
                                        

""FFrroomm  LLaammpphhuunn  ttoo  IInnssccrriippttiioonn  NNoo..  22"",,  TThhee  SSiiaamm  SSoocciieettyy  NNeewwsslleetttteerr,,  33//11  ((MMaarrcchh  

11998877)),,  pppp..  22--66..  

SSuummmmaarryy  ooff  ttaallkk  ggiivveenn  aatt  tthhee  SSiiaamm  SSoocciieettyy  oonn  1144  OOccttoobbeerr  11998866..  

  

  SSoommee  yyeeaarrss  aaggoo  DDrr..  PPrraasseerrtt  aa  NNaaggaarr  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  mmaaii  hhaann  aakkaatt  wwaass  nnoott  

ffoouunndd  iinn  ddaatteedd  SSuukkhhootthhaaii  iinnssccrriippttiioonnss  bbeeffoorree  11336611,,  aanndd  hhee  tthheerreeffoorree  pprrooppoosseedd  tthhaatt  tthhee  

pprreesseennccee  oorr  aabbsseennccee  ooff  tthhee  ssiiggnn  ccoouulldd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreellaattiivvee  ddaattee  ooff  uunnddaatteedd  

iinnssccrriippttiioonnss  pprree--  oorr  ppoosstt--11336611,,  aa  vviieeww  wwhhiicchh  hhee  hhaass  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  hhiiss  mmoosstt  rreecceenntt  

ppuubblliiccaattiioonn..11  

  TThhiiss  vviieeww  hhaass  rreecceennttllyy  bbeeeenn  cchhaalllleennggeedd  bbyy  DDrr..  HHaannss  PPeenntthh,,  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  hhiiss  wwoorrkk  

oonn  tthhee  ggrroouupp  ooff  iinnssccrriippttiioonnss  ffoouunndd  iinncciisseedd  ttooggeetthheerr  wwiitthh  BBuuddddhhaa  iimmaaggeess  oonn  ggoolldd  ppllaatteess  

ccoovveerriinngg  tthhee  ''ddoommee''   ooff  tthhee  mmaaiinn  ssttuuppaa  ooff  WWaatt  HHaarriippuunncchhaaii  iinn  LLaammpphhuunn..  HHiiss  tthhoouugghhttss  

oonn  tthheessee  iinnssccrriippttiioonnss  hhaavvee  eevvoollvveedd  tthhrroouugghh  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  ppuubblliiccaattiioonnss,,  aanndd  sseeeemm  ttoo  hhaavvee  

ccrryyssttaalllliizzeedd  aass  ffoolllloowwss::  tthhee  lleetttteerrss  aarree  ooff  tthhee  SSuukkhhootthhaaii  ttyyppee,,  aanndd  tthhee  cclloosseesstt  

rreesseemmbbllaannccee  eellsseewwhheerree  sseeeemmss  ttoo  bbee  tthhee  JJaattaakkaa  iinnssccrriippttiioonnss  nnooww  aatt  WWaatt  SSii  CChhuumm,,  wwhhiicchh  

pprroobbaabbllyy  ddaattee  ffrroomm  11333300  oorr  eeaarrlliieerr..  TThhee  LLaammpphhuunn  iinnssccrriippttiioonnss  uussee  bbootthh  mmaaii  hhaann  aakkaatt  

oorr  ddoouubbllee  ccoonnssoonnaannttss  ttoo  iinnddiiccaattee  sshhoorrtt  //aa//..  BBeeffoorree  11440000,,  tthhee  cchhooiiccee  bbeettwweeeenn  mmaaii  hhaann  

aakkaatt  oorr  ddoouubbllee  ccoonnssoonnaannttss  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aa  mmaatttteerr  ooff  ppeerrssoonnaall  pprreeffeerreennccee  oonn  tthhee  

ppaarrtt  ooff  tthhee  ssccrriibbee,,  ffoorr  tthhee  JJaattaakkaa  iinnssccrriippttiioonnss  aanndd  SSuukkhhootthhaaii  iinnssccrriippttiioonn  nnoo..  22,,  ddaatteedd  ttoo  

aarroouunndd  11334455  AA..DD..  uussee  bbootthh,,  jjuusstt  lliikkee  tthhee  ffoouurr  LLaammpphhuunn  iinnssccrriippttiioonnss..22  

  AAccccoorrddiinngg  ttoo  DDrr..  PPeenntthh,,  OOlldd  KKhhmmeerr  aanndd  MMoonn  hhaadd  ttwwoo  wwaayyss  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  

sshhoorrtt  //aa//  wwhhiicchh  iiss  nneevveerr  wwrriitttteenn  bbuutt  aauuttoommaattiiccaallllyy  ffoolllloowwss  oorr  iiss  iinnhheerreenntt  ttoo  aa  ccoonnssoonnaanntt  

lleetttteerr,,  wwaass  nnoott  ttoo  bbee  pprroonnoouunncceedd::  TThheeyy  eeiitthheerr  ttrraacceedd  aa  mmoorree  oorr  lleessss  hhoorriizzoonnttaall  ssttrrookkee  

((vviirrāāmmaa))  oovveerr  tthhee  ccoonnssoonnaanntt  ooff  wwhhiicchh  tthhee  sshhoorrtt  //aa//  wwaass  ttoo  bbee  ssiilleenntt,,  oorr  tthheeyy  wwrroottee  tthhaatt  

ccoonnssoonnaanntt  ttwwiiccee;;  aanndd  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  tthhee  vviirrāāmmaa   mmeetthhoodd  wwaass  tthhee  oollddeerr  oonnee,,  tthhee  

ccoonnssoonnaanntt  rreedduupplliiccaattiioonn  mmeetthhoodd  aa  yyoouunnggeerr  iinnnnoovvaattiioonn,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  KKhhmmeerr,,  bbuutt  nnoott  tthhee  

MMoonn,,  eevveennttuuaallllyy  cceeaasseedd  ttoo  uussee  tthhee  vviirrāāmmaa ..  [[TThhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  vviirrāāmmaa ,,  iitt  mmuusstt  bbee  

eemmpphhaassiizzeedd,,  wwaass  ttoo  ssuupppprreessss  aa  ssyyllllaabbllee--ffiinnaall  vvoowweell..]]  

  TThhee  TThhaaii  mmuusstt  hhaavvee  kknnoowwnn  bbootthh,,  DDrr..  PPeenntthh  ssaaiidd,,  aanndd,,  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  llooggiiccaall  

ttoo  ttaakkee  oovveerr  bbootthh..  ""CCoonnssoonnaanntt  rreedduupplliiccaattiioonn  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ffaasshhiioonnaabbllee  ffoorr  KKhhmmeerr  

ssccrriipptt  aatt  tthhee  ttiimmee,,  tthhee  SSuukkhhootthhaaii  ssccrriibbeess......ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  hhaavvee  ffoolllloowweedd  tthhee  ttrreenndd  

aanndd  ttoo  hhaavvee  uusseedd  ccoonnssoonnaanntt  rreedduupplliiccaattiioonn  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  vviirrāāmmaa ......tthhee  TThhaaii  ssccrriibbeess  ttoo  

tthhee  nnoorrtthh  mmaayy  hhaavvee  ffaavvoorreedd  tthhee  vviirrāāmmaa""..  [[AAss  wwee  sshhaallll  sseeee,,  tthhee  llaasstt  rreemmaarrkk  iiss  bbeelliieedd  bbyy  

tthhee  ffaaccttss..]]  

