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 นโม ตสฺสตฺถุ สาธโว ดูรา นักปราชญ�ทังหลายอันเปนเช้ือเปนสายแห%งสัปปุริสสะทังหลายจักปรารถนา

หาฅวามสุขในเมืองฟ,าแลเมืองฅนมีนิพพานเปนยอดดั่งอ้ัน เพิงห้ือฟ0งยังตํานานนิทานอันนี้ อันพระเปนเจ�ามี

พระราชขรูณาอินดูโลกาจิ่งโผดเมตตาดั่งนี้แล เขาสิเนโรอันกว�างได� ๘ หม่ืน ๔ พัน โยชนะแต%แผ%นดินท่ีลงพาย

ลุ%มค็ได� ๘ หม่ืน ๔ พันโยชนะอันกว�างพายพื้อเขาท่ีนั้นเปนเมืองไอสวัรต�แลแต%แผ%นดินเราน้ีข้ึนเมือบนค็ได� ๘ 

หม่ืน ๔ พัน โยชนะ อันว%ายอดเขานั้นกว�างได� หม่ืนโยชนะเปนท่ีอยู%แห%งพระยาอินท�แล แผ%นดิน // 

 หนปุพพวิเทหะทีปนั้นกว�างได� ๗ พันโยชนะ ๗ อายุเขาได� ๖ ร�อยปลี หน�าเขาเปนดั่งเดือนเก่ิงนั้นแล 

พ�นดั่งอุดอนขรูทีปน้ันกว�างได� ๓ พันโยชนะ อายุเขาได� ๘ พันปลีเปนขระหนาดแล หน�าเขาเปนด่ังแม%ชีไฟแจ%ง

นั้นแล หนอมรโคยานทีปกว�างได� ๙ พันโยชนะอายุเขาได�พันปลี หน�าเขาเปนดั่งเดือนบ�างน้ันแล พ�นดั่งชมพูทีป

เราน้ีกว�างได�หม่ืนโยชนะอายุฅนค็เปนประหมานแล หน�าเปนดั่งหน�างัวนั้น อายุแห%งเขาได�ร�อยปลีเปนขระ

หนาด คันช�อยสาสนาไพแล�วบ%เปนประหมานแล เสียงฟ,าร�องดังลงลุ%มแลข้ึนบนไกล ๖ พันโยชนะแล แต%ชั้นฟ,า

พรหมลงมา // 

 แผ%นดินไกลนักแล พระพุทธเจ�าจิ่งอุปมาดั่งนี้ ยังมีหินก�อนนึงหนาค็ได�สองพันวา กว�างแลหนาค็เท%ากัน 

เทวดาทอดลงมาค็ได� ๖ เดือนจิ่งรอดแผ%นดินเท%าน้ีแลเท%าน้ีแล ผิว%าเอาหินก�อนน้ันทอดแต%อกนิฏฐาลงมานาน ๗ 

ปลีปลายเดือนจิ่งรอดแผ%นดินน้ีแล เหตุดั่งอ้ันจิ่งว%าไกลกันนักแล วันท�นพระอาทิตย�กว�างแลสูงได� ๗๐ โยชนะ

พระจันทร�กว�างได� ๔๐ โยชนะ พระอาทิตย�ออกในชุมพูทีปเปนเที่ยงวันอามรโคยานเปนวันอุดรขรูทีป ออกใน

อุดรขรูทีปเปนเที่ยงวันปุพพวิเทหะทีปเปนเที่ยงวันในชมพูทีปเรานี้แล พระอาทิตย�และพระจันทร�น้ีเม่ือวัน ๒ 

ทีป // 

 เม่ือฅืนสองทีปแล อันจาด�วยกว�างแลสูงแห%งพระอาทิตย�พระจันทร�ค็ดีค็มีดังกล%าวมาน้ีแล นมสิตวา  

พุทธํ ชีวินะ วุตฺตํมํ สัสสะธัมมํ ธนุตตมํ หิมานํ สมิเทยยะ ภาสาอาคาถา อาหํ อันว%าเขานิสิตวา ไหว�แล�ว พุทธํยัง

พระพุทธเจ�าตนตรัสรู�ธัมม�ทังมวร ชนํ อันพระจิ่งแพ�มารทังมวร ๕ ประการ อันมีกิเลสสามานเปนต�น อุตตมํ อัน

ตนประเสิฏล้ําเลิสกว%าฅน ๖ เทวาดาทังหลาย สธัมมํ ทังพระนวโลกุตตรธัมม�เจ�า ๙ ประการ สังฆนํ กับทังพระ

อริยสังฆะเจ�า ๘ จําพวก อุตตมะ อันเปนประเสิฏตัดเสียแล�วยังกิเลสตัณหา ภาสามิ ค็จักกล%าว // 

 หิมวันตะวัณณํ ยังอันแก�ไขประเทสเขตปDาหิมมพานต�อันสนามท่ีอยู%แห%งฅนทังหลายอันมาในชุมพูทีป

อันนี้สังเขปด�วยอันหน�อยอันแฅวบก%อนแล อยํ คาถาอันนี้อันเปนนิทานถ�อยคําอักจักเปนนิเทยยะภาสาอันน้ี  



 

 

เปนภาสาเทยยะในโลกน้ีแห%งบาฬีปุคคละผู�มีประหยาเพิงจี่จําในมโนทวารด�วยอาการดั่งข�าจักกล%าวไพพายหน�า

นี้เทิอะ สาธโว ดูรา สัปปุริสสะทังหลายทัสสะวิสาละชมพู ท่ีเปDาอันว%าชมพูทีปน้ีกว�าได�หม่ืนโยชนะมาผ%าเปน ๓ 

ส%วน ส%วนนึงเปนปDาหิมมพานต� กว�างได� ๓ พันโยชนะ เปนที่อยู%แห%งฅนฝฝูงอยู%กับกันเทียรย%อมรักสาสีลบ%ขาด

