่งด้วยโศลก หรือ 
อนุษฏ ุภฉันท์ ยังไม่ปรากฏลักษณะของอลังการ แต่อลังการแรกที่พบกลับพบในบทร้อยแก้วสั้นๆ มี
ลักษณะเปรียบเทียบแบบอุปมาง่ายๆ ในจารึกช่องสระแจง ว่า “พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดปรากฏ
พระนามว่า ศรีมเหนทรวรมัน ทรงเป็นเหมือนพระอินทร์ผู้ย่ิงใหญ่ (mahendra iva) พระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์น้ัน ได้ทรงขุดบ่อนํ้าอันมีช่ือว่าบ่อนํ้าสังกร12 
  ในรัชสมัยต่อมา คือ รัชสมัยพระเจ้าอีศานวรมัน (พ.ศ.1159-1180) ผู้เป็นพระราช
โอรสของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ในรัชกาลนี้พระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองภวปุระไปทางตอนใต้
ต้ังราชธานีใหม่มีนามว่า อีศานปุระ คือบริเวณกลุ่มโบราณสถานสมโบร์ไพรกุกในจังหวัดกําพงธม มี
การค้นพบจารกึของพระเจ้าอีศานวรมัน หลายหลักทางตอนใต้กัมพูชาทั้งที่กําพงจาม ไพรแวงกันดาล 
และตาแก้ว รวมท้ังเขตจังหวัดจันทบุรีของไทย บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้น จารึกที่พบ
โดยมากจะใช้ภาษาสันสกฤตแบบสั้นๆ ร่วมกับภาษาเขมรโบราณ และมีลักษณะเป็นการยอพระเกียรติ 
และเร่ืองราวกิจกรรมทางศาสนา เร่ิมปรากฏลักษณะกวีนิพนธ์มีการเปรียบเทียบและใช้สํานวนโวหาร
ในบทร้อยกรอง เช่น จารึกบายัง (Bayang) หรือจารึกอังปุ (Ang pu/Vat Pu) จารึกหลักน้ีมีจํานวน 6 
โศลก โศลกที่ 1-5 แต่งด้วยอนุษฏ ุภฉันท์ ส่วนโศลกที่ 6 แต่งด้วยศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ แต่ใช้ในการ
สาปแช่งผู้มีความโลภที่จะขโมยสิ่งที่ถวายให้แก่พระภควัต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 khyaÆtavíryaviśas áenáa  śes áen áeva  mahíbhrátaÆ | 

 ratnojjavalitabhogena  jitamá  śríśaÆnavarmmanáaÆ  || 2
13

 

   ขอพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระศรีอีศานวรมัน ผู้มีทรัพย์สมบัติอันรุ่งโรจน์ 
โชติช่วงด้วยรัตนะ ผู้มีความกล้าหาญอันยวดยิ่งที่ถูกกล่าวขานแล้ว เหมือนนาคชื่อเศษะ จง
ชนะ (แปล-ผู้วิจัย) 

 

  โศลกดังกล่าวน้ี ปรากฏอลังการประเภทเศลษะ คือ การเล่นคํา ซึ่งคําเดียวมีหลายนัย 
โดยโศลกน้ีสามารถแปลได้อีกนัยหน่ีงว่า “ขอพระเจ้าศรีอีศานวรมัน ผู้เป็นราวกับเศษนาค ผู้แบก

                                                            
12กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 82. 
13ต้นฉบับใช้อักษรเทวนาครี ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันเพ่ือความสมํ่าเสมอของงานวิจัย ดู R.C. 

Majumdar, Inscription of Kambuja, 23-24. 
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แผ่นดินไว้ ผู้มีขนดที่โชติช่วงด้วยรัตนะ เป็นเจ้าแห่งพิษที่รุนแรงคือความเก่งกล้าเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
จงชนะ” จากนัยดังกล่าวนน้ียังแสดงถึงอลังการประเภทอุตเปรกษา คือ การแสดงพลังจินตนาการของ
กวีด้วย จึงนับว่าในรัชสมัยน้ีกวีได้ใช้หลักอลังการในการแต่งจารึกแต่ยังคงมีปรากฏไม่มากนัก 
  ในรัชสมัยของพระเจ้าภววรมันที่ 2 ซึ่งได้ครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาคือพระเจ้า
อีศานวรมัน พบจารึกในภาคตะวันออกของไทยหลายหลักเช่น จารึกเขาน้อย K.506 จารึกเขารัง 
K.505 และจารึกวัดกุดแต้ เป็นต้น โดยมากลักษณะการแต่งใช้ภาษาสันสกฤตแบบสั้นๆ หรือผสมกับ
ภาษาเขมรโบราณ นอกจากน้ียังมีที่พบในกัมพูชาอีก 4 หลักคือ K.79, K.483, K.733 และ K.81, ซึ่ง
จารึกหลักสําคัญคือ K.81 หรือจารึกหันไชยซึ่งดูเหมือนว่าจะแต่งขึ้นในรัชสมัยพระองค์และมีการต่อ
เติมในเวลาต่อมา มีจํานวน 47 โศลกแต่งด้วยอนุษฏ ุภฉันท์ทั้งหมด แสดงให้เห็นรูปแบบการแต่งที่ยัง
ไม่หลากหลายยังคงเน้นการใช้อนุษฏ ุภฉันท์เป็นหลัก และเร่ิมปรากฏรูปแบบที่ชัดเจนซึ่งส่งต่อมาถึง
จารึกสมัยหลังคือ เริ่มต้นด้วยการสดุดีเทพเจ้า การกล่าวถึงสายสกุล การยอพระเกียรติกษัตริย์ซึ่ง
สอดแทรกเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์และภาพสะท้อนด้านต่างๆ และกิจกรรมทางศาสนา ลักษณะ
การแต่งประกอบด้วยอลังการตามแบบกวีนิพนธ์ชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายโศลก มีการแสดง
จินตนาการของกวีและการเปรียบเทียบใช้สํานวนโวหารในลักษณะต่างๆ ตามแบบอลังการศาสตร์ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 jitaminduvatamásena  muÆrdhaÆ  gaṅgaÆmá  babhaÆra yahá | 
 umaÆbhruÆbhaṅgajihmormimaÆlaÆmaÆlumivaÆmalaÆmá  || 1 
   ขอชัยชนะจงมีแด่พระศิวะ (ผู้มีพระจันทร์ประดับบนพระเศียร) ผู้ใช้ศีรษะรองรับแม่น้ํา

คงคาที่มีระลอกคล่ืนคดงดเหมือนกับค้ิวที่ขมวด (เพราะความโกรธ) ของพระอุมาที่เหมือน
เถาวัลย์ที่แสนสวย14 

 

  จากโศลกด้านบนน้ี ปรากฏอรรถาลังการท่ีเรียกว่า อุตเปรกษา เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงพลังจินตนาการของกวี โดยกวีมองว่า การท่ีพระศิวะรับพระแม่คงคาเป็นชายาอีกองค์มาไว้บน 
พระเศียรน้ัน พระแม่คงคาจึงแสดงท่าทีหัวเราะเยาะเย้ยพระนางอุมาโดยพ่นนํ้าเป็นฟองสีขาว จึงทํา
ให้พระนางอุมา (ผู้มีผิวดํา) แสดงอาการโกรธจนขมวดคิ้ว นอกจากน้ียังมีศัพทาลังการ หรืออลังการ
ด้านเสียง ที่เรียกอนุปราสะ คือการกล่าวซ้ําเสียงพยัญชนะ m โดยปรากฏถึง 9 คร้ัง และกล่าวซ้ํากลุ่ม
พยัญชนะ 2 ตัว คือ mal โดยปรากฏ 3 คร้ังตามที่ทําตัวหนาไว้ 
  ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ได้ครองราชย์ต่อจากพระบิดารัชกาลของพระองค์
ค่อนข้างยาวนานจารึกของพระองค์พบในอาณาเขตที่กว้างมากคือต้ังแต่วัดภูไปจนถึงอ่าวไทยทางใต้ 

                                                            
14จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอุเทน วงศ์สถิตย์, รายงานการวิจัยจารึกหันไชย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 25-26. 
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ลักษณะการประพันธ์เร่ิมมีรูปแบบฉันทลักษณ์ที่หลากหลายขึ้น (ดูตารางที่ 3) จากสมัยก่อนหน้าที่
โดยมากจะใช้อนุษฏุภฉันท์เป็นหลัก แต่จารึกภาษาสันสกฤตที่พบโดยมากมีขนาดค่อนข้างสั้น พระองค์
คงจะไม่มีรัชทายาทหลังจากสิ้นพระชนม์ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลักฐานในจารึก K.904 ของ
พระนางชัยเทวี ระบุพ.ศ.1256 กล่าวว่าพระนางชัยเทวีได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อมา จนในท้ายที่สุด
บ้านเมืองแตกแยกออกจากกันเป็น 2 ส่วน คือเจนละบกและเจนละนํ้า  
  สมัยเมืองพระนครเริ่มต้นจากภายหลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กลับจากชวาและได้
ประกาศอิสรภาพสร้างอาณาจักรกัมพูชาสมัยเมืองพระนคร (แต่มิใช่สร้างเมืองพระนคร) และพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 3 ผู้เป็นพระโอรสครองราชย์ต่อมา ทั้งสองพระองค์ไม่ได้สร้างจารึกไว้เลย15 อาจเป็นได้ว่ามี
ความกังวลเร่ืองการหาทําเลสร้างเมืองหลวง การศึกสงครามและการขยายพระราชอํานาจ เรื่องราว
ต่างๆ ของทั้งสองพระองค์สามารถทราบได้จากจารึกสด๊กก๊กธม 2 K.235 (พ.ศ.1595) ซึ่งเป็นจารึกใน
สมัยหลัง ต่อจากทั้งสองพระองค์แล้ว ก่อนหน้าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์อีก 
6 องค์ ในบรรดากษัตริย์ทั้ง 6 องค์นั้นบ้างก็ครองราชย์อยู่ในระยะเวลาอันสั้นๆ ยุคสมัยแห่งการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านวรรณคดีประเภทจารึกภาษาสนัสกฤตที่สําคัญคือ ในรัชสมัยของพระ
เจ้ายโศวรมันที่ 1 และพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2  
  ในรัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 มีหลักฐานที่เช่ือถือได้ว่าพระเจ้ายโศวรมันได้ทรง
นิพนธ์อรรถาธิบายมหาภาษยะ16 และมีการกล่าวถึงคัมภีร์ นยายสูตรของโคตมะ คัมภีร์กามสูตรของ
วาตสยายนะ เป็นต้น ซึ่งปรากฏในจารึกบารายทั้งสี่ด้านในรัชสมัยของพระองค์ แสดงถึงการติดต่อกับ
เหล่านักปราชญ์ผู้มีความรู้ภายนอกอาณาจักรซึ่งมีอิทธิพลในด้านภาษาและวรรณคดี ในหนังสือ 
Inscriptions du Cambodge ของ ยอร์ช เซเดส์ กล่าวว่ามีจารึกรูปอักษรสองชนิด คือ อักษรที่พัฒนา
มาจากอักษรอินเดียใต้ ซึ่งใช้มาต้ังแต่ยุคแรกเริ่มอาณาจักรกัมพูชา กับอักษรท่ีมีต้นแบบมาจากอักษร
อินเดียเหนือ (เทวนาครีโบราณ) ส่วนรูปแบบฉันทลักษณ์มีความหลากหลายกว่าสมัยก่อนหน้าอย่าง
ชัดเจนและมีขนาดที่ยาวขึ้น รวมทั้งปรากฏลักษณะการใช้หลักอลังการในการแต่งอย่างเห็นได้ชัด 
  ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 หลังจากประสบความสําเร็จในการทําศึก
สงครามขยายพระราชอาณาจักร จารึกปักษีจํากรง โศลกที่ 4017ได้กล่าวพระองค์ทรงเป็นรุ่นอรุณแห่ง

                                                            
15 ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร, แปล

จาก  A history of South-East Asia, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, พิมพ์คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า
ประเทศไทย, 2549), 105. 

16งานนิพนธ์สันสกฤตเกี่ยวกับไวยากรณ์ รจนาข้ึนเม่ือประมาณ พ.ศ.300 เป็นงานอรรถกถาของ 
อษฺฏาธฺยายี ของปาณินิ ดู จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2546), 122. 

17
R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja, 191. 
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คุณความดีที่โลกแซ่ซ้องสรรเสริญ (jagadgítagunodayo) ทรงเหนือกว่าพระราชาทั้งมวลด้วยพระ
ราชอํานาจของพระองค์ จารึกปราสาทแปรรูป โศลกที่ 23318 กล่าวว่า เมื่อพระองค์ทรงปกครอง 
อาณาจักรไม่มีขโมยสักคนหน่ึงเลย (aikaÆgaÆrikavarjjite) และการสร้างศาสนาสถานหลายแห่งพร้อม
ทั้งการอุทิศของถวายมีค่าต่างๆเป็นอันมาก ทําให้เห็นว่าทั้งถึงสภาพบ้านเมืองว่าในรัชกาลของ
พระองค์น้ีมีความรุ่งเรืองและความสงบสุข ดูเหมือนว่า ยามว่างกวีในราชสํานักเขมรสมัยพระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 คงอยู่กับตํารา ขับร้อง แต่งบทกลอนและร่ําสุรา ดังปรากฏในจารึกแม่บุญ
ตะวันออกโศลกที่ 178 ซึ่งกล่าวว่า “ชีวประวัติที่เป็นอมตะของพระองค์ ถูกพร่ําพรรณนาด้วยบทกวี
เป็นนิตย์โดยเหล่านักปราชญ์ราชกวีผู้มักด่ืมเคร่ืองด่ืมย้อมใจ แต่ดูเหมือนว่าจะด่ืมเกินไป” การกินดีอยู่
ดี ในภาวะที่บ้านเมืองสงบสุข ทําให้กวีสามารถรังสรรค์งานประพันธ์ได้อย่างงดงามตามแบบกวีนิพนธ์ 
ดังปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ี 
 3. การสืบทอดรูปแบบคําประพันธ์ 
  ดังได้กล่าวในเบื้องต้น จารึกในอาณาจักรกัมพูชานับเป็นวรรณกรรมสมัยเก่าแก่ที่
ปรากฏตัวมาเน่ินนานอย่างน้อยที่สุดก็เริ่มปรากฏชัดเจนต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 จากข้อความ
สั้นๆ แต่งด้วยฉันทลักษณ์แบบเรียบง่ายเป็นการประกาศและแสดงถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ 
จนกระทั่งมีปริมาณที่มากข้ึนและรูปแบบฉันทลักษณ์ที่หลากหลายแสดงให้เห็นถึงลักษณะวรรณคดี
ของกวีนิพนธ์อย่างชัดเจน โดยมีพัฒนาการมาโดยลําดับ จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
การสืบทอดรูปแบบคําประพันธ์หรือที่เรียกว่าขนบของกวีที่สําคัญซึ่งเป็นลักษณะร่วมที่ปรากฏ คือ  
 1. จารึกที่จัดเป็นงานวรรณคดีมักอยู่ในจารึกกลุ่มจารึกยอพระเกียรติและกิจกรรมทาง
ศาสนา โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 4 ส่วน คือ เนื้อหาส่วนปณามคาถา หรือบทสดุดีเทพเจ้า เนื้อหาส่วนของ
การกล่าวถึงสายสกุล เน้ือหาแสดงรายละเอียดในส่วนดําเนินเรื่อง และเน้ือหาในส่วนท้ายของจารึกที่
เก่ียวกับการสถาปนาซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนา 
 2. หลักการเปรียบเทียบและการใช้อลังการในลักษณะต่างๆ มักสืบสานขนบด้าน
ความคิดความเข้าใจแบบกวีอินเดียและใช้ความรู้ในตําราอลังการศาสตร์เป็นหลักในการแต่ง โดยสิ่งที่
นํามาเปรียบเทียบมักเป็นสิ่งที่กวีสันสกฤตรู้กันอยู่แล้ว หรือ ที่เรียกว่า กวิสมยะ (Poetic Convention) 
คือ ความเช่ือที่เช่ือกันในหมู่ของกวีที่มิได้คํานึงถึงหลักความเป็นจริง เช่น ในเวลากลางคืนนกจะพราก
จากคู่, นกจโกระจะมีชีวิตอยู่ด้วยการกินแสงจันทร์อย่างเดียว, นกตาแดงเพราะมันเห็นอาหารที่เป็น
พิษ, นกจาตะกะจะด่ืมเฉพาะน้ําที่มาจากเมฆ (นํ้าฝน) เท่าน้ัน, หงส์ต่างจากนกกระสาตรงที่แยกนม
ออกจากนํ้าได้, เกียรติยศช่ือเสียงกับการหัวเราะเป็นสีขาวเหมือนกัน, ความรักเป็นสีแดง, ความมืด
สามารถจับต้องได้, ปากของคนที่อิจฉาริษยาจะมีลิ้นสองแฉกและเต็มไปด้วยยาพิษ, นิ้วเท้า (เล็บเท้า) 
                                                            

18
Mahesh  Kumar  Sharan, Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The 

Mebon And Pre Rup Inscriptions of Rajendravarman II) (New Delhi: S.N. Publications, 1981), 132. 
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ของพระเจ้าแผ่นดินจะมีอัญมณีที่อยู่บนพระเศียรของกษัตริย์อ่ืนๆ ประดับ, ดอกบัวบางพวกท่ีหุบใน
เวลากลางวันเป็นภรรยาของพระจันทร์ ดอกบัวบางพวกที่หุบในเวลากลางคืนเป็นภรรยาของพระ
อาทิตย์, ต้นอโศกจะบานเม่ือโดนเท้าของผู้หญิงไปเตะที่โคนต้น, ดอกบัวและหงส์จะอยู่เฉพาะในน้ํา, 
ภูเขาและมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของรัตนะ, ดอกมะลิจะไม่มีในฤดูใบไม้ผลิ, ต้นจันทน์หอมจะไม่มีดอก
หรือผล, ต้นอโศกจะไม่มีผล, ปลาโลมามีเฉพาะในมหาสมุทร และไข่มุกจะมีเฉพาะท่ีตัมระปาณิ เป็น
ต้น19 ตัวอย่างในเรื่องน้ีที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก เช่น พระเกียรติยศมีสีขาว เล็บเท้าของพระ
เจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีอัญมณีของกษัตริย์อ่ืนประดับอยู่ เป็นต้น 
 3. การถ่ายทอดเร่ืองราวในจารึกมักแต่งด้วยบทร้อยกรองเป็นฉันท์ประเภทวรรณพฤติ 
และพัฒนามาจนมีรูปแบบที่หลากหลาย มีการแต่งโดยการเปลี่ยนชนิดฉันท์เพ่ือถ่ายทอดเหตุการณ์ที่
ต่างกัน 
 จากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ Studies in Sanskrit Inscriptions of Ancient 

Cambodia ของ มเหศ กุมาร ศรัณ และหนังสือ Inscriptions of Kambuja ของ อาร์.ซี. มาชุมดาร์ 
จารึกภาษาสันสกฤตซึ่งปรากฏพระนามกษัตริย์หรือศักราชที่ค่อนข้างชัดเจนที่ปรากฏในช่วงก่อนหน้า
น้ีจนถึงรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้โปรดให้สลักจารึกแม่บุญตะวันออกขึ้นน้ันมีข้อมูลสังเขป
ด้านฉันทลักษณ์ที่ใช้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3  ฉันทลักษณท์ี่ใช้ในจารึกอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปรากฏในจารึก 
 

ที่ RCM 
No. 

จารึก 
 

รัชสมัย อายุ จํานวน ฉันทลักษณ ์; โศลกที ่

1 16 Sambor Prai Kuk อีศานวรมัน 549 15 - 
2 18 Ang Pu, Vat pu ,, - 6 อนุษฏุภ ; 1-5 

ศารทูลวิกรีฑิต ; 6 
3 19 Svay Chno Stone - -  (3-4 ชํารุด) อุปชาติ ; 1 

อินทรวัชรา ; 2 
วสันตดิลก ; 3  
อนุษฏุภ ; 4 

4 25 The Vat Chakret อีศานวรมัน 549 7 (โศลกที ่6 ไม่สามารถ
อ่านได้ ) อนุษฏุภ ; 1-6 

                                                            
19

A. Berriedale Keith, A History of Sanskrit Literature (London: Oxford University Press, 

1966), 343. 
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ตารางที่ 3  ฉันทลักษณ์ที่ใช้ในจารึกอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปรากฏในจารึก (ต่อ) 
 

ที่ RCM 
No. 

จารึก 
 

รัชสมัย อายุ จํานวน ฉันทลักษณ ์; โศลกที ่

      สรัคธรา ; 7 
5 26 Kedei Ang Temple - 550 16 (ชํารุดบางส่วน) อุปชาติ 

; 1 อนุษฏุภ ; 2-4, 7-12 
สรัคธรา ; 5 

6 12 Han  chei ภววรมันที ่2 - 47 อนุษฏุภ ; 1-47 
7 28 Tuol Kok Prah ชัยวรมันที่ 1 579 7 (ชํารุด) อนุษฏุภ 
8 29 Vat Prei Var ,, 587 8 (ชํารุด) อนุษฏุภ ; 1-6  

อุปชาติ ; 7 มาลินี ; 8 
9 30 Kedei Ang Temple ,, 589 26 อนุษฏุภ ; 1-25 

ศารทูลวิกรีฑิต ; 26 
10 31 Vat Prei Var - - 1 สรัคธรา 
11 33 Tuak Prah That ชัยวรมันที่ 1 595 11 อารยา 
12 34 Tan Kran ,, - 23 (ชํารุด) อินทรวัชรา ; 1 

อนุษฏุภ ; 2-23 
13 36 Barai - 598 1 ศารทูลวิกรีฑิต 
14 37 Vat Bhu ชัยวรมันที่ 1 - 5 สรัคธรา ; 2 

ศารทูลวิกรีต ; 1,3, 4-5 
15 50 Prah That Kvan - 638 1 สรัคธรา 
16 52 Lobok Srot ชัยวรมัน 730 4 อารยา 
17 54 Kandol Dom อินทรวรมัน - 48 (ชํารุด) อนุษฏุภ 
18 55 Prah Ko ,, 801 40 อนุษฏุภ ; 1-3, 7-27, 

29-40 ศารทูลวิกรีฑิต ; 
4-5, 28 อุปชาติ ; 6 

19 56 Bakong Stele ,, 803 49 อนุษฏุภ ; 1-3, 6-22, 
24-49 ศารทูลวิกรีฑิต ; 
4-5 อารยา ; 23 

20 57 The Bayang 
Temple 

- - 15 อนุษฏุภ ; 1-3, 9-11  
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ตารางที่ 3  ฉันทลักษณ์ที่ใช้ในจารึกอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปรากฏในจารึก (ต่อ) 
 

ที่ RCM 
No. 

จารึก 
 

รัชสมัย อายุ จํานวน ฉันทลักษณ ์; โศลกที ่

      ศารทูลวิกรีฑิต ; 4, 6  
อุปชาติ ; 5 วสันตดิลก ; 
7-8, 12-15 

21 58 Prasat Kok Po - 805 16 อนุษฏุภ ; 1-8 
อารยา ; 9-16  
(12-15 ชํารุด) 

22 59 Ban Bang Ke อินทรวร
มัน 

808 7 (ชํารุด) สรัคธรา ; 1  
อนุษฏุภ ; 2-6  

23 60 Prah Bat Stele - 811 60 อนุษฏุภ ; 1, 17-50 
วสันตดิลก ; 2, 4, 7, 8  
อุปชาติ ; 3, 5, 9-12, 
14-15 อุเปนทรวัชรา ; 6  
อินทรวัชรา ; 13 มันทา 
กรานตา ; 16 

24 61 Loley ยโศวรมัน - 93 อนุษฏุภ ; 18-66, 68-92 
วสันตดิลก ; 1-3, 5, 8,  
9, 67 อุปชาติ ; 4, 6, 
10, 11-13, 15-16 
อินทรวัชรา ; 14  
มันทากรานตา ; 17 

25 62 Eastern Baray 1 ,, - 108 (1-2 เหมือนกับโลเล็ย) 
วสันตดิลก ; 3, 19, 90-
102 อุปชาติ 20, 24, 
26, 28-37, 39-50, 52-
53, 55, 57-58, 60, 63-
64, 66, 68, 71-82, 84, 
87-88, 92, 104-108; 
อินทรอินทรวัชรา ; 25,   
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ตารางที่ 3  ฉันทลักษณ์ที่ใช้ในจารึกอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปรากฏในจารึก (ต่อ) 
 

ที่ RCM 
No. 

สถานที ่
 

รัชสมัย อายุ จํานวน ฉันทลักษณ ์; โศลกที ่

      38, 51, 54, 56, 59, 
61-62, 67, 83, 85, 89, 
91, 93 อุเปนทรวัชรา ; 
27-69  วังศัสถะ ; 70, 
86 มาลินี ; 103 

26 63 Eastern Baray 2 ,,   อนุษฏุภ ; 19-102 
วสันตดิลก ; 103 
(ที่เหลือเหมือน Eastern 

Baray 1) 
27 64 Eastern Baray 3 ,, - 108 อนุษฏุภ ; 20, 22, 24, 

27, 19-102  
วสันตดิลก ; 103   
(1-18, 104-108 เหมือน 
Eastern Baray 1) 

28 65 Eastern Baray 4 ,, - 108 อนุษฏุภ ; 19-102 
มาลินี ; 103  
(1-18, 104-108 เหมือน 
Eastern Baray 1)  

29 66 Prasat Komnap 
Stele 

,, -  ( ชํา รุด )  (1-17 เหมือน 
Eastern Baray 1)  

30 67 Tep Pranam Stele ,, - 109 1-2, เหมือน 1-2 ของ 
Eastern Baray 1 
ส่วนที่ เหลือมีลักษณะ
คล้าย Prasat Komnap 

Stele 
31 68 Prei Prasat Stele ,, - 96 (1-16, 104-108 เหมือน

บารายตะวันออก 1) 
ชํารุด 
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ตารางที่ 3  ฉันทลักษณ์ที่ใช้ในจารึกอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปรากฏในจารึก (ต่อ) 
 

ที่ RCM 
No. 

จารึก 
 

รัชสมัย อายุ จํานวน ฉันทลักษณ ์; โศลกที ่

32 70 Loley Door Pillar ,, 815 12 A อุปชาติ ; 1-7 
B ศารทูลวิกรฑีิต ; 1 
อุปชาติ ; 2-5 

33 71 Prasat Takeo - 815 30 (ชํารุดบางส่วน)  
อนุษฏุภ 

34 71A. Phnom Phah Vihar 
Stele 

- 815 51 (ชํารุดบางส่วน)  
อนุษฏุภ 

35 72 Phnom Dei Temple ,, 815 2 อนุษฏุภ 
36 73 Phnom Sandak  ,, 817 39 อนุษฏุภ 
37 74 Phimanakas ,, 832 12 (ชํารุด) อนุษฏุภ ; 1-11 

สรัคธรา ; 12 
38 75 Bayang Stele ,, - 18 อนุษฏุภ 
39 80 Prasat thom ชัยวรมันที่ 

4 
843 3 (ชํารุด) วสันตดิลก ; 1 

ศารทูลวิกรีฑิต ; 2-3   
40 85 Prasat Damrai ชัยวรมัน - 20 (1-14 ชํารุด) 

อินทรอินทรวัชรา ; 6, 8-
9 อุปชาติ ; 2-3, 5, 10, 
15-18 ศารทูลวิกรีฑิต ; 
19 มาลินี ; 20 

41 86 Prasat Andon  - 41 (ชํารุด) อนุษฏุภ ; 41 
42 90 Prah Pul lo - 869 1 วสันตดิลก ; 1 
43 91 Prasat Pram ราเชนทร-

วรมัน 
869 58 อนุษฏุภ ; 1-29, 31-37, 

40-43, 46-47, 49, 51-
58 ศารทูลวิกรฑีิต ; 30, 
44, 50 อินทรวัชรา ; 
38-39, 45 อารยา ; 48 

44 92 Baksei Camkroṅ ,, 869 48 วสันตติลกา ; 1-21  
อุปชาติ ; 22-45  
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ตารางที่ 3  ฉันทลักษณ์ที่ใช้ในจารึกอาณาจักรกัมพูชาซึ่งปรากฏในจารึก (ต่อ) 
 

ที่ RCM 
No. 

จารึก 
 

รัชสมัย อายุ จํานวน ฉันทลักษณ ์; โศลกที ่

      ศารทูวิกรีฑิตะ ; 46  
สวาคตา ; 47 อารย ; 48 

45 93 Mebon ,, 874 218 ศารทูวิกรีฑิตะ ; 1-4, 9-
10, 12 วสันตดิลก ; 5-7 
สรัคธรา ; 8, 11, 13, 
218 ตริษฏุภ ; 14-104, 
206-217  
อนุษฏุภ ; 105-205 

 

หมายเหตุ  RCM No.หมายถึง หมายเลขจารึกที่ปรากฏในหนังสือ Inscriptions of Kambuja ของ 
อาร์.ซี มาชุมดาร ์

  
ภาษาที่ใช้ประพันธ์ในจารึกแม่บุญตะวันออก  
 ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาเก่าแก่ซึ่งอยู่ในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน (Indo-European) ชาว
ฮินดูเช่ือว่าความรู้ต่างๆ เทพเจ้าเป็นผู้เปิดเผยให้แก่พวกฤษี และฤษีทั้งหลายก็ถ่ายทอดความรู้นั้นด้วย
ภาษาน้ี สมัยต่อมาได้มีการวางกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ให้ดีมีระเบียบขึ้นและเรียกภาษาน้ีว่า สันสกฤต 
(ทําให้ดีขึ้น, สละสลวยขึ้น)20 เหล่านักปราชญ์ชาวอินเดียโบราณ ผู้มีวัฒนธรรมสูงได้ใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การบันทึกถ่ายทอดความรู้ ปัญญาและความคิดออกมาเป็นตําราและคัมภีร์ต่างๆ เป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน สิ่งที่ถูกบันทึกไว้ด้วยน้ันจึงมีคุณค่ามหาศาลแก่ผู้ศึกษา คร้ันภาษาสันสกฤตนี้ได้แพร่ขยายไป
ยังส่วนต่างๆ ทั่วโลกจึงทําให้ภูมิภาคน้ันๆ ได้รับอิทธิพลที่อยู่ในวรรณกรรมและคัมภีร์สันสกฤตน้ันๆ 
ด้วย ซึ่งยุคสมัยของภาษาสันสกฤตตามความเห็นของนักปราชญ์ทั้งหลายเมื่อสรุปรวมแล้วสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 สมัย21 คือ  
 1. สมัยพระเวทและพระสูตร ภาษาในพระเวทเป็นภาษารุ่นแรกที่ต่างจากสันสกฤตแบบ
แผนที่ปาณินิได้จัดระเบียบไว้ ช่วงเวลาของวรรณกรรมพระเวทไม่สามารถกําหนดได้แน่นอนแต่
ประมาณกันได้ว่าราว 2500-50 ปีก่อนพุทธศักราช ในตอนท้ายของสมัยพระเวทอันเป็นช่วงเวลา 

                                                            
20จําลอง สารพัดนึก, ประวัติวรรณคดีสันสกฤต 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2546), 1. 
21เรื่องเดียวกัน, 1-6.     
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หัวเลี้ยวหัวต่อของระยะเวลาที่จะสิ้นสุดสมัยพระเวทต่อกับสมัยเริ่มต้นของสูตระ ในตอนนั้นได้เกิด
วรรณกรรมสันสกฤตซึ่งเรียกว่า “สูตระ” ขึ้น  
 2. สมัยวรรณคดีตันติสันสกฤต เร่ิมต้นขึ้นราว 50 ปี ก่อนพ.ศ. หรือราวศตวรรษที่ 4 ก่อน
คริสตกาล นับต้ังแต่ปาณินินักไวยากรณ์คนสําคัญของอินเดีย ได้จัดระเบียบแบบแผนภาษาสันสกฤต 
แต่งตําราไวยากรณ์ช่ือ อษฺฏาธฺยายี ขึ้น แล้ววรรณคดีสันสกฤตสมัยหลังล้วนดําเนินตามแบบแผนทาง
ไวยากรณ์ที่ปาณินิได้จัดระเบียบไว้ทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่าวรรณคดีสันสกฤตแบบแผนเริ่มต้นต้ังแต่ปาณินิ
เป็นต้นมา22 
 3. สมัยสันสกฤตผสม หรือสันสกฤตพันทาง คือภาษาสันสกฤตที่ใช้ในการเขียนหลักธรรม
และเร่ืองราวทางพุทธศาสนา ยุควรรณคดีสันสกฤตผสมน้ีได้เริ่มต้นขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 3-4 
หรือราว 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
 สําหรับจารึกแม่บุญตะวันออกกวีแต่งข้ึนด้วยภาษาสันสกฤตโดยยึดหลักไวยากรณ์ของ
ภาษาสันสกฤตแบบแผน หรือตันติสันสกฤต ตามหลักไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตซึ่งแต่งขึ้นโดยปาณินิ 
โดยที่ภาษาสันสกฤตเองเป็นภาษาที่ปรุงแต่งขึ้นจากธาตุ วิภักติ ปัจจัย ซึ่งสามารถปรุงแต่งขึ้นได้ และ
แตกแขนงออกได้นานัปการ ไม่มีที่สุดสิ้น หลังจากอาณาจักรกัมพูชาได้รับเอาตัวอักษรจากอินเดีย ก็
เป็นเช่นเดียวกับในอินเดียคือได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปบ้างเล็กน้อย ข้อผิดพลาดท้ังหมดนี้ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของอักขรวิธี จากการศึกษาข้อมูลในจารึกแม่บุญตะวันออกอักขรวิธีที่แตกต่างออกไปซึ่ง
มักปรากฏในเป็นนิตย์ เช่น 

1. พยัญชนะ “b” กลายเป็นพยัญชนะกึ่งสระ “v” เช่นคําว่า ambu เป็น amvu, bimba 
เป็น vimva เป็นตน พบในศลกที่ 7, 8, 14, 30, 31, 35, 41, 46, 51, 95, 114, 115, 120, 123, 
124, 144, 156, 157, 159, 161, 168, 172, 173, 179, 186, 206, 211, 215, 217 
 2. อนุสวาระ “má” กลายเป็นพยัญชนะ “ṅ” เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะ “ß” เช่น 
mandaÆm áßu กลายเป็น mandaÆṅßu, bhaÆsvadvamáßa กลายเป็น bhaÆsvadvaṅßa เป็นต้น พบใน
โศลกที่ 7, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 24, 30, 123, 135, 161, 206 

2. พยัญชนะ “n”  ตามหลังด้วยพยัญชนะ “d”,  “nd” กลายเป็น “nádá” พบในโศลกที่ 
55 mandaÆra  เป็น manádáaÆra และโศลกที่ 9 purandara เป็น puranádáarapura หรือ “nd” เป็น
“nád” พบในโศลกที่ 47 คือ vránda  เป็น vránáda 
 3. การเขียนพยัญชนะซ้อนตามหลังพยัญชนะตัวเดียวกันพบได้โดยทั่วไป เช่น yas  เป็น 
yyas, varga  เป็น vargga,  เป็นต้น 
                                                            

22
A. Berriedale Keith, A History of Sanskrit Literature (Delhi: Motilal Banarsidass, 1973), 

5; อ้างถึงใน เสาวภา เจริญขวัญ, วรรณคดีสันสกฤต (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 
2526), 121. 
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 4.อนุสวาระ “má” กลายเป็นพยัญชนะ “ṅ” เมื่ออยู่หน้าพยัญชนะ “ß”เช่น mandaÆmßu 

กลายเป็น mandaÆṅßu, bhaÆsvadvamáßa กลายเป็น bhaÆsvadvaṅßa เป็นต้น พบในโศลกที่ 7, 8, 12, 
14, 15, 17, 21, 24, 30, 123, 135, 161, 206 
 แต่ส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าการใช้ภาษาที่ไม่ได้มาตรฐานและการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องมีน้อย
มาก การประพันธ์เป็นฉันทลักษณ์ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญของผู้แต่งเป็นอย่างดี 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจมาจากความเคยชินหรือความผิดพลาดของอาลักษณ์ผู้สลักลงบนศิลาจารึก
มากกว่า 
 
รูปแบบการประพันธ์ในจารึกแม่บุญตะวันออก 
  ผู้แต่งจารึกแม่บุญตะวันออกถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับ   
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ด้วยบทร้อยกรอง (Verse) อันเป็นขนบอย่างหนึ่งในการแต่งวรรณคดี
สันสกฤตประเภทจารึกในอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในภาษาสันสกฤตนิยมเรียกกันว่าฉันท์ (Prosody) 
แปลว่าความพอใจ ความปรารถนา ความต้องการหรือความสนุกสนาน ฉันท์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ประเภทแรก คือ มาตราพฤติ ได้แก่ฉันท์ที่กําหนดมาตราแต่งโดยกําหนดมาตราในแต่ละบาท ซึ่งหมาย
เอามาตราของสระเท่าน้ัน ส่วนอีกประเภทหน่ึง คือ วรรณพฤติ ได้แก่ฉันท์ที่นับพยางค์แต่งโดยกําหนด
พยางค์ในแต่ละบาท ซึ่งหมายเอาพยางค์หน่ึงๆ ซึ่งอาจเป็นสระล้วนๆ หรือสระที่ประกอบพยัญชนะก็
ได้ ซึ่งการแต่งจารึกภาษาสันสกฤตในอาณาจักรกัมพูชานิยมแต่งด้วยฉันท์ประเภทวรรณพฤติ ฉันท์ 1 
บทประกอบด้วยหน่วยนับซึ่งเรียกว่าบาท จํานวน 4 บาท แต่ละบาทมีการกําหนดกลุ่มพยางค์แตกต่าง
กันออกไปเรียกว่าคณะ (gan ̣a) หน่ึงคณะมี 3 พยางค์ แต่ละกลุ่มพยางค์มีกําหนดพยางค์เสียงหนัก 
(คุรุ) นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์  และพยางค์เสียงเบา (ลฆุ) นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์  สลับกันไป 
ฉันท์แต่ละชนิด มีข้อกําหนดในการใช้คณะแตกต่างกันออกไป คณะฉันท์มีทั้งหมด 8 คณะดังต่อไปนี้ 
  ม คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย         เช่น  raÆjaÆnamá 

  ย คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย       เช่น  sakaÆßaÆt 

  ร คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย         เช่น  naÆvikaÆhá 

  ส คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย    −   เช่น  bhagavaÆn 

  ต คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย  − −       เช่น  ßaÆstraÆnái 

  ช คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย   −     เช่น  uvaÆca 

  ภ คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย  −      เช่น  icchasi 

  น คณะ ประกอบด้วยพยางค์ 3 พยางค์ แทนด้วย       เช่น  harati
23  

                                                            
23

Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained (London: 

Trübner & Co., 1869), 1-2. 
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  เน่ืองจากฉันท์ชนิดหน่ึงๆ ก็มีการกําหนดใช้คณะฉันท์และข้อบังคับจํานวนพยางค์ของแต่
ละบาทต่างกันออกไป ดังน้ันฉันท์ในภาษาสันสกฤตจึงอาจมีจํานวนมากถึง 600 ชนิด24 แต่อย่างไร             
ก็ตาม ฉันท์ที่พบว่าใช้ในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ัน มีดังต่อไปนี้ 

   1. อนุษฏ ุภฉันท์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า โศลก (ßloka) เป็นฉันท์ที่มีหลายรูปแบบ 
รูปแบบที่ใช้กันมาก คือรูปแบบที่มีการกําหนดพยางค์คุรุและลฆุ 1 บาทมี 8 พยางค์ 4 บาทนับเป็น 1 
บท ปรกติพยางค์ที่ 5 ของทุกบาทควรเป็นลฆุ พยางค์ที่ 6 ควรเป็นคุรุ พยางค์ที่ 7 จะเป็นคุรุหรือลฆุก็
ได้สลับกันไป25 แต่อย่างไรก็ตาม พยางค์ที่ 7 น้ี ในบาทค่ี (บาทท่ี 1 กับบาทท่ี 3) นิยมคุรุ ในบาทคู่ 
(บาทท่ี 2 กับบาทที่ 4) นิยมลฆุ ส่วนพยางค์อ่ืนนอกจากน้ีจะเป็นคุรุหรือลฆุก็ได้ซึ่งจะแทนด้วย
สัญลักษณ์   ตามวิธีการอ่านต้องหยุดที่พยางค์ที่ 826 ฉันท์อนุษฏ ุภน้ันมีผังบังคับซึ่งเป็นลักษณะที่
นิยมในแต่ละบาทดังน้ี  
 

  − −        −   |27 

 

2. ตริษฏ ุภฉันท์ คือฉันท์ที่กําหนดให้หน่ึงบทมี 4 บาท แต่ละบาทมี 11 พยางค์28 ดังน้ัน 
1 บท หรือ 4 บาทจึงเท่ากับ 44 พยางค์ ประเภทของรูปแบบคําประพันธ์ที่เรียกว่าตริษฏ ุภมีหลาย
ชนิดแต่ที่นิยมใช้จําแนกย่อยออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อินทรวัชราฉันท์ อุเปนทรวัชราฉันท์ และ 
อุปชาติฉันท์ กวีผู้แต่งได้ใช้ฉันท์ 3 ประเภทน้ีในจารึกแม่บุญตะวันออกด้วยเช่นกัน 

 

  2.1 อินทรวัชราฉันท์ หรืออินทรวิเชียรฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่เหมือนคทาเพชรของพระ
อินทร์ เพราะมีเสียงหนักในหนต้น เน่ืองจากมี ต คณะ 2 คณะติดกันในเบ้ืองต้นของฉันท์29 เป็นฉันท์ที่

                                                            
24

Les Morgan, Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and Figures of Speech (n.p.: 

Mahodara Press, 2011), 33.     
25

V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, Reprint (Delhi: Motilal 

Banarsidass, 1985), 1036. 
26วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550). 65. 
27

Charles Philip Brown, Sanskrit Prosody and Numerical Symbols Explained, 4. 
28

V. S. Apte, “Sanskrit Prosody,” in The Student’s Sanskrit-English Dictionary  (New 

Delhi: Shri Jainendra Press, 1982), 650. 
29พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภิวังสะ), วุตโตทยมัญชรี (กรุงเทพฯ: โรงพิม์ธรรมสภา, 

2544. จัดพิมพ์ในโอกาสฉลองมงคลอายุ 81 ปี พระธัมมานันทะมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เจ้าสํานักเรียนวัดท่า 
มะโอ จังหวัดลําปาง 8 มกราคม 2544), 191. 
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มีกําหนดจํานวนพยางค์คือ 1 บาทมี 11 พยางค์ 9 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 3 คณะได้แก่ ต คณะ 
ต คณะ และ ช คณะ  2 พยางค์ท้ายบังคับเสียงคุรุ30 มีผังบังคับที่นิยมในแต่ละบาทดังน้ี 

 

− −   − −    −  − − |   
 

  2.2 อุเปนทรวัชราฉันท์ หรือ อุเปนทรวิเชียรฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่มีคณะใกล้เคียงกับ
อินทรวัชราฉันท์ กล่าวคือ มี ช คณะอยู่ต้นแทนที่ ต คณะในอินทรวัชรา31 เป็นฉันท์ที่มีกําหนดจํานวน
พยางค์คือ 1 บาทมี 11 พยางค์ 9 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 3 คณะได้แก่ ช คณะ ต คณะ และ ช 
คณะ  2 พยางค์ท้ายบังคับเสียงคุรุ32 มีผังบังคับในแต่ละบาทดังน้ี 

 

  −  − −   −  − −  |   
 

  2.3 อุปชาติฉันท์ แปลว่า ฉันท์ที่คล้ายคลึงกับฉันท์ใกล้เคียง กล่าวคือ เกี่ยวเน่ืองกับ
ฉันท์สองประเภทคืออินทรวัชราฉันท์และอุเปนทรวัชราฉันท์33 ส่วนใหญ่เป็นฉันท์ที่มีกําหนดจํานวน
พยางค์คือ 1 บาทมี 11 พยางค์ และเป็นฉันท์ที่ผสมกันระหว่างฉันท์ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ส่วนใหญ่นิยม
ผสมกันระหว่างอินทรวัชราฉันท์กับอุเปนทรวัชราฉันท์ อีกนัยหน่ึง ฉันท์ที่ผสมฉันท์หลายชนิดซึ่งมี
พยางค์ไม่เท่ากันในแต่ละฉันท์ก็เรียกว่าอุปชาติ ตามนัยนี้อุปชาติฉันท์จึงมีมากมายนับไม่ถ้วน ด่ังคําที่
ท่านพรรณนาไว้ว่า  
 