    IItt  iiss  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  vviirrāāmmaa ,,  aass  ssuucchh,,  ttoo  ssuupppprreessss  tthhee  ffiinnaall  vvoowweell,,  iiss  oollddeerr  tthhaann  tthhee  

ddoouubblliinngg  ooff  ccoonnssoonnaannttss  ttoo  iinnddiiccaattee  sshhoorrtt  //aa//,,  bbuutt  iitt  iiss  eennttiirreellyy  aannootthheerr  mmaatttteerr  ttoo  ssaayy  tthhaatt  

                                                                                                  

11..  SSeeee  hhiiss  RReessuullttss  ooff  RReesseeaarrcchh  iinn  TThhaaii  HHiissttoorryy,,  ((pphhoonnnnggaann  kkhhoonn  kkhhwwaa  pprraavvaattssaatt   TThhaaii))  11997711,,  pppp..  4488,,5500;;  

SSaarraatt tthhaakkhhaaddii  PPrraasseerrtt   nnaa  NNaaggaarr,,  11998844,,  pppp..  6655--6688..  

22..  TThheessee  aarree  hhiiss  LLaann  NNaa  HHiissttoorryy  ((PPrraawwaatt   kkhhwwaa mm  ppeenn  mmaa ......));;  ""IInnssccrriippttiioonnss  aanndd  IImmaaggeess  oonn  tthhee  PPhhrraa  MMaahhaa  

TThhaatt  iinn  LLaammpphhuunn"",,  aa  ppaappeerr  ggiivveenn  aatt  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  TThhaaii  SSttuuddiieess,,  BBaannggkkookk,,  2222--2244  AAuugguusstt  

11998844;;  SSiiaamm  SSoocciieettyy  NNeewwsslleett tteerr  II//33,,  11998855;;  aanndd  ""MMaaii  hhaann  aakkaatt"",,  JJoouurrnnaall  ooff   tthhee  SSiiaamm  SSoocciieettyy,,  7733  ((ppaarrttss  

11--22)),,  JJaannuuaarryy  aanndd  JJuullyy  11998855,,  pppp..  117766--8822..  TThhiiss  ddaattee  ffoorr  iinnssccrriippttiioonn  nnoo..  22  iiss  ffrroomm  AA..BB..  GGrriisswwoolldd  aanndd  PPrraasseerrtt  

..nnaa  NNaaggaarraa,,  ““EEppiiggrraapphhiicc  aanndd  HHiissttoorriiccaall  SSttuuddiieess””,,  nnoo..  1100,,  11997722,,  pp..  7755;;  nnoottee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  ffrroomm  DDrr..  PPrraasseerrtt''ss  

vviieewwss  cciitteedd  aabboovvee..  
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tthhee  aaddaappttaattiioonn  ooff  vviirraa mmaa   aass  mmaaii  hhaann  aakkaatt  iiss  oollddeerr  tthhaann  ccoonnssoonnaannttaall  ddoouubblliinngg  ffoorr  tthhee  

ssaammee  ppuurrppoossee  iinn  tthhee  ttoottaall  aabbsseennccee  ooff  aannyy  tteexxtt  iinn  ssuuppppoorrtt..  

  KKhhmmeerr  ssttooppppeedd  uussiinngg  tthhee  vviirraa mmaa   ssoommeettiimmee  bbeettwweeeenn  AAnnggkkoorr  aanndd  tthhee  mmooddeerrnn  

ppeerriioodd..  IInn  tthhee  AAnnggkkoorr  ppeerriioodd  tthheeyy  ssoommeettiimmeess  uusseedd  ddoouubbllee  ffiinnaall  ccoonnssoonnaannttss  aass  

ssuubbssttiittuuttee  ffoorr  vviirraa mmaa ,,  wwiitthh  aannyy  vvoowweell,,  nnoott  jjuusstt  //aa//,,  bbuutt  nnoott  ccoonnssiisstteennttllyy  nnoorr  

ccoonnttiinnuuoouussllyy..  TThhee  ssoo--ccaalllleedd  mmooddeerrnn  iinnssccrriippttiioonnss  ooff  AAnnggkkoorr  WWaatt  ddaatteedd  1155tthh--1188tthh  

cceennttuurriieess  sshhooww  tthhee  mmooddeerrnn  ccoonnvveennttiioonn  ooff  mmaarrkkiinngg  sshhoorrtt  //aa//  wwiitthh  tthhee  lloonngg  //aa//  vvoowweell  ssiiggnn  

aanndd  aa  ssuuppeerriimmppoosseedd  ''kkiilllleerr''   ssiiggnn..  TThheerree  iiss  aallmmoosstt  nnoo  ccoorrppuuss  ooff  iinnssccrriippttiioonnss  iinn  CCaammbbooddiiaa  

bbeettwweeeenn  tthhee  eeaarrllyy  1133tthh  cceennttuurryy  aanndd  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  1155tthh,,  tthhuuss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  KKhhmmeerr  

tteexxtt  ffoorr  tthhaatt  ppeerriioodd  iiss  LLiiddaaiiyy''ss  ooff  11336611  iinn  SSuukkhhootthhaaii  ((IInnssccrriippttiioonn  nnoo..  44)),,  wwhheerree  wwee  ccaann  

sseeee  pprreecciisseellyy  wwhhaatt  ttyyppee  ooff  KKhhmmeerr  wwaass  kknnoowwnn  ttoo  SSuukkhhootthhaaii  ssccrriibbeess  aanndd  mmiigghhtt  hhaavvee  

iinnfflluueenncceedd  TThhaaii  wwrriittiinngg..  TThhaatt  tteexxtt  sshhoowwss  nneeiitthheerr  vviirraa mmaa   nnoorr  ddoouubbllee  ccoonnssoonnaannttss..  IItt  hhaass  

tthhee  mmooddeerrnn  ccoonnvveennttiioonn  ooff  cclloosseedd  ffiinnaall  ccoonnssoonnaanntt,,  aanndd  tthhee  oolldd  pprree--AAnnggkkoorr  aanndd  AAnnggkkoorr  

ccoonnvveennttiioonn  ooff  iinnhheerreenntt  sshhoorrtt  //aa//  iinn  tthhee  ccoonnssoonnaanntt  ssyymmbboollss..  IItt  wwoouulldd  sseeeemm  tthhaatt  

SSuukkhhootthhaaii  lleeaarrnneedd  nneeiitthheerr  mmaaii  hhaann  aakkaatt  nnoorr  ffiinnaall  ddoouubbllee  ccoonnssoonnaannttss  ffrroomm  tthhee  KKhhmmeerr..  

