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คําอานจารึกวัดศรีชมุ
(หลักที่ ๒)
...............................ชํารุด................................
...............................ชํารุด................................
...............................สมเด็จพระ........................เปน............................
.....................เมื่อสมเด็จพระ...................ศรี.................
..............มหา....................ศรีศัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามิเปนเจา..............................มาสถิตคือ เจา
เมืองจา.......เมืองลําพงเถิง.........สมเด็จหา...........ที่นั้นกอพระทันตธาตุสุคนธเจดียมีสาม........นัน้ ............ในนครสระ
หลวงสองแคว
ปูชื่อพระยาศรีนาวนัมถม .....เปนพอ.............สรางในสองนคร หนึ่งชื่อนครสุโขทัย อีกหนึง่ ชือ่ นครศรีสชั นา
ลัย ...
พระ...........นัน้ ................เปนขุนยีข่ นุ นางนัก............................เมืองชเลียง.................พอขุนนาวนัม
ถม...............................................เบื้องไนรฺฤดีเถิงฉอดสองหมื่น........สี่พยาม.............เบือ้ งหัวนอนสองแสน
พยาม..........เบื้องตีนนอนถึง.......
พอขุนนัมถมดาย....เมืองสุโขทัย.................................อัน...........................งวงรูวังชางแกลวหาญ..............หัว
ชางดวยอีแดงพะเลิง.........พอขุนนัมถม.......กใหเขา......แกทานแล............สอง.................จัก.........กนม....
ลูกพอขุนศรีนาวนัมถม ผูห นึ่งชือ่ พระยาผาเมืองเปนขุนในเมืองราด.....................ลงแสนชางหมากรอบ
บานเมืองออกหลวงหลายแกกม
เมื่อกอนพอขุนบางกลางกลางทาวเปนเจาเมืองบางยางใหเอา....พลพอขุนผาเมืองเจาเจาเมืองราด พาพอขุนผา
เมืองผดาจกันและกัน พอขุนบางกลางทาวไดเมืองศรีสัชนาลัย.......
พอขุนผาเมืองเจาเมืองราดเอาพลมา.....บางขลง...เวนบางขลงแกพอ ขุนผาเมือง แลวพอขุนผาเมืองเอาพลเมอ
เมืองราดเมืองสากอได.......ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ขอมสมาดโขลญลําพงรบ....แลวพอขุนบางกลางทาวไป...........พอ
พอขุนผาเมืองเจาเมืองราดมา....ใหประชุมพล พอขุนบางหลางทาวและพอขุนผาเมืองขี่ชาง......พระยาผสบกัน.....ติน
ใหขด่ี ว ยกันเหนือหัวชาง ประคนแลวพอขุนบางกลางทาวและขอมสมาดโขลญลําพงรบกัน พอขุนบางกลางทาวให
บอกแกพอ ขุนผาเมือง พอขุนผาเมือง......ขอมสมาดโขลญลําพง....พายพง
พอขุนผาเมืองจึงยังเมืองสุโขทัยเขาได เวนเมืองแกพอขุนบางกลางทาว
พอขุนบางกลางทาวมิสูเขาเพื่อเกรงแกมิตรสหาย
พอขุนผาเมืองจึงเอาพลออก พอขุนกลางทาวจึงเขาเมือง
พอขุนผาเมืองจึงอภิเสกพอขุนบางกลางทาวเจาเมืองสุโขทัย ใหทั้งชื่อตนแกพระสหาย เรียกชือ่ ศรี

อินทรบดินทราทิตย นามเดิมกมรเตงอัญผาเมือง
เมือ่ กอนผีฟา เจาเมืองสรีโสธรปุระ ใหลูกสาวชื่อนางสิขรมหาเทวีกับขันไชยศรี ใหนามเกียรติแกพอขุนผา
เมือง เหียมพอขุนบางกลางทาวไดชื่อสรีอินทรบดินทราทิตยเพื่อพอขุนผาเมืองเอาชื่อตนใหแกพระสหาย...
เมืองสุโขทัยเพื่อนั้น พอขุนศรีอินทรบดินทราทิตยและพอขุนผาเมืองเอาพลตบกันพาทั่ว....แตเมื่อเพรงเตร
ลาคลาทุกแหงทุพาย ตางคนตางเมือ้ บานเมื้อเมืองดังเกา
ลูกพอขุนศรีอินทราทิตยผหู นึง่ ชือ่ พอขุนรามราชปราชญรธู รรม กอพระศรีรัตนธาตุอันหนึ่งในศรีสัชนาลัย
หลานพอขุนศรีทราทิตยผหู นึ่งชือ่ ธรรมราชา ทรงรูบุญรูธรรมมีปรีชาแกกม บมิกลาวถีเลย
พอขุนผาเมืองเจาเมืองราด นั้น ใหสรางเจดียมีคุณแกฝูงทาวพระยา เปนอาจารยพรนธิบาลแกฝงู กษัตราธิราช
ทั้งหลาย....ในศรีสัชนาลัย....ทุกแหงใหเปน....ภายหลังปูนหลังทั้งหลายยอมให..สรร เลิกอวยทาน....ครูหนัก
หนาแกกม
มีหลานพอขุนผาเมืองผูหนึ่งชื่อสมเด็จพระมหาศรีศรัทธาราชจุฬามุณีศรีลังกาทีปมหาสามิเปนเจา
พระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬามุณี ศรีศรัทธาราชจุฬามุณี หลานพอขุนผาเมืองนัน้ ผูเ ชือ่ มักกระทําบุญกระทํา
ธรรม มักอวยทานทุกเมื่อ บคิดแคนจักใหแกทาน...สะอาดงามหนักหนา จึงอวยทานบิณฑบาตอวยทาน บมิขาดสัก
อัน
อวย...คาบแล...ฉันทุกวันดังอัน...มักจําศีลภาวนาอยูกลางปากลางดงหลงอดฉันให......ลูกหมากรากไมมีวัตร
ปฏิบัติดุจเยี่ยงสิงหลทุกประการ นักกเมรเทศแสวงหาปรีชาสุ.....เทศรูทุกภาษา มักกระทําเพียรพยายามกลาง บยืน
กลางคืนบอยู เหียมปรารถนาโพธิสมภาร.....ปลูกพระศรีมหาโพธิกระทําพุทธปฏิมาทุกแหงทุกพาย เลิก (ฟนฟู)
ศาสนาพระมหา.....อันตรธาน บใหฉิบ บใหหายสักแหง
พระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬามุณี นัน้ ผูเ ชื่อ......ก็ดี บมิเคียดตอบ ขสานติไมตรี รูป รานีคน สัตวทั้งหลายโปรด
สราย บใหลมบใหตาย....ดังอันรูคุณทานเสงี่ยมมรรยาทอาจสั่งสอนตน สั่งสอนคนทั้งหลายใหรูละอาย รูกลัวบาป
กลัวผิดตอผูเฒาผูแก พอแมครู อุปช ฌาย มิตรสหายทั้งหลาย พระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬามุณี ศรีศรัทธาราชมุนีนั้น
กลา....ดวยแกกม
สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬามุณี เปนโอรสพระยาคําแหง สมัยยังเปนคฤหัสถ นัน้ เจาศรีศรัทธามีพษิ
เสมอราชสีหมีกําลังหนักหนาแกกม ตอหัวชางดวยขุนจัง
ขุนจังนั้นขี่ชางสรายเปนสารสูงใหญหนักหนาแกกม กําลังตกมันและขี่มาดวยเร็วหนักหนา
ขุนจังทาทายพระยาคําแหงใหตอ กรดวย........พระยาคําแหงพระราม ไมอยากรบจักแลกหมอนแพรแทนแต
ขุนจังไมยอม แสดงอาการทาทายพูดจาสามหาว.....เจาศรีศรัทธาราชจุฬามุณีนั้น เจ็บใจตางพอตนหนักหนา เสมือน
ดังเอาคอนตีหางนาคราชนั้น....จึงไสแมชางชื่อ.....ชัน้ ขับแลเขาตอกรกับขุนจัง......แมชางแลชางสรายลงมันขําเชิง.....
ชางสรายเอางวงมันคลํานําลาง.....อันยอยถูกหัวเจาศรีศรัทธาราชจุฬามุณี พระองคจึงเอาปนปกหนา ถูกรูน้ํามันทําให
ชางสรายนั้นเดินเจ็บหนักหนา พลทหารเดินดิน ไดชวยชางสรายนั้น โดยยักเพลียกมุดปาพงหนี
เจาศรีศรัทธาราชจุฬามุณีจึงขับแมชางไลตามตีอยางกลาหาญ ชางก็วานงวงวิ่งหนีตกปาแขม เจาศรีศรัทธาก็
ตามตีกระหน้าํ เงือดคํารบสองคาบสามคาบเขาทั้ง ชางนั้นก็วิ่งหนีไปเลย เจาศรีศรัทธาและชางก็ตามไมหวาดกลังจึง
ไดชางสรายนั้น และนํามาถวายสมเด็จธรรมราชา...เมืองสุโขทัย

….. เวน 7-8 บรรทัด....
.
เจาศรีศรัทธาราชจุฬามุณนี น้ั เวียนวนกลับไปมาเข็ญใจในสงสารนี้ หลายภพหลายชาติ เดีย๋ วเขาบุญเขาบาป
เดีย๋ วหัวเราะเดีย๋ วรองไห เดี๋ยวไดเดี๋ยวเสีย เดี๋ยวไดสุข เดี๋ยวไดทุกข
เมือ่ พระองคม(ี พระชนมายุ)มาถึงยี่สิบเกาเขาสามสิบทรงมีราชกุมารภัจผูหนึ่ง ซึ่งไดปฏิบัติธรรมมานานหนัก
หนาเห็นสงสารภพนี้ เปนอนิจจัง อนิจอนาจบมิเทีย่ ง จึงคําอัญเชิญเจาศรีศรัทธาใหเขาปฏิบตั ธิ รรื แตเจาศรีศรัทธาก็
ยังลังเล จนพระชนมายุมาถึงสามสิบเอ็ดป จึงมีศรัทธา เริม่ ทําบุญทําทาน ใครอยากไดอะไรก็ประทานใหทั้งสิ้น และ
ไดนาํ อาวุธ ออกลางและสละเครื่องอาวุธทั้งหลาย ตั้งพระทัยที่จะออกบวช ถือธุดงค หุงจังหันในปา เมื้อถึงเวลาก็จึง
สละพนละเหยาเรือน แตงเรือนผาดวยผาแดงผาเหลือง ผาดําผาเขียวผาขาว.เหลือ....สาเอาหปไดจึงไตรกรยาทานสํส..
เจาศรีศรัทธาราชจุฬามุณีจึงยอสองมือบังคมพบใหมองดูแทใสงายเส.....................เปนเจามีศรัทธาอวยทาน
ตนทีน่ น้ั ไวตนที่นน้ั ...........................รอยทํายอดที่นั้นเปนปาฏิหาริยไดสามเดือนเปนอัศจรรย.............ทั้งหลายสกล
ใน........เขาทีน่ น้ั .....รัตนธาตุ....คีวาธาตุพระ.....พระทันตธาตุ พระธาตุ.........กลางหาว ชาวสิงหลเห็นแกตามีศรัทธา
ลง......จุฬามุณไี วเหนือจอมเขา......ทําบุญชาวพระ...บูชา....................อันหนึง่ .ฉลักดวย.......แหงเทนูรา.................คา
ไปกอ........พระเจดียใน.....คืนมาฉัพพรรณรังสี....