   ฉันท์ที่มีลักษณะที่กล่าวไว้ในสองคาถาถัดมา (อินทรวัชรากับอุเปนทรวัชรา) ชื่อว่า 
อุปชาติ แม้เมื่อฉันท์ประพันธ์อื่นผสมกันเช่นนี้ อาจารย์ทั้งหลายก็กล่าวชื่อว่าอุปชาตินี้นั่น
เทียว34 

 

  อุปชาติฉันท์โดยมากเป็นฉันท์ที่นิยมผสมกันระหว่างอินทรวัชราฉันท์กับอุเปนทร
วัชราฉันท์ ดังน้ันฉันท์ที่เรียกว่าอุปชาติแต่ละบาทจึงอาจมีผังบังคับอย่างใดอย่างหน่ึงผสมกันไปดังน้ี 
 

    − −   − −    −  − − |    
     −  − −    −  − − | 
 

                                                            
30

V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, 1037. 
31พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภิวังสะ), วุตโตทยมัญชรี 194. 
32

V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, 1037.  
33พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภิวังสะ), วุตโตทยมัญชรี, 203. 
34เรื่องเดียวกัน, 194. 
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3. วสันตดิลกฉันท์ หมายถึง ฉันท์ที่งดงามด่ังเคร่ืองประดับแห่งฤดูใบไม้ผลิ (บาลีว่า ฉันท์
ที่มีคณะวิจิตรเหมือนเมฆในฤดูฝน)35 เป็นฉันท์ที่มีกําหนดจํานวนพยางค์คือ 1 บาทมี 14 พยางค์ โดย
มียติ(การหยุด)อยู่ที่พยางค์ที่ 836(แบ่งการอ่านในแต่ละบาทออกเป็น 8 พยางค์ และ 6 พยางค์) 12 
พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 4 คณะได้แก่ ต คณะ ภ คณะ ช คณะ และ ช คณะ 2 พยางค์ท้ายบังคับ
เสียงคุรุ37 มีผังบังคับในแต่ละบาทดังน้ี 
 

 − −   −     −    −  − − | 
 

4. ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ หรือสัททูลวิกกีฬิตฉันท์ ตามความหมาย คือ ฉันท์ที่ออกเสียง
เหมือนการกระโดดเล่นของเสือดาว กล่าวคือ ฉันท์นี้มียติแรกในพยางค์ที่ 12 เหมือนเสือดาวที่
กระโดดได้ 12 ศอก38 (แบ่งการอ่านในแต่ละบาทออกเป็น 12 พยางค์ และ 7 พยางค์) เป็นฉันท์ที่มี
กําหนดจํานวนพยางค์คือ 1 บาทมี 19 พยางค์ 18 พยางค์แรกบังคับคณะฉันท์ 6 คณะได้แก่ ม คณะ 
ส คณะ ช คณะ ส คณะ ต คณะ และ ต คณะ พยางค์สุดท้ายบังคับเสียงคุรุ39 มีผังบังคับในแต่ละบาท
ดังน้ี 

 

   − − −    −   −     −  − −   − −  − |  
 

5. สรัคธราฉันท์ (ฉันท์ที่มีความงามประดุจพวงมาลาดอกไม้) มีจังหวะหยุดในพยางค์ที่ 7 
สามครั้งเท่ากัน40 เป็นฉันท์ที่มีกําหนดจํานวนพยางค์คือ 1 บาทมี 21 พยางค์ บังคับคณะฉันท์ 7 คณะ
ได้แก่ ม คณะ ร คณะ ภ คณะ น คณะ ย คณะ ย คณะ และ ย คณะ มีผังบังคับในแต่ละบาทดังน้ี  

 

        −                  |  
 

บทร้อยกรองที่เรียกว่าฉันท์ดังกล่าวมาน้ี ในจารึกแม่บุญตะวันออกมี 218 โศลก การใช้
ฉันท์หลากชนิดในการแต่งทําให้มีท่วงทํานองที่งดงามและมีความหลากหลายกว่าสมัยก่อนหน้าที่ผ่าน
มา แต่ที่นิยมใช้ในการประพันธ์มากที่สุดซึ่งเป็นส่วนของการดําเนินเร่ืองยังคงใช้รูปแบบฉนัทลักษณ์ดัง
สมัยก่อนหน้าน้ี คือ ใช้ตริษฏุภฉันท์และอนุษฏ ุภฉันท์ ส่วนฉันท์ชนิดอ่ืนๆ กวีผู้แต่งได้ใช้กําหนดจังหวะ

                                                            
35เรื่องเดียวกัน, 250. 
36ปราณี ฬาพานิช, ผู้แปล, สุวฺฤตฺตติลก : ยอดแห่งฉันท์วรรณพฤตท่ีงดงาม, 77. 
37

V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, 1038. 
38พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภิวังสะ), วุตโตทยมัญชรี, 270. 
39

V. S. Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, 1040. 
40เรื่องเดียวกัน, 274.  



230 
 

ของเน้ือหาที่ต่างกัน โดยกลวิธีการใช้ฉันทลักษณ์ต่างๆ และขนบในการประพันธ์ จะได้กล่าวในหัวข้อ
ถัดไปต่อจากน้ี 
 
การประพันธ์โดยการเปลี่ยนชนิดฉันท์เพื่อถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ต่างกัน 
 ขนบการแต่งจารึกในกลุ่มจารึกสําหรับยอพระเกียรติ (Praßasti) ของอาณาจักรกัมพูชา
โดยมากจะแบ่งเน้ือหาเป็น 4 ส่วน คือ เนื้อหาส่วนปณามคาถา หรือบทสดุดีเทพเจ้า เนื้อหาส่วนของ
การกล่าวถึงสายสกุล เน้ือหาแสดงรายละเอียดในส่วนดําเนินเรื่อง และเน้ือหาในส่วนท้ายของจารึก 
ที่เก่ียวกับการสถาปนา การศึกษาฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ในส่วนนี้ จะศึกษาด้านเชิงประวัติ 
และพัฒนาการ ลักษณะเฉพาะ ลักษณะเด่น อันเป็นลีลากวีซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ เปรียบเทียบกับใน 
ยุคสมัยก่อนหน้าน้ีโดยสังเขป เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบคือการใช้ฉันทลักษณ์และกลวิธี
การแต่ง กับส่วนของเน้ือหาที่ต้องการสื่อสารออกมา ผู้วิจัยพบว่าลักษณะดังกล่าวในแง่หน่ึง คือการ
สืบทอดขนบที่ส่งต่อมารุ่นสู่รุ่น ทั้งรูปแบบซ้ําๆ และต่อมาด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน จึงมีการพัฒนาการ
ในรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ในหัวข้อน้ีเน้ือหาใจความทั้งหมดได้แปลเป็นภาคภาษาไทย
แล้วในบทที่ 3 การให้ข้อมูลในส่วนน้ีจึงเน้นถึงขนบและกลวิธีในการประพันธ์ของกวีเป็นสําคัญ (ดู
ข้อมูลเพ่ิมเติมในตารางที่ 3) 
 
 เนื้อหาส่วนปณามคาถา หรือบทสดุดี 

เบ้ืองต้นของจารึกกวีได้กล่าวสดุดีเทพเจ้า 7 โศลก ในปณามคาถาหรือบทสดุดีทวยเทพ 
4 โศลกแรกกวีผู้แต่งคัดสรรเรียบเรียงถ้อยคําเป็นอย่างดีแต่งเป็นศารทูลวิกรีฑติฉันท์ซึ่งเป็นฉันท์ที่มี
จํานวนพยางค์ค่อนข้างมากคือ 1 บาทมี 19 พยางค์ในการแต่งเพ่ือสดุดีพระศิวะและพระอุมาเทวี การ
เลือกใช้ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ให้เป็นฉันท์เอก เพราะมีลีลาทํานองเคร่งขรึมเอาจริงเอาจัง เหมาะสําหรับ
ใช้ในการกล่าวถึงเรื่องศักด์ิสิทธ์ิเป็นพิธีการ มีลักษณะการแบ่งการอ่านในแต่ละบาทออกเป็น 12 
พยางค์ และ 7 พยางค์จากข้อมูลในหนังสือ Inscription of Kambuja

41
 ของ อาร์.ซี มาจุมดาร์ พบว่า

จารึกก่อนหน้าน้ีมีใช้ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ในข้อความหลัก อันเป็นส่วนสําคัญของจารึกคือใช้ในบทสดุดี
และบทสถาปนา โดยจารึกสมัยก่อนเมืองพระนคร เช่น จารึกวัดกเด็ยอัง (Kedei Ang temple 

Inscription No.30)42
 พ.ศ.1210 รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 จารึกมีทั้งหมด 26 โศลก โศลกที่ 1-25 

กวีประพันธ์ด้วยอนุษฏ ุภฉันท์ โศลกสุดท้ายคือโศลกที่ 26 ใช้ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ประพันธ์ ซึ่งมีเน้ือหา
ถึงการสถาปนาลึงค์ช่ือว่าศรีวิชเยศวระ ส่วนจารึกสมัยเมืองพระนคร รชัสมัยพระเจ้าอินทรวรมัน ใน

                                                            
41

R.C. Majumdar, Inscription of Kambuja.   
42

Ibid., 38-41. 
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จารึกพระโค (Prah Ko Inscription No.55)43
 พ.ศ.1422 จารึกทั้งหมดมี 40 โศลก ใช้ศารทูลวิกรีฑิต

ฉันท์ประพันธ์ 3 โศลก คือ ในโศลกที่ 4-5 เพ่ือกล่าวถึงสายสกุลและสดุดีกษัตริย์ (ข้อความเดียวกันน้ี
ปรากฏในจารึกบากองโศลกที่ 4-5 ด้วย) และในโศลกที่ 28 เพ่ือบอกถึงการสถาปนาพระศิวะพร้อมทั้ง
พระเทวีทั้งสอง ในรัชสมัยพระเจ้ายโศวรมันท่ี 1 พบในจารึกเสากรอบประตูปราสาทโลเล็ย (Loley 

Door-Pillar Inscription No.70)44
 พ.ศ.1436 ด้าน B โศลกที่ 1 เพ่ือบอกถึงการสถาปนารูปเคารพ

ของพระศิวะและพระแม่เคารี เป็นต้น จากข้อมูลตัวอย่างดังกล่าวและศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนที่เหลือ 
พอสรุปได้ว่าการใช้ศารทูลวิกรีฑิตฉันท์การประพันธ์ กวีจะใช้มักจะเลือกใช้ในการแต่งบทสดุดีและการ
สถาปนาเป็นสําคัญ การเลือกใช้เฉพาะเพ่ือต้องการยกย่องให้ดูยิ่งใหญ่แตกต่างจากส่วนอ่ืน 

ต่อมาในโศลกที่ 5-7 กวีสลับใช้วสันตดิลกฉันท์ซึ่ง 1 บาทมี 14 พยางค์ในการกล่าวสดุดี
พระนารายณ์ พระพรหมา และพระแม่คงคา ซึ่งฉันทลักษณ์น้ีมีช่วงหยุดและแบ่งการอ่านในแต่ละบาท
ออกเป็น 8 พยางค์ และ 6 พยางค์ ปณามคาถาทั้ง 7 โศลก อันเป็นส่วนบทประพันธ์ที่แสดงความนอบ
น้อมสดุดีต่อเทพเจ้าที่นับถือเป็นเบ้ืองต้นตามหลักที่โบราณาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อมา การสดุดี
ในเบ้ืองต้นน้ีบูรพาจารย์กล่าวไว้ว่ามีประโยชน์เพ่ือประกาศอานุภาพของมหาเทพและทําให้ผู้แต่งเกิด
ความปีติยินดี มีจิตใจแช่มช่ืน มีความเพียรอันบริสุทธ์ิ ป้องกันอุปสรรคและอันตรายท่ีเกิดขึ้นอันเป็น
มลทินในการแต่งในเบ้ืองหน้า เมื่อศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมในจารึกหลักอ่ืนๆ ก่อนหน้าน้ีพบมีการใช้น้อย
มาก จารึกที่ใช้วสันตดิลกฉันท์ในการประพันธ์โดยมากจะใช้อย่างจํากัด 1-3 โศลก ในสมัยพระเจ้า 
ยโศวรมันเร่ิมใช้มากขึ้น เช่น จารึกปราสาทโลเล็ย (Loley Inscription No.61)45

 มีทั้งหมด 92 โศลก 
แต่งด้วยวสันตดิลกฉันท์ในโศลกที่ 1-3, 5, 8-9 และ 67 ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการสดุดีเช่นกัน แต่จารึกที่
ใช้ฉันทลักษณ์น้ีประพันธ์มากที่สุด ได้แก่จารึกปักษีจํากรง ซึ่งกวีประพันธ์เป็นร้อยกรอง 47 โศลกและ
ใช้วสันตดิลกฉันท์ถึง 21 โศลกคือโศลกที่ 1-21 เน้ือหาที่ใช้คือเพ่ือสดุดีเทพเจ้า อันได้แก่พระศิวะ  
พระวิษณุ พระพรหมา พระหริหระ พระเทวีของพระศิวะ พระกัมพุสวายัมภุวะและพระนางเมราที่เช่ือ
ว่าเป็นปฐมบรรพบุรุษของชาวกัมพูชา 12 โศลก และต่อด้วยอดีตกษัตริย์ผู้เป็นบรรพบุรุษตามสายสกุล
ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 246  

ในส่วนปณามคาถาจะเห็นได้ว่ากวีได้ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ที่เหมาะสม รักษาขนบการ
แต่ง ใช้ถ้อยคําที่ประณีตบรรจงมีสํานวนไพเราะ เน้ือหาชัดเจนมีที่มาซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการประพันธ์
ตรงตามคัมภีร์ทางศาสนา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มิได้แต่งขึ้นลอยๆ มาจากความคิดของกวีเองแต่

                                                            
43

Ibid., 61-66. 
44

Ibid., 138-140. 
45

Ibid., 81-89. 
46

Ibid., 185-193. 
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อาศัยคัมภีร์ทางศาสนา อันเป็นข้อที่ควรระมัดระวังในการแต่งวรรณคดีซึ่งมีเรื่องศาสนาและความเช่ือ
เข้าไปเก่ียวข้องด้วย แต่ในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ี กวีได้เสริมเพ่ิมมุมมองของกวีเป็นหลักในการแต่ง 
ซึ่งแสดงถึงมโนทัศน์ พัฒนาการและจินตนาการของกวีผู้แต่ง โดยส่วนสําคัญยังคงอิงอยู่กับหลักความ
เช่ือและที่มีประวัติความเป็นมา ทั้งสะท้อนให้เห็นหลักความเช่ือการบูชาเทพและพระเทวี รวมท้ัง
แสดงหลักปรัชญาสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ คือ ปฺรณวะ (Pranáava) หรือ พรหมัน (Brahman) ซึ่งมี
ไศวนิกายเป็นแกนหลัก และหลักการปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงพรหมันด้วยวิธีการปฏิบัติโยคะ ซึ่งเน้ือหาที่กวี
แต่งข้ึนเป็นการช้ีให้เห็นสารัตถะสําคัญทางศาสนาได้เป็นอย่างดี 

 
เนื้อหาส่วนการกล่าวถึงสายสกุลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
หลังจากนั้นโศลกที่ 8-13 กวีใช้สรัคธราฉันท์ อันมีความหมายถึงฉันท์ที่มีความงาม

ประดุจพวงมาลาดอกไม้ในการสรรเสริญถวายพระเกียรติ ซึ่งเป็นฉันท์ที่ค่อนข้างแต่งยาก โดยในการ
เลือกใช้ศัพท์และถ้อยคําถือว่ามีความยากเพราะต้องถูกกําหนดด้วยคุรุ-ลฆุให้ตรงตามคณะฉันท์ มี
กําหนดจํานวนพยางค์คือ 1 บาทมี 21 พยางค์สลับด้วยศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ในโศลกที่ 12 แต่งเป็นบท
สรรเสริญกล่าวถึงสายสกุลจนถึงการประสูติของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ฉันทลักษณ์ทั้ง 2 ประเภท
น้ีจึงจัดว่าเป็นฉันทลักษณ์ที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ีที่กวีเลือกใช้เพ่ือการยก
ย่องสดุดีบุคคลต่างๆ ตามสายสกุลของกษัตริย์ในเบื้องต้น และถือว่าแต่งได้ยากย่ิงกว่าฉันทลักษณ์ที่
เหลือ ฉะน้ัน กวีจึงได้แสดงฝีมือในการแต่งอย่างเต็มที่แม้เป็นบทสดุดีก็มีความเพรียบพร้อมทั้งอลังการ
และรสวรรณคดี มีบทสนธิค่อนข้างยาว สลับช่วงจังหวะลีลาการประพันธ์ที่เหมาะสมและงดงามตาม
แบบวรรณศิลป์ 

 
เน้ือหาส่วนที่แสดงรายละเอียดในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
โศลกที่ 14-104 กวีใช้ตริษฏ ุภฉันท์ คือ ฉันท์ที่ 1 บาทมี 11 พยางค์ อันประกอบด้วย

อินทรวัชราฉันท์ อุเปนทรวัชราฉันท์ และอุปชาติฉันท์ในการแต่งคาถาประพันธ์และสลับด้วย 
อนุษฏ ุภฉันท์ในโศลกที่ 105-205 หลังจากน้ัน โศลกที่ 206-214 กลับมาใช้ตริษฏ ุภฉันท์แต่งอีกครั้ง
หน่ึง ซึ่งฉันทลักษณ์ทั้ง 4 ประเภทสามารถแต่งได้ง่ายกว่าฉันท์ที่กล่าวมาในเบ้ืองต้น ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เหมาะแก่การเล่าเร่ืองราว และนิยมใช้แต่งประวัติศาสตร์และวรรณคดี47 โดยเฉพาะจารึกภาษา
สันสกฤตในกัมพูชาจะพบได้บ่อยต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนครเป็นต้นมาจนถึงสมัยพระนคร จึงนับว่า
กวีเลือกใช้ฉันทลักษณ์ในการดําเนินเร่ืองได้อย่างเหมาะสม มีรูปแบบกระชับรัดกุม เล่าเหตุการณ์ได้
อย่างน่าติดตาม แต่ละเนื้อหาจบในโศลกเดียว  

                                                            
47พระคันธาสาราภิวงศ์ (ธรรมาจริยะ อภิวังสะ), วุตโตทยมัญชรี, 192. 
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สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดในช่วงน้ีคือการเล่าเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์เพ่ือสรรเสริญกษัตริย์ 
อันเป็นธรรมเนียมในการแต่งจารึก ผู้แต่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความเพียรที่
ประกอบด้วยความกล้าหาญเด็ดเด่ียวในการสงคราม อันเป็นพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่คือการขยาย
อาณาเขตให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ดังน้ัน ในการจัดกระบวนทัพและความรอบรู้กลยุทธ์ในการรบของ
กษัตริย์จึงถูกพรรณนาให้เห็นประจักษ์ในช่วงดําเนินเร่ืองน้ี และเร่ืองราวต่างๆ ที่กวีใช้พรรณนาเป็น
การเลือกใช้ถ้อยคําหรือภาษาภาพพจน์ทําให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพได้อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ เช่น การ
พรรณนาฉากรบ โศลกที่ 127 ว่า “สายธนูของพระองค์เท่าน้ันถูกทําให้หย่อน เพราะการนอบน้อมเข้า
มาของเหล่าข้าศึกผู้ที่ได้ทิ้งอาวุธลงเรียบร้อยแล้ว และจึงวางลง แต่ไม่ใช่ของนายขมังธนู” หรือในฉาก
ฟาดฟันศัตรูอีกหลายโศลก กวีพรรณนาราวกับว่าอยู่ในสถานที่แห่งน้ันจริงๆ และผู้อ่านก็รู้สึกได้ถึง
อารมณ์และเรื่องราวที่กวีสื่อออกมา ข้อน้ีส่องให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและอัจฉริยภาพของกวี
ผู้ประพันธ์โดยแท้ ทั้งกวียังได้กล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันว่ามีลักษณะของกษัตริย์ในอุดมคติที่พึง
ประสงค์ ซึ่งในจารึกอาณาจักรกัมพูชามักยกย่องกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ว่าต้องมีพระราชอํานาจและพระ
บารมีเป็นอย่างมาก มีความงดงามย่ิงกว่ามนุษย์และเทพแห่งความงาม (กามเทพ) มีความรอบรู้ในด้าน
ต่างๆ ประกอบด้วยคุณธรรม และมีพระศรี-พระลักษมีอยู่กับพระองค์เสมอ ในข้อนี้กวีก็พรรณนาไว้
อย่างครบถ้วนต้องตามขนบของการแต่งบทสรรเสริญยอพระเกียรติกษัตริย์ในจารึกอาณาจักรกัมพูชา 

 
เนื้อหาในส่วนท้ายของจารึกและการสถาปนา 
ขนบการประพันธ์ในจารึกภาษาสันสกฤตในอาณาจักรกัมพูชาที่สําคัญ มักปิดท้ายลงด้วย

การถวายส่ิงของ ด้วยต่อด้วยคําสาปแช่งหรือให้พร อีกประการหนึ่งจะปิดท้ายด้วยการสถาปนาและ
อาจมีการระบุวัน เดือน ปีที่แต่ง อย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งหมดท่ีกล่าวมา ในจารึกแม่บุญตะวันออก
หลังจากมีการถวายสิ่งของแก่ศาสนสถานและเทพเจ้าแล้ว ส่วนท้ายจารึกโศลกที่ 211-16 เป็น
อนุสาสนีที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ช้ีนําให้แก่เหล่าพระราชาในราชอาณาจักรให้หมั่นประพฤติ
ราชธรรม ต้ังมั่นอยู่ในธรรมเพราะพระราชาเป็นเสาหลักของบ้านเมืองเป็นผู้รู้ศาสตร์ ให้ทําหน้าที่ของ
กษัตริย์ที่สมควรทํา อย่าได้เคลื่อนย้ายประกาศ (ศิลาจารึกแม่บุญตะวันออก) อย่าเห็นแก่อามิสสินจ้าง
และหมั่นบําเพ็ญบุญ เป็นข้อสังเกตว่าไม่มีการสาปแช่ง หรือสั่งการ หากแต่เป็นการขอร้องและอวยพร
ให้ตามหลักความเป็นจริง ซึ่งอาจเป็นข้อแตกต่างจากจารึกที่ผ่านมาในสมัยก่อนหน้าหลายหลัก ที่มัก
ลงท้ายจารึกด้วยคําสาปแช่ง  ส่วนโศลกปิดท้ายแต่งด้วยสรัคธราฉันท์มีเน้ือหาสถาปนาลึงค์ช่ือว่าศรี
ราเชนทเรศวระพร้อมด้วยรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ กวีได้ระบุวัน เดือน ปีทีแต่งไว้ด้วย 

ลักษณะการแต่งโดยการเปลี่ยนชนิดฉันท์เพ่ือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆ สามารถเขียนเป็น
ตารางเพ่ือให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น ดังน้ี 
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ตารางที่ 4  แสดงรูปแบบการประพันธ์ในการถ่ายทอดเหตุการณ์ของจารึกแม่บุญตะวันออก 
 

ฉันทลักษณ ์ กล่าวถึง โศลกที ่
 

ศารทูลวิกรีฑิตฉันท ์ - กล่าวสดุดีพระศิวะและพระนางอุมาเทวี 
- เล่าประวัติสายสกุลพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 

1-4 
9-10, 12 

วสันตดิลกฉันท์ - สดุดีพระนารายณ์ พระพรหมา และพระแม่คงคา 5-7 
สรัคธราฉันท์ - เล่าประวัติสายสกุลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 

2 
- การประสูติของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
- การประดิษฐานลึงค์ที่ช่ือว่าศรีราเชนทเรศวระ 
และรูปเคารพ ระบุวัน เดือน ปีที่แต่งจารึก 

8-11, 13 
218 

 

ตริษฏุภฉันท์ และอนุษฏุภฉันท์ - บรรยายถึงคุณสมบัติและพระราชอํานาจ 
กระบวนทัพ ฉากการรบ การทําสงครามของ 
พระเจ้าราเชนทรวรมัน สอดแทรกด้วยเ ร่ือง 
เทพปกรณัม  และหลักปรั ชญา  รวมถึ งพระ 
ราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นส่วนของการดําเนินเรื่อง  

14-217 
 

 
 

อลังการ 
 

  ตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่ ทราบกันว่าภรตมุนีผู้มีชีวิตอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 ได้แต่งคัมภีร์
นาฏยศาสตร์ขึ้นเป็นงานที่ว่าด้วยทฤษฎีบทกวีสันสกฤต ซึ่งเป็นผลงานช้ินแรกที่กล่าวเรื่องรสและ
อลังการศาสตร์48 คัมภีร์นี้ได้กล่าวถึงอลังการไว้ 4 ประการเท่าน้ัน คือ อุปมา ทีปกะ รูปกะ ยมก แต่
จาก 4 ประการดังกล่าวในสมัยต่อมาได้ขยายข้ึนเป็นจํานวนมาก แต่สามารถจําแนกออกเป็นสองพวก 
คือ ศัพทาลังการและอรรถาลังการ49 ในที่นี้จะยกตัวอย่างตําราเก่ียวกับอลังการศาสตร์ของอินเดียและ
การจําแนกของท่านผู้แต่งตําราเหล่าน้ีบางส่วนมาพอเป็นอุทาหรณ์ โดยแสดงไว้ในรูปตารางดังน้ี 

                                                            
48

P.V. Kane, History of Sanskrit Poetics, 10. 
49จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “คําบรรยายเรื่อง จารึกสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา,” ใน ภาษา-จารึก 

7 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. เนื่องในวาระเกษียณอายุ
ราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา พฤษภาคม 2544), 33-43.  
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ตารางที่ 5  ตําราอลังการศาสตร์และการจําแนกประเภทของชาวอินเดีย 
 

ที่ ตําราอลังการศาสตร ์ ประเภทของอลังการ 
อลังการด้านเสียง อลังการด้านความหมาย 

1 นาฏยศาสตร์ 
ของภรตมุนี 

ยมก อุปมา ทีปกะ และรูปกะ 

2 กาวยาลังการ 
ของภามหะ 

ยมก และอนุปราสะ อุปมา ทีปกะ รูปกะ อติศโยกติ วยติเรก  
อาเกฺษปะ อรรถานตรันยาสะ วิภาวนา  
สม า โ ส ก ติ  ยถ าสั ง ข ย ะ  อุ ต เ ป ร กษ า  
รสวัต อูรชสวิน อุทาตตะ ปรรยาโยกตะ 
อปรัส ตุตประศั งสา  วยาชัส ตุ  ศลิษฏะ 
อุปมารูปกะ  อุปเมโยปมา  ตุลยโยคิตา  
สโหกติ  อนันวยะ  สมาหิตา  ปริ วฤตติ 
อปหนุติ  วิ เศโษกติ  วิ โรธะ  นิทรรศนะ  
สสันเทหะ สังสฤษฏิ ภาวิกะ และอาศีส 

3 กาวยประกาศ 
ของมัมมฏะ 

อนุปราสะ ยมก  
จิตระ วโกรกติ 
และเศลษะ 

อุปมา อนันวยะ อปเมยโยปมา อุตเปรกษา 
สสันเทหะ รูปกะ อปหนุติ เศลษะ สมาโสกติ 
นิทรรศนะ อปรัสตุตประศังสา อติศโยกติ 
ประติวัสตูปมา ทฤษฏานตะ ทีปกาลการะ 
ตุลยโยคิตา วยติเรก อาเกฺษปะ วิเศโษกิตะ 
วิภาวนา ยถาสวยะ อรรถานตรันยาสะ  
วิโรธะ สวภาโวกติ วยาชัสตุ สโหกติ วิโนกติ 
ภาวิกะ ปริวฤตติ กาวรยลิคะ ปรรยาโยกตะ 
ปริกร อุทาตตะ สมุจจยะ ปรรยายะ อนุมาน  
วยาโชกติ ปริสขา การณมาลา อันโยนยะ 
อุตตระ สูกษมะ สาระ อสคติ สมาธิ สมมะ 
วิษมะ อธิกะ ปรตยนีกะ มีลิตะ เอกาวลี 
สมรณะ ภรานติมาน ปรตีปะ มาสานยะ 
วิเศษะ ตทคณะ อตทคณะ วยาฆาส สังกร 
และสังฤษฏิ  
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ตารางที่ 5  ตําราอลังการศาสตร์และการจําแนกประเภทของชาวอินเดีย (ต่อ) 
 

ที่ ตําราอลังการศาสตร ์ ประเภทของอลังการ 
อลังการด้านเสียง อลังการด้านความหมาย 

4 วาคภฏาลังการ 
ของวาคภฏะ 

จิตระ ยมก วโกรกติ 
และอนุปราสะ  

ช า ติ  อุ ป ม า  รู ป ก ะ  ป ร ะ ติ วั ส ตู ป ม า  
ภรานติมาน เศลษะ อาเกฺษปะ สังศยะ  
นิศจยานตะ ทฤษฏานตะ วยติเรก อปหนุติ 
ตุลยโยคิตา อุตเปรกษา อรรถานตรันยาสะ 
สมาโสกติ วิภาวนา ทีปกะ อติศยะ เหตุ  
ปรยาโยกติ สมาหิตะ ปริวฤตตะ ยถาสังขยะ 
วิษมะ สโหกติ วิโรธะ อวสระ สาระ เศลษะ 
สมุจจยะ  อปรัสตุตประศังสา  เอกาวลี  
อนุมาน ปริสังขยา ปรัศโนตตระ และสังกร 

 
  จะเห็นได้ว่าตําราอลังการศาสตร์ของแต่ละเล่มมีอลังการจํานวนมากบ้างน้อยบ้างต่างกัน
ออกไป จนกระทั่งมีไม่ตํ่ากว่าร้อยชนิด แต่ละชนิดก็แยกย่อยออกไปได้อีกนานาประการตามทรรศนะ
ของผู้แต่งตําราอลังการศาตร์แต่ละท่าน ส่วนในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้ตําราอลังการศาสตร์ 
ของวาคภฏะ ซึ่งแปลเป็นไทยแล้วโดย ป.ส.ศาสตรี และนําคําอธิบายอลังการในงานวิจัยทางวิชาการ 
เร่ือง การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต ของกุสุมา รักษมณี มาเปรียบเทียบร่วม
ด้วย เน่ืองจากมีเนื้อหาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกิน และมีคําอธิบายค่อนข้างชัดเจนไม่แตกต่างกันมากนัก 
ส่วนตําราอลังการอ่ืนๆ จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ในบางประเด็นที่น่าสนใจและควรกล่าวถึงเท่าน้ัน 
  นักวรรณคดีกล่าวว่าอลังการในบทกวีนิพนธ์เกิดจากการใช้ถ้อยคําที่ไพเราะงดงาม 
เปรียบเหมือนกับเครื่องประดับบทกวีนิพนธ์50 โดยกวีผู้แต่งบทประพันธ์ถือว่าการสร้างความงามด้วย
อลังการน้ี จะเพ่ิมความงดงามลึกซึ้งให้บทประพันธ์เรื่องน้ัน ดังน้ัน จึงมีคํากล่าวว่า ถ้อยคําคือบท
ประพันธ์แม้ปราศจากโทษของบท พากย์ หรือเน้ือความของภาค ก็ต้องตกแต่งด้วยอลังการ51 อลังการ
จึงแสดงถึงคุณลักษณะของวรรณคดี ความนิยมเรื่องอลังการได้แพร่หลายไปในบทประพันธ์และงาน
กวีนิพนธ์ต่างๆ อันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้วรรณคดีมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์ ความนิยมที่แพร่หลายน้ี

                                                            

  
50วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 57; และ Monier Williams, Sanskrit-English 

Dictionary, 16th ed. (Delhi: Motilel Banarsidass, 2011), 94. 
51พระสังฆรักขิตมหาสามิ, สุโพธาลังการมัญชรี, แปลโดย พระธรรมโมลี (สมศักด์ิ อุปสโม) และคณะ 

(นครปฐม: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส, 2546), 18. 
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เห็นได้ในจารึกภาษาสันสกฤตที่พบในอาณาจักรกัมพูชา กวีจะใช้อลังการหลายรูปแบบแต่งจารึกอย่าง
งดงาม เช่นเดียวกับจารึกแม่บุญตะวันออก มีอลังการที่งดงามลึกซึ้ง สละสลวย เมื่อได้อ่านเสนาะโสต
และคมคาย เกิดจินตภาพเป็นนัยประวัติหลากหลาย โดยผู้วิจัยจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ 2 ประเภท คือ 
อลังการด้านเสียงและอลังการด้านความหมาย ดังจะได้อธิบายขยายความต่อไป 
 
อลังการด้านเสียงท่ีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก  
  ในสมัยก่อนที่จะมีการจดบันทึกถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ บทกวีมักจะแสดงออกในลักษณะ
มุขปาฐะจึงเป็นไปเพ่ือการฟังมากกว่าการอ่าน การเล่นเสียงแบบการกล่าวบทขับ หรือลํานํากาพย์
กลอนที่มีความไพเราะของเสียงจึงมีความสําคัญอย่างมาก เพราะการเล่นเสียงที่ไพเราะทําให้น่าฟัง
และน่าจดจํา เมื่อถึงสมัยที่มีการถ่ายทอดเร่ืองราวเป็นลายลักษณ์อักษรในเชิงวรรณศิลป์ กวีก็ยังคง
แสดงความสามารถในเรื่องสุนทรียะอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดเสียงและท่วงทํานองที่น่าฟังชวนอ่าน 
ความสําคัญในด้านเสียงจึงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การเล่นคําให้เกิดความไพเราะในเรื่องเสียง เป็น
อลังการที่เรียกว่า ศัพทาลังการ หรือ อลังการด้านเสียง ซึ่งความไพเราะของเสียง พบทั้งการซ้ําคํา ซ้ํา
เสียงพยัญชนะต่างๆ ทั้งต้นบท กลางบท ท้ายบท เป็นต้น อันเป็นผลให้บทประพันธ์น้ันๆ มีเสียง
ไพเราะ น่าอ่าน น่าฟัง เพ่ิมความสง่างดงามให้แก่บทประพันธ์  ในนาฏยศาสตร์ของภรตมนุีผู้มีชีวิตอยู่
ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 กล่าวถึงอลังการทางเสียงเพียง 1 ชนิด กาวยาลังการของภามหะกล่าวว่ามี 2 
ชนิด กาวยประกาศของมัมมฏะกล่าวว่ามี 5 ชนิด แต่ในตําราของโภชะซึ่งประพันธ์ขึ้นในราว
คริสต์ศตวรรษที่ 11 ได้กล่าวถึงอลังการทางเสียงว่ามี 24 ชนิด  
  ส่วนในอลังการศาสตร์ของวาคภฏะซึ่งใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แสดงอลังการด้านเสียงไว้ 
4 ประเภท คือ จิตระ ยมก อนุปราสะ วโกรกติ ในบรรดา 4 ประเภทนั้น อลังการที่ช่ือว่า จิตระ คือ
การใช้อักษรซึ่งเป็นส่วนประกอบของบทประพันธ์เรียงร้อยให้เป็นรูปต่างๆ เช่น รูปดาบ รูปดอกบัว รูป
มูตรโค เป็นต้น และอลังการที่ช่ือว่า วโกรกติ คือการอาศัยคําที่มีความหมายสองแง่สองง่าม แปล
ความผิดที่หมาย เป็นการแสดงความหมายไม่ตรงตามถ้อยคําเท่าน้ัน52 ซึ่งเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการศึกษาเน้ือหาในจารึกแม่บุญตะวันออกน้ี  ดังน้ัน อลังการในเร่ืองของเสียงที่สําคัญจึงมี 2 
ประเภท ได้แก่ ยมกและอนุปราสะ เบ้ืองหน้าแต่นี้จะได้แสดงเป็นลําดับไป 

1. ยมก  
   กุสุมา รักษมณีได้ให้นิยามความหมายว่า ยมก เป็นการเล่นคําโดยใช้คําที่มีเสียง
เหมือนกันทุกพยางค์ หรือบางพยางค์ แต่สื่อความหมายต่างกันในคําประพันธ์วรรคเดียวกันหรือบท
เดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น การซ้ําพยางค์ sama และ asama ในคําประพันธ์วรรคน้ี  
 

                                                            
52วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 19-22.   
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samaÆsasamo’ samahá 
(ท่านเป็นผู้ที่) ไม่มีผู้ใดเทยีบเทา่ (asama) 

เป็นผู้เที่ยงธรรม (sama) ต่อผู้ที่เสมอ (sama) 
และผู้ที่ไม่เสมอ (asama) (กับท่าน) 53 

 

   ตัวอย่าง ยมก ในคําประพันธ์น้ี มีคําที่ออกเสียงเหมือนกัน คือ sama 2 คํา คําแรก
แปลว่า ผู้เที่ยงธรรม ส่วนคําที่สองแปลว่า ผู้ที่เสมอ และมีลักษณะยมกในคําว่า asama (บางส่วนถูก
กลืนเสียง) 2 คํา คําแรกแปลว่า ไม่มีผู้ใดเทยีบเท่า ส่วนคําที่สองแปลว่า ผู้ที่ไม่เสมอ 
   ใน กาวยาลังการ ของ ภามหะ ได้ให้คําจํากัดความว่า “การซ้ําตัวอักษรท่ีมี
ความหมายต่างกันแต่มีเสียงเหมือนกัน คือ ยมก”54 ส่วน อลังการศาสตร์ ของ วาคภฏะ กล่าวว่า 
“ยมกัม คือ การกล่าวซ้ําทั้งบาท คํา หรือตัวอักษรของคําไว้ติดกันหรือไม่ติดกัน ณ ที่เบ้ืองต้น 
ตอนกลาง  หรือเบ้ืองปลาย (ของบทหรือบาท) และให้ความหมายต่างกัน” โดยมีตัวอย่างดังน้ี  
 

 dayaÆmá  cakre    dayaÆmácakre | 
 sataÆmá  yasmaÆd-    bhavaÆn  vittamá ||  

  นับว่าท่านได้โปรดปรานเพราะได้ประสาทเงินทองแก่สาธุชน55 
 

   อลังการอนุปราสะและยมกมีความคล้ายคลึงกันมาก เพ่ือจะให้ความหมายที่แคบลง
ไป อันเป็นการจํากัดความให้แน่นอน ไม่คลุมเครือ จึงนิยามความหมายว่า “ยมก เป็นการกล่าวซ้ําคํา
ที่ออกเสียงเหมือนกันทุกพยางค์หรือบางพยางค์ แต่มีความหมายต่างกัน” ส่วน “อนุปราสะ คือ การ
เล่นเสียงโดยการซ้ําเสียงพยัญชนะในคําประพันธ์บาทเดียวกัน หรือบทเดียวกัน คําที่ซ้ําไม่ต้องมี
ความหมายต่างๆ กันอาจจะเป็นพยัญชนะเด่ียวหรือพยัญชนะซ้อนก็ได้” อลังการประเภทยมก 
สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การเล่นเสียงในบาทเดียวกัน และการเล่นเสียงในบาทอ่ืนซึ่ง
เป็นบทเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
   1.1 การเล่นคําโดยใช้คําที่มีเสียงเหมือนกันทุกพยางค์ หรือบางพยางค์โดยการเล่น
เสียงในบาทเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  

                                                            
53ต้นฉบับใช้อักษรไทย ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันเพ่ือความสมํ่าเสมอของงานวิจัย ดู กุสุมา 

รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 27. 
54

BhaÆmaha, KaÆvyaÆlaṅkaÆra, trans. P.V. Naganatha Sastry (Delhi: Motilal Banarsidass, 

1991), 27. 
55ต้นฉบับภาษาสันสกฤตใช้อักษรไทย ผู้วิจัยปริวรรตเป็นอักษรโรมันเพ่ือความสมํ่าเสมอของงานวิจัย 

ดู วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 24. 
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 ตัวอย่างที่ 1  
 ßubhamá  ßubhamáyunaÆ  yuÆnaÆ  manuvartmaÆnuvarttinaÆ | 

 rasaÆyanamá  vinaÆ  bhaÆvi  yena  varsáíyasaÆjaram || 174 
   พระองค์มีความงามเหนือกว่าความงาม (ทั้งมวล) ทรงเป็นหนุ่มตามที่พระมนุดําเนินไว้ 

เหนือกว่าความหนุ่ม (ทั้งมวล) ทรงอยู่เหนือความชราโดยไม่ต้องใช้ยาอายุวัฒนะ 
     คําประพันธ์โศลกน้ีแต่งด้วยอนุษฏ ุภฉันท์เป็นยมกที่มีงดงามเป็นอย่างมาก บาทท่ี 
2 เป็นการเล่นเสียงในบาทเดียวกัน ตลอดท้ังบาท คือ กวีได้ใช้ศัพทาลังการในลักษณะยมกอย่างเต็มที่ 
โดยซ้ําคําทั้งบาท ได้แก่บาทท่ี 2 ในข้อความว่า manuvartmaÆnuvarttinaÆ ซึ่งมีเสียงคล้ายคลึงกัน คือ 
เป็นยมกชนิดที่เรียงอักษรติดกัน ไม่มีคั่นกลาง มีเน้ือความชัดเจนเช่ือมความได้สนิทกัน ติดต่อเน่ืองกัน 
ฟังแล้วพลิ้วไหว นุ่มเบา สละสวย ชวนให้เกิดความไพเราะ พึงใจตามแบบกวีนิพนธ์ ส่วนในบาทท่ี 1 

ßubhamá ßubhamáyunaÆ yuÆnaÆ จัดเป็นอลังการอนุปราสะ ประเภท “ลาฏานุปราสะ” ชนิดที่กล่าวซ้ํา
ทั้งบาท เพราะคําที่ซ้ํากันทั้งสองคํามีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน มิได้มีความหมายต่างกัน การนํา
โศลกน้ีมาเป็นอุทาหรณ์ทําให้มองเห็นลักษณะและความแตกต่างของ ยมก กับ อนุปราสะ ได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งอนุปราสะน้ันจะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป 
 ตัวอย่างที่ 2 

 sanmantramuÆlaiß  caturaß  caturbhis 
 saÆmaÆdibhir  yyo  vividhaprayogaihá | 
 apaÆyasamárodhibhir  abhyupaÆyair 
 vedaiß  ca  samásaÆdhayati  sma  siddhim || 81 
   พระองค์เป็นผู้สง่างาม ด้วยพระเวททั้งส่ีมีสามเวทเป็นต้น ซึ่งมีพิธีกรรมหลากหลาย อัน

เป็นต้นเค้าแห่งมนตราอันเข้มขลัง และทรงให้พระราชกรณีกิจสําเร็จแล้วด้วยพระเวททั้งหลาย
อันเป็นเครื่องป้องกันความพินาศเสียหาย ซึ่งเป็นวิธีการอันยอดเยี่ยม  

     โศลกน้ีประพันธ์ขึ้นด้วยตริษฏ ุภฉันท์มีการสรรคําที่มีเสียงคล้ายคลึงกันใช้
ประพันธ์ เป็นการเล่นเสียงในบาทเดียวกันในช่วงตอนปลายของบาทท่ี 1 กวีได้ใช้ศัพทาลังการใน
ลักษณะยมก โดยซ้ําคําในช่วงปลายของบาทท่ี 1 ในข้อความว่า caturaß  caturbhis คําแรกได้แก่ 
catura (caturaß) มีความหมายถึง ความสง่างาม กับอีกคําว่า catur (caturbhis) แปลว่า สี่ หมายถึง
พระเวททั้งสี่ เป็นยมกที่มีเน้ือความชัดเจนเช่ือมความได้สนิทกันชวนให้เกิดความพึงพอใจ 
 ตัวอย่างที่ 3 
 na  svícikírsáur  yudhi  cakricakramá 
 bajranÁ  ca  no  bajrabhráto pi  jisánáuhá | 
 yaß  ßaktiyukto  nu  maheßvaraÆstramá 

 sudussahamá  praÆpya  jitaÆrivarggahá || 59 
   ในการสู้รบ พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจักราวุธของพระวิษณุ และแม้วัชราวุธของพระ

