คําจารึก
๑. ______ ญายใจจากหลายบริคณสนธิ ………..
๒. ______ กทํา (สรัพโทษา) นตรายอนั หมายใน
พระสตัยปรดิชญ
ั ามหาบุน ……….
๓. _______ (ด)งักลาวมานิเรากใหแดน้ าพรญาต่หน้ าพระศรี ร
ดันดัไตรยบพิตรเปนเจา
๔. _______ มหาสวามีศรี สงัฆราช่พระมหาเถรทรัมทรั ศี
อิชนุ สุ งฆคามวาสีอรญวาศิ
๕. _______ ทิพพิชญ
ั านแล ๐ ทีแทผิเราบ่จงใจซิอิเอา
สตัยปรดิชญ
ั าในพระมหาสุ
๖. (พรรณบตัรนีแ)ดเราเอาไมตรี มากงั ให้ เปนโสภา
พายนอกในใจใสจงกทําสรัพโทษาดัง
๗. ________ ใหจุงเกอดสรัพรโทษานตรายในตนยล
ปรดัยกัษทนัตาญาไดเปนทาว
๘. ________ (เมิอ)น่าพายเมิอไปในปอรโลกกดี
ทุรคติในน่รกอกอพิจิมีแดเราอนัต
๙. ________ หมายยิงพนัเปนตนวาบัญจานนตริก
อนัอธิกหนกัหนาจุงมีแดเรา
๑๐. _________ ญงัทรงธอรมานในปรเทศเรากดี
ปรเทศน้ ากดีปรเทศอี
๑๑. (น) ________ ญาใหเอาบินทิบาตรแดเราเลย ๐
หินใหติะตยนดยลนิ
๑๒. ___________ (พรญา)อนัมีในโลกนิแล้ ๐ ทีแทผิเรา
อยูใ่ นสตัยปรดิชญา
๑๓. ___________ (ดวย)อํานาจกุสลสตัยจุงเผิอน้ าหลาน
ปรดิพทัธไมตริ มิ
๑๔. ___________ พานญามีปรดิฆเวรานุเวร
สกัเมิอเลยฯ ในปร
๑๕. ___________ แดบูพรญานนัเรากลาวจริ งแล้
คม้ อมิอนัอดุ ํมธัยม
๑๖. ___________ อนันนัเราก่ใหสตัยดงัวาในบตัรนิแล้ ๐
แม้ น้าพรญา
๑๗. ___________ (บ)ตัรนิแล ๐ แมจวาสวรูปลวงอุดมั ใส
เปนปรากฎรูทกุ

คําปริวรรต/แปล
๑. _______ ย้ ายใจจากหลายบริคณห์สนธิ(๑) ………..
๒. _______ กระทําสรรพโทษาตราย(๒) อันหมายใน
พระสัตย์ประติชญา(๓) มหาบุญ
๓. _______ ดังกล่าวมานี ้ เราก็ให้ แด่น้าพระยาต่อหน้ าพระ
ศรี รัตนตรัยบพิตรเป็ นเจ้ า
๔. ________ มหาสวามีศรี สงั ฆราชพระมหาเถรธรรมทัสสี
อีกชุมนุมสงฆ์คามวาสีอรัญวาสี
๕. _______ ทิพยพิชญาณ(๔) แล ๐ ที่แท้ ผิเราบ่จงใจซื่อเอา
สัตย์ประติชญาในพระมหาสุ๖. _______ พรรณบัฏนี ้แด่เราเอาไมตรี มากัง(๕) ให้ เป็ นโสภา
ภายนอกในใจไซร้ จงกระทําสรรพโทษาดัง
๗. _______ ให้ จงเกิดสรรพโทษานตรายในตนยล
ปรัตยักษ์ ทนั ตา(๖) อย่าได้ เป็ นท้ าว
๘. _______ เมื่อหน้ า ภายเมื่อไปในปรโลก(๗) ก็ดี
ทุรคติ(๘) ในนรกอีกอพิจี(๙) มีแด่เราอันต
๙. _______ หมายยิ่งพ้ น เป็ นต้ นว่า ปั ญจานันตริก(๑๐)
อันอธิกหนักหนาจงมีแด่เรา
๑๐. ________ ยังทรงธรมาน(๑๑) ในประเทศเราก็ดี
ประเทศน้ าก็ดี ประเทศอื่๑๑. น________ อย่าให้ เอาบิณฑิบาตรแด่เราเลย ๐
หินให้ ติเตียนเดียลนี ้
๑๒. __________ พระยาอันมีในโลกนี ้แล ๐ ที่แท้ ผิเรา
อยูใ่ นสัตย์ประติชญา
๑๓. _________ ด้ วยอํานาจกุศลสัตย์ จงเผื่อน้ าหลาน
ปฏิพทั ธ์(๑๒) ไมตรี มี
๑๔. _________ พาน อย่ามีปฏิฆะ(๑๓) เวรานุเวร
สักเมื่อเลย ฯ ในปร
๑๕. __________ แด่ปพระยานั
ู่
น้ เรากล่าวจริงแล
คม้ อ(๑๔) มีอนั อุดมมัธยม
๑๖. __________ อันนันเราก็
้
ให้ สตั ย์ดงั ว่าในบัดนี ้แล ๐
แม้ น้าพระยา
๑๗. __________ บัดนี ้แล ๐ แม้ จะว่าสวรูป(๑๕) ล่วงอุดมไซร้
เป็ นปรากฏรู้ทกุ