...............................ชํารุด................................
...............................ชํารุด................................
............พระศรีราชจุฬามุณี..........................................................................
...............................ชํารุด................................
...................................มณีรัตนปด.................ราคไพ..............การประพาส.......................................แตงแงลูกสาวสอง
คนใสทองทองปลายแขนแหวน...........หนักหนา อวยทานใหแกทานผูมาขอและออก..............ปรารถนาเปนพระ
พุทธ.......จึงภิเนกษกรมออกจากรัตนภูมิสพายบาตร.............ทั้งหลาย.......ดงเตรหาพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรารถนา
เพื่อจักทํากุศล......แกสัพพัญยุตญาณอิงใตตนพระศรีมหาโพธิ จึงแสวงหาปลูก........นครสุโขทัยบางฉลังศรีสัชนาลัย
ใครใจจักใหเปนธรรมบูราบางแหง ........พระศรีรตั นมหาธาตุปลูกเนาวรัตนพระศรีมหาโพธิ สรางพิหารอาวาสอัน
อัดพี........บางแหง ....แลมากระทํามหาสพาน ปลูกดอกไมตน ใหญหลายพรรณแก.................พระศรีมหาโพธิไวคน
แตงเฝารักษาหลายครัวมีทั้งสวนหมากสวนพลูไวนากร.......ทุกพรรณทัง้ หลาย
….. เวน 7-8 บรรทัด.....
สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาจุฬามุณี ศรีศรัทธาราชจุฬามุณี เปนเจา........เจาเราเลือกให กระทําพระมหาธาตุหลวง
ขึ้นพระมหาธาตุดวยสูงเกาสิบหาวาไม.....เหนือพระธาตุหลวง ไสสองออมสามออม ศรีศรัทธาราชจุฬามุณีเปนเจา
พยายามให......แลวจึงกอ.....ขึ้นเจ็ดวาสทายปูนแลวบริบูรณพระธาตุหลวงกอใหมเกาดวยสูงไดรอยสองวา ขอมเรียก
พระธมนั้นแล สถิต
เคริงกลางนครพระกฤษณ เมื่อจักสทายปูนในกลางปา.....อันทําปูนยากหนักหนาทําปูนมิได พระศรีราชจุฬามุณีเปน
เจาจึงอธิษฐานวาดังนี้..................กูแลยังจักไดแกสัพพัญุตญาณเปนพระพุทธจริงวาไซร จุงใหพบปูน.....อธิษฐาน
บัดแปรแหงนัน้ ดายกลายพบสังปูนอันหนึ่งทายาทหนักหนา เอามาสทายพระธาตุกอใหม เกาแลวเอามาตอ

พระพุทธรูปหินอันหักอันพังบริบูรณแลวปูนกอยังเหลือเลย พระมหาธาตุหลวงนั้นกระทะทําปาฏิหาริยอัศจรรยหนัก
หนา และมีพระธาตุอันใหญลอมหลายแกกม ฉลองมหาพิหารใหญดวยอิฐเสร็จบริบูรณแลวจึงไปสา...หาเอา
พระพุทธรูปหินเกาแตกมาบูชาดวย ไกลชั่วสองสามคืนเอามาประดิษฐานไวในมหาพิหารบางแหง ไดคอไดตน บาง
แหง ไดผลไดแขนไดอก บางแหง ไดหัวตกไกล แลสี่คนหาบเอามาจึงได บางแหง ไดแขงไดขาบางแหง ไดมือได
ตีนญอมพระหินอันใหญ ชักมาดวยลอดวยเกวียน เข็นเจามาในมหาพิหารเอามาตอติดประกิดดวยปูน มีรูปโฉมพรรณ
อันงามพิจิตรดังอินทรนิรมิต เอามาประกิดชิดชนเปนตนพระพุทธรูปอันใหญอันถาวอัน....งามหนักหนา เอาไวเต็ม
มหาพิหารเรียงหลายกองชองงามหนักหนาแกกม.....ในมัชฌิมประเทศในปาตลีบุตรนครใกลฝงน้ําอโนมานที พระศรี
รัตนมหาธาตุเปนเจาชื่อสรีธาญกดกา พระกฤษณพระธาตุเจาหากประดิษฐาน พระกฤษณนั้นคือ ตนพระมหาสามี
ศรีสรัธราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีปเปนเจา คือตนพระรามพระนารายณเทพจยุติหากทองเที่ยวในสงสารภพอันโทล
เกิดไปมาแล เมดไตโย....โคตโมคาถานี้มีแหงมหานิทานแล
….. เวน 7-8 บรรทัด.....
กูมีศรัทธาพยายาม.....อิฐประกิดเขาจทายปูนมีถองถวน เมื่อทาปูนแตยอดแกกมถึงดินสูงใหญขาวงาม ดังเขา
ไกลาส ทาตอตีนมือตอทั้งตนพระพุทธรูปหลายแหง ทําหอนัง่ กอเลนเปนตนพระพุทธรูปหินงามแกกม กูหากใชตน
กูกระทําการบุญสมภารวันเดียวยี่สิบแปดการ พระมหาธาตุเปนเจาจึงเสด็จปาฏิหาริยหนักหนาดังน้ํามหาสมุทร
ระลอกดังฝนตกหาใหญ รัศมีบางอันดังพันสะจรวจสวาย สูภาลูกาบุสปธารา รัศมีบางอันเลือ่ มดังดวงดาวค่าํ เลือ่ มดัง
น้ําทองไหลจรัสไปทุกแหง รัศมีบางอันขาวดัง...รัตนดังดอกพุดเห็นแกตาดาษทัว่ จักรวาล
พระเกศธาตุเสด็จปาฏิหาริย....ดังสายฟาแลบ ดังแถวน้ําแลนในกลางหาวอัศจรรย สิ่งหนึ่งเห็นตะวัน....ออก
เขียวดังจัดไฟเผาหมอเผาไห พระคีวาธาตุเสด็จจากเจดียทองพุงขึ้นไปยัง....เห็นดังตะวันสองอันเรืองรองใสงามหนัก
หนาแพพระอาทิตย....
