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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
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ภัททาลิวรรคที่ ๔๒
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[๑] พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ ผูเลิศ ประกอบดวย
พระกรุณา เปนมุนี ปรารถนาความวิเวก เลิศกวาโลก ไดเสด็จเขา
ไปยังปาหิมพานต ครั้นแลว พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจาผูนําโลก
ประเสริฐกวาบุรุษ ไดประทับนั่งขัดสมาธิ พระพุทธเจาผูน ําโลก
พระนามวาสุเมธะผูสูงสุดกวาบุรุษ พระองคประทับนั่งขัดสมาธิอยู ๗
คืน ๗ วัน เราถือหาบเขาไปกลางปา ณ ทีน่ ั้นเราไดเห็นพระสัมมา
สัมพุทธเจาผูขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ครั้งนั้น เราจับไมกวาด
กวาดอาศรม ปกไมสี่อันทําเปนมณฑป เราเอาดอกรังมามุงมณฑป
เราเปนผูมีจิตเลื่อมใส โสมนัส ไดถวายบังคมพระผูนําโลกแลว
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ทีช่ นทั้งหลายกลาวกันวา
มีปญญาดังแผนดิน มีพระปญญาดี ประทับนั่ง ณ ทามกลาง
พระภิกษุสงฆไดตรัสพระคาถาเหลานี้ เทวดาทั้งปวงทราบวา
พระพุทธเจาจะเปลงวาจา จึงพากันมาประชุมดวยคิดวา พระพุทธ
เจาผูประเสริฐสุด มีพระจักษุ จะทรงแสดงพระธรรมเทศนา
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โดยไมตองสงสัย พระพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ผูสมควรรับ
เครื่องบูชา ประทับนั่งในหมูเ ทวดา ไดตรัสพระคาถาดังตอไปนี้
ผูใดทรงมณฑป มีดอกรังเปนเครื่องมุงแกเราตลอด ๗ วัน
เราพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นเกิดเปนเทวดา
หรือมนุษย จักเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคําจักมีโภคทรัพย
ลนเหลือบริโภคกาม ชางมาตังคะ ๖ หมื่นเชือกประดับดวยเครื่อง
อาภรณทุกชนิด รัดประคน และพานหนาพานหลังลวนทองกอปร
ดวยเครื่องประดับศรีษะและขายทอง มีนายหัตถาจารยผูมีมือถือหอก
ซัดและขอ ขึ้นขี่ประจํา จักมาสูที่บํารุงผูนั้นทั้งเวลาเย็นเวลาเชา
ผูนี้จักเปนผูอนั ชางเหลานั้นแวดลอมแลว รื่นรมยอยู สินธพอาชาไนย
โดยกําเนิด ๖ หมื่นมา ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยางเปน
พาหนะวองไว มีอัสวาจารยผสู วมเกราะถือธนู ขึ้นขี่ประจํา จัก
แวดลอมอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา รถ ๖ หมื่นคัน
ประดับดวยสรรพาลังการ หุมดวยหนังเสือเหลืองบาง ดวยหนังเสือ
โครงบาง มีธงปกหนารถ มีคนขับถือธนูสวมเกราะขึ้นประจํา จัก
แวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย นีเ้ ปนผลแหงพุทธบูชา บาน ๖ หมื่นบริบูรณ
ดวยเครื่องใชทุกสิ่ง มีทรัพยและขาวเปลือกลนเหลือ บริบูรณดีทุก
ประการ จักมีปรากฏอยูทุกเมื่อ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เสนาสี่เหลา
คือ กองชาง กองมา กองรถ กองราบ จักแวดลอมผูนี้อยูเปน
นิตย นีเ้ ปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๑,๘๐๐ ผูนี้จักรื่นรมยอยู
ในเทวโลก จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง และจักรเสวย
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน
ไพบูลยโดยคณนานับไมถวน ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ พระศาสดามีพระ
นามวา โคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกากราชจักเสด็จอุบัติ
ขึ้นในโลก ขาพระองคเปนทายาทในธรรมของพระองคทาน เปน
โอรสอันธรรมนิรมิตแลว กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมี
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อาสวะอยู ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ (แตกัปนี้) ขาพระองคไดเห็นพระศาสดา
ผูนําโลก ในระหวางนี้ ขาพระองคไดแสวงหาอมตบท การที่ขาพระ
องครูศาสนธรรมนี้ เปนลาภของขาพระองค ขาพระองคไดดีแลว
วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา ขาพระ
องคทําเสร็จแลว ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอ
นอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาบุรุษ ขาพระองค
ไดบรรลุอมตบท เพราะกลาวสดุดีพระพุทธญาณ ขาพระองคเขา
ในถิ่นกําเนิดใดๆ คือ จะเปนเทวดาหรือมนุษยยอมเปนผูมคี วามสุข
ในที่ทุกสถาน นี้เปนผลในการที่ขาพระองคกลาวสดุดีพระพุทธญาณ
นี้เปนการเกิดครั้งหลังของขาพระองค ภพสุดทายกําลังเปนไปอยู
ขาพระองคตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี
อาสวะอยู ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึน้ ไดทั้งหมด
แลว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
การที่ขาพระองคไดมาในสํานักพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปน
การมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ พระ
พุทธศาสนา ขาพระองคไดทาํ เสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคไดทาํ ใหแจง
แลว พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระภัททาลิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ภัททาลิเถราปทาน.
เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจา
[๒] ขาพระองคไดสรางอาศรมซึ่งมีทรายสีขาวสะอาดเกลื่อนกลนใกลแม
น้ําจันทภาคา และไดสรางบรรณศาลาไว แมน้ําจันทภาคานั้น
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เปนแมน้ําที่มฝี งลาด มีทาน้ําราบเรียบ นารื่นรมย สมบูรณดว ยปลา
และเตา อันจระเขเสพอาศัย หมี นกยูง เสือเหลือง นกการะเวก
และนกสาลิกา ร่ํารองอยูทุกเวลา ชวยทําอาศรมของขาพระองคให
งดงาม นกดุเหวาเสียงหวาน และหงสมีเสียงเสนาะ รองอยูใกล
อาศรมนั้น ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ราชสีห เสือ
โครง หมู นกยาง หมาปา และหมาไน บันลือเสียงอยูที่ชองเขา
ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม เนือ้ ทราย กวาง หมาจิ้งจอก
สุกร มีมาก บันลือเสียงอยูทชี่ องเขา ชวยทําอาศรมของขาพระองค
ใหงดงาม ตนราชพฤกษ ตนจําปา ไมแคฝอย ไมยางทราย ไม
อุโลก และตนอโศก ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนปรู
ตนคัทเคา ตนตีนเปด เถาตําลึง ตนคนทีสอ ไมกรรณิการ
ออกดอกอยูใ กลอาศรมของขาพระองค ไมกากะทิง ตนรัง และ
ตนสน บัวขาว ดอกบานสะพรั่ง ใกลอาศรมนั้น กลิ่นหอมฟุง
ไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม และที่ใกลอาศรมนั้นมี
ไมโพธิไมประดู ไมสะทอน ตนรัง และไมประยงค ดอกบานสะพรั่ง
ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนมะมวง ตนหวา ตน
หมากหอมควาย ตนกระทุม ตนรังที่งดงาม มีกลิ่นหอมฟุง ขจรไป
ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนอโศก ไมมะขวิด และ
ตนภคินีมาลา ดอกบานสะพรั่ง มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป ยอมทํา
อาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนกระทุม ตนกลวย ถั่วฤาษี
และตนมะกล่าํ ดํา มีผลอยูเปนนิตย ชวยทําอาศรมของขาพระองค
ใหงดงาม ตนสมอไทย มะขามปอม มะมวง หวา สมอพิเภก
กระเบา ไมรกฟา มะตูม ผลิผลอยูใกลๆ อาศรมของขาพระองค
ในที่ไมไกลอาศรม มีสระโบกขรณี มีทาน้ําราบเรียบ นารืน่ รมยใจ
ดารดาษไปดวยบัวขม กอปทุมและกออุบล กอปทุมกอหนึง่
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กําลังดอกตูม กออื่นๆ มีดอกบาน บางก็มใี บและกลีบหลุดลง
บานอยูใกลอาศรมของขาพระองค ปลาสลาด ปลากระบอก ปลา
สวาย ปลาเคาและปลาตะเพียน วายอยูในน้ําใส ชวยทําอาศรม
ของขาพระองคใหงดงาม มะมวงหอมที่นา ดู กับตนเกดที่ขึ้นอยูริมฝง
มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม น้ํา
หวานทีไ่ หลออกจากเหงา รสหวานปานดังน้ําผึ้ง นมสดและเนยใส
มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ใกล
อาศรมนั้น มีกองทรายที่สวยงาม อันน้ําเสพแลวเกลื่อนไป ดอกไม
หลนไป ดอกไมบาน สีขาวๆ ชวยทําอาศรมของขาพระองคให
งดงาม ฤาษีทั้งหลายสวมชฎามีหาบเต็ม นุงหนังสัตวทั้งเล็บ ทรงผา
เปลือกไมกรอง ยอมยังอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ฤาษีทั้งหลาย
ทอดตาดูประมาณชั่วแอก มีปญญา มีความประพฤติสงบ ไมยินดี
ในความกําหนัดในกาม อยูในอาศรมของขาพระองค ฤาษีทั้งหลาย
ผูมีขนรักแรและเล็บงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศรีษะ ทรงธุลี
ละอองและของเปรอะเปอน ลวนอยูใ นอาศรมของขาพระองค ฤาษี
เหลานั้นถึงที่สุดแหงอภิญญา เหาะเหินเดินอากาศได เมื่อเหาะขึ้น
สูทองฟา ยอมทําใหอาศรมของขาพระองคงดงาม ครั้งนั้น ขา
พระองคอันศิษยเหลานั้นแวดลอมอยูในปา เปนผูเพียบพรอมดวย
ความยินดีในฌาน ไมรูกลางวันกลางคืน ก็สมัยนั้นพระผูมีพระภาค
มหามุนี พระนามวาอัตถทัสสี เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้น
ยังความมืดใหพินาศไป ครั้งนั้นศิษยคนหนึ่งไดมายังสํานักของขา
พระองค เขาประสงคจะเรียนลักษณะชื่อวาฉฬังคะ ในคัมภีพระเวท
พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูเปนมหามุนี ทรงอุบตั ิขึ้นใน
โลก เมื่อทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท ขาพระองคเปน
ผูยินดี ราเริงบันเทิงจิต มีหมวดธรรมอยางอื่นเปนที่มานอน ออก
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จากอาศรมแลว พูดดังนีว้ า พระพุทธเจาผูมลี ักษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก มาเถอะทานทั้งหลาย เรา
ทุกคนจักไปยังสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจา ศิษยเหลานั้นผู
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนถึงที่สุดในสัทธรรม แสวงหาประโยชนอยาง
เยี่ยมไดรับปากวา ดีแลว ในกาลนั้น พวกเขาผูสวมชฎามีหาบ
เต็ม นุงหนังสัตวพรอมทั้งเล็บ เสาะหาประโยชนอยางเยี่ยม ได
ออกจากปาไป สมัยนั้น พระผูมีพระภาคผูม ีพระยศใหญพระนามวา
อัตถทัสสี เมื่อทรงประกาศสัจจะ ๔ ไดทรงแสดงอมตบท ขา
พระองคถือเศวตฉัตรกั้นถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ ขาพระองค
ครั้นกั้นถวายวันหนึ่งแลว ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี เชษฐของโลก ประเสริฐกวา
นรชนประทับนั่งในทามกลางพระภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา ผูใดมีจิตเลื่อมใส ไดกั้นเศวตฉัตรใหเราดวยมือทั้งสอง
ของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาวเมื่อผูนี้
เกิดในเทวดาหรือมนุษย ชนทั้งหลายจักคอยกั้นเศวตฉัตรใหทุกเมื่อ
นี้เปนผลแหงการกั้นฉัตรถวาย ผูนี้จักรืน่ รมยอยูในเทวโลก ๗๗ กัป
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง จักเสวยราชสมบัติ
ในเทวโลก ๗๗ ครั้ง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย
คณนานับไมถว น ในกัปที่ ๑,๘๐๐ พระพุทธเจาพระนามวา โคดม
ศากยบุตร จักเสด็จอุบัติ กําจัดความมืดมนอนธการใหพนิ าศ เขาจัก
เปนทายาทในธรรมของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม
นิรมิตแลว จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะปริ
นิพพานในระหวางกาล นับตั้งแตขาพระองคไดทํากรรม คือ ได
กั้นเศวตฉัตรถวายแดพระพุทธเจามา ขาพระองคไมรูจักเศวตฉัตร
ที่ไมถูกกั้น ชาตินี้เปนชาติหลังสุดของขาพระองค ภพสุดทายกําลัง
เปนไปอยู ทุกวันนี้ เหนือศรีษะของขาพระองคไดมีการกัน้ เศวตฉัตร
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ซึ่งเปนไปตลอดกาลเปนนิตย โอขาพระองคไดทํากรรมไวดีแลว
แดพระพุทธเจาพระนามวา อัตถทัสสี ผูคงที่ ขาพระองคเปน
ผูสิ้นอาสวะทัง้ ปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี ขาพระองคเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดัง
ชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมอี าสวะอยู การที่ขาพระองคไดมาใน
สํานักพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปนการมาดีแลว วิชชา๓
ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาขาพระองค
ไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘
และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหเสร็จแลว คําสอนของพระพุทธเจา
ขาพระองคไดกระทําแจงแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ เอกฉัตติยเถราปทาน
ติณสูลกฉาทนิยเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิซอนเปนพุทธบูชา
[๓] ครั้งนั้น เราไดพิจารณาถึงความเกิด ความแก และความตาย ผูเดียว
ไดออกบวชเปนบรรพชิต เราเที่ยวไปโดยลําดับไดไปถึงฝง แมน้ํา
คงคา ไดเห็นพื้นแผนดินทีฝ่ งแมน้ําคงคานั้น เรียบราบ สม่ําเสมอ
จึงไดสรางอาศรมขึ้นที่ฝงแมน้ําคงคานั้น อยูในอาศรมของเรา ที่จง
กรมซึ่งประกอบดวยหมูนกนานาชนิด เราไดทําไวอยางสวยงาม
สัตวทั้งหลายอยูใกลเรา และสงเสียงนารืน่ รมย เรารื่นรมยอยูกับ
สัตวเหลานั้น อยูในอาศรม ที่ใกลอาศรมของเรามีมฤคราชสี่เทาออก
จากที่อยูแ ลว มันคํารามเหมือนอสนีบาต ก็เมื่อมฤคราชคําราม เรา
เกิดความราเริง เราคนหามฤคราชอยู ไดเห็นพระพุทธเจาผูนําโชค
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ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูนาํ ชั้นเลิศของโลกพระนามวาติสสะ ผู
ประเสริฐกวาเทวดาแลว เปนผูราเริง มีจิตบันเทิง เอาดอกกากะทิง
บูชาพระองค ไดชมเชยพระผูนําโลก ผูเดนเหมือนพระอาทิตย บาน
เหมือนไมพระยารัง รุงโรจนเหมือนดาวประกายพฤกษวา พระองค
ผูสัพพัญู ทําขาพระองคพรอมทั้งเทพยดาใหสวาง ดวยพระญาณ
ของพระองค บุคคลทําใหพระองคโปรดปรานแลว ยอมพนจากชาติ
ได เพราะไมไดเฝาพระสัพพัญูพุทธเจาผูเห็นธรรมทั้งปวง สัตว
ทั้งหลายที่ถูกราคะและโทสะทับถม จึงพากันตกนรกอเวจี เพราะ
อาศัยการไดเขาเฝาพระองคผูสัพพัญูนายกของโลก สัตวทั้งปวงจึง
หลุดพนจากภพ ยอมถูกตองอมตบทเมื่อใด พระพุทธเจาผูม ีพระ
ปญญาจักษุ เปลงรัศมี อุบัติขึ้น เมื่อนั้นพระองคทรงเผากิเลสแลว
ทรงแสดงแสงสวาง เราไดกลาวสดุดีพระสัมพุทธเจาพระนามวา
ติสสะ ผูเปนนายกชั้นเลิศของโลกแลว เปนผูราเริง มีจิตบันเทิง
เอาดอกมะลิซอ นบูชาพระองค พระพุทธเจา พระนามวาติสสะ ผู
นําชั้นเลิศของโลก ทรงทราบความดําริของเรา ประทับนัง่ บนอาสนะ
ของพระองคแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้ า ผูใดเปนผูเลื่อมใส
ไดเอาดอกไมบังเราดวยมือของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๒๕ ครั้ง
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จักไดเปนพระเจาประเทศราช
อันไพบูลยโดยคณนานับมิได ผลแหงกรรมนั้น เปนผลแหงการ
บูชาดวยดอกไม ก็บุรุษที่ไดเอาดอกไมบังเราทั้งเย็นและเชา เปนผู
ประกอบดวยบุญกรรม จักปรากฏตอไปขางหนา เขาปรารถนาสิ่ง
ใดๆ สิ่งนั้นๆ จักปรากฏตามความประสงค เขาทําความดําริชอบให
บริบูรณแลว จักเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน เขาเผากิเลส มีสติ
สัมปชัญญะ นั่งบนอาสนะเดียว บรรลุอรหัตได เราเมื่อเดิน ยืน
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นั่ง หรือนอน ยอมระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดอยูท ุกขณะ
ความพรองในปจจัยนั้นๆ คือ จีวร บิณฑบาต ที่นอนที่นั่ง และ
คิลานปจจัย มิไดมีแกเรา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา บัดนี้ เราบรรลุ
อมตบทอันสงบระงับ เปนธรรมยอดเยีย่ ม กําหนดรูอาสวะทั้งปวง
แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระ
พุทธเจาอันใด ดวยการบูชานัน้ เราจึงไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว
ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่
เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ
วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราทําเสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระติณสูลกฉาทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ติณสูลกฉานิยเถราปทาน.
มธุมังสทายกเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายเนื้อสุกรผสมน้ําผึ้ง
[๔] เราเปนคนฆาหมูอยูใ นนครพันธุมดี เราเลือกเอาเนือ้ ดีๆ มาเทลง
แชน้ําผึ้ง เราไดไปสูที่ประชุมสงฆ ถือเอาบาตรมาใบหนึ่ง เอาเนื้อ
ใสบาตรนั้นใหเต็มแลว ไดถวายแกพระภิกษุสงฆ ครั้งนั้น เราได
ถวายแกพระสังฆเถระ ดวยคิดวาเพราะเอาเนื้อใสบาตรใหเต็มนี้
เราจักไดสขุ อันไพบูลย เสวยสมบัติ ๒ อยาง อันกุศลมูลตักเตือน
เราแลว เมื่อถึงภพสุดทายจักเผากิเลสได เรายังจิตใหเลื่อมใสใน
ทานนั้นแลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ ณ ทีน่ นั้ เรากิน ดื่ม ไดสุข
อยางไพบูลย ที่มณฑป หรือโคนไม เรานึกถึงบุรพกรรมเสมอ
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หาฝน คือ ขาวและน้ํา ยอมตกลงมาเพื่อเราในครั้งนั้น ชาตินี้เปน
ครั้งสุดทายของเรา ภพหลังกําลังเปนไป ถึงในภพนี้ ขาวและน้ําก็
ตกลงมาเพื่อเราตลอดกาลทุกเมื่อ เพราะมธุทานนั่นแหละ เราทอง
เที่ยวไปในภพ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยูใ น
กัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราไดใหทานใด ดวยทานนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงมธุทาน เราเผากิเลสแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมธุมังสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ มธุมังสทายกเถราปทาน
นาคปลลวกเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายกิ่งไมกากะทิงบูชา
[๕] เราอาศัยอยูในสวนหลวงในพระนครพันธุมดี พระพุทธเจาผูนําโลก
ไดประทับอยูใ กลอาศรมของเรา เราถือเอากิ่งไมกากะทิงไปปกไว
ขางหนาพระพุทธเจา เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ไดถวายอภิวาท
พระสุคตเจา ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดเอากิ่งไมบูชา ดวย
การบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนาคปลลวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ นาคปลลวกเถราปทาน.
เอกทีบียเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการตามประทีปเปนพุทธบูชา
[๖] เมื่อพระสุคตเจาผูนําโลกพระนามวาสิทธัตถะ ปรินิพพานแลว
ชนทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย ตางก็บูชาพระองคผูสูงสุดกวาสัตว
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และเมื่อเขาชวยกันยกพระผูน ําโลกพระนามวาสิทธัตถะ ขึ้นบนเชิง
ตะกอน ชนทั้งหลายพากันบูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกําลัง
ของตน เราไดตามประทีปไวไมไกลเชิงตะกอน ประทีปของเรา
ลุกโพลงจนพระอาทิตยขึ้น เพราะกรรมที่ไดทําไวดีแลวนัน้ และ
เพราะความตั้งใจชอบ เราละรางมนุษยแลว ไดไปสูดาวดึงสพิภพ
เขายอมทราบกันวา วิมานอันบุญกรรมไดทําไวเปนอยางดี เพื่อเรา
ในดาวดึงสพิภพนั้น ชื่อวาเอกทีป ประทีปแสนดวงสองสวางอยู
ในวิมานของเรา รางกายของเรารุงเรืองอยูทุกเมื่อเหมือนพระอาทิตย
ที่กําลังอุทัยฉะนั้น สรีระของเรามีแสงสวางดวยรัศมีในกาลทุกเมื่อ
เรามองเห็นไดตลอดดวยจักษุ ทะลุฝา กําแพง ภูเขา โดยรอบ
รอยโยชน รื่นรมย อยูในเทวโลก ๗๗ ครั้ง เสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๓๑ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๒๘ ครั้ง เปน
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เราจุตจิ ากเทวโลก
แลว เกิดในครรภของมารดา นัยนตาของเราผูแมจะอยูในครรภ
ของมารดาก็ไมวินาศ เรามีอายุ ๔ ขวบแตกําเนิดก็ไดออกบวชเปน
บรรพชิต ไดบรรลุอรหัตแตยงั ไมถึงกึ่งเดือน เราชําระทิพยจักษุ
ใหบริสุทธิ์แลว ถอนภพขึน้ ไดทั้งหมดแลว ตัดกิเลสทั้งปวงขาด
แลว นี้เปนผลแหงประทีปดวงเดียว นอกฝา นอกกําแพง และ
ถึงภูเขาทั้งสิ้น เราก็เห็นทะลุไปได นี้กเ็ ปนผลแหงประทีปดวงเดียว
สําหรับเรา ภูมภิ าคที่ขรุขระ ยอมเปนภาพที่ราบเรียบ ความมืด
ยอมไมปรากฏมี เราไมเห็นความมืด นีก้ ็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายประทีปใด ดวยการถวายประทีป
นั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกทีปย เถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี.้
จบ เอกทีปยเถราปทาน.
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อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายดอกไมหนึ่งพก
[๗] ในกาลนัน้ เราเปนชางดอกไมอยูใ นพระนครพันธุมดี เราเอา
ดอกไมหอเต็มพก แลวไดไปยังตลาด สมัยนั้น พระผูมีพระภาค
ผูนายกของโลก อันภิกษุสงฆหอมลอมแลว เสด็จออกไปดวย
อานุภาพใหญ เราไดเห็นพระวิปสสีสัมพุทธเจา ผูสองโลกให
โพลงทั่ว ยังโลกใหขามพน จึงหยิบดอกไมออกจากพก บูชาพระ
พุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธ
เจาผูประเสริฐสุด ดวยพุทธบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุจฉังคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน.
ยาคุทายกเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายขาวตม
[๘] ครั้งนั้น เราไดพาแขกมาบาน เห็นแมนา้ํ ที่เต็มฝง จึงเขาไปสู
สังฆาราม ภิกษุทั้งหลายเปนผูถืออยูปาเปนวัตร รักษาธุดงค ยินดี
ในฌาณ มีจีวรเศราหมอง ชอบสงัด เปนนักปราชญ ทานกําลัง
อยูในสังฆาราม ทานเหลานัน้ ผูหลุดพนดีแลว เปนผูคงที่ ไดตัด
คติเสียแลว ในเวลาที่แมน้ําถูกกั้นดวยน้ํา ทานไปบิณฑบาตไมได
เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปติปราโมทย ประนมกรอัญชลี
ประคองขาวสาร ถวายยาคุทานแลว เราเลื่อมใส ถวายขาวยาคู
ที่เราตมดวยมือทั้งสองของตน ปรารภแตเฉพาะกรรมของตัว ไดไป
ถึงดาวดึงสพิภพแลว วิมานทีส่ ําเร็จดวยแกวมณี ไดเกิดแกเราใน
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หมูไตรทศ เราประกอบดวยหมูเทพนารี บันเทิงอยูในวิมานอัน
อุดม เราไดเปนจอมเทพยดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติใหญ ๓๐ ครั้ง ไดเปนพระเจา
ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เสวยยศ ในเทวโลก
บาง ในมนุษยบาง เมื่อถึงภพที่สุด เราไดออกบวชเปนบรรพชิต
ไดละทิ้งสมบัติทุกอยาง พรอมกับผมที่ถูกโกน เราพิจารณารางกาย
โดยความสิ้นไปและความเสือ่ มไป ก็ไดบรรลุอรหัตกอนใหสิกขา
ทานอันประเสริฐเกิดแตมือ ซึ่งเราประกอบดีแลว ชื่อวาเปนอันใหดี
แลว เพราะขาวยาคูนนั้ นั่นเอง เราจึงไดบรรลุบทอันไมหวัน่ ไหว
เราไมรูสึกวา ความโศก ความร่ําไร ความปวยไข ความกระวน
กระวาย ความเดือดรอนใจเกิดขึ้นเลย นีเ้ ปนผลแหงการถวายขาว
ยาคู เราไดถวายขาวยาคูแกสงฆในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ยอมได
เสวยอานิสงส ๕ ประการ เพราะเราเปนผูถวายขาวยาคูดหี นอ
คือความเปนผูไ มมีพยาธิ ๑ ความเปนผูมีรูปสวย ๑ ความเปนผูได
ตรัสรูธรรมไดเร็วพลัน ๑ ความเปนผูไดขาวและน้ํา ๑ และอายุ
เปนที่ ๕ ผูใดผูหนึ่ง เมื่อจะใหเกิดโสมนัส ผูนั้นควรถวายขาวยาคู
ในสงฆ บัณฑิตพึงถือเอาเฉพาะฐานะ ๕ ประการนี้ เราทํากิจที่
ควรทําทุกอยางแลว เพิกถอนภพทั้งหลายแลว อาสวะสิ้นไปหมด
แลว บัดนีภ้ พใหมไมมีอีก เราจักเที่ยวไปนมัสการพระสัมพุทธเจา
และพระธรรมอันดี จากบานหนึ่งยังบานหนึ่ง จากบุรีหนึง่ ยังบุรีหนึ่ง
ในกัปที่สามหมื่น เราไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เรา
ไมรูทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายขาวยาคู เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระยาคุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ยาคุทายกเถราปทาน
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ปตโถทนทายกเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายขาวสาลีหนึ่งแลง
[๙] เมื่อกอน เราเปนคนชอบเที่ยวในปา ประกอบการงานในปาเสมอ
เราถือเอาขาวสุกแหงขาวสาลีแลงหนึ่ง แลวไดไปทํางาน ณ ที่นั้น
เราไดเห็นพระสยัมภูสัมพุทธเจาผูไมพายแพอะไรๆ เสด็จออกจาก
ปาเพื่อบิณฑบาต ครั้นแลวเราไดยังจิตใหเลื่อมใส เราประกอบใน
ทางการงานของคนอื่น และบุญของเราก็ไมมี มีแตขาวสุกแหง
ขาวสารแลงหนึ่ง เราจะนิมนตพระมุนีนใี้ หเสวย เราหยิบขาวสุก
แหงขาวสาลีแลงหนึ่งถวายแดพระสยัมภู เมื่อเราเพงดูอยูพ ระ
มหามุนีทรงเสวย เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความ
ตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลวก็ไปสูดาวดึงสพิภพ เราไดเปน
จอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๒ ครั้ง เปนพระเจาจักร
พรรดิราช ๓๓ ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดย
คณนานับมิได เราเปนผูถึงความสุข มียศ นี้เปนผลของขาวสุก
แหงขาวสารแลงหนึ่ง เมื่อเราทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญ ได
ทรัพยนับไมถว น ความบกพรองในโภคทรัพยมิไดมแี กเราเลย นี้
เปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง โภคทรัพยเปรียบดวย
กระแสน้ําเกิดขึ้นแกเรา เราไมสามารถจะนับได นี้กเ็ ปนผลของ
ขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง เพราะมีผูเชื้อเชิญวา เชิญเคี้ยวกิน
สิ่งนี้ เชิญบริโภคสิ่งนี้ เชิญนอนบนที่นอนนี้ ฉะนั้น เราจึงเปนคน
มีความสุข นี้กเ็ ปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง ในกัปที่ ๙๑
แตกัปนี้เราไดถวายทานใด ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็
เปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระปตโถทนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปตโถทนทายกเถราปทาน
มัญจทายกเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการทําตั่งถวายสงฆ
[๑๐] เมื่อพระพุทธเจาผูนําโลก พระนามวาสิทธัตถะ ผูประกอบดวย
พระกรุณา ปรินิพพานแลว เมื่อปาพจนมีความแพรหลาย อัน
เทวดาและมนุษยสักการะแลว ในครั้งนัน้ เราเปนคนจัณฑาล ทํา
ตั่ง ๔ เหลี่ยม เลี้ยงชีพดวยการงานนั้น เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดวยการ
งานนั้น เราเลือ่ มใสแลว ทําตั่ง ๔ เหลี่ยมเปนอยางดี ดวยมือ
ทั้งสองของตน แลวไดเขาถวายแกพระภิกษุสงฆดวยตนเอง ดวย
กรรมที่ทําไวดแี ลวนั้น และดวยความตั้งเจตนานั้นไว เราละราง
มนุษยแลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ เราไปสูเทวโลก บันเทิงอยูใน
หมูไตรทศ ทีน่ อนมีราคามาก ยอมเกิดตามความปรารถนา เราได
เปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณนานับมิได เราเปนผูถ ึงความสุข มียศ นี้เปนผลแหงการ
ถวายเตียงนอน ถาเราจุติจากเทวโลกมาสูภ พมนุษย ทีน่ อนสวยๆ
ควรแกคามาก ยอมเกิดแกเราเอง นี้เปนการเกิดครั้งหลังของเรา
ภพสุดทายกําลังเปนไป แมทุกวันนี้ที่นอนก็ปรากฏในเวลาจะนอน
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด ดวยทานนัน้ เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเตียง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมัญจทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ มัญจทายกเถราปทาน.
----------------
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รวมอปทานทีม่ ีในวรรนี้ คือ
๑. ภัททาลิเถราปทาน๖. เอกทีปยเถราปทาน
๒. เอกฉัตติยเถราปทาน๗. อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน
๓. ติณสูลฉาทนิยเถราปทาน ๘. ยาคุทายกเถราปทาน
๔. มธุมังสทายกเถราปทาน ๙. ปตโถทนทายกเถราปทาน
๕. นาคปลลวกเถราปทาน ๑๐. มัญจทายกเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาแผนกหนึ่งได ๒๐๑ คาถา.
จบ ภัททาลิกวรรคที่ ๔๒
-----------------
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สกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓
สกิงสัมมัชชกเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการกวาดลานพระศรีมหาโพธิ
[๑๑] เราไดเห็นไมแคฝอย ซึง่ เปนไมโพธิอนั อุดมของพระผูมีพระภาค
พระนามวาวิปส สี แลวยังใจใหเลื่อมใสในไมโพธินั้น เราหยิบเอา
ไมกวาดมากวาด (ลานโพธิพฤกษ) อันเปนที่ตั้งแหงไมโพธิในกาล
นั้น ครั้นแลวไดไหวไมแคฝอยซึ่งเปนไมโพธินั้น เรายังจิตให
เลื่อมใสในไมโพธินั้น ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา นมัสการ
ไมโพธินั้นแลว กลับไปยังกระทอม เราเดินนึกถึงไมโพธิอันอุดมไป
ตามหนทางสัญจร งูเหลือมซึ่งมีรูปรางนากลัว มีกําลังมาก รัดเรา
กรรมที่เราทําในเวลาใกลจะตาย ไดทําใหเรายินดีดว ยผล งูเหลือม
กลืนกินรางของเรา เรารื่นรมยอยูในเทวโลก จิตของเราไมขุนมัว
บริสุทธิ์ขาวสะอาดในกาลทุกเมื่อ ลูกศรคือความโศก ที่เปนเหตุทํา
จิตของเราใหเรารอน เราไมรูจักมันเลย เราไมมีโรคเรื้อน ฝ
โรคกลาก ลมบาหมู คุดทะราด หิดเปอย และหิดดาน นี้กเ็ ปน
ผลแหงการกวาด ความโศก ความเรารอน ไมมีในหทัยของเรา
จิตของเราตรง ไมวอกแวก นีเ้ ปนผลแหงการกวาด เราถึงสมาธิอีก
ใจของเราเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ สมาธิที่เราปรารถนายอมสําเร็จแกเรา
เราไมกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองใน
อารมณเปนทีต่ ั้งแหงความขัดเคือง และไมหลงในอารมณเปนที่ตั้ง
แหงความหลง นี้ก็เปนผลแหงการกวาด ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราได
ทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
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แหงการกวาด เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระสกิงสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สกิงสัมมัชชกเถราปทาน.
เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายผาเปนพุทธบูชา
[๑๒] เราเปนคนเกี่ยวหญาขายอยูในพระนครหงสวดี เลี้ยงชีพดวยการ
เกี่ยวหญา เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดวยการเกี่ยวหญานั้น พระชินเจา
พระนามวาปทุมุตระผูรูจบธรรมทั้งปวง เปนนายกของโลก เสด็จ
อุบัติขึ้น กําจัดความมืดมนใหพินาศ ครั้งนัน้ เรานั่งอยูใ นเรือน
ของตน คิดอยางนี้วา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก
ไทยธรรมของเราไมมี เรามีแตผาสาฎกผืนเดียวนี้ ไมมใี ครจะใหเรา
การถูกตองนรกนําความทุกขมาให เราจะปลูกฝงทักษิณา ครั้นคิด
ไดเชนนีแ้ ลว เราจึงไดยังจิตของเราใหเลื่อมใส ไดถือผาผืนหนึ่งไป
ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ครั้นถวายผาแลวไดประกาศ
เสียงกองวา ขาแตพระมหามุนีวีระเจา ถาพระองคเปนพระพุทธเจา
ก็ขอทรงโปรดชวยขาพระองคใหขาดวยเถิด พระพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา เมื่อจะทรงประกาศ
ทานของเรา ไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา ดวยการถวายผาผืนหนึ่งนี้
และดวยความตั้งเจตนาไว บุรุษนี้จะไมไปสูวินิบาตเลยตลอดแสนกัป
เขาจักไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง จักไดเปน
พระเจาจักพรรดิราช ๓๓ ครั้ง และจักไดเปนพระเจาประเทศราช
อันไพบูลยโดยคณนานับมิได เมื่อเธอทองเที่ยวอยูในภพ คือ
ในเทวโลกหรือมนุษยโลก จักเปนผูมีรูปสวยงาม สมบูรณดว ยคุณ
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มีกายสงา จักไดผารอยลานแสนโกฏินับไมได ตามความปรารถนา
ครั้นพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูเปนนักปราชญตรัสดังนี้
แลว ไดเสด็จเหาะขึ้นสูอากาศเหมือนพญาหงสในอัมพร ฉะนั้น
เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ
เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย นี้เปนผลแหงผาผืนหนึ่ง
ผาเกิดแกเราทุกๆ ยางกาว ขางลางเรายืนอยูบ นผา ขางบนเรามีผา
เปนเครื่องบัง ทุกวันนี้จักรวาลพรอมทั้งปา ภูเขา เมื่อเราปรารถนา
จะถือเอา ก็พึงคลุมไดดวยผา เพราะผาผืนเดียวนั่นแหละ เมื่อยัง
ทองเที่ยวอยูในภพนอยใหญ เราเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคํา
ทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ เราไดถึงความเปนภิกษุเพราะวิบาก
แหงผาผืนเดียว ถึงชาตินี้จะเปนชาติสุดทาย แมในชาตินผี้ าก็ยังให
ผลแกเราอยู ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายผาใดในกาลนั้น
ดวยการถวายผานั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงผาผืนเดียว
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกทุสสทายกเถราปทาน.
เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการแตงอาสนะบูชา
[๑๓] มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อกสิกะ อยูในที่ไมไกลจากภูเขาหิมวันต เราสราง
อาศรมอยางสวยงาม สรางบรรณศาลาไวทภี่ ูเขานั้น เรามีนามชื่อวา
นารทะ แตคนทั้งหลายเรียกเราวา กัสสปะ ในกาลนัน้ เราแสวง
หาทางบริสุทธิ์อยูที่ภูเขากสิกะ พระชินสัมพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมทั้งปวง ทรงใครตอ วิเวก ไดเสด็จมาทาง
อากาศ เราเห็นพระรัศมีของพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
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กําลังเสด็จมาที่ชายปา จึงตบแตงเตียงไมแลวปูลาดหนังสัตว ครั้น
ตบแตงอาสนะเสร็จแลว จึงประนมกรอัญชลีขึ้นเหนือเศียรเกลา
ประกาศถึงความโสมนัสแลว ไดกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเปนปราชญ นําสัตวออกจากโลก ขอพระองคผูเปนดังศัลยแพทย
รักษาความเดือดรอน ไดโปรดประทานการรักษาแกขาพระองค
ผูอันความกําหนัดครอบงําเถิด ขาแตพระมุนี ชนเหลาใดมีความตอง
การดวยบุญ มองดูพระองคผูเปนพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด
ชนเหลานั้นยอมถึงความสําเร็จแหงประโยชนอันยั่งยืน พึงเปนผูไม
แก ขาพระองคหามีไทยธรรมเพื่อพระองคไม เพราะขาพระองค
บริโภคผลไมที่หลนเอง ขาพระองคมีแตอาสนะนี้ ขอเชิญประทับ
นั่งบนเตียงไมเถิด พระผูมีพระภาคผูไมมีความสะดุงเหมือนราชสีห
ไดประทับนั่งบนเตียงไมแลว ทรงยับยั้งอยูค รูหนึ่ง แลวไดตรัส
อยางนี้วา ทานจงเบาใจอยาไดกลัวเลย แกวมณีที่สวางไสว
ควรยินดี ทานไดแลว ความปรารถนาที่ทานไดตั้งไว จักสําเร็จทุก
ประการก็เพราะอาสนะ บุญที่ไดบําเพ็ญไวดีแลว ในเขตบุญอันยอด
เยี่ยมหานอยไมเลย อันผูที่ตงั้ จิตไวดีแลว สามารถจะรื้อตนขึ้นได
เพราะอาสนทานนี้ และเพราะการตั้งเจตนาไว ทานจะไมไปสู
วินิบาตตลอดแสนกัป จักไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทว
โลก ๕๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง จักไดเปน
พระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได พระสัมพุทธเจา
ผูมีพระนามวาปทุมุตระ เปนนักปราชญ ครั้นตรัสดังนี้แลว ได
เสด็จขึ้นสูนภากาศ ปานดังวาพญาหงสในอัมพร ฉะนั้น ยานชาง
ยานมา รถ คานหาม เราไดสนิ้ ทุกอยาง นี้เปนผลของอาสนะ
อันหนึ่ง ในเมือ่ เราเขาปาแลวตองการที่นั่ง บัลลังกดุจวารูความดําริ
ของเรา ตั้งขึ้นใกลๆ ในเมื่อเราอยูทามกลางน้ําตองการทีน่ ั่ง บัลลังก
ดังจะรูความดําริของเรา ตั้งขึ้นใกลๆ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปน
เทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ บัลลังกตั้งแสน ยอมแวดลอม
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เราอยูทุกเมื่อ เราทองเที่ยวอยูใ นสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย
และเกิดในสองสกุล คือกษัตริยและพราหมณ เราถวายอาสนะ
อันหนึ่งในเขตบุญอันยอดเยี่ยม รูทั่วถึงบัลลังก คือ ธรรมแลว
เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปทีแ่ สน แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด
ในกาลนัน้ ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลของอาสนะ
อันหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกาสนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกาสนทายกเถราปทาน.
สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายดอกกระทุม ๗ ดอก
[๑๔] มีภูเขาชือ่ กทัมพะ อยูในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต พระปจเจกพุทธเจา
๗ องคอาศัยอยูที่ขางภูเขานัน้ เราเห็นดอกกระทุมจึงประนมมือแลว
หยิบเอามา ๗ ดอก ไดเรีย่ รายลงดวยจิตอันเปยม เพราะกรรมที่
เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษย
แลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ ในกัปที่ ๙๔แตกัปนี้เราไดกระทํา
กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน.
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โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายดอกหงอนไก
[๑๕] เมื่อกอน เรากับบิดาและปู เปนคนทําการงานในปา เลี้ยงชีพ
ดวยการฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไมมี ใกลกับที่อยูของเรา
พระพุทธเจาผูน ําชั้นเลิศของโลก พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญา
จักษุ ไดทรงแสดงรอยพระบาทไว ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห ก็เรา
ไดเห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามวาติสสะ ที่พระองค
ทรงเหยียบไว เปนผูราเริงมีจิตยินดียังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท
เราเห็นตนหงอนไก ที่ขึ้นมาจากแผนดิน มีดอกบานแลว จึงเด็ด
มาพรอมทั้งยอด บูชารอยพระบาทอันประเสริฐสุด เพราะกรรมที่
เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษย
แลว ไปสูดาวดึงสพิภพ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดา
หรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เรามีผิวกายเหมือนสีดอกหงอนไก มี
รัศมีเปนแดนซานออกจากตน ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราไดทํา
กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน.
ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายเปรียง
[๑๖] พระผูมพี ระภาคผูมีเหตุอันทรงดําริดแี ลว เปนเชษฐบุรุษของโลก
ประเสริฐกวานรชน เสด็จเขาไปสูปาใหญ ถูกอาพาธอันเกิดแตลม
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เบียดเบียน เราเห็นแลว จึงทําจิตใหเลื่อมใสนําเอาขี้ตะกอนเปรียง
เขาไปถวาย เพราะเราไดกระทํากุศลกรรมและไดบูชาพระพุทธเจา
เนืองๆ แมน้ําคงคาชื่อภาคีรสีนี้ มหาสมุทรทั้ง๔และพืน้ ปฐพี
ที่นากลัวซึ่งจะประมาณมิไดนับไมถวนนี้ ยอมสําเร็จเปนเปรียงขึ้น
ไดสําหรับเรา น้ําผึ้ง น้ําตาลกรวด ดังจะรูความดําริของเรา เกิดขึ้น
ตนไมที่งอกขึน้ แตแผนดินในทิศทั้ง ๔ ดังจะรูความดําริของเรา
ยอมเกิดเปนตนกัลปพฤกษขนึ้ เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราช
สมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง ได
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับไมถวนในกัปที่ ๙๔
แตกัปนี้ เราไดใหทานใดในกาลนั้นดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงขี้ตะกอนเปรียง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระฆฏมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน.
เอกธัมมสวนิยเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการฟงธรรมครั้งเดียว
[๑๗] พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมทั้งปวงประกาศ
สัจจะ ๔ ทรงยังชนเปนอันมากใหขามพนดีแลว สมัยนัน้ เราเปน
ชฎิลมีตบะใหญ สลัดผาคากรองเปลือกไม เหาะไปในอัมพร
ในกาลนัน้ เราไมสามารถจะเหาะไปไดเหนือพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด เราเหาะไปไมได เหมือนนกเขาไปใกลภูเขาแลวไปไมได
ฉะนั้น เราบังหวนเปนไอน้าํ ลอยอยูในอัมพรเชนนี้ ดวยคิดวา
เหตุเครื่องทําใหอิริยาบถกําเริบเชนนี้ มิไดเคยมีแกเรา เอาละ
เราจักคนหาเหตุนั้น บางทีเราจักพึงไดผล เราลงจากอากาศ ก็ได
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สดับพระสุรเสียงของพระศาสดา เมื่อพระศาสดาตรัสถึงวาสังขาร
ไมเที่ยง ดวยพระสุรเสียงที่นา ยินดี นาฟง กลมกลอม
ขณะนัน้ เราไดเรียนเอาอนิจจลักษณะนั่นแหละ ครั้นเรียนอนิจจ
ลักษณะไดแลว ก็ไปสูอาศรมของตน เราอยูในอาศรมนัน้ แหละ
ตราบเทาสิ้นอายุ ตายไปแลว เมื่อกาลที่สุดกําลังเปนไป เราระลึก
ถึงการฟงพระสัทธรรม เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนัน้ และ
เพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสูด าวดึงสพิภพ
รื่นรมยอยูในเทวโลก ๓ หมืน่ กัป ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๑
ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๑ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศ
ราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เราเสวยบุญของตน ถึงความสุข
ในภพนอยภพใหญ เราทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ก็ยังระลึก
ไดถึงสัญญานั้น บทอันไมเคลื่อน คือ นิพพาน เราหาไดแทงตลอด
ดวยธรรมอันหนึ่งไม สมณะผูมีอินทรียอนั อบรมแลว นัง่ ในเรือน
บิดา เมื่อจะแสดงธรรมกถา ทานไดยกอนิจจลักษณะขึน้ มาใน
ธรรมกถานั้น พรอมกับที่ไดฟงคาถาวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ
มีความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดขึน้ แลวยอมดับไป
ความที่สังขารเหลานั้นสงบระงับเปนความสุข ดังนี้เราจึงนึกถึง
สัญญาขึ้นไดทุกอยาง เรานั่ง ณ อาสนะเดียว บรรลุอรหัตแลว
เราไดบรรลุอรหัตโดยเกิดได ๗ ป พระพุทธเจาทรงใหเราอุปสมบท
แลว นี้เปนผลแหงการฟงธรรม ในกัปที่แสน แตกัปนี้ เราได
ฟงธรรมใด ในกาลนั้น ดวยการฟงธรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้ก็เปนผลแหงการฟงธรรม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกธัมมสวนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกธัมมสวนิยเถราปทาน.
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สุจินติตเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายขาวใหม
[๑๘] ครั้งนัน้ เราเปนชาวนาอยูในพระนครหงสวดี เลี้ยงชีพดวยกสิกรรม
เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดวยกสิกรรมนั้น ครั้งนั้น นาของเราสมบูรณดี
ขาวของเราออกรวงแลว เมื่อถึงเวลาขาวแกดีแลว เราคิดอยางนี้
ในกาลนัน้ วา เปนการไมเหมาะไมสมควรแกเราผูรูคุณนอยใหญ
ที่เราไมถวายทานในสงฆแลว พึงบริโภคสวนอันเลิศดวยตน
พระสัมพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนในโลก มีพระลักษณะอัน
ประเสริฐ ๓๒ ประการ และพระสงฆผูมีตนอันอบรมแลว เปน
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกวา เราจักถวายทาน คือ
ขาวกลาใหมในพระพุทธเจาและพระสงฆนั้นเสียกอน ครั้นคิดเชนนี้
แลว เราเปนผูร าเริง มีใจประกอบดวยปติ นําเอาขาวเปลือก
มาจากนา เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา ครั้นเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา
ผูเปนเชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานรชน ถวายบังคมพระบาท
พระศาสดาแลว กราบทูลวา ขาแตพระมุนี ขาวกลาสมบูรณ
ทั้งพระองคก็กาํ ลังประทับอยู ณ ที่นี้ ขาแตพระองคผมู ีปญญาจักษุ
ขอพระองคจงทรงพระกรุณารับเถิด พระศาสดาพระนามวาปทุมุตระ
ผูรูแจงโลกสมควรรับเครื่องบูชา ทรงทราบความดําริของเราแลว
ตรัสพระดํารัสนี้วา บุรุษบุคคลผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔
จําพวก นี้ คือสงฆ เปนผูตรง มีปญญา ศีล และมีจิตมั่นคง
บุญยอมเปนอันสั่งสมแลว ในเมื่อมนุษยผูเพงบุญบูชากระทําอยู
ทานที่ใหในสงฆยอมมีผลมาก และควรใหทานในสงฆนั้น ขาวกลา
ของทานนี้ก็เชนเดียวกัน ควรใหในสงฆ ทานจงอุทิศแดสงฆ
นําเอาภิกษุทั้งหลายไปสูเรือนของตนแลวจงถวายสิ่งที่มอี ยูในเรือน
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ซึ่งทานไดตกแตงแลวเพื่อภิกษุสงฆเถิด เราอุทิศแดสงฆ นําภิกษุ
ทั้งหลายไปในเรือน ไดถวายสิ่งที่เราไดตกแตงไวในเรือนแดภิกษุ
สงฆ เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความตัง้ เจตนาไว
เราละรางมนุษยแลว จึงไปยังดาวดึงสพิภพ วิมานทองงามผุดผองสูง
๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน บุญกรรมไดสรางไวอยางงามแลวเพื่อ
เรา ณ สวรรคชั้นดาวดึงสนนั้ .
จบ ภาณวารที่ ๑๙
ภพของเรา เกลื่อนกลนระคนไปดวยเทพนารี เรากิน ดืม่ ในภพนั้น
อยูในสวรรคชั้นไตรทศ เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓,๐๐๐
ครั้ง และไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกอีก ๕๐๐ ครั้ง ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราช โดย
คณนานับมิได เราทองเที่ยวอยูในภพนอยใหญ ไดทรัพยนับไมได
เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย นี้เปนผลแหงขาวใหม
ยานชาง ยานมา วอ และคานหาม เราไดทกุ สิ่ง นี้เปนผลแหง
ขาวใหม ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรสอันเลิศใหม เราไดทุก
อยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม ผาไหม ผากัมพล ผาเปลือกไม ผา
ฝาย เราไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม หมูทาสี หมูทาส
และนารี ที่ประดับประดาอยางสวยงาม เราไดทุกจําพวก นี้เปนผล
แหงขาวใหม หนาวหรือรอน ไมเบียดเบียนเรา เราไมมีความ
เรารอน อนึ่ง ทุกขทางใจไมมีในหทัยของเรา เชิญเคี้ยวสิง่ นี้ เชิญ
บริโภคสิ่งนี้ เชิญนอนบนทีน่ อนนี้ คําเชนนี้ เราไดทุกประการ นี้
เปนผลแหงขาวใหม บัดนี้ ชาตินี้เปนชาติหลังสุด ภพสุดทาย
กําลังเปนไป ถึงทุกวันนี้ ไทยธรรมของเรา ก็ทําเราใหยินดีอยูทุกเมื่อ
เราไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูประเสริฐสุด ยอมเสวยอานิสงส ๘
ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือเราเปนผูมีผิวพรรณผุดผอง ๑
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มียศ ๑ มีโภคทรัพยมากมายใครๆ ลักไมได ๑ มีภกั ษามากทุก
เมื่อ ๑ มีบริษัทไมราวรานกันทุกเมื่อ ๑ สัตวที่อาศัยแผนดินลวน
ยําเกรงเรา ๑ เราไดไทยธรรมกอน จะในทามกลางสงฆ หรือเฉพาะ
พระพักตร พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดก็ตาม พวกทายกเลยองค
อื่นๆ เสียหมด ถวายแกเราเทานั้น ๑ เราไดเสวยอานิสงสเหลานี้
เพราะไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูอุดมกอนนี้ก็เปนผลแหงขาวใหม
ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เราไดถวายทานใด ดวยทานนัน้ เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงขาวใหม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุจินติตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ สุจินติตเถราปทาน.
โสณณกิงกณิยเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายกะดึงทอง
[๑๙] เราไดออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา เรานุงหมผาเปลือกไมกรอง
เห็นกรรมคือตบะ ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษของโลก
ประเสริฐกวานระ พระนามวาอัตถทัสสีเสด็จอุบัติขึ้นชวยมหาชน
ใหขาม ก็เราสิน้ กําลังเพราะพยาธิอยางหนัก เรานึกถึงพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด กอพระสถูปอันอุดมที่หาดทราย ครั้นแลว เปนผูมี
จิตยินดี มีใจโสมนัส เรี่ยรายดอกกะดึงทองโดยพลัน เราบําเรอ
พระสถูปของพระพุทธเจา พระนามวาอัตถทัสสีผูคงที่ ดวยใจอัน
เลื่อมใสนั้นปานดังบําเรอพระพุทธเจาเฉพาะพระพักตร เราไป
สูเทวโลกแลว ไดความสุขอันไพบูลย ในเทวโลกนั้น เรามี
ผิวพรรณปานทองคํา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เทพนารีของเรามี
ประมาณ ๘๐ โกฏิ ประดับประดาสวยงาม บํารุงเราอยูทุกเมื่อ นี้
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เปนผลแหงพุทธบูชา ดนตรี ๖ หมื่น คือ กลอง ตะโพน สังข
บัณเฑาะว มโหระทึก บรรเลงอยางไพเราะในเทวโลกนัน้ ชาง
กุญชรตระกูลมาตังคะแตกมัน ๓ ครั้ง อายุ ๖๐ ป ๘,๔๐๐ เชือก
ประดับสวยงามคลุมดวยตาขายทอง ทําการบํารุงเรา ความเปนผู
บกพรองในพลกายและที่อยู ไมมีแกเรา เราเสวยผลของดอก
กะดึงทองไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๘ ครั้ง ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ๗๑ ครั้ง และไดเสวยราชสมบัติในมหาปฐพี ๑๐๑ ครั้ง
บัดนี้ เราไดบรรลุอมตบทอันลึกซึ้ง ยากที่จะเห็นได สังโยชนหมด
สิ้นไปแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ในกัปที่ ๑,๘๐๐ แตกัปนี้ เราไดเอา
ดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระโสณณกิงกณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบโสณณกิงกณิยเถราปทาน
โสวัณณโกนตริกเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการถวายกระโหลกน้ําเตา
[๒๐] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูอบรมใจ ฝกพระองคแลว มีพระทัยตั้งมัน่
เสด็จดําเนินอยูในทางใหญ ทรงขามโอฆะไดแลวทรงยินดีในการ
สงบระงบจิต ตรัสรูดวยพระองคเอง มีปกติเพงพินิจ ยินดีใน
ฌาน เปนมุนี เขาสมาบัติ สํารวมอินทรีย จึงเอากระโหลกน้ําเตา
ตักน้ําเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ลางพระบาทของพระ
พุทธเจาแลวถวายน้ําเตา และพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ
ไดทรงบังคับวา ทานจงเอากระโหลกน้ําเตานี้ ตักน้ํามาวางไวที่
ใกลๆ เทาของเรา เรารับสนองพระพุทธดํารัสวา สาธุ แลวเอา
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กระโหลกน้ําเตามาวางไวใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เพราะความ
เคารพตอพระศาสดา พระศาสดาผูทรงความเพียรใหญ เมือ่ จะทรง
ยังจิตของเราใหดับสนิท ไดทรงอนุโมทนาวา ดวยการถวายน้ําเตานี้
ขอความดําริของทานจงสําเร็จ ในกัปที่ ๑๕ แตกัปนี้ เรารื่นรมย
อยูในเทวโลก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๓ ครั้ง จะเปน
กลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เมื่อเราเดินหรือยืนอยู คนทั้งหลายถือ
ถวยทองยืนอยูข างหนาเราเราไดถวยทองเพราะการถวายน้ําเตา
แดพระพุทธเจา สักการะที่ทาํ ไวในทานผูคงที่ทั้งหลาย ถึงจะนอย
ก็ยอมเปนของไพบูลยในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายน้ําเตาใน
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงน้ําเตา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโสวัณณโกนตริกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โสวัณณโกนตริกเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน๖. ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน
๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน ๗. เอกธัมมสวนิยเถราปทาน
๓. เอกาสนทายกเถราปทาน ๘. สุจินติตเถราปทาน
๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน ๙. โสณณกิงกณิยเถราปทาน
๕. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน
และในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๗๒ คาถา.
จบสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓.
----------------
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เอกวิหาริวรรคที่ ๔๔
เอกวิหาริยเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการอยูปาแตผูเดียว
[๒๑] ในภัททกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะโดยพระโคตรเปน
เผาพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย เสด็จ
อุบัติขึ้นแลว พระองคไมมีธรรมเครื่องใหเนิ่นชา ไมมีเครื่อง
ยึดหนวง มีพระทัยเสมอดวยอากาศ มากดวยสุญญตสมาธิ คงที่
ยินดีในอนิมิตตสมาธิ ประทับอยูแลว พระองคผูมีพระทัยรังเกียจ
ไมมีตัณหาเครื่องฉาบทา ไมเกี่ยวของในกุศล ในคณะ ประกอบดวย
พระกรุณาใหญ เปนนักปราชญ ทรงฉลาดในอุบายเครื่องแนะนํา
ทรงขวนขวายในกิจของผูอนื่ ทรงแนะนําในหนทางอันยังสัตวใหถึง
นิพพาน ซึ่งเปนเหตุทําเปอกตมคือคติใหแหง ในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก ประทับนั่งแสดงอมตธรรมอันเปนความแชมชืน่ อยางยิ่ง
ซึ่งเปนเครื่องหามชราและมรณะ ในทามกลางบริษัทใหญ ยังสัตว
ใหขามโลก พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก เปนนาถะของโลก
มีพระสุรเสียงกองประหนึ่งเสียงพรหม ผูเสด็จมาดวยประการนั้น
ถอนพระองคขึ้นจากมหันตทุกข ในเมื่อโลกปราศจากผูแนะนํา ทรง
แสดงธรรมที่ปราศจากธุลี นําสัตวออกจากโลก เราไดเห็นแลว
ไดฟงธรรมของพระองค จึงออกบวชเปนบรรพชิตครั้นเราบวชแลว
ในกาลนัน้ คิดถึงคําสอนของพระชินเจาถูกความเกีย่ วของบีบคั้น
จึงไดอยูเ สียในปาที่นารื่นรมยแตผูเดียวเทานั้น การที่เรามีกายหลีก
ออกมาได เปนเหตุแหงการหลีกออกแหงใจของเราผูเห็นภัยใน
ความเกีย่ วของ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลวดังนี้.
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ทราบวา ทานพระเอกวิหาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกวิหาริยเถราปทาน.
เอกสังขิยเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการเปาสังขเปนพุทธบูชา
[๒๒] ไดมกี ารสมโภชไมมหาโพธิ์ ของพระผูมีพระภาคพระนามวา วิปสสี
มหาชนมาประชุมกันบูชาไมมหาโพธิ์อันอุดม ไมมหาโพธิ์ที่ควรบูชา
เชนนี้ ของพระศาสดาพระองคใด พระศาสดาพระองคนั้นจักเปน
ผูเวนจากความเศราโศกใหญมีปญญา เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด ครั้งนั้น เราถือเอาสังขมาบํารุงโพธิพฤกษ เราเปาสังขตลอด
วันยังค่ํา ไหวไมมหาโพธิ์อันอุดมแลว กรรมที่เราไดทําในเวลากอน
จะตายสงใหเราไปเทวโลก ซากศพของเราตกไปแลว เรารื่นรมยอยู
ในเทวโลก ดนตรีหกหมื่นยินดี ราเริง บันเทิง บํารุงเราอยูทุกเมื่อ
นี้เปนผลของพุทธบูชา ในกัปที่ ๗๑ เราไดเปนพระราชาพระนาม
วา สุทัสสนะ เปนใหญอยูในชมพูทวีป มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เปน
ขอบเขต ครั้งนั้น ดนตรี ๘๐๐ แวดลอมเราตลอดเวลา เรายอม
เสวยกรรมของตน นี้เปนผลของการบํารุง เราเขาถึงกําเนิดใด คือ
เทวดาหรือมนุษย แมเรายังอยูในครรภของมารดา กลองก็ประโคม
อยูตลอดเวลา เพราะอุปฏฐากพระสัมพุทธเจา เราไดเสวยสมบัติ
แลว เปนผูบรรลุบทอันไมหวั่นไหว เปนบทอันเกษมไมมีมลทิน
ไมตาย ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนีเ้ ราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรม
นั้นเราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกสังขิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ เอกสังขิยเถราปทาน.
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ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงความเลื่อมใสในปาฏิหาริย
[๒๓] ครั้งนัน้ พระพิชิตมารผูสมควรรับเครื่องบูชาพระนามวาปทุมุตระ
ไดเสด็จเขาไปยังพระนคร พรอมทั้งภิกษุสงฆผูมีอินทรียอันสํารวม
แลว แสนรูป ขณะนัน้ ไดมเี สียงสนั่นกองไพเราะรับเสด็จพระ
พุทธเจาผูสงบระงับ คงที่ ซึ่งกําลังเสด็จเขาพระนครโดยทางรถ
ดวยพุทธานุภาพ พิณที่ไมถกู ทําเพลง ไมถูกเคาะ ก็บรรเลงขึ้นไดเอง
ในเมื่อพระพุทธเจาเสด็จเขาบุรี เรานมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด พระนามวาปทุมุตระ ผูเปนพระมหามุนี และเห็นปาฏิหาริยแลว
ไดยังจิตใหเลื่อมใสในปาฏิหาริยนนั้ โอ พระพุทธเจา โอ พระ
พระธรรม โอ สมบัติแหงพระศาสดาของเรา ดนตรีถึงไรเจตนาก็
ยังบรรเลงไดเองเทียว ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดสัญญาใดใน
กาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
สัญญาในพระพุทธเจา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระปาฏิหิรสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน
ญาณัตถวิกเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการสดุดีพระพุทธองค
[๒๔] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตว ผูรุงเรืองเหมือนตน
กรรณิการ โชติชวงดังดวงประทีป ไพโรจนดุจทองคํา เราวาง
คณโฑน้ํา ผาเปลือกไมกรอง ธมกรก ทําหนังเสือเฉวียงบา แลวก็
สดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา ขาแตพระมุนี พระองคทรงขจัด
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ความมืดมิด ซึง่ อากูลไปดวยขายคือ โมหะ ทรงแสดงแสงสวาง
คือ พระญาณ แลวเสด็จขามไป พระองคไดยกโลกนี้ขึ้นแลว สิ่งที่
ยอดเยี่ยมซึ่งมีอยูทั้งหมด จะเปรียบปานกับพระญาณเปนประมาณ
เครื่องไปจากโลกของพระองคไมมี ดวยพระญาณนัน้ โลกจึงขนาน
นามพระองควา สัพพัญู สัพพัญู ขาพระองคขอถวายบังคม
พระองคผูมีความเพียรใหญ ทรงทราบธรรมทั้งปวง ไมมอี าสวะ
ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เราไดสดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวย
การสดุดีนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสดุดีพระญาณ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระญาณัตถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ญาณัตถวิกเถราปทาน.
อุจฉุขัณฑิกเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายทอนออย
[๒๕] เราเปนคนเฝาประตูอยูในพระนครพันธุมดี ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศ
จากธุลี ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัสไดถือเอาทอน
ออยมาถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระนามวาวิปส สี ผู
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายออยใด
ในกาลนัน้ ดวยการถวายออยนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการถวายทอนออย เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุจฉุขัณฑิกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน.
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กลัมพทายกเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายมันออน
[๒๖] พระสัมพุทธเจาพระนามวาโรมสะ ประทับอยูที่ซอกเขา เราเลื่อมใส
ไดถวายมันออนแดพระองคดวยมือทั้งสองของตนในกัปที่ ๙๔ แต
กัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการถวายมันออน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระกลัมพทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กลัมพทายกเถราปทาน.
อัมพาฏกทายกเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายมะกอก
[๒๗] เราไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจาผูไมทรงพายแพอะไร ในปาใหญ จึง
ไดเอาผลมะกอกมาถวายแดพระสยัมภูในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราได
ถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัมพาฏกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพาฏกทายกเถราปทาน.
หรีตกิทายกเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายลูกสมอ
[๒๘] เรากําลังนําผลสมอ ผลมะขามปอม ผลมะมวง ผลหวา สมอพิเภก
กระเบา ผลรกฟา มะตูมมาดวยตนเอง เราไดเห็นพระมหามุนีผูมี
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ปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปนนักปราชญ ถูกอาพาธเบียดเบียน
เสด็จเดินทางไกล ประทับอยูท ี่เงื้อมเขา จึงไดเอาผลสมอถวายแด
พระสยัมภู ก็พอเราทําเภสัชเสร็จแลว พยาธิหายไปในทันใดนัน้
เอง พระพุทธเจาผูมีความกระวนกระวายอันละไดแลว ไดทรงทํา
อนุโมทนาวา ก็ดวยการถวายเภสัชอันเปนเครื่องระงับพยาธินี้
ทานเกิดเปนเทวดา เปนมนุษย หรือจะเกิดในชาติอื่น จงเปนผูถึง
ความสุขในทีท่ ุกแหง และทานอยาถึงความปวยไข ครั้นพระสยัมภู
พุทธเจาผูไมทรงพายแพอะไร เปนนักปราชญ ตรัสดังนี้แลว ได
เสด็จเหาะขึ้นสูนภากาศ เหมือนพญาหงสในอัมพร ฉะนัน้
เพราะเราไดถวายสมอแดพระสยัมภูพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ความปวยไขจงึ มิไดเกิดแกเราเลยจนถึงชาตินี้ นี้เปนความเกิดครั้ง
หลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว โดย
ลําดับพระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราได
ถวายเภสัชในกาลนั้น ดวยการถวายเภสัชนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงเภสัชทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระหรีตกิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ หรีตกิทายกเถราปทาน.
อัมพปณฑิยเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายมะมวง
[๒๙] ครั้งนั้น เราเปนพญาชางมีงางอนงาม ทรงกําลังพิริยะกลาวองไว
เที่ยวอยูในปาใหญ ไดเห็นพระผูนําโลก เราไดหยิบเอาชิน้ มะมวง
มาถวายแดพระศาสดา พระมหาวีรเจา พระนามวาสิทธัตถะ นายก
ของโลก ทรงรับประเคน เมือ่ เราเพงดูอยู พระพิชิตมารไดทรง
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เสวยในกาลนัน้ เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระชินเจาพระองคนั้น จึง
เขาถึงสวรรคชั้นดุสิต เราจุตจิ ากดุสิตนัน้ แลว ไดเปนพระเจาจักร
พรรดิราช เสวยสมบัติโดยอุบายเชนนัน้ แหละ เรามีตนสงไปเพื่อ
ความเพียรสงบระงับ ไมมีอปุ ธิกิเลส กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว
เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใดใน
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการถวาย
ผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัมพปณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพปณฑิยเถราปทาน.
ชัมพูผลิยเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการถวายลูกหวา
[๓๐] เมื่อพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่ ผู
ทรงยศอันสูงสุด กําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู ขาพระองคมีใจ
เลื่อมใส ไดถือเอาผลชมพูอยางดีมาถวายแดพระศาสดา ผูเปนทัก
ขิไณยบุคคล เปนนักปราชญ ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาสัตวเชษฐ
บุรุษของโลกประเสริฐกวานรชน เพราะกรรมนั้น ขาพระองคจึงเปน
ผูละความชนะและความแพแลว ไดถึงฐานะที่ไมหวั่นไหวในกัปที่
แสนแตกัปนี้ ขาพระองคไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น
ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไมอยางดีเปน
ทาน ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาขาพระองค
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระชัมพูผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ชัมพูผลิยเถราปทาน.
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รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. เอกวิหาริยเถราปทาน ๖. กลัมพทายกเถราปทาน
๒. เอกสังขิยเถราปทาน๗. อัมพาฏกทายกเถราปทาน
๓. ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน๘. หรีตกิทายกเถราปทาน
๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน๙. อัมพปณฑิยเถราปทาน
๕. อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน ๑๐. ชัมพูผลิยเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๘๖ คาถา.
จบ เอกวิหาริวรรคที่ ๔๔
----------------
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วิเภทกิวรรคที่ ๔๕
วิเภทกพีชยิ เถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก
[๓๑] พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญ ทรงรูจบธรรมทั้งปวง พระนามวา
กกุสันธะ พระองคเสด็จหลีกออกจากหมูไปสูภายในปา เราถือ
เมล็ดพืชเครือเถาเที่ยวมา สมัยนั้น พระผูมพี ระภาคทรงเขาฌาน
อยู ณ ระหวางภูเขา เราเห็นพระพุทธเจาผูเปนเทพของทวยเทพแลว
มีใจเลื่อมใส ไดถวายเมล็ดพืชแดพระพุทธเจา ผูเปนทักขิไณย
บุคคล เปนนักปราชญ ในกัปนี้เอง เราไดถวายพืชใดในกาลนั้น
ดวยการถวายพืชนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงเมล็ดพืช
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวิเภทกพีชยิ เถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ วิเภทกพีชยิ เถราปทาน.
โกลทายกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายพุทรา
[๓๒] ครั้งนัน้ เรานุงหนังเสือ หมผาคากรอง บําเพ็ญวัตรจริยาอยางหนัก
ใกลอาศรมของเรามีตนพุทรา ในกาลนัน้ พระพุทธเจาพระนามวา
สิขี เปนเอก ไมมีผูเสมอสอง ทรงทําโลกใหโชติชวงอยูต ลอดกาล
ทั้งปวง เสด็จเขามายังอาศรมของเรา เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส
และถวายบังคมพระพุทธเจาผูมีวัตรอันงามแลว ไดเอามือทั้งสอง
กอบพุทราถวายแดพระพุทธเจา ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวาย
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พุทราใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการถวายพุทรา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึน้ ได
ทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี
อาสวะอยู การที่เราไดมายังสํานักของพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการ
มาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘
และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระโกลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โกลทายกเถราปทาน.
เวลุวผลิยเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการถวายมะตูม
[๓๓] เราสรางอาศรมไวอยางสวยงาม ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา อาศรมนัน้
เกลื่อนกลนไปดวยตนมะตูม เปนที่รวมหมูไมนานาชนิด เราเห็น
ผลมะตูมมีกลิ่นหอมแลว ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เรา
ทั้งยินดีทั้งสลดใจ เอาผลมะตูมใสหาบจนเต็ม ไดเขาไปเฝาพระ
พุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ แลวถวายผลมะตูมสุกแดพระองค
ผูเปนเนื้อนาบุญ เปนนักปราชญ ดวยใจอันผองใส ในกัปนี้เอง
เราไดถวายผลมะตูมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลมะตูมนั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายมะตูม เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเวลุวผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ เวลุวผลิยเถราปทาน.
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ภัลลาตกทายกเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายลูกรกฟา
[๓๔] เราตกแตงเครื่องลาดที่ทําดวยหญาแลว ไดทูลอาราธนาพระสัมพุทธ
เจาผูมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒
ประการ ผูประหนึ่งวาพระยารังที่กําลังดอกบาน เปนพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด กําลังเสด็จไปทางทายปาใหญวา ขอพระพุทธเจา
ทรงโปรดอนุเคราะหขาพระองคเถิด ขาพระองคปรารถนาจะถวาย
ภิกษา พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูอนุเคราะห ประกอบ
ดวยพระกรุณา มีพระยศใหญ ไดทรงทราบความดําริของเรา จึง
เสด็จแวะที่อาศรมของเรา ครั้นแลว พระองคไดประทับบนเครื่อง
ลาดที่ทําดวยหญา เราไดหยิบเอาผลไมรกฟามาถวายแดพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด เมื่อเรามองดูอยู พระพิชิตมารทรงเสวยในเวลานั้น
เรายังจิตใหเลือ่ มใสในทานนั้นแลว ไดถวายบังคมพระพิชิตมาร
ในกาลนัน้ ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราไดถวายผลไมใด ในกาลนั้น ดวยการ
ถวายผลไมนนั้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระภัลลาตกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ภัลลาตกทายกเถราปทาน.
อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผักตบ
[๓๕] ก็ครั้นเมือ่ ตนไทรอันเปนไมโพธิพฤกษ งอกงามสีเขียวขจี เราไดเอา
ดอกผักตบมาบูชาไมโพธิพฤกษ ในกัปนี้เอง เราไดบูชาโพธิพฤกษ
ใด ดวยการบูชานั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการบูชา
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ไมโพธิพฤกษ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน.
อัมพาฏกิยเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะกอก
[๓๖] พระมุนพี ระนามวาเวสสภูผูอภิชาติ เสด็จเขาไปสูป ารังซึ่งมีดอกบาน
สะพรั่ง ประทับอยูที่ซอกเขา เหมือนไกรสรสีหราช ฉะนัน้ เรามี
จิตผองใสโสมนัส เลื่อมใส ไดเอาดอกมะกอกบูชาพระมหาวีรเจา
ผูเปนบุญเขตดวยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราได
เอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผล
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระอัมพาฏกิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพาฏกิยเถราปทาน.
สีหาสนิกเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง
[๓๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายอาสนะทองแดพระผูมีพระภาค
พระนามวาปทุมุตระ ผูแสวงหาประโยชนแดสรรพสัตว เราอยูใน
โลกใดๆ คือ ในเทวโลกหรือมนุษยโลก ในโลกนั้นๆ เราได
วิมานอันไพบูลย นี้เปนผลของอาสนะทอง บัลลังกอันสําเร็จดวย
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ทองและเงิน สําเร็จดวยแกวปทุมราช และสําเร็จดวยแกวมณี
เกิดแกเรามากมาย ในกาลทุกเมื่อ เราทําอาสนะไมโพธิของ
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมตุ ระแลว ไดบงั เกิดในสกุลสูง โอ
พระธรรมเปนธรรมดี ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดทําอาสนะทอง
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอาสนะทอง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสีหาสนิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ สีหาสนิกเถราปทาน.
ปาทปฐิยเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายตั่งรองเทา
[๓๘] พระมหามุนีสัมพุทธเจา ผูประกอบดวยพระกรุณา พระนามวาสุเมธะ
ยังสัตวใหขามเปนอันมากแลว พระองคผูทรงพระยศใหญก็ไดเสด็จ
นิพพาน เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคนทําตั่งสําหรับ
รองเทาไวที่ใกลอาสนะทอง ของพระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เราทํากุศลกรรมอันมีความสุขเปนผล
มีความสุขเปนกําไรแลว เปนผูประกอบดวยบุญกรรม ไดไปสู
สวรรคชั้นดาวดึงส เมื่อเราผูมีความพรอมเพรียงดวยบุญกรรมอยูใน
ดาวดึงสนนั้ ตัง่ ทองยอมเกิดแกเราผูยกเทากาวไปอยู นรชนเหลา
ใดไดการเขาไปฟงใกลๆ ทําสักการะในพระพุทธเจาผูเสด็จนิพพาน
แลว ไดสุขอันไพบูลย นรชนเหลานั้นไดลาภดีแลว แมเราก็ได
สรางกรรมไวดีแลว เราทําตัง่ สําหรับรองเทาอันประกอบแลวในการ
คาขาย จึงไดตงั่ ทอง เราเหยียบไปบนตั่งทองในทิศที่ไปดวยกิจบาง
อยาง นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัปที่สามหมื่น เราไดทํากรรมใด