  MMoonn  hhaass  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  uussee  vviirraa mmaa   uupp  ttoo  tthhee  pprreesseenntt..  TThhee  oonnllyy  eexxcceeppttiioonn  wwaass  

HHaarriippuunncchhaaii  MMoonn  aarroouunndd  tthhee  1133tthh  cceennttuurryy  wwhhiicchh  uusseedd  ddoouubbllee  ffiinnaall  ccoonnssoonnaanntt  iinn  ppllaaccee  

ooff  vviirraa mmaa ,,  bbuutt  nnoott  eexxcclluussiivveellyy  ffoorr  sshhoorrtt  //aa//,,  aanndd  mmoosstt  ffrreeqquueennttllyy  ddoouubblleedd  lliiqquuiiddss  aanndd  

ssiibbiillaannttss  wwhhiicchh  aarree  nnoott  tthhee  ccoonnssoonnaannttss  uussuuaallllyy  ffoouunndd  ddoouubblleedd  iinn  TThhaaii..33  

  TThhuuss  DDrr..  PPeenntthh''ss  aarrgguummeenntt  aabboouutt  mmaaii  hhaann  aakkaatt  ddooeess  nnoott  hhoolldd  uupp  

ppaalleeooggrraapphhiiccaallllyy,,  aanndd  wwee  mmuusstt  ssttiillll  aaggrreeee  tthhaatt  DDrr..  PPrraasseerrtt  sseeeemmss  ttoo  bbee  ccoorrrreecctt  iinn  hhiiss  

iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  tteemmppoorraall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt..  

  TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt  mmaayy  bbee  ffuurrtthheerr  rreeffiinneedd,,  bbeeyyoonndd  tthhee  mmeerree  

rreeccooggnniittiioonn  ooff  iittss  pprreesseennccee  oorr  aabbsseennccee  aatt  ddaatteess  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  11336611..  

  IItt  aappppeeaarrss  tthhaatt  iinn  SSuukkhhootthhaaii  tthheerree  wweerree  aatt  lleeaasstt  33  cclleeaarr  ssttaaggeess  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  

ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt::  ((11))  oonnllyy  ffoorr  ffiinnaall   ,,,,    --งง,,  tteennttaattiivveellyy,,  aalloonngg  wwiitthh   ,,  งงงง,,  aanndd  

ssoommeettiimmeess  ffiinnaall  nn ,,    --นน;;  ((22))  ffoorr   ,,    --งง,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh   ,,  --งงงง,,  aanndd  aallssoo  rreeppllaacciinngg  ootthheerr  ffiinnaall  

ddoouubblleedd  ccoonnssoonnaannttss,,  ssuucchh  aass  ssttooppss  ((pp ,,  kk,,  tt  ));;  ((33))  ggeenneerraalliizzeedd  mmaaii  hhaann  aakkaatt,,  iinnccrreeaassiinnggllyy  

ccoommpplleettee  ttoo  tthhee  eexxcclluussiioonn  ooff  ffiinnaall  ddoouubblleedd  ccoonnssoonnaannttss..  

  TThhiiss  ccaann  bbee  ttrraacceedd  tthhrroouugghh  tthhee  ddaatteedd  iinnssccrriippttiioonnss  nnuummbbeerrss  33  ((11335577)),,  55  ((11336611)),,  88  

((11335599//11336699)),,  aa  ggoolldd  ppllaattee  ooff  11337766,,  110022  ((11337799)),,  4455  ((11339922)),,  9933  ((11339999)),,  4499  ((11441122)),,  aa  

BBuuddddhhaa  iimmaaggee  bbaassee  ddaatteedd  11442211,,  1133  ((11551100))..  MMaaii  hhaann  aakkaatt  ffiirrsstt  aappppeeaarrss  iinn  11336611  oonn  ffiinnaall  

nnaassaallss;;  ffiinnaall  ssttooppss  aarree  ggeenneerraallllyy  ddoouubblleedd  uunnttiill  11337799,,  aanndd  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  1144tthh  cceennttuurryy  

mmaaii  hhaann  aakkaatt  iiss  ffoouunndd  wwiitthh  aallll  ffiinnaall  ccoonnssoonnaannttss..  SSoommee  ddoouubblliinngg  ssttiillll  ooccccuurrrreedd  aass  llaattee  aass  

tthhee  eeaarrllyy  1166tthh  cceennttuurryy..  

  WWee  sshhoouulldd  aallssoo  nnoottee  nnoo..  6622  ((11336699)),,  ffrroomm  LLaammpphhuunn,,  wwhhiicchh  aalltthhoouugghh  iinn  SSuukkhhootthhaaii  

ssccrriipptt,,  ddooeess  nnoott  sshhooww  tthhee  ssaammee  eevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  mmaaii  hhaann  aakkaatt  ccoonnvveennttiioonn..  IItt  hhaass  nnoo  

mmaaii  hhaann  aakkaatt,,  aanndd  aallll  sshhoorrtt  //aa//  aarree  iinnddiiccaatteedd  bbyy  ddoouubblleedd  ffiinnaall  ccoonnssoonnaannttss,,  [[ccoonnttrraarryy  ttoo  

PPeenntthh''ss  aasssseerrttiioonn  aabboovvee  aabboouutt  ""TThhaaii  ssccrriibbeess  ttoo  tthhee  NNoorrtthh""..  IItt  mmuusstt  bbee  rreeaalliizzeedd  tthhaatt  

aalltthhoouugghh  tthhee  mmoonnkk  SSuummaannaa  wwhhoo  iinnssppiirreedd  nnoo..  6622  wwaass  ssaaiidd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ffrroomm  SSuukkhhootthhaaii,,  

tthhee  iinnssccrriippttiioonn  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  eexxaammppllee  ooff  LLaannnnaa  wwrriittiinngg]]..  

                                                                                                  

33..  II  oowwee  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  MMoonn  ttoo  DDrr..  CChhrriissttiiaann  BBaauueerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLiinngguuiissttiiccss,,  MMaahhiiddooll  UUnniivveerrssiittyy,,  

SSaallaayyaa..  
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    TThhiiss  eevvoolluuttiioonn  iinn  SSuukkhhootthhaaii  ssccrriipptt  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinn  ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt  wwaass  

nnoott  ffrroomm  tthhee  vviirraa mmaa ,,  aatt  lleeaasstt  nnoott  ddiirreeccttllyy..  SSiinnccee  mmaaii  hhaann  aakkaatt  bbeeggaann,,  nnoott  ttoo  iinnddiiccaattee  

sshhoorrtt  //aa//  iinn  ggeenneerraall  ((wwhhiicchh  iiss  iinn  ffaacctt  ooppppoossiittee  ttoo  tthhee  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  vviirraa mmaa   ttoo  ssuupppprreessss  

aa  vvoowweell)),,  bbuutt  sshhoorrtt  //aa//  pprreecceeddiinngg   ,,งง   iitt  mmoorree  lliikkeellyy  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  TThhaaii--llaanngguuaaggee--

KKhhmmeerr  ssccrriipptt  ccoonnvveennttiioonn  ooff  uussiinngg  aann  iiddeennttiiccaall  ssiiggnn  aass  ssuubbssttiittuuttee   ffoorr  tthhee  ssyyllllaabbllee  --   ((  --

งง))..  AA  SSuukkhhootthhaaii  eexxaammppllee  iiss  IInnssccrriippttiioonn  nnoo..  99,,  iittss  tthhrreeee  ppaarrttss  ccoonnttaaiinniinngg  ddaatteess  11334400--11442288..  