ดูพระคีวาธาตุ...เปนกลองเงินอันใหญรอบนั้นดวยกวาง แสงจรัสโอภานล....ควรแลวามีฉพั พรรณรังสี
เหลือง, แดง, ดํา, เขียว, ขาว, ภาว. จรัสสองในโลกธาตุทุกแหงปาฏิหาริย แตแดดอุนถึงสองชั้นฉายจกใกลเที่ยง
ชาวสิงหลหาบาน ขามน้ําคงคาพายมาสาธุการ เสียงรองอึงมี่โกลาหลหนักหนา เขาอาราธนา (พระธาตุแต)
พระ (ธาตุ) บมีเสด็จลงมา เขาใหกูอาราธนา พระ (ธาตุ) จึงลงมาประทักษิณรอบพระเจดียทอง แลวผยองขึ้นเมื้อเลา
กูมีศรัทธาหนักหนา กูจงึ ทอดตน กูอวยทานใหชีวิตขาดวา จักสทําศาสนาในลังกาทวีป จักฟงคําพระธาตุเจา
ทุกประการ แล
พระ(ธาตุ) เปนเจาจึงมาฉวัดรอบสุวรรณเจดีย รัศมีกระเลียกงามหนักหนา....ดังกงเกวียนแกว
แลวพระคีวาธาตุจึงเสด็จเขาในโกศทอง ฝูงพระธาตุ....จึงเขามาสูพระเจดีย ดังผึ้งพากันเขามาสูรังนั้นแล
กูจึงลุกขึ้นอัญชุลี...ลองมา....มาพระศรีรัตนมหาธาตุเจากู ลูกหนึ่งมีพรรณงามดังทองรัศมีเทาลูกหมาก เสด็จ
มาแตกลางหาวลงมาฉวัดเฉวียนรอบตนทานแลจึงเสด็จขึ้นอยูเ หนือหัว และพระรัตนธาตุจึงเสด็จมาอยูกึ่งหนาผาก
พระศรีศรัทธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทวีป จึงยอสองมือรับเอาและไหวพระเกศธาตุ เสนหนึ่งเลื่อมงามควางแต
บนสพัดเหนือหัวพระศรีศรัทธาราชจุฬามุณี ญีนศรัทธาน้ําตาถั่งตกหนักหนาบูชาทั้งตน อกเขาซองทั้งหลายบมีวาถี
เลย
ชาวสิงหลทั้งหลายเห็นอัศจรรยดังอันเขาจึงชันทอดตนไหว สนนทพัดเบญจางคนอนพกชัง ตีนพระศรี
ศรัทธาราชจุฬามุณี คนทั้งหลายไหว............เต็มแผนดิน อุปมาดังเรียงทอนออยไวมากดารดาส เต็มที่สถานนั้นแล

เขาจึงขึ้นบังคม บางคนวา ราชกุมารมหาสามีหนอพุทธางจริงแลนะ เขาจึงเอาน้ํามาลางตีนพระมหาสามีสุม
เอาน้าํ กิน ขุดเอาดินที่พระมหาสามีศรีศรัทธาราชจุฬามุณี เหยียบที่ใดยอตีนที่นั้น ขุดเอาดินทีน่ น้ั อันคันเอาไปไหว
บูชา
รุงนั้นพระมหาธาตุสองลูกเรืองรอง...ดังดาวคอยเสด็จไปกลางหาวกอน พระศรีศรัทธาราชจุฬามุณี จึงขาม
น้ําคงคาไป .....ชัว่ คืนหนึง่ พระธาตุเจาเสด็จเขาในโกศ สงแลวเมื่อรุงจึงเสด็จออกอยูบัดแมง ใหคนทั้งหลายเห็น
ศรัทธาสาธุการแลจึงเสด็จคืน เรืองรองเทากงจักรกลิ้งไปกลางหาวสู. ..เจดียทองที่เกา รัศมีถกู ซานตองพรายเรืองรอง
งามซึ่งแสงพระอาทิตย เมือ่ พุง ขึน้
พระธาตุเจาที่นั้น (แสดง) ปาฏิหาริยไดสามสิบเอ็ดวัน เหียมพระธาตุเจาปาฏิหาริย ดังอันเพื่อจักใหสําแดงแก
คนทั้งหลาย ใหไปชวย “ญธรรม” (เผยแผธรรม) ในลังกาทวีป เปนมหากุศลใหญ ใหปรากฏแกพุทธศาส
บางแหง ไปถึงอรัญญิกนอกเมืองกําพไล ชาวสิงหลจึงประดับธชปฏากทีปธูปคนธมาลา เขาจึง.....พระมหา...
ธาตุดวยยศบริวารมากมายหลายหลวงหลายอันไปถัดมหา.....เถร.......เถรมีหมูส งฆเถรอันทรงธุดงคศีลา พระมหา
สามี.......สี........ถัดฝูงอมาตยราชเสนาอุบาสกอุบาสิกา บมิอาจคณนาเลย...............สารท.....ทองเอาพระมหาทันตธาตุ
มีพระ....หนักหนาใส....สามี....พระมหาสามีศรีรัตนะลังกาทวีป.......เทายอด........อารยไมตรี......สมาธิคงตนใต
ตน......ศรีรัตน......ราทบุรมหานครแหง.........ศรีรตั นธาตุได.........พุทธรุปมูนิยาวพรรณ.....แสนหาหมื่น......รบมิอาจ
คณนาได

คําแปลจารึกวัดปามะมวง (หลักที่ ๔)
ดานที่ ๑
(๑) มหาศักราช ๑๒๖๙ ศกกุน พระบาทกัมรเดงอัญ ฦๅไทยราช
(๒) เปนพระราชนัดดา ของพระบาทกัมรเดงอัญ ศรีรามราช
(๓) เสด็จนําพลพยุหเสนาทั้งหลาย ออกมาจากเมืองศรีสัชชนาลัยมา
บรรทัดที่ (๔) – (๑๑) ขออนุญาตเวนไปนะครับ-ศรีวรุณะอิสโร
(๑๒) อภิเษก แลวถวายพระนามวา พระบาทกัมรเดงอัญศรีสุริยพงศ
(๑๓) รามมหาธรรมราชาธิราช เสวย...
