คําจารึก

คําแปล

การอาน – แปลครั้งพุทธศักราช ๒๔๗๓
คําอาน : ศ. โรเบิรต ฮัลลิเดย และ ศ. ชารลส ออตโต บล็ากเด็น
(พ.ศ. ๒๔๗๓)

ภาษาบาลี

ภาษาบาลี

(ไมมีการแปล เนื่องจากลบเลือนมาก)

(บรรทัดที่ ๑ – ๖ อักษรลบเลือนมาก)
ภาษามอญ

ภาษามอญ
คําแปล : ๑) ศ. โรเบิรต ฮัลลิเดย และ ศ. ชารลส ออตโต บล็ากเด็น,
(แปลจากภาษามอญเปนภาษาฝรั่งเศส), (พ.ศ. ๒๔๗๓)
๒) ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (แปลจากภาษาฝรั่งเศสเปน
ภาษาไทย), (พ.ศ. ๒๕๑๕)

๗. กฺขาณติณฺโณ ว ถ เตา (วฺ)………………….(ตฺร) (เ) ลยฺ รต ๘. นเจตีโว’ มูนฺ (หรือมุน) พางฺ (หรือถางฺ หรือ วางฺ) เอยฺ ม หิโม’..
๙. ญินฺ ป ตุยฺ ฑุกฺ ปุนฺ กุลิ อารฺ กฺรมนฺ (หรือ กฺรมุนฺ)
พา (รฺ)…. (คําที่หายไป อาจเปน จฺนามฺ ตุยฺ เฑยฺ)……….
๑๐. ตฺลงฺ จสฺ เอยฺ ม หิโม’ สรฺวฺวาธิสิทฺธิ ตฺรลฺ ราสฺ………
๑๑. ลิฺ ทฺงหฺ น ติ โว’ ฑ กฺษีวฺ (หรือ กฺษิวฺ ) ถตฺตฺ พามฺ
เฑยฺ กาลฺ โคะ
๑๒. เพสาขฺ สมฺวตฺษรฺ จสฺ ป มฺรโมกฺ เจตฺร อาทิตฺยวารฺ
๑๓. ปย (ฤ) กฺษ โลฺมะ เอยฺ นวกรฺม ตฺรเลยฺ รตนเจตี โว ๑๔. ‘ม ตฺมูยฺ กุ ถรฺรฺ ม ก สกฺ โค’ เจติ จ – างฺ ม สฺตุปฺ เฑ ๑๕. ยฺ ราสฺ ๑๕. โว’ เอยฺ โลฺงรฺ อตฺ กุ กาลฺ น อนุภาวฺ
๑๖. II (ม ?) เอยฺ โลฺงรฺ ตฺรเลยฺ รตนเจตี โว’ ยิงฺ อตฺ ส ๑๗. กล อนฺตรายฺ ม กะ โมยฺ ปฺรการฺ โอรฺ (รฺ) ลีฺ
ยิงฺ มงฺค ๑๘. ลฺ ปเรยฺ โอร (รฺ) มงฺคลฺ (ลฺ) สตฺ คุ? โลง อตฺ โก’ กาลฺ ยี ๑๙. งฺ ทฺรปฺ (ม) เอยฺ กิลฺ เฑยฺ ตฺรล โปยฺ โว’ ถรฺรฺ (ภ) ารฺ ป
กฺลํลฺงี - (ที่ถูกตองควรเปน ภารฺ ลฺงีมฺ ป กฺลํ)

๗. แกวอันประเสริฐซึ่งเปน
๘. เจดียองคน(๑)
ี้ ซึ่ง…ของขาพเจาผูมีนามวา…..
๙. ไดสรางขึ้นภายหลัง (๒ หรือ ๒๐ ป) สําเร็จลงในรัชกาล
ที่แผไปทั้ง
๑๐. สิบทิศ(๒) ขาพเจาผูมีนามวา สัพพาทธิสิทธิ
ผูเปนเจาแหงแผนดิน…..
๑๑. ไดหักพังลงเนื่องจากแผนดินไหวครั้งใหญ ซึ่งไดเกิดมีขึ้น
ในสมัยนั้น
๑๒. ในปไวสาขะ ขึ้น ๑๓ ค่ํา แหงเดือนไจตระ(๓) วันอาทิตย
๑๓. พระจันทรเสวยฤกษปยะ (?) ขาพเจาไดบูรณะแกวอันประเสริฐ
คือเจดียองคนี้ในปจจุบัน
๑๔. ประดับดวยทองและไมอาจมีที่เปรียบไดใน
๑๕. ประเทศนี้ ขาพเจาขอนอบนอมแดความรุงเรืองของเจดีย
องคนี้ทุกขณะ
๑๖. (โดย) ความเคารพบูชาซึ่งขาพเจามีแดแกวอันประเสริฐ
คือ เจดียองคนี้ ขอใหอันตรายทั้งหลาย
๑๗. ทุกชนิดจงปลาศนาการไป ขอให
๑๘. พรอันสูงสุดจงประสิทธิ์ประสาทแดสรรพสัตวทั้งหลาย
ตลอดกาล
๑๙. วัตถุที่ขาพเจาไดถวายแดเจดียองคนี้คือทอง ๒๓๐๐

