คําจารึก

คําแปล

คําอ่ าน : อําไพ คําโท (พ.ศ. ๒๕๒๙)
๑. นโมสฺตุ ศวฺทเทหาย
ศวฺทาตีตาย ศมฺภเว
สฺวรฺ คฺคาปวรฺ คฺคนฺททโต
วฺรหฺมโณ …… ฯ

คําแปล : อําไพ คําโท (พ.ศ. ๒๕๒๙)
๑. ขอความนอบน้ อมจงมีแด่พระศิวะ ผู้ทรงมีเสียงเป็ นร่ าง มีเสียง
อันล่วงลับแล้ ว และเป็ นผู้ประทานทางสวรรค์……ของพรหม

๒. รุโทฺร รราช สตฺกาย
เกนาปิ จฺฉาวศาทฺเคารึ

สฺสํปรู ฺณฺเณ(นฺ)ทฺวรฺ วฺวทุ ทฺยตุ ะิ
วกฺตฺรามฺโภชวิภํา วฺยธาตฺ ฯ

๒. พระรุ ทระ(๑) ผู้ทรงมีพระกายเป็ นจริ ง ซึ่งส่องสว่างวาววับดุจดัง
พระจันทร์ วนั เพ็ญ และเนื่องจากความจําเป็ นเสมือนทารกไม่ยอมอยู่
กับใคร จึงอุ้มองค์พระอุมาผู้มีพระพักตร์ งามดังดวงเดือน

๓. วณฺเฑ วิษฺณญ
ุ ฺจตุรฺวฺวาหุ
วฺยญฺชยนฺนุ ชคทฺเธตุ

วฺยกฺตํา มูรฺตฺตึ วิภรฺ ตฺติ ยะ
มาตฺมณศฺจตุรงฺคตามฺ ฯ

๓. ข้ าขอนอบน้ อมพระวิษณุ ผู้มีรูปปรากฏเป็ นสี่กร ผู้ประกอบด้ วย
องค์สี่ และทรงยังต้ นเหตุแห่งจักรวาลของพระพรหมให้ ปรากฏ

๔. นมทฺธฺวํ เวธสํ วฺรหฺม
สมาธิสาธนํ วิศฺวํ

ปรํ โย โวธยนฺนิว
ศ(กฺ)ตปทฺมาสนํ วฺยธาตฺ ฯ

๔. ท่านทังหลายจงนอบน้
้
อมพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงสร้ าง ผู้ทรง
ให้ ความรู้ แก่พวกพราหมณ์ และทรงสร้ างจักรวาลให้ เป็ นอาสนะบัว
อันงามที่เกิดจากสมาธิ

๕. เคารี ราชติ รุทฺรางฺเค
ยทงฺครุจิริทฺธาภํา

สงฺคตา ราชเต ตรามฺ
ใหมีว สฺผฏิกตฺวษิ ฯ

๕. พระนางเคารี (๒) ทรงแนบสนิทกับองค์พระรุ ทร (รุ ทรางฺเค สงฺคตา)
และทรงมีพระกายงาม ซึง่ ส่องสว่างรุ่งเรื องดุจดังแท่งทอง

๖. วนฺเท วาคีศฺวรึ วิศฺว
ศวฺทเทหํ หรํ หฺฤตฺสฺถํ

วกฺเตฺร ยาธิต สนฺนิธิมฺ
วิวกฺษุริว วางฺมยี ฯ

๖. ข้ าขอนอบน้ อมพระสรัสวดี ซึง่ สถิตย์อยู่ในปากของคนทัว่ ไป และ
เป็ นเทพีแห่งการเจรจา ดุจจะเอื ้อนโอษฐ์ เจรจากับพระศิวะ (หรํ ) ผู้
ทรงมีเสียงเป็ นวัตถุ และทรงสถิตในหัวใจ

๗. อาสีจฺฉฺรีชยวรฺ มฺเมติ
ราชธรฺ มฺเม มนุสฺสนู ุ

ยศฺศฺรีราเชนฺทฺรวรฺ มฺมณะ
รินฺทสุ ฺโสมานฺวโย มฺวเร

๗. พระเจ้ าชัยวรมัน(๓) ทรงเป็ นราชโอรสของพระเจ้ าราเชนทรวรมัน
ทรงฉลาดในพระราชธรรม ทรงสืบเชื ้อสายมาจากจันทรวงศ์ และทรง
มีความงาม ดุจดังพระจันทร์ วนั เพ็ญอยู่บนท้ องฟ้า