...เวนบรรทัดที่ (๑๔) – (๕๖)
ดานที่ ๒
...เวนบรรทัดที่ (๑) – (๙)
(๑๐) ....เสด็จเสวยราชสมบัติใน
(๑๑) ศรีสัชชนาลัยสุโขทัยได ๒๒ ป ลุมหาศักราช ๑๒๘๓ ศกฉลู สมเด็จ
(๑๒) บพิตรใหราชบัณฑิต ไปอาราธนา มหาสามีสังฆราช อันกอบดวยศีล
(๑๓) ทรงเรียนพระไตรปฎกจบ อันสถิตอยูในลังกาทวีป ซึ่งมีศีลาจาร
...เวนบรรทัดที่ (๑๔) – (๔๓)

(๔๔) เมื่อจะทรงผนวชขอศีลนั้นพระบาทกัมรเดงอัญ ศรี
(๔๕) สุรียพงศรามมหาธรรมราชาธิราช เสด็จยืนขึ้น
(๔๖) ยกพระหัตถอญ
ั ชลีนมัสการพระสุพรรณปฏิมากร และพระไตรปฏก
(๔๗) ที่เก็บไวบนพระราชมณเฑียร กับมหาสังฆสามิราช
(๔๘) ทรงตั้งสัตยาธิษฐานวา ผลบุญที่อาตมาบรรพชาอุปสมบทตอพระศาสนา
(๔๙) พระพุทธเจาเปนคราวนี้ อาตมาไมปรารถนา จักรพรรดิสมบัติ
(๕๐) อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ ปรารถนาเปน
(๕๑) องคพระพุทธเจานําสัตวทั้งหลายขามไตรภพนี้เทอญ. อธิษฐานดังนี้
(๕๒) แลวจึงรับไตรสรณคม ขณะนัน้ แผนดินนี้
(๕๓) ไหวทั่วทุกทิศ ครัน้ ทรงอธิษฐานผนวชแลวเสร็จ
(๕๔) ลงจากพระมหาสุวรรณเหมปราสาท ทรงพระราชดําเนินไป
(๕๕) ปามะมวง ขณะประดิษฐานฝาพระบาทลงยังพื้นธรณี ปถพีก็
(๕๖) หวั่นไหวใหญ ยิ่งทั่วทุกทิศ
ดานที่ ๓
(ดานนี้ชํารุดมากเหลือที่จะอานไดความ)
ดานที่ ๔
(๑) ....เรือ เดินเทาขึ้นบนถนนไปถึง
(๒) ..........เสด็จ ทํา
(๓) ....เมือ่ นัน้ ยังมีเหตุการณดงั นัน้ ทีเ่ ปนอัศจรรย
(๔) .....ประดิษฐาน ศิลาจารึกนี้ เพือ่ ใหคน
(๕) ....งาม บุญบาปรีบทําบุญ
(๖) .....มีประมาททุกคนเลย แผนดิน
(๗) ....ดังนี้ เวลานี้มีเหตุการณ บุญธรรมตาง ๆ
(๘) คราวกอนเรายังไมเคยเห็นดังนี้....เราไดฟงทาน
(๙) เลาในทางธรรม เวลานี้เราทราบการบุญชัดเจน
(๑๐) .....ที่จริงคนทั้งหลายควรจะพยายาม.....
(๑๑) ทุกคน สวนบาปกรรมทั้งหลายไมควรทําเลย
(๑๒) อนึ่งพระสังฆราชมหาเถรเปนผูทรงพระไตรปฎก มาแตลังกาทวีปสถิตอยู
(๑๓) ...สีโทลโดยทักษิณปามะมวงไวพระคาถา
(๑๔) สรรเสริญพระเกียรติยศซึ่งเสด็จทรงพระผนวช
(๑๕) แลวจารึกลงไวในเสาศิลา ในระหวางพัทธสีมา ณ ปามะมวง
(๑๖) โดยประจิมทิศเมืองสุโขทัยนี้

เปนอยางไรครับทานทั้งหลาย ทานไดคนพบอะไรที่อยูในจารึกทั้งสองหลักนี้หรือไม เอาเปนวา ผมขออนุญาต
แสดงความเห็นทีเ่ ปนเหตุใหนาํ มาตัง้ เปนชือ่ ของกระทูน ท้ี ่ีวา “ความลับในจารึกวัดศรีชุม-ปามะมวง…สิ่งที่นัก
ประวัติศาสตรซึ่งไมรูธรรมมองขาม” ดังนีค้ รับ (ขออนุญาตไมใชคําราชาศัพทเพื่องายแกความเขาใจ)
01 กอนอื่นขอลําดับรายพระนามพระมหากษัตริยและพระราชวงศที่มีการกลาวพระนามไวในจารึกทั้ง ๒ คือ (๑)
สมเด็จพระศรีศรัทธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามิเปนเจา กับ (๒) สมเด็จพระศรีสูรยพงศารามมหา
ธรรมราชาธิราช กอน ดังนี้
(๑) สมเด็จพระศรีศรัทธาฯ เปนหลานของพอขุนผาเมือง เปนลูกของขุนรวงนําไทย เปนนองของ พอขุนบาง
กลางทาว พอขุนบางกลางทาวเกิดราว พ.ศ. ๑๗๐๐ ดังนัน้ สมเด็จพระศรีศรัทธาฯ ก็คงจะประสูติหลังจากนั้นไม
นาน ชื่อที่ปรากฏในจารึกนี้ เปนสรอยพระนามที่ทางลังกาทวีปขนานพระนามให เมือ่ ไดเชิญไป “ญธรรม” ที่
ลังกาทวีป หลังไดประสบบุญญาบารมี ปาฏิหาริยเมื่อคราวพระธาตุเสด็จ (ตามจารึกวัดศรีชมุ )
(๒) สมเด็จพระศรีสูรยพงศารามมหาธรรมราชาธิราช คือ “พญาลิไทย” นัน้ เอง ซึ่งทานเปนหลานปูของพอ