อินทร์ให้เป็นของตนก็ทรงมีชัยชนะได้ พระองค์ทรงประกอบด้วยพระราชอํานาจทรงมีชัยชนะ
เหนือข้าศึก เพราะได้รับแล้วซึ่งศาสตราวุธของพระมเหศวรที่ต้านทานได้ยากยิ่ง 
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     โศลกน้ีประพันธ์ขึ้นด้วยตริษฏ ุภฉันท์มีการสรรคําที่มีเสียงคล้ายคลึงกันใช้
ประพันธ์ เป็นการเล่นเสียงในบาทเดียวกันในช่วงตอนปลายของบาทท่ี 1 โดยไม่มีคําอ่ืนคั่นกลาง กวีได้
ใช้ศัพทาลังการในลักษณะยมก โดยซ้ําพยัญชนะถึง 3 เสียงคือ /caktr/ได้แก่ cakricakramá โดย 
cakri มีความหมายถึง พระนารายณ์ กับคําว่า cakra แปลว่า แปลว่า จักร ส่วนคําว่า bajranÁ และ 
bajra- ในบาทที่ 2 แปลว่า วัชระ หรือ สายฟ้า ทั้งสองคํา จึงจัดเป็นลาฏานุปราสะ ชนิดกล่าวซ้ําเพียง
คําเดียวในบาทเดียวกัน 
     นอกจากโศลกท่ี 59, 81, 174 ยังปรากฏการเล่นเสียงในลักษณะยมกในบาท
เดียวกัน ในโศลกที่ 205 อีกด้วย โดยการซ้ําคําว่า daksáináena กับคําว่า daksáináahá โดยทั้งคู่มีราก
ศัพท์มาจากคํา daksáináa คําแรก แปลว่า ทิศใต้ ส่วนคําที่สองแปลว่า ผู้ชํานาญ เป็นการเล่นยมก
ในช่วงต้นกับช่วงปลายของบาทที่สอง โดยมีศัพท์คั่นกลาง และโศลกที่ 207 ในท้ายบาทของบาทท่ี 4 
ไม่มีศัพท์คั่นกลาง ในคําว่า śivayoś  śivaÆya โดยมาจากศัพท์เดียวกันคือ śiva เพียงแต่แจกวิภักติ
ต่างกันเท่าน้ัน คําแรกหมายถึงพระศิวะและนางปารวตี ส่วนคําที่สอง แปลว่า ร่มเย็น 
   1.2 การเล่นคําโดยใช้คําที่มีเสียงเหมือนกันทุกพยางค์ หรือบางพยางค์โดยการเล่น
เสียงในบาทอ่ืนซึ่งเป็นบทเดียวกัน อุทาหรณ์ดังน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1  

 yasya  satvavato  víryyamá  ranáe  drásátávaÆ  dvisáadganáahá | 
 satvepsayeva  simáhaÆdiyuktam anvavasad  vanam || 141 

   หมู่แห่งข้าศึก ครั้นเห็นแล้วซ่ึงความกล้าหาญในการรบของพระองค์ผู้เป็นนักรบ 
เหมือนกับต้องการมีชีวิตอยู่ จึงได้หลบลี้เข้าไปอยู่ป่าซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมีสีหะเป็นต้น ราว
กับว่าต้องการมีชีวิตอยู่ (สัตว์ป่า) 

     คําประพันธ์โศลกนี้ประพันธ์ด้วยตริษฏ ุภฉันท์เป็นยมกที่มีงดงามอีกรูปแบบหนึ่ง 
โดยการซ้ําเสียงพยัญชนะในบทเดียวแต่คนละบาท คือซ้ําเสียง /satv/ ในบาทขอน56 โศลกน้ีเล่นศัพท์ 
satvan – นักรบ ในคําว่า satvavato และ satvan – มีชีวิตหรือลมหายใจ ในคําว่า satvepsayeva 
เป็นการเล่นเสียงลักษณะของยมก ในช่วงกลางของบาทที่ 1 กับช่วงต้นของบาทท่ี 3 
 ตัวอย่างที่ 2  

 sa  somavaṅßaÆmbarabhaÆskaraß  ßri- 
 raÆjendravarammaÆ  tad  idan  nrápendrahá | 
 svarggaÆpavarggaÆdhigamasya  liṅgamá 

 liṅgam  pratisátáhaÆpitavaÆn  smaraÆrehá || 206 
   พระเจ้าราเชนทรวรมันนี้นั้นทรงเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าแผ่นดิน เป็นประดุจดวงอาทิตย์

บนท้องฟ้าแห่งโสมวงศ์ ได้ทรงสร้างศิวลึงค์อันเป็นเครื่องหมายแห่งผู้บรรลุถึงสวรรค์และ
ดินแดนที่ปลอดภัย 

                                                            
56บาทขอน คือ บาทที่ 1 กับบาทที่ 3 ส่วนบาทคู่ คือ บาทที่ 2 กับบาทท่ี 4  
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     คําประพันธ์โศลกนี้ประพันธ์ด้วยตริษฏ ุภฉันท์เป็นยมกที่มีการซ้ําคําที่มีเสียงที่
เหมือนกัน โดยการซ้ําเสียงของคําว่า liṅgamá ซึ่งแปลว่า เคร่ืองหมาย ในปลายบาทที่ 3 และคําว่า 
liṅgam ซึ่งแปลว่า ลึงค์ ในต้นบาทที่ 4 เป็นการเล่นเสียงลักษณะของยมก ในช่วงปลายของบาทที่ 3 
กับช่วงต้นของบาทท่ี 4 
     นอกจากโศลกที่ 141 และ 206 ซึ่งเป็นตัวอย่างข้างต้นน้ีแล้ว การเล่นคําโดยใช้
คําที่มีเสียงเหมือนกันทุกพยางค์ หรือบางพยางค์โดยการเล่นเสียงในบาทอ่ืนซึ่งเป็นบทเดียวกัน ยังพบ
ในโศลกที่ 31, 77, 97, 147 
  สรุปรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าอลังการทางเสียงประเภทยมกที่พบในจารึกแม่บุญตะวันออก 
จะพบได้เฉพาะในตริษฏ ุภฉันท์และอนุษฏ ุภฉันท์เท่าน้ัน การใช้อลังการด้านเสียงประเภทยมกแม้มี
น้อยกว่าอนุปราสะซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ก็ทําให้ทราบได้ว่ากวียังคงคํานึงถึงและให้ความสําคัญ
อยู่พอสมควร 
  2. อนุปราสะ    
   ใน กาวยประกาศ ของ มัมมฏะ กล่าวว่า “อนุปราสะ คือ การซ้ําอักษรเดียวกันโดย
มุ่งความเหมือนกันของพยัญชนะเสียงหน่ึงๆ แม้พยัญชนะน้ันจะผสมด้วยสระต่างกัน อนุปราสะที่วาง
ไว้ดีย่อมเหมาะแก่รส (ของบทประพันธ์)57 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เฉกานุปราสะ คือ การซ้ํา
กลุ่มพยัญชนะเพียงคร้ังเดียว และ วฤตตยนุปราสะ คือ การซ้ําพยัญชนะตัวเดียว หรือหลายตัว
มากกว่าหน่ึงคร้ัง58 ใน สาหิตยทรรปณะ ของ วิศวนาถ กล่าวว่า “อนุปราสะ คือการซ้ําพยัญชนะที่
เหมือนกัน”59 โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1) เฉกานุปราสะ คือ พยัญชนะหลายตัวกล่าวซ้ําเพียงคร้ัง
เดียว 2) วฤตตยนุปราสะ คือ พยัญชนะตัวเดียว กล่าวซ้ําสองคร้ังหรือหลายครั้ง 3) เฉกานุปราสะ คือ 
คําเดียวกันถูกกล่าวซ้ําในความหมายเดียวกัน แต่นําไปใช้ในที่ต่างกัน (ซึ่งแยกย่อยเป็น 5 ประเภท)  
4) ศรุตยนุปราสะ คือ การซ้ําพยัญชนะที่อยู่ในฐานท่ีเกิดเดียวกัน 5) อันตยานุปราสะ คือ การซ้ําหรือ
เล่นคําสัมผัสของพยัญชนะสุดท้ายของบรรทัด (หมายถึงบาทคู่)60 
   ส่วน วาคภฏะ กล่าวว่า การใช้ซ้ําอักษรซึ่งมีเสียงคล้ายๆ กันน้ัน ช่ือ อนุปราสะ 
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เฉกานุปราสะ คือการกล่าวซ้ําพยัญชนะหรือกลุ่มพยัญชนะน้ันแต่เพียงคร้ัง

                                                            
57

Mammatáa, KaÆvyaprakaÆsha of Mammat áa, trans. Ganganath Jha (Varnasi: Bharataya 

Vidya Prakashan, 1967), 319. 
58

Ibid., 319-322. 
59

ViśvanaÆtha, Tha SaÆhityadarpanáa, trans. P.V. Kane (Delhi: Motilal Banarsidass, 1974), 
28. 

60
Ibid., 324-329. 



242 
 

เดียว และ ลาฏานุปราสะ คือ การกล่าวซ้ําพยัญชนะหรือกลุ่มพยัญชนะซ้ํากันไปหลายคร้ัง บางคร้ังซ้ํา
คร้ังเดียว บางคร้ังซ้ําทั้งบาท61 
   ดังน้ัน เพ่ือจะให้ความหมายที่แคบลงไป อันเป็นการจํากัดความให้แน่นอน ไม่
คลุมเครือ จึงนิยามความหมายว่า “อนุปราสะ คือ การเล่นเสียงโดยการซ้ําเสียงพยัญชนะในคํา
ประพันธ์บาทเดียวกัน หรือบทเดียวกัน คําที่ซ้ําไม่ต้องมีความหมายต่างๆ กันอาจจะเป็นพยัญชนะ
เด่ียวหรือพยัญชนะซ้อนก็ได้” เพ่ือความกระชับ เหมาะสม และเข้าใจได้โดยง่าย ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี
จะแยกเป็น 4 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีคําจํากัดความท่ีแน่นอนชัดเจน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
   2.1 ลาฏานุปราสะ (อนุปราสะที่ชาวลาฏะนิยมใช้) เป็นการกล่าวคําเดียวกันซ้ําไป มี 
2 คือ ชนิดกล่าวซํ้าคําหรือกลุ่มอักษร หลายๆ คํา หรือหลายๆ คร้ัง กับ ชนิดกล่าวซ้ําทั้งบาท ซึ่งชนิด
กล่าวซ้ําทั้งบาทพบในที่เดียวคือในโศลกที่ 174 คําว่า ßubhamá  ßubhamáyunaÆ  yuÆnaÆ  ดังได้กล่าวไว้
แล้วในหัวข้อก่อนหน้าน้ี ดังน้ันในส่วนน้ีจึงยกข้อมูลมาเฉพาะชนิดแรก คือ ลาฏานุปราสะ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการกล่าวซ้ําคําหรือกลุ่มอักษร คร้ังเดียว หรือหลายคร้ังในบทเดียวกัน ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 1 

 yenaitaÆni  jaganti  yajvahutabhugbhaÆsvannabhahásvannabhahá- 
 ksáityambhaháksáanáadaÆkarais  svatanubhir  vyaÆtanvataivaÆsátáabhihá | 
 uccaihá kaÆranáaßaktir  apratihataÆ  vyaÆkhyaÆyate  naksáaramá 

 jíyat  kaÆranáakaÆranamá  sa  bhagavaÆn  ardhenducuÆdáaÆmanáihá || 4 

     จากตัวอย่างข้างต้นน้ีประพันธ์ด้วยศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ กวีใช้ลาฎานุปราสะใน
การกล่าวซ้ําคํา คือ kaÆranáa  จํานวน 3 แห่ง โดยปรากฏตามท่ีเน้นตัวหนาในช่วงต้นของบาทท่ี 3 และ
ในช่วงต้นของบาทท่ี 4 ส่วนการซ้ําเสียงกลุ่มอักษร คือ svannabhahá หน่ึงครั้ง โดยปรากฏใน
พยัญชนะที่เน้นตัวหนาในช่วงปลายของบาทที่ 1 จัดเป็นเฉกานุปราสะ 
 ตัวอย่างที่ 2 

 sa  caÆpi  vaÆcaspatidhís  s[u]dhíran 
 dharmmaÆnugan  dharmmabhrátaÆmá  purogahá | 
 taÆn  bhaÆvino  bhaÆvitaraÆjadharmmaÆn 
 idamá  vaco  vocata  kamvujendraÆn || 211 

     จากตัวอย่างข้างต้นน้ีประพันธ์ด้วยตริษฏ ุภฉันท์ กวีใช้ลาฏานุปราสะบางส่วนใน
การซ้ําเสียงเสียงกลุ่มอักษร dharmm จํานวน 3 แห่ง โดยปรากฏตามท่ีเน้นตัวหนาในบาทที่ 2 และใน
เบ้ืองปลายของบาทที่ 3 และในบาทที่ 3 ซ้ําเสียงกลุ่มพยัญชนะ bhaÆvi ในตอนต้นและตอนกลางของ
บาท เรียกว่าเฉกานุปราสะเป็นการกล่าวซ้ําพยัญชนะแต่เพียงคร้ังเดียว ส่วนในบาทท่ี 1 vaÆcas และ
บาทท่ี 4 vaco, voca เป็นการซ้ําเสียงพยัญชนะ 2 ตัวซ้ํากันมากกว่า 1 คร้ัง เรียกว่าวฤตตยานุปราสะ 
(ดูรายละเอียดและคํานิยามในหัวข้อ 2.3) 

                                                            
61วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 23-24. 
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   ลาฏานุปราสะในจารึก แม่บุญตะวันออก ส่วนมากกวีจะใช้บางส่วนในการซ้ําเสียง
พยัญชนะและเสียงสระที่เหมือนกัน ซึ่งอยู่ในวรรคเดียวกัน และอยู่ต่างวรรคกัน เสียงที่ซ้ํากันทําให้
เน้ือหาจารึกแม่บุญตะวันออกมีความไพเราะงดงาม โดยไม่ปรากฏในวสันตดิลกฉันท์อาจเป็นเพราะ
ข้อจํากัดในเน้ือหาการแต่งและกวีใช้น้อยคือเพียง 3 โศลกเท่าน้ัน 
   2.2 เฉกานุปราสะ (อนุปราสะที่นักปราชญ์หรือผู้ฉลาดนิยมใช้กัน) ไม่เป็นการกล่าว
คําเดียวกันซ้ําไป คือ การกล่าวซ้ําพยัญชนะหรือกลุ่มพยัญชนะแต่เพียงครั้งเดียว โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ พยัญชนะ 2 ตัวซ้ํากัน 1 คร้ัง หรือพยัญชนะมากกว่า 2 ตัวซ้ํากัน 1 คร้ัง 
 ตัวอย่างที่ 1 

 ßisátáopatisátáam  pratipadya  sadyahá 
 ksáetramá  yam  utkrásátáamakrásátáapacyam | 
 ßraddhaÆmbhasaÆ  siktam  aruksáad  uccaiß 

 ßaÆstrasya  caÆstrasya  ca  víjam  agryam || 22 

     จากตัวอย่างข้างต้นน้ีประพันธ์ด้วยตริษฏ ุภฉันท์ กวีใช้เฉกานุปราสะบางส่วนใน
การซ้ําเสียงกลุ่มพยัญชนะ สองกลุ่ม กลุ่มแรกซ้ําเสียง krásátáa ปรากฏตามตัวหนาในช่วงกลางบาทท่ี 2 
กลุ่มที่สองซ้ําเสียง strasya ปรากฏตามตัวหนาในช่วงกลางบาทที่ 4 โดยทั้งสองกลุ่มอักษรมีลักษณะ
พยัญชนะมากกว่า 2 ตัวซ้ํากัน 1 คร้ัง 
 ตัวอย่างที่ 2 

 vrahmaksáatraparamáparodayakarí  tadbhaÆgineyí  satí  
 punáyaÆmá  naÆma  sarasvatíti  dadhatí khyaÆtaÆ  jagatpaÆvaní | 
 naÆnaÆmnaÆyagiraÆmá  gabhíram  adhikamá  paÆtramá  dvijaÆnaÆmá  varamá 
 sindhuÆnaÆm  iva  sindhuraÆjam  agamad  yaÆ  vißvaruÆpam  priyam || 10

  จากตัวอย่างข้างต้นน้ี กวีใช้อนุปราสะประเภทเฉกานุปราส ซ้ํากลุ่มตัวอักษร ใน
บาทท่ี 4 กวีใช้การซ้ําเสียงอักษร คือ sindh ดังน้ี sindhuÆnaÆm / sindhuraÆjam  

   2.3 วฤตตยานุปราสะ คือ อนุปราสะท่ีซ้ําพยัญชนะตัวเดียวกันหลายๆ คร้ัง โดยมี 2
ลักษณะ คือ พยัญชนะตัวเดียวซ้ํากันมากกว่า 1 คร้ัง และพยัญชนะ 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัวซ้ํากัน
มากกว่า 1 คร้ัง 
 ตัวอย่างที่ 1 

 proddráptadvisáataÆn  dadhad  yudhi  vadhuÆvaidhavyadíksávidhim 
 vaddhanan  yac  ßißiraÆmáßuraßmivißadaÆmá  satkírttimaÆlaÆmá  gunáaihá | 
 svarggadvaÆrapure  puranádáarapuraprasparddhisamávarddhane 
 saÆrthvaß ßaÆrvvam  atisátáhipat  savibhavamá  liṅgamá  vidhaÆnaÆnvitam || 9 

     จากตัวอย่างข้างต้นน้ีประพันธ์ด้วยศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ กวีใช้วฤตตยานุปราสะใน
การซ้ําเสียงพยัญชนะสองตัว คือ p, r  จํานวน 5 แห่ง โดยปรากฏในพยัญชนะท่ีเน้นตัวหนาในช่วง
กลางบาทท่ี 3 และการซ้ําเสียงพยัญชนะสองตัว คือ v, dh  จํานวน 5 แห่ง โดยปรากฏในพยัญชนะที่
เน้นตัวหนาในช่วงกลางและปลายของบาทท่ี 1  ช่วงต้นของบาทท่ี 2 ช่วงปลายของบาทที่ 4  
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 ตัวอย่างที่ 2 
 laksámímá  tíksánáetaraÆmáßor  adhikam  adharayan  dhvastadosáaÆndhakaÆro 

 vaddhnan  padmaÆnuvandhamá prakatáitatapasaÆ  tena  patyaÆ  prajaÆnaÆm | 
 devyaÆn  tasyaÆm [adi] tyaÆn  divasakara  ivotpaÆditahá  kaßyapena 

 ßriÆmadraÆjendravarmmaÆvanipatir  abhavat  tejasaÆm  aÆkaro  yahá || 13 

     จากตัวอย่างข้างต้นน้ีประพันธ์ด้วยสรัคธราฉันท์ กวีใช้วฤตตยานุปราสะในการซ้ํา
เสียงพยัญชนะ dh จํานวน 6 ครั้ง โดยปรากฏในพยัญชนะที่เน้นตัวหนาในบาทท่ี 1 บาทท่ี 2 เป็น
ลักษณะการซ้ําแบบพยัญชนตัวเดียวซ้ํากันมากกว่า 1 คร้ัง และมีการซ้ําพยัญชนะ 2 ตัวซ้ํากันมากกว่า 
1 ครั้ง คือ การซ้ําพยัญชนะ k, r จํานวน 3 แห่ง โดยปรากฏในพยัญชนะที่เน้นตัวหนาในเบ้ืองปลาย
ของบาทที่ 1 บาทท่ี 4 และในช่วงกลางบาทท่ี 3  
 ตัวอย่างที่ 3 

 santo  yaßodharmmadhanaÆ  na  baÆhyamá 
 dhanamá  dhanaÆyeyur  ihaÆtmano  pi | 
 praÆg  eva  devaÆdidhanamá  sataÆmá  vo 

 vinißcayo  yan  nanu  vaddhamuÆlahá || 115 

     จากตัวอย่างข้างต้นน้ีประพันธ์ด้วยตริษฏ ุภฉันท์ กวีใช้วฤตตยานุปราสะในการซ้ํา
เสียงพยัญชนะ dh จํานวน 5 แห่ง โดยปรากฏในพยัญชนะที่เน้นตัวหนาในบาทที่ 1 บาทท่ี 2 บาทท่ี 3 
และบาทที่ 4 เป็นลักษณะการซ้ําแบบพยัญชนะตัวเดียวซ้ํากันมากกว่า 1 คร้ัง และมีการซ้ําพยัญชนะ 
2 ตัวซ้ํากันมากกว่า 1 ครั้ง คือ การซ้ําพยัญชนะ dh, n จํานวน 4 แห่ง ในช่วงกลางของบาทที่ 1 ช่วง
ต้นและช่วงกลางของบาทที่ 2 ช่วงกลางของบาทที่ 3 โดยปรากฏในพยัญชนะที่เน้นตัวหนา 
   จากการศึกษาพบว่าวฤตตยานุปราสะในจารึกแม่บุญตะวันออกมีในฉันทลักษณ์ทุก
ชนิด ซึ่งแสดงถึงความรู้ในตําราอลังศาสตร์และความนิยมของกวี 
   2.4 อันตยานุปราสะ คือ การซ้ําหรือเล่นคําสัมผัสของพยัญชนะสุดท้ายของบรรทัด 
(บาทคู่) อุทาหรณ์มีดังน้ี 

 ßisátáopatisátáam  pratipadya  sadyahá 
 ksáetramá  yam  utkrásátáamakrásátáapacyam | 
 ßraddhaÆmbhasaÆ  siktam  aruksáad  uccaiß 

 ßaÆstrasya  caÆstrasya  ca  víjam  agryam || 22 
 

 kalikanátáakasamáparkkaÆd  aÆskhala[n  paÆ]dahaÆnitahá | 
 dharmmahá  krátaÆrthataÆras tu  yamá  samaÆgamya  susthitahá || 112 

    จากตัวอย่างโศลกที่ 22 น้ี จะพบว่า yam ซึ่งอยู่ท้ายสุดของบาทคู่ (บาทท่ี 2 กับ
บาทที่ 4) จะซ้ํากัน และโศลกที่ 112 จะพบว่า tahá ซึ่งอยู่ท้ายสุดของบาทคู่จะซ้ํากัน จากการศึกษา
พบว่าลักษณะอันตยานุปราสะจะพบเฉพาะในอนุษฏ ุภฉันท์ และตริษฏ ุภฉันท์ เท่าน้ัน โดยปรากฏใน
โศลกที่ 22, 35, 112, 114, 138, 149 
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  สรุปการใช้อลังการด้านเสียงในจารึกแม่บุญตะวันออก พบว่ากวีผู้แต่งสรรคํา เล่นเสียง 
ถ่ายทอดเร่ืองได้อย่างเหมาะสม จากการศึกษาวิเคราะห์ด้านเสียง จังหวะและคํา พบว่ามีความสัมพันธ์
กันเป็นอย่างดี ทําให้บทประพันธ์มีความไพเราะ ชวนฟัง น่าอ่าน และจดจําได้ง่าย โดยพบทั้งการซ้ํา
คํา ซ้ําเสียงพยัญนะในรูปแบบต่างๆ โดยอลังการด้านเสียงประเภทอนุปราสะมีอยู่เป็นจํานวนมาก 
ส่วนประเภทยมก แม้จะพบน้อยกว่าแต่ก็เป็นเคร่ืองบ่งให้เห็นว่ากวีได้คํานึงถึงการใช้ตําราอลังการ
ศาสตร์เป็นหลักในการแต่งจารึก 
 

อลังการด้านความหมายที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก  
  อรรถาลังการ หรือ อลังการด้านความหมาย เป็นการใช้ภาษาวรรณศิลป์ เพ่ือสร้างโวหาร
เปรียบเทียบซึ่งแฝงความหมายโดยอาศัยลักษณะเด่นของอีกสิ่งหน่ึงเมื่อใช้เปรียบเทียบแล้วจะทําให้
เข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น หรือให้มีการตีความอย่างลึกซึ้ง แสดงมโนทัศน์ ความรู้ซึ้งอันละเอียดอ่อน 
ความเชี่ยวชาญในคัมภีร์และตําราต่างๆ ของกวีผู้แต่ง อรรถาลังการแต่แรกจะเป็นโวหารเปรียบเทียบ
ง่ายๆ เช่น เปรียบเทียบสิ่งหน่ึงดีงามเหมือนกับสิ่งหน่ึงในลักษณะของอุปมา อรรถาลังการพัฒนาจนมี
รูปแบบจํานวนมาก62 ปรากฏในคัมภีร์อลังการศาสตร์สมัยต่างๆ ดังตัวอย่างในตารางที่ 5 ข้างต้น ใน
ส่วนน้ีจะยกมาเป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนและจะได้แสดงในเชิงปริมาณไว้โดยผู้สนใจสามารถศึกษา
เพ่ิมเติมได้ในบทที่ 3 โดยการจัดอลังการด้านความหมายเป็นกลุ่มต่างๆ ตามลักษณะและเน้ือหาที่
ปรากฏเพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาจึงแสดงข้อมูลเบ้ืองต้นในรปูตารางการจัดกลุ่มอลังการ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 6  การจัดกลุ่มอลังการตามลักษณะเนื้อหาที่ปรากฏ 
 

กลุ่มที่ ลักษณะอลังการที่ใช ้ ประกอบด้วย 

1 อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ อุปมา รูปกะ วยติเรก 
2 อลังการที่แสดงความหมายในรูปพลังจินตนาการ 

หรือการกล่าวให้เกินจริง 
อุตเปรกษา  
อติศโยกติ หรืออติศยะ 

3 อลังการที่แสดงความหมายในการบรรยาย  
หรือพรรณนาความ 

ชาติ หรือสวภาโวกติ 

4 อลังการที่แสดงความหมายหลายระดับ เศลษะ อาเกฺษปะ 
5 อลังการที่แสดงความหมายแฝงนัย  

หรือขัดแย้งกันเองตามธรรมชาติ 
วยาชัสตุติ อปรัสตุตประศังสา 
สมาโสกติ หรืออันโยกติ วิโรธะ 

                                                            

  
62

A.K. Warder, Indian Kavya Literature vol. 4 (Delhi: Motilal Banarsidass, 1972-1983), 
117. 
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  การจัดกลุ่มอลังการเพื่อรวบรวมเป็นหมวดหมู่ทําให้ง่ายต่อศึกษาและพิจารณาว่ากวีใช้
อลังการด้านความหมายในลักษณะใด และใช้อย่างไร โดยจัดเป็น 5 กลุ่มตามเนื้อหาที่ปรากฏซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกัน ในประเภทอลังการบางกลุ่มอาจจะมีกลุ่มย่อย ผู้วิจัยจะแสดงหัวข้อย่อยใหม่และจะ
กล่าวถึงความแตกต่างเป็นแต่ละประเด็นไป การจัดกลุ่มย่อยจะพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏซึ่ง
แตกต่างกันอย่างชัดเจน ในอลังการประเภทน้ันๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้มองเห็นลักษณะของแต่ละประเภท
ชัดเจนย่ิงขึ้น รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงลีลาการใช้ศัพท์และการเปรียบเทียบ อันแสดงให้เห็นถึงความ
พิถีพิถันในการรังสรรค์คําประพันธ์และรูปแบบการประพันธ์อย่างหลากหลายของกวีผู้รจนา ส่วน
อลังการประเภทใดซึ่งมีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก แต่มีจํานวนน้อยไม่เพียงพอที่นํามาเป็น
ตัวอย่างเปรียบเทียบและวิเคราะห์หรือไม่สามารถจัดเข้าเป็นกลุ่มใหม่ได้ผู้วิจัยจะไม่นํามากล่าวไว้เป็น
แผนกหน่ึง อรรถาลังการที่ปรากฏอย่างโดดเด่นในจารึกแม่บุญตะวันออก มีดังน้ี 
 
  กลุ่มที่ 1 อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ 
  หลักการจัดกลุ่มน้ี คือ ใช้หลักการเปรียบเทียบขั้นพ้ืนฐานที่กวีนิยมใช้โดยท่ัวๆ ไป มิได้มี
ความซับซ้อนซ่อนนัย หรือแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งจินตนาการของกวีผู้แต่งอันเป็นลักษณะพิเศษ
เฉพาะตนที่เป็นพรสวรรค์และมุมมองเฉพาะของกวีผู้แต่ง เป็นแต่เพียงนําลักษณะเด่นอันเป็นที่เข้าใจ
ได้ง่ายของสิ่งหน่ึงมาเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหน่ึงเป็นการเปรียบเทียบที่เกิดจากความคล้ายคลึงกัน
เพ่ือให้เน้ือหาที่กวีต้องการสื่อมีความน่าสนใจอันเป็นกลวิธีที่เป็นศิลปะแสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้ภาษาของกวีผู้แต่ง โดยอลังการที่แสดงความหมายตามลักษณะการจัดกลุ่มในกลุ่มน้ีที่สําคัญมี 3 
ประเภท คือ อุปมา รูปกะ และวยติเรก ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ 
  1. อุปมา (upamaÆ) คือการนําสิ่งที่กวีต้องการแสดงลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีกสิ่ง
หน่ึงที่มีลักษณะเด่นเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ยอมรับกันแล้ว โดยมีศัพท์ที่บ่งการเปรียบเทียบ คือคําที่มี
ความหมายทํานองว่า คล้าย เหมือน เป็นคําแสดงความหมายเปรียบเทียบ เช่น ดวงหน้านางนวลดุจ
ดวงจันทร์ ในประโยคน้ี ดวงจันทร์เป็นหลักในการเปรียบเทียบเรียกว่า อุปมาน ลักษณะเด่นที่ว่าคือ
แสงนวลกระจ่าง สิ่งที่กวีนําไปเปรียบคือดวงหน้าของนาง เรียกว่าอุปไมย ลักษณะร่วมของอุปมานกับ
อุปไมย (ความนวลกระจ่าง) เรียกว่า สาธรรมยะ อุปมาเต็มรูปแบบจึงมีองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน แต่
หากลักษณะเด่นเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปก็อาจละเลยส่วนน้ีได้ เช่น ดวงหน้าดุจดวงจันทร์ (ละอุปมาน
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คือความนวลกระจ่างไว้ในฐานที่เข้าใจ)63 อุปมาที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกแบ่งได้เป็น 4 
ประเภท64คือ ปฺรตฺยโยปมา อวฺยโยปมา สมาโสปมา และตุลฺยารฺโถปมา ตัวอย่างและคําอธิบาย มีดังน้ี 
   1.1 ปฺรตฺยโยปมา คือ การนําสิ่งที่กวีต้องการแสดงลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีก
สิ่งหนึ่ง โดยใช้อักษรหรือคําที่ต่อเติมซึ่งแปลว่า เหมือน เป็นต้น ไว้ตอนท้ายคาํสันสกฤตสามารถผันรูป
ได้ พบในโศลกที่ 42, 51, 69, 121, 199 และโศลกที่ 210 อุทาหรณ์มีดังน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1  

 nißamya  saumitrim  ivaÆbhiyaÆne  
 bhigarjjitan  nirjjitameghanaÆdam | 
 tuÆryyadhvanimá  yasya  daßaÆsyatulyair  
 duÆraÆd  dvisáadbhir  vibhayaÆmá  babhuÆve || 42 
   พวกข้าศึกที่เปรียบได้กับราวณะ ครั้นได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีในการเดินทัพของพระองค์ 

ก็ได้หวาดหวั่นส่ันไหว เหมือนราวณะได้ยินเสียงลูกของนางสุมิตร (พระลักษณ์) ผู้ชนะเมฆนาท 
(อินทรชิต) ได้แล้ว มีเสียงคํารามกึกก้องในเวลาเดินทัพ 

     บทน้ีเป็นปฺรตฺยโยปมา ในคําว่า “พวกข้าศึกที่เปรียบได้กับราวณะ” โดยใช้คําว่า 
tulya แปลว่า เป็นเหมือน (ปฺรตฺยย) ซึ่งสามารถผันรูปได้ต่อท้ายคําภาษาสันสกฤต (daßaÆsya) แจกรูป
เป็นวิภักติที่ 3 พหุวจนะ ในบทน้ี ราวณะหรือทศกัณฐ์ เป็นหลักในการเปรียบเทียบเรียกว่า อุปมาน 
ส่วนสิ่งที่กวีนําไปเปรียบเทียบคือ พวกข้าศึก เรียกว่าอุปไมย โดยกวีไม่ได้กล่าวลักษณะเด่นไว้ 
ลักษณะร่วมของอุปมานกับอุปไมย (ความหวาดหว่ันสั่นไหว) เรียกว่า สาธรรมยะ แต่ลักษณะร่วมซึ่ง
จะเข้าใจกันได้ผู้อ่านจําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องรามายณะ โดยความข้อน้ี กวีกล่าวว่า กองทัพของพวก
ศัตรูเปรียบได้กับกองทัพของราวณะหรือทศกัณฐ์ที่มีความหวาดหว่ันเพราะมีความคิดว่าจะต้องพ่าย
แพ้กองทัพของพระเจ้าราเชนทรวรมันซึ่งเปรียบประดุจกองทัพของพระราม โดยกวีกล่าวให้เห็นภาพ
ว่าราวณะได้ยินเสียงเคร่ืองดนตรีในการเดินทัพ เหมือนได้ยินเสียงของพระลักษณ์ผู้เป็นโอรสของนาง 
สุมิตราซึ่งคร้ังหน่ึงได้ใช้ลูกศรยิงอินทรชิตซึ่งเป็นนักรบผู้เก่งกล้าและเป็นบุตรของตนตาย เมื่อได้ยิน
เสียงการเคล่ือนทัพของฝ่ายตรงข้ามอีกครั้งทําให้เกิดความหวาดหว่ันสั่นไหว ความหวาดกลัวของ 
ราวณะที่บังเกิดขึ้นดังกล่าวน้ีกวีกล่าวว่า เทียบได้กับการที่พวกศัตรูได้ยินเสียงเครื่องดนตรีและความ
กึกก้องในการเดินทัพของพระเจ้าราเชนทรวรมันแล้วบังเกิดความหวาดกลัวฉะนั้น 
 ตัวอย่างที่ 2  

 sa  kalpayaÆm  aÆsa  mahendrakalpas 
 sadaÆ  sadaÆcaÆravidhimá  vidheyam | 
 ßaivaßrutismrátyuditaÆ[má]  saparyyaÆmá 
 paryyaÆptamaÆsaÆm  iha  devataÆnaÆm || 210 

                                                            
63กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 28. 
64วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 78-79. 
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   พระองค์ทรงเป็นเหมือนมเหนทระ ทรงปฏิบัติตามแนวทางของคนดีอันเหมาะสม
ตลอดเวลา และทรงทําการบูชาซึ่งระบุไว้ในคัมภีร์ศรุติและคัมภีร์สมฤติของไศวนิกาย แด่เหล่า
เทพทั้งหลายในที่นี้ ตลอดทั้งเดือน 

     บทน้ีเป็นปฺรตฺยโยปมา ในคําว่า “พระองค์ทรงเป็นเหมือนมเหนทระ” โดยใช้คํา
ว่า kalpas แปลว่า เหมือน (ปฺรตฺยย)  ซึ่งสามารถผันรูปได้ต่อท้ายคําภาษาสันสกฤต (mahendra) ที่
เป็นตัวอุปมาน ในบทน้ี พระมเหนทระ (พระอินทร์) เป็นหลักในการเปรียบเทียบเรียกว่า อุปมาน 
ลักษณะเด่นที่ว่าคือการปฏิบัติดีและการทําการบูชายัญ ในบทน้ีสิ่งที่กวีนําไปเปรียบคือพระเจ้า 
ราเชนทรวรมัน เรียกว่าอุปไมย ลักษณะร่วมของอุปมานกับอุปไมย (คือการปฏิบัติดีและการทําการ
บูชา) เรียกว่า สาธรรมยะ โดยชาวฮินดูเช่ือว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์ได้เพราะสมัยเป็นมนุษย์ได้
ทําความดีอย่างย่ิงยวดและต้องทําการบูชายัญบ่อยคร้ังจนนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน
ครบถ้วนตามแบบอลังการที่เรียกว่าอุปมา 
   1.2 อวฺยโยปมา คือ การนําสิ่งที่กวีต้องการแสดงลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีก 
สิ่งหนึ่ง โดยใช้คําสันสฤต เช่น อิว เป็นต้น อันไม่ผันรูปไปตามวิภัติ พบในโศลกที่ 11, 13, 14, 29, 30, 
37, 51, 67, 72, 73, 79, 103, 138, 193 ซึ่งมีอุทาหรณ์ดังน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1 

 dugdhaÆmvuraÆßer  iva  puÆrnánáacandraß 
 canádáaÆṅßuratnaÆd  iva  citrabhaÆnuhá | 
 ßuddhaÆnvayaÆd  yo  nitaraÆmá  vißuddhahá 
 praÆdurbabhuÆvaÆkhilabhuÆpavandyahá || 14 
   พระองค์ผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่ง ควรถูกน้อมไหว้โดยพระราชาทั้งหลายท้ังมวล ได้เกิดขึ้นแล้ว

จากวงศ์ที่บริสุทธิ์ เหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่เกิดจากทะเลน้ํานม ดุจไฟวิเศษเกิดจากแก้วของ
พระอาทิตย์ (จิตฺรภานุ)  

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อุปมาลังการเปรียบเทียบอย่างเต็มที่ บทน้ีต้องทําความ
เข้าใจกับสิ่งที่ใช้เป็นหลักเปรียบเทียบก่อน น่ันคือ ทะเลนํ้านม และพระจันทร์ กวียกทะเลนํ้านมซึ่งมี
ลักษณะเด่นรู้กันว่ามีสีขาวบริสุทธ์ิอยู่กลางมหาสมุทรหรือที่รู้จักกันว่าเกษียรสมุทรมาเทียบกับวงศ์ 
ที่บริสุทธ์ิซึ่งสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจากชนช้ันสูง คือ พราหมณ์และกษัตริย์ของพระเจ้า 
ราเชนทรวรมัน และตามคติฮินดูพระจันทร์เกิดจากการกวนเกษียรสมุทรนับว่าเป็นสิ่งที่วิเศษอย่างหนึ่ง 
กวีนําพระจันทร์ซึ่งเป็นสิ่งวิเศษน้ีมาเปรียบเทียบกับพระเจ้าราเชนทรวรมัน นอกจากน้ียังเปรียบเทียบ
ต่อไปอีกว่าวงศ์อันบริสุทธ์ินี้เหมือนกับดวงแก้วของพระอาทิตย์ และไฟวิเศษท่ีเกิดจากแก้ววิเศษ ก็
เปรียบได้กับพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ประสูติจากวงศ์ที่พิเศษ (สูงส่ง) จึงสรุปได้ว่าพระองค์บริสุทธ์ิ
อย่างยิ่ง โศลกนี้นําอุปมาน-อุปไมย มาเปรียบสองคู่และสองครั้งเลยทีเดียว โดยครั้งแรกกวียกทะเล
นํ้านม และแก้วพระอาทิตย์ (อุปมาน) มาเปรียบเทียบกับวงศ์ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน (อุปไมย) 
การเปรียบเทียบครั้งที่ 2 กวียกเอาพระจันทร์และไฟวิเศษที่เกิดจากแก้วพระอาทิตย์ (อุปมาน) มา
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เปรียบเทียบกับพระเจ้าราเชนทรวรมัน (อุปไมย) โดยละลักษณะเด่นอันเป็นที่เข้าใจได้ไว้ ซึ่งเป็น
อลังการที่งดงามอีกรูปแบบหน่ึงอันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในงานวรรณคดี  
     อน่ึง ฎีกาจารย์ หรืออาจารย์ผู้กล่าวแก้ขยายความอุปมา เรียกอุปมาลักษณะน้ีว่า 
อุปมานสมุจจโยปมา เพราะกล่าวอุปไมยหลายๆ อย่างไว้ด้วยกัน บ้างก็เรียกว่า มาโลปมา หมายถึง 
อุปมาเหมือนพวงมาลัย65 
 ตัวอย่างที่ 2 

 yadaÆrkkavimvaÆd  iva  hemakumbhaÆd  
 ambhomrátenaÆgalataÆbhisáekahá | 
 tataháprabhráty  eva  vivráddhibhaÆjaÆ  

 bhuÆtamá  himaÆṅßor  iva  yasya  laksámyaÆ || 30 
   เมื่อใด พระองค์เป็นผู้ได้รับการอภิเษก(รด)จากนาคลดาด้วยน้ําอมฤตจากหม้อทองคํา 

ซึ่งมีสัณฐานเหมือนพระอาทิตย์ จําเดิมแต่นั้นเป็นต้นมาความงามของพระองค์ทรงมีเพิ่มพูนขึ้น
เรื่อยๆ ดุจความงามของพระจันทร์ ฉะนั้น 

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีเปรียบหม้อทองคํากับรูปทรงของพระอาทิตย์ ลักษณะเด่น
ที่กวีต้องการนํามาเปรียบคือมีสัณฐานกลมเหมือนกัน โดยยกรูปทรงของพระอาทิตย์เป็นอุปมาน ส่วน
หม้อทองคําเป็นอุปไมย การประพันธ์เน้ือความกวีใช้ อิว ศัพท์ในการเช่ือมแสดงความเปรียบเทียบจึง
จัดเป็นอลังการด้านความหมายตามลักษณะอวฺยโยปมา 
   1.3 สมาโสปมา คือ การนําสิ่งที่กวีต้องการแสดงลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีก 
สิ่งหนึ่ง โดยใช้คําสมาสอันสามารถแถมความว่า เหมือน เป็นดุจ เป็นต้น ให้แก่ความหมายของคําที่ 
เข้าสมาสอยู่น้ัน พบในโศลกที่ 3, 9, 34, 168 และโศลกที่ 186 
 ตัวอย่างที่ 1 

 jírnánáaÆhíndrenáa  vidhrátaÆ  saÆcaleyan  caled  iti | 
 yuÆni  nuÆnam  nyadhaÆd  vedhaÆ  yatraÆhíne  vasundharaÆm || 168 

   แผ่นดินเก่านี้นั้นถูกปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินผู้ชั่วร้ายประดุจงูพิษ จึงส่ันไหวแล้ว 
เพราะเหตุนั้น พระผู้สร้าง (พระพรหมา) มั่นใจจึงได้มอบแผ่นดินไว้กับพระองค์ผู้ยังหนุ่มและ
สมบูรณ์แบบ  

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีเปรียบเทียบกษัตริย์ ช่ัวร้ายกับงูพิษ สิ่งที่ใช้เป็นหลัก
เปรียบเทียบ คือ งูพิษ (อุปมาน) ซึ่งมีลักษณะที่เข้าใจกันได้ว่ามีพิษร้ายแรงสามารถฆ่าคนได้เป็นที่ 
น่าหวาดกลัวสาํหรับผู้พบเห็น ส่วนสิ่งที่กวีนําไปเปรียบเทียบ คือ กษัตริย์ช่ัวร้าย (อุปไมย) เป็นอันให้
เข้าใจได้ว่าความช่ัวร้ายของกษัตริย์ก็เหมือนพิษของงูคือฆ่าคนให้ตายได้เหมือนกันทั้งเป็นผู้ที่ 
น่าหวาดหว่ันเมื่อเข้าใกล้ การเปรียบงูพิษกับกษัตริย์ช่ัว จึงทําให้เข้าใจความได้ชัดเจน โดยคําเช่ือม

                                                            
65เรื่องเดียวกัน, 80. 
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แสดงการเปรียบเทียบที่ยกมาเป็นคําที่ เ พ่ิมเข้ามาในท่ามกลางบทสมาสคําภาษาสันสกฤตว่า 
jírnánáaÆhíndrenáa จึงจัดเป็นอุปมาประเภทสมาโลปมา 
 ตัวอย่างที่ 2 

 uccaÆvacair  uccapadaÆdhiruÆdáhair  
 grahair  bhiyeva  krátavigraho  pi | 
 aÆropito  yas  svayam  apy  akaÆṅksáas  
 simáhaÆsane  haÆtáakaßailatuṅge || 34 
   แม้พระองค์เองจะไม่มีความต้องการก็ได้ทะยานขึ้นไปโดยตําแหน่งที่สูงแล้ว บนราช

บัลลังก์ที่สูงส่งเหมือนเขาพระสุเมรุ ถึงจะเป็นผู้ทําสงครามก็เหมือนกับจะกลัวดาวนพเคราะห์
ทั้งหลายจะโคจรผิดทาง 

