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๑. แกเจา ______________________________ (คุ)
๒. นในปลาอยาในเขาแลอูบายกทําสรรพ (โทส)
__________ (ไม)
๓. ตริเจากดิอนันิงมิกงัวลในสิมาเจาแลปูบดูดงัเมิองน่าน
เมิอง ____ (ด)
๔. ยวกลยวสณิทธอนัแตกลาวเขาในสาร
จารจารี กนีผิปํดเสจจาคํา(ชิไสพาคม)
๕. พระพุทธพระธรรมพระสงฆทงัหลาย
อนัพนไปจงญาใหรูจกัชิฝงู พระพุ
๖. ทธอนัจกัมาพางหน้ ากํญาใหรุจกัสาสนาทงั ไสพา
คมกํญาใหรุจกัสาสตร
๗. ชิเถรมหาเถรอนัจํานงจงรูนิเสมิอดงั
กูตดัคแลอนันิงเจาพรญาบจงรกัปดู
๘. วยใจจริงใสโทสอนัสาบานนิญาใหได
แกปูสกัอนั ๐ แคนิคําปูสบดแล ๐ อนวา
๙. กูผชู ิพรญาฦๅไทยกทําใจรกัภกดิไมตริ
ดวยปูพรญาเปนเจา(ตํเขาไดกบัโม)
๑๐. คนิรพานสารสดตยดงันิ ภิปพู รญาเปนเจา
รกักดู วยใจจริง ++ กงัวลอนตราย
๑๑. อนัใดมิในเราแลทานชอยปลด
ชอยมลางดวยริ ดวยพลแหงทานผิบํ
๑๒. มิกงัวลกดิผิจกัมิหิญริพรญาน(ใดวา)
เรามกัมากทานให(มาก)เรามกันอย
๑๓. ทานใหนอยอนันิงบานเมิองเราทงัหลาย
แลเมิองแพล่เมิองงาวเ
๑๔. มิองนานเมิองพลวัปพู รญาดูดงัดยว
อนัตรายมิในราชสิมาเราปูพร
๑๕. ญาเปนเจาเหนวามิในราชสิมาทาน
แลผิสํเดจปูพรญาปลูกเราอนั.
๑๖. ____________________ เรากเหนสํเดจ
ปูพรญาเปนเจาดงัมหาธรรมราชาทานเปน

๑. แก่เจ้ า ______________________________ (คุ)
๒. ณ ในปลา(๑) ยา(๒) ในข้ าว แลอุบายกระทําสรรพ
(โทษ) __________ (ไม)
๓. ตรี เจ้ าก็ดี อนึง่ มีกงั วลในสีมาเจ้ า และปู่ บ่ดดู งั เมือง
น่านเมือง ____ (เดี-)
๔. ยว เกลียวสนิท อันแตกร้ าวเข้ าในสาร
จารจารึกนี ้ ผิปดสัจจาคํา(ชื่อไศพาคม(๓))
๕. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทังหลาย
้
อันพ้ นไป จงอย่าให้ ร้ ูจกั ชื่อฝูงพระพุ๖. ทธ อันจักมาปางหน้ า ก็อย่าให้ ร้ ูจกั ศาสนาทัง้ ไศพา
คมก็อย่าให้ ร้ ูจกั ศาสตร์
๗. ชื่อเถรมหาเถรอันจํานงจงรู้นี ้เสมอดัง
กูตดั คอแล อนึง่ เจ้ าพระยาบ่จงรักปู่ ด้ ๘. วย ใจจริงไซร้ โทษอันสาบานนี ้อย่าให้ ได้
แก่ปสัู่ กอัน ๐ แค่นี ้คําปู่ สบถแล ๐ อันวา
๙. กูผ้ ชู ื่อพระยาฦๅไทยกระทําใจรักภักดิ์ไมตรี
ด้ วยปู่ พระยาเป็ นเจ้ า(ต่อเข้ าได้ กบั (๔) โม)
ู่
นเจ้ า
๑๐. กขนิพพาน(๕) สารสัตย์ดงั นี ้ ผิปพระยาเป็
รักกูด้วยใจจริง +(๖)+ กังวลอนตราย(๗)
๑๑. อันใดมีในเรา แลท่านช่อย(๘) ปลด
ช่อยมล้ าง(๙) ด้ วยรี ด้ ้ วยพลแห่งท่าน ผิบ่
๑๒. มีกงั วลก็ดี ผิจกั มีหิญริพยาน(๑๐) (ใดว่า)
เรามักมากท่านให้ (มาก)เรามักน้ อย
๑๓. ท่านให้ น้อย อนึง่ บ้ านเมืองเราทังหลาย
้
และเมืองแพร่เมืองงาว เ๑๔. มืองน่านเมืองพลัว่ ปู่ พระยาดูดงั เดียว
อันตรายมีในราชสีมาเรา ปู่ พระ
๑๕. ยาเป็ นเจ้ าเห็นว่ามีในราชสีมาท่าน
แลผิสมเด็จปู่ พระยาปลูกเราอัน .
๑๖. ____________________ เราก็เห็นสมเด็จ
ปู่ พระยาเป็ นเจ้ าดังมหาธรรมราชาท่านเป็ น