๘. ศฺรุติสมฺ ฺฤติปรฺ มาเณน
ยุคํ ยตฺร กลิรฺทรู

กฺฤตํ กฺฤตวติ สฺถิรมฺ
นาวกาศมลปฺสต ฯ

๘. ในสมัยใดเกิดความยุ่งยากตามที่กล่าวไว้ ในคัมภีร์พระเวทและ
พระมนูศาสตร์ ในสมัยนั ้นจัดเป็ นกลียุค สําหรับพระองค์นั ้น ได้ ทรง
พบสถานที่วา่ งห่างไกลจากความยุง่ ยากแล้ ว

(ต่อ)

(ต่อ)
๙. พระวิษณุผ้ ูทรงอํานาจและทรงได้ รับการยกย่องถึงความกล้ า
หาญ เนื่องจากทําให้ สถานที่อาศัยเกิดความสงบสุข เสมือนเทพีแห่ง
สงคราม(๔) ทรงได้ รับการยกย่องอันยิ่งใหญ่ เนื่องจากความลําบากที่
เกิดขึ ้นในการรบ

๙. สทาเชา ชาตเขเทว
ศิศฺรายศานฺตเย ศารฺ งฺคี

ชยศฺรีรฺยฺยมธิศฺริยมฺ
เศารฺ ยฺยํ วีรภุชารฺ ชฺชิกา ฯ

๑๐. กามํ กานฺตปิ รฺ ติทฺวนฺทฺวํ
มนฺเย มนฺมถคฺฤหฺยานฺโย

กานฺใตฺยวาปิ สกรฺ มมฺ กุ มฺ
โรษาทินํ ชยิทฺธยา ฯ

๑๐. พระผู้เผาผลาญพระกามเทพ(๕) ทรงชนะบุคคลทั ้งหลาย ที่ชอบ
ยัว่ ให้ พระพิโรธเป็ นต้ น ด้ วยการส่องแสงไฟ เราสงสารพระกามเทพ
ซึ่งเสมือนคู่แห่งความรัก แต่เป็ นเพราะเกี่ยวข้ องกับความรัก จึงต้ อง
ถือธนู

๑๑. ยตฺเตโช ภูตปูรฺวฺวํ ย
ธฺรุวํ วิวรฺ ษิษตฺต เสฺถา

นฺมกุ ฺตาวรฺ ษํ สฺตเน สฺรุภิะ
ใวริ สฺตฺรีณํา หฺฤทามฺวเร ฯ

๑๑. เรื่ องเคยมี มาแล้ ว เนื่องจากนํา้ ตาไหลพรากถึงทรวงอก ด้ ว ย
บุญญาธิการของพระองค์ จึงทําให้ ฝนแก้ วมุกดาตกอย่างหนักทัว่ ทุก
หนทุก แห่ง เสมื อ นจะตกให้ ชุ่ม ชื่ น ในทรวงอกของเหล่าสตรี ที่ เป็ น
ข้ าศึก

๑๒. ศศาส ศาสฺตฺรทรฺศฺศํ ย
สํสฺการเหตวสฺตฺวาสํา

สฺตฺริวรฺ คฺคาวาปฺตเย ปฺรชาะ
เกวลํ คุรโว มตาะ ฯ

๑๒. พระองค์ ต้ อ งศึก ษาหาความรู้ เกี่ ย วกับ ศาสตร์ เพื่ อ ทรงรั บ
สภาพ(๖) ๓ อย่าง ส่วนพวกพราหมณ์ที่สืบเชื ้อสายมาจากพรหม ซึง่
มีหน้ าที่ ให้ การศึก ษาอบรม ควรทราบถึงไทยทานที่ ตนจะพึงได้ รับ
อย่างเดียว

๑๓. ปุํ วทฺภาว(ศฺศฺริ)ยาศฺศาสฺเตฺร มุขฺยวฺฤตฺติรฺภเวทิห
ยตฺกีรฺตฺติรฺวฺวษิ ฺ ณวุ ทฺวฺยาปฺตา ตฺริโลกึ วิศฺรมงฺคตา ฯ

