๕.จารึก น.ศ.๙

จารึกหลักที่ ๒๓ วัดเสมาเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
หลังปลลวะ
สันสกฤต
พุทธศักราช ๑๓๑๘
หินทรายสีแดง
แผนรูปใบเสมา มีจารึกทั้งสองดาน
กวาง ๕๐ เซนติเมตร สูง ๑๐๔ เซนติเมตร หนา ๙ เซนติเมตร
วัดเสมาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๐)
หองอุตราภิมุข พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑.หลักฐานเกามีหมายเหตุวา สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อ
ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงนําจารึกหลักนี้มาแตตําบลเวียงศักดิ์
แขวงเมืองนครศรีธรรมราช คราวเสด็จตรวจราชการหัวเมืองชายทะเลตะวันตก และโปรด
เกลาประทานไวในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ตอมาไดนํามาตรวจอานเมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน
ร.ศ.๑๒๖ มีนายสิทธิ์เปนผูอาน จันทรามาตยเปนผูทาน และนายชิดเปนผูคัด
๒.ศาสตราจารยยอรช เซเดส กลาวไวในประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่ ๒ จารึกทวารวดี ศรี
วิชัย ละโว ไววา
๒.๑ ในภาคภาษาไทยวา จารึกหลักนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทรงไดมาจากวัดเสมาเมือง แลวไดรับสั่งใหสงมายังหอพระสมุดฯ
๒.๒ ในภาคภาษาฝรั่งเศสวา จารึกหลักนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ ทรงไดมาจากตําบลเวียงสระ อําเภอบานนา จังหวัดสุราษฎรธานี แลวได
รับสั่งใหสงมายังหอพระสมุดฯ
๓.ขอความซึง่ ปรากฏอยูดานหลังสําเนาจารึกดานที่ ๑ เขียนไวดวยดินสอสีแดงความวา
สําเนาจารึกอักษรขอมโบราณ ต.เวียงสระ อ.บานนา จ.สุราษฎรธานี
๔.นายประสาร บุญประคอง อดีตผูเชี่ยวชาญการอานจารึกของหอสมุดแหงชาติไดบันทึกไว
ดวยดินสอดําเมื่อ

ชื่ออื่น
อักษร
ภาษา
อายุ
วัตถุ
ลักษณะ
ขนาด
สถานที่พบ
ปจจุบันอยูที่
ประวัติ

พ.ศ.๒๕๑๐ ความวาศิลาจารึกหลักนี้เปนหินทรายสีแดงเปนรูปใบเสมา ขนาดกวาง ๕๐ ซ.
ม. สูง ๑๐๖ ซ.ม. หนา ๘.๕ ซ.ม. มี ๒ ดาน ดานที่ ๑ มี ๒๙ บรรทัด ดานที่ ๒ มี ๔ บรรทัด
เวลานี้อยูในแผนกหนังสือตัวเขียนและจารึก กองหอสมุดแหงชาติกรมศิลปากร (ที่หอ
วชิราวุธ ตําบลพระบรมมหาราชวัง อําเภอพระนคร นครหลวงกรุงเทพธนบุรี) ศิลาจารึก
หลักนี้ในขั้นแรกคิดกันวา สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงนํามาจากตําบลเวียง
สระ ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี ตอมาพระสงฆรูปหนึ่งซึ่งเปนชาวนครศรีธรรมราชมาเห็น
เขาจําไดวา ศิลาจารึกหลักนี้เคยอยูในวัดเสมาเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแตนนั้ มา