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 43
ในกาลนัน้ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงตั่ง
สําหรับรองเทา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเรา
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
จบ ปาทปฐิยเถราปทาน.
เวทิยการกเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายไพรที
[๓๙] เราไดสรางไพรทีอยางสวยงาม ไวทโี่ พธิพฤกษของพระพุทธเจา
พระนามวาปทุมุตระ ซึ่งเปนไมสูงสุดกวาไมทั้งหลาย แลวยังจิต
ของตนใหเลื่อมใส เครื่องใชสอยหลายชนิดเลิศโอฬาร ทั้งที่ทํา
เสร็จและยังทําไมเสร็จ ตกลงมาจากอากาศ นี้เปนผลแหงไพรที
ในสงครามที่สองฝายประชิดกัน อันนากลัว เมื่อเราเขาไป ก็ไม
พบสิ่งที่นาขลาดกลัวเลย นี้เปนผลแหงไพรที วิมานอันงดงามและ
ที่นอนอันลนคา เกิดขึ้นดังจะรูความดําริของเรา นี้ก็เปนผลแหง
ไพรที ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เราไดทําไพรทีใด ดวยกรรมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงไพรที เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเวทิยการกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เวทิยการกเถราปทาน.
โพธิฆรการกเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการสรางเรือนไมโพธิ
[๔๐] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชคนทําเรือนไมโพธิของพระผู
มีพระภาคผูเปนใหญกวาสัตวผูคงที พระนามวาสิทธัตถะ เราเขาถึง
สวรรคชั้นดุสิต อยูในเรือนแกว หนาว รอน หรือลม มิไดถูกตอง
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ตัวเราเลย ในกัปที่ ๖๕ แตกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
วิสสุกรรมเทพบุตรไดเนรมิตนครชื่อกาสิกะ ยาว ๑๐ โยชน กวาง
๘ โยชนใหเรา ในนครนั้นไมมีไม เครือเถา และดินเลย
วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตปราสาทชื่อมงคล ยาวโยชนหนึง่ กวาง
ครึ่งโยชน ใหเรา เสาปราสาท ๘๔,๐๐๐ ตน ลวนเปนทองคํา
พื้นสําเร็จดวยแกวมณี หลังคาเปนเงิน เรือนสําเร็จดวยทอง นี้
เราไดอยูครอบครองมาแลว นี้เปนผลแหงการใหเรือนเปนทาน
เราไดเสวยผลทั้งปวงนั้น ในภพทั้งที่เปนของเทวดาและมนุษย
วันนี้เราบรรลุนิพพานอันเปนบทสงบระงับ ไมมีบทใดจะยิ่งกวา
ในกัปที่สามหมื่น เราไดใหทาํ เรือนโพธิพฤกษ ดวยกรรมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงการใหเรือนเปนทาน เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโพธิฆรการกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โพธิฆรการกเถราปทาน.
-----------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. วิเภทกิพีชยิ เถราปทาน ๖. อัมพาฏกิยเถราปทาน
๒. โกลทายกเถราปทาน๗. สีหาสนิกเถราปทาน
๓. เวลุวผลิยเถราปทาน๘. ปาทปฐิยเถราปทาน
๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน ๙. เวทิยการกเถราปทาน
๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน
ในวรรคนี้ บัณฑิตไดภาษิตคาถาไวคํานวณได ๗๙ คาถา.
จบ วิเภทกิวรรคที่ ๔๕
----------------
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ชคติวรรคที่ ๔๖
ชคติทายกเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการพรวนดินโคนตนโพธิ
[๔๑] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคนพรวนดินทีไ่ มโพธิพฤกษ
ของพระมหามุนีพระนามวาธัมมทัสสี อันเปนตนไมสูงสุดกวาไม
ทั้งหลาย เราพลาดจากภูเขาหรือตกจากตนไมจุตแิ ลว ยอมไดที่พึ่ง
นี้เปนผลของดิน โจรไมเบียดเบียนเรา กษัตริยก็ไมดหู มิ่นเรา เรา
กาวลวงขาศึกไดทุกคน นี้เปนผลของดิน เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ
เทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เรายอมเปนผูอันเขาบูชาทุกแหง
ไป นี้ก็เปนผลของดิน ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราไดใชใหคนพรวนดิน
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของดิน เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระชคติทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ชคติทายกเถราปทาน.
โมรหัตถิยเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายกําหางนกยูง
[๔๒] เราถือกําหางนกยูงเขาไปเฝาพระโลกนายก เรามีจติ เลื่อมใสมีใจ
โสมนัส ไดถวายกําหางนกยูง ดวยกําหางนกยูงนี้ และดวยการ
ตั้งเจตนาไว ไฟ ๓ กองของเราจึงดับสนิทแลว เราไดสุขอัน
ไพบูลย โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ สัมปทาแหงพระ
ศาสดาของเรา เราถวายกําหางนกยูงแลว ไดความสุขอันไพบูลย ไฟ
๓ กองของเราดับสนิทแลว เราถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว อาสวะ
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ทั้งปวงหมดสิน้ ไปแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้
เราไดถวายทานใดในกาลนัน้ ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงการถวายกําหางนกยูง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโมรหัตถิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โมรหัตถิยเถราปทาน.
สีหาสนพีชิยเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการพัดพุทธอาสน
[๔๓] เราไดไหวโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ ไดถือเอา
พัดวีชนีพัดอาสนะทองในทีน่ ั้น ในกัปที่ ๙๒ แตกปั นี้ เราไดถวาย
พัดทอง ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของการพัด
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสีหาสนพีชิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สีหาสนพีชิยเถราปทาน.
ติณุกกธาริยเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการทําคบเพลิงบูชา
[๔๔] เราเปนผูมีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดชูคบเพลิงไว ๓ ดวง ที่ไม
โพธิพฤกษ ของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ซึ่งเปนไมสูงสุด
กวาไมทั้งหลาย ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดบูชาคบเพลิงใด ดวย
การชูคบเพลิงนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลของการใหคบเพลิง
เปนทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระติณกุ กธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ติณุกกธาริยเถราปทาน.
อักกมนทายกเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการเหยียบนวด
[๔๕] เราไดถวายการเหยียบแดพระพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ ผูเปน
นักปราชญ มีบาปอันลอยเสียแลว ทรงอยูจบพรหมจรรย ซึ่ง
กําลังเสด็จดําเนินไปสูที่พักกลางวัน ในกัปนี้เองเราไดถวายทานใด
ในกาลนัน้ ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายเหยียบ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระอักกมนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อักกมนทายกเถราปทาน.
วนโกรัณฑิยเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายดอกหางชาง
[๔๖] เราถือเอาดอกหางชางปามาบูชาพระผูมีพระภาคพุทธเจา พระนามวา
สิทธัตถะ ผูประเสริฐสุดกวาโลก ผูคงที่ ในกัปที่ ๙๔ แตกปั นี้
เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวนโกรัณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ วนโกรัณฑิยเถราปทาน.
จบ ภาณวารที่ ๒๐
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เอกฉันตติยเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการกั้นรมถวายพระพุทธองค
[๔๗] แผนดินรอนดังเพลิง แผนดินดุจมีเถารึงไหล พระผูม ีพระภาคพระ
นามวาปทุมุตระ เสด็จจงกรมอยูที่กลางแจง เรากั้นรมขาวเดินทาง
ไป ไดเห็นพระสัมพุทธเจาเขาที่กลางแจงนั้น แลวเกิดความคิด
ขึ้นวา ภูมภิ าคถูกพยับแดดแผคลุม แผนดินนี้จึงกลายเปนเหมือน
ถานเพลิง ลมพายุใหญที่ทําสรีรกายใหลอยขึ้นได ตั้งขึน้ อยู หนาว
รอน ยอมทําใหลําบาก ขอไดโปรดรับรมนี้ อันเปนเครือ่ งปองกัน
ลมและแดดเถิด ขาพระองคจักถูกตองนิพพาน พระชินเจาพระ
นามวาปทุมุตระผูทรงอนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา มี
พระยศใหญ ทรงทราบความดําริของเราแลว ทรงรับไวในกาลนั้น
เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ กัป ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิราช ๕๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราชอัน
ไพบูลย โดยคณนานับมิได เราไดเสวยกรรมของตนซึ่งตนไดกอ
สรางไวดีแลวในปางกอน นีเ้ ปนชาติสุดทายของเรา ภพทีส่ ุดกําลัง
เปนไป ถึงทุกวันนี้ชนทั้งหลายก็พากันกัน้ เศวตฉัตรใหเราตลอดกาล
ทุกเมื่อ ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายรมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายรม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกฉัตติยเถราปทาน.
ชาติปุปผิยเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิ
[๔๘] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมตุ ระ ผูมีพระยศใหญปรินิพพาน
แลว เราไดเอาผอบอันเต็มดวยดอกไมไปบูชาพระสรีระ เรา
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ยังจิตใหเลื่อมใสในบุญกรรมนั้นแลว ไดไปสูสวรรคชั้นนิมมานรดี
เราถึงจะไปอยูย ังเทวโลก ก็ยงั ประพฤติบุญกรรมอยู ฝนดอกไมตก
จากฟากฟาเพือ่ เราตลอดกาลทั้งปวง เราสมภพในมนุษยก็เปนพระ
ราชาผูมียศใหญ ในอัตภาพนั้น ฝนดอกโกสุมตกลงมาเพื่อเราทุกเมื่อ
เพราะอํานาจที่เอาดอกไมบชู าที่พระกายของพระพุทธเจาผูทรงเห็น
เหตุทั้งปวง นี้เปนความเกิดครั้งสุดทายของเรา ภพที่สุดกําลังเปน
ไป ถึงทุกวันนี้ ฝนดอกไมกต็ กลงมาเพื่อเราทุกเวลา ในกัปที่แสน
แตกัปนี้ เราเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระ
พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระชาติปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล
จบ ชาติปุปผิยเถราปทาน.
สัตติปณณิยเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายดอกสัตตบรรณ
[๔๙] เมื่อมหาชนชวยกันนําพระสรีระของพระพุทธเจาไป เมื่อกลอง
บรรเลงอยู เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดเอาดอกสัตตบรรณ
บูชา ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดมาบูชา ดวยการบูชา
นั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระสัตติปณณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สัตติปณณิยเถราปทาน
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คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการบูชาดวยของหอม
[๕๐] เมื่อมหาชนกําลังชวยกันทําจิตกาธารอยู และเมื่อของหอมนานา
ชนิดถูกนําเอามา เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดเอาของหอม
กํามือหนึ่งบูชา ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เราไดบูชาจิตกาธารใด ดวย
การบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระคันธปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ คันธปูชกเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ชคติทายกเถราปทาน ๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน
๒. โมรหัตถิยเถราปทาน ๗. เอกฉัตติเถราปทาน
๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน
๔. ติณกุ กธาริยเถราปทาน๙. สัตติปณณิยเถราปทาน
๕. อักกมนทายกเถราปทาน๑๐. คันธปูชกเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๖๕ คาถา.
จบ ชคติทายกวรรคที่ ๔๖
----------------
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สาลปุปผิวรรคที่ ๔๗
สาลกุสุมิยเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการถวายดอกสาละ
[๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมตุ ระปรินิพพานแลว เมื่อมหาชน
ชวยกันยกพระพุทธสรีระขึ้นบนจิตกาธาร เราไดเอาดอกสาละบูชา
ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสาลกุสุมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สาลกุสุมิยเถราปทาน
จิตกปูชกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร
[๕๒] เมื่อเทวดาและมนุษยพากันถวายพระเพลิงพระผูมพี ระภาคพระนามวา
สิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก เราไดเอาดอกจําปา ๘ ดอกบูชาจิต
กาธาร ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการ
บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจิตกปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ จิตกปูชกเถราปทาน
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จิตกนิพพาปกเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการดับจิตกาธาร
[๕๓] เมื่อเทวดาและมนุษยพากันถวายพระเพลิงพระสรีระ ของผูแสวงหา
คุณใหญ พระนามวาเวสสภู เราเอาน้ําหอมดับจิตกาธาร ใน
กัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราเอาน้ําหอมดับจิตกาธารใด ดวยกรรมนั้น
เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลของน้ําหอม เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจิตกนิพพาปกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ จิตกนิพพาปกเถราปทาน.
เสตุทายกเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการสรางสะพาน
[๕๔] เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดใชคนใหสรางสะพานในทีเ่ ฉพาะ
พระพักตรของพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ผูเสด็จจงกรมอยู
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดใหสรางสะพานใดไว ดวยกรรมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเสตุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ เสตุทายกเถราปทาน.
สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล
[๕๕] เราไดถวายพัดใบตาลอันคลุมดวยดอกมะลิ แดพระผูมีพระภาค
พระนามวาสิทธัตถะ เราจึงไดทรงยศใหญ ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้
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เราไดถวายพัดใบตาลใด ดวยการถวายพัดใบตาลนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพัดใบตาล เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุมนตาลวัณฏิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน.
อวฏผลิยเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ
[๕๖] พระผูมีพระภาคผูสยัมภูพระนามวาสตรังสี ผูไมทรงพายแพอะไรๆ
ทรงใครตอความวิเวก ตรัสรูดวยพระองคเอง เสด็จออกบิณฑบาต
เราถือผลไมอยู ไดเห็นเขา จึงไดเขาไปเฝาพระนราสภ เรามีจิต
เลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลไม ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราได
ถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายผลไมนั้น เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ อวฏผลิยเถราปทาน.
ลพุชผลทายกเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายขนุนสํามะลอ
[๕๗] ครั้งนั้น เราเปนคนเฝาสวนอยูใ นพระนครพันธุมดี ไดเห็นพระ
พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลีเสด็จเหาะไปในอากาศ เราไดหยิบเอา
ผลขนุนสํามะลอถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจา
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ผูมีพระยศใหญ ใหเกิดความปลื้มใจแกเรา นําความสุขมาใหใน
ปจจุบันประทับอยูในอากาศนั่นเอง ไดทรงรับประเคน เราถวาย
ผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอันเลื่อมใสแลว ไดประสบปติอัน
ไพบูลย เปนสุขยอดเยีย่ มในครั้งนั้น รัตนะเกิดขึ้นแกเราผูเ กิดใน
ที่นั้นๆ ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น
ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระลพุชผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ลพุชผลทายกเถราปทาน.
มิลักขุผลทายกเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายผลมิลักขุ
[๕๘] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมีพระยศใหญ เปนผู
มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลไมมิลักขุ ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เรา
ไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมิลักขุผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ มิลักขุผลทายกเถราปทาน.
สยัมปฏิภาณิยเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการสดุดีพระพุทธเจาดวยปฏิภาณ
[๕๙] ใครไดเห็นพระนราสภผูประเสริฐกวาเทวดา งามเหมือนดอกรก
ฟาขาว กําลังเสด็จดําเนินอยูท ี่ถนนแลว จะไมเลื่อมใสเลา ใคร
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ไดเห็นพระพุทธเจาผูกําจัดความมืดใหพนิ าศ ทรงชวยเหลือนรชน
ใหขามพนไปไดเปนอันมาก ยังโลกใหโชติชวงดวยแสงสวางคือ
พระญาณแลว จะไมเลื่อมใสเลา ใครไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายก
ของโลก กําลังเสด็จออกไปพรอมกับพระขีณาสพผูมีอํานาจตั้งแสน
ผูทรงรื้อขนสัตวไปเสียมากมายแลว จะไมเลื่อมใสเลา ใครไดเห็น
พระพุทธเจา ผูต ีกลองคือพระธรรม ทรงย่ํายีหมูเดียรถีย บันลือ
สีหนาทแลว จะไมเลื่อมใสเลา ทวยเทพพรอมดวยพรหม พากัน
มาจากเทวโลก ตราบเทาพรหมโลก แลวทูลถามปญหาอันลุมลึกกะ
พระพุทธเจาพระองคใด พระพุทธเจาพระองคนั้น ใครไดเห็น
เขาแลว จะไมเลื่อมใสเลา มนุษยพรอมดวยเทวดาประนมกรอัญชลี
แดพระพุทธเจาพระองคใด ยอมไดเสวยบุญดวยการประณมกร
อัญชลีนั้น พระพุทธเจาพระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไม
เลื่อมใสเลา ชนทั้งปวงมาประชุมหอมลอมพระผูมีปญญาจักษุ พระผู
มีปญญาจักษุพระองคใด ถูกบังคับแลวไมทรงหวั่นไหว พระผูมีปญญา
จักษุพระองคนั้น ใครไดเห็นแลว จะไมเลือ่ มใสเลา เมื่อพระนราสภ
พระองคใดเสด็จเขาพระนคร กลองเปนอันมากประโคมกึกกอง
คชสารที่ตกมันพากันบันลือ พระนราสภพระองคนั้น ใครไดเห็น
เขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา เมื่อพระนราสภพระองคใดเสด็จดําเนิน
ไปในถนน พระรัศมียอมสองสวางไสวทุกเมื่อ ที่ซึ่งลุมๆ ดอนๆ
ยอมสม่ําเสมอ พระนราสภพระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไม
เลื่อมใสเลา เมื่อพระพุทธเจาตรัสอยู ประชาสัตวในจักรวาลไดยิน
ทั่วกัน พระพุทธเจาพระองคใดยังสัตวใหรูชัดไดทั่วกัน พระพุทธเจา
พระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไมเลื่อมใสเลา ในกัปทีแ่ สน
แตกัปนี้ เราไดสดุดีพระพุทธเจาใด ดวยการสดุดีนั้น เราไมรูจัก
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ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสดุดี เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระ
พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสยัมปฏิภาณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน.
นิมิตตพยากรณิยเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการพยากรณนิมิต
[๖๐] ครั้งนั้น เราไดเขาไปปาหิมวันตบอกมนต ศิษย ๕,๔๐๐ คน ไดอุปฎ
ฐากเรา ศิษยเหลานั้นลวนเปนนักศึกษา รูจบไตรเพทถึงความเต็ม
เปยมในธรรมมีองค ๖ พวกเขาถือตัวจัดเพราะวิทยาของตน อยูใน
ปาหิมวันต เทพบุตรผูมียศใหญ เปนผูมีสติสัมปชัญญะ จุติจาก
ชั้นดุสิตอุบัติในครรภแหงมารดา เมื่อพระสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น
หมื่นโลกธาตุก็หวัน่ ไหว คนตาบอดก็มองเห็นได ในเมือ่ พระผูนํา
เสด็จอุบัติขึ้น พื้นพสุธานี้ทั้งสิ้นสั่นสะเทือน ๖ ประการ มหาชน
ไดสดับเสียงกึกกองแลว พากันแยมสรวล ชนทั้งปวงประชุมกัน
แลว ไดพากันไปยังสํานักของเรา ถามวาพืน้ พสุธานี้สั่นสะเทือน
จักมีผลเปนอยางไร ครั้งนั้น เราไดพยากรณแกเขาทั้งหลายวา อยา
กลัวเลยไมมภี ยั แกทานทั้งหลาย ทานทุกๆ คนจงเบาใจเถิด ความ
เกิดนี้ประกอบดวยสุขประโยชน พื้นพสุธาอันเหตุ ๘ ประการถูก
ตองแลว ยอมจะสั่นสะเทือน นิมิตยอมจะปรากฏโดยอาการเชน
เดียวกัน แสงสวางอันไพบูลยใหญโตก็เชนนั้น พระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด ผูมีจักษุ จักเสด็จอุบัติขึ้นอยางไมตองสงสัย เรายัง
ประชุมชนใหเขาใจดีแลว ไดบอกเบญจศีล พวกเขาไดสดับ
เบญจศีลแลวคิดวา การเสด็จอุบัติของพระพุทธเจา ยากทีจ่ ะหาได
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เปนผูเกิดอุพเพงคาปติ มีใจโสมนัส ยินดีรา เริง ในกัปที่ ๙๒ แต
กัปนี้ เราไดพยากรณนิมิตใด ดวยการพยากรณนิมิตนัน้ เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพยากรณ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนิมิตตพยากรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สาลกุสุมิยเถราปทาน๖. อวฏผลิยเถราปทาน
๒. จิตกปูชกเถราปทาน๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน
๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน ๘. มิลลักขุผลทายกเถราปทาน
๔. เสตุทายกเถราปทาน ๙. สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน
๕. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน๑๐. นิมิตตพยากณิยเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๗๒ คาถา.
จบ สาลปุปผิวรรคที่ ๔๗.
-----------------
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นฬมาลิวรรคที่ ๔๘
นฬมาลิยเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการถวายพวงดอกออ
[๖๑] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดังทองคํา ผูสมควรรับเครื่อง
บูชา เปนนายกของโลก กําลังเสด็จไปทางชายปาใหญ เราหยิบ
พวงดอกไมออ และออกไปในทันใดนั้น ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผู
ขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ณ ทีน่ ั้นเรามีจิตเลื่อมใสมีใจ
โสมนัส ไดเอาพวงดอกไมออ บูชาพระพุทธเจาผูเปนทักขิไณย
บุคคล มีความเพียรใหญ ทรงอนุเคราะหโลกทั้งสิ้น ในกัปที่ ๓๑
แตกัปนี้ เราไดดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนฬมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ นฬมาลิยเถราปทาน
มณิปูชกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการบูชาดวยแกวมณี
[๖๒] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมทั้งปวง ใครตอความ
สงบ ตรัสรูดวยพระองคเอง เสด็จไปในอากาศ สระใหญมอี ยู
ในที่ไมไกลปาหิมวันต ภพของเราอันบุญกรรมประกอบดีแลว มี
อยูในสระนั้น เราออกจากภพไดเห็นพระผูนําโลก ผูทรงรุงเรือง
เหมือนตนราชพฤกษ โชติชวงเหมือนดังกับไฟลุกโพลง เราได
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เห็นดอกไมชนิดหนึ่งที่มีในปาเปลี่ยว คิดวาจักบูชาพระผูน ําโลก
ทําจิตของตนใหเลื่อมใสแลว ไดถวายบังคมพระศาสดา เราหยิบ
แกวมณีที่ศรีษะของเรา บูชาพระผูนําดวยความปรารถนาวา ดวย
การเอาแกวมณีบูชานี้ขอจงมีวิบากอันดี พระศาสดาพระนามวา
ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยูใน
อากาศ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ขอความดําริของทานจงสําเร็จ
เถิด ทานจงไดสุขอันไพบูลย ดวยการบูชาแกวมณีนี้ ขอทานจง
ไดเสวยยศอันใหญหลวงเถิด พระพุทธเจาผูป ระเสริฐสุด พระนาม
วาปทุมุตระ ทรงตรัสรูดวยพระองคเอง ครั้นตรัสแกเราผูต ั้งจิต
ปรารถนาไวดงั นี้แลว ไดเสด็จไป เราไดเปนจอมเทพเสวยราช
สมบัติในเทวโลก ๖๐ กัป และไดเปนพระเจาจักรพรรดิหลายรอย
ครั้ง เมื่อเราเกิดเปนเทวดา ระลึกถึงบุญกรรมขึ้นมา แกวมณีอัน
สองแสงสวางใหเรา ยอมเกิดแกเรา เรามีนางเทพอัปสร ๘๖,๐๐๐
ซึ่งมีผาและเครื่องอาภรณอนั วิจิตร สวมตางหูแกวมณี เปนบริวาร
นางเทพอัปสรเหลานั้นมีหนาแฉลม มักยิ้มกอนเจรจา ตะโพกผาย
เอวบางออนแอน แวดลอมเราอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงการบูชา
ดวยแกวมณี ภัณฑะ คือ เครือ่ งประดับอันสําเร็จดวยทอง สําเร็จ
ดวยแกวมณี และสําเร็จดวยแกวทับทิม ยอมเปนของอันบุคคล
ทําดีแลวเพื่อเรา ตามที่เราตองการ เรือนยอดและถ้ําที่นารืน่ รมย
และที่นอนอันสูงคา ดังจะรูความประสงคของเรา ยอมเกิดตาม
ความปรารถนา ก็การที่ชนเหลาใดไดเขาไปฟง ชนเหลานัน้ ไดลาภ
ดีแลว การไดเขาไปฟงเปนบุญเขตของมนุษย เปนโอสถของ
สรรพสัตว ถึงกรรมที่เราผูไดเห็นพระผูนํา ก็ชื่อวาเปนอันทําไวดีแลว
เราเปนผูรอดพนจากวินิบาต เปนผูบรรลุบทอันไมหวั่นไหว เราเขา
ถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ แสงสวาง
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ยอมมีแกเราทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะการบูชาดวย
แกวมณีนนั้ เราจึงไดเสวยสมบัติ พบแสงสวาง คือ ญาณ เปนผู
บรรลุบทอันไมหวั่นไหว ในกัปที่แสนแตกปั นี้ เราเอาแกวมณี
บูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา
ดวยแกวมณี เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระมณิปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ มณิปูชกเถราปทาน.
อุกกาสติกเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการจุดคบเพลิงบูชา
[๖๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคพระนามวาโกสิกะ ประทับอยูที่ภูเขาจิตต
กูฏ พระองคเปนผูเพงพินจิ ยินดีในฌาน เปนผูตื่นแลว อภิรมย
ในวิเวก เปนมุนี ขาพระองคอันหมูนารีแวดลอมเขาไปในปาหิมวันต
ไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ ผูป านดังพระจันทรใน
วันเพ็ญ ครั้งนัน้ ขาพระองคถือเอาคบเพลิงรอยดวงแวดลอมพระ
พุทธเจาอยูตลอด ๗ วัน ๗ คืน ไดไปโดยวันที่ ๘ ขาพระองคมีจติ
เลื่อมใส ถวายบังคมพระสยัมภูพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ ผูไม
ทรงพายแพอะไรๆ เสด็จออกจากสมาบัติ แลวไดถวายภิกษา
อยางหนึ่ง ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงสัตว เชษฐบุรษุ ของโลก
ประเสริฐกวานรชน เพราะกรรมนั้น ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทพ
ชั้นดุสิต นี้เปนผลแหงภิกษาอยางหนึ่ง แสงสวางยอมมีแก
ขาพระองคทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ขาพระองคแผรัศมีไป
ไดโดยรอบรอยโยชน ในกัปที่ ๕๕ ขาพระองคไดเปนพระเจาจักร
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พรรดิผูเปนใหญในชมพูทวีป มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ชํานะ
แลว ครั้งนั้น พระนครของขาพระองค เปนเมืองมั่งคั่ง เจริญ
สรางสรรอยางสวยงาม ยาว ๓๐ โยชน กวาง ๒๐ โยชน พระนคร
ชื่อโศภนอันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให นครนั้นสงัดจากเสียง
๑๐ อยาง ประกอบดวยกังสดาลเสียงไพเราะ ในพระนครนั้นไมมี
เครือเถา ไม และดินเลย สําเร็จดวยทองคําลวนๆ ทีเดียว
โชติชวงอยูตลอดกาลเนืองนิตย พระนครนัน้ ลอมดวยกําแพง
๔ ชั้น ๓ ชั้น สําเร็จดวยแกวมณี สวนตรงกลางวิสสุกรรมเทพบุตร
ไดเนรมิตถองแถวตนตาลไว สระโบกขรณีตั้งหมื่นปกคลุมไปดวย
ปทุมและอุบล ดารดาษไปดวยบุณฑริกเปนตน หอมกรุนไปดวย
กลิ่นนานาชนิด ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ ขาพระองคไดทรงคบเพลิง
ใด ดวยกรรมนั้น ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ทรงคบเพลิงไว ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุกกาสติกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุกกาสติกเถราปทาน.
สุมนวีชนิยเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการพัดไมโพธิ์
[๖๔] เราเปนผูม ีใจโสมนัส จับพัดวีชนีพัดไมโพธิ์อันอุดม ที่ไมโพธิ์ของ
พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ซึ่งเปนไมสูงสุด ในกัปที่ ๙๑ แต
กัปนี้ เราไดพดั ไมโพธิ์อันอุดม ดวยการพัดไมโพธิ์นั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพัดไมโพธิ์ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระสุมนวีชนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สุมนวีชนิยเถราปทาน.
กุมมาสทายกเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายขนมกุมมาส
[๖๕] เราเห็นบาตรอันวางเปลาของพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
พระนามวาวิปส สี ผูเสด็จเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตอยู จึงใสขนม
กุมมาสจนเต็มบาตร ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายภิกษาใด ดวย
การถวายภิกษานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงขนมกุมมาส
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุมมาสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กุมมาสทายกเถราปทาน.
กุสัฏฐกทายกเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายหญาคา ๘ กํา
[๖๖] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายหญาคา ๘ กํา แดพระผูมี
พระภาคพระนามวากัสสปะ ผูมีบาปอันลอยเสียแลว มีพรหมจรรย
อันอยูจบแลว ในกัปนี้ นั่นเอง เราไดถวายหญาคา ๘ กํา ดวยการ
ถวายหญาคานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงหญาคา ๘ กํา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุสัฏฐกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กุสัฏฐกทายกเถราปทาน.
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คิริปุนนาคิยเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายดอกบุนนาคบูชา
[๖๗] ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาโสภิตะ ประทับอยูที่ภูเขาจิตตกูฏ
เราไดถือเอาดอกบุนนาคเขามาบูชาพระสยัมภู ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้
เราไดบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ... เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระคิริปุนนาคิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ คิริปุนนาคิยเถราปทาน.
วัลลิการผลทายกเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายแตง
[๖๘] ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุมนะ ประทับอยูในพระนคร
ตักกรา เราไดหยิบเอาผลไมวัลลิการะถวายแดพระสยัมภู ในกัปที่
๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไม
นั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวัลลิการผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ วัลลิการผลทายกเถราปทาน.
ปานธิทายกเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายรองเทา
[๖๙] พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐ
กวานรชน มีพระจักษุ เสด็จออกจากที่ประทับ สําราญกลางวันแลว
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เสด็จขึ้นถนน เราสวมรองเทาที่ทําอยางดีออกเดินทางไป ณ ที่นั้น
เราไดเห็นพระสัมพุทธเจางามนาดูนาชม เสด็จดําเนินดวยพระบาท
เปลา เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส ถอดรองเทาออกวางไวแทบ
พระบาท แลวกราบทูลวา ขาแตพระสุคต ผูเ ปนมหาวีรบุรุษ
เปนใหญเปนผูนําชั้นพิเศษ ขอเชิญสวมรองเทาเถิด ขาพระองค
จักไดผลแตรองเทาคูนี้ ขอความตองการของขาพระองคจงสําเร็จ
เถิด พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลก
ประเสริฐกวานรชน ทรงสวมรองเทาแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วาผูใด
เลื่อมใสถวายคูรองเทาแกเรา ดวยมือทั้งสองของตน เราจักพยากรณ
ผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว เทวดาทุกๆ องคไดทราบพระ
พุทธดํารัสแลว มาประชุมกัน ตางก็มีจิตปติ ดีใจ เกิดความโสมนัส
ประนมกรอัญชลี พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เพราะการถวายรองเทา
นี้แล ผูนี้จักเปนผูถึงความสุข จักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕
ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง และจักไดเปน
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได ในกัปซึ่งนับไมถวน
แตกัปนี้ สกุลโอกกากะจักสมภพ พระศาสดามีพระนามวาโคดม
จักเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก ผูนี้จกั เปนทายาทในธรรมของพระศาสดา
พระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวง
แลว จักเปนผูไ มมีอาสวะปรินิพพาน ผูนี้บงั เกิดในเทวโลกหรือใน
มนุษยโลก จักเปนผูมีปญญา จักไดยานอันเปรียบดวยยานของ
เทวดา ปราสาท วอ ชาง ที่ประดับประดาแลว และรถที่เทียม
แลวดวยมาอาชาไนย ยอมเกิดปรากฏแกเราทุกเมื่อแมเมือ่ เราออก
บวช ก็ไดออกบวชดวยรถ ไดบรรลุอรหัต เมื่อกําลังปลงผม นี้
เปนลาภของเรา เราไดดีแลว คือ การคาขายเราไดประกอบถูกทาง
แลว เราถวายรองเทาคูหนึ่งจึงไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว ในกัปอัน
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ประมาณมิไดแตกัปนี้ เราไดถวายรองเทาใด ดวยการถวายรองเทา
นั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงรองเทา เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปานธิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปานธิทายกเถราปทาน.
ปุฬินจังกมิยเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการขนทรายใสที่จงกรม
[๗๐] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ เราเที่ยวหาเนื้อสมันอยูในอรัญราวปา
ไดพบที่จงกรม เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส กอบเอาทรายใสพกมา
โรยลงในที่จงกรมของพระสุคตเจาผูมีสิริ ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้
เราไดโรยทราย ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
ทราย เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปุฬนิ จังกมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปุฬินจังกมิยเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. นฬมาลิยเถราปทาน๖. กุสัฏฐกทายกเถราปทาน
๒. มณิปูชกเถราปทาน ๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน
๓. อุกกาสติกเถราปทาน ๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน
๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน ๙. ปานธิทายกเถราปทาน
๕. กุมมาสทายกเถราปทาน ๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๙๕ คาถา.
จบ นฬมาลิวรรคที่ ๔๘.
----------------
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ปงสุกุลสวรรคที่ ๔๙
ปงสุกุลสัญญกเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกุล
[๗๑] พระผูมีพระภาคผูสยัมภู ผูนําของโลกพระนามวาติสสะ ไดเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว พระพิชิตมารทรงวางบังสุกุลจีวรไวแลว เสด็จเขาพระวิหาร
เราสะพายธนูที่มีสายและกระบอกน้ํา ถือดาบเขาปาใหญ ครั้งนั้น
เราไดเห็นบังสุกุลจีวรซึ่งแขวนอยูบนยอดไมในปานัน้ จึงวางธนูลง
ณ ที่นั้นเอง ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ
โสมนัส และมีปติเปนอันมาก ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
แลวไดไหวบังสุกุลจีวร ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดไหวบงั สุกุลจีวร
ใด ดวยการไหวบังสุกุลจีวรนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การไหว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปงสุกุลสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปงสุกุลสัญญกเถราปทาน.
พุทธสัญญกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการเกิดพุทธสัญญา
[๗๒] เราเปนคนเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ชํานาญในคัมภีร
ทํานายมหาปุรสิ ลักษณะ คัมภีรอิติหาสะ พรอมดวยคัมภีรน ิฆัณฑุ
ศาสตร และคัมภีรเกฏภศาสตร ครั้งนั้นพวกศิษยมาหาเราปานดัง
กระแสน้ํา เราไมเกียจคราน บอกมนตแกศษิ ยเหลานั้นทั้งกลางวัน
และกลางคืน ในกาลนัน้ พระสัมพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ
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เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคทรงกําจัดความมืดมิดใหพนิ าศแลว ยัง
แสงสวางคือ พระญาณ ใหเปนไป ครั้งนัน้ ศิษยของเราคนหนึ่งได
บอกแกศษิ ยทงั้ หลายของเรา พวกเขาไดฟงความนั้น จึงไดบอกแก
เรา เราคิดวาพระสัพพัญญพุทธเจา ผูเปนนายกของโลก เสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว ชนยอมอนุวัตรตามพระพุทธเจาพระองคนั้น เราไมมีลาภ
พระพุทธเจาทัง้ หลายเปนผูมกี ารอุบัติเลิศลอย มีจักษุ ทรงยศใหญ
ไฉนหนอเราพึงเขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนผูนาํ โลก เรา
ถือหนังเสือผาเปลือกไมกรอง และคนโทน้าํ ของเราแลวออกจาก
อาศรม เชิญชวนพวกศิษยวา ความเปนผูนาํ ของโลกหาไดยาก
เหมือนกับดอกมะเดื่อ กระตายในดวงจันทร หรือเหมือนกับน้ํานมกา
ฉะนั้น พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว แมความเปนมนุษยก็
หาไดยากและเมื่อความเปนผูน ําโลก และความเปนมนุษยทั้งสอง
อยางมีอยูการไดฟงธรรมก็หาไดยาก พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
พวกเราจักไดดวงตาอันเปนของพวกเรา มาเถอะทานทั้งหลาย เราจัก
ไปยังสํานักของพระพุทธเจาดวยกันทุกคน ศิษยทุกคนแบกคนโทน้ํา
นุงหนังเสือทั้งเล็บ พวกเขาเต็มไปดวยภาระคือชฎา พากันออกไป
จากปาใหญ ในครั้งนั้น พวกเขามองดูประมาณชั่วแอก แสวงหา
ประโยชนอันสูงสุด เดินมาเหมือนลูกชาง เปนผูไมสะดุง ประหนึ่ง
ไกรสรสีหราช ฉะนั้น เขาทั้งหลายไมมีความสะดุง หมดความละโมภ
มีปญญา มีความประพฤติสงบ เมื่อเสาะแสวงหาโมกขธรรม ได
พากันเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราเกิดปวยเจ็บขึ้นใน
ประเทศประมาณหนึ่งโยชนครึ่ง เราระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุดแลว ตายทีป่ ระเทศนั้น ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดสญ
ั ญาใดใน
กาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
สัญญาในพระพุทธเจา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระพุทธสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ พุทธสัญญกเถราปทาน.
ภิสทายกเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการถวายเหงาบัวกับน้ําผึ้ง
[๗๓] ครั้งนั้น เราลงสูสระโบกขรณีที่ชางนานาชนิดเสพแลว ถอนเหงาบัว
ในสระน้ํา เพราะเหตุจะกิน สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระนามวา
ปทุมุตระ ผูตื่นแลว ทรงผากําพลสีแดง สลัดผาบังสุกุลเหาะไปใน
อากาศ เวลานัน้ เราไดยินเสียงจึงแหงนขึ้นไปดู ไดเห็นพระผูนําโลก
เรายืนอยูใ นสระโบกขรณีนนั่ แหละ ไดทูลออนวอนพระผูนําโลกวา
น้ําผึ้งกําลังไหลออกจากเกษรบัว น้ํานมและเนยใสกําลังไหลจาก
เหงาบัว ขอพระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ โปรดทรงรับเพื่อ
อนุเคราะหแกขาพระองคเถิด ลําดับนั้นพระสัมพุทธเจาผูศาสดา
ทรงประกอบดวยพระกรุณา มียศใหญ มีพระปญญาจักษุ เสด็จลง
จากอากาศมารับภิกษาของเรา เพื่อความอนุเคราะห ครั้นแลวได
ทรงทําอนุโมทนาแกเราวา แนะทานผูมีบุญใหญ ทานจงเปนผูมีความ
สุขเถิด คติจงสําเร็จแกทาน ดวยการใหเหงาบัวเปนทานนี้ ทานจง
ไดสุขอันไพบูลยเถิด ครั้นพระสัมพุทธชินเจาพระนามวาปทุมุตระ
ตรัสฉะนี้แลว ไดทรงรับภิกษาแลว เสด็จไปในอากาศ ลําดับนั้น เรา
เก็บเหงาบัวจากสระนั้น กลับมายังอาศรม วางเหงาบัวไวบนตน
ไม ระลึกถึงทานของเรา ครั้งนั้น ลมพายุใหญตั้งขึ้นแลวพัดปาให
สั่นสะเทือน อากาศดังลั่นในเมื่อฟาผา ลําดับนั้นอสนีบาต
ไดตกลงบนศรีษะของเรา ในการนั้น ก็เราเปนผูนั่งตายอยู ณ ที่นนั้
เราเปนผูประกอบดวยบุญกรรม เขาถึงสวรรคชั้นดุสิต ซากศพของ
เราตกไป สวนเรารื่นรมยอยูในเทวโลก นางเทพอัปสร ๘๔,๐๐๐
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นาง ลวนประดับประดาสวยงาม ตางก็บํารุงเราทั้งเชาเย็น นี้เปน
ผลแหงการถวายเหงาบัว ครัง้ นั้น เรามาสูกาํ เนิดมนุษย เปนผูถึง
ความสุข ความบกพรองในโภคทรัพย ไมมีแกเราเลย นีก้ ็เปนผล
แหงการถวายเหงาบัว เราอันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวา
ทวยเทพ ผูคงที่ พระองคนั้นทรงอนุเคราะหแลว จึงเปนผูสิ้น
อาสวะทั้งปวง บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราได
ถวายภิกษาใดในกาลนัน้ ดวยการถวายภิกษานั้น เราไมรจู ักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระภิสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ภิสทายกเถราปทาน.
ญาณถวิกเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการสรรเสริญพุทธญาณ
[๗๔] เราสรางอาศรมอยางสวยงามไว ณ ทิศทักษิณแหงภูเขาหิมวันต ครั้ง
นั้น เราเสาะหาประโยชนอนั สูงสุด จึงอยูใ นปาใหญ เรายินดีดวย
ลาภและความเสื่อมลาภ คือ ดวยเหงามันและผลไม ไมเบียดเบียน
ใครๆ เที่ยวไป เราอยูคนเดียว ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวา
สุเมธะ เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก พระองคกําลังรื้อขนมหาชน
ประกาศสัจจะอยู เรามิไดสดับขาวพระสัมพุทธเจา ถึงใครๆ ที่จะ
บอกกลาวใหเรารูก็ไมมี เมื่อลวงไปได ๘ ป เราจึงไดสดับขาวพระ
นายกของโลก เรานําเอาไฟและฟนออกไปเสียแลว กวาดอาศรม ถือ
เอาหาบสิ่งของออกจากปาไป ครั้งนั้น เราพักอยูใ นบานและนิคม
แหงละคืน เขาไปใกลพระนครจันทวดีโดยลําดับ สมัยนัน้ พระผู
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มีพระภาคผูนําของโลกพระนามวาสุเมธะ กําลังรื้อขนสัตวเปนอัน
มาก ทรงแสดงอมตบท เราไดผานหมูชนไปถวายบังคมพระชินเจา
ผูเสด็จมาดี ทําหนังสัตวเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวสรรเสริญพระผูนํา
ของโลกวา พระองคเปนพระศาสดาประหนึ่งยอด เปนธงชัยและ
เปนเสายัญของหมูสัตว เปนที่ยึดหนวง เปนที่พึ่ง และเปนที่เกาะ
ของหมูสัตว เปนผูสูงสุดกวาสัตว.
จบ ภาณวารที่ ๒๑
พระองคเปนผูฉ ลาด เปนนักปราชญในทัสนะ ทรงชวยประชุมชน
ใหขามพนไปได ขาแตพระมุนี ผูอื่นที่จะชวยใหสัตวขามพนไปได
ยิ่งไปกวาพระองค ไมมีในโลก สาครแสนลึกสุด ก็พึงอาจที่จะ
ประมาณไดดว ยปลายหญาคา ขาแตพระสัพพัญู สวนพระญาณ
ของพระองค ใครๆ ไมอาจจะประมาณไดเลย แผนดินก็อาจที่จะวาง
ในตาชั่งแลวกําหนดได ขาแตพระองคผูมีจกั ษุ แตสิ่งที่เสมอกับ
พระปญญาของพระองคไมมเี ลย อากาศก็อาจจะวัดไดดว ยเชือก
และนิว้ มือ ขาแตพระสัพพัญู สวนศีลของพระองค ใครๆ ไม
อาจจะประมาณไดเลยน้ําในมหาสมุทร อากาศ และพืน้ ภูมิภาค
๓ อยางนี้ประมาณเอาได ขาแตพระองคผมู จี ักษุ พระองคยอมเปน
ผูอันใครๆ จะประมาณเอาไมได เรากลาวสรรเสริญพระสัพพัญู
ผูมีพระยศใหญ ดวยคาถา ๖ คาถาแลว ประนมกรอัญชลี ยืนนิ่ง
อยูในเวลานั้น พระพุทธเจาผูม ีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน เปน
เมธีชั้นดี เขาขนานพระนามวาสุเมธะ ประทับนั่งในทามกลาง
พระภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้ า ผูใดมีใจเลือ่ มใส
ไดกลาวสรรเสริญญาณของเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลาย
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จงฟงเรากลาว ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก ๗๗ กัป จักเปนจอม
เทวดาเสวยราชสมบัติอยูในเทวโลก ๑,๐๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิเกินรอยครั้ง และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน
ไพบูลย โดยคณนานับมิได เขาเปนเทวดาหรือมนุษย จักเปนผู
ตั้งมั่นในบุญกรรม จักเปนผูม ีความดําริแหงใจไมบกพรอง มี
ปญญากลา ในสามหมื่นกัป พระศาสดามีพระนามวาโคตมะ ซึ่ง
สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผูนี้จัก
ไมมีความกังวล ออกบวชเปนบรรพชิต จักบรรลุอรหัต แตอายุ
๗ ขวบ ในระหวางเวลาที่เราระลึกถึงตน และไดบรรลุศาสนธรรม
เจตนาที่ไมนารื่นรมยใจ เราไมรูจักเลย เราทองเที่ยวไปเสวยสมบัติ
ในภพนอยภพใหญ ความบกพรองในโภคทรัพยไมมีแกเราเลย นี้
เปนผลในการสรรเสริญพระญาณ ไฟ ๓ กอง เราดับสนิทแลว
เราถอนภพทั้งปวงขึ้นหมดแลว เราเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยางแลว
บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก ในกัปที่สามหมื่น เราไดสรรเสริญพระญาณ
ใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหง
การสรรเสริญพระญาณ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระญาณถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ญาณถวิกเถราปทาน.
จันทนมาลิยเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายแกนจันทนและดอกรัง
[๗๕] เราละเบญจกามคุณอันนารัก นารื่นรมยใจ และละทรัพยประมาณ
๘๐ โกฏิแลว บวชเปนบรรพชิต ครั้นบวชแลว ไดเวนการทํา
ความชั่วดวยกาย ละความประพฤติชั่วดวยวาจา อยูแทบฝงแมน้ํา
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พระพุทธเจาผูป ระเสริฐสุด ไดเสด็จมาหาเราผูอยูคนเดียว เราไม
รูจักวาเปนพระพุทธเจา เราไดทําปฏิสันถาร ครั้นทําปฏิสันถาร
แลว จึงไดทูลถามถึงพระนามและพระโคตรวา ทานเปนเทวดา
หรือคนธรรพ หรือเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปนใคร หรือเปน
บุตรของใคร หรือเปนทาวมหาพรหม มาในที่นี้ ยอมสวางไสว
ไปทั่วทิศ เหมือนพระอาทิตยอุทัยฉะนั้นขาแตทานผูนิรทุกข
จักรมีกําพันหนึ่งปรากฏที่เทาของทาน ทานเปนใคร หรือเปนบุตร
ของใคร เราจะรูจักทานอยางไร ขอทานจงบอกชื่อและโคตรบรรเทา
ความสงสัยของเราเถิด. พระพุทธเจาตรัสตอบวา เราไมใชเทวดา
ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ และความเปนพรหมก็หา
มีแกเราไม เราสูงสุดกวาพรหมเหลานัน้ ลวงวิสัยของพรหมเหลา
นั้น เราไดทําลายเครื่องผูกพันคือกามไดแลว เผากิเลสเสียหมดสิ้น
บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแลว เราไดสดับพระดํารัสของพระองค
แลว จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี ถาพระองคเปนพระ
สัพพัญูพุทธเจา ขอเชิญพระองคประทับนั่งเถิด ขาพระองคจะขอ
บูชาพระองค ขอพระองคจงทําที่สุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด
เราไดลาดหนังสัตวถวายพระศาสดาแลว พระผูมีพระภาคประทับนั่ง
เหนือหนังสัตวนั้น ดังสีหราชนั่งอยูที่ซอกภูเขา ฉะนัน้ เรารีบขึ้น
ภูเขาเก็บเอาผลมะมวง ดอกรังอันสวยงามและแกนจันทนอันมีคา
มาก เรารีบกอบเอาทั้งหมดเขาไปเฝาพระผูนําของโลก ถวายผลไม
แดพระพุทธเจา แลวเอาดอกรังบูชา ก็เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส
มีปติอันไพบูลย ไดเอาแกนจันทนลูบไลแลว ถวายบังคมพระศาสดา
พระผูนําของโลกพระนามวาสุเมธะ ประทับนั่งบนหนังสัตว เมื่อ
จะยังเราใหรื่นเริง ไดทรงพยากรณกรรมของเราในครั้งนัน้ วา ดวย
การถวายผลไมกับของหอมและดอกไมทงั้ สองอยางนี้ ผูนี้จักรื่นรมย
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อยูในเทวโลก ๒,๕๐๐ กัป เขาจักเปนผูมีความดําริทางใจไมบกพรอง
ยังอํานาจใหเปนไป ในกัปที่ ๒๖,๐๐๐ จักไปสูความเปนมนุษย
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงมหิทธิฤทธิ์ มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เปน
ขอบเขต วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตพระนครอันมีนามวาเวกระให
พระนครนั้นจักสําเร็จดวยทองลวนๆ ประดับประดาดวยรัตนะนานา
ชนิด เขาจักทองเที่ยวไปยังกําเนิดทั้งหลายโดยอุบายนี้เทียว เขาจัก
เปนผูถึงความสุขในทุกภพ คือ ในความเปนเทวดาหรือมนุษย เมื่อ
ถึงภพสุดทายเขาจักเปนบุตรพราหมณ จักออกบวชเปนบรรพชิต
จักเปนผูไมมวี ญ
ิ ญัติปจจัย ไมมีอาสวะปรินิพพาน พระสัมพุทธเจา
พระนามวาสุเมธะ ผูนําของโลก ครั้นตรัสดังนี้ เมื่อเรากําลังเพงมอง
อยู ไดเสด็จเหาะไปในอากาศ ดวยกรรมทีก่ ระทําไวดีแลวนั้นและ
ดวยความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลวไดเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต
จุติจากดุสิตแลว ไปเกิดในครรภของมารดา ในครรภที่เราอยู ไมมี
ความบกพรองดวยโภคทรัพยแกเราเลย เมือ่ เรายังอยูในครรภของ
มารดา ขาว น้าํ โภชนาหาร เกิดตามความปรารถนาแกมารดาของ
เราตามชอบใจ เราออกบวชเปนบรรพชิตอายุ ๕ ขวบ เมื่อปลงผม
เสร็จเราก็ไดบรรลุอรหัต เราคนหาบุรพกรรมอยู ก็มิไดเห็นโดย
อุรประเทศ เราระลึกถึงกรรมของเราในสามหมื่นกัปได ขาแต
พระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
ขาพระองคอาศัยคําสั่งสอนของพระองค จึงไดบรรลุบทอันไม
หวั่นไหว ในกัปที่สามหมื่น เราบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยการบูชานั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระจันทนมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ จันทนมาลิยเถราปทาน.
ธาตุปูชกเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
[๗๖] เมื่อพระโลกนาถผูนําของโลกพระนามวาสิทธัตถะปรินิพพานแลว
เราไดนําพวกญาติของเรามาทําการบูชาพระธาตุ ในกัปที่ ๙๔ แตกปั นี้
เราไดบูชาพระธาตุใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการบูชาพระธาตุ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระธาตุปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ธาตุปูชกเถราปทาน.
ปุฬินุปปาทกเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการกอเจดียทราย
[๗๗] เราเปนดาบสชื่อเทวละ อาศัยอยูที่ภูเขาหิมพานต ทีจ่ งกรมของเรา
เปนที่อันอมนุษย เนรมิตให ณ ภูเขานั้น ครัง้ นั้นเรามุนมวยผม
สะพายคนโทน้ํา เมื่อจะแสวงหาประโยชนอันสูงสุด ไดออกจากปา
ใหญไป ครั้งนัน้ ศิษย ๘,๔๐๐๐ คน อุปฏฐากเรา เขาทั้งหลาย
ขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยูในปาใหญ เราออกจากอาศรมกอ
พระเจดียทรายแลวรวบรวมเอาดอกไมนานาชนิดมาบูชาพระเจดียนนั้
เรายังจิตใหเลือ่ มใสในพระเจดียน ั้นแลว เขาไปสูอาศรม พวกศิษย
ไดมาประชุมพรอมกันทุกคนแลว ถามถึงความขอนี้วา ขาแต
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ทานผูประเสริฐ สถูปที่ทานนมัสการกอดวยทราย แมขาพเจา
ทั้งหลายก็อยากจะรู ทานอันขาพเจาทั้งหลายถามแลวขอจงบอกแก
ขาพเจาทั้งหลาย.
เราตอบวา พระพุทธเจาทั้งหลายผูมีพระจักษุ มียศใหญ ทานทั้งหลาย
ไดพบแลวในบทมนตของเรามิใชหรือ เรานมัสการพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุดมียศใหญเหลานัน้ .
ศิษยเหลานั้นไดถามอีกวา พระพุทธเจาผูมคี วามเพียรใหญรู
ไญยธรรมทั้งปวง ทรงเปนผูนําโลกเหลานั้น เปนเชนไร มีคุณเปน
อยางไร มีศีลเปนอยางไร พระพุทธเจาผูมพี ระยศใหญเหลานั้นเปน
ดังฤา.
เราไดตอบวา พระพุทธเจาทัง้ หลาย มีพระมหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการ มีพระทนตครบ ๔๐ ทัศ มีดวงพระเนตรดังตาแหง
โคและเหมือนผลมะกล่ํา อนึ่ง พระพุทธเจาเหลานั้นเมื่อเสด็จดําเนิน
ไป ก็ยอมทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก พระชานุของพระองคไม
ลั่น ใครๆ ไมไดยินเสียงที่ตอ อนึ่ง พระสุคตทั้งหลาย เมื่อ
เสด็จดําเนินไป ยอมไมรีบรอนเสด็จดําเนินไป ทรงกาวพระบาท
เบื้องขวากอน นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย และ
พระพุทธเจาเหลานั้น เปนผูไ มหวาดกลัว เปรียบเหมือน
ไกรสรมฤคราช ฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น ไมทรงยกพระองค
และไมทรงขมขี่สัตวทั้งหลาย ทรงหลุดพนจากการถือตัว และดู
หมิ่น ทานเปนผูมีพระองคเสมอในสัตวทั้งปวง พระพุทธเจา
ทั้งหลายเปนผูไ มทรงยกพระองค นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย และพระพุทธเจาทัง้ หลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นพระองค
ทรงแสดงแสงสวาง ทรงประกาศวิการ ๖ทัว่ พื้นแผนดินนีท้ ั้งสิ้น
ทั้งพระองคทรงเห็นนรกดวย ครั้งนั้น ไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนให
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ตก นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย พระพุทธเจาผูมหานาค
เหลานั้น เปนเชนนี้ พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลานั้น ไมมีใคร
เทียมเทา พระตถาคตทั้งหลาย เปนผูมีพระคุณหาประมาณมิได ใครๆ
ไมเกินพระองคไปโดยเกียรติคุณ.
ศิษยทุกคนเปนผูมีความเคารพ ชื่นชมถอยคําของเรา ตางไดปฏิบัติ
เชนนั้น ตามสติกําลัง พวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของตน
เชื่อฟงถอยคําของเรา มีฉันทะอัธยาศัยนอมไปในความเปน
พระพุทธเจา พากันบูชาพระเจดียทราย ในกาลนั้น เทพบุตรผูมียศ
ใหญ จุติจากชัน้ ดุสิต บังเกิดในพระครรภของพระมารดา หมื่น
โลกธาตุหวั่นไหว เรายืนอยูใ นที่จงกรมไมไกลอาศรม ศิษยทุกคน
ไดมาประชุมพรอมกันในสํานักของเรา ถามวา แผนดินบันลือลั่น
ดุจโคอุสภะ คํารณดุจมฤคราช รองดุจจระเข จักมีผลเปนอยางไร.
เราตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดที่เราประกาศ ณ ที่ใกล
พระสถูปคือกองทราย บัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีโชค เปน
ศาสดา พระองคนั้น เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว.
เราแสดงธรรมกถาแกพวกศิษยเหลานั้นแลว กลาวสดุดีพระมหามุนี
สงศิษยของตนไปแลว นั่งขัดสมาธิ ก็เราเปนผูสิ้นกําลังหนอ
เจ็บหนัก ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทํากาลกิริยา ณ
ที่นั้นเอง ครั้งนั้น ศิษยทุกคนพรอมกันทําเชิงตะกอนแลว ยกซาก
ศพของเราขึ้นเชิงตะกอน พวกเขาลอมเชิงตะกอน ประนมอัญชลี
เหนือเศียร อันลูกศรคือ ความโศกครอบงํา ชวนกันมาคร่ําครวญ
เมื่อศิษยเหลานั้นพิไรรําพันอยู เราไดไปใกลเชิงตะกอน สั่งสอน
พวกเขาวา เราคืออาจารยของทาน แนะทานผูมีปญญาดีทั้งหลาย
ทานทั้งหลายอยาไดเศราโศกเลย ทานทั้งหลายควรเปนผูไม
เกียจคราน พยายามในประโยชนของตน ทัง้ กลางคืนและกลางวัน
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ทานทั้งหลายอยาไดประมาท ควรทําขณะเวลาใหถึงเฉพาะ เราพร่ํา
สอนศิษยของตนแลวกลับไปยังเทวโลก เราไดอยูในเทวโลกถึง
๑๘ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และไดเสวยราช
สมบัติในเทวโลกเกินรอยครัง้ ในกัปที่เหลือ เราไดทองเที่ยวไป
อยางสับสน แตก็ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการกอเจดียทราย
ในเดือนที่ดอกโกมุทบาน ตนไมเปนอันมากตางก็ออกดอกบานฉันใด
เราก็เปนผูอันพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญใหบานแลวในสมัย
ฉันนั้นเหมือนกัน ความเพียรของเรานําธุระนอยใหญไป นําเอา
ธรรมที่เปนแดนเกษมจากโยคะมา เราตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัด
เชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราได
สรรเสริญพระพุทธเจาใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปุฬนิ ุปปาทกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปุฬินุปปาทกเถราปทาน.
ตรณิยเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการทอดตนเปนสะพาน
[๗๘] ก็พระผูม ีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี ผูเปนพระสยัมภูเปนนายก
ของโลก เปนพระตถาคต ไดเสด็จไปที่ฝงแมน้ําวินดา เราเปนเตา
เที่ยวไปในน้ํา ออกไปจากน้ําแลว ประสงคจะเชิญพระพุทธเจาเสด็จ
ขามฟาก จึงเขาไปเฝาพระองค ผูนายกของโลก (กราบทูลวา)
ขอเชิญพระพุทธเจา ผูเปนพระมหามุนีพระนามวาอัตถทัสสี เสด็จขึ้น
หลังขาพระองคเถิด ขาพระองคจะใหพระองคเสด็จขามฟาก ขอ
พระองคโปรดทรงทําที่สุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด พระพุทธเจา
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ผูมีพระยศใหญพระนามวาอัตถทัสสี ทรงทราบถึงความดําริของเรา
จึงไดเสด็จขึ้นหลังเราแลวประทับยืนอยู ความสุขของเราในเวลาที่นึก
ถึงตนได และในเวลาถึงความเปนผูรูเดียงสา หาเหมือนกับเมื่อพื้น
พระบาทสัมผัสไม พระสัมพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมีพระยศ
ใหญ เสด็จขึ้นประทับยืนที่ฝง แมน้ําแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
เราขามกระแสคงคา ชั่วเวลาประมาณเทาจิตเปนไป ก็พระยาเตาผูมี
บุญนี้ สงเราขามฟาก ดวยการสงพระพุทธเจาขามฟากนี้ และดวย
ความเปนผูมีจติ เมตตา เขาจักรื่นรมยอยูใ นเทวโลกตลอด๑,๘๐๐ กัป
จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้ เปนผูอันกุศลมูลตักเตือนแลว นั่ง ณ
อาสนะอันเดียวจักขามพนกระแสน้ํา คือ ความสงสัยได พืชแมนอย
แตเขาเอาหวานลงในเนื้อนาดี เมื่อฝนยังอุทกธารใหตกอยูโดยชอบ
ผลยอมทําชาวนาใหยินดี แมฉันใด พุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธ
เจาทรงแสดงไวนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เมื่อบุญเพิ่มอุทกธารโดยชอบ
ผลจักทําเราใหยินดี เราเปนผูมีตนอันสงไปแลวเพื่อความเพียร เปน
ผูสงบระงับ ไมมีอุปธิ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว ยอมเปนผูไม
มีอาสวะอยู ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราไดทํากรรมใด ในกาลนัน้ ดวย
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสงพระพุทธเจาขาม
ฟาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระตรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ตรณิยเถราปทาน.
ธัมมรุจิเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงความพอใจในธรรม
[๗๙] ในเวลาที่พระพุทธเจาผูพิชิตมารพระนามวาทีปงกร ทรงพยากรณ
สุเมธดาบสวา ในกัปจากกัปนี้ไปนับไมถว น ดาบสนี้จักเปนพระ-
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พุทธเจา พระมารดาบังเกิดเกลาของดาบสนี้จักทรงพระนามวามายา
พระบิดาจักทรงพระนามวาสุทโธทนะ ดาบสนี้จักชื่อวาโคดม ดาบส
นี้จักเริ่มตั้งความเพียรทําทุกกรกิริยาแลว จักเปนพระสัมพุทธเจา
ผูมียศใหญ ตรัสรูที่ควงไมอัสสัตถพฤกษ พระอุปติสสะและพระ
โกลิตะจักเปนพระอัครสาวก ภิกษุอุปฏฐากชื่อวาอานนท จักบํารุง
ดาบสนี้ ผูเปนพระพิชิตมาร นางภิกษุณีชื่อวาเขมาและอุบลวรรณา
จักเปนอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและเศรษฐีชาวเมืองอาฬวี จักเปน
อัครอุบาสิกา ไมโพธิ์ของนักปราชญผูนี้เรียกวาอัสสัตถพฤกษ
มนุษยและเทวดาไดสดับพระดํารัสของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ ซึ่งจะหาใครเสมอเหมือนมิได ตางก็เปนผูเบิกบาน
ประนมอัญชลีถวายนมัสการ เวลานั้น เราเปนมานพชื่อเมฆะ เปน
นักศึกษา ไดสดับคําพยากรณอันประเสริฐซึ่งสุเมธดาบส ของ
พระมหามุนี เราเปนผูคุนเคยในสุเมธดาบสผูเปนที่อยูแหงกรุณา
และไดบวชตามสุเมธดาบส ผูเปนวีรบุรุษนั้น ผูออกบวชอยู เปนผู
สํารวมในพระปาติโมกขและอินทรีย ๕ เปนผูมีอาชีวะหมดจด มี
สติ เปนนักปราชญ กระทําตามคําสอนของพระพิชิตมาร เราเปน
ผูอยูเชนนี้ ถูกบาปมิตรบางคนชักชวนในอนาจาร ถูกกําจัดจากหน
ทางอันชอบ เปนผูตกอยูในอํานาจแหงวิตก จึงไดหลีกไปจากพระ
ศาสนา ภายหลังถูกมิตรอันนาเกลียดนั้น ชักชวนใหฆามารดา
เรามีใจอันชัว่ ชาไดทําอนันตริยกรรมฆามารดา เราจุติจากอัตภาพนั้น
แลว เกิดในอเวจีมหานรกอันแสนทารุณ เราไปสูวินิบาตถึงความ
ลําบากทองเที่ยวไปนาน ไมไดเห็นสุเมธดาบสผูเปนนักปราชญผู
ประเสริฐกวานระอีก ในกัปนี้ เราเกิดเปนปลาติมิงคละ อยูในมหา
สมุทร เราเห็นเรือในสาครเขาจึงเจาไปเพื่อจะกิน พวกพอคาเห็น
เราก็กลัว ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราไดยนิ เสียงกึกกอง
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วาโคตโม ที่พอคาเหลานั้นเปลงขึ้น จึงนึกถึงสัญญาเกาขึ้นมาได ตอ
จากนั้น ไดทํากาลกิริยา เกิดในสัญชาติพราหมณ ในสกุลอันมั่งคั่ง
ณ พระนครสาวัตถี เราชื่อวาธัมมรุจิ เปนคนเกลียดบาปกรรม
ทุกอยาง พออายุได ๗ ขวบ ก็ไดพบพระพุทธองคผูสองโลกให
โชติชวง จึงไดไปยังพระมหาวิหารเชตวัน แลวบวชเปนบรรพชิต
เราเขาเฝาพระพุทธเจา ๓ ครั้งตอคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง ครั้งนั้น พระ
องคผูเปนพระมหามุนี ทอดพระเนตรเห็นเราเขา จึงไดตรัสวา ดูกร
ธัมมรุจิ ทานจงระลึกถึงเรา ลําดับนั้น เรากราบทูลบุรพกรรมอยาง
แจมแจงกะพระพุทธเจาวา
เพราะปจจัยแหงความบริสุทธิ์ในปางกอน ขาพระองคจึงมิ
ไดพบพระองค ผูทรงพระลักษณะแหงบุญตั้งรอย เสียนาน
วันนี้ ขาพระองคไดเห็นแลวหนอ ขาพระองคเห็นพระ
สรีระของพระองค อันหาสิ่งอะไรเปรียบมิได ขาพระองค
ตามหาพระองคมานานนักแลว ตัณหานี้ขาพระองคทําให
เหือดแหงไปโดยไมเหลือดวยอินทรียสิ้นกาลนาน ขาพระ
องคชําระนิพพานใหหมดมลทินได โดยกาลนาน ขาแต
พระมหามุนี นัยนตาอันสําเร็จดวยญาณ ถึงความพรอม
เพรียงกับพระองคไดก็สิ้นเวลานานนัก ขาพระองคพินาศ
ไปเสีย ในระหวางอีกเปนเวลานาน วันนี้ ไดสมาคมกับ
พระองคอีก ขาแตพระโคดม กรรมที่ขาพระองคทําไว
จะไมพนิ าศไปเลย.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระธัมมรุจิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ธัมมรุจิเถราปทาน.
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สาลมัณฑปยเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการสรางมณฑปดอกรังเปนพุทธบูชา
[๘๐] เราเขาถึงปารัง สรางอาศรมอยางสวยงาม มุงบังดวยดอกรัง ครั้ง
นั้น เราอยูใ นปา ก็แตพระผูมีพระภาคผูสยัมภูเอกอัครบุคคลตรัสรู
ดวยพระองคเอง พระนามวาปยทัสสี ทรงประสงคความสงัด จึง
ไดเสด็จเขาสูป ารัง เราออกจากอาศรมไปปาเที่ยวแสวงหามูลผลปา
ณ เวลานัน้ ณ ที่นั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวาปยทัสสี
ผูมีพระยศใหญประทับนั่งเขาสมาบัติรุงโรจนอยูในปาใหญ เราปก
เสา ๔ เสา ทําปรําอยางเรียบรอย แลวเอาดอกรังมุงเหนือพระ
พุทธเจา เราทรงปรําซึ่งมุงดวยดอกรังไว ๗ วัน ยังจิตใหเลื่อมใส
ในกรรมนั้น ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด สมัยนั้น
พระผูมีพระภาคผูอุดมบุรุษ เสด็จออกจากสมาธิประทับนั่งทอดพระ
เนตรดูเพียงชั่วแอก สาวกของพระศาสดาพระนามวาปยทัสสี ชื่อ
วาวรุณ กับพระอรหันตขีณาสพแสนองคไดมาเฝาพระศาสดาผูนํา
ชั้นพิเศษ สวนพระผูมีพระภาคพิชิตมารพระนามวาปยทัสสี เชษฐ
บุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน ประทับนั่งในทามกลางพระภิกษุ
สงฆแลว ไดทรงกระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ พระอนุรุทธ
เถระผูอุปฏฐาก ของพระศาสดาพระนามวาปยทัสสี หมจีวรเฉวียง
บาขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระมหามุนวี า ขาแตพระผูมพี ระภาค
อะไรเลาหนอเปนเหตุใหพระศาสดาทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ
เพราะเมื่อมีเหตุ พระศาสดาจึงทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ
พระศาสดาตรัสวา มาณพใดธารปรําที่มุงดวยดอกไมใหตลอด ๗ วัน
เรานึกถึงกรรมของมาณพนัน้ จึงไดทําการยิ้มแยมใหปรากฏ เราไม
พิจารณาเห็นชองทางที่ไมควรที่บุญจะไมใหผล ชองทางที่ควรใน
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เทวโลกหรือมนุษยโลกยอมไมระงับไปเลย เขาผูเพรียบพรอมดวย
บุญกรรมอยูในเทวโลกมีบริษัทเทาใด บริษัทเทานั้นจักถูกบังคับดวย
ดอกรัง เขาเปนผูประกอบดวยบุญกรรม จักรื่นเริงอยูในโลกนั้นดวย
การฟอน การขับ การประโคม อันเปนทิพยในกาลนั้นทุกเมื่อ
บริษัทของเขาประมาณเทาทีม่ ี จักมีกลิ่นหอมฟุงและฝนดอกรังจักตก
ลงทั่วไปในขณะนัน้ มาณพนี้จุติจากเทวโลกแลว จักมาสูความเปน
มนุษย แมในมนุษยโลกนี้หลังคาดอกรังก็จกั ทรงอยูตลอดกาลทั้งปวง
ณ มนุษยโลกนี้การฟอนและการขับ ที่ประกอบดวยกังสดาล จัก
แวดลอมมาณพนี้อยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา และเมื่อ
พระอาทิตยอทุ ัย ฝนดอกรังก็จะตกลง ฝนดอกรังที่บุญกรรมปรุงแตง
แลว จักตกลงทุกเวลา ในกัปที่ ๑,๘๐๐ พระศาสดามีพระนามวา
โคดมซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก
มาณพนีจ้ ักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรส
อันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอ าสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะ
นิพพาน เมื่อเขาตรัสรูธรรมอยู จักมีหลังคาดอกรัง เมื่อถูกทํา
ฌาปนกิจอยูบนเชิงตะกอน ที่เชิงตะกอนนัน้ ก็จักมีหลังคาดอกรังฯ
พระมหามุนพี ระนามวาปยทัสสี ทรงพยากรณวิบากแลว ทรงแสดง
ธรรมแกบริษัท ใหอิ่มหนําดวยฝนคือธรรม เราไดเสวยราชสมบัติ
ในเทวโลกในหมูเทวดา ๓๐ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง
เราออกจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้ ไดความสุขอันไพบูลย แม
ในมนุษยโลกนี้ ก็มีหลังคาดอกรัง นี้เปนผลแหงปรํา นี้เปนความ
เกิดครั้งหลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป แมในภพนีห้ ลังคา
ดอกรังก็จกั มีตลอดกาลทั้งปวง เรายังพระมหามุนีพระนามวาโคดม
ผูประเสริฐกวาศากยราชใหทรงยินดีได ละความมีชยั และความ
ปราชัยเสียแลว บรรลุถึงฐานะที่ไมหวัน่ ไหว ในกัปที่ ๑,๘๐๐
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เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสาลมัณฑปยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สาลมัณฑปยเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปงสุกูลสัญญกเถราปทาน๖. ธาตุปูชกเถราปทาน
๒. พุทธสัญญกเถราปทาน๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน
๓. ภิสทายกเถราปทาน ๘. ตรณิยเถราปทาน
๔. ญาณถวิกเถราปทาน ๙. ธัมมรุจิเถราปทาน
๕. จันทนมาลิยเถราปทาน๑๐. สาลมัณฑปยเถราปทาน
มีคาถาคํานวณได ๒๑๙ คาถา.
จบ ปงสุกูลวรรคที่ ๔๙.
----------------

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 84
กิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐
ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการถวายดอกกระดึงทอง
[๘๑] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลีพระนามวาวิปส สี ผูเปนนายก
ของโลก โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งที่ซอกเขา เรา
เก็บดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชา ครั้นบูชาพระสัมพุทธเจาแลว
เดินบายหนาไปทางทิศทักษิณ ดวยกรรมที่ทําไวดแี ลวนัน้ และดวย
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระตีณกิ ิงกณิปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน.
ปงสุกูลปูชกเถราปทานที่๒
วาดวยผลแหงการบูชาผาบังสุกุล
[๘๒] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออุทัพพละที่ภูเขานัน้
เราไดเห็นผาบังสุกุลจีวรหอยอยูบนยอดไม ครั้งนั้น เราราเริง มีจิต
ยินดี เลือกเก็บเอาดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชาผาบังสุกุลจีวร
ดวยกรรมที่ทําไวดแี ลว และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละราง
มนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ในกัปที่๙๑ แตกัปนี้ เราได
ทํากรรมใดในการนั้น เพราะบูชาธงชัยแหงพระอรหันต เราไมรูจัก
ทุคติเลย เราเผากิเลสทั้งหลายแลว... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระปงสุกูลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปงสุกูลปูชกเถราปทาน.
โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่๓
วาดวยผลแหงการถวายดอกหงอนไก
[๘๓] เมื่อกอน เรากับบิดาและปู เปนคนทํางานในปา เลีย้ งชีพดวยการ
ฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไมมี พระผูนําชั้นเยีย่ มของโลก
พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญาจักษุ ทรงแสดงรอยพระบาท
๓ รอยไวใกลที่อยูของเรา ดวยทรงพระอนุเคราะห เราเห็นรอย
พระบาทของพระศาสดาพระนามวาติสสะที่ทรงเหยียบไว เปนผู
ราเริงมีจิตบันเทิง ยังจิตใหเลือ่ มใสในรอยพระบาท เราเห็นตน
หงอนไกงอกงามอยูมีดอกบาน จึงเก็บใสผะอบมาบูชารอยพระบาท
อันประเสริฐสุด ดวยกรรมทีท่ ําไวดแี ลวนัน้ และดวยการตั้งเจตน
จํานงไวเราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เราเขาถึง
กําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษยในกําเนิดนั้นๆ เรามีผิว
พรรณเหมือนดอกหงอนไก มีรัศมีซานออกจากตัว ในกัปที่ ๙๒
แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน.
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กิงสุกปุปผิยเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายดอกทองกวาว
[๘๔] เราเห็นตนทองกวาวมีดอก จึงประนมกรอัญชลี นึกถึงพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด แลวบูชาในอากาศ ดวยกรรมที่ทําไวดแี ลวนั้น
และดวยการสรางเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงส ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกิงสุกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กิงสุกปุปผิยเถราปทาน.
อุปฑฒทุสสทายกเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายผาครึ่งผืน
[๘๕] ครั้งนั้นสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตระชื่อสุชาตะ
แสวงหาผาบังสุกุลอยูที่กองอยากเยื่อใกลทางรถ เราเปนลูกจางของ
คนอื่นอยูในพระนครหงสวดี ไดถวายผาครึ่งผืนแลวอภิวาทดวย
เศียรเกลา ดวยกรรมที่ทําไวดแี ลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว
เราละรางมนุษย ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เราเปนจอมเทวดาเสวย
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได เพราะ
ถวายผาครึ่งผืนเปนทาน เราเปนผูไมมีภยั แตที่ไหน เบิกบานอยูทุก
วันนี้ เราปรารถนา ก็พึงเอาผาเปลือกไมคลุมแผนดินนี้ พรอมทั้งปา
และภูเขาได นีเ้ ปนผลแหงผาครึ่งผืน ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราได
ใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผล
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แหงผาครึ่งผืน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุปฑฒทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน.
ฆตมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายกากเปรียง
[๘๖] เราเห็นพระผูมีพระภาคผูทรงดําริดี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกวา
นรชน เสด็จเขาปาใหญประชวรดวยโรคลม จึงทําจิตใหเลื่อมใส
นํากากเปรียงเขาไปถวาย เพราะกุศลกรรมอันเราไดทําและสั่งสมไว
แมน้ําคงคานี้ และมหาสมุทรทั้ง ๔ ยอมสําเร็จเปรียบเทียบกับเรา
และแผนดินอันกวางใหญจะนับประมาณมิไดนี้ ดังจะรูความดําริของ
เรา ยอมกลายเปนน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวด พฤกษชาติที่งอกงามอยู
บนแผนดินซึ่งมีอยูทั่วทั้งสี่ทศิ นี้ ดังจะรูความดําริของเรา ยอมกลาย
เปนตนกัลปพฤกษไป เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง และไดเปน
พระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิไดในกัปที่ ๙๔แต
กัปนี้ เราไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงกากเปรียง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระฆตมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ฆตมัณฑทายกเถราปทาน.
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อุทกทายกเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายน้ําดืม่
[๘๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ในภิกษุสงฆผูยอดเยี่ยมของพระพุทธ
เจาพระนามวาปทุมุตระ จึงไดตักน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม ในเวลาที่
เราจะตองการน้ํา จะเปนยอดภูเขา ยอดไมในอากาศ หรือพื้นดิน
น้ํายอมเกิดแกเราทันที ในกัปที่แสนแตกัปนีเ้ ราไดใหทานใดใน
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการใหน้ํา
เปนทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุทกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุทกทายกเถราปทาน.
ปุฬินถูปยเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการกอสถูปเจดีย
[๘๘] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อยมกะ เราไดทําอาศรม
สรางบรรณศาลาไวที่ภูเขานัน้ เราเปนชฎิลผูมีตบะใหญมนี ามชื่อวา
นารทะ ศิษยสี่หมื่นคนบํารุงเรา ครั้งนั้น เราเปนผูหลีกออก
เรนอยู คิดอยางนี้วา มหาชนบูชาเรา เราไมบูชาอะไรๆ เลย ผูที่
จะกลาวสั่งสอนเราก็ไมมี ใครๆ ที่จะตักเตือนเราก็ไมมี เราไมมี
อาจารยและอุปชฌาย อยูใ นปา ศิษยผูภกั ดีพึงบํารุงใจครูทั้งคูได
อาจารยเชนนัน้ ของเราไมมี การอยูในปาจึงไมมีประโยชน สิ่งที่ควร
บูชาเราควรแสวงหาสิ่งที่ควรเคารพก็ควรแสวงหาเหมือนกัน เราจัก
ชื่อวาเปนผูมีทพี่ ึ่งพํานักอยู ใครๆ จักไมติเราได ในทีไ่ มไกลอาศรม
ของเรา มีแมนา้ํ ซึ่งมีชายหาด มีทาน้ําราบเรียบ นารื่นรมยใจ
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เกลื่อนไปดวยทรายที่ขาวสะอาด ครั้งนั้น เราไดไปยังแมน้ําชื่ออมริกา
ตะลอมเอาทรายมากอเปนเจดียทรายพระสถูปของพระสัมพุทธเจาผูทําที่
สุดภพ เปนมุนี ที่ไดมีแลว เปนเชนนี้ เราไดทําสถูปนั้นใหเปน
นิมิต เรากอพระสถูปที่หาดทรายแลวปดทอง แลวเอาดอกกระดึง
ทอง ๓๐๐ ดอกมา เราเปนผูม ีความอิ่มใจประนมกรอัญชลี
นมัสการทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ไหวพระเจดียท ราย เหมือนถวายบังคม
พระสัมพุทธเจาในที่เฉพาะพระพักตร ฉะนั้น ในเวลาทีก่ ิเลสและ
ความตรึกเกีย่ วดวยกามเกิดขึ้น เรายอมนึกถึง เพงดูพระสถูปที่ได
ทําไว เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจาผูนําสัตวออกจากที่กนั ดาร ผูนํา
ชั้นพิเศษตักเตือนตนวาทานควรระวังกิเลสไว แนะทานผูนิรทุกข
การยังกิเลสใหเกิดขึน้ ไมสมควรแกทาน ครั้งนั้น เมื่อเราคํานึงถึง
พระสถูปยอมเกิดความเคารพขึ้นพรอมกัน เราบรรเทาวิตกที่นาเกลียด
เสียไดเปรียบเหมือนชางตัวประเสริฐ ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน
ฉะนั้น เราประพฤติอยูเชนนีไ้ ดถูกพระยามัจจุราชย่ํายี เราทํากาลกิริยา
ณ ที่นั้นแลว ไดไปยังพรหมโลก เราอยูในพรหมโลกนั้นตราบเทา
หมดอายุ แลวมาบังเกิดในไตรทิพย ไดเปนจอมเทวดาเสวยราช
สมบัติในเทวโลก ๘๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เราได
เสวยผลของดอกกระดึงทองเหลานั้น ดอกกระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก
แวดลอมเราทุกภพ เพราะเราเปนผูบําเรอพระสถูป ฝุนละอองยอมไม
ติดกับตัวที่ตัวเรา เหงื่อไมไหล เรามีรัศมีซานออกจากตัว โอ
พระสถูป เราไดสรางไวดแี ลว แมน้ําอมริกาไดเห็นดีแลว เราได
บรรลุบทอันไมหวั่นไหวก็เพราะไดกอพระสถูปทราย อันสัตวผู
ปรารถนาจะกระทํากุศลควรเปนผูยึดเอาสิ่งที่เปนสาระ ไมใชเปนดวย
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เขตหรือไมใชเขตความปฏิบัตินั่นเองเปนสาระ บุรุษผูมีกาํ ลัง มีความ
อุตสาหะที่จะขามทะเลหลวง พึงถือเอาทอนไมเล็ก วิ่งไปสูทะเล
หลวงดวยคิดวา เราอาศัยไมนี้จักขามทะเลหลวงไปได นรชนพึงขาม
ทะเลหลวงไปดวยความเพียรอุตสาหะ แมฉันใด เราก็ฉนั นั้นเหมือน
กัน อาศัยกรรมเล็กๆ นอยๆ ที่ไดทําไวแลว จึงขามพนสงสาร
ไปได เมื่อถึงภพสุดทาย เราอันกุศลมูลตักเตือนแลวเกิดในสกุล
พราหมณมหาศาลอันมั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี มารดาบิดาของเรา
เปนคนมีศรัทธานับถือพระพุทธเจา ทานทั้งสองนี้เปนผูเห็นธรรมฟง
ธรรม ประพฤติตามคําสอน ทานทั้งสองถือเอาผาลาดสีขาว มีเนื้อ
ออนมากที่ตนโพธิ์มาทําพระสถูปทองนมัสการในที่เฉพาะพระพักตร
แหงพระศากยบุตรทุกเย็นเชาในวันอุโบสถ ทานทั้งสองนําเอา
พระสถูปทองออก กลาวสรรเสริญคุณพระพุทธเจา ยับยัง้ อยูตลอด
๓ ยาม เราไดเห็นพระสถูปเสมอ จึงระลึกถึงเจดียทรายขึน้ ได
นั่งบนอาสนะอันเดียวไดบรรลุอรหัตแลว.
จบ ภาณวารที่ ๒๒.
เราแสวงหาพระพุทธเจาผูเปนปราชญนั้นอยูไดเห็นพระธรรมเสนาบดี
จึงออกจากเรือนบรรพชาในสํานักของทาน เราไดบรรลุอรหัตแต
อายุ ๗ ขวบ พระพุทธเจาผูมพี ระปญญาจักษุทรงทราบคุณวิเศษของ
เราจึงใหเราอุปสมบท เรามีการกระทําอันบริบูรณดีแลว แตยังเปน
ทารกอยูทีเดียว ทุกวันนี้ กิจที่ควรทําในศาสนาของพระศากยบุตร
เราทําเสร็จแลว ขาแตพระฤาษีผูมีความเพียรใหญ สาวกของ
พระองคเปนผูล วงพนเวรภัยทุกอยาง ลวงพนความเกี่ยวของทั้งปวง
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นี้เปนผลแหงพระสถูปทอง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปุฬนิ ถูปยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปุฬินถูปย เถราปทาน.
นฬกุฏกิ ทายกเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการสรางกุฏิไมออ
[๘๙] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาริกะ ครั้งนั้น
พระสยัมภูพระนามวานารทะ ประทับอยูใ กลตนไม ทําเรือนไมออ
แลวมุงดวยหญา เราไดชําระที่จงกรมถวายพระสยัมภู ดวยกรรมที่
ไดทําดีแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไวเราละรางมนุษยแลวได
ไปสวรรคชั้นดาวดึงส ณ ดาวดึงสนั้นวิมานของเราสูง ๖๐ โยชน
กวาง ๓๐ โยชน อันบุญกรรมเนรมิตขึ้นอยางสวยงาม เพราะกุฏีไม
ออ เรารื่นรมยอยูในเทวโลก ๑๔ กัป ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก
๗๑ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ ครั้งและไดเปนพระเจา
ประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับไมถว น เราขึ้นปราสาท คือ
ธรรมแลว เขาเรือนอันวางเปลาอยูในศาสนาของพระศากยบุตรตาม
ปรารถนาในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้ ดวย
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงกุฎีไมออ เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ...พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนฬกุฏิกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ นฬกุฏิกทายกเถราปทาน.
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ปยาลผลทายกเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการถวายลูกมะหาด
[๙๐] เมื่อกอนเราเปนพรานเนื้อ ครั้งนั้น เราเที่ยวอยูในปาใหญไดเห็น
พระพุทธเจาผูป ราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เราเลื่อมใส
ไดเอาผลมะหาดมาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนเขตแหง
บุญ ผูแกลวกลา ดวยมือทั้งสองของตนในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เรา
ไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปยาลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปยาลผลทายกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ตีณิกิงกณิปปุ ผิยเถราปทาน๖. ฆตมัณฑทายกเถราปทาน
๒. ปงสุกูลปูชกเถราปทาน๗. อุทกทายกเถราปทาน
๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ๘. ปุฬนิ ถูปยเถราปทาน
๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน๙. นฬกุฏกิ ทายกเถราปทาน
๕. อุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน๑๐. ปยาลผลทายกเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๐๙ คาถา.
จบ กิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐.
----------------
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รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ
๑. เมตเตยยวรรค ๖. ชคติวรรค
๒. ภัททาลิวรรค ๗. สาลปุปผวรรค
๓. สกิงสัมมัชชกวรรค ๘. นฬมาลิวรรค
๔. เอกวิหาริวรรค ๙. ปงสุกูลวรรค
๕. วิเภทกิวรรค๑๐. กิงกณิปปุ ผวรรค
มีคาถา ๑,๕๘๒ คาถา.
จบ เมตเตยยวัคคทสกะที่ ๕๐.
----------------
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กณิการวรรคที่ ๕๑
ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการถวายดอกกรรณิการ
[๙๑] พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ มีพระมหาปุริสลักษณะอัน
ประเสริฐ ๓๒ ประการ พระองคทรงประสงคความสงัด จึงเสด็จ
ไปปาหิมพานต พระมุนีผูเลิศ ประกอบดวยพระกรุณา เปนอุดม
บุรุษเสด็จถึงปาหิมพานตแลว ประทับนั่งขัดสมาธิ ครั้งนั้น เราเปน
วิทยาธรสัญจรไปในอากาศ เราถือตรีศูลซึ่งกระทําไวดีแลวเหาะไป
พระพุทธเจาสองสวางอยูในปา เหมือนกับไฟบนยอดภูเขา เหมือน
พระจันทรในวันเพ็ญและเหมือนตนพระยารังที่มีดอกบาน เราออก
จากปาเหาะไปตามพระรัศมีพระพุทธเจา เห็นคลายกับสีของไฟที่
ไหมไมออ ยังจิตใหเลื่อมใส เราเลือกเก็บดอกไมอยู ไดเห็นดอก
กรรณิการที่มกี ลิ่นหอมจึงเก็บเอามา ๓ ดอก บูชาพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุด ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา ครั้งนั้น ดอกไมของ
เราทั้ง ๓ ดอกเอาขั้วขึ้นเอากลีบลงทําเปนเงา (บัง) แดพระศาสดา
ดวยกรรมที่ไดทําไวดแี ลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานง เราละราง
มนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน
กวาง ๓๐ โยชน อันบุญกรรมทําใหอยางสวยงามในดาวดึงสนั้น
ปรากฏชื่อวา กรรณิการ แลงธนูตั้งพัน ลูกคลีหนัง ๗ ลูก คนถือธง
สําเร็จดวยสีเขียวใบไม หิ้งแขวนตั้งแสนปรากฏในปราสาทของเรา
บัลลังก สําเร็จดวยทองก็มี สําเร็จดวยแกวมณีก็มี สําเร็จดวยแกว
ทับทิมก็มี สําเร็จดวยแกวผลึกก็มี ตามแตจะตองการปรารถนา
ที่นอนมีคามากยัดดวยนุน มีผาลาดลายรูปสัตวตางๆ มีราชสีหเปนตน
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ผาลาดมีชายเดียว มีหมอนพรอม ปรากฏวามีอยูในปราสาทของเรา
ในเวลาที่เราปรารถนาจะออกจากภพเทีย่ วจาริกไปในเทวโลก ยอม
เปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมไป เราสถิตอยูภายใตดอกไม เบื้องบน
เรามีดอกไมเปนเครื่องกําบัง สถานที่โดยรอบรอยโยชน ถูกคลุม
ดวยดอกกรรณิการดนตรี ๖ หมื่นบํารุงทั้งเชาและเย็น ไมเกียจคราน
แวดลอมเราเปนนิตย ตลอดคืนตลอดวัน เรารื่นรมยดวยการฟอน
การขับและดวยกังสดาล เครือ่ งประโคม เปนผูมักมากดวยกาม
บันเทิงอยูดว ยความยินดีในการเลน ครั้งนั้น เราบริโภคและดื่มใน
วิมานนัน้ บันเทิงอยูในไตรทศ เราพรอมดวยหมูนางเทพอัปสร
บันเทิงอยูในวิมานอันสูงสุด เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐๐
ครั้งไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศ
ราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เมื่อเรายังทองเที่ยวอยูในภพ
นอยภพใหญ ยอมไดโภคทรัพยมากมาย ความบกพรองในโภคทรัพย
ไมมีแกเราเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราทองเที่ยวอยูในสองภพ
คือ ในความเปนเทวดาและในความเปนมนุษย คติอนื่ ไมรูจัก นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา เราเกิดในสองสกุล คือ ในสกุลกษัตริย
หรือสกุลพรหมณยอมไมเกิดในสกุลอันต่าํ ทรามนี้เปนผลแหง
พุทธบูชา ยานชาง ยานมา และวอคานหามนี้ เราไดทุกสิ่งทุก
อยางทีเดียว นีเ้ ปนผลแหงพุทธบูชา หมูทาส หมูทาสี และ
นารีที่ประดับประดาแลว เราไดทุกอยางทีเดียว นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา ผาแพร ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝาย เราไดทุก
ชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรส
อันเลิสใหมๆ เราไดทุกชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คําวาเชิญ
เคี้ยวสิ่งนี้ เชิญบริโภคสิ่งนี้ เชิญนอนบนทีน่ อนนี้ เราได
ทั้งนั้น นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเปนผูอันเขาบูชาในที่ทกุ สถาน
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เรามียศใหญยงิ่ มีศักดิ์ใหญ มีบริษัทไมแตกแยกทุกเมื่อ เราเปน
ผูอุดมกวาหมูญ
 าติ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราไมรูจักหนาว
ไมรูจักรอน ไมมีความกระวนกระวาย อนึง่ ทุกขทางจิตยอมไมมี
ในหทัยของเราเลย เราเปนผูม ีผิวพรรณดังทองคํา เที่ยวไปในภพ
นอยภพใหญ ความเปนผูมีวรรณะผิดแผกไป เราไมรูจักเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จึงจุตจิ ากเทวโลก
มาเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอันมั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี
ละกามคุณ ๕ ออกบวชเปนบรรพชิต เรามีอายุได ๗ ขวบแตกําเนิด
ไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ ทรงทราบถึงคุณ
ของเรา จึงรับสั่งใหเราอุปสมบท เรายังหนุมก็ควรบูชา นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา ทิพยจักษุของเราบริสุทธิ์ เราฉลาดในสมาธิ ถึงความ
บริบูรณแหงอภิญญา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราบรรลุปฏิสัมภิทา
ฉลาดแหลมในอิทธิบาท ถึงความบริบูรณในพระสัทธรรม นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่สามหมื่น เราไดบูชาพระพุทธเจาใด
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระตีณกิ ณิการปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทาน.
เอกปตตทายกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายบาตร
[๙๒] ขาพระองคเปนชางหมออยูในพระนครหงสวดี ไดเห็นพระพุทธเจา
ผูปราศจากกิเลสธุลี มีโอฆะอันขามไดแลว ไมมีอาสวะ ขาพระองค
ไดถวายบาตรดินที่ทําดีแลว แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ครั้น
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ถวายบาตรแดพระผูมีพระภาคผูตรงผูคงที่แลว เมื่อขาพระองคเกิด
ในภพ ยอมไดภาชนะทองและจานที่ทําดวยเงิน ทําดวยทอง และ
ทําดวยแกวมณี ขาพระองคบริโภคในถาด นี้เปนผลแหงบุญกรรม
ขาพระองคเปนผูเลิศกวาชนทั้งหลายโดยยศ พืชแมถึงนอยแตหวาน
ลงในนาดีเมื่อฝนยังทอธารใหตกลงทั่วโดยชอบ ผลยอมยังชาวนาให
ยินดีได ฉันใด การถวายบาตรนี้ก็เชนนัน้ ขาพระองคไดหวานลง
ในพุทธเขต เมือ่ ทอธารคือปติตกลงอยู ผลจักทําขาพระองคใหยนิ ดี
เขต คือ หมูและคณะมีประมาณเทาใดที่จะใหความสุขแกสรรพสัตว
เสมอดวยพุทธเขตไมมีเลย ขาพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขา
พระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขา
พระองคนอบนอมแดพระองค ขาพระองคบรรลุบทอันไมหวั่นไหว
ก็เพราะไดถวายบาตรใบหนึ่ง ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ขาพระองค
ไดถวายบาตรใดในกาลนั้น ดวยการถวายบาตรนั้น ขาพระองคไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายบาตร ขาพระองคเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกปตตทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกปตตทายกเถราปทาน.
กาสุมาริกผลทายกเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการถวายลูกมะรื่น
[๙๓] เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี เชษฐบุรุษของโลก
ประเสริฐกวานรชน โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งอยูที่ซอก
ภูเขา เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา
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แลวเอาผลไมมะรื่นถวายแดพระพุทธเจาผูป ระเสริฐสุด ในกัปที่ ๓๑
แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกาสุมาริกผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน.
อวฏผลิยเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ
[๙๔] พระผูมพี ระภาคผูสยัมภู ผูมีพระรัศมีนับดวยพัน ไมทรงพายแพ
อะไรๆ ทรงออกจากวิเวกแลว เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม
อยูไดเห็นเขา จึงไดเขาไปเฝาพระนราสภเรามีจิตเลื่อมใสมีใจ
โสมนัส ไดถวายผลไมในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใด
ในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผล
แหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ อวฏผลิยเถราปทาน.
จารผลิยเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายมะมวงกะลอน
[๙๕] เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง แดพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณ
เหมือนทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการ
ถวายผลไมนนั้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระจารผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ จารผลิยเถราปทาน.
มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายมะงัว่
[๙๖] เราไดเห็นสมเด็จพระโลกนายก ผูโชติชวงเหมือนตนกรรณิการ
รุงเรืองดังพระจันทรในวันเพ็ญ และเหมือนตนไมประจําทวีปที่
โพลงอยู เราเลื่อมใส ไดเอาผลหมากงั่วถวายแดพระศาสดาผูเปน
ทักขิเณยยบุคคล เปนวีรบุรุษ ดวยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑
แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมาตุลุงคผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน.
อัชเชลผลทายกเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายลูกรกฟา
[๙๗] ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาอชินะ (สิทธัตถะ) ผูสมบูรณ
ดวยจรณะ และเปนมุนีผูฉลาดในสมาธิ ประทับอยูในปาหิมพานต
เราเอามือประคองผลไมรกฟาซึ่งมีขนาดเทาหมอ ถือรมใบไมแลว
ถวายแดพระศาสดา ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดใน
กาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระอัชเชลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อัชเชลผลทายกเถราปทาน
อโมรผลิยเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ
[๙๘] เราไดถวายผลอโมระแดพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณปานดัง
ทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ใน
กัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย
ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอโมรผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อโมรผลิยเถราปทาน.
ตาลผลิยเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายผลตาล
[๙๙] พระผูมพี ระภาคผูสยัมภูพระนามวาสตรังสี (สิทธัตถะ) ผูไมทรง
พายแพอะไรๆ เสด็จออกจากที่สงัดแลวออกโคจรบิณฑบาต เราถือ
ผลไมอยูไดเห็นเขาจึงไดเขาไปเฝาสมเด็จพระนราสภ เรามีจิต
เลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลตาล ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้
เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระตาลผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ตาลผลิยเถราปทาน.
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นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการถวายมะพราว
[๑๐๐] ครั้งนั้น เราเปนชาวสวนอยูใ นพระนครพันธุมดี ไดพบพระพุทธเจา
ผูปราศจากกิเลสธุลี กําลังเหาะอยูในอากาศ เราไดเอาผลมะพราว
ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ ทํา
ปติใหเกิดแกเรา ทรงนําความสุขมาใหในปจจุบัน ประทับยืนอยูใ น
อากาศไดทรงรับแลว เรามีจติ ผองใส ครั้นถวายผลมะพราวแด
พระพุทธเจาแลว ไดประสบปติอันไพบูลยและอุดมสุข รัตนะยอม
บังเกิดแกเราผูเ กิดในภพนั้นๆ ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวาย
ผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนนั้ เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ทิพยจักษุของเราสะอาดหมดจด
เราเปนผูฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระนาลิเกรผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ นาลิเกรผลทายกเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ตีณิกิงกณิการปุปผิยเถราปทาน ๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน
๒. เอกปตตทายกเถราปทาน๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน
๓. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน ๘. อโมรผลิยเถราปทาน
๔. อวฏผลิยเถราปทาน๙. ตาลผลิยเถราปทาน
๕. จารผลิยเถราปทาน ๑๐. นาลิเกรผลทายกเถราปทาน
ในวรรคนี้ มีคาถาคํานวณได ๑๐๐ คาถาถวน
จบ กณิการวรรคที่ ๕๑
----------------
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ผลทายกวรรคที่ ๕๒
กุรัญชิยผลทายกเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการถวายลูกอัญชันขาว
[๑๐๑] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ เทีย่ วอยูใ นปา ไดพบพระพุทธเจา
ผูปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เราเลื่อมใสไดเอาผล
อัญชันขาวถวายแดพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด เปนเนื้อนาบุญ
เปนนักปราชญ ดวยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้
เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุรัญชิยผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน.
กปฏฐผลทายกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายมะขวิด
[๑๐๒] เราไดถวายผลมะขวิด แดพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณปานดัง
ทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ใน
กัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย
ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกปฏฐผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กปฏฐผลทายกเถราปทาน.
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โกสุมพผลิยเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการถวายลูกสะครอ
[๑๐๓] ในกาลนั้น เราไดถวายผลสะครอ แดพระนราสภผูประเสริฐกวา
ทวยเทพ งามเหมือนตนรกฟาขาว กําลังเสด็จดําเนินอยูใ นถนน
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโกสุมพผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โกสุมพผลิยเถราปทาน.
เกตกปุปผิยเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายดอกเกด
[๑๐๔] พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษประทับนั่งอยูที่ฝงแมน้ําวินตานที เราไดพบ
พระพุทธเจาผูป ราศจากกิเลสธุลี เปนเอกอัครบุคคลมีพระทัยตั้งมัน่ ดี
ครั้งนั้น เรามีจติ เลื่อมใสมีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจาผูป ระเสริฐ
สุด ดวยดอกเกด ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนน้าํ ผึ้ง ในกัปที่ ๙๒ แต
กัปนี้เราไดเอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเกตกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เกตกปุปผิยเถราปทาน.
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นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายดอกกากะทิง
[๑๐๕] เราไดเอาดอกกากะทิงบูชาพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณเปลง
ปลั่งดังทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูใน
ถนนในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชา
นั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนาคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ นาคปุปผิยเถราปทาน.
อัชชุนปุปผิยเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายดอกรกฟาขาว
[๑๐๖] ครั้งนั้น เราเปนกินนรอยูที่ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา ไดเห็นพระสยัมภู
พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีความเลื่อมใสมีใจโสมนัส เกิดความ
ปราโมทย ประนมอัญชลีแลวถือเอาดอกรกฟาขาวมาบูชาพระสยัมภู
ดวยกรรมที่เราทําไวดแี ลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละ
รางกินนรแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงสเราไดเปนจอมเทพเสวย
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยราช
สมบัติอันใหญ ๑๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย
คณนานับมิได พืชอันหวานในเนื้อนาอันดี คือ พระสยัมภู ได
สําเร็จผลเปนอันดีแกเราแลว กุศลของเรามีอยู เราบวชเปน
บรรพชิต ทุกวันนี้ เราควรแกการบูชาในศาสนาของพระศากยบุตร
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระอัชชุนปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อัชชุนปุปผิยเถราปทาน.
กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายดอกอัญชันเขียว
[๑๐๗] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออัจจละ พระพุทธเจา
พระนามวาสุทัสสนะ ประทับอยูที่ซอกเขา เราถือดอกไมที่เกิดในปา
หิมพานต เหาะขึ้นอากาศ ณ ที่นั้น เราไดเห็นพระพุทธเจาผูขามพน
โอฆะ ไมมีอาสวะ ครั้งนั้นเราถือเอาดอกอัญชันเขียวจบเหนือ
เศียรเกลาแลว บูชาแดพระสยัมภูพุทธเจา ผูแสวงหาประโยชนใหญ
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุฏชปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กุฏชปุปผิยเถราปทาน.
โฆสสัญญกเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงความเลื่อมใสในเสียงแสดงธรรม
[๑๐๘] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ เทีย่ วอยูใ นไพรวัน อันสงัดเงียบ
ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี อันหมูเทวดาหอมลอม
กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท เราไดสดับธรรมอัน
ไพเราะของพระพุทธเจาผูเผาพันธุของโลกพระนามวาสิขี เรายังจิตให
เลื่อมใสในพระสุรเสียง เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานผูไมมี
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บุคคลเปรียบเสมอเหมือนแลว ขามพนภพที่ขามไดยาก ในกัป
ที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น
เราไมรูจักทุคติเลยในเสียง นี้เปนผลแหงสัญญา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโฆสสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โฆสสัญญกเถราปทาน.
สัพพลทายกเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายผลไมตางๆ
[๑๐๙] ครั้งนั้น เราเปนพราหมณมีนามชื่อวาวรุณ เปนผูเรียนจบมนต
ทิ้งบุตร ๑๐ คนเขาไปกลางปา สรางอาศรมอยางสวยงาม สราง
บรรณศาลาจัดไวเปนหองๆ นารื่นรมยใจ อาศัยอยูในปาใหญ
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมตุ ระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับ
เครื่องบูชา ทรงพระประสงคจะชวยเหลือเรา พระองคจึงไดเสด็จมา
ยังอาศรมของเรา พระรัศมีไดแผกวางใหญตลอดไพรสณฑ ครั้งนั้น
ปาใหญโพลงไปดวยพุทธานุภาพ เราเห็นปาฏิหาริยของพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด ผูคงที่ ไดเก็บเอาใบไมมาเย็บเปนกระทง แลว
เอาผลไมใสจนเต็มหาบ เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลวไดถวาย
พรอมทั้งหาบ เพื่อทรงอนุเคราะหเรา พระพุทธเจาไดตรัสแกเราวา
ทานจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เมื่อสงฆบริโภคแลว บุญจักมี
แกทาน เราไดหาบเอาผลไมไปถวายแกพระภิกษุสงฆ เรายังจิตให
เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆแลว ไดเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต เปนผูประ
กอบดวยการฟอน การขับ การประโคมอันเปนทิพย เสวยยศใน
สวรรคชั้นดุสิตนั้น โดยบุญกรรม เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ
เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เราไมมีความบกพรอง
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ในเรื่องโภคทรัพยเลย นีเ้ ปนผลแหงการถวายผลไม เพราะไดถวาย
ผลไมแดพระพุทธเจา เราจึงไดเปนใหญตลอดทวีปทั้ง ๔ พรอมดวย
สมุทร พรอมทั้งภูเขา ถึงฝูงนกมีเทาใดที่บนิ อยูในอากาศ นก
เหลานั้นก็ตกอยูในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ยักษ
ภูต รากษส กุมภัณฑและครุฑ เทาที่มีอยูในไพรสณฑ ตางก็
บํารุงบําเรอเอา ถึงพวกเตา หมาไน ผึ้งและเหลือบยุง ก็ตกอยู
ในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม แมเหลาสกุลปกษี
มีกําลังมากชื่อสุบรรณก็นับถือเรา นี้ก็เปนผลแหงการถวายผลไม
ถึงพวกนาคทีม่ ีอายุยืน มีฤทธิ์ มียศใหญ ก็ตกอยูในอํานาจเรา
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี
หมาปา หมาจิง้ จอก ก็ตกอยูใ นอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการ
ถวายผลไม ผูที่อยูในดาวประกายพฤกษและหญา กับผูท ี่อยูในอากาศ
ลวนนับถือเราทั้งหมด นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ธรรมที่เห็นได
ยาก ละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งพระศาสดาทรงประกาศไวดีแลว
เราถูกตองแลวอยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราถูกตองวิโมกข ๘
เปนผูไมมีอาสวะ เปนผูมีความเพียรเผากิเลส และมีปญญารักษา
ตนอยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเปนผูหนึ่งในจํานวนโอรส
ของพระพุทธเจาที่ดํารงอยูในผล สิ้นโทสะ มียศใหญ นี้เปนผล
แหงการถวายผลไม เราถึงความบริบูรณในอภิญญา อันกุศลมูล
ตักเตือน กําหนดรูอาสวะทั้งปวง เปนผูไมมีอาสวะอยู เราเปนผู
หนึ่งในจํานวนพระโอรสของพระพุทธเจาที่ไดวิชชา ๓ บรรลุฤทธิ์
มียศใหญ สมบูรณดวยทิพโสต ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราได
ถวายผลไมใดกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระสัพพผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สัพพผลทายกเถราปทาน.
ปทุมธาริยเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการถวายดอกบัว
[๑๑๐] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมสะ ครั้งนั้น
พระพุทธเจาพระนามวาอภิสมั ภวะ ประทับอยูกลางแจง เราออกจาก
ที่อยูไป ถือเอาดอกปทุมบูชา เราถือดอกปทุมบูชาอยูหนึ่งวัน
แลวจึงไดกลับที่อยู ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปทุมธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปทุมธาริยเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน
๒. กปฏฐผลทายกเถราปทาน ๗. กุฏชปุปผิยเถราปทาน
๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน ๘. โฆสสัญญกเถราปทาน
๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน ๙. สัพพผลทายกเถราปทาน
๕. นาคปุปผิยเถราปทาน๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน
และในวรรคนี้ มีคาถาคํานวณได ๘๓ คาถา.
จบ ผลทายกวรรคที่ ๕๒.
----------------
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ติณทายกวรรคที่ ๕๓
ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการถวายหญาคา ๑ กํา
[๑๑๑] ในทีไ่ มไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อลัมพกะ ที่ภูเขาลัมพกะ
นั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาติสสะ เสด็จจงกรมอยูกลางแจง
เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้ออยูใ นอรัญราวปา ไดพบพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุดกวาทวยเทพ จึงไดถวายหญากําหนึ่งแดพระพุทธเจา
เพื่อเปนที่ประทับนั่ง ครั้นแลวยังจิตใหเลื่อมใส ถวายบังคม
พระสัมพุทธเจาแลว บายหนากลับทางทิศอุดร เราเดินไปไมนาน
ก็ถูกราชสีหฆา เราเปนผูถูกราชสีหฆาตายในที่นั้นนั่นเอง เราไดทํา
อาสนกรรม ณ ที่ใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไมมีอาสวะ เรา
ไดไปยังเทวโลกเหมือนลูกศรที่พนจากแลง ฉะนั้น ปราสาทใน
เทวโลกนั้น ซึง่ บุญกรรมเนรมิตให เปนของงดงาม มีแลงธนูตั้งพัน
มีลูกหนังเปนจํานวนรอย มีธงประจําปราสาทสีเขียว รัศมีของ
ปราสาทนั้นแผซานไป เหมือนพระอาทิตยอุทัย เราเปนผูเพียบพรอม
ดวยเหลานางเทพกัญญา เพียบพรอมดวยกามคุณารมณ บันเทิงเริง
รมยอยู เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จุติจากเทวโลกมาเปนมนุษย
เปนผูบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราได
ถวายหญาสําหรับรองนั่ง ดวยการถวายหญานั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายหญากําหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระติณมุฏฐิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน.
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เวจจกทายกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายวัจจกุฎี
[๑๑๒] เราเลื่อมใส ไดถวายวัจจกุฎหี ลังหนึง่ แดพระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษ
ของโลก ผูคงที่ พระนามวาวิปสสี ดวยมือของตน เราไดยานชาง
ยานมาและยานทิพย เราไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ ก็เพราะ
การถวายวัจจกุฎีนั้น ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายวัจจกุฎีใด ดวย
การถวายวัจจกุฎีนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการถวาย
วัจจกุฎี เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระเวจจกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เวจจกทายกเถราปทาน.
สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการเขาถึงพระรัตนตรัย
[๑๑๓] ครั้งนัน้ ภิกษุกับเราผูอาศัยเลี้ยงชีพ ขึ้นเรือไปดวยกัน เมื่อเรือกําลัง
จะอัปปาง ภิกษุไดใหสรณะแกเรา ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ ภิกษุนั้นได
ใหสรณะใดแกเรา เพราะสรณะนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงสรณคมน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสรณคมนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สรณคมนิยเถราปทาน.
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อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการถวายยาหยอดตา
[๑๑๔] เราอยูใ กลพระราชอุทยาน ในพระนครพันธุมดี ครั้งนั้น เรานุง
หนังเสือเหลือง ถือคณโฑน้ํา เราไดพบพระสยัมภูพุทธเจา ผูปราศ
จากกิเลสธุลี ผูไมทรงพายแพอะไรๆ มีความเพียรเผากิเลส มี
พระหฤทัยแนวแน มีปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปนนักบวช
ผูสําเร็จความประสงคทั้งปวง ขามพนโอฆะแลว ไมมีอาสวะ
ครั้นเราพบแลวก็เลื่อมใสโสมนัส ไดถวายยาหยอดตา ในกัปที่ ๙๑
แตกัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงยาหยอดตา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัพภัญชนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อัพภัญชนทายกเถราปทาน.
สุปฏทายกเถราปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายผาเนือ้ ดี
[๑๑๕] พระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาผูนําโลก เสด็จออกจากที่ประทับสําราญ
ในกลางวัน เราไดถวายผาอยางดีมีเนื้อเบาแลว บันเทิงอยูใ นสวรรค
ตลอดกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผาใด ดวยการถวายผานั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาอยางดี เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุปฏทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สุปฏทายกเถราปทาน.
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ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายไมเทา
[๑๑๖] ครั้งนัน้ เราเขาไปยังปาใหญ ตัดเอาไมไผมาทําเปนไมเทาถวาย
แดพระสงฆ เรากราบไหวทา นผูมีวัตรอันงาม ดวยจิตเลื่อมใสนั้น
ถวายไมเทาแลวเดินบายหนาไปทางทิศอุดร ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้
เราไดถวายไมเทาใดในกาลนั้น ดวยการถวายไมเทานั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายไมเทา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระทัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ทัณฑทายกเถราปทาน.
คิริเนลปูชกเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว
[๑๑๗] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อเทีย่ วอยูใ นปา ไดพบพระพุทธเจาผู
ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส
ในพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูประกอบดวยพระมหากรุณา ทรงยินดี
ในประโยชนเกื้อกูลของสรรพสัตว จึงไดบชู าดวยดอกอัญชันเขียว
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระคิริเนลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ คิริเนลปูชกเถราปทาน.

