คําจารึก
๑. o พฺระ ชํนฺวนฺ มหาราชาธิราช ต(๑) พฺระ
๒. นาม กุรุงฺ ศฺรีธรฺมฺมาโศก o ต
๓. พฺระ ศริรธาตุ o ต พฺระ นาม กมฺรเต
๔. งฺ ชคตฺ ศฺรีธรฺมฺมาโศก o นา วิษย
๕. ธานฺยปุร o เราะ ต ป(๕) าญชีย เนะ o ปาท
๖. มูล อฺนกฺ พรฺณฺณ สปฺ ภาค สฺลิกฺ ปฺรํา
๗. ตปฺ พฺยรฺ o พานฺ ภยฺ พฺยรฺ o เพงฺ ปฺรา
๘. กฺ ภยฺ พฺยรฺ o ตมฺรฺย สต มฺวยฺ
๙. o เอฺสะ สต มฺวยฺ o นาค สต มฺว
๑๐. ยฺ o ศีวิกา พฺยรฺ พฺระ ปูชา o
๑๑. มฺวยฺ ทิน องฺกรฺ ลิ ปฺวนฺ ตปฺ o
๑๒. มหาเสนาปตี มฺวยฺ เชฺมาะ
๑๓. ศฺรีภูพนาทิตฺยอิศฺวรทฺวีป o นํา ศาสน รา
๑๔. ชาธิราช โมกฺ ต กุรุงฺ สุนตฺ ต ปฺรภู
๑๕. ตฺร นา ธานฺปุร o ปนฺทฺวลฺ เปฺร ชฺวนฺ ภูมิ
๑๖. เสฺร นิพนฺธ พฺระ ปูชา กมฺรเตงฺ ช
๑๗. คตฺ o ต นวอศฺฏศุนฺยเอกศก ปู
๑๘. รฺณฺณมี เกตฺ มาฆ อาทิตฺยพาร ปู
๑๙. รฺพพาสาธ มฺวยฺ อนฺตฺวงฺ ทิกฺ มฺวยฺ
๒๐. o ศฺรีจมทฺยาหนฺ o กุรุงฺ สุนตฺ
๒๑. เถฺว ปูชา กมฺรเต(งฺ) ชคตฺ ชฺวนฺ ภูมิ
๒๒. เสฺร นิพนฺธ เราะ ต ปาฺชีย เนะ เสฺร
๒๓. ……………………………………..
๒๔. . . o ปูรฺพฺพ ตรปฺ ฉฺทิงฺ o ปศฺจิม ตรปฺ พฺนํ
๒๕. ….. o ทกฺษิณ ตรปฺ ฉฺทิงฺ ปางฺ ฉฺวา
๒๖. . . o อุตฺตร ตรปฺ ฉฺทิงฺ ชฺรูกฺ เขฺวะ
๒๗. เสฺร โสฺรงฺ ขฺยํา เสฺร ตฺรโลมฺ เสฺร
๒๘. ทฺรกงฺ ปูรฺพฺพ ตรปฺ ฉทิงฺ เปฺร ปศฺจิม
๒๙. ตรปฺ ศฺรกฺ o ทกฺษิณ ตรปฺ ปงฺ สฺดกฺ
๓๐. อุตฺตร ตรปฺ ฉฺทิงฺ เสฺร พฺระ ชคตฺ o ปูรฺพฺพ
๓๑. ตรปฺ กํติงฺ o อเคฺนย ตรปฺ..
๓๒. .. o อุตฺตร ตรปฺ ศฺรุกฺ…
๓๓. .. o ผฺสํ เสฺร นิพนฺธ อนฺเล ปฺรามฺ

คําแปล
๑. สิ่งสักการะที่มหาราชาธิราชผูมีพระ
๒. นามวากรุงศรีธรรมาโศก(๒) ถวายแด
๓. พระสรีรธาตุ(๓) ซึ่งมีพระนามวากมรเต –
๔. ง ชคต ศรีธรรมาโศก(๔) ณ ตําบล
๕. ธานยปุระ เชนในบัญชีนี้ ขาบาท
๖. มูล(๖) ผูมีวรรณทุกเหลา(๗) ๒๐๑๒
๗. พาน ๒๒ ถวยเงิน
๘. ๒๒ ชาง ๑๐๐
๙. มา ๑๐๐ นาค ๑๐๐(๘)
๑๐. สีวิกา(๙) สอง เปนพระบูชา
๑๑. วันหนึ่ง ขาวสาร ๔๐ ลิฯ(๑๐)
๑๒. มหาเสนาบดีผูหนึ่งชื่อ
๑๓. ศรีภูวนาทิตยอิศวรทวีป นํากระแสพระราชโองการรา –
๑๔. ชาธิราช(๑๑) มา ยังกรุงสุนัต(๑๒) ผูครอบครอง
๑๕. ณ ธานยปุระ บัณฑูรใชใหถวายที่
๑๖. นาซึ่งไดกําหนดเขตไวแลว เปนพระบูชากมรเตง ช –
๑๗. คต(๑๓) ใน(มหา) ศักราช(๑๔) ๑๐๘๙
๑๘. ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนสาม วันอาทิตย บู –
๑๙. รพาษาฒ(๑๕) ฤกษ เพลา ๑ นาฬิกาฯ
๒๐. อนึ่ง ความสวัสดีจงมี เวลาเที่ยงฯ กรุงสุนัต
๒๑. ทําบูชากมรเตงชคต ถวายที่
๒๒. นาซึ่งไดกําหนดเขตไวแลว เชนในบัญชีนี้ นา
๒๓. ……………………………………..
๒๔. ……..บูรพาจดฉฺทิง(๑๖) (= คลอง) ปศจิมจดภูเขา
๒๕. ……….ทักษิณจดบางฉฺวา(๑๗)
๒๖. ………..อุดรจดฉฺทิงชฺรูกเขฺวะ(๑๘) (=คลองหมูแขวะ)
๒๗. นา โสฺรงฺขฺยํา(๑๙) นาตฺรโลม(๒๐) นา
๒๘. ทฺรกง(๒๑) บูรพาจดคลองเปฺร(๒๒) ปศจิม
๒๙. จดศฺรก(๒๓) ทักษิณจดบึงสฺดก(๒๔)
๓๐. อุดรจดคลองนาพระชคต บูรพา
๓๑. จดกํติง อาคเนยจด…
๓๒. ….. อุดรจดศฺรุก(๒๕) …
๓๓. ….. ผสมนาซึ่งไดกําหนดเขตไวแลวเปนหาอเลอฯ(๒๖)