จึงใหชื่อศิลาจารึกหลักนี้วา ศิลาจารึกวัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยางไรก็ตามแมในปจจุบันก็ยังไมสามารถระบุอยางชัดเจนถึงที่มาของจารึกหลักนี้
ได เพียงแตสรุปโดยสังเขปวา จารึกหลักนี้ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพโปรดใหนํามาจากเขตจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งเสด็จตรวจ
ราชการหัวเมืองชายทะเลตะวันตก เมื่อจารึกมาถึงกรุงเทพในคราวแรกทรงประทานไวในวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ตอมาจึงนําไปจัดแสดงไวที่ทองพระโรงพระทีน่ ั่งศิวโมกขพิมาน ใน
เขตพระราชวังบวรสถานมงคลเดิม ครั้นถึง พ.ศ.๒๕๑๐ จึงยายมาเก็บรักษาไวที่อาคาร
หอวชิราวุธ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๑๑ กรมศิลปากรมีความประสงคจะใหศลิ าจารึกซึง่ มี
ฐานะเปนโบราณวัตถุ ไดอยูในความรับผิดชอบของกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาม
กฎหมาย จึงไดยายหลักศิลาจารึกสวนใหญ รวมทั้งจารึกวัดเสมาเมืองไปจัดแสดงไวในหมู
พระวิมาน ณ หองอุตราภิมุข พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรุงเทพมหานคร มาจนถึง
ปจจุบัน
การอานและแปลศิลาจารึกหลักนี้มีมาแลว ๕ ครั้งกลาวคือ
๑.พ.ศ.๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ โปรดใหนายสิทธิ์ เปนผูอาน จันทรามาตย เปนผูทาน นายชิดเปนผูคัด
๒.พ.ศ.๒๔๗๒ ศาสตราจารยยอรช เซเดส อานแปล และตีพิมพในหนังสือประชุม
ศิลาจารึกสยาม ภาคที่ ๒
๓.พ.ศ.๒๕๑๐ ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร อานและแปลใหม
๔.พ.ศ.๒๕๒๖ นายชะเอม แกวคลาย อานแปลกลุมจารึกที่มาจากภาคใตของ
ประเทศไทย เพื่อศึกษาคนควาเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวชิ ยั
๕.พ.ศ.๒๕๒๖ นายจีรพัฒน ประพันธวิทยา อาจารยคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร แปลและสรุปคําจารึกไวในหนังสือของมหาวิทยาลัยศิลปากร

คําจารึก
ดานที่ ๑
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ดานที่ ๒

คําแปล

(โดยศาสตราจารยยอรช เซเดส)

๑.//วิสาริณฺยา กีรฺตฺตฺยา นยวินยเศารฺยฺยศฺรุตศมกฺษมา
๒.ไธรฺยฺยตฺยาคทฺยุติมติทยาทฺยกฺษยภุวา ปรํ ยสฺยา
๓.กฺรานฺตา ภุวนกุภุชํา กีรฺตฺติวิสรา มยูขาสฺ ตาราณํา ศรทิ
๔.ตุหินางฺโศริว รฺจา // คุณานามาะรสฺ ตุหินคิริ
๕.กูฎาธิกรุจา คุณาฒฺยานํา ปุสามป ชคติ ยสฺ ตุงฺค
๖.ยศสามฺ มณีนํา ภูรีณํา ทุริตภิทุทนฺวานิว มหา
๗.นฺ มณิโชยติรฺเลฺลขาวลยิศิรสาฺ จาป ผณินามฺ //
๘.ธนวิกลตาพหฺนิชฺวาลาวลิกฺษปตศยา ยม
๙.ภิปติตา เย เต สฺวาสฺถฺยํ ปรํ สมุปาคตาะ หฺรทมิ
๑๐.ว คชา นิตฺยาโศษยํ ปฺรสนฺนศุภามฺภสํ สวิตริ ต