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 113
โพธิสัมมัชชกเถราปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการกวาดลานโพธิ์
[๑๑๘] ในกาลกอน เราเก็บใบโพธิ์ที่ถูกทิ้งไว ณ ลานพระเจดียเอาไปทิง้
เสีย เราจึงไดคณ
ุ ๒๐ ประการ ดวยเดชแหงกรรมนั้น เมื่อเรายัง
ทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญ ยอมทองเที่ยวไปแตในสองภพ
คือ ในเทวดาและมนุษย จุติจากเทวโลกแลวมาสูมนุษยโลก ก็
เกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยแ ละสกุลพราหมณ เรามี
อวัยวะนอยใหญสมบูรณ สูงใหญ รูปสวย สะอาดสะอาน
เต็มเปยม ไมบกพรอง เราเกิดในภพใดภพหนึ่ง คือ ในเทวโลกหรือ
มนุษยโลก ในภพนัน้ เรามีผิวพรรณเหมือนทองคํา เปรียบดัง
ทองคําที่นายชางหลอมแลว ผิวของเราออนนุม สนิท สุขุม
ละเอียดออนอยูตลอดเวลา เพราะใบโพธิ์อนั เราทิ้งดีแลว ในคติ
ไหนๆ ก็ตามที ฝุนละอองยอมไมติดในสรีระของเราผูที่อยูในที่
ประชุม นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์เพราะความรอนลม แดด
หรือเพราะความรอนของไฟก็ตาม ที่ตัวของเราไมมีเหงื่อไหล นี้
เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์ ในกายของเรา ไมมีโรคเรื้อน ฝ
กราก ตกกระ หูดและหิด เปอ ยเลย นี้เปนวิบากแหงการทิง้
ใบโพธิ์ คุณแหงการทิ้งใบโพธิ์อีกขอหนึ่ง คือ บุคคลเกิดใน
ภพนอยภพใหญ ยอมไมมีโรคในกาย นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์
คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยใหญ ยอมไมมีความบีบคั้น
ที่เกิดขึ้นทางใจเลย นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์ คุณอีกขอหนึ่ง
คือ เขาเกิดในภพนอยภพใหญ ยอมไมมีใครเปนขาศึกเลย นี้เปน
วิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์ คุณอีกขอหนึ่ง คือเขาเกิดในภพนอย
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ภพใหญ ยอมมีโภคทรัพยไมบกพรองเลย นี้เปนวิบากแหงการทิ้ง
ใบโพธิ์ คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยภพใหญ ยอม
ไมมีภัยแตไฟ พระราชา โจรและน้ํา คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขา
เกิดในภพนอยภพใหญทาสหญิงชายและคนเดินตาม ยอมประพฤติ
ตามจิตของเขา เขาเกิดในมนุษยโลกในปริมาณอายุเทาใด อายุ
ของเขายอมไมลดไปจากปริมาณอายุนนั้ ยอมดํารงอยูตราบเทาสิ้น
อายุคนใน คนนอก ตลอดถึงชาวนิคม ชาวรัฐ ลวนแตเปน
ผูชวยเหลือ ใครความเจริญปรารถนาความสุขแกเขาทั้งนัน้ ใน
ทุกๆ ภพ เราเปนคนมีโภคทรัพย มียศ มีศิริ มีญาติ พวกพอง
ไมมีเวร หมดความสะดุง ในกาลทั้งปวง เมื่อเรายังทองเที่ยวอยู
ในภพ เทวดา มนุษย อสูร คนธรรพ ยักษและรากษส ลวน
แตปองกันรักษาเราทุกเมื่อ เราเสวยยศสองอยางทั้งในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในอวสานเราไดบรรลุศิวโมกขมหานฤพานอันยอดเยี่ยม
บุรุษใดประสพบุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือโพธิ
พฤกษของพระศาสดาพระองคนั้น สําหรับบุรุษเชนนั้น สิง่ อะไร
เลาที่เขาจะหาไดยาก เขายอมเปนผูยิ่งใหญกวาคนอื่นๆ ในเพราะ
มรรคผล นิกายเปนที่มาและคุณ คือ ฌานและ อภิญญา ไมมี
อาสวะ ปรินิพพาน เมื่อกอน เรามีใจยินดีเก็บใบโพธิ์เอาไปทิ้ง
จึงเปนผูพรอมเพรียงดวยองค ๒๐ ประการนี้ ทุกทิพาราตรีกาล
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโพธิสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โพธิสัมมัชชกเถราปทาน.
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อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการถวายแฟง
[๑๑๙] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวงเปนนายก
ของโลก ออกจากสมาธิแลวเสด็จจงกรมอยู ครั้งนั้น เราเอา
ผลไมใสหาบหาบมา ไดพบพระพุทธเจามหามุนี ผูปราศจากกิเลส
ธุลี กําลังเสด็จจงกรมอยู เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลี
เหนือเศียรเกลา ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลวถวายผลแฟง ใน
กัปที่แสนแตกปั นี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย
ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผลแฟง เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอามัณฑผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อามัณฑผลทายกเถราปทาน.
สุคันธเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการสดุดีพระรัตนตรัย
[๑๒๐] พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพราหมณ ทรงพระยศใหญ มี
พระนามชื่อวากัสสปะ ประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลายเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลวในภัทกัปนี้ พระองคทรงสมบูรณดวยอายุพยัญชนะมีพระ
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันรัศมีวาหนึ่งแวดลอม มีขาย
รัศมีบังเกิดปรากฏ กอใหเกิดความยินดีเหมือนพระจันทร สองแสง
สวางเหมือนพระอาทิตย ทรงยังหมูสัตวใหเยือกเย็น เหมือนเมฆฝน
เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาคร ปานประหนึ่งวาแผนดินโดยศีล
เปรียบดังภูเขาหิมวันตโดยสมาธิ เหมือนอยางอากาศโดยปญญา
เปนผูไมเกาะเกี่ยวเหมือนลม ไมพรองเหมือนวิหาร แกลวกลาใน
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บริษัท ทรงประกาศสัจธรรมชวยมหาชนใหรอดพน ครั้งนั้นเรา
เปนเศรษฐีบุตรผูมียศใหญ ในพระนครพาราณสี มีทรัพยและ
ขาวเปลือกมากมาย เราเทีย่ วเดินเลนไปจนถึงปามฤคทายวัน ได
เห็นพระศาสดาผูเปนนาถะ กําลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง
หนทางอมตธรรม เราไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเ ปนเทพยิ่ง
กวาทวยเทพ มีพระดํารัสเกลี้ยงเกลา นารัก มีพระสุรเสียงสม่ํา
เสมอเหมือนนกการะเวก มีพระสําเนียงกองเหมือนเสียงหงสและ
เสียงกลองใหญ ยังมหาชนใหทราบชัดได และไดสดับพระสุรเสียง
อันไพเราะ จึงไดละโภคทรัพยมิใชนอย ออกบวชเปนบรรพชิต
เราบวชแลว เชนนี้ ไมนานก็เปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก
มีปฏิภาณอันวิจิตร เราเปนคนองอาจในการพรรณนา ไดพรรณนา
พระคุณของพระศาสดาผูมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา ในทามกลาง
บริษัทยอยๆ วา พระผูมีพระภาคพระองคนี้ เปนพระขีณาสพ
เปนผูตื่นแลวไมมีทุกข ทรงตัดความสงสัยไดแลว ทรงถึงความ
สิ้นกรรมทุกอยาง ทรงพนกิเลสแลวในเพราะธรรมเปนที่สิ้นไป
แหงอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองคนี้นั้นเปนผูตื่นแลว พระองคเปน
ผูประเสริฐยิ่ง ทรงประกาศพรหมจรรยในโลก พรอมทั้งเทวโลก
ทรงฝกพระองคเองและทรงฝกผูอื่น ทรงสงบระงับเองและทรงทํา
ผูอื่นใหสงบระงับ เปนผูดับกิเลส เปนนักบวช ทรงยังผูอ ื่นใหดับ
กิเลส เปนผูเบาพระทัยและทรงยังมหาชนใหเบาใจ ทรงมีความ
เพียร องอาจ กลาหาญ มีพระปญญาทรงประกอบดวยพระกรุณา
ทรงมีความชํานาญ เปนผูมีชัยชนะ เปนพระพิชิตมาร ไมทรงคนอง
ทรงหมดความหวงใย เปนผูไมหวั่นไหว ไมสั่นสะเทือนเปน
นักปราชญ ไมทรงหลงใหล ไมมีใครเทียมทัน เปนมุนี มีปกติ
นําธุระไป ทรงอาจหาญแมในพวกครู ดังโคอุสุภราชพระยาคชสาร
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(และ) ไกรสรสีหราช เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากมลทิน
เปนดังพรหม กลากวานักปราชญ หักเสียซึง่ ขาศึกคือกิเลส หมด
เสี้ยนหนาม ปราศจากความเศราโศกไมมีใครเสมอเสมือน เปนผู
ประเสริฐ สะอาดหมดจด เปนพราหมณ เปนสมณะ เปนนาถะ
เปนหมอ เปนผูกําจัดลูกศร เปนนักรบ เปนผูเบิกบาน เปนผู
หลับและตื่น ไมหวั่นไหว มีใจเบิกบาน ยิ้มแยม ทรงทําการฝก
อินทรีย เปนผูน ําตนไป เปนผูทํา เปนผูนํา เปนผูประกาศ เปน
ผูทําสัตวใหราเริง เปนผูวิด เปนผูตัก เปนผูฟ ง เปนผูสรรเสริญ
เปนผูไมกําเริบ ปราศจากลูกศร ไมมีทุกข ไมทรงมีความสงสัย
เปนผูหมดตัณหา ปราศจากธุลี เปนผูขุด เปนผูทําลาย เปนผู
กลาว เปนผูทําใหปรากฏ เปนผูยังสัตวใหขาม ใหทําประโยชน
เปนผูถึงสัมปทา เปนผูยังสัตวใหบรรลุ เปนผูไปดวยกัน เปนผูฆา
ทรงยังกิเลสใหเรารอน ใหเหือดแหง ดํารงอยูในสัจจะ เสมอ
ดวยผูเสมอ ไมมีสหาย เปนที่อยูแหงความเอ็นดู มีมนตอศั จรรย
ไมทรงลวงใหพิศวง เปนผูทาํ เปนนักบวชองคที่ ๗ ทรงขามพน
ความสงสัยแลว ไมทรงถือพระองค ทรงมีคุณหาประมาณมิได
ไมมีใครเปรียบปาน ลวงคลองแหงถอยคําทุกชนิด ลวงเวไนย
สัตวทุกคน ทรงชนะหมูมาร ความเลื่อมใสในพระพุทธเจาผู
ประเสริฐมีพระรัศมีกําหนดดวยรอยพระองคนั้น ยอมนําอมตมหา
นิพพานมาให เพราะฉะนั้น ความเชื่อในพระพุทธเจา ในพระธรรม
และในพระสงฆ จึงมีประโยชนใหญ เราสรรเสริญพระพุทธเจาผู
เปนสรณะอยางสูงสุดของโลก ๓ ดวยคุณมีอาทิเห็นปานดังนี้
แสดงธรรมกถาในทามกลางบริษัท จุติจากอัตภาพนัน้ แลว ได
เสวยมหันตสุขในสวรรคชั้นดุสิต จุติจากดุสิตแลวเกิดในมนุษย
เปนผูมีกลิ่นหอม ลมหายใจ กลิ่นปากและกลิ่นตัวของเราก็เชนนัน้
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เหมือนกัน คือ มีกลิ่นหอม และกลิ่นหอมนัน้ นั่นแหละฟุงไป
เนืองนิตย เรามีกลิ่นหอมทุกอยางกลิ่นปากของเราหอมฟุง อยูทุกเมื่อ
สรีระของเรางดงาม หอมฟุงทุกทิพาราตรีกาล ปานดังดอกปทุม
ดอกอุบลและดอกจําปา ฉะนั้น ทั้งหมดนัน้ เปนผลแหงการกลาว
สรรเสริญคุณพระพุทธเจา ผลนั้นนาอัศจรรยอยางยิ่ง ขอทานทั้งหลาย
จงตั้งใจสดับคุณของพระพุทธเจานั้น ซึ่งเราไดกลาวแลว ครั้นเรา
กลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา ซึ่งนําประโยชนและความสุขมา
ใหแลว เปนผูม ีจิตผองแผวในธรรมทั้งปวง พระสงฆเปนผู
ประกอบดวยความเพียร มียศ ถึงความสุข งดงาม รุงเรือง
นารักนาชม เปนผูกลาวไมดหู มิ่นดูแคลน ไมมีโทษ และเปนผูมี
ปญญาขวนขวายในธรรมที่เปนสิ้นกิเลส สําหรับผูภักดีตอ พระพุทธ
เจาไดนพิ พานโดยงาย เราจักกลาวถึงเหตุของพวกเรา เชิญทาน
ทั้งหลายฟงเหตุนั้นตามเรื่อง เราถวายบังคมก็เพราะคนพบพระยศ
ของพระผูมีพระภาคที่มีอยู เพราะฉะนัน้ แมเราจะเกิดในภพใดๆ
ก็ยอมเปนผูมยี ศในภพนั้นๆ เราสรรเสริญพระพุทธเจา ผูทาํ ที่สุด
ทุกข และพระธรรมอันสงบระงับ ปจจัยมิไดปรุงแตง จึงไดเปนผู
ถึงความสุข เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงชือ่ วาทรงประทานความ
สุขแกสัตวทั้งหลาย เรากลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจาวา
มีทั้งสวนพระองคและที่เปนประโยชนแกคนอื่น จึงเปนผูประกอบ
ดวยปติในพระพุทธเจา เพราะฉะนัน้ เราจึงเปนผูมีความงดงาม
เมื่อเรากลาวสรรเสริญพระคุณ ชื่อวาชมเชยพระผูนํา ซึ่งทรงชํานะ
มาร ลวงเสียซึ่งเดียรถีย ครอบงําเดียรถียโกงเสียได เพราะฉะนั้น
เราจึงเปนคนมีความรุงเรือง เมื่อเรากลาวสรรเสริญพระคุณของ
พระสัมพุทธเจา ชื่อวาพระองคใหเปนที่รกั แมแหงหมูชน เพราะ
ฉะนั้น เราจึงเปนผูนารัก นาชม เหมือนพระจันทรอันมีในสรทกาล
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ฉะนั้น เราชมเชยพระสุคตเจาดวยวาจาทุกอยาง ตามสติสามารถ
เพราะฉะนั้น เราจึงมีปฏิภาณวิจิตร เหมือนทานพระวังคีสะ คน
พาลพวกใดเปนผูถึงความสงสัย จึงดูหมิน่ พระมหามุนี เราขมขี่
คนพาลพวกนัน้ โดยชอบธรรม เพราะฉะนัน้ เราจึงไมถูกดูหมิ่น
เราไดชวยทํากิเลสของสัตวทั้งหลายใหหมดไป ดวยการสรรเสริญ
พระคุณพระพุทธเจา เพราะอํานาจของกรรมนั้น เราจึงเปนผูมีใจ
ไมมีกิเลส เราผูแสดงพุทธานุสสติ ไดทําปญญาเครื่องตรัสรูให
เกิดแกผูฟง เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูมีปญญาเห็นแจงอรรถอัน
ละเอียด เราจักเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยาง จักขามพนสาครคือ
สงสารไปได และมีความชํานิชํานาญ ไมถือมั่นดวยอุปาทาน ถึง
ความดับสนิท ในกัปนีเ้ องเราไดชมเชยพระชินเจาใด ดวยการ
ชมเชยนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ สุคันธเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน๖. ทัณฑทายกเถราปทาน
๒. เวจจกทายกเถราปทาน๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน
๓. สรณคมนิยเถราปทาน ๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน
๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน ๙. อามัณฑผลทายกเถราปทาน
๕. สุปฏทายกเถราปทาน๑๐. สุคันธเถราปทาน
ในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวณคาถาทั้งหมดได ๑๒๓ คาถา.
จบ ติณทายกวรรคที่ ๕๓.
----------------
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กัจจายวรรคที่ ๕๔
มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑
วาดวยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ
[๑๒๑] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูปราศจากตัณหา ทรงชํานะสิ่งที่
ใครๆ เอาชนะไมได เปนพระผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นในกัปที่แสนแต
ภัทกัปนี้ พระองคเปนผูแกลวกลาสามารถ มีพระอินทรียเสมือน
ใบบัว มีพระพักตรปราศจากมลทินคลายพระจันทร มีพระฉวีวรรณ
ปานดังทองคํา มีพระรัศมีซานออกจากพระองคเหมือนรัศมีพระ
อาทิตย นําตาและใจของสัตวลง ประดับดวยพระลักษณะอัน
ประเสริฐ ลวงทางแหงคําพูดทุกอยาง อันหมูมนุษยและอมรเทพ
สักการะ ตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงยังสัตวใหตรัสรู ทรง
นําไปไดอยางรวดเร็ว มีพระสุรเสียงไพเราะ มีพระสันดานหนาไป
ดวยพระกรุณา ทรงแกลวกลาในที่ประชุม พระองคทรงแสดง
ธรรมอันไพเราะ ซึ่งประกอบดวยสัจจะ ๔ ทรงฉุดขึ้นซึ่งหมูสัตวที่
จมอยูในเปอกตมคือโมหะ ครั้งนั้นเราเปนดาบส สัญจรไปแตคน
เดียว มีปาหิมพานตเปนที่อยูอาศัย เมื่อไปสูมนุษยโลก ทางอากาศ
ก็ไดพบพระพิชิตมาร เราไดเขาไปเฝาพระองคแลวสดับพระธรรม
เทศนาของพระธีรเจา ผูทรงพรรณนาคุณอันใหญของพระสาวกอยูวา
เราไมเห็นสาวกองคอื่นใดในธรรมวินัยนี้ ทีจ่ ะเสมอเหมือนกับ
กัจจายนภิกษุนี้ ผูซึ่งประกาศธรรมที่เราแสดงแลวแตโดยยอไดโดย
พิสดาร ทําบริษัทและเราใหยินดี เพราะฉะนั้น กัจจายนภิกษุนี้
จึงเลิศกวาภิกษุผูเลิศในการกลาวไดโดยพิสดาร ซึ่งอรรถแหงภาษิต
ที่เรากลาวไวแตโดยยอนั้น ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงจําไว
อยางนี้เถิด ครัง้ นั้น เราไดฟงพระดํารัสอันรืน่ รมยใจแลว เกิด
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ความอัศจรรย จึงไปปาหิมพานตนําเอากลุมดอกไมมาบูชาพระผู
เปนที่พึ่งของโลก แลวปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระผูเปน
ที่อยูแหงสรณะ ทรงทราบอัธยาศัยของเราแลว ไดทรงพยากรณวา
จงดูฤาษีผูประเสริฐนี้ ซึ่งเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคําที่ไลมลทิน
ออกแลว มีโลมชาติชูชันและใจโสมนัส ยืนประนมอัญชลีนิ่งไม
ไหวติง ราเริง มีนัยนตาเต็มดี มีอัธยาศัยนอมไปในคุณของพระ
พุทธเจา มีธรรมเปนธง มีหทัยราเริง เหมือนกับถูกรดดวย
น้ําอมฤต เขาไดสดับคุณของกัจจายนภิกษุเขา จึงไดปรารถนา
ฐานันดรนัน้ ในอนาคตกาล ฤาษีผูนี้จะไดเปนธรรมทายาทของพระ
โคดมมหามุนี เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนพระสาวกของ
พระศาสดา มีนามชื่อวากัจจายนะ เขาจักเปนพหุสูต มีญาณใหญ
รูอธิบายแจงชัด เปนนักปราชญ จักถึงฐานันดรนั้น ดังที่เราได
พยากรณไวแลว ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้
ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราทอง
เที่ยวอยูแตในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย คติอนื่ เราไมรู
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเกิดสองสกุล คือ สกุลกษัตริยแ ละ
สกุลพราหมณ เราไมเกิดในสกุลที่ต่ําทราม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
และในภพสุดทาย เราเกิดเปนบุตรของติปติวัจฉพราหมณผูเปน
ปุโรหิตของพระเจาจัณฑปชโชต ในพระนครอุชเชนีอันรื่นรมย
เราเปนคนฉลาดเรียนจบไตรเพท สวนมารดาของเราชื่อจันทนปทุมา
เราชื่อกัจจานะ เปนผูมีผิวกายงาม เราอันพระเจาแผนดินทรงสงไป
เพื่อพิจารณาพระพุทธเจา ไดพบพระผูนําซึง่ เปนประตูของโมกขบุรี
เปนที่สั่งสมคุณ และไดสดับพระพุทธภาษิตอันปราศจากมลทิน
เปนเครื่องชําระลางเปอกตมคือคติ จึงไดบรรลุอมตธรรมอันสงบ
ระงับ พรอมกับบุรุษ ๗ คนที่เหลือ เราเปนผูอธิบายในพระมติ
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อันใหญของพระสุคตเจาไดแจงชัด และพระศาสดาทรงตั้งไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ เราเปนผูม ีความปรารถนาสําเร็จดวยดีแลว เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมหากัจจายนเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ มหากัจจายนเถราปทาน.
วักกลิเถราปทานที่ ๒
วาดวยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ
[๑๒๒] สมเด็จพระผูนํามีพระนามไมทราม มีพระคุณนับไมไดพระนามวา
ปทุมุตระ เสด็จอุบัติขึ้นแลวในกัปทีแ่ สนแตภัทรกัปนี้ พระนามวา
ปทุมุตระ ก็เพราะมีพระพักตรเหมือนดอกปทุม มีพระฉวีวรรณ
งาม ไมมีมลทิน เหมือนดอกปทุม ไมเปอนดวยโลก เหมือน
ดอกปทุมไมเปอนดวยน้ํา ฉะนั้น เปนนักปราชญ มีพระอินทรีย
ดังใบปทุมและนารักเหมือนดอกปทุม ทั้งมีพระโอฐ มีกลิ่น
อุดม เหมือนกลิ่นในกลีบของดอกปทุม เพราะฉะนั้น พระองค
จึงทรงพระนามวา ปทุมุตระ พระองคเปนผูเ จริญกวาโลก
ไมทรงถือพระองค เปรียบเสมือนเปนนัยนตาใหคนตาบอด มีพระ
อิริยาบถสงบ เปนที่ฝงพระคุณ เปนที่รองรับกรุณาและมติถึงใน
ครั้งไหนๆ พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ก็เปนผูอันพรหมอสูรและ
เทวดาบูชา สูงสุดกวาชนในทามกลางหมูชนที่เกลื่อนกลนไปทั้ง
เทวดาและมนุษย เมื่อจะยังบริษัททั้งปวงใหยินดีดว ยพระสําเนียง
อันเสนาะ และดวยพระธรรมเทศนาอันเพราะพริ้ง จึงไดชมสาวก
ของพระองควา ภิกษุอนื่ ที่พน กิเลสดวยศรัทธา มีมติดี ขวนขวาย
ในการดูเรา เชนกับวักกลิภกิ ษุน้ี ไมมีเลย ครั้งนั้น เราเปนบุตร
ของพราณในพระนครหงสวดี ไดสดับพระพุทธภาษิตนัน้ จึง
ชอบฐานันดรนั้น ครั้งนั้น เราไดนิมนตพระตถาคตผูปราศจาก
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มลทินพระองคนั้น พรอมดวยพระสาวก ใหเสวยตลอด ๗ วัน
แลวใหครองผา เราหมอบศีรษะลงแลวจมลงในสาครคืออนันตคุณ
ของพระศาสดาพระองคนั้น เต็มเปยมไปดวยปติ ไดกราบทูล
ดังนี้วา ขาแตพระมหามุนี ขอใหพระองคไดเปนเชนกับภิกษุผู
สัทธาธิมุติ ที่พระองคตรัสชมเชยวา เลิศกวาภิกษุผูมีศรัทธาใน
พระศาสนานี้เถิด เมื่อเรากราบทูลดังนี้แลว พระมหามุนีผมู ี
ความเพียรใหญ มีพระทรรศนะมิไดมีเครื่องกีดกัน ไดตรัสพระ
ดํารัสนี้ในทามกลางบริษัทวา จงดูมาณพผูนี้ ผูนุงผาเนื้อเกลี้ยง
สีเหลือง มีอวัยวะอันบุญสรางสมใหคลายทองคํา ดูดดื่มตา
และใจของหมูช นในอนาคตกาล มาณพผูนจี้ ักไดเปนพระสาวก
ของพระโคดมผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ฝายสัทธาธิมุติ เขาเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตามจักเปนผูเวนจาก
ความเดือดรอนทั้งปวง รวบรวมโภคทรัพยทุกอยาง มีความสุข
ทองเที่ยวไป ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามีนามชื่อวาโคดม
ทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
มาณพผูนี้จกั เปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนนั้ จักเปน
โอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามชื่อวา
วักกลิ เพราะผลกรรมที่เหลือนั้น และเพราะตั้งเจตนจํานงไว เรา
ละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เรามีความสุขในที่ทุก
สถาน ทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ไดเกิดในสกุลหนึ่งใน
พระนครสาวัตถี มารดาของเราถูกภัยปศาจคุกคาม มีใจหวาดกลัว
จึงใหเราผูละเอียดออนเหมือนเนยขน นุมนิม่ เหมือนใบไมออนๆ
ซึ่งยังนอนหงาย ใหนอนลงแทบบาทมูลของพระผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ กราบทูลวา ขาแตพระโลกนาถ หมอมฉันขอถวาย
ทารกนี้แดพระองค ขาแตพระโลกนายก ขอพระองคจงทรงเปนที่
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พึ่งของเขาดวยเถิด ครั้งนั้น สมเด็จพระมุนีผเู ปนที่พึ่งของหมูสัตว
ผูหวาดกลัว พระองคไดทรงรับเราดวยฝาพระหัตถอันออนนุม มี
ตาขายอันทานกําหนดดวยจักร จําเดิมแตนนั้ มา เราก็เปนผูถูก
รักษาโดยพระพุทธเจา จึงเปนผูพนจากความปวยไขทกุ อยาง อยู
โดยสุขสําราญ เราเวนจากพระสุคตเสียเพียงครูเดียวก็กระสัน พอ
อายุได ๗ ขวบ เราก็ออกบวชเปนบรรพชิต เราเปนผูไมอิ่มดวย
การดูพระรูปอันประเสริฐ เกิดพระบารมีทกุ อยาง มีดวงตาสีเขียว
ลวน เกลื่อนกลนไปดวยวรรณสันฐานอันงดงาม ครั้งนั้น พระพิชิต
มารทรงทราบวา เรายินดีในพระพุทธรูป จึงไดตรัสสอนเราวา
อยาเลยวักกลิ ประโยชนอะไรในรูปที่นาเกลียดซึ่งชนพาลชอบเลา
ก็บัณฑิตใดเห็นสัทธรรม บัณฑิตนัน้ ชื่อวาเห็นเรา ผูไมเห็นสัทธรรม
ถึงจะเห็นเราก็ชื่อวาไมเห็น กายมีโทษไมสิ้นสุด เปรียบเสมอดวย
ตนไมมีพิษ เปนที่อยูของโรคทุกอยาง ลวนเปนที่ประชุมของทุกข
เพราะฉะนั้น ทานจงเบื่อหนายในรูป พิจารณาเห็นความเกิดขึ้น
และความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย จักถึงที่สุดแหงสรรพกิเลสได
โดยงาย เราอันสมเด็จพระโลกนายกผูแ สวงหาประโยชนพระองค
นั้น ทรงพร่ําสอนอยางนี้ ไดขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เพงดูอยูที่ซอกเขา
พระพิชิตมารผูมหามุนีประทับยืนอยูทเี่ ชิงเขา เมื่อจะทรงปลอบโยน
เรา ไดตรัสเรียกวา วักกลิ เราไดฟงพระดํารัสนั้นเขาก็เบิกบาน
ครั้งนั้น เราวิ่งลงไปที่เงื้อมเขาสูงหลายรอยชั่วบุรุษ แตถึงแผนดิน
ไดโดยสะดวกทีเดียว ดวยพุทธานุภาพ พระผูมีพระภาคทรงแสดง
พระธรรมเทศนา คือ ความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแหงขันธ
ทั้งหลายอีก เรารูธรรมนั้นทั่วถึงแลว จึงไดบรรลุอรหัต ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคผูมีพระปรีชาใหญ ทรงทําที่สุดแหงจรณะ ทรง
ประกาศในทามกลางมหาบุรุษวา เราเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝาย
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สัทธาธิมุติ ในกัปที่แสนแตกปั นี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวย
กรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวักกลิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ วักกลิเถราปทาน.
มหากัปปนเถราปทานที่ ๓
วาดวยบุพจริยาของพระมหากัปปนเถระ
[๑๒๓] พระพิชิตมารผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง พระนามวาปทุมุตระ ปรากฏใน
อัษฎากาศ เหมือนพระอาทิตยปรากฏในอากาศในสรทกาล ฉะนั้น
พระองคยังดอกบัว คือเวไนยสัตวใหบานดวยพระรัศมีคือพระดํารัส
สมเด็จพระโลกนายก ทรงยังเปอกตม คือกิเลสใหแหงไปดวย
พระรัศมี คือพระปรีชา ทรงกําจัดยศของพวกเดียรถียเสียดวย
พระญาณปานดังเพชร เหมือนพระอาทิตยกําจัดความมืด ฉะนั้น
สมเด็จพระทิพากรเจาทรงสองแสงสวางจาทั้งกลางคืน และกลางวัน
ในที่ทุกหนทุกแหง เปนบอเกิดแหงคุณ เหมือนสาครเปนบอเกิด
แหงรัตนะ ทรงยังเมฆ คือ ธรรม ใหตกลงเพื่อหมูสัตว เหมือน
เมฆยังฝนใหตก ฉะนัน้ ครั้งนั้น เราเปนผูพพิ ากษาอยูในพระนคร
หงสวดี ไดเขาไปฟงธรรมของพระพุทธเจาผูมีพระนามวาปทุมุตระ
ซึ่งกําลังประกาศคุณของพระสาวกผูมีสติ ผูกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย
อยู ทรงยังใจของเราใหยนิ ดี เราไดฟงแลวเกิดปติโสมนัส นิมนต
พระตถาคตพรอมดวยศิษย ใหเสวยและฉันแลว ปรารถนาฐานันดร
นั้น ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีสวนเสมอดวยหงส มี
พระสุรเสียงเหมือนหงสและมโหรทึก ไดตรัสวา จงดูมหาอํามาตย
ผูนี้ ผูแกลวกลาในการตัดสินหมอบอยูแทบเทาของเรา มีประกาย
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ดุจลอยขึ้นและมีใจสูงดวยปติ มีวรรณะเหมือนแสงแหงแกวมุกดา
งดงาม นัยนตาและหนาผองใส มีบริวารเปนอันมาก ทําราชการ มี
ยศใหญ มหาอํามาตยนี้เขาปรารถนาตําแหนงภิกษุ ผูใ หโอวาทแก
ภิกษุ เพราะพลอยยินดีดวย ดวยการบริจาคบิณฑบาตนี้ และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว เขาจักไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป จัก
เสวยความเปนผูมีโชคดีในหมูทวยเทพ และจักเสวยความเปน
ใหญในหมูมนุษย จักบรรลุถึงนิพพานดวยผลกรรมสวนที่เหลือ
ในแสนกัปแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่อวาโคดม ทรงสมภพ
ในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก มหาอํามาตยนี้
จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา พระองคนั้น จักเปนโอรสอัน
ธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามชื่อวากัปปนะ ตอ
แตนั้น เราก็ไดทําสักการะดวยดี ในพระศาสนาของพระชินสีห
ละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดุสิต เราครองราชยในเทวดา
และมนุษยโดยเปนสวนๆ แลวเกิดในสกุลชางหูก ที่ตําบลบาน
ใกลพระนครพาราณสี เรากับภรรยามีบริวารแสนคน ไดอุปฏฐาก
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ไดถวายโภชนาหารตลอดไตรมาส
แลวใหครองไตรจีวร เราทั้งหมดจุตจิ ากอัตภาพนัน้ แลว ไดเขาถึง
สวรรคชั้นไตรทส เราทั้งหมดจุติจากสวรรคนั้นแลว กลับมาเปน
มนุษยอกี พวกเราเกิดในกุกกุฏบุรี ขางปาหิมพานต เราได
เปนโอรสผูมียศใหญ พระนามวากัปปนะ พวกที่เหลือเกิดในสกุล
อํามาตย เปนบริวารของเรา เราเปนผูถึงความสุขอันเกิดแตความ
เปนมหาราชา ไดสําเร็จสิ่งที่ตองประสงคทุกประการ ไดสดับขาวสาร
อุบัติของพระพุทธเจาที่พวกพอคาบอกดังนี้วา พระพุทธเจาผูเอก
อัครบุคคลไมมีใครเสมอเสมือน เสด็จอุบตั ิขึ้นแลวในโลก พระองค
ทรงประกาศพระสัทธรรมอันเปนธรรมไมตาย เปนอุดมสุข และ
สาวกของพระองคเปนผูหมัน่ ขยัน พนทุกข ไมมีอาสวกิเลส ครั้น
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เราไดสดับคําของพอคาเหลานั้นแลว ไดทาํ การสักการะพวกพอคา
สละราชสมบัติ พรอมดวยอํามาตย เปนพุทธมามกะ พากันออก
เดินทาง ไดพบแมน้ํามหาจันทานที มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง
ทั้งไมมีทาน้ํา ไมมีแพ ขามไดยาก มีกระแสน้ําไหลเชี่ยว เราระลึก
ถึงพระพุทธคุณแลวก็ขามแมน้ําไปไดโดยสวัสดี ถาพระพุทธองค
ทรงขามกระแสน้ํา คือ ภพไปได ถึงที่สุดแหงโลก ทรงรูแจงชัด
ไซร ดวยสัจจวาจานีก้ ็ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ ถามรรคเปน
เครื่องใหสัตวถึงความสงบได เปนเครื่องใหโมกขธรรม เปนธรรม
สงบระงับ นําความสุขมาใหไดไซร ดวยสัจจวาจานี้ ก็ขอใหการ
ไปของเราจงสําเร็จ ถาพระสงฆเปนผูขามพนทางกันดารไปได
เปนเนื้อนาบุญอันเยีย่ มไซร ดวยสัจจาวาจานี้ ก็ขอใหการไปของเราจง
สําเร็จ พรอมกับที่เราไดทําสัจจะอันประเสริฐดังนี้ น้ําไดไหลหลีก
ออกไปจากหนทาง ลําดับนัน้ เราไดขามไปขึ้นฝงแมน้ําอันนา
รื่นรมยใจไดโดยสะดวก ไดพบพระพุทธเจาประทับนั่งอยูเหมือน
พระอาทิตยทกี่ ําลังอุทัย ดังภูเขาทองที่ลุกโพลงเหมือนไมประทีปที่
ถูกไฟไหมโชติชวง ผูอันสาวกแวดลอม เปรียบดังพระจันทรที่
ประกอบดวยดวงดาว ยังเทวดาและมนุษยใหเพลิดเพลิน ปานทาว
วาสวะผูย ังฝนคือรัตนะใหตกลง เราพรอมดวยอํามาตยถวายบังคม
แลว เฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนัน้ พระพุทธเจาทรง
ทราบอัธยาศัยของเรา ไดแสดงพระธรรมเทศนา เราฟงธรรมอัน
ปราศจากมลทินแลว ไดกราบทูลพระพิชิตมารวา ขาแตพระมหา
วีรเจา ขอไดโปรดใหพวกขาพระองคไดบรรพชาเถิด พวกขาพระองค
เปนผูลงสูภพแลว พระมหามุนีผูสูงสุดตรัสวา ทานทั้งหลายจง
เปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว ทานทั้งหลายจงประพฤติ
พรหมจรรยเพือ่ ทําที่สุดแหงทุกขเถิด พรอมกันกับพระพุทธดํารัส
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เราทุกคนลวนทรงเพศเปนภิกษุ เราทั้งหลายอุปสมบทแลว เปน
ภิกษุผูโสดาบันในพระศาสนา ตอแตนนั้ พระผูนําชั้นพิเศษได
เสด็จเขาพระเชตวันมหาวิหารแลวทรงสั่งสอน เราอันพระพิชิตมาร
ทรงสั่งสอนแลว ไดบรรลุอรหัต ลําดับนั้น เราไดสั่งสอนภิกษุ
พันรูป แมพวกเขาทําตามคําสอนของเรา ก็เปนผูไมมีอาสวะ
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนง
เอตทัคคะ ณ ทามกลางมหาชนวาภิกษุกัปปนะเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ผูใหโอวาทแกภิกษุ กรรมที่ไดทําไวในแสนกัป ไดแสดงผลใหเรา
ในครั้งนี้ เราพนจากกิเลส ดุจลูกศรที่พนจากแลง เราไดเผากิเลส
ของเราแลว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา
เสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระมหากัปปนเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ ฉะนี้แล.
จบ มหากัปปนเถราปทาน.
ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔
วาดวยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ
[๑๒๔] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลกทั้งหมดเปนมุนี
มีพระจักษุ ไดเสด็จอุบัติขึ้นในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระองคทรง
ตรัสสอน ทําสัตวใหรูชัด ยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร ทรง
ฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงยังประชุมชนเปนอันมากให
ขามพนไปได พระองคเปนผูอ นุเคราะห ทรงประกอบดวยพระกรุณา
ทรงแสวงหาประโยชนแกสรรพสัตว ยังเดียรถียที่มาเฝาทุกคนให
ดํารงอยูในเบญจศีล เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงหมดความอากูล
วางจากพวกเดียรถีย และวิจิตรดวยพระอรหันตผูคงที่ มีความชํานิ
ชํานาญ พระมหามุนีพระองคนั้นสูง ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงาม
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คลายทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น
อายุขัยของสัตวแสนป พระชินสีหพระองคนั้น ดํารงพระชนมอยู
โดยกาลประมาณเทานัน้ ทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพน
วัฏสงสารไปได ครั้งนั้น เราเปนบุตรเศรษฐีมียศใหญในพระนคร
หงสวดี เขาไปเฝาพระองคผูสองโลกใหสวางไปทัว่ แลวไดสดับ
พระธรรมเทศนา เราไดฟงพระดํารัสของพระองคผูแตงตัง้ เสนาสนะ
ใหภกิ ษุทั้งหลาย ก็ชอบใจ จึงทําอธิการแดพระองคผูแสวงหาคุณ
อันใหญพรอมทั้งพระสงฆแลว หมอบลงแทบพระบาทดวยเศียรเกลา
แลวปรารถนาฐานันดรนัน้ แทจริง ในครั้งนั้น พระมหาวีรเจาพระองค
นั้น ไดทรงพยากรณกรรมของเราไววา เศรษฐีบุตรนี้ ไดนิมนต
พระโลกนายกพรอมดวยพระสงฆใหฉันตลอด ๗ วัน เขาจักมีอินทรีย
ดังใบบัว มีจะงอยบาเหมือนของราชสีห มีผิวพรรณดุจทองคํา
หมอบอยูแทบเทาของเราปรารถนาตําแหนงอันสูงสุด ในกัปที่แสน
แตกัปนีพ้ ระศาสดามีพระนามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก เศรษฐีบุตรนี้จกั ไดเปนสาวก
ของพระพุทธเจาพระองคนั้น ปรากฏโดยชือ่ วาทัพพะ เปนภิกษุ
ผูเลิศฝายเสนาสนปญญาปกะเหมือนปรารถนา ดวยกรรมที่ทําไวดี
แลว และดวยการตั้งเจตนจํานงคไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง
และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง เปนพระเจาประเทศราช
อันไพบูลยโดยคณานับมิได เพราะกรรมนัน้ นําไป เราจึงมีความสุข
ในที่ทุกสถาน
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระนายกพระนามวาวิปสสีผูมีพระเนตร
งาม ทรงเห็นแจงธรรมทั้งปวง ไดเสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว เราเปนผูมีจิต
ขัดเคือง ไดพดู ตูสาวกของพระพุทธเจาผูค งที่พระองคนั้น ผูสิ้นอาสวะ
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ทั้งปวงแลว ทัง้ ๆ ที่รูอยูวาทานเปนผูบริสุทธิ์ และเราจับสลากแลว
ถวายขาวสุกทีห่ ุงดวยน้ํานม แกพระเถระทัง้ หลายผูแสวงหาคุณอัน
ใหญผูเปนสาวกของพระผูแ กลวกลากวานรชนพระองคนั้นแหละ ใน
ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธุของพรหม มีพระยศใหญ
ประเสริฐกวานักปราชญ พระนามวากัสสป ไดเสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
พระองคทรงยังศาสนธรรมใหรุงโรจน ขมขี่เดียรถียผูหลอกลวงเสีย
ทรงแนะนําเวไนยสัตวแลว เสด็จปรินิพพานพรอมทั้งพระสาวก
ครั้นเมื่อพระโลกนาถพรอมทั้งพระสาวกปรินิพพานแลว ครั้นเมื่อ
พระศาสนธรรม กําลังจะสิ้นศูนยอันตรธาน ทวยเทพและมนุษยพา
กันสลดใจ สยายผม มีหนาเศรา คร่ําครวญวา ดวงตาคือธรรมจัก
ดับแลว เราจักไมไดเห็นทานที่มีวัตรดีงามทัง้ หลาย เราจักไมไดฟง
พระสัทธรรม นาสังเวช เราเปนคนมีบุญนอย ครั้งนั้น พืน้ ปฐพี
ทั้งหมดนี้ ทั้งใหญทั้งหนา ไดไหวสะเทือน สาครสมุทรพูดได
แมน้ํารองอยางนาสงสาร อมนุษยตกี ลองดังทั่วทั้งสี่ทิศ อสนีบาต
อันนากลัวตกลงไปรอบๆ อุกกาบาตตกจากทองฟา ดาวหางปรากฏ
เกลียวแหงเปลวไฟมีควันพวยพุง หมูมฤครองครวญครางอยางนา
สงสาร ครั้งนั้น เราทั้งหลายเปนภิกษุรวม ๗ รูปดวยกัน ไดเห็น
ความอุบาทวอนั รายแรง แสดงเหตุวาพระศาสนาจะสิ้นสูญ จึง
เกิดความสังเวช คิดกันวา เวนพระศาสนาเสีย ไมควรที่เราจะมี
ชีวิตอยู เราทั้งหลายจึงเขาไปสูปาใหญแลวจะบําเพ็ญเพียรตาม
คําสอนของพระชินสีหเจา ครั้งนั้น เราทั้งหลายไดพบภูเขาหินใน
ปาสูงลิ่ว เราไตมันขึ้นทางพะอง แลวผลักพะองใหตกลงเสีย
ครั้งนั้น พระเถระไดตักเตือนเราวา การอุบัติแหงพระพุทธเจาหา
ไดยาก อีกประการหนึ่ง ความเชื่อที่บุคคลไดไว ก็หาไดยาก
และพระศาสนายังเหลืออีกเล็กนอย ผูที่ปลอยเวลาใหผานไปเสีย
จะตองตกลงไปในสาคร คือความทุกขอันไมมีที่สิ้นสุด เพราะฉะนัน้
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พวกเราควรกระทําความเพียร ตลอดเวลาที่พระศาสนายังดํารงอยู
เถิด ดังนี้ ครั้งนั้น พระเถระนั้นเปนพระอรหันต พระอนุเถระ
ไดเปนพระอนาคามี พวกเราที่เหลือจากนี้ เปนผูมีศีลบริสุทธิ์
ประกอบความเพียร จึงไดไปยังเทวโลก องคที่ขามสงสารไปได
ปรินิพพานแลว อีกองคหนึ่งเกิดในชัน้ สุทธาวาส เราทั้งหลาย
คือ ตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ ๑ พระสภิยะ ๑ พระพาหิยะ ๑
พระกุมารกัสสป ๑ เกิดในทีน่ ั้นๆ อันพระโคดมบรมศาสดา ทรง
อนุเคราะห จึงหลุดพนไปจากเครื่องจองจํา คือสงสารวัฏได เรา
เกิดในพวกมัลลกษัตริย ในพระนครกุสินารา เมื่อเรายังอยูใ นครรภ
นั่นแล มารดาไดถึงแกกรรม เขาชวยกันยกขึ้นสูเชิงตะกอน
ลําดับนั้น เราตกลงมา ตกลงไปในกองไม ฉะนั้นจึงปรากฏ
นามวาทัพพะ ดวยผลแหงการประพฤติพรหมจรรย เรามีอายุได
๗ ขวบ ก็หลุดพนจากกิเลสดวยผลที่ถวายขาวสุกผสมน้ํานม เรา
จึงประกอบดวยองค ๕ ดวยบาปเพราะกลาวตูพระขีณาสพ เราจึง
ถูกคนโจทมากมาย บัดนี้เราลวงบุญและบาปไดทั้งสองอยางแลว
ไดบรรลุสันติชั้นสูง เปนผูไมมีอาสวะอยู เราแตงตั้งเสนาสนะให
ทานผูมีวัตรอันดีงามทั้งหลายยินดี พระพิชติ มารทรงพอพระทัยใน
คุณขอนั้น จึงไดทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระทัพพมัลลปุตตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน.
กุมารกัสสปเถราปทานที่ ๕
วาดวยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ
[๑๒๕] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระผูมพี ระภาคผูนายก ทรงเกื้อกูลแก
สัตวโลกทั้งปวง เปนนักปราชญ มีพระนามวาปทุมุตระ ไดเสด็จ
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อุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น เราเปนพราหมณมีชื่อเสียงโดงดัง รูจ บ
ไตรเพท เที่ยวไปในที่พกั สําราญกลางวัน ไดพบพระผูมีพระภาค
ผูนายกของโลก กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยังมนุษยพรอมดวย
ทวยเทพใหตรัสรู กําลังทรงสรรเสริญพระสาวกของพระองคผูกลาว
ธรรมกถาวิจิตรอยูในหมูมหาชน ครั้งนั้น เราชอบใจ จึงไดนิมนต
พระตถาคต แลวประดับประดามณฑปใหสวางไสวดวยรัตนะนานา
ชนิด ดวยผาอันยอมดวยสีตา งๆ นิมนตพระพุทธเจาพรอมดวย
พระสงฆใหเสวยและฉันในมณฑปนัน้ เรานิมนตพระพุทธเจา
พรอมดวยพระสาวกใหเสวยและฉันโภชนะมีรสอันเลิศตางๆ ถึง
๗ วัน แลวเอาดอกไมที่สวยงามตางๆ ชนิด บูชาแลวหมอบลง
แทบบาทมูลปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระมุนีผูประเสริฐ
มีความเอ็นดู เปนที่อาศัยอยูแ หงกรุณา ไดตรัสวา จงดูพราหมณ
นี้ ผูมีปากและตาเหมือนดอกปทุม มากดวยความปรีดาปราโมทย มี
กายและใจสูงเพราะโสมนัส นําความราเริงมา จักษุกวางใหญ มีความ
อาลัยในศาสนาของเรา เขาปรารถนาฐานันดรนั้น คือ การกลาว
ธรรมกถาอันวิจิตรในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามวา
โคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก
ผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอัน
ธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากุมารกัสสป
เพราะอํานาจดอกไมและผาอันวิจิตรกับรัตนะ เขาจักถึงความเปน
ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูกลาวธรรมกถาอันวิจิตร เพราะกรรมที่ทํา
ไวดแี ลว และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ได
ไปสวรรคชั้นดาวดึงส เราทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ เหมือน
ตัวละครหมุนเวียนอยูกลางเวทีเตนรํา ฉะนัน้ เราเปนบุตรของเนื้อ
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ชื่อสาขะ หยั่งลงในครรภแหงแมเนื้อ ครั้งนัน้ เมื่อเราอยูในทอง
มารดาของเรา ถึงเวรที่จะตองถูกฆา มารดาของเราถูกเนื้อสาขะ
ทอดทิ้ง จึงยึดเอาเนื้อนิโครธเปนที่พึ่ง มารดาของเราอันพระยาเนื้อ
นิโครธ ชวยใหพนจากความตาย สละเนื้อสาขะแลว ตักเตือน
เราผูเปนบุตรของตัวในครั้งนั้นอยางนี้วา ควรคบหาแตเนื้อนิโครธ
เทานั้น ไมควรเขาไปคบหาเนื้อสาขะ ตายในสํานักเนื้อนิโครธ
ประเสริฐกวา มีชีวิตอยูใ นสํานักเนื้อสาขะจะประเสริฐอะไร.
เรามารดาของเราและเนื้อนอกจากนี้ อันเนือ้ นิโครธ ผูเปน
นายฝูงนั้นพร่ําสอน อาศัยโอวาทของเนื้อนิโครธนั้น จึง
ไดไปยังที่อยูอาศัย คือ สวรรคชั้นดุสิตอันรื่นรมย
ประหนึ่งวาไปยังเรือนของตัวที่ทิ้งจากไป ฉะนั้น.
เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจา กําลังถึงความสิ้นสูญอันตรธาน
เราไดขึ้นภูเขาอันลวนดวยหิน บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระ
พิชิตมาร ก็บัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีในพระนครราชคฤห
มารดาของเรามีครรภ ออกบวชเปนภิกษุณี พวกภิกษุณีรวู า มารดา
ของเรามีครรภ จึงนําไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตนั้นกลาววาจง
นาสนะภิกษุผลู ามกนี้เสีย ถึงในบัดนี้มารดาบังเกิดเกลาของเรา เปนผู
อันพระพิชิตมารจอมมุนีทรงอนุเคราะหไว จึงไดถึงความสุขใน
สํานักของภิกษุณี พระเจาแผนดินพระนามวาโกศล ไดทรงทราบเรื่อง
นั้นจึงทรงเลี้ยงดูเราไวดวยเครื่องบริหารแหงกุมาร และตัวเรามีชื่อวา
กัสสป เพราะอาศัยทานพระกัสสปเถระ เราจึงถูกเรียกวากุมาร
กัสสป เพราะไดสดับพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทรงแสดงวา
กายเชนเดียวกับจอมปลวก จิตของเราจึงพนจากอาสวะกิเลส ไม
ถือมั่นดวยอุปาทานโดยประการทั้งปวง เราไดรับตําแหนงเอตทัคคะ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 134
ก็เพราะทรมานพระเจาปายาสิ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุมารกัสสปเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กุมารกัสสปเถราปทาน.
จบ ภาณวารที่ ๒๕
พาหิยเถราปทานที่ ๖
วาดวยบุพจริยาของพระพาหิยเถระ
[๑๒๖] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระผูมพี ระภาคผูนายกมีพระรัศมีใหญ
เลิศกวาไตรโลก มีพระนามชือ่ วาปทุมุตระ ไดเสด็จอุบัติขนึ้ แลว
เมื่อพระมุนี ตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุผูตรัสรูไดเร็วพลันอยู เรา
ไดฟงแลวก็ชอบใจ จึงไดทําสักการะแดพระผูมีพระภาคผูแสวงหา
คุณอันใหญ ถวายทานแดพระมหามุนพี รอมดวยพระสาวกตลอด
๗ วัน ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว ปรารถนาฐานันดรในกาล
นั้น ลําดับนั้น พระสัมพุทธเจาไดทรงพยากรณเราวา จงดูพราหมณ
ที่หมอบอยูแทบเทาของเรานี้ ผูสมบูรณดวยโสมนัส มีผิวพรรณ
เหมือนเด็กอายุ ๑๖ ป มีรางกายอันบุญกรรมสรางสรรใหคลาย
ทองคํา ผุดผอง ผิวบาง ริมฝปากแดง เหมือนผลตําลึงสุก มี
ฟนขาวคมเรียบเสมอ มากดวยกําลังคือคุณ มีกายและใจสูงเพราะ
โสมนัส เปนบอเกิดแหงกระแสน้ํา คือคุณ มีหนายิ้มแยมแจมใส
ดวยปติ เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูตรัสรูไดโดยเร็วพลัน
พระมหาวีรเจาพระนามวาโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตกาล เขา
จักเปนธรรมทายาทของพระมหาวีรเจาพระองคนั้น เปนโอรสอัน
ธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวาพาหิยะ
ก็ครั้งนั้น เราเปนผูยินดี หมัน่ กระทําสักการะพระมหามุนีเจา
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ตราบเทาสิ้นชีวิต จุตแิ ลวไดไปสวรรค ดุจไปที่อยูของตน ฉะนั้น
เราจะเปนเทวดาหรือมนุษยยอมเปนผูถึงความสุข เพราะกรรมนั้น
ชักนําไป เราจึงไดทองเที่ยวไปเสวยราชสมบัติ เมื่อพระศาสนาของ
พระกัสสปธีรเจาเสื่อมไปแลว เราไดขึ้นสูภ เู ขาอันลวนแลวดวยหิน
บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีห เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ มี
ปญญา ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีห เรา ๕ คนดวยกัน จุติจาก
อัตตภาพนัน้ แลวไปสูเทวโลก เราเกิดเปนบุรุษชื่อพาหิยะ ในภารุ
กัจฉนคร อันเปนเมืองอุดม ภายหลังไดแลนเรือไปยังสมุทรสาคร
ซึ่งมีความสําเร็จเพียงเล็กนอย ไปได ๒-๓ วัน เรือก็อัปปาง
ครั้งนั้น เราตกลงไปยังมหาสมุทร อันเปนทีอ่ ยูแหงมังกรรายกาจ
นาหวาดเสียว ครั้งนั้น เราพยายามวายขามทะเลใหญไปถึงทาสุป
ปารกะ มีคนรูจ ักนอย เรานุงผาครองเขาบานเพื่อบิณฑบาต ครั้งนั้น
หมูชนเปนผูย นิ ดีกลาววานีพ้ ระอรหันตทา นมาที่นี่ พวกเราสักการะ
พระอรหันตดว ยขาว น้ํา ผา ที่นอนและเภสัชแลวจักถึงความสุข
ครั้งนั้น เราไดปจจัยอันเขาสักการะบูชา ดวยปจจัยเหลานัน้ เกิด
ความดําริโดยไมแยบคายขึ้นวา เราเปนพระอรหันต ทีนนั้ บุรพเทวดา
รูวาระจิตของเรา จึงตักเตือนวา ทานหารูชอ งทางแหงอุบายไม
ที่ไหนจะเปนพระอรหันตเลา ครั้งนั้น เราอันเทวดานั้นตักเตือน
แลวสลดใจ จึงสอบถามเทวดานั้นวา พระอรหันตผูประเสริฐกวา
นรชนในโลกนี้ คือใคร อยูทไี่ หน
เทวดานัน้ บอกวา
พระพิชิตมารผูมีพระปญญามาก ประเสริฐ มีปญญาเสมือน
แผนดิน ประทับอยูที่นครสาวัตถีแควนโกศล พระองค
เปนโอรสของพระเจาศากยะ เปนพระอรหันตไมมีอาสวะ
ทรงแสดงธรรมเพื่อบรรลุอรหัตฯ เราไดสดับคําของเทวดา
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นั้นแลว อิ่มใจเหมือนคนกําพราไดขุมทรัพย ถึงความ
อัศจรรย เบิกบานใจที่จะไดพบพระอรหันตอันอุดม เห็น
งาม พึงใจ มีอารมณ ไมมีที่สุด ครั้งนั้น เราออกจากที่
นั้นไป ดวยตั้งใจวา เมื่อเราชนะกิเลสได ก็จะไดเห็น
พระพักตรอันปราศจากมลทิน ของพระศาสดาทุกทิพาราตรี
กาล เราไปถึงแควนอันนารืน่ รมยนั้นแลว ไดถาม
พวกพราหมณวา พระศาสดาผูยังโลกใหยินดี ประทับอยู
ที่ไหน ครั้งนัน้ พราหมณทงั้ หลายตอบวา พระศาสดา
อันนรชนและทวยเทพถวายวันทนาเสด็จเขาไปสูบุรีเพื่อทรง
แสวงหาพระกระยาหารแลว พระองคก็คงเสด็จกลับมา
ทานขวนขวายที่จะเขาเฝาพระมุนีเจา ก็จงรีบเขาไปถวาย
บังคมพระองคผูเปนเอกอัครบุคคลนั้นเถิด
ลําดับนั้น เรารีบไปยังเมืองสาวัตถีบุรีอันอุดม ไดพบพระองคผูไม
กําหนัดในอาหาร ไมทรงมุงดวยความโลภ ทรงยังอมตธรรมให
โชติชวง อยู ณ พระนครนี้ ประหนึ่งวาเปนที่อยูของศิริ พระ
พักตรโชติชวงเหมือนรัศมีพระอาทิตย ทรงถือบาตรกําลังเสด็จโคจร
บิณฑบาตอยู ครั้นพบพระองคแลว เราจึงไดหมอบลงแลว
กราบทูลวา ขาแตพระโคดม ขอพระองคโปรดเปนที่พึ่งของขา
พระองคผูเสียหายไปในทางที่นาเกลียดดวยเถิด พระมุนผี ูสูงสุด
ไดตรัสวา เรากําลังเที่ยวบิณฑบาต เพื่อประโยชนแกการยังสัตว
ใหขามพน เวลานี้ไมใชเวลาที่จะแสดงธรรมแกทาน ครั้งนั้น เรา
ปรารถนาไดธรรมนัก จึงไดทูลออนวอนพระพุทธเจาบอยๆ พระองค
ไดตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตบทอันลึกซึ้งแกเรา เราไดสดับธรรม
ของพระองคแลว โอ เราเปนผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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พระพาหิยทารุจิริยเถระผูลมลงที่กองหยากเยื่อ เพราะแมโคภูตผีมอง
ไมเห็นตัวขวิดเอา ไดกลาวพยากรณดวยประการดังกลาวฉะนี้
พระเถระผูมีปรีชามาก เปนนักปราชญ ครั้นกลาวบุรพจริตของตน
แลว ทานปรินพิ พาน ณ พระนครสาวัตถี เมืองอุดมสมบูรณ
สมเด็จพระฤาษีผูสูงสุดเสด็จออกจากพระนคร ทอดพระเนตรเห็น
ทานพระพาหิยะผูนุงผาคากรองนั้น ผูเปนนักปราชญ มีความเรารอน
อันลอยเสียแลว ลมลงที่ภูมิภาค ดุจเสาคันธงถูกลมลมลง ฉะนั้น
หมดอายุ กิเลสแหง ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีหเสร็จแลว
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกทั้งหลาย ผูยินดีในพระ
ศาสนามาสั่งวา ทานทั้งหลายจงชวยกันจับรางของเพื่อนสพรหมจารี
แลวเผาเสีย จงสรางสถูปบูชา เขาเปนคนมีปรีชามาก นิพพานแลว
สาวกผูทําตามคําของเราผูนี้ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่ตรัสรูไดเร็ว
พลัน คาถาแมตั้งพัน ถาประกอบดวยบททีแ่ สดงความฉิบหายมิใช
ประโยชนไซร คาถาบทเดียวที่บุคคลฟงแลวสงบระงับได ก็
ประเสริฐกวา น้ํา ดิน ไฟ และ ลม ไมตั้งอยูใ นนิพพานใด
ในนิพพานนัน้ บุญกุศลสองไปไมถึง พระอาทิตยสองแสงไมถึง
พระจันทรก็สองแสงไมถึง ความมืดก็ไมมี อนึ่ง เมื่อใด พราหมณ
ผูชื่อวามุนีเพราะความเปนผูนิ่ง รูจริงดวยตนเองแลว เมื่อนั้นเขา
ยอมพนจากรูป อรูป สุขและทุกข พระโลกนาถผูเปนมุนี เปนที่
นับถือของโลกทั้งสาม ไดภาษิตไวดวยประการดังกลาวฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระพาหิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ ฉะนีแ้ ล.
จบ พาหิยเถราปทาน.
มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗
วาดวยบุพจริยาของพระมหาโกฏฐิตเถระ
[๑๒๗] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวา
ปทุมุตระ ผูรูแจงโลกทั้งปวง เปนมุนีจกั ษุ ไดเสด็จอุบัติขนึ้ แลว
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พระองคตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ทรงยังสรรพสัตวให
ขามวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยให
ประชุมชนขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผูอนุเคราะห
ประกอบดวยพระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยัง
เดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้
พระศาสนา จึงไมมีความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจติ รดวย
พระอรหันตผคู งที่ มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนพี ระองคนั้น
สูงประมาณ ๕๘ ศอก พระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มี
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครัง้ นั้น อายุของสัตวแสนป
พระชินสีหพระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ
เทานั้น ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปได
ครั้งนั้น เราเปนพราหมณผูเรียนจบไตรเพท ชาวพระนครหงสวดี
ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเลิศกวาโลกทั้งปวง แลวสดับพระธรรม
เทศนา ครั้งนัน้ พระธีรเจาพระองคนั้น ทรงตั้งสาวกผูแตกฉานใน
ปฏิสัมภิทา ฉลาดในอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ในตําแหนง
เอตทัคคะ เราไดฟงดังนั้นแลวก็ชอบใจ จึงไดนิมนตพระชินวรเจา
พรอมดวยพระสาวกใหเสวยและฉันถึง ๗ วัน ในกาลนัน้ เรายัง
พระพุทธเจาผูเปรียบดวยสาคร พรอมทั้งพระสาวก ใหครองผาแลว
หมอบลงแทบเทาบาทมูล ปรารถนาฐานันดรนั้น ลําดับนัน้ พระ
พุทธเจาผูเลิศกวาโลกไดตรัสวา จงดูพราหมณผูสูงสุดที่หมอบอยู
แทบเทาผูนี้ มีรัศมีเหมือนกลีบดอกบัว พราหมณนี้ปรารถนา
ตําแหนงแหงภิกษุผแู ตกฉาน ซึ่งเปนตําแหนงประเสริฐสุด เพราะ
การบริจาคทานดวยศรัทธานั้น และเพราะการสดับพระธรรมเทศนา
พราหมณนี้จักเปนผูถึงสุขในทุกภพ เที่ยวไปในภพนอยภพใหญ
จักไดสมมโนรถเชนนี้ ในกัปนับแตนี้ขึ้นไปแสนหนึ่ง พระศาสดามี
พระนามชื่อวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ
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อุบัติขึ้นในโลก พราหมณนจี้ ักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา
พระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา
มีนามชื่อวา โกฏฐิตะ เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผู
เบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระชินสีหเจาตราบเทา
สิ้นชีวิตในครัง้ นั้น เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา เพราะผล
กรรมนั้นและเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส เราไดเสวยราชสมบัติ ในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราช
อันไพบูลยโดยคณนานับมิได เพราะกรรมนั้นนําไป เราจึงเปนผูถึง
ความสุขในทุกภพ เราทองเที่ยวไปแตในสองภพ คือในเทวดาและ
มนุษย คติอนื่ เราไมรูจัก นี้เปนผลแหงกรรมที่สั่งสมไวดี เราเกิดแต
ในสองสกุล คือสกุลกษัตริย และสกุลพราหมณ หาเกิดในสกุล
อันต่ําทรามไมนี้ เปนผลแหงกรรมที่สั่งสมไวดี เมื่อถึงภพสุดทาย
เราเปนบุตรของพราหมณ เกิดในสกุลที่มีทรัพยสมบัติมาก ใน
พระนครสาวัตถี มารดาของเราชื่อจันทวดี บิดาชื่ออัสสลายนะ ใน
คราวที่พระพุทธเจาทรงแนะนําบิดาเรา เพือ่ ความบริสุทธิ์ทุกอยาง
เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา ไดออกบวชเปนบรรพชิต พระโมค
คัลลานะ เปนอาจารย พระสารีบุตรเปนอุปชฌาย เราตัดทิฏฐิ
พรอมดวยมูลรากเสียไดในเมื่อกําลังปลงผม และเมื่อกําลังนุงผากา
สาวะ ก็ไดบรรลุอรหัต เรามีปรีชาแตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ
และปฏิภาณ ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคผูเลิศกวาโลก จึงทรงตั้งเราไว
ในตําแหนงเอตทัคคะ เราอันทานพระอุปติสสะไตถามในปฏิสัมภิทา
ก็แกไดไมขัดของ ฉะนั้น เราจึงเปนผูเลิศในพระพุทธศาสนา เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมหาโกฏฐิตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ พระมหาโกฏฐิตเถราปทาน.
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อุรุเวลกัสสปเถราปทานที่ ๘
วาดวยบุพจริยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
[๑๒๘] ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูรูแจง
โลกทั้งปวง เปนนักปราชญมจี ักษุ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองค
เปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ยังสรรพสัตวใหขามพน
วัฏสงสาร ฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยประชุมชนให
ขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผูอนุเคราะหประกอบดวย
พระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยังเดียรถียทมี่ าเฝา
ใหดํารงอยูในเบญจศีลทุกคน เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงไมมี
ความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระอรหันตผคู งที่
มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนีพระองคนนั้ สูงประมาณ ๕๘ ศอก
มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสัตวแสนป พระชินสีหพระองค
นั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณเทานัน้ ไดทรงยัง
ประชุมชนเปนอันมากใหขา มพนวัฏสงสารไปได ครั้งนั้นเราเปน
พราหมณชาวเมืองหงสวดี อันชนสมมติวาเปนคนประเสริฐ ได
เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูสองโลก แลวสดับพระธรรมเทศนา ครั้งนั้น
เราไดฟงพระผูมีพระภาคทรงตั้งสาวกของพระองค ในตําแหนงเอตทัคคะ ในที่ประชุมใหญ ก็ชอบใจจึงนิมนตพระมหาชินเจากับบริวาร
เปนอันมาก แลวไดถวายทานพรอมกันกับพราหมณอกี ๑,๐๐๐ คน
ครั้นแลวเราไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคผูนายก ยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เปนผูราเริง ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจา
ดวยความเชื่อในพระองคและดวยอธิการคุณ ขอใหขาพระองคผูเกิด
ในภพนั้นๆ มีบริษัทมากเถิด ครั้งนั้น พระศาสดาผูมีพระสุรเสียง
เหมือนคชสารคํารณ มีพระสําเนียงเหมือนนกการเวก ไดตรัสกะ
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บริษัทวา จงดูพราหมณผูนี้ ผูมีวรรณเหมือนทองคํา แขนใหญ ปาก
และตาเหมือนดอกบัว มีกายและใจสูงเพราะปติ ราเริง มีความเชื่อ
ในคุณของเรา เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูมีเสียงเหมือนราชสีห
ในอนาคตกาล เขาจักไดตําแหนงนี้สมดังมโนรถปรารถนา ในกัป
นับแตนี้ขึ้นไปหนึ่งแสน พระศาสดามีพระนามชื่อวาโคดม ซึ่ง
สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พราหมณ
นี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม
เนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวากัสสป พระอัคร
นายกของโลก พระนามวาผุสสะ ผูเปนพระศาสดาอยางยอดเยีย่ ม
หาตัวเปรียบมิได ไมมีใครจะเสมอเหมือน ไดเสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว
ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาผุสสะพระองค
นั้นแล ทรงกําจัดความมืดทั้งปวง สางรกชัฏใหญ ทรงยังฝนคือ
อมตธรรมใหตกลง ใหมนุษยและทวยเทพอิ่มหนํา ครั้งนัน้ เรา
สามคนพี่นองเปนราชมหาอํามาตยในพระนครพาราณสี ลวนแต
เปนที่ไววางพระทัยของพระมหากษัตริย รูปรางองอาจแกลวกลา
สมบูรณดวยกําลังไมพายแพใครเลยในสงคราม ครั้งนั้นพระเจา
แผนดินผูมีเมืองชายแดนกอการกําเริบ ไดตรัสสั่งเราวา ทาน
ทั้งหลายจงไปชนบทชายแดน พวกทานจงยังกําลังของแผนดินให
เรียบรอย ทําแวนแควนของเราใหเกษม แลวกลับมาเถิด ลําดับ
นั้นเราไดกราบทูลวา ถาพระองคจะพึงพระราชทานพระนายกเจา
เพื่อใหขาพระองคทั้งหลายอุปฏฐากไซร ขาพระองคทั้งหลายก็จัก
ทํากิจของพระองคใหสําเร็จ ลําดับนั้น เราผูไดรับพระราชทานพร
สมเด็จพระภูมบิ าลสงไปทําชนบทชายแดน ใหวางอาวุธแลวกลับ
มายังพระนครนั้น เราทูลขอการอุปฏฐากพระศาสดาแดพระราชา
ไดพระศาสดาผูเปนนายกของโลกผูประเสริฐกวามุนแี ลว ไดบูชา
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พระองคตราบเทาสิ้นชีวิต เราทั้งหลายเปนผูมีศีลประกอบดวย
กรุณา มีใจประกอบดวยภาวนา ไดถวายผามีคามากรสอันประณีต
เสนาสนะอันนารื่นรมย และเภสัชที่เปนประโยชนที่ตนใหเกิดขึ้น
โดยชอบธรรมแกพระมุนีพรอมทั้งพระสงฆ อุปฏฐากพระองคดวย
จิตเมตตาตลอดกาล ครั้นพระศาสดาผูเลิศพระองคนั้นเสด็จนิพพาน
แลว เราไดทําการบูชาตามกําลัง เราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้น
แลว ไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส เสวยมหันตสุขในดาวดึงสนนั้
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เมื่อเรากําลังทองเที่ยวอยูในภพเปนเหมือน
นายชางดอกไม ไดดอกไมแลวแสดงชนิดแหงดอกไมแปลกๆ
มากมาย ฉะนัน้ ไดเกิดเปนพระเจาวิเทหราช เพราะถอย
คําของคุณอเจลก เราจึงมีอัธยาศัยอันมิจฉาทิฏฐิกําจัดแลวขึ้นสูทาง
นรก ไมเอื้อเฟอ โอวาทของธิดาเราผูชื่อวารุจา เมื่อถูกพรหมนารทะ
สั่งสอนเสียมากมาย จึงละความเห็นที่ชวั่ ชาเสียได บําเพ็ญกุศล
กรรมบถ ๑๐ ใหบริบูรณโดยพิเศษ ละทิ้งรางกายแลวไดไปสวรรค
เหมือนไปที่อยูของตัว ฉะนัน้ เมื่อถึงภพสุดทายเราเปนบุตรของ
พราหมณ เกิดในสกุลที่สมบูรณในพระนครพาราณสี เรากลัวตอ
ความตาย ความเจ็บไขและความแกชราจึงเขาปาใหญ แสวงหาหน
ทางนิพพาน ไดบวชในสํานักของชฎิล ครั้งนั้น นองชายทั้งสอง
ของเรา ก็ไดบวชพรอมกับเรา เราไดสรางอาศรมอาศัยอยูท ี่ตําบล
อุรุเวลา เรามีนามตามโคตรวากัสสป แตเพราะอาศัยอยูทตี่ ําบลอุรุ
เวลา เราจึงมีนามบัญญัติวา อุรุเวลกัสสป เพราะนองชายของเรา
อาศัยอยูที่ชายแมน้ํา เขาจึงไดนามวานทีกสั สป เพราะนองชาย
ของเรา อีกคนหนึ่ง อาศัยอยูท ี่ตําบลคยา เขาจึงถูกประกาศนามวา
คยากัสสป นองชายคนเล็กมีศิษย ๒๐๐ คน นองชายกลางมี ๓๐๐
คน เรามี ๕๐๐ ถวน ศิษยทุกคนลวนแตประพฤติตามเรา ครั้งนั้น
พระพุทธเจาผูเลิศในโลกเปนสารถีฝกนรชนไดเสด็จมาหาเรา ทรงทํา
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ปาฏิหาริยตางๆ แกเราแลวทรงแนะนํา เรากับบริวารพันหนึ่งได
อุปสมบทดวยเอหิภกิ ขุ ไดบรรลุอรหัตพรอมกับภิกษุเหลานั้นทุก
องค ภิกษุเหลานั้นและภิกษุพวกอื่นเปนอันมาก แวดลอมเราเปน
ยศบริวาร และเราก็สามารถที่จะสั่งสอนได เพราะฉะนั้นพระผูมี
พระภาคผูสูงสุด จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะความเปนผูมี
บริษัทมาก โอ สักการะที่ไดทําไวในพระพุทธเจาไดกอใหเกิดสิ่งที่
มีผลตอเราแลว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได
ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุรุเวลกัสสปเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุรุเวลกัสสปเถราปทาน.
ราธเถราปทานที่ ๙
วาดวยบุพจริยาของพระราธเถระ
[๑๒๙] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวา
ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลกทั้งปวงเปนนักปราชญ มีจักษุไดเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ยัง
สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน
ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผู
อนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณาแสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว
ยังเดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูใ นเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้
พระศาสนาจึงไมมีความอากูลวางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระ
อรหันตผูคงที่ มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนี พระองคนนั้ สูง
ประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มีพระ
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนัน้ อายุของสัตวแสนป
พระชินสีหพระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณเทา
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นั้น ไดยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปไดครั้งนั้น
เราเปนพราหมณชาวพระนครหงสวดี ผูเรียนจบไตรเพท ไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาค ผูประเสริฐกวานรชน ทรงมีความเพียรใหญ
ทรงแกลวกลาในบริษัท กําลังทรงแตงตั้งภิกษุผูมีปฏิภาณไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ แลวไดฟง พระธรรมเทศนา ครั้งนั้น เราทํา
สักการะในพระโลกนายกพรอมทั้งพระสงฆ แลวหมอบศีรษะลง
แทบพระบาทปรารถนาฐานันดรนั้น ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
ผูมีพระรัศมีซานออกจากพระองค ดุจลิ่มทองสิงคี ไดตรัสกะ
เราดวยพระสุรเสียงอันเปนทีต่ ั้งแหงความยินดี มีปรกตินําไปซึ่ง
มลทินคือกิเลสวา ทานจงเปนผูมีความสุขมีอายุยืนเถิด ปณิธาน
ความปรารถนาของทานจงสําเร็จเถิด สักการะที่ทานทําในเรากับ
พระสงฆ ก็จงมีผลไพบูลยยงิ่ เถิด ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ พระศาสดา
มีพระนามชื่อวาโคดมซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลก พราหมณนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา
พระองคนั้นเปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา
มีนามชื่อวาราธะ พระนายกจักทรงแตงตั้งทานวา เปนผูเลิศกวา
ภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณ เราไดสดับพุทธพยากรณนั้นแลวก็เปนผู
เบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตาบํารุงพระพิชิตมารในกาลนั้นตลอด
ชีวิต เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา ดวยกรรมที่เราไดทําไวดี
แลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณนานับมิได เพราะกรรมนั้นนําไปเราจึงเปนผูถึงความสุขใน
ทุกภพ เมื่อถึงภพสุดทายเราเกิดในสกุลที่ยากจนขาดเครื่องนุงหม
และอาหาร ในพระนครราชคฤหอันอุดม ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก
ทานพระสารีบุตรผูคงที่ ในเวลาเราแกเฒาเราอาศัยวัดอยู ใครๆ ไม
ยอมบวชใหเราผูชราหมดกําลังเรี่ยวแรง เพราะฉะนั้นครั้งนั้น เราผู
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เปนคนยากเข็ญจึงเปนผูปราศจากผิวพรรณ เศราโศก พระมหามุนีผู
ประกอบดวยพระมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสถามเราวาลูก
ไฉนจึงเศราโศก จงบอกถึงโรคที่เกิดในจิตของเจา เราไดกราบทูล
วาขาแตพระองคผูมีความเพียรขาพระองคไมไดบวชในศาสนาของ
พระองค ซึ่งพระองคตรัสดีแลว เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงมีความ
เศราโศก ขาแตพระนายก ขอพระองคจงเปนที่พึ่งของขาพระองค
ดวยเถิด ครั้งนัน้ พระมหามุนีผูสูงสุดไดรับสั่งใหเรียกภิกษุมาประชุม
พรอมแลวตรัสถามวา ผูที่นึกถึงอธิการของพราหมณนี้ไดมีอยู จง
บอกมาเวลานัน้ พระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาพระองคนึกถึงอธิการ
ของเขาไดอยู พราหมณผูนไี้ ดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแกขาพระองคผู
กําลังเที่ยวบิณฑบาต พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ
สารีบุตร เธอเปนคนกตัญู เธอจงยังพราหมณนี้ใหบวช พราหมณ
นี้จักเปนผูควรบูชา ลําดับนั้นเราไดการบรรพชาและอุปสมบทดวย
กรรมวาจา โดยเวลาไมนานเลย เราก็ไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้นไป
แหงอาสวะเพราะเราเปนผูเพลิดเพลิน สดับพระพุทธดํารัสโดย
เคารพ ฉะนั้น พระพิชิตมารจึงทรงแตงตั้งเราวา เปนผูเลิศกวา
ทั้งหลายผูมีปฏิภาณ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระราธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ราธเถราปทาน.
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โมฆราชเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ
[๑๓๐] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวา
ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลกทั้งปวง เปนนักปราชญ มีจักษุ ไดเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว พระองคเปนผูต รัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัด ยัง
สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน
ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผู
อนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพ
สัตว ยังเดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปน
เชนนี้ พระศาสนาจึงไมมีความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตร
ดวยพระอรหันตผูคงที่ มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนพี ระองคนั้น
สูงประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มี
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครัง้ นั้น อายุของสัตว
แสนป พระชินสีหพระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาล
ประมาณเทานัน้ ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก ใหขามพน
วัฏสงสารไปได ครั้งนั้น เราเปนผูประกอบในหนทางแหงการงาน
ของบุคคลอื่น ในสกุลหนึ่ง ในพระนครหงสวดี ทรัพยสนิ
อะไรๆ ของเราไมมี เราอาศัยอยูที่พนื้ ซึ่งเขาทําไวที่หอฉัน เรา
ไดกอไฟที่พื้นหอฉันนั้น พื้นศิลาจึงดําไปเพราะไฟลน ครั้งนั้น
พระโลกนาถผูประกาศสัจจะ ๔ ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูทรง
จีวรเศราหมองในที่ประชุมชน เราชอบใจในคุณของทาน จึงได
ปฏิบัติพระตถาคตปรารถนาฐานันดรอันสูงสุด คือ ความเปนผูเลิศ
กวาภิกษุผูทรงจีวรเศราหมอง ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคพระนามวา
ปทุมุตระ ไดตรัสกะพระสาวกทั้งหลายวา จงดูบุรุษนี้ผูมีผาหมนา
เกลียด ผอมเกร็ง มีหนาผองใสเพราะปติประกอบดวยทรัพย คือ
ศรัทธา มีกายและใจสูง เพราะปติ ราเริง ไมหวั่นไหว หนาแนน
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ไปดวยธรรมที่เปนสาระ บุรุษนี้ชอบใจในคุณของภิกษุผูทรงจีวรเศรา
หมอง ปรารถนาฐานันดรนัน้ อยางจริงใจ เราไดฟงพุทธพยากรณนั้น
แลว ก็เบิกบาน ถวายบังคมพระพิชิตมารดวยเศียรเกลา ทําแต
กรรมที่ดีงามในศาสนาของพระชินเจาตราบเทาสิ้นชีวิต เพราะกรรม
ที่ทําไวดนี ั้น และเพราะการตัง้ เจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว
ไดไปสวรรคชนั้ ดาวดึงส เพราะกรรมคือการเอาไฟลนพื้นที่หอฉัน
เราจึงถูกเวทนาเบียดเบียน ไหมแลวในนรกพันป ดวยเศษกรรม
ที่ยังเหลือนัน้ เราเปนมนุษยเกิดในสกุล จึงเปนผูมีรอยเปนเครื่อง
หมายถึง ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ เพราะอํานาจกรรมนั้น เราจึงเปนผู
เพียบพรอมดวยโรคเรื้อน เสวยมหันตทุกขถงึ ๕๐๐ ชาติเหมือน
กัน ในภัทรกัปนี้ เรามีจิตเลือ่ มใสเลี้ยงดูพระอุปริฏฐะผูมียศใหอิ่ม
หนําดวยบิณฑบาต เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
เมื่อถึงภพสุดทาย ไดบังเกิดในสกุลกษัตริย เมื่อพระชนกลวงไป
แลว ก็ไดเปนพระมหาราชา เราถูกโรคเรื้อนครอบงํา กลางคืนไมได
รับความสุขเพราะสุขที่เกิดจากความเปนพระเจาแผนดินหาประ
โยชนมิได ฉะนั้น เราจึงชื่อวา โมฆราช เราเห็นโทษของรางกาย
จึงไดบวชเปนบรรพชิต มอบตัวเปนศิษยของพราหมณพาวรีผู
ประเสริฐ เราเขาไปเฝาพระผูนํานรชนพรอมดวยบริวารเปนอันมาก
ไดทูลถามปญหาอันละเอียดลึกซึ้งวา โลกนี้ โลกหนา พรหมโลก
กับทั้งเทวโลก ขาพระองคไมทราบความเห็นของพระองค ผูทรง
พระนามวาโคดม ผูมียศ เมื่อเปนเชนนี้ จึงไดมีปญหามาถึง
พระองคผูทรงเห็นลวงสามัญชน ขาพระองคจะพิจารณาเห็นโลก
อยางไร มัจจุราชจึงจะไมเห็น พระพุทธเจาผูทรงรักษาโรคทุกอยาง
ใหหายได ไดตรัสกะเราวา ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมสี ติทุกเมื่อ
พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของวางเปลา ถอนความเห็นวาตัวตน
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เสีย บุคคลพึงขามพนมัจจุราชไปไดดว ยอุบายเชนนี้ ทานพิจารณา
เห็นโลกอยางนี้ มัจจุราชจึงจะไมเห็น เราเปนผูไมมีผมและหนวด
นุงหมผากาสาวพัสตร เปนภิกษุ พรอมกับเวลาจบพระคาถา เราเปน
ผูถูกโรคเบียดเบียน ถูกเขาวากลาววา วิหารอยาเสียหายเสียเลย
จึงไมไดอยูในวิหารของสงฆ เรานําเอาผามาจากกองหยากเยื่อ ปาชา
และหนทาง แลวทําผาสังฆาฏิดวยผาเหลานี้ ทรงจีวรที่เศราหมอง
พระผูนําชั้นพิเศษผูเปนนายแพทยใหญ ทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น
ของเรา จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่
ทรงจีวรเศราหมอง เราสิ้นบุญและบาป หายโรคทุกอยาง ไมมี
อาสวะ ดับสนิท เหมือนเปลวไฟทีห่ มดเชือ้ เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโมฆราชเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ โมฆราชเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. มหากัจจายนเถราปทาน๖. พหิยเถราปทาน
๒. วักกลิเถราปทาน ๗. มหาโกฏฐิตเถราปทาน
๓. มหากัปปนเถราปทาน๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน
๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน๙. ราธเถราปทาน
๕. กุมารกัสสปเถราปทาน๑๐. โมฆราชเถราปทาน
ในวรรคนี้ บัณฑิตประมวลคาถาได ๓๖๒ คาถา.
จบ กัจจายนวรรคที่ ๕๔.
-----------------
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ภัททิยวรรคที่ ๕๕
ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑
วาดวยบุพจริยาของพระกุณฏกภัททิยเถระ
[๑๓๑] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรู
จบธรรมทั้งปวง เปนพระผูน ําไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ครั้งนั้น เรา
เปนบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก ในพระนครหงสวดี เที่ยวเดินพักผอนอยู
ไดไปถึงสังฆาราม คราวนั้น พระผูนําผูสองโลกใหโชติชว งพระองค
นั้น ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูประ
เสริฐกวาภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะ เราไดสดับพระธรรมเทศนา
นั้นแลวก็ชอบใจ จึงไดทําสักการะแกพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ
ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระศาสดาแลว ปรารถนาฐานันดร
นั้น ครั้งนั้น พระพุทธเจาซึ่งเปนผูนําชั้นพิเศษ ไดตรัสพยากรณใน
ทามกลางพระสงฆวา ในอนาคตกาล ทานจักไดฐานันดรนี้สมดัง
มโนรถความปรารถนา ในกัปที่แสนแตภทั รกัปนี้ พระศาสดามี
พระนามชื่อวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลก เศรษฐีบุตรผูนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระ
ศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระ
ศาสดา มีนามชื่อวาภัททิยะ เพราะกรรมทีท่ ําไวดนี ั้น และเพราะ
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาผุสสะเปนผูนํา
ยากที่จะหาผูเสมอ ยากที่จะขมขี่ได สูงสุดกวาโลกทั้งปวงไดเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว และพระพุทธองคทรงสมบูรณดว ยจรณะ เปนผู
ประเสริฐเที่ยงตรง ทรงมีความเพียรเผากิเลส ทรงแสวงหา
ประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ทรงเปลื้องสัตวเปนอันมากจาก
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กิเลสเครื่องจองจํา เราเกิดเปนนกดุเหวาขาวในพระอารามอันนาเพลิด
เพลินเจริญใจ ของพระผุสสสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ เราอยู
ที่ตนมะมวงใกลพระคันธกุฎี ครั้งนั้น เราเห็นพระพิชิตมารผูสูงสุด
เปนพระทักขิไณยบุคคล เสด็จพระราชดําเนินไปบิณฑบาต จึงทํา
จิตใหเลื่อมใส แลวรองดวยเสียงอันไพเราะ ครั้งนั้น เราบินไป
สวนหลวงคาบผลมะมวงทีส่ ุกดีมีเปลือกเหมือนทองคํามาแลวนอม
เขาไปถวายแดพระสัมพุทธเจา เวลานัน้ พระพิชิตมารผูประกอบ
ดวยพระกรุณา ทรงทราบวารจิตของเรา จึงทรงรับบาตรจากมือของ
ภิกษุผูอุปฏฐาก เรามีจิตราเริงถวายผลมะมวงแดพระมหามุนี เราใส
บาตรแลวก็ประนมปกรองดวยเสียงอันไพเราะ นายินดี เสนาะนา
ฟง เพื่อบูชาพระพุทธเจา แลวไปนอนหลับ ครั้งนั้น นกเหยี่ยว
ผูมีใจชั่วชาไดโฉบเอาเรา ผูมีจิตเบิกบาน มีอัธยาศัยไปสูความรัก
ตอพระพุทธเจาไปฆาเสีย เราจุติจากอัตภาพนั้นไปเสวยมหันตสุขใน
สวรรคชั้นดุสิต แลวมาสูกําเนิดมนุษยเพราะกรรมนั้นพาไป ใน
ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูมีพระนามตามพระโคตรวากัสสป เปนเผา
พันธุพรหมมีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ ไดเสด็จอุบัติขึ้น
แลวพระองคทรงยังพระศาสนาใหโชติชว งครอบงําเดียรถียผูหลอก
ลวงทรงแนะนําเวไนยสัตวพระองคพรอมทั้งพระสาวกปรินิพพานแลว
เมื่อพระพุทธองคผูเลิศในโลกปรินิพพานแลว ประชุมชนเปนอันมาก
ที่เลื่อมใส จักทําพระสถูปของพระศาสดา เพื่อตองการจะบูชาพระ
พุทธเจา เขาปรึกษากันอยางนี้วา จักชวยกันทําพระสถูปของ
พระศาสดาผูแสวงหาพระคุณอันใหญ ใหสูงเจ็ดโยชน ประดับ
ดวยแกว ๗ ประการ ครั้งนัน้ เราเปนจอมทัพของพระเจาแผนดิน
แควนกาสีพระนามวากิกี ไดพูดลดประมาณที่พระเจดียข องพระพุทธ
เจา ผูไมมีประมาณเสีย ครั้งนั้น ชนเหลานัน้ ไดชว ยกันทําเจดีย
ของศาสดา ผูมีพระปญญากวานรชน สูงโยชนเดียว ประดับดวย
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รัตนะนานาชนิด ตามถอยคําของเรา เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และ
เพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้น
ดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีอนั มั่งคั่ง
สมบูรณ มีทรัพยมากมาย ในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐ เราได
เห็นพระสุคตเจาในเวลาเสด็จเขาพระนครก็อัศจรรยใจ จึงบรรพชา
ไมนานก็ไดบรรลุอรหัต เพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดีย
เราไดทําไว เราจึงมีรางกายต่าํ เตี้ย ควรจะเปนรางกายกลม เราบูชา
พระพุทธเจาสูงสุดดวยเสียงอันไพเราะ จึงไดถึงความเปนผูเลิศกวา
ภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงไพเราะ เพราะการถวายผลไมแดพระพุทธเจา
และเพราะการอนุสรณถึงพระพุทธคุณ เราจึงสมบูรณดวยสามัญผล
ไมมีอาสวะอยู เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเรา
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระลกุณฏกภัททิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน.
กังขาเรวตเถราปทานที่ ๒
วาดวยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ
[๑๓๒] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตระ ผูม ี
พระจักษุในธรรมทั้งปวงเปนพระผูนํา มีพระหนุเหมือนราชสีห
พระดํารัสเหมือนพรหม พระสุระเสียงคลายหงสและกลองใหญ
เสด็จดําเนินดุจชาง มีพระรัศมีประหนึ่งรัศมีของจันทเทพบุตรเปน
ตน มีพระปรีชาใหญ มีความเพียรมาก มีความเพงพินิจมาก มี
คติใหญ ประกอบดวยพระมหากรุณาเปนทีพ่ ึ่งสัตว กําจัดความมืด
ใหญ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวคราวหนึ่ง พระสัมพุทธเจาผูเลิศกวา
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ไตรโลก เปนมุนี ทรงรูจักวารจิตของสัตว พระองคนั้น ทรงแนะนํา
เวไนยสัตวเปนอันมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู พระพิชิต
มารตรัสสรรเสริญภิกษุผูมีปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน มีความเพียร
สงบระงับ ไมขุนมัวในทามกลางบริษัท ทรงทําใหประชาชนยินดี
ครั้งนั้น เราเปนพราหมณเรียนจบไตรเพท อยูในพระนครหงสวดี
ไดสดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจ จึงปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น
พระพิชิตมารผูเปนพระผูนําชั้นพิเศษ ไดตรัสพยากรณในทามกลาง
สงฆวาจงดีใจเถิดพราหมณ ทานจักไดฐานันดรนี้สมดังมโนรถความ
ปรารถนาในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่อวาโคดม
ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทาน
จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม
เนรมิตเปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวาเรวตะ เพราะกรรมที่ทํา
ไวดแี ละเพราะการตั้งเจตนจาํ นงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปยัง
สวรรคชั้นดาวดึงส ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลกษัตริยอัน
มั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมากมาย ในโกลิยนคร ในคราวที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในพระนครกบิลพัสดุ เราเลื่อมใสใน
พระสุคตเจา จึงออกบวชเปนบรรพชิต ความสงสัยของเราในสิ่งที่
เปนกัปปยะและอกัปปยะนัน้ ๆ มีมากมาย พระพุทธเจาไดทรง
แสดงธรรมอันอุดม แนะนําขอสงสัยทั้งปวงนั้น ตอแตนนั้ เราก็
ขามพนสงสารได เปนผูยนิ ดีดวยความสุขในฌานอยู ในครั้งนั้น
พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นเรา จึงไดตรัสพระพุทธภาษิตวา
ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่น ในความรูของตนหรือใน
ความรูของผูอื่นอยางใดอยางหนึ่งนัน้ อันบุคคลผูมีปกติ
เพงพินิจ มีความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย ยอม
ละไดทั้งสิ้น
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กรรมที่ทําไวในกัปที่แสน ไดแสดงผลแกเราแลวในอัตภาพนี้ เรา
พนกิเลสแลวเหมือนลูกศรพนจากแลง ไดเผากิเลสของเราเสียแลว
ลําดับนั้น พระมุนีผูมีปรีชาใหญ เสด็จถึงทีส่ ุดของโลก ทรงเห็น
วาเรายินดีในฌาน จึงทรงแตงตั้งวาเปนเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่
ไดฌาน เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกังขาเรวตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ กังขาเรวตเถราปทาน.
สีวลีเถราปทานที่ ๓
วาดวยบุพจริยาของพระสีวลีเถระ
[๑๓๓] ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมีจักษุ
ในธรรมทั้งปวง เปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว ศีลของพระองค
ใครๆ ก็คํานวณไมได สมาธิของพระองคเปรียบดวยแกววิเชียร
ฌานอันประเสริฐของพระองคใครๆ ก็นับไมได และวิมตุ ิของ
พระองคหาอะไรเปรียบมิได พระนายกเจาทรงแสดงธรรมในสมาคม
มนุษย เทวดา นาคและพรหม ซึ่งเกลื่อนกลนไปดวยสมณะและ
พราหมณ พระพุทธองคผูแกลวกลาในบริษัท ทรงตั้งสาวกของ
พระองคผูมีลาภมาก มีบุญ ทรงซึ่งฤทธิ์อันรุงเรืองไวในตําแหนง
เอตทัคคะ ครั้งนั้น เราเปนกษัตริยในพระนครหงสวดี ไดยินพระ
พิชิตมารตรัสถึงคุณเปนอันมากของพระสาวก ดังนั้น จึงไดนิมนต
พระชินสีหพรอมทั้งพระสาวก ใหเสวยและฉันถึง ๗ วัน ครั้น
ถวายมหาทานแลวก็ไดปรารถนาฐานันดรนั้น พระธีรเจาผูประเสริฐ
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กวาบุรุษ ทอดพระเนตรเห็นเราหมอบอยูแทบพระบาทในคราวนั้น
จึงไดตรัสพระดํารัสดวยพระสุรเสียงอันดัง ลําดับนั้น มหาชน
ทวยเทพ คนธรรพ พรหมผูมีฤทธิ์มากและสมณพราหมณ ผูใคร
จะฟงพระพุทธพจนตางประณตนอมถวายนมัสการทูลวา ขาแต
พระองคผูเปนบุรุษผูเปนอาชาไนย ขาพระองคทั้งหลายขอนอบนอม
แดพระองค ขาแตพระองคผเู ปนอุดมบุรุษ ขาพระองคทั้งหลายขอ
นอบนอมแดพระองค พระมหากษัตริยไดถวายทานกวา ๗ วัน
ขาพระองคทั้งหลายประสงคจะฟงผลของมหาทานนัน้ ขาแตพระ
มหามุนี ขอไดทรงโปรดพยากรณเถิด ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคได
ตรัสวา ทานทัง้ หลายจงคอยสดับภาษิตของเรา ทักษิณาทีต่ ั้งไว
ในพระพุทธเจาผูมีคุณหาประมาณมิไดพรอมทั้งพระสงฆ ใครเลาจะ
เปนผูถือเอามากลาว เพราะทักษิณานั้นมีผลหาประมาณมิได อีก
ประการหนึ่ง กษัตริยผูมีโภคะมากนี้ ทรงปรารถนาฐานันดรอันอุดม
วา ถึงเราก็พึงเปนผูไดลาภมาก เหมือนภิกษุชื่อสุทัสสนะฉะนั้น
เถิด มหาบพิตรจักไดฐานันดรนี้ในอนาคต ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ไป
พระศาสดามีพระนามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศของพระโอกกากราช
จักทรงอุบัติขึ้นในโลก กษัตริยองคนี้จักไดเปนธรรมทายาทของ
พระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปน
สาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวาสีวลี เพราะกรรมที่ทําไวดีแลว
และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงสในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้ พระโลกนายกพระนามวาวิปสสี
ผูมีพระเนตรงดงาม ทรงเห็นแจงธรรมทั้งปวง ไดเสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
ครั้งนั้น เราเปนคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมวดี
และเปนคนทีห่ มั่นขยันขวนขวายในกิจการงาน ครั้งนั้น พระราชา
พระองคหนึ่งตรัสสั่งใหนายชางสรางพระอาราม ซึ่งปรากฏวาใหญ
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โต ถวายสมเด็จพระวิปสสีผูแสวงหาประโยชนใหญ เมื่อการสราง
พระอารามสําเร็จแลว ชนทั้งหลายไดถวายมหาทานซึ่งเขาใจวาของ
เคี้ยว ชนทั้งหลายคนควาหานมสมและน้ําผึ้งไมได เวลานั้น เราถือ
นมสมใหมและน้ําผึ้งไปเรือนของนายงาน ชนทั้งหลายทีแ่ สวงหานม
สมใหมและน้าํ ผึ้งพบเราเขา ทั้งสองสิ่งเขาไดใหราคาตั้งพันกหาปณะ
ก็ยังไมไดไป ครั้งนั้น เราคิดวาของสองสิ่งนี้เราไมมีกะใจที่จะขาย
มัน ชนเหลานีท้ ั้งหมดสักการะพระตถาคต ฉันใด แมเราก็จะทํา
สักการะในพระผูนําโลกกับพระสงฆ ฉันนั้นเหมือนกัน ครั้งนั้น
เราไดนําเอาไปแลว ขยํานมสมกับน้ําผึ้งเขาดวยกันแลวถวายแด
พระโลกนาถพรอมทั้งพระสงฆ เพราะกรรมที่ทําไวดแี ลว และเพราะ
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
ตอมา เราไดเปนพระเจาแผนดินผูมียศใหญในพระนครพาราณสี
ในครั้งนั้น เราเคืองศัตรูจึงสั่งใหทหารทําการลอมประตูเมืองของ
ศัตรูไว ประตูที่ถูกลอมของพระราชาผูมีเดชรักษาไวไดเพียงวันเดียว
เพราะผลของกรรมนั้น เราจึงตองตกนรกอันรายกาจที่สุด และใน
ภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเกิดในโกลิยบุรี พระชนนีของเราพระนาม
วาสุปปวาสา พระชนกของเราพระนามวามหาลิลิจฉวี เราเกิดในราช
วงศก็เพราะบุญกรรม เพราะการลอมประตูเมืองใหผล เราจึงตอง
ประสบทุกขอยูในพระครรภของพระมารดาถึง ๗ ป เราตองหลง
ทวารอยูอีก ๗ วัน เพียบพรอมไปดวยมหันตทุกข พระมารดาของ
เราตองประสบทุกขดวยเชนนี้ ก็เพราะฉันทะในการลอมประตูเมือง
เราอันพระพุทธเจาทรงอนุเคราะห จึงออกจากพระครรภพระมารดา
โดยสวัสดี เราไดออกบวชเปนบรรพชิต ในวันที่เราคลอดออกมา
นั่นเอง ทานพระสารีบตุ รเถระเปนอุปชฌายของเรา พระโมคคัลลานเถระผูทรงมหิทธิฤทธิ์ มีปรีชามาก เมื่อปลงผมให ไดอนุศาสน
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พร่ําสอนเรา เราไดบรรลุอรหัตเมื่อกําลังปลงผมอยู ทวยเทพ นาค
และมนุษยตางก็นอมนําปจจัยเขามาถวายเรา เพราะเศษของกรรม
ที่เราเปนผูเบิกบาน บูชาพระผูนําชั้นพิเศษ พระนามวาปทุมุตระและ
พระนามวาวิปส สี ดวยปจจัยทั้งหลายโดยพิเศษ เราจึงไดลาภอันอุดม
ไพบูลยทุกแหงหน คือ ในปา ในบาน ในน้าํ บนบก ในคราวที่พระผู
มีภาคผูนําโลกชั้นเลิศพรอมดวยภิกษุสามหมื่นรูป เสด็จไปเยี่ยมทาน
พระเรวตะ พระพุทธเจาผูมีพระปรีชาใหญ มีความเพียรมาก เปน
นายกของโลก พรอมดวยพระสงฆ เปนผูอันเราบํารุงดวยปจจัยที่
เทวดานําเขามาถวายเรา ไดเสด็จไปเยีย่ มทานเรวตะแลว ภายหลัง
เสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแลว จึงทรงแตงตั้งเราไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ พระศาสดาผูทรงประพฤติประโยชนแกสัตว
ทั้งปวง ไดตรัสสรรเสริญเราในทามกลางบริษัทวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในบรรดาสาวกของเรา ภิกษุสีวลีเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่มีลาภ
มาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสีวลีเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สีวลีเถราปทาน.
วังคีสเถราปทานที่ ๔
วาดวยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ
[๑๓๔] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตระ ผูม ีจักษุ
ในธรรมทั้งปวง ทรงเปนผูนํา ไดเสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว พระศาสนา
ของ พระองค วิจิตรไปดวยพระอรหันตทั้งหลายเหมือนคลื่น สาคร
และเหมือนดาวบนทองฟา พระพิชิตมารผูสูงสุด อันมนุษยพรอม
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ทั้งทวยเทพอสูรและนาคหอมลอมในทามกลางหมูชนซึง่ เกลื่อนกลน
ไปดวยสมณะและพราหมณ พระพิชิตมารผูถึงที่สุดโลก ทรงทําโลก
ทั้งหลายใหยินดีดวยพระรัศมี พระองคยังดอกปทุม คือ เวไนย
สัตวใหบานดวยพระดํารัส ทรงสมบูรณดวยเวสารัชชธรรม ๔ เปน
อุดมบุรุษ ละความกลัวและความยินดีไดเด็ดขาด ทรงถึงธรรมอัน
เกษม องอาจกลาหาญ พระผูเลิศโลกทรงปฏิญาณซึ่งฐานะของผู
เปนโจกอันประเสริฐและพุทธภูมิทั้งสิ้น ไมมีใครจะทักทวงไดใน
ฐานะไหนๆ เมื่อพระพุทธเจาผูคงที่พระองคนั้นบันลือสีหนาทอัน
หนาสพึงกลัวอยู ยอมไมมีเทวดา มนุษย หรือพรหมบันลือตอบได
พระพุทธเจาผูแ กลวกลาในบริษัท ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ
ชวยมนุษยพรอมทั้งเทวดาใหขามวัฏสงสาร ทรงประกาศธรรมจักร
พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญคุณเปนอันมาก ของพระสาวกผูไดรับ
สมมติดีวา เลิศกวาภิกษุที่มีปฏิภาณทั้งหลาย แลวทรงตั้งทานไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ ครั้งนั้น เราเปนพราหมณชาวเมืองหงสวดี เปน
ผูไดรับสมมุติวาเปนคนดีรูแจงพระเวททุกคัมภีร มีนามวาวังคีสะ
เปนที่ไหลออกแหงนักปราชญ เราเขาไปเฝาพระมหาวีระเจาพระองค
นั้น สดับพระธรรมเทศนานั้นแลวไดปติอนั ประเสริฐ เปนผูยินดี
ในคุณของพระสาวก จึงไดนิมนตพระสุคตผูทําโลกใหเพลิดเพลิน
พรอมดวยพระสงฆใหเสวยและฉัน ๗ วันแลว นิมนตใหครองผา
ในครั้งนั้นเราไดหมอบลงแทบพระบาททัง้ สองดวยเศียรกลาไดโอกาส
จึงยืนประนมอัญชลีอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เปนผูราเริง กลาว
สดุดีพระชินสีหผูสงู สุดวา ขาแตพระองคผเู ปนที่ไหลออกแหง
นักปราชญ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผู
เปนฤาษีสูงสุด ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค
ผูเลิศกวาโลกทั้งปวง ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต
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พระองคผูทรงทําความไมมีภยั ขาพระองคของนอบนอมแตพระองค
ผูทรงย่ํายีมาร ขาพระองคขอนอบนอมแตพระองค ขาแตพระองคผู
ทรงทําทิฏฐิใหไหลออก ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต
พระองคผูทรงประทานดวยสันติสุข ขาพระองคขอนอบนอมแด
พระองค ขาแตพระองคผูทรงทําใหเปนทีน่ ับถือ ขาพระองคขอนอบ
นอมแดพระองค พระองคเปนที่พึ่งของชนทั้งหลายผูไมมที ี่พึ่ง ทรง
ประทานความไมมีภัยแกตนทั้งหลายที่กลัว เปนที่คุนเคยของคน
ทั้งหลายที่มีภมู ิธรรมสงบระงับ เปนที่พึ่งทีร่ ะลึกของคนทั้งหลายผู
แสวงหาทีพ่ ึ่งที่ระลึก เราไดชมเชยพระสัมพุทธเจาดวยคํากลาวสดุดีมี
อาทิ อยางนี้ แลวไดกลาวสรรเสริญพระคุณอันใหญ จึงไดบรรลุคติ
ของภิกษุผูกลากวานักพูด ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาคผูมีพระปฏิภาณไม
มีที่สิ้นสุดไดตรัสวา ผูใดเปนผูเลื่อมใสนิมนตพระพุทธเจาพรอมดวย
สาวก ใหฉันสิ้น ๗ วัน ดวยมือทั้งสองของตน และไดกลาวสดุดี
คุณของเรา ปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผกู ลากวานักพูดในอนาคต
กาล ผูนั้นจักไดตําแหนงนี้สมดังมโนรถปรารถนา เขาจักไดเสวย
ทิพยสมบัติมีประมาณไมนอยในกัปที่แสนแตกัปนีไ้ ป พระศาสดามี
นามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติ
ขึ้น พราหมณนี้จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น
จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามชื่อ
วาวังคีสะ เราไดสดับพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผูมีความ
เบิกบานมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารดวยปจจัย
ทั้งหลายในกาลครั้งนั้น จนตราบเทาสิ้นชีวติ เพราะกรรมที่ทําไวดนี ั้น
และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้น
ดาวดึงส ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลปริพาชก เมื่อเรา
เกิดในครั้งหลัง มีอายุได ๗ ปแตกําเนิด เราเปนผูรูเวททุกคัมภีร
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แกลวกลาในวาทศาสตร มีเสียงไพเราะ มีถอยคําวิจิตร ย่ํายีวาทะ
ของผูอื่นได เพราะเราเกิดทีว่ ังคชนบท และเราเปนใหญในถอยคํา
เราจึงชื่อวาวังคีสะ เพราะฉะนั้น ถึงแมชื่อของเราจะเปนเลิศ ก็
เปนชื่อสมมติตามโลก ในเวลาที่เรารูเรียงสาตั้งอยูในปฐมวัย เรา
ไดพบทานพระสารีบุตรเถระในพระนครราชคฤหอันรื่นรมย.
จบ ภาณวารที่ ๒๕
ทานถือบาตร สํารวมดี ตาไมลอกแลก พูดแตพอประมาณ แลดู
เพียงชัว่ แอก เที่ยวบิณฑบาตอยู ครั้นเราเห็นทานแลวก็เปนผู
อัศจรรยใจ ไดกลาวบทคาถาอันวิจิตร เปนหมวดหมูเหมือนดอก
กรรณิการ เหมาะสม ทานบอกแกเราวา พระสัมพุทธเจาผูนําโลก
เปนศาสดาของทาน ครั้งนั้นทานพระสารีบุตรเถระผูฉลาดเปนนัก
ปราชญนั้น ไดพูดแกเราเปนอยางดียิ่ง เราอันพระเถระผูคงที่ให
ยินดีดวยปฏิภาณอันวิจิตร เพราะถอยคําทีป่ ฏิสังยุตดวยวิราคธรรม
เห็นไดยาก สูงสุด จึงซบศีรษะลงแทบเทาของทานแลวก็กลาววา
ขอไดโปรดใหกระผมบรรพชาเถิด ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรผูมี
ปญญามาก ไดนําเราไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราซบเศียร
ลงแทบพระบาท นั่งลงในทีใ่ กลพระศาสดา พระพุทธเจาผูประเสริฐ
กวานักปราชญทั้งหลายไดตรัสถามเราวา ดูกรวังคีสะ ทานรูศีรษะ
ของคนที่ตายไปแลววา จะไปสูสุคติหรือทุคติดวยวิชาพิเศษของทาน
จริงหรือ ถาทานสามารถก็ขอใหทานบอกมาเถิด เมื่อเราทูลรับรอง
แลว พระองคก็ทรงแสดงศีรษะสามศีรษะเราไดกราบทูลวา เปน
ศีรษะของคนที่เกิดในนรกและเทวดา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคผู
นําของโลกไดแสดงศีรษะของพระขีณาสพ ลําดับนั้น เราหมดมานะ
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จึงไดทูลออนวอนขอบรรพชา ครั้นบรรพชาแลว ไดกลาวสุคตเจา
โดยไมเลือกสถานที่ ทีนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพากันโพนทนาวา
เราเปนจินตกวี ลําดับนั้น พระพุทธเจาผูนาํ ชั้นวิเศษไดตรัสถามเรา
เพื่อทดลองวา คาถาเหลานี้ยอ มแจมแจงโดยควรแกเหตุแกคน
ทั้งหลายผูตรึกตรองแลวมิใชหรือ เราทูลวา ขาแตพระองคผูมีความ
เพียร ขาพระองคไมใชนักกาพยกลอน แตวา คาถาทั้งหลายแจมแจง
โดยควรแกเหตุแกขาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวังคีสะ
ถากระนั้น ทานจงกลาวสดุดเี ราโดยควรแกเหตุในบัดนี้ ครั้งนั้น เรา
ไดกลาวคาถาสดุดีพระธีรเจาผูเปนพระฤาษีสูงสุดแลว พระพิชิตมาร
ทรงพอพระทัยในคราวนั้น จึงทรงตั้งเราในตําแหนงเอตทัคคะ เรา
หมิ่นภิกษุอนื่ ๆ ก็เพราะปฏิภาณอันวิจติ ร เราเปนผูมีศีลเปนที่รัก
จึงเกิดความสลดใจเพราะเหตุนั้น ไดบรรลุอรหัต พระผูมพี ระภาค
ไดตรัสวา ไมมีใครอื่นที่จะเลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่มีปฏิภาณเหมือน
ดังวังคีสะภิกษุนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงทรงจําไว
อยางนี้ กรรมที่เราไดทําไวในกัปที่แสน ไดแสดงผลแกเราแลวใน
อัตภาพนี้ เราหลุดพนจากกิเลส เหมือนลูกศรพนจากแลง ฉะนั้น
กิเลสทั้งหลายอันเราเผาเสียแลว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ วังคีสเถราปทาน.
นันทกเถราปทานที่ ๕
วาดวยบุพจริยาของพระนันทกเถระ
[๑๓๕] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตระ ผูม ีจักษุ
ในธรรมทั้งปวง เปนพระผูนาํ ไดเสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว พระองค
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กวานักปราชญทั้งหลาย เปนบุรุษอาชาไนยทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล
เพื่อประโยชน เพื่อสุขแกสรรพสัตว ถึงความเปนผูเลิศดวยยศ
ในโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มีศิริ มีเกียรติคณ
ุ เปนเครื่องอลังการ
ทรงชํานะมาร ไดรับการบูชาทั่วโลก ปรากฏทั่วไปทุกทิศ พระองค
ทรงขามพนวิจิกิจฉา ลวงพนความสงสัย มีความดําริชอบเต็มเปยม
ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังหนทางที่ยังไมเกิดใหเกิด
เปนผูสูงสุดกวานรชน ตรัสบอกสิ่งที่คนอื่นยังไมไดบอก และทรง
ยังสิ่งที่ยังไมเกิดใหเกิดมีพรอม ทรงรูจักหนทาง ทรงเขาใจหนทาง
แจงชัด ตรัสบอกหนทางให ประเสริฐกวานรชน ทรงฉลาดในหน
ทาง เปนครู เปนพระผูสูงสุดกวานายสารถีทั้งหลาย ครั้งนั้น
พระโลกนายกผูประกอบดวยพระมหากรุณา ไดตรัสพระธรรมเทศนา
ฉุดสัตวทั้งหลายผูจมลงแลวในหลมคือโมหะขึ้น พระมหามุนีทรง
สรรเสริญพระสาวกผูมีสมมติวาเลิศในการใหโอวาทแกนางภิกษุณี
ทั้งหลาย ไดทรงแตงตั้งไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราไดฟง พระพุทธ
ดํารัสนั้นแลว ก็ชอบใจ จึงนิมนตพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆ
ใหเสวยและฉันภัตตาหารแลวปรารถนาฐานันดรนัน้ ครั้งนั้น พระ
โลกนาถผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงเบิกบานพระทัยไดตรัสกะ
เราวา ทานจงมีสุขอายุยืนเถิด ทานจักไดฐานันดรนี้สมมโนรถ
ปรารถนา ในกัปที่แสนแตกปั นี้ พระศาสดามีพระนามชื่อวาโคดม
ผูทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ทานจักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรส
อันธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดามีนามชื่อวานันทกะ
เพราะกรรมทีไ่ ดทําไวดีนนั้ และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละ
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รางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้
เราเกิดในสกุลเศรษฐี อันมั่นคั่งสมบูรณมีทรัพยมากมาย ใน
พระนครสาวัตถี เราไดพบพระสุคตเจา ในวันทีพ่ ระองคเสด็จเขา
พระนคร เปนผูมีใจอัศจรรย ไดออกบวชเปนบรรพชิตในวันที่พระ
พุทธองคทรงรับพระเชตวนาราม ไดบรรลุอรหัตผลโดยกาลไมนาน
เลย ครั้งนั้น เราอันพระศาสดาผูทรงเห็นธรรมทั้งปวงทรงพร่ําสอน
จึงขาม ขามพนสังสารวัฏไปได เราสอนธรรมแกพระภิกษุณี
ทั้งหลาย พระภิกษุณีที่เราสอนนั้นรวม ๕๐๐ รูปดวยกัน ลวนเปน
ผูไมมีอาสวะ ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคผูมปี ระโยชนเกื้อกูลใหญ ทรง
พอพระทัย จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลาย ฝายใหโอวาทพระภิกษุณี กรรมที่เราทําไวในกัปที่แสน
แสดงผลแกเราในอัตภาพนีแ้ ลว เราเปนผูพ นจากกิเลสดวยดี
เหมือนลูกศรที่พนไปจากแลง ฉะนั้น เราเผากิเลสเสียแลว เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนันทกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ นันทกเถราปทาน.
กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖
วาดวยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ
[๑๓๖] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ไป พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระผูมี
จักษุในธรรมทั้งปวง เปนผูน ํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคเปนครู
ผูประเสริฐกวาพวกผูนํา เปนพระพิชิตมารผูเขาใจสิ่งดีและสิ่งชั่ว
แจงชัด และเปนคนกตัญูกตเวที ยอมประกอบสัตวทั้งหลายเขาใน
อุบาย อันเปนเหตุใหถึงนิพพาน พระองคทรงรูธรรมทั้งปวง เปน