ขุนรามคําแหง เปนลูกของพญาเลอไทย ที่สรางตํานาน “พระรวงจมน้าํ ” ตามที่ตํานานทางเหนือบันทึกไว จริง ๆ
มีนอ งรวมบิดาเดียวกันอยูอกี องค แตคงโดน “ขวานจาม” ในคราวที่ พญาลิไท ยกทัพจากศรีสัชนาลัย บุกเขากรุง
สุโขทัย เมือ่ ป พ.ศ. ๑๘๙๐ ตามการเทียบพงศาวดารสรุปวา สมเด็จพระศรีสูรยพงศารามฯ เกิดราวป พ.ศ. ๑๘๖๒
เปนเวลา ๑๐๐ ปเศษ หลังสมเด็จพระศรีศรัทธาฯ เกิด
02 ขอสังเกตตอมา คือ “จารึกวัดศรีชมุ ” นี้ไมมีปศักราช (หรืออาจจะมีแตชาํ รุดก็เปนได) ณ ขณะที่แสดง
ความเห็นนี้ ไมมั่นใจวา ทางราชการหรือนักประวัติศาสตรสรุปหรือยังวา “ผูใดเปนผูจารึกหลักศิลานี้” หรือ
“จารึกเมื่อศักราชใด” แตเทาทีอ่ า นคําอานจารึก ไมนาจะเปน สมเด็จพระศรีศรัทธาฯ เปนผูจ ารึก และนาจะจารึก
หลังจากทานเดินทางไป “ญธรรม” ที่ลังกาทวีปไดระยะหนึ่ง แต “อานสํานวนแลว” เหมือนดังวา “เปนตัวทาน
เปนผูจารึกเองหรือยางนอยเลาเรื่องใหชางหลวงจารึกไว” เพราะมีคําที่ปรากฏสนับสนุนเชนคําวา กูหากใชตนกู
กระทําการบุญสมภารวันเดียวยี่สิบแปดการ พระมหาธาตุเปนเจาจึงเสด็จปาฏิหาริยหนักหนาดังน้ํามหาสมุทร
ระลอกดังฝนตกหาใหญรัศมีบางอันดังพันสะจรวจสวายสูภาลูกาบุสปธารา รัศมีบางอันเลือ่ มดังดวงดาวค่าํ เลือ่ ม
ดังน้ําทองไหลจรัสไปทุกแหง เปนตน
03 จารึกวัดนครชุม (หลักที่ ๓) ที่ไมไดนํามาพิมพลงนี้ กับจารึกวัด ปามะมวง (หลักที่ ๔) มีการระบุศักราชในคํา
จารึก และมีทั้งที่เปนอักษรไทยสุโขทัย และอักษรมคธ
ในสวนของหลักที่ ๓ ซึ่งเปนอักษรไทยสุโขทัยนั้น เปนที่นาสังเกตวา “สํานวนคลายกับจารึกวัดศรีชุม
ทีเดียว” แมจะเปนเหตุการณที่เกิดตางกันราว ๑๕๐ ป ซึ่งหากเทียบระหวางหลักที่ ๑ (พ.ศ. ๑๘๒๖) กับหลักที่ ๓
(พ.ศ. ๑๙๐๐) สํานวนยังตางกันอยางมีพัฒนาการทีเดียว ในขณะที่เหตุการณสมัยสมเด็จพระศรีศรัทธาฯ นาจะ
เกิดขึน้ ราว พ.ศ. ๑๗๓๕-๑๗๕๐ ดังนัน้ ตามที่ไดตั้งขอสังเกตในขอ 02 วา สํานวนเหมือน สมเด็จพระศรีศรัทธาฯ
แตงเอง แต สํานวนเปนสํานวนหลัง พ.ศ.๑๘๒๖ ทีเ่ ชือ่ กันวาพอขุนรามเพิง่ ริเริม่ ใหมกี ารทํา “ศิลาจารึก” จึงเห็น
วา “เปนจารึกภายหลังจากที่สมเด็จพระศรีศรัทธาฯ สิน้ ชีวติ แลวแนนอน” และผมสันนิษฐานวาจารึกในสมัย
สมเด็จพระศรีสูรยพงศารามมหาธรรมราชาธิราช คือ “พญาลิไทย” เปนแนแท ดังนัน้ จึงเปนเรื่องทีจ่ ะตองตัง้
ขอสังเกตวาเหตุใด พญาลิไท จึงสามารถถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนที่ตนเองจะเกิดถึงรอยปเศษ ไดเหมือน
เหตุการณที่เกิดอยู ณ เบือ้ งหนา

04 ดวยเหตุท่ี สมเด็จพระศรีสูรยพงศารามมหาธรรมราชาธิราช คือ “พญาลิไทย” เปนผูฝกไฝในพระศาสนา
นอกจากทีไ่ ดทรงแตงหรือรวมแตง “ไตรภูมิกถา” ก็ตาม แตเมือ่ พิจารณาจากคําอธิษฐานเมือ่ ออกผนวช ที่วา
(๔๘) ทรงตั้งสัตยาธิษฐานวา ผลบุญที่อาตมาบรรพชาอุปสมบทตอพระศาสนา
(๔๙) พระพุทธเจาเปนคราวนี้ อาตมาไมปรารถนา จักรพรรดิสมบัติ
(๕๐) อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ ปรารถนาเปน
(๕๑) องคพระพุทธเจานําสัตวทั้งหลายขามไตรภพนี้เทอญ. อธิษฐานดังนี้
(๕๒) แลวจึงรับไตรสรณคม ขณะนัน้ แผนดินนี้
(๕๓) ไหวทั่วทุกทิศ ครัน้ ทรงอธิษฐานผนวชแลวเสร็จ
จึงเชือ่ ไดวา สมเด็จพระศรีสูรยพงศารามมหาธรรมราชาธิราช คือ “พญาลิไทย” ยอมจะทรงวิปสสนา
กรรมฐาน จนได “ญาณ” ขัน้ ใดขัน้ หนึง่ คือได “บุปเพนิวาสานุสติญาณ” หรือ “อตีตงั คนาสญาณ” เปนแน จึงได
สามารถถายทอดเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้น และเปนที่สังเกตวา เหมือนกับเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับ “พญาลิ
ไทย” เอง อยางไรอยางนั้น
05 จากการพิจารณาอยางรอบคอบแลว ผมจึงขอตัง้ ขอสังเกตเชิงสรุป เปนดังนีว้ า
(๑) เหตุการณท่ีเกิดขึน้ ในจารึกนี้ ดําเนินเกิดขึน้ ในผืนแผนดินทีป่ จ จุบนั เรียกวา “ประเทศไทย” ทั้งสิ้น เวน
แตที่กลาววา ไป “ญธรรม” ที่ลังกาทวีปเทานั้น ดังนัน้ ที่มีกลาวถึง แมน้ําคงคาก็ดี แมน้ําอโนมานที หรือ
แมแต ปาตลีบุตร ที่ สมเด็จพระศรีศรัทธาฯ ไปเก็บเอาพระหิน แตกหัก มาประกอบขึ้นใหม ก็อยูในไทย
ทั้งสิ้น ระหางจากศรีสัชนาลัย เพียงชั่วสองคืนเทานั้น
(๒) สมเด็จพระศรีศรัทธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามิเปนเจา “เปนพระชาติหนึง่ ” ของสมเด็จพระ
ศรีสรู ยพงศารามมหาธรรมราชาธิราช คือ “พญาลิไทย” ที่กลับชาติมาเกิด
(๓) สมเด็จพระศรีศรัทธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามิเปนเจา “เปนพระชาติหนึง่ ” ของพระกฤษณะ
พระราม พระนารายณ (ดังปรากฎในจารึกหลักที่ ๒)
(๔) สมเด็จพระศรีศรัทธาราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีปมหาสามิเปนเจา ก็ดี สมเด็จพระศรีสูรยพงศารามมหา
ธรรมราชาธิราช คือ “พญาลิไทย” ก็ดี คือผูที่ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในอนาคตวงศ ทีพ่ ระสารีบตุ ร
ไดสดับมาจากพระพุทธเจาองคปจจุบัน ที่วา ผูที่จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาลําดับที่ ๒ ตอจากพระศรีอาริย
เมตไตย คือ “พระรามเจา” นั่นเปนแนแท
ความสรุปขางตน ดวยพิจารณาจาก “ขอความสําคัญ” ที่จะขอยกมาเนนมาแสดงประกอบขางทายนี้ ดังนี้
(๑) ..............มหา....................ศรีศัทธาราชจุลามณศรีรัตนลังกาทีปมหาสามิเปนเจา..............................มาสถิตคือ
เจาเมืองจา.......เมืองลําพงเถิง.........สมเด็จหา...........ที่นั้นกอพระทันตธาตุสุคนธเจดียมีสาม........นัน้ ............ใน
นครสระหลวงสองแคว ปูชื่อพระยาศรีนาวนัมถม.....เปนพอ.............สรางในนครสองอัน อันหนึง่ ชื่อนคร
สุโขทัย อันหนึง่ ชือ่ นครศรีสชั นาลัย
(๒) มีหลานพอขุนผาเมืองผูหนึ่งชื่อสมเด็จพระมหาศรีศรัทธาราชจุฬามุณีศรีลังกาทีปมหาสามิเปนเจา พระมหา
เถรศรีศรัทธาจุฬามุณี ศรีศรัทธาราชจุฬามุณหี ลานพอขุนผาเมืองนั้น ผูเชื่อมักกระทําบุญกระทําธรรม มักอวย

ทานทุกเมื่อ บคิดแคนจักใหแกทาน...สะอาดงามหนักหนา จึงอวยทานบิณฑบาตอวยทาน บมขิ าดสักอันโอย...
คาบแล...ฉันทุกวันดังอัน...มักจําศีลภาวนาอยูกลางปากลางดงหลงอดฉันให......ลูกหมากรากไมมีวัตรปฏิบัติดุจ
เยี่ยงสิงหลทุกประการ นักกเมรเทศแสวงหาปรีชาสุ.....เทศรูทุกภาษา มักกระทําเพียรพยายามกลาง บยืน
กลางคืนบอยูเหียมปรารถนาโพธิสมภาร
(๓) เจาศรีศรัทธาราชจุฬามุณีนั้น บัดเขาบุญเขาบาป บัดหัวบัดให บัดไดบัดเสีย บัดไดสุข บัดไดทุกข เวียน...
กลับไปมาเข็ญใจในสงสารนี้หลายซ้ําแกกม.......มาถึงยี่สิบเกาเขาสามสิบทรงมีราชกุมารภัจผูหนึ่ง............หนัก
หนาเห็นสงสารภพนี้ อนิตอนาตบมิเที่ยง จึงคํา..................................มาถึงสามสิบเอ็ดปมีศรัทธาหนักหนา ซือ
ผูใ ดปรารถนาเอาหัว........อวยทานเมือ่ นั้น ขึงขนนิมลางเครื่องอาวุธทั้งหลายอันเปนตนวา.....................