๑๑.ปตฺยุเคฺร เสวฺยํ สโรชรโชรุณมฺ // คุณภฤตมุป
๑๒.คมฺย ยํ คุณาฒฺยา (นุชน)รา มนุนา สมํ สมนฺตาตฺ
๑๓.มธุสมยมิวามฺรเกสราทฺยาศฺ ศฺริยมธิกานฺ ทธเต ม
๑๔.หีรุเหนฺทฺราะ // ชยตฺยยํ ศฺริวิชเยนฺทฺรราชา
๑๕.สมนฺตราชารฺจฺจิติคฺมาสนศรีะ ปฺรศสฺตธรฺมมสฺถิรโตนฺมเุ ขน
๑๖.วินิรฺมฺมิโต วิศฺวสฤเชว ยตฺนาตฺ // ศฺรีวิชเยศฺวรภุปติ
๑๗.เรษ คุเณาฆะกฺษิติตลสรฺววสมนฺตนฤโปตฺตม เอกะ
๑๘.สถาปต ไอษฺฏิกเคหวรตฺรยเมตตฺ กชกรมารนิ
๑๙.สูทนพชฺรินิวาสํ // สนฺตตเมตตฺ ตฺริสมยไจตฺยนิเกตํ
๒๐.นฺ ทศทิควสฺถิตสรฺวฺวชิโนตฺตมทตฺตมฺ สรฺวฺวชคตฺมลภู
๒๑.ธรกุสิศวรนฺ ตฺริภววิภูติวิเศษทมมาปมฺ//
๒๒.ปุนรป ชยนฺตนามา ราชสฺถวิโร นฤเปน สุนิยุกฺตะ สฺตู
๒๓.ปตฺรยมสิ กุรฺวฺวิตยตสฺ ส ตทิทนฺ ตถา กฤตวานฺ // สฺวริเต
๒๔.สฺมึสฺ ตจฺฉิโษฺย ธิมุกฺติรภูจฺ จ นามตสฺ สถวิระ อิษฺฏิกไจ
๒๕.ตฺยทฺวิตยํ ไจตฺยตฺริตยานฺติเก กฤตวานฺ // วฤทฺธฺยา
๒๖.ปฺเต ศากราเช มุนินวรสไกรฺ มฺมาธไวกาทศาเห ศุเกฺล โก
๒๗.สีรลคฺเน ภฤคุสุตสหิเต จารฺยฺยมฺโชฺยติราเรฺยย เทเว
๒๘.นฺทฺราเภน จ ศฺรีวิชเยนฤปตินานฺยกฺษิตีโศตฺตเมน ไตฺร
๒๙.โลกฺยกาคฺรฺยจินฺตามณิวปุษ อิ(ว สฺถา)ปตาสฺ ส(ตู)ป ไ(จตยาะ)
๑.สฺวสฺติ โย เสา ราชาธิราชสฺ สกลริปคุ ณธฺวานฺตสูรฺยโฺ ยป
๒.ไมกสฺ เสฺวาโชภิะ กานฺตลกฺษมฺ ฺยา ศรทมลศศี มนฺมถาโภ วปุ
๓.ษมนฺ วิษฺณฺวาโขฺย เศษสรฺวฺวาริมทวิมถนศฺ จ ทฺวิตียสฺ สฺวศกฺตฺยา เสา
๔.ยมฺ ไศเลนฺทฺรวงฺศปฺรภวนิคทิตะ ศฺรีมหาราชนามา // ตสฺย จ สกลรา

ดานที่ ๑
(พระเจากรุงศรีวิชัย) พระองคทรงพระคุณประสิทธิ คือวินัยคุณความประพฤติ เศารยคุณความสุภาพ
ศรุตคุณความรู ศมคุณความอดทน กษมาคุณความเพียร ไธรยคุณความกลาหาญ ตยคคุณความบริจาค ทยุติ
คุณความสงา มติคุณความฉลาด ทยคุณความเมตตาจิตย พระองคซึ่งประกอบดวยคุณทั้งนั้นเปนอาทิ มีพระ
เกียรติปราศจากเหตุอันตรายแลเวลาแพรหลาย...(ตางประเทศ)..บังเกิดความเลื่อมใสแหงพระเกียรติของ
พระราชาอืน่ ๆดุจดังแสงดาวเสื่อมลงไปเมื่อพระจันทรอุทัยเมื่อฤดูศราท (คือฤดูใบไมรวง)
พรองคทรงคุณเปนบอเกิด ใชแตเทานั้นในโลกนี้พระองคยังเปนที่พึ่งของสาธุชนอันมีชื่อเสียงเลื่องลือ
อันประกอบดวยคุณที่สงแสงราวกับวาแสงยอดเขาพระหิมาลัย อุปมาดังมหาสมุทรซึ่งลางความชัว่ มิใชเปนแต
บอเกิดแหงแกวมุกดา เพชร พลอย ทั้งปวงเทานั้น ยังเปนที่พึ่งของพวกนาคอันมีศีรษะประดับดวยแสงแกว
ผูใดมีใจรอนรุมดวยเปลวเพลิง คือความยากจน เขามาสูพระมหากรุณาธิคุณของพระองคเปนที่พึ่ง
อุปมาดังชางเวลาแดดรอนไปสูห นองอันมีนา้ํ ใสเต็มไปดวยเกสรดอกบัว
สาธุชนทั้งหลายมาจากทัว่ ทุกแหง เมื่อไดเขาสูพระองคผทู รงพระคุณคลายกับพระมุนีก็ไดรับสิ่งอัน