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ี ในคําว่า “ราชบัลลังก์ที่สูงส่งเหมือนเขาพระสุเมรุ” ในบทน้ี 
เขาพระสุเมรุ เป็นหลักในการเปรียบเทียบเรียกว่า อุปมาน ลักษณะเด่นที่ว่าคือ สูง, สูงส่ง ในบทน้ีสิ่งที่
กวีนําไปเปรียบคือราชบัลลังของพระเจ้าราเชนทรวรมัน เรียกว่าอุปไมย ลักษณะร่วมของอุปมานกับ
อุปไมย คือ ความสูงส่ง เรียกว่า สาธรรมยะ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเป็นที่เข้าใจกัน ความหมายก็คือ 
ราชบัลลังก์ของพระองค์สูงส่งเหมือนเขาพระสุเมรที่สูงส่ง โดยคําเช่ือมแสดงการเปรียบเทียบที่ยกมา
เป็นคําที่เพ่ิมเข้ามาในท่ามกลางบทสมาส จึงจัดเป็นอุปมาประเภทสมาโลปมา 
    จากข้อมูลในจารึกผู้วิจัยพบ นอกจากปรากฏเป็นลักษณะเด่นในบทที่เป็นอลังการ
ประเภทอุปมาแล้ว ลักษณะของสมาโลปมายังปรากฏในคําศัพท์ที่ใช้ด้วย เช่น ในโศลกที่ 1 คําว่า 
kanÁjadrák – ผู้มีตาเหมือนดอกบัว (พระนารายณ์)  
   1.4 ตุลฺยารฺโถปมา คือ การนําสิ่งที่กวีต้องการแสดงลักษณะเด่นไปเปรียบเทียบกับอีก
สิ่งหน่ึง โดยแปลหนุนคําอันมีความหมายว่า เหมือน เป็นดุจ เป็นต้น ให้แก่ความหมายของคําที่ใช้
เปรียบเทียบ พบในโศลกที่ 12, 22, 76, 122, 204 และโศลกที่ 206 
 ตัวอย่างที่ 1 

       −  −   naÆdríndram  udírnánasimáhamá 
 yatraÆdhiruÆdáhe  sati  tívradhaÆmni | 
 na  taÆrakaÆhá  kevalam  astabhaÆso  

 patan  nrápaÆnáaÆmá  manáimaulayo  pi || 76 
   เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สีหบัลลังก์ที่ยกสูงขึ้นอันเป็นดุจภูเขาหิมาลัย..... จึงทรงมีพระราช

อํานาจกล้าแกร่ง ไม่เพียงแต่หมู่ดาวเท่านั้นที่จะหมดรัศมี แม้แต่มงกุฎแก้วมณีของกษัตริย์
ทั้งหลายก็ได้ร่วงหล่นลงแล้ว 

     บทน้ีในคําว่า “สีหบัลลังก์ที่ยกสูงขึ้นอันเป็นดุจภูเขาหิมาลัย” โดยนําภูเขา
หิมาลัย (adríndram) มาเปรียบเทียบกับ สีหบัลลังก์ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน (simáhamá) สิ่งที่ใช้
เป็นหลักเปรียบเทียบ คือ ภูเขาหิมาลัย (อุปมาน) ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นที่รู้กันว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
ในโลก มาเปรียบบเทียบกับสีหบัลลังก์ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน (อุปไมย)  ทั้งสองอย่างน้ีมี
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ลักษณะร่วมของอุปมานอุปไมย ในบทนี้มีลักษณะแปลหนุนคําว่า เป็นดุจ เข้ามาแต่ไม่ใช่บทสมาส จึง
ควรจัดเป็นอุปมาประเภทตุลฺยารฺโถปมา บทน้ีคล้ายกับบทก่อนหน้าคือโศลกที่ 34 ต่างกันเพียงบท
ก่อนหน้าเป็นคําสมาสท่ีเพ่ิมคําว่า เหมือน หนุนเข้าเข้ามาในท่ามกลางสมาสเท่าน้ัน การนําความข้อน้ี
มาเป็นตัวอย่างจึงทําให้มองเห็นความแตกต่างในการใช้ศัพท์ ภาษา และการแบ่งประเภทย่อยดังกล่าว 
อีกทั้งทําให้เห็นความนิยมว่าเมื่อจะเปรียบเทียบถึงความสูงส่งและย่ิงใหญ่แห่งราชบัลลังก์กวีมักนําไป
เปรียบเทียบกับภูเขา 
 ตวัอย่างที่ 2 

       yaÆ  naÆmnaÆpi  mahendradevyabhihitaÆ  bhuÆbhrátsutaiveßvarí 
 deví  divyavilaÆsiníbhir  asakrát  saṅgíyamaÆnastutihá | 
 bhaÆsvadvaṅßa  −  −    puraÆdhíßaÆvaníßaÆtmajo   

 yaÆmá  samápraÆpya  mahendravarmmanrápatis  saÆrthaÆm  adhaÆd  íßataÆm ||  
   พระนางน้ัน แม้เป็นเพียงพระธิดาของพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอิสริยยศยิ่งใหญ่ ก็เป็นดุจ

เทพธิดา มีคําสดุดีที่ถูกขับกล่อมหลายครั้งโดยนางฟ้าทั้งหลาย จึงถูกขนานพระนามว่า
“มเหนทรเทวี” พระราชาพระนามว่า “มเหนทรวรมัน” ผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน 
ผู้เป็นเจ้าแห่งเมือง.......... หลังจากได้รับ(อภิเษกสมรส)ซึ่งพระนางนั้นแล้ว ได้ทรงไว้ซึ่งความ
ยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ 

     โศลกที่ 12 ข้างบนน้ีในคําว่า “เป็นดุจเทพธิดา” โดยกวีนํา นางฟ้า หรือเทพธิดา 
(deví) มาเปรียบเทียบกับ พระนางมเหนทรเทวี สิ่งที่ใช้เป็นหลักเปรียบเทียบ คือ เทพธิดา (อุปมาน) 
ซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นที่รู้กันว่าเป็นสตรีที่มีความงดงามและสูงส่ง มาเปรียบบเทียบกับพระนางมเหนทร
เทวี (อุปไมย)  ทั้งสองอย่างน้ีมีลักษณะร่วมของอุปมานอุปไมย ในบทน้ีมีลกัษณะแปลหนุนคําว่า เป็น
ดุจ เข้ามาแต่ไม่ใช่บทสมาส จึงควรจัดเป็นอุปมาประเภทตุลฺยารฺโถปมา และยังขยายให้ย่ิงขึ้นต่อไปอีก
ว่าแม้แต่พวกนางฟ้ายังกล่าวสดุดีบ่อยคร้ัง ทําให้อุปไมยย่ิงเด่นชัดเข้าไปอีก เป็นการเลือกใช้สิ่งที่นาํมา
เปรียบเทียบได้อย่างเหมาะสมและคู่ควรในบทสดุดีที่ใช้เพ่ือยอพระเกียรติกษัตริย์ 
  จากการศึกษาพบว่ากวีใช้อุปมาในการเปรียบเทียบ 4 รูปแบบตามลักษณะการใช้ศัพท์ใน
ภาษาสันสกฤต รูปแบบที่พบมากที่สุด คือ อวฺยโยปมา อันเป็นการใช้ อิว ศัพท์มาเป็นคําเช่ือมเพ่ือใช้
เปรียบเทียบ แต่การใช้อุปมากวีผู้แต่งจะไม่นิยมใช้กบับทปณามคาถา โดยการเปรียบเทียบเทพเจ้าองค์
สําคัญในศาสนาพราหมณ์กับสิ่งอ่ืนอาจเน่ืองมาจากเทพเจ้าองค์สําคัญในส่วนน้ีเป็นผู้ที่สูงส่งไม่มีสิ่งที่
คู่ควรในการใช้เปรียบเทียบ ในจารึกแม่บุญตะวันออกพบที่เดียวในโศลกที่ 3 ว่า “(พระแม่เคารี) ผู้มี
การเดินเหมือนราชหงส์” อน่ึง โดยเหตุที่จารึกแม่บุญตะวันออกแต่งด้วยภาษาสันสกฤตซี่งมีพ้ืนฐานมา
จากอารยธรรมอินเดียเป็นสําคัญ ดังน้ัน ผู้อ่านจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมอินเดีย
และภารตวิทยาด้วยจึงจะทําให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่เด่นชัดได้ทั้งหมด ในส่วนน้ีสิ่งที่กวีมักใช้ในการ
เปรียบเทียบบ่อยครั้งได้แก่ เทพเจ้าและวีรบุรุษอินเดีย ซึ่งแสดงถึงความรู้เกี่ยวกับเทพปกรณัมอินเดีย
ของกวีผู้แต่ง สิ่งที่กวีใช้เปรียบเทียบมากอันดับต่อมา คือ พระจันทร์ ภูเขา และพระอาทิตย์ ตามลําดับ 
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และเรื่องราวที่ปรากฏในส่วนน้ีอย่างน้ีทําให้ทราบได้ว่าเรื่องเทพปกรณัมและวีรบุรุษอินเดียที่มาในมหา
ภารตะและรามายณะได้มีความนิยมอย่างแพร่หลายในราชสํานัก สําหรับการใช้อุปมาส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงดําเนินเรื่องหรือเล่าเรื่องที่แต่งด้วยอนุษฏุภฉันท์และตริษฏุภฉันท์เป็นหลัก  
  พึงทราบว่าในบางโศลกมีอลังการหลากหลายรูปแบบ เช่น ในโศลกที่ 51 มีท้ัง รูปกะ 
ปฺรตฺยโยปมา และอวฺยโยปมา จึงควรอ่านรายละเอียดเรื่องคําจํากัดความของแต่ละหัวข้อให้ดีจะทําให้
เข้าใจได้ง่ายข้ึน ดังน้ันบางคร้ังจึงเห็นว่าในโศลกเดียวกันน้ีอาจถูกอ้างอิงว่าปรากฏในอลังการชนิดอ่ืน
ด้วย  
  2. รูปกะ (ruÆpaka) อลังการประเภทน้ีเป็นการเปรียบเทียบในลักษณะเช่นเดียวกับอุปมา 
แต่โวหารท่ีเปรียบเทียบเป็นการกล่าวใหม่ว่าสิ่งหน่ึงเป็นอีกสิ่งหน่ึง ไม่ใช่เพียงแค่เหมือนกันกับสิ่งหน่ึง
เท่าน้ัน แต่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันเลย66 รูปกะหรืออุปลักษณ์เป็นการเปรียบเทียบที่มีพ้ืนฐานมาจาก
อุปมาอีกที เมื่อรู้สึกว่าอุปไมยหรือสิ่งที่จะนําไปเปรียบกับอุปมานน้ันสูงส่ง และมีคุณค่ามาก หากจะ
เปรียบว่าเหมือนกับอุปมาน ก็ยังไม่เพียงพอจึงถือว่าเป็นอุปมานเสียเลย67 เช่น ดวงหน้าของนางคือ
ดวงจันทร์ เป็นต้น ดังน้ัน จึงนิยามความหมายได้ว่ารูปกะ คืออลังการที่กล่าวอุปมานและอุปไมยเป็น
สิ่งเดียวกัน เพราะมีลักษณะเหมือนกัน แบ่งได้เป็น 4 ประเภท68

 

   2.1 ประเภทไม่รวมคําที่กล่าวถึงอุปมาน69แลอุปไมยเป็นสมาส แต่กล่าวถึงลักษณะ
ของสองสิ่งน้ันโดยครบถ้วนเหมือนกัน มีอุทาหรณ์ดังน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1 

 nidraÆvidraÆnáadrák  strívaj  jatáharenáaÆvahat  prajaÆhá | 
 harir  yyas  tu  hrádaiveßas  subodhasphutáapaurusáahá || 121 

    พระองค์ทรงเป็นพระหริผู้มีพระเนตรคล้ายจะหลับ ทรงปกครองประชาชนเหมือนสตรี
เล้ียงดูลูกๆ ด้วยอก แต่ก็ทรงเป็นผู้มีพระศิวะอยู่ในพระทัย ทรงมีความเป็นบุรุษปรากฏชัดเจน 

     ในข้อน้ี กวีกล่าวให้เห็นลักษณะของพระหริว่ามีลักษณะอย่างไร และพระองค์ก็มี
ลักษณะอย่างน้ัน เพราะพระองค์ก็คือพระหริ (อวตาร) อันเป็นการแต่งโดยใช้อลังการรูปกะ และไม่
กล่าวถึงในลักษณะสมาส อีกทั้งนําลักษณะเด่นอันได้แก่ดวงตาคล้ายจะหลับ หมายความว่า มีดวงตา
อ่อนโยน มาเปรียบเทียบได้ครบถ้วน คือ กวีมองว่าพระหริมีดวงตา (พระเนตร) อ่อนโยน (อุปมาน) 
พระเจ้าราเชนทรวรมันก็เช่นกันคือมีดวงตาอ่อนโยน (อุปไมย) จึงเป็นการกล่าวขยายความให้เห็น

                                                            
66กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 28. 
67เรื่องเดียวกัน, 78.  
68วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 34, 81-82. 
69ต้นฉบับใช้คําว่า อุปมา แบบภาษาไทยซ่ึงมีต้นเค้ามาจากภาษาบาลี แต่ผู้วิจัยเลือกใช้ตามทฤษฎี

สันสกฤตท่ีใช้คําว่า อุปมาน 
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ลักษณะร่วมของทั้งสองโดยไม่รวมคําไว้ในสมาส ส่วนประโยคว่า “ทรงปกครองประชาชนเหมือนสตรี
เลี้ยงดูลูกๆ ด้วยอก” พึงทราบว่าเป็นอุทาหรณ์ของปฺรตฺยโยปมา  
    อน่ึง จากการเปรียบเทียบในลักษณะรูปกะน้ีทําให้สามารถทราบได้ว่า ในรัชสมัยน้ี 
ความเช่ือในเรื่องกษัตริย์คือเทพอวตารลงมามีความเข้มข้นข้ึนอย่างชัดเจน เพราะกวีได้นํากษัตริย์ไป
เปรียบเทียบกับเทพในตรีมูรติคือพระหริหรือพระวิษณุซึ่งเป็นมหาเทพองค์สําคัญคือเป็นเทพเจ้าสูงสุด
ในไวษณพนิกาย 
 ตัวอย่างที่ 2 

 saÆksáaÆtprajaÆpatir  daksáo  daksáináaksáanáam  aksáináot | 
 sakalamá  sakalaṅkamá  yahá  kalidosáaÆkaramá  krátí || 153 
   พระองค์ทรงเป็นท้าวทักษะประชาบดีด้วยพระองค์เอง ทรงเป็นผู้กระทําบ่อเกิดแห่ง

ความผิดพลาดของกลิ พร้อมทั้งจุดด่างพร้อยทั้งส้ิน ได้ทรงผ่านพ้นขณะแห่งทักษิณา (ฤกษ์งาม 
ยามดี)    

     โศลกน้ี กวีใช้อลังการรูปกะเปรียบเทียบในคํา ว่า “พระองค์เป็นทักษะประชาบดี
ด้วยพระองค์เอง” เป็นการแสดงความรู้เรื่องในเทพปกรณัมของผู้แต่ง ผู้อ่านจึงจําเป็นเข้าใจเรื่องราว
ว่า ท้าวทักษะประชาบดีจัดเป็นเทพพระสสุระ (เทพพ่อตา) ให้กําเนิดพระธิดามากมาย ธิดาของท้าว
ทักษะประชาบดีนั้นไปเป็นมเหสีและชายาของเทพชั้นผู้ใหญ่หลายองค์ เช่น พระศิวะ พระจันทร์  
พระกัศยปเทพบิดร เป็นต้น และเป็นเจ้าแห่งขณะ กวีนําท้าวทักษะมาเปรียบกับพระเจ้าราเชนทร- 
วรมัน ว่าพระองค์เองก็เป็นเช่นน้ันหมายความว่าเป็นท้าวทักษะบนโลกมนุษย์อันมีลักษณะเหมือน 
ท้าวทักษะทุกประการ คือ ทรงมีประชาราษฎร์มากมาย และเป็นต้นเหตุของฤกษ์ยามงามดี 
เพราะฉะน้ันกวีจึงกล่าวว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความผิดพลาดของกลิ ซึ่งหมายความถึงกลียุคหรือเทพกลิซึ่ง
เป็นเทพฝ่ายช่ัวร้ายมิสามารถกลํ้ากลายได้เลย จึงเป็นการกล่าวขยายความให้เห็นลักษณะร่วมของ 
ทั้งสองโดยไม่รวมคําไว้ในสมาส 
   2.2 ประเภทไม่รวมคําที่กล่าวถึงอุปมานแลอุปไมยเป็นสมาส และไม่กล่าวถึงลักษณะ
ของสองสิ่งน้ันโดยครบถ้วน ประเภทน้ีปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 115 ในคําว่า 
“สวนนันทวันคือสนามรบ” ซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบของต้นกัลปพฤกษ์ที่ต้องการขยาย กวีจึงไม่ได้
ขยายซ้ําว่า สวนนันทวันมีลักษณะอย่างไร แต่เป็นที่ทราบกันในหมู่ผู้ศึกษาเรื่องราวของฮินดูว่าเป็น
อุทยานที่อยู่บนสวรรค์ ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 
   2.3 ประเภทรวมคําที่กล่าวถึงอุปมานแลอุปไมยเป็นสมาส และกล่าวถึงลักษณะของ 
สองสิ่งน้ันโดยครบถ้วน 
 ตัวอย่างที่ 1 

 ruÆdháahá  ßrínandane  yasya  ranáe  raktaÆsipallavahá | 
 vaÆhukalpadrumo  diksáu  yaßahápußpam  avaÆkirat || 115 
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   ต้นกัลปพฤกษ์คือแขนของพระองค์ ที่มีกิ่งคือดาบที่แดง (ไปด้วยเลือด) ถูกปลูกไว้แล้วใน
สวนนันทวันคือสนามรบ ได้แพร่กระจายแล้วซ่ึงดอกไม้คือเกียรติยศของพระองค์ ในทุกทิศทาง 

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ีเป็นการยกเปรียบเทียบถึง 4 ครั้ง ระหว่างต้นกัลพฤษ์กับแขน  
กิ่งกับดาบ สวนนันทวันกับสนามรบ ดอกไม้กับพระเกียรติคุณ โดยมีความเกี่ยวเนื่องกันจึงเป็นการ
อธิบายลักษณะไว้อย่างครบถ้วน พึงทราบว่า ต้นกัลปพฤกษ์มีก่ิงสีแดงถูกปลูกไว้ในสวนนันวันบน
สวรรค์มีดอกท่ีแพร่กระจายกล่ินหอม ส่วนพระพาหา (แขน) ของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ก็มีสีแดงไป
ด้วยเลือดปรากฏแล้วในสนามรบ ความสามารถในการรบน้ีเองทําให้พระเกียรติยศฟุ้งกระจายไปทุก
ทิศทาง เมื่อกวีได้กล่าวอธิบายลักษณะเช่นน้ีทําให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน คําที่ยกมา 3 ข้อความหนุนคําว่า 
คือ เข้ามาในบทสมาสภาษาสันสกฤต จัดว่าเป็นอลังการรูปกะประเภทรวมคําที่กล่าวถึงอุปมาแล
อุปไมยเป็นสมาส และกล่าวถึงลักษณะของสองสิ่งน้ันโดยครบถ้วน ยกเว้นศัพท์ว่าคําว่าสวนนันทวัน
คือสนามรบซึ่งไม่ได้เป็นคําสมาส ส่วนน้ีจึงจัดอยู่ในการรวมคําที่กล่าวถึงอุปมาแลอุปไมยเป็นสมาส 
 ตัวอย่างที่ 2 

 ßisátáopatisátáam  pratipadya  sadyahá 
 ksáetramá  yam  utkrásátáamakrásátáapacyam | 
 ßraddhaÆmbhasaÆ  siktam  aruksáad  uccaiß 

 ßaÆstrasya  caÆstrasya  ca  víjam  agryam || 22 
   เมล็ดพืชแห่งตําราวิชาการและวิชาอาวุธที่ดีเยี่ยม ที่ไม่ถูกถอนและถูกต้ม ครั้นมาถึง

พระองค์ผู้ถูกสอนและอบรมแล้ว ผู้เป็นดุจนาที่ถูกไถเตรียมไว้ดีแล้ว ถูกราดแล้วด้วยน้ําคือ
ศรัทธาก็ได้งอกสูงขึ้นในทันที 

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ีเป็นการกล่าวเปรียบเทียบระหว่างนํ้ากับศรัทธาว่าเป็นอย่าง
เดียวกัน แต่ไม่กล่าวลักษณะอย่างละเอียด คงให้เข้าใจได้ว่านํ้าทําให้พืชเติบโตงอกสูงได้ฉันใด ศรัทธาก็
ทําให้เกิดความรู้ในวิชาการได้มากมายฉันน้ัน จึงยกเป็นอุทาหรณ์ในส่วนน้ี 
   2.4 ประเภทรวมคําที่กล่าวถึงอุปมานแลอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่กล่าวถึงลักษณะของ 
สองสิ่งน้ันโดยครบถ้วน  
 ตัวอย่างที่ 1 

 yasya  víryyaÆniloddhráto  dhaÆmadhuÆmadhvajo  yudhi | 
 dvidávadhuÆnaÆmá  vidhuÆmo  pi  vaÆsápadhaÆraÆm  avarddhayat || 113 

   ไฟคือพระราชอํานาจของพระองค์ ถูกพัดขึ้นด้วยลมคือความกล้าหาญในสนามรบ แม้
ปราศจากควัน ก็ทําให้สายธารนํ้าตาแห่งภรรยาของข้าศึกทั้งหลายหล่ังไหลได้  

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการรูปกะเปรียบเทียบ ระหว่างไฟกับพระราชอํานาจ 
หรือพระเดชของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ว่าเป็นอย่างเดียวกัน แต่ไม่ได้บอกว่ามีลักษณะอย่างไร ทําให้
ต้องคิดตามให้ ว่าไฟถูกลมพัดโหมก็ทําให้ลุกโชน พระราชอํานาจที่ประกอบด้วยความกล้าหาญก็
เช่นกันทําให้กล้าแกร่ง ไฟไม่มีควันก็ทําให้หลั่งนํ้าตาได้ พระเดชของพระองค์ก็ทําให้ภรรยาข้าศึกต้อง
เสียนํ้าตาอันเน่ืองมาจากความเดือดร้อนใจว่าสามีจะโดนพระเจ้าราเชนทรวรมันฆ่าเป็นแน่ น้ีคือการไม่
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กล่าวลักษณะของสองสิ่งไว้ เพียงแต่สามารถคิดตามได้ และการใช้ศัพท์สมาสหนุนคําว่า คือ ใน
ท่ามกลางคําสันสกฤตว่า dhaÆmadhuÆmadhvajo จึงจัดเป็นอลังการรูปกะประเภทรวมคําที่กล่าวถึง
อุปมาแลอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่กล่าวถึงลักษณะของ สองสิ่งน้ันโดยครบถ้วน 
 ตัวอย่างที่ 2 
 satyavimuÆdáhasya  pataṅgasaÆmyamá 
 sametya   saÆnanda  ivaÆrivarggahá | 
 yadvaÆhudanádáaÆranáijanÁ  jvalantamá 

 tejonalamá  yadvipade  bhisáede || 51 
   กองทัพศัตรู แม้จะรู้อุปมาเรื่องคนที่เขลาต่อความจริงเปรียบเสมือนแมงเม่า แต่ก็

เหมือนกับมีความยินดีเข้าไปยังแสงไฟที่ลุกโชนอันเกิดจากไม้อรณิคือท่อนแขนของพระองค์จึง
ได้พินาศไป 

     ตัวอย่างที่ยกมาน้ีดูได้ในคําว่า “ไม้อรณิ (ไม้สีไฟ) คือท่อนแขนของพระองค์” 
ภาษาสันสกฤตว่า yadvaÆhudanádáaÆranái เป็นการหนุนคําว่าคือมาในท่ามกลางสมาสสิ่งที่เปรียบเทียบ
ว่าเป็นอย่างเดียวกันคือไม้สีไฟกับแขนของพระเจ้าราเชนทรวรมัน แต่กวีไม่ได้ให้รายละเอียดว่า
เหมือนกันอย่างไร คงให้ทราบแต่เพียงว่าทําให้เกิดไฟได้เท่าน้ัน จึงเป็นอลังการรูปกะ ประเภทรวมคํา
ที่กล่าวถึงอุปมาแลอุปไมยเป็นสมาส แต่ไม่กล่าวถึงลักษณะของ สองสิ่งน้ันโดยครบถ้วน 
  อลังการรูปกะน้ันเพ่ืออจะกล่าวให้ง่ายต่อความเข้าใจจึงควรเทียบกับสํานวนไทยที่คุ้นชิน
คือคําว่า “อุปมา(น)เป็นอย่างไรอุปไมยก็เป็นอย่างน้ัน” การแยกข้อปลีกย่อยทั้งหลายดังกล่าวมาน้ีช่วย
ให้เห็นลักษณะกลวิธีการแต่งและการใช้อลังการรูปกะของกวี ซึ่งเป็นเพียงมุมมองของท่านผู้รจนา
คัมภีร์และตําราเก่ียวกับอลังการให้ต่างกันออกไปเท่าน้ัน จากการศึกษาข้อมูลในจารึกแม่บุญ
ตะวันออก สิ่งที่กวีนํามาเปรียบเทียบอลังการชนิดรูปกะซ้ํากันบ่อยคร้ัง คือ ดอกบัวและไฟ โดยดอกบัว
เปรียบเทียบกับ ใบหน้า (ของศัตรู) ปรากฏในโศลกที่ 117, 185, 186 เปรียบเทียบกับพระบาท (ของ
พระเจ้าราเชนทรวรมัน) ในโศลกที่ 120 เปรียบเทียบกับดาบ ในโศลกที่ 136 ส่วนไฟ เปรียบเทียบกับ
พระเดชหรือพระราชอํานาจ ปรากฏในโศลกที่ 36, 113, 119, 144 เปรียบเทียบกับดาบ ในโศลกที่ 
117 รวมความแล้วอลังการรูปกะในจารึกแม่บุญตะวันออกปรากฏในโศลกที่ 22, 51, 80, 97, 109, 
111, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 130, 131, 136, 144, 146, 161, 
185, 186, 195, 213 
  ลักษณะเด่นของการใช้อลังการประเภทรูปกะในจารึกแม่บุญตะวันออกอย่างหน่ึง คือ 
นอกจากเน้นนํ้าหนักการเปรียบเปรียบโดยยกให้สิ่งหน่ึงมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
แสดงความหนักแน่นมากกว่าอุปมาแล้ว ยังพบว่าการเปรียบเทียบมีความต่อเน่ืองกันลื่นไหลไปด้วยกัน 
ตัวอย่างการเปรียบเทียบเพ่ือยกย่องกษัตริย์ คือ ในขณะที่เปรียบเทียบพระพักตร์ของกษัตริย์ฝ่ายตรง
ข้ามว่าเหมือนดอกบัว แต่เมื่อกล่าวถึงพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 กลับกล่าวว่ามีพระบาทเหมือนดัง
ดอกบัว แสดงนัยว่าแม้อวัยวะเบ้ืองสูงของกษัตริย์เหล่าอ่ืนเพียงเท่ากับอวัยวะเบ้ืองตํ่าของพระเจ้า
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ราเชนทรวรมันที่ 2 หรือมีลักษณะก้มมาลงที่พระบาทของพระองค์เสมอ ซึ่งแสดงความสูงส่งกว่าอย่าง
ชัดเจน 
  3. วยติเรก (vyatireka) อลังการประเภทน้ีเป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่งว่ามีลักษณะ
เหมือนกัน แต่ยกย่องให้สิ่งหน่ึงมีคุณลักษณะเหนือกว่าสิ่งหน่ึง อาจเป็นอุปไมยเหนืออุปมาน หรือ
ในทางกลับกันก็ได้ เช่น ดวงหน้าของนางผุดผ่องทุกเวลา แต่ดวงจันทร์งามเฉพาะเวลากลางคืน
เทา่น้ัน70 มีอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 
 ßastravranáaÆsraßrutidhaÆrayaÆdrau  
 ruddho  py  aríndrair  yudhi  yo  didípe | 
 dvitáchaÆyayaÆcchaÆdita  eva  bhaÆnur  
 bibhrat  tanutran  tyajati  svadíptim || 57 
   ในการสู้รบบนภูเขาซึ่งมีกระแสโลหิตไหลนองออกมาจากบาดแผลที่ถูกศาสตราวุธ แม้

พระองค์ถูกบดบังด้วยเหล่าอริราชศัตรู ก็ยังทรงเปล่งประกาย ส่วนพระอาทิตย์เพียงแค่ถูก 
บดบังด้วยเงาของข้าศึก เมื่อจะปกป้องตนเองก็ได้ละทิ้งแสงสว่างของตนเองไปเสีย 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการวยติเรกแสดงภาพให้เห็นว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน มี
ความรุ่งเรืองและกล้าหาญในลักษณะที่เหนือกว่าพระอาทิตย์ 
 ตัวอย่างที่ 2 
 na  svícikírsáur  yudhi  cakricakramá 
 bajranÁ  ca  no  bajrabhráto pi  jisánáuhá | 
 yaß  ßaktiyukto  nu  maheßvaraÆstramá 
 sudussahamá  praÆpya  jitaÆrivarggahá || 59 
   ในการสู้รบ พระองค์ไม่ทรงปรารถนาจักราวุธของพระวิษณุ และแม้วัชราวุธของพระ

อินทร์ให้เป็นของตนก็ทรงมีชัยชนะได้ พระองค์ทรงประกอบด้วยพระราชอํานาจทรงมีชัยชนะเหนือ
ข้าศึก เพราะได้รับแล้วซึ่งศาสตราวุธของพระมเหศวรที่ต้านทานได้ยากยิ่ง 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการวยติเรกแสดงภาพให้เห็นว่าพระเจ้าราเชนทรวรมัน มี
ความเก่งกล้ามาก พระองค์มีชัยชนะข้าศึกศัตรูโดยได้รับอาวุธจากพระศิวะ อาวุธน้ีเหนือจักราวุธของ
พระวิษณุ และวัชราวุธของพระอินทร์ 
 ตัวอย่างที่ 3 

 simáhena  nopamaÆnaÆrho  yasya  ßauryyenáa  samáyuge | 
 tathaÆ  hi  yadbhiyaÆraÆtir  adhyaßeta  guhaÆmá  harehá || 160 
   ไม่ควรจะเปรียบเทียบความกล้าหาญของพระองค์ในสงครามกับสีหะ เพราะว่า ข้าศึกผู้

หวาดกลัวพระองค์ เข้าไปหลบซ่อนยังถ้ําของสีหะ 

                                                            
70กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 29.  
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   ตัวอย่างที่ยกมาเพ่ิมน้ีพึงทราบว่ามีเนื้อความคล้ายคลึงกับ ปริเฉจที่ 4 โศลกที่ 85 ใน
หนังสืออลังการศาสตร์ของวาคภฏะ71 ซึ่งใช้ยกเป็นตัวอย่างอลังการที่ช่ือว่าวยติเรกเช่นกัน ว่า “จะว่า
พระเจ้าชัยสิงห์กับราชสีห์ มีเดชเหมือนกันก็เอาเถอะ แต่ทหารของศัตรูได้หนีสงครามกับฝ่ายหน่ึงแล้ว
ก็รีบเข้าป่าโดยไม่เกรงกลัวอีกฝ่ายหน่ึง”72 แม้ในภาษาสันสกฤตมีลักษณะที่ต่างกันแต่เนื้อหาคล้ายคลึง
กันมาก จึงยกมาต้ังเป็นข้อสังเกตถึงความนิยมในการเปรียบเทียบ 
  ลักษณะการใช้วยติเรกในการเปรียบเทียบมักเป็นการใช้เพ่ือยอพระเกียรติกษัตริย์ สิ่งที่
ถูกใช้ในการเปรียบเทียบเสมอ คือ กษัตริย์กับวีรบุรุษของอินเดีย เช่น โศลกที่ 89 และ 101 
เปรียบเทียบกับ การตตวีรยะ โศลกที่ 90 เปรียบเทียบกับพระอรชุน ซึ่งเป็นกษัตริย์ยอดนักรบ โดยกวี
กล่าวว่าพระองค์เหนือกว่า นอกจากน้ียังพบว่านิยมเปรียบเทียบกับเทพเจ้าอ่ืนๆ ด้วย แต่เมื่อเปรียบ
กับพระศิวะไม่ปรากฏว่ามีลักษณะของการเปรียบแบบวยติเรก ส่วนด้านความงามมักเปรียบเทียบกับ
พระจันทร์ รัศมีของพระจันทร์และกามเทพ ด้านความรุ่งเรืองและอํานาจนิยมเปรียบกับพระอาทิตย์
และแสงพระอาทิตย์ โดยกวีใช้ยอพระเกียรติว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เหนือกว่า 
 
  สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 1 
  ลักษณะการใช้อลังการในกลุ่มแรกน้ี พบว่ามีจุดมุ่งหมายหลักในการใช้เพ่ือเปรียบเทียบ 
ให้เห็นลักษณะเด่นเป็นหลัก สิ่งสําคัญที่จะทําให้เข้าใจจารึกภาษาสันสกฤตในอาณาจักรกัมพูชาได้
อย่างถ่องแท้และชัดเจนคือผู้อ่านจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมอินเดียและภารตวิทยา
ด้วยจึงจะทําให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่เด่นชัดได้ทั้งหมด โดยลกัษณะเนื้อหาที่กวีใช้ในกลุ่มน้ีก็เพ่ือ 
  1. เป็นการรักษาขนบของกวีผู้ใช้ภาษาสันสกฤตในการแต่งวรรณคดี ด้วยการสืบสาน
ขนบเดิมที่เคยมีมา เช่น  
   1.1 สืบสานขนบทางการแต่งวรรณคดีด้านวรรณศิลป์ คือต้องมีลีลาการประพันธ์ใน
ลักษณะของกวีนิพนธ์ โดยใช้ภาษาที่แสดงเนื้อหาให้น่าสนใจกว่าการเล่าเรื่องแบบธรรมดา  
   1.2 สืบสานขนบด้านวรรณศิลป์เพ่ือยกย่องสดุดีวีรกรรมและแสดงถึงพระราชอํานาจ
อันย่ิงใหญ่ของกษัตริย์ 
   1.3 สืบสานขนบด้านวรรณศิลป์ใช้เพ่ือชมความงามและยอพระเกียรติกษัตริย์  
   1.4 สืบสานขนบด้านความคิดความเข้าใจแบบกวีอินเดีย โดยสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ
มักเป็นสิ่งที่กวีสันสกฤตรู้กันอยู่แล้ว เช่น ความสูงมักเปรียบเทียบภูเขาสิเนรุหรือเขาพระสุเมรุ พระเดช

                                                            
71อลังการศาสตร์ของวาคภฏะแต่งข้ึนราวคริสต์ศตวรรษท่ี 12 หรือหลังจารึกแม่บุญประมาณ 3 

ศตวรรษ 
72วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 37, 118. 
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ของกษัตริย์มักเปรียบเทียบกับแสงพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์ ความขาวบริสุทธ์ิมักเปรียบเทียบกับ
เกษียรสมุทร พระเกียรติยศมีสีขาว เป็นต้น 
   1.5 สืบสานขนบด้านความเช่ือ เช่น ผู้เป็นคนดีและบูชายัญบ่อยครั้งจนนับไม่ถ้วนจะ
ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ หรือ กษัตริย์เป็นเทพเจ้าอวตารลงมาเกิด เป็นต้น 
  2. เป็นการหาจุดเหมือนที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และทัศนคติของผู้แต่ง 
 
  กลุ่มที่ 2 อลังการที่แสดงความหมายในรูปพลังจินตนาการหรือการกล่าวให้เกินจริง 
  หลักการจัดกลุ่ม คือ อลังการกลุ่มน้ีเป็นความเปรียบที่แสดงมโนทัศน์และพลังแห่ง
จินตนาการ จากมุมมองของกวีผู้แต่ง รวมท้ังความเปรียบเกินจริงถ้ามองจากความเป็นจริงอาจรู้สึกว่า
เป็นสิ่งเหลือเช่ือ เกินวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ เกิดจากความต้ังใจของกวีผู้ประพันธ์ซึ่งต้องการเน้นนํ้าหนัก
เน้ือหาที่ต้องการสื่อด้วยถ้อยคํา เพ่ือสร้างสรรค์พลังภาษาและจินตภาพ ทําให้มีความหมายลึกซึ้งกินใจ 
จึงทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และความคิดร่วมตามกวีไปจนก่อเป็นจินตภาพ และสามารถก่อความ
สะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้อ่านได้อย่างดี โดยอลังการที่แสดงความหมายตามลักษณะการจัดกลุ่มในกลุ่ม
น้ีมี 2 ประเภท คือ อุตเปรกษา และ อติศโยกติ หรืออติศยะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1. อุตเปรกษา (utpreksáaÆ) อลังการประเภทน้ีมีความโดดเด่นในจารึกแม่บุญตะวันออก 
เป็นการกล่าวแสดงจินตนาการของกวีผู้แต่งเป็นการกล่าวสมมติให้ดูประหน่ึงว่ามีลักษณะเป็นอีกสิ่ง
หน่ึง โดยอาศัยการกล่าวให้มองเห็นภาพของส่ิงหน่ึงโดยอาศัยคุณลักษณะของอีกสิ่งหน่ึง โดยมากมักมี
คําเช่ือม คือ ศัพท์ อิว มีความหมายว่า ประหน่ึง ราวกับว่า ลักษณะน้ีเรียกว่ากล่าวให้เห็นอย่างแจ่ม
แจ้งชัดเจน (วาจฺยา) และอีกลักษณะหน่ึงไม่กล่าวให้ชัดเจนแต่ให้เข้าใจเอาเอง (ปฺรตียมานา)73 มี
ปรากฏดังตัวอย่างต่อไป 
 ตัวอย่างที่ 1 
 ambhojabhuÆr  jjayati  yo  vadanaiß  caturbhir  
            oṅkaÆravaÆridaravmá  samam  ujjagaÆra | 

 ksáetraÆhitan  tribhuvanodayapuÆranáaÆrtham 
 utsuÆnataÆm  iva  nayan  nijavíjam  aÆdyam || 6 

   ขอพระองค์ผู้เกิดจากดอกบัว (พระพรหมา) ผู้เปล่งเสียงฟ้าร้องคือโอมออกมาพร้อมๆ 
กันด้วยพระโอษฐ์ทั้งส่ี ราวกับว่าต้องการที่จะทําให้เมล็ดเชื้อของพระองค์ที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมที่ถูก
หว่านไว้แล้วในนาให้งอกขึ้นมาใหม่ เพื่อความสมบูรณ์ของการสร้างโลกทั้งสาม จงชนะ 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการประเภทอุตเปรกษาสรรเสริญพระพรหมา โดยกวีมอง
ว่า เสียงฟ้าร้องนั้นไม่ใช่ฟ้าร้องจริงแต่เป็นเสียงที่พระพรหมาสวดโอมเพ่ือต้องการจะสร้างโลก 

                                                            
73จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “คําบรรยายเรื่อง จารึกสันสกฤตในอินเดียและกัมพูชา,” ใน ภาษา-จารึก 

7, 11. 
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นอกจากน้ีทําให้เรานึกต่อไปอีกว่าพระเวททั้งสี่ก็ออกมาจากพระโอษฐ์ทั้งสี่ของพระพรหมาในคราวน้ี
เอง และกวีมองว่าเสียงสวดโอมของพระพรหมาเป็นเสียงที่พระองค์กําลังสร้างโลกด้วยการหว่านเพาะ
เมล็ดเช้ือด้ังเดิมให้ถือกําเนิดขึ้นมาใหม่เพ่ือความสมบูรณ์ของโลกทั้งสาม โดยพ้ืนที่ทั่วทั้งจักรวาลกวี
มองว่าเป็นนาเพ่ือเพาะเมล็ดเช้ือด้ังเดิมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งชาวฮินดูเข้าใจว่าเมล็ดเช้ือด้ังเดิมมาจากพระผู้
เป็นเจ้าและสุดท้ายก็กลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งดูเหมือนกวีจะกล่าวเกินจริงไปก็ตาม แต่เป็นการ
เปรียบเทียบที่ทําให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน นอกจากแสดงให้เห็นพลังจินตนาการของกวีผู้แต่งแล้ว ยัง
แสดงให้เห็นความเช่ือและความรู้ของกวีว่ามีความเช่ียวชาญรอบรู้ในคัมภีร์ทางศาสนาอีกด้วย 
 ตัวอย่างที่ 2 
 mandaÆṅßumanádáalavinirggatavaÆridhaÆraÆ   
 mandaÆkiní  jayati  dhuÆrjjatáinaÆ  dhrátaÆ  yaÆ | 
 muÆrddhnaÆ  nagendratanayaÆrddhaßarírasandhehá 
 premaÆnuvandhamiva  darßayitum  prakrásátáam || 7 
   ขอพระนางมันทากินีผู้มีสายนํ้าไหลออกจากวงของพระจันทร์ ซึ่งถูกทรงไว้โดยพระเศียร

ด้วยพระศิวะ ราวกับว่าต้องการแสดง(ให้เห็น)ความผูกพันธ์ด้วยความรักอย่างมากมาย เพราะ
การติดกันของร่างกายครึ่งหนึ่งกับลูกสาวของท้าวหิมวัต (พระนางปารวตี) จงชนะ 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการอุตเปรกษาแสดงภาพพระเทวีซึ่งเป็นชายาของพระ
ศิวะมหาเทพโดยอาศัยมุมมองบวกกับความรอบรู้ในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์ของกวี ว่า พระนาง 
มันทากินีหรือพระแม่คงคาไหลออกมาจากวงพระจันทร์ที่อยู่บนพระเศียรของพระศิวะน้ัน การไหลที่
ไม่ขาดสายและเช่ือมโยงกับพระศิวะตลอดเวลาเช่นน้ันราวกับว่าพระนางน้ันแสดงความรักต่อพระศิวะ
อย่างท่วมท้นมากมาย ไม่เคยหายไปเป็นนิตย์นิรันดร์ เพราะชาวฮินดูเช่ือว่าแม่นํ้าคงคาเป็นแม่นํ้าที่
ไหลมาจากบนสรวงสวรรค์มีความบริสุทธ์ิและไม่เคยขาดสาย ผู้ใดได้อาบหรือด่ืมจะสามารถชําระบาป
ได้ ซึ่งแต่เดิมตามความเช่ือทางศาสนา ว่า เน่ืองจากพระแม่คงคาเป็นสายน้ําที่เช่ียวกรากและรุนแรง
จะทําลายทุกสิ่งที่ไหลผ่าน พระศิวะจึงมาช่วยใช้พระเกศารองรับกระแสนํ้าจากพระแม่คงคาชะลอให้
ไหลช้าลง เพ่ือลดความรุนแรง แต่กวีมองว่าน่ันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง อันที่จริงน้ีเป็นการแสดงสาย
สัมพันธ์และความรักของพระแม่คงคากับพระศิวะต่างหาก ดังน้ัน โศลกนี้จึงแสดงให้เห็นศฤงคารสท่ี
ชัดเจน คือ เมื่อพระแม่คงคาแสดงความรักเช่นน้ี พระศิวะผู้มีกายครึ่งหน่ึงอยู่กับพระนางปารวตีก็จริง 
แต่ก็มีความรักในพระแม่คงคาผู้เป็นชายาอีกองค์หน่ึงเช่นกัน เพ่ือจะแสดงความรักน้ันให้ปรากฏจึง
เทิดทูนพระนางไว้บนพระเศียร ข้อนี้เป็นการใช้ภาษาและถ้อยคําสร้างจินตภาพจากมุมมองของกวีผู้
แต่งซึ่งสื่อให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมและคิดตามไปอย่างมีเหตุมีผลต่อเน่ืองเป็นจินตภาพตราตรึงและ
ดึงดูดอารมณ์ของผู้อ่านให้เกิดความลึกซึ้ง ความเข้าใจ เห็นผลได้อย่างพิเศษเกินกว่าใช้ถ้อยคําแบบ
ธรรมดา 
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 ตัวอย่างที่ 3 
 kaÆhamá  bharttraÆ  parityaktaÆ  ßvaÆpadais  sthaÆtum  utsahe | 
 itivaÆripurí  yasya  praÆvißad  daÆvapaÆvakam || 140 