(ต่อ)
๑๗. ___________________ มาในชววงสุกโขไทย
จงญามิรงักยสกูจงไปสูปพู รญา.
๑๘. __________________ ท่านมิรงักยสอนันิงผิมีกงัวล
ในบานเมิองปูพรญาบาน .
๑๙. __________________ ดวยเปรชญาพล
พาหุพลดงัอนั อนันิงฝูงลูกทาว(ลู)ก
๒๐. (ไท) ____________ (สญญา)ใจกูเขาหาโทส
มิไดสกัอนั แตกํหากอูบา
๒๑. __________________ อนันิงตนปูพรญากํดิ
ลูกทาวลูกไทกดิแลกูหาก
๒๒. __________________ ในเขากทําสรรพโทส
ทงัหลาย อนันิงมิอางเจา
๒๓. __________________ ปรเพณิทกุ อํารุง
กุดงักดู งักทู กุ อํารุงปูพร(ญา)
๒๔. __________________ เขาอนัใสอนัชิพระพุทธ
พระธรรมพระส(งฆ)
๒๕. __________________ ไดเสวยพิบากในจตุราบาย
เสมิอดงัขา
๒๖. __________________ ใจจริงใสโทส
___________________
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๑. _______________________________________
๒. นในปลาอยาในเขาแลอูบายกทําสรรพ
_____________________________________
๓. ตริเจากดีอนันงึ มีกงัวลในสิมาเจาแลปูบด่ ดู งั
เมิองน่านเมิอง ____
๔. ยวกลยวสณิทธอนัแตกลาวเขาในสารจารจารึกนี
ผิบิดเสจจาคํา(ชิไส) …..
๕. พระพุทธพระธรรมพระสงฆทงัหลายอนัพนไป
จงญาใหรูจกัชิฝงู พระพุ

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

(ต่อ)
___________________ มาในชัว่ วงศ์สโุ ขทัย
จงอย่ามีรังเกียจกูจงไปสูป่ พระยา.
ู่
__________________ ท่านมีรังเกียจ อนึง่ ผิมี
กังวลในบ้ านเมืองปู่ พระยาบ้ าน .
__________________ ด้ วยปรี ชญาพล(๑๑)
พาหุพล(๑๒) ดังอัน(๑๓) อนึง่ ฝูงลูกท้ าว (ลู) ก
(ไทย) ____________ (สัญญา)ใจกูเขาหาโทษ
มิได้ สกั อัน แต่ก็หากอุบา(ย)
__________________ อนึง่ ตนปู่ พระยาก็ดี
ลูกท้ าวลูกไทก็ดี และกูหาก
__________________ ในเขา กระทําสรรพโทษ
ทังหลาย
้
อนึ่ง มีอ้างเจ้ า
__________________ ประเพณีทกุ อํารุง(๑๔)
กูดงั กูดงั กูทกุ อํารุงปู่ พระ(ยา)
__________________ เขาอันใสอันชื่อพระพุทธ
พระธรรม พระส(งฆ์)
_________________ ได้ เสวยพิบากในจตุราบาย
เสมอดังข้ า
__________________ ใจจริงไซร้ โทษ
___________________
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๑. _______________________________________
๒. นในปลายาในข้ าวแลอุบายกะทําสรรพ
__________________________________
๓. ตรี เจ้ าก็ดี อันหนึง่ มีกงั วลในสีมาเจ้ า แลปู่ บ่ดดู งั
เมืองน่าน เมือง ____
๔. ยว เกลียวสนิท อันแตกร้ าวเข้ าในสารจารจารึกนี ้
ผิบิดสัจจาคํา(ชื่อไส) …..
้
นพ้ นไป
๕. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทังหลายอั
จงอย่าให้ ร้ ูจกั ชื่อฝูงพระพุ -

(ต่อ)
๖. ทธอนัจกัมาพางหน้ ากํญาใหรุจกัสาสนา
ทงัไสพาคมกํญาใหรูจกัสาสตระ
๗. ชิเถรมหาเถรอนัจํานงจงรูนิเสมิอดงักตู ดัฅแล
อนันิงเจาพรญาบจงรกัปดู
๘. วยใจจริงใสโทสอนัสาบานนิญาใหได
แกปูสกัอนั แฅนีคํา ปูสบดแล : อนัวา
๙. กูผชู ิพรญาฦๅไทยกทําใจรกัภกัดิไมตริ
ดวยปูพรญาเปนเจาตํเฃา(ใดดบั)โม
๑๐. คนิรพานสารสดตยดงันิ ผิปพู รญาเปนเจา
รกักดู วยใจจริง ++ กงัวลอนตราย
๑๑. อนัใดมิในเราแลทานซอยปลดซอยมลาง
ดวยริดวยพลแห่งทานผิบํ
๑๒. มิกงัวลกดิผิจกัมิหิญริพรญานใด(วา)
เรามกัมากทานให(มาก)เรามกันอย
๑๓. ทานใหนอยอนันิงบานเมิองเราทั(ง)หลาย
แลเมิองแพล่เมิองงาวเ
๑๔. ….านเมิองพลวัปพู ระญาดูดงัดยว
อนัตรายมิในราชสิมาเราปูพร
๑๕. ……..เหนวามิในราชสีมาทานแล
ผิสํเดจปูพรญาปลูกเราดงัป(ลูก)
๑๖. …….. เรากเหนสํเดจปูพรญาเปนเจา
ดงัมหาธรรมราซาทานเปน
๑๗. ……… (ม)าในชลยงสุกโขไทย
จุงญามิรงักยสกูจ(ง)ไปสูปพู รญาใ
๑๘. ……… านมิรงักยสอนันิงผิมีกงัวล
ในบานแหงเมิองปูพรญาบานโ .
๑๙. ………. ดวยเปรชญาพลพาหุพลดงัอนั
อนันิงฝูงลูกทาวลู
๒๐. …………. ส(ญ)ญาใจกูเขาหาโทสบไดสกัอนั
แตกหากอูบา
๒๑. ………….. อนันิงตนปูพรญากํดี
ลูกทาวลูกไทกดีแลกูหาก