IInn  iitt  tthhee  wwoorrddss  ssaann·· gghhaarraa jjaa  ((lliinnee  22)),,  ssaann·· gghh   ((lliinnee  2222,,  2244)),,  ddaann·· hhllaa yy  ((lliinnee  2266)),,  ssaann·· ssaakkaa rr  

((lliinnee  2299)),,  vvaann·· ss  aanndd  bbaann·· ss  ((ffaaccee  33,,  lliinneess  1133--1144))  aarree  wwrriitttteenn  wwiitthh  aa  ssiiggnn  iiddeennttiiccaall  ttoo  mmaaii  

hhaann  aakkaatt  rreeppllaacciinngg  tthhee  ccoonnssoonnaanntt     ((งง))..  TThhiiss  ccoonnvveennttiioonn  oonnllyy  aaffffeecctteedd  cceerrttaaiinn  wwoorrddss,,  

mmaaiinnllyy  IInnddiicc,,  pplluuss  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ddaahhllaa yy,,  aanndd  aa  ttrruuee  mmaaii  hhaann  aakkaatt  pplluuss     iiss  aallssoo  

ffoouunndd  iinn  tthhee  TThhaaii  wwoorrdd  ttnn··   ((??ดังดัง))..  FFoorr  aallll  ootthheerr  ccaasseess  ooff  sshhoorrtt  //aa//  nnoo..  99  sshhoowwss  ddoouubblleedd  

ffiinnaall  ccoonnssoonnaannttss  wwiitthh  tthhee  sseeccoonndd  wwrriitttteenn  aass  ssuubbssccrriipptt..  OOff  ccoouurrssee  cceerrttaaiinn  pprrooooff  ooff  tthhee  

aabboovvee  hhyyppootthheessiiss  rreeqquuiirreess  aann  eeaarrlliieerr  tteexxtt..  

  WWee  mmaayy  aallssoo  ppeerrhhaappss  ddaattee  ootthheerr  iinnssccrriippttiioonnss  mmoorree  pprreecciisseellyy,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  jjuusstt  

hhooww  tthheeyy  uussee  mmaaii  hhaann  aakkaatt..  NNoo..  22  uusseess  iitt  vveerryy  rraarreellyy,,  aanndd  oonnllyy  ffoorr  -- ,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  --
 ,,  aanndd  tthhiiss  ffiittss  vveerryy  wweellll  wwiitthh  DDrr..  PPrraasseerrtt''ss  ddaattiinngg  ooff  iitt  ttoo  11335599--11336611..  PPrreessuummaabbllyy  hhee  

aanndd  GGrriisswwoolldd  hhaavvee  nnooww  rreejjeecctteedd  tthhee  11334455  ddaattee  ffoorr  IInnssccrriippttiioonn  22  wwhhiicchh  wwaass  pprrooppoosseedd  iinn  

tthheeiirr  EEHHSS   1100,,  pp..  7755..  

  TThhee  jjaattaakkaa  ppllaatteess  ooff  WWaatt  SSrrii  CChhuumm,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aattttvv  iinn  BBooddhhiissaattvvaa,,  hhvvvvaa ,,  ttvvvvaa ,,  

aanndd  ffrreeqquueenntt  aannnn ,,  --kkhhaannnn--,,  aallssoo  hhaavvee  mmaaii  hhaann  aakkaatt  iinn  ssnn·· ,,  nn·· ,,  kknn,,  nnnn,,  --vvnn--,,  mmkk,,  

llkk,,  mmtt,,  yykkkkhh,,  kktt--,,  sstt..  TThheessee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aarree  ccoommppaarraabbllee  ttoo  SSuukkhhootthhaaii  

iinnssccrriippttiioonnss  ddaatteedd  bbeettwweeeenn  11337799  aanndd  11441122..  TThhee  jjaattaakkaa  aallssoo  ccoonnttaaiinn  tthhee  lleetttteerr  ..ll  ccuu..llaa   ((ฬฬ)),,  

nnoott  uusseedd  ootthheerrwwiissee  iinn  SSuukkhhootthhaaii  uunnttiill  11339999  ((IInnssccrriippttiioonn  9933))..  PPaalleeooggrraapphhiiccaallllyy,,  tthheenn  tthhee  

jjaattaakkaa  ppllaaqquuee  iinnssccrriippttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  ddaatteedd  ttoo  aarroouunndd  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  1144tthh  cceennttuurryy..  

  AAmmoonngg  tthhee  ffoouurr  LLaammpphhuunn  iinnssccrriippttiioonnss  oonnee  ccoonnttaaiinnss  mmaaii  hhaann  aakkaatt  iinn  tthhee  

ssyyllllaabblleess  nn ,,  ddnn ,,  ttnn·· ,,  cckk,,  --bbtt;;  tthhaatt  ooff  SSuummeetthhaannggkkoonn  ((vveerryy  lliigghhttllyy  ssccrraattcchheedd  oonn  tthhee  

ssuurrffaaccee)),,  hhaass  aannnn ,,  ssttaapppp ,,  ffnn·· ,,  ddnn·· ;;  tthhaatt  ooff  aa  MMaahhaa tthheevvii,,  mmootthheerr  ooff  ttwwoo  bbrraaññaa ,,  hhaass  nnoo  

mmaaii  hhaann  aakkaatt,,  bbuutt  eexxcclluussiivveellyy  ddoouubblleedd  ffiinnaall  ccoonnssoonnaannttss  ttoo  iinnddiiccaattee  sshhoorrtt  //aa//;;  aanndd  tthhee  

ffoouurrtthh  hhaass  nnoo  wwoorrddss  wwiitthh  ddiiaaggnnoossttiicc  sshhoorrtt  //aa//..  TThhee  ffoouurr  iinnssccrriippttiioonnss  aarree  wwrriitttteenn  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ccoonnvveennttiioonnss,,  aanndd  iitt  mmaayy  nnoott  bbee  ccoorrrreecctt  ttoo  aassccrriibbee  tthheemm  ttoo  tthhee  

ssaammee  ddaattee..  