   เมืองของศัตรูของพระองค์ โดดเข้ากองไฟ เหมือนกับคิดว่า ฉันนี้หรือถูกสามีทอดทิ้งแล้ว 
ยังจะสามารถต้านทานเหล่าสัตว์ดุร้ายได้ 

   อลังการลักษณะน้ีในภาษาไทยเรียก บุคลวัต หรือบุคลาธิษฐาน คือการสมมติสิ่งไม่มี 
ชีวิต ไม่มีวิญญาณความรู้สึก หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีกริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ ซึ่ง
ในวรรณคดีสันสกฤตถือว่าเป็นส่วนหน่ึงอุตเปรกษา โศลกน้ีกวีใช้จินตนาการโดยมองเห็นเมืองที่ถูกไฟ
เผาเป็นเหมือนผู้หญิงที่กระโดดเข้ากองไฟ นอกจากเป็นความคิดที่ก่อจินตภาพให้แก่ผู้อ่านแล้ว กวียัง
คํานึงถึงการเลือกใช้ศัพท์ได้เป็นอย่างดี โดยการใช้ศัพท์ purí (เมือง) เป็นสตรีลิงค์และเป็นสิ่งที่มีกริยา
อาการความรู้สึกเหมือนมนุษย์ เมื่อแต่งต่อไปถึงความคิดจึงสมมติให้เมืองของข้าศึกน้ีเป็นภรรยาของ
เหล่ากษัตริย์ที่ทิ้งเมืองหนีเอาตัวรอด จึงแต่งเป็นลักษณะของผู้หญิงถูกสามีทิ้งแล้วกระโดดเข้ากองไฟ 
ว่า “ฉันน้ีหรือถูกสามีทอดทิ้งแล้ว ยังจะสามารถต้านทานเหล่าสัตว์ดุร้ายได้” ซึ่งเป็นการเลือกใช้ศัพท์
และความคิดที่ต่อเน่ืองลื่นไหล โดยกวีนําเรื่องวีรกรรมของนางสตี (ชายาพระศิวะ) ที่แสดงความรัก
ความซื่อสัตย์ต่อพระสวามีอันเป็นความเช่ือของชาวอินเดียมาเช่ือมโยงแต่งเติมจินตนาการให้น่าสนใจ
ย่ิงข้ึน โดยแก่นแท้ของเน้ือความยังคงชัดเจนอยู่ในภาษาและถ้อยคําที่ใช้ 
 ตัวอย่างที่ 4 

 itthamá  kráto  mayaÆ  kaÆmo  dagdha[há]  kila  pinaÆkinaÆ | 
 itíveßvarataÆn  níto  vidhaÆtraÆ  yo  tisundarahá || 105 

   พระพรหมาคิดว่า กามเทพที่เราสร้างไว้ถูกพระปินากิน (พระศิวะ) เผาเป็นจุลเสียแล้ว 
ดังนี้ จึงนําพระองค์ผู้มีรูปงามเหลือเกินมาสู่ความเป็นใหญ่แทน 

   อุตเปรกษา 3 ตัวอย่างแรก เป็นชนิดกล่าวให้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง (วาจฺยา) ส่วนโศลกน้ี
เป็นตัวอย่างการแสดงอุตเปรกษาชนิดที่ไม่กล่าวไว้ชัดเจน แต่ให้เข้าใจเอาเอง (ปฺรตียมานา) ซึ่ง
แตกต่างจาก 3 ตัวอย่างข้างต้น และไม่มีศัพท์ อิว หรือศัพท์ที่มีลักษณะเดียวกันที่แปลว่า เป็นราวกับ
ว่า เป็นดุจ เป็นต้น โดยในโศลกน้ีกวีมองเห็นความงามของพระเจ้าราเชนทรวรมันว่าถูกสร้างมาจาก
พระพรหมาเพ่ือจะทดแทนกามเทพที่ถูกพระศิวะใช้ตาที่สามเผาเป็นจุล เพราะเหตุที่กามเทพเป็นเทพ
ผู้ที่รู้กันว่ามีความงามเป็นเลิศกว่าใครทั้งปวง แต่บัดน้ีไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถเห็นได้ ดังน้ัน ถ้าใคร
อยากจะรู้ถึงความงามของกามเทพนั้นว่างามเพียงใด ให้ดูที่กษัตริย์องค์น้ีเพราะพระองค์ได้ถูกพระ
พรหมาสร้างให้มีความงามแทนที่กามเทพ 
  จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าอลังการอุตเปรกษามีอยู่เป็นจํานวนมากและโดดเด่นที่สุดใน
จารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งอุตเปรกษาแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 ประเภทดังได้แสดงไว้ในเบ้ืองต้น 
ประเภทที่ 2 (ปฺริตียมานา) อาจจะยังเป็นสิ่งใหม่และกําหนดได้ยากสําหรับผู้ไม่สันทัดวรรณคดี
สันสกฤต ในส่วนน้ีจึงขอแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณเฉพาะอลังการอุตเปรกษาชนิดที่แจ่งแจ้งชัดเจน 
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(วาจฺยา) ซึ่งพบในจารึกแม่บุญตะวันออกโดยปรากฏในโศลกที่ 6, 7, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 36, 
38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 62, 64, 83, 84, 91, 114, 116, 119, 120, 130, 131, 133, 136, 
137, 140, 148, 154, 156, 158, 168, 170, 184, 189, 192, 194, 196, 197   
  2. อติศโยกติ หรืออติศยะ (atißayokti / atißaya) อลังการประเภทนี้เป็นการแสดง
จินตนาการเกินจากความเป็นจริง ในภาษาไทยใช้ว่า อติพจน์ คือ การพูดให้ดูย่ิงใหญ่ เพ่ือแสดงความ
ประเสริฐของสิ่งน้ันๆ เป็นการแสดงเน้ือหาที่ต้องการจะสื่อ โดยกวีใช้ถ้อยความเพ่ือสร้างสรรค์ภาษาที่
มีพลัง ให้ความหมายลึกซึ้งหนักแน่นตราตรึงตามวิธีคิดของกวีก่อให้เกิดจินตภาพ ถ้ามองจากความ
เป็นจริงอาจเป็นสิ่งเหลือวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ มีลักษณะคล้ายอุตเปรกษาแต่ไม่ใช้คําว่า ราวกับว่า 
ประหน่ึง เป็นต้น จะได้ยกตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 
 ตัวอย่างที่ 1 
 vivarddhamaÆno nvaha[mi]ddhakaÆntir 
 vapurvißesáenáa  manoharenáa | 
 yas  sarvvapaksáodayam  aÆdadhaÆnas 
 tiraccakaÆraiva  himaÆṅßulaksámím || 17 
   พระองค์ผู้มีความงามเด่นชัดรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน ด้วยความงามชนิดพิเศษท่ีดึงดูดใจ 

ทรงไว้ซึ่งการเพิ่มขึ้นในปักษ์ทั้งหมด เหมือนจะบดบังซึ่งความงามของพระจันทร์เอาไว้ 
   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการอติศโยกติ หรืออติศยะกล่าวเกินจริงให้เห็นพระ
คุณสมบัติของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ว่ามีความงดงามรุ่งเรืองที่มีลักษณะพิเศษสามารถเพ่ิมข้ึนได้ใน
ทุกๆ วัน และทรงไว้ซึ่งการเพ่ิมขึ้นในเวลาข้างข้ึนทั้งหมด อานุภาพที่เด่นชัดน้ีแม้ความงามของ
พระจันทร์ก็ถูกพระเจ้าราเชนทรวรมัน บดบังเอาไว้ 
 ตัวอย่างที่ 2 
 tejaháprakaÆßas  tamaso  vinaÆßo 
 dißamá  prasaÆdahá  sphutáataÆ  kalaÆnaÆm | 
 yattigmatejas  tuhinaÆṅßukrátyamá 
 yenodaye  tan  nikhilamá  vitene || 15 
   แสงแห่งไฟเป็นความพินาศแห่งความมืดมน เป็นความแจ่มแจ้งของทิศทั้งหลาย เป็นความ

ชัดเจนแห่งเส้ียวทั้งหลาย (ของพระจันทร์) รัศมีของพระอาทิตย์ และหน้าที่ของพระจันทร์ ทั้งหมด
นั้นถูกแผ่ไปโดยพระองค์ ในเวลาอุทัย 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการอติศโยกติ หรืออติศยะ โดยแสดงจินตนาการว่าพระ
ราชอํานาจของพระเจ้าราเชนทรวรมันมีความสว่างไสว ถึงขนาดทําหน้าที่แทนแสงไฟรวมท้ังรัศมีของ
พระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็นการยอพระเกียรติโดยใช้พลังภาษาให้มีความหนักแน่นและเกินจริง 

  การใช้อติศโยกติ หรืออติศยะ กวีมุ่งเน้นถึงการพรรณนาเชิดชูพระเกียรติคุณของกษัตริย์
เป็นสําคัญ โดยใช้พรรณนาถึงความงาม พระราชอํานาจ ความสามารถและคุณความดีด้านต่างๆ ซึ่งมี
มากย่ิงกว่าสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ของกษัตริย์ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
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  สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 2 
  จากการศึกษาเน้ือหาในจารึกแม่บุญตะวันออก โดยมีตัวอย่างที่ได้ยกมาประกอบ และ
ข้อมูลที่ปรากฏซึ่งได้นําเสนอไว้แล้วน้ัน พบว่าการใช้อรรถาลังการในกลุ่มข้อมูลน้ี มีจุดมุ่งหมาย
ทางด้านสุนทรียะ คือ ความงาม ความปีตีเพลิดเพลิน เพ่ือบํารุงใจให้รื่นรมย์ ชวนติดตาม โดยใช้
สํานวนที่แปลกใหม่ มีพลัง เพ่ือให้มองเห็นภาพ เหตุผลที่สําคัญแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ 
  1. เพ่ือแสดงความคิดหรืออารมณ์ที่ซับซ้อนลึกซึ้งอันเป็นพลังแห่งจินตนาการของกวี โดย
สื่อออกมาแสดงให้เห็นเป็นจินตภาพแก่บุคคลผู้รับสาร ตัวอย่างเช่น 
   1.1 จินตภาพเก่ียวกับการเห็น เป็นการใช้ประสบการณ์จากจักษุร่วมกับจินตนาการ 
โดยกวีสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอ่ืนมองไม่เห็น คือการยกนามธรรมมากล่าวให้เป็นรูปธรรม  การเห็น
แสง เช่น โศลกที่ 15 และ 148 กวีมองเห็นแสงแห่งอํานาจ โศลกที่ 19 ความรู้ที่ชัดแจ้ง กวีมองว่ามี
แสงเหมือนพระอาทิตย์ โศลกที่ 198 เล็บเท้าเปล่งสีแสงออกไป เป็นต้น การเห็นสี เช่น โศลกที่ 36 
มองเห็นพระเกียรติยศว่ามีสีขาว มองเห็นขนาด เช่น โศลกที่ 49 “ในสนามรบ เมื่อพระองค์ทรงธนู
ทรงปรากฏโดดเด่นเหมือนดังศรัทกาลอันแจ่มใส เหล่าพระเจ้าแผ่นดินกลายเป็นคนเล็กๆ ที่ไร้พิษสง 
เป็นเหมือนเมฆอันว่างเปล่าเพราะการละลายอย่างรวดเร็ว ทางน้ีบ้างทางโน้นบ้าง” กวีมองเห็นว่าเมื่อ
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงธนู กษัตริย์อ่ืนกลายเป็นคนมีขนาดเล็ก และเมฆที่ละลายได้ ในโศลก
ที่ 136 กวีมองเห็นความเคลื่อนไหวของความโชคดี หรือชัยชนะ (พระศรี) ว่าเป็นดุจผึ้งที่บินได้ เป็น
ต้น 
   1.2 จินตภาพเกี่ยวกับการได้ยิน เป็นการใช้ประสบการณ์จากโสตประสาทหรือการได้
ยินก่อเกิดเป็นจินตนาการส่ือให้แก่ผู้อ่าน เช่น เสียงฟ้าร้องกวีมองว่าพระพรหมากําลังสวดโอมเพ่ือ
สร้างโลก โศลกที่ 47 กองทัพแผ่ขยายปีกทั้งสองข้างที่มีเสียงกระพือ โศลกที่ 55 ลูกศรส่งเสียงคําราม
ได้ โศลกที่ 140 ได้ยินเสียงครํ่าครวญของเมืองซึ่งไม่มีชีวิต เป็นต้น 
   1.3 จินตนาการที่เก่ียวกับอารมณ์หรือความรู้สึกภายในที่แสดงออกมาโดยใช้ร่วมกับ
จินตนาการของกวี เช่น โศลกที่ 116 ว่า “ในการเดินทัพของพระองค์ ผืนแผ่นดินที่ถูกขุดทําลายแล้ว
ด้วยงาของช้างตัวดุร้าย ราวกบัว่าโกรธเคือง จึงได้ปกคลุมแล้วซึ่งพลศักด์ิอันย่ิงใหญ่ (ช้าง) ด้วยผงธุลี
ทั่วทั้งแถว” กวีมองว่าแผ่นดินซึ่งไม่มีชีวิตแต่มีอารมณ์ได้และโกรธเคืองช้างที่ใช้งาขุดทําลายแผ่นดินจึง
แสดงความโกรธโดยปกคลุมกองทัพช้าง โศลกที่ 84 มองเห็นความช่ัวร้ายว่ามีอารมณ์ขุ่นเคือง โศลกที่ 
156 มองเห็นความริษยาของไฟ เป็นต้น 
   1.4 จินตนาการที่เก่ียวกับกลิ่น เป็นการใช้ประสบการณ์จากฆานประสาทร่วมกับสิ่ง
ที่มาประทบก่อเกิดเป็นจินตนาการ เช่น โศลกที่ 55 ว่า “สําหรับเหล่าข้าศึก ลูกศรทั้งหลายถูกยิงจาก 
คันศรส่งเสียงคํารามลั่นตกลงไปบนศีรษะ แต่สําหรับพระองค์กลับมีลูกศรที่ตามมาด้วยกลิ่นหอมของ
ดอกมันทาระที่โปรยมาจากมือของนางเทพอัปสรของพระองค์เอง” กวีใช้จินตภาพว่าลูกศรมีกลิ่นหอม 



263 
 

เฉพาะลูกศรที่ยิงมายังพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยกล่าวว่าเป็นการโปรยปรายดอกมันทาระของ
เหล่าเทพอัปสรซึ่งมีกลิ่นหอมเป็นดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ ในโศลกที่ 197 ว่า พระเกียรติยศมีกลิ่น
หอม เป็นต้น 
   1.5 จินตนาการที่เก่ียวกับสัมผัส โดยกวีใช้ประสบการณ์เก่ียวกับประสาทสัมผัสทาง
กาย อันเป็นการรู้ลักษณะอาการตามสิ่งที่กระทบนั้นๆ เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เป็นต้น โดยกวี
มองเห็นจากจินตนาการ ตัวอย่างโศลกที่ 133 “แผ่นดินซึ่งให้สิ่งที่ปรารถนาได้ (ทุกอย่าง) ครั้นได้
ประสบพระองค์ผู้มีความมั่งค่ังด้วยกลยุทธ (มันตระ), ความกล้าหาญ (วีรยะ) และการลงมือปฏิบัติ 
(ประโยคะ) ก็กลับมีความปรารถนาบริบูรณ์ เหมือนกับผู้หญิงที่ไม่ต้องการสามีอ่ืน เพราะความอ่อนนุ่ม
จากการบีบนวดด้วยพระกร (ของพระองค์)” กวีมองเห็นว่าแผ่นดินซึ่งไม่มีชีวิตพอใจกับการที่พระเจ้า
ราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงใช้พระกรสัมผัสโดยมองเห็นลักษณะผัสสะที่กระทบว่าเป็นการบีบนวดที่อ่อน
นุ่ม นอกจากน้ีกวียังกล่าวถึงพระเดชของกษัตริย์ว่ามีลักษณะร้อนแรงซึ่งมีอยู่หลายโศลก เป็นต้น 
  2. ให้เห็นถึงช้ันเชิงในการสื่อจินตภาพด้วยพลังทางภาษาของกวี 
  3. แสดงความคิดในเรื่องราวซึ่งเป็นที่นิยมนํามากล่าวหรือมีในคัมภีร์จากเรื่องเดิมที่เคยมี
มาก่อน แต่กวีมองในมุมมองใหม่ แสดงให้เห็นว่ากวีมีอิสระในการคิดและมีมุมมองที่แตกต่างจาก
บุคคลทั่วไป 
  4. สร้างความสะเทือนอารมณ์ให้แก่ผู้อ่านให้คิดตามความเคลื่อนไหวทางความคิดและ
เห็นภาพไปตามกวีผู้แต่งได้แสดงไว้ ซึ่งเป็นการสื่อเน้ือหาให้เข้าถึงผู้อ่านได้ง่ายขึ้น 
 
  กลุ่มที่ 3 อลังการที่แสดงความหมายในการบรรยาย หรือพรรณนาความ 
  หลักการจัดกลุ่มในกลุ่มน้ี เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมา หรือบรรยายส่ิง
ท่ีมีอยู่โดยท่ัวไปตามสภาพที่เป็นจริง หรือสภาพการณ์ โดยไม่อาศัยจินตนาการ หรือการเปรียบเทียบ
กับสิ่งอ่ืนๆ 
  1. ชาติ หรือสวภาโวกติ (jaÆti / svabhaÆvokti) อลังการประเภทน้ีเป็นการกล่าวถึงสิ่งใด
สิ่งหน่ึงตามสภาพที่เป็นจริงโดยธรรมชาติ ไม่ได้นําความรู้สึกของกวีเข้าไปปะปนมากนัก อาจมีการใช้
ภาพพจน์บ้างเล็กน้อย ดังตัวอย่าง คือ 
 ตัวอย่างที่ 1 

 dharmmaÆpadas  saÆdhu…kaÆpi  
 lajjeta  karttaÆ  kim  uta  svayanÁ  ca | 
 raksáaÆdhikaÆrí  nrápatir  vvißesáaÆd  
 iti  pratítam  bhavataÆm  idan  tat || 214 
   แม้นักบวชไม่เข้าใจธรรม (หน้าที่) ก็จะเป็นความอัปยศ (น่าละอาย) ไม่จําต้องกล่าวถึง 

ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กษัตริย์ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปกครอง 
เพราะเหตุดังนี้นั้น นั่นจึงเป็นส่ิงที่ควรรู้ของท่านทั้งหลาย 
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   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีกล่าวให้เห็นว่า เป็นปกติที่นักวชต้องเข้าใจธรรมะ กษัตริย์ต้องรู้
หน้าที่ในการปกครอง ไม่ต้องกล่าวอะไรให้มากมายเพราะทุกคนก็รู้หลักการน้ีอยู่แล้ว อันเป็นสิ่งที่แต่
ละท่านซึ่งมีหน้าที่นั้นๆ ต้องรู้ เห็นได้ว่ากวีไม่ได้สอดแทรกความรู้สึกลงไป แต่กล่าวเรื่องทั่วๆ ไปที่ต่าง
คนก็รู้อยู่ เพราะความเป็นจริงก็ควรเป็นเช่นน้ี ลักษณะคําประพันธ์เช่นน้ีจัดเป็นอลังการแบบ 
สวภาโวกติ 
 ตัวอย่างที่ 2 

 dvisáataÆn  nyastraßastraÆnáaÆmá  pranáaÆmaßithilíkráte | 
 caÆpasyaiva  gunáe  yasya  viratir  na  tu  dhanvinaÆm || 127 

   สายธนูของพระองค์เท่านั้นถูกทําให้หย่อน เพราะการนอบน้อมเข้ามาของเหล่าข้าศึกผู้ที่
ได้ทิ้งอาวุธลงเรียบร้อยแล้ว และจึงวางลง แต่ไม่ใช่ของนายขมังธนู 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีกล่าวให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์ ในขณะที่ฝ่ายข้าศึกยอมศิโรราบ
ให้แก่พระเจ้าราเชนทรวรมัน ว่าเหตุการณ์ตอนน้ันมีลักษณะเช่นน้ี คือพระองค์ทรงหย่อนสายธนูลง 
เหล่าข้าศึกทิ้งอาวุธและน้อมเข้ามา ส่วนนายขมังธนูก็ยังคงทําหน้าที่อยู่ต่อไป เป็นการกล่าวแบบ
ตรงไปตรงมา ไม่นําพาความรู้สึกของกวีเข้าไปหรือนําสิ่งอ่ืนมาเปรียบเทียบ ลักษณะคําประพันธ์เช่นน้ี
จัดเป็นอลังการแบบสวภาโวกติ 
  แม้อลังการในกลุ่มน้ีไม่มีลักษณะร่วมที่ควรจัดไว้กับอลังการชนิดอ่ืน แต่โดยมากเป็นสิ่งที่
มีปรากฏในงานวรรณคดีเกือบทุกประเภทเพราะแม้ไม่มีลักษณะเปรียบเทียบหรือเติมแต่งด้วยถ้อยคํา
และจินตนาการแต่ก็เป็นลักษณะอลังการอย่างหน่ึงที่มีความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าชนิดอ่ืน ผู้วิจัยจึง
ได้จัดไว้ต่างหากเป็นแผนกหน่ึง 
 
  สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 3 
  จากการศึกษาเน้ือหาในจารึกแม่บุญตะวันออก โดยมีตัวอย่างที่ได้ยกมาประกอบ และ
ข้อมูลที่ปรากฏซึ่งได้นําเสนอไว้แล้วน้ัน การใช้อรรถาลังการในกลุ่มข้อมูลน้ีมีเฉพาะในตริษฏ ุภฉันท์ 
และอนุษฏ ุภฉันท์ ใช้ในส่วนของการเล่าเรื่องคือบอกเล่าสภาพการณ์หรือสถาปนาซึ่งเป็นพิธีการ และ
ในบางโศลกอาจเป็นการกล่าวนําเพ่ือนําไปสู่การแสดงอลังการต่อไป การใช้อลังการกลุ่มน้ีจุดประสงค์ 
คือ 
  1. เพ่ือกล่าวให้รับทราบ เช่น โศลกที่ 216 ว่า “อีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน
ให้ยิ่งไปอีกว่า ขอพวกท่านจงรักษาบุญอันน้ีไว้อย่าให้เสื่อมสิ้นไป ขอพวกท่านจงอย่าได้เคลื่อนย้าย
ประกาศอันเป็นของทวยเทพ (สมมติเทพ) ดังน้ี เพราะเหตุแห่งหน้าที่ โทษดังกล่าวมาน้ีเป็นอันไม่มีอีก
ต่อไป” 
  2. เพ่ือแสดงคิดเห็นเห็นอย่างตรงไปตรงมา เช่น ตัวอย่างที่ 1 โศลกที่ 214 ข้างต้น 
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  3. เป็นการเล่าสภาพทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น “โศลกที่ 46 “เวลาพลบค่ํา ความมืดก็ปก
คลุมทําให้ท้องฟ้ามืดมิด หรือเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ซึ่งเป็นเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ดังตัวอย่างที่ 2 เป็นต้น 
  4. เป็นการกล่าวนําในโศลกก่อนที่จะนําไปสู่การใช้อลังการประเภทอ่ืน 
  
  กลุ่มที่ 4 อลงัการที่แสดงความหมายหลายระดับ  
  หลักการจัดกลุ่ม คือ อลังการกลุ่มน้ี เป็นเร่ืองเก่ียวกับเน้ือหาและความหมายของคําที่กวี
ใช้แต่ง โดยคําที่กวีใช้พร้อมทั้งเน้ือหาที่ปรากฏสามารถตีความได้มากกว่านัยเดียว หรือการกล่าว
ปฏิเสธ แต่เมื่อได้อ่านเน้ือหาครบถ้วนแล้วเจตนาแท้จริงมิใช่เป็นการปฏิเสธ เกิดจากความต้ังใจของกวี
ผู้ประพันธ์ซึ่งต้องการเน้นนํ้าหนักเน้ือหาที่ต้องการสื่อด้วยถ้อยคําโดยให้คิดตามถ้อยคําที่กล่าวใน
เบ้ืองต้นประกอบกับใจความหลักจึงจะทราบความหมายท่ีแท้จริงได้ โดยอลังการที่แสดงความหมาย
ตามลักษณะการจัดกลุ่มในกลุ่มน้ีมี 2 ประเภท คือ เศลษะ และอาเกฺษปะ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
  1. เศลษะ (ßlesáa) หรือ ศลิษฏะ (ßlisátáa) อลังการประเภทน้ีเป็นการเล่นคํา ซึ่งคําเดียวมี
หลายนัย หรือมี 2 ความหมาย อาจเป็นคําพ้องรูป หรือคําพ้องเสียงเหมือนกัน เช่น ksáiti (กฺษิติ) 
แปลว่า แผ่นดินก็ได้ แปลว่า ทําลายก็ได้ หรืออาจเป็นคําที่มีสองความหมายเพราะการแบ่งคําต่างไป 
เช่น kupitaÆ (กุปิตา) แปลว่า โกรธ แต่ ku-pitaÆ (กุ-ปิตา) แปลว่า บิดาแห่งโลก ตัวอย่างเช่น พระวิษณุ
ตรัสกะพระลักษมีว่า “เทวี นางกําลังโกรธ (กุปิตา)” พระนางทูลตอบว่า “พระองค์ต่างหากกุปิตา 
(เป็นบิดาแห่งโลก)”74 เศลษะน้ีแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับเน้ือความและระดับของคําที่ใช้ อุทาหรณ์
ในจารึกดังต่อไปนี้ 
   1.1 อลังการประเภทเศลษะ ในระดับเน้ือความ ส่วนมากจะมีคําที่มี 2 ความหมาย
มากกว่า 1 คํา  
 ตัวอย่างที่ 1 
  durggaÆbhisamáparkkavivarnánáadeho 
  guhaÆnanaÆlocanaloladrásátáihá | 
  yasyaÆrisamágho  mrágakráttivaÆsaÆ  
  vane  sthitahá  sthaÆnáusamo  py  aníßahá || 69 
   หมู่ข้าศึกของพระองค์ มีร่างกายซีดเผือดเพราะมาถึงป้อมปราการอันแข็งแก่ง 

(ทุรคา) มีสายตาลังเลหลังจากมองหาทางเข้าถ้ํา (คุหะ) แม้นุ่งห่มหนังกวาง ก็ไร้กําลัง (อนีศะ) 
ยืนทื่อเป็นเหมือนตอไม้อยู่ในป่า  

     ในโศลกน้ีเป็นอุทาหรณ์ของอลังการแบบเศลษะ ประเภทที่แปลความหมายได้
หลายนัยในระดับเน้ือความ อาศัยคําแปลที่ปรากฏในช้ันต้นดูเหมือนจะมีความหมายเดียวเท่าน้ัน แต่

                                                            
74กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 31-32. 
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อาศัยคําศัพท์ซึ่งเป็นคําหลักถึง 3 คําสามารถแปลใหม่ได้เป็นอีกเรื่องหน่ึง คําแรก คือคําว่า “durggaÆ” 

เมื่อใช้ในความหมายแรก หมายถึง ป้อมปราการ กวีกล่าวให้เห็นว่าเมื่อข้าศึกผู้อ่อนล้ามายังป้อม
ปราการที่แข็งแกร่ง ทําให้ลังเลและถอดใจ แต่ถ้าใช้ในความหมายที่สอง หมายถึง พระนางทุรคา ซึ่ง
ปางนี้แสดงถึงปางที่ดุร้าย พระศิวะยังกลัวนางในปางนี้เลย นอกจากน้ียังเปรียบสีร่างกายของข้าศึกที่
ซีดเซียว ย่ิงมาเทียบกับนางทุรคาที่ผิวสีแดงยิ่งชัดเจน 
     คําที่ 2 ที่แสดงอลังการแบบเศลษะ คือคําว่า “guha” ในความหมายแรก 
หมายถึง ถ้ํา การมองหาถ้ําก็เพ่ือจะพักเหนื่อยและพักหลบเพราะเร่ิมถอดใจที่เห็นป้อมปราการที่
แข็งแกร่ง ส่วน ความหมายที่สอง หมายถึง พระสกันทกุมารโอรสของพระศิวะซึ่งมี 6 หน้า ให้
ความหมายว่าที่พวกข้าศึกมองแล้วเกิดความมึนงง สับสนไม่รู้ว่าหน้าไหนคือหน้าที่แท้จริง  
     คําที่ 3 เป็นอุทาหรณ์โดยอาศัยการแปลคําที่ตัดสนธิคําศัพท์ออกไว้ให้เป็นคนละ
อย่างกัน ซึ่งแสดงอลังการแบบเศลษะ คือคําว่า “aníßa” ความหมายแรก หมายถึง ไร้เรี่ยวแรงกําลัง 
ความหมายท่ีสองตัดสนธิคําศัพท์ได้เป็น na + íßa หมายถึง ไม่ใช่พระอีศวร (พระศิวะ) ให้ความหมาย
ว่าไม่ใช่พระศิวะจึงเข้าหาพระนางทุรคาไม่ได้  
     ข้อน้ีช้ีให้เห็นว่ากวีได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการประพันธ์โดยอาศัยคัมภีร์
อลังการศาสตร์ นอกจากคําแปลโศลกในเบื้องต้นเมื่อบทประพันธ์น้ีเป็นอลังการแบบเศลษะจึงสามารถ
แปลได้อีกนัยว่า “หมู่แห่งข้าศึกของพระองคม์ีร่างกายซีดเซียวเพราะมาอยู่ใกล้เคียงกับนางทุรคา (ผู้มี
สีแดงสด) จึงมีสายตากลอกไปกลอกมาที่ดวงตาที่ใบหน้าของพระสกันทะ (ซึ่งมีหกหน้า) แม้จะนุ่งห่ม
หนังกวาง ก็ไม่ใช่พระศิวะ จึงยืนแข็งทื่อเหมือเสาไม้ในป่า (ทําอะไรไม่ถูก)” 
 ตัวอย่างที่ 2 

 sahasrabhogabharito  va……bhavo  pi  yahá | 
 anantagunáayukto  pi  vinataÆrttihá  [ito]  bhráßam || 110 
   พระองค์แม้เป็นที่เกิด ....... ทั้งทรงมีอนันตนาคราชซึ่งมีคุณ ซึ่งมีขนดนับพัน แต่ก็ทรง

เข้าใจความเจ็บปวดของนางวินตาได้อย่างรวดเร็ว 
     ในโศลกน้ีกวีใช้อลังการแบบเศลษะอย่างเต็มที่เช่นกัน คําหลักสําคัญที่ต้อง
อธิบายมีอยู่ 3 คํา คําแรกคือคําว่า “ananta” เมื่อใช้ในความหมายแรก หมายถึง อนันตนาคราช แต่
ถ้าใช้ในความหมายท่ีสอง หมายถึง มากมาย, ไม่มีที่สุด  
     คําที่ 2 ซึ่งมีสองความหมาย คือคําว่า “bhoga” ในความหมายแรก หมายถึง 
นขด แต่ถ้าใช้ในความหมายท่ีสอง หมายถึง โภคทรัพย์, ของกินของใช้   
     คําที่ 3 ซึ่งมีสองความหมาย คือคําว่า “vinataÆ” ความหมายแรก หมายถึง นาง
วินตา (แม่พญาครุฑ เป็นข้ารับใช้นาค) ความหมายที่สองหมายถึง (คนทุกข์ยาก) ผู้มานอบน้อม  
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     ด้วยคําที่แสดงอรรถาธิบายได้สองนัย โศลกน้ีจึงสามารถแปลได้อีกอย่าง คือ 
“พระองค์แม้เป็นที่เกิด........ ทั้งเต็มไปด้วยโภคะนับพัน ทั้งประกอบด้วยคุณเป็นอเนกอนันต์ อันมี
ประโยชน์ต่อความทุกข์ยากของคนที่มานอบน้อม อย่างมากมาย” 
   จากข้อมูลดังกล่าว สรุปรวมได้ว่าอลังการที่มีลักษณะแบบเศลษะใน 1 บท มีคําที่มี
หลายนัย หรือมี 2 ความหมาย มากกว่า 1 คํา ซึ่งเป็นระดับของเนื้อความสามารถทําให้โศลกน้ันๆ 
แปลความหมายได้อีกนัยหน่ึงโดยที่เนื้อความทั้งหมดจะปรากฏความแตกต่างจากการแปลนัยแรก ซึ่ง
ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออกทั้งหมด 6 โศลก คือ โศลกที่ 69, 88, 95, 107, 110 และ 139 โดย
อยู่ในช่วงการเล่าดําเนินเร่ือง หรือเน้ือหาของเรื่อง ซึ่งกวีแต่งด้วยตริษฏ ุภฉันท์และอนุษฏ ุภฉันท์ โดย
ความหมายท่ีแสดงอรรถสองนัยน้ัน นัยแรกแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยน้ัน อีกนัยหน่ึง
มักเป็นเร่ืองราวท่ีปรากฏในคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์ เช่น มหากาพย์มหาภารตะ เป็นต้น ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงเช่ียวชาญในการแต่ง และความรู้ด้านคัมภีร์ต่างๆ ของผู้แต่งได้เป็นอย่างดี ในโศลกที่เหลือ
ผู้สนใจสามารถดูได้ในบทที่ 3 ซึ่งได้แสดงนัยความหมายที่ 2 ไว้ที่เชิงอรรถแล้ว 
   1.2 มีอลังการประเภทเศลษะ ในระดับของคํา คือ มีคําที่มี 2 ความหมาย 1 คํา (หรือ
มากกว่าแต่ไม่ทําให้ความหมายระดับเน้ือความส่วนใหญ่เปลี่ยนไป) 
   ขอพระแม่เคารีผู้สูงสุด ผู้เป็นศักติของพระศิวะ ผู้สร้างการเกิดขึ้นของร่างกายของพระ

ศิวะพระองค์นั้น ซึ่งในตอนแรกมีเพียงหนึ่ง ผู้มีการเดินงดงามเหมือนราชหงส์ ผู้เป็นนางสตีที่ซื่อสัตย์
ต่อสามี ผู้หลงในสามี จึงได้ทําลายร่างกายเพื่อความสุขของตนในการขึ้นไปสู่สวรรค์ ผู้ซึ่งทรงไว้ซึ่ง
ความมีตัวตนอีกครั้งหนึ่ง คือ ดอกบัวที่ถูกรองรับไว้ด้วยใจ (maÆnas) ที่บานด้วยแสงของตัวเอง  

     ตัวอย่างน้ีปรากฏนี้กวีแต่งด้วยศารทูลวิกรีฑิตฉันท์ คําว่า “maÆnas” ในโศลกน้ี
นอกจากแปลว่า ใจ ซึ่งหมายความว่าพระแม่เคารีเป็นดอกบัวที่บานในใจคนแล้ว “maÆnas” ยัง
หมายถึง ช่ือทะเลสาบซึ่งอยู่บนยอดเขาหิมาลัย ในเขตแห่งทะเลสาบน้ีผู้ซื่อสัตย์และบูชาพระศิวะเช่ือ
ว่าจะได้รวมเป็นหน่ึงกับพระศิวะในยุคสุดท้าย ผู้ได้อาบในที่น้ีจะได้โมกษะ75 จึงแปลได้อีกนัยว่า “.... ผู้
มีดอกบัวรองรับในทะเลสาบช่ือว่ามานัส”  
     อลังการประเภทเศลษะ ในระดับของคํา คือ มีคําที่มี 2 ความหมาย 1 คํา ยังมี
ปรากฏในโศลกอ่ืนอีก เช่น พระศรี-พระลักษมี ซึ่งมีปรากฏอยู่ถึง 21 โศลก ได้แก่โศลกที่ 11, 13, 20, 
33, 39, 40, 41, 71, 87, 88, 107, 114, 119, 120, 136, 145, 155, 158, 162, 170, และโศลกที่ 
183 โดยบางคร้ังปรากฏในลักษณะเทพีแห่งโชคหรือชัยชนะ บ้างก็หมายถึงความงาม หรือความ
รุ่งเรือง มั่งค่ัง บ้างก็หมายถึงพระนางลักษมีชายาของพระวิษณุ หรือคําว่า กลา ในโศลกที่ 2 และโศลก
ที่ 18 ซึ่งมีความหมายหลายนัย โดยหลักการแปลเมื่อเก่ียวกับกษัตริย์นิยมแปลให้ความหมายถึงความ

                                                            
75

Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, Reprint (Delhi: Motilal Banarsidass, 1975), 474.  
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มีศิลปวิทยา ถ้ากล่าวถึงพระจันทร์ก็หมายถึงเสี้ยวซึ่งมี 16 เสี้ยว เป็นต้น ในบทอ่ืนๆ ก็ควรพิจารณา
ตามความเหมาะสม 
  ข้อควรพิจารในการแปลภาษาสันสกฤต คําศัพท์หน่ึงคําสามารถแปลได้หลายนัยแม้ก็จริง 
ถึงอย่างน้ันเมื่อแปลแล้วเน้ือหาต้องเข้ากับบริบทที่มีอยู่และความหมายไม่คลาดเคลื่อน หรือต่าง
ออกไปจากเน้ือหาตามความเป็นจริงหรือมีปรากฏในคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กวีต้องการสื่อสารให้ทราบ 
เนื้อหาจึงต้องลื่นไหลเข้ากันได้แสดงนัยที่ถูกต้องชัดเจน จึงนับว่าเป็นลักษณะอลังการประเภทเศลษะ 
การแปลถอดความหมายและการอ่านเพ่ือวิเคราะห์จึงต้องคิดตามไปให้ตรงประเด็นว่ากวีต้องการส่ือ
อะไร และเข้ากับบริบทได้ตรงตามเน้ือหาหรือไม่ 
  2. อาเกฺษปะ (aÆksáepa) คือ การกล่าวปฏิเสธ แต่เจตนาแท้จริงมิใช่การปฏิเสธ เช่น “ฉัน
ไม่ใช่แม่สื่อดอกที่จะบอกว่า นางรักท่าน”76 นัยที่สองในอลังการศาสตร์ของวาคภฏ ให้ความหมายถึง
การกล่าวให้เข้าใจการปฏิเสธโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้77 อลังการประเภทอากเษปะ มีตัวอย่างดังน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1 

 laksámímá  vaksáassthale  ksáiptvaÆ  kírttimá  paÆre  payonidhehá | 
 vidyayaÆ  kaÆmato  reme  vráddhayaiva  yuvaÆ  pi  yahá || 107 

   พระองค์แม้ยังทรงอยู่ในวัยหนุ่ม แต่ได้ละทิ้งพระนางลักษมีไว้ที่พื้นอก และนางกีรติ78ไว้

ที่ฝ่ังมหาสมุทร แล้วทรงมาอภิรมย์กับนางวิทยา79ผู้ซึ่งเป็นคนแก่ ด้วยความรัก 
   ในโศลกน้ีนอกจากกวีใช้อลังการแบบเศลษะคือมีความหมายสองนัยแล้ว ยังจัดเป็น
อลังการแบบอาเกฺษปะอีกด้วย เมื่อแปลใหม่อีกนัยหน่ึงจะได้ความว่า “พระองค์แม้ยังทรงอยู่ในวัย
หนุ่ม แต่ได้ละทิ้งความโชคดี (มั่งคั่ง, ทรัพย์สมบัติ ฯ) ไว้ที่พ้ืนอก และเกียรติยศช่ือเสียงไว้ที่ฝั่ง
มหาสมุทร แล้วทรงมาอภิรมย์กับความรู้ผู้อันนํามาซึ่งความสําเร็จด้วยความรัก” จะเห็นได้ว่ากวีกล่าว
เหมือนพระเจ้าราเชนทรวรมันจะไม่ต้องการความโชคดี หรือทรัพย์สมบัติ โดยละทิ้งไว้ที่อก และละทิ้ง
ช่ือเสียงเกียรติยศไว้ที่ฝั่งมหาสมุทร โดยกวีใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่า ksáiptva (ละทิ้ง, ข้างไป) แต่
ในทางกลับกันการละทิ้งไว้ที่อกคือการแนบอกไว้ไม่ปล่อยไปไหน ส่วนการละทิ้งเกียรติยศไว้ที่ฝั่งก็
เช่นกันน่ันคือการป่าวประกาศให้รู้ถึงการขยายพระราชอํานาจและเกียรติยศของพระองค์มีมากจนสุด
แผ่นดินจรดฝั่งมหาสมุทรน่ันเอง ลักษณะน้ีจึงเรียกว่าอลังการประเภทอาเกฺษปะ 
                                                            

76กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 35-36. 
77วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 83. 
78กีรติเป็นชื่อธิดาของศุกะพรหมฤษีกับพระนางปีวรี  แต่ในท่ีนี้มีความหมายถึง พระนางกีรติ เทพีผู้

เป็นต้นเค้าก่อให้เกิดความมีชื่อเสียงและเกียรติยศท้ังมวล อีกประการหนึ่ง มีความหมายถึงชื่อเสียงและเกียรติยศอีก
ด้วย ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 412.  

