คําจารึก
คําจารึก : เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๐)

คําปริวรรต
คําปริวรรต : เทิม มีเต็ม (พ.ศ. ๒๕๒๐)

๑. สิรสีธิสขุ สวัดสติภะวะดุโอกาสะสกัรา ชะได

๑. ศรี สิทธิสขุ สวัสดิ์ ภวตุ โอกาส(๑) ศักราชได้

๒. ๘๗๑ ตวไนปี มะโรงไทวาปี เปลิกสีไนเดินสิบเอดั

๒. ๘๗๑ ตัว(๒) ในปี มะโรง ไทยว่าปี เปิ กสี(๓) ในเดิน ๑๑(๔)

๓. อะธิกะมาดออกสิบเอดัฅําไดวนัจนัไทวนัเมิง เ

๓. อธิกมาส(๕) ออก(๖) ๑๑ คํ่า ได้ วนั จันทร์ ไทยวันเมิงเ-

๔. มดัใดรื กฺษ ๑๙ ลุกชืมลุ แลนายพฺรานสิน สรธายิ

๔. ม็ด(๗) ได้ ฤกษ์ ๑๙ ลุกชื่อมูล(๘) แล นายพรานสิน (มี) สรธา(๙) ยิ -

๕. นดีไนสาดสะหนาพฺระพุดธเจาเอาปามนัจิม

๕. นดีในศาสนาพระพุทธเจ้ า เอาป่ ามันจีม(๑๐)

๖. หวยหวดอยพุปมนัแลกเอาปากับวดัพปุ ที

๖. ห้ วยหัวดอยพูปอ มันแลกเอาป่ ากับวัดพูปอที่

๗. นีสืบเมิอพายหนาตํเทาสินสาดสะหนาหา

๗. นี ้สืบเมือ(๑๑) ภายหน้ าต่อเท่า(๑๒) สิ ้นศาสนา ๕-

๘. พนัปีแลไวไหเปนทีวิเวการามะแกสัง

๘. ๐๐๐ ปี แลไว้ ให้ เป็ นที่วิเวการามแก่สง-

๙. ฆะมีมะหาเถรเจาเรวัตตะ (เจา) เป

๙. ฆ์ มี (พระ) มหาเถรเจ้ าเรวัตต์ เจ้ าเป็ -

๑๐. นผระธานแลดวยลวงกวางคํดีลวงรี

๑๐. นผะธาน(๑๓) แล ด้ วยลวง(๑๔) กว้ างก็ดี ลวงรี

๑๑. คํดีมีผระหมานรอย . . . . ทุกเมิงแลฯ

๑๑. ก็ดี มีผระหมาน(๑๕) ร้ อย . . . . ทุกเมิง(๑๖) แลฯ

คําจารึก : โครงการวิจยั การปริ วรรตและชําระจารึกล้ านนา
(พ.ศ. ๒๕๓๔)

คําปริวรรต : โครงการวิจยั การปริ วรรตและชําระจารึกล้ านนา
(พ.ศ. ๒๕๓๔)

(วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๐๕๑ ตรงกับวันจันทร์ เดือน ๙ ขึ ้น ๑๑ คํ่า
ภาคกลาง วันเมิงเม็ด)

๑. / สีรสีธิสขุ สวัดสตีภะวะตุะ / โอกาสะสกฺัราชะไดะ

๑. / ศรี สิทธิสขุ สวัสดิ์ ภวตุ โอกาสศักราชได้

๒. ๘๗๐ ตัวไนปี มะโรงไทวาปี เปลีกสี ไนเดินสิบเอดั

๒. ๘๗๐ ตัว(๑๗) ในปี มะโรง ไทยว่าปี เปิ กสี ในเดิน ๑๑

๓. อะธิกะมาดออกสิบเอัดฅําไดวนัจนัไทวนัเมิงเ

๓. อธิกมาส ออก สิบเอ็ดคํ่า ได้ วนั จันทร์ ไทยวันเมิงเ-

๔. มดัใดรื กฺษ ๑๙ ลุกชืมลุ แลนายพฺรานสินสฺรธายิ

๔. ม็ด ได้ ฤกษ์ ๑๙ ลูกชื่อมูล แล นายพรานสินศรัทธายิ-

๕. นดีไนสาดสะห̅นาพฺระพุดธเจาเอาปามันจิม

๕. นดีในศาสนาพระพุทธเจ้ า เอาป่ ามันจิ่ม(๑๘)

๖. หวยหัวดอยพุปํมนัแลกเอาปากบัวดัพปุ ํ ที

๖. ห้ วยหัวดอยพูปอ มันแลกเอาป่ ากับวัดพูปอที่

๗. นีสืบเมี̅อพายห̅นาตํเทาสินสาดสะห̅นาหา

๗. นี ้สืบเมือภายหน้ า ต่อเท้ าสิ ้นศาสนาห้ า

๘. พนัปีแลไวไหเปนทีวิเวการามะแกสงั

๘. พันปี แล ไว้ ให้ เป็ นที่วิเวการามแก่สงั -

๙. ฆะมีมะหาเถรเจาเรวดัตะเจาเป

๙. ฆะ มีมหาเถรเจ้ าเรวัตตะเจ้ าเป็ -

๑๐. นผฺระธานแลดวยลวงกวางคํดีลวงรี

๑๐. นผะธานแล ด้ วยลวงกว้ างก็ดี ลวงรี

๑๑. คํดีมีผฺระห̅มานรอ̅ย . . . . ทุกเบิงแล

๑๑. ก็ดี มีผะมาณ(๑๙) ร้ อย . . . . ทุกเบิ ้ง(๒๐) แล