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 163
ที่อาศัยอยูแหงความเอ็นดู เปนที่สั่งสมแหงอนันตคุณ ทรงพิจารณา
ดวยพระญาณนั้นแลว ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พระองคเปน
ผูมีความเพียรใหญ เจาปญญา บางครั้ง ทรงแสดงธรรมไพเราะ
ปฏิสังยุตดวยสัจจะ ๔ แกหมูชนไมมีที่สุด สัตวจํานวนแสนได
บรรลุธรรม เพราะไดฟงธรรมอันประเสริฐ อันงามในเบื้องตน
งามทามกลางและงามที่สุดนั้น ครั้งนั้น แผนดินสั่นสะเทือน เมฆ
กระหึ่ม ทวยเทพ พรหม มนุษยและอสูร ตางก็แซซองสาธุการ
วาโอ พระศาสดาประกอบดวยพระกรุณา โอ พระสัทธรรมเทศนา
โอ พระพิชิตมารทรงฉุดหมูสัตวที่จมลงในสมุทรคือภพขึ้นมาแลว
เมื่อสัตวพรอมทั้งมนุษย เทวดาและพรหม เกิดความสังเวชเชนนี้
แลว พระพิชิตมารไดทรงสรรเสริญสาวกผูเลิศกวาภิกษุทงั้ หลายฝาย
ทําสกุลใหเลื่อมใส ครั้งนั้น เราเกิดในสกุลอํามาตยในพระนคร
หงสวดี เปนผูนํามาซึ่งความเลื่อมใส นาดู มีทรัพยและธัญญาหาร
เหลือลน เราเขาไปยังพระวิหารหังสาราม ถวายบังคมพระตถาคต
พระองคนั้น ไดสดับธรรมอันไพเราะ และทําสักการะแดพระผูคงที่
หมอบลงแทบบาทมูลแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระมุนผี ูมีความเพียร
ใหญ ภิกษุใดในศาสนาของพระองค เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ฝายผูทําสกุลใหเลื่อมใส ขอใหขาพระองคไดเปนเหมือนภิกษุนั้น
ในศาสนาของพระพุทธเจาผูป ระเสริฐสุดเถิด ครั้งนั้น พระศาสดา
ผูประกอบดวยพระมหากรุณา เมื่อจะเอาน้ําอมฤตรดเรา ไดตรัสกะ
เราวา ลุกขึ้นเถิดลูก ทานจะไดฐานันดรนี้สมมโนรถปรารถนา
บุคคลทําสักการะในพระพิชติ มารแลว จะพึงเปนผูปราศจากผล
อยางไรไดเลา ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่อวา
โคดม ผูสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นใน
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โลก ทานจักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปน
โอรสอันธรรมเนรมิตร จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวา
กาฬุทายี ครั้งนั้น เราไดสดับพระพุทธยากรณแลว เปนผูเบิกบาน
มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารซึ่งเปนผูนําชั้นพิเศษ
ดวยปจจัยทั้งหลาย ตราบเทาสิ้นชีวิต เพราะวิบากของกรรมนั้น
และเพราะตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้น
ดาวดึงส
ก็ในภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเกิดในสกุลมหาอํามาตย ของพระเจา
แผนดินพระนามวาสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ อันรื่นรมย ครั้ง
นั้น พระสิทธัตถราชกุมารผูประเสริฐกวานรชน ไดประสูติแลว
ที่สวนลุมพินีอนั รื่นรมย เพื่อประโยชนและความสุขแกโลกทั้งมวล
เราก็เกิดในวันเดียวกัน เติบโตมาพรอมกันกับพระสิทธัตถราชกุมาร
นั้นแหละ เปนสหายรักใครชอบใจของกัน คุนเคยกัน ฉลาดใน
ทางนิติบัญญัติ พระสิทธัตถราชกุมารนั้น มีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา
ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ยับยั้งอยู ๖ พรรษา ก็ไดเปนพระ
พุทธเจาผูนําชัน้ พิเศษ พระพุทธองคทรงชํานะมารพรอมทั้งเสนามาร
ยังอาสวะใหสนิ้ ไป ขามหวงอรรณพคือภพแลว เปนพระพุทธเจา
ในโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก เสด็จไปยังปาอิสิปตนะ ทรงแนะนํา
ภิกษุเบญจวัคคีย ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคก็เสด็จไปๆ ในที่นั้นๆ
แลวทรงแนะนําเวไนยสัตว พระพิชิตมารพระองคนั้น ทรงแนะนํา
เวไนยสัตว ทรงสงเคราะหมนุษยพรอมทั้งทวยเทพ ไดเสด็จไปถึง
ภูเขาในแควนมคธแลว ประทับอยูในคราวครั้งนั้น ครั้งนั้น เราอัน
พระเจาแผนดินพระนามวา สุทโธทนะทรงสงไป ไดไปเฝาพระทศพล
บวชแลว ไดเปนพระอรหันต ครั้งนั้น เราทูลออนวอนพระศาสดา
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ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ใหเสด็จไปนครกบิลพัสดุ ตอจากนั้น
เราไดลวงหนาไปกอน ทําสกุลใหญๆ ใหเลือ่ มใส พระพิชติ มารผู
ประเสริฐกวาบุรุษ ทรงพอพระทัยในคุณขอนั้นของเรา จึงไดทรง
แตงตั้งเราไววา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่ทําสกุลใหเลื่อมใส
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกาฬุทายีเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ กาฬุทายีเถราปทาน.
อภยเถราปทานที่ ๗
วาดวยบุพจริยาของพระอภยเถระ
[๑๓๗] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชติ มารผูรูจบธรรมทั้งปวง เปนพระ
ผูนํา พระนามวาปทุมุตระ ไดเสด็จอุบัติขนึ้ แลว พระตถาคตเจายัง
บุคคลบางพวกใหตั้งอยูในสรณคมน ยังบุคคลบางพวกใหตั้งอยูใน
ศีล คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันอุดม พระธีรเจาพระองคนั้น ทรง
ประทานสามัญผลอันอุดมแกบุคคลบางคน ทรงหลั่งสมาบัติ ๘
และวิชา ๓ แกบุคคลบางคน พระโลกนาถผูอุดมกวานรชนพระองค
นั้น ทรงประกอบสัตวบางพวกไวในอภิญญา ทรงประทาน
ปฏิสัมภิทา ๔ แกบุคคลบางคน พระผูเปนสารถีฝกนระ ทรงเห็น
ประชาสัตวทคี่ วรจะนําไปใหตรัสรูได แมในสถานที่นับโยชนไม
ถวน ก็รีบเสด็จไปทรงแนะนํา ครั้งนั้น เราเปนบุตรของพราหมณ
ในพระนครหงสวดี เปนผูเรียนจบทุกเวท เขาใจไวยากรณ ฉลาด
ในนิรุติ แกลวกลาในคัมภีรน ิฆัณฑุ เขาใจตัวบท รูชัดในคัมภีร
เกฏภะ ฉลาดในฉันทและกาพยกลอน เมื่อเที่ยวเดินพักผอน ได
ไปถึงพระวิหารหังสาราม ไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด อัน
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มหาชนแวดลอม เรามีมติเปนขาศึกเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลี ซึ่งกําลังทรงแสดงธรรม ไดสดับพระดํารัสของพระองคอัน
ปราศจากมลทิน ไมไดพบเห็นพระดํารัสทีไ่ รประโยชนของพระมุนี
นั้น คือ คําที่ชักมาผิด คําที่ตองกลาวซ้ํา หรือคําที่ไมถูกทาง
เพราะฉะนั้น เราจึงไดบวช โดยเวลาไมนานเลย เราก็เปนผูแกลว
กลาในธรรมทุกอยาง ไดรับสมมติใหเปนเจาหมูเจาคณะ ใน
พระพุทธพจนอันละเอียด ครั้งนั้น เราไดกรองคาถา ๔ คาถา ซึ่งมี
พยัญชนะสละสลวย ชมเชยพระพุทธเจาเปนผูปราศจากความ
กําหนัด มีความเพียรมาก ทรงอยูในสงสารที่มีภัย ไมเสด็จนิพพาน
ก็เพราะพระกรุณา ฉะนัน้ พระมุนีเจาจึงชือ่ วาทรงประกอบดวย
พระกรุณา เพราะเหตุนนั้ สัตวที่เปนปุถุชนแตไมตกอยูใ นอํานาจ
กิเลส มีสัมปชัญญะ ประกอบดวยสติ บุคคลไมควรจะคิด กิเลส
ที่มีกําลังทุรพล อันนอนเนื่องอยูในสันดานของเรา ถูกเผาดวยไฟ
คือญาณแลวไมสิ้นไป ขอนั้นไมเคยมีเลย ผูใดเปนที่เคารพของ
โลกทั้งปวง เปนผูเลิศลอยในโลก และเปนอาจารยของโลก โลก
ยอมอนุวัตรตามผูนั้น เราประกาศพระธรรมเทศนาสดุดพี ระสัมพุทธ
เจา ดวยคาถามีอาทิดังกลาวมาตราบเทาสิ้นชีวิต จุตจิ ากอัตภาพนัน้
แลวไดไปสวรรค ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เรากลาวสดุดีพระพุทธเจาใด
เพราะการกลาวสดุดีนนั้ เราไมรูสึกทุคติเลย นี้เปนผลแหงการกลาว
สดุดี ครั้งนั้น เราไดเสวยราชสมบัติใหญอันเปนทิพยในเทวโลก ได
เสวยราชสมบัติใหญของพระเจาจักรพรรดิก็มากครั้ง เราเกิดแตใน
สองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย คติอนื่ ไมรูจัก นี้เปนผลแหงการ
กลาวสดุดี เราเกิดแตในสองตระกูล คือ สกุลกษัตริยแ ละสกุล
พราหมณ หาเกิดในสกุลที่ต่ําทรามไม นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี
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ก็ในภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเปนโอรสของพระเจาพิมพิสารในพระ
นครราชคฤหอันอุดม มีนามวาอภัย เราไปสูอํานาจของปาปมิตร
สมาคมกับนิครนถ อันนิครนถนาฏบุตรสงไป จึงไดเฝาพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด เราทูลถามปญหาอันละเอียดสุขุม ไดสดับการ
พยากรณอยางสูงแลวจึงบวช ไมนานก็ไดบรรลุอรหัต เราเปน
ผูกลาวสดุดีพระชินวรเจาทุกเมื่อ เพราะกรรมนั้น เราจึงเปนผูมี
รางกายและปากมีกลิ่นหอม เปนผูเพรียบพรอมดวยความสุข เพราะ
กรรมนั้นสงผลให เราจึงเปนคนมีปญญากลา มีปญญาราเริง มี
ปญญาเบา มีปญญามาก และปฏิภาณอันวิจติ ร.
เราเปนผูมีจิตเลื่อมใส กลาวสดุดีพระสยัมภูผูไมมีใคร
เสมอเหมือน พระนามวาปทุมุตระ เพราะผลของกรรม
นั้น เราจึงไมไปอบายภูมิถึงแสนกัป.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้
ทราบวา ทานพระอภยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อภยเถราปทาน.
โลมสติยเถราปทานที่ ๘
วาดวยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ
[๑๓๘] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัปผูเปน (เผาพันธุ) พรหม
มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น
เราและสหายชื่อจันทนะ ไดบรรพชาในพระศาสนา บําเพ็ญกิจ
พระศาสนาทีท่ ายรานตลาด จุติจากอัตภาพนั้นแลว เขาถึงสวรรคชั้น
ดุสิตทั้งสองคน ครอบงําเทพบุตรที่เหลือในดุสิตนั้น ดวยการฟอน
การขับ การประโคม และองค ๑๐ มีรูปเปนตนอันเปนทิพย อยู
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เสวยมหันตสุขตราบเทาสิ้นอายุ จุติจากดุสติ นั้นแลว จันทนเทพบุตร
เขาถึงสวรรคชั้นดาวดึงส สวนเราเกิดเปนโอรสของเจาศากยะในพระ
นครกบิลพัสดุ ในคราวที่พระศาสดาผูนายกของโลก อันพระอุทายี
เถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัสดุ เพื่อจะทรงอนุเคราะหเจา
ศากยะ ครั้งนัน้ พวกเจาศากยะมีมานะจัด ไมรูจักคุณของพระพุทธเจา
เปนคนกระดางเพราะชาติ ไมเอื้อเฟอ ไมนอบนอมพระสัมพุทธเจา
พระพิชิตมารผูเปนมุนี ทรงทราบความดําริของเจาศากยะเหลานัน้ จึง
ไดเสด็จจงกรมในอากาศยังธุลีพระบาทใหตกลง เหมือนเมฆยังฝน
ใหตกโพลงแลวเหมือนเปลวไฟลุกโพลงอยู ฉะนัน้ ทรงแสดงพระรูป
ที่ไมกระสับกระสาย แลวทรงหายไปเสียอีก แมพระองคเดียวก็เปน
มากองคได แลวกลับเปนพระองคเดียวอีก ทรงแสดงความมืดและ
แสงสวาง ทรงทําพระปาฏิหาริยมากมาย ทรงปราบพวกพระญาติให
หมดมานะ ขณะนัน้ เอง มหาเมฆอันตั้งขึ้นในทวีปทั้ง ๔ ยังฝนใหตก
ลงแลว ก็ในครั้งนั้น พระพุทธเจาไดตรัสเทสนาเวสสันดรชาดก
คราวนั้น กษัตริยเหลานั้นทุกๆ พระองค กําจัดความเมาอันเกิดจาก
ชาติไดแลว ถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ ในการนั้น พระเจาสุทโธท
นะไดตรัสวา
ขาแตพระองคผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน มีจักษุโดย
รอบ ครั้งนี้เปนครั้งที่ ๓ ที่หมอมฉันถวายบังคมพระบาท
ทั้งสองของพระองค ก็ในครั้งพระองคประสูติ แผนดิน
ไหว หมอมฉันก็ไดถวายบังคม และครั้งที่เงาไมหวาไม
เอนเอียง หมอมฉันก็ถวายบังคมพระองคฯ.
ครั้งนั้น เราเห็นพุทธานุภาพนั้นแลว เปนผูอ ัศจรรยใจจึงไดบรรพชา
เปนคนบูชามารดา จึงไดอาศัยอยูในพระนครกบิลพัสดุนั่นเอง ครั้งนั้น
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จันทเทพบุตรไดเขามาหาเราแลว ถามถึงนัยแหงผูมีราตรีเดียวเจริญ
ทั้งยอและพิสดาร ครั้งนั้น เราอันจันทเทพบุตรตักเตือนแลว เขาไป
เฝาพระศาสดาผูนําของนรชน ไดสดับภัทเทกรัตตคาถา เปนผูสลดใจ
รักใครปา ไดบอกลามารดาวา จักอยูในปาแตผูเดียว เมื่อถูกมารดา
หามปรามวา ทานเปนคนละเอียดออน เราไดตอบวา เราจักทําหญาคา
หญาเลา แฝก หญาปลอง หญามุงกระตาย ใหแหลกละเอียดทั้งหมด
ดวยอก พอกพูนวิเวก ครั้งนัน้ เราไดเขาปานึกถึงคําสอนของพระ
พิชิตมาร คือ ภัทเทกรัตโตวาทวา ผูมีปญญาไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวง
ไปแลว ไมควรหวังสิ่งที่ยังมาไมถึงสิ่งใดที่ลวงไปแลว สิง่ นั้นก็ละ
ไปแลว และสิ่งใดที่ยังไมมาถึง สิ่งนั้นก็ยังไมไดไมถึง ก็บุคคลใด
เห็นแจงธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา ในที่นนั้ ๆ ไมงอนแงน ไมคลอน
แคลน บุคคลนั้นมารูแจงธรรมนั้นแลว ควรเจริญธรรมนั้นไวเนืองๆ
ความเพียรควรทําเสียในวันนี้แหละ เพราะใครเลาจะพึงรูวาความตาย
จะมีในวันพรุงนี้ การผัดเพีย้ นกับพระยามัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น
ยอมไมมีเลย มุนีผูสงบระงับ ยอมกลาวสรรเสริญบุคคลผูมีธรรมเปน
เครื่องอยู มีความเพียรเผากิเลสไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลาง
คืนอยางนี้นนั้ แลวา ผูมีราตรีเดียวเจริญ ดังนี้แลว ไดบรรลุอรหัต เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโลมสติยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ โลมสติยเถราปทาน.
วนวัจฉเถราปทานที่ ๙
วาดวยบุพจริยาของพระวนวัจฉเถระ
[๑๓๙] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปะผูเ ปนพงศพันธุข อง
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พรหม ทรงพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย ไดเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น เราบวชในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนั้น
ประพฤติพรหมจรรยตราบเทาสิ้นชีวิต จุตจิ ากอัตภาพนัน้ แลว เพราะ
กรรมที่ทําไวดนี ั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษย
นั้นแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส จุติจากนัน้ แลว ไดเปนนกพิลาป
อยูในปา ภิกษุผูสมบูรณดวยคุณ ยินดีในฌานทุกเมื่อ อาศัยอยูในปา
นั้น ทานเปนผูมีจิตเมตตาประกอบดวยกรุณา มีหนาเบิกบานทุกเมื่อ
วางเฉย มีความเพียรมาก ฉลาดในอัปปมัญญา มีความดําริปราศจาก
นิวรณ มีอัธยาศัยใครประโยชนแกสรรพสัตว โดยไมนาน เราคุน
เคยในพระสาวกของพระสุคตนั้น เมื่อเราเขาไปจับอยูแทบเทาของ
ทานผูอานนั่งอยูในอาศรม ณ ครั้งนั้น บางครั้งทานก็ใหเหยื่อ บางครั้ง
ทานก็แสดงธรรมเทศนา ครั้งนั้น เราเขาไปหาทานผูเปนโอรสของ
พระพิชิตมารดวยความรักอันไพบูลย จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดไป
สวรรคปานดังจากที่อยูแ ลวกลับไปเรือนของตัว ฉะนัน้ เราจุติจาก
สวรรคแลวเกิดในมนุษยดวยบุญกรรม ไดทิ้งเรือนออกบวชโดยมาก
เราเปนสมณะ ดาบส พราหมณ ปริพาชกอยูใ นปากวารอยชาติ ก็ใน
ภพสุดทาย ในบัดนี้ เราหยั่งลงสูครรภภรรยาของพราหมณวจั ฉโคตร
ในพระนครกบิลพัสดุ อันนารื่นรมย เมื่อเรายังอยูในครรภ มารดา
ของเราแพทองในเวลาที่เราใกลจะคลอด ทานตัดสินใจทีจ่ ะอยูใ น
ปา ตอนั้น มารดาของเราไดคลอดเราภายในปาอันนารื่นรมย เมื่อ
เราออกจากครรภมารดา ชนทั้งหลายเอาผากาสวะรับรองเราขณะนัน้
พระสิทธัตถราชกุมารผูเปนธงชัยของศากยวงศ ก็ประสูติ เราเปน
สหายรักสนิทชิดชอบของพระองค เมื่อพระองคละยศอันไพบูลย
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณเพือ่ สาระประโยชนแกสัตว แมเราก็บวช
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แลวเขาไปสูปา หิมพานต เราพบทานพระกัสสพผูอยูปานาสรรเสริญ
บอกกลาวธุดงค จึงไดสดับขาววา พระพิชติ มารเสด็จอุบัติขึ้น
แลวก็ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนสารถีฝกนระ พระองคไดทรง
แสดงพระธรรมเทศนา ประกาศประโยชนทุกประการแกเรา ตอนั้น
เราก็ไดบวชแลวเขาไปปาตามเดิม เมื่อเราอยูในปานั้น เปนผูไม
ประมาทก็ไดเห็นอภิญญา ๖ โอ เราเปนผูมีลาภอันไดดีแลว เปน
ผูอันพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตรทรงอนุเคราะหแลว เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระวนวัจฉเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ วนวัจฉเถราปทาน.
จูฬสุคันธเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยบุพจริยาของพระจูฬสุคันธเถระ
[๑๔๐] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปผูเปนพงศพันธุพ รหม
ทรงพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย ไดเสด็จอุบัติขึ้น
แลว พระองคสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ มีพระรัศมีลอมรอบขางละวา ประกอบดวยขายรัศมี
ทรงยังสัตวใหยินดีไดเหมือนพระจันทร แผดแสงเหมือนพระ
อาทิตย ทําใหเยือกเย็นเหมือนเมฆ เปนบอเกิดแหงคุณเหมือน
สาคร มีศีลเหมือนแผนดิน มีสมาธิเหมือนขุนเขาหิมวันต มี
ปญญาเหมือนอากาศ ไมของเหมือนกับลม ครั้งนั้น เราเกิดใน
สกุลใหญ มีทรัพยและธัญญาหารมากมาย เปนที่สั่งสมแหงรัตนะ
ตางๆ ในพระนครพาราณสี เราไดเขาไปเฝาพระองคผูเปนนายก
ของโลก ซึ่งประทับนั่งอยูก บั บริวารมากมาย ไดสดับอมตธรรมอัน
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นํามาซึ่งความยินดีแหงจิต พระพุทธองคทรงพระมหาปุรสิ ลักษณะ
๓๒ ประการ มีนักษัตฤกษดเี หมือนพระจันทร ทรงสมบูรณดวย
อนุพยัญชนะ บานเหมือนตนพญารัง อันขายคือพระรัศมีแวดวง
มีพระรัศมีรุงเรือง เหมือนภูเขาทอง มีพระรัศมีลอมรอบดานละวา
มีรัศมีนับดวยรอยเหมือนอาทิตย มีพระพักตรเหมือนทองคํา
เปนพระพิชติ มารผูประเสริฐ เปนเหมือนภูเขาอันใหเกิดความยินดี
มีพระหฤทัยเต็มดวยพระกรุณา มีพระคุณปานดังสาคร มีพระเกียรติ
ปรากฎแกโลก เหมือนเขาสิเนรุซึ่งเปนภูเขาสูงสุด มีพระยศ
เปนที่ปลื้มใจ เปนผูประกอบดวยปญญาเชนเดียวกับอากาศ เปน
นักปราชญ มีพระทัยไมของในที่ทั้งปวงเหมือนลม เปนผูนํา เปน
ที่พึ่งของสรรพสัตวเหนือแผนดิน เปนมุนผี ูสูงสุด อันโลกไมเขา
ไปฉาบทาไดเหมือนปทุมน้ําไมติด ฉะนัน้ เปนผูเชนกับกองไฟเผา
หญาคือวาทะลวงโลก พระองคเปนเสมือนยาบําบัดโรค ทําใหยา
พิษคือกิเลสพินาศ ประดับดวยกลิ่นคือคุณเหมือนภูเขาคันธมาทน
เปนนักปราชญที่เปนบอเกิดของคุณ ดุจดังสาครเปนบอเกิดแหง
รัตนะทั้งหลาย ฉะนั้น และเปนเหมือนมาสินธพอาชาไนย เปนผู
นําไปซึ่งมลทินคือกิเลส ทรงย่ํายีมารและเสนามารเสียได เหมือน
นายทหารใหญผูมีชัยโดยพิเศษ ทรงเปนใหญเพราะรัตนะคือ
โพชฌงคเหมือนพระเจาจักรพรรดิ ทรงเปนผูเยียวยาพยาธิ คือ
โทสะเหมือนกับหมอใหญ ทรงเปนหมอผาฝคือทิฏฐิ เหมือน
ศัลยแพทยผูประเสริฐสุด ครั้งนั้น พระองคทรงสองโลกใหโชติชวง
อันมนุษยและทวยเทพสักการะ เปนดังพระอาทิตยสองแสงสวาง
ใหแกนรชน ทรงแสดงพระธรรมเทสนาในบริษัททั้งหลาย พระ
องคทรงพร่ําสอนอยางนีว้ า บุคคลจะมีโภคทรัพยมากไดเพราะให
ทาน จะเขาถึงสุคติก็เพราะศีล จะดับกิเลสไดเพราะภาวนา ดังนี้
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บริษัททั้งหลายฟงเทศนานั้น อันใหเกิดความแชมชื่นมากไพเราะ
ทั้งเบื้องตนทามกลางและที่สุด มีรสใหญ ประหนึ่งน้ําอมฤต เราได
สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะดี ก็เลื่อมใสในพระศาสนาของพระ
พิชิตมาร จึงถึงพระสุคตเจาเปนสรณะ นอบนอมตราบเทาสิ้นชีวิต
ครั้งนั้น เรานัน้ ไดเอาของหอมมีชาติ ๔ ทาพื้นพระคันธกุฎีของพระ
มหามุนีเดือนหนึ่ง ๘ วัน โดยตั้งปณิธานใหสรีระที่ปราศจากกลิ่น
หอมใหมกี ลิ่นหอม ครั้งนั้น พระพิชิตมารไดตรัสพยากรณเราผูอยาก
ไดกายมีกลิ่นหอมวานระใด เอาของหอมทาพื้นพระคันธกุฎีคราว
เดียว ดวยผลของกรรมนั้น นระนี้เกิดในชาติใดๆ จักเปนผูมีตัว
หอมทุกชาติไป จักเปนผูเจริญดวยกลิ่นคือคุณ จักเปนผูไมมีอาสวะ
ปรินิพพาน เพราะกรรมที่ทําไวดนี ั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว
เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ก็ในภพสุดทายใน
บัดนี้ เราเกิดในสกุลอันมั่งคั่ง เมื่อเรายังอยูใ นครรภมารดา มารดา
เปนหญิงมีกลิน่ ตัวหอม และในเวลาที่เราคลอดจากครรภมารดานั้น
พระนครสาวัตถีหอมฟุงเหมือนกับถูกอบดวยกลิ่นหอมทุกอยาง
ขณะนัน้ ฝนดอกไมอันหอมหวล กลิ่นทิพยอันนารื่นรมยใจ และ
ธูปมีคามาก หอมฟุงไป เราเกิดในเรือนหลังใด เรือนหลังนั้น
เทวดาไดเอาธูปและดอกไมลวนแตมกี ลิ่นหอม และเครือ่ งหอมมา
อบ ก็ในเวลาทีเ่ รายังเยาว ตั้งอยูในปฐมวัย พระศาสดาผูเปน
สารถีฝกนระ ทรงแนะนําบริษัทของพระองคที่เหลือแลว เสด็จมา
ยังพระนครสาวัตถี พรอมดวยพระภิกษุสงฆเหลานั้นทั้งหมด ครั้ง
นั้น เราไดพบพุทธานุภาพจึงออกบวช เราเจริญธรรม ๔ ประการ
คือ ศีล สมาธิ ปญญา และวิมุติอันยอดเยี่ยม แลวบรรลุธรรม
เปนที่สิ้นอาสวะในคราวที่เราออกบวช ในคราวที่เราเปนพระ
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อรหันต และในคราวที่เราจักนิพพาน ไดมฝี นมีกลิ่นหอมตกลงมา
ก็กลิ่นสรีระอันประเสริฐสุดของเรา ครอบงําจันทนอัน
มีคา ดอกจําปาและดอกอุบลเสีย และเราไปในที่ใดๆ
ก็ยอมจะขมขีก่ ลิ่นเหลานี้เสียโดยประการทั้งปวง ฟุงไป
เชนนั้นเหมือนกัน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นไดหมดแลว ตัดกิเลสเครื่อง
ผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่เราไดมายังสํานัก
ของพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ
แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด
แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจูฬสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ จูฬสุคันธเถราปทาน.
---------------รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน๒. กังขาเรวตเถราปทาน ๓. สีวลิเถราปทาน ๔. วังคีส
เถราปทาน ๕. นันทกเถราปทาน๖. กาฬุทายีเถราปทาน ๗. อภยเถราปทาน ๘. โลมสติย
เถราปทาน ๙. วนวัจฉเถราปทาน ๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน และในวรรคนี้มีคาถา ๓๑๖ คาถา.
จบ ภัททิยวรรคที่ ๕๕
---------------รวมวรรค
๑. กณิการวรรค ๒. ผลทายกวรรค ๓. ติณทายกวรรค ๔. กัจจายนวรรค ๕. ภัททิยวรรค
บัณฑิตคํานวณคาถาไวแผนกหนึ่ง รวมได ๙๘๔ คาถา และประกาศอปทานรวมได ๕๕๖ อปทาน
พรอมกับอุทานคาถา มีคาถารวม ๖๒๑๘ คาถา.
จบ พุทธาปทาน ปจเจกพุทธาปทาน และเถราปทานแตเทานี้
----------------
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เถรีอปทาน
สุเมธาวรรคที่ ๑
สุเมธาเถริยาปทานที่ ๑
วาดวยบุพจริยาของพระสุเมธาเถรี
ลําดับนี้จงสดับอปทานของพระเถรีตอไป
[๑๔๑] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวาโกนาคมน ประทับอยูที่สังฆาราม
เราซึ่งเปนหญิงสหายกัน ๓ คน ไดถวายวิหารทาน เราทัง้ ๓ คน
เกิดในเทวโลก ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง ๑๐๐๐ ครั้ง ในมนุษยโลกไมจํา
ตองพูดถึง ในเทวโลกเราเปนคนมีฤทธิ์มาก ในมนุษยกไ็ มจําตอง
พูดถึง ดิฉันเปนนางแกว พระมเหสี ของพระเจาจักรพรรดิ ดิฉัน
สรางสมกุศลไวในชาตินั้น ชน ๓ คนคือ นางธนัญชานี นางเขมา
และดิฉัน มีสกุลและบุตรอันสําเร็จดีแลว ไดสรางพระอารามอยาง
สวยงาม ประดับประดาดวยเครื่องตบแตงทุกอยางเสร็จแลว มอบ
ถวายแดสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เปนผูเบิกบานใจเพราะกรรม
นั้นสงผล ในกําเนิดที่ดิฉันเกิดคือสวรรค ดิฉันก็ถึงความเปนหญิง
เลิศ และในมนุษยก็เชนเดียวกัน พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ
ผูเปนพงศพันธุพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ
ทั้งหลาย ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวในกัปนี้เอง พระเจากาสี พระนาม
วากิกี บรมกษัตริยในพระนครพาราณสีอันเปนบุรีอุดม เปนอุปฏฐาก
ของพระพุทธองคในครั้งนัน้ ทาวเธอมีพระราชธิดา ๗ พระองค
พระราชธิดาเหลานั้นยังสาว ดํารงอยูในความสุข พอพระทัยในการ
อุปฏฐากพระพุทธเจา ประพฤติพรหมจรรย ดิฉันเปนพระสหายของ
พระราชธิดาเหลานั้น เปนหญิงมั่นคงในศีล ไดถวายทานโดยเคารพ
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ประพฤติพรหมจรรยในเรือนนั่นเอง เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้นและ
เพราะการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงส จุติจากดาวดึงสแลวไปสวรรคชั้นยามา จุตจิ ากสวรรค
ชั้นยามานัน้ แลว ไปชั้นดุสิต และจุติจากดุสิตไปชั้นนิมมานรดีแลว
ก็ไปชั้นวสวัตดี ดิฉันผูประกอบดวยบุญกรรม เกิดในภพใดชาติใด
ในภพนั้นชาตินั้นก็ไดเปนพระมเหสีของพระมหากษัตริย ดิฉันจุติ
จากสวรรคชั้นวสวัตดีนั้นแลวเกิดในมนุษย ไดเปนพระมเหสีของ
พระเจาจักรพรรดิ และพระเจาแผนดินประเทศเอกราช เสวยสมบัติ
ทั้งในสวรรคและมนุษย มีความสุขทุกชาติ ทองเที่ยวไปในชาติเปน
อันมาก เหตุปจ จัยและมูลนัน้ ๆ เหมาะสมในพระศาสนา นั่นคือ
สโมธานขอตน สโมธานของดิฉันผูยินดีในธรรมนั้นดับสนิทแลว
ดิฉันเผากิเลสเสียแลว ถอนภพขึ้นไดหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูก
พันเหมือนชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การทีด่ ิฉันได
มาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดนี้ เปนการมาดีแลวหนอ
วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จ
แลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
ดิฉันไดทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุเมธาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ สุเมธาเถริยาปทาน.
เมขลทายิกาเถริยาปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายสายสะอิ้ง
[๑๔๒] ดิฉนั ไดสรางพระสถูปของพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ดิฉัน
ไดถวายสายสะอิ้งเพื่อนวกรรมของพระศาสดา และเมื่อพระมหา-
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สถูปสําเร็จแลว ดิฉันเลื่อมใสตอพระมุนีผูเปนนาถะของโลก ได
ถวายสายสะอิง้ อีกดวยมือทั้งสองของตนในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉัน
ไดถวายสายสะอิ้งในครั้งนัน้ ดวยกรรมนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการสรางพระสถูป ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอน
ภพขึ้นไดทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพังตัดเชือกแลว
เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่ดฉิ ันไดมายังสํานักของพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุดนี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแลวโดย
ลําดับ พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ดิฉันไดทําใหแจงชัดแลว
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเมขลทายิกาภิกษุนีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เมขลทายิกาเถริยาปทาน.
มัณฑปทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการสรางมณฑป
[๑๔๓] ดิฉันไดใหนายชางสรางมณฑปถวายพระพุทธเจาพระนามวาโกนา
คมน และไดสรางพระสถูปอันบวร ของพระพุทธเจาผูเปนพงศ
พันธุ ของโลก ดิฉันไปยังชนบท นิคมหรือราชธานีใดๆ ยอมไดรับ
การบูชาในทีน่ ั้นๆ ทุกแหง นี้เปนผลของบุญกรรม ดิฉันเผากิเลส
ทั้งหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมัณฑปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน.
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สังกมนทาเถริยาปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการทอดตนเปนทางเดิน
[๑๔๔] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวา โกณฑัญญะ ผูป ระเสริฐกวาโลก
คงที่ ทรงชวยสัตวใหขามวัฏสงสาร เสด็จพระดําเนินไปที่ถนน
ดิฉันออกจากเรือนแลวนอนคว่ําหนา ครั้งนั้น สมเด็จพระโลกเชษฐ
ผูทรงพระกรุณา ไดเสด็จเหยียบไปบนศีรษะดิฉัน ครั้นแลว พระองค
ก็ไดเสด็จเลยไป ดิฉันไดไปสวรรคชั้นดุสิต ก็เพราะจิตเลื่อมใสนั้น
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสังกมนทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สังกมนทาเถริยาปทาน.
นฬมาลิกาเถริยาปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการถวายดอกออบูชาพระ
[๑๔๕] ดิฉันไดเกิดเปนนางกินรีอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา ครั้งนั้น ดิฉันไดพบ
พระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจากธุลี ผูไมทรงพายแพอะไร ดิฉันมีจิต
เลื่อมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลีแลว เก็บเอาดอกออมา
บูชาพระสยัมภู เพราะกรรมที่ทําไวดนี ั้น และเพราะการตัง้ เจตน
จํานงไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ไดไปสูค ณะไตรทศ ไดเปน
พระอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค ไดเปนพระอัคร
มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ พระองค ดิฉันเสวยความดีแลวก็ได
ออกบวชเปนบรรพชิต ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นได
หมดแลว อาสวะของดิฉนั สิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉันไดบูชาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น
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ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสทั้งหลาย
แลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน.
เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทานที่ ๖
วาดวยผลแหงการถวายอาหารบิณฑบาต
[๑๔๖] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริยพระองคหนึ่งพระนามวา
พันธุมา ดิฉันเปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ ดิฉันยอมพูดกะคน
บางคน ครั้งนั้น ดิฉันอยูใ นที่ลับ นั่งคิดอยางนี้วา ก็กุศลที่จะพึงถือ
เอาไปที่เราทําไวไมมีเลย เราจะตองไปนรกที่มีความเรารอนใหญยิ่ง
เผ็ดรอน รายกาจ ทารุณ โดยแนนอน ในขอนี้เราไมมีความสงสัยเลย
ดังนี้ ดิฉันเขาไปเฝาพระราชา แลวกราบทูลวา ขอเดชะ ขอพระองค
จงพระราชทานสมณะใหหมอมฉันสักองคหนึ่งเถิด หมอมฉัน
จักนิมนตใหทา นฉัน พระมหาราชาไดพระราชทานสมณะผูมีอินทรีย
อันอบรมแลวใหดิฉัน ดิฉันรับบาตรของทานแลว นิมนตทานใหฉัน
จนอิ่มหนํา ดวยขาวที่ระคนดวยน้ํานมและทธิ ดิฉันบูชาดวยขาวที่
ระคนดวยน้ํานมและทธิแลว ทําของหอมและเครื่องไลทา เอารางแห
ปดแลวเอาผาเหลืองคลุมไว ดิฉันนึกถึงอารมณของดิฉันนี้ตราบเทา
สิ้นชีวิต ยังจิตใหเลื่อมใสในกรรมนั้นแลว ไดไปสวรรคชนั้ ดาวดึงส
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๓๐ พระองค
สิ่งที่ดิฉันปรารถนาดวยใจ ยอมเกิดสมดังประสงค ดิฉันไดเปน
พระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๒๐ พระองค ดิฉันเปนหญิงสราง
ตัวเอง ทองเทีย่ วไปในภพนอยใหญ ดิฉันพนจากเครื่องผูกพันทุก
อยางแลว มีการอุบัติไปปราศแลว มีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้
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ภพใหมไมมีอกี ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลนั้น
ดวยทานนัน้ ดิฉันจึงไมรูจักทุคติเคย นี้เปนผลแหงบิณฑบาต ดิฉัน
เผากิเลสทั้งหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระเอกปณฑปาตทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน.
กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายภิกษาหารหนึ่งทัพพี
[๑๔๗] ดิฉันไดตักเอาภิกษาทัพพีหนึ่ง ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
พระนามวาติสสะ บรมศาสดา ซึ่งกําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู พระ
สัมพุทธเจาพระนามวาติสสบรมศาสดา ผูนําชั้นเลิศของโลก ทรงรับ
แลว ประทับยืนทําอนุโมทนาแกดิฉันกลางถนนวา ทานถวายภิกษา
ทัพพีหนึ่งแลว จักไปสวรรคชั้นดาวดึงส จักไดเปนพระอัครมเหสี
ของทาวสักรินทเทวราช ถึง ๓๖ พระองค จักไดเปนพระอัครมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ ๕๐ พระองค ทานจักไดสิ่งที่ใจปรารถนาในกาล
ทั้งปวง ทานเสวยสมบัติแลว จักเปนผูไมมีความหวงใยออกบวช
กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักเปนผูไมมีอาสวะนิพพาน พระติสส
สัมมาสัมพุทธเจาผูนําชั้นเลิศของโลก เปนนักปราชญ ครั้นตรัสดังนี้
แลวก็เหาะขึน้ สูนภากาศ เหมือนพระยาหงสบินอยูในอัมพร ฉะนั้น
ทานดิฉันไดใหดีแลวทีเดียว ยัญสมบัติดิฉันไดบูชาดีแลว ดิฉัน
บรรลุบทอันไมหวั่นไหวได ก็เพราะถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ในกัปที่ ๙๒
แตกัปนี้ ดิฉันไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภิกษา ดิฉนั เผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 181
ทราบวา ทานพระกฏัจฉุภิกขาทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ กฏัจฉุภกิ ขาทายิกาเถริยาปทาน.
สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทานที่ ๘
วาดวยผลแหงการถวายดอกอุบล ๗ ดอก
[๑๔๘] ในพระนครอรุณวดี มีพระมหากษัตริยพ ระองคหนึ่งพระนามวาอรุณ
ดิฉันเปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ ดิฉันรอยพวงมาลัยอยู ไดหยิบ
เอาดอกอุบลมีกลิ่นหอมเหมือนทิพยมา ๗ ดอก แลวนั่งลงในปราสาท
อันประเสริฐ คิดขึ้นในขณะนั้นเองวา ประโยชนอะไร ดวยพวงมาลัย
เหลานี้ ซึ่งเราเอาประดับศีรษะแกเรา เราเอาบูชาในพระญาณของ
พระพุทธเจาผูป ระเสริฐสุด จะประเสริฐกวา ชนทั้งหลายเขาพากัน
นับถือบูชาพระสัมพุทธเจา เราจะนั่งที่ใกลประตู จักบูชาพระสัมพุทธ
เจาผูมหามุนี ในเวลาที่พระองคเสด็จมาพระพิชิตมารผูงดงามดังตน
รกฟาขาว หรือมิฉะนั้น ก็เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช พรอมดวย
พระภิกษุสงฆ เสด็จมาตามถนน ดิฉันเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจา
แลว ก็ราเริงสลดใจ ยังไมทนั ถึงประตูก็บชู าพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด ดิฉันทําดอกอุบลอันบานเต็มที่ ๗ ดอก ใหเปนของกั้นแดนใน
อัมพร ดอกอุบลเหลานั้น กั้นแดดอยูเหนือพระเศียรพระพุทธเจา
ดิฉันมีจิตประกอบดวยปติ ดีใจ เกิดโสมนัส ประนมอัญชลี ยังจิตให
เลื่อมใสในกาลนั้น แลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เหนือศีรษะของ
ดิฉันเขากั้นเศวตฉัตรขนาดใหญ กลิ่นหอมดังกลิ่นทิพยฟงุ ไป นี้เปน
ผลแหงดอกอุบล ๗ ดอก บางครั้ง เมื่อดิฉันถูกหมูญาตินําเอาออกไป
ครั้งนั้น เศวตฉัตรคันใหญยอ มกั้นแดดไวทั่วบริษัทของดิฉัน ดิฉัน
ไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๗๐ พระองค ดิฉันเปน
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อิสระทุกภพ เที่ยวไปในภพนอยใหญ ไดเปนพระอัครมเหสีของ
พระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค ชนทั้งหลายประพฤติตามดิฉันทุกคน
ดิฉันมีถอยคํานาเชื่อถือ ผิวพรรณของดิฉนั เหมือนดอกอุบล และ
กลิ่นก็ฟุงไปเหมือนกลิ่นอุบลหอม ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา ดิฉันเปนผูฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในการเจริญโพชฌงค มี
ความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเปนผูฉลาดใน
สติปฏฐาน มีสมาธิฌานเปนโคจรขวนขวายในสัมมัปธาน นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา ความเพียรของดิฉันนําเอาธุระใหญนอยไป นําเอา
ธรรมที่เปนแดนเกษมจากโยคะมาให ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแลว
บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดเอาดอกไมบูชาใด
ดวยการบูชานัน้ ดิฉันจึงไมรูจักทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงพุทธบูชา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสัตตอุปลมาลิกาภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทาน
ปญจทีปกาเถริยาปทานที่ ๙
วาดวยผลแหงการบูชาดวยประทีป ๕ ดวง
[๑๔๙] ครั้งนัน้ ดิฉันเปนหญิงนักทองเที่ยวอยูในพระนครหงสวดี ดิฉนั
ตองการกุศล จึงเที่ยวไปสูอารามหนึ่งจากอารามหนึ่ง ไดพบไมโพธิ์
อันอุดม วันกาฬปกษ ยังจิตใหเลื่อมใสในไมโพธิ์นั้นแลว นั่งลง
ที่โคนไมโพธิ์ ดิฉันตั้งจิตเคารพประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา
สําแดงความโสมนัสแลวคิดอยางนี้ในขณะนั้นวา ถาพระพุทธเจา
มีพระคุณนับไมได ไมมีบุคคลเปรียบเสมอไซร ก็ขอใหทรง
แสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด ขอไมโพธิ์จงเปลงรัศมี ทันใดนัน้ เอง
ไมโพธิ์ ก็ไดโพลงไปทั่วพรอมกับที่ดิฉันนึก รัศมีสําเร็จดวยสีทอง
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ลวนไพโรจนไปทั่วทิศ ดิฉนั นั่งอยูที่โคนโพธิ์นั้น ๗ คืน ๗ วัน
เมื่อถึงวันเปนวันคํารบ ๗ ดิฉันไดทําการบูชาดวยประทีป ประทีป ๕
ดวงลุกโพลงลอมรอบอาสนะ ครั้งนั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู
จนถึงเวลาพระอาทิตยอุทยั เพราะกรรมทีท่ ําไวดนี ั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานที่บุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวยงามในสวรรคชนั้ ดาวดึงสนั้น
เรียกวา "ปญจทีปวิมาน" ปญจทีปวิมานนั้นสูง ๑๐๐ โยชน กวาง
๖๐ โยชน ประทีปนับไมถวนสองสวางลอมดิฉันอยู ทัว่ เทพพิภพ
โชติชวงดวยแสงประทีป คนที่หันหนาไปทางทิศบูรพา ถาดิฉัน
ปรารถนาที่จะดู ดิฉันยอมเห็นไดดว ยจักษุทุกคน ทั้งเบื้องบน
เบื้องลางและเบื้องขวาง ดิฉนั ปรารถนาจะเห็นกรรมดีและกรรมชั่ว
ที่คนทําในที่มปี ระมาณเทาใด ที่มีประมาณเทานั้น ยอมไมมีตนไม
หรือภูเขามากัน้ กาง ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินท
เทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ
๑๐๐ พระองค ดิฉันเขาถึงกําเนิดนั้นๆ ประทีปตั้งแสนๆ สองแสง
ลอมดิฉัน ดิฉันจุติจากเทวโลกแลว เกิดในครรภมารดา เมื่อดิฉัน
อยูในครรภมารดา จักษุของดิฉันไมหลับ ประทีปตั้งจํานวนแสนดวง
สองสวางอยูในเรือนประสูตขิ องดิฉัน ผูพรอมเพรียงดวยบุญกรรม
นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เมื่อถึงภพสุดทาย ดิฉนั กลับฉันทะ
ที่มีในใจ เห็นนิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมีชราและมรณะ
พอเกิดไดอายุ ๗ ขวบ ดิฉันไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาพระนาม
วาโคดม ทรงทราบถึงคุณของดิฉัน จึงใหดิฉันอุปสมบท ดิฉันเขา
ฌานอยูในมณฑป โคนไม ปราสาท ถ้ํา หรือเรือนอันวางเปลาก็ดี
ประทีป ๕ ดวงสองแสงสวางใหดิฉัน ทิพพจักษุของดิฉันบริสุทธิ์
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ดิฉันฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง
ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง ทํากิจเสร็จแลว
ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูมีพระจักษุ หมอมฉันชือ่ วาปญจทีปา
ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้
ดิฉันไดถวายประทีปใดในครั้งนั้น ดวยการถวายประทีปนั้น ดิฉัน
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระปญจทีปกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปญจทีปกาเถริยาปทาน.
อุทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการถวายน้ํา
[๑๕๐] ดิฉนั เปนหญิงหาบน้ําขายอยูใ นพระนครพันธุมดี เลี้ยงชีพดวยการ
หาบน้ํา เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดว ยการหาบน้ํานั้น ดิฉันไมมีไทยธรรม
ดิฉันเขาไปยังซุมน้ําแลว ตั้งน้ําไวถวายในบุญเขตอันยอดเยีย่ ม
เพราะกรรมทีไ่ ดทําไวดีแลวนั้น ดิฉันจึงไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานที่บุญกรรมสรางใหแกดิฉันอยูสวยงาม ในสวรรคชนั้ ดาวดึงส
นั้น ถูกนิรมิตขึ้นก็เพราะการหาบน้ํา ก็ครัง้ นั้น ดิฉันประเสริฐกวา
พวกนางอัปสรตั้งพัน ดิฉันครอบงํานางอัปสรเหลานั้นทั้งหมดดวย
ฐานะ ๑๐ ประการ ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช
๕๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๒๐
พระองค ดิฉันทองเที่ยวอยูแตในสองภพ คือ เทวดาและมนุษย
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายน้ํา บนยอดเขา ยอดไม
ในอากาศ หรือพื้นดินก็ตาม ดิฉันตองการน้ําเมื่อใด ดิฉันยอมได
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โดยเร็วพลันเมื่อนั้น ทิศที่ไมมีฝนมีอยู ก็เพราะดิฉันเรารอนระหาย
น้ําแลว มหาเมฆรูความดําริของดิฉันยอมยังฝนใหตกลง ในบางครั้ง
เมื่อดิฉันถูกหมูญาตินําเอาออกไป มหาเมฆไดยังฝนใหตกลง ใน
คราวที่ดิฉันปรารถนาฝน ในสรีระของดิฉัน ไมมีความเรารอนหรือ
ความกระวนกระวายเลย และละอองธุลีก็ไมมีในกายของดิฉัน
นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน ทุกวันนี้ ดิฉันมีใจบริสทุ ธิ์
ปราศจากใจทีช่ ั่วชา มีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนีภ้ พใหมไมมีอีก
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น
ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหนา้ํ เปนทาน ดิฉนั เผากิเลส
ทั้งหลายหมดแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอุทกทายิกาภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ อุทกทายิกาเถริยาปทาน.
รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สุเมธาเถริยาปทาน๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน
๔. สังกมนทาเถริยาปทาน๕. นฬมาลิกาเถริยาปทาน๖. เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน
๗. กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทาน๘. สัตตอุปลทายิกาเถริยาปทาน๙. ปญจทีปกาเถริยาปทาน
๑๐. อุทกทายิกาเถริยาปทาน และในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๓๐ คาถากึ่ง.
จบ สุเมธาวรรคที่ ๑
---------------
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เอกุโปสถวรรคที่ ๒
เอกุโปสถิกาเถริยาปทานที่ ๑
วาดวยผลแหงการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว
[๑๕๑] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริยทรงพระนามวาพันธุมา
ในวันเพ็ญ ทาวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น ดิฉันเปนนางกุม
ภทาสีในพระนครพันธุมดีนนั้ เห็นเสนาพรอมดวยพระมหากษัตริย
จึงคิดอยางนีใ้ นครั้งนั้นวา แมพระมหากษัตริยก็ยังทรงละราชกิจมา
รักษาอุโบสถศีล กรรมนั้นตองมีผลแนนอน หมูมหาชนจึงพากัน
เบิกบานใจ ดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเปนคนยากไรโดยแยบ
คาย ทําใหจิตใจราเริงแลว รักษาอุโบสถศีล ดิฉันรักษาอุโบสถศีลใน
พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น
ดิฉันไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส วิมานที่บุญกรรมสรางใหดิฉันอยาง
สวยงามในดาวดึงสนั้น สูงโยชนหนึ่ง ประกอบดวยเรือนยอดมีที่นั่ง
ใหญโต ประดับแลวอยางดี นางอัปสรแสนนางตางบํารุงบําเรอ
ดิฉันอยูทุกเมือ่ ดิฉันงามเกินนางเทพอัปสรอื่นๆ ในกาลทั้งปวง
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๖๔ พระองค ได
เปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค ดิฉันเปนผูมี
ผิวพรรณปานดังทองคํา ทองเที่ยวอยูในภพทั้งหลาย ดิฉนั เปนผู
ประเสริฐในทีท่ ุกสถาน นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล ดิฉันยอมได
ยานชาง ยานมา และยานรถ แมทุกอยางมากมาย นีเ้ ปนผลแหง
อุโบสถศีล ภาชนะสําเร็จดวยทองเงินแกวผลึกและแกวปทุมราช
ดิฉันไดทกุ อยาง ผาไหม ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝายและผาที่มี
ราคาสูงๆ ดิฉันก็ไดทกุ สิ่ง ขาว น้ํา ของเคี้ยว ผา เสนาสนะ
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ดิฉันไดทกุ อยาง นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล เครื่องหอมชนิดดี
ดอกไม จุรณสําหรับลูบไล ดิฉันก็ไดทกุ ประการ นี้เปนผลแหง
อุโบสถศีล เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโลนและถ้ํา ดิฉัน
ก็ไดถวนทุกสิง่ นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล พอดิฉันอายุได ๗ ขวบ
ก็ไดออกบวชเปนบรรพชิต ไดบรรลุอรหัตเมื่อยังไมทันจะถึงครึ่ง
เดือน ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอกี ใน
กัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ ดิฉันไดทาํ กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น ดิฉัน
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล ดิฉันเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระเอกุโปสถิกาภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน.
สลฬปุปผิกาเถริยาปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการถวายดอกชางนาว
[๑๕๒] ครั้งนัน้ ดิฉันเกิดเปนนางกินรีอยูท ี่ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา ดิฉันได
พบพระนราสภผูเปนเทพของทวยเทพ กําลังเสด็จจงกรมอยู ดิฉัน
ไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมาถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
พระมหาวีระเจาทรงดมกลิ่นดอกไมชางนาว ซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพย
พระมหาวีระผูน ําโลกพระนามวาวิปสสีสัมพุทธเจาทรงรับแลว ได
ทรงดมกลิ่น ในเมื่อดิฉันมองดูอยูในครั้งนัน้ ดิฉันประนมอัญชลี
ถวายบังคมพระพุทธองคผูอุดมกวาสัตว ทําจิตของตนใหเลื่อมใส
ตอจากนั้นก็ไดเดินขึ้นภูเขาไป ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉนั ไดถวาย
ดอกไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายดอกไมนั้น ดิฉันไมรูจกั ทุคติเลย
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นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสลฬปุปผิกาภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน.
โมทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
วาดวยผลแหงการถวายขนมตม
[๑๕๓] ดิฉันเปนนางกุมภทาสีอยูในพระนครพันธุมดี ดิฉันถือเอาขนมตม
อันเปนสวนของดิฉันไปทาน้ํา ไดพบสมณะผูมีจิตสงบ มีใจเปน
สมาธิที่หนทางก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัส จึงไดถวายขนมตม ๓ ชิ้น
เพราะกรรมทีท่ ําไวดนี ั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันจึง
ไมไดไปสูวนิ บิ าตเลยตลอด ๒๙ กัป ก็ดิฉันทําสมบัติแลวเสวยสิ้น
ทุกอยาง ดิฉันไดบรรลุอจลบทเพราะถวายขนมตม ๓ ชิน้ ดิฉัน
เผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระโมทกทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ โมทกทายิกาเถริยาปทาน.
เอกาสนทายิกาเถริยาปทานที่ ๔
วาดวยผลแหงการจัดอาสนะถวายสงฆ
[๑๕๔] ครั้งนัน้ ดิฉันเปนหญิงชางกรองดอกไมชาวพระนครหงสวดี มารดา
บิดาของดิฉันทานไปทํางาน ดิฉันไดพบพระสมณะกําลังเดินไปตาม
ถนนในเวลาเที่ยงวัน ดิฉันไดปูลาดอาสนะไว ครั้นปูลาดอาสนะดวย
ผาโกเชาวอันวิจิตรเปนตนแลว เปนผูมีจิตเลื่อมใสโสมนัส กลาว
ดังนี้วา ภูมภิ าคแรงรอน แกกลาเวลาเที่ยง แดดจัด ลมไมรําเพยพัด
และเวลานี้ก็จวนจะเลยเวลาแลว ขาแตพระมหามุนี อาสนะนีด้ ิฉัน
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ปูลาดไวถวายทาน ขอทานไดโปรดอนุเคราะหนั่งบนอาสนะของ
ดิฉันเถิด พระสมณะผูฝกตนดีแลว มีใจบริสุทธิ์ ไดนั่งลงบนอาสนะ
นั้น ดิฉันรับบาตรของทานแลว ไดถวายบิณฑบาตตามทีต่ นหุงตม
ไว เพราะกรรมที่ทําไวดแี ลวนั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว
ดิฉันละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส วิมานที่บุญกรรม
สรางใหดิฉันอยางสวยงามในดาวดึงสนั้น สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐
โยชน ไดถูกสรางขึ้นแลวเพราะอาสนะบัลลังกของดิฉันมีหลายอยาง
ตางๆ ชนิด สําเร็จดวยทองก็มี ดวยแกวมณีก็มี ดวยแกวผลึกก็มี
ดวยแกวปทุมราชก็มี บัลลังกของดิฉันปูลาดดวยนวมก็มี ดวยผาลาด
อันวิจิตรดวยรูปราชสีหและเสือโครงเปนตนก็มี ดวยผาลาดทอดวย
ไหมประดับแกวอันวิจิตรก็มี ดวยเครื่องลาดมีขนยาวชายดานเดียว
ก็มี เมื่อใด ดิฉนั ตองการจะเดินทาง เมื่อนัน้ ดิฉันยอมเปนผู
เพรียบพรอมดวยการรื่นเริงสนุกสนานไปสูท ี่ที่ดิฉันปรารถนา พรอม
กับบัลลังกอันประเสริฐ ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินท
เทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ์
๗๐ พระองค เมื่อดิฉันยังทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ ยอมได
โภคทรัพยมากมาย ดิฉนั ไมบกพรองโภคทรัพยเลย นีเ้ ปนผลแหง
อาสนะอันเดียว ดิฉันทองเทีย่ วไปแตในสองภพ คือ ในสวรรค
และมนุษย ภพอื่นๆ ดิฉันไมรจู ัก นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว
ดิฉันเกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและสกุลพราหมณ ดิฉัน
เกิดในสกุลสูงทุกๆ ภพ นีเ้ ปนผลแหงอาสนะอันเดียว ความ
โทมนัสที่ทําจิตของดิฉันใหเรารอนดิฉันไมรูจัก ความเปนผูมีผิว
พรรณแปลกดิฉันก็ไมรูจัก นีเ้ ปนผลแหงอาสนะอันเดียว พี่เลี้ยง
นางนมตางก็บาํ รุงดิฉัน หญิงคอมและเด็กรับใชมีมาก ดิฉนั ไปสู
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อวัยวะหนึ่งจากอีกอวัยวะหนึ่ง นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว พวก
พี่เลี้ยงนางนมอื่นใหดิฉนั อาบน้ํา พวกอื่นใหรับประทานขาว พวกอื่น
ประดับประดาดิฉัน พวกอื่นแหกลอมดิฉนั ใหรื่นเริงทุกเมือ่ พวกอืน่
เอาของหอมไลทาดิฉัน นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว บัลลังกดัง
จะรูความดําริของดิฉันผูอยูท ี่มณฑป ที่โคนไม หรือในเรือนวางเปลา
ยอมปรากฏขึ้น นี้เปนอัตภาพสุดทายของดิฉัน ภพหลังกําลังเปน
ไป แมวนั นี้ดฉิ ันก็ไดสละราชสมบัติออกบวชเปนบรรพชิต ใน
กัปที่แสนแตกปั นี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น
ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว ดิฉนั เผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระเอกาสนทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน
ปญจทีปทายิกาเถริยาปทานที่ ๕
วาดวยผลแหงการบูชาดวยประทีป ๕ ดวง
[๑๕๕] ครั้งนัน้ ดิฉันเปนหญิงนักทองเที่ยวอยูในพระนครหงสวดี ดิฉนั ตอง
การกุศลจึงทองเที่ยวไปตามวัดวาอาราม ดิฉันไดพบไมโพธิ์อันอุดม
ในวันกาฬปกษ ดิฉันยังจิตใหเลื่อมใสในไมโพธิ์นั้นแลวนั่งลงที่
โคนโพธิ์ ดิฉันตั้งจิตอันประกอบดวยความเคารพไว ประนม
อัญชลีเหนือเศียรเกลา สําแดงถึงความโสมนัส แลวคิดอยางนี้ใน
ทันใดนัน้ วา ถาพระพุทธเจาเปนผูมีพระคุณนับไมได ไมมบี ุคคล
อื่นเปรียบเสมอจริงไซร ขอใหแสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด ขอให
ไมโพธิ์นี้จงเปลงรัศมีในทันใดนั้นเอง ไมโพธิ์ก็ไดโพลงไปทั่วพรอม
กับที่ดิฉันนึกรัศมีนั้นสําเร็จดวยสีทองลวน ไพโรจนไปทัว่ ทิศ ดิฉัน
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นั่งอยูที่โคนโพธิ์นั้น ๗ คืน ๗ วัน เมื่อถึงวันเปนคํารบ ๗ ดิฉัน
ไดทําการบูชาดวยประทีป ประทีป ๕ ดวงลุกโพลงรอบอาสนะ ครั้ง
นั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู จนถึงเวลาพระอาทิตยอุทัย เพราะ
กรรมที่ทําไวดนี ั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละราง
มนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส วิมานที่บุญกรรมสรางสรรคให
ดิฉันอยางสวยงาม ในสวรรคชั้นดาวดึงสนนั้ เรียกวา ปญจทีป
วิมาน สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน มีประทีปนับไมถวนสอง
แสงสวางลอมฉันทั่วเทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป ดิฉันนั่ง
หันหนาไปทิศบูรพาแลว ถาประสงคจะดู ยอมเห็นทุกสิง่ ไดดว ย
จักษุทั้งเบื้องบน เบื้องลางและเบื้องขวาง ดิฉันปรารถนาจะเห็น
กรรมดีกรรมชั่วที่คนทํา ในทีม่ ีประมาณเทาใด ที่มีประมาณเทานัน้
ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามากั้นกาง ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของ
ทาวสักกเทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจา
จักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค ดิฉันเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เทวดาหรือ
มนุษย ในกําเนิดนั้นๆ ประทีปจํานวนแสนสองแสงสวางลอม
ดิฉัน ดิฉันจุตจิ ากเทวโลกแลวเกิดในครรภมารดา เมื่อดิฉันอยูใน
ครรภมารดา นัยนตาของดิฉันไมหลับ ประทีปจํานวนแสนดวง
สองสวาง ในเรือนประสูติ ของดิฉันผูเพรียบพรอมดวยบุญกรรม นี้
เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เมื่อถึงภพสุดทาย ดิฉันไดกลับฉันทะ
ที่มีในใจเห็นนิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมีชราและมรณะ
พอเกิดอายุได ๗ ขวบ ดิฉันก็ไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาใหดิฉัน
อุปสมบท นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เมื่อดิฉันอยูที่มณฑป
โคนไม หรือในเรือนวางเปลา ประทีปสองแสงสวางใหทกุ เมื่อ
เชื่อวัน นีเ้ ปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ทิพจักษุของดิฉันบริสุทธิ์
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ดิฉันฉลาดในสมาธิถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง
ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง ทํากิจเสร็จ
แลว ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูมจี ักษุ หมอมฉันผูช ื่อวา
ปญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ในกัปที่แสนแต
กัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจกั ทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉนั เผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระปญจทีปทายิกาภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ ปญจทีปทายิกาเถริยาปทาน.
นฬมาลิกาเถริยาปทานที่ ๖
วาดวยการถวายดอกออบูชาพระ
[๑๕๖] ดิฉันเกิดเปนนางกินรีอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา ครั้งนั้น ดิฉันได
พบพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจากธุลี ไมทรงพายแพอะไรๆ จึงมี
จิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลีแลว เก็บเอาดอกออ
มาบูชาพระสยัมภู เพราะกรรมที่ทําไวดนี ั้น และเพราะการตั้งเจตน
จํานงไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ดิฉัน
ไดเปนอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค สิ่งที่ฉัน
ปรารถนาดวยใจ ยอมเกิดตามปรารถนา ดิฉันไดเปนผูสรางตนทองเที่ยว
ไปในภพทั้งปวง กุศลของดิฉันมี ดิฉันไดออกบวชเปนบรรพชิต
ทุกวันนี้ดิฉันเปนปูชารหบุคคลในศาสนาของพระศากยบุตร ในกัป
ที่ ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉันไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น ดิฉัน
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงดอกออ ทุกวันนี้ดิฉันมีใจบริสุทธิ์
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ปราศจากใจทีช่ ั่วชา มีอาสวะสิ้นไปทั้งหมด บัดนีภ้ พใหมไมมีอีก
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน.
มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทานที่ ๗
วาดวยบุพจริยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
[๑๕๗] ในกาลครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคผูเปนประทีปแกวสองโลกใหสวาง
ไสว เปนนายสารถีฝกนรชน ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหา
วันใกลพระนครเวสาลี ครั้งนั้น พระมหาโคตมีภิกษุณีพระมาตุจฉา
ของพระพิชิตมาร อยูในสํานักนางภิกษุณใี นพระนครอันรื่นรมยนนั้
พรอมดวยพระภิกษุณี ๕๐๐ องค ซึ่งลวนแตพนจากกิเลสแลว เมื่อ
พระมหาปชาบดีโคตมีนั้นอยูในที่สงัด ตรึกนึกคิดอยางนี้วา การ
ปรินิพพานของพระพุทธเจาก็ดี ของคูพระอัครสาวกก็ดี ของพระ
ราหุลพระอานนทและพระนันทะก็ดี เราไมไดเห็น เราอันพระโลก
นาถผูแสวงหาคุณอันใหญทรงอนุญาตแลว พึงปลงอายุสังขารแลว
นิพพานกอนเถิด พระภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ องค ก็ไดตรึกอยางนั้น
เหมือนกัน แมพระเขมาภิกษุณีเปนตน ก็ไดตรึกเชนนี้เหมือนกัน
ครั้งนั้น เกิดแผนดินไหว กลองทิพยดังขึ้นเองทวยเทพที่สิงอยูใน
สํานักของนางภิกษุณี ถูกความโศกบีบคั้น บนเพออยูอยางนาสงสาร
หลั่งน้ําตาแลวในที่นั้น พระภิกษุณีทุกๆ องคพรอมดวยทวยเทพเหลา
นั้น เขาไปหาพระมหาโคตมีภิกษุณี ซบศีรษะแทบเทาแลวกลาววา
ขาแตพระแมเจา เพราะเรามีปกติอยูดว ยการเทียบเคียงในธรรม
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เหลานั้น เราไดอยูในที่สงัด พื้นภูมภิ าคหวัน่ ไหวจลาจลกลองทิพย
ดังขึ้นเอง และเราไดยนิ เสียงคร่ําครวญ ขาแตพระโคตมี จะตอง
มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน ครั้งนัน้ พระมหาโคตมีภิกษุณีทานไดบอก
ถึงเหตุตามที่ตนไดตรึกแลวทุกประการ ลําดับนั้นพระภิกษุณีทกุ ๆ
องค ก็ไดบอกถึงเหตุที่ตนตรึกแลวกลาววา ขาแตพระแมเจา ถา
พระแมเจาชอบใจจะปรินิพพานอันเกษมอยางยิ่งไซร ถึงดิฉันทั้ง
หลายก็จกั นิพพานทั้งหมด ในกาลกอนที่พระพุทธเจาจะทรงพระ
อนุญาต ดิฉันทั้งหลายไดออกจากเรือนพรอมดวยพระแมเจา เมื่อ
ดิฉันทั้งหลายออกจากภพนีไ้ ปสูบุรีคือนิพพานอันอุดม ดิฉันทั้งหลาย
ก็จักไปพรอมกับพระแมเจาเหมือนกัน พระมหาปชาบดีโคตมีได
กลาววา เมื่อทานทั้งหลายจะไปนิพพาน ดิฉันจักวาอะไรไดเลา แลว
ไดออกจากสํานักนางภิกษุณไี ปพรอมกับพระภิกษุณีทั้งหมดในครั้ง
นั้น พระปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดกลาวกะทวยเทพทั้งหลายวา ขอทวย
เทพทั้งหลายทีส่ ิงอยู ณ สํานักนางภิกษุณี จงอดโทษแกดฉิ ันเถิด
การเห็นสํานักนางภิกษุณีของดิฉันนี้ เปนการเห็นครั้งสุดทายในทีใ่ ด
ไมมีความแกหรือความตาย ไมมีการสมาคมดวยสัตวและสังขารอัน
ไมเปนที่รัก ไมมีการพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก
ที่นั้นนักปราชญกลาววาเปนอสังขตสถาน พระโอรสของพระสุคตเจา
ทั้งหลายที่ยังไมปราศจากราคะ ไดสดับคําของพระนางนัน้ เปนผูโศก
กําสรดปริเทวนาการวา นาสังเวชหนอ พวกเราเปนคนมีบุญนอย
สํานักพระภิกษุณีนจี้ ะวางเปลา เพราะเวนพระภิกษุณีเหลานั้น
พระภิกษุณีผูชิโนรสจะไมปรากฏ เปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลาย
ไมปรากฏในเวลาที่สวางฉะนั้น พระนางโคตมีภิกษุณีจะไปสูนิพพาน
พรอมกับพระภิกษุณีอีก ๕๐๐ องค เหมือนกับแมน้ําคงคาไหลไปสู
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สาครพรอมกับแมน้ํา ๕๐๐ สาย ฉะนั้น อุบาสิกาทั้งหลายผูมีศรัทธา
เห็น พระโคตมีภิกษุณีนนั้ กําลังเดินไปตามถนน ไดพากันออกจาก
เรือนไปหมอบลงแทบเทาแลวกลาววา ดิฉนั ทั้งหลายเลื่อมใสใน
พระแมเจา พระแมเจาจะละทิ้งดิฉันทั้งหลายไวใหเปนคนอนาถาเสีย
แลว พระแมเจายังไมควรที่จะปรินิพพานกอน ควรที่จะสงสาร
ดวยอุบาสิกาเหลานั้นพากันปริเวทนาการ เพื่อจะใหอุบาสิกาเหลานั้น
ละเสียซึ่งความโศก พระนางจึงไดกลาวอยางเพราะพริ้งวา อยารอง
ไหไปเลยลูกทัง้ หลาย วันนี้เปนเวลารื่นเริงของทานทั้งหลาย ความ
ทุกขดิฉันกําหนดรูแลว ตัณหาอันเปนเหตุแหงความทุกขดิฉันเวน
ขาดแลว ความดับทุกขดิฉันไดทําใหแจงแลว อนึ่ง แมถึงมรรคดิฉัน
ก็ไดอบรมดีแลว.
จบภาณวารที่ ๑.
พระศาสดาดิฉนั ไดบํารุงแลว คําสอนของพระพุทธเจา ดิฉนั ไดทํา
เสร็จแลว ภาระอันหนักดิฉนั ไดปลงลงแลว ตัณหาอันนําไปสูภพ
ดิฉันไดถอนเสียแลว ดิฉนั ออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชนใด
ประโยชนนนั้ ดิฉนั บรรลุแลวโดยลําดับ สังโยชนทุกอยางหมดไปแลว
พระพุทธเจาและสัทธรรมของพระองค มิไดยอหยอน ยังดํารงอยู
ตราบใด ตราบนั้นเปนกาลที่ดิฉันจะนิพพาน ลูกทั้งหลายอยาได
เศราโศกถึงดิฉันไปเลย พระโกณฑัญญะพระอานนทและพระนันทะ
เปนตน กับทั้งพระราหุลพุทธชิโนรสยังมีชนมชีพอยู ขอพระสงฆ
จงเปนผูมีความสุขสําราญ ขอใหเดียรถียจงเปนผูมีความโงเขลาอัน
กําจัดเสียไดเถิด ยศ คือ การย่าํ ยีมารอันวงศแหงพระเจาโอกกาก
ราชยกขึ้นแลว ลูกทั้งหลาย บัดนี้ ถึงเวลาที่ดฉิ ันจะนิพพานมิใชหรือ
ความปรารถนาที่ดิฉันไดตั้งไวตั้งแตตน มานานนักหนา จะสําเร็จแก
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ดิฉันในวันนี้ เวลานี้เปนเวลาที่จะบันลือกลองนันทเภรี ลูกทั้งหลาย
น้ําตาจะมีประโยชนอะไรแกทานทั้งหลายเลา ถาทานทั้งหลายจะมี
ความเอ็นดูหรือมีความกตัญูในดิฉัน ขอใหทานทุกคนจงทําความ
เพียรมั่น เพื่อความดํารงอยูแ หงพระสัทธรรมเถิด พระสัมพุทธเจา
อันดิฉันทูลออนวอน จึงไดประทานบรรพชาแกสตรีทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้น ดิฉนั ยินดี ฉันใด ทานทั้งหลายก็จงเจริญรอยตามซึ่งความ
ยินดีนั้นฉันนัน้ เถิด ครั้นพระนางพร่ําสอนอุบาสิกาเหลานั้นอยางนี้
แลว หอมลอมดวยภิกษุณีทั้งหลาย เขาไปเฝาพระพุทธเจา ถวาย
บังคมแลวไดกราบทูลดังนีว้ า ขาแตพระสุคตเจา หมอมฉันเปน
มารดาของพระองค ขาแตพระธีรเจา พระองคเปนพระบิดาของ
หมอมฉัน ขาแตพระโลกนาถ พระองคเปนผูประทานความสุข
อันเกิดจากพระสัทธรรมใหหมอมฉัน ขาแตพระโคดม หมอมฉัน
เปนผูอันพระองคใหเกิด ขาแตพระสุคตเจา รูปกายของพระองคนี้
อันหมอมฉันทําใหเจริญเติบโต ธรรมกายอันนาเพลิดเพลินของ
หมอมฉัน อันพระองคทําใหเจริญเติบโตแลว หมอมฉันใหพระองค
ดูดดื่มน้ํานมอันระงับเสียได ซึ่งความอยากชั่วครู แมน้ํานม คือ
พระสัทธรรมอันสงบระงับลวงสวน พระองคก็ใหหมอมฉันดูดดื่ม
แลว ขาแตพระมหามุนี ในการผูกมัดและรักษา พระองคชื่อวามิได
เปนหนีห้ มอมฉัน หมอมฉันไดฟงมาวาสตรีทั้งหลายผูปรารถนา
บุตรบวงสรวงอยู ก็ยอมจะไดบุตรเชนนั้น สตรีที่เปนพระมารดา
ของพระนราธิบดีมีพระเจามันธาตุเปนตน ชื่อวาเปนมารดาผูยังบุตร
ใหจมอยูในหวงมหรรณพคือภพ ขาแตพระโอรส หมอมฉันผูจมดิ่ง
อยูในหวงมหรรณพคือภพอันพระองคใหขามไปจากสาครคือภพแลว
พระนามวา พระมเหสีพันปหลวง สตรีทั้งหลายไดงาย พระนามวา
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พระพุทธมารดา นี้ สตรีทั้งหลายไดยากอยางยิ่ง ขาแตพระมหาวีร
เจา ก็พระนามวาพระพุทธมารดานั้น หมอมฉันไดแลว ความ
ปรารถนานอยใหญของหมอมฉันทั้งปวงนัน้ หมอมฉันไดบําเพ็ญ
แลวกับพระองค หมอมฉันปรารถนาเพื่อจะทิ้งรางนี้นพิ พาน ขาแต
พระวีรเจาผูทําที่สุดทุกข เปนผูนํา ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหหมอม
ฉันเถิด ขอไดทรงโปรดเหยียดออก ซึ่งพระยุคลบาทอันเกลื่อนกลน
ไปดวยลายจักรและธง อันละเอียดออนเหมือนกับดอกบัวเถิด
หมอมฉันจะถวายบังคมพระยุคลบาทนั้น จะขอทําความรักในบุตร
ขาแตพระองคผูนายก หมอมฉันกระทําสรีระซึ่งเปรียบดวยกองทอง
ใหปรากฏเปนขาวสุก ไดเห็นพระสรีระของพระองคแลว จึงจะขอ
ไปนิพพาน พระพิชิตมารไดทรงแสดงพระกายอันประกอบดวยมหา
ปุริสลักษณ ๓๒ ประการ ประดับดวยพระรัศมีอันงาม อันเปน
เหมือนดวงตาของคนพาลเพราะมีคามาก กะพระมาตุจฉา ลําดับนั้น
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ไดซบพระเศียรลงแทบพืน้ พระบาท
อันเปนลายจักรคลายกับดอกบัวบานมีพระรัศมีปานดังพระอาทิตย
แรกทอแสง แลวพระนางไดกราบทูลวา หมอมฉันขอนอมมัสการ
พระนราทิจ ผูเปนธงขององคพระอาทิตย ขอพระองคทรงโปรดเปน
ที่พึ่งของหมอมฉันในกาลสุดทายเถิด หมอมฉันจะไมไดเห็นพระองค
อีก ขาแตพระองคผูเลิศโลก ธรรมดาสตรีทั้งหลายรูกันวามีแตจะกอ
โทษทุกประการ ถาโทษอยางใดอยางหนึ่งของหมอมฉันมีอยู ก็ขอ
พระองคไดโปรดกรุณาอดโทษแกหมอมฉันเถิด อนึ่ง หมอมฉันได
ทูลขอบอยๆ ใหสตรีทั้งหลายไดบวช ขาแตพระนราสภ ถาโทษ
ในขอนั้นจะมีแกหมอมฉัน ขอไดทรงโปรดอดโทษนัน้ เถิด ขาแต
พระวีรเจาผูทรงไวซึ่งการอดโทษ ภิกษุณที ั้งหลายอันหมอมฉันสั่ง-
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สอนแลว ตามที่พระองคทรงอนุญาต ถาในขอนั้นจะมีการแนะนํา
ไดยาก ขอไดโปรดทรงอดโทษขอนั้นเถิด.
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรนางโคตมีผูประดับไปดวยคุณโทษ
ที่ทานจะพึงอดพึงมีอะไร เมือ่ ทานบอกวาลาจะนิพพาน ตถาคตจักไป
วากระไรใหมากไปเลา.
เมื่อภิกษุสงฆของตถาคตบริสุทธิ์ไมบกพรอง ทานจะออก
ไปเสียจากโลกนี้ไดก็ควร เพราะเมื่อหมดแสงดาวในเวลา
รุงแลว รอยในพระจันทรก็ยอ มจะมองไมเห็น ฉะนั้น
พระภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
พากันทําประทักษิณพระพิชิตมารผูเลิศ เหมือนหมูด าวที่
ติดตามพระจันทรทําประทักษิณภูเขาสิเนรุ ฉะนั้น หมอบ
ลงแทบพระบาทแลว ยืนจองดูพระพักตรของพระพุทธเจา
กราบทูลวา จักษุของหมอมฉันทั้งหลาย ไมเคยอิ่มดวยการ
เห็นพระองค โสตของหมอมฉันทั้งหลาย ไมเคยอิ่มดวย
พระภาษิตของพระองค จิตของหมอมฉันทัง้ หลายดวงเดียว
แทๆ ก็ไมอิ่มดวยรสแหงธรรมของพระองค.
ผูบันลืออยูในบริษัท กําจัดเสียซึ่งทิฏฐิและมานะ ชนเหลาใดเห็น
พระพักตรของพระองค ชนเหลานั้นชื่อวาเปนผูมีโชคดี ขาแต
พระองคผูถึงที่สุดสงคราม ชนเหลาใดประณมนอมพระยุคลบาทของ
พระองค ซึ่งมีพระองคุลียาว มีพระนขาแดงงดงาม มีสนพระบาท
ยาว ถึงชนเหลานั้นก็ชื่อวาเปนผูมีโชคดี ขาแตพระนโรดม ชน
เหลาใดไดสดับพระดํารัสของพระองคอันไพเราะนาปลืม้ ใจ เผาเสีย
ซึ่งโทษ เปนประโยชนเกื้อกูล ชนเหลานั้นก็ชื่อวาเปนผูมีโชคดี
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลายอิ่มไปดวยการบูชาพระบาท
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ของพระองคขามพนทางกันดารคือสงสารได ดวยพระสุนทรกถาของ
พระองคผูทรงศิริ ฉะนั้นหมอมฉันทั้งหลายจึงชื่อวาเปนผูมีโชคดี.
ลําดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผูมีวัตรอันงาม ประกาศในหมู
พระภิกษุสงฆแลว ไหวพระราหุลพระอานนทและพระนันทะ แลว
ไดตรัสดังนี้วา ดิฉันเบื่อหนายในรางกายซึ่งเสมอดวยที่อยูข อง
อสรพิษ เปนทีพ่ ักของโรค เปนสถานที่เกิดทุกข มีชราและมรณะ
เปนโคจร อาเกียรณไปดวยมลทิน คือ ซากศพตางๆ ตองพึ่งพาผูอื่น
ปราศจากเรี่ยวแรง ฉะนั้น ดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสีย ขอลูก
ทั้งหลายจงยอมอนุญาตใหเถิด.
พระนันทเถรเจาและพระราหุลผูเจริญ เปนผูปราศจากความโศก
ไมมีอาสวะ ตัง้ มั่น ไมหวั่นไหว มีปญญา มีความเพียร ไดคิดตาม
ธรรมดาวา นาติโลกที่ปจจัยปรุงแตง ปราศจากแกนสาร เปรียบดวย
ตนกลวย เชนเดียวกับกลลวงและพยับแดด ต่ําชา ไมมั่นคง พระ
โคตมีเถรี พระมาตุจฉาของพระพิชิตมาร ซึ่งไดเลี้ยงดูพระพุทธเจา
ก็ยังตองถึงแกกรรม สังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง ก็ครั้งนัน้ ทาน
พระอานนทพทุ ธอนุชา ซึ่งเปนคนสนิทของพระพิชิตมาร ยังเปน
พระเสขบุคคลอยู ทานหลั่งน้าํ ตารองไหคร่ําครวญอยางนาสงสาร
ณ ที่นั้นวา พระโคตมีเถรีเจาตรัสอยูหลัดๆ ก็จะเสด็จไปนิพพาน
เสีย อีกไมนานเลยแมพระพุทธเจาก็คงจะเสด็จไปนิพพานแนนอน
เปรียบเหมือนไฟที่หมดเชื้อแลว ฉะนั้น พระโคตมีเถรีเจาไดตรัสกะ
ทานพระอานนทผูชํานาญพระปริยัติ ปานดังสาครอันลึกล้ํา เอาใจใส
ในการอุปฏฐากพระพุทธเจา ซึ่งพร่ํารําพันอยูดังกลาวมาวา ลูกเอย
เมื่อกาลเปนทีร่ าเริงปรากฏขึ้นแลว พอไมควรที่จะเศราโศกถึงการ
ตายของดิฉัน ที่สุดแหงการนิพพานของดิฉันใกลเขามาแลว พอเอย
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พระศาสดาพอไดทูลใหทรงยินยอมจึงไดทรงอนุญาตใหเราบวช
ลูกเอย พออยาเสียใจไปเลย ความพยายามของพอมีผล ก็บทใดที่
ติตถิกาจารยทงั้ หลายผูเกาแกไมเห็น บทนัน้ อันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗
ขวบรูแจงประจักษแลว พอจงรักษาพระพุทธศาสนาไว การที่ดิฉัน
ไดเห็นพอครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย บุคคลไปในทิศใดแลวไมปรากฏ
ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศนัน้ นะลูก ในกาลบางคราวพระนายกเจาผู
เลิศโลกกําลังทรงแสดงธรรมอยู พระองคทรงถามแลวครั้งนั้น ดิฉัน
เกิดความสงสารกลาววาจาถวายพระพรวา ขาแตพระมหาวีรเจา ขอ
พระองคจงมีพระชนมชีพอยูน านๆ ขาแตพระมหามุนี ขอพระองคจง
ดํารงพระชนมอยูตลอดกัป เพื่อความเกื้อกูลและประโยชนแกโลก
ทั้งปวงเถิด ขออยาใหพระองคทรงพระชราและปรินิพพานเสียเลย
พระพุทธเจาพระองคไดตรัสกะดิฉันผูก ราบทูลเชนนั้นวา ดูกรพระ
นางโคตมี พระพุทธเจาทั้งหลายเปนอันบุคคลชมเชย เหมือนอยาง
ที่ทานชมเชยอยูมิได ดิฉนั ไดทูลถามวาก็แลดวยประการเปนดังฤา
พระคถาคตผูสัพพัญูจึงชื่อวาอันบุคคลพึงชมเชยดวยประการเปน
ดังฤา พระพุทธเจาจึงชื่อวาอันบุคคลไมชมเชย พระองคอนั หมอมฉัน
ถามถึงเหตุนั้นแลว ขอไดตรัสบอกเหตุนั้นแกหมอมฉันเถิด พระ
องคตรัสตอบวาทานจงดูพระสาวกทั้งหลายผูปรารภความเพียร ตั้งใจ
แนวแน มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย เปนคนพรอมเพรียงกันนี้ การ
ชมเชยพระพุทธเจาทั้งหลาย ตอแตนั้น ดิฉันไปสูสํานักนางภิกษุณี
อยูผูเดียว คิดเห็นแจงชัดวา พระนาถะผูถึงที่สุดแหงไตรภพ
ทรงพอพระทัยบริษัทที่สามัคคีกัน มิฉะนัน้ ดิฉันจะนิพพานเสีย ดิฉนั
อยาไดพบความวิบัตินั้นเลย ครั้นดิฉันคิดดังนี้แลว ไดไปเฝาพระ
พุทธเจาผูอุดมกวาฤาษีทั้งปวง แลวไดกราบทูลกาลเปนที่ปรินิพพาน
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กะผูนําชั้นพิเศษ ลําดับนั้น พระองคไดทรงอนุญาตใหดิฉนั ดังนีว้ า
จงรูกาลเอาเถิดพระนางโคตมี ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรพระโคตมีคนพาลเหลาใดสงสัยใน
การตรัสรูธรรมสตรีทั้งหลาย ทานจงแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อละเสียซึ่งทิฏฐิ
ของคนพาลเหลานั้น ครั้งนั้น พระโคตมีเถรีเจา ถวายบังคม
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เหาะขึ้นสูอัมพร แสดงฤทธิ์เปนอันมาก
ตามพระพุทธานุญาต คือองคเดียวเปนหลายองคก็ได ทําใหปรากฏ
ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมตดิ ขัดเหมือน
ไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดิน
บนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน
นกก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ทําภูเขาสิเนรุ
ใหเปนคัน่ พลิกมหาปฐพีพรอมดวยราก ทําใหเปนตัวรมกัน้ ตางรม
เดินจงกรมในอากาศ ทําโลกใหรุงโรจนประหนึ่งวาเวลาพระอาทิตย
อุทัยเหนือภูเขายุคันธร และทําโลกนั้นใหเปนเหมือนพวงดอกไม
ตาขาย เอาพระหัตถขางหนึง่ กําภูเขามุจลินท ภูเขาสิเนรุ ภูเขามัน
ทาระและภูเขาทัททระไวทั้งหมด เหมือนดังกําเมล็ดพันธุผ ักกาดเอา
ปลายนิ้วมือ บังพระอาทิตยพรอมทั้งพระจันทรไว ทัดทรงพระจันทร
พระอาทิตยไวตั้งพันดวง เหมือนทัดทรงพวงมาลัย ฉะนัน้ ทรงน้ําใน
สาครทั้ง ๔ ไวไดดว ยฝาพระหัตถขางหนึ่ง ยังฝนใหญอันมีอาการ
ปานดังเมฆบนภูเขายุคันธรใหตกลง พระนางเจานัน้ ไดนิรมิตใหเปน
พระเจาจักรพรรดิ พรอมดวยบริษัทในนภาดลอากาศ แสดงใหเปน
ครุฑ คชสารราชสีหตางบันลือสีหนาทนฤโฆษอยู องคเดียวนิรมิต
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ใหเปนคณะพระภิกษุณนี ับไมถวน แลวก็อนั ตรธานกลับเปนองค
เดียวกราบทูลพระมหามุนเี จาวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูมพี ระจักษุ
หมอมฉันผูเปนพระมาตุจฉาของพระองค เปนผูทําตามคําสอนของ
พระองค บรรลุประโยชนของตนโดยลําดับแลว ขอถวายบังคม
พระยุคลบาทของพระองค พระนางเจานัน้ ครั้นแสดงฤทธิ์ตางๆ แลว
ลงจากนภาดลอากาศ ถวายบังคมพระผูสองโลกแลว ประทับลง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระนางเจาไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนีผู
นายกของโลก หมอมฉันมีอายุได ๑๒๐ ป แตกําเนิดแลวเพียงเทานี้
ก็พอแลว หมอมฉันจักขอทูลลานิพพาน.
ครั้งนั้น บริษัททั้งหมดนัน้ ถึงความพิศวงยิ่งนัก จึงไดพากันประนม
อัญชลีถามวา ขาแตพระแมเจา พระแมเจาไดทําอะไรไว จึงมี
ฤทธิ์อํานาจเชนนี้.
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจา ไดกลาวบุรพจรรยาของทานดังตอไปนี้
ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระผูมีจักษุใน
ธรรมทั้งปวง เปนผูนําไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดใน
สกุลอํามาตย ซึ่งสมบูรณดวยเครื่องอุปการะทุกสิ่ง เจริญ รุงเรือง
ร่ํารวย ในพระนครหังสวดี บางครั้ง ดิฉันพรอมดวยบิดา อันหมูทาสี
หอมลอม เขาไปเฝาพระนราสภพระองคนั้น พรอมดวยบริวารเปน
อันมาก ไดเห็นพระพิชิตมารผูปานดังทาววาสวะ ยังฝนคือธรรมให
ตกอยู เปนผูไมมีอาสวะ เกลือ่ นไปดวยระเบียบแหงรัศมี เชนกับ
พระอาทิตยในสรทกาล แลวยังจิตใหเลื่อมใส และสดับสุภาษิต
ของพระองค ไดสดับพระผูน ํานรชนทรงตั้งพระภิกษุณผี ูเปนพระ
มาตุจฉาไวในตําแหนงอันเลิศ จึงถวายมหาทานและปจจัยเปนอัน
มาก แดพระผูเลิศกวานรชน ผูคงที่พระองคนั้น พรอมทั้งพระสงฆ
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๗ วัน แลวไดหมอบลงแทบพระบาท มุงปรารถนาตําแหนงนั้น
ลําดับนั้น พระพิชิตมารผูอุดมกวาฤาษีไดตรัสในบริษัทใหญวา
สตรีใดไดนิมนตพระผูนําโลกพรอมดวยสงฆใหฉันตลอด ๗ วัน
เราจักพยากรณสตรีนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว ในกัปที่แสนแต
กัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม ซึ่งทรงสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก สตรีผูนี้จักไดเปนธรรมทายาท
ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักได
เปนพระสาวิกาของพระศาสดา มีนามวาโคตมี จักไดเปนพระมาตุจฉา
บํารุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจาพระองคนั้น จักไดความเปนผูเลิศ
กวาภิกษุณีทั้งหลายฝายผูรูราตรีนาน ครั้งนั้น ดิฉันไดสดับพระพุทธ
พยากรณนั้นแลว มีใจปราโมทย บํารุงพระพิชิตมารดวยปจจัย
ทั้งหลายตราบเทาสิ้นชีวิต ตอจากนั้น ดิฉันก็ไดทํากาลกิริยา ดิฉัน
เกิดในพวกเทพเหลาดาวดึงส ผูซึ่งใหสําเร็จสิ่งนาใครไดทุกประการ
ครอบงําทวยเทพอื่นๆ เสียดวยองค ๑๐ ประการ คือ ดวยรูป เสียง
กลิ่น รส ผัสสะ อายุ วรรณะ สุขและยศ รุงเรืองครอบงําทวยเทพ
อื่นๆ ดวยความเปนใหญ ดิฉันไดเปนพระมเหสีผูนารักของทาว
อมรินทรในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น ก็เมื่อดิฉันยังทองเที่ยวอยูใน
สงสาร เปนผูหวั่นไหวเพราะพายุ คือกรรม จึงเกิดในบานของทาส
ในอาณาเขตของพระเจากาสี ครั้งนั้น ทาส ๕๐๐ คน อาศัยอยูใน
บานนั้น ดิฉนั ไดเปนภรรยาของหัวหนาทาสในบานนั้น พระปจเจก
พุทธเจา ๕๐๐ องค ไดเขาไปสูบานบิณฑบาต ดิฉันกับญาติทุกคน
เห็นพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นก็มีความยินดี เราพรอมดวยสามี
มีจิตเลื่อมใส สรางกุฎี ๕๐๐ หลัง อุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้นตลอดสี่เดือน แลวถวายไตรจีวร ตอจากนั้น เราพรอมกับ
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สามีก็ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ ดิฉันเกิดใน
พระนครเทวทหะ พระชนกของดิฉันพระนามวาอัญชนศากยะ พระ
ชนนีของดิฉันพระนามวาสุลักขณา ตอมาดิฉันไดไปสูพระราชวังของ
พระเจาสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ สตรีทุกคนเกิดในสกุล
ศากยะแลว ไปสูเรือนของพวกเจาศากยะ ก็ดิฉันประเสริฐกวา
สตรีทุกคน ไดเปนคนบํารุงเลี้ยงพระพิชิตมาร พระโอรสของดิฉัน
พระองคนั้น เสด็จออกมหาภิเนษกรมณแลว ไดเปนพระพุทธเจาผูนํา
ชั้นพิเศษ ภายหลังดิฉันพรอมดวยนางศากิยานี ๕๐๐ จึงไดบวช
แลวก็ไดประสพสันติสุขพรอมดวยนางศากิยานีผูมีความเพียร สามี
ของเราที่ไดทําบุญรวมกันมาแตชาติกอนในครั้งนั้น เปนผูทํามหาสมัย
อันพระสุคตเจาทรงอนุเคราะหแลว ไดบรรลุอรหัต.
พระภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเถรีเจานั้น ไดพากัน
เหาะขึ้นสูนภาดลอากาศ เปนผูประกอบดวยมหิทธิฤทธิ์รุงโรจน
เหมือนดวงดาวทั้งหลาย อันโคจรเปนกลุมกันไป ฉะนั้น พระภิกษุณี
เหลานั้น เปนผูศึกษาแลวในบุญกรรม จึงไดแสดงฤทธิ์มิใชนอย
เหมือนนายชางทองที่ไดรับการศึกษาแลว แสดงเครื่องประดับที่ทํา
ดวยทองชนิดตางๆ ฉะนั้น ในครั้งนั้น พระภิกษุณีเหลานัน้ แสดง
ปฏิหาริยมากมายหลายอยาง ยังพระมุนีผูประเสริฐกวาพระอาทิตย
พรอมทั้งบริษัทใหชอบใจ แลวไดพากันลงจากนภาดลอากาศ ถวาย
บังคมพระศาสดาผูสูงสุดกวาฤาษี เมื่อพระศาสดาผูเปนยอดของ
นรชนทรงอนุญาตแลว จึงไดนั่ง ณ สถานที่อันสมควร แลวได
กราบทูลวา ขาแตพระวีรเจา โอหนอ พระโคตมีเถรีเจาเปนผู
อนุเคราะหหมอมฉันทุกๆ คน หมอมฉันทุกคน พระนางไดอบรม
ดวยบุญ จึงไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ หมอมฉันทั้งหลายเผา
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กิเลสเสียแลว ถอนภพทั้งปวงขึ้นไดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือน
ชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การหมอมฉันทั้งหลาย
มาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดีแลวหนอ
วิชา ๓ หมอมฉันทั้งหลายบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระ
พุทธเจา หมอมฉันทั้งหลายก็ไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทั้งหลายทําให
แจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา หมอมฉันทั้งหลายไดทําเสร็จแลว
หมอมฉันทั้งหลายมีความชํานาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ ขาแต
พระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายมีความชํานิชํานาญในเจโตปริยญาณ
รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพจักษุไดแลว มีอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแลว
บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลายมีญาณ
ในอรรถ ธรรม นิรุติ และปฏิภาณ ญาณนัน้ เกิดที่สํานักของพระองค
ขาแตพระองคผูเปนพระนายกมหามุนี พระองคเปนผูอันหมอมฉัน
ทั้งหลายไดวิสสาสะแลว ไดทรงโปรดมีจิตเมตตาอนุญาตใหหมอม
ฉันทั้งปวงนิพพานเถิด.
พระพิชิตมารไดตรัสวา เมื่อทานทั้งหลายพูดอยางนีว้ า จักนิพพาน
ฉันจักไปวาอะไร ก็บัดนี้ทานทั้งหลายจงสําคัญกาลเวลาเอาเองเถิด.
ครั้งนั้น พระภิกษุณเี หลานั้นมีพระโคตมีเถรีเจาเปนตน ถวายบังคม
พระพิชิตมารแลวไดพากันลุกจากที่นั่งนัน้ ไป พระธีรเจาผูนําชั้นเลิศ
ของโลก พรอมดวยหมูชนเปนอันมากไดเสด็จไปสงพระมาตุจฉา
จนถึงซุมประตู ครั้งนั้น พระโคตมีเถรีเจาพรอมดวยพระภิกษุณี
ทั้งหลายทุกๆ องค ไดพากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระ
ศาสดาผูเปนพงศพันธุของโลก กราบทูลวา นี้เปนการถวายบังคม
พระยุคลบาทครั้งสุดทายของหมอมฉัน การไดเห็นพระองคผูเปน
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นาถะของโลกครั้งนี้ ก็เปนครั้งสุดทาย หมอมฉันจักไมไดเห็นพระ
พักตรของพระองคซึ่งมีอาการปานน้ําอมฤตอีก ขาแตพระวีรเจาผูเลิศ
ของโลก หมอมฉันจักไมไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค
ซึ่งออนละเอียดดีอีก วันนีห้ มอมฉันจะเขานิพพาน.
พระศาสดาตรัสวา
จะมีประโยชนอะไรดวยรูปนีแ้ กทานในปจจุบัน รูปนี้ลวนปจจัย
ปรุงแตง ไมนา ยินดี เปนของเลวทราม.
พระมหาปชาบดีเถรีเจา พรอมดวยพระภิกษุณเี หลานั้นไปสูสํานัก
นางภิกษุณีของตนแลว นั่งพับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ ครั้ง
นั้น อุบาสิกาทัง้ หลายในพระนครนั้น ผูมีความเคารพรักในพระพุทธ
ศาสนา ไดสดับพฤติเหตุของพระนางเจา ตางก็เขาไปหานมัสการ
แทบบาทมูล เอากรคอนอุระประเทศรองไหพิไรร่ําคร่ําครวญควรจะ
กรุณา เต็มไปดวยความโศกเศรา ลมลงที่พื้นพสุธา ดุจเถาวัลย
รากขาดแลวลมลง ฉะนั้น พากันรองไหรําพันดวยวาจาวา ขาแต
พระแมเจาผูเปนนาถะใหที่พงึ่ ของดิฉันทั้งหลาย พระแมเจาอยาได
ละทิ้งดิฉันทั้งหลาย ไปเขานิพพานเสียเลย ดิฉันทุกคนขอซบเศียร
ออนวอน พระมหาปชาบดีเถรีเจาลูบศีรษะของอุบาสิกาผูมีศรัทธา
มีปญญาซึ่งเปนหัวหนาของอุบาสิกาเหลานั้นอยู ไดกลาววา ลูก
ทั้งหลายเอย การพร่ําเพอซึ่งเปนไปในบวงแหงมารไมควรเลย
สังเขตธรรมทั้งปวงลวนไมเที่ยง มีแตจะพลัดพรากจากกัน หวัน่
ไหวไปมา ตอแตนั้น พระนางก็สละอุบาสิกาเหลานั้นเสีย เขาปฐม
ฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน แลวเขาอากาสานัญ
จายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และ
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานตามลําดับ แลวพระโคตมีเถรีเจาก็เขา
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ฌานทั้งหลายโดยปฏิโลม แลวก็เขาปฐมฌานไปตราบเทาถึงจตุตถ
ฌาน ครั้นออกจากจตุตถฌานนั้นแลวก็ดับไป เหมือนเปลวประทีป
ที่หมดเชื้อดับไป ฉะนั้น ไดเกิดแผนดินไหวใหญ สายฟาก็ตกลง
จากนภากาศ กลองทิพยก็บันลือลั่นขึ้นเอง ทวยเทพพากันคร่ําครวญ
และฝนดอกไมก็ตกจากอากาศลงยังพื้นแผนดิน แมขนุ เขาสุเมรุราช
ก็กัมปนาทหวัน่ ไหว เหมือนคนเตนรําในทามกลางที่เตนรํา ฉะนั้น
สาครก็ปนปวนตีฟองคะนองระลอกฉะฉาน ทวยเทพ นาค อสูร
และพรหมตางก็พากันสลดใจ กลาวขึ้นในทันใดนัน้ เองวา สังขาร
ทั้งหลายไมเทีย่ งหนอ เหมือนอยางพระมหาปชาบดีเถรีเจานี้ถึง
ความยอยยับไปแลว และพระเถรีทั้งหลายผูทําตามคําสอนของพระ
ศาสดา ซึ่งแวดลอมพระมหาปชาบดีเถรีเจานี้ ก็พากันดับไปแลว
เหมือนเปลวประทีปหมดเชือ้ ดับไป ฉะนัน้ โอ ความประจวบกัน
มีความพลัดพรากเปนที่สุด โอ สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงลวนแตไมเที่ยง
โอ ชีวิตมีความหายสูญเปนที่สุด ความปริเทวนา ไดมีแลว ดวย
ประการฉะนี้.
ในลําดับนั้น เทวดาและพรหมตางก็ทําความประพฤติตามโลกธรรม
ตามสมควรแกกาลแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูสูงสุดกวาฤาษี
ครั้งนั้นพระศาสดาไดตรัสเรียกทานพระอานนทผูพหูสูตมาสั่งวา
อานนททานจงไปประกาศใหภิกษุทั้งหลายทราบถึงการนิพพานของ
พระมารดาเวลานั้น ทานพระอานนทเปนผูห มดความแชมชื่น
มีตานองไปดวยน้ําตา ไดกลาวดวยเสียงอันนาสงสารวา ขอ
พระภิกษุทั้งหลายผูเปนโอรสของพระสุคตเจาซึ่งอยูในทิศตะวันออก
ทิศใต ทิศตะวันตกและทิศเหนือ จงมาประชุมกัน พระภิกษุณี
ผูยังพระสรีระสุดทายของพระมุนีใหเจริญดวยน้ํานม พระมารดาของ
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กระผม พระโคตมีภิกษุณีนนั้ ถึงความสงบ เหมือนดวงดาวในเมื่อ
พระอาทิตย อุทัย ฉะนัน้ พระนางยังความรูพรอมกันวา เปน
พระพุทธมารดา ใหดํารงอยูแ ลวไปสูนิพพาน ในทีใ่ ดถึงคนมี ๕
ตาก็เห็นไมได ในที่น้นั พระผูมีพระภาคซึ่งเปนผูนําทรงเห็นได
ขอพระโอรสของพระสุคตเจาผูมีความเชือ่ ในพระสุคต หรือเปน
ศิษยของพระมหามุนีจงทําสักการะแดพระพุทธมารดาเถิด ภิกษุ
ทั้งหลายถึงอยูไ กล ไดฟงคําประกาศนั้นแลว ก็มาไดเร็ว บางพวก
มาดวยพุทธานุภาพ บางพวกที่ฉลาดในฤทธิ์ก็มาดวยฤทธิ์ตางชวยกัน
ยกเอาเตียงนอนที่พระโคตมีเถรีเจาหลับ ขึ้นไวในเรือนยอดอัน
ประเสริฐ นายินดี สําเร็จดวยทองคําลวนๆ งดงาม ทาวโลก
บาลทั้งสี่เอาบาเขารองรับเรือนยอด ทวยเทพที่เหลือมีทา วสักกะ
เปนตน เขาชวยรับเรือนยอด ก็เรือนยอดทั้งหมดมี ๕๐๐ หลัง
แทจริง เรือนยอดเหลานั้น วิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต มีสีเหมือน
พระอาทิตยในสรทกาล ทวยเทพทั้งหลายไดแบกพระภิกษุณีทุกๆ
องคที่นอนอยูบ นเตียงแลว นําเอาออกไปตามลําดับพื้นนภากาศถูก
เอาเพดานบังไวทั่ว ดวงจันทร ดวงอาทิตยพรอมทั้งดวงดาวซึ่ง
สําเร็จดวยทองไดถูกติดเปนตราไวที่เพดานนั้น ธงปฏากไดถูกยก
ขึ้นไวเปนอันมาก จิตกาธารทั้งหลายมีดอกไมเปนเครื่องปกคลุม
ดอกบัวทีเ่ กิดในอากาศเอาปลายลง ดอกไมผุดขึ้นจากแผนดิน พระ
จันทรและพระอาทิตยคนมองดูเห็นได และดาวทั้งหลายสองแสง
ระยับระยิบ อนึ่ง พระอาทิตยถึงจะโคจรไปในเวลาเที่ยงก็เปนเหมือน
พระจันทร ไมทําใครๆ ใหเรารอน ทวยเทพทั้งหลายพากันบูชาดวย
ของหอมและดอกไมทิพยอนั นายินดี และดวยการขับรอง ฟอนรํา
ดีดสีตีเปาอันเปนทิพย พวกนาค อสูรและพรหม ตางก็พากันบูชา