แล ๔ พันโยชนะ ค็เปนที่อยู%แห%งนาคทังหลายแล // 

 ส%วนนึงค็เปนที่อยู%แห%งฅนเราทังหลายมี ๓ พันโยชนะ เปนที่อยู%โพธิวัตต�เจ�าทังหลายส�างสมพารตนเป

นพระหน%อสัตต�ห้ือพ�นจากโอฆสงสารเข�าสู%นิพพานเปนท่ีแล�วแล ถัดนั้นเล�าจักจาด�วยดอยปDาหิมมพานต�ก%อนแล 

ในประเทสเขตปDาหิมมพานต�น้ันยังมีไม�ชุมพูต�นนึงเปนท่ีหมายในชมพูทีปในเราน้ีแล ไม�ต�นนั้นใหย%สูงงามกว%าไม�

ทังหลายแล มีท่ีจีมใกล�แม%น้ําคงคาไหลมาผ%าท�องดอยปDาไม�หิมมพานต�นั้นแล น้ํานั้นใสส%องบัวริสุทธิ์เปนนัก ไม�

ชุมพูต�นน้ันลวงกลมได�แสน ๔ หม่ืนวา อ�อมลอดทุกพายตั้งแต%แผ%นดินข้ึนเมือบนเถิงง%าอ�ายได�แสนวา กําส%องข้ึน

เมือเถิงยอดค็ได� ๖ แสนวาแล นับแต%ปลายก่ิงวันตกไพเถิง // 

 วันออกได� ๘ แสนวาแล นับแต%ปลายก่ิงหนใต�ไพเถิงปลายก่ิงหนเหนือค็ได� ๘ แสนวา แต%ไม�ต�นนั้นแผ%

ไพเปนมณฑลผันไฅว%รอดทุกพายกว�างได� ๒ แสนล�าน ๔ แสนวาแล ลูกไม�ชุมพูต�นน้ันใหย%ประหมานค็พอฅนเรา

จกเขาสุดแขนค็บ%รอดแก%นในเทื่อแลดาย ลูกไม�ชุมพูต�นน้ันหวานเปนดั่งน้ําเผ้ิงหอมเปนดั่งแก%นจันทร�แล ดอกค็

หอมบานทุกเม่ือ บ%ห%อนขาดต�นสักเทื่อ ดอกใหย%เท%ากงเกียนบานงามเหลืองเปนดั่งฅําเปนที่เล็งแลแก%ตาฅนบ%รู�

อ่ิมรู�ค%ายสักเท่ือแล หมู%นกทังหลายอันมากินลูกไม�ต�นนั้นลางตัวไหย%เท%ามักกฏะโก คือว%าวอก ลางตัวใหย%เท%าค%าง 

// 

 ลางตัวค็ใหย%เท%าช�าง ลางตัวใหย%เท%าหลังเรือน กินลูกไม�แล�วค็ชมชื่นยินดีค็ร�องถ�องขานขันเซ่ิงกันไพมา 

มีเสียงอันม%วนเพราะนักลูกไม�ชุมพูอันหล%นตกไพในทิสสะหนอุดรนั้นคันตกลงในแม%น้ําใหย%ค็ปลาทังหลายมา

กินค็มีตัวอันงามดีปJกเกลี้ยงมีอายุยืนมากนักแล อยางไม�ชุมพูต�นน้ันค็แตกออกตามง%าค็คะด�างแข็งแดงเปนดั่ง

หมาก ชุมพูน้ันค็จิ่งจักได�ชื่อว%าฅําชุมพูเพื่ออ้ันแล อยางอันแตกออกมาเปนหน%อข้ึนเปนดั่งเขาเน้ือนั้นค็คะด�าง

แข็งเปนฅํามีผิวรุ%งเรืองงามจอดรอดทุกกล้ํา จิ่งได�ชื่อว%าฅําเพื่ออ้ันแล ในแม%นํ้าคงคาน้ันมีแม%นํ้าน�อยทังหลายไหล

มาลอม // 

 ได� ๖ แสนแม%ค็มีแล แม%น้ําอันน้ันลวงกว�างได� ๘ หม่ืนวา ลวงเลิก็ค็เท%านั้นแล ยังมีดอยฅําอันนึงลวงสูง

ได�ล�าน ๖ แสนวา ลวงหนาได� ๖ แสนวาเปนกําแพงฅําแวดล�อมแม%นํ้าอันนั้นรอดทุกกล้ําทุกพาย สองหันเงา

ดอยฅําอันน้ันเหลืองงามแก%ตาทุกเม่ือห้ันแล ตีนดอยฅําอันนั้นมีถํ้าคูหาฅํางามนักเปนปราสาทฅําอยู%ลอมตีน

ดอยฅํานั้นทุกกล้ําแล เจ�าระสีทังหลายฝูงไพทังอากาสได�น้ันค็เทียรย%อมไพอยู%ถํ้าคูหาปราสาทฅําฝูงนั้นเสี้ยงแล�ว 

ภาวนาแล�ว คันว%าจุติตายค็ได�ไพเกิดในพรหมโลกแลดอยฅําอันนั้นจิ่งได�ชื่อว%ากัณจนัณฑเจ�าระสี ยิน // 

 ดีห้ันแล แต%ดอยฅํานั้นไพยังมีปDาไม�หมากขามป,อมแลปDาหมากสะหมอ กว�างได�หม่ืนวาลูกขามป,อมนั้น

ใหย%เท%าหม�อต�อม คันสุกมีรสอันหอมหวานยิ่งนัก ลูกหมากสะหมอใหย%เท%าหม�อต�อมกินหวานด่ังน้ําเผิ้งแม%นมี



 

 