ประเสริฐ อุปมาดังบรรดาตนไมมีตนมะมวงแลตนพิกุลเปนอาทิ เวลาระดูมธุสมัยก็ไดรับสิริอันประเสริฐยิ่งนัก
พระเจากรุงศรีวิชัยมีชัยชนะแลพระสิริขาว พระองคมีวาสนาอันรอยดวยเพลิงรัศมีซึ่งเกิดจากพระราชา
แหงประเทศใกลเคียง พระองคนี้ พระพรหมไดอุตสาหบันดาลใหบังเกิดราวกับวาทรงพระประสงคที่จะทําให
พระธรรมมั่นคงในอนาคตกาล
พระเจากรุงศรีวิชัยผูเปนเจาแหงพระราชาทัง้ หลายในโลกทั้งปวง ไดทรงสรางปราสาทอิฐทั้งสามนี้
เปนที่บูชาพระโพธิสัตวเจาผูถือดอกบัว(คือปทุมปาณี) พระผูผจญพระยามารแลพระโพธิสตั วเจาผูถือวชิระ
(คือวชฺรปาณี)
ปราสาททั้งสามนี้งามราวกับวาเพชรในภูเขาอันเปนมลทินของโลกทั้งปวง แลเปนที่บังเกิดความ
รุงเรืองแกไตรโลก พระองคไดถวายแกพระชินราช ประกอบดวยพระสิริอันเลิศกวาพระชินะทั้งหลายซึง่ สถิตอยู
ในทศทิศ
ภายหลังทรงโปรดเกลาฯ ใหพระราชสถวิระ สรางพระสถูปสามองค
เมื่อ(ชยันตะ)ถึงมรณภาพแลว พระสถวิระ อธิมุกติ ผูเปนศิษย ไดสรางพระเจดียอิฐสององคใกล
ปราสาททั้งสาม
(มหาศักราช) ๖๙๗ ขึ้น ๑๑ ค่ํา มาธวมาส เดือน ๖ เมื่อเวลาพระอาทิตยพรอมกับพระศุกรอุทัยในดาว
กรกฏ พระเจากรุงศรีวชิ ัย พระองคมีรูปสัณฐานคลายกับเทวราชแลประกอบดวยสิริอันประเสริฐยิ่งกวา
พระราชาอืน่ ๆ พระองคสงแสงรัศมีราวกับวาแกวจินดามณี ทรงเอาพระทัยใสในไตรโลก ไดสราง..................
พระสถูป.........................................

ดานที่ ๒
พระองคผูเปนเจาแหงพระราชาทัง้ ปวง ทรงเดชานุภาพคลายกับพระอาทิตยทรงบําบัดความมืดมัวฝูง
ศัตรูของพระองค รูปสัณฐานของพระองคงามราวกับวาพระจันทร อันปราศจากมลทินเมื่อฤดูศราท หรือพระ
กามเมื่อเอาปฏิสนธิในโลกนี้หรือพระนารายณ.................ทรงเปนหัวหนาแหงไศเลนทรวงศ ทรงพระนามศรี
มหาราช.............................
คําแปล
(โดยศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร)
ดานที่ ๑
แสงสวางแหงพระเกียรติของพระราชาพระองคใด อันแผไปทั่ว ไมรูเสื่อมสิ้น ดวยพระคุณคือนยะ
(ขอกําหนดกฎหมาย) วินยะ (ความประพฤติตามหลักประเพณีนิยม) เศารัยยะ (ความกลาหาญ) ศรุต
(การศึกษาเลาเรียน) ศมะ (ความสงบ) กษมา (ความอดทนหรือการไมถือโทษผูผิด) ไธรัยยะ (ความหนักแนน
มั่นคง) ตยาคะ (การบริจาคหรือเสียสละ) ทยุตมิ ติ (ความคิดเห็นหรือพระปรีชาอันรุงเรือง) และทยา (พระ
กรุณา) เปนตน อันกาวลวง(ขม) ซึ่งพระราชาชั้นรองลงมาองคอื่นๆ ดังวาแสงสวางของดวงจันทรในศรทกาล
(ราวเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม) ขมแสงสวางของดาวทั้งหลายพระราชาพระองคใดในโลก เปนที่อาศัยของ
คุณธรรมทั้งหลาย งามเดนดังวายอดภูเขาหิมาลัย (ปรากฏ) แกปุรุษ (คน) ผูสะพรั่งไปดวยคุณธรรม มากไป