๑๓. เกิ ด มาในโลกนี ้ พระองค์ ก็ ท รงเป็ นลูก ผู้ช าย จึ ง จํ า เป็ นต้ อ ง
ศึกษาศาสตร์ ต่างๆ ของราชสํานัก และพระเกี ยรติยศของพระองค์
เสมือนพระวิษณุ โด่งดังขจรขจายจดถึงไตรโลก

๑๔. ยํ ปฺราปฺย (รา)ชศวฺโท ภู
ฑิตฺถาทิวตฺปเรษานฺตุ

๑๔. เพราะทรงศึกษาศาสตร์ จนสําเร็ จ พระองค์ จึงเป็ นกษัตริ ย์ที่มี
ชื่ อ เสี ย ง ทรงประพฤติ ป ระโยชน์ ด้ ว ยคุ ณ ธรรม ส่ ว นผู้ที่ ป ระพฤติ
ปราศจากคุณธรรม คือผู้ที่ประพฤติตามความพอใจดุจสัตว์เดรัจฉาน
มีช้างป่ าเป็ นต้ น

จฺจริ ตารฺ โถ คุณาทิภิะ
นิรฺคณ
ุ านํา ยทฺฤจฺฉยา ฯ

(ต่อ)

(ต่อ)
๑๕. พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ย์ที่น่ารัก ทรงเป็ นครู ของพระเจ้ าแผ่นดิน
ทรงนับถือนิกายไศวะ และทรงได้ รับการยกย่องจากหมู่คนแม้ กระทัง่
ครูในวรรณาศรม

๑๕. ตสฺย ภูภฺฤนฺมเหนฺทฺรสฺย
โย นูนธิษณศฺไศวี

คุรุราสิทฺทมูนสะ
วรฺ ณฺณาศฺรมคุโรรปิ ฯ

๑๖. วงฺศวิทฺยาวิศทุ ฺธํ ยํ
สรสฺวตี จ ศิศฺราย

วฺรหฺมกฺษตฺรํ กุเศศยา
สฺถิรเมกสมาศฺรยมฺ ฯ

๑๖. ถ้ าจะว่าถึงลํ าดับความสัมพันธ์ กษั ต ริ ย์กับพราหมณ์ มีความ
บริ สุท ธิ์ เ ท่ า กัน นํ า้ กับ ดอกบัว มี ส ภาพเท่ า กัน (เพราะดอกบัว เป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ข องนํ า้ ) สถานที่ อ ยู่ อ าศัย กับ สถานที่ ห ลบภัย มี ส ภาพ
เท่ากัน

๑๗. จกฺร เม สรฺ วฺววิทฺยาสุ
ยทฺวทุ ฺธิรฺยฺยกุ ฺติเภเทว

สทฺคเุ ณษุ กลาสฺวปิ
วิทฺยา คุณกโลทิตา ฯ

๑๗. (ตรัสว่า) ท่านทังหลายได้
้
ปฏิบตั ิต่อเราในด้ านสรรพวิทยาที่เป็ น
ศิล ปะฝ่ ายดี ดุจ ดังความรู้ คื อวิทยาการที่ ปรากฏจากฝ่ ายดี ในการ
จําแนกความหมาย

๑๘. สรฺ วฺวสํปตฺติสารํ ย
ลวุธจินฺตามเณรรฺ ถ

ทฺวทนฺยตฺวมกฺฤตฺริมมฺ
มรฺถนํ ยทลมฺภยตฺ ฯ

๑๘. ทรงยังพระสหายที่มงั่ มีสารสมบัติทงั ้ ปวง ซึ่งเป็ นคนที่โอบอ้ อม
อารี เป็ นคนจริ งใจ ให้ ได้ รับประโยชน์สมความปรารถนา

๑๙. ใตฺรวิใทฺยรารฺ ยฺยาวิใปฺรรฺยฺย
เวทารฺถวิทฺยาโคษฺ ฐิภิ

ตฺสทฺม สํปรฺ าปฺย ภูตเย
รารฺ ยฺยาวรฺ ตฺต อิว สฺถิตมฺ ฯ

๑๙. พวกพราหมณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญในไตรเพท(๗) ได้ อภิเษกพระองค์ให้
สถิตอยู่ในราชสมบัติเสมือนจะให้ สถิตอยู่ในสถานที่ของผู้ประเสริ ฐ
เพราะรวบรวมวิทยาการได้ แก่ข้อความในพระเวท