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 209
พระพุทธมารดาผูนิพพานแลว กําลังถูกเขานําเอาออกไปตามสติ
กําลัง พระภิกษุณีผูเปนโอรสของพระสุคตเจา ซึ่งนิพพานแลว
ทั้งหมดเชิญไปขางหนา พระโคตมีเถรีพุทธมารดาผูอันเทวดาและ
มนุษยสักการะเชิญเอาไปขางหลัง เทวดา มนุษยพรอมดวยนาค
อสูรและพรหม ไปขางหนา ขางหลังพระพุทธเจาพรอมดวยพระ
สาวกเสด็จไปเพื่อจะบูชาพระมารดาการปรินิพพานของพระพุทธเจา
หาไดเปนเชนนี้ไม การปรินพิ พานของพระโคตมีเถรีเจา อัศจรรย
ยิ่งนัก ในเวลาพระพุทธเจาเสด็จนิพพานไมมีพระพุทธเจาและภิกษุ
ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจา
นิพพาน ซึ่งมีพระพุทธเจาและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบตุ รเปนตน
ชนทั้งหลายชวยกันทําจิตกาธารซึ่งสําเร็จดวยของหอมลวน และ
เกลื่อนไปดวยจุรณแหงเครื่องหอม แลวเผาพระภิกษุณีเหลานั้นบน
จิตกาธารนั้น สวนที่เหลือนอกจากอัฐิถูกไฟไหมสิ้น ก็ในเวลานัน้
ทานพระอานนทไดกลาววาจาอันใหเกิดความสังเวชวา พระโคตมี
เถรีเจาเขานิพพานแลว พระสรีระของพระนางก็ถูกเผาแลว การ
นิพพานของพระพุทธเจานาสังเกต อีกไมนานก็คงจักมี ตอจากนั้น
ทานพระอานนทอันพระพุทธเจาทรงตักเตือน ทานไดนอ มพระธาตุ
ของพระโคตมีเถรีเจา ซึ่งอยูในบาตรของพระนาง เขามาถวายแด
พระโลกนาถ พระผูมีพระภาคผูสูงสุดกวาฤาษี ไดทรงประคองพระ
ธาตุเหลานั้นดวยฝาพระหัตถแลวตรัสวา เพราะสังขารเปนสภาพไม
เที่ยง พระโคตมีผูเปนใหญกวาหมูพระภิกษุณีจึงตองนิพพาน เชน
เดียวกับลําตัวของตนไมใหญที่มีแกนตั้งอยูถึงจะใหญโตก็ตองพินาศ
ฉะนั้น ดูเถอะอานนท เมื่อพระพุทธมารดาแมนิพพานแลวเพียงแต
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สรีระก็ยังไมเหลือ ไมนาเศราโศกปริเทวนาการไปเลย คนอื่นๆ ไม
ไมควรเศราโศกถึงพระนางผูข ามสาครคือสงสารไปแลว ละเวนเหตุ
อันทําใหเดือดรอนเสียได เปนผูเยือกเย็นดับสนิทดีแลว พระนาง
เปนบัณฑิต มีปญญามาก และมีปญญากวางขวาง ทั้งเปนผูรูราตรี
นานกวาภิกษุณีทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จงรูไวอยางนี้เถิด พระ
โคตมีเถรีเจา เปนผูชํานาญในฤทธิ์ทิพโสตธาตุ และมีความชํานาญ
ในเจโตปริยญาณรูทั่วถึง ปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพจักษุใหหมด
จด อาสวะทั้งสิ้นของพระนางหมดสิ้นไปแลว บัดนีภ้ พใหมไมมีอีก
พระนางมีญาณอันบริสุทธิ์ ในอรรถะ ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ
เพราะฉะนั้นจึงไมควรจะเศราโศกถึงพระนาง คติของไฟที่ลุกโพลง
ถูกแผนเหล็กทับแลวดับไปโดยลําดับ ใครๆ ก็รูไมได ฉันใด
บุคคลผูที่หลุดพนจากกิเลสดวยดีแลว ขามพนโอฆะคือกามพันธุ
บรรลุอจลบทแลว ก็ฉันนั้น ยอมไมมีคติใครๆ จะรูได เพราะฉะนัน้
ทานทั้งหลายจงมีตนเปนที่พงึ่ มีสติปฏฐานเปนโคจรเถิดทาน
ทั้งหลายอบรมโพชฌงค ๗ ประการแลว จักทําที่สุดแหงทุกขได
ทราบวา ทานพระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัสคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบมหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน.
เขมาเถริยาปทานที่ ๘
วาดวยบุพจริยาของพระเขมาเถรี
[๑๕๘] พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ มีพระญาณจักษุในสรรพธรรม
เปนพระโลกนายก เสด็จอุบัตใิ นกัปทีแ่ สนกัปแตกัปนี้ ครั้งนั้น
ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ ในเมือง
หังสวดี เปนผูเพียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉันเขาไปเฝาพระ
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พุทธมหาวีระพระองคนั้นแลว ไดฟงธรรมเทศนา เกิดความเลื่อม
ใสในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะ ดิฉันขอ
อนุญาตมารดาบิดาไดแลว นิมนตพระพุทธเจาผูนําชั้นพิเศษให
เสวยพรอมดวยพระสาวกสงฆ ตลอดสัปดาหหนึ่งเมื่อสัปดาหหนึ่ง
ลวงไปแลว พระผูมีพระภาคผูเปนสารถีฝกนระ ทรงตั้งภิกษุณีองค
หนึ่ง ซึ่งอุดมกวาพวกภิกษุณฝี ายที่มีปญญามากในตําแหนงเอตทัคคะ
ดิฉันไดฟงเรื่องนั้นแลว มีความยินดีทําสักการะแตพระพุทธเจา ผู
แสวงหาคุณใหญพระองคนนั้ อีกแลวหมอบลงปรารถนาตําแหนงนั้น
ในทันใดนัน้ พระพิชิตมารพระองคนั้นตรัสกะดิฉันวา ความ
ปรารถนาของทานจักสําเร็จ สักการะที่ทานทําแลวแกเราพรอมดวย
ภิกษุสงฆมีผลมาก ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนาม
วาโคดมทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นใน
โลก หญิงนี้จักไดเปนภิกษุณชี ื่อเขมา ผูเปนธรรมทายาทของพระ
ศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงตําแหนงเอต
ทัคคะ ดวยกรรมที่ทําดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไวดิฉัน
ละรางกายมนุษยแลวไดเปนผูเขาถึงสวรรคชั้นดาวดึงส จุติจากสวรรค
ชั้นดาวดึงสแลวไปชั้นยามา จุติจากชัน้ ยามาแลวไปชั้นดุสิต จุติจาก
ชั้นดุสิตแลว ไปชั้นนิมมานรดี จุติจากชั้นนิมมานรดีแลวไปชั้น
ปรนิมมิตวสวัสดี เพราะอํานาจบุญกรรมนัน้ ดิฉันเกิดในภพใดๆ
ก็ไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาในภพนั้นๆ ดิฉันจุตจิ ากภพนั้น
แลวมาเกิดเปนมนุษยไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิและ
เปนมเหสีของพระเจาเอกราช เสวยทิพสมบัติและมนุษยสมบัติ มี
ความสุขทุกภพทองเที่ยวไปในกัปเปนอเนกในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้
พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปนนายกของโลก งดงามนาดู

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 212
ยิ่งนัก ทรงเห็นแจมแจงในสรรพธรรมเสด็จหุบัติขึ้นแลวในโลก
ดิฉันเขาเฝาพระพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งเปนนายกของโลก ไดออก
บวชเปนบรรพชิตในพระศาสนาของพระวีรเจาพระองคนั้นอยูห มื่นป
ประพฤติพรหมจรรย ประกอบความเพียร เปนพหูสูตฉลาดในปจจัย
การคลองแคลวในจตุราริยสัจ มีปญญาละเอียดแสดงธรรมไพเราะ
ปฏิบัติตามสัตถุศาสนอยูหมืน่ ป ดวยผลแหงพรหมจรรย ดิฉันจุติ
จากภพนั้นแลวเขาถึงสวรรคชั้นดุสิตเปนผูม ีศีล เสวยสมบัติในภพ
นั้นและภพอืน่ ดิฉันเกิดในภพใดๆ ก็เปนผูมีสมบัติมาก มีทรัพย
มาก มีปญญา รูปงาม มีบริวารชมก็วางาย ดวยบุญกรรมและความ
เพียรในศาสนาของพระพิชิตมารนั้น สมบัติทุกอยางดิฉนั หาไดงาย
เปนที่รักแหงใจ ดวยผลแหงความปฏิบัติของดิฉัน เมื่อดิฉันเดินไป
ณ ที่ใดๆ ภัสดาของดิฉันและใครๆ ยอมไมดูหมิ่นดิฉนั ในภัทกัป
นี้ พระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ
มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลว ในครั้งนั้น
แหละกุลธิดาที่มั่นคงดีในเมืองพาราณสี ชื่อธนัญชานี ๑ สุเมธา ๑
ดิฉัน ๑ รวม ๓ คนดวยกัน ไดถวายสังฆารามแกพระมุนหี ลายพัน
และไดสรางวิหารอุทิศถวายแกพระพุทธเจา พรอมดวยพระสาวก
สงฆ เราทั้งหมดดวยกันจุตจิ ากภพนั้นแลวไปสวรรคชนั้ ดาวดึงส
ถึงความเปนผูเลิศดวยยศกวาเทพธิดาและกุลธิดาในมนุษย ใน
ภัทกัปนีแ้ หละ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ผูเปนพงศพันธุ
แหงพราหมณ มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้น
แลว ในครั้งนัน้ พระเจากาสีพระนามวากิกี ในพระนครพาราณสี
อันอุดม เปนอิสระกวาประชาชน เปนอุปฏฐากพระพุทธเจาผูทรง
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉนั เปนพระธิดาคนใหญของทาวเธอ มี
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นามปรากฏวาสมณี ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจ
บรรพชาแตพระชนกนาถไมทรงอนุญาตแกเราทั้งหลาย เมื่ออยูใน
อาคารสถานในครั้งนั้น เราทั้งหลายผูเปนราชกัญญามิไดเกียจคราน
ปรนพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารี ดํารงอยูในสุขสมบัติสอง
หมื่นป พระราชธิดา ๗ องคลวนพอใจยินดีในการบํารุงพระพุทธเจา
พระราชธิดา ๗ นั้น คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกษุณี
๑ นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และ
นางสังฆทาสิกาเปนที่ ๗ พระราชธิดาทั้ง ๗ นั้น ไดมาเปนดิฉันเปน
พระอุบลวรรณาเถรี เปนพระปฏาจาราเถรี เปนพระกุณฑลเกสีเถริ
เปนพระกิสาโคตมีเถรีเปนพระธรรมทินนาเถรีเปนนางวิสาขาอุบาสิกา
เปนที่ ๗ บางครั้ง พระพุทธเจาพระองคนนั้ ผูเปนดังวาดวงอาทิตย
ของนรชน ทรงแสดงธรรมเปนอัศจรรยดฉิ ันไดฟงมหานิทานสูตรแลว
เลาเรียนอยู เพราะกรรมที่ไดทําไวดแี ลวนัน้ และเพราะการตั้งเจตน
จํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภพหลัง ครั้งนี้ ดิฉันเปนพระธิดาที่พอพระทัยกรุณาโปรดปราน
ของพระเจามัททราช ในสากลนครอันอุดม พรอมกับเมือ่ ดิฉันเกิด
พระนครนั้นไดมีความเกษมสุข โดยคุณนิรมิตนั้น ชื่อดิฉนั ปรากฏวา
เขมา เมื่อใด ดิฉันเจริญวัยโตเปนสาว มีรูปและผิวพรรณงาม เมื่อ
นั้น พระราชบิดาก็โปรดปรานประทาน ดิฉนั แกพระเจาพิมพิสาร
ดิฉันเปนที่โปรดปรานของพระราชสวามียินดีแตในการบํารุงรูป ไม
พอใจคนทีก่ ลาวโทษรูปเปนอันมาก ครั้งนัน้ พระเจาพิมพิสารโปรด
ใหนัตขับรองขับเพลงพรรณนาพระมหาวิหารเวฬุวัน ดวยพระ
ประสงคจะทรงอนุเคราะหดฉิ ัน ดิฉันสําคัญวาพระมหาวิหารเวฬุวัน
อันเปนที่ประทับแหงพระสุคตเจาเปนที่นา รื่นรมยผูใดยังมิไดเห็นก็
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จัดวาผูนนั้ ยังไมเห็นนันทวัน พระมหาวิหารเวฬุวันเปนดังวานันทวัน
อันเปนที่เพลิดเพลินของนรชน ผูใดไดเห็นแลว นับวาผูนนั้ เห็นดี
แลว ซึ่งนันทวัน อันเปนที่เพลิดเพลิน ของทาวอมรินทร สักก
เทวราชทวยเทพละนันทวันแลวลงมาที่พื้นดินเห็นพระมหาวิหาร
เวฬุวันอันนารืน่ รมยเขาแลว ก็อัศจรรยใจเพลินชมมิไดเบื่อ พระ
มหาวิหารเวฬุวันเกิดขึ้นเพราะบุญของพระราชา อันบุญญานุภาพ
แหงพระพุทธเจาประดับแลว ใครเลาจะกลาวถึงความเจริญดวยคุณ
แหงพระมหาวิหารเวฬุวันใหจบไดครั้งนัน้ ดิฉันไดฟงความสําเร็จแหง
พระมหาวิหารเวฬุวันอันเปนที่ชอบโสตและชอบใจแลวประสงคจะ
เห็นดิฉนั จึงไดกราบทูลพระราชา ครั้งนั้น ทาวมหิบดีจึงโปรดสั่งดิฉัน
ผูมุงจะชมพระมหาวิหารเวฬุวัน พรอมดวยบริวารเปนอันมาก ดวย
พระดํารัสวา พระนางผูมีสมบัติมาก เชิญเสด็จไปชม พระมหาวิหาร
เวฬุวัน อันเปนที่เย็นตา เปลงปลั่งดวยพระรัศมีแหงพระสุคตเจา
งามดวยสิริทุกสมัย ดิฉนั ทูลวา เมื่อใด พระพุทธมุนีเสด็จเขามา
ทรงบาตรในพระนครราชคฤหอันอุดม เมื่อนั้น หมอมฉันจะเขาไป
ชมพระมหาวิหารเวฬุวนั เวลานั้น พระมหาวิหารเวฬุวันมีสวน
ดอกไมกําลังแยมบาน วูวอนไปดวยภมรตางๆ ชนิด และมีเสียง
นกดุเหวาร่ํารองดังเพลงขับ ทั้งมีเหลานกยูงฟอนรํา เงียบเสียง ไม
พลุกพลาน ประดับไปดวยทีจ่ งกรมตางๆ สะพรั่งไปดวยกุฎีและ
มณฑปที่พระโยคีชอบปรารภบําเพ็ญเพียร เมื่อดิฉันเที่ยวไปไดรูสึก
วานัยนตาของเรามีผล ครั้งนั้น ดิฉันไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจ
อยู แลวคิดไปวา ภิกษุนี้ตั้งอยูในปฐมวัย มีรูปนาปรารถนา ปฏิบัติ
ดีอยูในปาที่นารื่นรมยเชนนี้ เหมือนคนอยูใ นที่มืด ภิกษุนศี้ ีรษะโลน
คลุมสังฆาฏินั่งอยูที่โคนไม ละความยินดีที่เกิดแตอารมณเจริญฌาน
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อยูธรรมดาคฤหัสถควรจะบริโภคกามตามความสุข แกแลวจึงควรจะ
ประพฤติธรรมอันเจริญงามนี้ในภายหลัง ดิฉันสําคัญวาพระคันธกุฎี
ที่ประทับแหงพระพิชิตมารวางเปลาจึงเขาไป ไดเห็นพระพิชิตมาร
ดังดวงอาทิตยแรกอุทัย ประทับสําราญพระองคเดียว มีหญิงสาว
สวยพัดถวายอยู ครั้นแลวดําริผิดวาพระผูมพี ระภาคผูองอาจกวา
นรชนพระองคนี้มิไดเศราหมองหญิงสาวคนนั้น มีรัศมีเปลงปลั่งดัง
ทองคํา มีดวงตางามเชน ดอกบัว ริมฝปากแดงดังผลมะพลับสุก
ชําเลืองแตนอยเปนทีย่ ินดีแหงใจและนัยนตา มีลําแขนเหมือน
ทองคํา วงหนาสวย ถันทั้งคูเตงตั่งดังดอกบัวตูม มีเอวกลมกลอม
ตะโพกผึ่งผาย ลําขานายินดี มีเครื่องตกแตงงาม เครื่องประดับ
สีแดงแวววาว นุงผาเนื้อเกลี้ยงสีเขียว มีรูปสมบัติชมไมเบือ่
ประดับดวยสรรพาภรณ ดิฉนั เห็นหญิงสาวนั้นเขาแลวคิดวา โอ
หญิงสาวคนนีร้ ูปงามเหลือเกิน เราไมเคยเห็นดวยนัยนตาในครั้ง
ไหนๆ เลย ขณะนัน้ หญิงสาวคนนัน้ ถูกชราย่ํายี มีผิวพรรณแปลก
ไป หนาเหี่ยว ฟนหัก ผมหงอก น้ําลายไหล หนาไมสะอาด ใบหู
แข็งกระดาง นัยนตาขาว นมยานไมงาม ตัวตกกระทัว่ ไป รางกาย
สั่นตลอดศีรษะ หลังขด มีไมเทาเปนคูเดิน รางกายซูบผอมลีบไป
สั่นงั่นงก ลมลงแลวหายใจถี่ๆ ลําดับนั้น ความสังเวชอันไมเคย
เปนทําใหขนลุกชูชันไดมแี กดิฉันวา นาตําหนิรูปอันไมสะอาด
ที่พวกคนพาลยินดีกัน ขณะนั้น พระพุทธเจาผูทรงพระกรุณามาก
มีพระทัยปติโสมนัส ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผูมีใจสังเวชแลว ได
ตรัสพระคาถานี้วา ดูกรพระนางเขมา เชิญดูรางกายอันกระสับ
กระสาย ไมสะอาดโสโครก ไหลเขา ถายออก ที่พวกพาลชนยินดี
กันซิ ทานจงอบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณเดียวดวยอสุภารมณเถิด
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ทาน จงมีกายคตาสติมากไปดวยความเบื่อหนายเถิด รูปหญิงนี้ฉันใด
รูปของทานนั้นก็ฉันนัน้ รูปของทานฉันใด รูปหญิงนี้ก็เปนฉันนั้น
ทานจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสียเถิด จงอบรม
อนิมิตตวิโมกข จงละมานานุสัยเสีย ทานจักเปนผูสงบประพฤติไป
เพราะละมานานุสัยนั้นได.
ชนเหลาใด กําหนัดดวยราคะเกาะกระแสอยูเหมือน
แมลงมุมเกาะใยตรงกลางทีท่ ําไวเอง ชนเหลานั้นตัด
ราคะนั้นเสีย ไมมีความอาลัย ละกามสุขไป ยอม
ละเวนได.
ขณะนัน้ พระบรมศาสดาผูเปนสารถีฝกนรชน ทรงทราบดิฉันวา
มีจิตควรแลว จึงทรงแสดงมหานิทานสูตรเพื่อจะทรงแนะนําดิฉัน
ดิฉันไดฟงสูตรอันประเสริฐนั้นแลว จึงระลึกถึงสัญญาในกาลกอน
ได ดํารงอยูใ นสัญญานั้นแลว ชําระธรรมจักษุใหหมดจด ทันใดนัน้
ดิฉันหมอบลงแทบพระบาทยุคลแหงพระเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
เพื่อประสงคจะแสดงโทษ จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรง
เห็นแจงธรรมทั้งปวง หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระองค ขาแต
พระองคผูมีพระกรุณาเปนทีอ่ ยู หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระ
องค ขาแตพระองคผูเสด็จขามสงสารแลว หมอมฉันขอถวายนมัส
การแดพระองค ขาแตพระองคผูประทานอมตธรรม หมอมฉันขอ
ถวายนมัสการแดพระองคหมอมฉันแลนไปแลวสูทิฏฐิอันรกชัฏหลง
ใหลเพราะกามราคะ พระองคทรงแนะนําดวยอุบายที่ชอบเปนผูยินดี
แลวในธรรมทีท่ รงแนะนํา สัตวทั้งหลายเหินหางจากการเห็นทาน
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเชนพระองค ยอมประสบมหันตทุกขใน
สังสารสาคร เมื่อใดหมอมฉันยังมิไดมาเฝาพระองคผูเปนสรณะแหง
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สัตวโลก ไมเปนศัตรูแกสัตวโลก เสด็จถึงที่สุดแหงมรณะ มีธรรม
เปนประโยชนอยางดี หมอมฉันขอแสดงโทษนั้น หมอมฉันมัวยินดี
ในรูป ระแวงวาพระองคไมทรงเกื้อกูล จึงมิไดมาเฝาพระองคผูทรง
เกื้อกูลมาก ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ หมอมฉันขอแสดง
โทษนั้น ครั้งนัน้ พระองคผูทรงพระมหากรุณา มีพระกระแสเสียง
อันไพเราะ เมือ่ ทรงเอาน้ําอมฤตรดดิฉัน ไดตรัสวา ดูกรพระนาง
เขมา หยุดอยูเถิดครั้งนั้น ดิฉนั ประนมนมัสการดวยเศียรเกลา
ทําประทักษิณพระองคแลว กลับไปเฝาพระราชสวามีผูเปนนรบดี
แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรงทรมานขาศึก นาชมอุบาย
อยางดีนนั้ ที่พระองคทรงดําริแลว พระมุนเี จาผูไมมีกิเลสเหมือนปา
หมอมฉันผูปรารถนาจะชมพระมหาวิหารเวฬุวันไดเฝาแลว ถา
พระมหาราชจะทรงพระกรุณาโปรด หมอมฉันผูเบื่อหนายในรูปตาม
ที่พระพุทธมุนตี รัสสอน จักบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูคงที่
พระองคนั้น.
จบทุติยภาณวาร.
ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินพระองคนั้น ทรงประ
นมกรอัญชลีตรัสวา ดูกรพระนองนาง พี่อนุญาตแกพระนอง
บรรพชาจงสําเร็จแกพระนองเถิด ครั้งนั้น ดิฉันบวชมาแลวไดเจ็ด
เดือน เห็นประทีปสวางขึ้นและดับไปมีใจสังเวช เบื่อหนายใน
สรรพสังขาร ฉลาดในปจจยาการขามพนจตุรโอฆะแลว ไดบรรลุ
อรหัต เปนผูชาํ นาญในฤทธิ์ในทิพโสตธาตุและเจโตปริยญาณ รูชัด
ปุพเพนิวาสญาณชําระทิพจักษุใหบริสุทธิ์ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้น
แลว บัดนีภ้ พใหมไมมีอีก ญาณอันบริสุทธิ์ของดิฉัน ในอรรถะ
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ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ เกิดขึ้นแลวในพระพุทธศาสนา ดิฉัน
เปนผูฉลาดในวิสุทธิทั้งหลาย คลองแคลวในกถาวัตถุ รูจักนัยแหง
อภิธรรม ถึงความชํานาญในศาสนา ภายหลัง พระราชสวามีผูฉลาด
ตรัสถามปญหาละเอียดในโตรณวัตถุ ดิฉนั ไดวิสชั นาโดยควรแกกถา
ครั้งนั้น พระราชาเสด็จเขาเฝาพระสุคตเจาแลว ทูลสอบถามปญหา
เหลานั้น พระพุทธเจาทรงพยากรณเปนอยางเดียวกันกับที่ดิฉัน
วิสัชนาแลว พระพิชิตมารผูอุดมกวานรชน ทรงพอพระทัยใน
คุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา เปนผูเลิศ
กวาบรรดาภิกษุณีที่มีปญญามาก ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระเขมาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบเขมาเถริยาปทาน.
อุบลวรรณาเถริยาปทานที่ ๙
วาดวยบุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถรี
[๑๕๙] พระอุบลวรรณาภิกษุณีถึงความสําเร็จแหงฤทธิ์ ถวายบังคมพระ
ยุคลบาทของพระศาสดาแลวทูลวา ขาแตพระมหามุนหี มอมฉันขาม
พนชาติ สงสารไดแลวบรรลุถึงอจลบท หมดสิ้นสรรพทุกขแลว
ขอประชุมชนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และพวกชนที่หมอมฉัน
ไดทําความผิดให จงอดโทษใหหมอมฉันเฉพาะพระพักตร พระ
พิชิตมาร ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันขอกราบทูลวา เมื่อ
หมอมฉันทองเที่ยวอยูในสงสาร ถามีความผิดพลาดขอพระองคได
ทรงโปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 219
ดูกรอุบลวรรณา ผูทําตามคําสอนของเราทานจงแสดงฤทธิ์ตัดความ
สงสัยแหงบริษัทสี่ในวันนี้เถิด.
พระอุบลวรรณาเถรีกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก มีปญญาทรงไวซึ่งความรุงเรือง
หมอมฉันเปนธิดาแหงพระองคมีกรรมที่ทํายากมากมีกรรมที่ทําแสน
ยากทําไวแลว ขาแตพระมหาวีระผูมีจักษุหมอมฉันมีนามวาอุบล
วรรณา เพราะมีสีกายเหมือนสีดอกอุบล เปนธิดาแหงพระองค
ขอถวายบังคมพระบาทยุคล พระราหุลเถระและหมอมฉัน เกิดใน
สมภพเดียวกันมากหลายรอยชาติ เปนผูมฉี ันทจิตเสมอกัน มีความ
เกิดรวมสมภพรวมชาติกัน ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลังก็มนี ามเหมือน
กันทั้งคู พระราหุลเถระผูเปนโอรส หมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา
เปนธิดา ขาแตพระวีรเจา ขอเชิญทอดพระเนตรฤทธิ์ของหมอมฉัน
เถิด หมอมฉันจะแสดงกําลังถวายพระศาสดา พระอุบลวรรณาเถรี
เหยียดมือไปวักเอาน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ มาใสไวในฝามือเหมือน
เด็กลงเลนน้ํามันที่อยูในฝามือเหยียดฝามือไปพลิกแผนดินแลว เอา
มาใสไวบนฝามือเหมือนเด็กหนุมฉุดปลาเคา ฉะนั้น เอาฝามือปด
ครอบจักรวาลแลว ยังเม็ดฝนสีตางๆ ใหตกลง ณ เบื้องบนบอยๆ
เอาแผนดินทําเปนครก เอาเม็ดกรวดทําเปนขาวเปลือก เอาภูเขา
สิเนรุทําเปนสาก แลวซอมอยู เหมือนเด็กหญิงซอมขาว ฉะนั้น
ขาแตพระองคผูมีพระจักษุหมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา เปนธิดา
แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ มีความชํานาญในอภิญญาทั้งหลาย
เปนผูทําตามคําสอนของพระองค จักแผลงฤทธิ์ตางๆ ถวายแด
พระองคผูเปนนายกของโลก ประกาศนามและโคตรแลวขอถวาย
บังคมพระยุคลบาท ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความ
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ชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปพุ เพนิ
วาสญาณ ชําระทิพจักษุบริสุทธิ์อาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้
ภพใหมไมมีอกี หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตแิ ละปฏิภาณ
กวางขวาง หมดจดตามสภาพแหงพระองค ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ขาแตพระมหามุนี อธิการเปนอันมาก ทีห่ มอมฉันแสดงแลวใน
พระพิชิตมารผูประเสริฐทั้งหลายในปางกอน โดยความพินาศไปแหง
มัจฉริยะที่สูรบกันเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนีผูมี
ความเพียรมาก ขอพระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของหมอม
ฉัน และบุญทีห่ มอมฉันสั่งสมไวเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต
พระมหาวีรเจาเมื่อพระองคทรงละเวนอนาจารในสถานที่ไมควรอบรม
พระญาณ ใหแกกลาอยูชวี ิตอันสูงสุดหมอมฉันสละแลว เพื่อ
ประโยชนแกพระองคขาแตพระมหามุนี พระองคไดประทานชีวิตแก
หมอมฉันหลายหมื่นโกฏิกัป แมหมอมฉันก็บริจาคชีวิตของหมอมฉัน
เพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระองคผมู ีฤทธิ์มิไดมีสิ่งอะไรเปรียบ
ปาน มีพระวิริยะกาวหนาในกาลนั้นหมอมฉันอัศจรรยใจทุกอยาง ประ
นมกรอัญชลีดวยเศียรกลา ไดทูลวา กรณียกิจนีห้ มอมฉันไดทําแลว
ในกัปทีแ่ สนแตภัทรกัปนี้ ครัง้ นั้น หมอมฉันเปนนางนาคกัญญา
มีนามวาวิมลา คณะนาคสมมติวา เปนผูดกี วาพวกนาคกัญญามหา
นาคราชนามวามโหรคะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิมนตพระ
พุทธเจาพระนามวาปทุมุตระผูมีเดชมาก พรอมดวยพระสาวก
ตกแตงมณฑปอันสําเร็จดวยรัตนะบัลลังกสําเร็จดวยรัตนะ โปรย
ทรายรัตนะ เครื่องอุปโภคสําเร็จดวยรัตนะ และมรรคาก็ประดับดวย
ธงรัตนะ ตอนรับพระสัมพุทธเจา ประโคมดวยดนตรีหลายชนิด
พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรงแผไปดวยบริษัท ๔ ประทับ
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นั่งบนอาสนะอันประเสริฐในภพนาคราชมโหรคะ นาคราชไดถวาย
ขาวน้ํา และขาทนียโภชนียาหารอยางดีๆ มีคามาก แตพระผูมี
พระภาคผูมีบริวารมาก พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนนั้ ครั้น
เสวยเสร็จ ทรงลางบาตรดวยดีแลว ไดทรงทํากิจคือการอนุโมทนา
นางนาคกัญญาผูมีฤทธิ์มาก เห็นพระสัพพัญู มีรัศมีเปลงปลั่ง มี
ยศมาก มีจิตเลื่อมใสมีใจเคารพในพระศาสดา ในขณะนัน้ พระ
พุทธเจาผูมีความเพียรมาก พระนามวาปทุมตุ ระทรงทราบวาระจิต
ของหมอมฉันแลว ทรงแสดงภิกษุณีรูปหนึง่ ดวยฤทธิ์ ภิกษุณีนนั้
คลองแคลว แสดงฤทธิ์เปนอเนก หมอมฉันเกิดปติปราโมทยได
ทูลถามพระศาสดาวา หมอมฉันไดเห็นฤทธิ์ทั้งหลายที่ภกิ ษุณรี ูปนี้
แสดงแลว ขาแตพระธีรเจา ภิกษุณีนนั้ เปนผูคลองแคลวดีดวย
ฤทธิ์เพราะเหตุไร.
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสตอบวา
ภิกษุณีนนั้ เปนโอรสธิดาเกิดแตปากเรา มีฤทธิ์มาก ทําตาม
อนุศาสนีของเรา เปนผูคลองแคลวดีดว ยฤทธิ์.
หมอมฉันไดสดับพระพุทธพจนแลว มีความยินดีไดทูลวา แม
หมอมฉันก็ขอเปนผูคลองแคลวดีดว ยฤทธิ์ เหมือนภิกษุณอี งคนั้น
ขาแตพระองคผูเปนนายก หมอมฉันเบิกบานโสมนัสมีใจอุดมถึงที่
แลว ขอใหไดเปนเชนภิกษุณนี ี้ในอนาคตกาล หมอมฉันตกแตง
บัลลังกอันงามดวยแกวมณีและมณฑปอันผุดผองแลว ทูลอัญเชิญ
พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พรอมดวยพระสงฆ ใหเสวย
และฉัน อิ่มหนําสําราญ ดวยขาวและน้ํา แลวไดบูชาพระพุทธเจา
ดวยดอกอุบลอันเปนดอกไมอยางดี ที่พวกนาคเรียกกันในสมัยนัน้
วาดอกอรุณ โดยตั้งความปรารถนาวา ขอใหสีตัวของเราจงเปน
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เชนกับสีดอกอุบลนี้ ดวยบุญกรรมที่ทําไวดีแลวนั้นและดวยการตั้ง
เจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้น
ดาวดึงส จุตจิ ากนั้นแลวมาเกิดในมนุษย ไดถวายบิณฑบาต พรอม
ดวยดอกอุบลเปนอันมากแกพระสยัมภู ในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้
พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี มีพระเนตรงาม มีพระญาณจักษุใน
ธรรม เสด็จอุบัติขึ้นแลว ครัง้ นั้นหมอมฉันเปนธิดาของเศรษฐีใน
เมืองพาราณสีอันอุดม ไดนมิ นตพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนนายก
ของโลก พรอมดวยพระสงฆ ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจา
นั้นดวยดอกอุบลเปนอันมากแลว ไดปรารถนาใหมีผิวพรรณงาม
เหมือนดอกอุบล ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปะ
ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มีบริวารยศมากประเสริฐกวาพวก
บัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลว ครัน้ นั้น พระเจากาสีพระนามวากิกี
ในเมืองพาราณสี อันอุดมเปนอิสระกวาชนทั้งหลาย เปนอุปฏฐาก
ของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ หมอมฉันเปนธิดาคนที่
สองของทาวเธอ มีนามปรากฏวาสมณคุตตา ไดฟงพระธรรมของ
พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิไดทรง
อนุญาตใหพวกหมอมฉัน เมือ่ ตองอยูในอาคารสถาน ในครั้งนั้น
พวกหมอมฉันผูเปนราชกัญญา ตั้งอยูในความสุขมิไดเกียจคราน
ประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารีอยูสองหมื่นป ราชธิดาทั้ง ๗
พระองค คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุณี ๑ นาง
ภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสี
เปนที่ ๗ เปนผูยินดีพอใจในการบํารุงพระพุทธเจา ไดมาเปน
หมอมฉัน เปนพระเขมาเถริผูมีปญญา เปนพระปฏาจาราเถรี เปน
พระกิสาโคตมี เปนพราธรรมทินนาเถรีและเปนวิสาขาอุบาสิกาคน
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ที่ ๗ ดวยบุญกรรมที่ทําไวดนี ั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว
หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงสจุติจาก
นั้นแลวมาเกิดในสกุลใหญในพวกมนุษย ไดถวายผาอยางดีมีสี
เหลือง เนื้อเกลี้ยง แกพระอรหันตองคหนึง่ เคลื่อนจากอัตภาพ
นั้นแลว ไปเกิดในสกุลพราหมณในเมืองอริฏฐะ เปนธิดาของ
พราหมณชื่อติริฏิวัจฉะ มีชื่อวาอุมมาทันตีมีรูปงามเปนที่จูงใจให
ยินดี เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดในสกุลหนึ่งซึ่งไมมีความ
ในชนบท เปนผูขวนขวายเฝาไรขาวสาลี ในครั้งนั้น หมอมฉัน
ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ไดถวายขาวตอกหารอยดอกกับ
ดอกปทุม ปรารถนาใหมีบุตร ๕๐๐ คน เมื่อมีบุตรเทานั้นแลว
ไดถวายน้ําผึ้งแกพระปจเจกพุทธเจา เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว ได
เกิดในปาที่มีสระบัว ไดเปนพระมเหสีของพระเจากาสีเปนที่ทรง
สักการะโปรดปาน มีพระราชโอรสครบ ๕๐๐ องค เมื่อพระราชบุตร
เหลานั้นทรงเจริญวัยแลวไปทรงเลนน้ํา ทรงเห็นดอกบัวเขาแลว
ตางก็นํามาเฉพาะองคละดอก หมอมฉันนัน้ ไมมีดอกบัว เพราะ
พระราชบุตรเหลานั้นเก็บเสีย ก็มีความโศก เคลื่อนจากอัตภาพนัน้
แลว ไปเกิดในหมูบานขางภูเขาอิสิคิลิ เมื่อพวกบุตรของหมอมฉัน
รูธรรมของพระปจเจกของพระพุทธเจาแลว นํายาคูไปถวาย บุตร
๘ คน ไดบวชเปนพระปจเจกพุทธเจา ไปสูบานเพื่อภิกษา ใน
ขณะนัน้ หมอมฉันเห็นเขาแลวระลึกได มีขีรธาราพลานออกเพราะ
ความรักบุตร หมอมฉันมีความเลื่อมใส ไดถวายยาคูดวยมือของ
ตนแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น หมอมฉันจุติจากอัตภาพนัน้ แลว
ไปเกิดในนันทวันในภพดาวดึงส ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉัน
ทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญไดเสวยสุขและทุกขและบริจาคชีวิต
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เพื่อประโยชนแกพราหมณ หมอมฉันมีทกุ ขก็มาก มีสมบัติ
ก็มากดังทีก่ ราบทูลมานี้ ในภพหลังสุดที่ถึงแลวนี้ หมอมฉัน
เกิดในสกุลเศรษฐีทรัพยมากประกอบดวยสุขสมบัติ มีความรุงเรือง
ดวยรัตนะตางๆ มั่งคั่งดวยกามสุขทั้งปวงในพระนครสาวัตถีเปนผูที่
ประชุมชนสักการะบูชานับถือยําเกรง ประกอบดวยรูปสมบัติ อัน
พหุชนในสกุลทั้งหลายสักการะและปรารถนาอยางยิ่ง เพราะรูปสิริ
และโภคสมบัติ พวกเศรษฐีบุตรหลายรอยตางมุงหมายกัน หมอมฉัน
ละเรือนออกบวช ยังไมถึงกึ่งเดือนก็ไดบรรลุจตุสัจจธรรม หมอมฉัน
นิรมิตรถเปนสี่เหลี่ยมจตุรัสดวยฤทธิ์แลว ขอถวายบังคมพระ
ยุคลบาทของพระพุทธเจาผูเปนพระโลกนาถมีพระสิริ.
มารกลาวกะหมอมฉันวา
ทานเขามาสูกอไมที่มีดอกแยมบานดี ยืนอยูโคนตนรังผูเดียว
มิไดมีใครเปนเพื่อน ทานผูโงเขลาทานไมกลัวพวกนักเลงหรือ.
หมอมฉันกลาววา
พวกนักเลงตั้งแสนคนมาในที่นี้เหมือนกับทาน ก็ไมทําใหขนของ
เราหวั่นไหว ดูกรมาร ทานผูเดียวจักทําอะไรเราได.
เรานี้จักหายไปเสีย หรือวาเขาไปในทองทาน ทานจักไมเห็นเราแม
ยืนอยูที่ระหวางคิ้วทาน เรามีความชํานาญในจิตเจริญอิทธิบาทดีแลว
พนจากสรรพกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงแลวดูกรมารผูมีอายุ เรามิไดกลัว
ทาน กามทั้งหลายเปรียบดวยหอกและหลาว แมขันธทั้งหลายก็
คลายกองไฟ ทานกลาวถึงความยินดีในกาม บัดนี้ เราไมมีความ
ยินดีในกาม ความเพลินในอารมณทั้งปวง เรากําจัดแลว กองมืดเรา
ทําลายแลว ดูกรมารผูลามก ทานจงรูอยางนี้ ทานจงหายไปเถิด
พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น
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จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะในหมูบริษัทวา อุบลวรรณา
ภิกษุณีเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีที่มีฤทธิ์ ดิฉันบํารุงพระบรมศาสดา
แลว ทําพระพุทธศาสนาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว
ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาทีน่ าํ ไปสูภพหมดแลว ดิฉัน
บรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปนที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง ทีก่ ุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้นแลว พวกทายกนอมเขา
มาซึ่งจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชปจจัย โดยขณะหนึ่งมาก
หลายพัน.
ทราบวา ทานพระอุบลวรรณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอุบลวรรณาเถริยาปทาน.
ปฏาจาราเถริยาปทานที่ ๑๐
วาดวยบุพจริยาของพระปฏาจาราเถรี
[๑๖๐] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูนายกของโลกพระนาม
วาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบตั ิขึ้นแลวครั้งนั้น ดิฉัน
เกิดในตระกูลเศรษฐี อันมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ ในเมือง
หงสวดี เปนผูเพียบพรอมดวยความสุขเปนอันมาก ดิฉันเขาไปเฝา
พระมหาวีรเจาพระองคนั้นแลวไดฟงพระธรรมเทศนา มีความเลื่อม
ใสอันเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้นไดถึงพระองคเปนสรณะ ครั้ง
นั้น พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญภิกษุณอี งคหนึ่ง ผูมีความละอาย
คงที่คลองแคลวในกิจที่ควรและกิจที่ไมควร วาเปนผูเลิศกวาภิกษุณี
ทั้งหลายฝายทรงวินัย ดิฉันมีจิตยินดีปรารถนาตําแหนงนัน้ จึงนิมนต
พระทศพลผูเปนนายกพรอมดวยพระสงฆใหเสวยและฉันตลอด
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สัปดาหหนึ่ง ถวายบาตรและจีวรแลวซบศีรษะลงแทบพระบาท
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระธีรมุนีผูนายกของโลก ภิกษุณีองคใด
พระองคทรงสรรเสริญในตําแหนงอันประเสริฐกวาภิกษุณีสงฆนี้ ถา
ตําแหนงนั้นมะสําเร็จแกหมอมฉัน หมอมฉันจักเปนเชนภิกษุณี
องคนั้น ครั้งนัน้ พระศาสดาไดตรัสกะดิฉนั วา นางผูเจริญ อยาง
กลัวเลย จงเบาใจเถิด ทานจักไดตําแหนงนัน้ ตามใจปรารถนาใน
อนาคตกาล ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม
มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทาน
ผูเจริญนี้ จักไดเปนภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น
เปนโอรสอันธรรมนิรมิต เปนสาวิกาของพระศาสดา มีนามวา
ปฏาจารา ครั้งนั้น ดิฉันยินดีมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ
พุทธเจาผูเปนนายกของโลกกับพระสงฆจนตลอดชีวิต ดวย
กุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉัน
ละรางกายมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงสในภัทรกัปนี้ พระ
พุทธเจาพระนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุ แหงพราหมณ มีบริวาร
ยศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น พระเจา
กาสีพระนามวากิกีผูเปนใหญกวานรชน ในพระนครพาราณสีอันอุดม
ทรงเปนอุปฏฐากของพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปน
พระธิดาคนทีส่ ามของทาวเธอมีนามปรากฏวาภิกษุณี ไดฟงธรรมของ
พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา ... ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไว
แลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไวดิฉันละรางกายมนุษยแลวได
ไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี
ที่มั่งคั่งเจริญ มีทรัพยมากในพระนครสาวัตถี เมื่อใด ดิฉันเจริญวัย
เปนสาวตกอยูใ นอํานาจวิตก พบบุรุษชาวชนบทผูหนึ่งแลวไดไป
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กับเขา ดิฉันคลอดบุตรคนหนึ่ง มีทองบุตรคนที่สอง เมื่อนั้น
ดิฉันปรารถนาวา จะไปเยี่ยมมารดาบิดา ครั้งนั้น ดิฉันมิไดบอกสามี
เมื่อสามีของดิฉันเขาไปปา ดิฉันคนเดียวออกจากเรือน จะไปยัง
พระนครสาวัตถีอันอุดม ภายหลังสามีของดิฉันมาตามทันที่หนทาง
เวลานั้น ลมกรรมชวาตอันทําใหเจ็บปวดเหลือทนเกิดขึ้นแกดิฉัน
ทั้งมหาเมฆก็เกิดขึ้นในเวลาที่ดิฉันจะคลอด สามีไปหาทีก่ ําบังก็ถูกงู
กัดตาย เวลานัน้ ดิฉันมีทุกขที่จะคลอด หมดที่พึ่ง เปนคนกําพรา
เดินไปเห็นแมน้ํานอยแหงหนึ่ง ซึ่งมีน้ําเต็มเปนที่อยูแ หงสัตวน้ํา
อุมบุตรนอยขามไป ที่ฝง ขางโนนคนเดียว ใหบุตรนอยดืม่ นมแลว
ประสงคจะใหบุตรคนใหญขา ม จึงกลับมา เหยีย่ วตัวหนึ่ง เฉี่ยว
บุตรนอยที่รองจาไปเสียแลว บุตรคนใหญก็ถูกกระแสน้าํ พัดไป
ดิฉันนั้นมากไปดวยความโศกเดินไปยังพระนครสาวัตถี ไดยินขาววา
มารดาบิดาและพี่ชายของตนตายเสียแลว เวลานั้น ดิฉันแนนไป
ดวยความโศกเปยมไปดวยความโศกมาก ไดกลาววา บุตรสองคน
ตายเสียแลว สามีของเราก็ตายเสียในปา มารดาบิดาและพีช่ าย
ของเรา ก็ถูกเผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน ครั้งนัน้ ดิฉันทั้งซูบผอม
ทั้งผิวเหลือง ไมมีที่พึ่ง ตรอมใจทุกวัน เมื่อเดินไปขางนี้ขางนั้นได
เห็นพระผูมีพระภาค ผูเปนสารถีฝกนรชน ขณะนั้น พระศาสดา
ไดตรัสกะดิฉนั วา ทานอยาโศรกเศราถึงบุตรเลยจงเบาใจเถิด จง
แสวงหาตนของทานเถิดเดือดรอนไปไมมปี ระโยชนอะไรเลย บุตร
ธิดา ญาติและพวกพองไมปอ งกันคนผูถึงที่ตายไดเลย ความปอง
กันไมมีในญาติทั้งหลาย ดิฉนั ไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว ไดบรรลุ
ถึงปฐมผล บวชแลวไมนานก็ไดบรรลุอรหัตผล เปนผูมีความ
ชํานาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ รูปรจิตตวิชา เปนผูปฏิบัติตามคํา
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สอนของพระพุทธเจารูปุพพนิวาสญาณชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ ทํา
อาสวะทั้งปวงใหสิ้นไปแลว เปนผูบริสุทธิ์หมดมลทินดวยดี ในกาล
นั้น ดิฉันศึกษาพระวินัยทั้งปวงในสํานักพระบรมศาสดา ผูทรง
เห็นธรรมทั้งปวงและกลาวพระวินยั ทั้งมวลกวางขวางไดตามจริง
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัตนิ ั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะวาปฏาจาราภิกษุณีผูเดียวเลิศกวาพวกภิกษุณีฝายที่
ทรงพระวินยั ...
ทราบวา ทานพระปฏาจาราภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบปฏาจาราเถริยาปทาน.
๑. เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน ๒. สลฬปุพพิกาเถริยาปทาน ๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน
๔. เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน ๕. ปญจะทีปทายิกาเถริยาปทาน ๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน
๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน ๘. เขมาเถริยาปทาน ๙. อุบลวรรณเถริยาปทาน
๑๐. ปฏาจาราเถริยาปทาน ในวรรคนี้บัณฑิคํานวณคาถาได ๕๐๙ คาถา.
จบเอกุโปสถวรรคที่ ๒.
----------------
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กุณฑลเกสวรรคที่ ๓
กุณฑลเกสีเถริยาปทานที่ ๑
วาดวยบุพจริยาของพระกุณฑลเกสีเถรี
[๑๖๑] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร พระนามวาปทุมมุตระ
ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีอันมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ
ในเมืองหงสวดี เปนผูเพรียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉันเขา
ไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้นแลว ไดฟง ธรรมอันอุดม มีความ
เลื่อมใสเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะ
ครั้งนั้น พระพิชิตมารผูเปนนายกพระนามวาปทุมุตระ ทรงประกอบ
ดวยพระมหากรุณา ทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่ง ผูมีปญญาดีวา เปนผู
เลิศกวาภิกษุณที ั้งหลาย ฝายขิปปาภิญญา ดิฉันไดฟงพระพุทธพจน
นั้นแลวมีความพอใจ ถวายทานแดพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญแลว ซบเศียรลงแทบพระบาท ปรารถนาตําแหนงนั้น พระ
มหาวีรเจาทรงอนุโมทนาตรัสวา นางผูเจริญ ตําแหนงใดทาน
ปรารถนาแลว ตําแหนงนั้นทั้งหมดจักสําเร็จแกทาน ทานจงเปน
ผูมีสุขเย็นใจเถิด ในกัปทีห่ นึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนาม
วาโคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นใน
โลก ทานผูเจริญนี้จักไดเปนภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระ
องคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวิกาของพระศาสดา
ชื่อวาภัททากุณฑลเกสาดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนัน้ และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคชั้น
ดาวดึงสจุตจิ ากภพนั้นแลวไปสูชั้นยามา จุติจากนัน้ แลวไดไปสูชั้น
ดุสิต จุติจากนัน้ แลวไปสูชั้นนิมมานรดี จุตจิ ากนั้นแลวไปสูชั้น
ปรนิมมิตวสวัสดี ดวยอํานาจกุศลกรรมนัน้ ดิฉันเกิดในภพใดๆ
ก็ไดครองตําแหนงราชมเหสีในภพนั้นๆ จุติจากปรนิมมิตวสวัสดีแลว
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ไดครองตําแหนงพระมเหสีแหงพระเจาจักรพรรดิ และพระราชาที่
เปนเอกราชในหมูมนุษยดิฉนั ไดเสวยราชสมบัติในเทวดาและมนุษย
เจริญดวยความสุขทุกๆ ภพ ทองเที่ยวไปในกัปเปนอเนก ในภัทรกัป
นี้ พระพุทธเจาพระนามวา กัสสป ผูเปนพงศพันธุ แหงพราหมณ
มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลวครัง้ นั้น
พระเจากาสีพระนามวากิกี เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณาสี
อันอุดม เปนอุปฏฐาก พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉัน
เปนพระธิดาคนที่ ๔ ของทาวเธอมีนามปรากฏวาภิกขุทาสีไดฟง
ธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา ... ดวยกุศลกรรม
ที่ทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย
แลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดใน
สกุลเศรษฐีที่มีความเจริญ ในพระนครราชคฤหอันอุดมเมือ่ ดํารงอยู
ในความเปนสาว ไดเห็นราชบุรุษนําโจรไปเพื่อจะฆา มีความรัก
ในโจรคนนัน้ บิดาของดิฉันปลดเปลื้องโจรนั้นใหหลุดพน
จากการฆาดวยทรัพยพนั หนึง่ รูจักใจดิฉันแลว ยกดิฉัน
ใหกับโจรนั้น ดิฉันรักใครเอ็นดูเกื้อกูลแกโจรนั้นมาก แต
โจรนั้นพาดิฉนั ผูชวยขนเครื่องบวงสรวงไปที่ภูเขามีเหวเปนที่ทิ้งโจร
คิดจะฆาดิฉนั ดวยความโลภในเครื่องประดับของดิฉัน เวลานั้นดิฉนั
จะรักษาชีวิตของตัวไว จึงประนมมือไหวโจรผูเปนศัตรูเปนอยางดี
แลวกลาววา นายผูเจริญ สรอยทองคํา แกวมุกดา และแกวไพฑูรย
เปนอันมากทั้งหมดนี้ นายเอาไปเถิด และจงประกาศวาฉันเปน
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ทาสีเถิด แนะนางงาม จงตายเสียเถิด อยามัวรําพันนักเลย เรามุง
จะฆานางผูมาถึงปาแลว ตั้งแตฉันระลึกถึงตัวได ถึงความเปนผูรูชัด
แลว ฉันไมรูจกั บุรุษอื่นวาเปนที่รักยิ่งกวานาย มาเถิด ฉันจักขอ
กอดนาย ทําประทักษิณแลวจะไหวนาย เพราะนายกับดิฉนั จะไมได
รวมกันตอไป ในที่ทุกแหงใชวาบุรุษเทานัน้ จะเปนบัณฑิต ถึงสตรี
ก็เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาดในที่นั้นๆ และในที่ทุกแหง ใชวาบุรุษ
เทานั้นจะเปนบัณฑิตคิดความไดวองไว ใชวาบุรุษจะคิดเหมาะสม
ในเรื่องเดียวเร็วพลัน ดิฉันฆาศัตรูไดในครัง้ นั้น ก็เพราะเนื่องดวย
ปญญาเต็มอยูในจิต ผูใดไมรูจักเรื่องที่เกิดขึน้ เร็วไว ผูนั้นมีปญญา
เขลา ยอมถูกเขาฆา เหมือนโจรที่ถูกฆาที่เหว ฉะนั้น ผูใด รูจัก
เรื่องที่เกิดขึ้นไดวองไว ผูนั้นก็พนจากพวกศัตรู เหมือนดิฉันพนจาก
โจรที่เปนศัตรูในครั้งนั้น ฉะนั้น เมื่อดิฉันผลักศัตรูใหตกไปในเหว
แลว เขาไปบวชในสํานักพวกปริพาชกที่ครองผาขาว ครั้งนั้น พวก
ปริพาชกเอาแหนบถอนผมดิฉันหมดแลว ใหบวชแลวบอกลัทธิให
เนืองๆ ดิฉันเรียนลัทธินั้นแลว นั่งคิดลัทธินนั้ อยูผูเดียววา คณะ
ปริพาชกเปนดังวาสุนัขทํากะเราซึ่งเปนมนุษย ถือเอากิ่งหวาที่หัก
แลวปกไว ณ ที่ใกลเราแลวก็หลีกไป ดิฉันเห็นแลวไดนิมิต ที่ตั้ง
อยูเหมือนเปนหมูหนอน ดิฉนั ลุกจากทีน่ ั้นแลว มีความสลดใจ
มาถามพวกปริพาชก ที่มีลัทธิรวมกัน พวกนัน้ บอกวา พวกภิกษุ
ศากยบุตรยอมรูเรื่องนั้น ดิฉนั เขาไปหาพุทธสาวกแลวถามเรื่องนั้น
พุทธสาวกเหลานั้นพาดิฉนั ไปในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระ
องคผูเปนนายกของโลก ทรงแสดงธรรมแกดิฉันวา ขันธอายตนะ
และธาตุทั้งหลาย ไมงาม ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดิฉัน
ไดฟงธรรมของพระองคแลว ยังธรรมจักษุใหหมดจดวิเศษ รู
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สัทธรรมแลว ไดทูลขอบรรพชาอุปสมบท ครั้งนั้น พระพุทธเจา
อันดิฉันทูลขอแลว ไดตรัสวา มาเถิด นางผูเจริญ ดิฉันอุปสมบท
แลว ไดเห็นน้าํ นอยหนึ่ง รูจกั สังขาร อันมีความเกิดและความดับ
ดวยน้ําลางเทา คิดเห็นวา สังขารทั้งปวงยอมเปนอยางนัน้ ลําดับนั้น
จิตของดิฉันพนแลวเพราะไมถือมั่นโดยประการทั้งปวง ครั้งนั้น
พระพิชิตมารทรงตั้งดิฉันวาเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีทั้งหลายฝาย
ขิปปาภิญญา ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ
ผูวารจิตผูอื่น เปนผูทําตามสัตถุศาสน รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระ
ทิพจักษุบริสุทธิ์ ยังอาสวะทั้งปวงใหสนิ้ ไป เปนผูบริสุทธิ์ หมด
มลทินดวยดี ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา
เสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ดิฉันบรรลุถึงประโยชน คือ
ธรรมเปนที่สิ้นสังโยชน ที่กลุ บุตรทั้งหลาย ออกบวชเปนบรรพชิต
ตองการนั้นแลว ญาณของดิฉนั ในอรรถะ ธรรมะ นิรุติ และ
ปฏิภาณไพบูลย หมดจด เพราะอํานวยพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภัททากุณฑลเกสีภิกษุณี ไดกลาวคาถาเหลานี้ดว ยประการฉะนี้แล.
จบกุณฑลเกสีเถริยาปทาน.
กิสาโคตมีเถริยาปทานที่ ๒
วาดวยบุพจริยาของพระกิสาโคตมีเถรี
[๑๖๒] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวา ปทุมตุ ระ
ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เปนนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้ง
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครหงสวดี เขาไปเฝาพระพุทธเจา
ผูประเสริฐกวานรชนพระองคนั้นแลว ถึงพระองคเปนสรณะ ไดฟง
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ธรรมของพระองคซึ่งประกอบดวยสัจจะ ๔ ไพเราะจับใจอยางยิ่ง
นํามาซึ่งสันติสุขแหงจิต ครัง้ นั้น พระธีรเจาผูอุดมกวาบุรษุ เมื่อทรง
ตั้งภิกษุณีองคหนึ่งผูทรงจีวรเศราหมอง ทรงสรรเสริญในตําแหนง
เอตทัคคะ ดิฉนั ไดฟง คุณของภิกษุณแี ลว เกิดปติมาก ทําสักการะ
แดพระพุทธเจาตามความสามารถ ตามกําลัง หมอบลงใกลพระธีรมุนี
แลว ปรารถนาตําแหนงนั้น ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของ
โลก ทรงอนุโมทนาเพื่อการไดตําแหนงวา ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต
กัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราชจักเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก ทานผูเจริญจักเปนธรรมทายาท
ของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต เปนสาวิกา
ของพระศาสดา มีนามชื่อวากิสาโคตมี ครั้งนั้น ดิฉันไดฟงพระพุทธ
พจนนนั้ แลว มีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ
พิชิตมารผูนําชั้นพิเศษ ดวยปจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต ดวย
กุศลกรรมที่ทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละ
รางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระ
พุทธเจาพระนามวา กัสสป ผูเปนพงศพันธุแ หงพราหมณมียศมาก
ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น พระเจากาสี
พระนามวากิกี เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสี อันอุดม
เปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปน
พระธิดาองคที่ ๕ ของทาวเธอ มีนามปรากฏวาธรรมา ไดฟงธรรมของ
พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิไดทรง
อนุญาตใหพวกเรา เมื่อตองอยูในอาคารสถาน ครั้งนั้น พวกเรา
ผูเปนราชกัญญาตั้งอยูในความสุข มิไดเกียจคราน ประพฤติ
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พรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารีอยูสองหมื่นป พระราชธิดาทั้ง ๗ พระ
องค คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทา
สิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสีเปนที่ ๗
เปนผูยินดีพอใจในการบํารุงพระพุทธเจา ไดมาเปนพระเขมาเถรี
พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสีเถรี ดิฉัน
พระธรรมทินนาเถรี และวิสาขาอุบาสิกาเปนที่ ๗ ดวยกุศลกรรม
ที่ทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย
แลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดใน
สกุลเศรษฐีที่ตกยาก จนทรัพย เปนวงศต่ํา ไปสูสกุลที่มีทรัพย
พวกเลสชนก็รับรองแสดงวาดิฉันจนทรัพย เมื่อดิฉันคลอดบุตรแลว
ก็เปนที่เอ็นดูแหงชนทั้งปวง กุมารซึ่งเปนบุตรออนนั้นดํารงอยูใน
ความสุข เปนที่รักใครของดิฉันเหมือนวาชีวิตของตน ไดถึงอํานาจ
ยมราชเสียแลว ดิฉันอัดอัน้ ดวยความโศกเศรา มีหนาเศราตลอดวัน
มีตาชุมดวยน้ําตา เปนคนมีหนารองไห อุมศพลูกที่ตายพูดเพอไป
ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่งเห็นเขาแลว พาเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปน
หมอดีเลิศอุดม ดิฉันไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค
ไดโปรดปรานประทานยาทีแ่ กบุตรใหกลับเปนเถิด พระพิชิตมารผู
ฉลาดในอุบายแนะนํารับสั่งวาในเรือนใดไมมีคนตาย ทานจงไปหา
เมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนนั้นมา ครั้งนั้น ดิฉันเที่ยวไปหาจนทัว่
เมืองสาวัตถีไมไดเมล็ดพันธุผักกาดแตเรือนที่ไมมีคนตายไหนๆ
เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงกลับไดสติทิ้งศพเสีย แลวเขาไปเฝาพระ
พุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระบรมศาสดาผูมีพระกระแสเสียง
อันไพเราะ ทอดพระเนตรเห็นดิฉันแตทไี่ กลแลวตรัสวา ก็ความ
เปนอยูเพียงวันเดียวของบุคคลผูพิจารณาเห็นความเกิดและความ
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เสื่อมไป ประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของบุคคลผูมิได
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
อนิจจาธรรมนี้ ไมใชธรรมเฉพาะบาน ไมใชธรรม
เฉพาะนิคม ไมใชธรรมเฉพาะสกุลเดียว เปนธรรมของ
โลกทั้งปวงพรอมทั้งเทวโลก.
ดิฉันนั้น ไดสดับคาถาเหลานี้แลว ยังธรรมจักษุใหหมดจดวิเศษ
เมื่อรูสัทธรรมแลวไดออกบวช แมเมื่อบวชแลวอยางนั้น ประกอบ
ความเพียรในพุทธศาสนา ไมชานานก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉันเปน
ผูมีความชํานาญในฤทธิ์ และทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอ ื่น และ
ทิพจักษุบริสุทธิ์ ยังอาสวะทั้งปวงใหสนิ้ ไปแลว เปนผูบริสุทธิ์
หมดมลทินดวยดี ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา
เสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้น
แลว ดิฉันบรรลุประโยชน คือ ธรรมเปนที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง
ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้นแลว ญาณของ
ดิฉันในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ ไพบูลย หมดจดเพราะ
อํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดิฉันนําผามาจากกองหยากเยื่อ
ปาชาและถนนเอามาทําเปนผาสังฆาฏิ ทรงจีวรอันเศราหมอง พระ
พิชิตมารผูเปนนายกชัน้ พิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณบัติ คือ การทรง
จีวรอันเศราหมองนั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ ใน
บริษัททั้งหลาย ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉัน
ทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระกิสาโคตมีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบกิสาโคตมีเถริยาปทาน.
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ธรรมทินนาเถริยาปทานที่ ๓
วาดวยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถรี
[๑๖๓] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว ครั้ง
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองหงสวดีรบั จางทําการงานของคน
อื่น เปนผูมีปญ
 ญาสํารวมอยูในศีลพระเถระนามวาสุชาตะอัครสาวก
ของพระพุทธเจา พระนามวาปทุมุตระ ออกจากวิหารไปเพื่อ
บิณฑบาตเวลานั้น ดิฉันเอาหมอไปตักน้ํา เห็นทานแลวเลื่อมใสได
ถวายขนมดวยมือของตน ทานรับแลวนั่งฉัน ณ ที่นนั้ แหละ ดิฉัน
นิมนตทานไปสูเรือนไดถวายโภชนะแกทาน ตอมา นายของดิฉัน
ทราบเขาแลวมีความยินดี ไดแตงดิฉันใหเปนลูกสะใภของทาน
ดิฉันไปกับแมผัว ไดถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา ครั้งนัน้ พระ
บรมศาสดาทรงประกาศตั้งภิกษุณีองคหนึ่งผูเปนธรรมกถึก ใน
ตําแหนงเอตทัคคะ ดิฉันไดฟง พระพุทธพจนนั้นแลว มีความยินดี
นิมนตพระสุคตเจาพรอมดวยพระสงฆถวายมหาทานแลว ปรารถนา
ตําแหนงนั้น ในทันใดนั้น พระสุคตเจาผูมีพระกระแสเสียงไพเราะ
ไดตรัสกะดิฉนั วาทานยินดีบํารุงเรา อังคาสเรากับสาวกสงฆ ขวน
ขวายในการฟงสัทธรรม มีใจเจริญดวยคุณ ทานผูเจริญ ทานยินดี
เถิด ทานจะไดตําแหนงนั้นอันเปนผลแหงความปรารถนา ในกัป
ที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวาโคตม ซึ่งมีสมภพใน
วงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานผูเจริญจักได
เปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม
นิรมิตเปนสาวิกาของพระศาสดา มีชื่อวา ธรรมทินนา ดิฉนั ไดฟง
พระพุทธพจนนั้นแลวมีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุง
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พระมหามุนีผูเปนนายกชั้นพิเศษ ดวยปจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต
ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉัน
ละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระ
พุทธเจาพระนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มียศมาก
ประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น พระเจา
กาสีพระนามวากิกี ผูเปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม
ทรงเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปน
พระธิดาคนทีห่ กของทาวเธอ มีนามปรากฏวาสุธรรมา ไดฟงธรรม
ของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิได
ทรงอนุญาตใหพวกเรา เมื่ออยูในอาคารสถาน ครั้งนั้น พวกเรา
ผูเปนราชกัญญาตั้งอยูในความสุข มิไดเกียจครานประพฤติพรหม
จรรยตั้งแตเปนกุมารีอยูสองหมื่นป.
จบภาณวารที่ ๓
ราชธิดาทั้ง ๗ พระองค คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑
นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑
และนางสังฆทาสีเปนที่ ๗ เปนผูยินดีพอใจบํารุงพระพุทธเจาไดมา
เปนพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณ
ฑลเกสีเถรี เปนพระกิสาโคตมีเถรี และดิฉันเปนวิสาขาอุบาสิกา
คนที่ ๗ ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานง
ไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภพ
หลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี มีความเจริญมั่นคั่งดวยกามสุข
ทั้งปวง ในพระนครราชคฤหอันอุดม เมื่อดิฉันประกอบดวยรูป
สมบัติตั้งอยูในปฐมวัย ไปสูส กุลอื่น เพรียบพรอมดวยความสุข
สามีของดิฉัน เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนสรณะแหงสัตวโลก ฟง
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ธรรมเทศนา แลวไดบรรลุอนาคามิผล เปนผูมีปญญาดี ครั้งนั้น
ดิฉันไดรับอนุญาตจากสามีนั้นแลว ออกบวชไมชานานก็ไดบรรลุ
อรหัตผล อุบาสกนั้นเขาไปหาดิฉัน แลวถามปญหาที่ลึกซึ้งสุขุมมาก
ดิฉันแกปญหาทั้งหมดนัน้ ได พระพิชิตทรงมารทรงพอพระทัยใน
คุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ ดวยพระดํารัส
วาเรามิไดเห็นภิกษุณีรูปอื่น ผูเปนธรรมกถึกเหมือนธรรมทินนา
ภิกษุณีนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงทรงจําภิกษุณีธรรม
ทินนาผูมีปญญาไวอยางนี้เถิด ดิฉันอันพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะห
แลว ชื่อวาเปนบัณฑิตอยางนี้ ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ทํากิจ
พระพุทธศาสนาเสร็จแลวปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาอัน
นําไปสูภพขึ้นไดแลว บรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปนที่สิ้น
สังโยชนทั้งปวง ที่กุลบุตรทัง้ หลายออกบวชเปนบรรพชิต ตองการ
นั้นแลว ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ และในทิพโสตธาตุ
รูวาระจิตของผูอื่น เปนผูทําตามสัตถุศาสน ดิฉันรูปุพเพนิวาส
ญาณและทิพจักษุ อันหมดจดวิเศษยังอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไปแลว
เปนผูบริสุทธิ์หมดมลทินดวยดี ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระธรรมทินนาภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบธรรมทินนาเถริยาปทาน.
สกุลาเถริยาปทานที่ ๔
วาดวยบุพจริยาของพระสกุลาเถรี
[๑๖๔] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
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พระองคเปนบุรุษอาชาไนย ประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลาย ทรง
ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขเพื่อประโยชน แกสัตวทั้งปวงใน
โลกกับทั้งเทวโลก เปนผูถึงซึ่งยศอันเลิศ ทรงสิริ ทรงมีเกียรติคุณ
ฟุงเฟอง อันชาวโลกทั้งปวงบูชาแลว มีพระคุณปรากฏไปทั่วทิศ
พระองคเปนผูอ ุดมกวานรชน ทรงขามพนจากความสงสัยแลว ทรง
ลวงความเคลือบแคลงไปแลว ทรงมีความดําริในพระหฤทัยบริบูรณ
เต็มที่ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังมรรคาที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น ตรัสบอกมรรคาที่ยังไมมีใครบอก ทรงยังธรรมที่ยังไม
เกิดพรอมใหเกิดพรอม พระองคเปนบุคคลผูองอาจ ทรงรูจักมรรคา
ทรงทราบมรรคา ตรัสบอกมรรคา เปนพระศาสดาผูฉลาดในมรรคา
ประเสริฐสุดกวานายสารถี เปนพระโลกนาถผูทรงประกอบดวย
พระมหากรุณา เปนนายกของโลก ทรงแสดงธรรม ถอนเหลาสัตว
ผูจมอยูในเปอกตมคือกาม ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในเมืองหงสวดีมี
นามวาขัตติยนันทนา มีรูปสวย รวยทรัพยเปนที่พึงใจ มีสิริ เปน
พระธิดาของพระราชาผูใหญ พระนามวาอานันทะ งดงามอยางยิ่ง
เปนพระภคินตี างพระมารดาแหงพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ
หอมลอมดวยราชกัญญาทั้งหลาย ประดับดวยสรรพาภรณ เขาไป
เฝาพระวีรเจา แลวไดฟงธรรมเทศนาครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคผูทรงรู
แจงโลกโลกพระองคนั้น ทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่งผูมีทิพจักษุใน
ตําแหนงอันเลิศ ในทามกลางบริษัทสี่ ดิฉันไดฟงพระพุทธพจน
นั้นแลว มีความราเริง ถวายทานและบูชา พระสัมพุทธเจาแลว
ไดปรารถนาทิพจักษุ ทันใดนั้น พระบรมศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา
ดูกรขัตติยนันทนา เธอจักไดตําแหนงที่ตนปรารถนาตําแหนงที่เธอ
ปรารถนานี้เปนผลแหงการถวายประทีปทีช่ อบธรรม ในกัปที่หนึ่ง
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แสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราชจักเสด็จอุบัติขนึ้ ในโลก เธอจักไดเปนธรรมทายาทของ
พระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักเปนพระสาวิกา
ของพระศาสดามีนามวาสกุลา ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้น
และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสู
สวรรคชั้นดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสป
ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มียศมากประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลาย
เสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้นดิฉันปริพาชิกา ประพฤติอยูผูเดียวเที่ยว
ไปเพื่อภิกษาไดน้ํามันมานอยหนึ่ง มีใจผองใส เอาน้ํามันนั้นตาม
ประทีปบูชาพระเจดียชื่อสัพพสังวร แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ
กวาสัตว ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตจํานง
ไว ดิฉันละรางกายมนุษยนนั้ แลว ไดไปสูส วรรคชั้นดาวดึงส
ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ดิฉันไปเกิดในที่ใดๆ ประทีปเปนอันมาก
ก็สวางไสวแกดิฉันในทีน่ ั้นๆ ดิฉันปรารถนาจะไดสิ่งที่อยูนอกฝา
หรือสิ่งที่อยูนอกภูเขาศิลา ก็เห็นไดทะลุปรุโปรง นี้เปนผลแหง
การถวายประทีป ดิฉันมีนัยนตาแจมใส รุงเรืองดวยยศ มีศรัทธา
มีปญญา นี้ก็เปนผลแหงการถวายประทีปในภพหลังครั้งนี้ ดิฉัน
เกิดในสกุลพราหมณอันมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย มหาชน
ยินดี พระราชาทรงบูชา ดิฉันสมบูรณไปดวยองคสมบัติทั้งปวง
ประดับดวยสรรพาภรณ ยืนอยูที่หนาตาง ไดเห็นพระสุคตเจา
เสด็จเขาไปในเมืองทรงรุงเรืองดวยยศอันเทวดาและมนุษยสักการะ
บูชาทรงสมบูรณดวยพระอนุพยัญชนะประดับดวยพระลักษณะ
ทั้งหลาย มีจิตเลื่อมใสโสมนัส พอใจบรรพชาครั้นไดบรรพชา
แลวไมนานนัก ก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉันมีความชํานาญใน
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ฤทธิ์และทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอื่น เปนผูปฏิบัติตาม
สัตถุศาสน รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพจักษุอันหมดจด
วิเศษใหอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลวเปนผูบริสุทธิ์หมดมลทินดี ดิฉัน
บํารุงพระศาสดาแลวทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลวปลงภาระอัน
หนักลงไดแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นไดแลว บรรลุถึง
ประโยชน คือ ธรรมเปนที่สิ้นสังโยชนทั้งปวงที่กุลบุตรทั้งหลาย
ออกบวชเปนบรรพชิต ตองการนั้นแลว แตนั้น พระผูมพี ระภาค
ผูทรงพระมหากรุณา ผูอุดมกวานรชน ทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนง
เอตทัคคะวา สกุลาภิกษุณี เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย ฝายที่มี
ทิพจักษุ ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทํา
เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสกุลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบสกุลาเถริยาปทาน.
นันทาเถริยาปทานที่ ๕
วาดวยบุพจริยาของพระนันทาเถรี
[๑๖๕] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว
พระองคเปนพระพุทธเจาผูฉลาดในวิธีเทศนา ตรัสสอนเหลาสัตวให
รูแจง ทรงชวยสรรพสัตวใหขามไป ทรงชวยใหหมูชนขามพนได
เปนอันมาก ทรงพระกรุณาอนุเคราะห แสวงหาประโยชนแกสัตว
ทั้งปวงทรงตั้งพวกเดียรถียทมี่ าถึงแลวทั้งหมดไวในเบญจศีล พระ
ศาสนาของพระองคไมอากูล วางเปลาจากพวกเดียรถีย งดงามไป
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ดวยพระอรหันตทั้งหลายทีม่ ีความชํานาญ เปนผูคงที่พระองคเปน
พระมหามุนีมพี ระกายสูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีงามปานทองคําที่มีคา
มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการมีพระชนมายุแสนป พระ
องคดํารงอยูโดยกาลเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพนไดเปนอันมาก
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ ใน
เมืองหงสวดี เปนผูเพรียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉัน เขาไป
เฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้น ไดฟงพระธรรมเทศนา อันประกาศ
ปรมัตถธรรมอยางจับใจยิ่ง ซึ่งเปนอมตธรรม ครั้งนั้น ดิฉันมีความ
เลื่อมใส ไดนมิ นตพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวยพระ
สงฆ ไดถวายมหาทานแดพระองคดวยมือของตน ไดซบเศียรลง
ใกลพระมหาวีรเจาพรอมดวยพระสงฆปรารถนาตําแหนงที่เลิศกวา
ภิกษุณีทั้งหลายฝายที่มีฌาน ครั้งนั้นพระสุคตเจาผูฝกนรชนที่ยังไมได
ฝก เปนสรณะของโลกสามผูเปนใหญ ทรงนรชนไวใหดี ทรง
พยากรณวา ทานจักไดตําแหนงที่ปรารถนาดีแลวนัน้ ในกัปที่
หนึ่งแสนแตกปั นี้พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศ
พระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้นึ ในโลก ทานผูเจริญจักไดเปน
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต
จักเปนสาวิกาของพระองค มีนามชื่อวานันทา ครั้งนั้น ดิฉันไดฟง
พระพุทธพจนนั้นแลวมีใจยินดีมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ
พิชิตมารผูเปนนายกชัน้ พิเศษ ดวยปจจัยทั้งหลายตลอดชีวิต ดวย
กุศลกรรมที่ไดทําไวดีนั้นและดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละ
รางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส จุติจากสวรรคชั้น
นั้นแลว ดิฉันไปสูสวรรคชั้นยามา จุตจิ ากนั้นแลวไปสวรรคชั้น
ดุสิต จุติจากนัน้ แลวไปสวรรคชั้นนิมมานรดี จุติจากนั้นแลวไป
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สวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ดิฉันเกิดใน
ภพใดๆ ก็ไดครองตําแหนงราชมเหสีในภพนั้นๆ จุติจากสวรรคชั้น
ปรนิมมิตวสวัตดีแลวมาเกิดเปนมนุษย ไดครองตําแหนงอัครมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ และพระเจาเอกราช เสวยสมบัติในเทวดา
และมนุษยเปนผูมีความสุขในที่ทุกสถานทองเที่ยวไปในกัปเปนอเนก
ในภพหลังที่มาถึงบัดนี้ ดิฉันเปนพระธิดาแหงพระเจาสุทโธทนะใน
กรุงกบิลพัสดุ เปนผูมีรูปสมบัติอันประชาชนสรรเสริญ ราชสกุล
นั้น เห็นดิฉันมีรูปงามดังดวงอาทิตย จึงพากันชื่นชม เพราะฉะนัน้
ดิฉันจึงมีนามวานันทา เปนผูมีรูปลักษณะสวยงาม ในพระนคร
กบิลพัสดุ ซึ่งเปนธานีที่รื่นรมยนั้น นอกจากพระนางยโสธรา
ปรากฏวาดิฉันงามกวายุวนารีทั้งปวง พระภาดาพระองคใหญเปน
พระพุทธเจาผูเลิศในไตรโลก พระภาดาองครองก็เปนพระอรหันต
ดิฉันยังเปนคฤหัสถอยูผูเดียว พระมารดาทรงตักเตือนวา ดูกรพระ
ราชสุดาลูกรักเกิดในศากยสกุล เปนพระอนุชาแหงพระพุทธเจา
เมื่อเวนจากนันทกุมารแลวจักไดประโยชนอะไรในวังเลา รูปถึงมี
ความเจริญ ก็มคี วามแกเปนอวสาน บัณฑิตรูกันวาไมสะอาด
เมื่อยังเจริญมิไดมีโรค แตก็มโี รคในตอนปลาย ชีวิตมีมรณะเปน
ที่สุดรูปของเธอนี้ แมวาจะงามจูงใจใหนยิ ม ดุจดวงจันทรที่ใครกัน
เมื่อตกแตงดวยเครื่องประดับมากอยาง ก็ยงิ่ มีความงามเปลงปลั่ง
เปนที่กําหนด เปนที่ยินดีแหงนัยนตาทั้งหลายคลายกะวาทรัพยของ
ของโลกที่บูชากัน เปนรูปทีใ่ หเกิดความสรรเสริญเพราะบุญมากที่
บําเพ็ญไว เปนที่ชื่นชมแหงวงศโอกกากราชไมชานานเทาไร ชรา
ก็จักมาย่ํายี ลูกรักจงละพระราชฐานและรูปที่บัณฑิตตําหนิ ประพฤติ
พรหมจรรยเถิด ดิฉันผูยังหลงใหลดวยความเจริญแหงรูป ไดฟง
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พระดํารัสของพระมารดาแลว ก็ออกบวชแตรางกาย แตมไิ ดออก
บวชดวยความเต็มใจ ดิฉนั ระลึกถึงตัวเองอยูดวยความเพงฌานเปน
อันมาก พระมารดาตรัสตักเตือนเพื่อใหประพฤติธรรม แตดิฉันมิได
ขวนขวายในธรรมจริยานั้น ครั้งนั้น พระพิชิตมารผูทรงพระมหากรุณา
ทอดพระเนตรเห็นดิฉนั ผูมีผิวหนาดังดอกบัว ทรงนิรมิตหญิงคนหนึ่ง
งามนาชม นาชอบใจยิ่งนัก มีรูปงามกวาดิฉัน ในคลองจักษุของ
ดิฉัน ดวยอานุภาพของพระองค เพื่อใหดิฉันเบื่อหนายในรูป ดิฉัน
เปนคนสวย เห็นหญิงมีรางกายสวยยิ่งกวา คิดเพอไปวาเราเห็น
หญิงมนุษยดังนี้มีผลดี เปนลาภนัยนตาของเรา เชิญเถิดแมคนงาม
แมจงบอกสิ่งที่ตองประสงคแกฉัน ฉันจะใหแมจงบอกสกุล นาม
และโคตรของแม ซึ่งเปนที่รกั แหงแมแกฉนั เถิด แมคนงาม เวลานี้
ยังไมใชกาลแหงปญหา แมจงใหฉันอยูบนตัก อวัยวะทั้งหลายของ
ฉันจะทับอยู แมใหฉันหลับสักครูเถิด แตนนั้ แมคนสวยงามพึงพิง
ศีรษะที่ตักฉันนอนไป แมคนสวยถูกของแข็งหยาบตกลงที่หนาผาก
ตอมก็ปรากฏขึ้นพรอมกับของแข็งตกลงถูก แตกออกแลวก็มีเครื่อง
โสโครกหนองและเลือดไหลออก หนาแตกแลวมีกลิ่นเนาปฏิกูล
ตัวทั่วไปก็บวมเขียว แมคนสวยมีสรรพางคสั่น หายใจถี่ เสวยทุกข
ของตนอยู รําพันอยางหนาสมเพช เพราะแมคนสวยประสบทุกข
ฉันก็มีทุกข ตองทุกขเวทนา จมอยูในมหาทุกข ขอแมคนสวยจง
เปนที่พึ่งของฉัน หนาที่งามของแมหายไปไหน จมูกที่โดงงามของ
แมหายไปไหน ริมฝปากที่สวยเหมือนสีลูกมะพลับสุกของแมหาย
ไปไหน วงหนางามคลายดวงจันทรและลําคอละมายตอมทองคําของ
แมหายไปไหน ใบหูของแมเปนดังวาพวงดอกไม มีสีเสียไปแลว
ถันทั้งคูของแม เหมือนดอกบัวตูม แตกแลว มีกลิ่นเหม็นฟุงไป
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คลายกะวาศพเนา แมมีเอวกลมกลอม มีตะโพกผึ่งผาย แมเต็ม
ไปดวยสิ่งชั่วถอยโอ รูปไมเทีย่ ง อวัยวะที่เนือ่ งในสรีระทั้งหมด
มีกลิ่นปฏิกูลนากลัว นาเกลียด เหมือนซากศพที่เขาทิ้งไวในปาชา
เปนที่ยินดีของพวกพาลชน ครั้งนั้น พระภาดาของดิฉันผูเปนนายก
ของโลก ผูประกอบดวยพระมหากรุณา ทอดพระเนตรเห็นดิฉัน
มีจิตสลด ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ดูกรนันทาทานจงดูรูปที่
กระสับกระสาย เปอยเนาดังซากศพ จงอบรมจิตใหตั้งมัน่ มีอารมณ
เดียว ดวยอสุภารมณ รูปนี้เปนฉันใด รูปทานก็เปนฉันนั้น รูปทาน
เปนฉันใด รูปนี้ก็เปนฉันนั้น รูปนี้มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป พวกคน
พาลยินดียิ่งนัก พวกบัณฑิตผูมิไดเกียจคราน ยอมพิจารณาเห็นรูป
เปนอยางนัน้ ทัง้ กลางคืนกลางวัน ทานจงเบือ่ หนาย พิจารณาดูรูปนั้น
ดวยปญญาของตน ลําดับนั้น ดิฉันไดฟงคาถาเปนสุภาษิต แลวมี
ความสลดใจ ตั้งอยูในธรรมนั้น ไดบรรลุซึ่งอรหัตผลในกาลนั้น
ดิฉันนั่งอยูใ นที่ไหนๆ ก็มีฌานเปนเบื้องหนาพระพิชิตมารทรงพอ
พระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบนันทาเถริยาปทาน.
โสณาเถริยาปทานที่ ๖
วาดวยบุพจริยาของพระโสณาเถรี
[๑๖๖] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว ครั้ง
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี เปนผูมีสุขชอบตกแตง เปนทีร่ ักของ
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บิดา เขาไปเฝาพระมุนีผูประเสริฐพระองคนั้น ไดฟงพระดํารัส
อันไพเราะ พระพิชิตมารทรงสรรเสริญภิกษุณีองคหนึ่งวา เปนผูเลิศ
กวาภิกษุณีทั้งหลายฝายผูปรารภความเพียร ครั้งนั้น ดิฉันไดฟง
พระพุทธพจนนั้น แลวมีความยินดี ไดทําสักการะแดพระศาสดา
ถวายบังคมพระพุทธเจาแลวไดปรารถนาตําแหนงนั้น พระมหา
วีรเจาทรงอนุโมทนาวา ความปรารถนาของทานจะสําเร็จในกัปที่
แสนหนึ่งแตกปั นี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศ
พระเจาโอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานนี้จกั ไดเปนธรรม
ทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต
จักไดเปนพระสาวิกาของพระศาสดา มีชื่อวาโสณา ครั้งนั้น ดิฉันได
ฟงพุทธานุโมทนานั้นแลว มีความยินดี มีจติ ประกอบดวยเมตตา
บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษดวยปจจัยทั้งหลายจนตลอด
ชีวิต ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจาํ นงไว
ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภพหลัง
ครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีที่มั่งคั่งเจริญ มีทรัพยมากในพระนคร
สาวัตถี เมื่อดิฉันเติบโตเปนสาว ไดไปสูสกุลผัว คลอดบุตรชาย
๑๐ คนลวนแตมีรูปงามยิ่งนักบุตรทุกคนนั้นตั้งอยูในความสุข จูงตา
และใจของชนใหนยิ มแมแตพวกศัตรูก็ชอบใจ เปนที่รกั ของดิฉัน
มาก ในกาลนัน้ โดยที่ดิฉนั ไมปรารถนา สามีของดิฉันพรอมดวยบุตร
ทั้ง ๑๐ คน พากันไปบวช ในพระพุทธศาสนา ดิฉันอยูผูเดียว
คิดวา เราพลัดพรากจากสามีและบุตรเปนกําพราอยูไมควรจะเปนอยู
แมเราก็จกั ไปในอารามที่ภกิ ษุผูเคยเปนสามีอยู ครั้นคิดอยางนี้แลว
จึงออกบวช ครั้งนั้น พวกภิกษุณีละดิฉันไวในสํานักที่อยูอ าศัยแตผู
เดียว สั่งดิฉันวาทานจงตมน้ําไวแลวก็ไปกัน เวลานัน้ ดิฉนั ตักน้ํา
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มาใสในหมอเล็กตั้งทิ้งไวแลวนั่งอยู แตนนั้ ดิฉันก็เริ่มเพียรทางจิต
ไดพิจารณาเห็นขันธทั้งหลายโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
และเปนอนัตตา ยังอาสวะทัง้ ปวงใหสิ้นไปแลว ไดบรรลุอรหัตผล
เมื่อพวกภิกษุณีกลับมาแลวถามถึงน้ํารอน ดิฉันอธิษฐานเตโชธาตุ
ใหน้ํารอนเร็วพลัน ภิกษุณเี หลานั้นพากันพิศวง ไปกราบทูลพระ
พิชิตมารผูประเสริฐ ใหทรงทราบเรื่องนั้น พระโลกนาถทรงสดับ
เรื่องนั้นแลว ทรงชื่นชม ไดตรัสพระคาถานี้วา แทจริง บุคคลผู
ปรารภความเพียรมั่น มีชวี ิตเปนอยูเพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกวา
คนเกียจครานละความเพียรเปนอยู ๑,๐๐๐ ป พระมหามุนมี หาวีรเจา
อันดิฉันใหโปรดแลวเพราะความปฏิบัติดี ตรัสวาดิฉันเปนผูเลิศกวา
ภิกษุณีทั้งหลายฝายปรารภความเพียร ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระโสณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบโสณาเถริยาปทาน.
ภัททกาปลานีเถริยาปทานที่ ๗
วาดวยบุพจริยาของพระภัททกาปลานีเถรี
[๑๖๗] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
ครั้งนั้น ดิฉันเปนภรรยาของเศรษฐีมีชื่อวาวิเทหะมีรัตนะมาก ใน
เมืองหงสวดี บางครั้ง เศรษฐีนั้นพรอมกับชนที่เปนบริวาร เขาไป
เฝาพระพุทธเจาซึ่งเปนดังดวงอาทิตยแหงนรชน ไดฟงธรรมของ
พระองคอันเปนเหตุนํามาซึ่งความสิ้นทุกขทั้งปวง พระผูม ีพระภาค
ทรงประกาศพระสาวกองคหนึ่งวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝาย
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กลาวกําจัด เศรษฐีผูเปนสามีแหงดิฉนั ไดฟง แลว ไดถวายทานแด
พระพุทธเจาผูค งที่ตลอด ๗ วัน แลวซบเศียรลงแทบพระบาท
ปรารถนาตําแหนงนัน้ ก็ในกาลนั้นพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานรชน
เมื่อจะทรงใหบริษัทรื่นเริง ไดตรัสพระคาถาเหลานี้เพื่อทรงอนุ
เคราะหเศรษฐีวาดูกรบุตร ทานจะไดตําแหนงที่ตนปรารถนา จงเปน
ผูเย็นใจเถิด ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม
มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานนี้
จักไดเปนธรรมทายาท ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรส
อันธรรมนิรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากัสสปะ
เศรษฐีไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว มีความเบิกบานใจ มีจิต
ประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ ดวย
ปจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงยัง
พระศาสนาใหรุงเรืองแลว ทรงกําจัดเดียรถียที่ชั่วและทรงแนะนํา
ประชาชนที่ควรแนะนําแลว พระองคกับทัง้ พระสาวกก็ปรินิพพาน
เมื่อพระสุคตเจาซึ่งเปนผูเลิศในโลกพระองคนั้นปรินิพพานแลว
เศรษฐีนั้นเชิญญาติและมิตรมาประชุมแลว พรอมกับญาติและมิตร
เหลานั้นไดสรางพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะ สูง ๗ โยชน งดงาม
เหมือนดวงอาทิตย และตนพญารังที่มีดอกบาน เพื่อสักการะบูชา
พระศาสดา ดิฉันไดใหชาง ๗ คนเอารัตนะ ๗ อยางทําตะเกียง ๗
แสนดวงแลว เอาน้ํามันหอมใสเต็มทุกถวย ตามประทีปไว ณ
ที่นั้น ลุกโพลงดังไฟไหมปาออ เพื่อบูชาพระศาสดาผูแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ ผูทรงอนุเคราะหสรรพสัตว ดิฉันใหชางทําหมอ ๗
แสนหมอ เต็มดวยรัตนะตางๆ มีพวงทองตัง้ ไวในระหวางหมอ ๘
ใบ รุงเรืองดวยสีเหมือนดวงอาทิตยในสารทสมัย เพื่อบูชาพระ-
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ศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ที่ประตูทงั้ ๔ มีเสาระเนียดสําเร็จ
ดวยรัตนะ มีแทนมากสําเร็จดวยรัตนะตั้งไวงดงามนายินดี ทั้งมีคู
ปลูกพรรณดอกไมน้ําเปนระเบียบดี และมีธงรัตนะยกขึน้ ไว ลวน
แตงามไพโรจน พระเจดียทส่ี ําเร็จดวยรัตนะนัน้ ๆ สรางไวมีสีสุก
งามดี รุงโรจนดวยสีเหมือนดวงอาทิตยที่มรี ัศมีงาม พระสถูปของ
ดิฉันมี ๓ ดาน ดานหนึ่งดิฉนั บรรจุเต็มไปดวยหรดาล ดานหนึ่ง
ดิฉันบรรจุเต็มไปดวยมโนศิลา ดานหนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไปดวยแร
พลวง ดิฉันใหชางสรางเครื่องบูชาที่นายินดีเชนนีแ้ ลว ไดถวายทาน
แกพระสงฆผกู ลาวธรรมอันประเสริฐตามกําลัง ตลอดชั่วชีวิต ดิฉัน
กับเศรษฐีนนั้ ทํายัญเหลานั้นโดยประการทัง้ ปวงจนตลอดชีวิต แลว
ไดไปสูสุคติภพพรอมกัน เสวยสมบัติทั้งหลายในเทวดาและมนุษย
ทองเที่ยวไปกับเศรษฐีนั้น ปานประหนึ่งวาเงาติดตามไปกับตัว
ฉะนั้น ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี
ผูเปนนายกของโลก มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจมแจงในธรรม
ทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแลว ครัง้ นั้น พราหมณที่ประชุมชนสมมติวา
เปนผูดี สมบูรณดว ยความดี มั่งมีทรัพย มีอยูในพระนครพันธุมดี
แมครั้งนั้น ดิฉนั เปนพราหมณีของพราหมณนั้น มีจิตเสมอกัน
บางครั้ง พราหมณนั้นเขาไปเฝาพระมหามุนี ซึ่งประทับในหมูชน
ทรงแสดงธรรมสวนอมตบทอยู ไดฟงธรรมแลวเบิกบานใจ ไดถวาย
ผาหมผืนหนึ่ง มีผานุงผืนเดียวกลับไปถึงเรือน แลวไดบอกดิฉันวา
ดูกรนองผูมีบญ
ุ มาก เชิญอนุโมทนาเถิดผาหมฉันถวายพระพุทธเจา
แลว ขณะนั้นดิฉันประนมอัญชลีกลาวอนุโมทนาวา นายขา ผาหม
ทานถวายดีแลวแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ คงที่ พราหมณกับดิฉนั

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 250
เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ ทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญพราหมณ
ไดเปนพระเจาแผนดินในพระนครพาราณสี ครั้งนั้น ดิฉันไดเปน
พระมเหสีสูงกวาพวกพระสนม เปนที่สองของทาวเธอ ทาวเธอ
โปรดปรานดิฉัน เพราะสิเนหาเนื่องมาแตภพกอนๆ พระเจาแผนดิน
นั้นทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจา ๘ พระองค ผูกําลังเที่ยว
ไปเพื่อบิณฑบาตทรงพอพระทัย ไดถวายบิณฑบาตที่ควรแกคามาก
ครั้นแลวทรงนิมนตไว ทรงสรางมณฑปแกวประดับดวยทอง มี
ความเปลงปลั่ง อันพวกชางทองทําไว มีสว น ๑๐๐ ศอก ทาวเธอ
ทรงเลื่อมใส รับสั่งใหอาราธนาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมด แลวได
ทรงถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ซึ่งเขามาในพระราช
นิเวศน ดวยพระหัตถของพระองคเอง แมครั้งนั้น ดิฉันก็ไดถวาย
ทานนั้นรวมกันกับพระเจากาสีดิฉันมาเกิดในกาสิกคาม ในพระนคร
พาราณสีอีก พระเจากาสีกับพระภาดามาเกิดในสกุลกุฎมพี มีความ
เจริญ เพรียบพรอมดวยความสุข ดิฉันเปนภรรยาของพราหมณ
คนพี่มีวัตรในสามีเปนอยางดี นองชายของสามีดิฉัน เห็นพระ
ปจเจกพุทธเจาแลว เอาอาหารของพี่ชายถวายแกพระปจเจกพุทธเจา
เมื่อพี่ชายซึ่งเปนสามีดิฉันมาแลว บอกวาพระปจเจกพุทธเจาทาน
มิไดยินดีทาน ขณะนัน้ ดิฉันก็ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจานั้น
สามีของดิฉัน ถวายอาหารอันไมควรแกพระปจเจกพุทธเจา เวลานัน้
ดิฉันโกรธเททานของพระปจเจกพุทธเจานัน้ เสียแลว ไดใหบาตร
อันเต็มดวยเปอกตมแกพระปจเจกพุทธเจาผูคงที่นั้น ครั้งนั้น ดิฉัน
เห็นสามีมีสีหนาแสดงวามีจติ สงบในการให การรับ การไมเคารพ
และการประทุษราย จึงสลดใจมาก สามีของดิฉันรับบาตรมาแลว
เอาน้ําหอมอยางดีลางใหสะอาดดิฉันมีจิตเลื่อมใส เอาน้ําตาลกรวด
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กับเปรียงใสบาตรจนเต็มแลว ถวายพระปจเจกพุทธเจาองคนั้น
ดิฉันมีความยินดีเกิดในภพไหนๆ ก็มีรูปสวยเพราะถวายทาน แตมี
กลิ่นตัวเหม็น เพราะทําความไมดี หยาบหยามตอพระปจเจกพุทธเจา
เมื่อพระเจดียแ หงพระกัสสปธีรเจาซึ่งสามีใหสําเร็จแลว ดิฉันมี
ความยินดีไดถวายแผนอิฐทองคําอยางดีเอาแผนอิฐนั้นชุบจนเปยก
ดวยน้ําหอมที่เกิดแตเครื่องหอมสี่ชนิด จึงพนจากโทษที่มกี ลิ่นตัว
เหม็น งดงามดีทั่วสรรพางค และใหชางเอารัตนะ ๗ ประการทํา
ตะเกียง ๗ แสนดวง ใสเปรียงเต็มแลว ใหใสไสพันไสตามประทีป
ตั้งไว ๗ แถว เพื่อบูชาพระพุทธเจา ผูเปนทีพ่ ึ่งของสัตวโลก
ดวยจิตอันเลื่อมใส แมในครัง้ นั้น ดิฉันมีสว นในบุญนั้นโดยพิเศษ
สามีของดิฉันไปเกิดในแควนกาสี มีนามปรากฏวาสุมิตตะ ดิฉัน
เปนภรรยานายสุมิตตะนัน้ เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ เปนที่รัก
ของสามี ครั้งนั้น สามีของดิฉันไดถวายผาโพกศีรษะเนื้อดีแก
พระปจเจกมุนี แมดิฉันก็มีสว นแหงทานนัน้ อนุโมทนาทาน
อันอุดมสามีไปเกิดในกําเนิดแหงชาวโกลิยะในแควนกาสี ครั้งนั้น
สามีของดิฉัน พรอมกับบุตรของชาวโกลิยะ ๕๐๐ คน ไดบํารุง
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค อาราธนาพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้นใหอยูจ ําพรรษาตลอดไตรมาสแลว ไดถวายไตรจีวร
ครั้งนั้น ดิฉันเปนภรรยาแหงโกลิยบุตรคนนั้นดวยกุศลกรรมบถที่
บําเพ็ญมา โกลิยบุตรนั้นเคลือ่ นจากอัตภาพนั้นแลว เกิดเปน
พระราชาพระนามวานันทะ มีอิสริยยศมาก แมดิฉันเกิดเปนมเหสี
ของทาวเธอ เปนผูมั่งคั่งดวยกามสุขทั้งปวง พระเจานันทะนั้น
เคลื่อนจากอัตภาพนัน้ แลวเกิดเปนพระเจาพรหมทัตต เปนใหญใน
ปฐพี ครั้งนั้น ดิฉันกับพระเจาพรหมทัตต ไดอาราธนาพระปจเจก
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พุทธเจา ๕๐๐ องค ผูเปนพระโอรสแหงพระนางปทุมวดี ใหมา
อยูในพระราชอุทยานแลวบํารุงอยู และบูชาพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้นผูนิพพานแลว จนตลอดชีวิต เราทัง้ สองใหสรางเจดีย
หลายองค แลวก็บวชกัน เจริญอัปปมัญญาแลวไดไปสูพรหมโลก
จุติจากพรหมโลกแลว สามีของดิฉัน เกิดเปนพราหมณชื่อปป
ผลายนะ ที่ประเทศมหาติตถะ มารดาชื่อสุมนเทวี บิดาเปนพราหมณ
โกสิโคตร ดิฉันเกิดเปนธิดาของพราหมณนาสวากปละ มารดาชื่อ
สุจิมดี ในมัททชนบท เมืองสากลบุรีที่อุดม บิดาของดิฉันหลอรูป
ดิฉันดวยแทงทองคําแลว ถวายรูปหลอแกพระพุทธกัสสปผูเวนจาก
กามคุณ พราหมณปปผลายนะนั้นเปนหนุม ไปตรวจดูการงานใน
กาลบางครั้ง เห็นสัตวทั้งหลายที่ถูกกาเปนตนกัดกินแลวสลดใจ
ครั้งนั้นดิฉันเห็นน้ํามันงาทีม่ ีในเรือน เอาออกผึ่งแดด มีเหลาหนอน
อาศัยกินแลว ไดความสลดใจ ครั้งนั้นปปผลายนพราหมณ ออก
บวชแลว ดิฉันก็บวชตาม อยูใ นสํานักปริพาชก ๕ ป เมื่อพระนาง
โคตมี ผูเปนพระมาตุจฉาบํารุพระพิชิตมารมาทรงผนวชแลว ดิฉัน
เขาไปหาทาน ตอมา พระพุทธเจาโปรดสั่งสอนแลวไมนานเทาไร
ก็ไดบรรลุอรหัตผล ไดอุทานวานาชม เรามีพระกัสสปเถระผูมีสิริ
เปนกัลยาณมิตร พระกัสสปเถระเปนบุตรทายาทแหงพระพุทธเจา
มีจิตตั้งมั่นดีรปู ุพเพนิวาสญาณ เห็นสวรรคและอบาย ลุถึงแลวซึ่ง
ความสิ้นชาติ เปนมุนีอยูจ บอภิญญา เปนพราหมณมีไตรวิชชาดวย
วิชชา ๓ นี้ ดิฉนั ชื่อภัททกาปลานีก็เหมือนกันไดไตรวิชชาละ
มัจจุราช ทรงรางกายเปนที่สุดนี้ ชนะมารพรอมทั้งพลมารแลว เรา
ทั้งสองเห็นโทษในโลกแลวออกบวชกัน เปนผูหมดอาสวะ ทรมาน
เสร็จแลว มีความเย็น ดับสนิทแลว ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
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พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภัททกปลานีภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบภัททกาปลานีเถริยาปทาน.
ยโสธราเถริยาปทานที่ ๘
วาดวยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี
[๑๖๘] ดิฉันมีฤทธิ์มาก มีปญญามาก มีภิกษุณี ๑,๑๐๐ องค เปนบริวาร
เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา ถวายอภิวาทแลวเห็นลายลักษณกงจักร
ของพระศาสดา แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ไดกราบทูลวา
หมอมฉันมีอายุ ๗๘ ป ลวงเขาปจฉิมวัยแลว ถึงความเปนผูมีกาย
เงื้อมลงแลวขอกราบทูลลาพระมหามุนี หมอมฉันมีวยั แก มีชีวติ
นอย จักละพระองคไป มีที่พงึ่ ของตนไดทําแลว มีมรณะใกลเขามา
ในวัยหลัง ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้
มิไดมีชาติ ชรา พยาธิและมรณะ จักไปสูนพิ พานที่ไมมีปจ จัยปรุงแตง
เปนบุรีอันไมมีความแก ความตายและไมมีภัย บริษัทเขาเฝาพระองค
อยู รูจักความผิด ขอประทานโทษ ณ ที่เฉพาะพระพักตรพระองค
เมื่อหมอมฉันทองเที่ยวไปในสงสาร หากมีความพลั้งพลาดใน
พระองค ขอพระองคทรงโปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด.
พระมีผูพระภาคตรัสวา
ดูกรทานผูปฏิบัติตามคําสอนของเรา ทานจงแสดงฤทธิ์ และตัดความ
สงสัยของบริษัททั้งปวงในศาสนาเถิด.
พระยโสธราเถรีกราบทูลวา
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันชื่อยโสธราเปนปชาบดีของพระองค
เมื่อยังทรงครองอาคารวิสัย เกิดในศากยสกุลตั้งอยูในองคสมบัติ