  IIff  tthheeyy  wweerree  wwrriitttteenn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  SSuukkhhootthhaaii  ccoonnvveennttiioonnss,,  tthhee  mmiixxttuurree  ooff  mmaaii  hhaann  

aakkaatt  wwiitthh  //aa//  pplluuss  ddoouubblleedd  ffiinnaall  ccoonnssoonnaannttss  wwoouulldd  iinnddiiccaattee  tthhee  ttrraannssiittiioonnaall  ppeerriioodd  iinn  tthhee  

llaatttteerr  hhaallff  ooff  tthhee  1144tthh  cceennttuurryy..  WWee  sseeee,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  ssttyyllee  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  ddiiffffeerreenntt  iinn  

LLaammpphhuunn,,  wwhheerree  tthhee  11336699  iinnssccrriippttiioonn  ddiidd  nnoott  uussee  mmaaii  hhaann  aakkaatt,,  aanndd  tthheeyy  mmaayy  tthhuuss  bbee  

eevveenn  llaatteerr..  TThhee  aabbsseennccee  ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt  iinn  LLaammpphhuunn  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ttoo  mmeeaann  pprree--11336611;;  

bbuutt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt  sshhoouulldd  mmeeaann  ppoosstt--11336611,,  pprroobbaabbllyy  mmuucchh  llaatteerr..  

  HHaavviinngg  ddeenniieedd  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  eevviiddeennccee  ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt,,  DDrr..  PPeenntthh  wweenntt  oonn  ttoo  

ddaattee  tthhee  LLaammpphhuunn  iinnssccrriippttiioonnss  bbyy  tthheeiirr  ccoonntteenntt..  OOnnee  ooff  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss  rreeffeerrss  ttoo  aa  

mmaahhaa tthheevvii   mmootthheerr  ooff  ttwwoo  rruulleerrss  wwhhoo  wweerree  bbrrootthheerrss..  DDrr..  PPeenntthh  ssaayyss    ""tthhee  ttwwoo  kkiinnggss  
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mmeennttiioonneedd  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  PPhhaayyaa  SSäänn  PPhhuu  ooff  LLaann  NNaa  aanndd  PPhhaayyaa  NNaamm  TThhuuaamm,,  LLoorrdd  

ooff  CChhiiaanngg  TTuunngg..""44  

  WWhhaatteevveerr  tthhee  ddaatteess  ooff  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss,,  tthhoossee  iiddeennttiittiieess  ffoorr  tthhee  pprriinncceess  aarree  

dduubbiioouuss..  

  IInn  tthhrreeee  JJSSSS   aarrttiicclleess  II  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhee  vveerryy  ssttrroonngg  eevviiddeennccee  tthhaatt  JJaayyaa  SSaaggrraa mm,,  

SSaaeenn  PPhhuu ,,  aanndd  NNaamm  TThhuuaamm  aarree  ffiiccttiittiioouuss,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  rreelliiaabbllee  1144tthh--cceennttuurryy  kkiinngg  lliisstt  

iiss  tthhaatt  ooff  WWaatt  PPhhrraa  YYüünn::  bbrraaññaa   mmaarraayy  hhllvvaa ,,  bbrraaññaa   ggaa mm  ffuu ,,  bbrraaññaa   pphhaa yyuu ,,  ccaauu  

ddāāvv  ssoo   ssaaeenn  nnaa   aannnn  ddhhaarrrrmmiikkaarraa jj,,  tthhee  llaasstt  rreeiiggnniinngg  iinn  11336699  aanndd  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhee  

cchhrroonniicclleess''   KKüünnaa//KKiillaannaa..  TThhee  aarrgguummeenntt  iiss  tthhaatt  tthhee  cchhrroonniicclleess  hhaavvee  iinnsseerrtteedd  ttwwoo  ffiiccttiittiioouuss  

ggeenneerraattiioonnss,,  ddeemmoonnssttrraatteedd  eevveenn  iinn  tthhee  bbeesstt  vveerrssiioonnss  bbyy  iimmppoossssiibbllee  ssqquueeeezziinngg  ooff  bbiirrtthh  

yyeeaarrss  aanndd  aaggeess,,  wwhhiillee  NNaamm  TThhuuoomm  bbeelloonnggss  ttoo  aa  lleeggeenndd  ffoouunndd  iinn  bbootthh  CChhiiaanngg  MMaaii  aanndd  

SSuukkhhootthhaaii  ssoouurrcceess..55  

  II  mmaaiinnttaaiinn  mmyy  ccoonncclluussiioonnss,,  aanndd  ddoo  nnoott  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  LLaammpphhuunn  iinnssccrriippttiioonnss  ccaann  

bbee  ddaatteedd  bbyy  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhaatt  ppaaiirr  ooff  bbrrootthheerrss..  

  TThhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  ppeerrssoonnss  nnaammeedd  iinn  tthhee  LLaammpphhuunn  iinnssccrriippttiioonnss  mmaayy  bbee  

iimmppoossssiibbllee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee,,  aatt  lleeaasstt  tthhee  iiddeennttiittiieess  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  

iinnssccrriippttiioonnss  bbeeiinngg  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ootthheerr  eevviiddeennccee..  TThheerree  mmuusstt  hhaavvee  bbeeeenn  iinn  eeaacchh  

ggeenneerraattiioonn  aa  mmaahhaa tthheevvii   wwiitthh  sseevveerraall  ssoonnss,,  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ooff  wwhhoomm  wweerree  rraannkkeedd  aass  bbrraaññaa ..  
SSeevveerraall  nnoorrtthheerrnn  iinnssccrriippttiioonnss  ((nnooss..  6655,,  6677,,  6688,,  7711,,  7733,,  9999,,  110000,,  110011,,  110044))  ddeemmoonnssttrraattee  

tthhee  pprroommiinneennccee  ooff  aa  MMaahhaa tthheevvii,,  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  aallll  tthhee  ssaammee  ppeerrssoonn,,  dduurriinngg  11446666--11555566..  

TThhuuss  tthhaatt  ttiittllee  aalloonnee  ccaannnnoott  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ddaattee  ooff  aannyy  tteexxtt..  MMoorree  ssiiggnniiffiiccaanntt  iiss  tthhee  

eevviiddeennccee  ooff  tthheessee  ddaatteedd  iinnssccrriippttiioonnss  tthhaatt  iinn  11448899  aa  MMaahhrrjjtthheevvii  ddoonnaatteedd  tthhoonngg  ssaakkoo,,  

tthhee  mmaatteerriiaall  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ccoonnttrroovveerrssiiaall  BBuuddddhhaa  rreelliieeffss  aarree  mmaaddee..  IInn  tthhee  ssaammee  yyeeaarr  sshhee  

hhaadd  aa  cceerrttaaiinn  SSuummeeddhhaa  sseett  uupp  aa  BBuuddddhhaa  iimmaaggee  iinn  aannootthheerr  wwaatt,,  aanndd  iinn  11550000  tthhee  kkiinngg  aanndd  

hhiiss  mmootthheerr  ddoonnaatteedd,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  aa  ggoollddeenn  bbuuddddhhaa  ttoo  tthhee  PPhhrraa  TThhaatt..  TThhee  

ccoonntteenntt  ooff  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss  oonn  tthhee  ddoommee  tthhuuss  ssuuggggeessttss  aa  ddaattee  ttoowwaarrdd  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  1155tthh  

cceennttuurryy..  