พยาธิกินค็หายแล ถัดน้ันไพในเล�าเปนปDาหมากม%วงทังหลายลวงกว�างได� ๖ หม่ืนวา หมากม%วงทังหลายฝูงนั้น

เปนหน%วยมี ๓ จําพวกสุกใสหอมหวานมากนัก จําพวกนึงสุกใสกินบ%รู�อ่ิมรู�ค%าย จําพวกนึงผลเปนหวานอ%อนลํา

มากนักแล มะม%วงทังหลายฝูงนั้นสุกเหลืองดั่งฅําเม่ือยังผลดิบเขียวงามเหมือนดั่งเขียดปาดนั้นแล ถัดนั้นไพใน

เล�ายังมีปDาไม�ชุมพูทังหลาย // 

 ต�นน�อยต�นใหย%ต�นลามกว�างได�หม่ืนวาลูกไม�ชุมพูทังหลายฝูงน้ันมีรสอันหวานเปนดั่งน้ําเผิ้ง อันหวาน

เปนดั่งน้ําม้ิม คันกินค็มีวัณณะเนื้อต�นอันเลางามแล ถัดนั้นเข�าไพมีปDากล�วยทังหลายกว�างได� ๖ หม่ืนวาแล เชื้อ

กล�วยมีชุสิ่ง กล�วยกานบุรมีลูกใหย%เท%าช�างสานกินค็หวานยิ่งนักแล ถัดนั้นเข�าไพในนั้นมีปDาอ�อยทังหลายมีชุสิ่ง

กว�างได� ๖ หม่ืนวา อ�อยทังหลายฝูงนั้นมีลําอันใหย%เท%าต�นพ�าวต�นตาล มีรสอันหวานเอยนใจยิ่งนักแล ถัดน้ันเข�า

ไพในมีปDาพ�าวปDาตาลปDาหมากค็กว�างได� ๖ หม่ืนวาแล ดอกพ�าวดอกตาลมีดอกค็งามหอมมากนักเทียรย%อมมีลูก

ทุกเม่ือแล บ%ห%อนจักขาดต�น // 

 สักเท่ือแล กินเค้ียวค็ลํานักมีรสอันหวานเอยนยิ่งนักแล ลักขณาคือว%าไม�นางกายแลหมากนาวริพล 

เปนรูปเหมือนดั่งรูปฅนงามเปนดั่งนางฟ,าน้ันแล คันหล%นตกดั่งอ้ันหมาปDาแลนกทังหลายเทียรย%อมมาเก็บกินค็

หวานนักค็มีหลาย ไม�ชุมพูทิสสะทังเราอยู%น้ีแล พรานปDาทังหลายจระเดินไพรอดปDาหิมมพานต�หันหมากนาวริ

พลเปนดั่งนางสาวสิบ ๕ งามยว�ายแย�มแก%นพอตาแก%ฅนทังหลายเปนดั่งปากต�านจามไอ คันลูกใดตกลงมาหาค็

ตามอันมักแห%งพรานปDาทังหลายเขาเทียรย%อมสนุกยินดี เสวิยมากับด�วยลูกไม�ทังหลายฝูงนั้นแล แม%นว%าฝูงเจ�า

ระสีบ%ได�ซานค็ไพสนุกด�วยหมากนาวริพลนั้นได� ๗ วันจิ่งเน%ากาย // 

 เปนเงินเปนฅําไพแล เหตุว%าได�ถูกต�องยังโผดถัพพะรัมมณะกินรสแห%งฅนทังหลายน้ันแล พายนอกเปน

เงินพายในเปนฅําแล ลูกไม�หล%นตกดินไพนั้นค็หากเน%าเสียเปนเงินเปนฅําได�แล อยางไม�หมากนาวริพลนั้น

ออกมาแต%ในดินค็คะด�างเกิดเปนเงินเปนฅําเสี้ยงห้ันแล แต%น้ันไพหน�ายังมีแม%น้ําใหย% ๗ แม%ค็ไหลมากว�างได�แสน

วาเลิก็ค็เท%านั้นไหลไพสู%ทิสสะกล้ําเหนือก%อนแล แต%นั้นไพยังมีประเทสท่ีนั้นนึงค็เปนที่อยู%ฅนมีบ�านใหย%ได�หก

บ�านเขาค็มีแล ท�าวพระยาแลระเวียงเปนนคอรดั่งประเทสเราค็จิ่งได�ชื่อว%าบ�านเพื่อ //  

 พายอ้ันแล บ�านทังหลายฝูงนั้นบ%มีฅนร�ายแลโจรลักครุบเขาน้ันสักเท่ือ เทียรย%อมเปนฅนดี มีสีลเสี้ยง

ชุฅนแล บ�านนึงชื่อว%าป0ฏะ มีล�านหลังเรือนบ�านครูรูป ๗ ฅนอยู%มี ๒ ล�านหลังเรือน บ�านนึงชื่อว%าวิเทหะ ฅนอยู% 

๓ ล�านเหลังเรือน บ�านนึงชื่อว%าวินทหลา ฅนอยู% ๖ ล�านหลังเรือน บ�านนึงชื่อว%าอุดอรมงคล ฅนอยู%ได�แปดล�าน

หลังเรือนบ�านนึงชื่อว%าสิทฟ0ก ฅนอยู%ได�ตื้อหลังเรือนห้ันแล ฅนทังหลายฝูงอยู%บ�านปDาหิมมพานต�น้ันเขาค็เทียร

ย%อมตั้งอยู%ในสีล ๕ สีล ๘ ชุฅนแล เขาบ%ลักบ%ครุบบ%ข%มเหงเต็งเต็กเอาเข�าของกันบ%เหล�นชู%สู%เมียกัน บ%ลักบ%ล%ายบ%

พราง บ%กินเหล�า // 

 เมาอยาห้ือเสียสติ เทียรย%อมมีหัวใจอันอินดูขรูณาเซ่ิงกันไพมามากนัแล ชาวบ�านฝูงนั้นเขามีอายุได� ๘ 