การอาน – แปลครั้งพุทธศักราช ๒๕๓๓(๔)
คําอาน : เทิม มีเต็ม(๕) (พ.ศ. ๒๕๓๓))

ภาษาบาลี
๑. . ………(อักษรลบเลือนจนอานจับใจความไมได)…
๒. ……………………………………..………………
๓. ………………………………………………………
๔. ตาต………………………………………………
๕. วนฺทามิ………………………………………………
๖. นาสเมน………………………………………………
๗. กขา (มิติโณวถเตา)(๖) …………………………………

ภาษาบาลี
(จารึกในสวนที่เปนภาษาบาลีไมสามารถแปลจับใจความได
เนื่องจากอักษรลบเลือนมาก)

ภาษามอญ

ภาษามอญ

๘. นติ โวอมุนพางเอยปติ………………………………
๙. ญินปตุยฑฺกปุนกุลิอารกฺรมุนต………………………
๑๐. ตฺลงจสเอยมหิโมอสวฺวาธิสิทฺธิตฺรลราส
๑๑. ริญทงะนติโวอฑกฺสิวถตฺตพาปเฑย กาล(๗) โคะ
๑๒. เพสาขสมฺวตฺสรจสปมฺรโมกเชตฺรอาทิตฺยวาร(๘)
๑๓. ปยริ์กฺสโลฺมะเอยนวกมตฺรเลยรตนเจติโว
๑๔. อมตฺมุยกุถรมกสกโคอเจตีจฺอางมสฺตปเฑ
๑๕. ยราสโวอเอยโลงฺอตโกอกาลนอนุภาวม
๑๖. ปเอยโลงฺตรเลยรตนเจตีโวอ ยิงอตส
๑๗. กลอนฺตรายมกะโมยปฺรกาล(๙) โอรลิญยิง(๑๐) มงฺค
๑๘. ลปเรยโอรเมรกุลสตคุโลงอตโกอกาลยิ
๑๙. งทรฺปมเอยกิลเฑยตฺรลโปยโวอถรบารปกฺลํลฺงิป

คําแปล : จําปา เยื้องเจริญ (พ.ศ. ๒๕๓๓)

๘. โดยแผนดินนี้ ชนชาวมอญ เบื้องหนา ฉัน กระทํา แผนดิน
๙. ใกล ทําเสร็จแลว บริบูรณ ลวงไป กําแพง ตอ
๑๐. มุมทิศที่ตอเนื่องกัน ฉัน ชื่อ สัพพาธิสิทธิ ผูครอง อาณาจักร
๑๑. ผาติกรรมดินแดนนี้ ความมหัศจรรย สั่นสะเทือน ในเวลานั้น
๑๒. ไพสาขะ สังวัจฉร (ชื่อป) ขึ้น ๑๓ ค่ํา เชฏฐะ (ชื่อเดือน)
วันอาทิตย
๑๓. มงคลฤกษ ขณะนี้ ฉัน นวางค ผูกระทํา รัตนเจดียนี้
๑๔. ตกแตงประดับประดากับไมมีอะไรเสมอเหมือนนั้นเจดียอื่นๆ
เหมือนใน
๑๕. อาณาจักรนี้ ฉันนมัสการทั้งหมดดวยเวลาโดยอานุภาพ
๑๖. อันกระทําฉันกราบไหวผูกระทํารัตนเจดียนี้ อันวาทั้งหมดให
๑๗. อันตราย อยางใดอยางหนึ่ง พินาศ อันวาสรรพมงคล
๑๘. อันประเสริฐ ขอใหเจริญรุงเรือง แก สัตว ทั้งหลาย ทั้งสิ้น นั้น
กาล อันวา
๑๙. ทรัพยสมบัติ บิดาฉัน ให ใน เจาปู เรา นี้ ทองคํา สอง สาม
รอย พัน สาม

(ตอ)
แปลโดยสรุปใจความ
ขาพเจาสัพพาธิสิทธิ ผูครองอาณาจักรแหงชนชาวมอญ ได
ทําการผาติกรรม(๑๑) ดินแดนอันมหัศจรรยนี้ดวยทรัพยของขาพเจา มี
ทองคําจํานวน สอง สาม รอย พัน สาม(๑๒) เพื่ออุทิศถวายแดพระราช
บิดาและพระอัยกา ในปไพสาขะสังวัจฉร เดือนเชฏฐะ ขึ้น ๑๓ ค่ํา วัน
อาทิตย อันเปนมงคลฤกษ ขาพเจา ฯ ไดสรางพระรัตนเจดียตกแตง
ประดับประดาอยางประณีตงดงาม ไมมีพระเจดียใดในอาณาจักรนี้
จะเสมอเหมือน
ขาพเจาฯ ไดกระทําการบูชากราบไหวพระรัตนเจดีย ดวย
อาณุภาพแหงการบูชากราบไหวนี้ ขอใหอันตรายอยางใดอยางหนึ่ง
จงพิ น าศไป ขอสรรพมงคลทั้ ง หลายอั น ประเสริ ฐ และความ
เจริญรุงเรืองจงมีแกสัตวทั้งหลายทั้งสิ้นตลอดกาลนั้นเทอญ