ดวยแกวมณี คือยศอันสูงสง และผูเปนดังวาพังพานของพระยานาคซึ่งมีแกวมณีโชติดวงใหญแวววาวที่ศีรษะ
อันไดสลัดลูกศรคือความชั่วรายออกแลว ผูที่ถูกไฟคือความปนปวนดวยทรัพยสินเผา กลายเปนคนยอยยับอับ
จนลง ตองอดอยากมาประชุมกันเขาเฝาพระราชาพระองคใด ซึ่งทรงเปนผูควรเปนที่พึ่งพํานักของตนเปนอยาง
ยิ่ง เหมือนชางเมื่อดวงอาทิตยแผดเผาอยางรายแรงพากันไปประชุมที่หนองน้ํามีนา้ํ ไมแหงเปนนิตย มีน้ําใส
สะอาดนาบริโภคเต็มไปดวยเกสรดอกบัว คนที่เกิดจากพระมนู (มนุษย) ทั้งหลายหอมลอมเขาไปสูพระราชา
พระองคใด ผูมีมูลทรัพยคือ พระคุณสะพรั่งไปดวยคุณธรรมเสมอดวยพระมนู พระองคก็ไดประทานทรัพย
สมบัติมากมายเหมือนตนไมใหญใหทรัพยสมบัติมากมาย จากเกสรมะมวงเปนตน ในวสันตฤดู พระราชา
พระองคนี้คือ ศรีวิชเยนทรราชา ผูทรงชัย มีพระราชาสามนต (กษัตริยใกลเคียง) บูชาแลว มีราชบัลลังกอันเปน
สิริรุงเรืองแลว เปนผูที่พระพรหมทรงสรางขึน้ มาแลวดวยความพยายาม โดยเหตุที่ประชาชนเบือนหนาหนีจาก
การตั้งมั่นในธรรมอันประเสริฐ พระราชาศรีวิชเยนทรนั้นเปนมหาสมุทรแหงคุณธรรม เปนพระเจาแผนดินองค
เอกสูงสุดกวาพระเจาแผนดินสามนตทั้งปวง ในพื้นแผนดินโดยรอบๆทัว่ ไป โปรดใหสรางเรือนอิษฎอันประเสริฐ
๓ องคนั้น เหมือนวิมานของพระวิษณุ วิมานของพระศิวะ และวิมานของพระอินทร เรือนอิษฎนั้น ทรงมอบ
ถวายใหเปนทีอ่ ยูของเจดียตลอดกาลทั้ง ๓ เนืองนิตย คือเปนที่อยูของพระพุทธเจาผูสูงสุดทั้งปวงซึ่งประทับอยู
ในทิศทั้ง ๑๐ เปนเหมือนปลา(อานนท) ประเสริฐอันหนุนพื้นดินเปนอมตบทอันอํานวยความมั่งคั่งสมบูรณ
พิเศษในไตรภพ พระเถระราชาคณะชื่อชยันตะ พระเจาแผนดินทรงมอบใหสรางอีกองคหนึง่ จึงมีสถูปขึ้น ๓
องค คือทําตามเรือนอิษฎนนั้ องคหนึ่ง เมื่อทานชยันตะลวงลับไปแลวพระเถระศิษยของทานมีนามวา อธิมุกติ
ไดทําเจดียอิษฎครั้งที่ ๒ เปนครังสุดทายรวมเปนเจดีย ๓ องค เมื่อมหาศักราช ๖๙๗ ดาวอาทิตยอยูใ นเดือน

วิสาขะ (เดือน ๖) ขึ้น ๑๑ ค่ํา ลัคนาอยูราศรกรกฎ ประกอบดวยวันพุธ พระเจาแผนดินพระนามศรีวชิ นะผู
สูงสุดกวาพระเจาแผนดินองคอื่นๆเหมือนพระอินทรผปู ระเสริฐ โปรดใหสรางสถูป(เจดีย) ทีรูปเหมือนจินดามณี
(แกวสารพัดนึก) เปนจุดเดียวของไตรโลก
ดานที่ ๒
สวัสดี พระราชาพระองคใด เปนพระราชาธิราชผูเปนเอกอันมีพระอาทิตยเปนเครื่องเปรียบดวยการ
กําจัดความมืดคือหมูศัตรูทั้งปวง พระองคเหมือนพระวิษณุ โดยทรงกําลังทั้งหลายของพระองค เหมือนดวง
จันทรปราศจากมลทินในฤดูศรทะ มีพระสรีระรางงามเหมือนกามเทพ ทรงทําลายความกระดางของอริราชไพรี
ทั้งปวงไมมีเหลือ พระราชาพระองคนนี้ ั้นไดรับขนานพระนามวาพระวิษณุองคที่ ๒ โดยพระอํานาจของพระองค