79ความรู้, นามเทพเจ้า ผู้เป็นเทพีแห่งความรู้ ซ่ึงได้รับการนับถือเหมือนเทพเจ้าในพระเวทท้ังสาม ใน
มหาภารตะว่าเป็นชื่อของหญิงรับใช้ของพระอุมาเทวี ดู Vettam Mani, PuraÆnáic Encyclopaedia, 850. 
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 ตัวอย่างที่ 2 
 santo  yaßodharmmadhanaÆ  na  baÆhyamá 

 dhanamá  dhanaÆyeyur  ihaÆtmano  pi | 
 praÆg  eva  devaÆdidhanamá  sataÆmá  vo 

 vinißcayo  yan  nanu  vaddhamuÆlahá || 215 
   เหล่าคนดีทั้งหลาย ผู้มีทั้งเกียรติยศและคุณธรรมเป็นทรัพย์ ไม่ได้แสวงหาทรัพย์

ภายนอกสําหรับตัวเองในโลกนี้ ไม่จําเป็นต้องพูดถึงทรัพย์ของเทวดาเป็นต้นเลย สําหรับพวก
ท่านซึ่งเป็นคนดี ตัดสินใจแน่วแน่แล้วมิใช่หรือ 

   ในโศลกน้ีนอกจากกวีใช้อลังการแบบอาเกฺษปะ จะเห็นได้ว่ามีข้อความเหมือนการ
กล่าวปฏิเสธ ในข้อความว่า “ไม่ได้แสวงหาทรัพย์ภายนอกสําหรับตัวเองในโลกนี้ ไม่จําเป็นต้องพูดถึง
ทรัพย์ของเทวดาเป็นต้นเลย” ซึ่งมีถ้าดูตามข้อความจะมีความหมายว่าปฏิเสธทั้งหมด แม้แต่ทรัพย์
ของเทวดา แต่ความเป็นจริงแล้วตามความหมายของกวีคือคนดีที่มีเกียรติยศและคุณธรรมยังไงก็ได้
ทรัพย์น้ันดังกล่าวน้ันอยู่แล้ว 
  สองตัวอย่างข้างต้นเป็นลักษณะของการกล่าวปฏิเสธ แต่เจตนาแท้จริงมิใช่การปฏิเสธ ซึ่ง
เข้ากับหลักการจัดกลุ่มในกลุ่มน้ีคืออลังการที่แสดงความหมายหลายระดับ เมื่อว่าตามคําจํากัดความ
ในอลังการศาสตร์ของวาคภฏะซึ่งให้นํ้าหนักคําจํากัดความว่า อาเกฺษปะคือการกล่าวให้เข้าใจการ
ปฏิเสธนั้น มีปรากฏอยู่ในหลายโศลก เช่น โศลกที่ 98, 155, 166, 172, 176, 180, 191 ตัวอย่างเช่น 
ในโศลกที่ 176 ว่า “พระองค์ทรงประทับสั่งการอยู่บนป้อมปราการเอง เพราะรู้ว่า นี่เป็นหน้าที่ของ
เหล่ากษัตริย์ หาใช่ (เป็นเหมือน) ศัตรูของมธุ (พระวิษณุ) ที่บรรทมสินธ์ุเพราะกลัวพวกทานพ” ก็ควร
จัดเข้าในอลังการประเภทอาเกฺษปะด้วย แต่เน่ืองจากหลักการจัดกลุ่มในกลุ่มน้ีเน้นการกล่าวถึง
อลังการที่มีความหมายหลายระดับ ไม่ใช่การกล่าวตรงๆ ผู้วิจัยจึงไม่นํามาเป็นตัวอย่างประกอบ ใน
ส่วนน้ีจึงเพียงนําเสนอข้อมูลที่ปรากฏเท่าน้ัน 
 
  สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 4 
  จากการศึกษาเน้ือหาในจารึกแม่บุญตะวันออก โดยมีตัวอย่างที่ได้ยกมาประกอบ และ
ข้อมูลที่ปรากฏ ในส่วนของอลังการประเภทเศลษะ ผู้อ่านอาจจําเป็นต้องเข้าใจเรื่องเทพปกรณัมหรือ
คําวิสามานยนามอันเป็นช่ือเฉพาะที่ปรากฏพร้อมทั้งความหมายของคําด้วยจึงจะสามารถเข้าใจได้ 
ส่วนอลังการประเภทอาเกฺษปะ ผู้อ่านจําเป็นต้องอ่านให้จบทั้งเน้ือความและตีความวิเคราะห์ตามไป  
ทั้งน้ีพบว่าการใช้อรรถาลังการในกลุ่มข้อมูลน้ี มีหลักการที่โดดเด่นดังน้ี 
  1. เพ่ือแสดงความคิดซับซ้อนลึกซึ้ง โดยอาศัยความสามารถและความรู้ในคัมภีร์ของกวี 
โดยกวีมักใช้ช่ือบุคคลในคัมภีร์หรือวีรบุรุษอินเดียมาใช้แต่งเพ่ือให้เกิดความหมายหลายนัย โดยในบท
ที่มีคํามีความหมายหลายนัยในระดับเน้ือความ นัยหนึ่งมักที่กวีใช้เป็นเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ หรือ
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ยอพระเกียรติของกษัตริย์ ส่วนอีกนัยเป็นเร่ืองราวที่ปรากฏตามวรรณกรรมต่างๆ ของอินเดีย โดยเกิด
จากความต้ังใจและความพิถีพิถันในการใช้ศัพท์ของกวี 
  2. เพ่ือแสดงถึงความรู้ ฝีมือและช้ันเชิงในการแต่งที่เหนือช้ันกว่าการแต่งแบบทั่วๆ ไป  
  3. เพ่ือให้ข้อมูลที่ควรรู้ 
 
  กลุ่มที่ 5 อลังการที่แสดงความหมายแฝงนัย หรือขัดแย้งกันเองตามธรรมชาติ 
  หลักการจัดกลุ่ม คือ อลังการกลุ่มน้ีเป็นการใช้กลวิธีในการบอกความคิดหรือการสื่อสาร
ที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับความหมายตามตัวอักษรของคําที่ใช้โดยการแฝงนัย ในความหมายกว้าง 
การแฝงนัยเป็นการขัดกันระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ดังน้ันจึงรวมลักษณะของอลังการ
ที่มีความขัดแย้งกันเองอย่างที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ และการมิกล่าวตรงๆ อาศัยการเปรียบเทียบ
โดยกล่าวสิ่งหน่ึง แต่หมายถึงอีกสิ่งหน่ึงเข้ารวมไว้ด้วย จากหลักการจัดกลุ่มดังกล่าวอลังการในกลุ่มน้ี
จึงมี 4 ประเภท คือ วยาชัสตุติ อปรัสตุตประศังสา สมาโสกติหรืออันโยกติ และวิโรธะ ดังมี
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
  1. วยาชัสตุติ (vyaÆjastuti) คือ การกล่าวสรรเสริญที่มีเจตนาแท้จริงเป็นการติเตียน หรือ
กล่าวติเตียนที่มีเจตนาแท้จริงเป็นคําสรรเสริญ เช่น “นี่คือคําสดุดีอันสูงส่งสําหรับเจ้า เมฆเอ๋ย เจ้า
ช่วยเหลือพญายมอย่างดีในการสังหารคนพเนจร” ข้อความน้ีดูเหมือนเป็นการกล่าวสรรเสริญเมฆ แต่
แท้จริงกวีติเตียนเมฆท่ีทําให้คนพเนจรพลัดพรากจากคนรักแล้วไม่ยอมปรากฏตัวเพ่ือฝากสารไปถึง
นาง จึงต้องผิดหวังและระทมทุกข์จนตรอมใจ80 
 ตัวอย่าง 

 nirbhidya  sadyahá  svam  avadyam  udyan 
 yo  nyaÆyino  nyaÆn  vininaÆya  yuktyaÆ | 
 tamaÆmásy  api  ghnan  sakalamá  kalanÁkam  
 upeksáate  svamá  ksáanáadaÆkaro  hi || 85 
   พระองค์ทรงสอบสวนข้อผิดพลาดที่ควรตําหนิของพระองค์อย่างทันที (แต่) ทรงลงโทษ

คนเหล่าอื่นผู้ทําความชั่วอย่างยุติธรรม จริงอยู่ พระจันทร์แม้จะขจัดอยู่ซึ่งความมืดทั้งหลาย ก็
ยังสังเกตเห็นจุดดําทั้งหมดของตนได้ 

   ตัวอย่างโศลกน้ี แม้ดูเหมือนเป็นคําสรรเสริญพระเจ้าราเชนทรวรมันว่ามีความ
ยุติธรรมเป็นที่ต้ัง แต่แท้จริงแล้วกวีก็แฝงด้วยคําตําหนิไว้ว่า แม้พระองค์จะสูงส่งยุติธรรมเพียงใด แต่ก็
ยังมีสิ่งที่ไม่ดี มีข้อบกพร่องให้เห็นอยู่ นักปราชญ์เรียกอลังการแบบน้ีว่า วยาชัสตุติ  
  ข้อสังเกต ในโศลกน้ีเน้ือหามีความหมายเป็นการกล่าวตําหนิกษัตริย์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าจารึก
ในสมัยก่อนหน้าน้ี ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน อาจเป็นรัชสมัยแรกก็ได้ที่กษัตริย์เปิดพระทัยกว้างสามารถ

                                                            
80กุสุมา รักษมณี, วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต, 35. 
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ให้ผู้อ่ืนวิจารณ์พระองค์ได้โดยไม่ต้องพระอาญา ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้กวีมีความกล้า มีความเป็น
อิสระในการแต่งมากขึ้น จึงแสดงผลงานการประพันธ์ในรูปแบบกวีได้อย่างงดงาม สละสลวย ลึกซึ้ง 
ชวนอ่านและรื่นรมณ์ใจ อันมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ 
  2. อปรัสตุตประศังสา (aprastutpraßaÆṅsaÆ) คือการสรรเสริญโดยอ้อม สิ่งที่สรรเสริญ
มิได้ถูกเอ่ยถึง แต่เป็นที่เข้าใจว่าเป็นต้นเหตุของคําน้ัน เช่น “เมื่อสีดาปรากฏร่าง ดวงจันทร์ดูราวลูบไล้
ด้วยอัญชัน นัยน์ตานางเน้ือทรายไม่มีชีวิตชีวา ทองดูหมองคล้ํา กิ่งปะการังดูเหมือนรุ่งอรุณที่หมองมัว 
เสียงนกโกกิลาก็แหบเครือ รําแพนหางกลับกลายเป็นจุดด้อยของนกยูง” เน้ือความดังกล่าวน้ีกวี
ต้องการสรรเสริญนางสีดา แต่มิได้กล่าวตรงๆ81 จารึกแม่บุญตะวันออก ใช้อปรัสตุตประศังสา ดังน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1 
 svalaksáanáalaksáitasarvvasampat- 
 phalamá  samaÆkhyaÆti  puro  vipaÆkam | 
 yasyaÆßisáo  vipraganáaprayuktaÆhá  
 krátaÆnuvaÆdaÆ  iva  sambabhuÆvuhá || 37 
   ผลอันพร้อมสรรพที่กําหนดไว้แล้วด้วยลักษณะของตนเอง ย่อมประกาศซ่ึงความสุกงอม 

(เผล็ดผล) ไว้ล่วงหน้า อาเศียรวาทของพระองค์ที่ถูกใช้โดยหมู่พราหมณ์ได้เป็นเหมือนการพูด
ซ้ําอีก ตามที่เป็นจริง 

   ตัวอย่างโศลกนี้ กวีต้องการกล่าวยกย่องสรรเสริญความสมบูรณ์แบบของกษัตริย์ แต่
มิได้พูดตรงๆ กวีให้ความหมายแฝงนัยไว้ว่าไม่จําเป็นต้องยกย่องสรรเสริญพระองค์ พูดไปก็เหมือนพูด
ซ้ําอีก เพราะความจริงพระองค์ก็สมบูรณ์ทุกประการอยู่แล้ว 
 ตัวอย่าง 2 

 chaÆyaÆßrito  py  anyanrápo  vijetumá   
 dráptadvisáo  lamá  kim  uta  svayamá  yahá | 
 aÆstaÆmá  ravis  samákramitorutejaÆs 
 candro  na  kimá  santamasaÆny  udasyet || 96 
   กษัตริย์พระองค์อื่นแม้ที่อยู่ภายใต้เงา (ของพระองค์) ก็ยังสามารถจะชนะข้าศึกที่หยิ่ง

ทะนงได้ จะป่วยกล่าวไปใยถึงพระองค์เองเล่า (จริงอยู่) พระอาทิตย์มีรัศมีร้อนแรงที่ส่งผ่านไป
ได้อย่างกว้างขวาง พระจันทร์ที่มีรัศมีถูกถ่ายทอดมาเล่าจะพึงขับไล่ความมืดไม่ได้เชียวหรือ 

   ตัวอย่างโศลกน้ี กวีต้องการกล่าวยกย่องสรรเสริญพระเดชและพระบารมีของพระเจ้า
ราเชนทรวรมัน แต่สิ่งที่จะกล่าวสรรเสริญไม่ได้ถูกเอ่ยถึง กวีให้ความหมายแฝงนัยไว้ว่า กษัตริย์เหล่า
อ่ืนที่พ่ึงพิงอยู่ภายใต้พระบารมีของพระองค์ก็เหมือนพระจันทร์ที่ได้รับการถ่ายทอดแสงมาจากพระ
อาทิตย์ซึ่งหมายถึงพระองค์ ยังสามารถชนะข้าศึกได้ และถ้าจะกล่าวถึงพระองค์ที่มีพระเดชร้อนแรงมี
บุญบารมีมากล้นปกครองกษัตริย์เหล่าน้ันอยู่จะเอาไปเปรียบเทียบทําไม (คือมีพระเดชและพระบารมี 
ฯ ที่ยิ่งกว่า ถ้าจะออกรบเองชนะได้อยู่แล้ว) 
                                                            

81เรื่องเดียวกัน. 
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  3. สมาโสกติ หรืออันโยกติ (samaÆsokti / anyokti) อลังการประเภทนี้เป็นการ
เปรียบเทียบโดยกล่าวถึงสิ่งหน่ึง แต่ไปพูดถึงอีกสิ่งหน่ึงอันมีลักษณะเหมือนๆ กัน จึงสามารถทําให้นึก
ถึงสิ่งที่หมายน้ันได้ โดยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งน้ันตรงๆ จารึกแม่บุญตะวันออก มีอลังการสมาโสกติ หรอือัน
โยกติ ดังน้ี 
 ตัวอย่างที่ 1 
 yo  mathyamaÆnas  samare  rivírair 
 ggaÆmbhíryayogaÆn  na  jahau  prasaÆdam | 
 hrado  hi  kaÆlusáyam  upaiti  bhogaÆt  

 stamveramair  amvunidhir  nna  jaÆtu || 61 
   ในการรบกับศัตรูผู้แกล้วกล้า พระองค์ถึงทรงถูกบีบค้ันก็ไม่ทรงละทิ้งความผ่องใสอัน

ลึกซึ้งและเหมาะสม จริงอยู่ สระน้ําย่อมถึงความขุ่นมัวได้เพราะช้างทั้งหลายลงไปใช้ แต่กรณีนี้
ไม่เกิดกับมหาสมุทรเลย 

   ตัวอย่างที่ยกมานี้ กวีใช้อลังการสมาโสกติ หรืออันโยกติกล่าวถึงสระนํ้าที่ขุ่นมัว 
เพราะโขลงช้างลงด่ืมกิน แล้วเปรียบเทียบกับมหาสมุทรที่ไม่เกิดความขุ่นมัว การกล่าวเช่นน้ีกวี
เปรียบเทียบพระทัยของพระเจ้าราเชนทรวรมัน ว่า ขณะที่ต่อสู้ถึงจะทรงถูกบีบคั้นกดดันพระทัยของ
พระองค์ก็ไม่ละทิ้งความผ่องใส คัมภีรภาพ คือความใสสะอาดและลึกซึ้งยากจะหย่ังถึง และไม่มีผู้ใดทํา
ให้ขุ่นมัวได้เหมือนมหาสมุทร กวีกล่าวโขลงช้างแต่หมายถึงเหล่าข้าศึก มหาสมุทรหมายถึงพระทัยที่มี
ความลึกซึ้งยากจะหย่ังถึงได้ ส่วนสระนํ้าหมายถึงคนเหล่าอ่ืน ซึ่งเป็นการกล่าวโดยอ้อมแต่สามารถทํา
ให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงสิ่งใด ข้อน้ีเป็นลักษณะการใช้อลังการประเภทสมาโสกติ หรืออันโยกติ 

 ตัวอย่างที่ 2 
 ekatra  ßubhre  pi  ßaßaÆṅkaßobhe  
 samuddhráte  yasya  mahaÆtapatre | 
 mahím  aßesáaÆmá  pravihaÆya  taÆpas 
 samaÆsasaÆda  dvisáataÆmá  manaÆmási || 77 
   แม้เมื่อเศวตฉัตรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งสุกใสดังพระจันทร์ถูกยกขึ้นไว้ ณ ที่แห่งเดียว 

ความเร่าร้อนได้ละทิ้งแผ่นดินใหญ่ทั้งมวลเข้าครอบงําใจของข้าศึกทั้งหลายแล้ว 
   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี มีลักษณะความหมายแฝงแบบอลังการสมาโสกติ คือ เศวตฉัตร
หมายถึงการครองราชย์ ถูกยกข้ึนในที่แห่งเดียวหมายถึงการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ความเร่าร้อน
หมายถึงความทุกข์ความร้อนรนใจของพวกศัตร ู

  4. วิโรธะ (virodha) อลังการประเภทน้ีเป็นการกล่าวถึงลักษณะหรือการกระทําของสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงที่ขัดแย้งกันเองตามธรรมชาติ หรือประโยคที่พอฟังแล้วเกิดพิรุธแต่เมื่อพิจารณาในภายหลัง
แล้วจึงเข้าใจได้ว่าที่แท้ไม่พิรุธ82 มีอุทาหรณ์ดังน้ี 
 
                                                            

82วาคฺภฏ, อลังการศาสตร์, แปลโดย ป.ส.ศาสตรี, 44. 
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 ตัวอย่าง 1 
 yasyaÆṅgakaÆntehá  kva  tathaÆnavadyam  
 vidyeta  manye  py  upamaÆnam  anyat | 
 samákraÆntam  aÆdarßatale  pi  vimvam  
 anarham  aÆdhaÆravaßan  nijamá  yat || 35 
   สําหรับความงดงามแห่งพระวรกายของพระองค์แล้ว จะหาอุปมาสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีข้อ

ตําหนิ (สมบูรณ์) เช่นนั้นได้ ณ ที่ใดเล่า ภาพสะท้อนของพระองค์ซึ่งปรากฏที่พื้นกระจกเป็นส่ิง
ที่ไม่คู่ควรมาเปรียบเทียบกับพระองค์เลย 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี กวีใช้อลังการวิโรธะแสดงลักษณะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ขัดแย้งกันเอง
ตามธรรมชาติ โดยกล่าวว่ากระจกซึ่งตามปกติจะรู้กันว่าส่องสะท้อนเงาของสิ่งน้ันตามที่ปรากฏได้ แต่
กวีกล่าวว่าไม่อาจสะท้อนภาพที่แท้จริงได้ทั้งหมด จะเห็นว่าภาพสะท้อนของพระเจ้าราเชนทรวรมัน
จากกระงกเงา ภาพที่ส่องสะท้อนของพระองค์น้ัน แม้จะส่องสะท้อนจากภาพจริง แต่ก็สะท้อนออกมา
ได้ไม่หมด เงาภาพสะท้อนที่กระจกไม่อาจนํามาเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ น้ีคือลักษณะของวิโรธะ 
 ตัวอย่าง 2 

 sandarßayaÆm  aÆsa  tathaÆnyabhuÆsáaÆ  
 na  bhuÆrißobhaÆmá  manáidarppanáanÁ  ca | 
 [r]aÆjnÁaÆmá  yathaÆjnÁaÆnijakarnánáapuÆrí- 
 krátaÆ  yadíyaÆ  nakhadarppanáaßríhá || 97 
   เครื่องประดับอย่างอื่นหาได้แสดงความงดงามที่ยิ่งยวดและการสะท้อน(กระจกเงา)ของ

แก้วมณี แบบเดียวกับความงามที่สะท้อนบนกระจกเงาคือพระนขา (เล็บ) ของพระองค์ซึ่งได้
กลายเป็นตุ้มหูที่เกิดจากพระราชอาชญาสําหรับกษัตริย์ทั้งหลาย ได้เลย 

   ตัวอย่างที่ยกมาน้ี ฟังดูมีพิรุธเพราะอ่านแล้วนึกสงสัยว่า ทําไมเครื่องประดับและแก้ว
มณีไม่แวววาวสะท้อนแสงได้เท่าเล็บเท้า และทําไมแสงสะท้อนกลายเป็นตุ้มหูไปได้ แต่เมื่อได้พิจารณา
ก็สามารถทราบความได้ว่า กวีหมายถึงแม้พวกษัตริย์จะมีเครื่องทรงงดงามอย่างไร แต่ก็ต้องก้มมารับ
ใช้รับฟังพระราชบัญชาแทบเบ้ืองพระยุคลบาทของพระเจ้าราเชนทรวรมัน กวีถึงบอกเป็นนัยว่า
เครื่องประดับและอัญมณีไม่งดงามอย่างที่ควรเป็นเพราะเหตุเช่นน้ี นี้คือลักษณะของวิโรธะ 
 
  สรุปการใช้อลังการในกลุ่มที่ 5 
  จากการศึกษาเน้ือหาในจารึกแม่บุญตะวันออก โดยมีตัวอย่างที่ได้ยกมาประกอบ และ
ข้อมูลที่ปรากฏซึ่งได้นําเสนอไว้แล้วน้ัน พบว่าการใช้อรรถาลังการในกลุ่มข้อมูลนี้ มีเหตุผลดังน้ี 
  1. เพ่ือหลีกเลี่ยงการกล่าวตรงๆ โดยพบว่าการแฝงนัยที่ปรากฏมีทั้งสรรเสริญให้ย่ิงขึ้นไป 
เพ่ือให้มีความหมายพิเศษ และการแฝงนัยตําหนิซึ่งทําให้ผู้ถูกกล่าวถึงไม่รู้สึกว่าถูกตําหนิโดยตรง 
  2. เพ่ือแสดงให้เห็นประสบการณ์ความรู้และความสามารถของกวีในการนําอีกสิ่งหน่ึงมา
เปรียบเทียบ 
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  3. เพ่ือให้มีความหลากหลายในการใช้อลังการโดยเกิดจากเจตนาของกวีผู้แต่ง 
 
  จากข้อมูลการแปลท้ังหมดและตัวอย่างที่ปรากฏในบทน้ีจึงสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ในการ
แต่งจารึกหลักน้ีเพ่ือยอพระเกียรติกษัตริย์และเป็นเรื่องกิจกรรมทางศาสนา โดยกวีใช้ภาษาสันสฤต
แบบแผนแต่งเป็นบทร้อยกรองที่เรียกว่าฉันท์ 7 ชนิด การวิเคราะห์คุณค่าของจารึกแม่บุญตะวันออก
ในเชิงวรรณคดีด้วยทฤษฎีสันสกฤต ได้เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าจารึกแม่บุญตะวันออก ถึงแม้ว่าจะมี
เน้ือหาอิงประวัติศาสตร์และถ้อยคําในจารึกมีลักษณะสดุดีพระเกียรติคุณของกษัตริย์ซึ่งนักวรรณคดี
สันสกฤตเรียกว่าบท “ประศัสติ” (Praßasti) จึงควรเป็นวรรณคดีประเภทอิติหาสะ แต่กวีใช้ลักษณะ
ของกวีนิพนธ์ในการแต่ง จึงจัดอยู่ในวรรณคดีสันสกฤตประเภทกาวยะซึ่งเป็นวรรณคดีที่ทรงคุณค่ามี
ความงามในเชิงวรรณศิลป์ กวีผู้แต่งสามารถถ่ายทอดความคิด มโนทัศน์ เร่ืองราว และอารมณ์ได้อย่าง
ดีเย่ียมด้วยภาษาที่ไพเราะโดยยึดหลักอลังการศาสตร์ในการแต่ง ทั้งเลือกใช้ฉันทลักษณ์ได้อย่าง
เหมาะสม เต็มไปด้วยนัยประวัตินานัปการ อันแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความละเมียดละมัย
ของกวีที่ต้องการรังสรรค์งานออกมาให้พิเศษ โดยกวีผู้แต่งมีความรู้ด้านอลังการศาสตร์เป็นอย่างดี ใช้
อลังการทั้งทางเสียงและความหมายได้อย่างงดงาม ลึกซึ้ง วิจิตรบรรจง ไพเราะ ชวนอ่านและดึงดูดให้
เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน สมเป็นเคร่ืองประดับตกแต่งบทประพันธ์ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ทั้ง
ปรุงแต่งรสวรรณคดีที่มีอย่างหลากหลาย สนองปฏิกิริยาทางอารมณ์ให้เกิดข้ึนแก่ผู้อ่านบทประพันธ์ได้
อย่างสมบูรณ์ 
 
  อน่ึง จากผลงานการประพันธ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีดังกล่าวมาน้ี 
จารึกหลักน้ีแม้ไม่ปรากฏนามผู้แต่งแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจารึกก่อนหน้าและสมัยหลังจากน้ี พบว่า
ลักษณะและลีลาการประพันธ์คล้ายคลึงกับจารึกปราสาทแปรรูปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบทที่
สําคัญๆ โดยเริ่มจากบทสดุดีเทพท่ีกล่าวถึงพระตรีมูรติ บทยอพระเกียรติและกล่าวถึงสายสกุลของ
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 อีกทั้งยังมีการใช้อุปมาซึ่งมีการเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกัน เช่น โศลกที่ 
90 ของจารึกแม่บุญตะวันออก กับโศลกที่ 22 ของจารึกปราสาทแปรรูป ว่าถึงพระกิติศัพท์ของพระ
เจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เหนือกว่าพระอรชุน เพราะฟังแล้วสบายหูไม่มีข้อที่น่าตําหนิ โศลกที่ 67 ของ
จารึกแม่บุญตะวันออก กับโศลกที่ 119 ของจารึกปราสาทแปรรูป เปรียบเทียบกองทัพศัตรูว่าเหมือน
หญิงสาวผู้แต่งงานใหม่ๆ แต่เห็นพระองค์จําต้องเมินหน้าหนี (เพราะยินดีในความกําหนัด) เป็นต้น 
และข้อมูลในจารึกทั้งสองหลักนิยมประพันธ์ด้วยอลังการชนิดอุตเปรกษาซึ่งแสดงพลังจินตนาการของ
กวีผู้แต่ง ซึ่งในจารึกปราสาทแปรรูปกล่าวว่า 
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   พระองค์แม้ยึดถือแนวทางแห่งคัมภีร์ปุราณะ ทั้งทรงชอบใจในการเขียนของคนเก่าแก่  
(แต่) ก็ทรงรักในมโนหรกาวยะที่มีเนื้อความใหม่ๆ จริงๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง” (แปล-ผู้วิจัย) 

 

  จากโศลกดังกล่าวทําให้ทราบได้ว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงโปรดปรานงานนิพนธ์
ที่มาจากคัมภีร์ปุราณะและงานประพันธ์ที่เก่าแก่เป็นเบ้ืองต้นซึ่งกวีก็ได้นําเน้ือหาในส่วนน้ีมาใช้ใน
จารึกเป็นจํานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงมีความคิดก้าวหน้าและชอบงานประพันธ์แบบ
ใหม่ซึ่งจารึกเรียกว่า “มโนหรกาวยะ” คําน้ีเป็นคําใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในจารึกหลักอ่ืนมาก่อน ทั้งไม่
ปรากฏว่าเป็นช่ือคัมภีร์หรืองานนิพนธ์ใดในอินเดีย จากเน้ือหาในจารึกที่สําคัญทั้งสองหลัก คือ จารึก
แม่บุญตะวันออกและจารึกปราสาทแปรรูป ผู้วิจัยพบว่ากวีผู้แต่งนิยมใช้ถ้อยคําที่แสดงมโนทัศน์และ
พลังแห่งจินตนาการจากมุมมองของกวีในการสร้างจินตภาพให้เกิดแก่ผู้อ่านเป็นสําคัญ ดังน้ัน คําว่า 
มโนหรกาวยะในโศลกนี้จึงน่าจะหมายถึงบทประพันธ์แบบกวีนิพนธ์ที่แสดงพลังจินตนาการแบบใหม่ๆ
และก่อให้เกิดจินตภาพดังกล่าวก็เป็นได้ 
  นอกจากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วน้ี ผู้วิจัยยังพบว่ากวีท่านน้ียังนิยมประพันธ์ด้วยฉันท์ที่
หลากหลายอีกทั้งพิถีพิถันในการเลือกใช้ฉันท์ได้อย่างเหมาะสมในบทต่างๆ อันคล้ายคลึงกัน อีก
ประการหน่ึง กวีท่านน้ีนิยมการประพันธ์ที่มีเน้ือหาค่อนข้างยาว โดยจากการศึกษาพบว่า ในสมัยก่อน
หน้าน้ีและหลังจากน้ีไม่ปรากฏว่ามีการแต่งฉันทลักษณ์ที่มีลักษณะยาวมากดังจารึกทั้งสองหลักน้ีเลย 
ส่วนจารึกที่มีขนาดยาวก่อนหน้าน้ีปรากฏในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ที่บารายตะวันออกทั้งสี่ด้าน 
ด้านละ 108 โศลกแต่คาดว่าคงแต่งข้ึนในหลายวาระ และโดยมากจะมีเน้ือความที่ซ้ํากันอยู่เป็น
จํานวนมาก จึงนับว่าจารึกแม่บุญตะวันออกที่มี 218 โศลก และจารึกปราสาทแปรรูปซึ่งมี 298 โศลก
เป็นจารึกที่มีขนาดยาวที่สุด แสดงถึงพัฒนาการและความเป็นเอกลักษณ์อันเป็นความนิยมของกวีท่าน
นี้ แน่นอนว่ากวีในราชสาํนักในรัชสมัยน้ีมีอยู่มากดังปรากฏในโศลกที่ 178 ซึ่งกล่าวไว้ข้างต้นที่แสดง
ถึงการแข่งขันกันของกวีในราชสํานักที่มีจํานวนมาก อน่ึง กษัตริย์และข้าราชบริพารผู้อยู่ในราชสํานักก็
เป็นผู้รู้แตกฉานในภาษาสันสกฤตเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกษัตริย์ทรงมีความรู้อย่างลึกซึ้งในภาษา
สันสกฤตดังปรากฏเน้ือความในจารึก เช่น โศลกที่ 143 ความว่า “พระองค์ทรงเข้าใจคําพูดทั้งหลาย
เป็น 7 ประการ คือ วิภักติ 1, ปรกฤติ 1, ตัทธิต 1, อรรถะ 1, อาคม 1, อาขยาต 1, กฤตยะ 1” จึง
น่าจะมีการแข่งขันกันอย่างสูงในหมู่กวี ณ เวลาน้ัน การแต่งจารึกคงต้องอ่านให้ฟังต่อหน้าพระพักตร์
และข้าราชบริพารในท้องพระโรงเพ่ือคัดเลือกบทประพันธ์ที่ดีที่สุดสําหรับปราสาทสําคัญเช่นน้ี และ

                                                            
83

Mahesh Kumar Sharan, Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II), 130.  
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เมื่อได้รับเลือกแล้วในคราวสถาปนาอาจจะต้องอ่านอีกคร้ังหนึ่งเพราะมีเน้ือความในตอนท้ายเป็น
ข้อความประกาศให้ผู้คนและกษัตริย์อ่ืนๆ รับทราบ 
  จากข้อมูลทั้งมวลน้ีทําให้สันนิษฐานได้ว่ากวีผู้แต่งจารึกแม่บุญตะวันออกท่านน้ีแม้ไม่
ปรากฏนามแต่ก็ได้รับเลือกให้เป็นกวีเอกในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยผลงานของ
ท่านเป็นที่โปรดปรานของพระองค์จึงได้มีโอกาสสนองงานตามพระราชประสงค์ในจารึกแม่บุญ
ตะวันออกน้ีซึ่งเป็นปราสาทสําคัญเพราะเป็นปราสาทแห่งแรกในรัชกาลน้ี และอาจจะเป็นผู้เดียวกันน้ี
ที่ได้แต่งจารึกปราสาทแปรรูป ซึ่งเป็นปราสาทสําคัญย่ิงอีกแห่งคือเป็นปราสาทประจํารัชกาล แลจารึก
ทั้งสองหลักดังกล่าวน้ีมักถกูนักวิชาการผู้ศึกษาภาษาสันสกฤตในกัมพูชาหยิบยกมาอ้างถึงความถูกต้อง
เหมาะสมในการใช้ภาษาและเนื้อหาคําประพันธ์ที่ไพเราะงดงามอยู่เสมอ84 
  จากการศึกษาวิเคราะห์จารึกในอาณาจักรกัมพูชา จะเห็นได้ว่าวรรณคดีประเภทจารึกมี
พัฒนาการที่งอกเงยรุ่งเรืองมาโดยลําดับ โดยมีตัวแปรที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  1. พระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์กลางการสร้างงานวรรณคดีในจารึก 
  2. สภาพบ้านเมืองและความเป็นอยู่ 
  3. ความรู้ความสามารถของกวีผู้แต่ง 

                                                            
84จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, ผู้แปล “สถานภาพปัจจุบันของงานวิจัยเกี่ยวกับจารึกภาษาสันสกฤตใน

กัมพูชา ข้อสังเกตบางประการ,” : 45-57 ;   ศานติ  ภักดีคํา, “สันสกฤตศึกษาในประเทศกัมพูชาในคริสต์ศตวรรษท่ี 
20,” มนุษยศาตร์ปริทรรศน์ 23, 2 (2544) : 21; และ Mahesh  Kumar  Sharan, Select Cambodian 

Inscriptions (The Mebon And Pre Rup Inscriptions of Rajendravarman II), 7.  
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
   
สรุปผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออก มีจุดประสงค์เพ่ือปริวรรตและแปลข้อความที่
ปรากฏในจารึกโดยใช้ข้อมูลจาก Select Cambodian Inscriptions (The Mebon And Pre Rup 

Inscriptions of Rajendravarman II) ของ มเหศ กุมาร ศรัณ และ หนังสือ Inscriptions 

d’Angkor  ของ หลุยส์ ฟิโนต์  เพ่ือปริวรรตจารึกแม่บุญตะวันออกและแปลข้อความของจารึกเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออกในเชิงวรรณศิลป์ ตามแนวทางการวิเคราะห์
วรรณคดีสันสกฤต โดยใช้ทฤษฎีอลังการเป็นเกณฑ์ และศึกษาภาพสะท้อนบริบททางวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ ที่ปรากฏในจารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งผลการศึกษาวิเคราะห์มีดังน้ี 

 จากการศึกษาพบว่ารูปแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้าน
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย มีอาคารรูปทรงปราสาทเป็นสําคัญ ก่อด้วยอิฐฉาบปูน มีฐาน 3 ช้ัน 
ช้ันบนสุดมีกลุ่มปราสาทประธานจํานวน 5 หลัง ต้ังอยู่บนฐานเดียวกัน หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานรูป
เคารพหลักของพระศิวะในรูปลึงค์นามว่า ราเชนทเรศวร โดยรับคติความเช่ือของชาวอินเดียเรื่องเทพ
เจ้าทั้งหลายสถิตอยู่ ณ เขาพระสุเมรุ จัดเป็นปราสาทพ้ืนราบเปรียบดังวิหารหรือวัดบนยอดเขา มีทาง
ขึ้นสู่ตัวปราสาททั้งสี่ทิศ สิ่งก่อสร้างทั้งหมดอยู่ภายในแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดูกลมกลืนเป็นระเบียบ
และได้สัดส่วนที่สวยงาม เป็นปราสาทประเภทกระจายความสําคัญออกจากศูนย์กลาง จัดเป็นศิลปะ
แบบแปรรูป (Pre Rup Style) ซึ่งศิลปะแบบแปรรูปน้ีกําหนดอายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง
ต้นพุทธศตวรรษที่ 16 หรือ พ.ศ.1490-ราว พ.ศ.1510 สอดคล้องกับเรื่องราวและอายุสมัยของจารึก
แม่บุญตะวันออกเป็นอย่างดี 
 จารึกแม่บุญตะวันออกจารึกข้ึนในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 จารึกด้วยอักษร
เขมรโบราณ ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15 (พ.ศ.1495) โดยใช้ภาษาสันสกฤตแบบแผน ในลักษณะ
ของฉันทลักษณ์ เน้ือหาของจารึกแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นปณามคาถา หรือบทสดุดีเทพใน
ศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ส่วนที่สองกล่าวถึงราชประวัติทางสายสกุลของพระเจ้าราเชนทรวรมัน
ที่ 2 ส่วนที่สามเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เนื้อเรื่องส่วน
ใหญ่เป็นวีรกรรมที่เก่ียวกับการรบและการขยายพระราชอาณาจักรของพระองค์ ส่วนท้ายของจารึก
กล่าวถึงการถวายสิ่งของเครื่องใช้สอยและการประดิษฐานศิวลึงค์นามว่า ศรีราเชนทเรศวร และรูป
เคารพทางศาสนาพราหมณ์  รวมถึงอนุสาสนีที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ช้ีนําให้แก่เหล่าพระราชา
ในราชอาณาจักรได้ประพฤติตาม 
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ด้านการเมืองการปกครอง พบว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีเช้ือสายเหมาะสมท่ีจะขึ้น
ครองราชย์ โดยพระองค์มีเช้ือสายทางพระราชมารดาเก่ียวเน่ืองกับอดีตกษัตริย์กัมพูชาสมัยเมือง 
พระนคร และได้รับมรดกทางฝ่ายพระราชบิดาคือเมืองภวปุระซึ่งก่อนหน้าน้ีเป็นดินแดนอิสระ รูปแบบ
การปกครองที่ปรากฏเป็นแบบระบอบราชาธิปไตย ที่เรียกว่าเทวราช ได้แนวความคิดมาจากศาสนา
พราหมณ์ ที่ถือว่าเทพเจ้า คือพระศิวะและพระนารายณ์ได้อวตารลงมาเป็นกษัตริย์เพ่ือเป็นกษัตริย์
ปกครองราชอาณาจักรและไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ประชาราษฎร์ เมื่อสวรรคตไปแล้วจะกลับไปรวมกับ
เทพเจ้าเช่นเดิม กษัตริย์จึงเป็นผู้มีพระราชอํานาจสูงสุดเด็ดขาดเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง มีความศักด์ิสิทธ์ิ 
ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ซึ่งหน้าที่การปกครองเป็นของกษัตริย์ แต่กษัตริย์ที่แม้จะทรงมีอํานาจอยู่อย่าง 
ล้นพ้น แต่ก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยมีคณะมนตรีเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ แสดงให้เห็นว่ากษัตริย์ 
แม้มีอํานาจสงูสุด แต่เป็นผู้ใช้อํานาจในทางที่ถูกที่ควร เป็นธรรมราชา ปกครองแผ่นดินโดยอาศัยทั้ง
หลักกฎหมายและหลักศีลธรรมควบคู่กันไป สิ่งสําคัญคือการใช้นโยบายต่างประเทศ ซึ่งมีจุดประสงค์
หลัก คือ การทําสงครามเพื่อขยายอํานาจการปกครอง การขยายอาณาจักรเกิดจากความสามารถ 
ด้านการรบของพระองค์โดยมีที่ปรึกษาและเป้าหมายที่ ชัดเจนแน่นอน การทําสงครามอาศัย
แนวความคิดในอรรถศาสตร์ของเกาฏิลยะเป็นหลักน้ัน ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี โดยกวียกย่อง
ว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่อยู่เหนือพระราชา
องค์อ่ืน พระองค์ปกครองอาณาจักรทําให้แผ่นดินมีความรุ่งเรือง 
 ด้านสังคม เน้ือหาส่วนใหญ่ในจารึกแม่บุญตะวันออกปรากฏเรื่องการทําสงครามเป็นหลัก 
ไม่ค่อยมีการพรรณนาถึงสภาพสังคมและความเป็นอยู่ให้เห็นมากนัก อาจเน่ืองจากเป็นช่วงหลังเสร็จ
ศึกสงครามไม่นาน แม้สังคมในอาณาจักรเขมรโบราณไม่ยึดถือเรื่องวรรณะอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไร 
ก็ตาม ในช่วงเวลาแห่งการแต่งจารึกในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมนัที่ 2 นี้ ระบบวรรณะซึ่งหย่ัง
รากลึกลงในสังคมอินเดียแต่โบราณก็ยังคงปรากฏให้เห็นในอาณาจักรกัมพูชาตามรูปแบบโครงสร้าง
ของระบบสังคมอินเดียโบราณ ในจารึกมีการกล่าวถึงคนในสามวรรณะแรก โดยกษัตริย์และพราหมณ์
จัดอยู่ในวรรณะที่สูง และวรรณะที่สามคือวรรณะแพศย์ก็ได้รับการยกย่องนับถือจากบริวาร รวมทั้ง
ได้รับการนับถือจากกษัตริย์ด้วย 

ด้านศาสนาและความเช่ือ จารึกได้กล่าวถึงศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ โดยได้
สะท้อนอิทธิพลความเช่ือของศาสนาพราหมณ์ในลัทธิไศวนิกายอย่างชัดเจน ซึ่งมีอิทธิพลต่อกษัตริย์
ผู้ปกครองอาณาจักรและข้าราชบริพารในราชสํานักเป็นอันมาก การนับถือพระตรีมูรติ ความเช่ือเรื่อง
ศักติ และปรัชญาในศาสนาพราหมณ์ทั้ง 6 สํานัก รวมท้ังความเช่ือในเร่ืองของเทพปกรณัม มีปรากฏ
อย่างชัดเจน ซึ่งความเช่ือเหล่าน้ีส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทัศคติ ความเช่ือที่โดดเด่นประการ
หน่ึงในจารึกแม่บุญตะวันออก คือ ความเช่ือเรื่องพระศรี-พระลักษมี ในฐานะเทพีแห่งความโชคดี  
ชัยชนะ ความมั่งคั่งสมบูรณ์และความงาม นอกจากน้ียังพบว่าในยุคสมัยแห่งการแต่งจารึกน้ีความรู้ใน
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เรื่องวรรณคดีของศาสนาพราหมณ์ที่มาในคัมภีร์ต่างๆ ทั้งประเภทศรุติและสมฤติ รวมถึงมหาภารตะ 
และรามายณะ และคัมภีร์ปุราณะได้รุ่งเรืองแพร่หลายปรากฏเน้ือความอยู่ในจารึกเป็นอย่างมาก และ
พุทธศาสนารุ่งเรืองมากในรัชสมัยนี้ ทั้งพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เองแม้นับถือไศวนิกาย แต่ก็ทรง
ศกึษาคําสอนทางพุทธศาสนา และทรงเป็นศาสนูปถัมภกในการเผยแผ่ทุกลัทธิศาสนาอาจเป็นการ
รักษาฐานอํานาจเพ่ือมิให้คลอนแคลน หรือทรงดําเนินรอยตามพระเจ้ายโศวรมันอดีตกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
ผู้สร้างเมืองพระนครซึ่งได้ทรงปฏิบัติมาก็เป็นได้ 

ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ที่สะท้อนให้เห็นในจารึกแม่บุญตะวันออกผู้วิจัยพบว่าเป็น
ประเพณีที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยปรากฏประเพณีวัฒนธรรมสําหรับ
ชนพ้ืนเมืองมากนัก ประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย ประเพณีที่สําคัญ
ที่ปรากฏในจารึกคือการทําบุญอุทิศผู้ตายถวายสิ่งของเคร่ืองใช้และของมีค่าแก่ศาสนสถาน การสร้าง 
ศาสนสถาน การประดิษฐานศิวลึงค์ และรูปเคารพต่างๆ ราชพิธีที่สําคัญสําหรับกษัตริย์อีกประการ
หน่ึงคือพิธีกรรมเบิกพระเนตรเทวรูป และพิธีกรรมอ่ืนๆ อันเก่ียวเน่ืองกับศาสนาพราหมณ์ นอกจากน้ี
ยังพบว่าวัฒนธรรมในราชสํานักสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 มีการใช้คันฉ่อง หรืออาจเป็นกระจก
เงาในราชสํานักแล้ว 
 การศึกษาวิเคราะห์จารึกแม่บุญตะวันออกในฐานะวรรณคดีประเภทจารึกตามทฤษฎี
สันสกฤต พบว่า จารึกแม่บุญตะวันออก มีวัตถุประสงค์คือ การยกยอสรรเสริญกษัตริย์ ที่เรียกว่า  
ปฺระศัสติ (Praßasti) อาจจัดเป็นวรรณคดีประเภท "อิติหาสะ" หรือ ประวัติศาสตร์วีรบุรุษ แต่รูปแบบ
การแต่งจัดเป็นประเภท "กาวยะ" คือ งานเขียนที่มีวรรณศิลป์  โดยจารึกแม่บุญตะวันออกสะท้อนให้
เห็นอัจฉริยภาพของกวีผู้แต่งว่ามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี ภาษาที่ใช้คือภาษา
สันสกฤตแบบแผน เน้ือหาและถ้อยคําที่กวีใช้แต่งจารึกมีคุณค่าในเชิงวรรณคดีอย่างชัดเจน กวีใช้
ภาษาและรูปแบบการประพันธ์ตามลักษณะของการแต่งบทกวีนิพนธ์ สร้างรสวรรณคดี และอลังการ
อย่างหลากหลาย มีการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพพจน์ ทั้งจินตภาพและนัยประวัติที่ลึกซึ้ง  
คมคาย สะเทือนอารมณ์ ชวนติดตาม สร้างความประทับใจ ในด้านอลังการปรากฏทั้งศัพทาลังการ 
คือ อลังการด้านเสียงได้แก่ ยมก และอนุปราสะซึ่งมีอยู่จํานวนมาก ทั้งอรรถาลังการซึ่งมีหลากหลาย 
โดยพบอลังการประเภทอุตเปรกษามากที่สุด รองลงมาก็เป็นอุปมาและรูปกะตามลําดับ โดยกวีผู้แต่ง
เลือกใช้ฉันท์ถึง 7 ชนิด สลับช่วงจังหวะลีลาการประพันธ์อย่างเหมาะสมและงดงามตามแบบ
วรรณศิลป์ 