  BBeessiiddeess  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss,,  ooff  ccoouurrssee,,  iiss  tthhee  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  rreelliieeff  iimmaaggeess  

tthheemmsseellvveess,,  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  aassssuummeedd,,  II  eemmpphhaassiizzee,,  ttoo  bbee  ccooeevvaall  wwiitthh  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss..  

  DDrr..  PPiirriiyyaa  KKrraaiirrkksshh  hhaass  ddiissccuusssseedd  tthhee  iimmaaggeess  iinn  tthhrreeee  ppuubblliiccaattiioonnss..66  IInn  aallll  tthhrreeee  

ccoonntteexxttss  hhee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  cclloosseesstt  ccoommppaarraabbllee  wwoorrkk  ttoo  tthhee  LLaammpphhuunn  iimmaaggeess  wwaass  tthhee  

jjaattaakkaa  ssllaabbss  aatt  WWaatt  SSrrii  CChhuumm;;  aanndd  tthhaatt  tthhiiss  sshhoouulldd  ggiivvee  aa  cclluuee  ttoo  ddaattiinngg  tthhee  ffoorrmmeerr..  HHee  

aallssoo  eessttaabblliisshheedd  tthhaatt  tthhee  LLaammpphhuunn  iimmaaggeess  aarree  nnoott  iinn  tthheeiirr  oorriiggiinnaall  llooccaattiioonn;;  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  

wweerree  ppllaacceedd  oonn  tthhee  ddoommee  dduurriinngg  ssoommee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  tteemmppllee  aanndd  ppllaacceedd  

uunnssyysstteemmaattiiccaallllyy,,  aallmmoosstt  aatt  rraannddoomm,,  iinn  tthhee  ppllaaccee  wwhheerree  tthheeyy  aarree  nnooww  ffoouunndd..  

                                                                                                  

44..  SSiiaamm  SSoocciieettyy  NNeewwsslleett tteerr,,  pp..  66..  

55..  ""LLiioonn  PPrriinnccee"",,  JJSSSS  6644//11,,  JJaann  11997766,,  pppp..  337711--337766));;  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  ffiiccttiittiioouuss  cchhaarraacctteerr  ooff  NNaamm  

TThhuuaamm  aanndd  JJaayy  SSaannggrraamm  wwaass  ccoonnttiinnuueedd  iinn  ""GGuuiiddee  TThhrroouugghh  SSoommee  RReecceenntt  SSuukkhhootthhaaii  HHiissttoorriiooggrraapphhyy"",,  JJSSSS  

6666//22,,  JJuullyy  11997788,,  pppp..119999--   220022;;  aanndd  tthhee  wwhhoollee  mmaatttteerr  wwaass  oonnccee  mmoorree  ddiissccuusssseedd,,  wwiitthh  aaddddiittiioonnaall  eevviiddeennccee  iinn  

""PPoossttssccrriipptt  IIII""  ttoo  ""AA  NNeeww  TTaammnnaann  AAbboouutt  AAyyuuddhhyyaa"",,  JJSSSS  6677//22,,  JJuullyy  11997799,,  pppp..  117799--118822..  

66..  IInn  ""TThhee  eeaarrlliieesstt  DDaattaabbllee  BBuuddddhhaa  IImmaaggeess  ooff  LLaann  NNaa  TThhaaii"",,  aa  ppaappeerr  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  TThhaaii  

SSttuuddiieess  CCoonnffeerreennccee  iinn  AAuugguusstt  11998844;;  ""NNeeww  EEvviiddeennccee  ffrroomm  LLaann  NNaa  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  DDeevveellooppmmeenntt  ooff  eeaarrllyy  

TThhaaii  LLeetttteerrss  aanndd  BBuuddddhhaa  IImmaaggeess"",,  iinn  tthhee  SSiiaamm  SSoocciieettyy  NNeewwsslleett tteerr  II//33  ooff  11998855;;  aanndd  iinn  MMüüaanngg  BBoorraann,,  vvooll..  

1122,,  nnoo..  11,,  JJaannuuaarryy--MMaarrcchh  11998866..  
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  FFoorr  ddaattiinngg  DDrr..  PPiirriiyyaa  rreelliieedd  oonn  tthhee  tthheenn  ccuurrrreenntt  vviieeww  tthhaatt  SSuukkhhootthhaaii  IInnssccrriippttiioonn  

nnoo..  22  bbeelloonnggeedd  ttoo  tthhee  11334400ss,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  jjaattaakkaa  iimmaaggeess  mmeennttiioonneedd  tthheerree  wweerree  tthhee  oonneess  

aatt  WWaatt  SSrrii  CChhuumm..  TThhuuss  tthhee  LLaammpphhuunn  iimmaaggeess  sshhoouulldd  bbee  ooff  tthhee  ssaammee  ddaattee..  

  TThheerree  iiss  nnoo  oobbjjeeccttiioonn  ttoo  ddaattiinngg  tthhee  iimmaaggeess  ooff  LLaammpphhuunn  ttoo  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd  aass  tthhee  

jjaattaakkaa  ppllaaqquueess,,  iiff  aarrtt  hhiissttoorriiaannss  aarree  iinn  aaggrreeeemmeenntt,,  bbuutt  nnooww  tthhee  ddaattee  ffoorr  bbootthh  mmuusstt  bbee  

rreeddeeffiinneedd..  CCeerrttaaiinn  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ssccrriipptt  ooff  tthhee  jjaattaakkaass  ssiittuuaattee  tthheemm  ttoowwaarrdd  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  

1144tthh  cceennttuurryy,,  aanndd  iiff  ccoonntteemmppoorraanneeiittyy  ooff  jjaattaakkaass,,  LLaammpphhuunn  bbuuddddhhaass,,  aanndd  iinnssccrriippttiioonnss  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  bbootthh  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd,,  tthhee  LLaammpphhuunn  iinnssccrriippttiioonnss  ttoooo  mmuusstt  bbee  ppllaacceedd  nnoo  

eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhee  ttuurrnn  ooff  tthhee  1144--1155  cceennttuurriieess..  

  BBootthh  DDrr..  PPiirriiyyaa  aanndd  DDrr..  PPeenntthh  hhaavvee  aassssuummeedd  tthhaatt  tthhee  iimmaaggeess  aanndd  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss  

ddaattee  ffrroomm  tthhee  ssaammee  ppeerriioodd..  