เพราะไดชื่อวาเปนตนกําเนิดแหงไศเลนทรวงศ ทรงพระนามวา ศรีมหาราชา และพระรา.........ทั้งหมดของ
พระองคนั้น................ฯ
คําแปล
(โดยนายชะเอม แกวคลาย)
ดานที่ ๑
๑.รัศมีที่แผไปดวยเกียรติของพระราชาในแผนดินทั้งหลาย ถูกขมโดยสิ้นเชิงดวยเกียรติที่เกิดจากคุณ
อันไมหมดสิ้น มีนย(ขอกําหนดกกหมาย) วินย (ความประพฤติตามหลักประเพณี) เศารฺยฺย (ความกลาหาญ) ศฺ
รุต (การศึกษาเลาเรียน) ศม (ความสงบ) กฺษม (ความอดทน) อไธรฺยฺย (ความหนักแนนมั่นคง) ตฺยาค (การ
เสียสละ) ทฺยุติ (ความสงางาม) มติ (ความฉลาด) ทยา (ความกรุณา) เปนตน ของพระราชาพระองคใด ที่แผไป
เหมือนรัศมีของดวงดาวทั้งหลาย ถูกขมดวยแสงของดวงจันทร ในศรทกาล ฉะนั้น
๒.พระเจาแผนดินพระองคใด เปนผูทําลายความชัว่ เปนทีร่ องรับคุณธรรมทั้งหลาย เพราะรัศมีที่มาก
ยิ่งกวายอดเขาหิมาลัย เปนที่รองรับบุรุษทั้งหลายผูมากดวยคุณธรรม และเปนที่รองรับแกวมณีทั้งหลาย
มากมายที่มีชื่อเสียงสูงเดนในโลก เหมือนมหาสมุทร เปนที่ทําลายสิ่งเปรอะเปอนอันยิ่งใหญเปนที่รองรับแกว
มณีมากมาย และเปนที่รองรับพญานาคทั้งหลาย ผูมีศรีอันมีวงลอมดวยรัศมีของแกว
๓.ชนเหลาใดผูมีความหวังถูกบีบคั้นแลว เพราะไฟคือความไมสมบูรณแหงทรัพย ไดเขาหาแลวซึ่ง
พระองค ชนเหลานั้น ไดถึงแลวซึ่งความสุขอยางยิ่ง เหมือนชางที่เขาไปหาสระน้ําที่ไมแหงเปนนิตยมีน้ําใส
สะอาดนาอาบ แดงดวยเกสรดอกบัวในเมื่อพระอาทิตยรอนจัด
๔.ชนทั้งหลายผูเกิดจากมนู ผูมีคุณธรรม ไดเขาไปหาพระราชาพระองคใดผูทรงคุณธรรม ผูเสมอดวย
พระมนูทุกดาน พระองคทรงใหสมบัติมากมาย (แกชนเหลานั้น) เหมือนตนไมใหญทั้งหลาย อันมีตนมะมวง
และตนมหาหิงคุ เปนอาทิ ยอมใหผลประโยชนมากมายในฤดูใบไมผลิ
๕.พระราชาพระองคนั้นคือ ศรีวิชเยนทรราชา ผูมีรัศมีแหงราชบัลลังกของพระราชาโดยรอบรอยดวย
เปลวเพลิง ผูหมือนถูกสรางดวยความพยายามโดยพระพรหมผูมงุ หนาในความมั่นคงตอพระธรรมที่ประเสริฐ
จงมีชัยชนะ

๖.พระเจาแผนดินผูเปนเจาแหงกรุงศรีวชิ ัยนี้ ผูเปนหวงน้ําแหงคุณธรรม ผูสูงสุดในบรรดาพระเจา
แผนดินโดยรอบทั้งหมด ในโลก พระองคเดียว ไดสรางอาคาร ๓ หลังที่ทาํ ดวยอิฐนี้ ใหเปนที่อยูของพระ
โพธิสัตวผูทําลายมารดวยมือที่ถือดอกบัว
๗.อาคารนี้ เปนที่ตั้งของเจดีย ๓ ฤดูเปนนิตย ที่พระองคทรงถวายแกผูยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาพระชิ
นะทั้งหมดทีอ่ ยูในทิศทั้ง ๑๐ เปนสายฟาที่ประเสริฐบนภูเขาที่มีมลทินในโลกทั้งหมด เปนที่ใหความเจริญและ
ความดีแกโลกทั้ง ๓ เปนที่อยูของเทพ(ผูไมตาย)
๘.พระเถระราชาคณะ ผูชอื่ วาชยันตะ นั้น ถูกแตงตั้งแลวโดยพระเจาแผนดิน แมอีกวาทานจงสราง
สถูป ๓ องค ดังนี้ จากนั้น พระเถระชยันตะนั้นไดสรางสถูปนั้นๆตามที่ทรงรับสั่ง