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 254
ของหญิง ประเสริฐกวาหญิง ๑๖๙,๐๐๐ นาง ขาแตพระมหาวีรเจา
หมอมฉันเมื่ออยูในพระราชวังของพระองค เปนประธานเปนใหญ
กวาหญิงทั้งปวง สมบูรณดว ยรูปสมบัติ และอาจารสมบัติ
ดํารงอยูในความเจริญทุกสมัย นารีทั้งมวลยอมเคารพหมอมฉัน
เหมือนพวกมนุษยเคารพเทวดา ฉะนั้น หมอมฉันเปนประมุข
แหงนางกัญญาหนึ่งพัน ในราชพระนิเวศนของพระศากยบุตร นาง
กัญญาเหลานัน้ รวมสุขรวมทุกขกัน ปานประหนึ่งวาพวกเทวดาใน
นันทวัน ฉะนัน้ หมอมฉันเปนบัณฑิต ลวงกามธาตุดวยรูปธาตุ
มิไดมีใครๆ มีรูปเหมือนรูปของหมอมฉัน เวนแตพระองคผูเปน
นายกของโลก หมอมฉันขอภิวาทพระสัมพุทธเจาแลว จักแสดง
ฤทธิ์ถวาย พระยโสธราเถรี แสดงฤทธิ์ชนิดตางๆ มากมาย
แสดงกายเทาภูเขาจักรวาล แสดงศีรษะเทาอุตรกุรุทวีป แสดงแขน
สองขางเทาทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเปนตนหวาประจําทวีปมีกิ่ง
ดานใตมีลูกเปนพวง กิ่งตางๆ ก็มีลูกดก แสดงดวงจันทร และ
ดวงอาทิตยเปนนัยนตา แสดงเขาสุเมรุเปนกระหมอมแสดงเขา
จักรวาลเปนหนา เอาตนหวาพรอมทั้งรากทําเปนพัดเดินเขาไป
เฝาถวายบังคมพระศาสดาผูเปนนายกของโลกแสดงเพศชาง เพศมา
ภูเขา และทะเล ดวงจันทร ดวงอาทิตย เขาสุเมรุ และเพศทาว
สักกเทวราช กราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ หมอมฉัน
ผูชื่อวายโสธรา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท พระเถรีเอาดอกไม
ปดพันโลกธาตุไว และนิรมิตเปนเพศพรหมแสดงสุญญตธรรมอยู
กราบทูลวา ขาแตพระวีรเจาผูม ีพระจักษุ หมอมฉันผูชื่อวายโสธรา
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์
มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ ยอม
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รูปุพเพนิวาสญาณ และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวง
หมดสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉัน
มีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณเกิดขึ้นในสํานักของ
พระองค ความพรอมเพรียงแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูเปนนาถะ
ของโลก พระองคทรงแสดงดีแลว ขาแตพระมหามุนี อธิการเปน
อันมากของหมอมฉันยอมเปนไปเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต
พระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคพึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของ
หมอมฉันเถิดขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันสั่งสมบุญไวเพื่อ
ประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันงดเวน
อนาจารในสถานที่ไมควร แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชนแก
พระองคได ขาแตพระมหามุนี พระองคประทานหมอมฉันเพื่อให
เปนภรรยาผูอนื่ หลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชนแกพระองค หมอม
ฉันมิไดเสียใจในเรื่องนั้นเลย ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน
หมอมฉันเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกัป เพือ่ ประโยชนแกพระองค
หมอมฉันมิไดเสียใจในเรื่องนั้นเลย ขาแตพระมหามุนี พระองค
ประทานหมอมฉันเพื่อประโยชนเปนอาหารหลายพันโกฏิกัป หมอม
ฉันมิไดเสียใจในเรื่องนั้นเลย หมอมฉันบริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป
ประชุมชนจักทําการพนจากภัย ก็ยอมสละชีวิตของหมอมฉันให
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันยอมไมเคยหวงเครื่องประดับและผา
นานาชนิดซึ่งอยูที่ตัว และภัณฑะคือตัวหญิง เพื่อประโยชนแก
พระองค ขาแตพระมหามุนมิ หาวีรเจา ทรัพย ขาวเปลือกปจจัย
เครื่องบริจาค บาน นิคม ไรนา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี
ภรรยา มากมายนับไมถวน พระองคทรงบริจาคแลวเพื่อประโยชน
แกพระองค (พระองคตรัสบอกหมอมฉันวา) เรายอมใหทานกะพวก
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ยาจก เมื่อเราใหทานอันอุดม เรายอมไมเห็นหมอมฉันเสียใจ ขาแต
พระมหามุนี หมอมฉันยอมรับทุกขมากมายหลายอยางจนนับไมถวน
ในสงสารเปนอเนกเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนี
หมอมฉันไดรบั สุขยอมอนุโมทนา และในคราวที่ไดรับทุกขก็ไม
เสียใจ เปนผูยนิ ดีแลวในที่ทกุ แหงเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต
พระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดยมรรคาอันสมควร
เสวยสุขและทุกขแลว ไดบรรลุซึ่งพระโพธิญาณ หมอมฉันไดรวม
มาเปนอันมาก กับพระสัมพุทธเจาพระนามวาโคดมผูเปนนายกของ
โลก เปนเทพผูประเสริฐ พระองคก็ไดรว มมาเปนอันมาก กับพระ
สัมพุทธเจาพระองคอื่นๆ ผูเปนนาถะของโลก ขาแตพระมหามุนี
อธิการของหมอมฉันมีมากเพื่อประโยชนแกพระองค หมอมฉันเมื่อ
แสวงหาพุทธธรรมอยูก็ไดเปนบริจาริกาผูรับใชของพระองค ในสี่
อสงไขยแสนกัป พระมหาวีรเจาพระนามวาทีปงกร ผูเปนนายก
ของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว ประชาชนในปจจันตประเทศ มีจิตใจ
ยินดีนิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกันแผวถางหนทางสําหรับเปน
ที่เสด็จพระพุทธดําเนิน ณ กาลครั้งนั้น พระองคเปนพราหมณ
นามวาสุเมธ ตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจาผูทรงเห็นธรรม
ทั้งปวง หมอมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ เปนหญิงสาวมีนามวา
สุมิตตาเขาไปสูสมาคม ถือดอกบัวไป ๘ กํา เพื่อบูชาพระศาสดา
แตไดถวายพระองคผูเปนฤาษีอุดม ในทามกลางประชุมชน ครั้งนั้น
หมอมฉันไดเห็นพระองคประกอบสุภกิจอยูนาน มีความกรุณา เมื่อ
ฤาษีนั้นเดินเลยไปแลวยังดึงใจหมอมฉันใหนิยม จึงไดสาํ คัญวา
ชีวิตของเรามีผล ครั้งนั้น หมอมฉันเห็นความพยายามของพระองค
นั้นมีผลจึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษี ดวยบุญที่ทํามากอน
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แมจิตของหมอมฉันก็เลื่อมใสในพระสัมพุทธเจา หมอมฉันยิ่งมีจิต
เลื่อมใสในพระองคผูเปนฤาษีมีมนัสสูง มิไดเห็นสิ่งอื่นที่ควรถวาย
จึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษีพรอมดวยกลาววา ขาแต
พระฤาษี ดอกบัว ๕ กํา จงมีแกทาน ดอกบัว ๓ กํา จงมีแกดิฉัน
ขาแตทานพระฤาษีดอกบัวเหลานั้นจงมีเสมอกับดวยทานนั้น เพื่อ
ประโยชนแกโพธิญาณของทาน
จบภาณวารที่ ๔.
สุเมธฤาษีรับดอกบัว แลวบูชาพระพุทธทีปง กร ผูแสวงหาคุณธรรม
ใหญ มีบริวาร ยศมาก เสด็จดําเนินมาในทามกลางประชุมชน เพื่อ
ประโยชนแกโพธิญาณ พระมหามุนีมหาวีรเจาทีปง กร ทอดพระเนตร
เห็นสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูงแลว ทรงพยากรณในทามกลางประชุมชน
ขาแตพระมหามุนีในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ พระมหามุนี
ทีปงกรทรงพยากรณกรรมของหมอมฉันอันเปนกรรมตรงวา ดูกรฤาษี
ผูใหญ อุบาสิกาผูนี้ จักเปนผูม ีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรมเสมอกัน
ทํากุศลรวมกัน เปนที่รักของบุญกรรม เพื่อประโยชนแกทาน นาดู
นาชม นารักยิง่ นาชอบใจ มีวาจาออนหวาน จักเปนธรรมทายาท
ผูมีฤทธิ์ของทาน อุบาสิกานี้ จักรักษากุศลธรรมทั้งหลายเหมือนพวก
เจาของทรัพย รักษาทรัพยที่เก็บไวเองในคลัง ฉะนั้น ประชาชนจะ
อนุเคราะห อุบาสิกาผูที่เปนที่รักของทานนั้น อุบาสิกานีจ้ ักมีบารมี
เต็ม จักละกิเลสไดดังราชสีหล ะกรง แลวจักบรรลุโพธิญาณ
ในกัปอันประมาณมิไดแตกปั นี้ พระพุทธเจาทรงพยากรณหมอมฉัน
ดวยพระวาจาใด หมอมฉันเมื่ออนุโมทนาพระวาจานั้น เปนผูทํา
กรณียกิจอยางนี้ หมอมฉันยังจิตใหเลื่อมใสในกุศลกรรมที่ไดทําไว
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แลวนั้น ไดเสวยผลในกําเนิดเทวดาและมนุษยมากมาย ไดเสวย
สุขและทุกขในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง
หมอมฉันเกิดในศากยสกุล มีรูปสมบัติ มีโภคสมบัติ มียศ มีศีล
สมบูรณดวยองคสมบัติทั้งปวง ไดรับสักการะอยางยิ่งในสกุล
ทั้งหลาย มีลาภ สรรเสริญและสักการะ พรั่งพรอมไปดวยโลกธรรม
มีจิตไมประกอบดวยทุกข ไมมีภัยแตที่ไหนๆ สมจริงตามพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคตรัสวา ในกาลนั้นยโสธรานารีผูมีเพียร แสดง
อุปการะทั้งภายในพระราชฐานและแกพวกเจาในพระนคร มีอุปการะ
ทั้งในยามสุขและยามทุกข เปนผูบอกประโยชนใหและทําความ
อนุเคราะห หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแลวแกพระพุทธเจา หา
รอยโกฏิและพระพุทธเจาเการอยโกฏิ ขาแตพระมหาราช ขอพระองค
ทรงสดับอธิการเปนอันมากของหมอมฉัน หมอมฉันยังมหาทานให
เปนไป แกพระพุทธเจารอยสิบเอ็ดโกฏิ ซึ่งเปนนายกผูเลิศของโลก
ขาแตพระมหาราช ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจา
รอยยี่สิบโกฏิ และแกพระพุทธเจารอยสามสิบโกฏิ ... หมอมฉันยัง
มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจารอยสี่สิบโกฏิและแกพระพุทธเจา
รอยหาสิบโกฏิ ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป แกพระพุทธเจา
รอยหกสิบโกฏิ และแกพระพุทธเจารอยเจ็ดสิบโกฏิ ... หมอมฉันยัง
มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจารอยแปดสิบโกฏิ และแกพระ
พุทธเจารอยเกาสิบโกฏิ ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ
พุทธเจาแสนโกฏิ ซึ่งเปนนายกผูประเสริฐของโลก ... หมอมฉันยัง
มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจาเกาพันโกฏิ และแกพระพุทธเจา
อื่นอีกซึ่งเปนนายกของโลก ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแก
พระพุทธเจาแสนโกฏิ และแกพระพุทธเจาแปดสิบหาโกฏิแก
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พระพุทธเจารอยแปดสิบหาโกฏิ แกพระพุทธเจายี่สิบเจ็ดโกฏิ ...
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป แกพระปจเจกพุทธเจาผูป ราศจาก
ราคะ มีแปดโกฏิเปนที่สุด ขาแตพระมหาราช ... หมอมฉันยัง
มหาทานใหเปนไปแกพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน เปนพระพุทธ
สาวกมาก นับไมถวน ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงทรงฟง
อธิการเปนอันมากของหมอมฉัน แตหมอมฉัน หมอมฉันยัง
มหาทานใหเปนไปแลวแกพระพุทธเจาผูทรงประพฤติธรรมทั้งหลาย
และพระอริยสงฆผูประพฤติในสัทธรรม ในกาลทั้งปวง ดวย
ประการอยางนี้ บุคคลผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหนา ควรประพฤติธรรมใหเปนสุจริต ไมควรประพฤติ
ธรรมใหเปนทุจริต เพราะบุคคลผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา หมอมฉันเบื่อหนายในสงสาร จึงออกบวช
พรอมดวยบริวารชนพันหนึง่ ครั้นบวชแลวก็หมดกังวล ละอาคาร
สถานแลวออกบวช ยังไมทนั ถึงครึ่งเดือนก็ไดบรรลุจตุราริยสัจ
คนเปนอันมากนําจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปจจัยเขามา
ถวาย เหมือนลูกคลื่นในทะเล ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระ
พุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว หมอมฉันไดรับทุกขวิบัติมากอยาง
และสุขสมบัติมากอยางเชนนี้ ถึงพรอมแลวซึ่งความเปนผูบริสุทธิ์
สมบูรณดวยคุณทั้งปวง บุคคลผูถวายตนของตนแกพระพุทธเจาผู
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพื่อประโยชนแกบุญ ก็ยอมพรั่งพรอมไป
ดวยสหาย ลุถงึ นิพพานบทอันเปนอสังขตะ กรรมทั้งปวงสวนอดีต
ปจจุบันและอนาคต ของหมอมฉันหมดสิน้ ไปแลว ขาแตพระองค
ผูมีพระจักษุ หมอมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาท.
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ทราบวา ทานพระยโสธราภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้เฉพาะพระพักตรผูมีพระภาค ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบยโสธราเถริยาปทาน.
อปทานแหงพระเถรีหนึ่งหมืน่ ที่ ๙
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นรูป
[๑๖๙] ในสื่อสงไขยแสนกัป พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวา
ทีปงกร เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระพุทธทีปงกรมหาวีรเจาผูเปนนายกชั้น
พิเศษ ทรงพยากรณวา สุเมธบัณฑิตกับนางสุมิตตามีสุขและทุกข
รวมกัน เมื่อเสด็จเที่ยวทรงดูโลกกับทั้งเทวโลก เสด็จเขามาสู
สมาคมแหงหมอมฉันทั้งหลาย ในการทรงพยากรณสุเมธบัณฑิต
และนางสุมิตตานั้นสุเมธบัณฑิตยอมเปนใหญกวาชนทัง้ ปวงใน
สมาคมอนาคตแหงหมอมฉันทั้งหลาย ภรรยาทั้งหมด กลาววาจา
เปนที่รักเปนทีพ่ อใจแหงทาน ขาแตพระมหามุนี ทานศีลทั้งปวงและ
ภาวนาที่บําเพ็ญดีแลว ทานทั้งปวงนี้ คือ ของหอม ดอกไม เครื่อง
ไลทา ประทีป และทานวัตถุอันสําเร็จดวยรัตนะ หมอมฉัน
ทั้งหลายบริจาคแลวตลอดกาลนาน ขาแตพระมหามุนี ฐานะอยางใด
อยางหนึ่ง หมอมฉันทั้งหลายปรารถนาไวแลวทานทั้งปวงบริจาคแลว
ขาแตพระมหามุนี กุศลกรรมอยางอื่นและวัตถุเครื่องบริโภคเปน
ของมนุษย หมอมฉันทั้งหลายทําไวแลว หมอมฉันทั้งหลายบริจาค
ทานทั้งปวงในพระมหามุนตี ลอดกาลนาน บุญเปนอันมากหมอมฉัน
ทั้งหลายทําแลวในสงสารมีชาติเปนอเนก หมอมฉันทั้งหลายได
เสวยความเปนอิสระ ทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ในภพนี้
ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉันเกิดแลวในนิเวศนแหงพระศากยบุตร
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พวกสตรีเกิดแลวในสกุลตางๆ งดงามดังนางฟา มีวรรณะเปนที่
ชอบใจหมอมฉันทั้งหลายมีลาภเปนอยางเลิศถึงยศแลวไดรับบูชา
สักการะแตชนทั้งปวง หมอมฉันทั้งหลายไดอันนปานาหาร ประชุมชน
นับถือเสมอไป ละอาคารสถานแลวออกบวช ยังไมทนั ถึงครึ่งเดือน
ก็ไดถึงแลวซึ่งความดับทุกขทั้งหมดดวยกัน หมอมฉันทัง้ หลายได
ขาว น้ํา ผา เสนาสนะและสรรพปจจัยที่พวกทายกทายิกานําเขา
มาสักการะบูชาเสมอไป หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนา หมอมฉันทั้งหลายทําเสร็จแลว.
ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหมื่นมีพระยโสธราเถรีเปนประธาน ไดกลาวคาถาเหลานี้
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้แล.
จบอปทานแหงพระเถรีหนึ่งหมื่น.
อปทานแหงพระเถรีหนึ่งหมืน่ แปดพันที่ ๑๐
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป
[๑๗๐] ภิกษุณที ี่มีสมภพในศากิยสกุล ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรีเปน
ประธาน เขาเฝาพระสัมพุทธเจา ภิกษุณีทงั้ ๑๘,๐๐๐ ลวนแตผูมี
ฤทธิ์ ถวายบังคมพระยุคบาทแหงพระมุนี ไดกราบทูลตามกําลังวา
ขาแตพระมหามุนีผูนายก หมอมฉันทั้งหลายมีชาติ ชรา พยาธิและ
มรณะสิ้นแลว ยอมถึงอมตบทอันสงบไมมีอาสวะ ขาแตพระมหา
มุนีผูเปนนายกชั้นพิเศษประชาชนยอมรูความผิด คือ ความพลั้ง
พลาดที่มีในกอนของหมอมฉัน ทั้งปวง ขอพระองคโปรดประทาน
โทษแกหมอมฉันทั้งหลายเถิด.
พระบรมศาสดาตรัสวา
ทานทั้งหลายเปนผูปฏิบัติตามคําสั่งสอนของเรา จงแสดงฤทธิ์และ
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ตัดความสงสัยของบริษัททั้งมวลเถิดฯ
ขาแตพระมหาวีรเจา พระยโสธราเถรีผูเปนปชาบดีแหงพระองค
เมื่อยังดํารงอยูใ นอคารวิสัย เปนที่พอพระทัยนารัก นาชมทุกอยาง
เปนหัวหนาแหงสตรี ๑๙๖,๐๐๐ ขาแตพระองคผูมีความเพียร
หมอมฉันทั้งหลายนั้นเปนอิสระกวาสตรีทงั้ สิ้น สมบูรณดวยรูป
สมาบัติและอาจารสมบัติ ดํารงอยูในความเจริญ มีวาจาเปนที่รัก
สตรีทั้งปวงยอมเคารพเหมือนพวกมนุษยเคารพเทวดา สตรีที่มี
สมภพในศากิยวงศ ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรี เปนประมุขเปน
ใหญ ขาแตพระมหามุนี พระยโสธราเถรีลวงกามธาตุ ดํารงอยู
ในรูปธาตุ สตรีหนึ่งพันมิไดมีคนไหนมีรูปเหมือนพระเถรีนั้น ทาน
พระยโสธราเถรีจงถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจาแสดงฤทธิ์ถวายเถิด
ภิกษุณีมีพระยโสธราเถรีเปนตนนั้นแสดงฤทธิ์ชนิดตางๆ เปน
อันมาก แสดงกายเทาภูเขาจักรวาล แสดงศีรษะเทาอุตรกุรุทวีป
แสดงแขนสองขางเทาทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเปนตนหวาประจํา
ทวีป มีกิ่งดานใตมีลูกเปนพวงกิ่งตางๆ มีลูกดก แสดงดวงจันทร
ดวงอาทิตยเปนนัยนตา แสดงเขาสุเมรุเปนกระหมอม แสดงเขา
จักรวาลเปนหนาเอาตนหวาพรอมทั้งรากเดินพัดเขามาถวายบังคม
พระโลกนายกแสดงเพศชาง เพศมา ภูเขา ทะเล ดวงจันทร
ดวงอาทิตย เขาสุเมรุและเพศทาวสักกเทวราช ขาแตพระวีรเจาผูมี
พระจักษุ เปนนายกของนรชน พระยโสธราเถรีและหมอมฉัน
ทั้งหลาย ขอถวายบังคมพระยุคลบาท เปนผูสําเร็จแลวดวยกุศล
ธรรมที่อบรมมานานเพื่อพระองค ขาแตพระมหามุนหี มอมฉัน
ทั้งหลายเปนผูม ีความชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ
มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอนั
หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก
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ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉันทั้งหลายมีญาณในอรรถะ ธรรมะ
นิรุติและปฏิญาณเกิดขึ้นแลวในสํานักของพระองค หมอมฉัน
ทั้งหลายแสดงความสมาคมแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูเปนนาถะ
ของโลกแตขาพระมหามุนี อธิการเปนอันมากของหมอมฉันทั้งหลาย
ยอมเปนประโยชนแกพระองค ขอพระองคทรงระลึกถึงกุศลกรรม
เกาของหมอมฉันทั้งหลายเถิด ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉัน
ทั้งหลายสั่งสมบุญ ก็เพื่อประโยชนแกพระองคหมอมฉันทั้งหลาย
งดเวนอนาจารในสถานที่ไมควร แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน
พระองค ขาแตพระมหามุนพี ระองคประทานหมอมฉันทั้งหลาย
เพื่อตองการใหเปนภรรยาของผูอื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชน
แกพระองค หมอมฉันทั้งหลายมิไดเสียใจ ขาแตพระมหามุนี
พระองคประทานหมอมฉันทั้งหลายเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกับ เพื่อ
ประโยชนแกพระองค หมอมฉันทั้งหลายมิไดเสียใจในเรื่องนี้เลย
ขาแตพระมหามุนี พระองคประทานหมอมฉันทั้งหลาย เพื่อ
ประโยชนเปนอาหารหลายพันโกฏิกัป เพื่อประโยชนแกพระองค
หมอมฉันทั้งหลาย มิไดเสียใจในเรื่องนีเ้ ลยหมอมฉันทั้งหลายยอม
สละชีวิต ทําความพนภัยหลายพันโกฏิกัป ขาแตพระมหามุนี
หมอมฉันทั้งหลายไมเคยหวงเครื่องประดับ และผามากชนิดซึ่งอยูที่
ตัว และภัณฑะคือ ตัวหญิงเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต
พระมหามุนีมหาวีรเจา ทรัพย ขาวเปลือก ปจจัยเครื่องบริจาค บาน
นิคม นา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี ภรรยา มากนับไม
ถวน พระองคทรงบริจาคแลว เพื่อประโยชนแกพระองค พระองค
ตรัสบอกหมอมฉันทั้งหลายวา เราทั้งหลายจักใหทานกะพวกยาจก
เมื่อเราใหทานอันอุดมเราทั้งหลายก็ไมเห็นความเสียใจกัน ขาแต
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พระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลายยอมรับทุกขมากมายหลายอยาง
นับไมถวน ในสงสารเปนอเนก เพื่อประโยชนแกพระองค
หมอมฉันทั้งหลายไดรับความสุข ยอมอนุโมทนา และในคราวได
รับทุกขก็ไมเสียใจ เปนผูยินดีแลวในที่ทุกแหง เพื่อประโยชนแก
พระองค ขาแตพระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดย
มรรคาอันสมควรเสวยสุขทุกขแลว ไดบรรลุซึ่งโพธิญาณ หมอมฉัน
ทั้งหลายไดรว มกับพระสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม ผูเปนนายก
ของโลก เปนเทพผูประเสริฐ มาเปนอันมาก พระองคกไ็ ดรวมกับ
พระสัมพุทธเจาพระองคอื่นๆ ผูเปนนาถะของโลกมาเปนอันมาก
ขาแตพระมหาวีรเจา อธิการของหมอมฉันทั้งหลายมีมากเพื่อ
ประโยชนแกพระองค เมื่อพระองคทรงแสวงหาพุทธธรรมอยู
หมอมฉันทั้งหลายก็ยอมเปนบริจาริการับใชพระองค ในสี่อสงไขย
แสนกัป พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร เปนพระมหาวีระ เปน
นายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว ประชาชนในปจจันตประเทศ
มีใจยินดี นิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกันแผวถางหนทางเปนที่
เสด็จพระพุทธดําเนิน กาลครั้งนั้น พระองคเปนพราหมณนามวา
สุเมธตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจาผูท รงเห็นธรรมทั้งปวง
คราวนั้น หมอมฉันทุกคนมีสมภพในสกุลพราหมณ ถือดอกบัว
เปนอันมากนําไปสูสมาคม สมัยนั้น พระพุทธเจาทีปงกรผูมีบริวาร
ยศมาก เปนพระมหาวีระทรงพยากรณสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง
เมื่อพระพุทธทีปงกรกําลังทรงประกาศกรรมของสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง
แผนดินหวัน่ ไหวสะเทื้อนสะทานไปในโลกพรอมทั้งเทวโลก พวก
เทพกัญญา มนุษย และหมอมฉันทั้งหลายกับทั้งเทวดา พากัน
บูชาพระองคผูเปนสุเมธฤาษีดวยสิ่งของที่ควรบูชาตางๆ แลวก็
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ปรารถนา พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ทรงพยากรณแกเขา
เหลานั้นวา ในวันนี้ ชนเหลาใดมีความปรารถนา ชนเหลานั้น
จักมีในทีเ่ ฉพาะหนาในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้พระพุทธเจาทรง
พยากรณหมอมฉันทั้งหลาย ดวยพระวาจาใดหมอมฉันทัง้ หลาย
เมื่ออนุโมทนาพระวาจานั้นเปนผูทํากรณียกิจอยางนี้ หมอมฉัน
ทั้งหลายยังจิตใหเลื่อมใสในกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนัน้ จึงไดเสวย
สมบัติในกําเนิดเทวดาและมนุษยนับไมถวน ครั้นไดเสวยสุขและ
ทุกขในเทวดาและมนุษยแลว ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง จึงมาเกิดใน
ศากิยสกุล มีรปู สมบัติ โภคสมบัติ ยศและศีล สมบูรณดวยองค
สมบัติทั้งปวงไดรับสักการะอยางยิ่งในสกุลทั้งหลาย มีลาภ สรรเสริญ
และสักการะ พรั่งพรอมไปดวยโลกธรรม มีจิตไมประกอบดวยทุกข
ไมมีภัยแตที่ไหนๆ สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสวา
ในกาลนัน้ ยโสธรานารี แสดงอุปการะทั้งในภายในราชฐานและแก
พวกเจาในพระนคร มีอุปการะทั้งในยามสุขและในยามทุกข เปนผู
บอกประโยชนใหและทําความอนุเคราะห ควรประพฤติธรรมใหเปน
สุจริตไมควรประพฤติธรรมใหเปนทุจริต เพราะวาบุคคลผูประพฤติ
ธรรม ยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา หมอมฉันทั้งหลาย
ละอคารสถานออกบวช ยังไมทันถึงครึ่งเดือนก็บรรลุจตุราริยสัจ
คนเปนอันมากนําจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปจจัยมา
ถวาย เหมือลูกคลื่นในทะเล หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ... พระพุทธศาสนา หมอมฉันทั้งหลายไดทําเสร็จแลว หมอมฉันทั้งหลายไดทุกขวิบัติมากอยาง และสุขสมบัติก็มากอยางเชนนี้
ถึงพรอมแลว ซึ่งความเปนผูบริสุทธิ์ สมบูรณดวยคุณทั้งปวง บุคคล
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ผูถวายตนของตนแกพระเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพือ่ ประโยชน
แกบุญ ก็ยอมพรั่งพรอมไปดวยสหาย ลุถงึ นิพพานบทเปนอสังขตะ
กรรมทั้งปวงสวนอดีตปจจุบนั และอนาคตของหมอมฉันทั้งหลาย
หมดสิ้นไปแลว ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ หมอมฉันทัง้ หลาย
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท.
พระพุทธเจาตรัสวา
เมื่อเธอทั้งหลายบอกลาเพื่อจะนิพพาน เราจะกลาวอะไรใหยิ่งกะเธอ
ทั้งหลายเลา บุคคลที่เปนทาสที่นับวาสัตวก็ลุถึงอมตบทแลว.
ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหมื่นแปดพันมีพระยโสธราเถรีเปนหัวหนา ไดกลาวคาถาเหลานี้
ในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนีแ้ ล ฯ
จบอปทานแหงพระเถรีหนึ่งหมื่นแปดพัน.
รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน ๒. กิสาโคตมีเถริยาปทาน ๓. ธรรมทินนาเถริยาปทาน
๔. สกุลาเถริยาปทาน ๕. นันทาเถริยาปทาน ๖. โสณาเถริยาปทาน ๗. ภัททกาปลานี
เถริยาปทาน ๘. ยโสธราเถริยาปทาน ๙. ทสสหัสสเถริยาปทาน ๑๐. อัฏฐารสเถรีสหัสสาน
มาปทาน บัณฑิตคํานวณคาถาได ๔๗๘ คาถา.
จบกุณฑลเกสวรรคที่ ๓
----------------
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ขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔
อปทานแหงพระเถรีที่เคยเปนขัตติยกัญญา
หมื่นแปดพันที่ ๑
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป
[๑๗๑] ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายมีภพทั้งปวงสิ้นไปแลว ปลด
เปลื้องที่ตอแหงภพแลว มิไดมีอาสวะทั้งปวงเลย ขอกราบทูลวา
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายมีกรรมเกา สวนกุศลทุกอยาง
บําเพ็ญไวดีแลว วัตถุเครื่องบริโภคก็ใหแลวเพื่อประโยชนแก
พระองค ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายบําเพ็ญกุศลกรรม
ถวายเครื่องบริโภคแกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ
พระสาวกทั้งหลายเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนี
หมอมฉันทั้งหลายมีกรรมอยางสูงและอยางต่ําบําเพ็ญดีแลว แกภิกษุ
ทั้งหลายมีกรรมเกาทั้งสวนสูงทั้งสวนต่ําทําไวแลว หมอมฉัน
ทั้งหลายอันกรรมเดิม ที่เปนกุศลนั้นนั่นแหละเตือนแลว เปนผู
พรั่งพรอมไปดวยกุศลกรรม ลวงวิบัติของมนุษยแลว มาเกิดใน
สกุลกษัตริย เพราะหมอมฉันทั้งหลายรวมกอสรางกรรมโดยชาติ
เดียวกันจึงไดมาเกิดมีสมภพในตระกูลกษัตริยรวมกัน ในภพหลัง
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลายเปนผูมีรูปสมบัติ มีโภค
สมบัติ มีลาภสักการะ อันมหาชนบูชาแลว ณ ภายในบุรี เหมือน
นันทนวันของทวยเทพ หมอมฉันทั้งหลายเบื่อหนายจึงพากันออก
บวชเปนภิกษุณี มีอุปาทานอยูสองสามวัน ก็บรรลุถึงความดับ
ทุกขทั้งหมดดวยกัน หมอมฉันทั้งหลาย อันชนเปนอันมากนําจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะเภสัชปจจัยเขามาสักการะบูชาแลว หมอมฉัน
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ทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาหมอมฉันทั้งหลาย
ไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ภิกษุณีผูเคยเปนขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ มีพระยสวดีเถรีเปนหัวหนา ไดกลาว
คาถานี้เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้แล.
จบอปทานแหงพระเถรีพระธิดากษัตริย ๑๘,๐๐๐.
อปทานแหงพระเถรีบุตรีพราหมณ
แปดหมืน่ สี่พนั ที่ ๒
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีแปดหมื่นสี่พันรูป
[๑๗๒] ขาแตพระมุนี หมอมฉันทั้งหลายมีสมภพในสกุลพราหมณจํานวน
๘๔,๐๐๐ มีมือและเทาละเอียดออน เกิดในศาสนาของพระองค
ขาแตพระมหามุนี หญิงที่เกิดในเวสสสกุล และสุททสกุล เทวดา
นาค กินนร และที่อยูในทวีปทั้งสี่มีมาก เกิดในศาสนาของพระองค
หญิงบางพวกบวชแลว มีความเห็นธรรมทั้งปวงก็มีมาก พวกเทวดา
กินนร นาค จักตรัสรูในอนาคต ชนทั้งหลายไดเสวยเกียรติยศ
ทั้งปวง มั่งคั่งดวยสรรพสมบัติไดความเลือ่ มใสในพระองค จักตรัส
รูในอนาคต ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ สวนหมอมฉัน
ทั้งหลายเกิดในสกุลพราหมณ เปนธิดาของพราหมณ เปนผูมีโชคดี
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หมอมฉันทั้งหลายกําจัดภพทัง้ หมดแลว
ถอนตัณหาอันเปนรากเงาขึ้นแลว ตัดอนุสยั ขาดแลว ทําลายสังขาร
คือบุญหมดแลว หมอมฉันทัง้ ปวงมีสมาธิเปนโคจรชํานาญใน
สมาบัติ จักอยูด วยฌานและความยินดีในธรรมทุกเมื่อ ขาแตพระ
องคผูนายก หมอมฉันทั้งหลายยังตัณหาทีน่ ําไปสูภพ อวิชชา และ
แมสังขารใหสิ้นไปแลว บรรลุถึงบทที่แสนยากจะเห็นไดแลว
ทราบอยู.
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พระผูมีพระภาคตรัสวา
ทานทั้งปวงมีอุปการะแกเราผูเดินทางไกลตลอดกาลนานมา จงตัด
ความสงสัยของบริษัทสี่แลวจึงถึงความดับทุกขเถิด.
พระเถรีเหลานั้น ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระมุนแี ลวแสดง
ฤทธิ์ตางๆ บางพวกแสดงแสงสวาง บางพวกแสดงมืด บางพวก
แสดงพระจันทร พระอาทิตย บางพวกแสดงทะเล พรอมดวยปลา
บางพวกแสดงเขาสิเนรุ บางพวกแสดงเขาสัตตบริภัณฑ บางพวก
แสดงตนปาริฉัตตกะ บางพวกแสดงภพดาวดึงส บางพวกแสดง
ภพยามาดวยฤทธิ์บางพวกแสดงเปนเทวดาชาวดุสิต บางพวกแสดง
เปนเทวดาชาวนิมมานรดี บางพวกแสดงเปนเทวดาชาวปรนิมมิต
วสวัตดีมีอิสระมาก บางพวกแสดงเปนพรหม บางพวกแสดงที่
จงกรมอันควรแกคามาก บางพวกนิรมิตเพศเปนพรหมแสดง
สุญญตธรรม พระเถรีทั้งปวงครั้นแสดงฤทธิ์มีชนิดตางๆ แลวก็
แสดงกําลังถวายพระศาสดา ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระยุคลบาท
กราบทูลวา ขาแตพระมหามุนีหมอมฉันทั้งหลายเปนผูมีความชํานาญ
ในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโต
ปริยญาณ รูบพุ เพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะ
ทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา
หมอมฉันทั้งหลายมีญาณในอรรถะธรรมะนิรุตติ และปฏิภาณเกิดขึ้น
แลวในสํานักของพระองค ความสมาคมกับพระพุทธเจาทั้งหลายผู
เปนนาถะของโลก พระองคทรงแสดงแลว ขาแตพระมหามุนี
หมอมฉันทั้งหลายมีอธิการเปนอันมาก เพือ่ ประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมุนมี หาวีรเจา ขอพระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมกอน
ของหมอมฉันทั้งหลาย หมอมฉันทั้งหลายกอสรางบุญก็เพื่อ
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ประโยชนแกพระองค ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนีพ้ ระมหามุนี
พระนามวาปทุมุตระ เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระนครหงสวดีเปนที่อยู
อาศัยแหงสกุลของพระสัมพุทธเจา มีแมน้ําคงคาไหลผานทางประตู
พระนครหงสวดี ในกาลทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเดือดรอนเพราะแมน้ํา
ไปไหนไมได น้ําเต็มเปยมวันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง
สัปดาหหนึ่งบาง เดือนหนึ่งบาง สี่เดือนบาง ภิกษุเหลานัน้ จึงไป
ไมได ครั้งนั้น รัฐบุรุษผูหนึ่งมีนามวาชัชชิยะ มีทรัพยเปนสาระ
ของประโยชนของตนเห็นภิกษุทั้งหลาย ไดใหนายชางจัดสราง
สะพานที่ฝงนีแ้ หงแมน้ําคงคา ครั้งนั้นประชาชน ใหนายชางสราง
สะพานที่แมนา้ํ คงคาดวยทรัพยหลายแสนและรัฐบุรุษนัน้ ไดใหนาย
ชางสรางวิหารที่ฝงโนนถวายแกสงฆ สตรี บุรุษ สกุลสูงและต่ํา
เหลานั้น ได ใหสรางสะพานและวิหาร ใหมีสวนเทากันกับของ
รัฐบุรุษนั้นหมอมฉันทั้งหลายและมนุษยเหลาอื่น ในพระนครและ
ในชนบท มีจติ เลื่อมใส ยอมเปนธรรมทายาทแหงพระพุทธเจา
พระองคนั้น สตรี บุรุษ กุมารและกุมารีมากดวยกันตางก็ขนเอา
ทรายมาเกลี่ยลงที่สะพานและวิหาร กวาดถนนแลวยกตนกลวย
หมอมีน้ําเต็มและธงขึ้น จัดธูป จุรณ และดอกไมเปนสักการะ
แดพระศาสดา ครั้นสรางสะพานและวิหารแลว นิมนตพระพุทธเจา
ถวายมหาทานแลวปรารถนาความตรัสรู พระมหามุนีปทุมุตระมหา
วีรเจาผูเปนที่เคารพแหงสรรพสัตว ทรงทําอนุโมทนาแลว ตรัส
พยากรณวา เมือ่ แสนกัปลวงไปแลว จึงมีภทั รกัป บุรุษนีไ้ ดความสุข
ในภพนอยภพใหญแลว จักบรรลุโพธิญาณ บุรุษและสตรีที่ทํา
หัตถกรรมทั้งหมด จักมีในที่เฉพาะหนาในอนาคตกาล ดวยวิบาก
แหงกรรมนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ประชาชนเหลานั้นเกิด
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ในเทวโลกแลว เปนบริจาริกาแหงพระองค เสวยทิพยสุขและ
มนุษยสุขมากมายทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญตลอดกาลนาน ใน
กัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ หมอมฉันทั้งหลายมีกุศลกรรมอันทําดี
แลว ยอมไดรปู สมบัติ โภคสมบัติ ยศ ความสรรเสริญและ
ความสุขเปนทีร่ ัก ซึ่งเปนผลที่ปรารถนาทั้งปวงเนืองๆ ในหมูมนุษย
ที่ละเอียดออน และในเทวโลก ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉัน
ทั้งหลายเกิดในสกุลพราหมณ มีมือและเทาละเอียดออน และได
มาในพระพุทธศาสนาซึ่งเปนดังวาพระนิเวศนแหงพระศากยบุตร
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายยอมไมเห็นแผนดินที่เขาไม
ตกแตง และไมเห็นภาคพื้นที่เปนทางเดินลื่น แมตลอดกาลทั้งปวง
เมื่อหมอมฉันทั้งหลายอยูใ นอคารสถาน ประชุมชนก็นาํ สักการะทุก
อยางมาใหตลอดกาลทั้งปวงเพราะผลแหงกุศลกรรมในกาลกอน
หมอมฉันทั้งหลายละอคารสถานแลว บวชเปนภิกษุณีขามทาง
สงสารไดแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมีอีก พวกทายกทายิกาหลายพัน
แตที่นั้นๆ นําจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชปจจัยมาให
เสมอไป หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา
หมอมฉันทั้งหลายไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ภิกษุณีบุตรีพราหมณ ๘๔,๐๐๐ ไดกลาวคาถาเหลานี้เฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาค ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบอปทานแหงพระเถรีบุตรีพราหมณ ๘๔,๐๐๐.
อุปลทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
วาดวยบุพจริยาของพระอุปลทายิกาเถรี
[๑๗๓] พระเถรีกราบทูลพระผูมีพระภาควา
มีกษัตริยองคหนึ่งพระนามวาอรุณ ครองราชสมบัติในพระนคร
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อรุณวดี หมอมฉันเปนมเหสีของทาวเธอ บอกบุคคลบางคนวา
หมอมฉันนั่งอยูในที่ลับคิดอยางนีว้ า กุศลทีเ่ ราจะเอาไปทีเ่ ราทําไวไม
มีเลย เราจะตองไปสูนรกอันมีความเรารอนมาก ทั้งเผ็ดรอนรายแรง
แสนทารุณเปนแนในเรื่องนีเ้ ราไมมีความสงสัยเลย ครั้นหมอมฉัน
คิดอยางนีแ้ ลว ยังใจใหราเริงเขาไปเฝาพระราชสวามีแลว กราบทูล
วา ขาแตพระขัตติยาธิบดีผูประเสริฐ หมอมฉันเปนสตรี จะไม
เคยเปนบุรุษมิไดมี ขอพระองคไดโปรดประทานสมณะองคหนึ่งแก
หมอมฉันเถิด หมอมฉันจักนิมนตทานใหฉนั ครั้งนั้นพระราชาได
ประทานสมณะองคหนึ่งผูอบรมอินทรียแลวแกหมอมฉัน หมอมฉัน
มีใจยินดีรับบาตรของทานมาแลว เอาภัตตาหารอยางประณีตใสจน
เต็ม ครั้นแลวไดถวายผาผืนใหญใหทานครอง แลวไดถวายบาตร
นั้น พรอมดวยดอกไมมีกลิ่นหอมและน้ํามันเครื่องไลทาอยางดี
ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว
หมอมฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปภพดาวดึงส ไดครองตําแหนง
พระมเหสีแหงเทวราชหนึ่งพันองคไดครองตําแหนงพระมเหสีแหง
พระเจาจักรพรรดิหนึ่งพันองค และครองตําแหนงพระมเหสีแหง
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยจะคณานับมิได ทั้งไดศุภผลอื่น
มีอยางตางๆ มากมายซึ่งเปนผลกรรมแหงบิณฑบาตในคราวนั้น
หมอมฉันมีสีกายเหมือนดอกบัว เปนหญิงมีรูปงาม นาดู นาชม
ถึงพรอมดวยองคสมบัติทั้งปวงเปนอภิชาตสตรี ทรงไวซึ่งความ
เปลงปลั่งในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉันเกิดในศากิยสกุล เปน
ธิดาแหงพระเจาสุทโธนมหาราช เปนหัวหนาแหงนารีหนึ่งพันเบื่อ
หนายในอาคารสถาน จึงออกบวชเปนภิกษุณีถึงราตรีที่ ๗ ก็ไดบรรลุ
จตุราริยสัจ หมอมฉันไมสามารถจะประมาณจีวร บิณฑบาต
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เสนาสนะ และเภสัชปจจัย ที่ทายกทายิกานํามาถวายได นี้เปน
ผลแหงบิณฑบาต ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคพึงทรง
ระลึกถึงกุศลกรรมครั้งกอนของหมอมฉัน หมอมฉันสละวัตถุทาน
เปนอันมากเพือ่ ประโยชนแกพระองค ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ หมอมฉัน
ไดถวายทานใดในครั้งนั้น ดวยผลแหงทานนั้น หมอมฉันไมรูสึก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน หมอมฉันรูจักคติสอง คือ
เทวดา หรือมนุษย มิไดรูจักคติอื่นเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน
รูจักแตสกุลสูงซึ่งเปนสกุลมหาศาลมีทรัพยมาก มิไดรูจกั สกุลอื่น
นี่เปนผลแหงบิณฑบาตทาน หมอมฉันทองเที่ยวไปในภคนอยภพ
ใหญ อันกุศลมูลตักเตือนแลว ยอมไมเห็นสิ่งที่ไมพอใจเลย นี้
เปนผลแหงโสมนัส ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความ
ชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญใน
เจโตปริยญาณ ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอนั หมดจดวิเศษ
มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้ ภพใหมมไิ ดมีอีก ขาแตพระมหา
วีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิญาณเกิดขึ้น
แลวในสํานักของพระองค ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธ
ศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา พระอุปลทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้เฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค
ดวยประการฉะนี้แล.
จบอุปลทายิกาเถริยาปทาน.
สิงคาลมาตาเถริยาปทานที่ ๔
วาดวยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี
[๑๗๔] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก
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พระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขนึ้ แลว ครั้งนั้น
ดิฉันเกิดในสกุลอํามาตยที่รุงเรืองดวยรัตนะตางๆ เปนตระกูล
มั่งคั่ง เจริญ มีทรัพยมาก ในพระนครหงสวดี ดิฉนั มีมหาชนเปน
บริวารไปกับบิดา ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาแลวออกบวชเปน
ภิกษุณี ครั้นบวชแลว เวนบาปกรรมทางกาย ละวจีทุจริตชําระ
อาชีวะบริสุทธิ์ มีความเลื่อมใสเพราะเคารพมากในพระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆ ขวนขวายในการฟงธรรม มีความเห็น
พระพุทธเจาเปนปกติ ในครั้งนั้น ดิฉันไดฟงภิกษุณีองคหนึ่งซึ่ง
เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย ฝายสัทธาธิมุติ จึงปรากฏตําแหนง
นั้นแลวไดบําเพ็ญไตรสิกขา ครั้งนั้น พระสุคตเจาผูมีพระอัธยาศัย
ประกอบดวยกรุณา ตรัสกะดิฉันวาบุคคลผูมีศรัทธาไมหวั่นไหว ตั้ง
มั่นดีในพระตถาคต มีศีลงามที่พระอริยะรักใครสรรเสริญ มีความ
เลื่อมใสในพระสงฆ มีความเห็นตรง นักปราชญเรียกผูนั้นวา เปน
ผูไมขัดสน ชีวติ ของผูนั้นไมเปนหมัน เพราะฉะนัน้ บุคคลผูมี
ปญญา เมื่อระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงหมั่น
ประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม ดิฉันได
ฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว มีความเบิกบานใจ ไดทูลถามถึงความ
ปรารถนาดีของดิฉัน ครั้งนั้นพระสุคตเจาผูน ําชั้นพิเศษผูมีปญญาไม
ทราม มีพระคุณนับไมถว น ทรงพยากรณวา ทานเลื่อมใสใน
พระพุทธเจา มีธรรมงาม จักไดตําแหนงนั้นที่ทานปรารถนาดีแลว
ในกัปทีห่ นึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพใน
วงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานจักไดเปน
ธรรมทายาทแหงพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรม
นิรมิต เปนมารดาแหงสิงคาลมาณพ จักไดเปนสาวิกา
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ของพระศาสดาครั้งนั้น ดิฉันไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว มี
ความยินดี มีจติ ประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายก
ของโลก ดวยความปฏิบัติทั้งหลาย จนสิ้นชีวิต ดวยกุศลกรรม
ที่ไดทําไวแลวนั้นและดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกาย
มนุษยแลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉัน
เกิดในสกุลเศรษฐีมีความเจริญ สั่งสมรัตนะไวมาก ในพระนคร
ราชคฤหอันอุดม บุตรของดิฉันชื่อสิงคาลมณพ ยินดีในทางผิด
แลนไปสูทิฏฐิอันรกชัฏ มีการบูชาทิศเปนเบื้องหนา ยอมไหวทิศ
ตางๆ พระพุทธเจาผูนําชั้นพิเศษ เสด็จเขาไปสูพระนครราชคฤห
เพื่อทรงรับบิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นบุตรของดิฉันแลว ประทับ
อยูที่หนทาง ตรัสแสดงธรรมแกบุตรของดิฉัน แตเขายังมีความ
เห็นผิดอยูอยางเดิม ธรรมาภิสมัยไดมีแกบรุ ุษและสตรี ๒ โกฏิ
ครั้งนั้นดิฉันไปในที่ประชุมนั้นไดฟงสุคตภาษิตแลว ไดบรรลุโสดา
ปตติผลแลวออกบวชเปนภิกษุณี ไดเห็นพระพุทธเจาเปนปกติ
เจริญพุทธานุสสติอยูไมนาน ก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉันไดเห็น
พระพุทธเจาอยูร่ําไปมิไดเบือ่ ชมพระรูปเปนที่เพลินตา เปนพระรูป
ที่เกิดแตพระบารมีทั้งปวง เปนดังวาเรือนหลวงที่ประกอบดวยสิริ
มีพระลักษณะงามทั่วไป พระพิชิตมารโปรดในคุณสมบัตินั้น จึงทรง
ตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ภิกษุณมี ารดาของสิงคาลมาณพ
เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายฝายสัทธาธิมุต ขาแตพระมหามุนี
หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ
มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุ
อันหมดจดวิเศษ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิได
มีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ
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นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้นในสํานักของพระองค ดิฉันเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภิกษุณีมารดาสิงคาลมาณพไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบสิงคาลมาตาเถริยาปทาน.
สุกกาเถริยาปทานที่ ๕
วาดวยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี
[๑๗๕] ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูนายกของโลกพระนามวา
วิปสสี มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจงซึ่งธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้น
แลว ครั้งนั้น หมอมฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมดี ไดฟง
ธรรมของพระมุนีแลว ออกบวชเปนภิกษุณี เปนผูมีสุตะมาก ทรง
ธรรม มีปฏิภาณ กลาวธรรมกถาไพเราะ ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา
ครั้งนั้น หมอมฉันแสดงธรรมกถาเพื่อประโยชนแกประชุมชนทุก
สมัย หมอมฉันเคลื่อนจากอัตภาพนัน้ แลวไปเกิดในภพดุสิต เปน
เทพธิดามียศ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวา
สิขี มีพระรัศมีดังไฟ สงาอยูในโลกดวยยศประเสริฐกวาพวกบัณฑิต
เสด็จอุบัติขึ้นแลว แมในครัง้ นั้น หมอมฉันบวชแลว เปนผูฉลาด
ในพุทธศาสนา ยังพระพุทธพจนใหกระจางแลวไปสูภพดาวดึงส
ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระ
นามวาเวสสภูมีธรรมดังวายานใหญ เสด็จอุบัติขึ้นแลว หมอมฉัน
ก็เปนเหมือนอยางกอน บวชแลวเปนผูทรงธรรม ยังพุทธศาสนา
ใหกระจางแลว ไปสูเมืองมรุนายินดี ไดเสวรความสุขมากในภัทร
กัปนี้ พระพิชติ มารผูอุดมพระนามวากกุสนั ธะประเสริฐกวานรชน
เสด็จอุบัติขึ้นแลว แมในครัง้ นั้น หมอมฉันก็เปนเหมือนอยางกอน
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บวชแลว ก็ยังพุทธศาสนาใหกระจางจนตลอดชีวิต เคลื่อนจาก
อัตภาพนัน้ แลว ไดไปสูภ พดาวดึงส เหมือนดังไปสูที่อยูข องตน
ในภัทรกัปนี้แล พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระนามวา
โกนาคมนผูประเสริฐกวาพวกบัณฑิต อุดมกวาสรรพสัตวเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว แมในครั้งนั้น หมอมฉันบวชในศาสนาของพระองคผูคงที่
เปนพหูสูตทรงธรรม ยังพุทธศาสนาใหกระจางในภัทรกัปนี้เหมือน
กัน พระมุนีพระนามวากัสสป มีพระคุณประเสริฐ เปนสรณะ
แหงสัตวโลก ไมมีขาศึก ถึงที่สุดแหงมรณะ เสด็จอุบัติขนึ้ แลว
หมอมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูท รงพระปรีชากวาประชากร
พระองคนั้นศึกษาพระสัทธรรมแลวคลองแคลวในปริปจุ ฉา ขาแต
พระมหามุนี หมอมฉันมีศีลงาม มีความละอาย ฉลาดในไตรสิกขา
แสดงธรรมกถามากจนตลอดชีวิต ดวยวิบากแหงกรรมนัน้ และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว ไปสูภ พ
ดาวดึงส ในภพหลังครั้งนี้ หมอมฉันเกิดในสกุลเศรษฐีที่เจริญ
สั่งสมรัตนะไวมาก ในพระนครราชคฤหอันอุดม เมื่อพระผูมี
พระภาคผูเปนนายกของโลกอันภิกษุขีณาสพหนึ่งพัน เปนบริวาร
สรรเสริญแลว เสด็จเขาไปสูเมืองราชคฤห.
พระผูมีพระภาคทรงฝกอินทรียแลว พนขาดจากสรรพกิเลส
มีวรรณะเปลงปลั่งดังแทงทองสิงคี พรอมดวยพระขีณาสพซึ่ง
เคยเปนชฏิล ผูฝกอินทรียแลว พนขาดจากสรรพกิเลสเสด็จ
เขาไปสูเมืองราชคฤห.
หมอมฉันไดเห็นพระพุทธานุภาพ และไดฟงธรรมมีคุณเปนที่ประชุม
แลว ยังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา บูชาพระองคผูมีพลธรรมมาก
เวลาตอ หมอมฉันออกบวชเปนภิกษุณีในสํานักพระธรรมทินนาเถรี
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หมอมฉันเผากิเลสทั้งหลายในเมื่อกําลังปลงผม บวชแลวไมนาน
ศึกษาศาสนธรรมทั่วแลว แตนั้นไดแสดงธรรมในสมาคมแหง
มหาชน เมื่อหมอมฉันกําลังแสดงอยู ธรรมาภิสมัยไดมแี กประชุมชน
หลายพันมียักษตนหนึ่งไดฟง ธรรมนั้นแลว เกิดอัศจรรยใจ เลื่อมใส
ตอหมอมฉัน ไดไปยังพระนครราชคฤห พวกมนุษยในพระนคร
ราชคฤหอันหมอมฉันทําแลวอยางไร ไดดมื่ ธรรมดังวาน้าํ ผึ้งอยู
มนุษยเหลาใดไมนั่งใกลภิกษุณีชื่อสุกกาผูแ สดงอมตบท อันเปนเหตุ
ไมใหถอยกลับ ใหเกิดความชื่นใจ มีรสโอชา มนุษยเหลานั้นเห็น
จะเปนเหมือนพวกคนมีปญญาเดินทางไกลหาน้ําฝนดื่ม ขาแตพระ
มหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญใน
ทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ
และทิพจักษุอนั หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนีภ้ พ
ใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ
ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณ เกิดขึ้นแลวในสํานักของพระองค ดิฉัน
เผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสุกกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบสุกกาเถริยาปทาน.
จบภาณวารที่ ๕.
อภิรูปนันทาเถริยาปทานที่ ๖
วาดวยบุพจริยาของพระอภิรปู นันทาเถรี
[๑๗๖] ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก
พระนามวาปสสี มีพระเนตรงาม มีพระจักษุในธรรมทั้งปวง เสด็จ
อุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลใหญที่มั่งคั่งเจริญ ในพระนคร
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พันธุมดี เปนหญิงมีรูปงาม นาพึงใจและเปนที่บูชาของประชุมชน
ไดเขาเฝาพระพุทธวิปสสีผูมีความเพียรมาก เปนนายกของโลก ได
ฟงธรรมแลวถึงพระองคเปนสรณะ สํารวมอยูในศีล เมื่อพระผูมี
พระภาคพระองคนั้นผูมีพระคุณสูงสุดกวานรชน ปรินิพพานแลว
ดิฉันไดเอาฉัตรทองบูชาไว ณ เบื้องบนแหงพระสถูปที่บรรจุพระธาตุ
ดิฉันเปนผูมีจาคะอันสละแลว มีศีลจนตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพ
นั้น ละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูภพดาวดึงส ครั้งนั้น ดิฉัน
ครอบงําเทพธิดาทั้งหมดดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุข ยศ และความเปน
อธิบดี รุงโรจนปรากฏอยู ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในพระนคร
กบิลพัสดุเปนธิดาของศากยราชนามวาเขมกะ มีนามปรากฏวานันทา
ประชุมชนกลาววา ดิฉันเปนผูหนึ่งซึ่งมีความถึงพรอมดวยรูปงาม
นาชม เมื่อดิฉนั เติบโตเปนสาว (รูจกั ) ตกแตงรูปและผิวพรรณ
พวกศากยราชมีความวิวาทกันมากเพราะตัวดิฉัน ครั้งนัน้ พระบิดา
ของดิฉันกลาววา พวกศากยราชอยาฉิบหายเสียเลย จึงใหดิฉัน
บวชเสีย ครั้นดิฉันบวชแลวไดฟงวา พระตถาคตเจาผูมีพระคุณ
สูงสุดกวานรชน ทรงติรูป จึงไมเขาไปเฝา เพราะดิฉันชอบรูปกลัว
จะพบพระพุทธเจา จึงไมไปรับโอวาท ครั้งนั้น พระพิชิตมารทรง
ใหดิฉันเขาไปสูสํานักของพระองคดวยอุบาย พระองคทรงฉลาดใน
ทางอุบาย ทรงแสดงหญิง ๓ ชนิด ดวยฤทธิ์ คือ หญิงสาวสวย
เหมือนรูปเทพอัปสร หญิงแก หญิงตายแลว ดิฉันเห็นหญิงทั้ง ๓
แลว มีความสลดใจ ไมยินดีในซากศพหญิงที่ตายแลว มีความ
เบื่อหนายในภพเฉยอยู ขณะนั้นพระผูมีพระภาคนายกของโลก
ตรัสกะดิฉันวา ดูกรนักทาทานจงดูรางกายที่ทุรนทุราย ไมสะอาด
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โสโครก ไหลเขาถายออกอยู ที่พวกพลาชนปรารถนากัน ทานจง
อบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณอยางเดียวดวยอสุภเถิด รูปนี้เปนฉัน
ใด รูปทานนัน้ ก็เปนฉันนั้น รูปทานนั้นเปนฉันใด รูปนีก้ ็เปนฉัน
นั้น เมื่อทานพิจารณาเห็นรูปนั้น อยางนี้ มิไดเกียจครานทัง้ กลาง
คืนกลางวัน แตนั้นก็จะเบื่อหนายอยูดว ยปญญาของตน ดิฉันผูไม
ประมาท พิจารณาในรางกายนี้อยูโดยแยบคาย ก็เห็นกายนี้ทั้งกาย
ในภายนอกตามความเปนจริง เมื่อเปนเชนนั้น ดิฉันจึงเบือ่ หนาย
ในกาย และไมยินดีเปนภายใน ไมประมาท ไมเกาะเกีย่ ว เปน
ผูสงบเย็นแลว ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญ
ในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ
และทิพจักษุอนั หมดจดวิเศษ หมอมฉันสิน้ อาสวะทั้งปวงแลว
บัดนี้ภพใหมไมมี ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ
ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้นแลวในสํานักของพระองค
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทาํ เสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอภิรูปนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอภิรูปนันทาเถริยาปทาน.
อัฑฒกาสีเถริยาปทานที่ ๗
วาดวยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถรี
[๑๗๗] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณทรงพระยศ
มาก มีพระนามวากัสสป ประเสริฐกวาพวกบัณฑิตเสด็จอุบัติขึ้น
แลว ครั้งนั้น ดิฉันบวชในศาสนาของพระองคสํารวมในปาติโมกข
และอินทรีย ๕ รูจักประมาณในอาสนะต่ํา ประกอบความเพียรใน
ความเปนผูตื่นอยู บําเพ็ญเพียรมีจิตชั่ว ไดดา ภิกษุณีองคหนึ่งผู

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 281
ปราศจากอาสวะครั้งเดียววานางเพศยา ดวยบาปกรรมนัน้ นั่นแหละ
ดิฉันตองหมกไหมอยูใ นนรก ดวยกรรมทีย่ ังเหลืออยูน ั้น ดิฉันเกิด
ในสกุลหญิงแพศยา ถูกขายใหบุรุษอื่นอยูโดยมาก ในชาติหลัง
ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีในแควนกาสี มีความถึงพรอมดวยรูปดุจดัง
นางเทพอัปสรในหมูเทวดา ดวยผลแหงพรหมจรรยประชุมชนเห็น
ดิฉันมีรูปนาชม จึงตั้งดิฉันไวในความเปนหญิงแพศยาในพระนคร
ราชคฤหที่อุดม ดวยผลที่ดาภิกษุณีนนั้ ดิฉนั ไดฟงพระสัทธรรมที่
พระพุทธเจาผูป ระเสริฐตรัสแลวเปนผูประกอบดวยบุพพวาสนา ได
บวชเปนภิกษุณี แตเมื่อไปสูสํานักพระพิชติ มารเพื่อจะอุปสมบท
พบพวกนักเลงดักอยูทหี่ นทาง ไดแลวซึ่งทูตอุปสมบท ดิฉันมีกรรม
ทุกอยางทั้งบุญและบาปหมดสิ้นไปแลว ขามพนสงสารทั้งปวงแลว
และความเปนหญิงแพศยาก็สิ้นไปแลว.
ทราบวา ทานพระอัฑฒกาสีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอัฑฒกาสีเถริยาปทาน.
ปุณณิกาเถริยาปทานที่ ๘
วาดวยบุพจริยาของพระปุณณิกาเถรี
[๑๗๘] ดิฉันบวชเปนภิกษุณใี นศาสนาของพระพุทธเจา ๖ พระองค คือ
พระวิปสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมน
ผูคงที่ พระกัสสป เปนผูถึงพรอมดวยศีลมีปญญา สํารวมอินทรีย
เปนพหูสูต ทรงธรรมสอบถามอรรถแหงธรรม ศึกษาธรรมแลว
มีกระแสธรรม เปนผูนั่งใกลแสดงพุทธศาสนาในทามกลาง
ประชุมชน ดิฉนั มีศีลเปนที่รักแตถือตัวจัดเพราะความเปนพหูสูตนัน้
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ในภพครั้งหลังนี้ดิฉันเกิดในเรือนแหงนางกุมภทาสี ของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐีในพระนครสาวัตถีอันอุดม ดิฉันไปตักน้ํา ไดเห็น
โสตถิยพราหมณหนาวสั่นอยูในกลางน้ํา ครั้นเห็นแลวไดกลาววา
ดิฉันมาตักน้ําในคราวหนาว กลัวภัยแตอาชญา และระแวงภัย คือ
การดาดวยวาจาของเจานายจึงตองลงน้ําร่ําไป ดูกรพราหมณทานกลัว
อะไร จึงลงน้ําเสมอ มีตัวสั่น รูสึกหนาวมากดูกรนางปุณณิกา
ผูเจริญ ทานรูจักสอบถามขาพเจาผูทํากุศลกรรม กําจัดบาปกรรม
(ดิฉันกลาววา) บุคคลใดเปนผูใหญก็ตาม เปนเด็กก็ตาม ทําบาป
กรรม บุคคลนั้น จะพนจากบาปกรรม เพราะความอาบน้ําไดหรือ
เมื่อพราหมณนั้นกลับขึ้นมาดิฉันไดบอกซึ่งบทอันประกอบดวยธรรม
และอรรถ พราหมณไดฟงธรรมบทนั้น แลวมีความสลดใจ บวช
แลวไดเปนพระอรหันต เพราะดิฉันเกิดในสกุลทาสี ยังทาสทาสี
๙๙ คนใหครบ ๑๐๐ คน เจานายนั้นจึงตั้งชื่อใหดิฉันวาปุณณาและ
ปลดดิฉันใหเปนไทย ดิฉันใหเศรษฐีอนุโมทนาบุญนั้นแลว ออก
บวชเปนภิกษุณี โดยกาลไมนานนักก็ไดบรรลุอรหัต ขาแตพระ
มหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ
และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจด
วิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนีภ้ พใหมมิไดมีอีก หมอมฉัน
มีญาณอันปราศจาก มลทิน บริสุทธิ์ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ
และปฏิภาณ เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด หมอมฉันมี
ปญญามากเพราะภาวนา มีสตุ ะเพราะพาหุสัจจะเกิดในสกุลต่ําเพราะ
มานะ แตมไิ ดมีกุศลกรรมวิบัติไปเลย ดิฉนั เผากิเลสทั้งหลายแลว ...
พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระปุณณิกาภิกษุณไี ดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบปุณณิกาเถริยาปทาน.
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อัมพปาลีเถริยาปทานที่ ๙
วาดวยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรี
[๑๗๙] ดิฉันเกิดในสกุลกษัตริย เปนภคินีแหงพระมหามุนีพระนามวาปุสสะ
ผูมีพระรัศมีงามรุงเรือง มีธรรมดังวาเทริดดอกไมบนศีรษะ ดิฉนั ได
ฟงธรรมของพระองคแลวมีจติ เลื่อมใสถวายมหาทานแลว ปรารถนา
ซึ่งรูปสมบัติ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาสิขี
ผูเปนนายกชั้นเลิศของโลก ทรงยังโลกใหรงุ เรือง เปนสรณะใน
ไตรโลกเสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลพราหมณใน
เมืองอรุณอันนารื่นรมย โกรธแลว ดาภิกษุณีองคหนึ่งผูมีจิตพนแลว
จากกิเลสวา ทานเปนหญิงเพศยา ประพฤติอนาจารประทุษราย
พุทธศาสนา ครั้นดาอยางนีแ้ ลว ดิฉันตองไปสูนรกอันรายกาจ
เพรียบพรอมไปดวยมหันตทุกข เพราะกรรมอันลามกนั้น เคลื่อน
จากนรกนั้นแลวมาเกิดในหมูมนุษยเปนผูม ีลามกธรรม เปนเหตุให
เดือดรอนครองความเปนหญิงเพศยาอยางหมื่นชาติยังมิไดพนจากบาป
กรรมนั้น เปรียบเหมือนคนกินยาพิษอันรายแรง ดิฉันไดบวชเปน
ภิกษุณีมีเพศประเสริฐในศาสนาพระพุทธกัสสป ไดไปเกิดในภพ
ดาวดึงส เพราะผลแหงบรรพชากรรมนั้น ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง
ดิฉันเปนอุปปาติกสัตวเกิดในระหวางกิ่งตนมะมวง จึงมีชื่อวาอัมพ
ปาลีตามนิมิตนั้น ดิฉันมีประชาชนหลายพันโกฏิ แหหอ มมาบวช
ในพุทธศาสนาเปนโอรสธิดาแหงพระพุทธเจา บรรลุถึงฐานะอันไม
หวั่นไหว ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์
ในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณ รูบพุ เพนิวาสญาณและทิพจักษุ
อันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนีภ้ พใหมมิไดมีอีก
หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ ในอรรถะ ธรรมะ
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นิรุตติ และปฏิภาณ เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
หมอมฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึน้ ไดหมดสิ้นแลว ตัด
กิเลสเครื่องผูกดังชางพังตัดเชือกแลวเปนผูไมมีอาสวะอยู การที่
หมอมฉันไดมาในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดี
แลวหนอ วิชชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา
หมอมฉันไดทาํ เสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ
ศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัมพปาลีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอัมพปาลีเถริยาปทาน.
เสลาเถริยาปทานที่ ๑๐
วาดวยบุพจริยาของพระเสลาเถรี
[๑๘๐] ในภัทกัปนี้ พระพุทธเจาพละนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุแหง
พราหมณ มียศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขนึ้ แลว
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลอุบาสก ในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐ
เห็นพระพิชิตมารผูประเสริฐพระองคนั้น และฟงธรรมเทศนาแลว
ถึงพระองคผูมีเพียรเปนสรณะแลวสมาทานศีลทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง
พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ผูองอาจกวานรชน ทรงประกาศอภิสัม
โพธิญาณของพระองคในสมาคมแหงมหาชนวา เรามีจกั ษุ ญาณ
ปญญา วิชชาและแสงสวาง ในธรรมที่ไมเคยฟงมาในกาลกอนและ
ในอริยสัจมีทกุ ขอริยสัจเปนตน ดิฉันไดฟงธรรมนั้นแลว เลาเรียน
สอบถามภิกษุณีทั้งหลาย ดวยกุศลกรรมที่ไดทําแลวนัน้ และดวย
การเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูภ พดาวดึงส
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ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุลแหงเศรษฐีใหญ ดิฉันไดเขาเฝา
พระพุทธเจา ไดฟงสัทธรรมอันประกาศมัจจุ บวชแลว คนควา
อรรถธรรมทั้งปวง ยังอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไปแลว ไดบรรลุอรหัต
โดยกาลไมนานเลย ขาแตมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญ
ในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณรูปุพเพนิวาสญาณ
และทิพจักษุอนั หมดจดพิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้
ภพใหมมิไดมอี ีก หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธิ์
ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิญาณเพราะอํานาจพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุดหมอมฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึน้ ไดหมด
สิ้นแลวตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะ
อยู การที่หมอมฉันไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ
พระพุทธศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ
ปฏิสัมภิวาท ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัด
แลว พระพุทธศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเสลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบเสลาเถริยาปทาน.
รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อัฏฐารสหัสสขัตติยกัญญาเถริยาปทาน ๒. จตุราสีตสิ หัสสพราหมณกัญญาเถริยา
ปทาน ๓. อุปลทายิกาเถริยาปทาน ๔. สิงคาลมาตาเถริยาปทาน ๕. สุกกาเถริยาปทาน
๖. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน ๗. อัฑฒกาสีเถริยาปทาน ๘. ปุณณิกาเถริยาปทาน ๙. อัมพปา
ลีเถริยาปทาน ๑๐. เสลาเถริยาปทาน.
จบขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔.
จบอปทาน.
----------------
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พุทธวงศ
รัตนะจงกรมกัณฑ
วาดวยพระพุทธองคทรงเนรมิตที่จงกรมแกว
[๑] ก็ทาวสหัมบดีพรหมผูเปนใหญในโลกไดประนมอัญชลีทูล
อาราธนาพระผูมีพระภาควา สัตวทั้งหลายผูมีกิเลสธุลี
ในนัยนตานอย มีอยูในโลกนี้ ขอพระองคไดทรงโปรด
อนุเคราะหแสดงธรรมแกหมูสัตวนี้เถิด (พระผูมี
พระภาคผูเปนใหญกวาโลกอุดมกวานรชน อันหมูพรหม
ผูประนมอัญชลีทูลอาราธนาวา สัตวทั้งหลายผูมีกิเลสธุลี
ในนัยนตานอยมีอยูในโลกนี้ ขอพระองคไดทรงโปรด
อนุเคราะหแสดงธรรมแกหมูสัตวนี้ ขอพระสุคตเจาทรง
โปรดแสดงธรรม ขอทรงแสดงอมตบท ขาแตพระองคผูเปนนายก
ขอจงทรงโปรดอนุเคราะหแสดงธรรมแกสัตวโลก) พระตถาคผูไมมี
บุคคลเปรียบเสมอ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ผูคงที่ ผูทรง
ความรุงเรือง ทรงไวซึ่งพระกายครั้งสุดทาย ทรงเกิดความกรุณา
ในสัตวทั้งปวง
พระผูมีพระภาคผูศาสดา ไดทรงสดับดังนัน้ แลว ได
ตรัสวา สัตวเหลาใดเงี่ยโสตลงฟง ปลอยศรัทธาเราจะ
เปดประตูอมตนิพพานแกสัตวเหลานัน้ ดูกรพรหม เรา
สําคัญไปวาจะลําบากเปลา จึงไมกลาวธรรมมีคุณอัน
ละเอียดประณีตในหมูมนุษย.
(สมัยนั้น พระผูมีพระภาคผูป ระเสริฐกวามุนีจะทรงอนุเคราะห
เวไนยสัตว เสด็จจากไมอัชปาลนิโครธ เสด็จถึงพระนครพาราณสี
โดยเสด็จดําเนินไปตามลําดับ ก็ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคประทับ
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บนบัลลังกอันประเสริฐนั้น และทรงประกาศธรรมจักร คือ ทุกข
เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข มรรคอันสูงสุดแกปญจวัคคีย พระ
ผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรนั้นแลว ฤาษีปญจวัคคียเหลานั้น
คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ พรอม
ดวยหมูเทวดาและพรหม ๑๘ โกฏิ ไดธรรมาภิสมัยในสันติบาต
ครั้งแรก ในกาลนั้น พระองคทรงแนะนําปญจวัคคียแ มทงั้ หมด
พรอมดวยหมูพ รหมและเทวดา ๑๘ โกฏิ ใหวิเศษตามลําดับ ดวย
พระธรรมเทศนาอยางอื่น ทรงยังหมูพรหมและเทวดาใหไดโสดา
ปตติผลในสันติบาตนั้น แลวเสด็จไปยังกรุงราชคฤห โดยเสด็จ
ดําเนินไปตามลําดับ พระองคผูประเสริฐกวามุนี ประทับอยู ณ
พระเวฬุวันมหาวิหาร ก็พระเจาพิมพิสารไดทรงสดับดังนั้น ไดเสด็จ
ไปเฝาพระผูมพี ระภาค มีบริวารเปนอันมากประมาณ๑๑ นหุต
พระเจาพิมพิสารทรงบูชาพระผูมีพระภาค ดวยประทีป ของหอม
ธูปและดอกไมเปนตน ในสมาคมนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดง
กามาทีนวกถา ในเวลาจบเทศนา ครั้งนั้น ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว
๘๔,๐๐๐ มีพระราชาเปนประมุขพระพุทธบิดาไดทรงสดับขาวนั้น
ทรงสงทูตไป ๙ นายทูตเหลานั้นพรอมดวยบริวาร ๙,๐๐๐ ทูลขอ
บรรพชากะพระมุนี ทูตเหลานั้นและบริวาร ๙,๐๐๐ ไดบรรลุอรหัต
ครั้งสุดทายกาฬุทายีอํามาตยกับบริวาร ๑,๐๐๐ ถือเพศภิกษุแลว
กราบทูลเชิญพระผูมีพระภาค พระศากยมุนีผูประเสริฐ ทรงรับ
นิมนตแลว เสด็จดําเนินไปตามทางใหญ เสด็จไปพรอมดวยภิกษุ
สองหมื่น พระองคเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุโดยการเสด็จดําเนินไป
ตามลําดับ ไดทรงกระทําปาฏิหาริยที่ใกลฝง แมน้ําโรหิณี ประทับนั่ง
ณ ทามกลางบัลลังกนั้น ทรงแสดงมหาเวสสันตรชาดกธรรมเทศนา
แกพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยไดมแี กสัตว ๘๔,๐๐๐).
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พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา
พรหมเหลานี้ พรอมดวยเทวดาและมนุษยไมรูวา พระ
พุทธเจาผูสูงสุดกวานรชนนี้เปนเชนไร ทรงมีกําลังฤทธิ์
และกําลังปญญาเชนไร ทรงมีกําลังพุทธเจาอันเปน
ประโยชนแกโลกเชนไร พรหมเหลานี้พรอมดวยเทวดา
และมนุษยไมรูวา พระพุทธเจาผูสูงสุดกวานรชนนี้เปน
เชนนี้ทรงมีกําลังฤทธิ์และกําลังปญญาเชนนี้ทรงมีกําลัง
พระพุทธเจาอันเปนประโยชนแกโลกเชนนี้.
เอาละ เราจักแสดงกําลังพระพุทธเจาอันยอดเยีย่ ม เราจักนิรมิต
ที่จงกรมอันประดับดวยรัตนะในนภากาศ.
ภุมมเทวดา เทวดาชั้นมหาราชิกา ชั้นดาวดึงส ชั้นยามา
ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตสวัตดี และ
เทวดาทีน่ ับเนือ่ งในหมูพรหม ตางก็ยินดี ไดพากัน
สงเสียงอื้ออึง แผนดินพรอมดวยเทวโลกสวางไสว
ที่อันมีในระหวางโลกอันหนาแนนไมมีอะไรปด และ
ความมืดทึบไดหายไป ในกาลนั้น พรหมพรอมทั้งเทวดา
คนธรรพมนุษยและรากษส ไดเห็นปาฏิหาริยอันอัศจรรย
แลว กลาววารัศมีอันสวางจา ไดเกิดขึ้นแลวในโลกนี้
และในโลกอืน่ ทั้งเบื้องลางเบื้องบน และเบื้องขวาง
สวนกวาง พระศาสดาผูอุดมกวาสัตวไมมีใครประเสริฐ
ยิ่งไปกวา เปนนายกชัน้ พิเศษ อันเทวดาและมนุษยบูชา
ทรงมีอานุภาพมาก มีลักษณะบุญนับดวยรอย ทรงแสดง
ปาฏิหาริยอันนาอัศจรรย ฯ
(ในสมาคมนัน้ พระศาสดาผูพิชิตมารเสด็จเหาะขึ้นในนภาดลแลว
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ทรงนิรมิตขุนเขาสิเนรุใหเปนที่จงกรมอันนารื่นรมย ทวยเทพใน
หมื่นโลกธาตุ มาประชุมกันในสํานักพระพิชิตมารถวายนมัสการ
พระตถาคตแลว กระทําพุทธบูชา)
ในกาลนัน้ พระศาสดาผูมีพระจักษุอุดมกวานรชน เปน
นายกของโลกอันทาวสหัมบดี ผูประเสริฐกวาเทวดา
ทูลอาราธนาแลว ทรงพิจารณาเห็นประโยชนดีแลว จึง
ทรงนิรมิตที่จงกรมเรียบรอยสวยงามประดับดวยรัตนะ
ทั่วไป พระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก ทรงมีความ
ชํานาญในปาฏิหาริย ๓ อยาง คือ อิทธิปาฏิหาริย
อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุศาสนีปาฏิหาริย ทรงนิรมิต
ที่จงกรมเรียบรอยสวยงามประดับดวยรัตนะทั่วไป
ทรงแสดงขุนเขาสิเนรุอันสูงสุดในหมืน่ โลกธาตุ เปนเสาเรียงตาม
ลําดับ ในที่จงกรมอันสําเร็จดวยรัตนะ พระพิชิตมารทรงนิรมิต
ที่จงกรมเกินกวาพันที่ ลวนแตสําเร็จดวยทองคําไวรอบขางรัตนะ
จงกรม ทรงนิรมิตแผนกระดานทองคําติดอยูตามขื่อและเตา ทรง
นิรมิตไพรทีลวนแตทองคําไวที่ขางทั้งสอง รัตนะจงกรมที่ทรงนิรมิต
เกลื่อนไปดวยแกวมณีแกวมุกดาและทรายสวางไสวไปทัว่ ทิศเหมือน
พระอาทิตยอทุ ัย ฉะนัน้ พระชินสัมพุทธเจาผูเปนนักปราชญ มี
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ทรงเปลงพระรัศมีรุงเรือง เสด็จ
จงกรมอยูบนรัตนะจงกรมนัน้ ทวยเทพทั้งปวงที่มาประชุมกันตางก็
โปรยปรายดอกมณฑารพ ดอกปทุม ดอกปาริชาตกทิพยลงในที่
จงกรม หมูเทพในหมืน่ จักรวาลไดเห็นเชนนั้นจึงมาประชุมกัน
ตางก็ยินดีราเริง เบิกบานใจหมอบลงถวายนมัสการ ทวยเทพชั้น
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ดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
ไดเห็นพระศาสดาผูเปนนายกของโลก ตางก็มีจิตเบิกบานโสมนัส.
พวกนาค ครุฑ หรือแมกินนร พรอมดวยเทวดาคนธรรพ
มนุษยและรากษส ตางก็ไดเห็นพระศาสดาผูท รงเกื้อกูล
อนุเคราะหโลก เหมือนดวงจันทรที่ขึ้นไปในนภากาศ
ฉะนั้น.
อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหมและอกนิฏฐพรหม
ตางก็นุงผาขาวลวนๆ ยืนประนมอัญชลี.
ตางก็โปรยดอกมณฑารพ ๕ สี อันเจือดวยกระแจะจันทน
และพากันโบกผาอยูในอัมพรในกาลนัน้ ตางก็เปลงเสียง
วา โอ พระพิชติ มารทรงเกื้อกูลอนุเคราะหโลก.
พระองคผูอุดมกวาสัตว เปนศาสดา เปนยอด เปนธง เปนหลักไชย
เปนที่พึ่งอาศัย และเปนประทีปของสัตวทั้งหลาย ทวยเทพผูมี
ฤทธิ์มากในหมื่นโลกธาตุ ตางก็ยินดีราเริง เบิกบานใจ พากัน
แวดลอมถวายนมัสการ เทพบุตรและเทพกัญญา ตางก็เลื่อมใสมีใจ
ยินดีพากันบูชาพระนราสภดวยดอกไม ๕ สี หมูเทพเจาไดเห็น
พระศาสดา ตางก็เลื่อมใสมีใจยินดีพากันบูชาพระนราสภดวยดอก
ไม ๕ สี เปลงเสียงวา ความอัศจรรย โอ ขนพองสยองเกลาไม
เคยมีในโลก ความอัศจรรยขนพองสยองเกลาเชนนี้ ไมเคยเปน
เทพเจาเหลานี้ อยูในภพของตนๆ ไดเห็นความอัศจรรยในนภากาศ
แลว พากันราเริงเปนอันมาก เทพเจาที่อยูในนภากาศ พื้นดิน
ปาหญาและทีป่ ระจําดวงดาว ตางก็ยินดีราเริงเบิกบานใจ พากัน
ประนมอัญชลีนมัสการ แมพวกนาคที่มีอายุยืน มีบุญ มีฤทธิ์มาก
ไดเห็นอัศจรรยในนภากาศแลวตางก็ยนิ ดีมจี ิตเบิกบาน ถวายนมัส-
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การบูชาพระศาสดาผูอุดมกวานรชน บรรเลงสังคีต ตีกลองกันอยู
ในอากาศกลางหาวไดเห็นอัศจรรยในนภากาศแลว ตางก็ประโคม
สังข บัณเฑาะวและมโหรทึกอยูในอากาศเปลงเสียงวา วันนี้ ความ
อัศจรรยไมเคยมี ขนพองสยองเกลาเกิดขึ้นแกเรา เราไดความสําเร็จ
ประโยชนยั่งยืน ขณะปรากฏแกเราแลวเพราะไดฟงวาพุทโธ นาค
เหลานั้นเกิดปติในขณะนัน้ ตางก็ยืนประนมอัญชลีเปลงเสียงวา
พุทโธ พุทโธ หมูสัตวตางๆ ในทองฟาตางก็ประนมอัญชลีเปลง
เสียงหึ่งๆ เสียงสาธุการและเสียงโหกึกกอง
นาคทั้งหลายตางก็เปลงเสียงประสานขับรองประโคมปรบ
มือ ฟอนรําและตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพ ๕ สี
อันเจือดวยกระแจะจันทน ลงมาบูชาเปลงเสียงประกาศวา
ขาแตพระมหาวีรเจา ลายจักรที่พระบาทยุคลของพระองคฉันใด
ธงไชย ธงปฏากวิเชียรก็ลอยเดนอยู ฉันนั้นไมมีใครเสมอดวย
พระรูป ศีล สมาธิ และปญญาของพระองคในการประกาศธรรมจักร
ไมมีใครเสมอดวยวิมุตติ กําลังกายของนาค ๑๐ นาค เปนพระ
กําลังกายปกติของพระองคในการประกาศธรรมจักรไมมีใครเสมอ
ดวยกําลังพระฤทธิ์ของพระองค ทานทั้งหลายจงนมัสการพระมหามุนี
ผูประกอบดวยคุณสมบัติทุกอยาง ทรงประกอบดวยองคคุณทั้งปวง
มีพระกรุณา เปนนาถะของโลก พระองคยอมควรแกการอภิวาท
การชมเชย การไหว การสรรเสริญ การนมัสการ และการบูชา
ทุกอยาง ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคเปนผูประเสริฐที่สุดกวา
บุคคลผูไหว และผูควรไหวในโลกไมมีใครเสมอกับพระองค พระ
สารีบุตรผูมีปญญามาก เปนผูฉลาดในสมาธิและฌาน สถิต ณ เขา
คิชฌกูฏ ไดเห็นพระองคผูเปนนายกของโลก มองดูพระนราสภงาม
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เหมือนพระยารังมีดอกบานสะพรั่ง เหมือนพระจันทรในทองฟา
และเหมือนพระอาทิตยในเวลาเที่ยง เห็นพระองคผูนายกของโลก
ผูแวดลอมดวยรัศมีดานละวา งามดังตนไมประจําทวีปอันรุงเรือง
เหมือนพระอาทิตยอุทัยสองแสงออนๆ พระสารีบุตรไดนมิ นตพระ
ภิกษุขณ
ี าสพ ๕๐๐ รูป ผูทํากิจเสร็จแลว ผูคงที่ ผูปราศจากมลทิน
ใหมาประชุมกันในขณะนั้น กลาววา พระพิชิตมารทรงแสดง
ปาฏิหาริยอันจะยังโลกใหเลือ่ มใส แมเราทัง้ หลาย ก็จกั ไปถวาย
บังคมพระองคในที่นั้น มาเถิด เราทั้งปวงจักไป จักทูลถามพระองค
เราจักไปเฝาพระองคผูเปนนายกของโลก ใหพระองคบรรเทาความ
สงสัยให พระภิกษุผูมีปญญาสํารวมอินทรียเหลานัน้ รับวาสาธุแลว
ตางก็ถือบาตรและจีวร พากันรีบรอนเขาไปเฝาพระสารีบุตรผูมี
ปญญามาก พรอมดวยพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูฝกตนดวย
การฝกอันอุตมพากันไปเฝาดวยฤทธิ์ พระสารีบุตรผูเปนเจาคณะใหญ
แวดลอมดวยภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาดวยฤทธิ์ เปรียบเหมือนเทวดา
ลอยมาในอากาศ ฉะนั้น พระภิกษุเหลานัน้ ผูมีวัตรอันงาม มีความ
เคารพยําเกรง ไมไอ ไมจาม พากันเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา
ครั้นเขาเฝาแลว ไดเห็นพระสยัมภูวีรเจาผูเปนนายกของโลก ลอย
เดนอยูใ นนภากาศ เหมือนพระจันทรในทองฟา ไดเห็นพระพุทธเจา
ผูเปนนายกของโลกดังตนไมประจําทวีปอันรุงเรืองเหมือนสายฟาใน
อากาศ ดุจพระอาทิตยในเวลาเที่ยง พระภิกษุทั้ง ๕๐๐ องค ไดเห็น
พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ดังหวงน้าํ อันใสแจว ดังดอก
บัวบาน ตางก็ยินดีราเริงบันเทิงใจ ประนมอัญชลีหมอบลงถวาย
นมัสการแทบพระบาทพระศาสดา พระสารีบุตรผูมีปญญามาก เสมอ
เหมือนโลกพิภพ ฉลาดในสมาธิและฌาน ถวายบังคมพระศาสดา
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ผูเปนนายกของโลกพระโมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มาก ไมมีใครเสมอ
ดวยกําลังฤทธิ์เปรียบดวยดอกนิลุบล เหมือนอกาลเมฆกระหึ่ม
ฉะนั้นแมพระมหากัสสปเถระ ผูเปรียบดวยทองคําสีรุงเรืองพระ
ศาสดาทรงชมเชยสรรญเสริญตั้งไววาเปนยอดในธุดงคคุณพระอนุรุทธ
เถระผูเปนเจาคณะใหญ เลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีจักษุทพิ ยเปนพระ
ญาติผูประเสริฐของพระผูมีพระภาคสถิตอยูไมไกล พระอุบาลีเถระ
ผูฉลาดในอาบัติ อานาบัติ สเตกิจฉา พระศาสดาทรงสรรเสริญตั้งไว
วาเปนผูเลิศในฝายวินยั พระเถระผูเปนบุตรของนางมันตานี ปรากฏ
วาชื่อปุณณะ ผูแทงตลอดอรรถธรรมอันสุขุมละเอียดประเสริฐกวา
ภิกษุผูเปนธรรมกถึก พระมุนมี หาวีรเจาผูทรงฉลาดในอุปมา ผูตัด
ความสงสัย ทรงทราบวาระจิตของทานเหลานั้นแลวจึงตรัสพระคุณ
ของพระองควา ชนเหลาใดไมรูสัตตนิกาย โอกาสและจักรวาล
อันไมมีที่สิ้นสุด ในสี่อสงไขยโกฏิได ชนเหลานั้นก็ไมสามารถจะ
รู พระพุทธญาณ อันไมมีเปรียบไดการแผลงฤทธิ์ของเรานี้ จะ
อัศจรรยอะไรในโลกเลา ความอัศจรรยอันไมเคยมี นาขนพองสยอง
เกลาอยางอื่นมีอีกมากในกาลใด เราอยูในชั้นดุสิต ในกาลนั้น เรา
ชื่อวาสันดุสิตเทวดาในหมืน่ จักรวาฬมาประนมอัชลีเชิญเราวา ขาแต
ทานผูมีเพียรใหญ เวลานี้เปนกาลสมควรที่ทานจะเกิดในครรภพระ
มารดา ของเชิญตรัสรูอมตบทชวยรื้อขนสัตวพรอมดวยเทวดาให
ขามเถิด ขณะเมื่อเราจุตี่จากสวรรคชั้นดุสิตลงสูครรภนั้นแผนดินใน
หมื่นโลกธาตุยอมหวั่นไหว ขณะเมื่อเรามีความรูสึกตัวประสูติ
จากครรภพระมารดานั้น ทวยเทพในหมืน่ โลกธาตุเปลงเสียงสาธุการ
หวั่นไหว ในการลงสูครรภประสูติและออกบวชไมมใี ครเสมอดวย
เรา เราเปนผูประเสริฐสุดในกาลตรัสรูและในการประกาศธรรมจักร
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โอ ความอัศจรรยมีในโลกเพราะพระพุทธเจามีคุณมาก หมื่นโลก
ธาตุหวั่นไหว ๖ ครั้งมีรัศมีสวางจา นาอัศจรรยขนพองสยองเกลา
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคผูพิชิตมาร เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐ
กวานรชน ทรงจงกรมดวยฤทธิ์ แสดงใหโลกพรอมทั้งเทวโลกเห็น
พระศาสดาผูเปนนายกของโลก เสด็จจงกรมอยู ณ ที่จงกรมนั่นเอง
ตรัสตอบ ไมเสด็จกลับในระหวางเหมือนดังเสด็จจงกรมอยูในทีจ่ ง
กรม ๕ ศอก พระสารีบุตรผูมีปญญามากในสมาธิและฌาน ถึงความ
บริบูรณดวยปญญาไดทูลถามพระศาสดาผูเปนนายกของโลกวา ขา
แตพระมหาวีรเจาผูอุดมกวานรชน อภินหิ ารของพระองคเชนไร
พระองคทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดมในกาลไร ทาน ศีล เนก
ขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตาและอุเบกขา
เปนเชนไร ขาแตพระมหาวีรเจา ผูเปนนายกของโลก บารมี ๑๐
เปนอยางไร อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ บริบูรณอยางไร
(เพราะทรงอธิษฐานกรรมอะไร จึงเปนอธิบดีเชนไร เปนบารมีได
เชนไร นักปราชญเชนไรมีในโลก เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขาเปนเชนไร พระองคทรงบําเพ็ญพุทธการกธรรมใหบริบูรณ
เชนไร) พระศาสดาผูมีพระสุรเสียงไพเราะดังนกการะเวกอันพระ
สารีบุตรทูลถามแลว ทรงพยากรณใหเย็นใจ และทรงยังโลกพรอม
ทั้งเทวโลกใหยินดี.
พระศาสดาทรงประกาศประโยชนแกโลก ที่พระพุทธเจา
ในอดีตทรงแสดงไว ทรงชมเชย อันพระพุทธเจาทรงนํา
สืบๆ กันมา ดวยพระพุทธญาณที่ไปตามปุพเพนิวาส
ญาณ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก
วาทานทั้งหลายจงทําจิตใหเกิดปติและปราโมทยใหบรรเทาลูกศร คือ
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ความโศก ใหไดสมบัติทั้งปวงแลว จงฟงเราทานทั้งหลายจงดําเนิน
ไปตามมรรคอันเปนเครื่องย่ํายีมีความเมาบรรเทาความโศก เปลื้อง
ตนจากสงสาร เปนที่สิ้นทุกขทั้งปวงโดยความเคารพเถิด.
จบรัตนะจงกรมกัณฑ
ทีปงกรพุทธวงศที่ ๑
วาดวยพระประวัติพระทีปงกรพุทธเจา
[๒] ในสี่อสงไขยแสนกัป มีพระนครหนึ่งชื่อวาอมรนครเปนนครสวยงาม
นารื่นรมยใจ ไมวางจากเสียง ๑๐ ประการคือ เสียงประกาศใหมา
นําเอาขาวน้ําไป เสียงชาง เสียงมา เสียงกลอง เสียงสังข เสียง
รถ เสียงเชิญใหมาเคี้ยวมาดืม่ มาบริโภคขาวและน้ํา เปนนคร
สมบูรณดวยองคคุณทั้งปวง ประกอบดวยการงานทุกอยาง สมบูรณ
ดวยรัตนะ ๗ ประการ คับคั่งไปดวยหมูชนตางๆ เปนนครสมบูรณ
เหมือนเทพนคร เปนที่อยูของผูมีบุญ เราเปนพราหมณนามวาสุเมธ
อยูในครอมรวดี สั่งสมโภคทรัพยไวหลายโกฏิ มีทรัพยสมบัติ
มากมาย เปนผูเลาเรียน ทรงมนตรูจบไตรเพท ถึงความสําเร็จใน
ตําราทํานายลักษณะ และคัมภีรอิติหาสะ นั่งอยูในที่ลับคิดอยางนี้
ในครั้งนั้นวาการเกิดในภพใหมและความที่สรีระแตกเปนทุกข [ความ
หลงตายเปนทุกข ชีวิตถูกย่ํายี] เราจักแสวงหานิพพานอันไมแกไม
ตาย ปลอดภัย เปนที่ดับชาติธรรม ชราธรรม และพยาธิธรรม
เอาละ เราพึงเปนผูไมมีความหวงใย ไมตอ งการ ละทิ้งกายอันเปอย
เนาเต็มดวยซากศพนี้ไปเสียเถิดทางที่ใครๆ ไมอาจจะไปไดเพราะ
ไมมีเหตุ จักมีแนนอนเราจักแสวงหาทางนัน้ เพื่อหลุดพนไปจากภพ
เมื่อมีความเจริญ ความเสื่อมก็จําตองปรารถนา เปรียบเหมือนเมื่อมี