พันปลีเมืองฅนเรานี้แล�ว จิ่งตายชุฅนแล เขาบ%รู�อันจักเปนพยาธิไข�เจ็บหัวเจ็บตาเจ็บเนื้อเจ็บฅิงในตนสักเทื่อแล 



 

 

บ%มีพยาธิสักอันแล ฅนหูหนวกตาบอดค็บ%มีสักเทื่อเขาค็บ%ได�ยะไร%ไถนาส%วนเรือกเผือกมันอันใดสักอันแล เขาเท%า

กินเข�าสาลีอันมีเม็ดใหย%อ%อนหอมนักหากเกิดมาบ%เสี้ยงสักเทื่อแล แม%นว%าลูกไม�ทังหลายอันมีในปDาหิมมพานต�ค็

หลายประการต%างๆ หากเกิดมีในปDากินค็เปนอันลําหวานหอมยิ่งนัก // 

 บ%รู�เสี้ยงสักเทื่อแล ในเม่ือปลาใหย%ข้ึนน้ําสมุทร�มาแลตายดั่งอ้ันฅนผู�มักินยังฅาวเขาค็เอากิน ผู�บ%มักเขาค็

บ%กินประการนึงเส�นหางจามรีอันเกิดในปDาค็แลบนักอ%อนกว%าเส�นผมชาวอุดอรขรูทีป ฅนทังหลายชาวบ�านปDา

หิมมพานต�ทังหลายน้ันเขาค็เทียรย%อมไพเอาหางจามรีทังหลายฝูงนั้นมากะทําแปงผ�าเคร่ืองนุ%งนอนแห%งเขาบ%รู�

เสี้ยงซํ้าสักเท่ือแล มีผิวอันเหลืองงามเปนดั่งแผ%นฅํานั้นแล เช้ือเข้ียวค็งามเหลื้อมเปนดั่งปJกแมงพู%นั้นบ%ขาดบ%รู�

บกสักเท่ือแล แม%นว%าเรือนเขานั้นค็ดีค็ย%อมเอาขนหางจามรีนั้นมาแปงมุ�งหมอนอดนักแล ชาว // 

 ปDาหิมมพานต�ทังหลายมีอายุเถ�าแก%ค็ดี หน�าตาค็งามเสมิอกันทุกฅนแล แม%นผู�ยิงเถ�าค็เสมิอดั่งผงข้ึน

ใหย%อายุได�สิบ ๔ ปลีตราบต%อเท%าอายุเขาได� ๘ พันปลีค็ยังดูงามควรเล็งแลดูแก%ตา แม%นชายค็ดีค็มีผิวพัณณ

วัณณะเนื้อตนดีเปนดังบ%าวอันได�สิบ ๔ ปลีตราบเถิงอายุได� ๘ พันปลี จิ่งจักตายนั้นแล มีวัณณะค็งามเปนป0กกติ

เหมือนดั่งยังหนุ%มแต%ก%อน คันว%าจักตายค็รู�ว%าตนจักตายควรปูชาไฟแลเทิอะ ว%าอ้ัน ค็จิ่งเข�าไพสู%ปDาหาเอาหลัวมา

ก%อนเปนลานไว�แล�วเอาไฟมาเผาห้ือลุกเปนเปJยวแล�วข้ึนอยู%ลานห้ันแล�วต้ังสติไว�ในบุญคุณแลสีลแห%ง // 

 ตนเพื่อห้ือได�ข้ึนเมือเกิดเมืองฟ,าคันว%าเสี้ยงแล�วดังแล�วค็ท%าวไพในกองไฟท่ีนั้นไฟหากไหม�คราบอันนั้นค็

หากเสี้ยงไพห้ันแลเทียรย%อมกะทําเยียสันนี้ชุฅน บ%ห%อนจักตายยากลําบากเปนดั่งชาวเราน้ีดาย ชาวบ�านปDา   

หิมมพานต�น้ันตายค็บ%ยากสักเทื่อแล ค็บ%เลิก็ซากส%งสะการเปนดั่งชาวเราน้ีแล เขาค็บ%มารอดขงเขตเราได�เล�าค็บ%

ไพรอดเขาได�เหตุว%าปDาไม�อันใหย%เสือมากนักเพื่ออ้ันแล หล%ายไม�ชุมพูมาทังเราเพ�ค็ยังมีพิชชะหมากไม�ลูกไม�ทัง

หลายลําดับกันตามอันใหย%อันน�อยลูกใหย%เท%าหลังเรือนน้ีค็มีสุกลํารุ%งรือง // 

 ไพทุกสิ่งบ%เสสะหลอสักอันแล นายพรานปDาผู�ดีค็ยังไพรอดเจ�าระสีค็ไพอยู%กินในทิสสะกล้ําเราเพ�แล พ�น

ดังบ�านใหย% ๖ บ�านในปDาหิมมพานต�น้ันเจ�าระสีตนได�ฌาณแลพระป0จเจกเจ�าจิ่งได�รอดเข�าไพเอาเข�าบิณฑิบาต

แลสั่งสอนเทสนาธัมม�แก%เขาแล อรหันตา เจ�าทังหลายค็ยังไพเมตตาเอาเข�าบิณฑิบาตจีมเขาแล�วเทสนาธัมม�สั่ง

สอนห้ือได�เถิงมัคคะผละ เขาบ%รู�อิจฉาวิตกบ%มักเวียกการข%มเหง // 

 เบียดเบียนห้ือแก%กันสักเทื่อแล เขาค็เท%ามีใจกรูณาเซ่ิงกันไพมาไผผู�ใดบ%ดีค็พร�อมกันสั่งสอนห้ือดีแล�ว 