(ต่อ)
๑๘. ___________ (ก)อปรมนตริบริพารทงัหลายแล้ ฯ
๑๙. ___________ บตัรสตัยปรดิชญาตราบริบรู ณมูลไมตริ
มิปรดิพ
๒๐. (ทัธ)___________ ทีพยพิชญานมิทกุ ปรการเสรจ
เหดุสํเดจส
๒๑. ___________ พระไมตรี บใหมีจ่ลาจล
ท่านจิงจกัดํากลแผน
๒๒. ___________ อนันิในพระศรี รตันมหาธาดุเจัา
พอเมีอมหา
๒๓. ___________ นกัษตัรมาสไพศาขบรูณมีศรี ศภุ ฤกษ
วิศาขวนั ๖
๒๔. ___________ ปรถมราตรี พระจนัทรอุไทยขึ ้น
ใหส่างอนธการทุ
๒๕. ________________________________________

(ต่อ)
๑๘. ___________ กอปรมนตรี บริพารทังหลายแล
้
ฯ
๑๙. ___________ บัฏสัตย์ประติชญา ตราบริบรู ณ์มลู ไมตรี
มีปฏิพ-ั
๒๐. ทธ์ ____________ ทิพยพิชญาณ มีทกุ ประการเสร็จ
เหตุสมเด็จส๒๑. ____________ พระไมตรี บ่ให้ มีจลาจล
ท่านจึงจักดํากล(๑๖) แผน
๒๒. ____________ อันนี ้ ในพระศรี รัตนมหาธาตุเจ้ า
พอเมื่อมหา
๒๓. ____________ นักษัตรมาสไพศาขบูรมีศรี ศภุ ฤกษ์
วิศาข วัน ๖
๒๔. ____________ ปฐมราตรี พระจันทร์ อทุ ยั ขึ ้น
ให้ สาง(๑๗) อนธการ(๑๘) ทุ๒๕. ________________________________________

(คําจารึกอักษรขอม ภาษาสันสกฤต)
๒๖. ___________ (เม)รุราช ราชฬุรตฺนภวนาวธี สุตารกาศฺว
ตาวตีษฺฐ ตาสฺตุ
๒๗. ___________ ตฺรีกฺจาลุวิชยสฺสตตํ วเรน ฯ เมรุกลุ คิริราช
___________
๒๘. ___________ ราชสฺส ยโศธราธีปสฺส จ ตาวติฏฺฐ

ขุนเขาเมรุ …..
ตังอยู
้ ใ่ นภพอันรุ่งเรื องและดวงดาวที่
ประเสริฐ ตังอยู
้ ่ก่อน ส่วน ….. เหล่านัน้ หม้ อนํ ้าอันรุ่งเรื องทัง้
๓ อันชนะพิเศษเนื่องกันโดยความประเสริฐ ขุนเขา เนื่องมาจาก
้ ่ก่อน
เมรุ ….. แห่งราชาผู้เป็ นใหญ่ในยโสธร ตังอยู