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 296
ทุกขแมสุขก็ยอ มมี ฉะนั้นไฟ ๓ กองมีอยูน ิพพานความดับก็จํา
ตองปรารถนา เปรียบเหมือนเมื่อความรอน ความเย็นก็ยอมมี
ฉะนั้น ความเกิดมีอยู ความไมเกิดก็จําตองปรารถนาเปรียบเหมือน
เมื่อความชั่วมีอยู แมความดีก็ยอมมี ฉะนัน้ สระน้ําอมฤตอันเปน
สถานที่ชําระกิเลสมลทินมีอยู แตบุคคลผูตองการจะชําระไมแสวง
หาสาระ จะโทษสระน้ําอมฤตไมได เปรียบเหมือนบุรุษเปอนคูถ
เห็นสระมีน้ําเต็มแลว ไมไปหาสระเอง จะโทษสระนั้นไมไดฉะนัน้
บุคคลผูถูกกิเลสหอมลอมแลว เมื่อทางเกษมมีอยูแตไมแสวงหา
ทางนั้น จะไปโทษทางเกษมไมได เปรียบเหมือนบุรุษถูกขาศึกลอม
ไว เมื่อทางสําหรับจะหนีไปมีอยูแตเขาไมหนีไป จะโทษทางนั้น
ไมได ฉะนั้น บุคคลผูมีทุกขถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียด ไม
แสวงหาอาจารย จะโทษอาจารยนั้นไมได เปรียบเหมือนบุรุษผู
ปวยไข เมื่อหมอมีอยูแตไมใหรักษาความปวยไขนั้น จะโทษหมอ
นั้นไมได ฉะนั้น [เอาละ เราพึงเปนผูไมมคี วามหวงใยไมตองการ
ละทิ้งกายอันเปอยเนาเต็มไปดวยซากศพนี้ไปเสียเถิด] เราพึงเปนผู
ไมมีความหวงใย ไมตองการ ละทิ้งกายอันเปอยเนาสั่งสมดวยซาก
ศพตางๆ นี้ไปเสีย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเปลื้องซากศพอันนาเกลียด
พันอยูที่คอออกเสีย แลวพึงไปอยูเปนสุขเสรีตามลําพังตน ฉะนั้น
เราจักละทิ้งกายอันเต็มดวยซากศพตางๆ นีไ้ ปเสีย ดังถายอุจจาระ
ในสวมแลวไป เปรียบเหมือนบุรุษและสตรีถายอุจจาระลงในสวม
เสร็จแลวออกไป โดยไมหวงใย ไมตองการ ฉะนั้น เราจักละทิ้ง
กายอันมีชอง ๙ แหง มีน้ําหนองเปนนิตยนี้ไปเสีย ดังเจาของเรือ
ทิ้งเรือที่คร่ําครา เปรียบเหมือนเจาของเรือที่เกาคร่ําครา ชํารุดน้ําชุม
ไปโดยไมหวงใย ไมตองการ ฉะนั้นเถิด เราจักละกายนี้ซึ่งเปรียบ
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เสมอดวยมหาโจรไปเสีย เพราะกลัวจะชิงตัดกุศล เปรียบเหมือน
บุรุษถือหอสิ่งของไปกับพวกโจร ทิ้งโจรไปเสียเพราะเห็นภัย คือ
โจรจะชิงสิ่งของ ฉะนั้น ครัน้ เราคิดอยางนี้แลว ไดใหทรัพยหลาย
รอยโกฏิแกคนไมมีที่พึ่งและคนอนาถาแลวเขาไปยังภูเขาหิมวันต
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีเขาลูกหนึ่งชื่อธรรมมิกบรรพต เราสราง
อาศรมอยางดี สรางบรรณศาลาอยูที่เขาธรรมมิกบรรพต ณ ที่นั้น
เราสรางที่จงกรมอันเวนโทษ ๕ ประการ ประกอบดวยคุณ ๘
ประการ เปนที่นํามาซึ่งอภิญญาและพละไว ทิ้งผาสาฎกประกอบ
ดวยโทษ ๙ ประการเสีย นุงผาเปลือกไมกรองอันประกอบดวยคุณ
๑๒ ประการเราละบรรณศาลาอันเกลื่อนกลนไปดวยโทษ ๘ ประการ
เสีย มาอาสัยโคนไมอันประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ เราละทิ้ง
ขาวเปลือกที่ปลูกไวหวานไวเสียโดยไมเหลือ เก็บเอาผลไมที่หลน
เองซึ่งประกอบดวยคุณหลายอยางมาบริโภค ณ ที่นนั้ เราบําเพ็ญ
ความเพียรอยูในที่นั่งและทีจ่ งกรมภายใน ๗ วันก็ไดบรรลุอภิญญา
และพละ เมื่อเราถึงความสําเร็จมีความเย็นใจในศาสนาอยางนี้แลว
พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวา ทีปงกร เสด็จอุบัติขึ้น
เมื่อพระพิชิตมารเสด็จอุบัติบังเกิด ตรัสรู และในการแสดง
พระธรรมเทศนา เราผูเปยมดวยความยินดีในฌาน ไมไดเห็นนิมิต
๔ ประการ ชนทั้งหลายทูลนิมนตพระตถาคต ณ ที่ประทับในปจจันต
ประเทศชวยกันแผวถางทาง สําหรับพระตถาคตเสด็จดําเนินมา
สมัยนั้น เราออกจากอาศรมของตนแลว สลัดผาคากรองเหาะไป
ในอัมพรไดเห็นหมูชนผูมีจิตโสมนัส ยินดี ราเริงเบิกบานใจ จึงลง
จากอากาศมาถามมนุษยทั้งหลายในขณะนั้นวา มหาชนผูมีจิตโสมนัส
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ยินดี ราเริง เบิกบานใจ ชวยกันแผวถางทางสําหรับเดินเพื่อใคร
ชนเหลานั้นอันเราถามแลวบอกวา พระพุทธชินเจาผูยอดเยีย่ มเปน
นายกของโลก พระนามวาทีปงกร เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ชน
ทั้งหลายชวยกันแผวถางทางสําหรับเดินเพือ่ พระองค ขณะนั้นปติ
เกิดขึ้นแกเรา เพราะไดฟงคําวา พุทโธ เราจึงกลาวประกาศความ
โสมนัสวา พุทโธ พุทโธ เราทั้งยินดีทั้งสลดใจยืนคิดอยู ณ ที่นั้น
วาเราจะปลูกพืชคือบุญลงในที่นี้ขณะอยางไดลวงไปเสียเลย แลว
กลาววาถาทานทั้งหลายชวยกันถางทางเพือ่ พระพุทธเจา ขอจงให
โอกาสหนึ่งแกขาพเจาแมขาพเจาก็จะชวยแผวถางทางเสด็จดําเนิน
ในกาลนัน้ ชนเหลานั้นไดใหโอกาสเพื่อการถางทางแกเรา ครั้งนั้น
เราถางทางไปพลางคิดไปพลางวา พุทโธ พุทโธ เมื่อเราทํายังไมทัน
เสร็จ พระมหามุนีทีปงกรชินเจากับพระขีณาสพสี่แสนผูไดอภิญญา
๖ ผูคงที่ปราศจากมลทินก็เสด็จมาถึง การตอนรับยอมเปนไป คน
เปนอันมากประโคมกลองเภรี มนุษยและเทวดาตางก็มใี จเบิกบาน
เปลงเสียงสาธุการ เทวดาก็เห็นมนุษย มนุษยกเ็ ห็นเทวดา มนุษย
และเทวดาทั้งสองพวกนัน้ พากันประนมอัญชลีเดินตามพระตถาคต
พวกเทวดาเอาดนตรีทิพยมาประโคม พวกมนุษยเอาดนตรีมนุษยมา
ประโคม เดินตามพระตถาคตมาทั้งสองพวกทวยเทพผูอยูใ นอากาศ
ตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพดอกปทุม ดอกปาริชาตกทิพย ลงยัง
ทิศนอยทิศใหญและโปรยลงซึ่งกระแจะจันทน และของหอมอยางดี
ลวนแตเปนของทิพยลงยังทิศนอยทิศใหญ พวกมนุษยผูที่อยูบน
พื้นดิน ก็โปรยดอกจําปา ดอกชางนาว ดอกประดู ดอกกากะทิง
ดอกบุนนาค ดอกการเกตลงยังทิศนอยทิศใหญเราสยายผมแลว
เอาผาคากรองและหนังสัตวลาดลงบนเปอกตม นอนคว่ําลง ณ
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ที่นั้น ดวยคิดวา พระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวก จงทรงเหยียบ
เราเสด็จไปเถิด อยาทรงเหยียบเปอกตมนัน้ เลย ขอนั้นจักเปน
ประโยชนเกื้อกูลแกเรา เมื่อเรานอนอยูที่พนื้ ดิน ไดมีความคิดอยาง
นี้วา เรา (มิได) ปรารถนาวา วันนี้ พระพุทธเจาพึงทรงเผากิเลส
ของเราประโยชนอะไรแกเราดวยเพศที่ใครๆ ไมรูจัก และดวยการ
ทําใหแจงซึ่งธรรม ณ ที่นี้ เราพึงบรรลุสัพพัญุตญาณหลุดพนแลว
พึงเปลื้องหมูสัตวพรอมทั้งเทวดาใหหลุดพนเถิด ประโยชนอะไร
ดวยเราผูเปนคนมีกําลังจะขามไปคนเดียวเลา เราบรรลุสัพพัญุต
ญาณได และจะชวยหมูชนใหขามไดเปนอันมาก ดวยอธิการที่เรา
ทําแลวในพระพุทธเจานี้ เราตัดกระแสสงสารกําจัดภาพทั้ง ๓ ขึ้น
สูเรือคือธรรมแลว จักชวยหมูสัตวพรอมทั้งเทวดาใหขามได พระ
พุทธทีปงกรผูทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู
เหนือศีรษะเรา ตรัสพระดํารัสวา ทานทั้งหลายจงดูชฎิลดาบสผูมี
ตบะอันรุงเรืองนี้ เขาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลกในกัปอันประมาณ
มิไดแตกัปนี้ พระตถาคตชินเจาพระองคนั้น ผูมีพระเกียรติยศมาก
จักเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ อันนารื่นรมย จักทรงบําเพ็ญ
ความเพียรทําทุกกรกิริยา แลวเสด็จไปประทับนั่งที่ควงไมอชปาล
นิโครธทรงรับขาวมธุปายาส ณ ที่นั้นแลว เสด็จไปยังแมน้ํา
เนรัญชรา พระองคเสวยขาวมธุปายาสที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา แลว
เสด็จดําเนินตามทางราบเรียบที่เขาตกแตงไวไปที่ควงไมโพธิพฤกษ
แตนั้นทรงทําประทักษิณโพธิมณฑลอันยอดเยีย่ มแลว จักตรัสรู
ที่ควงไมอัสสัตถพฤกษ พระมารดาบังเกิดเกลาของพระตถาคต
พระองคนี้ จักมีพระนามวามายา พระบิดามีพระนามวาสุทโธทนะ
พระตถาคตนีจ้ ักมีพระนามวาโคดม พระตถาคตพระองคนั้น จักมี

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 300
พระอัครสาวกผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคง
นามวาโกลิตะ และอุปปติสสะ ภิกษุอุปฐากมีนามวาอานนท จัก
บํารุงพระพิชิตมารนี้ จักมีอัครสาวิกาผูไมมอี าสวะ ปราศจากราคะ
มีจิตสงบระงับ มั่นคง นามวาเขมาและอุบลวรรณา ไมโพธิ
ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ประชาชนเรียกวาอัสสัตถพฤกษ
จิตตคฤหบดี หัตถกคฤหบดีชาวเมืองอาฬวี จักเปนอุปฏฐากผูเลิศ
นันทมารดาและอุตตราอุบาสิกา จักเปนอุปฏฐายิกาผูเลิศ พระโคดม
ผูมียศพระองคนั้น จักมีพระชนมายุ ๑๐๐ ป มนุษยและเทวดา
ทั้งหลายไดฟงพระพุทธดํารัสนี้แลว ตางก็เบิกบานใจกลาววา ทาน
ผูนี้จักเปนหนอพุทธธางกูร หมูสัตวในหมืน่ จักรวาลพรอมทั้งเทวดา
ตางก็เปลงเสียงโหรองปรบมือ ราเริง ประนมอัญชลีถวายนมัสการ
วา ถาเราทั้งหลายจักไมยินดีพระศาสนาของพระโลกนาถพระองคนี้
เราทั้งหลายจักมีหนาพรอมตอหนอพุทธางกูรนี้ในอนาคต ถาเรา
ทั้งปวงละพระพิชิตมารพระองคนี้ เราทั้งปวงก็จกั มีหนาพรอมตอ
หนอพุทธางกูรนี้ในอนาคตเปรียบเหมือนมนุษยผูจะขามแมน้ําไม
ยินดีทาน้ําเฉพาะหนา ไปยึดเอาทาน้ําขางหลัง ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้น พระพุทธทีปงกรผูทรงรูแจงโลก ทรงสมควรรับเครื่องบูชา
ทรงประกาศกรรมของเราแลว ทรงยกพระบาทเบื้องขวาขึ้น พระ
สาวกของพระพิชิตมารที่อยู ณ ที่นั้น ไดทําประทักษิณเราทุกๆ
องค เทวดา มนุษย อสูร ยักษ อภิวาทเราแลวพากันกลับไป
ครั้งนั้น เมื่อพระพุทธทีปงกรผูเปนนายกของโลก พรอมดวยพระ
สงฆสาวกลวงคลองจักษุเราไป เราลุกขึ้นจากที่นอนแลว นั่งเขา
สมาธิอยู เราสําราญใจดวยความสุข เบิกบานใจดวยปราโมทย
และอิ่มใจดวยปติ นั่งเขาสมาธิอยูในกาลนัน้ ครั้งนั้น เรานั่งขัด
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สมาธิแลว คิดอยางนี้วา คิดอยางนีว้ า เราเปนผูมีความชํานาญใน
ฌาน ถึงที่สุดแหงอภิญญาในหมื่นโลกธาตุ ฤาษีผูเสมอเหมือนเรา
ไมมี ในธรรมคือฤทธิ์ไมมีใครเสมอเรา เราไดสุขเหลานี้ ขณะที่
เราเขาสมาธิอยู เทวดาผูสถิตอยูในหมื่นจักรวาล พากันเปลงเสียง
กึกกองวา ทานผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาแน นิมิตเหลาใด ที่เคย
ปรากฏในขณะที่พระโพธิสตั วในปางกอนนั่งเขาสมาธิอันประเสริฐ
นิมิตเหลานั้นปรากฏในวันนี้ ความหนาวถึงความซาบซึม และ
ความรอนสงบ นิมิตเหลานัน้ ปรากฏในวันนี้ ทานผูนี้จกั เปน
พระพุทธเจาแน หมื่นโลกธาตุเงียบเสียง สงบเสียง นิมิตเหลานั้น
ปรากฏในวันนี้ ทานผูนี้จกั เปนพระพุทธเจาแน ลมพายุยอมไมพัด
แมน้ํายอมไมไหล นิมิตเหลานั้นปรากฏในวันนี้ ทานผูนจี้ ักเปน
พระพุทธเจาแน ไมดอกพันธุไมบกและพันธุไมน้ําทุกชนิด ผลิดอก
ในขณะนั้น แมวันนีด้ อกไมเหลานี้ก็บานทุกดอก ทานผูน จี้ ักเปน
พระพุทธเจาแน ไมเถาหรือไมตน ยอมเผล็ดผลในขณะนัน้ แม
วันนีไ้ มผลทุกชนิดก็เผล็ดผลในวันนี้ ทานผูน ี้จักเปนพระพุทธเจา
แน รัตนะทั้งทีอ่ ยูในอากาศและพื้นดินยอมสวางไสวในขณะนัน้
แมวันนี้รัตนะเหลานั้นก็สวางไสว ทานผูนจี้ ักเปนพระพุทธเจาแน
ดนตรีทั้งของมนุษยและทิพย ยอมประโคมในขณะนั้น แมวันนี้
ดนตรีทั้งสองอยางนั้นก็ประโคม ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน
ดอกไมอันวิจติ รยอมตกลงจากอากาศในขณะนัน้ แมวันนี้ดอกไม
เหลานั้นก็ปรากฏ ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน มหาสมุทรยอม
กระฉอกฉอน หมื่นโลกธาตุยอมหวั่นไหว แมวันนี้สิ่งทั้งสอง
นั้นก็มีเสียงครืนๆ อยู ทานผูน ี้จักเปนพระพุทธเจาแน ไฟในนรก
หมื่นขุมยอมดับในขณะนั้น แมวันนี้ไฟนั้นก็ดับแลว ทานผูนี้จัก
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เปนพระพุทธเจาแน พระอาทิตยยอมปราศจากมลทิน ดาวทุกดวง
ยอมปรากฏแจมจา แมวนั นี้พระอาทิตยและดาวทุกดวงก็แจมจา
ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน โดยที่ฝนไมตกเลย น้ําในแมน้ําก็
ขึ้นในขณะนัน้ แมวันนี้น้ําในแมน้ําก็ขึ้น ทานผูนี้จักเปนพระ
พุทธเจาแน หมูดาวนักษัตรในทองฟา ยอมสองแสงไพโรจน
พระจันทรวันวิสาขฤกษแจมจา ทานผูนี้จะเปนพระพุทธเจาแน งูที่
อยูรูและที่อยูต ามซอก ยอมออกจากที่อยูของตน แมวันนี้งเู หลานั้น
ก็ออกมาเพนพาน ทานผูนี้จกั เปนพระพุทธเจาแน สัตวทงั้ หลายที่
ไมยินดีไมมี ยอมยินดีทวั่ กันในขณะนั้น แมวันนี้สัตวกย็ นิ ดีทั่ว
กัน ทานผูนจี้ ักเปนพระพุทธเจาแน โรคทุกชนิดเบาบางสงบ และ
ความหิวยอมหายไป แมวนั นี้ก็ปรากฏอยางนั้น ทานผูนี้จกั เปน
พระพุทธเจาแน ในกาลนั้นราคะยอมบางเบา โทสะและโมหะยอม
เสื่อมคลาย แมวันนีก้ ็ปราศจากไปหมดสิน้ ทานผูนี้จักเปนพระ
พุทธเจาแน ในกาลนั้นภัยยอมไมมี แมวนั นี้ก็ปรากฏเชนนี้ ดวย
นิมิตนั้น เราทัง้ หลายจึงรูไดวา ทานผูนี้จกั เปนพระพุทธเจาแน
ธุลียอมไมฟุงขึ้นเบื้องบน แมวันนีก้ ็ปรากฏเชนนั้น ดวยนิมิตนั้น
เราทั้งหลายจึงรูไดวา ทานผูน ี้จักเปนพระพุทธเจาแน กลิ่นเหม็น
ยอมปราศจากไป มีแตกลิ่นหอมตระหลบไป แมวนั นี้กม็ ีกลิ่นหอม
ตระหลบไป ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน เทวดาทั้งปวงยอม
ปรากฏ เวนแตที่ไมมีรูป แมวนั นี้ก็ปรากฏทัง้ หมด ทานผูนจี้ ักเปน
พระพุทธเจาแน ขณะนั้น นรกมีประมาณเทาใด ก็ปรากฏหมด
เทานั้น แมวันนี้ก็ปรากฏทั้งหมด ทานผูนจี้ ักเปนพระพุทธเจาแน
ในกาลนัน้ หมอไห บานประตู ภูเขา ยอมไมมีอะไรปด แม
วันนีก้ ็เปดโลง ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน การจุตแิ ละการ
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อุบัติ ยอมไมมใี นขณะนั้น แมวันนีก้ ็ปรากฏเชนนั้น ทานผูนี้จัก
เปนพระพุทธเจาแน (นิมิตเหลานี้ยอมปรากฏ เพื่อประโยชนแก
การตรัสรูของสัตว) ทานจงบําเพ็ญเพียรใหมั่นเถิด อยาถอยกลับ
จงกาวไปขางหนา แมเราทั้งหลายก็รูทานวา จักไดเปนพระพุทธเจา
เปนแน เราไดฟงพระพุทธดํารัส และคําของเทวดาในหมืน่ โลก
ธาตุแลวก็ยนิ ดี ราเริง เบิกบานใจ ไดคิดอยางนี้ในกาลนั้นวา
พระพุทธชินเจามีพระวาจาไมเปนสอง มีพระวาจาไมเปลาประโยชน
พระพุทธเจาไมตรัสคําไมจริง เราจักไดเปนพระพุทธเจาแน พระ
ดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเที่ยงแทแนนอน เปรียบ
เหมือนกอนดินที่โยนขึ้นไปในอากาศ ยอมตกลงมาที่พื้นดินแนนอน
ฉะนั้น (พระพุทธเจาไมตรัสคําไมจริง เราจักไดเปนพระพุทธเจาเปน
แน) พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเที่ยงแทแนนอน
เปรียบเหมือนสัตวทั้งปวงตองตายเปนแน ฉะนั้น พระดํารัสของ
พระพุทธเจาผูป ระเสริฐสุด ยอมเที่ยงแทแนนอน เปรียบเหมือนเมื่อ
ราตรีสิ้นไปพระอาทิตยขึ้นแน ฉะนั้น พระดํารัสของพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุด ยอมเที่ยงแทแนนอน เปรียบเหมือนราชสีหเ มื่อลุกจาก
ที่นอน ตองบันลือสีหนาทแน ฉะนั้นพระดํารัสของพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุดยอมเที่ยงแทแนนอน เปรียบเหมือนสัตวทั้งหลายผู
ไปถึงที่หมายแลว ยอมปลงภาระอันหนักลง ฉะนั้น เอาละ เราจักคน
หาพุทธการกธรรม จากขางนี้ๆ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ําทั้งทิศนอยทิศ
ใหญตลอดทั่วธรรมธาตุ ในกาลนั้น เมื่อเราคนหาอยู ไดเห็นทานบารมี
เปนขอที่ ๑ ซึ่งเปนทางใหญอนั พระพุทธเจาทั้งหลายแตปางกอน
ประพฤติมาจึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอที่ ๑ นี้บําเพ็ญให
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มั่นกอนทานจงบําเพ็ญทานบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุ
โพธิญาณ ทานเห็นยาจกทั้งชั้นต่ํา ปานกลางและชั้นสูงแลว จงให
ทานอยาใหเหลือ ดังหมอที่เขาคว่ําไว เปรียบเหมือนหมอที่เต็ม
ดวยน้ํา ผูใดผูห นึ่งจับคว่ําลงแลว น้ํายอมไหลออกหมด ไมขังอยู
ในหมอนัน้ ฉะนั้น แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นั้นหามิได เรา
จักคนหาธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลนัน้
เมื่อเราคนหาอยู ก็ไดเห็นศีลบารมีเปนขอที่ ๒ ที่พระพุทธเจาแต
ปางกอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอที่ ๒
นี้บําเพ็ญใหมนั่ กอนทานจงบําเพ็ญศีลบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะ
บรรลุโพธิญาณ ทานจงบําเพ็ญศีลในภูมิ ๔ ใหบริบูรณ จงรักษาศีล
ในกาลทั้งปวง ดังจามรีรักษาขนหาง เปรียบเหมือนดังจามรียอม
รักษาขนหางอันติดในที่ไรๆ ยอมตายในทีน่ ั้น ไมยอมทําขนหางให
เสีย ฉะนัน้ แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นนั้ หามิได เราจักคนหา
ธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลนั้น เมื่อเรา
คนหาอยูก ็ไดเห็นเนกขัมมบารมีเปนขอที่ ๓ ที่พระพุทธเจาแตปาง
กอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอที่ ๓
นี้บําเพ็ญใหมนั่ กอน ทานจะบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด ถาทาน
ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ทานจงเห็นภพทั้งปวงดังเรือนจํา ทานจง
มุงหนาตอเนกขัมมะ เพื่อหลุดพนไปจากภพ เปรียบเหมือนบุรุษที่
ถูกขังในเรือนจํา ไดรับทุกขมานาน ยอมไมยังความยินดีใหเกิดใน
เรือนจํานั้น แสวงหาความพนไป ฉะนัน้ แตพุทธธรรมจักมีเพียง
เทานี้นั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณ
อยางอื่นตอไป ในกาลนัน้ เมือ่ เราคนหาอยู ไดเห็นปญญาบารมี
เปนขอที่ ๔ ทีพ่ ระพุทธเจาแตปางกอน ทรงเสพอาศัย จึงเตือนตน
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เองวา ทานจงยึดบารมีที่ ๔ นี้บําเพ็ญใหมนั่ กอน ทานจะบําเพ็ญ
ปญญาบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ทานไดสอบถาม
คนมีปญญาตลอดกาลทั้งปวง บําเพ็ญปญญาบารมีแลว จักบรรลุ
สัมโพธิญาณได เปรียบเหมือนภิกษุ เมื่อเทีย่ วภิกษา ไมเวนตระกูล
ต่ํา ปานกลางและสูงยอมไดอาหารเครื่องเยียวยาอัตภาพ ฉะนั้น
แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทานีน้ ั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปน
เครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลนั้น เมื่อเราคนหาอยูกไ็ ด
เห็นวิริยบารมีเปนขอที่ ๕ ที่พระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย
จึงเตือนตนเองวาทานจงยึดบารมีขอที่ ๕ นี้บําเพ็ญใหมนั่ กอน
ทานจงบําเพ็ญวิริยบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ
ทานประคองความเพียรใหมั่นไวทกุ ภพ บําเพ็ญวิริยบารมีแลว จัก
บรรลุสัมโพธิญาณได เปรียบเหมือนสีหมฤคราช มีความเพียรไม
ยอหยอนในทีน่ ั่งที่ยืนและที่เดินประคองใจไวทุกเมื่อ ฉะนั้น แต
พุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นนั้ หามิได เราจักคนหาธรรม อันเปน
เครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไปในกาลนั้น เมื่อเราคนหาอยูกไ็ ด
เห็นขันติบารมีเปนขอที่ ๖ ที่พระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย
จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอที่ ๖ นี้บําเพ็ญใหมนั่ กอน
ทานมีใจแนวแนในขันตินนั้ จักบรรลุสัมโพธิญาณได ทานจง
อดทนตอคํายกยองและคําดูหมิ่นทั้งปวง บําเพ็ญขันติบารมีเปรียบ
เหมือนแผนดินอดทนสิ่งที่เขาทิ้งลงทุกอยางทั้งสะอาดและไมสะอาด
ไมแสดงความยินดียินรายฉะนั้นแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณได แต
พุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นนั้ หามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเครื่อง
บมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลนัน้ เมือ่ เราคนหาอยู ก็ไดเห็นล
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สัจจบารมีเปนขอที่ ๗ ที่พระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย จึง
เตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอที่ ๗ นี้บําเพ็ญใหมนั่ กอน ทานมี
ใจแนวแนในสัจจะนัน้ จักบรรลุสัมโพธิญาณได ดาวประกายพฤกษ
เปนดาวนพเคราะห ประจําอยูในมนุษยโลกทั้งเทวโลก ไมหลีกไป
จากทางเดิน ทุกสมัยฤดูหรือป ฉันใด แมทา นก็ฉันนัน้ อยาหลีก
ไปจากแนวในสัจจะ บําเพ็ญสัจจบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได
แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทานีน้ ั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปน
เครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลนั้น เมื่อเราคนหาอยู
ก็ไดเห็นอธิษฐานบารมีเปนขอที่ ๘ ที่พระพุทธเจาแตปางกอนทรง
เสพอาศัย จึงเตือนตนเองวาทานจงยึดบารมีขอที่ ๘ นี้บําเพ็ญให
มั่นกอน ทานไมหวั่นในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได
ทานจงเปนผูไมหวั่นไหวในการอธิษฐานในการทั้งปวง บําเพ็ญ
อธิษฐานบารมี เปรียบเหมือนภูเขาหินไมหวัน่ ไหว ตั้งมั่น ไม
สะทานสะเทือนเพราะลมจัด คงอยูในที่เดิม ฉะนั้นแลว จักบรรลุ
สัมโพธิญาณได แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นั้นหามิได เราจักคน
หาธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณอยางอืน่ ตอไป ในกาลนั้น เมื่อ
เราคนหาอยูก ไ็ ดเห็นเมตตาบารมีเปนขอที่ ๙ ที่พระพุทธเจาแตปาง
กอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอที่ ๙ นี้
บําเพ็ญใหมนั่ กอน ทานจงเปนผูไมมีใครเสมอดวยเมตตา ถาทาน
ปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณ ทานจงเจริญเมตตาใหเสมอกัน
ทั้งในสัตวที่มปี ระโยชน และไมมีประโยชนบําเพ็ญเมตตาบารมี
เปรียบเหมือนน้ํายอมแผความเย็น ชําระลางมลทินธุลี เสมอกัน
ทั้งในคนดีและคนชั่ว ฉะนัน้ แลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได แตพุทธ
ธรรมจักมีเพียงเทานี้นั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเครื่อง
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บมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลนัน้ เมือ่ เราคนหาอยู ก็ไดเห็น
อุเบกขาบารมีเปนขอที่ ๑๐ ที่พระพุทธเจาทรงเสพอาศัยจึงเตือนตน
เองวา ทานจงยึดบารมีขอที่ ๑๐ นี้บําเพ็ญใหมั่นกอน ทานเปนผูมี
อุเบกขามั่นคงดังตราชั่ง จักบรรลุโพธิญาณได ทานจงมีใจเที่ยงตรง
ดังตราชั่งในสุขและทุกขในกาลทุกเมื่อ บําเพ็ญอุเบกขาบารมีเปรียบ
เหมือนแผนดินยอมวางเฉย สิ่งที่เขาทิ้งลงทั้งที่ไมสะอาดและสะอาด
ทั้งสองอยาง เวนจากความโกรธและความยินดี ฉะนั้นแลว จัก
บรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณ มีอยูในโลก
เพียงเทานี้ นอกจากนีท้ ี่ยิ่งกวานั้นไมมี ทานจงตั้งมั่นอยูใ นธรรม
นั้นเถิด.
เมื่อเราพิจารณาเห็นธรรมเหลานี้ พรอมทั้งภาวะ กิจของตนและ
ลักษณะ พื้นพสุธาในหมื่นจักรวาล ก็หวั่นไหวดวยเดชแหงธรรม
ปฐพียอมหวั่นไหวสงเสียงรอง เหมือนหีบออยบีบออย ฉะนั้น
เมทนีดลยอมหวั่นไหว เหมือนลอยนตใสน้ํามัน ฉะนัน้ บริษัท
ประมาณเทาใด มีอยูในบริเวณรอบๆ พระพุทธเจาบริษัทในบริเวณ
นั้นหวั่นไหวนอนซบอยูที่ภาคพื้นหมอน้ําหลายพันหมอ หมอขาว
หลายพันหมอ หมอใสกระแจะและหมอเปรียงในที่นนั้ กระทบกัน
และกันมหาชนหวาดเสียว สะดุงกลัว ประหลาดใจ มีใจหวาดหวั่น
ประชุมกันแลว พากันเขาเฝาพระพุทธทีปงกร ทูลถามวาความดีงาม
หรือความชั่วรายอะไรจักมีแกโลก โลกทั้งปวงจักมีอนั ตรายหรือ ขอ
พระองคผูมีพระจักษุ โปรดบรรเทาอันตรายนั้นเถิด ในกาลนั้น
พระพุทธทีปงกรมหามุนี ทรงชี้แจงใหมหาชนนั้นเขาใจวา ในการที่
แผนดินหวัน่ ไหวนี้ ทานทั้งหลายจงเบาใจ อยากลัวเลย วันนี้ เรา
พยากรณผูใดวาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ผูนั้นพิจารณาเห็น
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ธรรมที่พระพิชิตมารทรงเสพมากอน เมื่อผูนั้นพิจารณาธรรมอันเปน
พุทธภูมิโดยไมเหลือ เพราะเหตุนั้น ปฐพีในหมื่นโลกธาตุพรอมทั้ง
ในเทวโลก จึงหวั่นไหว ขณะนั้น มหาชนไดฟงพระพุทธดํารัสแลว
เย็นใจ ทุกคนพากันมาหาเราแลว ก็กราบไหวอีก ในกาลนั้น เรา
ยึดพระพุทธคุณ ทําใจใหมนั่ คง ถวายนมัสการพระพุทธทีปงกร
แลว ลุกจากอาสนะ ขณะเมื่อเราลุกขึ้นจากอาสนะ ทวยเทพและ
หมูมนุษย ก็พากันเอาดอกไมทิพยและดอกไมมนุษยโปรยปรายลง
อนึ่ง ทวยเทพและหมูมนุษยนั้น ตางก็อวยชัยใหพรสวัสดีวา ทาน
ปรารถนาภูมิอันใหญหลวง ขอใหทานไดภูมินั้นตามปรารถนาเถิด
เสนียดจัญไรทั้งปวงจงอยามี ความโศกและโรคจงอยามี อันตรายจง
อยามีแกทาน ขอใหทานไดบรรลุโพธิญาณอันอุดมเร็วพลัน ขาแต
ทานผูมีเพียรใหญ ทานยอมบานดวยพุทธญาณ เปรียบเหมือนไม
ดอกยอมมีดอกบานในฤดูทมี่ าถึง ฉะนั้น ขาแตทานผูมีเพียรใหญ
ขอใหทานจงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ดังพระสัมพุทธเจาเหลาใด
เหลาหนึ่งทรงบําเพ็ญฉะนั้นเถิด ขาแตทานผูมีเพียรใหญ ขอใหทาน
จงตรัสรูที่โพธิพฤกษ เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง
ตรัสรูที่โพธิมณฑลเถิด ขาแตทานผูมีเพียรใหญ ขอใหทานจงประกาศ
ธรรมจักร อยางพระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งทรงประกาศ ฉะนัน้
เถิด ขอใหทานมีใจเต็มเปยม รุงเรืองในหมื่นจักวาล เชนพระจันทร
เต็มดวง สองแสงสวางในวันเพ็ญ ฉะนั้นเถิด ขอใหทานพนจาก
โลก รุงเรืองดวยศิริดังพระอาทิตยพนจากราหูแผดแสงสวางจา
ฉะนั้นเถิด โลกพรอมดวยเทวโลก มาประชุมกันในสํานักของทาน
เปรียบเหมือนแมน้ําทุกสายยอมไหลมารวมลงยังทะเลหลวง ฉะนั้น
ในกาลนัน้ สุเมธดาบสนั้น อันทวยเทพและหมูมนุษยเหลานั้น
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ชมเชย สรรเสริญแลว สมาทานธรรม ๑๐ ประการ เมื่อจะบําเพ็ญ
ธรรมเหลานั้นใหบริบูรณ จึงเขาปาใหญ.
จบสุเมธกถา.
ในกาลนัน้ มหาชนเหลานั้น นิมนตพระศาสดาพระนามวา ทีปงกร
ผูเปนนายกของโลก พรอมดวยหมูภกิ ษุสงฆ ใหเสวยแลว ไดถือ
เปนสรณะ พระตถาคตผูนราสภ ทรงยังใครๆ ใหตั้งอยูใ นสรณะ
พระตถาคตผูนราสภ ทรงยังใครๆ ใหตั้งอยูในสรณคมน ทรงยัง
ใครๆ ใหตั้งอยูในเบฌศีล ทรงยังใครๆ ใหตั้งอยูในศีล ๑๐ ทรง
ประทานสามัญผล คือ ผล ๔ อันสูงสุดใหแกใคร ทรงประทาน
ธรรมอันไมมีธรรมอื่นเสมอ คือปฏิสัมภิทาใหแกใคร ทรงประทาน
สมาบัติ อันประเสริฐ ๘ ใหแกใคร ทรงประทานวิชชา ๓ อภิญญา
๖ ใหแกใคร มหามุนียอมตรัสสอนหมูชน ดวยธรรมเครือ่ งประกอบ
นั้น พระศาสนาของพระโลกนาถ แผไปกวางขวางดวยธรรมนั้น
พระศาสดาทรงพระนามวา ทีปงกร มีพระหนุใหญ และพระกายงาม
ทรงชวยใหคนหมูมากขามไป ทรงเปลื้องใหพนทุคติ พระมหามุนี
ทรงเห็นคนทีค่ วรใหตรัสรูไดแมในแสนโยชน ก็เสด็จไปชั่วขณะ
เดียว ทรงยังผูน ั้นใหตรัสรู ในธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ พระพุทธเจา
ผูเปนนาถะของโลก ทรงยังชนใหตรัสรูรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เกาสิบ
โกฏิ และธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกทวยเทพเกาหมื่นโกฏิ
ในเมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมในเทพพิภพพระพุทธทีปงกรบรม
ศาสดาทรงประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งที่ ๑
มีพระสาวกแสนโกฏิ เมื่อพระพิชิตมาร ประทับอยูในที่
วิเวก ที่ยอดเขานารทะอีก พระขีณาสพผูปราศจากมลทินรอยโกฏิ
มาประชุมกัน สมัยใด พระมหามุนีมหาวีรเจา ทรงปวารณาพรรษา
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พรอมดวยภิกษุสงฆเกาหมืน่ โกฏิ ที่ยอดเขาสุทัสนะ สมัยนั้น เรา
เปนชฎิลผูมีตบะอันรุงเรือง รูจบอภิญญา ๕ เหาะไปในอากาศได
ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาและมนุษยสองแสน ธรรมาภิสมัยในครั้ง
ที่ ๑ และครั้งที่ ๒ คณนานับมิได ในกาลนัน้ พระศาสนาของ
พระผูมีพระภาคทีปงกรแผไพศาล มีคนมาก เจริญแพรหลายบริสุทธิ์
สะอาด ภิกษุสงฆสี่แสน ลวนไดอภิญญา ๖ มี ฤทธิ์มาก แวดลอม
พระผูมีพระภาคทีปงกร ผูทรงรูแจงโลกในกาลทั้งปวง สมัยนั้น
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมไดบรรลุอรหัตเปนพระเสขะ ละภพมนุษย
ไป ชนเหลานัน้ ยอมถูกครหา พระศาสนาแพรหลาย งดงามดวย
พระอรหันตขีณาสพ ผูคงที่ ปราศจากมลทิน ในกาลทั้งปวง พระนคร
ชื่อรัมมวดี พระชนกนาถของพระทีปงกรบรมศาสดาเปนพระมหา
กษัตริย ทรงพระนามวาสุเทพ พระชนนีทรงพระนามวา สุเมธา
พระพิชิตมารทรงครอบครองอคารสถานอยูหมื่นป ทรงมีฝูงหงส
นกกะเรียน นกยูงมากมาย มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท
มีนางสนมนารีกํานัลใน ๓ แสน ลวนประดับประดาสวยงาม
พระมเหสีพระนามวาปทุมา พระราชโอรสพระนามวาอุสภขันธกุมาร
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการแลว เสด็จออกผนวชดวยคชสาร
ยานพระที่นั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๑๐ เดือนเต็ม ครั้นทรง
ประพฤติปธานจริยาแลว ก็ไดตรัสรูพระสัมโพธิญาณ พระมหามุนี
ทีปงการ มหาวีรชินเจาอันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระ
ธรรมจักร แลวประทับอยูใ นนันทารามประทับนั่งที่ควงไมซึก ทรง
ปราบปรามเดียรถีย ทรงมีพระสุมงคลเถระ และพระติสสเถระเปน
พระอัครสาวก มีพระเถระชื่อวาสาคตะเปนอุปฏฐากมีพระนันทาเถรี
และพระสุนนั ทาเถรี เปนพระอัครสาวิกาไมโพธิพฤกษของพระองค
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มหาชนเรียกวา ปปผลิ ทรงมีอุบาสกชื่อ ตปุสสะ และภัลลิกะ
เปนอัครอุปฏฐาก นางสิริมา และ นางโสณา เปนอุปฏฐายิกา
พระมหามุนีทปี งกร สูง ๘๐ ศอก ทรงงดงามดังไมประจําทวีป
เหมือนพญารังกําลังดอกบาน พระองคมีพระรัศมีแผซานออก ๑๐
โยชน โดยรอบ พระองคผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง มีพระชนมายุ
แสนป ทรงดํารงอยูนานเพียงนั้น ทรงประกาศสัทธรรมใหรุงเรือง
ชวยบุคคลใหพนวัฏสงสารไปเปนอันมาก พระองคเองทรงรุงเรือง
ดังกองไฟ แลวเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระฤทธิ์ ยศ
บริวาร และจักรรัตนะที่พระยุคลบาท หายไปหมดทุกอยาง สังขาร
ทั้งปวงวางเปลาหนอ พระทีปงกรชินศาสดา เสด็จนิพพาน ณ
นันทารามพระสถูปของพระองคที่นันทารามนั้น สูง ๓๖ โยชน พระ
สถูปบรรจุบาตร จีวร และบริขารและเครื่องบริโภคของพระองค
ตั้งอยูที่ควงไมโพธิพฤกษในกาลนั้นสูง ๓ โยชน.
จบทีปงกรพุทธวงศ ที่ ๑
โกณฑัญญพุทธวงศที่ ๒
วาดวยพระประวัติพระโกณฑัญญะพุทธเจา
[๓] สมัยตอมาจากพระพุทธทีปงกร พระพุทธเจาทรงพระนามวา
โกณฑัญญะ เปนนายกของโลก ทรงพระเดชไมมีที่สุด มีพระยศ
นับมิได ประมาณไมได ยากที่จะรู พระองคมีขันติเปรียบดวยถนน
มีศีลเปรียบดวยสาคร มีสมาธิเปรียบดวยเขาสุเมรุ มีญาณเปรียบ
ดวยอากาศ ทรงประกาศอินทรีย พละ โพชฌงค มรรคและอริยสัจ
ในกาลทุกเมื่อ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว เมื่อพระพุทธโกณฑัญญะ ผูเ ปนนายกของโลกทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัย
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ครั้งที่ ๑ ไดมีแกมนุษยและเทวดาแสนโกฏิ ตอแตนั้นเมื่อทรง
แสดงพระธรรมเทศนาในสมาคมมนุษยและเทวดา ธรรมาภิสมัยครั้ง
ที่ ๒ ไดมแี กมนุษยและเทวดาเกาหมื่นโกฏิ ในเมื่อทรงแสดงธรรม
ย่ํายีพวกเดียรถีย ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกเทวดาและมนุษย
แปดหมืน่ โกฏิ พระพุทธโกณฑัญญะผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง
ทรงประชุมพระสาวกขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงที่ ๓
ครั้ง การประชุมครั้งที่ ๑ มีพระสาวกแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ พันโกฏิ
ครั้งที่ ๓ เกาสิบโกฏิ สมัยนั้นเราเปนพระมหากษัตริยพระนามวา
วิชิตาวี เปนใหญในแผนดิน โดยมีสมุทรสาครเปนขอบเขต เรา
นิมนตพระสงฆสาวกผูปราศจากมลทิน ผูแสวงหาคุณใหญ พรอม
ดวยพระศาสดาผูเปนนาถะชัน้ เลิศของโลก ใหฉันภัตตาหารอยางดี
แมพระพุทธโกณฑัญญะผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรง
พยากรณวาผูน ี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ... ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใสอยาง
ยิ่ง เราเมื่อจะยังประโยชนนนั้ ใหสําเร็จ ไดถวายราชสมบัติอันใหญ
หลวงแกพระพิชิตมาร ครั้นแลวก็ออกบวชในสํานักของพระองค
เราไดเลาเรียนพระสูตรพระวินัย อันเปนนวังคสัตถุศาสนทั้งปวง
แลว ทําพระศาสนาของพระพิชิตมารใหงดงาม เราเปนผูไมประมาท
ในคําสั่งสอนของพระองคทั้งเวลานั่ง ยืน และ เดิน ถึงความสําเร็จ
ในอภิญญาแลวไดไปยังพรหมโลก พระนครชื่อ รัมมวดี พระมหา
กษัตริย พระนามวา สุนันทะ พระนางสุชาดา เปนพระชนกชนนี
ของพระพุทธโกณฑัญญะ ผูแ สวงหาคุณใหญหลวงพระองคประทับ
อยู ณ ทามกลางเรือนสองหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓
ปราสาทชื่อ รุจิ สุรุจิ และสุภะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน
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สามแสน ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวา รุจิเทวี
พระราชโอรสพระนามวาชีวติ เสน พระองคทรงเห็นนิมติ ๔
ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยรถราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๑๐
เดือนเต็ม พระพุทธโกณฑัญญมหาวีรเจาผูอ ุดมกวาสัตวอนั พรหมทูล
อาราธนาแลวทรงประกาศพระธรรมจักรแกเทวดาและมนุษยในปา
มหาวัน พระองคทรงมีพระภัททเถระและพระสุภัททเถระเปนอัคร
สาวก มีพระเถระนามวา อนุรุทธะเปนอุปฏ ฐาก มีพระติสสาเถรี
และพระอุปติสสาเถรีเปนอัครสาวิกา มีไมสาละตนงามเปนไมโพธิ์
ตรัสรู โสณอุบาสกและอุปโสณอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นันทา
อุบาสิกา และสิริมาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนี
พระองคนั้น สูง ๘๘ ศอก ทรงงามดั่งพระจันทร และเหมือน
พระอาทิตยในเวลาเที่ยง ในขณะนัน้ สัตวทงั้ หลายอายุแสนป
พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพน
วัฏสงสารไดมากมาย พืน้ เมทนีงามวิจิตรไปดวยพระขีณาสพผู
ปราศจากมลทิน พระองคยอมงามดวยพระขีณาสพเหมือนทองฟา
ยอมงามดวยหมูดาว ฉะนั้น พระมหานาคแมเหลานัน้ มีคุณอัน
ประมาณไมได นับไมถวน ยากที่จะรูได ทานผูทรงยศเหลานั้น
นิพพานแลวเหมือนแสงสายฟาตก พระพิชิตมารมีพระฤทธิ์ไมมีที่
เปรียบ มีสมาธิอันพระญาณอบรมทุกอยางหายไปหมดสิน้ สังขาร
ทั้งปวงวางเปลาหนอ พระโกณฑัญญพุทธเจาผูทรงศิริเสด็จนิพพาน
ที่นันทาราม พระเจดียของพระองคสูง ๗ โยชน เขาสรางไวที่
นันทารามนั้น.
จบโกณฑัญญพุทธวงศที่ ๒
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มังคลพุทธวงศที่ ๓
วาดวยพระประวัติพระมงคลพุทธเจา
[๔] สมัยตอมาจากพระโกณฑัญญะ มีพระพุทธเจาพระนามวามงคล ทรง
กําจัดความมืดในโลกแลว ทรงชูคบเพลิงคือ พระธรรมสวางไสว
พระองคมีพระรัศมีไมมีอะไรเปรียบปาน ยิง่ กวาพระพิชิตมารอื่นๆ
ทรงกําจัดรัศมีพระจันทรและพระอาทิตย สองแสงไพโรจนในหมื่น
จักวาล แมพระพุทธเจาพระองคนั้นก็ทรงประกาศจตุสัจธรรมอัน
ประเสริฐสุด เทวดาและมนุษยไดดื่มรสสัจธรรมแลว ยอมบรรเทา
ความมืดตื้อได ในคราวที่พระองคทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันไมมี
อะไรเปรียบแลว ทรงแสดงธรรมครั้งแรก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑
ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมที่พิภพของทาว
สักกะจอมอสูร ครั้งนั้น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมแี กทวยเทพ
แสนโกฏิ ในกาลเมื่อพระเจาจักรพรรดิ พระนามวา สุนันทะ
เสด็จเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาทรงตีกลองธรรมเภรีอันประเสริฐสุด
และครั้งนั้น บริวารของพระเจาสุนันทะ มีประมาณเกาสิบโกฏิ
ครั้งที่ ๒ พระสาวกมาประชุมกันแสนโกฏิ ครั้งที่ ๓ พระสาวก
มาประชุมกันเกาสิบโกฏิ การประชุมครั้งนั้น ลวนแตพระขีณาสพ
ผูปราศจากมลทิน สมัยนั้น เราเปนพราหมณมีนามวาสุรุจิ เปน
ผูเลาเรียน ทรงมนต รูจบไตรเพท เราไดเขาเฝาพระศาสดาพระองค
นั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะและไดบูชาพระสงฆ อันมีพระสัม
พุทธเจาเปนประมุขดวยของหอมและดอกไม อังคาสดวยน้ํานมโค
จนสําราญพระทัย แมพระพุทธมงคลผูอุดมกวาสัตวพระองคนั้น ก็
พยากรณเราวา ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ...........
..................... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราได
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ฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิง่ เรา
อธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหยิ่งขึ้น ครั้งนั้น เราพอก
พูนปติ เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ จึงถวายเรือนของเรา
แกพระพุทธเจา แลวออกบวชในสํานักของพระองค เราเลาเรียน
พระสูตรและพระวินัย อันเปนสัตถุศาสนมีองค ๙ ประการแลว
ทําพระศาสนาของพระชินเจาใหงาม ครั้งนัน้ เราเปนผูไมประมาท
เจริญพรหมวิหารภาวนา ถึงที่สุดในอภิญญาแลวไดไปยังพรหมโลก
พระนครชื่อวาอุตระพระมหากษัตริยพ ระนามวาอุตระ เปนพระชนก
ของพระมงคลบรมศาสดาพระชนนีพระนามวา อุตรา พระองคทรง
ครอบครองอาคารสถานอยูเกาหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ
๓ ปราสาท ชื่อวายสวา สุจิมาและสิริมา มีพระสนมนารีกํานัล
ในสามหมื่นนาง ลวนแตประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ
นามวายสวดี พระราชโอรสพระนามวาสีวละ พระชินเจาทรงเห็น
นิมิตร ๕ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยอัสสวราชยานตน ทรง
บําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระมงคลมหาวีรเจาผูเปนนายก
ของโลกอุดมกวาสัตว อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร พระองคมีพระสุเทวเถระและพระธรรมเสนเถระเปน
อัครสาวก พระเถระชื่อปาลิตะ เปนอุปฏฐากพระสีวลาเถรีและพระ
อโสกาเถรีเปนอัครสาวิกา ไมโพธิ์ของพระผูมีพระภาคนั้น เรียก
กันวาตนกากะทิง นันทอุบาสก และวิสาขอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก
อนุฬาอุบาสิกาและสุมนาอุบาสิกาเปนอุปฏ ฐายิกา พระมงคลมหามุนี
สูง ๘๐ ศอก พระรัศมีแผซานออกจากพระองค ไปไกลหลายแสน
โลกธาตุในขณะนัน้ มนุษยมีอายุเกาหมื่นป พระองคทรงดํารง
พระชนมายุอยูเ ทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมาก
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มาย สาวกของพระองคใครๆ ไมสามารถจะนับได ฉะนั้น
ครั้งนั้น พระสัมพุทธมงคลผูเปนนายกของโลก ทรงดํารงพระชน
มายุอยูเพียงนัน้ ในพระศาสนาของพระองคไมมีการตายอยางคนมี
กิเลสเลย พระองคผูทรงยศใหญทรงชูดวงไฟคือพระธรรมสวางจา
ทรงชวยมหาชนใหขามพนวัฏสงสาร ทรงรุงเรืองเหมือนดาวธุมเกต
แลวเสด็จนิพพาน ทรงแสดงสภาวะแหงสังขาร ในมนุษยโลก
พรอมทั้งเทวโลก ทรงรุงเรืองเหมือนกองไฟ แลวเสด็จเขานิพพาน
เหมือนพระอาทิตยอัสดงคต ฉะนั้น พระพุทธมงคลเสด็จปรินิพพาน
ที่พระราชอุทยานชื่อเวสสระ พระสถูปของพระองคสูง ๓๐ โยชน
ประดิษฐานอยูในพระราชอุทยานนัน้ .
จบมังคลพุทธวงศที่ ๓
สุมนพุทธวงศที่ ๔
วาดวยพระประวัติพระสุมนพุทธเจา
[๕] ในสมัยตอมาจากพระพุทธมงคล มีพระพุทธเจาพระนามวาสุมนะ
ไมมีใครเสมอเหมือนโดยธรรมทั้งปวง อุดมกวาสรรพสัตว ครั้งนั้น
พระศาสดาทรงตีกลองอมฤตเภรีในเมขลบุรี พระศาสนาของพระ
องคมีองค ๙ ประกอบดวยธรรมอันขาว พระศาสดาพระองคนั้น
ทรงชําระกิเลสแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงสรางนคร
คือ พระสัทธรรม เปนเมืองประเสริฐสุด ทรงสรางถนนใหญ
คือ สติปฏฐานอันเลิศล้ํา ไมมีอะไรคั่น ไมคด เปนถนนตรง
ไพบูลย กวางขวาง ทรงลาดสามัญผล ๕ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา
๖ และสมาบัติ ๘ ไวบนถนนนั้น ชนเหลาใดเปนผูไมประมาท
ประกอบดวยหิริและความเพียร ชนเหลานั้นทั้งหมด ยอมถือเอา
คุณอันประเสริฐนี้ไดตามสบาย พระศาสดาทรงรื้อขนมหาชนขึ้นดวย
โยคธรรมนั้นอยางนี้ ทรงยังเทวดาและมนุษยแสนโกฏิใหตรัสรูใน
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ครั้งแรก ในกาลเปนที่ทรงแสดงธรรมครั้งที่ ๒ ที่พระมหาวีรเจา
ตรัสสอนหมูเดียรถีย เทวดาและมนุษยแสนโกฏิไดตรัสรูธรรม
ในกาลเมื่อเทวดาและมนุษยผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกันมาทูลถาม
ปญหานิโรธ อันเปนความสงสัยแหงใจ ในการทรงแสดงธรรม
เครื่องแสดงนิโรธแมครั้งนั้น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกเทวดา
และมนุษยเกาหมื่นโกฏิ พระสุมนบรมศาสดาทรงมีการประชุม
พระสาวกขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงที่ ๓ ครั้ง เมื่อพระ
ผูมีพระภาคทรงจําพรรษาแลว ในวันสังฆปวารณา พระตถาคตทรง
ปวารณาพรอมดวยพระสาวกแสนโกฏิ ตอแตนั้นในการประชุมที่
ภูเขาทองอันสุกอรามพระสาวกมาประชุมกันครั้งที่ ๒ เกาหมื่นโกฏิ
ในกาลเมื่อทาวสักกเทวราชเสด็จเขาเฝา เพือ่ ทรงเยี่ยมพระพุทธเจา
พระสาวกมาประชุมกันครั้งที่ ๓ แปดหมืน่ โกฏิ สมัยนัน้ เราเปน
พญานาคราชมีฤทธิ์มาก มีนามชื่อวาอตุละ เปนผูกอสรางกุศล
เจริญขึ้น ครั้งนั้น เราพรอมดวยหมูญาติออกจากนาคพิภพ เอาดนตรี
ทิพยไปบรรเลงบูชาพระพิชติ มารพรอมดวยพระสงฆ ถวายขาวน้ําให
พระสงฆสาวกแสนโกฏิ ฉันจนเพียงพอ แลวถวายผาเฉพาะรูปละคู
ไดเขาถึงพระพิชิตมารกับทัง้ พระสงฆนั้นเปนสรณะ แมพระสุมน
พุทธเจาผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวานี้จกั ได
เปนพระพุทธเจาในโลก ................ ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว ยังจิตใหเลื่อมใส
อยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมีใหยิ่งขึน้ พระมหา
กษัตริยพ ระนามวาสุทัตตะ เปนพระชนกของพระสุมนบรมศาสดา
พระชนนีพระนามวาสิริมา พระองคทรงครอบครองอคารสถานอยู
เกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อวาจันทะ
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สุจันทะและวฏังสะ มีพระสนมนารีกํานัลในหกลานสามแสนนาง
ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวฏังสกี พระราช
โอรสพระนามวาอนูปโม พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ
จึงเสด็จออกผนวชดวยพระยาคชสารยานพระที่นั่งตน ทรงบําเพ็ญ
เพียร ๑๐ เดือนเต็ม พระมหาวีรสุมนเจาผูเปนนายกของโลก อัน
พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เมขลนคร
อันเปนเมืองประเสริฐสุด พระองคทรงมีพระสรณเถระ และพระ
ภาวิตัตตเถระเปนพระอัครสาวก ทรงมีพระเถระนามวาอุเทนเปน
พระพุทธอุปฏฐาก พระโสณาเถรีและพระอุปโสณาเถรีเปนพระ
อัครสาวิกา แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนพระองคนั้น
ก็ไดตรัสรูที่ควงไมกากะทิง วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเปนอัคร
อุปฏฐากจาลาอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระ
พุทธเจาพระองคนั้น พระองคสูง ๙๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปลั่งดัง
ทองคําล้ําคา สองสวางจาไปในหมืน่ โลกธาตุ ขณะนัน้ มนุษยมีอายุ
เกาหมื่นป พระองคดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยหมูชนให
ขามพนวัฏสงสารไดมากมาย พระสัมพุทธเจาทรงชวยคนที่ควรขาม
ใหขาม ทรงชวยคนที่ควรตรัสรูใหตรัสรู แลวเสด็จปรินพิ พาน
เหมือนพระจันทรดับ พระขีณาสพเหลานัน้ และพระพุทธเจาผูไม
มีใครเปรียบพระองคนั้น แสดงรัศมีอันไมมีอะไรเสมอเหมือนแลว
นิพพาน ญาณและรัตนตรัยอันไมมีอะไรเทียบเคียงเหลานัน้ หายไป
หมดสิ้น สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระสุมนพุทธเจาผูทรงยศ
เสด็จนิพพาน ณ อังคาราม พระสถูปของพระองคสูง ๔ โยชน
ประดิษฐานอยู ณ อังคารามนั้นแล.
จบสุมนพุทธวงศที่ ๕
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เรวตพุทธวงศที่ ๕
วาดวยประวัตพิ ระเรวตพุทธเจา
[๖] สมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวา สุมนะ พระพิชิตมารพระนาม
วาเรวตะ เปนนายกของโลก มีพระคุณสูงสุดไมมีใครเปรียบเทียบ
เสมอ แมพระองคอันพรหมทูลอาราธนาแลว ก็ทรงประกาศธรรม
กําหนดดวยขันธและธาตุที่ใครๆ ยังมิไดประกาศ ในภพนอยใหญ
ในกาลที่พระองคทรงแสดงธรรม ธรรมาภิสมัยมี ๓ ครั้ง ธรรมาภิ
สมัยครั้งที่ ๑ จะพึงกลาวโดยคํานวณไมได ในกาลเมื่อพระเรวต
มหามุนี ทรงสั่งสอนแนะนําพระเจาอรินทมหาราช ธรรมาภิสมัยครั้ง
ที่ ๒ ไดมแี กมนุษยและเทวดาพันโกฏิ พระนราสภเสด็จออกจาก
ที่เรน ๗ วัน ทรงสั่งสอนแนะนํามนุษยและเทวดาในผลชั้นสูง
รอยโกฏิพระเรวตบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ
ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบ คงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุที่มา
ประชุมกันลวงทางที่จะนับได ครั้งที่ ๒ พระภิกษุที่มาประชุมกัน
แสนโกฏิ ในกาลเมื่อพระองคผูไมมีใครเสมอดวยพระปญญา ทรง
ประกาศธรรมจักรแลว ทรงประชวรจวนจะเสด็จนิพพาน ครั้งนั้น
พระภิกษุผูขีณาสพที่มาเฝาพระมหามุนี เพือ่ ทูลถามอาการประชวร
ประชุมกันเปนครั้งที่ ๓ แสนโกฏิ สมัยนัน้ เราเปนพราหมณนามวา
อติเทพ ไดเขาไปเฝาพระเรวตพุทธเจาแลว ถึงพระองคเปนสรณะ
ไดชมเชยศีล สมาธิและพระปญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค
แลวไดทูลถวายจีวรแกพระองคตามกําลัง แมพระเรวตพุทธเจาผูเปน
นายกของโลก พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวา ผูนจี้ ักไดเปน
พระพุทธเจาในโลก ................ ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว ยังจิตใหเลื่อมใส
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อยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหยิ่งขึ้น แม
ครั้งนั้น เราระลึกถึงพระพุทธการกธรรมนั้น แลวตามเพิม่ พูนวา
เราจักนํามาซึ่งธรรมนั้นอันเปนธรรมที่เราปรารถนายิ่ง พระนครชื่อวา
สุธัญญกะ พระมหากษัตริยพ ระนามวาวิปลุ ะ เปนพระชนกของ
พระเรวตบรมศาสดา พระนางวิปุลาเปนพระชนนี พระองคทรง
ครอบครองอคารสถานอยู ๖,๐๐๐ ป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓
ปราสาท ชื่อสุทัสนะ รัตนัคฆิ และอาเวฬะ ตกแตงสวยงาม
เกิดเพราะบุญกรรม ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามโกฏิสามแสน
นาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาสุทัสนา
พระโอรสพระนามวาวรุณ พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ
จึงเสด็จออกผนวชดวยรถอันเปนราชยานที่นั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียร
อยู ๗ เดือนเต็ม พระเรวตมหาวีรชินเจาผูเปนนายกของโลก อัน
พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศธรรมจักร ประทับอยู ณ วรุ
ณาราม พระองคทรงมีพระวรุณเถระและพระพรหมเทวเถระเปน
พระอัครสาวก พระเถระชื่อสัมภวะเปนพุทธอุปฏฐาก พระภัททาเถรี
พระสุภัททาเถรีเปนพระอัครสาวิกา แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ
เหมือนพระองคนั้น ก็ไดตรัสรูที่ควงไมกากะทิง วรุณอุบาสกและ
สรภอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นางปาลาอุบาสิกาและนางอุปปาลา
อุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้นมีพระองคสูง
๘๐ ศอก ทรงเปลงปลั่งพระรัศมีสวางไสวไปทั่วทิศ ดังพระอาทิตย
อุทัย ฉะนัน้ พระรัศมีอันเปนระเบียบสวางไสว ที่เกิดในพระพุทธ
สรีระแผไปโยชนหนึ่งโดยรอบ ทั้งกลางวันและกลางคืน ในขณะ
นั้น มนุษยมีอายุหกหมื่นป พระองคทรงดํารงพระชนมายุเทานั้น
ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดเปนอันมาก ทรงแสดงกําลัง
พระพุทธเจาแลว ประกาศอมตธรรมในโลก ไมทรงมีอุปทานเสด็จ
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นิพพาน เพราะสิ้นความถือมั่นวาเปนผูเลิศ ทรงมีพระวรกายมีรัศมี
ดังแกว พระธรรมก็ไมมีอะไรเหมือน หายไปหมดทุกอยาง สังขาร
ทั้งปวงวางเปลาหนอ พระเรวตพุทธเจาผูท รงยศ มีพระปญญามาก
เสด็จนิพพานแลว พระธาตุของพระองคแผไปกวางขวางในประเทศ
นั้นๆ ฉะนีแ้ ล.
จบเรวตพุทธวงศที่ ๕
โสภิตพุทธวงศที่ ๖
วาดวยพระประวัติพระโสภิตพุทธเจา
[๗] สมัยตอมาจากพระเรวตพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาโสภิต
เปนนายกของโลก ทรงมีพระทัยมั่นคงสงบระงับไมมีใครเสมอ
ไมมีบุคคลเปรียบ พระองคทรงกลับพระทัย (ไมพอพระทัย) ใน
พระราชวังของพระองค ทรงบรรลุโพธิญาณ ประกาศพระธรรมจักร
อยางเดียว ในระหวางเบื้องบนตลอดถึงอเวจีนรก และเบือ้ งต่ํา
ตลอดถึงภวัคคพรหมนี้ เปนบริษัทเดียวกันในการทรงแสดงธรรม
พระสัมพุทธเจาทรงประกาศพระธรรมจักรแกบริษัทนัน้ โดยจะนับ
ผูไดตรัสรูธรรมครั้งแรกพึงกลาวไมได เบื้องหนาแตนั้น เมื่อทรง
แสดงธรรมในสมาคมของมนุษยและเทวดา ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒
ไดมีแกมนุษยและเทวดาเกาหมื่นโกฏิ ในกาลนั้น พระบรมกษัตริย
พระนามวาชยเสนะ รับสั่งใหสรางพระอารามอีกแหงหนึ่ง มอบ
ถวายในพระพุทธเจา พระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงแสดงธรรมประ
กาศการบูชาของบรมกษัตริย ครั้งนั้นธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมแี ก
มนุษยและเทวดาพันโกฏิ พระโสภิตบรมศาสดา ทรงมีการประชุม
พระภิกษุขณ
ี าสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงที่ ๓ ครั้ง พระ
ราชาพระนามวาอุคคตะ ทรงถวายทานในพระพุทธเจา ในทาน
ครั้งนั้น พระอรหันตมาประชุมกันประมาณรอยโกฏิ มีหมูคณะมา
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ถวายทานในพระพุทธเจาอีก ครั้งนั้น พระอรหันตมาประชุมกันครั้ง
ที่ ๒ เกาสิบโกฏิ ในกาลเมื่อพระพิชิตมาร ทรงจําพรรษาในเทวโลก
แลวเสด็จลง พระอรหันตมาประชุมกันครัง้ ที่ ๓ แปดสิบโกฏิ สมัย
นั้น เราเปนพราหมณนามวาสุชาติ เราไดถวายขาวและน้าํ ใหพระ
พุทธเจาเสวยพรอมทั้งพระสาวกจนเพียงพอ แมพระพุทธเจาพระ
นามวาโสภิตผูเ ปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวา
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจา ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนัน้ เราไดฟง
พระพุทธพยากรณแมนั้นแลว มีใจยินดีปราโมทยแลวไดกระทํา
ความเพียรอยางยอดเยี่ยม เพือ่ บรรลุประโยชนนั้น พระนครชื่อวา
สุธรรม พระมหากษัตริยพระนามวาสุธรรมเปนพระชนกของพระ
โสภิตบรมศาสดา พระชนนีพระนามวาสุธรรมา พระองคทรง
ครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓
ปราสาท ชื่อกุมุท นฬินี ปทุม มีพระสนมนารีกํานัล
ในสี่หมื่นสามพันนางลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ
นามวามกิลา พระราชโอรสมีพระนามวาสีหะ พระองคทรงเห็น
นิมิต ๔ ประการ เสด็จออกผนวชพรอมทั้งปราสาท พระองคผูเปน
บุรุษอุดม ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระโสภิตมหาวีรเจาผูเปน
นายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรม
จักร ณ พระอุทธยานสุธรรมาอันสวยงาม ทรงมีพระอสมเถระและ
พระสุเนตตเถระเปนอัครสาวก เพราะเถระชื่อวาอโนมะเปนพุทธ
อุปฏฐาก พระนกุลาเถรีและพระสุชาตาเถรี เปนพระอักครสาวิกา
และพระพุทธเจาพระองคนั้น เมื่อตรัสรูก็ไดตรัสรูที่ควงไมกากะทิง
รัมมะอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นกุลาอุบาสิกา
และจิตตาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีพระองคสูง ๕๘
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ศอก ทรงเปลงพระรัศมีสวางไสวไปทั่วทิศ ดุจพระอาทิตยอุทัย
ฉะนั้น คําสั่งสอนของพระองคหอมตระหลบไปดวยกลิ่นศีล เปรียบ
เหมือนปาไมที่ดอกบาน หอมตระหลบไปดวยกลิ่นตางๆ ฉะนั้น
คําสั่งสอนของพระองคไมมใี ครอิ่มดวยการฟง ดังสมุทรสาครไมมี
ใครอิ่มดวยการเห็น ฉะนั้น ในขณะนั้น มนุษยมีอายุเกาหมื่นป
พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยในหมูชนขามพน
วัฏสงสารไดเปนอันมาก พระองคทรงประทานพระโอวาทและการ
พร่ําสอน ทรงสั่งสอนหมูชนที่เหลือใหเผากิเลสดังเปลวไฟไหมเชื้อ
แลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ
เหมือน และพระสาวกผูบรรลุพลธรรมทั้งหลาย หายไปหมดสิ้น
แลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระสัมพุทธเจาผูประเสริฐ
พระนามวาโสภิต เสด็จนิพพาน ณ สีหาราม พระธาตุของพระ
องคแผกวางไปในประเทศนัน้ ๆ ฉะนี้แล.
จบโสภิตพุทธวงศที่ ๖
อโนมทัสสีพุทธวงศที่ ๗
วาดวยพระประวัติพระอโนมทัสสีพุทธเจา
[๘] สมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวาโสภิตมีพระสัมพุทธเจาพระ
นามวาอโนมทัสสี ทรงพระยศนับไมได มีพระเดชยากทีจ่ ะลวงได
พระองคทรงตัดเครื่องผูกทุกอยาง ทรงทําลายภพ ๓ แลว ทรงแสดง
ทางที่ไปไมกลับ ในหมูเทวดาและมนุษย พระองคทรงพระคุณนับ
ไมไดดังมหาสมุทร ยากที่จะใหจมลงเหมือนภูเขา ไมมีทสี่ ุดดุจ
อากาศ พระคุณบานเต็มที่เชนพญารัง สัตวทั้งหลายยอมยินดีแม
ดวยการเห็นพระองคสัตวเหลานั้นไดฟงพระสุรเสียงที่ทรงเปลง
ยอมบรรลุอมตธรรม ในกาลนั้น ธรรมาภิสมัยของพระองคเจริญ-
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รุงเรืองในพระธรรมเทศนาครั้งที่ ๑ สัตวรอยโกฏิไดตรัสรู สมัยตอ
แตนั้นมา เมื่อพระองคทรงยังฝนคือธรรมใหตก ในพระธรรม
เทศนาครั้งที่ ๒ สัตวแปดสิบโกฏิไดตรัสรู และสมัยตอมาเมื่อ
พระองคทรงยังฝนคือธรรมใหตกใหสัตวทงั้ หลายอิ่มหนําสําราญ
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกสัตว ๗๘ โกฏิ พระบรมศาสดา ไดทรง
ประชุมพระภิกษุผูบรรลุอภิญญาและพลธรรม ผูบานแลวดวยการ
หลุดพน ๓ ครัง้ ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพผูละความมัวเมา และ
ความหลง มีจติ สงบระงับ ผูคงที่ มาประชุมแปดแสน ครัง้ ที่ ๒
พระภิกษุขณ
ี าสพผูไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ปราศจากธุลี สงบระงับ
คงที่ มาประชุมเจ็ดแสน ครัง้ ที่ ๓ พระภิกษุขีณาสพผูบรรลุอภิญญา
และพลธรรมผูดับสนิท มีตบะ มาประชุมหกแสน สมัยนั้น เราเปน
ยักษมีฤทธิ์มาก เปนใหญ ปกครองยักษหลายโกฏิใหอยูใ นอํานาจ
แมครั้งนั้น เราก็ไดเขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูทรงแสวงหา
คุณใหญหลวงพระองคนั้นแลวไดถวายขาวและน้ําใหพระองคเสวย
พรอมดวยพระสงฆจนเพียงพอ แมพระมุนีผูมีพระนัยนาบริสุทธิ์
พระองคนั้นก็ทรงพยากรณเราวาผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ...
... ขามแมน้ําใหญฉะนั้นเราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ก็
ยินดีมใี จปราโมทย อธิฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมีใหยงิ่ ขึ้น
พระนครชื่อวาจันทวดี พระบรมกษัตริยพระนามวายสวา เปน
พระชนกของพระอโนมทัสสีศาสดา พระชนนีพระนามวายโสธรา
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหมื่นป มีปราสาทอันประเสริฐ
๓ ปราสาท ชื่อศิริ อุปศิริ และวัฑฒะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน
สองหมื่นสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี
พระนามวาสิริมา พระราชโอรสพระนามวาอุปสาละ พระองค
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ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยวอทองทรงบําเพ็ญ
เพียรอยู ๑๐ เดือนเต็ม พระมหามุนีอโนทัสสีมหาวีรเจาอันพรหม
ทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ สุทัสนราชอุทยาน
อันประเสริฐ ทรงมีพระนิสภเถระและพระอโนมเถระเปนพระอัคร
สาวกพระเถระชื่อวาวรุณเปนพุทธุปฏฐาก พระสุนทราเถรีและพระ
สุมนาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระผูมพี ระภาคนัน้
เรียกวาตนกุม นันทิวฑ
ั ฒอุบาสกและสิริวฑ
ั ฒอุบาสกเปนอัคร
อุปฏฐากอุปลาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิภา พระ
มหามุนีมีพระองคสูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีซานออกสวางไสวดัง
พระอาทิตยอทุ ัย ฉะนัน้ ในครั้งนั้น มนุษยทั้งหลายมีอายุแสนป
พระองคดํารงพระชนมายุอยูเ พียงนัน้ ทรงชวยใหหมูชนขามพน
วัฏสงสารไดเปนอันมาก พระศาสนาของพระองคบานสะพรั่ง
งดงามดวยพระอรหันตทั้งหลายผูคงที่ผูปราศจากราคะและมลทิน
พระศาสดาผูทรงยศนับไมไดและคูพระสาวกผูไมมีใครแมนเสมือน
หายไปหมดสิน้ แลวสังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระอโนมทัสสี
พระบรมศาสดาชินเจา เสด็จนิพพาน ณ ธรรมาราม พระสถูปของ
พระองคสูง ๒๐ โยชน ประดิษฐานอยู ณ ธรรมารามนั้น ฉะนี้แล.
จบอโนมทัสสีพุทธวงศที่ ๗
ปทุมพุทธวงศที่ ๘
วาดวยพระประวัติพระปทุมพุทธเจา
[๙] สมัยตอมาจากพระอโนมทัสสีบรมศาสดา พระสัมพุทธเจาผูอุดมกวา
สรรพสัตว มีพระนามวาชื่อปทุม ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ ศีล
ของพระองคหาเสมอไม แมสมาธิก็ไมมีที่สุด พระญาณอันประเสริฐ
นับไมถวน แมวิมุตติก็ไมมอี ะไรเปรียบ แมในคราวที่พระองคผู
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ทรงเดชไมมีอะไรเทียบเทาทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัยอัน
กําจัดความมืดตื้อไดมี ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระพุทธธีรเจาทรงยังสัตวให
ตรัสรูรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ ทรงยังสัตวใหตรัสรูเกาสิบโกฏิ และ
ในคราวเมื่อ พระปทุมพุทธเจาตรัสสอนพระราชโอรส ของพระองค
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกสัตวแปดสิบโกฏิพระปทุมบรมศาสดา
ทรงมีการประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระสาวกมาประชุมกัน
แสนโกฏิ เมื่อกฐินจีวรเกิดขึน้ ในสมัยกรานกฐิน ภิกษุทงั้ หลาย
ชวยกันเย็บจีวร เพื่อประโยชนแกพระธรรมเสนาบดี ครั้งนั้น
ภิกษุเหลานั้นลวนปราศจากมลทินไดอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก ผูไม
พายแพอะไรๆ สามแสนรูปมาประชุมกัน สมัยตอมา ในคราวที่
พระบรมศาสดาผูองอาจกวานรชน ทรงเขาจําพรรษาในปาใหญ
ครั้งนั้น พระสาวกสองแสนมาประชุมกัน สมัยนั้นเราเปนราชสีห
เปนใหญกวาฝูงมฤค ไดพบพระพิชิตมาร ซึ่งกําลังเจริญวิเวกอยูใ น
ปาใหญ เราถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลากระทําประทักษิณ
บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง บํารุงพระพิชิตมารอยู ๗ วัน ครบ ๗ วัน
แลวพระตถาคตเสด็จออกจากสมาบัติอันประเสริฐทรงดําริดวยพระ
ทัยใหพระภิกษุมาประชุมกันโกฏิหนึ่ง แมครั้งนั้น พระมหาวีรเจา
พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในทามกลางภิกษุเหลานั้นวาผูนี้จักได
เปนพระพุทธเจาในโลก ............................
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้นเรา ไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว
ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐
ใหยิ่งขึน้ พระนครชื่อวา จัมปกะ พระบรมกษัตริยพ ระนามวาอสมะ
เปนพระชนกของพระปทุมบรมศาสดา พระนางอสมาเปนพระชนนี
พระองคทรงครอบครองอคารสถานอยูสองหมื่นป ทรงมีปราสาทอัน
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อนันทะ วสุ และอสัตตระ ทรงมีพระ-