หล%ายไม�ชุมพูมาทางเราเพ�ค็ยังมีพิชชะหมากไม�ลูกไม�ทังหลายลําดับกันอันใหย%อันน�อยลูกใหย%เท%าหลังเรือนค็มี

แล มีทุกสิ่งบ%เสสะหลอสักอันแล นายพรานปDาผู�ดีค็ยังไพรอดเจ�าระสีค็ไพอยู%กินในทิสสะกลํ้าเราเพ�แล พ�นดัง

บ�านใหย% ๖ บ�านในปDาหิมมพานต�นั้นเจ�าระสีตนได�เถิงฌานนั้นแล พระป0จเจกเจ�าจิ่งไพรอดเขาเอาเขาบิณฑิบาต

แล�วสั่งสอนเทสนาธัมม�แก%เขาแล แม%นสัพพัญNูเจ�าอันเกิดมาในโลกน้ีเทียรย%อม // 

 ไพโผดเขาเส้ียงชุองค�ด�วยอันเอาเข�าบิณฑิบาตแล�วค็เทสนาธัมม�สั่งสอนเขาห้ือได�เถิงมัคคะผละธัมม�อัน

มากหลายค็มีแล เม่ือสัพพัญNูเจ�านิพพานไพแล�วอรหันตาเจ�าทังหลายค็ยังไพเมตตาเอาเข�าบิณฑิบาตแล�วเทส



 

 

นาธัมม�สั่งสอนเขาห้ือได�เถิงมัคคะผละธัมม�ค็มีแล เจ�าค็รู�ยังโปราณปาเวณีอันชอบประกอบด�วยหิริโอตัปปะธัมม�

อันยิ่งรู�ละอายแต%บาปด�วยใจจิตอันสนิทชิดเชียงสืบกันมาแล เขาบ%รู�เคียดแก%กันค็รู�สอนคองปาเวณีอันชอบธัมม�

สืบกันมาแล เมตตาภาวนา คักจักตายค็ได�เมือเกิดในเมืองพรหมมากหลาย พร%องค็ตาย // 

 ห้ันเกิดห้ัน พร%องค็ได�เถิงมัคคะผละนิพพานค็มีตามจิตใจแห%งเขาห้ันแล สัพพัญNูเจ�าบ%ตั้งสาสนาไว�แก%

เขา เหตุว%าเขาหาฅวามทุกข�บ%ได�แก%เขาห้ันแล พระเจ�าบ%ตั้งสาสนาเพื่ออ้ันแล ค็เหมือนทิพพ�ทัง ๓ น้ันแล ถัด

บ�านทังหลายฝูงน้ันเปนปDาหมากกวิดอันหวานแลหอมมากนักลวงกว�างได�หม่ือวาด�วยมีแท� พิชชะฝูงอ่ืนยังมีมาก

หลายแกมกันทุกท่ีแล ล้ําปDาไม�อันนั้นไพจิ่งรอดฝ0Oงมหาสระอันใหย%ชื่อว%าอโนมัตตะสระ กว�างได� ๒ แสน ๘ หม่ืน

วา เลิก็ค็เท%าน้ันมณฑลผัดรอดทุกกล้ําได�ล�าน ๙ แสน ๖ หม่ืนวาบ%ห%อนว%าจักบกจักแห�งสักเทื่อ // 

 มีนํ้าอันใสงามมากนัก มีท%าลงอาบ ๔ ทิสสะ หนวันออกมีข้ันไดก%ายลงมีคะดานเงินรองพื้นตีนข้ันใดท่ี

ลงอาบเทวดาแลเทวบุตต�ฅนผู�มีบุญสมพารนั้นแล เปนท่ีอาบเหล�นแลท%าลงทักขิณาเบื้องใต�มีข้ันใดมโนสิลาคะ

ดานฅําก%ายลงอาบมีแผ%นหินหอระดานฅํารองพื้นตีนข้ันไดเทวดาแลเจ�าระสีฝูงได�ฌาณแลพระป0จเจกพุทธเจ�าลง

อาบน้ําแล ปPจฉิมวันตกมีข้ันใดแก�วป0พภาก%ายลงมีแผ%นแก�วป0พภารองพื้นอยู%เปนที่เทวดาลงอาบแล หนอุตตระ

กล้ําเหนือมีข้ันใดฅําก%ายลงมีแผ%นฅํารองพื้นอยู%ที่ผียักษ�แลทิพพ�พระยา // 

 ธอรลงอาบน้ํา อโนมัตตะสระผู�ใดมีริทธีประเสิฏจิ่งได�อาบแล ผิว%าปุคคละผู�ใดได�อาบนํ้าอันนั้นแม%นจัก

มักใคร%ห้ืออายุยืนนักค็ยืน แม%นจักใคร%ห้ือเนื้อตัวงามค็งามมากนัก พยาธิทังมวรค็หายเสี้ยงแล ฅนผู�มีบุญค็จิ่งจัก

ได�อาบแล มหาสระอันยังมีดอยฅํา ๕ ลูกล�อมอ�อมอยู%ชื่อว%าสทะสนะ น้ันเทียรย%อมเปนฅําทังมวรดูงามมากนัก

แล เปนที่ควรเล็งแลแก%ตามากนักแล มหาสระอันนั้นแม%นนกยางบินมาจับท่ีใกล�ค็เหลืองงามงามเปนดั่งฅํานั้น

แล ดอยฅําอันนั้นส%องไพได�ล�าน ๖ แสนวาเปนกําแพงแวดล�อมอ�อมมหาสระไหย%นั้นแล ลวง // 

 หนาได� ๘ แสนวาตีนดอยฅําอันนั้นมีถํ้าคูหาฅําอันกว�าได� ๘ พันวาสูงค็เท%าน้ันมีแผ%นแก�ววิทูรกว�างได� ๘ 