๙.เมื่อพระชยันตะ มรณภาพแลว พระเถระชื่ออธิมุกติ ผูเปนศิษยของทาน ไดสรางเจดียอิฐ ๒ องค
ใกลๆกับเจดีย ๓ องค (นั้น)
๑๐.สถูปทั้งหลายถูกสรางแลวโดยพระเจาแผนดินแหงกรุงศรีวิชัย ผูเหมือนพระอินทรในเพราะควรแก
การเคารพ ความรุงเรือง และควรแกการบูชา ผูสูงสุดในบรรดาพระเจาแผนดินองคอื่นๆผูมีรูปงาม ราวกับวา
ดวงแกวมณีที่เปนเลิศในโลกทั้ง ๓ ในปกษขึ้น ๑๑ ค่ํา เดือน ๖ มหาศักราช ๖๙๗ ที่มาถึงแลวโดยนักษัตร และ
เปนปกษที่พระอาทิตยพรอมทั้งดาวพระศุกร อยูในลัคนากรกฏ
ดานที่ ๒
ขอความสวัสดีจงมี พระราชาธิราชพระองคนั้นเอง ผูเปนหนึ่งอันเปรียบดวยพระอาทิตย สําหรับความ
มืดคือหมูศัตรูทั้งปวง เพราะความสามารถของพระองค ผูเปนดุจดวงจันทรที่ไมมีมลทินในฤดูศรทกาล เพราะ
ความงามอันนาปรารถนา (ของพระองค) ผูมีรูปงามเหมือนกามเทพ ผูทําลายความหยิง่ ผยองของศัตรูทั้งปวง
โดยไมมีสวนเหลือ ผูชื่อวา เปนพระวิษณุองคที่ ๒ เพราะอํานาจของพระองค
พระราชาพระองคนั้นเอง ผูมีชื่อวา ศรีมหาราชา ที่ถูกกลาววาเกิดจากไศเลนทรวงศและ............ทั้ง
ปวงของพระองค
คําแปล
(โดยนายจีรพัฒน ประพันธวิทยา)
ดานที่ ๑
(บรรทัดที่ ๑๔-๑๖) ขอพระราชาผูเปนเจาแหงศรีวิชัย พระองคนั้นผูทรงทําใหพระลักษมีของพระราชา
แหงแควนโดยรอบมีอาสนรอนดังเปลวเพลิง ผูเหมือนกับไดรับการสรางขึน้ มา ดวยความพยายามโดยพระ
พรหม ผูทรงมุงมั่นเพื่อความมั่นคงแหงพระธรรมอันประเสริฐ จงทรงมีชัยชนะ
(บรรทัดที่ ๑-๔) ซึ่งเพราะพระเกียรติยศของพระองคที่เกิดจากคุณสมบัติที่ไมมีวันเสื่อมสิ้นไดแก ความ
เปนผูนํา ความมีวินัย ความกลาหาญ ความเปนผูคงแกเรียน ความมีใจสงบ ความอดกลั้น ความมั่นคง การให
ทาน ความรุงเรือง ความมีปญญา ความเมตตาเปนตน (เกียรติยศ)ที่แผกระจายไป รัศมีคือการแผกระจายไป
แหงเกียรติยศ ของพระราชาทั้งหลายในแผนดิน จึงถูกขมแลวโดยสิ้นเชิง เหมือนแสงของดวงดาวทั้งหลาย ถูก
ขมแลวโดยแสงของพระจันทร ในฤดูศรัท

(บรรทัดที่ ๔-๗) แมในหมูบุรุษทั้งหลายผูบริบูรณดวยคุณสมบัติดวยกัน ในโลก พระองคก็ทรงมี
คุณสมบัติ (ยิ่งกวา) เพราะพระรัศมีที่รุงเรืองยิ่งกวายอดเขาหิมาลัย พระองคผูทรงทําลายความทุกขยาก ทรงมี
แกวที่มีชื่อสูงเดนมากมาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรที่กวางใหญ ที่ทําลายลางบาปได มีแกวมณีที่มีชื่อสูงเดน
มากมาย พระองคยังทรงเปนผูใหความอุปถัมภ พวกนาคทัง้ หลาย ที่มีเศียรวงรัศมีที่เกิดจากแสงแกวมณีอีก
ดวย
(บรรทัดที่ ๘-๑๑) ผูใดเขาเฝาพระองค ดวยความหลังที่จะทําใหระลอกแหงเปลวเพลิงคือความขาด
แคลนทรัพยหมดสิ้นไป ผูนั้นก็ประสบความสุขอยางยิ่ง เหมือนพวกชางเขาไปหาสระน้าํ ที่ไมเคยเหือดแหง ที่มี
