คําจารึก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

---------- (ส) บดดวยกนนนีจุงใหไดแก
---------- (อารกก) ษทงัหลายอนนมีในนําในถํา
---------- (ว) งศาหนพรญาผูปู ปูพรญา
---------- ปูเริง ปูมุง ปูพอง ปูฟาฟฟน
---------- (ผ) ากอง ปูพรญาคําฟู
---------- (พร) ญาผากองเทานี ดําพงศกําว
---------- (ผี) สิทธิแล แตนีดําพงศ ผีปูผาคํา
----------- (ฝู) งผูหวาน ปูขุนจิด ขุนจอด ปูพรญาศ
----------- (รีอินทราทิ) ตย ปูพรญาบาน ปูพรญารามราช
ปูไสส
๑๐. ----------- (ส) งคราม ปูพรญาเลิไท ปูพรญางววนําถํ ปู
๑๑. ----------- (พร) ญามหาธรรมราชา พงําเมือง พเลิไทย แ
๑๒. ----------- (ลไ) ทผูดีผีชาวเลีองเทานีแล แมผูใดบซีใสให
๑๓. ----------- (ผี) มนนทงัเสีอใหญเซาพูคาเซาผาดานผาแ
๑๔. -------- (ด) งแฝงแมพระสกกพระสเสิอทานยอาง
๑๕. พานสถาน ปูชรมีน หมีนหวย แสนดง ทงัปูเจาพระ
๑๖. ขพงเซายนนยง พระศรี ผีบางพระสกกดิอารกกษ
๑๗. ทุกแหงแตงตาดูสองปูหลานรกกกนน ผีผูใด
๑๘. ใครบซีจูงผีฝูงนีหกกกาวนาวคญาเปนพรญา
๑๙. เถิงเถาเปนเจาอยูยีนหีนตายดงงวนนทนนด
๒๐. งัครยวขยวเหนอเพจีนรกตกอบายเพทนา
๒๑. เสวยมหาพีบากญาไดคาดไดพบพระพุทธ
๒๒. พระธรรมพระสงฆสกกคาบบาบอนนตดดค
๒๓. สงฆจุงใหไดแกผูบซี่ แตนีคําปูหลานสบด ด
๒๔. วยกนน จุงทนนเหนเปน ปรตยกกษดงัคํากลาว
๒๕. นี ผีผูใดจํนงจงซีใสใหไดดงัสํฤทธิปรารถนา
๒๖. ในชววนีชววหนาเทาฟาบรโลกโมกษนีร
๒๗. พานสถานพิสุทธิฯ จลศกราชได ๗๕๔
๒๘. มหาศกราชได ๑๓๑๔ ขอมปวอก ไทปเตาสนน
๒๙. เดิอนสี่บูรณมีขอมวนนพรหสสบดีไทวนน
๓๐. เตาเมดฤากษอูดรผลคุณ บูรณาดิถีอูสาโซกโยค
๓๑. มีโณไทยสฐิรลกกษสกกดิ สุภมงคลนีรพีฆ
๓๒. นนตราย สวสสดิสิทธีผีผูใดใครโจทนาถามหา

คําอาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

------------- (ส) บถดวยกันนี้จุงใหไดแก
------------- (อารัก)ษ ทั้งหลายอันมีในน้ําในถ้ํา
------------ (ว)วศาหน(๑) พระยาผูปู(๒) ปูพระยา
------------- ปูเริง ปูมุง ปูพอง ปูฟาฟน
------------ (ผ)ากอง ปูพระยาคําฟู
------------ (พระ)ยาผากองเทานี้ ดําพงศกําว
------------ (ผี)สิทธิแล แตนี้ดําพงศ ผีปูผาคํา
------------ (ฝู)งผูหวาน(๓) ปูขุนจิด ขุนจอด ปูพระยาศ
------------ (รีอินทราทิ) ตย ปูพระยาบาน ปูพระยารามราช
ปูไสส
๑๐. ---------- (ส) งคราม ปูพระยาเลอไทย ปูพระยางัวนําถม ปู
๑๑. ---------- (พระ) ยามหาธรรมราชา พองําเมือง พอเลอไทย แ
๑๒. --------- (ละไท) ยผูดีผีชาวเลืองเทานี้แล แมผูใดบซื่อไซรให
๑๓. --------- (ผี) มัน ทั้งเสื้อใหญ เขาพูคา เขาผาดานผาแ
๑๔. --------- (ด) ง แฝงแมพระศักดิ์พระสอ เสื้อทานยอาง
๑๕. พานสถาน ปูชระมื่น หมื่นหวยแสนดง ทั้งปูเจาพระ
๑๖. ขพง(๔) เขายรรยง พระศรี ผีบางพระศักดิ์ อารักษ
๑๗. ทุกแหง แตงตาดูสองปูหลานรักกิน ผิผูใด
๑๘. ใครบซื่อ จุงผีฝูงนี้หักกาว(๕) นาวคออยาเปนพระยา
๑๙. เถิงเทาเปนเจาอยูยืน(๖) หืน(๗) ตายดังวัน ทันดั
๒๐. งเครียว(๘) เขียว(๙) เห็นอเวจีนรกตกอบายเวทนา
๒๑. เสวยมหาวิบาก อยาไดคาดไดพบพระพุทธ
๒๒. พระธรรมพระสงฆสักคาบ(๑๐) บาปอันตัด ค(๑๑)
๒๓. สงฆ จุงใหไดแกผูบซื่อ แตนี้คําปูหลานสบถด ๒๔. วยกัน จุงทันเห็นเปนปรัตยักษดังคํากลาว
๒๕. นี้ ผิผูใดจํานงจงซื่อไซร ใหไดดังสัมฤทธิ์ปรารถนา
๒๖. ในชั่วนี้ชั่วหนาเทาฟาปรโลกโมกษนีร ๒๗. พานสถานวิสุทธิฯ จุลศักราชได ๗๕๔(๑๒)
๒๘. มหาศักราชได ๑๓๑๔(๑๓) ขอมปวอก ไทยปเตาสัน(๑๔)
๒๙. เดือนสี่บูรณมี ขอมวันพฤหัสบดี ไทยวัน
๓๐. เตาเม็ด(๑๕) ฤกษอุตรผลคุณ(๑๖) บูรณาดิถี อุษาโชคโยค
๓๑. มีโนทัย สถิรลักษ ศักดิ สุภมงคล นีรพิฆ –
๓๒. นันตราย(๑๗) สวัสสดิสิทธี ผิผูใดใครโจทนาถามหา

(ตอ)
๓๓. ผูใหญ (ใส) สารจารในจาริกนีหากปรดิสทาใสสํ
๓๔. เดจพร (ะมหา) เถรสงัฆราชรดดณวงศาจารยพ
๓๕. ระมหาเ (ถรธรรม) เสณาบดีเบีองเจาพรญาผูหลาน
๓๖. ทานม (หา) --------- (มหา) สุเมธ --------- (ทงัห)
๓๗. ลาย หาก ----------------------------------------

(ตอ)
๓๓. ผูใหญ (ใส) สารจารในจารึกนี้หากประดิษฐาไซร สม ๓๔. เด็จพร (ะมหา) เถรสังฆราชรัตนวงศาจารย พ ๓๕. ระมหาเ (ถรธรรม) เสนาบดีเบื้องเจาพระยาผูหลาน
๓๖. ทานม (หา) ------------- (มหา) สุเมธ ----------- (ทั้งห)
๓๗. ลาย หาก --------------------------------------------