ร�อยวามณฑลรอดกันมี ๓ พันปลาย ๒ ร�อยวาย%อมเหมือนกันทุกถํ้าแล พื้นถํ้าทังหลายฝูงนั้นเทียรย%อมเปน

แผ%นฅํารายเพียงเรียงงามยิ่งนักถํ้าฅําฝูงนั้นมีต�นไม�สูงพีเปนดอกปกปะตูถํ้าทัง ๒ ฝDายนั้นสูง ๖ พันวาชุต�นชุก่ิงชุ

ง%ารุ%งเรืองงามชื่อว%า ดอกสุรภี ฝูงชมชื่นยินดีมากนัก ยังมีลมอันนึงชื่อว%า ลาคะวาด หมากมีป0กกติมาพัดเอา

ดอกไม�ทังหลายเข�าไพในถํ้าคูหาฅําที่นั้นแล คันว%าดอกน้ันเห่ียวแห�งไพแล�วดั่งอ้ันยังมีลม // 

 อันชื่อว%ามัชฌคตา ค็มาพัดดอกอันเก%าอยู%ในถํ้าเหนือแท%นแก�วนั้นออกไพเสียเสี้ยงทุกวันแก%เจ�าระสีทัง

หลายอันอยู%ในถํ้านั้นแล ถํ้าทังหลายฝูงนั้นเปนแผ%นแก�ววิทูรอันงาม ลาคะวาดหมากมาพัดเอาดอกไม�เข�าไพ

ปูชาค็มีแล ลมอันนั้นบ%ใช%ว%าเทวดาแลอินพรหมแต%งแปงห้ือเปนบ%มีลมอันนั้นหากมีลมแต%ปถมะกับตั้งหัวทีกันมา

แล หากเปนท่ีเขาเจ�าทังหลายฝูงนี้บุญสมพารน้ันมาอยู%สืบสืบกันมาแล ถํ้าทังหลายฝูงนั้นลางถํ้าพระป0จเจกเจ�า

แลระสีเจ�าทังหลายอยู%แล พระป0จเจกเจ�าแลระสีอยู%ถํ้าใดราชสีห�ค็อยู%บ%ได�ไพอยู%ถํ้าอ่ืนห้ันแล // 



 

 

 ดอย ๕ อันมาแวดอโนมัตตะสระน้ันแล�วดอยฅําทังมวรยังเหลื้อมเหลืองงามกว%าดอยทังหลายยอดเพียง

กันเสี้ยงทุกลูกแล จิตตกูด อันนึงแล�วด�วยแก�วทังมวร ลูกนึงถิอว%ากาละกูด แล�วด�วยแก�วอินทนิลทังมวรแล คันธ

มาทนาอันนึงแล�วด�วยแก�วปทัมมราคแล เกรสะกูดอันนึงแล�วด�วยเงินทังมวรแล ดอยเงินดอยฅําดอยแก�วทัง

หลายนั้นค็เปนกําแพงอโนมัตตะสระพายนอกถํ้าน้ันแล อโนมัตตะสระนั้นมี ๕ ทาง ด�านวันออกน้ันมีทางนึงผา

อันนั้นเปนรูปงัวอุสุภราชน้ําค็ไหลออกมาเก่ียวเม่ือเบ้ืองขวาแล ด�านวันตกมีทางนึงเปนรูปอชาไนยแล น้ําอโน

มัตตะสระไหลออกมาตามปากม�าอาชาไนยค็เก่ียวขะหวัดไพเบื้องขวาแล ด�านทิสสะอุตตระกล้ําเหนือมี

ทางนึงเปนรูปช�างแลนํ้าอโนมัตตะสระค็ไหลออกมาตามปากช�างแล�วค็ไหลไพกล้ําทักขิณเบ้ืองขวาเก่ียวดอยฅํา

เปนดั่งสระนคอรนั้นค็ไหลลงไพสู%น้ําสมุทร�กล้ําวันตกน้ันแล ด�านทักขิณกล้ําใต�มีทางนึงมีรูปราชสีห�แลน้ําอโน

มัตตะสระไหลออกมาปากราชสีห�แล�วเก่ียวไพเบ้ืองขวาแวดตีนดอยฅําอันอ�อมสระน้ัน ๓ รอบแล�วไหลมาลอม

กันทีเดียวจิ่งได�ชื่อว%าวัตตะคงคาห้ันแล นํ้าอันน้ันไหลไพอากาสกลางหาวได� ๖ พันวาจิ่งเรียกว%าอกาสะคงคา 

ห้ันแล นํ้าอันไหล // 

 ไพเข�าแผ%นดินลวงหนาได� ๖๐ โยชนะน้ําอันนั้รชื่อว%า อุมังคะคงคา มีดั่งอ้ันแล น้ําค็ไหลไพต�องกอง

ผานึงอันอยู%ในดินชื่อว%า คัชฌสรพัด แลนํ้าอันนั้นจิ่งแตกเปนขระแสแม%น้ํา ๕ ประการฟุ,งข้ึนเมือบนแล�วตกลงมา

ดินจิ่งจะแจ�งว%าเปนแม%น้ําใหย% ๕ ประการ คือว%า คงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหิ นั้นแล  ไพผ%าบ�านเมืองแผวไพสู%

น้ํามหาสมุทร�อุปมาเปนดั่งน้ิวมืออันเอยียดไพทัง ๕ น้ิวน้ันแล // 

 ในปDาหิมมพานต�นั้นยังมีเทวดาอารักษ�แลยักข�กุมภัณฑ�คันธัพพะทังหลายฝูงมีบุญสมพารฝูงได�เถิง

โสดาเปนอริยะฝูงได�เถิงอุนธํโสก ค็มีฝูงเปนกัลยาณะปุถุชนค็มีมากหลาย คันเม่ือวันจําเริญสีล ๘ ฅํ่าแล ๑๕ ฅํ่า