 
อภิปรายผล  
  จากผลการศึกทําให้ทราบแน่ชัดว่าจารึกแม่บุญตะวันออก K.528 เป็นจารึกที่
ประดิษฐานคู่กับตัวปราสาทแม่บุญตะวันออก โดยเน้ือหาในจารึกและสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏมีความ
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สอดคล้องต้องกัน อน่ึง เน้ือหาในจารึกเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 
และกิจกรรมทางศาสนาที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญ โดยแสดงภาพสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์เป็นกษัตริย์
ผู้ทรงพระราชอํานาจ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบและนักปกครอง ทั้งยังทรงฝักใฝ่ในการบุญทรงเป็น
ราชูปถัมภ์ศาสนาต่างๆ บ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรือง พระองค์ได้แผ่ขยายพระ
ราชอํานาจด้วยการทําสงครามและการทูตจนมีอาณาเขตกว้างไกลและเหล่าพระราชาเมืองอ่ืนๆ เป็น
อันมากได้ยอมรับในพระราชอํานาจและเข้ามาสวามิภักด์ิต่อพระองค์ เรื่องราวต่างๆ ในจารึกได้แสดง
ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นกษัตริย์ในอุดมคติ ดังที่ผู้วิจัยได้แสดงข้อสังเกตไว้ในเบ้ืองต้นของ
งานวิจัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับจารึกหลักต่างๆ ในรัชสมัยของพระองค์ เช่น จารึกปราสาทแปรรูป 
จารึกพนมรุ้ง 3 เป็นต้น และสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่ เช่น หลุยส์ ฟิโนต์,  
อาร์.ซี. มาชุมดาร์, มเหศ กุมาร ศรัณ เป็นต้น ที่ได้เคยศึกษาไว้ ในข้อที่ต่างกัน คือ หลุยส์ ฟิโนต์ ได้ต้ัง
ข้อสังเกตว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงเป็นพระราชโอรสของพระนางมเหนทรเทวีกับพระเจ้า
มเหนทรวรมันซึ่งเป็นพระนามหน่ึงของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และ ยอร์ช เซเดส์ ได้ให้ความเห็นว่า 
มเหนทรวรมันเป็นพระสวามีองค์ก่อนของพระนางมเหนทรเทวี แต่จารึกแม่บุญตะวันออก โศลกที่ 12-
13 ได้กล่าวชัดเจนว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงเป็นพระราชโอรสของพระนางมเหนทรเทวีกับ
พระเจ้ามเหนทรวรมัน ผู้ครองเมือง..... แห่งสุริยวงศ์ (bhaÆsvadvaṅßa  −  −    

puraÆdhíßaÆvaníßaÆtmajo) ดังน้ัน พระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้ามเหนทรวรมันซึ่งอยู่ใน 
สุริยวงศ์ ปรากฏในจารึกปราสาทแปรรูปว่ามาจากเมืองภวปุระ ซึ่งตรง อาร์.ซี. มาจุมดาร์ ที่ได้เคย
ศึกษาไว้ ว่า พระเจ้ายโศวรมันทรงมีพระเชษฐภาคินี 2 องค์ คือ พระนางชัยเทวีซึ่งอภิเษกสมรสกับ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ทรงมีพระราชโอรสคือพระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 และพระนางมเหนทรวรมันซึ่ง
อภิเษกสมรสกับพระเจ้ามเหนทรวรมัน ทรงมีพระโอรสคือพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่งความเห็น
ของ อาร์.ซี. มาชุมดาร์ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในวิทยานิพนธ์น้ี 

การพิสูจน์คุณค่าของจารึกแม่บุญตะวันออกในเชิงวรรณศิลป์ ด้วยทฤษฎีอลังการพบว่ามี
ความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยพบว่ากวีผู้แต่งจารึกใช้ความรู้ในตําราอลังการศาสตร์เป็นหลักใน
การแต่งและทําให้เน้ือหาในจารึกมีความโดดเด่น งดงามในเชิงวรรณศิลป์อย่างชัดเจน โดยแสดงให้
เห็นถึงความงามตามลักษณะกวีนิพนธ์ หลักการเปรียบเทียบและการใช้อลังการในลักษณะต่างๆ ส่วน
ใหญ่สืบสานขนบด้านความคิดความเข้าใจแบบกวีอินเดียที่เรียกว่า“กวิสมยะ” (Poetic Convention) 
แต่งด้วยบทร้อยกรองเป็นฉันท์ประเภทวรรณพฤติ และมีการแต่งโดยการเปลี่ยนชนิดฉันท์เพ่ือ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่ต่างกัน ซึ่งลักษณะการแต่งสอดคล้องกันกับจารึกในอาณาจักรกัมพูชาที่อยู่ใน
กลุ่มจารึกยอพระเกียรติกษัตริย์ ที่เรียกว่า ปฺระศัสติ (Praßasti) ทําให้มองเห็นคุณค่าของจารึกแม่บุญ
ตะวันออกว่ามิใช่แหล่งข้อมูลเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีฐานะเป็นวรรณคดี
ประเภทจารึกที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ เห็นได้ชัดจากอลังการทั้ง 2 ประการ คือ อลังการด้านเสียง
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มีการสรรคําที่มีเสียงเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่มีความหมายต่างกัน ซึ่งเรียกว่า ยมก มาใช้ในบท
ประพันธ์ เพ่ือสร้างความงามทางเสียงและความหมาย มีทั้งยมกที่เรียงชิดกัน หรือมีศัพท์อ่ืนคั่น และที่
อยู่คนละบาท แต่สามารถเช่ือมความได้สนิททําให้เกิดเสน่ห์ พลิ้วไหว ไพเราะ แก่บทประพันธ์อันเกิด
จากความต้ังใจของกวี ส่วนอลังการด้านเสียงที่เรียกว่า อนุปราสะ เป็นการมุ่งเน้นการเล่นเสียงโดยการ
ซ้ําเสียงพยัญชนะในบาทเดียวกัน หรือบทเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ (1) ลาฏานุปราสะ 
ส่วนมากพบว่าเป็นการกล่าวซ้ําคําหรือกลุ่มอักษร หลายๆ คร้ัง (2) เฉกานุปราสะ คือ การกล่าวซ้ํา
พยัญชนะหรือกลุ่มพยัญชนะ 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัว ซ้ํากันแต่เพียงคร้ังเดียว (3) วฤตตยานุปราสะ 
คือ การซ้ําพยัญชนะตัวเดียวกัน หรือมากกว่า 2 ตัว ซ้ํากันมากกว่าหน่ึงครั้ง (4) อันตยานุปราสะ คือ 
การซ้ําหรือเล่นคําสัมผัสสุดท้ายของบรรทัด (บาทคู่) ซึ่งอลังการด้านเสียงทั้งสองประเภทนี้ มีผลต่อ
ท่วงทํานอง ทําให้เกิดความไพเราะ ความกลมกลืน ชวนอ่าน ชวนฟัง มีเสน่ห์ และทําให้จดจําได้ง่าย 
 อลังการด้านความหมาย จัดจําแนกเป็นกลุ่มตามเนื้อหาท่ีปรากฏได้เป็น 5 กลุ่ม มี
ทั้งหมด 12 รูปแบบ คือ (1) อลังการที่แสดงความหมายเปรียบเทียบ มี 3 รูปแบบ คือ อุปมา รูปกะ 
วยติเรก (2) อลังการที่แสดงความหมายในรูปพลังจินตนาการ หรือการกล่าวให้เกินจริง มี 2 รูแบบ 
คือ อุตเปรกษา อติศโยกติ หรืออติศยะ (3) อลังการที่แสดงความหมายในการบรรยาย หรือพรรณนา
ความ คือ ชาติ หรือสวภาโวกติ (4) อลังการที่แสดงความหมายหลายระดับ มี 2 รูปแบบ คือ เศลษะ 
อาเกฺษปะ (5) อลังการที่แสดงความหมายแฝงนัย หรือขัดแย้งกันเองตามธรรมชาติ มี 4 รูปแบบ คือ 
วยาชัสตุติ อปรัสตุตประศังสา สมาโสกติ หรืออันโยกติ วิโรธะ อลังการด้านความหมายทั้งหมดมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้บทประพันธ์มีความงดงาม ลึกซึ้ง คมคาย มีความสอดคล้อง เหมาะสมและเป็นการสื่อ
ความหมายโดยใช้ถ้อยคําทําให้เห็นภาพลักษณ์ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน  
  อลังการด้านความหมายที่โดดเด่นที่สุดในจารึกแม่บุญตะวันออก คือ อุตเปรกษา อัน
แสดงถึงความคิดหรืออารมณ์ที่ซับซ้อนลึกซึ้งอันเป็นพลังจินตนาการของกวี โดยสื่อออกมาให้เห็นเป็น
จินตภาพได้เป็นอย่างดี อลังการประเภทนี้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าตรงกับคําว่า “มโนหรกาวยะ” ในจารึก
ปราสาทแปรรูป ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “พระองค์แม้ยึดถือแนวทางแห่งคัมภีร์ปุราณะ ทั้งทรงชอบใจในการ
เขียนของคนเก่าแก่  (แต่) ก็ทรงรักในมโนหรกาวยะที่มีเนื้อความใหม่ๆ จริงๆ โดยวิธีใดวิธีหน่ึง” และ 
ผู้วิจัยยังพบว่าจารึกแม่บุญตะวันออก มีเน้ือหาและลักษณะการแต่งที่คล้ายคลึงกับจารึกปราสาท 
แปรรูปเป็นอย่างมาก จึงต้ังข้อสันนิษฐานว่ากวีผู้แต่งน่าจะเป็นคนเดียวกัน 
  อนึ่ง ข้อด้อยของการแปลเน้ือหาในจารึกที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ โดยเหตุที่จารึกแม่บุญ
ตะวันออกแต่งข้ึนด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากอารยธรรมอินเดียเป็นสําคัญ  ดังน้ัน ผู้อ่านจึง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวัฒนธรรมอินเดียและภารตวิทยาเป็นอย่างดีจึงจะทําให้มองเห็น
ภาพลักษณ์ที่เด่นชัดทั้งหมดได้ หากขาดความรู้ในเรื่องน้ีแล้วจะทําให้ผู้อ่านไม่สามารถเข้าถึงเน้ือหาที่
ลึกซึ้งในมิติกว้างกว่าการแปลความในเบ้ืองต้นและความงดงามตามลักษณะกวีนิพนธ์ที่มีปรากฏอย่าง
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หลากหลายได้ และด้วยเหตุที่ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่มากด้วยด้วยถ้อยคําที่หลากความหมาย การ
ให้ความหมายคําศัพท์และการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏจึงต้องคํานึงถึงเสมอว่ากวีต้องการสื่อถึงอะไร
ในการแต่ง การตีความตามความเข้าใจของผู้แปลแต่ละท่านจึงอาจแตกต่างกันไปได้หลายประการ 
  การปริวรรตและแปลข้อมูลจารึกแม่บุญตะวันออกจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทยจะ
ช่วยอํานวยประโยชน์ให้ผู้ไม่สันทัดในภาษาสันสกฤตได้เข้าใจง่ายขึ้น และสามารถนําไปต่อยอดข้อมูล
เดิมที่มีอยู่ให้เพ่ือให้เห็นบริบททางประวัติศาสตร์ และภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งจารึกน้ีนอกจากเป็นคลังข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ขั้นปฐมภูมิที่น่าเช่ือที่สุดแล้ว ยังมี
คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ การตีความและการวิเคราะห์อลังการทําให้มองเห็นมิติของเน้ือความใน
จารึกได้กว้างขวางลึกซึ้งและชัดเจนขึ้นกว่าการแปลในเบ้ืองต้น และอาจใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ค้นคว้าจารึกภาษาสันสกฤตให้ขยายกว้างขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

  1. เน่ืองจากจารึกในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ที่ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยยังมีอยู่
อีกหลายหลัก ฉะน้ัน เพ่ือจะให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์จึงน่าที่จะมีการแปลและ
ศึกษาในส่วนที่เหลือเพ่ือนําข้อความไปสานต่อพระราชประวัติของพระองค์ที่เก่ียวข้องกับจารึกใน
ประเทศกัมพูชาและที่เก่ียวข้องกับจารึกในประเทศไทยต่อไป รวมถึงจารึกในรัชสมัยอ่ืนๆ ด้วย 
  2. วรรณคดีประเภทจารึกต้ังแต่สมัยก่อนพระนครเป็นต้นมาจนถึงสมัยหลัง แม้ว่ามีการ
รวบรวมปริวรรตไว้เป็นอันมาก แต่การศึกษาวรรณคดีประเภทจารึกในเชิงวรรณศิลป์ยังไม่มีผู้สนใจ
ศึกษามากนัก การศึกษาจารึกในเชิงวรรณศิลป์อาจทําให้ได้เห็นแง่มุมด้านวรรณศิลป์และพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ที่อาจจะส่งอิทธิพลต่อกันในวรรณกรรมอ่ืนๆ ในสมัยต่อมา ซึ่งจะทําให้เข้าใจวรรณคดี
ประเภทจารึกได้ดีย่ิงข้ึน 
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ตารางเทียบอักษรเทวนาคร-ีโรมัน-ไทย 

ภาษาสนัสกฤต 
พยัญชนะวรรค 

ก วรรค क्        k        กฺ ख ्   kh      ขฺ ग ्       g        คฺ घ ्      gh     ฆฺ ङ्       ṅ       งฺ 

จ วรรค च ्       c       จฺ         ch      ฉฺ ज ्       j        ชฺ झ ्      jh      ฌฺ ञ ्       ñ      ญฺ 

ฏ วรรค         tá       ฏฺ         táh         ฐ ฺ          dá      ฑ ฺ        dáh    ฒฺ ण ्       ná      ณฺ 

ต วรรค त ्      t         ตฺ थ ्       th       ถฺ         d     ท ฺ ध ्      dh     ธฺ न ्       n     น ฺ

ป วรรค प ्        p      ปฺ फ्       ph      ผฺ ब ्       b       พฺ भ ्      bh     ภฺ म ्       m     ม ฺ

 

พยัญชนะอวรรค 

อวรรค 
य ्      y      ย ฺ र ्        r       รฺ ल ्       l      ลฺ व ्       v      วฺ 

श ्       ß       ศฺ ष ्       sá      ษฺ स ्      s      สฺ         h      ห ฺ

 

สระ 
สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย สระลอย/สระจม โรมัน/ไทย 

  अ                 -           a                        อ   आ                      ◌ा            aÆ                     อา     

  इ           ि◌         i                        อิ  ई                       ◌ी      í                      อี 

   उ                  ◌ु         u                        อุ ऊ                         ◌ू      uÆ                      อู 

  ऋ               ◌ृ     rá                        ฤ  ॠ                      ◌ॄ       rÆá                      ฤา 

  ऌ                    ◌ॢ     lá                 ฦ ए                         ◌े      e                      เอ 

  ऐ                   ◌ै     ai                      ไอ  ओ                      ◌ो      o                      โอ 

  औ                 ◌ौ     au                   เอา 
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อนุสวาระและวิสรคะ 
เทวนาครี โรมัน/ไทย 

 अ ं                    ◌ं     amá           อํ    

 अः           ◌ः      ahá               อะ 

 

หลักการปริวรรต 
 

1.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเคร่ืองหมายวิราม ( ◌्  ) อยู่ใต้ ถือว่าไม่มีสระใดผสมอยู่
ออกเสียงตามลําพังไม่ได้ เช่น क्  च ्   त ् प ् ปริวรรตเป็นอักษรโรมันดังน้ี  k  c  tá  t  p และเมื่อปริวรรต
เป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุ ( . ) ไว้ใต้ดังน้ี  กฺ  จฺ  ตฺ  ฏฺ  ปฺ  

2.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่มีเครื่องหมายวิรามอยู่ใต้ ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม 
ถือว่าพยัญชนะน้ันเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

भगवान ् อักษรโรมัน = bhagavaÆn  อักษรไทย = ภควานฺ 
कुलात ् อักษรโรมัน = kulaÆt  อักษรไทย = กุลาตฺ 
3.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ไม่มีเครื่องหมายวิรามอยู่ใต้และไม่มีรูปสระใดผสมอยู่จะ

ถือว่าพยัญชนะน้ันมีสระ อะ ผสมอยู่ เช่น ङ ञ ण न म เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะใส่ a ผสมกับ
พยัญชนะนั้น ดังน้ี ṅa ña na na ma	และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะไม่ใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ดังน้ี 
ง  ญ  ณ  น  ม 

4.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีครึ่งรูปที่ใช้เป็นตัวสะกด ไม่ว่าจะตามหลังสระใดก็ตาม   
ถือว่าพยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกด เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

पु प อักษรโรมัน = pusápa  อักษรไทย = ปุษฺป 
िभक्षु อักษรโรมัน = bhiksáu  อักษรไทย = ภิกฺษุ 
5.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีครึ่งรูปซึ่งควบกล้ํากับพยัญชนะอ่ืน ไม่ได้ใช้เป็นตัวสะกด 

เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะและเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่
เครื่องหมายพินทุไว้ใต้ เช่น 

क्षित्रय อักษรโรมัน = ksáatriya  อักษรไทย = กฺษตฺริย 
प्रिणधान อักษรโรมัน = pranidhaÆna  อักษรไทย = ปฺรณิธาน 
6.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ควบกล้ํากับพยัญชนะ ย  ร  ล  ว หรือ ษ และผสมกับ

สระ เอ ไอ โอ เอา เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนรูปสระต่อท้ายพยัญชนะที่ควบกล้ําน้ัน และ
เมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะเขียนรูปสระไว้หน้าและ/หรือคร่อมพยัญชนะควบกล้ําน้ัน เช่น 

पु येन อักษรโรมัน = punáyena  อักษรไทย = ปุเณฺยน 
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क्षेत्र े อักษรโรมัน = kßetre  อักษรไทย = เกฺษเตฺร 
क्लेश อักษรโรมัน = kleßa  อักษรไทย = เกฺลศ 
अ वैः อักษรโรมัน = aßvaihá  อักษรไทย = อไศฺวะ 
आ यो  อักษรโรมัน = aÆdhyo   อักษรไทย = อาโฒฺย 

रात्रौ  อักษรโรมัน = raÆtrau  อักษรไทย = ราเตฺรา 
7.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีที่ผสมกับสระ ऋ  (◌ृ  ) เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียน

รูปสระ rá  ต่อท้ายพยัญชนะ และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่เครื่องหมายพินทุไว้ใต้พยัญชนะที่อยู่
ข้างหน้าสระ ฤ นั้นเพ่ือแสดงว่าพยัญชนะและสระ ฤ น้ันออกเสียงควบกล้ํากัน เช่น 

गहृपित อักษรโรมัน = gráhapati  อักษรไทย = คฺฤหปติ 
ततृीय อักษรโรมัน = trátíya  อักษรไทย = ตฺฤตีย 
मगृ อักษรโรมัน = mrága  อักษรไทย = มฺฤค 
8.  พยัญชนะอักษรเทวนาครีรูป  รฺ  เรผะ ( £› ) ที่เขียนซ้อนบนพยัญชนะอ่ืน เมื่อ

ปริวรรตเป็นอักษรโรมันจะเขียนเฉพาะรูปพยัญชนะ r และเมื่อปริวรรตเป็นอักษรไทยจะใส่
เครื่องหมายพินทุไว้ใต้รูปพยัญชนะ ร เช่น 

वगर्  อักษรโรมัน = svarga  อักษรไทย = สฺวรฺค 
ऐ वयर् อักษรโรมัน = aißvarya  อักษรไทย = ไอศฺวรฺย 
9.  เคร่ืองหมายอวครหะ1 ( ऽ ) ที่ใช้แสดงการสนธิวิสรคะท้ายคําหน้ากับสระ อะ ต้น     

คําหลังตามหลักการสนธิในภาษาสันสกฤต เมื่อปริวรรตเป็นอักษรโรมันและอักษรไทยนิยมใช้
เครื่องหมาย ( ’ ) แทน เช่น 

सोऽपुत्रः อักษรโรมัน = so'putrahá  อักษรไทย = โส’ปุตฺระ 

देवोऽत्र อักษรโรมัน = devo'tra  อักษรไทย = เทโว’ตฺร  
10.  เครื่องหมายจบประโยคและ/หรือโศลกในภาษาสันสกฤตจะใช้เครื่องหมายเดิมที่

ตรงกับต้นฉบับที่ถ่ายถอดเป็นอักษรโรมันและอักษรเทวนาครี ดังน้ี 
เครื่องหมายทัณฑะ  | ใช้ปิดท้ายบาทท่ีสองของโศลก 
เครื่องหมายทวิทัณฑะ || ใช้ปิดท้ายบาทท่ีสี่ของโศลก/จบโศลก 

                                           
1จารึกในอาณาจักรกัมพูชาต้ังแต่สมัยก่อนเมืองพระนครจนถึงเมืองพระนครไม่มีเครื่องหมายนี้ปรากฏ  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

บทปริวรรตจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นอักษรไทย 
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ปริวรรตจารึกแม่บุญตะวันออกเป็นอักษรไทย 

ด้านที่ 1 (A) 

1. [1]      ไตฺรคุณฺยาฒฺยศิขีนฺทุภาสฺกรกรปฺรทฺโยตโนทฺคีถไชรฺ   
 อคฺรฺไยะ ปทฺมชกญฺชทฺฤกฺตฺรินยไนรธฺยาสิไตศฺ ศกฺติภิะ | 
 สํโรธสฺถิติสํภวาตฺมรตเย ภินฺนสฺตฺริไธโก ปิ ยะ 
 ตสฺไม นิตฺยจิเต ศิวาย วิภเว ราชฺโญ รฺถสิทฺไธฺย นมะ ||        

2.  [2]      รูปํ ยสฺยนเวนฺทุมณฺฑิตศิขนฺ ตฺรยฺยํา ปฺรตีตํ ปรํ    
 วีชํ วฺรหฺมหรีศฺวโรทยกรํ ภินฺนํ กลาภิสฺ ตฺริธา | 
 สากฺษาทกฺษรมามนนฺติ มุนโย โยคาธิคมฺยนฺ นมะ 
 สํสิทฺธฺไย ปฺรณวาตฺมเน ภควเต ตสฺไม ศิวายาสฺตุ วะ || 

3.   [3]      เอก...ปฺรากฺ กลหํสวิภฺรมคติะ กานฺโตนฺมทา ยา สตี   
 ภิตฺตฺวางฺคํ คคโณทฺคตาตฺมรตเย ยา ตานวตฺวํ ปุนะ | 
 ปทฺมํ มานสสํภฺฤตํ นิชรุจิโปฺรชฺชฺฤมฺภิตํ พิภฺรตี 
 สา ศากฺติศฺ ศิวสฺยางฺคโตทยกรี เคารี ปรา ปาตุ วะ || 

4.  [4]      เยไนตานิ ชคนฺติ ยชฺวหุตภุคฺภาสฺวนฺนภะสฺวนฺนภะ-  
 กฺษิตฺยมฺภะกฺษณทากไรสฺ สฺวตนุภิรฺ วฺยาตนฺวไตวาษฺฏภิะ | 
 อุจฺไจะ การณศกฺติรปฺรติหตา วฺยาขฺยายเต นกฺษรํ  
 ชียาตฺ การณการณํ ส ภควานฺ อรฺเธนฺทุจูฑามณิะ ||  

5.  [5]      นารายณนฺ นมต โย วิภุตํา วิตนฺวนฺ   
 โลกตฺรยนฺ ตฺริปทลงฺฆิตมาตฺรมฺ อิว | 
 ทฺฤษฺฏวา ตุรียปทมาปฺตุมิวาธุนาปิ 
 นิทฺราจฺฉเลน วิทธาติ สมาธิมฺ อพฺเธา || 

6.  อม̣โภชภูรฺ ชฺชยติ โย วทไนศฺ จตุรภิรฺ   
 โองฺการวาริทรวํ สมมุชฺชคาร | 
[6]   เกฺษตฺราหิตนฺ ตฺริภุวโนทยปูรณารฺถมฺ 
 อุตฺสูนตามิว นยนฺ นิชวีชมฺ อาทฺยมฺ || 

7.  มนฺทางฺศุมณฺฑลวินิรฺคฺคตวาริธารา  
 มนฺทากินี ชยติ ธูรฺชฺชฏินา ธฺฤตา ยา | 
 มูรฺทฺธฺนา นเคนฺทฺรตนยารฺทฺธศรีรสนฺเธะ 
 เปฺรมานุวนฺธมิว ทรฺศยิตํุ ปฺรกฺฤษฺฏมฺ || 
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8.  [7]     อาสีทานีรราเศรวนีปติศิโรรตฺนมาลารฺจฺจิตางฺฆริรฺ  
 วาลาทิตฺยาภิธาโน ปฺยริกุลกมโลปปฺลวาขณฺฑจนฺทระ | 
 โสมาเกาณฺฑินฺยวงฺศามฺวรตลติลโก ภูปติรฺ ภูริกีรฺตฺติรฺ 

 ทโทรฺทณฺโฑทฺทฺโยติตานินฺทิตปุรภริตํา ราชฺยลฺกฺษมี̊ วหนฺ ยะ || 
9.  [8]      โปฺรทฺทฺฤปฺตทฺวิษตานฺ ทธทฺ ยุธิ วธูไวธวฺยทีกฺษาวิธึ  

 วทฺธนนฺ ยศฺ ศิศิรางฺศุรศฺมิวิศทํา สตฺกีรฺตฺติมาลํา คุไณะ | 
 สฺวรฺคฺคทฺวารปุเร ปุรนฺทรปุรปฺรสฺปรฺทฺธิสํวรฺทฺธเน 
 สารฺถฺวศฺ ศารฺวฺวมติษฺฐิปตฺ สวิภวํ ลิงฺคํ วิธานานฺวิตมฺ || 

10.  [9]      วฺรหฺมกฺษตฺรปรมฺปโรทยกรี ตทฺภาคีเนยี สตี  
 ปุณฺยนฺ นาม สรสฺวตีติ ทธตี ขฺยาตา ชคตฺปาวนี | 
 นานามฺมายคิรํา คภีรมฺ อธิกํ ปาตฺรํ ทฺวิชานํา วรํ 
 สินฺธูนามิว สินฺธุราชมฺ อคมทฺ ยา วิศฺวรูปมํ ปฺริยมฺ || 

11.  [10]    โสมาทฺเย สารภูเต นิชกุลนิวเห ภูริธามฺมิ วฺยตีเต 
  รุทฺโรเปนฺทฺรามเรนฺทฺรปฺรภฺฤติสุรวไรสฺ สงฺคเต นนฺทนารฺถมฺ | 
 ตทฺวงฺศกฺษีรสินฺโธะ ปฺรวิกริตยศะปาริชาตาภิชาตา 
 เลเภ ชนฺมาวทาตา ภูวนหิตกรี ยา ทฺวิตีเยว ลกฺษฺมีะ || 

12.  [11]    ยา นามฺนาปิ มเหนฺทฺรเทวฺยภิหิตา ภูภฺฤตฺสุไตเวศฺวรี 
 เทวี ทิวฺยวิลาสินีภิรสกฤตฺสงฺคียมานสฺตุติะ | 
 ภาสฺวทฺวงฺศ  −  −    ปุราธีศาวนีศาตฺมโช 
 ยํา สํปฺราปฺย มเหนฺทฺรวรฺมฺมนฺฤปติสฺ สารฺถามธาทีศตามฺ ||  

13.  [12]    ลกฺษมีนฺ ตีกฺษฺเณตรางฺโศรฺ อธิกมฺ อธรยนฺ ธฺวสฺตโทษานฺธกาโร 
 วทฺธฺนนฺ ปทฺมานุวนฺธํ ปฺรกฏิตตปสา เตน ปตฺยา ปฺรชานามฺ | 
 เทวยานฺ ตสฺยามฺ อทิตฺยานฺ ทิวสกร อิโวตฺปาทิตะ กศฺยเปน 
 ศฺรีมทฺราเชนฺทฺรวรฺมฺมาวนิปติรฺ อภวตฺ เตชสามฺ อากโร ยะ ||  

14.  [13]    ทุคฺธามฺวุราเศรฺ อิว ปูรฺณฺณจนฺทฺรศฺ 
 จณฺฑางฺศุรตฺนาทฺ อิว จิตฺรภานุะ | 
 สุทฺธานฺวยาทฺ โย นิตรํา วิศุทฺธะ 
 ปฺราทุรฺพภูวาขิลภูปวนฺทฺยะ || 

15.  เตชะปฺรกาศสฺ ตมโส วินาโศ 
 ทิศํา ปฺรสาทะ สฺผุฏตา กลานามฺ | 
 ยตฺติคฺมเตชสฺ ตุหินางฺศุกฺฤตฺยํ 
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 เยโนทเย ตนฺ นิขิลํ วิเตเน ||  
16.  [14]    รมฺโย ปิ สมฺยกฺปฺรสเวน เสามฺยะ 

 สนฺตานกสฺ สนฺตตมฺ อุทฺคเตน | 
 มหาผลํ ยํ สมวาปฺย ภูมฺนะ 
 รุโรห โกฏึ รมณียตายาะ || 

17.  วิวรฺทฺธมาโน นฺวหมิทฺธกานฺติรฺ 
 วปุรฺวิเศเษณ มโนหเรณ | 
 ยสฺ สรฺวฺวปกฺโษทยมฺ อาทธานสฺ 
 ติรศฺจกาไรว หิมางฺศุลกฺษฺมีมฺ || 

18.  [15]    ยศฺ ไศศเว ปฺย อาศุ ตถา กลาภิะ 
 ปูรฺณฺโณ นวหํ ศพฺทคุเณ ติทีปฺตะ | 
 ยถา กลาวตฺตวมฺ อปีนฺทุลพฺธญฺ 
 ชาฑฺยานฺวิตนฺ ทูรมฺ อธศฺจการ || 

19.  นิรสฺย โทษานฺ ปฺรสรํ สฺผุรนฺตี 
 ปฺรกาศิตารฺถา ภุวเน ศฺนุวานา | 
 วิทฺยานวทฺเยน มุเขน ยสฺย 
 ปฺรากฺ สํคไตนีว ทินสฺย ทีปฺติะ || 

20.  [16]    อาสาทฺย ศกฺตึ วิวุโธปนีตามฺ 

 มเหศฺวร̊ี ชฺญานมยีมฺ อโมฆามฺ | 
 กุมารภาเว วิชิตาริวรฺคฺโค 
 โย ทีปยามาส มเหนฺทฺรลกฺษมีมฺ || 

21.  ปฺฤถุปฺรตีตปฺรถิตคุเณาไฆะ 
 สทฺวงฺศชาตํ ปฺรถเน ปฺรธานมฺ | 
 ธนุรฺ มหตฺ กฺษตฺรกุลาญฺจ ตุลฺยํ 
 ยศฺ ศิกฺษยา นามยติ สฺม ตุงฺคมฺ || 

22.  [17]    ศิษฺโฏปติษฺฏํ ปฺรติปทฺย สทฺยะ 
 เกฺษตฺรํ ยมฺ อุตฺกฺฤษฺฏมฺ อกฺฤษฺฏปจฺยมฺ | 
 ศฺรทฺธามฺภสา สิกฺตมฺ อรุกฺษทฺ อุจฺไจศฺ 
 ศาสฺตฺรสฺย จาสฺตฺรสฺย จ วีชมฺ อคฺรยมฺ || 

23.  ยสฺ สรฺวฺวตสฺ สรฺวฺวคุณานฺ ปฏิมฺนา 
 รุเจสฺ สทา ธารวิเศษมฺ อุชฺฉนฺ | 
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 อุปาทเท โลกหิตาย ภาสฺวานฺ 
 รสานิว ปฺรตฺยหมฺ อสฺตตนฺทฺริะ || 

24.  [18]    อุทฺยานภาคสฺย วสนฺตสํปทฺ 
 อิวําฤตางฺโศรฺ อิว เปารฺณมาสี | 
 อามุษฺณตี ยสฺย วิเศษโศภา 
 สมุชฺชชฺฤมฺเภ นวเยาวนศฺรีะ || 

25.  ยตฺราปิ ปุมฺโลมหตะ ปฺรกฺฤตฺยา 
 นิรูปิตํ ลกฺษณมฺ อสฺตเศษมฺ | 
 เกนาปฺยฺ อสําขยาคมวทฺ วิภาวฺยํ 
 ปฺรกาศยามาส มเหศภาวมฺ || 

26.  [19]    พาลฺยาตฺ ปฺรวฺฤทฺธมฺ ปฺรภฺฤติปฺรภูตํ 
 ยทฺ ยสฺย เสานฺทรฺยฺยมฺ อนนฺยลพฺธมฺ | 
 ธฺรุวํ วิธาตาวยวีจการ 
 ตทฺ รญฺชยนฺ เยาวนกานฺติมฺ ฤทฺธามฺ || 

27.  นิรุทฺยมานสฺ สตตํ มโนภูรฺ 
 ยฺยสฺย สฺผุเฏ นูตนเยาวเน ปิ | 
 เสานฺทรฺยฺยสนฺทรฺศนชาตลชฺช 
 อิวานฺติกนฺ โนปสสรฺป ทรฺปฺปาตฺ || 

28.  [20]    ยสฺยางฺคลีวณฺยมฺ อนนฺยรูฒํ 
 ทฺฤษฺฏฺวา รติะ เปฺรมนิมีลิตากฺษี | 
 มนฺเย น เมเน ปติมฺ อาตฺมนีนํ 
 ปินากิเนตฺราคฺนิศิขาวลีฒมฺ || 

29.  ธนุรฺวฺวิกรฺษปฺรตโตรุศกฺติรฺ 

 ยุวปฺรวีโร ยุวราชลกฺษฺมี̊ | 
 อโยนิชํา โย ชนโกปนีตํา 

 สีตํา สต̊ี ราม อิโวทุวาห || 
30.  [21]    ยทารฺกฺกวิมฺวาทฺ อิว เหมกุมฺภาทฺ 

 อมฺโภมฺฤเตนาคลตาภิเษกะ | 
 ตตะปฺรภฺฤตยฺ เอว วิวฺฤทฺธิภาชา 
 ภูตํ หิมางฺโศรฺ อิว ยสฺย ลกฺษมฺยา || 

31.  สฺนานามฺวุภิสฺ ตีวฺรมฺ อมนฺตฺรวนฺไธสฺ 



301 
 

 

 เตโชนโล ยสฺย สเมธเต สฺม | 
 ตตฺสฺปรฺทฺธเยวาศฺรุชไละ ปตทฺภิรฺ 
 ทฺทฺวิษํา สมํ โศกหุตาศโน ปิ || 

32.  [22]    อลมฺกฺฤเตนากฺฤตไกศ ศฺรุตาทฺไยรฺ 
 หฺฤทฺไยรฺ นฺนีชางฺไคศฺจ นิสรฺคฺคกานฺไตะ | 
 อคฺรามฺยภูโษปจเยน เยน 
 วิภูษณมฺ มงฺคลมฺ อิตฺยฺ อุปาตฺตมฺ || 

33.  นวํา นวํา ธฺยานมหาภิเษเก 
 โย ภุกฺตรตฺนาภรโณ พภาร | 
 ปีตมฺภสะ กุมฺภภเวน ลกฺษฺมีมฺ 
 อมฺโภนิเธรฺ อุทฺคตรตฺนราเศะ || 

34.  [23]    อุจฺจาวไจรฺ อุจฺจปทาธิรูไฒรฺ 
 คฺรไหรฺ ภิเยว กฺฤตวิคฺรโห ปิ | 
 อาโรปิโต ยสฺ สฺวยมฺ อปฺยฺ กางฺกฺษสฺ 
 สิมฺหาสเน หาฏกไศลตุงฺเค || 

35.  ยสฺยางฺคกานฺเตะ กฺว ตถานวทฺยํ 
 วิทฺเยต มนฺเย ปฺยฺ อุปมานมฺ อนฺยทฺ | 
 สํกฺรานฺตมฺ อาทรฺศตเล ปิ วิมฺวมฺ 
 อนรฺหมฺ อาธารวศนฺ นิชํ ยตฺ || 

36.  [24]    ยาตฺราภิษิกฺเต ปตตามฺภสารฺทฺรา 
 วสุนฺธรา วาริธิจารุกาญฺจี | 
 อูรฺธฺวีจกาไรกมฺ อิวาตปตฺรํ 
 ยศสฺสฺผุรจฺ จนฺทฺรกลาวทาตมฺ || 

37.  สฺวลกฺษณลกฺษิตสรฺวฺวสมฺปตฺ 
 ผลํ สมาขฺยาติ ปุโร วิปากมฺ | 
 ยสฺยาศิโษ วิปฺรคณปฺรยุกฺตาะ 
 กฺฤตานุวาทา อิว สมฺพภูวุะ || 

38.  [25]    ทฺวิเรผมาลา อิว ปาริชาตนฺ 
 ธิโย มุนีนามฺ อิว จาตฺมโยคมฺ | 
 วฺยาปารมฺ อนฺยญฺ ชคตํา วิหาย 
 ทฺฤโศ ทฺวิตียํ ปฺรติเปทิเร ยมฺ || 
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39.  อตสฺ ตโต วิทฺยุทฺ อิวาทฺยุตจฺ ฉรีสฺ 
 ตาวนฺ นฺฤปานํา ปฺรจลา ปฺรกฺฤตฺยา | 
 รมฺยา ศรตฺ ปฺราทุรภูนฺ น ยาวทฺ 
 ยทียยาตฺราสมโย นิรภฺรา || 

40.  [26]    ตีวฺราสฺตฺรนีราชนราชิตศฺรีรฺ 
 ทฺทีปฺโต มหามณฺฑลทีกฺษยา ยะ | 
 วิทฺยางฺคมนฺไตฺรศฺ จ กฺฤตาตฺมคุปฺติรฺ 
 สาธายตฺ สิทฺธิมฺ อุทารภูติมฺ ||  

41.  ยสฺมินฺ วิธตฺยฺ อปฺรจลตฺปตากามฺ 

 ปตากินี̊ ทิคฺวิชยาย ยาติ | 
 ทฺวิทฺราชลกฺษฺมีะ ปฺรจจาล ปูรฺวฺวํ 
 อุรวฺวี ตุ ปศฺจาทฺ วลภารคุรฺวฺวี || 

42.  [27]    นิศมฺย เสามิตฺริมฺ อิวาภิยาเน 
 ภิครฺชฺชิตนฺ นิรฺชฺชิตเมฆนาทมฺ | 
 ตูรฺยฺยธวนึ ยสฺย ทศาสฺยตุลฺไยรฺ 
 ทูราทฺ ทฺวิษทฺภิรฺ วิภยามฺ พภูเว || 

43.  ปฺรตาปวหฺเนรฺ อิว ธูมชาลํ 
  วโลทฺธุตํ ยสฺย รชะ ปฺรยาเณ | 
 อปฺยฺ อสฺปฺฤศทฺ ไวริวิลาสินีนามฺ 
 อุทศฺรยามาส วิโลจนานิ || 

44.  [28]    กฺษมานฺ นิปีฑฺย ปฺรถมํ ปฺรวฺฤตฺตะ 
 โสฺรตําสิ กาลุษฺยมฺ อโถ รโชภิะ | 
 ยาเน นยนฺ ยสฺย สมุตฺปปาต 
 สํฆศฺ จมูนามฺ อิว วทฺธโรษะ || 

45.  กีรฺณฺณะ กฺวจิทฺ ภญฺชิตภูมิภฺฤทฺภิรฺ 
 อนฺวสฺยมานะ ปรวาหินีภิะ | 
 กฺวจิจฺ จ ยสฺย ปฺรตตะ ปฺรยาตุะ 
 สฺวรฺวาหินีมารฺคฺค อิวาส มารฺคฺคะ || 

46.  [29]    วิยตฺ  − − วรฺณญฺ ชนานาญฺ 
 เจษฺฏาสฺวฺ อศกฺตึ วิหตํ ปฺรกาศมฺ | 
 ยทฺ ยตฺ ปฺรโทษสฺ ตนุเต ตโมภิสฺ 
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 ตตฺ ตจฺ จการาริษุ ไวฺลรฺ ยฺยะ || 
47.  วิตตฺย ปกฺษทฺวยมฺ อาตฺตนาทํ 

 ยสฺมินฺ รยาตฺ ตรฺกฺษย อิว ปฺรปนฺเน | 
 ทฺวิณฺนาควฺฤณฺฑํ หตวีรฺยฺยสํปทฺ 
 คนฺตวฺยตามฺ อูฒตยาวตสฺเถ || 

48.  [30]    …………… 
49.  วาณาสนํ พิภฺรติ ยตฺร ยุทฺเธ 

 ศุทฺเธ ศรตฺกาล อิวาภิทฺฤษฺเฏ | 
 อิตสฺ ตโต ลีนตยาศุ โมฆา 
 เมฆา อิวาสนฺ ลฆโว นเรนฺทฺราะ || 

50.  [31]    …………… 
51.  สตฺยวิมูฒสฺย ปตงฺคสามฺยํ   

 สเมตฺย สานนฺท อิวาริวรฺคะ | 
 ยทฺวาหุทณฺฑารณิชญฺชฺวลนฺตนฺ 
 เตโชนลํ ยทฺวิปเท ภิเษเท || 

52. [32]    ...........................นานฺ นภสิ ปฺรวฺฤทฺธะ || 
53.  นิชาสนํ ปฺราปฺย ริปูนฺ นิรสฺย   

 รุทฺธวา มรุทฺวรฺตฺม มโนรยญฺ จ | 
 วิชิตฺย ยสฺยาภฺยสโต วตสฺเถ ปฺยฺ 
 ตนฺทฺร ............................. || 

54. [33]    ..........................วาไณส สมํ สํยติ สญฺชหาร || 
55.  ศิลีมุขา มูรฺทฺธนิ จาปมุกฺตา   

 ฌําการรมฺยา ทฺวิษตํา นิเปตุะ | 
 สฺวสฺสุนฺทรีหสฺตฺลตาวิมุกฺต- 
 มณฺฑารคนฺธานุคตาสฺ ตุ ยสฺย || 

56.  [34]    .................................. 
 ...................................... ตุ วนฺธญฺ 
 จกฺรฺตฺต ภูภฺฤนฺนิวโหตฺตมางฺคมฺ || 

57.  ศสฺตรวฺรณาสฺรสฺรุติธารยาเทฺรา   
 รุทฺโธ ปฺยฺ อรีนฺไทฺรรฺ ยุธิ โย ทิทีเป | 
 ทฺวิฏฺฉายยาจฺฉาทิต เอว ภานุรฺ 
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 พิภฺรตฺ ตนุตฺรนฺ ตฺยชติ สฺวทีปฺติมฺ || 
58.  [35]    .................................. 