(ต่อ)
๖. ทธ อันจักมาพ่างหน้ า ก็อย่าให้ ร้ ูจกั ศาสนา
ทังไสพาคมก็
้
อย่าให้ ร้ ูจกั ศาสตระ
๗. ชื่อเถรมหาเถรอันจํานงจงรู้นี ้เสมอดังกูตดั คอแล
อนึง่ เจ้ าพระญาบ่จงรักปู่ ด้ ๘. วย ใจจริงไซร้ โทษอันสาบานนี ้อย่าให้ ได้
แก่ปสัู่ กอัน แค่นี ้คําปู่ สบถแล : อันวา
๙. กูผ้ ชู ื่อพระญาฦๅไทยกระทําใจรักภักดีไมตรี
ด้ วยปู่ พระญาเป็ นเจ้ าต่อเข้ า(ได้ กบั )โมู่
นเจ้ า
๑๐. กขนิรพานสารสัตย์ดงั นี ้ ผิปพระญาเป็
+
รักกูด้วยใจจริง + กังวลอันตราย
๑๑. อันใดมีในเราแลท่านช่อยปลดช่อยมล้ าง
ด้ วยรี ด้ ้ วยพลแห่งท่าน ผิบ่
๑๒. มีกงั วลก็ดี ผิจกั มีหิญริ พยานใด(ว่า)
เรามักมากท่านให้ มาก เรามักน้ อย
๑๓. ท่านให้ น้อย อันหนึ่ง บ้ านเมืองเราทั(ง)หลาย
้
และเมืองแพร่เมืองงาว เ๑๔. …(น่)านเมืองพลัว ปู่ พระญาดูดงั เดียว
อันตรายมีในราชสีมาเรา ปู่ พระ
๑๕. ……..เห็นว่ามีในราชสีมาท่านแล
ผิสมเด็จปู่ พระยาปลูกเราป(ลูก)
๑๖. …….. เราก็เห็นสมเด็จปู่ พระญาเป็ นเจ้ า
ดังมหาธรรมราชาท่านเป็ น
๑๗. ……… มาในเชลียงสุกโขทัย
จงอย่ามีรังเกียจกู จ(ง)ไปสูป่ พระญาใู่
๑๘. ……… านมีรังเกียจ อันหนึง่ ผิมีกงั วล
ในบ้ านแหงเมืองปู่ พระญาบ้ านโ๑๙. ……… ด้ วยเปรชญาพลพาหุพลดังอัน้
อันหนึง่ ฝูงลูกท้ าวลู ๒๐. ………… ส(ญ)ญาใจกู เขาหาโทษบ่ได้ สกั อัน แต่
ก็หากอุบา(ย)
๒๑. ………….. อันหนึง่ ตนปู่ พระญาก็ดี
ลูกท้ าวลูกไทก็ดี และกูหาก

(ต่อ)
๒๒. ………….. ในเขากทําสรรพโทสทงัหลาย
อนันงึ ผิฃางเจา
๒๓. ………….. ปรเพณิทกุ อํารุงกูดงักดู งักทู กุ
อํารุงปูพระ
๒๔. ……………. เขาอนัใสอนัชิพระพุทธ
พระธรรมพระส.
๒๕. …………… ได(เ)สวยพิบากในชดุราบาย
เสมิอดงัขา
๒๖. …………….. ใจจริงใสโทส ……นนิญา

(ต่อ)
้
๒๒. ………….. ในเขากะทําสรรพโทษทังหลาย
อันหนึง่ ผิข้างเจ้ า
๒๓. ………….. ประเพณีทกุ อํารุงกูดงั กูดงั กูทกุ
อํารุงปู่ พระ
๒๔. ……………. เขาอันไซร้
้ อันชื่อพระพุทธ
พระธรรม พระส.
๒๕. …………… ได้ (เ)สวยพิบากในจตุราบาย
เสมอดังฆ่า
๒๖. …………….. ใจจริงไซร้ โทษ ……นนี ้อย่า