  TThhee  iinnssccrriippttiioonnss,,  hhoowweevveerr,,  aarree  ppllaacceedd  aawwkkwwaarrddllyy  wwiitthhiinn  nnaarrrrooww  bbaannddss  bbeettwweeeenn  

tthhee  lleeggss  ooff  tthhee  ffiigguurreess  aanndd  tthhee  eeddggeess  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ppllaatteess,,  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  tthhaatt  mmaannyy  

lliinneess  aarree  eexxttrreemmeellyy  sshhoorrtt,,  aanndd  ffrreeqquueennttllyy  tthhee  ffiinnaall  lleetttteerr  ooff  tthhee  llaasstt  wwoorrdd  ooff  aa  lliinnee  hhaadd  ttoo  

bbee  ppllaacceedd  iinn  iissoollaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  lliinnee..  TThhee  ssaammee  ssoorrtt  ooff  llooggiicc  wwhhiicchh  iinndduucceedd  DDrr..  PPiirriiyyaa  

ttoo  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tthhee  iimmaaggeess  wweerree  nnoott  mmaaddee  oorriiggiinnaallllyy  ffoorr  tthheeiirr  ppllaaccee  oonn  tthhee  ddoommee  

ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  iimmaaggeess  mmaayy  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  ddeessiiggnneedd  ttoo  iinncclluuddee  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss,,  wwhhiicchh  

wweerree  aaddddeedd  llaatteerr  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhee  iimmaaggeess  wweerree  mmoovveedd  ttoo  tthheeiirr  pprreesseenntt  ssiittee..  IInnddeeeedd  tthhee  

qquuiittee  ddiiffffeerreenntt  ssttyyllee  ooff  wwrriittiinngg  ooff  oonnee  iinnssccrriippttiioonn  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  iinnssccrriippttiioonnss,,  lliikkee  tthhee  

ppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  iimmaaggeess,,  wweerree  nnoott  ppaarrtt  ooff  aa  wweellll--ccoonncceeiivveedd  ppllaann,,  bbuutt  aaddddeedd  aadd  hhoocc,,  

ppeerrhhaappss  tthhee  aannoommaalloouuss  oonnee  ssccrraattcchheedd  oonn  aafftteerr  tthhee  iimmaaggeess  hhaadd  bbeeeenn  ppllaacceedd  oonn  tthhee  

ddoommee,,  wwhhiillee  tthhee  ootthheerrss  wweerree  ddoonnee  oonn  tthhee  ggrroouunndd..77  

  PPaarrttss  ooff  bbootthh  DDrr..  PPeenntthh''ss  aanndd  DDrr..  PPiirriiyyaa''ss  aarrgguummeennttss  ddeeppeennddeedd  oonn  tthhee  vviieeww  tthhaatt  

SSuukkhhootthhaaii  iinnssccrriippttiioonn  nnoo..  22  ddaatteedd  ffrroomm  tthhee  11334400ss,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  jjaattaakkaa  iimmaaggeess  mmeennttiioonneedd  

iinn  iitt  aarree  tthhoossee  aatt  WWaatt  SSrrii  CChhuumm..  BBuutt  aass  II  hhaavvee  sshhoowwnn,,  iinn  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  DDrr..  PPrraasseerrtt''ss  

ooppiinniioonn,,  iittss  uussee  ooff  mmaaii  hhaann  aakkaatt  ppllaacceess  iitt  aarroouunndd  11336611..  MMoorreeoovveerr  tthhee  llaatteesstt  ccoonnsseennssuuss  

ooff  TThhaaii  sscchhoollaarrss  ssttuuddyyiinngg  iinnssccrriippttiioonn  22  iiss  tthhaatt  tthhee  sseeccttiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  jjaattaakkaass  aarree  

mmeennttiioonneedd  ddooeess  nnoott  eevveenn  rreellaattee  ttoo  wwhhaatt  iiss  nnooww  TThhaaiillaanndd,,  aass  II  wwrroottee  ssoommee  yyeeaarrss  aaggoo,,  

ffoolllloowwiinngg  tthhee  aarrgguummeenntt  ooff  AA..BB..  GGrriisswwoolldd  aanndd  DDrr..  PPrraasseerrtt..88    

  TThhee  ddaattiinngg  ooff  iinnssccrriippttiioonn  22  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  sseevveerraall  

aassssuummppttiioonnss,,  wwhhiicchh  rreeqquuiirree  eexxaammiinnaattiioonn..  

  FFiirrsstt  iiss  tthhee  aassssuummppttiioonn,,  ssttaarrttiinngg  wwiitthh  CCooeeddèèss  aammoonngg  mmooddeerrnn  sscchhoollaarrss,,  tthhaatt  

iinnssccrriippttiioonn  22  wwaass  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  MMaahhaatthhaatt  aatt  SSuukkhhootthhaaii;;  aalltthhoouugghh  

ssuucchh  aann  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  iinn  iittsseellff  ddooeess  nnoott  rreevveeaall  aa  ddaattee..  

  TThheenn,,  iinn  tthhee  wwoorrkk  ooff  GGrriisswwoolldd  aanndd  DDrr..  PPrraasseerrtt,,  tthhee  rreeaassoonniinngg  iiss  tthhaatt  

JJiinnaakkāāllaammāāllii   aanndd  MMuu llaassaa ssaannaa   ssaayy  tthhaatt  aa  kkiinngg  ''DDhhaarrrrmmaarraajjaa''   ooff  SSuukkhhootthhaaii  rreeqquueesstteedd  

SSiihhaallaabbhhiikkkkuuss  ffrroomm  MMaarrttaabbaann  aatt  aa  ddaattee  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  aarroouunndd  11334411;;  aanndd  tthhee  

pprroottaaggoonniisstt  ooff  iinnssccrriippttiioonn  22,,  SSrrii  SSrraaddddhhaa,,  mmuusstt  hhaavvee  rreettuurrnneedd  aafftteerr  tthhaatt  ddaattee,,  ssiinnccee  bbeeiinngg  

aa  SSiihhaallaabbhhiikkkkuu  hhiimmsseellff  tthhee  rreeqquueesstt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  uunnnneecceessssaarryy  iiff  hhee  wweerree  aallrreeaaddyy  iinn  

SSuukkhhootthhaaii..99  

                                                                                                  

77..    II  wwiisshh  ttoo  tthhaannkk  DDrr..  HHaannss  PPeenntthh  ffoorr  ppeerrmmiittttiinngg  mmee  ttoo  eexxaammiinnee  hhiiss  pphhoottooggrraapphhss  aanndd  ttrraannssccrriippttiioonnss  ooff  tthhee  

iinnssccrriippttiioonnss,,  aanndd  DDrr..  PPiirriiyyaa  KKrraaiirrkksshh  ffoorr  vveerryy  hheellppffuull  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthheessee  qquueessttiioonnss..  

88..  ""GGuuiiddee  TThhrroouugghh  SSoommee  RReecceenntt  SSuukkhhootthhaaii  HHiissttoorriiooggrraapphhyy""..  