นั้นค็เทียรย%อมมาประสุมชุมนุมในเขาคิชชกูดแล�วสนทนาปุจฉาเซ่ิงกันไพมาเปรียบเทียบธัมม�เทสนาแห%ง

พระพุทธเจ�าอันเลิก็แลบสุขุมาลย�ห้ือเปนเหตุห้ือได�เถิงสุข ๓ ประการเซ่ิงกันไพมาชมชื่นยินดีเข�าใจชุตน 

ประกอบชอบธัมม� ๗ ประการ คือว%า สัทธา สีลา สุตตะ จาคะ ป0ญหา หิริ โอตัปปะ ในสันดานชุตนห้ันแล 

เทวดามาลักยังฝูงเปนมิจฉาทิฏฐิประกอบด�วยหิริโอตัปปะท%วมในขันธสันดารนั้นห้ือหนีไพอยู%พายนอกบ%ห้ือเข�า

มาสู%ท่ีชุมนุมในโรงธัมม�นั้นห้ันแล ถัดน้ันจักกล%าวสสิทันตะ มหาสระใหย%ในปDาหิมมพานต�ก%อนแล ทังกว�างแล

เลิก็ค็เท%ากันกับอโนมัตตะสระอันได�แสน ๘ หม่ืนวานั้นแล สทันทะสระ อันประเสิฏค็มีด�วยฅําเปนกําแพง

แวดล�อมได� ๘ โยชนะ สูงได�ล�าน ๙ แสน ๒ หม่ืนวาแล ลวงหนาได� ๔ แสน ๒ หม่ืน ๒ พันวาแล กําแพงชั้นใน

นั้นเปนฅําทังมวรเรืองไรใสงาม ชั้นถัดนั้นเปนกําแพงเงิน // 

 ขาวต�องส%องใสงาม ถัดน้ันออกมาเปนกําแพงแก�วมหานิล ถัดนั้นเปนกําแพงแก�วผิวใสส%องขาวงาม ถัด

นั้นออกไพเปนกําแพงแก�ววิทูรงามยิ่งนักเปนกําแพงแก�วอ�อมสทันทะสระ ๗ ชั้นแม%นว%าพาบนอกนั้นค็เปน

แผ%นฅําทังมวร แท%นแก�วสูงได� ๕๐ สอก ลวงกว�างได� ๓ ร�อยสอก มีสระ ๒ อันงามเปนกําแพงฅําล�อมยิ่งนัก ยังมี



 

 

ไม�โพชไรฅํา ต�นนึงแต%แผ%นดินเถิงง%าสุมนั้นสูงได� ๕ หม่ืน ๖ พันวาแต%ง%าสุมเมือเถิงยอดได� ๕ พันวาอ�อมมีก่ิงใหย%

ได� ๔ ก่ิง ไพวันออกก่ิงนึง ไพหนใต�ก่ิงนึง ไพหนเหนือก่ิงนึง ก่ิงใหย%ยื่น // 

 ออกไพไกลได� ๕ พันวาชุก่ิงแลมณฑลป0กกติไม�นั้นมี ๘ พันวาแล ลวงกว�างได�แสนวามณฑลรอดได� ๖ 

แสนวาแล ถัดน้ันออกมามีปDาดอกขระหมุดกว�างได� ๓ พันวา ถัดนั้นออกมามีปDาดอกนิลลบลกว�างได� ๘ พันวา 

ถัดนั้นออกมาเปนปDาดอกจังกอรกว�างได� ๘ พันวา ถัดน้ันมามีปDาดอกผักตบกว�างได� ๘ พันวาเล�า ปDาเข�าสาลีกิน

อ%อนหอมนัก ถัดน้ันมาปDาผักบุ�งแลหมากถ่ัวแลไม�ทังหลายมีรสอันหอมกินค็ลํานักบ%รู�เสี้ยงสักเทื่อแล สทันทสระ 

นั้นมีท%าลงอาบค็ราบเพียงเรียงงามยิ่งนัก ช�างแก�วเกิดมาที่สทันทสระดั่งอ้ันจิ่งจักได�ชื่อว%าช�างสทันท�ชุตัวน้ันเพื่อ

อ้ันแล // 

 ช�างฝูงเปนมังคละเปนเชื้อชาติสทันท�มี ๖ หม่ืนตัว ช�างฝูงนั้นสูงได� ๘๐ สอกชุตัวแล ช�างฝูงนั้นเทียร

ย%อมไพทางอากาสค็จิ่งได�ชื่อว%าช�างสทันท�ชุตัวดาย อันว%าพระยาช�างตัวอันเปนพระยาแก%ช�างทังหลายค็มีรัสสมี

รังสี ๖ สิ่ง คือว%า ขาว เขียว เหลือง แดง ผิวหม%น รัสสมีทังหลายฝูงนั้นออกในฅิงช�างตัวเปนพระยาน้ันงามด�วย

ลักขณะงามยิ่งนักในพื้นแผ%นดินทังมวรค็บ%มีช�างตัวจักเสมิอได�แล พระยาช�างสทันท�ตัวน้ันเทียรย%อมไพอาบน้ํา 

สทันท�สระห้ันแล ช�างทังหลายเทียรย%อมข้ึนอยู%เหนือแท%นแก�ววิทูรใต�ต�นไม�โพซะไรฅํา ห้ันแล มีบริวารได� ๘ 

หม่ืน ๔ พันวา // 

 คันว%าเดือน ๔ ไพเถิงเดือน ๗ เม่ือระดูร�อนน้ันช�างทังหลายเทียรย%อมไพอาบนํ้าสทันท�สระห้ันแล คันว%า

พระยาช�างแลขุนช�างไพอาบน้ําสทันทะสระน้ันเม่ือใดนางช�างทังหลายฝูงเปนเมียย%อมไพก%อนห้ันแลตามหลัง