เห็น......................สนูฝนหุงจังหันในปา...........เวียนเหม.....................จึงสละพนละเหยาเรือน
(๔) อวยทานใหแกทานผูมาขอและออก..............ปรารถนาเปนพระพุทธ.......จึงภิเนกษกรมออกจากรัตนภูมสิ
พายบาตร.............ทั้งหลาย.......ดงเตรหาพระศรีรตั นมหาธาตุ ปรารถนาเพื่อจักทํากุศล......แกสัพพัญยุตญาณ
(๕) เมื่อจักสทายปูนในกลางปา.....อันทําปูนยากหนักหนาทําปูนมิได พระศรีราชจุฬามุณีเปนเจาจึงอธิษฐานวา
ดังนี้..................กูแลยังจักไดแกสัพพัญุตญาณเปนพระพุทธจริงวาไซร จุงใหพบปูน.....อธิษฐานบัดแปรแหง
นัน้ ดายกลายพบสังปูนอันหนึ่งทายาทหนักหนา เอามาสทายพระธาตุกอใหม เกาแลวเอามาตอพระพุทธรูปหิน
อันหักอันพังบริบูรณแลวปูนกอยังเหลือเลย พระมหาธาตุหลวงนั้นกระทะทําปาฏิหาริยอัศจรรยหนักหนา
(๖) ในมัชฌิมประเทศในปาตลีบุตรนครใกลฝงน้ําอโนมานที พระศรีรัตนมหาธาตุเปนเจาชื่อสรีธาญกดกา
พระกฤษณพระธาตุเจาหากประดิษฐาน พระกฤษณนั้นคือ ตนพระมหาสามีศรีสรัธราชจุฬามุณีศรีรัตนลังกาทีป
เปนเจา คือตนพระรามพระนารายณเทพจยุติหากทองเที่ยวในสงสารภพอันโทลเกิดไปมาแล เมดไตโย....โคตโม
คาถานี้มีแหงมหานิทานแล
(๗) กูหากใชตนกูกระทําการบุญสมภารวันเดียวยี่สิบแปดการ พระมหาธาตุเปนเจาจึงเสด็จปาฏิหาริยหนักหนา
ดังน้ํามหาสมุทร ระลอกดังฝนตกหาใหญรัศมีบางอันดังพันสะจรวจสวายสูภาลูกาบุสปธารา รัศมีบางอันเลือ่ มดัง
ดวงดาวค่าํ เลื่อมดังน้ําทองไหลจรัสไปทุกแหง
(๘) เขาใหกูอาราธนาพระจึงลงมาประทักษิณรอบพระเจดียทอง แลวผยองขึ้นเมื้อเลา กูมีศรัทธาหนักหนากูจึง
ทอดตน กูอวยทานใหชีวิตขาดวาจักสทําศาสนาในลังกาทวีป จักฟงคําพระธาตุเจาทุกประการ แล พระธาตุเจาจึง
มาฉวัดรอบสุวรรณเจดีย รัศมีกระเลียกงามหนักหนา
(๙) ชาวสิงหลทั้งหลายเห็นอัศจรรยดังอันเขาจึงชันทอดตนไหวสนนทพัดเบญจางคนอนพกชัง ตีนพระศรีศรัทธา
ราชจุฬามุณี คนทั้งหลายไหว............เต็มแผนดิน อุปมาดังเรียงทอนออยไวมากดามดาสเต็มที่สถานนั้นแล เขาจึง
ขึ้นบังคม ลางคนวาราชกุมารมหาสามีหนอพุทธางจริงแลนะ
(๑๐) พระธาตุเจาที่นั้นปาฏิหาริยไดสามสิบเอ็ดวัน เหียมพระธาตุเจาปาฏิหาริย ดังอันเพื่อจักใหสาํ แดงแกคน
ทั้งหลาย ใหไปชวยญธรรมในลังกาทวีป เปนมหากุศลใหญ ใหปรากฏแกพุทธศาส บางแหง ไปถึงอรัญญิกนอก
เมืองกําพไล ชาวสิงหลจึงประดับธชปฏากทีปธูปคนธมาลา เขาจึง.....พระมหา...ธาตุดวยยศบริวารมากมายหลาย
หลวงหลายอันไปถัดมหา.....เถร.......เถรมีหมูสงฆเถรอันทรงธุดงคศีลา พระมหาสามี.......สี........ถัดฝูงอมาตย
ราชเสนาอุบาสกอุบาสิกา
(๑๑) ทรงตั้งสัตยาธิษฐานวา ผลบุญที่อาตมาบรรพชาอุปสมบทตอพระศาสนา พระพุทธเจาเปนคราวนี้ อาตมาไม
ปรารถนา จักรพรรดิสมบัติ อินทรสมบัติ พรหมสมบัติ ปรารถนาเปนองคพระพุทธเจานําสัตวทั้งหลายขามไตร

ภพนี้เทอญ. อธิษฐานดังนี้ แลวจึงรับไตรสรณคม ขณะนั้นแผนดินนี้ไหวทั่วทุกทิศ ครัน้ ทรงอธิษฐานผนวชแลว
เสร็จ
นีเ้ องทีผ่ มไดตง้ั เปนกระทูแ ละกลาววา “ความลับในจารึกวัดศรีชุม-ปามะมวง…สิ่งที่นักประวัติศาสตร
ซึ่งไมรูธรรมมองขาม”.
ศรีวรุณะอิสโร
๙ มีนาคม ๒๕๔๖
วันทีฟ่ า ครึม้ ๆ ฝนตกปรอย ๆ