น้ําใสบริสุทธิ์ ที่นาลงไปเลน และมีสีแดงเพราะเกสรดอกบัว ในเวลาพระอาทิตยกลาและรอนแรง ยอมประสบ
ความสุข
(บรรทัดที่ ๑๑-๑๓) คนทั้งหลาย (ผูเกิดจากพระมนู) ผูบริบูรณดวยคุณสมบัติเมื่อเขาไปอยูใกล
พระองค ผูทรงมีคุณสมบัติอันเลิศ ผูเสมอเหมือนพระมนูทกุ ดานยอมมีความงดงามอยางยิ่ง เหมือนตนไมใหญ
ทั้งหลาย มีตนมะมวงและพิกุลเปนตนเมื่อเขาไปใกล วสันตฤดู ยอมมีความงามอยางยิ่ง
(บรรทัดที่ ๑๖-๑๙) พระราชาผูเปนเจาแหงศรีวิชัย ผูทรงคุณมากมายผูเหนือพระราชาของแควน
โดยรอบทั้งหมดบนพื้นพิภพ ผูเปนเอก พระองคนั้นนั่นเอง ไดทรงใหสรางอาคารอิฐที่สวยงามทั้งสามหลังนี้ ให
เปนที่ประทับของพระโพธิสัตวผูมีดอกบัวในพระหัตถของพระพุทธเจาผูทรงชนะมารและพระโพธิสัตวผูมีวัชระ
(บรรทัดที่ ๑๙-๒๑) ขอปราสาทที่เปนเจดียส ําหรับประทับในสามฤดู ที่ไดพระราชทานแกพระพุทธองค
(พระวัชรธร?)
ผูยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาพระพุทธเจาผูสถิตอยูในทิศทั้งสิบ (ปราสาท) ที่เปนเหมือน
สายฟาอันประเสริฐบนภูเขาที่สกปรกคือโลกทั้งหมดที่กอใหเกิดความเจริญรุงเรืองอันยอดเยี่ยมแกโลกทั้งสาม
ที่เหมือนวิมานของเทวดา ทัง้ สามหลังนี้ จงคงอยูชั่วนิรนั ดร
(บรรทัดที่๒๒-๒๓) พระราชสถวิระ ชยันตะ ไดรับพระราชโองการจากพระราชาอีกวา ทานจงสราง
สถูป ๓ หลัง ดังนี้ จากนั้น ทานจึงไดสราง สถูปทั้งสามนี้นั่นเองขึ้น
(บรรทัดที่๒๓-๒๕) เมื่อพระราชสถวิระ ชยันตะ มรณภาพแลว พระสถวิระศิษยของทาน ผูมีชื่อวา อธิ
มุกติ ไดสรางเจดียอิฐ ๒ เจดีย ใกลๆกับเจดียทั้งสามนั้น
(บรรทัดที่๒๕-๒๙) เมื่อศักราชมีการเพิ่มขึ้นถูกไดรับดวยรสและเกาและมุนี (คือ๖๙๗) ในวัน ๑๑ ค่ํา
แหงเดือน ๖ ในศุกลปกษ(ขางขึ้น) เมื่อดวงดาวที่เปนที่เคารพยิ่งคือพระอาทิตยและดาวพระศุกร อยูในกลุม
ดาวที่เกี่ยวของกับปู(กรกฏ) (พระสถูปและเจดีย) ที่งามเหมือนแกวสารพัดนึกที่เปนเลิศในโลกทั้งสาม ไดรับ
สถาปนาขึ้นโดยพระราชาแหงศรีวิชัย ผูเหมือนกับพระอินทร ผูสูงสุดในหมูผูเปนใหญในแผนดินอื่นๆ
ดานที่ ๒
(บรรทัดที่ ๑-๔) ขอความสวัสดี จงมี พระราชาผูเปนจอมแหงราชาทั้งหลายพระองคน้ัน ซึ่งเปนเอก
อุปมาดังดวงอาทิตยในทามกลางความมืดคือหมูของศัตรูทงั้ หมด ผูเหมือนดวงจันทรที่ผดุ ผองในฤดูศรัท เพราะ
ความงามดังพระจันทร เนือ่ งจากพระรัศมีของพระองค ผูงดงามเหมือนกามเทพ (พระองค) มีพระนามวาวิษณุ
ทรงเปนผูทําลายความหยิ่งผยองของศัตรูทงั้ หมด ทรงเปนที่สอง (รองจากพระวิษณุ) ก็ดวยอํานาจของพระองค

เทานั้น พระราชาองคนี้นั่นเอง ผูมีการประสูติในราชวงศไศเลนทรที่พระองคไดประกาศแลว จึงทรงมีพระนาม
(อีกพระนามหนึ่ง) วาศรีมหาราช และทั้งสิ้น ของพระองค