99..  AA..BB..  GGrriisswwoolldd,,  TToowwaarrddss  AA  HHiissttoorryy  ooff   SSuukkhhootthhaaii  AArrtt ;;  GGrriisswwoolldd  aanndd  PPrraasseerrtt,,  EEHHSS  1100..  
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  IInn  aann  eeaarrlliieerr  aarrttiiccllee  II  ddiissccuusssseedd  tthhiiss  mmaatttteerr  iinn  ssoommee  ddeettaaiill..1100  TThheerree  II  eemmpphhaassiizzeedd  

tthhaatt  tthhee  ddaatteess  rreeaadd  iinnttoo  MMuullaassaassaannaa   aanndd  JJiinnaakkaallaammaallii  ffoorr  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  SSuummaannaa  aanndd  

AAnnoommaaddaassssii,,  sseenntt  ttoo  rreessiiddee  rreessppeeccttiivveellyy  iinn  tthhee  MMaannggoo  GGrroovvee  MMoonnaasstteerryy  ooff  SSuukkhhootthhaaii  

aanndd  tthhee  RReedd  FFoorreesstt  MMoonnaasstteerryy  iinn  SSaajjjjaannaallaayy,,  aarree  iinn  ccoonnttrraaddiiccttiioonn  wwiitthh  eeppiiggrraapphhiicc  

eevviiddeennccee  ((iinnssccrriippttiioonnss  44,,55,,99))  tthhaatt  tthhoossee  ttwwoo  mmoonnaasstteerriieess  wweerree  oonnllyy  eessttaabblliisshheedd  iinn  11336611  

aanndd  11335599..  MMoorreeoovveerr  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  JJiinnaakkaallaammaallii  ppllaacceess  SSuummaannaa''ss  aaccttiivviittiieess  bbeettwweeeenn  

11335555  aanndd  11336699,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  ttwwoo  rruulleerrss  ooff  SSuukkhhootthhaaii  aanndd  SSrrii  SSaajjjjaannaallaayy,,  tthheerree  

nnaammeedd  ''DDhhaammmmaarraajjaa''   aanndd  hhiiss  ssoonn  ''LLiiddeeyyyyaarraajjaa'' ,,  ccoouulldd  oonnllyy  hhaavvee  bbeeeenn  rreessppeeccttiivveellyy  

LLiiddaaiiyy  aanndd  oonnee  ooff  hhiiss  ssoonnss,,  wwhhoomm  II  pprreeffeerrrreedd  ttoo  iiddeennttiiffyy  aass  MMaahhaaddhhaarrmmaarraajjaa  IIII,,  aanndd  

wwhhoomm  GG//PP  ffiinnaallllyy  ssaaiidd  ((EEHHSS  1122,,  pp..  111199,,  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  oonnee  ooff  LLiiddaaiiyy''ss  ssoonnss,,  

""ppeerrhhaappss  tthhee  ''FFaatthheerr  LLööddaaiiyy''""  ooff  iinnssccrriippttiioonn  4455..  TThhee  pprreecciissee  iiddeennttiittyy  iiss  nnoott  nnooww  uunnddeerr  

ddiissccuussssiioonn,,  oonnllyy  tthhee  ddaattee..  TThhee  rreeqquueesstt  ffoorr  SSiihhaallaabbhhiikkkkuuss  wwaass  tthhuuss  ffrroomm  LLiiddaaiiyy,,  nnoott  

LLööddaaiiyy..  

  OOnnccee  iitt  iiss  eessttaabblliisshheedd  tthhaatt  tthhee  ssttoorriieess  ooff  aarrrriivvaall  ooff  SSiinnhhaalleessee  bbuuddddhhiissmm  sshhoouulldd  bbee  

ppllaacceedd  iinn  tthhee  11335500ss--11336600ss,,  ootthheerrss  ddeettaaiillss  ffaallll  iinnttoo  ppllaaccee..  

  IInn  EEHHSS  1100,,  pp..7744,,  GGrriisswwoolldd  aanndd  PPrraasseerrtt  wwrroottee  tthhaatt  LLööddaaiiyy''ss  ssuuppppoosseedd  rreeqquueesstt  

""ffoorr  aa  qquuaalliiffiieedd  SSiihhaallaabbiikkkkhhuu......mmuusstt  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  bbeeffoorree  SSrriissrraaddddhhaa''ss  rreettuurrnn  ttoo  

SSuukkhhooddaayyaa,,  ffoorr  iiff  hhee  wweerree  aallrreeaaddyy  tthheerree  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  uunnnneecceessssaarryy..""  NNooww  tthhee  

ssaammee  llooggiicc  wwoouulldd  aappppllyy  ttoo  LLiiddaaiiyy''ss  rreeqquueesstt  aarroouunndd  11336600  ffoorr  aa  SSaanngghhaarraajjaa;;  iiff  SSrriissrraaddddhhaa  

wwaass  aallrreeaaddyy  tthheerree,,  aass  aallll  aaggrreeee  hhee  wwaass,,  aanndd  ssttiillll  aaccttiivvee  uunnttiill  11337766,,  aass  GGrriisswwoolldd  aanndd  

PPrraasseerrtt  wwrroottee  iinn  tthheeiirr  EEHHSS  1100,,  pppp..  114455--88,,  tthheenn  wwhhyy  iinnvviittee  aannootthheerr  SSiihhaallaa  SSaanngghhaarraajjaa??  

  TThhee  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  rreeaassoonniinngg  aanndd  ooff  iinnssccrriippttiioonnss  99,,44,,55  iiss  tthhaatt  SSrrii  SSrraaddddhhaa,,  

tthhee  pprroottaaggoonniisstt  aanndd  pprroobbaabbllee  aauutthhoorr  ooff  iinnssccrriippttiioonn  nnoo..  22,,  rreettuurrnneedd  iinn  11336611  aalloonngg  wwiitthh  

tthhee  MMaahhaassaammii  SSaanngghhaarraajjaa  wwhhoomm  LLiiddaaiiyy  iinnvviitteedd..  IInn  ffaacctt  SSrrii  SSrraaddddhhaa  mmaayy  hhaavvee  eevveenn  bbeeeenn  

tthhaatt  SSaanngghhaarraajjaa;;  aanndd  iinnssccrriippttiioonn  nnoo..  22  iiss  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss  aaccttiivviittiieess  uupp  ttoo  hhiiss  rreettuurrnn  

aarroouunndd  11336611,,  aanndd  iitt  tteellllss  uuss  nnootthhiinngg  aabboouutt  tthhee  MMaahhaatthhaatt  aatt  SSuukkhhootthhaaii  nnoorr  tthhee  JJaattaakkaa  

ccaarrvviinnggss  aatt  WWaatt  SSrrii  CChhuumm..  

    

                                                                                                  

1100..  ""GGuuiiddee  TThhrroouugghh  SSoommee  RReecceenntt  SSuukkhhootthhaaii  HHiissttoorriiooggrraapphhyy"",,  pppp..  221133--221144  ..  