ซ�ายขวาชมชื่นยินดีลงไพอาบน้ําแล�วขัดสีเนื้อตัวแห%งพระยาช�างชุท่ีห้ือหมดใสดีชุแห%งแล�ว พระยาช�างจิ่งออกมา

อยู%แท%นแก�ววิทูรอันมีใกล�ร%มไม�โพซะไรฅํา ที่อันสุขสบายแก%ใจค็ยังมีลมอันอ%อนหากมาพัดเอาตันธรสอันหอม

แห%งดอกไม�เปนท่ีระเมาเอาใจมากนักห้ันแล นางช�างทังหลายฝูงแก%ค็ดีปานกลางค็ดีแถวค็ดีค็จิ่งลงไพฟุ,ยเหล�น 

// 

 เม่ือพายลูนด�วยลําดับกันห้ันแล ช�างทังหลายฝูงน้ันลงอาบฟุ,ยเหล�นขัดสีกันชุตัวมีนางช�างเปนประธาน

แลค็ไพเลือกเอาลูกไม�ของกินอันดีอันลํามาห้ือแก%พระยาช�างสทันท� ช�างทังหลายค็อยู%เอยนเปนสุขในข%วงไม�โพ

ซะไรฅําต�นนั้นอันกว�างได� ๖ พันวาแล�วแผ%นฅําทังมวรหากเปนท่ีอยู%แห%งช�างทังหลายมาอยู%เฝ,าคันพระยาส�างสะ

ทันท�แล ร%มไม�โพซะไรฅําต�นน้ันกว�างได� ๖ พันวาพื้นค็เปนแผ%นฅําทังมวรเปนท่ีอยู%แห%งช�างทังมวรเปนท่ีอยู%แห%ง

ช�างสะทันท�ทังหลายบ%ห้ือร�อนลําบากได�แล ลูกไม�โพซะไรฅําต�นใหย%สุกค็เหลืองดั่งฅําใบเขียวงามเปน // 

 ดั่งแววฅอนกยูงอ%อน มีดอกเปนดั่งดอกสุรภีค็ฟุ,งไพรอดทุกกล้ําทุกพายแล สทันตะสระน้ันอันมี

ประการแวดมีถํ้าฅําถํ้าแก�วทังหลายชุสิ่งหลายประการแล อันว%าผาทิพพ�ทังหลายอ%อนสุขุมาลค็เอยียดอยู%ในถํ้า 

อันนั้นกว�าง ๘ พันวาสูงค็เท%านั้นแล มีพื้นแล�วด�วยฅํา ลางถํ้านั้นมีพื้นอันราบเพียงเรียงงามยิ่งนักแล คันว%าเถิง



 

 

ระดูฝนตกลงดั่งอ้ันช�างสทันท�ทังหลายค็เข�าอยู%ในถํ้าแล ช�างทังหลายฝูงนั้นค็บ%พลัดพรากกันค็บ%ชังกัน เหตุว%าถํ้า

อันน้ันกว�างนักแลนา ลางถํ้าทิพพพระยาธอรอยู% ลางถํ้ากินนรีอยู%แล ลางถํ้าราชสีห� // 

 อยู%แล ลางถํ้าระสีอยู% ลางถํ่าพระป0จเจกเจ�าอยู%แล ลางถํ้าสัพพัญNูเจ�าอยู%แล ถํ้าอันใหย%มีแท%นเงิน

แท%นฅําค็ดีหากมีหินมโนสิลาหอรดานฅํารองพื้นตีนแท%นที่ลมพัดไกรสอนดอกไม�เข�ามาปูDชาพระพุทธเจ�าห้ันแล 

อันว%าต�นกาลพรึกทังหลายหากเกิดมีชุเยื่องแล สัตต�ทังหลายค็บ%ไพอยู%ได�แล เจ�าระสีทังหลายค็ยังไพเอาผลา

อันมีที่ต�นกาลพรึกมาบัวรโภคแม%นใคร%ได�อันใดค็ไพเอามากินตามเพิงใจแล ในประเทสเขตปDาหิมมพานต�นั้นมี

นกทังหลายอันเปนคู%กันตัวใหย%ตัวน�อยค็มีมากนักแล นกทังหลายค็มาก // 

 ประหมานต%างต%าง มีตัวค็งามยิ่งนักแล นกตัวประเสิฏงามนักแล นกทังหลายอันได� ๕ ร�อยตัวเมือบน

เขาอภิเสกห้ือเปนพระยาสอนยังหมู%นกทังหลายด�วยคองธัมม�อันชอบชุอันแล ในเม่ือบินไพสู%ทิสสะทังใดดั่งอ้ันมี

เสนานกทังหลาย ๖ หม่ืนมาแวดล�อมแล�วจิ่งบินไพคือว%าห้ือนก ๒ ตัวคาบสองหัวเงินไม�แล�วห้ือพระยานกจับท่ํา

กลางแล�วบินไพในอากาสแล เสนานกหมู%สิบ ๘ ตัวบินไพก%อนหน�าเสนานกหมู%สิบ ๘ ตัวค็บิน // 

 ไพข�าวขวา หมู% ๑ ค็บินไพข�างซ�ายหมู% ๑ บินไพทางบนหมู% ๑ บินทางลุ%มแล�วบินแวดออกมารอดทุก

กล้ําทุกพายบ%ห้ือมีกลางวงแก%พระยานกนั้นห้ันแล กล%าวตํานานนิทานปDาไม�หิมมพานต�ตามอันหย�ออันแฅวบ ค็

สมเร็จสระเด็จแล�วบัวรมวลเท%านี้ก%อนแล สระเด็จแล�วแก%ข�าพระพุทธระทินธโร แล ปถมะมูลสัทธาหมายมีพ%อ

หนานไชยพวนเปนเคล�าได�ส�างธัมม�ผูกน้ีไว�คํ้าชูพุทธสาสนาแล // 