๒๐. จเกฺร ตฺฤปฺตินฺนวารฺโถใทฺย
สฺวเทศปรเทศีย

รฺ ยฺยสฺสฺวยงฺกฺฤตนาฏเก
มนสฺวิ มนสํา รไสะ ฯ

๒๐. พระองค์ ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับ(การละคร) ทังภายในและ
้
ภายนอกอย่ า งซาบซึ ง้ ดั ง นั น้ จึ ง ตกลงพระทั ย แสดงละครด้ วย
พระองค์เอง (สฺวยงฺกฺฤตนาฏเก) โดยการตรัสคํากลอนออกมาอย่าง
สดๆ

๒๑. โย ทีนทุะขทาริทฺรฺย
การุณฺยปุษฺกราวรฺ ตฺเตา

ตฺรฺยนโลทฺทีปิตารฺ ถินะ
นนฺทเยทฺทานวฺฤษฺ ฏภิ ิะ ฯ

๒๑. ทรงเพลิดเพลินไปด้ วยทานซึ่งเปรี ยบเสมือนฝนตกจากฟ้าด้ วย
ความการุ ณย์ แก่บุคคล ๓ จําพวกที่ต้องการประทีปคือไฟ ได้ แก่คน
อนาถา คนมีทกุ ข์ และคนยากจน

(ต่อ)

(ต่อ)
๒๒. ในวัน ๑๕ คํ่า มีวนั คราสเป็ นต้ น พระองค์ทรงปลุกพวกบัณฑิต
ให้ ตื่นด้ วยวิทยาการ และทรงปลุกคนยากไร้ คนตาบอด คนป่ วยไข้
และคนแก่เฒ่าให้ ตื่นด้ วยทานพิเศษทัว่ ทุกทิศ

๒๒. คฺราสาทิปรฺ วฺวทิวสํ
ทีนานฺธวาลวฺฤทฺธานฺโย

วิทฺยยา โวธเยทฺวธุ านฺ
ทิกฺษุ ทานวิเศษตะ ฯ

๒๓. โย ลิงฺคมีศฺวรปุเร
ยตฺสมฺภ โกฏิมนฺตฺรสฺย
๒๔. สฺถาปยิตฺว วิธาเนน
ภุกฺติมกุ ฺติกฺฤตารฺโถปิ

ศิวเตโช วิวฺฤงฺหิตมฺ
เตชะ ปุญฺชมิโวทิตมฺ ฯ
ศฺรทฺธา ภกฺติ วิภตู ิภิะ
กฺริยาชฺานปฺรกรฺ ษิตะ ฯ

๒๓ - ๒๔. พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาและพอพระทัยในพิธีกรรม
แม้ จะทรงบรรลุวตั ถุประสงค์คือการพ้ นจากความสนุกสนาน แต่เป็ นผู้
อันความรู้ ในอุบายให้ ได้ รับความสนุกสนานแล้ ว จึงทรงสร้ างศิวลึงค์
ไว้ ในอิศวรบุรี ซึง่ เป็ นลิงค์ที่มีกําลังแฝงไปด้ วยอํานาจของพระศิวะ ดุจ
ดังกองอํานาจแห่งมนตร์ นบั จํานวนเป็ นโกฏิเพิ่มขึ ้นแล้ วจากอํานาจ
ทั ้งหลาย

๒๕. ศิกฺษยญฺฉีลฺปกรฺ มฺมาณิ
โย เทารฺ คํ ทิกฺษุ สารฺ จฺจานิ

การยนฺสกุ ฺฤตนฺนรานฺ
ศิวลิงฺคานฺยติษฺฐิปตฺ ฯ

๒๕. ทรงให้ คนทังหลายศึ
้
กษาศิลปกรรม ให้ ทําการงานสุจริ ต และ
ทรงสร้ างรูปพระนางทุรคาและพระศิวลิงค์เป็ นจํานวนมากเพื่อเป็ นสิ่ง
สักการะบูชาแล้ ว ทรงตังไว้
้ ตามทิศต่างๆ