 ................. ทุรฺวรยฺยวิกีรฺณฺณกีรฺติรฺ 
 ทศาณนนฺ ทุรฺหฺฤทมฺ อนฺนินาย  || 

59  น สฺวีจิกีรฺษุรฺ ยุธิ จกฺริจกฺรํ   
 พชฺรญฺจ โน พชฺรภฺฤโต ปิ ชิษฺณุะ | 
 ยศฺ ศกฺติยุกฺโต นุ มเหศฺวราสฺตฺรํ 
 สุทุสฺสหํ ปฺราปฺย ชิตาริวรฺคฺคะ || 

60.  [36]    .................................. 
 ตนฺ ตฺวฺ อสฺย วิลาสินีนามฺ 
 อภิทฺยตาราทฺ ธฺฤทยมฺ สฺวยญฺ จ || 

61.  โย มถฺยมานสฺ สมเร ริวีไรรฺ   
 คฺคามฺภีรฺยโยคานฺ น ชเหา ปฺรสาทมฺ | 
 หฺรโท หิ กาลุษฺยมฺ อุไปติ โภคาตฺ 
 สฺตมฺเวรไมรฺ อมฺวุนิธิรฺ นฺน ชาตุ || 

62.  [37]    ...........................................  
 ทิทฺยุเต วิทฺยุทฺ อิว สผุรนฺตฺย- 
 ชิหฺวาปิ ชิหฺเวว ภุโชรคสฺย || 

63.  สฺนิกฺธาสิปาตปฺรติฆาตหาเน   
 มุษฺเฏรฺ ลฺลฆุตฺวาตฺ สฺมฺฤติวิภฺรมาทฺ วา | 
 ปุนหฺปฺรหาเรณ กฺฤเต ริปาเต 
 ภุชาปวาทํ พุภุเช ภฺฤศํ ยะ || 

64.  [38]    ................................................   
 ................................................ | 
 ทิวฺยางฺคนานามฺ อวตารณารฺถํ 
 เสาปานสํปตฺติมฺ อิวากโรทฺ ยะ || 

65.  รนฺเธฺร ภิโยคํ นิชปกฺษรกฺษํา   
 วิภชฺย โย ทูษณสาธนาภฺยามฺ | 
 หฺฤโตตฺตรปฺรากฺรมมฺ อาตตาน 
 กุรฺวนฺ ปฏุนฺ นิษฺปฺรติภํ วิปกฺษมฺ || 

66.  [39]    .................................................   
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 .................  ตตยา ผลตฺวมฺ | 
 วิเธรฺ วฺวิเธเย วิปรีตวฺฤตฺเตรฺ 
 วฺฤตฺตํ กฺฤตี โย นุจการ ยุทฺเธ || 

67.  สขฺยานุนีตาปิ สทาภิมุขฺเย  
 ปฺราคลฺภยมฺ อิจฺจฺฉตฺยฺ อปิ ศตฺรุเสนา | 
 ปรางฺมุขี วีกฺษฺย พภูว ทูราทฺ 
 วธูรฺ นฺนโวเฒว สมิทฺรเตา ยมฺ || 

68.  [40]    ..............................................   
 ศลิษฺเฏ มหาเชา วิชยกฺริยาญฺ จ | 
 นาปารฺถโก วิกฺรมสํปทฺ เอติ 
 โย ยุกฺตมฺ อุกฺตะ ขลุ ยุกฺติวิทฺภิะ || 

69.  ทุรฺคฺคาภิสํปรฺกฺกวิวรฺณฺณเทโห 
 คุหานนาโลจนโลลทฺฤษฺฏิะ | 
 ยสฺยาริสํโฆ มฺฤคกฺฤตฺติวาสา 
 วเน สถิตะ สฺถาณุสโม ปฺยฺ อนีศะ || 

70.  [41]    ............................... วรสฺย 
 มโนรโถ ยสฺย วฺฤถา พภูว | 
 โนรฺววิ ยทุรฺวฺวีวิชิคีษุตายํา 
 วทนฺยตายามฺ อปิ นาลมรฺถี || 

71.  เปฺรงฺขตฺปฺรรูฒสฺผุฏวิทฺรุเมาโฆ 
 หเรสฺ สมากฺรานฺตินิมคฺนนาคะ | 
 อนฺตรฺวฺวไนรฺ ทุรฺคฺคตยาพฺธิตุลฺโย 
 ยสฺยาริเทโศ ปิ ชหาติ ลกฺษฺมีมฺ || 

72.  [42]    ............................ รฺถสิทฺธิมฺ 
 อุทฺโยคยุกฺตสฺ ตฺริคณสฺย วฺฤทฺไธฺย | 
 ทิศศฺจตโสฺร วิทิตปฺรยามา 
 ชคฺราห วิทฺยา อิว วาลภาเว || 

73.  กฺฤตาวกาศํ ภุวเน วิภุตฺวาทฺ 
 อสฺปฺฤษฺฏมฺ อนฺไยรฺ คุณิภิรฺ มหียะ | 
 สํวฺยศฺนุเต ศพฺทคุณานุวนฺธํ 
 ยโศ ยทียํ ขมิวากลงฺกํ ||  
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74.  [43]    .............. กฺษยกรฺศิตางฺคี̊ 
 ปฺรากฺ สุศฺรุตาจารวิจารณาภิะ |   
 นิศฺเศษโทษกฺษฺปเณ ติทกฺโษ 

 ยษฺ ษฑฺรสางฺไครฺ ธรณี̊ ปุโปษ || 
75.  ตทฺ เอว เตโช วิชิตานฺยเตะ  
 ปูรฺวฺวํ มหนฺมณฺฑลมฺ เอว ตจฺ จ | 

 ภฺฤศนฺ ทิทีเป มหทาธิปตฺยํ 
 ยะ ปฺราปฺย ภาสวานฺ อิว มธฺยมฺ อหฺนะ || 

76.  [44]    −  −   นาทฺรีนฺทฺรมฺ อุทีรฺณฺณสึหํ 
 ยตฺราธิรูเฒ สติ ตีวฺรธามฺนิ | 
 น ตารกาะ เกวลมฺ อสฺตภาโส  
 ปตนฺ นฺฤปาณํา มณิเมาลโย ปิ || 

77.  เอกตฺร ศุเภฺร ปิ ศศางฺกโศเภ 
 สมุทฺธฤเต ยสฺย มหาตปเตฺร | 
 มหีมฺ อเศษํา ปฺรวิหาย ตาปสฺ 
 สมาสสาท ทฺวิษตํา มนําสิ  || 

78.  [45]    จิราย ยทฺรูปนิรูปเณจฺฉา 
 สญฺโจทิตา นูนมฺ อเศษโลกาะ | 
 มไขรฺ อสํไขฺยรฺ อนิเมษภูยํ 
 ภูโย ภฺยวาญฺฉนฺ นิชวาญฺฉิตาปฺตฺไย  || 

79.  ลกฺษมีนฺ ทิทฺฤกฺษุสฺ สหชํา สุหฺฤตฺสุ  
 ยถากฺรมํ ส กฺรมยาญฺจการ | 
 สทรฺปฺปณํา โย มณิทรฺปฺปเณษุ 
 จฺฉายามฺ อิว สฺวํา ปริภุกฺตภูษะ  || 

80.  [46]    ยสฺยาติเตชิษฺฐตยาส นีติรฺ 
 นฺนิตานฺตมฺ ฤชวี น ยถา ปเรษํา | 
 มุกฺตฺวารฺกฺกจนฺเดฺรา น คติรฺ คฺรหาณํา 
 ปฺรตีปวกฺรานฺยตมสฺย กสฺย  || 

81.  สนฺมนฺตฺรมูไลศฺ จตุรศฺ จตุรฺภิสฺ   
 สามาทิภิรฺ ยฺโย วิวิธปฺรโยไคะ | 
 อปายสํโรธิภิรฺ อภฺยุปาไยรฺ 



307 
 

 

 เวไทศฺ จ สํสาธยติ สฺม สิทฺธิมฺ || 
82.  [47]    สทาปิ มูลปฺรกฺฤติะ ปฺรตีตศฺ   

 จิตฺรมฺ มหตฺ กรฺมฺม จ ทรฺศยนฺ ยะ |    
 ษาฑฺคุณฺยโยคาทฺ ตฺริคุณํ ปฺรธานมฺ 
 อตุลฺยมฺ อาจษฺฏ วินาปิ วาจา || 

83.  ปฺราเยณ ชิหฺโม ปิ วิธิรฺ วฺวิเธเย   
 มนฺตฺรปฺรภูตฺสาหวิเศษศกฺติะ | 
 อปายทฺฤเษฺฏะ ปฺรติกูลปกฺเษ 
 นุกูลยามาส ภิเยว ยสฺย || 

84.  [48]    ตฺริวรฺคฺคสํสรฺคฺคสุหฤทฺภิรฺ อาราทฺ   
 ราษฺเฏฺร คุเณาไฆรฺ อวภรฺตฺสฺยมานาะ | 
 โทษา รุเษวาศุ วิปกฺษปกฺษมฺ 
 อศิศฺริยนฺ ยสฺย คุณาศฺรยสฺย || 

85.  นิรฺภิทฺย สทฺยะ สฺวมฺ อวทฺยมฺ อุทฺยนฺ   
 โย นฺยายิโน นฺยานฺ วินินาย ยุกฺตฺยา | 
 ตมําสฺยฺ อปิ ฆฺนนฺ สกลํ กลงฺกมฺ 
 อุเปกฺษเต สวํ กฺษณทากโร หิ || 

86.  [49]    สุศาสนาทฺ อวฺยสนาจฺ จ ยสฺย   
 ปฺรชา สุชาตา น วิปตฺติศงฺกา | 
 อชาตศโตฺรรฺ อปิ ราชปุตฺรี 
 ทุศฺศาสนาตฺ ปฺราป ปรํา ปุรารฺตฺตึ || 

87.  ฉิทฺรปฺรตีกฺษา ปฺรศมาตฺตศีลาสฺ   
 สุทุรฺทฺธราะ ขณฺฑิตธามภิศฺ จ | 
 ยํ ปารฺถิวํ ปาตฺรมฺ อวาปฺย ลกฺษมฺยสฺ 
 เสฺถษฺฏา อิวาปสฺ สุวิทคฺธมฺ อาสนฺ || 

88.  [50]    ยศฺ ศกฺติสึหีมฺ ปริตศฺ จรนฺต̊ี   
 วิทฺราวฺยหึสฺรามฺ อริวรฺคฺคมารฺคฺเค | 
 วฺฤเษณ โยคาทฺ อุทิตปฺรชํา ตํา 

 ปุโปษ ลกฺษมี̊ มหิษีมฺ อวาปฺย || 
89.  อชีคณตฺ สูริคโณ ติราชฺญำ   

 สหสฺรโทษนฺ ธุริ การฺตฺตวีรฺยยมฺ | 
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 ยทา ตทา สรฺวฺวคุไณรฺ อนูเน 
 นูนํ กถา กา ปุนรฺ เอว ยสฺมินฺ || 

90.  [51]    ทิวะปฺฤถิโวฺยรฺ อปิ คียมานญฺ   
 ชิษฺโณรฺ ยโศ ปฺยฺ อรฺชฺชิตวีรฺยฺยสํปตฺ | 
 กรฺณฺณาสุขํ โศฺรตฺรสุขสฺย ศงฺเก 
 ยสฺโยปมารฺหํ ยศโส น ชาตมฺ || 

91.  อากฺรานฺตทิคฺโวฺยมฺนี ปโยมุจีว   
 ปฺราครฺชฺชิเต ยสฺย ยศสฺยฺ อนาตฺตมฺ | 
 น เกวลํ รตฺนมฺ อุปายนนฺ ทฺรากฺ 
 ปฺราทาทฺ คชาทฺยญฺ จ วิทูรภูมิะ || 

92.  [52]    ลกฺษาทฺธฺวโรตฺไถะ สฺถคยทฺภิรฺ อาศา   
 ธูไมรฺ นิรุทฺธฺวารฺกกรากไรรฺ ยฺยะ | 

 ทิวญฺ จ ศาตกฺรตวีญฺ จ กีรตฺต̊ี 
 มลีมสตฺวํ ยุคปนฺ นินาย || 

93.  ยทฺธูมสนฺทรฺศนโต นุมานมฺ  
 อคฺเนศ ตทฺ เอวาวฺยภิจารมฺ อุกฺตมฺ |   
 นวนฺ ตุ ตทฺ ยนฺ มขธูมทฺฤเษฺฏา 
 วฺฤเษฺฏรฺ วสูนามฺ อนุมานมฺ เอว || 

94.  [53]    สฺวยํปฺรปนฺนาภิรฺ อยาจมานํ   
 ปูรฺณณํ สุสํปทฺภิรฺ อิวาทฺภิรฺ อพฺธิมฺ | 
 ริกฺโต ปิ ยํ ปฺราปฺย ยเถษฺฏปูรฺณฺณะ 
 ปุนรฺ วฺววรฺษาภฺร อิวารฺถิสารฺถะ || 

95.  จกฺษุรฺมโนหารฺยฺยฺ อปิ ทรฺศยศจฺ จ   
 กราคฺรโศภามฺ อปิ สทฺรสารฺทฺรมฺ | 
 ยสฺเยนฺทุวิมฺวํ ศุภรงฺควฺฤตฺเตรฺ 
 นฺฤตฺโตปมารฺหนฺ น กุรงฺคทุษฺฏมฺ || 

96.  [54]    ฉายาศฺริโต ปยฺ อนฺยนฺฤโป วิเชตํุ   
 ทฺฤปฺตทฺวิโษ ลํ กิมฺ อุต สฺวยํ ยะ | 
 อาสฺตํา รวิสฺ สํกฺรมิโตรุเตชาศฺ 
 จนฺทฺโร น กึ สนฺตมสานฺยฺ อุทสฺเยตฺ || 

97.  สนฺทรฺศยามาส ตถานฺยภูษา   
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 น ภูริโศภํา มณิทรฺปฺปณญฺ จ | 
 ราชฺญำ ยถาชฺญานิชกรฺณฺณปูรี- 
 กฺฤตา ยทียา นขทรฺปฺปณศฺรีะ || 

98.  [55]    อนฺโย ปิ สนฺ เกนจิทฺ เอว ตุลฺโย   
 คุเณน โน ยนฺมหิมานมฺ อาป | 
 นฺฤตฺตวฺรโต ยาติ หิ นีลกณฺโฐ 
 น ตาวไตเวศฺวรตํา มยูระ || 

99.  สทาคติะ เสฺนหกรี วิภุตฺวํ   
 พิภฺรตฺยฺ อทภฺรํ ทธตี ปฺรกาศมฺ | 
 ปฺฤถฺวี ยทียา รจนาญฺ ชวตฺสุ 
 ธตฺเต มหาภูตมยีว กีรฺตฺติะ || 

100.  [56]    วทนฺยตาเศารฺยฺยวปุรฺวฺวิลาส-   
 คามฺภีรฺยฺยมาธุรฺยฺยทยาทโย เย | 
 เตษามฺ อิไวโก นิลยะ ปฺรยตฺน- 
 ธิยาธิโก โย วิทเธ วิธาตฺรา || 

101.  ปฺรตีตวีรฺยฺโย ภุวิ การฺตฺตวีรฺยฺโย   
 วีรฺยฺยํ ยทียํ ทฺวิภุโชรฺชฺชิตํ ปฺรากฺ | 
 วีเกฺษต เจทฺ อาตฺมภราย ชนฺเย 
 มนฺเยต มนฺเย สฺวสหสฺรหสฺตานฺ || 

102.  [57]    ทูราตฺ ปฺรตาไปรฺ ทฺทฺวิษตํา วิเชตุรฺ   
 ยสฺย สฺวยุทฺธนฺ นิตรานฺ ทุราปมฺ | 
 คนฺธทฺวิปสฺเยว มโทตฺกฏสฺย 
 วิตฺราสิตานฺยทฺวิรทสฺย คนฺไธะ || 

103.  วิหาย สงฺคํ ปรเทวตาสุ   
 ศฺรทฺธา จ ภกฺติศฺ จ ปรา ยทียา | 
 ศฺรีกณฺฐมฺ อุตฺกณฺฐตยา ปฺรปนฺเน 
 คงฺคาภวานฺยาวฺ อิว เทวเทวมฺ || 
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ด้านที่ 2 (B) 
 

104.  [1]      เสานฺทรฺยฺยสรฺคฺค ...   ... วิธาตา..  −  − |   
 ชาตรูปมยสฺตมฺภํ ยมฺ เอกํ ภุว −  − || 

105.  อิตฺถํ กฺฤโต มยา กาโม ทคฺธะ กิล ปินากินา |   
 อิตีเวศฺวรตานฺ นีโต วิธาตฺรา โย ติสุนฺทระ || 

106.  [2]      ...   ...   ...  วิทฺยา   ...   ... |   
 ...   ...   จตุราสฺยปฺรชาปติมฺ || 

107.  ลกฺษมี̊ วกฺษสฺสฺถเล กฺษิปฺตฺวา กีรฺตฺตึ ปาเร ปโยนิเธะ |   
 วิทฺยยา กามโต เรเม วฺฤทฺธไยว ยุวา ปิ ยะ || 

108.  [3]      ชุโคปา คํา วศิษฺฐสฺย ทิลีปะ ปรากฺ ปฺรเชจฺฉยา |   
 ลพฺธฺวา ปฺรชาสฺ สฺววีรฺยฺเยณ ภารฺควียสฺ  ตฺ ... มฺ || 

109.  ภุวนาปฺลาวโนทฺเวเล ยตฺกีรฺตฺติกฺษีรสาคเร |   
 ฉายาวฺยาเชน ภูรฺ ภีตฺยา นูนมฺ อินฺทุมฺ อุปาศฺรีตา || 

110.  [4]      สหสฺรโภคภริโต ว  ...   ...   ภโว ปิ ยะ |   
 อนนฺตคุณยุกฺโต ปิ วินตารฺตฺติหิโต ภฺฤศมฺ || 

111.  อุรฺวฺวีมฺ อาวฺฤณฺวตามฺโภธิ-เมขลาโภคมณฺฑิตามฺ |   
 เอกจฺฉเตฺรณ มหตา เมรุรฺ ยฺเยน วฺฤถากฺฤตะ ||  

112.  [5]      กลิกณฺฏกสํปรฺกฺกาทฺ อาสฺขลนฺ ปาทหานิตะ |   
 ธรฺมฺมะ กฺฤตารฺถตารสฺ ตุ ยํ สมาคมฺย สุสฺถิตะ || 

113.  ยสฺย วีรฺยฺยานิโลทฺธูโต ธามธูมธฺวโช ยุธิ |   
 ทฺวิฑฺวธูนํา วิธูโม ปิ วาสฺปธารมฺ อวรฺทฺธยตฺ || 

114.  [6]     อจิรภานิภาริศฺรีสฺ เสฺถยสฺยา ทฺ... ยมฺ อาศฺริตา |   
 คุณานุวนฺธวทฺธาปิ กีรฺตฺติ   ...   ปฺรทิคฺทฺรุตา || 

115.  รูฒะ ศฺรีนนฺทเน ยสฺย รเณ รกฺตาสิปลฺลวะ |   
 วาหุกลฺปทฺรุโม ทิกฺษุ ยศะปุษฺปมฺ อวากิรตฺ || 

116.  [7]      ยทฺยาเน ทฺฤปฺตทนฺตีนฺทฺรทนฺตนิรฺฆาตตาฑิตา |   
 รุเษโวรฺวฺวี มหาสตฺวานฺ รชสาตนฺทฺรมฺ อาวฺฤโณตฺ || 

117.  สมิทิทฺเธ กฺฤปาณาเคฺนา มนฺตฺรสาธนวฺฤงฺหิตะ |   
 หฺฤตฺวาริวกฺตฺรปทฺมานิ ยสฺ สํราชฺยมฺ อชีชนตฺ || 

118.  [8]      ทฺฤโฒ ปฺยฺ อธฺฤษฺยสตฺโว ปิ ตุงฺโค ปฺยฺ อุนฺมูลิเต |   
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 มถเน นนฺตวีรฺยฺเยณ โย น ภูภฺฤตฺกุโลทฺคตะ || 
119.  ตฺฤษิเตว  ทฺวิษํา ลกฺษมีะ ปฺลุษฺฏา เตโชคฺนินา ภฺฤศมฺ |   

 ยสฺย ปุษฺกรชํา ธารํา ปฺราปฺย จิเกฺษป น กฺษณมฺ || 
120.  [9]      ปาทามฺวุชรโช ยสฺย จริตานุกฺฤเตรฺ อิว |   

 ...   ภูภฺฤทฺวารางฺเคษุ ปทํ ทตฺวา ศฺริยนฺ ทเธา || 
121.  นิทฺราวิทฺราณทฺฤกฺ สฺตฺรีวชฺ ชฏเรณาวหตฺ ปฺรชาะ |   

 หริรฺ ยฺยสฺ ตุ หฺฤไทเวศสฺ สุโวธสฺผุฏเปารุษะ || 
122.  [10]    ทฺฤปฺตารีนฺทฺรํ วิชิตฺยาเชา โย นุชคฺราห ตตฺกุลมฺ |   

 ...   ...   ...   รฺ ภินฺเนเภนฺทฺโร มฺฤคาธิปะ || 
123.  นิสฺตฺริงฺศวลฺลภํ วทฺธวา คุณยุกฺไตสฺ ตุ มารฺคฺคไณะ |   

 ฤชุภิรฺ ยฺโย วิชิตฺยารีนฺ เภเช รฺถานฺ สทฺคุไณรฺ อิว || 
124.  [11]    นิปีตนฺ นีลกณฺเฐน กณฺฐาลงฺกฺฤตเย วิษมฺ |   

 วิวุธานํา   ...   รฺถนฺตุ   ...โอ   ทฺวานฺตํ วโจมฺฤตมฺ || 
125.  สานฺไทฺรฺ ยฺยสฺยาธฺวเร ธูไมรฺ อูรฺธฺวครุทฺธทฺฤษฺฏิภิะ |   

 วฺรทฺโธฺน ธุนาปิ ทิคฺภฺรานฺไตสฺ สฺวธุรฺยฺไยรฺ ภฺรามฺยเต ธฺรุวมฺ || 
126.  [12]    ส ...  ย ธาม ...โย ทฺวิฏฺสมิทฺภิสฺ สมินฺมเข |   

 อกฺษีณานฺ ทกฺษิณํา กีรฺตฺตึ ทิคฺทฺวิเชภฺยสฺ สมาทิษทฺ || 
127.  ทฺวิษตานฺ นฺยสฺตฺรศสฺตฺราณํา ปฺรณามศิถิลีกฺฤเต |   

 จาปไสฺยว คุเณ ยสฺย วิรติรฺ น ตุ ธนฺวินามฺ || 
128.  [13]    สุวฺฤตฺโต ปิ สุหฺฤทฺธฺฤทฺโย ภุโช ยสฺย มหีภุชะ |   

 ทุรฺหฺฤทามฺ อสุหฺฤทํา จ ปฺรตีตสฺ สรฺวฺวทา รเณ || 
129.  เอกทฺรวฺยาศฺริตํ ภาวํ ชฺญาตฺวา ทฺวิฑฺชาติภาวิตมฺ |   

 การฺมฺมุเกษูจิตงฺ กรฺมฺม สวิเศษํ วฺยธตฺต ยะ || 
130.  [14]    ศูลินาธฺยาสิตํา ภกฺติคมฺภีรํา ยสฺย หฺฤทฺคุหามฺ |   

 ตนฺเนตฺรานลภีตฺเยว วิวิศุรฺ นานฺยเทวตา || 
131.  รามาณํา หฺฤทยาราเม ติษฺฐนฺตํ กามตสฺกรมฺ |   

 ปฺรชิหีรฺษุรฺ อิวาศฺรานฺโต โย วิเวศ มุหุรฺ มฺมุหุะ || 
132.  [15]    โยโคทฺยโต ปิ ยศฺ ศานฺเตา นามฺไนว ทฺวิฑฺภยงฺกระ |   

 ทูราทฺ ธิ ราชสึหสฺย คนฺธํ ฆฺราตฺวา ทฺวิปา ทฺรุตาะ || 
133.  มนฺตฺรวีรฺยฺยปฺรโยคาฒฺยํ ปฺรปฺยานนฺยวเรว ยมฺ |   

 กฺฤตารฺถา กามทา ปฺฤถฺวี กรชามรฺทฺทมารฺทฺทวาตฺ || 
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134.  [16]    ยุกฺติรฺ เอตาวตา ตฺยกฺตา กานฺติรตฺเน ปิ ทรฺศิเต |   
 ยชฺ ชคจฺจิตฺตสรฺวฺวสฺวมฺ อาหฺฤตํ เยน สรฺวฺวทา || 

135.  นฺยสฺตศสฺโตฺร วเน สุปฺโต หริรฺ ยฺโยคปโร ปฺยฺ อชะ |   
 กานฺตารฺทฺธางฺศธโร รุโทฺร ยญฺ ชิคีษุํ สฺมรนฺนฺ อิว || 

136.  [17]    สฺผุฏาสีนฺทีวรสฺรสฺต-รกฺตมธฺวาสเวจฺฉยา |   
 ทฺวิฏฺฉฺรีรฺ ภฺฤงฺคีว พภฺราม ยสฺย โทรฺมฺราทสนฺนิเธา || 

137.  นกฺษตฺรกุลสํปนฺนํ ภูตานามฺ อวกาศกฺฤตฺ |   
 โวฺยเมวาริปุรํ ยสฺย ศพฺทมาเตฺรณ ลกฺษิตมฺ || 

138.  [18]    ศรากรฺมากุโล ยสฺย วาหินีทุรฺคฺคสํคตะ |   
 วเน ขฑฺคสหาโย ริสฺ สํยตฺสํสฺถ อิว ทฺรุตะ || 

139.  ไวริโณ ธฺยานนิรตา วีตราคา คุหาศยาะ |   
 ยสฺเยศสฺยางฺฆฺริโยเคน วินา นาลํ วิมุกฺตเย || 

140.  [19]    กาหํ ภรฺตฺตฺรา ปริตฺยกฺตา ศฺวาปไทะ สฺถาตุมฺ อุตฺสเห |   
 อิตีวาริปุรี ยสฺย ปฺราวิศทฺ ทาวปาวกมฺ || 

141.  ยสฺย สตฺววโต วีรฺยฺยํ รเณ ทฺฤษฺฏฺวา ทฺวิษทฺคณะ |   
 สตฺเวปฺสเยว สึหาทิยุกฺตมฺ อนฺววสทฺ วนมฺ || 

142.  [20]    มโทนฺมตฺโต ปิ ตุงฺโค ปิ นิโยโชฺย ธรฺมฺมสาธเน |   
 อิตีเภนฺทฺรคโณ เยน ทฺวิเชโภฺย ทายิ ภูริศะ || 

143.  วิภกฺติปฺรกฺฤตีนํา ยสฺ สปฺตธา วิทธตฺ ปเท |   
 ตทฺธิตารฺถปรศฺ จาสีทฺ อาคมาขฺยาตกฺฤตฺยวิทฺ || 

144.  [21]    ปฺรตาปานลสนฺตปฺตา ศงฺเก ทาหาภิศงฺกยา |   
 อาปฺลาวิตาสกฺฤทฺ ธาตฺรี เยน ทานามฺวุวฺฤษฺฏิภิะ || 

145.  สุมโนหาริณี ยสฺย คุไณรฺ ววทฺธา วิกาสินี |   
 โลกตฺรยศฺริยาทฺยาปิ กีรฺตฺติมาลา ธฺฤตาธิกมฺ || 

146.  [22]    ยสฺย สาครคมฺภีร-ปริขา ภสฺมสาตฺกฺฤตา |   
 จมฺปาธิราชนครี วีไรรฺ อาชฺญานุการิภิะ || 

147.  วิวรฺณฺเณา จรเณา ยสฺย นฺฤปเมาลิมณิตฺวิษา |   
 สรฺวฺววรฺณฺณานุรกฺตา ตุ นิรฺมฺมโลรฺวฺวี ภุโชทฺธฺฤตา || 

148.  [23]    กลิรฺ เอกานฺตวาโม ปิ ทกฺษิโณ ยสฺย ศาสฺเน |   
 ทฺรุตารีนฺ อนุทุทฺราว เตโชนลภยาทฺ อิว || 

149.  ตถา นีรนิเธรฺ ยเยน โกฺษณี นิษฺกณฺฏกี กฺฤตา |   
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 นาทฺยาปิ สฺขลิตา กีรฺตฺติรฺ ยไถกา สรฺวฺวโต คตา || 
150.  [24]    คุเณษุ มุขฺยยา วฺฤตฺตยา เคาณฺยา ทฺรวฺเยษฺวฺ อวรฺตฺตต |   

 คณนาปิ มตํ ยสฺย กาศฺยปียมฺ อนุชฺฌตะ || 
151.  ยถากามนฺ ทฺวิษทฺกามะ กฺว นิลีลฺโย นุ นิรฺภยมฺ |   

 ยทฺ ยสฺย ยาเน ธูลิภิะ สานฺธการีกฺฤตา ทิศะ || 
152.  [25]    ปฺราธฺวํ กฺฤตา สทา เปฺรมฺนา วิทคฺธทฺธิยมฺ อุตฺสุกา  |   

 น นิราสฺถต ยญฺ ชาตุ ราชวิทฺยา กุลางฺคนา || 
153.  สากฺษาตฺปฺรชาปติรฺ ทกฺโษ ทกฺษิณกฺษณมฺ อกฺษิโณตฺ |   

 สกลํ สกลงฺกํ ยะ กลิโทษากรํ กฺฤตี || 
154.  [26]    สทา กฺฤเต มขศเต ยสฺ ตไตรฺ ธูมนีรไทะ |   

 ศรทฺยฺ อปิ นภศฺ จเกฺร ปฺราวฺฤษีว มลีมสมฺ || 
155.  ปรสฺตรีวิมุโข โย ปิ สทาจารวิจกฺษณะ |   

 เกนาปฺยฺ อาเชา ปฺรศฺรีณํา ปาณิคฺรหวิธึ วฺยธาตฺ || 
156.  [27]    ยสฺเยนสฺยานฺยเตชําสิ เตชสา ชยโตทเย |   

 นูนมฺ อารฺวฺวานโล ทฺยาปิ ลีโน สฺปรฺทฺธิตยามฺวุเธา || 
157.  วทฺธา วิธาตฺราหีนฺเทฺรณ ริกฺตา นูนมฺ อิยนฺ ธรา |   

 เยน สฺวกีรฺตฺติรตฺเนน ปูรยิตฺวา วฺฤษางฺกิตา || 
158.  [28]    ภินฺเนภกุมฺภนิรฺมุกฺตา มุกฺตา เยน รณางฺคเณ |   

 เรชิเร วิธวาริศฺรีวาษฺปานามฺ อิว วินฺทวะ ||      
159.  กีรตฺตินาทามฺวุทธฺวาน   ...   ...  |   

 ...นฺ  ตฺริภุวนเกฺษเตฺร ธรฺมฺมวีชมฺ อวรฺทฺธยนฺ || 
160.  [29]    สึเหน โนปมานารฺโห ยสฺย เศารฺยฺเยณ สํยุเค |   

 ตถา หิ ยทฺภิยาราติรฺ อธฺยเศต คุหํา หเระ || 
161.  วานิราชีว ราชางฺศฺจ   ...   ...   ...   ... |   

 ...   ...   สโรชานิ นิรฺยฺยานฺติ มุขมณฺฑลาตฺ || 
162.  [30]    ...   ...   ...   ...   ...  เตโชนลสํคตา |   

 กลึ นฺยกฺกุรฺวฺวตี ยสฺย ราชฺยศฺรีรฺ ทมยนฺตฺยฺ อภูตฺ || 
163.  ยโศวิสฺตารสํกฺษิปฺตา กฺษิติรฺ ยฺยสฺย   ...   ...   ... |   

 ...   ...   ...   ...   ...  ...   ... || 
164.  [31]    ...   ...   ...   ...   ยมฺ เอกมฺ อติเตชสมฺ |   

 นูนมฺ อุลฺเลขิตสฺ ตฺวษฺฏฺรา ภฺรมมาโร ปฺยฺ อภาสฺกระ || 
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165.  โยคฺยํ วรํ ยมฺ อาสาทฺย มรฺตฺตฺยโลเก   ...   ...   ... |   
 ...   ...   ...   ...   ...  ...   ... || 

166.  [32]    ตารยิตฺรี ติตีรฺษูณํา คมฺภีราปนฺมหานทีมฺ |   
 เวทวฺยาสานฺ น สุษุเว ยสฺย วากฺ สตฺยวสฺยฺ อปิ || 
 … … … … … … … … … … … || 

167.  ฤชโว คุณสํปรฺกฺกาทฺ อาปทํา ปฺรติฆาตกาะ |   
 ...   ...   ...   ...   ...  ...   ... || 

168.  [33]    ชีรฺณฺณาหีนฺเทฺรณ วิธฺฤตา สาจเลยญฺ จเลทฺ อิติ |   
 ยูนิ นูนํ นฺยธาทฺ เวธา ยตฺตฺราหีเน วสุนฺธรามฺ || 
 … … … … … … … … || 

169.  วิภูติรฺ ภูตปูรฺวฺวาปิ ราชฺญาญฺ จ คุณสํหติะ |   
 ...   ...   ...   ...   ...  ...   ... || 

170.  [34]    สํภฺฤตาะ กฺษมาภฺฤตํา ลกฺษฺมีรฺ อาวาลฺยาทฺ กนฺยกา อิว |   
 ยถากาลมฺ อุปาไยรฺ ยฺโย นิรปาไยรฺ อุปายต || 

171.  ศพฺทศาสฺเตฺร ปฺยฺ อธีตี โย วินา ทฺวิรฺวฺวจนํ คุโระ |   
 ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... || 

172.  [35]    ยสฺโยปมานํ สญฺชาตนฺ น กิญฺจิทฺ คุณวิสฺตไระ |   
 วุทฺธฺวา เวาทฺธํ มตํ เมเน นฺยตีรฺไถรฺ อปิ นานฺยถา || 

173.  กาลโทษามฺวุเธา มคฺนา ทุรฺคฺเค คมฺภีรภีษเณ |   
 ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... || 

174.  [36]    ศุภํ ศุภํยุนา ยูนา มนุวรฺตฺมานุวรฺตฺตินา |   
 รสายนํ วินา ภาวิ เยน วรฺษียสาชรมฺ || 

175.  วิษฺวคฺวิกีรฺณฺไณรฺ ยฺยุคปทฺ ยสฺย เตโชภิรฺ อุชฺชฺวไละ |   
 ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... || 

176.  [37]    ราชฺญำ กฺฤตฺยมฺ อิติ ชฺญาตฺวา ยสฺย ทุรฺคฺคสมาศฺรยะ |   
 น ทานวภยาทฺ อพฺธิมฺ อธิเศเต ริปุรฺ มฺมโธะ || 

177.  อปิ กามาทโย โทษาสฺ สฺถาเน เยน นิโยชิตาะ |   
 คุ..   ...   ...   ...   ...   ...   ... || 

178.  [38]    มนีษิภิรฺ มฺมโนหตฺย ปิวทฺภิศฺ จริตามฺฤตมฺ |   
 อติปานาทิโวทฺคีรฺณฺณมฺ ยสฺย กาวฺไยรฺนฺนิไชะ สห || 

179.  โทษานฺธการวหุลญฺ ชคชฺ ชาตํ ยถา ยถา |   
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 ยสฺย   ...   ...   ...   ...   ...   ... || 
180.  [39]    ธรฺมฺเมณ สํสฺตูตานํา โย นิษิทฺธฺยชคตามปิ |   

 วินาศเหตุนฺ นาตสฺเถ กฺษณภงฺคปฺรสงฺคิตามฺ || 
181.  อเนกกฺรตุรฺ อปฺยฺ อุจฺไจะ-ปโท โคปติรฺ อปฺยฺ อคาตฺ |   

 อโกฺรธนสฺย ...   ...   ...   ...   ... || 
182.  [40]    ภฺฤคุมาตฺรมฺ อปิ ปฺราปฺย วหฺเนะ ปฺรติหตํ ปุรา |   

 เตชสฺ ตฺวฺ อธากฺษีทฺ ยสฺยาปิ มหานฺตํ วาหินีปติมฺ || 
183.  วทานฺยสฺ สฺวศฺรียญฺ จเกฺร สุหฺฤตฺสาธารณีมฺ หริมฺ |   

 วโกฺษนิกฺษิปฺตลกฺษฺมี   ...   ...   ...   ... || 
184.  [41]    ตรฺโษ หรฺเษณ สํปฺราปฺย วฺยนียต วนีปไกะ |   

 ยํ มหานฺตํ หฺรทมฺ อิว ปฺรสนฺนํ สฺผุฏปุษฺกรมฺ || 
185.  อสูรฺยฺยมปศฺยมฺ อสุหฺฤตฺ-สฺตฺรีวกฺตฺรกุมุทากรมฺ |   

 อุจฺไจะ สํโกจยามฺ อาส ...   ...   ... || 
186.  [42]    ปตจฺฉิลีมูขจฺฉายา-จฺฉนฺนทฺวิฑฺวทนามฺวุเช |   

 รราช ราชหํโส ยศฺ จรนฺ รณมหาหฺรเท || 
187.  สํมุขีโน รณมุเข ยสฺย นาสีทฺ อสีทตะ |   

 เปฺรงฺขตฺสฺวขฑฺคสํกฺรานฺตํ ปฺร...   ... || 
188.  [43]    ธนุรฺทฺทรฺศนมาเตฺรณ ตีรฺถธฺวงฺกฺษา ทฺวิโษ ทฺรุตาะ |   

 กามํ ปุโร น ยสฺยาเชา ภุชงฺคาริรฺ อปิ สฺถิตะ || 
189.  สาลกานนรมฺยํา ยะ สฺผุฏปุษฺปศิลีมูขํา |   

 ทฺรุเตภฺยะ ปฏว̊ี ทฺวิฑฺภฺโย โยทฺธฺฤทฺโภฺย   ... || 
190.  [44]    โปฺรลฺลสตฺ-กีจกศตา กงฺกาทิภิรฺ อุปาศฺริตา |   

 ศูนฺยาปฺยฺ อริปุรี เยน วิราฏนครี กฺฤตา || 
191.  เกวลํ ราชนาคานํา วีรฺยฺยํ มนฺตฺร อิวาหรตฺ |   

 โย นาทฺยูนตยา ปฺราณานฺ กฺษิปนฺ ตารฺกฺษย อิวาพเภา || 
192.  [45]    ทฺฤษฺตฺวา ยสฺยาธฺวรํ ศกร-ยโศวิภฺรํศศงฺกยา |   

 ธูมสฺปรฺศจฺฉลานฺ นูนมฺ อุทศฺรุนยนา ศจี || 
193.  รุทฺธานฺยเตชโส ยสฺย ปาทจฺฉายามฺ อศิศฺริยนฺ |   

 เมโรรฺ อิเวลาปตยะ สิตจฺฉาตฺรตฺยโช นิศมฺ || 
194.  [46]    สฺฤเษฺฏา จนฺทรารฺกฺกโยรฺ ธาตานาทราทฺ อิว ภินฺนโยะ |   

 ยมฺ เอกนฺ ตปนาหฺลาท-สมรฺถมฺ อสมํ วฺยธาตฺ || 



316 
 

 

195.  อุปานฺตเสวํา วาญฺฉนฺตฺโย ยตฺปาทนฺ ตีวฺรเตชสมฺ |   
 เมาลิรตฺนปฺรภามฺโภภิรฺ อสิญฺจนฺ ภูปปงฺกฺตยะ || 

196.  [47]    นวํ ปฺริยมฺ อโห โลเก ยทฺ วิหาย ธนุสฺ สฺมระ  |   
 อุนฺมฺมาถางฺคนาจิตฺตํ ยกานฺตฺยานุปมานยา || 

197.  สฺผุฏาษฺฏทิกฺปฺรานฺตทเล เหมไศโลรุกรฺณฺณิเก |   
 ยโศ คนฺธายต ยสฺย ภุวไนกสโรรุเห || 

198.  [48]    อุทฺวานฺตราคาะ สฺผุริตา ยสฺยางฺฆฺรินขรศฺมยะ |   
 อสฺปรฺทฺธนฺต นโตรฺวฺวีนฺทฺร-เมาลิรตฺนมรีจิภิะ || 

199.  อนฺวรุทฺธฺยต ยสฺยาชฺญำ ผลปฺรสวสํปเท  |   
 อาชนฺมวนฺธฺยศฺ จูโต ปิ วศิษฺฐสฺย ทิลีปวตฺ || 

200.  [49]    สหสฺรมุขสํกีรฺตฺตฺยํ คมฺภีรํ คุณวิสฺตรมฺ |   
 ยสฺย ภาษฺยมฺ อิว ปฺราปฺย วฺยาขฺยาขินฺนาปิ ธีมตามฺ || 

201.  ศฺรีมตฺ-สิทฺเธศฺวรํ ลิงฺคํ สิทฺธศิวปุเร คิเรา |   
 วรฺทฺธยามฺ อาส โย โภไครฺ อปูรฺวฺไวะ ศิวิกาทิภิะ || 

202.  [50]    ตตฺราปิ ลิงฺคํ ศรฺวฺวสฺย ศรฺวฺวาณีปฺรติเม ศุเภ |   
 ยสฺ สมฺยกฺ สฺถาปยามฺ อาส ปิตฺฤณานฺ ธรฺมฺมวฺฤทฺธเย || 

203.  ยทุปกฺรมมาเสว ศฺรี-ภเทฺรศฺวรศูลินะ |   
 โภโค นฺยตฺราปิ เทวานฺ ยะ ปูชาภิรฺ อุทมีมิลตฺ || 

204.  [51]    วิวฺฤทฺธึ ธรฺมฺมสินฺธูนํา ศฺรีนฺทฺรวรฺมฺมาทิภูภฺฤตามฺ |   
 สฺวมณฺฑลสฺย จ สมํ ยศฺ จเกฺร นฺฤปจนฺทฺรมาะ || 

205.  ยโศธรตฏากสฺย ทกฺษิเณนาปิ ทกฺษิณะ |   
 ยศฺ เศาริเคารีศนิมาะ ศมฺโภรฺ ลฺลิงฺคมฺ อติษฺฏิปตฺ || 

206.  [52]    ส โสมวํศามฺวรภาสฺกรศฺ ศฺรี- 
 ราเชนฺทฺรวรมฺมา ตทฺ อิทนฺ นฺฤเปนฺทฺระ |   
 สฺวรฺคฺคาปวรฺคฺคาธิคมสฺย ลิงฺคํ 
 ลิงฺคํ ปฺรติษฺฐาปิตวานฺ สฺมราเระ || 

207.  สํปฺราปฺตโยะ ปฺราปฺตยศาสฺ สฺวปิโตฺร- 
 ภุวะ ปติสฺ โส ปิ ภโวทฺภเวน |   
 สํสฺถานตํา สฺถาปิตวานฺ สฺถิติชฺโญ 
 นิเม อิเม เทฺว ศิวโยศฺ ศิวาย || 

208.  [53]    มหาภุชสฺ โส ปิ จตุรฺภุชสฺย 
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 นิมานฺ อิมามฺ อวุชชนฺมนศฺ จ |   
 อติษฺฐิปนฺ นิษฺฐิตราชกฺฤตฺโย 
 ลิงฺคานฺ ยถาษฺฏาวฺ อปิ จาษฺฏมูรฺตฺเตะ || 

209.  รตฺโนลฺลสทฺโภคสหสฺรทีปฺตํ 
 ส จาปฺยฺ อหีนํ ทฺรวิณสฺย ราศิมฺ |   
 อเศษมฺ อปฺยฺ เอษฺวฺ อทิเตว เศษมฺ 
 เทเวษุ เทเวนฺทฺรสมานวีรฺยฺยะ || 

210.  [54]    ส กลฺปยามฺ อาส มเหนฺทฺรกลฺปสฺ 
 สทา สทาจารวิธึ วิเธยมฺ |   
 ไศวศฺรุติสฺมฺฤตฺยุทิตํา สปรฺยฺยํา 
 ปรฺยฺยาปฺตมาสามฺ อิห เทวตานามฺ || 

211.  ส จาปิ วาจสฺปติธีสฺ สุธีรนฺ 
 ธรฺมฺมานุคนฺ ธรฺมฺมภฺฤตํา ปุโรคะ |   
 ตานฺ ภาวิโน ภาวิตราชธรฺมมานฺ 
 อิทํ วโจ โวจต กมฺวุเชนฺทฺรานฺ || 

212.  [55]    รกฺษฺยสฺย สํรกฺษณํ ...   ...ยตฺ 
 ส กฺษตฺรธรฺมฺโม วิทิโต ยทา วะ |   
 ปุณฺยนฺ ตทฺ เอตตฺ ปริรกฺษเตติ 
 วิชฺญาปนา สาธยตีว สิทฺธมฺ || 

213.  ธรฺมฺโม ยุเค สมินฺ สฺถิรมฺ เอกปาตฺ ส 
 กถํ สมสฺถาสฺยต สุสฺถิโต ยมฺ |   
 ภวาทฺฤศํา ศาสฺตฺรทฺฤศํา ส โน เจนฺ 
 มหาภุชสฺตมฺภมฺ อุปาศฺรยิษฺยตฺ || 

214.  [56]    ธรฺมฺมาปทสฺ สาธุ ...   ...   กาปิ 
 ลชฺเชต กรฺตฺตา กิมฺ อุต สฺวยญฺ จ |   
 รกฺษาธิการี นฺฤปติรฺ วฺวิเศษาทฺ 
 อิติ ปฺรตีตมฺ ภวตามฺ อิทนฺ ตตฺ || 

215.  สนฺโต ยโศธรฺมฺมธนา น วาหยํ 
 ธนํ ธนาเยยุรฺ อิหาตฺมโน ปิ |   
 ปฺราคฺ เอว เทวาทิธนํ สตํา โว 
 วินิศฺจโย ยนฺ นนุ วทฺธมูละ || 
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216.  [57]    ตถาปิ ภูย    ยามิ ยุษฺมําสฺ 
 ตทฺ อกฺษตํ รกฺษต ปุณฺยมฺ เอตตฺ |   
 มา หารฺษฏ เทวสฺวมฺ อิติ ปฺรกาศํ 
 น ธรฺมฺมเหโตะ ปุนรุกฺตโทษะ || 

217.  อภฺยรฺถิโต สูนฺ อปิ สํปฺรยจฺเฉน 
 มหานฺ มหิมฺนา กิมฺ อุต สฺวกฺฤตฺยมฺ |   
 อตศฺ จ วิสฺรมฺภวลปฺรคลฺภา 
 วากฺ ปฺรารฺถนาภงฺคภโยชฺฌิไตษา || 

218.  [58]    ศากาพฺเท คณฺยมาเน กฺฤตนควสุภิรฺ มาฆมาสสฺย ปุเณฺย 
 ศุกฺลสฺไยกาทศาเห นิมิษมฺ อปิ ภเว ยาติ วรฺษารฺทฺธมฺ อินฺเทา |  
 อรฺจฺจาภิศฺ เศาริเคารีคิริศกชภุวํา สารฺทฺธมฺ อรฺทฺเธนฺทุเมาเลศฺ 
 ศฺรี-ราเชนฺเทฺรศฺวราขยํ สฺถิติมฺ อกฺฤต ปรํา ลิงฺคมฺ อเตฺรทมฺ อาภิะ || 
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