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 327
สนมานารีกํานัลในสามหมื่นสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม
พระมเหสีพระนามวาอุตตรา พระราชโอรสพระนามวารัมมะ
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยราชรถ
อันเปนราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระปทุมมหาวีร
เจาผูเปนนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ณ ธนัญชราชอุทยานอันประเสริฐทรงมีพระสาลเถระ
และพระอุปสาลเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาวรุณเปน
พระพุทธุปฏฐากพระราธาเถรีและพระสุราธาเถรีเปนพระอัครสาวิกา
ไมโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเรียกกันวาไมออยชาง
ใหญ สภิยอุบาสกและอสมอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก รุจิอุบาสิกา
และนันทิมาราอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนพี ระกายสูง
๕๘ ศอก พระองคทรงมีพระรัศมีไมมีอะไรเสมอแผออกไปทั่วทิศ
รัศมีพระจันทร รัศมีพระอาทิตย แสงรัตนะ และแสงแกวมณี
แมทุกอยางนัน้ ครั้นมาถึงรัศมีอันสูงสุดของพระชินเจา ยอมหายไป
ครั้งนั้นมนุษยมีอายุแสนป พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น
ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดเปนอันมาก พระองคทรงยัง
สัตวผูมีอัธยาศัยแกกลาใหตรัสรูโดยไมเหลือ ทรงพร่ําสอนชนที่
เหลืออื่นๆ แลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองคทรง
ละทิ้งสังขารทั้งปวง เหมือนงูลอกคราบอันเกา ดังตนไมสลัดใบเกา
แลวเสด็จนิพพานเหมือนไฟดับ ฉะนัน้ พระพิชิตมารผูประเสริฐ
บรมศาสดาพระนามวาปทุม เสด็จนิพพาน ณ ธรรมาราม พระธาตุ
ของพระองคแผไปกวางในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล.
จบปทุมพุทธวงศที่ ๘
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นารทพุทธวงศที่ ๙
วาดวยพระประวัติพระนารทพุทธเจา
[๑๐] สมัยตอมาจากพระปทุมบรมศาสดา พระสัมพุทธเจาผูอุดมกวา
สรรพสัตว มีพระนามชื่อวานารทะ เปนบุคคลผูไมมีใครเปรียบ
เสมอ พระองคเปนพระเชษฐโอรสที่ทรงโปรดปรานของพระเจา
จักรพรรดิ ทรงสวมใสอาภรณแกวมณี เสด็จไปยังพระราชอุทยาน
ในพระราชอุทยานนัน้ มีตนไมโตใหญแผกงิ่ กานสวยงาม พระองค
เสด็จถึงทามกลางพระราชอุทยานนัน้ แลว ประทับนั่งภายใตตนออย
ชางใหญ ณ ทีน่ ั้น เกิดพระญาณอันประเสริฐไมมีที่สุด เปรียบดวย
วิเชียร ทรงพิจารณาสังขารทั้งเปดเผยทั้งปกปดดวยพระญาณนั้นทรง
ลอยกิเลสทั้งปวงโดยไมเหลือ ณ ที่นั้น ทรงบรรลุพระโพธิญาณ
ทั้งสิ้น และพระพุทธญาณ ๑๔ ครั้ง ครั้นทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ
แลว ทรงประกาศธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตว
แสนโกฏิ เมื่อพระมหามุนีทรงปราบนาคราชผูมีตัวโตเทาเรือโกลน
ใหญ ไดทรงปาฏิหาริยแสดงใหเห็นในมนุษยโลกพรอมดวยเทวโลก
ในการที่ทรงประกาศธรรมแกเทวดาและมนุษยครั้งนัน้ เทวดาและ
มนุษยเกาหมืน่ โกฏิขามความสงสัยทั้งปวงได ในกาลเมือ่ พระมหาวีร
เจาตรัสสอนพระราชโอรสของพระองค ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมี
แกเทวดาและมนุษยแปดหมืน่ โกฏิ พระนารทบรมศาสดาทรงมีการ
ประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน
ครั้งที่ ๒ ในคราวเมื่อพระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธคุณพรอม
ดวยเหตุ พระสาวกผูปราศจากมลทินเกาหมื่นโกฏิมาประชุม
ครั้งที่ ๓ ในคราวที่เวโรจในนาคราชถวายทานแดพระศาสดา พระสาวกชินบุตรแปดโกฏิมาประชุมกัน สมัยนั้นเราเปนชฏิลผูมีตบะ
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อันรุงเรืองถึงที่สุดในอภิญญา ๕ เหมาะไปในอากาศได แมครั้งนั้น
เราก็ถวายขาวและน้ําใหพระศาสดาเสวยพรอมดวยพระสงฆและ
บริวารชนจนเพียงพอ แลวไดบูชาดวยไมจนั ทน แมพระนารทบรม
ศาสดานายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในครั้งนั้นวา
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ............... ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว มีใจยินดีอยางยิ่ง
อธิษฐานวัตรเปนอยางเลิศเพือ่ บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ พระนคร
ชื่อวาธัญญวดี พระมหากษัตริยพระนามวาสุเทพเปนพระชนกของ
พระนารทบรมศาสดา พระนางอโนมาเปนพระชนนี พระองคทรง
ครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓
ปราสาท ชื่อชิตะ วิชิตะ และอภิรามะ มีพระสนมนารีกํานัลใน
สี่หมื่นสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนาม
วาวิชิตเสนา พระราชโอรสพระนามวานันทุตตระ พระองคผูเปน
บุรุษอุดม ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวช ทรงบําเพ็ญ
เพียรอยู ๗ วัน พระนารทมหาวีรเจาผูเปนนายกของโลก อันพรหม
ทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ธนัญชอุทยาน
อันประเสริฐ ทรงมีพระภัททสาลเถระและพระชิตมิตตเถระเปน
พระอัครสาวก พระเถระชื่อวาวาเสฏฐะ เปนพระพุทธุปฏฐาก พระ
อุตตราเถรีและพระผัคคุนีเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษ
ของพระองคเรียกกันวาไมออ ยชางใหญ อุคครินทอุบาสกและวสภ
อุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก อินทวรีอุบาสิกาและคัณฑีอุบาสิกา เปน
อัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนมี ีพระองคสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีงามเชน
กับทองคําล้ําคาสวางไสวไปในหมืน่ โลกธาตุ พระองคมพี ระรัศมีซาน
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ออกจากพระวรกายดานละวา ซานออกไปทั่วทิศนอยใหญ แผไปไกล
โยชนหนึ่งทั้งกลางวันกลางคืนทุกเมื่อ สมัยนั้น ในระยะโยชนหนึ่ง
โดยรอบ ใครๆ ไมตองตามประทีปโคมไฟ พระพุทธรัศมีสองให
สวางจาในกาลนั้น มนุษยทงั้ หลายมีอายุเกาหมื่นป พระองคทรง
ดํารงอยูเพียงนัน้ ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย
พระศาสนาของพระองคงามวิจิตรดวยพระอรหันตทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนทองฟายอมงามวิจติ รดวยหมูดาว ฉะนั้น พระนราสภ
พระองคนั้นทรงสรางสะพานไวมนั่ คง สําหรับใหคนทีเ่ หลือดําเนิน
ขามกระแสสงสารแลวเสด็จนิพพาน แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ
เหมือนพระองคนั้น และพระขีณาสพผูมีเดชเทียบไมไดเหลานั้น
ก็หายไปหมดสิ้นแลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระนารทชินเจา
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ สุทัสนนคร พระสถูปอันประเสริฐ
สูง ๔ โยชนกป็ ระดิษฐานอยู ณ นครนั้น ฉะนี้แล.
จบนารทพุทธวงศที่ ๙
ปทุมุตรพุทธวงศที่ ๑๐
วาดวยพระประวัติพระปทุมตุ รพุทธเจา
[๑๑] สมัยตอมาจากพระนารทพุทธเจา พระสัมพุทธชินเจาผูอุดมกวา
สรรพสัตว พระนามวาปทุมตุ ระ มีพระคุณนับไมถวน เปรียบดวย
สาคร และในกัปที่พระพุทธเจาเสด็จอุบัติเปนมัณฑกัป ประชุมชน
ผูมีกุศลมากจึงไดเกิดในกัปนัน้ ในพระธรรมเทศนาครั้งที่ ๑ ของ
พระผูมีพระภาคปทุมุตระ ธรรมาภิสมัย ไดมีแกเทวดาและมนุษย
แสนโกฏิ ตอจากนั้น เมื่อพระองคทรงยังฝนคือธรรม ใหตก และ
ใหสัตวทั้งหลายอิ่มหนําสําราญ ธรรมาภิสมัย ครั้งที่ ๒ ไดมีแก
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สัตวสามหมื่นเจ็ดพัน ในกาลเมื่อพระมหาวีรเจา เสด็จเขาไปยัง
สํานักพระเจาอานันทพุทธบิดา ครั้นแลวทรงตีกลองอมฤต เมื่อ
พระองคทรงตีกลองอมฤตเภรี ยังฝนคือธรรม ใหตก ธรรมาภิสมัย
ครั้งที่ ๓ ไดมีแกสัตวหาโกฏิ พระพุทธเจาทรงประทานโอวาทใหรแู จง
ทรงยังสัตวทั้งปวงใหขาม ทรงฉลาดในเทศนา ทรงชวยให
หมูชนขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย พระปทุมุตรบรมศาสดาทรง
ประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน
ครั้งที่ ๒ ในกาลเมื่อพระพุทธเจา ผูไมมีใครเสมอเหมือน ประทับอยู
ณ เวภารบรรพต พระสาวกเกาหมื่นโกฏิมาประชุมกัน ครั้งที่ ๓
เมื่อพระองคเสด็จจาริกจากนิคมและรัฐ พระสาวกแปดหมื่นโกฏิมา
ประชุมกัน สมัยนั้น เราเปนชฎิลชื่อวารัฏฐิกะ ไดถวายผาพรอม
ภัตตาหารแกสงฆมีพระสัมพุทธเจาเปนประมุข แมพระพุทธเจา
พระองคนั้นประทับนั่ง ณ ทามกลางสงฆทรงพยากรณเราวา ใน
แสนกัปแตกัปนี้ไป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก .........
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว
อธิษฐานวัตรใหยิ่งขึ้น เราไดทําความเพียรมั่นชั้นยอด ในการบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ประการ ในกาลนัน้ เดียรถียทั้งปวงถูกกําจัด พากัน
เสียใจโทมนัส ใครๆ ไมบํารุงเดียรถียเหลานั้น พวกเขาจึงพากัน
ออกไปจากแวนแควน มาประชุมกันในที่นนั้ ทั้งหมดแลวเขาไปใน
สํานักพระพุทธเจา กราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจา ขอพระองค
ผูมีจักษุ ผูทรงพระกรุณาอนุเคราะห แสวงหาประโยชนแกสัตว
ทั้งปวงไดทรงเปนที่พึ่งที่ระลึกเถิด พระองคทรงยังเดียรถียที่มาประชุม
กันทั้งปวง ใหตั้งอยูในเบญจศีล พระศาสนาของพระองคไมอากูล
วางจากพวกเดียรถียอยางนี้ งามวิจิตรดวยพระอรหันตทั้งหลาย ซึ่ง
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เปนผูมีความชํานาญคงที่ พระนครชื่อวาหงสวดี พระบรมกษัตริย
พระนามวาอานนท เปนพระชนกของพระปทุมุตรศาสดา พระนาง
สุชาดา เปนพระพุทธชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยู
เกาหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อนารี พาหนะ
และยศวดี มีพระสนมนารีกํานัลในสี่หมื่นสามพันนาง ลวนประดับ
ประดาสวยงาม พระอัครมเหสีพระนามวาวสุลทัตตา พระราชโอรส
พระนามวาอุตระ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออก
ผนวชพรอมดวยปราสาท ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระปทุมุตร
บรมศาสดามหาวีรเจา อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ณ มิถิลาราชอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระเทวิลเถระ
และพระสุชาตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาสุมนะ เปน
พุทธอุปฏฐาก พระอมิตาเถรีและพระอสมาเถรี เปนพระอัครสาวิกา
ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกกันวาไมสน อมิตอุบาสกและติสส
อุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก อุหัตถาอุบาสิกาและสุจิตราอุบาสิกา
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีทรงมีพระองคสูง ๕๘ ศอก มี
พระรัศมีงามเชนกับทองคําล้ําคา มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ
พระรัศมีของพระองคแผไป ๑๒ โยชน โดยรอบกําแพง บานประตู
ฝาเรือน ตนไม และภูเขาสูงเทียมฟา กําบังไมได ครั้งนั้น มนุษย
ทั้งหลายมีอายุแสนป พระองคดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงตัด
ความสงสัยทั้งปวง ชวยหมูชนใหขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย ทรง
รุงเรืองดังกองไฟแลวเสด็จนิพพาน พรอมดวยพระสาวก พระ
ปทุมุตรพุทธชินเจา เสด็จนิพพาน ณ นันทาราม พระสถูปอัน
ประเสริฐของพระองค สูง ๑๒ โยชน ประดิษฐานอยูในนันทารามนั้น
ฉะนี้แล.
จบ ปทุมุตรพุทธวงศที่ ๑๐
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สุเมธพุทธวงศที่ ๑๑
วาดวยพระประวัติพระสุเมธพุทธเจา
[๑๒] ในสมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ พระพิชิตมาร
พระนามวาสุเมธ ผูเปนนายกของโลก ยากที่จะเทียมถึง ทรงมีเดช
รุงเรือง อุดมกวาสัตวโลกทั้งปวง ทรงมีพระเนตรแจมใส พระพักตร
แชมชื่น พระองคสูงใหญ ตรง มีสงา ทรงแสวงหาประโยชนเพื่อ
สรรพสัตว ทรงเปลื้องสัตวใหพนจากเครื่องผูกเปนอันมาก ในกาล
เมื่อพระพุทธเจาทรงบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมบริสุทธิ์แลว ทรง
ประกาศธรรมจักร ณ สุทัสนนคร แมในกาลที่พระองคทรงแสดง
พระธรรมเทศนา มีธรรมาภิสมัย ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ธรรมาภิสมัยได
มีแกสัตวแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ในกาลเมื่อพระพิชิตมารทรงทรมาน
ยักษชื่อวา กุมภกรรณ ธรรมาภิสมัยไดมแี กสัตวเกาหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๓
ในกาลเมื่อพระองคผูทรงยศนับไมได ทรงประกาศจตุราริยสัจ
ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแปดหมื่นโกฏิ พระสุเมธศาสดาทรงมีการ
ประชุมพระภิกษุขีณาสพ ผูป ราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงที่
๓ ครั้ง ในกาลเมื่อพระพิชิตมารเสด็จเขาไปในสุทัสนนคร
พระภิกษุขณ
ี าสพมาประชุมกันรอยโกฏิ ในกาลเมื่อภิกษุทั้งหลาย
กรานกฐิน ณ เทวกูฏ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันครั้งที่ ๒ เกาสิบ
โกฏิ ในกาลเมือ่ พระทศพลเสด็จจาริกไปอีกครั้งหนึ่ง พระภิกษุ
ขีณาสพมาประชุมกันครั้งที่ ๓ แปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเปนมาณพ
มีนามวาอุตระ มีทรัพยที่เก็บสะสมไวในเรือนแปดสิบโกฏิ เราได
ถวายทรัพยแกพระศาสดา พรอมดวยพระสาวกหมดสิ้น แลวถึง
พระองคเปนสรณะ ชอบใจ (ออก) บรรพชา แมพระพุทธเจา
พระองคนั้น เมื่อทรงทําอนุโมทนา ก็ทรงพยากรณเราในกาลนั้นวา
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ในสามหมื่นกัป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก .........
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว
ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐
ประการ ใหยิ่งขึ้นไป เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินยั อันเปน
นวังคสัตถุศาสนทั้งปวงแลว ทําพระศาสนาของพระพิชิตมารใหงาม
เราเปนผูไมประมาทในคําสั่งสอนนั้น ทั้งในเวลานั่งยืนและเดิน ถึง
ความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก พระนครชื่อวา
สุทัสนะ พระบรมกษัตริยพระนามวาสุทัตตะ เปนพระชนกของ
พระสุเมธศาสดา พระนางสุทัตตาเปนพระชนนี พระองคทรงครอบ
ครองอาคารสถานอยูเกาหมืน่ ป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท
ชื่อวาสุจันทะ กัญจนะ และสิริวัฑฒะ มีพระสนมนารีกํานัลในสี่หมื่น
แปดพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาสุมนา
พระราชโอรสพระนามวาปุนัพพะ พระองคทรงเห็นนิมติ ๔ ประการ
จึงเสด็จออกผนวชดวยคชสารอันเปนยานพระที่นั่งตน ทรงบําเพ็ญ
เพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระสุเมธมหาวีรชินเจาผูเปนนายกของโลก
อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศธรรมจักร ณ สุทสั นอุทยาน
อันประเสริฐ ทรงมีพระสรณเถระและสรรพกามเถระ เปนพระอัคร
สาวก พระเถระชื่อวาสาคระ เปนพุทธอุปฏฐาก พระรามาเถรีและ
พระสุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค
เรียกชื่อวาตนสะเดา อุรุเวลาอุบาสกและยสวาอุบาสก เปนอัคร
อุปฏฐาก ยสาอุบาสิกาและสิริวาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา
พระมหามุนีทรงมีพระองคสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีสวางไสวไปทั่วทิศ
เปรียบดังพระจันทรในหมูดาว ฉะนัน้ พระรัศมีของพระองคแผไป
ตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบ เหมือนแกวมณีของพระเจาจักรพรรดิ
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แผไปโยชนหนึ่ง ฉะนั้น ในกาลนั้น มนุษยทั้งหลายมีอายุเกาหมื่นป
พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพน
วัฏฏสงสารไดมากมาย พระศาสนาของพระองค คับคั่งไปดวยพระ
อรหันตทั้งหลาย ลวนแตผูบรรลุไตรวิชชา ฉฬภิญญา และพลธรรม
คงที่ แมทานทัง้ หมดนัน้ ลวนมียศศักดิ์มากนับไมได หลุดพนแลว
ไมมีอุปธิ แสดงแสงสวางแหงญาณแลวนิพพาน พระพุทธสุเมธ
ชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เมธาราม พระธาตุของพระองค
แผกระจัดกระจายไปในประเทศนั้นๆ ฉะนีแ้ ล.
จบสุเมธพุทธวงศที่ ๑๑
สุชาตพุทธวงศที่ ๑๒
วาดวยพระประวัติพระสุชาตพุทธเจา
[๑๓] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพระนามวา
สุชาตะ มีพระหนุดังคางราชสีห พระองคงาม มีพระคุณประมาณ
ไมได ยากที่จะเทียมถึง พระองคทรงงามรุงเรืองดวยพระสิริทุกเมื่อ
ดังพระจันทรหมดจดปราศจากมลทิน เหมือนพระอาทิตยสองแสง
พระสัมพุทธเจาทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันอุดมบริสุทธิ์แลว ทรง
ประกาศพระธรรมจักร ณ สุมังคลนคร เมื่อพระสุชาตบรมศาสดา
ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ในพระธรรมเทศนาครั้งที่ ๑ สัตวได
ตรัสรูแปดสิบโกฏิ ในกาลเมือ่ พระองคเสด็จเขาจําพรรษา ณ
เทวโลก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมแี กทวยเทพสามโกฏิเจ็ดแสน
ในกาลเมื่อพระองคเสด็จเขาไปยังสํานักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัย
ครั้งที่ ๓ ไดมีแกสัตวหกโกฏิ พระสุชาตบรมศาสดา ทรงมีการ
ประชุมพระภิกษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงที่
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๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุเหลานั้นลวนแตบรรลุอภิญญาและพลธรรม
ผูไมตองไปในภพนอยภพใหญ มาประชุมกันหกโกฏิ ครั้งที่ ๒
ในกาลนัน้ พระพิชิตมารเสด็จลงจากเทวโลก พระภิกษุขณ
ี าสพมา
ประชุมกันหาโกฏิ ครั้งที่ ๓ พระอัครสาวกของพระสัมพุทธเจา
ผูประเสริฐกวานรชนเขาเฝาพรอมดวยพระขีณาสพสี่แสน สมัยนั้น
เราเปนพระเจาจักรพรรดิผูมพี ลนิกายมาก เปนใหญในทวีปทั้งสี่ เหาะ
ไปในอากาศ เราถวายราชสมบัติใหญในทวีปทั้งสี่ และรัตนะ ๗
ประการ อันประเสริฐในพระพุทธเจาแลวออกบวชในสํานักของ
พระองค พวกคนรักษาอารามในชนบท นําเอาบิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัย มาถวายแกภกิ ษุสงฆเนืองๆ แมพระพุทธเจาผูเปน
ใหญในหมื่นโลกธาตุพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในกาลนั้นวา
ในสามหมื่นกัป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ..........
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ยัง
ความยินดีใหเกิดอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรอยางยอดเยีย่ ม ในการ
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินัย
อันเปนนวังคสัตถุศาสนทั้งปวงแลว ทําพระศาสนาของพระพิชิต
มารใหงาม เราเปนผูไมประมาทในคําสั่งสอนนั้น เจริญพรหม
วิหารภาวนา ถึงความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก
พระนครชื่อวาสุมังคละ พระบรมกษัตริยพระนามวาอุคคตะ เปน
พระพุทธบิดา พระนางประภาวดี เปนพระพุทธมารดา พระองค
ทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓
ปราสาท ชื่อสิริ อุปสิริ และจันทะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน
สองหมื่นสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ
นามวาสิรินันทา พระราชโอรสพระนามวาอุปเสนะ พระพิชิตมาร
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ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยอัสวราชยานพระที่
นั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๙ เดือนเต็ม พระสุชาตมหาวีรเจาผู
เปนนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ณ สุมังคลอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระสุทัสนเถระ
และพระสุเทวเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวานารทะ เปน
พุทธอุปฏฐาก พระนาคาเถรีและพระนาคสมานาเถรี เปนพระ
อัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกวาไมไผใหญ และ
โพธิพฤกษนั้นลําตนแข็ง ไมเปนโพรง มีใบแนนหนา ลําตนตรงใหญ
นาดูนาชม นารื่นรมยใจ ตนหนึ่งเจริญงอกงามแลวแตกกิง่ สาขา
ออกไป ไมโพธิพฤกษยอมงามเหมือนดังหางนกยูงที่ผูกเปนกํา
ฉะนั้น ไมไผนนั้ ไมมีหนาม แมชองใหญก็ไมมี มีกิ่งชิดไมหาง
เงาทึบ นารื่นรมยใจ สุทัตตอุบาสกและจิตตอุบาสก เปนอัคร
อุปฏฐาก สุภัททาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา
พระพิชิตมารพระองคนั้นมีพระองคสูง ๕๐ ศอก ทรงประกอบดวย
พระอาการอันประเสริฐและพระคุณทุกอยาง ทรงมีพระรัศมีหาเสมอ
เหมือนมิได ซานออกโดยรอบ ไมมีประมาณ ไมมีเทียบเคียง
หาอุปมาเปรียบมิได ครั้งนั้น มนุษยทั้งหลายมีอายุเกาหมืน่ ป พระองค
ทรงดํารงพระชนมายุอยูเ ทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏฏสงสาร
ไดมากมาย ในกาลนั้น พระศาสนางามวิจิตรดวยพระอรหันต
ทั้งหลาย ดังคลื่นในสมุทสาคร เหมือนดาวในทองฟา ฉะนั้น
(พระศาสนาของพระพิชิตมารคับคั่งดวยพระอรหันตทั้งหลาย
ผูบรรลุไตรวิชชา ฉฬภิญญาและพลธรรม ผูคงที่) พระพุทธเจา
พระองคนั้น หาผูเสมอเหมือนมิไดและพระคุณเหลานั้นหาเทียบ
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เคียงมิได หายไปหมดสิ้นแลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ
พระพุทธสุชาตชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เสลาราม
พระสถูปของพระองค สูง ๓ คาวุต ประดิษฐานอยูใ นเสลารามนั้น
ฉะนี้แล.
จบสุชาตพุทธวงศที่ ๑๒
ปยทัสสีพุทธวงศที่ ๑๓
วาดวยพระประวัติพระปยทัสสีพุทธเจา
[๑๔] สมัยตอมาจากพระพุทธเจา พระนามวาสุชาต พระสยัมภู พระนาม
วาปยทัสสี ผูเปนนายกของโลก ยากที่จะเทียมทันหา ผูเสมอเหมือน
มิได มียศมาก แมพระพุทธเจาผูทรงยศนับมิไดพระองคนั้น ทรง
รุงเรืองดังพระอาทิตย ทรงกําจัดความมืดทั้งปวงแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร แมพระองคกท็ รงสั่งสอนใหสัตวไดตรัสรูธรรม ๓
ครั้ง ครั้งที่ ๑ ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ทาวสุทสั นเทว
ราชมากราบทูลถึงมิจฉาทิฏฐิ เมื่อพระศาสดาจะทรงบรรเทาทิฏฐิของ
ทาวเทวราชนัน้ ทรงแสดงธรรม ครั้งนั้น มหาชนมาประชุมสันนิบาต
กันมากมาย ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมแี กสัตวเกาพันโกฏิ ในคราว
ที่พระศาสดาผูเปนสารถีฝกนรชน ทรงปราบชางโทนมุข ธรรมาภิ
สมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกสัตวแปดหมื่นโกฏิ แมพระปยทัสสีพุทธเจา
พระองคนั้น ก็มีการประชุมพระภิกษุขณ
ี าสพ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑
พระภิกษุขณ
ี าสพมาประชุมกันแสนโกฏิ ครั้งที่ ๒ ตอแตนั้น พระ
ภิกษุขณ
ี าสพมาประชุมกันเกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ พระภิกษุขีณาสพ
มาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเปนมาณพชื่อวา กัสสปะ
เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท เราไดฟงธรรมของพระองค
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แลว เกิดความเลื่อมใส ไดบริจาคทรัพยแสนโกฏิสรางสังฆาราม
ถวาย ครั้นถวายอารามแกพระองคแลว มีใจยินดีโสมนัส ไดสมาทาน
สรณะและเบญจศีลกระทําใหมั่น แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ก็
ประทับนั่งทามกลางสงฆ ทรงพยากรณเราวา ในพันแปดรอยกัป
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก .......... ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว ก็ยังจิตใหเลื่อมใส
อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งขึน้
พระนครชื่อวาสุธัญญะ พระบรมกษัตริย พระนามวาสุทัตตะ เปน
พระชนกของพระปยทัสสีศาสดา พระนางสุจันทา เปนพระชนนี
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอัน
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อสุนิมมิละ วิมละ และคิริคุหา ทรงมีพระ
สนมนารีกํานัลในสามหมื่นสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม
พระมเหสีพระนามวาวิมลา พระราชโอรสพระนามวากัญจนาเวฬะ
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยราชรถทรง
ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๖ เดือนเต็ม พระปยทัสสีมหามุนีมหาวีรเจา
อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ อุสภ
อุทยานอันรื่นรมยใจ ทรงมีพระปาลิตเถระและพระสรรพทัสสีเถระ
เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาโสภิตะ เปนพุทธอุปฏฐาก
พระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินนาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิ
พฤกษของพระองคเรียกชื่อวาตนกุม สันทกอุบาสกและธรรมิก
อุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก วิสาขาอุบาสิกาและธรรมทินนาอุบาสิกา
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาผูทรงยศนับมิไดพระองคนั้น ทรงมี
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ สูง ๘๐ ศอก ปรากฏดัง
พญารัง รัศมีของพระบรมศาสดาซึ่งหาผูเสมอมิไดพระองคนั้น
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แสงไฟ รัศมีพระจันทรและพระอาทิตย ไมเปรียบปานเลย แม
พระพุทธเจาผูม ีพระจักษุพระองคนั้น ทรงดํารงอยูในโลกเกาหมืน่ ป
เทากับอายุของมนุษยทั้งหลาย แมพระพุทธเจาซึ่งหาผูเสมอเหมือน
มิไดพระองคนั้น แมคูพระอัครสาวกซึ่งไมมีผูเทียบเคียงเหลานั้น
หายไปหมดสิน้ แลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระปยทัสสีมุนี
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสัตถาราม พระสถูปของพระองค
สูง ๓ โยชน ประดิษฐาน ณ อัสสัตถารามนั้น ฉะนีแ้ ล.
จบปยทัสสีพทุ ธวงศที่ ๑๓
อัตถทัสสีพุทธวงศที่ ๑๔
วาดวยพระประวัติพระอัตถทัสสีพุทธเจา
[๑๕] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูมยี ศมากนามวาอัตถทัสสี ทรง
กําจัดความมืดใหญออกแลว ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด
พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงยังหมื่นโลก
ธาตุพรอมทั้งเทวโลก ใหดื่มน้ําอมฤตธรรมจนอิ่มหนําสําราญ แม
พระองคผูเปนนาถะของโลกนั้น ก็ทรงมีการแสดงธรรมใหสัตวได
ตรัสรู ๓ ครั้ง ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในกาล
เมื่อพระพุทธอัตถทัสสีเสด็จจาริกไปในเทวโลก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒
ไดมีแกทวยเทพแสนโกฏิอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจาทรง
แสดงธรรมในสํานักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแก
สัตวแสนโกฏิ และพระบรมศาสดาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุม
พระภิกษุขณ
ี าสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงที่ ผูหลุดพน
เพราะไมถือมัน่ ผูแสวงหาประโยชนใหญ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุ
ขีณาสพมาประชุมกันเกาหมืน่ แปดพัน ครั้งที่ ๒ พระภิกษุขีณาสพ
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มาประชุมกันแปดหมืน่ แปดพัน ครั้งที่ ๓ พระภิกษุขณ
ี าสพมาประชุม
กันเจ็ดหมื่นแปดพัน สมัยนัน้ เราเปนชฎิลผูมีตบะอันรุงเรือง มีนาม
ชื่อวาสุสิมะ ประชาชนยกยองวาเปนผูประเสริฐสุดในแผนดิน เรา
นําดอกมณฑารพ ดอกประทุม ดอกปาริชาตอันเปนทิพย จากเทวโลก
มาบูชาพระสัมพุทธเจา แมพระพุทธอัตถทัสสีมหามุนีพระองคนั้นก็
ทรงพยากรณเราวา ในพันแปดรอยกัป ผูนจี้ ักไดเปนพระพุทธเจาใน
โลก ................. ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธ
พยากรณแมนนั้ แลว ก็มีใจยินดีโสมนัส ไดอธิษฐานวัตรในการ
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งขึ้น พระนครชื่อวาโสภณะ พระบรม
กษัตริยพ ระนามวาสาคระ เปนพระชนกของพระอัตถทัสสีศาสดา
พระนางสุทัสนา เปนพระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถาน
อยูหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่ออมรคิ สุรคิ
และคิริพาหนะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามหมื่นสามพันนาง
ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวิสาขาพระราช
โอรสพระนามวาเสละ พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการจึงเสด็จ
ออกผนวชดวยอัสวราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม
พระนราสภอัตถทัสสีมหาวีรเจา ผูมีพระยศใหญ อันพรหมทูลอาราธนา
แลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ อโนมอุทยานทรงมีพระสันต
เถระและพระอุปสันตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาอภัย
เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระธรรมาเถรีและสุธรรมาเถรี เปนพระอัคร
สาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกชือ่ วาจําปา นกุลอุบาสกและ
นิสภอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก มกิลาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกา
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาซึ่งไมมีผูเสมอเหมือนพระองคนั้น
สูง ๘๐ ศอก ทรงสงางามดังพญารัง เหมือนพระจันทรเต็มดวง มี
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พระรัศมีอันประเสริฐหลายรอยเปนปกติ แผไปโยชนหนึ่ง
ทั้งเบื้องบนเบือ้ งต่ํา ทั้งทิศนอยทิศใหญทกุ เมื่อ แมพระพุทธมุนีผู
ประเสริฐกวานรชน สูงสุดกวาสรรพสัตว ผูมีจักษุ พระองคนั้น
ทรงดํารงอยูในโลกแสนป แมพระองคทรงแสดงพระรัศมีอนั ไมมี
สิ่งอื่นเทียมทันใหสวางไสว ไพโรจนในโลกพรอมทั้งเทวโลกแลว
ก็เสด็จนิพพานดับไป ดังไฟสิ้นเชื้อ ฉะนั้น พระอัตถทัสสีชินเจา
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อโนมาราม พระธาตุเรี่ยรายแผกวาง
ไปในประเทศนั้นๆ ฉะนีแ้ ล.
จบอัตถทัสสีพุทธวงศที่ ๑๔
ธรรมทัสสีพุทธวงศที่ ๑๕
วาดวยพระประวัติพระธรรมทัสสีพุทธเจา
[๑๖] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูมยี ศมากพระนามวาธรรมทัสสี
ทรงกําจัดความมืดตื้อแลว ทรงรุงเรืองอยางยิ่ง ในโลกพรอมทั้งเทว
โลก แมในความที่พระองคผูมีเดชไมมีเทียบนั้นทรงประกาศ
พระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในคราว
เมื่อพระพุทธธรรมทัสสีทรงแนะนําสญชัยฤาษี ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒
ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ ในคราวเมื่อทาวสักกะพรอมดวยบริษัท
เสด็จเขาเฝาพระบรมศาสดา ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกสัตวแปด
สิบโกฏิ แมพระบรมศาสดาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุ
ขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูม ีจิตสงบ คงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อ
พระพุทธธรรมทัสสีทรงจําพรรษา ณ สมณนคร พระภิกษุขีณาสพ
มาประชุมกันพันโกฏิ ครั้งที่ ๒ เมื่อพระพุทธเจาเสด็จจากเทวโลก
มายังมนุษยโลก แมครั้งนั้น พระภิกษุขณ
ี าสพมาประชุมกันรอยโกฏิ
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ครั้งที่ ๓ เมื่อพระพุทธเจาทรงประกาศธุดงคคุณ ครั้งนั้นพระภิกษุ
ขีณาสพมาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเปนทาวปุรินททสักก
เทวราช ไดบูชาพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยของหอม มาลาและ
ดนตรีทิพย แมพระพุทธเจาพระองคนั้นประทับนั่งทามกลางสงฆ ก็
ทรงพยากรณเราในกาลนั้นวา ในพันรอยแปดกัป ผูนี้จกั ไดเปน
พระพุทธเจา ...... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ
แมนั้นแลว ก็ยงั จิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญ
บารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้นไป พระนครชื่อวาสรณะ พระบรม
กษัตริยพ ระนามวาสรณะ เปนพระชนกของพระธรรมทัสสีศาสดา
พระนางสุนันทา เปนพระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคาร
สถานอยูแปดพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อวา
อรชะ วิรชะ และสุทัสนะ มีพระสนมนารีกํานัลในสี่หมืน่ ลวน
ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวิจิโกลี พระราชโอรส
พระนามวาปุญญวัฑฒนะ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึง
เสด็จออกผนวชดวยปราสาท ไดทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระธรรม
ทัสสีนราสภมหาวีรเจา ผูสูงสุดกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนา
แลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน พระองคมีพระปทุม
เถระและพระปุสสเทวเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวา
สุทัตตะ เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระเขมาเถรีและพระสัจจนามาเถรี
เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกชื่อวาติมพชาละ
(มะพลับ) สุภทั ทอุบาสกและกฏิสสหอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก
สาฬิสาอุบาสิกาและกฬิสสาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา แม
พระพุทธเจาผูไ มมีใครเสมอเหมือนพระองคนั้นสูง ๘๐ ศอก ทรงมี
พระเดชรุงเรืองอยางยิ่ง แผไปในหมืน่ ธาตุ พระองคงามสงา ดัง
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พญารังมีดอกบาน เหมือนสายฟาในอากาศ ดุจพระอาทิตยในเวลา
เที่ยง ฉะนั้น แมพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ มีพระเดชไมมเี ทียบเคียง
ทรงดํารงพระชนมชีพอยูสม่าํ เสมออยูในโลกแสนป ทรงแสดง
พระรัศมีสวางไสว ทําพระศาสนาใหปราศจากมลทิน เสด็จนิพพาน
พรอมกับพระสาวก ดังพระจันทรลับไปในทองฟา ฉะนัน้ พระธรรม
ทัสสีมหาวีรเจาเสด็จนิพพาน ณ เกสาราม พระสถูปอันประเสริฐ
ของพระองค สูง ๓ โยชน ฉะนี้แล.
จบธรรมทัสสีพุทธวงศที่ ๑๕
สิทธัตถพุทธวงศที่ ๑๖
วาดวยพระประวัติพระสิทธัตถพุทธเจา
[๑๗]สมัยตอมาจากพระธรรมทัสสีพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวา
สิทธัตถะ ทรงกําจัดความมืดทั้งปวง เหมือนพระอาทิตยอุทัย ฉะนัน้
แมพระองคทรงบรรลุสัมโพธิญาณแลว ก็ทรงชวยหมูม นุษย พรอม
ดวยเทวดาใหขามพนวัฏฏสงสาร ทรงยังฝนคือธรรมใหตก ดับความ
รอนใหแกโลกพรอมดวยเทวโลก แมพระองคผูมีเดชไมมีเทียบเคียง
ก็ตรัสพระธรรมเทศนาใหสัตวไดตรัสรูธรรม ๓ ครั้ง ธรรมาภิสมัย
ครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงตีกลองอมฤตเภรีที่ภมี รัฐ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมีแก
สัตวเกาสิบโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจาผูอ ุดมกวานรชนพระองค
นั้นทรงแสดงธรรมที่เวภารบรรพต ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแก
สัตวเกาสิบโกฏิ พระสิทธัตถบรมศาสดาทรงมีการประชุมพระภิกษุ
ขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงที่ ๓ ครั้ง สถานที่
ที่พระภิกษุผูปราศจากมลทิน มาประชุมกัน ๓ แหง แหงที่ ๑
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พระภิกษุรอยโกฏิ แหงที่ ๒ เกาสิบโกฏิ และแหงที่ ๓ แปดสิบโกฏิ
สมัยนั้น เราเปนดาบสชื่อวามงคล มีเดชอันรุงเรืองยากทีผ่ ูอื่นจะขมได
ประกอบดวยกําลังแหงอภิญญา เราไดนําเอาผลหวามาถวายแด
พระสิทธัตถสัมพุทธเจา พระองคทรงรับแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วา
จงดูชฎิลดาบสผูมีตบะรุงเรืองนี้ ในกัปที่ ๙๔ แกกัปนี้ ดาบสนี้จัก
ไดเปนพระพุทธเจาในโลก ................. ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลว ก็ยังจิตใหเลื่อมใส
อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้น
พระนครชื่อวาเวภาระ พระบรมกษัตริยพระนามวาอุเทน เปน
พระชนกของพระสิทธัตถบรมศาสดา พระนางสุผัสสา เปนพระชนนี
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหมื่นป ทรงมีปราสาทอัน
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อโกกาสะ อุปละ และโกกนุทะ ทรงมี
พระสนมนารีกํานัลในสี่หมืน่ แปดพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม
พระมเหสีพระนามวาสุมนา พระราชโอรสพระนามวาอนูปมะ
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยวอทอง
ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๑๐ เดือนเต็ม พระสิทธัตถมหาวีรเจาผูเปน
นายกของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรง
ประกาศพระธรรมจักรที่มฤคทายวัน ทรงมีพระสัมพลเถระและพระ
สุมิตตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาเรวตะ เปนพระพุทธ
อุปฏฐาก พระสีวลาเถรีและพระสุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา
ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกชื่อวากรรณิการ สุปปยอุบาสกและ
สัมพุทธอุบาสกเปนอัครอุปฏ ฐาก รัมมาอุบาสิกาและสุรัมมา
อุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้น สูง ๖๐ ศอก
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พระองคงามเปลงปลั่งดั่งทองคําล้ําคา รุงเรืองไปในหมืน่ โลกธาตุ
พระพุทธเจาผูม ีพระจักษุ ทรงพระคุณไมมผี ูเสมอเหมือน ไมมีบุคคล
เปรียบเทียบถึง ทรงดํารงอยูในโลกแสนป พระองคทรงแสดง
พระรัศมีอันไพบูลย ทรงยังพระสาวกทั้งหลายใหบานสะพรั่ง
ทรงเยื้องกรายงดงามดวยสมาบัติอันประเสริฐ แลวเสด็จนิพพาน
พรอมดวยพระสาวก พระสิทธัตถพุทธเจาผูเปนมุนีประเสริฐเสด็จ
นิพพาน ณ อโนมาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค สูง ๔
โยชน ประดิษฐานอยูที่อโนมาราม ฉะนี้แล.
จบสิทธัตถพุทธวงศที่ ๑๖
ติสสพุทธวงศที่ ๑๗
วาดวยพระประวัติพระติสสพุทธเจา
[๑๘] ในกัปตอมาจากพระสิทธัตถพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาติสสะ
ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีศีลไมมีที่สุด ทรงยศนับมิได เปนนายก
ชั้นเลิศของโลก พระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ ผูทรงอนุเคราะห เสด็จ
อุบัติขึ้นในโลก กําจัดความมืดมน ฉายพระรัศมีใหมนุษยโลกพรอม
ทั้งเทวโลกสวางไสว แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ทรงมีฤทธิ์ ศีล
และสมาธิ ไมมีสิ่งอื่นเทียมถึง ทรงบรรลุถึงความสําเร็จในธรรม
ทั้งปวงแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร พระองคทรงแสดงธรรม
สั่งสอนถึงความบริสุทธิ์ไปในหมื่นโลกธาตุ ในพระธรรมเทศนาครั้ง
ที่ ๑ สัตวไดตรัสรูรอยโกฏิ ครั้งที่ ๒ เกาสิบโกฏิ ครั้งที่ ๓ หกสิบ
โกฏิ ครั้งนั้น พระองคทรงเปลื้องมนุษยและเทวดาที่มาประชุมกัน
ใหหลุดพนจากกิเลสเครื่องผูก พระองคทรงมีการประชุมพระภิกษุ
ขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน ผูม ีจิตสงบระงับ ผูคงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑
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พระภิกษุขณ
ี าสพผูปราศจากมลทิน ผูบานแลวดวยวิมุติ มาประชุม
กันหนึ่งแสน ครั้งที่ ๒ เกาโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดโกฏิ สมัยนั้น
เราเปนพระมหากษัตริยพระนามวาสุชาต ละทิ้งโภคสมบัติเปน
อันมากแลว ออกบวชเปนฤาษี เมื่อเราบวชแลว พระพุทธเจาผูเปน
นายกของโลกจึงเสด็จอุบัติ เพราะไดฟงเสียงวาพุทโธ ปติจึงเกิดแก
เรา เราผูกําจัดมานะแลว เอามือทั้งสองประคองดอกมณฑารพ ดอก
ปทุม และดอกปาริชาต เขาไปเฝา เราเอาดอกไมนั้นถือกัน้ เปนรม
ใหพระติสสชินเจา ผูแวดลอมดวยพระรัศมีอันปรากฏ ผูเปนนายก
ชั้นเลิศของโลก ในกาลนั้น แมพระองคกป็ ระทับนั่งทามกลาง
ประชุมชน ทรงพยากรณเราวา ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ ผูนจี้ กั ได
เปนพระพุทธเจาในโลก ...........................
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนนั้ แลวยัง
จิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐
ประการยิ่งขึ้น พระนครชื่อวาเขมกะ พระบรมกษัตริยพระนามวา
ชนสันทะ เปนพระชนกของพระติสสศาสดา พระนางปทุมา เปน
พระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเจ็ดพันป ทรงมี
ปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อคุณเสลา นาทิยะ และนิสภะ
ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามหมื่นนาง ลวนประดับประดาสวยงาม
พระมเหสีพระนามวาสุภัททา พระราชโอรสพระนามวาอานันทะ
พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวย
อัสวราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยูครึ่งเดือนเต็ม พระติสสมหาวีรเจา
ผูเปนนายกชั้นเลิศของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ที่ยสวดีทายวันอันประเสริฐ ทรงมีพระพรหมเทว
เถระและพระอุทยเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาสมคะ เปน
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พระพุทธอุปฏฐาก พระผุสสาเถรีและพระสุทัตตาเถรี เปนพระอัคร
สาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกชือ่ วาไมประดู สัมพล
อุบาสกและศิรอิ ุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก กิสาโคตมีอุบาสิกาและ
อุปเสนาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา แมพระพุทธชินเจาพระองค
นั้น ก็มีพระองคสูง ๖๐ ศอก ไมมีผูเปรียบ ไมมีผูเสมอเหมือน
ทรงปรากฏดังขุนเขาหิมวันต แมพระองคผมู ีเดชหาเทียบเคียงมิได
มีพระจักษุ ทรงมีพระชนมายุมาก ดํารงอยูในโลกแสนป พระองค
ทรงเสวยพระยศใหญ อุดม ประเสริฐสุด ทรงรุงเรืองดังกองไฟ
เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองคเสด็จนิพพานพรอมดวย
พระสาวกดังเมฆหายไปเพราะลม น้ําคางหายไปเพราะพระอาทิตย
ความมืดหายไปเพราะแสงไฟ ฉะนั้น พระติสสพุทธเจาผูประเสริฐ
เสด็จนิพพาน ณ นันทาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค
สูง ๓ โยชน ประดิษฐานอยูท ี่นันทารามนัน้ ฉะนีแ้ ล.
จบติสสพุทธวงศที่ ๑๗
ปุสสพุทธวงศที่ ๑๘
วาดวยพระประวัติพระปุสสพุทธเจา
[๑๙] ในมัณฑกัปนั้นแล ไดมีพระศาสดาผูยอดเยี่ยม ผูไมมีใครเปรียบ
เสมอเหมือน พระนามวาปุสสะ เปนนายกชั้นเลิศของโลก แม
พระองคก็ทรงกําจัดความมืดทั้งปวง ทรงสางความรกชัฏเปนอันมาก
แลว ทรงยังน้ําอมฤตใหตก ชวยใหมนุษยพรอมดวยเทวดาไดดื่ม
จนสําราญ เมื่อพระองคทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เดือน
ผุสสนักขัตมงคล ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดแกสัตวแปดโกฏิ
ครั้งที่ ๒ เกาโกฏิ ครั้งที่ ๓ แปดโกฏิ พระปุสสบรมศาสดา ทรง
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มีการประชุมพระภิกษุขณ
ี าสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตระงับ ผูคงที่
๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขณ
ี าสพผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น ผูตัด
ธรรมเครื่องสืบตอขาด มาประชุมกันหกโกฏิ ครั้งที่ ๒ หาโกฏิ
ครั้งที่ ๓ สี่โกฏิ สมัยนั้น เราเปนกษัตริยทรงพระนามวาวิชิต ละทิ้ง
ราชสมบัติเปนอันมากแลวออกผนวช ในสํานักของพระองค แม
พระปุสสพุทธเจาผูเปนนายกชั้นเลิศของโลกพระองคนนั้ ก็ทรง
พระยากรณเราวา ในกัปที่ ๙๒ แตกปั นี้ ผูนจี้ ักไดเปนพระพุทธเจา
ในโลก ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ
แมนั้นแลว ก็ยงั จิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการ
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้น เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินยั
อันเปนนวังคสัตถุศาสนจบทุกอยางแลว ยังพระศาสนาของ
พระชินเจาใหงาม เราเปนผูไมประมาทในคําสั่งสอนนั้น เจริญพรหม
วิหารภาวนา ถึงความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก
พระนครชื่อวากาสิกะ พระบรมกษัตริยพระนามวาชยเสนะ เปน
พระชนกของพระปุสสศาสดา พระนางสิริมา เปนพระชนนี พระองค
ทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓
ปราสาท ชื่อวาคุฬะ หังสะ และสุวรรณดารา มีพระสนมนารีกํานัล
ในสองหมื่นสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี
พระนามวากีสาโคตมี พระราชโอรสพระนามวาอานันทะ พระองค
ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยคชสารราชยาน
ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระปุสสมหาวีรเจาผูเปนนายกชั้นเลิศ
ของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระสุรักขิตเถระและพระธรรม
เสนเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อสภิยะ เปนพระพุทธ
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อุปฏฐาก พระจาลาเถรีและพระอุปจาลาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไม
โพธิพฤกษเรียกกันวาไมมะขามปอม อนัญชยอุบาสกและวิสาขอุบาสก
เปนอัครอุปฏฐาก ปทุมาอุบาสิกาและสิรินาคาอุบาสิกา เปนอัคร
อุปฏฐายิกา พระมุนีพระองคนั้นมีพระองคสูง ๕๘ ศอก ทรงงาม
สงาดังพระอาทิตย เหมือนพระจันทรเต็มดวง ฉะนัน้ ในกาลนั้น
มนุษยทั้งหลายมีอายุเกาหมืน่ ป พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยู
เพียงนัน้ ทรงชวยหมูชนใหขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย
พระศาสดาผูมีพระยศไมมเี ทียมพระองคนนั้ ตรัสสอนสัตวเปน
อันมาก ทรงชวยใหประชาชนมากมายขามไปแลว พระองค
เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระปุสสชินศาสดาผูประเสริฐ
เสด็จนิพพาน ณ เสนาราม พระธาตุของพระองคแผไพศาลไปใน
ประเทศนั้นฉะนี้แล.
จบปุสสพุทธวงศที่ ๑๘
วิปสสีพุทธวงศที่ ๑๙
วาดวยพระประวัติพระวิปสสีพุทธเจา
[๒๐] ในกัปตอมาจากพระปุสสพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา
สัตว ผูมีจักษุ มีพระนามวาวิปสสี เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค
ทรงทําลายกะเปาะฟองไขคืออวิชชาแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณ
อันอุดม เสด็จไปยังพระนครพันธุมดี เพื่อทรงประกาศพระธรรม
จักร ทรงประกาศพระธรรมจักรใหเทวดาและมนุษยไดตรัสรู ธรรมาภิ
สมัยครั้งที่ ๑ จะพึงกลาวดวยการนับมิได ทรงประกาศจตุราริยสัจ
ในพระนครนัน้ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมีแกสัตวแปดหมื่นสี่พัน
มนุษยแปดหมืน่ สี่พันออกบวชตาม พระสัมพุทธเจาพระองคทรงแสดง
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ธรรมแกเขาผูมาถึงอาราม พระชินเจาทรงตั้งอยูในเหตุโดยการตรัส
ดวยอาการทั้งปวง แมมนุษยเหลานั้นไดบรรลุธรรมอันประเสริฐ
เปนธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ พระวิปสสีบรมศาสดา ทรงมีการประชุม
พระภิกษุขณ
ี าสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงที่ ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันหกโกฏิแปดแสน ครั้งที่ ๒
หนึ่งแสน ครั้งที่ ๓ แปดหมืน่ พระสัมพุทธเจาทรงรุงเรืองอยางยิ่ง
ในทามกลางหมูพระภิกษุขณ
ี าสพนั้น สมัยนั้น เราเปนพระยานาคราช
ผูมีฤทธิ์มาก มีบุญ ทรงความรุงเรือง มีนามชื่อวาอตุละ ในกาลนั้น
เราแวดลอมดวยนาคหลายโกฏิเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนเชษฐบุรุษ
ของโลก ประโคมดนตรีทพิ ยถวาย ครั้นเขาเฝาพระองคผูเปนนายก
ของโลกแลว เรานิมนตพระองคแลว ไดถวายตั่งทองอันวิจิตรดวย
แกวมณีและแกวมุกดา ประดับดวยอาภรณทั้งปวง แกพระองคผู
เปนพระธรรมราชา แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ประทับนั่งทาม
กลางสงฆแลว ก็ทรงพยากรณเราวา ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ผูนี้จัก
ไดเปนพระพุทธเจาในโลก ........ ขามแมน้ําใหญ ฉะนัน้ เราไดฟง
พระพุทธพยากรณแมนั้นแลวยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐาน
วัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งขึ้นไป พระนครชื่อวา
พันธุมดี พระบรมกษัตริยพระนามวาพันธุมะ เปนพระชนกของ
พระวิปสสีบรมศาสดา พระนางพันธุมดี เปนพระชนนี พระองคทรง
ครอบครองอาคารสถานอยูแปดพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓
ปราสาท ชื่อนันทะ สุนันทะ และสิริมา ทรงมีพระสนมนารีกํานัล
ในสี่หมื่นสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี
พระนามวาสุทัสนา พระราชโอรสพระนามวาสมวัตตขันธ พระองค
ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยราชรถพระที่นั่ง
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ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระวิปสสีมหาวีรเจาผูเปนนายก
ของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ
พระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระขันธเถระและพระติสสนาม
เถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาอโสก เปนพระพุทธอุปฏฐาก
พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิ
พฤกษของพระองคเรียกกันวาไมแคฝอย ปุนัพพสุมิตตอุบาสกและ
นาคอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก สิริมาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกา
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระวิปส สีสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลกสูง
๘๐ ศอก พระองคมีพระรัศมีเปลงปลั่ง แผไป ๗ โยชน โดยรอบ
ครั้งนั้น พระพุทธเจามีพระชนมายุแปดหมืน่ ป พระองคทรงดํารงอยู
เทานั้น ทรงชวยหมูชนใหขา มพนวัฏฏสงสารเปนอันมาก ทรงเปลื้อง
เทวดาและมนุษยเปนอันมากใหพนจากเครือ่ งผูก ตรัสบอกทางและ
มิใชทางแกปุถชุ นที่เหลือ ทรงแสดงแสงสวาง ทรงแสดงอมตบท
ทรงรุงเรืองดังกองไฟ แลวเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระฤทธิ์
และบุญอันประเสริฐ พระลักษณะและลายจันทรอันสวยงามทุกอยาง
หายไปสิ้น สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระวิปสสิวีรเจาผูประเสริฐ
กวานรชน เสด็จนิพพาน ณ สุมิตตาราม พระสถูปอันประเสริฐของ
พระองคสูง ๗ โยชน ประดิษฐานอยู ณ สุมิตตารามนั้น ฉะนี้แล.
จบวิปสสีพุทธวงศที่ ๑๙
สิขีพุทธวงศที่ ๒๐
วาดวยพระประวัติพระสิขีพทุ ธเจา
[๒๑] สมัยตอมาจากพระวิปส สีสัมพุทธเจา พระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา
สัตว ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนามวาสิขี ทรงย่ํายีมารและ
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เสนามารแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงประกาศพระ
ธรรมจักร เพื่ออนุเคราะหแกสัตวทั้งหลาย เมื่อพระสิขีชินเจาผู
ประเสริฐ ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดมีแก
สัตวแสนโกฏิ เมื่อพระองคผูประเสริฐกวาหมูคณะ สูงสุดกวา
นรชน ทรงแสดงธรรมอีก ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมแี กสัตวเกาหมืน่
โกฏิ เมื่อพระองคทรงแสดงยมกปาฏิหาริยใ นโลกพรอมดวยเทวโลก
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกสัตวแปดหมืน่ โกฏิ แมพระสิขี
บรมศาสดา ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขณ
ี าสพผูปราศจากมลทิน
มีจิตสงบระงับผูคงที่ ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุม
กันหนึ่งแสน ครั้งที่ ๒ แปดหมื่น ครั้งที่ ๓ เจ็ดหมืน่ เปรียบ
เหมือนดอกปทุมอันเจริญในน้ํา น้ําเลี้ยงไว ฉะนัน้ สมัยนั้นเราเปน
กษัตริยพ ระนามวาอรินทมะ ไดถวายขาวและน้ําใหพระสงฆ มีพระ
พุทธเจาเปนประธานฉันจนเพียงพอ ไดถวายผาอยางดีมากมายหลาย
โกฏิผืน ไดถวายยานชางอันประดับแลว แกพระสัมพุทธเจา เรา
ไดสรางยานชางใหเปนของควรแกสมณะแลวนําเขาไปถวาย เรายัง
ฉันทะของเราซึ่งตั้งไวมั่นเปนนิตยใหเต็ม แมพระพุทธสิขีผูเปน
นายกชัน้ เลิศของโลก พระองคนั้นก็ทรงพยากรณเราวา ในกัปที่ ๓๑
แตกัปนี้ ผูนจี้ กั ไดเปนพระพุทธเจาในโลก ........... ขามแมน้ําใหญ
ฉะนั้นเราไดฟง พระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเลือ่ มใส
อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งขึน้
ไป พระนครชือ่ วาอรุณวดี พระบรมกษัตริยพ ระนามวาอรุณ เปน
พระชนกของพระสีขีบรมศาสดา พระนางประภาวดีเปนพระชนนี
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเจ็ดพันป ทรงมีปราสาทอัน
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ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อสุวัฑฒกะ คิริ และนารีวาหนะ ทรงมี
พระสนมนารีกํานัลในสองหมื่นสี่พันนาง ลวนประดับประดาสวย
งาม พระมเหสีพระนามวาสรรพกามา พระราชโอรสพระนามวา
อตุละ พระองคทรงเห็นนิมติ ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวย
คชสารยานพระที่นั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระสิขี
มหาวีรเจาผูเปนนายกชั้นเลิศของโลกอุดมกวานรชน อันพรหมทูล
อาราธนาแลวทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระ
อภิภูเถระ และพระสัมภวเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวา
เขมังกรเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระมขีลาเถรีและพระปทุมาเถรีเปน
พระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค เรียกกันวา บุณฑริก
[ไมกุมบก] สิริวัฑฒอุบาสกและนันทอุบาสกเปนอัครอุปฏ ฐาก
จิตราอุบาสิกาและสูจิตราอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจา
พระองคนั้น มีพระองคสูง ๗๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปลั่งดังทองคํา
ล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ พระรัศมี ของพระองค
ซานออกไปจากพระวรกายดานละวาเนืองนิตย พระรัศมีนั้นเปลง
ออกไปยังทิศนอยทิศใหญ ๓ โยชน พระองคมีชนมายุเจ็ดหมื่นป
ทรงดํารงอยูเทานั้น ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมาก
มาย พระองคทรงยังฝนคือธรรมใหตก ยังมนุษยพรอมทั้งเทวดาให
ชุมชื่น ใหบรรลุความเกษมแลว เสร็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ
หายไปหมดสิน้ แลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระพุทธสิขีมุนี
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสาราม พระสถูปอันประเสริฐ
ของพระองคสูง ๓ โยชน ประดิษฐานอยู ณ อัสสารามนั้น ฉะนี้แล.
จบสิขีพุทธวงศที่ ๒๐
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เวสสภูพุทธวงศที่ ๒๑
วาดวยพระประวัติพระเวสสภูพุทธเจา
[๒๒] ในมัณฑกัปนั้นแล พระพิชิตมารผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนาม
ชื่อวาเวสสภู เสร็จอุบัติขึ้นในโลก พระเวสสภูผูเปนนายกของโลก
ทรงทราบวาไฟคือราคะนี้เปนของรอนเปนแวนแควนของตัณหา ทรง
ตัดกิเลสดังชางตัดเชือกแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม แลว
ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตว
แปดหมืน่ โกฏิ เมื่อพระนราสภเชษฐบุรษุ ของโลก เสด็จจาริกไป
ในแวนแควน ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมีแกสัตวเจ็ดหมืน่ โกฏิ เมื่อ
พระองคทรงกระทําปาฏิหาริยบรรเทาทิฏฐิใหญ มนุษยและเทวดาใน
หมื่นโลกธาตุมาประชุมกัน เทวดาและมนุษยไดเห็นความมหัศจรรย
อันไมเคยมี เปนเหตุใหขนพองสยองเกลาแลวไดตรัสรู ๖๐ โกฏิ
พระเวสสภูบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภิกษุขณ
ี าสพผู
ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงที่ ผูกลัวภัยมีชราเปนตน เปน
โอรสของพระศาสดาผูไดฟงพระธรรมจักรอันประณีตอุดม ที่พระ
พุทธเจาซึ่งไมมีใครเสมอพระองคนั้นทรงประกาศแลวออกบวช ๓
ครั้ง ครั้งที่ ๑ พระภิกษุขณ
ี าสพมาประชุมกันแปดหมื่นโกฏิ ครั้งที่ ๒
เจ็ดหมืน่ โกฏิ ครั้งที่ ๓ หกหมื่นโกฏิ สมัยนั้น เราเปนกษัตริย
พระนามวา สุทัสนะ ไดบูชาพระพิชิตมารพรอมดวยพระสงฆ ดวย
ขาว น้ําและผา เรายังมหาทานใหเปนไปไมเกียจครานทัง้ กลางคืน
กลางวัน ออกบวชอันถึงพรอมดวยคุณ ในสํานักของพระชินเจา
เราเปนผูสมบูรณดวยอาจารคุณ ตั้งมั่นอยูใ นวัตรและศีล แสวงหา
พระสัพพัญุตญาณ ยินดีในศาสนาของพระชินเจา เรายังศรัทธา
และปติใหเกิด ถวายบังคมพระพุทธบรมศาสดา ปติเกิดขึน้ แกเรา
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เพราะเหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง พระสัมพุทธเจาทรงทราบวา เรามี
ฉันทะอันไมกลับกลอกจึงทรงพยากรณวา ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ ผูนี้
จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ......... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น
เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง
ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ใหยิ่งขึน้ ไป
พระนครชื่อวาอโนมะ พระบรมกษัตริย พระนามวาสุปติตะ เปน
พระชนกของพระเวสสภูบรมศาสดา พระนางยสวดีเปนพระชนนี
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหกพันป ทรงมีปราสาทอัน
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อวารุจิ สุรติ และวัฑฒกะทรงมีพระสนม
นารีกํานัลในสามหมื่นนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี
นามวาสุจิตรา พระราชโอรสพระนามวาสุปปพุทธะ พระองคทรง
เห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยวอทอง ทรงบําเพ็ญ
เพียรอยู ๖ เดือนเต็ม พระเวสสภูมหาวีรเจา ผูเปนนายกของโลก
อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรม
จักร ณ อรุณาราม ทรงมีพระโสณเถระและพระอุตรเถระเปนพระ
อัครสาวก พระเถระชื่อวาอุปสันตะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระรามา
เถรีและพระสุมาลาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของ
พระองคเรียกกันวาไมออยชางใหญ โสตถิอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก
โคตมีอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกา เปนอุปฏฐายิกา พระองคสูง ๖๐
ศอก เปรียบเสมอดวยเสาทอง พระรัศมีเปลงออกจากพระวรกาย
ดังไฟบนภูเขาในเวลากลางคืน พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระชน
มายุหกหมื่นป พระองคทรงดํารงอยูเพียงนัน้ ทรงชวยใหประชุมชน
ขามพนวัฏสงสารไดมากมาย ทรงจําแนกธรรมไวอยางพิสดาร ทรงตั้ง
มหาชนใหอยูบ นธรรมนาวาแลว พระองคก็เสด็จนิพพานพรอมดวย
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พระสาวกพระวิหารอันมีชนทุกหมูเหลา นาดูนาชม พระอิริยาบถ
หายไปหมดสิน้ แลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระเวสสภู
ศาสดาชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพานที่เขมาราม พระธาตุของ
พระองคแผไปกวางขวางในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล.
จบเวสสภูพุทธวงศที่ ๒๑
กุกกุสันธพุทธวงศที่ ๒๒
วาดวยพระประวัติพระกกุสันธพุทธเจา
[๒๓] สมัยตอมาจากพระเวสสภูพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตว
พระนามวา กุกกุสันธะ มีพระคุณประมาณมิไดยากที่จะเทียมถึง
ทรงเพิกภพทั้งปวง ถึงที่สุดแหงจริยา ทรงทําลายกิเลสดังราชสีหทํา
ลายกรงแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อพระกุกกุสันธะ
พุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัย
ครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตวสี่หมื่นโกฏิ ในคราวเมือ่ พระองคทรงแผลงฤทธิ์
กระทํายมกปาฏิหาริยในอากาศ พระองคทรงยังเทวดาและมนุษยให
ตรัสรูสามหมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อทรงประกาศจตุราริยสัจ แกมนุษย
เทวดาและยักษ ธรรมาภิสมัยครั้งนั้น จะคํานวณนับมิได พระผูมี
พระภาคกุกกุสันธะ ทรงมีการประชุมพระภิกษุขณ
ี าสพผูป ราศจาก
มนทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงที่ ครั้งเดียวในกาลนั้น พระภิกษุขณ
ี าสพ
ผูบรรลุถึงภูมิที่ฝกแลว เพราะสิ้นกิเลสเหตุใหเปนหมูคณะมีอาสวะ
เปนตน มาประชุมกันสี่หมืน่ สมัยนั้น เราเปนกษัตริย มีพระนามวา
เขมะ เราไดถวายทานมิใชนอยแดพระตถาคตและพระสาวก เรา
ถวายบาตร จีวร ยาหยอดตา ชะเอมเครือ เราถวายของดีๆ ทุกอยาง
ตามที่ภิกษุสงฆปรารถนา แมพระมุนีกกุ กุสันธะผูเปนนายกชั้นพิเศษ
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พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวาในภัทรกัปนี้ ผูนี้จักไดเปนพระ
พุทธเจาในโลก ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนัน้ เราไดฟงพระพุทธ
พยากรณแมนนั้ แลว ก็ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตร
ในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งขึ้น นครชื่อวาเขมวดี ในกาลนัน้
เรามีชื่อวาเขมะ เมื่อแสวงหาพระสัพพัญุตญาณจึงออกบวชใน
สํานักของพระองค พราหมณนามวาอัคคิทัตตะเปนพุทธบิดา
นางพราหมณีชื่อวาวิสาขา เปนพุทธมารดา ตระกูลใหญของพระ
สัมพุทธเจาเปนตระกูลที่ประเสริฐสุดกวาตระกูลอื่นๆ มีชาติสูง
มียศมาก อยูใ นเขมนครนั้น พระองคครอบครองอาคารสถานอยู
สี่พันป มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อกามวัฑฒะ กามสุทธิ
และรติวัฑฒนะ มีนางสาวนารีสามหมื่นนาง บุตรชายนามวาอุตระ
พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชดวยรถอันเปน
ยานพาหนะ บําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระกุกกุสันธมหาวีรเจา
ผูอุดมกวานรชน ทรงประกาศพระธรรมจักรที่มฤคทายวัน ทรงมี
พระวิธุรเถระและพระสัญชีวนามเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระ
ชื่อวาพุทธิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสามาเถรีและพระจัมปนามา
เถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกชื่อวาไมซึก
อัจจุคตอุบาสก และสุมนอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นันทาอุบาสิกา
และสุนันทาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีมพี ระองค
สูง ๔๐ ศอก พระรัศมีสีเปลงปลั่งดังทองคํา เปลงออกไป ๑๐ โยชน
โดยรอบ พระองคมีพระชนมายุสี่หมื่นป เมื่อทรงดํารงอยูเทานั้น
ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย ทรงแจกจาย
ตลาดธรรมใหแกบุรุษและสตรี ทรงบันลือสีหนาทในโลกพรอมทั้ง
เทวโลกแลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองค ทรงถึง
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พรอมดวยพระดํารัสมีองค ๘ ไมมีชองเนืองนิตย ทุกอยางหายไป
หมดแลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระกุกกุสันธชินเจาผู
ประเสริฐเสด็จนิพพานที่เขมาราม พระสถูปอันประเสริฐของ
พระองคสูงคาวุตหนึง่ ประดิษฐานอยู ณ เขมารามนั้น ฉะนี้แล.
จบกุกกุสันธพุทธวงศที่ ๒๒
โกนาคมนพุทธวงศที่ ๒๓
วาดวยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจา
[๒๔] สมัยตอมาจากพระกุกกุสันธพุทธเจา พระสัมพุทธนราสภชินเจาผู
อุดมกวาสัตว เชษฐบุรุษของโลก พระนามวาโกนาคมนะ ทรง
บําเพ็ญธรรม ๑๐ ประการบริบูรณ ขามทางกันดารไดแลว ทรงลอย
มลทินทั้งปวงแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อพระองคผู
เปนนายกชั้นพิเศษของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัย
ครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตวสามหมืน่ โกฏิ และในคราวเมื่อพระองค
ทรงทําปฏิหาริยย่ํายีวาทะของผูอื่น ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมแี ก
สัตวสองหมื่นโกฏิ ตอแตนั้น พระมุนีสัมพุทธชินเจาทรงแผลงฤทธิ์
ตางๆ เสด็จไปยังดาวดึงสเทวโลก ประทับเหนือบัณฑุกัมพลศิลา
อาสน ทรงจําพรรษาอยู ณ ดาวดึงสนนั้ ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗
คัมภีร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมีแกทวยเทพหมื่นโกฏิ แม
พระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขณ
ี าสพผู
ปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ คงที่ ครั้งเดียว ในกาลนัน้
พระภิกษุขณ
ี าสพผูลวงโอฆะทั้งหลายและทําลายมัจจุราชแลว มา
ประชุมกันสามหมื่น สมัยนัน้ เราเปนกษัตริยพระนามวาบรรพต
ถึงพรอมดวยมิตรและอํามาตย มีพลนิกายและพาหนะมากมาย เรา
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ไปเฝาพระสัมพุทธเจาไดฟงธรรมอันยอดเยี่ยมแลว นิมนตพระสงฆ
พรอมดวยพระชินเจา ไดถวายทานตามปรารถนา เราไดถวายผา
ปตตุณณะ ผาเมืองจีน ผาไหม ผากัมพล และรองเทาทอง แก
พระศาสดาและพระสาวก แมพระมุนีพระองคนั้น ก็ประทับนั่ง
ทามกลางสงฆตรัสพยากรณเราวา ในภัทรกัปนี้ผูนี้จักไดเปนพระพุทธ
เจาในโลก .... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ
แมนั้นแลว ก็ยงั จิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง เราไดอธิษฐานวัตรในการ
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งขึ้นไป เราผูอุดมกวานรชน เมื่อ
แสวงหาพระสัพพัญุตญาณ จึงใหทาน ละราชสมบัติอันใหญหลวง
บวชในพระสํานักพระชินเจา พระนครชื่อวาโสภวดี พระบรมกษัตริย
พระนามวาโสภะ ตระกูลใหญของพระสัมพุทธเจาอยูในพระนครนั้น
ยัญทัตตพราหมณเปนพุทธบิดา นางอุตราพราหมณีเปนพุทธมารดา
พระองคครอบครองอาคารสถานอยูสามหมื่นป มีปราสาทอันประเสริฐ
๓ ปราสาท ชื่อดุสิต สันดุสิต และสันตุฏฐะ มีนางสาวนารี หมื่น
หกพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม นางรุจิคุตตาพราหมณีเปน
ภรรยา บุตรชายนามวาสัตถวาหะ พระองคผูเปนอุดมบุรุษไดเห็น
นิมิต ๔ ประการ จึงออกบวชดวยยานชางยานพาหนะ บําเพ็ญเพียร
อยู ๖ เดือน พระโกนาคมนมหาวีรเจา นายกของโลก ผูอุดมกวา
นรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักรที่
มฤคทายวัน ทรงมีพระภิยโยสเถระ และพระอุตรเถระเปนพระอัคร
สาวก พระเถระชื่อวาโสตถิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสมุททา
เถรีและพระอุตราเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค
เรียกชื่อวา ไมมะเดื่อ อุคคอุบาสกและโสมเทวอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก สีวลาอุบาสิกาและสามาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา
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พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระองคสูง ๓๐ ศอก ประดับดวย
พระรัศมีเปลงปลั่ง ดังทองที่ปากเบา พระองคมีพระชนมายุในขณะ
นั้นสามหมื่นป ทรงดํารงอยูเทานั้น ทรงชวยใหประชุมชนขามพน
วัฏสงสารไดมากมาย ทรงยกธรรมเจดียอันประดับดวยผาคือธรรม
ขึ้นแลว ทรงรอยพวงดอกไมคือธรรมเสร็จแลว เสด็จนิพพานพรอม
ดวยพระสาวก พระองคมีพระลีลาอันใหญมีธรรมอันเปนสิริเปนเครื่อง
ปรากฏ สิ่งทั้งปวงหายไปหมดแลว สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระ
โคนาคมนสัมพุทธเจา เสด็จนิพพาน ณ ปพพตาราม พระธาตุของ
พระองคแผกวางไปในประเทศนั้นๆ ฉะนีแ้ ล.
จบโกนาคมนพุทธวงศที่ ๒๓
กัสสปพุทธวงศที่ ๒๔
วาดวยพระประวัติพระกัสสปพุทธเจา
[๒๕] สมัยตอมาพระโกนาคมนพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตว
เปนพระธรรมราชา มีพระรัสมีสวางไสวทรงพระนามวา กัสสปะ
ทรัพยอันเปนตนทุนของตระกูล ที่สัตวเปนอันมากบูชา พระองค
ทรงละทิ้งเสียแลวทรงเปนทายกผูองอาจใหทาน ยังฉันทะใหเต็ม ทรง
ทําลายกิเลสดังสัตวรายแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อ
พระกัสสปะผูเปนนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมา
ภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตวสองหมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจา
เสด็จจาริกไปในโลกตลอด ๔ เดือน ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ ไดมี
แกสัตวหมื่นโกฏิ ในคราวเมือ่ พระองคทรงทํายมกปาฏิหาริยแสดง
ฤทธิ์ตางๆ ทรงประกาศพระญาณธาตุ ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓ ไดมี

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 362
แกสัตวหาพันโกฏิ ในคราวที่พระองคทรงแสดงธรรม ณ สุธรรมเทพ
นครอันรื่นรมย พระชินเจาทรงทําใหเทวดาสามพันโกฏิไดตรัสรู
และในคราวทรงแสดงธรรมแกมนุษย เทวดา และยักษอกี ครั้งหนึ่ง
มนุษยเปนตนผูไดตรัสรูธรรมนั้นจะคณนานับมิได แมพระพุทธเจา
พระองคนั้นก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขณ
ี าสพ ผูปราศจากมลทิน
มีจิตสงบระงับ ผูคงที่ ครั้งเดียว ครั้งนั้นพระภิกษุขีณาสพผูลวง
สุดภพแลว ผูคงที่ดวยหิริและศีลมาประชุมกันสองหมื่น ในกาลนั้น
เราเปนมาณพ มีชื่อปรากฏ วาโชติปาละ เปนผูเลาเรียน ทรงมนต
รูจบไตรเพทถึงที่สุดในคําภีรท ํานายลักษณะและคัมภีรอิติหาสะ เปน
ผูฉลาดในวิชาดูพื้นที่และอากาศ เปนผูใชวชิ า ไมมีทุกข ฆฏิการ
อุบาสกผูอุปฏฐากแหงพระผูม ีพระภาคกัสสปะ เปนผูมีความเคารพ
ยําเกรง เปนพระอนาคามี ฆฏิการอุบาสกไดพาเราเขาไปเฝาพระ
กัสสปชินเจา เราไดฟงธรรมของพระองคแลวบวชในสํานักของ
พระองค เราเปนผูปรารภความเพียร ฉลาดในวัตรและมิใชวัตร
ไมเสื่อมในที่ไหนๆ ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระชินเจาบริบูรณ
เลาเรียนนวังคสัตถุศาสนเทาที่พระพุทธเจาตรัสแลวทุกอยาง ยัง
พระศาสนาของพระพิชิตมารใหงดงาม แมพระพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงเห็นความอัศจรรยของเราแลว จึงทรงพยากรณวา ในภัทรกัปนี้
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ...... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น
เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลวยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง เรา
อธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญเพียรบารมี ๑๐ ประการ การใหยิ่งขึ้นไป
เรานึกถึงพระพุทธพยากรณอยางนี้แลว งดเวนอนาจาร กระทํากรรม
ที่ทําไดยาก เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณเทานั้น พระนครชื่อวา
พาราณสี พระบรมกษัตริย พระนามวากิกี ตระกูลใหญของพระ-
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สัมพุทธเจาอยูใ นพระนครนัน้ พรหมทัตตพราหมณเปนพุทธบิดา
นางธนวดีพราหมณีเปนพุทธมารดา พระองคทรงครอบครองอาคาร
สถานอยูสองพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อหังษะ
ยสะ และสิริจนั ทะ มีนางสาวนารีสี่หมื่นแปดพันนางลวนประดับ
ประดาสวยงาม นางสุนนั ทาพราหมณีเปนภรรยา บุตรชายนามวา
วิชิตเสน พระองคผูเปนบุรุษอุดม ไดเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออก
บวชพรอมดวยปราสาท ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระกัสสปมหา
วีรเจาผูเปนนายกของโลกผูอุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว
ทรงประกาศพระธรรมจักรที่มฤคทายวัน ทรงมีพระติสสเถระและ
พระภารทวาชเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาสรรพมิตตะ
เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระอนุลาเถรีและพระอุรุเวลาเถรีเปนพระ
อัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกชื่อวานิโครธ สุมังคล
อุบาสกและฆฏิการอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก วิชิตเสนาอุบาสก และ
ภัททาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้น มี
พระองคสูง ๒๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปลั่งดังสายฟาในอากาศ
ดุจพระจันทรเต็มดวง พระองคมีพระชนมายุสองหมื่นป เมื่อทรง
ดํารงอยูเพียงนัน้ ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย
ทรงสรางสระน้ําคือธรรมไว ทรงประทานเครื่องลูบไล คือ ศีล
ทรงจัดผาคือธรรมไวนุงหม ทรงแจกพวงมาลัยคือธรรม ทรงตั้ง
กระจกเงาอันไรมลทินคือธรรมไวใหมหาชน ดวยทรงหวังวา ชน
บางพวกปรารถนานิพพาน จงเห็นเครื่องประดับของเรา ทรงจัดเสื้อ
คือศีล เกราะหนังคือญาณ ทรงจัดหนังคือธรรมไวใหคลุม และ
เครื่องรบอยางดีเลิศให ทรงจัดโลหคือสติ หอกคือญาณอันคมกลา
ดาบอยางดีคือธรรม และศาตราวุธเครื่องย่าํ ยีศัตรูคือศีลไวให ทรงจัด
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ภูษา คือไตรวิชา พวงมาลัยสวมศีรษะคือผล ๔ เครื่องอาภรณ คือ
อภิญญา ๖ และดอกไมเครื่องประดับคือธรรม รมขาวคือพระสัทธรรม
อันเปนเครื่องปองกันบาป ทรงนิรมิตดอกไม คือ ความไมมีเวรภัย
ไวใหเสร็จแลว พระองคกเ็ สด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก แท
จริง พระสัมมาสัมพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได ยากที่จะรูได
พระธรรมรัตนะที่ตรัสไวดแี ลวควรเรียกใหมาดู พระสังฆรัตนะผู
ปฏิบัติดี ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา ทั้ง ๓ รัตนะนี้ หายไปหมดทุกอยางแลว
สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ พระมหากัสสปชินศาสดา เสด็จนิพพาน
ที่เสตัพยาราม ทระสถูปของพระองค สูงหนึ่งโยชน ประดิษฐานอยู
ณ เสตัพยารามนั้น ฉะนีแ้ ล.
จบกัสสปพุทธวงศที่ ๒๔
โคตมพุทธวงศที่ ๒๕
วาดวยพระประวัติพระโคตมพุทธเจา
[๒๖] บัดนี้ เราเปนพระสัมพุทธเจานามวา โคดม เจริญในศากยสกุล
เราบําเพ็ญเพียรแลว ไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม พรหมอาราธนา
แลว ประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๑ ไดมีแกสัตว
๑๘ โกฏิ ตอแตนั้น เมื่อเราแสดงธรรมในสมาคมมนุษยและเทวดา
ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๒ จะพึงกลาวโดยคํานวณนับมิได ในคราวที่เรา
กลาวสอนราหุลบุตรของเราบัดนี้ ณ ทีน่ ี้แล ธรรมาภิสมัยครั้งที่ ๓
จะพึงกลาวโดยคํานวณนับมิได เรามีการประชุมพระสาวกผูแสวงหา
คุณใหญครั้งเดียว ภิกษุที่ประชุมกันมี ๑๒๕๐ รูป เราผูปราศจาก
มลทินรุงเรือนอยูในทามกลางภิกษุสงฆ เราใหสิ่งที่ปรารถนาทุกอยาง
เหมือนแกวมณีใหสิ่งที่ตองการทั้งปวง ฉะนั้น เราประกาศจตุราริยสัจ
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เพื่ออนุเคราะหแกสัตวทั้งหลาย ผูหวังผล ผูแสวงหาธรรมเครื่องละ
ความพอใจในภพ ธรรมาภิสมัยไดมแี กสัตวสองแสน ธรรมาภิสมัย
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไดมีแกสัตวโดยจะคณนานับมิได คําสั่งสอน
ของเราผูเปนศากยมุนี กวางขวางเจริญแพรหลายงอกงามดี บริสุทธิ์
ผองแผว เปนประโยชนแกชนเปนอันมาก ภิกษุหลายรอยลวนเปน
ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคงแวดลอมเราอยูทุก
เมื่อในกาลบัดนี้ ภิกษุเหลาใด เปนพระเสขะยังมิไดบรรลุอรหัต
ละภพมนุษยไป ภิกษุเหลานัน้ วิญูชนตําหนิ ชนทั้งหลายผูชอบใจ
ทางพระอริยเจา ยินดีในธรรมทุกเมื่อ มีปญญารุงเรือง ถึงจะยัง
ทองเที่ยวอยูในสงสาร ก็จักตรัสรูได นครของเราชื่อกบิลพัสดุ
พระเจาสุทโธทนะเปนโยมบิดาของเรา โยมมารดาบังเกิดเกลาของเรา
เรียกพระนามวา มายาเทวี เราครอบครองอาคารสถานอยู ๒๙ ป
มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ชื่อสุจันทะ โกกนุทะ และ
โกญจะ มีสนมนารีกํานัลในแปดหมืน่ สี่พนั นาง ลวนประดับประดา
สวยงาม มเหสีของเรานามวา ยโสธรา บุตรชายของเราชื่อวาราหุล
เราเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชดวยอัสวราชยาน ไดบําเพ็ญ
เพียรประพฤติทุกกรกิริยาอยู ๖ ป เราประกาศธรรมจักที่ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เราเปนพระสัมพุทธเจาชือ่ วาโคดม
เปนที่พึ่งของสัตวทั้งปวง ภิกษุ ๒ รูป ชื่ออุปติสสะและโกลิตะ
เปนอัครสาวกของเรา ภิกษุชอื่ อานนทะ เปนอุปฏฐาก อยูใ นสํานัก
ของเรา ภิกษุณีชื่อเขมาและอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกา จิตต
คฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนอัครอุปฏฐาก นันท
มาดาและอุตราอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา เราบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ที่ควงไมอัสสัตถพฤกษ เรามีรัศมีซานออกดานละวาทุกเมื่อ
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สูงขึ้นไป ๑๖ ศอก บัดนี้ อายุของเรานอย มี ๑๐๐ ป ถึงเราจะดํารง
อยูเพียงนั้น ก็ชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย เราตั้งคบ
เพลิงคือธรรมไวสําหรับใหคนภายหลังไดตรัสรู อีกไมนานเลย แม
เรากับสงฆสาวกก็จักนิพพาน ณ ที่นแี้ ลเพราะสิ้นอาหาร เหมือน
ไฟสิ้นเชื้อ ฉะนั้น เรามีรางกายเปนเครื่องทรงคุณ คือ เดชอันไมมี
เทียบเคียง ยศ กําลังและฤทธิ์เหลานี้ วิจิตดวยลักษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ มีรัศมี ๖ ประการ สวางไสวไปทั่วทิศนอยใหญ ดุจ
พระอาทิตย ทุกอยางจักหายไปหมดสิ้น สังขารทั้งปวงวางเปลาหนอ
ฉะนี้แล.
จบโคตมพุทธวงศที่ ๒๕
พุทธปกิรณกกัณฑ
วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกีย่ วกับพระพุทธเจา
[๒๗] ในกัปอันประมาณมิไดแกภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจาผูเปนนายกชัน้
พิเศษ ๔ พระองค คือ พระตัณหังกรสัมพุทธเจา ๑
พระเมธังกรสัมพุทธเจา ๑ พระสรณังกรสัมพุทธเจา ๑ และพระ
ทีปงกรสัมพุทธเจา ๑ ทานเหลานั้นเสด็จอุบตั ิในกัปเดียวกัน ตอจาก
ที่พระทีปงกรสัมพุทธเจา พระสัมพุทธเจาพระนามวาโกณฑัญญะ
พระองคเดียวเสด็จอุบัติกัปหนึ่ง ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสาร
ไดมากมาย ระหวางพระผูมีพระภาคทีปงกร และพระโกณฑัญญะ
บรมศาสดา เปนอันตรกัป โดยจะคํานวณนับมิได ตอจากพระโกณ
ฑัญญะบรมศาสดา มีพระพุทธเจาพระนามวามังคละ แมระหวาง
พระโกณฑัญญะและพระมังคละพุทธเจานั้น ก็เปนอันตรกัป โดยจะ
คํานวณนับมิได พระพุทธเจาพระนามวามังคละ สุมนะ เรวตะ และ
โสภิตะ ผูเปนมุนี มีจักษุ มีพระรัศมีสวางไสว แมพระพุทธเจา ๔
พระองคนั้นก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียว กันตอจากพระโสภิตพุทธเจา
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มีพระมหามุนพี ระนามวาอโนมทัสสี แมระหวางพระพุทธเจาพระนาม
วาโสภิตะ และอโนมทัสสีนั้นก็เปนอันตรกัป โดยจะคํานวณนับมิ
ได พระพุทธเจาพระนามวาอโนมทัสสี ปทุมะ และนารทะ ผูเปน
มุนีกระทําที่สดุ ความมืด ก็เสด็จอุบัติขึ้นในกัปเดียว ตอจากพระ
นารทสัมพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เสด็จอุบัติใน
กัปหนึ่ง ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย แมระหวาง
พระผูมีพระภาคนารทะและพระปทุมุตรศาสดานั้น ก็เปนอันตรกัป
โดยจะคํานวณนับมิไดในแสนกัป มีพระมหามุนีพระองคเดียว คือ
พระปทุมุตระผูรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา ในสามหมื่นกัป
ตอจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ มีพระพุทธเจา ๒ พระองค
คือ พระสุเมธะและพระสุชาตะ ในพันแปดรอยกัป (แตกัปนี้) มี
พระพุทธเจา ๓ พระองค คือ พระปยทัสสี พระอัตถทัสสี และ
พระธรรมทัสสี ตอจากพระสุชาตพุทธเจา พระสัมพุทธเจาผูอุดม
กวาสัตว ผูไมมีบุคคลเปรียบในโลก ๓ พระองคนั้น เสด็จอุบัติใน
กัปเดียวกัน ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ มีพระมหามุนีพระองคเดียว
คือ พระสิทธัตถะ ผูทรงรูแจงโลก ยอดเยีย่ มโดยมีบุญสิริ ในกัป
ที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ มีพระสัมพุทธเจา ๒ พระองค คือพระติสสะ
และพระปุสสะ ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
มีพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ผูมีพระกรุณาพระนามวาวิปสสี
ทรงเปลื้องสัตวทั้งหลายจากเครื่องผูก ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ มี
พระพุทธเจา ๒ พระองค คือพระสิขีและพระเวสสภู ผูไ มมีบุคคล
เปรียบเสมอ ในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจา ๓ พระองค คือ พระ
กุกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ บัดนี้เราเปนพระ
สัมพุทธเจาและจักมีพระเมตไตรยสัมพุทธเจา แมพระพุทธเจา ๕
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พระองคนี้ ก็เปนนักปราชญ อนุเคราะหโลก บรรดาพระพุทธเจา
ผูเปนธรรมราชาเหลานี้ พระเมตไตรยสัมพุทธเจาจักตรัสบอกมรรคา
นั้นแกผูอื่นหลายโกฏิ แลวจักเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก
ฉะนี้แล.
จบพุทธปกิรณกกัณฑ.
ธาตุภาชนียกถา
วาดวยการแบงพระบรมสารีริกธาตุ
[๒๘] พระมหาโคดมชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพานที่นครกุสินารา
พระธาตุของพระองค เรี่ยรายแผไปในประเทศนั้นๆ พระธาตุ
ทะนานหนึ่ง พระเจาอชาตศัตรูทรงนําไปไวในพระนครราชคฤห
ทะนานหนึ่งอยูในเมืองเวสาสี ทะนานหนึง่ อยูในนครกบิลพัสดุ
ทะนานหนึ่งอยูในอัลลากัปปนคร ทะนานหนึ่งอยูใ นรามคาบ
ทะนานหนึ่งอยูในเวฏฐาทีปกนคร ทะนานหนึ่งอยูใ นเมืองปาวาของ
มัลลกษัตริย ทะนานหนึ่งอยูใ นเมืองกุสินารา โทณพราหมณใหชาง
สรางสถูป บรรลุทะนานทอง กษัตริยโมริยะผูมีหทัยยินดี รับสั่งให
สรางสถูปบรรจุพระอังคาร พระสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุ ๘ แหง
เปน ๙ แหง ทัง้ ตุมพเจดีย รวมพระอังคารสถูปดวยเปน ๑๐ แหง
ประดิษฐานอยูแลวในกาลนัน้ พระทาฐธาตุขางหนึ่งอยูใ นดาวดึงส
พิภพ ขางหนึ่งอยูในนาคบุรี ขางหนึ่งอยูใ นเมืองคันธารวิสัย ขาง
หนึ่งอยูใ นเมืองกาลิงคราช พระทันตธาตุ ๔๐ พระเกศธาตุและพระ
โลมาทั้งหมด เทวดานําไปไวในจักรวาลหนึง่ ๆ จักรวาลละอยาง
บาตรไมเทาและจีวรของพระผูมีพระภาค อยูในวชิรานครสงบอยูใน
กุลฆรนคร ผาปจจัตถรณะอยูในสีหฬ ธมกรกและประคตเอว อยู
ในนครปาฏลิบุตร ผาอาบน้ําอยูในจําปานคร อุณณาโลมอยูใน
แควนโกศล ผากาสาวพัสตรอยูในพรหมโลก ผาโพกอยูใ นดาวดึงส
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(รอยพระบาทอันประเสริฐทีห่ ิน เหมือนมีอยูที่กัจฉตบุรี) ผานิสีทนะ
อยูในอวันตีชนบท ผาลาดอยูในดาวดึงส ไมสีไฟอยูในมิถิลานคร
ผากรองน้ําอยูใ นวิเทหรัฐ มีดและกลองเข็มอยูในอินทปตถนคร ใน
กาลนั้น บริขารที่เหลือ อยูในชนบท ๓ แหงในกาลนั้น หมู
มนุษยในกาลนั้นจักบูชาบริขารที่พระมุนที รงบริโภค พระธาตุของ
พระโคดมผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง กระจายแผกวางไป เพื่อ
อนุเคราะหแกสัตวทั้งหลายเปนของเกาในกาลนั้น ฉะนี้แล.
จบธาตุภาชนียกถา.
จบพุทธวงศ
----------------
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จริยาปฎก
๑. การบําเพ็ญทานบารมี
อกิตติจริยาที่ ๑
วาดวยจริยาวัตรของอกิตติดาบส
[๑] ในสี่อสงไขยแสนกัป ความประพฤติอันใดในระหวางนี้ ความ
ประพฤติทั้งหมดนั้น เปนเครื่องบมพระโพธิญาณ เราจักเวนความ
ประพฤติในภพนอยใหญในกัปเสีย จักบอกความประพฤติในกัปนี้
จงฟงเรา ในกาลใด เราเปนดาบสชื่ออกิตติ เขาไปอาศัยอยูใ นปา
ใหญอันวางเปลา สงัดเงียบปราศจากเสียงอือ้ อึง ในกาลนัน้ ดวย
เดชแหงการประพฤติตบะของเรา สมเด็จอัมรินทรผูครองไตรทิพย
ทรงรอนพระทัย ทรงแปลงเพศเปนพราหมณเขามาหาเราเพื่อภิกษา
เราไดเห็นอินทพราหมณมายืนอยูใ กลประตูบรรณศาลาของเรา จึง
เอาใบหมากเมาที่เรานํามาแตปา อันไมมีน้ํามัน ทั้งไมเค็ม ใหหมด
พรอมกับภาชนะ ครั้นไดใหหมากเมาแกอนิ ทพราหมณนั้นแลว
เราจึงคว่ําภาชนะ ละการแสวงหาใบหมากเมาใหม เขาไปยังบรรณ
ศาลา แมในวันที่ ๒ แมในวันที่ ๓ อินทพราหมณกเ็ ขามายังสํานัก
ของเรา เราไมหวั่นไหว ไมอาลัยในชีวิต ไดใหหมดสิ้นเชน
วันกอนเหมือนกัน ในสรีระของเราไมมีความหมองศรีเพราะการอด
อาหารนั้นเปนปจจัย เรายับยัง้ อยูตลอดวันนั้นๆ ดวยปติ สุข และ
ความยินดี (อันเกิดแตความยินดี) ถาเราพึงไดทักขิเณยยบุคคลผู
ประเสริฐ แมเดือนหนึ่งสองเดือนเราก็ไมหวั่นไหว ไมทอแทใจ
พึงใหทานอันอุดม เมื่อใหทานแกอนิ ทพราหมณนนั้ เราจะได
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ปรารถนายศและลาภก็หามิได เราปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ
(เทานั้น) จึงไดประพฤติกรรมเหลานั้น ฉะนี้.
จบอกิตติจริยาที่ ๑
สังขพราหมณจริยาที่ ๒
วาดวยจริยาวัตรของสังขพราหมณ
[๒] อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเราเปนพราหมณมนี ามวาสังขะ ตองการจะขาม
มหาสมุทรไปอาศัยปฏฏนคามอยู ในกาลนั้น เราไดเห็นพระปจเจก
พุทธเจาผูรูเอง ใครๆ ชนะไมได ซึ่งเดินสวนทางมาตามทางกันดาร
บนภาคพื้นอันแข็ง รอนจัด ครั้นเราเห็นทานเดินสวนทางมา จึงคิด
เนื้อความนีว้ า บุญเขตนี้มาถึงแกเราผูเปนสัตวที่ตองการบุญเปรียบ
เหมือนบุรุษชาวนาเห็นนาอันเปนอูขาวอูน้ํา (เปนที่นายินดีมาก) ไม
ปลูกพืชลงในนานั้น เขาชื่อวาเปนผูไมตองการดวยขาวเปลือกฉันใด
เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูตองการบุญ เห็นเขตบุญอันประเสริฐ
สุดแลว ถาไมทําบุญ (สักการะ) เราก็ชื่อวาเปนผูไมตองการบุญ
เปรียบเหมือนอํามาตยตองการจะใหชนชาวเมืองของพระราชายินดี
แตไมใหทรัพยและขาวเปลือกแกเขา ก็ยอมเสื่อมจากความยินดี
ฉันใด เราก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เปนผูตองการบุญ เห็นทักขิเณยย
บุคคลอันไพบูลยแลว ถาไมใหทานในทักขิเณยยบุคคลนัน้ ก็จัก
เสื่อมจากบุญ ครั้นเราคิดอยางนี้แลวจึงถอดรองเทา ไหวเทาของ
ทานแลว ไดถวายรมและรองเทา เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูละเอียด
ออนเจริญสุขไดรอยเทาพันทวี อนึ่ง เมื่อเราบําเพ็ญทานใหบริบูรณ
ไดถวายแกทานนั้น อยางนี้แล.
จบสังขพราหมณจริยาที่ ๒
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กุรุธรรมจริยาที่ ๓
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาธนญชัย
[๓] อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเราเปนพระราชามีนามวาธนญชัย อยูใน
อินทปตถบุรีอันอุดม ประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
ในกาลนัน้ พวกพราหมณชาวกาลิงครัฐ ไดมาหาเรา ขอพระยาคช
สารทรง อันประกอบดวยมงคลหัตถี กะเราวาชนบทฝนไมตกเลย
เกิดทุพภิกขภัย อดอยากอาหารมาก ขอพระองคจงทรงพระราชทาน
พระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกายเขียวชื่ออัญชนะเถิด เราคิดวา
การหามยาจกทั้งหลายที่มาถึงแลว ไมสมควรแกเราเลย กุศล
สมาทานของเราอยาทําลายเสียเลย เราจักใหคชสารตัวประเสริฐ
เราไดรับงวงพระยาคชสาร วางลงบนมือพราหมณ แลวจึงหลั่งน้ําใน
เตาทองลงบนมือไดใหพระยาคชสารแกพราหมณ เมื่อเราไดให
พระยาคชสารแลว พวกอํามาตยไดกลาวดังนี้วา เหตุไรหนอพระองค
จึงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐ อันประกอบดวยธัญญ
ลักษณ สมบูรณดว ยมงคล ชนะในสงครามอันสูงสุด แกยาจก
เมื่อพระองคทรงพระราชทานคชสารแลว พระองคจักเสวยราชสมบัติ
ไดอยางไร [เราไดตอบวา] แมราชสมบัติทั้งหมดเราก็พึงให ถึง
สรีระของตน เราก็พึงให เพราะสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา
ฉะนั้น เราจึงไดใหพระยาคชสาร ดังนี้แล.
จบกุรุธรรมจริยาที่ ๓
มหาสุทัสนจริยาที่ ๔
วาดวยพระจริยาวัตรของพระมหาสุทัสนจักรพรรดิ
[๔] ในเมื่อเราเปนพระเจาจักรพรรดิ ทรงพระนามวามหาสุทัสนะ
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มีพลานุภาพมาก ไดเปนใหญในแผนดิน เสวยราชสมบัติในพระนคร
กุสาวดี ในกาลนั้น เราไดสั่งใหประกาศทุกๆ วัน วันละ ๓ ครั้งวา
ใครอยากปรารถนาอะไร เราจะใหทรัพยอะไรแกใคร ใครหิว ใคร
กระหาย ใครตองการดอกไม ใครตองการเครื่องลูบไล ใครขาด
แคลนผาสีตางๆ ก็จงมาถือเอาไปนุงหม ใครตองการรมไปในหนทาง
ก็จงมารับเอาไป ใครตองการรองเทาอันออนงาม ก็จงมารับเอาไป
เราใหประกาศดังนี้ทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ทุกวัน ทานนัน้ มิใชเรา
ตกแตงไวในที่ ๑๐ แหง หรือมิใช ๑๐๐ แหงเราตกแตงทรัพยไว
สําหรับยาจกในที่หลายรอยแหง วณิพกจะมาในเวลากลางวันก็ตาม
หรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ไดโภคะตามความปรารถนา พอเต็มมือ
กลับไป เราไดใหมหาทานเห็นปานนี้จนตราบเทาสิ้นชีวิต เราไดให
ทรัพยที่นาเกลียดก็หามิได และเราไมมีการสั่งสมก็หามิได เปรียบ
เหมือนคนไขกระสับกระสาย เพื่อจะพนจากโรค ตองการใหหมอ
พอใจดวยทรัพยจึงหายจากโรคได ฉันใด เราก็ฉันนั้น รูอ ยู (วา ทาน
บริจาคเปนอุบายเครื่องเปลื้องตนและสัตวโลกทั้งสิ้น ใหพนจากโลก
คือสังขารทุกขทั้งสิ้นได) จึงบําเพ็ญทานใหบริบูรณโดยไมมีเศษเหลือ
เพื่อยังใจที่บกพรองใหเต็มเราจึงใหทานแกวณิพกเรามิไดอาลัย มิได
หวังอะไร ไดใหทานเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนี้แล.
จบมหาสุทัสนจริยาที่ ๔
มหาโควินทจริยาที่ ๕
วาดวยจริยาวัตรของโควินทพราหมณ
[๕] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพราหมณนามวามหาโควินทเปน
ปุโรหิตของพระราชา ๗ พระองค อันนรชนและเทวดาบูชา ใน
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กาลนั้น เครื่องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรทั้ง ๗ ไดมีแลวแก
เรา เราไดใหมหาทานรอยลานแสนโกฏิเปรียบดวยสาครดวย
บรรณาการนัน้ เราจะเกลียดทรัพยและขาวเปลือกก็หามิได และ
เราจะไมมกี ารสั่งสมก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของ
เรา ฉะนั้น เราจึงใหทานอยางประเสริฐ ฉะนี้แล.
จบมหาโควินทจริยาที่ ๕
เนมิราชจริยา ที่ ๖
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาเนมิราช
[๖] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนมหาราชาพระนามวาเนมิเปนบัณฑิต
ตองการกุศลอยูในพระนครมิถิลาอันอุดมในกาลนัน้ เราไดสราง
ศาลา ๔ แหง อันมีหนามุขหลังละสี่ๆ เรายังทานใหเปนไปในศาลา
นั้นแก เนื้อ นก และนรชนเปนตน ยังมหาทาน คือ เครื่อง
นุงหม ที่นอน และโภชนะ คือ ขาว และน้ํา ใหเปนไปแลวไม
ขาดสาย เปรียบเหมือนเสวก เขาไปหานายเพราะเหตุแหงทรัพย
ยอมแสวงหานายที่พึงใหยนิ ดีได ดวยกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรมฉันใด เราก็ฉันนัน้ จักแสวงหาพระสัพพัญุตญาณใน
ภพทั้งปวง จึงยังสัตวทั้งหลายใหอิ่มหนําดวยทาน แลวปรารถนา
โพธิญาณอันอุดม ฉะนีแ้ ล.
จบเนมิราชจริยาที่ ๖
จันทกุมารจริยาที่ ๗
วาดวยพระจริยาวัตรของพระจันทกุมาร
[๗] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนโอรสของพระเจาเอกราชมีนามวา
จันทกุมาร อยูใ นพระนครปุบผวดี ในกาลนั้นเราพนจากการบูชายัญ
แลว ออกไปจากที่บวงสรวงนั้นยังความสังเวชใหเกิดขึ้น แลวยัง
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มหาทานใหเปนไป เราไมใหทานแกทกั ขิเณยยบุคคลแลวยอมไม
ดื่มน้ํา ไมเคีย้ วของเคี้ยว และไมบริโภคโภชนะ ๕-๖ ราตรีบาง
เปรียบเหมือนพอคา รวบรวมสินคาไวแลว ในที่ใดจะมีลาภมาก
(ไดกําไรมาก) ก็นําสินคาไปในที่นั้น ฉันใดแมอาหารของตนที่เรา
ใหแลวแกคนอื่น มีกําลังมาก (มากมาย) ฉันนั้น (สิ่งของที่เราใหผู
อื่น มีกําลังมากกวาสิ่งของทีต่ นใชเอง ฉันนั้น) เพราะฉะนั้น พาน
ที่เราใหผูอื่นจักเปนสวนรอย เรารูอํานาจประโยชนนี้ จึงใหทาน
ในภพนอยภพใหญ เราไมถอยกลับ (ไมทอถอย) จากการใหทาน
เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนีแ้ ล.
จบจันทกุมารจริยาที่ ๗
สีวีราชจริยาที่ ๘
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาสีวีราช
[๘] ในกาลเมือ่ เราเปนกษัตริยพระนามวาสีวี อยูในพระนครอันมีนามวา
อริฏฐะ เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ ไดดําริอยางนีว้ า ทานที่
มนุษยพึงใหอยางใดอยางหนึ่ง ที่เราไมไดใหแลวไมมี แมผูใดพึงขอ
จักษุกะเรา เราก็พึงใหไมหวัน่ ใจเลย ทาวสักกะผูเปนใหญกวา
ทวยเทพทรงทราบความดําริของเราแลว ประทับนั่งในเทพบริษัท
ไดตรัสพระดํารัสนี้วาพระเจาสีวีผูมีฤทธิ์มาก ประทับนั่งในปราสาท
อันประเสริฐ พระองคทรงดําริถึงทานตางๆ ไมทรงเห็นสิ่งที่ยังมิได
ใหขอนั้นจะเปนจริงหรือไมหนอ ผิฉะนัน้ เราจักทดลองพระองคดู
ทานทั้งหลายพึงคอยอยูสักครูหนึ่ง เพียงเรารูน้ําใจของพระเจาสีรี
เทานั้น ทาวสักกะจึงทรงแปลงเพศเปนคนตาบอด มีกายสั่น ศีรษะ
หงอก หนังหยอน กระสับกระสาย เพราะชรา เขาไปเฝาพระราชา
ในกาลนัน้ อินทพราหมณนนั้ ประคองพระพาหาเบื้องซายขวา
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ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรไดกลาวคํานี้วา ขาแตพระมหาราชาผู
ทรงธรรม ทรงปกครองรัฐใหเจริญ ขาพระองคจะขอกะพระองค
เกียรติคณ
ุ คือความยินดีในทานของพระองค ขจรไปในเทวดาและ
มนุษยหนวยตาแมทั้งสองของขาพระองคบอดเสียแลว ขอจงพระ
ราชทานพระเนตรขางหนึ่งแกขาพระองคเถิด แมพระองคจักทรงยัง
อัตภาพใหเปนไปดวยพระเนตรขางหนึ่ง เราไดฟงคําของพราหมณ
นั้นแลว ทั้งดีใจและสลดใจประคองอัญชลี มีปติและปราโมทย ได
กลาวคํานีว้ า เราคิดแลวลงจากปราสาทมาถึงที่นี้บัดนี้เอง ทานรูจิต
ของเราแลว มาขอนัยนตา โอ ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว
ความดําริของเราบริบูรณแลว วันนี้ เราจักใหทานอันประเสริฐ ซึ่ง
เราไมเคยให แกยาจก มานีแ่ นะหมอสิวิกะ จงขมีขมันอยาชักชา
อยาครั่นคราม จงควักนัยนตาแมทั้งสองขางออกใหแกวณิพกนี้
เดี๋ยวนี้ หมอสิวิกะนั้นเราเตือนแลว เชื่อฟงคําของเรา ไดควัก
นัยนตาทั้งสองออกใหแกยาจกทันที เมื่อเราจะใหกด็ ี กําลังใหกด็ ี
ใหแลวก็ดี จิตของเราไมเปนอยางอื่น เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณ
นั้นเอง จักษุทงั้ สองเราจะเกลียดชังก็หามิได แมตนเราก็มไิ ด
เกลียดชัง แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา ฉะนั้น เราจึง
ไดใหจักษุ ฉะนี้แล.
จบสีวีราชจริยาที่ ๘
เวสสันตรจริยาที่ ๙
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเวสสันดร
[๙] นางกษัตริยพระนามวาผุสสดีพระชนนีของเรา พระนางเปนมเหสี

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 377
ของทาวสักกะ ในชาติที่ลวงมาแลว ทาวสักกะจอมเทพทรงเห็นวา
พระนางจะสิ้นอายุ จึงตรัสดังนี้วา เราจะใหพร ๑๐ ประการแกเธอ
นางผูเจริญ จะปรารถนาพรอันใด พอทาวสักกะตรัสอยางนี้เทานั้น
พระเทวีนั้นไดทูลทาวสักกะ ดังนี้วา หมอมฉันมีความผิดอะไรหรือ
หรือพระองคเกลียดหมอมฉันเพราะเหตุใด จึงจะใหหมอมฉัน
เคลื่อนจากสถานอันรื่นรมยเหมือนลมพัดใหตนไมหวัน่ ไหว ฉะนั้น
เมื่อพระนางผุสสดีตรัสอยางนี้ ทาวสักกะนัน้ ไดตรัสกะพระนางดังนี้
อีกวา เธอไมไดทําความชั่วเลย และจะไมเปนที่รักของเราก็หามิได
แตอายุของเธอมีประมาณเทานี้เอง เวลานีเ้ ปนเวลาที่เธอจักตองจุติ
เธอจงรับเอาพร ๑๐ ประการอันประเสริฐสุด ที่ฉันใหเถิด พระนาง
ผุสสดีนั้น มีพระทัยยินดี ราเริงเบิกบานพระทัย ทรงรับเอาพร ๑๐
ประการซึ่งเปนพรอันทาวสักกะพระราชทานทรงทําเราไวในภายใน
พระนางผุสสดีนั้น จุตจิ ากดาวดึงสนั้นแลว มาบังเกิดในตระกูล
กษัตริย ไดสมาคมกับพระเจากรุงสญชัย (เปนมเหสีของพระเจา
กรุงสญชัย) ในพระนครเชตุดร ในกาลเมื่อเราลงสูพระครรภของ
พระนางผุสสดี พระมารดาที่รกั ดวยเดชของเรา พระมารดาของเรา
เปนผูยินดีในทานทุกเมื่อ ทรงใหทานแกคนยากจน คนปวยไข
(กระสับกระสาย) คนแก ยาจก คนเดินทาง สมณพราหมณคนสิ้น
เนื้อประดาตัว คนไมมีอะไรเลย พระนางผุสสดีทรงพระครรภครบ
๑๐ เดือน เมื่อพระเจาสญชัยทรงทําประทักษิณพระนคร พระนางก็
ประสูติเรา ณ ทามกลางถนนของพวกคนคาขาย นามของเราจึงไม
เนื่องขางฝายพระมารดา และไมเกิดเนื่องขางฝายพระบิดา เพราะเรา
เกิดที่ถนนของคนคาขายนี้ ฉะนั้น เราจึงมีชอื่ วาเวสสันดร ในกาล
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เมื่อเราเปนทารกอายุ ๘ ปแตกําเนิด ในกาลนั้น เรานั่งอยูในปราสาท
คิดเพื่อจะใหทานวา เราพึงใหหทัย จักษุ แมเนื้อและเลือด เราพึง
ใหทานทั้งกาย ถาใครไดยินแลว พึงขอกะเรา เมื่อเราคิดถึงความ
เปนจริง จิตของเราไมหวัน่ ไหว ไมหดหู ในขณะนั้น แผนดิน
เขาสิเนรุราชและปาหิมพานตไดหวั่นไหว ในเดือนเต็มวันอุโบสถที่
๑๕ ทุกกึ่งเดือน เราขึ้นคอมงคลหัตถีปจจัยนาค เขาไปยังศาลาเพื่อ
จะใหทานพราหมณทั้งหลายชาวกาลิงครัฐ ไดมาหาเราไดขอพระ
ยาคชสารทรง อันประกอบดวยมงคลหัตถีกะเราวา ชนบทฝนไมตก
เกิดทุพภิกขภัย อดอยากมากมาย ขอพระองคทรงโปรดพระราชทาน
พระยาคชสารตัวประเสริฐ เผือกผอง อันเปนชางมงคลอุดม
พราหมณทั้งหลายขอสิ่งใดกะเรา เรายอมใหสิ่งนั้นไมหวัน่ ไหวเลย
เราไมซอนเรนของที่มีอยู ใจของเรายินดีในทาน เมื่อยาจกมาถึงแลว
การหาม (การไมให) ไมสมควรแกเรา กุศลสมาทานของเราอยา
ทําลายเสีย เราจักใหคชสารตัวประเสริฐ เราไดจับงวงพระยาคชสาร
วางลงบนมือพราหมณแลวจึงหลั่งน้ําเตาทองลงบนมือ ไดใหพระ
ยาคชสารแกพราหมณ เมื่อเราใหพระยามงคลคชสารอันอุดม เผือก
ผอง อีก แมในกาลนั้น แผนดินเขาสิเนรุราช และปาหิมพานต
ก็ไดหวั่นไหว เพราะเราใหพระยาคชสารนัน้ ชาวพระนครสีพีพากัน
โกรธเคือง มาประชุมกันแลว ขับไลเราจากแวนแควนของตนวา
จงไปยังภูเขาวงกต เมื่อชาวพระนครเหลานัน้ ขับไล จิตของเราไม
หวั่นไหว ไมหดหู เราไดขอพรอยางหนึ่ง เพื่อจะยังมหาทานใหเปน
ไป เมื่อเราขอแลว ชาวพระนครสีพีทั้งหมด ไดใหพรอยางหนึ่ง
แกเรา เราจึงใหเอากลองคูหนึ่งไปตีประกาศวาเราจะใหมหาทาน
ครั้นเมื่อเราใหทานอยูในโรงทานนั้น เสียงดังกึกกองอึงมี่ยอมเปนไป

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 379
วา ชาวพระนครสีพีขับไลพระเวสสันดรนีเ้ พราะใหทาน พระองค
จะยังใหทานอีกเลา เราไดใหชาง มา รถ ทาสี ทาส แมโค ทรัพย
ครั้นใหมหาทานแลว ก็ออกจากพระนครไปในกาลนัน้ ครั้นเราออก
จากพระนครแลว กลับผินหนามาเหลียวดู แมในกาลนั้น แผนดิน
เขาสิเนรุราชและปาหิมพานต ก็หวั่นไหว เราใหมาสินธพ ๔ ตัว
และรถ แลวยืนอยูที่ทางใหญ ๔ แยก ผูเดียวไมมเี พื่อนสอง ได
กลาวกะพระนางมัทรีเทวีดังนี้วา ดูกรแมมทั รี เธอจงอุมกัณหากุมารี
เถิด เพราะเธอเปนนองคงเบากวา พีจ่ ะอุมพอชาลี เพราะเขาเปนพี่
คงจะหนักพระนางมัทรีทรงอุมแมกัณหาผูอ อนนุม ดังดอกปทุมและ
บัวขาว เราไดอุมพอชาลีหนอกษัตริย เปรียบดังแทงทองคําชนทั้ง ๔
เปนกษัตริยสุขุมาลชาติเกิดในสกุลสูง ไดเสด็จดําเนินไปตามทางอัน
ขรุขระและราบเรียบ ไปยังเขาวงกต มนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง เดิน
ตามมาในหนทางก็ดี สวนทางมาก็ดี เราทั้งหลายไดไตถามเขาถึง
หนทางวา เขาวงกตอยูที่ไหน เขาเห็นเราทั้งหลาย ณ ทีน่ นั้ แลว ได
เปลงเสียงอันประกอบดวยกรุณาวา กษัตริยเหลานี้คงจะตองไดเสวย
ทุกขอยางยิ่ง เพราะเขาวงกตยังไกล ถาพระกุมารทั้งหลายเห็นตนไม
อันมีผลในปาใหญ พระกุมารกุมารีก็จะทรงกรรแสง เพราะเหตุแหง
ผลไมเหลานั้น ตนไมทั้งหลายอันสูงใหญไพศาล เห็นพระกุมาร
กุมารีทรงกรรแสงก็โนมยอดลงมาหาพระกุมารและพระกุมารีเอง
พระนางมัทรีผทู รงความงามทั่วสรรพางค ทรงเห็นความอัศจรรยนี้
อันไมเคยมีมา นาขนลุกขนพอง จึงยังสาธุการใหเปนไปวา ความ
อัศจรรยอันไมเคยมีในโลก บังเกิดขนชูชนั หนอ หมูไมนอมยอดลง
มาเอง ดวยเดชแหงพระเวสสันดร เทวดาทั้งหลายไดยนทางให ดวย
ความเอ็นดูพระกุมารกุมารี ในวันที่เราออกจากพระนครสีพีนั้นเอง
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เราทั้ง ๔ ไดไปถึงเจตรัฐ ในกาลนั้น พระราชา (เจา) หกหมื่นองค
อยูในพระนครมาตุละ ตางก็ประนมกรอัญชลีพากันรองไหมาหา เรา
เจรจาปราศรัยกับโอรสของพระเจาเจตราชเหลานี้อยู ณ ที่นั้น ให
โอรสของพระเจาเจตราชเหลานั้นกลับที่ประตูนั้นแลว ไดไปยังเขา
วงกต ทาวสักกะจอมเทวดา ตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรผูมีฤทธิ์
มาก แลวรับสัง่ ใหไปเนรมิตบรรณศาลาอยางสวยงาม นารื่นรมย
สําหรับเปนอาศรม เราทั้ง ๔ คน มาถึงปาใหญอันเงียบเสียงอื้ออึง
ไมเกลื่อนกลนดวยฝูงชนอยูในบรรณศาลานั้น ณ เชิงเขา ในกาลนัน้
เขา พระนางมัทรีเทวี พอชาลีและแมกณ
ั หาทั้งสอง บรรเทาความ
เศราโศกของกันและกันอยูใ นอาศรม เรารักษาเด็กทั้งสองอยูใน
อาศรม อันไมวางเปลา พระนางมัทรีนําผลไมมาเลี้ยงคนทั้งสาม
เมื่อเราอยูในปาใหญ ชูชกพราหมณเดินเขามาหาเรา ไดขอบุตร
ทั้งสองของเรา คือ พอชาลีและแมกณ
ั หาชินา เพราะไดเห็นยาจก
เขามาหา ความราเริงเกิดขึ้นแกเรา ในกาลนั้น เราไดพาบุตรทั้งสอง
มาใหแกพราหมณ เมื่อเราสละบุตรทั้งสองของตนใหแกชูชก
พราหมณในกาลใด แมในกาลนั้น แผนดิน เขาสิเนรุราช และ
ปาหิมพานต ก็หวั่นไหว ทาวสักกะทรงแปลงเพศเปนพราหมณ
เสด็จลงจากเทวโลก มาขอนางมัทรีผูมีศีลมีจริยาวัตรอันงาม กะเรา
อีก เรามีความดําริแหงใจอันเลื่อมใส จับพระหัตถพระนางมัทรี ยัง
ฝามือใหเต็มดวยน้ํา ไดใหพระนางมัทรีแกพราหมณนั้น เมื่อเราให
พระนางมัทรี หมูเทวดาในอากาศเบิกบาน (พลอยยินดี) แมใน
กาลนั้น แผนดิน เขาสิเนรุราช และปาหิมพานต ก็หวั่นไหว เรา
สละพอชาลีแมกัณหาชินาผูธ ิดา และพระนางมัทรีเทวีผมู ีจริยาวัตร
อันงาม ไมคิดถึงเลย เพราะเหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง เราจะ
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เกลียดบุตรทั้งสองหามิได จะเกลียดพระนางมัทรีก็หามิได แต
สัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา ฉะนั้นเราใหบุตรและภรรยาผูเปนที่
รัก อีกครั้งหนึง่ เมื่อพระมารดาและพระบิดาเสด็จมาพรอมกัน ณ
ปาใหญ ทรงกรรแสงสะอึกสะอื้นนาสงสาร ตรัสถามถึงสุขทุกขกัน
อยู เราไดเขาเฝาพระมารดาและพระบิดาทั้งสองผูเปนที่เคารพดวย
หิริและโอตตัปปะ แมในกาลนั้น แผนดินเขาสิเนรุราช และปา
หิมพานต ก็หวั่นไหวอีกครั้งหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออก
จากปาใหญ จักเขาสูพระนครเชตุดร อันเปนนครนารื่นรมย แกว
๗ ประการตกลงแลว มหาเมฆยังฝนใหตก (มหาเมฆยังฝนแกว ๗
ประการใหตกลง) แมในกาลนั้นแผนดิน เขาสิเนรุราชและปา
หิมพานต ก็หวั่นไหว แมแผนดินนีไ้ มมีจิตใจไมรูสุขและทุกข
ก็หวัน่ ไหวถึง ๗ ครั้ง เพราะกําลังแหงทานของเรา ฉะนี้แล.
จบเวสสันตรจริยาที่ ๙
สสปณฑิตจริยาที่ ๑๐
วาดวยจริยาวัตรของสสบัณฑิต
[๑๐] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนกระตายเที่ยวอยูใ นปา มีหญา
ใบไม ผักและผลไมเปนภักษา เวนจากการเบียดเบียนผูอ ื่น ใน
กาลนั้น ลิง สุนัขจิ้งจอก ลูกนาค และเราเปนสหายอยูรวมกัน
มาพบกันทั้งเวลาเย็นเวลาเชา เราสั่งสอนสหายเหลานั้นในกุศล
ธรรมและอกุศลธรรมวาทานทั้งหลาย จงเวนบาปกรรมเสีย จงตั้งอยู
ในกรรมอันงาม เราเห็นพระจันทรเต็มดวงในวันอุโบสถ จึงบอก
แกสหายเหลานั้นวา วันนี้เปนวันอุโบสถ ทานทั้งหลายจงตระ
เตรียมทานทั้งหลายเพื่อใหแกทักขิไณยยบุคคล ครั้นใหทานแกทกั ขิ
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ไณยยบุคคลแลว จงรักษาอุโบสถ สหายเหลานั้นรับคําของเราวา
สาธุ แลวไดตระเตรียมทานตางๆ ตามสติกําลัง แลวแสวงหา
ทักขิไณยยบุคคล เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแกทกั ขิไณยยบุคคล
วา ถาเราพึงไดทักขิไณยยบุคคล เราจักใหอะไรเปนทาน งา ถั่วเขียว
ถั่วเหลือง ขาวสาร และเปรียง ของเราไมมี เราเลี้ยงชีวิตดวยหญา
ถาทักขิไณยยบุคคลมาสักทานหนึ่ง เพื่อขอใหสํานักของเรา เราพึง
ใหตนของตน ทักขิไณยยบุคคลจักไมไปเปลา ทาวสักกะทรงทราบ
ความดําริของเราแลว แปลงเพศเปนพราหมณเสด็จเขามายังสํานัก
ของเรา เพื่อทรงทดลองทานของเรา เราเห็นพราหมณนนั้ แลวก็ยิน
ดี ไดกลาวคํานี้วาทานมาถึงในสํานักของเรา เพราะเหตุแหงอาหาร
เปนการดีแล วันนี้เราจักใหทานอันประเสริฐที่ใครๆ ไมเคยให
แกทาน ทานผูประกอบดวยศีลคุณ การเบียดเบียนผูอื่นไมควรแก
ทาน ทานจงไปนําเอาไมตางๆ มากอไฟขึ้น เราจักปงตัวของเรา
ทานจักไดกินเนื้อที่สุกพราหมณรับคําแลว มีใจราเริง นําเอาไมตางๆ
มาไดทําเชิงตะกอนใหญ ทําเปนหองอันเต็มดวยถานเพลิงกอไฟ
โพลงขึ้น ณ ทีน่ ั้นทันทีเหมือนไฟนัน้ เปนกองใหญฉะนัน้ เราสลัด
ตัวอันมีธุลีแลว เขาไปนั่งอยูข างหนึ่งในเมือ่ กองไมอันไฟติดทั่ว
แลว เปนควันตระลบอยู ในกาลนั้น เราโดดลงในทามกลางระหวาง
เปลวไฟ น้ําเย็นอันผูใดผูหนึง่ ดําลงแลว ยอมระงับความกระวน
กระวายและความรอน ยอมใหความยินดีและปติ ฉันใดในกาลเมื่อ
เราเขาไปยังไฟที่ลุกโพลง ก็ฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวง
ยอมระงับ ดังดําลงในน้ําเย็นฉะนั้น เราไดใหแลวซึ่งกายทั้งสิ้น
โดยไมเหลือ คือ ขน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก และชิ้นเนื้อหทัย
แกพราหมณ ฉะนี้แล.
จบสสปณฑิตจริยาที่ ๑๐
----------------
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รวมจริยาที่มใี นวรรณนี้ คือ
อกิตติดาบส สังขพราหมณ พระเจาธนญชัยกุรุราช พระเจามหา
สุทัสนจักรพรรดิราช มหาโควินทพราหมณ พระเจาเนมิราช จันท
กุมารพระเจาสีวิราช เวสสันดร และสสบัณฑิตผูใหทานอันประเสริฐ
ในกาลนัน้ เปนเรานี้เอง ทานเหลานี้เปนบริวารแหงทาน เปนทาน
บารมี เราไดใหชีวิตเปนทานแกยาจกจึงยังบารมีนี้ใหเต็มได เราเห็น
ยาจกเขามาเพือ่ ขอแลว ไดสละตนของตนให ความเสมอดวยทาน
ของเราไมมี นี้เปนทานบารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบการบําเพ็ญทานบารมีที่ ๑
----------------
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สีลวนาคจริยาที่ ๑
วาดวยจริยาวัตรของพระยาชางสีลวนาค
[๑๑] ในกาลเมื่อเราเปนกุญชรเลี้ยงมารดาอยูในปาหิมพานต ในกาลนัน้
ในพื้นแผนดินนี้ ไมมีอะไรทีจ่ ะเสมอดวยศีลคุณของเรา พรานปา
พบเราในปาใหญแลว ไดกราบทูลแดพระราชาวา ขาแตพระราชา
ผูใหญ ชางมงคลอันสมควรเปนพระที่นั่งทรง มีอยูในปาใหญ อัน
การจับชางนั้นไมตองขุดคู แมการปกเสาตลุงและการขุดหลุมลวง ก็
ไมตองในขณะที่จับเขาที่งวงเทานั้น ชางนัน้ ก็จะมา ณ ทีน่ ี้เอง
พระเจาขา ฝายพระราชาไดทรงฟงคําของพรานปานั้นแลวทรงดี
พระทัย ทรงสงไปซึ่งควาญชางซึ่งเปนอาจารยผูฉลาดศึกษาดีแลว
ควาญชางนั้นไปแลว ไดพบชางกําลังถอนเงาบัวอยูใ นสระบัวหลวง
เพื่อตองการเลีย้ งมารดาควาญชางรูศีลคุณของเรา พิจารณาดูลักษณะ
แลวกลาววา มานี่แนะลูกแลวไดจับเขาที่งวงของเรา ในกาลนั้น
กําลังของเราที่มีอยูในกายตามปรกติอันใด วันนีก้ ําลังของเรานั้น
เสมอเหมือนกับกําลังของชางหลายพัน ถาเราโกรธแกควาญชาง
เหลานั้นผูเขามาใกลเพื่อจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่าํ เขาเหลานั้น
ไดแมตลอดราชสมบัติของมนุษยแตถึงแมเราจะถูกเขาใสไวในเสา
ตลุงเราก็ไมทําจิตโกรธเคือง เพื่อรักษาศีล เพื่อบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณ
ถาเขาเหลานั้นพึงทําลายเราทีเ่ สาตลุงนี้ดวยขวานและหอกซัด เรา
ก็จะไมโกรธเขาเหลานั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด ฉะนีแ้ ล.
จบสีลวนาคจริยาที่ ๑
ภูริทัตตจริยาที่ ๒
วาดวยจริยาวัตรของภูริทัตตนาคราช
[๑๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระยานาคชื่อภูริทัต มีฤทธิ์มาก
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เราไปยังเทวโลกพรอมกับทาววิรูปกขมหาราช ในเทวโลกนั้น เรา
ไดเห็นทวยเทพผูสมบูรณดวยความสุขโดยสวนเดียว จึงสมาทาน
ศีลวัตร เพื่อตองการจะไปยังสวรรคนั้น เราชําระรางกาย บริโภค
อาหารพอเปนเครื่องเลี้ยงอาชีพแลว อธิษฐานอุโบสถมีองค ๔
ประการวาผูใดพึงทํากิจดวยผิวหนังก็ดี ดวยเนื้อก็ดี ดวยเอ็นก็ดี
ดวยกระดูกก็ดี ขอผูนั้นจงนําเอาอวัยวะทีเ่ ราใหนี้ไปเถิด แลวนอน
อยูบนยอดจอมปลวก พราหมณอาลัมพาน อันบุคคลผูไมรูอุปการะที่
บุคคลอื่นทําแลว บอกแลว ไดจับเราใสไวในตะกรา ใหเราเลน
ในที่นั้นๆ แมเมื่อพราหมณอาลัมพานใสเราไวในตะกรา แมเมื่อ
บีบเราดวยฝามือ เราก็ไมโกรธเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด การ
ที่เราบริจาคชีวติ ของตนเปนของเบาแมกวาหญา การลวงศีลของเรา
เปนเหมือนดังวาแผนดิน เราพึงสละชีวิตของเราสิ้นรอยชาติเนืองๆ
เราไมพึงทําลายศีลแมเพราะเหตุแหงทวีปทัง้ ๔ ถึงแมเราจะถูก
พราหมณอาลัมพานใสไวในตะกราเราก็มิไดทําจิตใหโกรธเคือง เพื่อ
รักษาศีลเพื่อบําเพ็ญศีลบารมีใหเต็ม ฉะนี้แล.
จบภูริทัตตจริยาที่ ๒
จัมเปยยกจริยาที่ ๓
วาดวยจริยาวัตรของจัมเปยยกนาคราช
[๑๓] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระยานาคชื่อจัมเปยยกะมีฤทธิ์มาก
แมในกาลนั้น เราเปนผูประพฤติธรรมเพียบพรอมดวยศีลวัตร หมอ
งูไดจับเราผูประพฤติธรรม รักษาอุโบสถใหเลนรําอยูที่ใกลประตู
พระราชวัง หมองูนั้นคิดเอาสีเชนใด คือ สีเขียว สีเหลือง หรือ
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สีแดง เรายอมเปลี่ยนไปตามจิตของเขา แปลงกายใหเหมือนที่เขา
คิดเราไดทําน้ําใหเปนบกบาง ไดทําบกใหเปนน้ํา ถาแหละเรา
โกรธเคืองตอหมองูนั้น ก็พงึ ทําเขาใหเปนเถาโดยฉับพลัน ถาเรา
จักเปนไปตามอํานาจจิตเราก็จักเสื่อมจากศีล เมื่อเราเสื่อมจากศีล
ประโยชนอันสูงสุดจะไมสําเร็จ กายของเรานี้จงแตกไป จงกระจัด
กระจายอยู ณ ที่นี้ เหมือนแกลบกระจัดกระจายอยูก ็ตามเถิด เราจะ
ไมทําลายศีล ฉะนี้แล.
จบจัมเปยยกจริยาที่ ๓
จูฬโพธิจริยาที่ ๔
วาดวยจริยาวัตรของจูฬโพธิปริพาชก
[๑๔] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนปริพาชกชื่อจูฬโพธิ มีศีลงามเรา
เห็นภพโดยเปนสิ่งนากลัว จึงออกบวชเปนดาบส นางพราหมณีผูมี
ผิวพรรณดังทองคํา ซึ่งเปนภรรยาของเราแมนางก็มิไดอาลัยในวัฏฏะ
ออกบวชเปนตาปสินี เราทั้งสองไมมีความอาลัย ตัดพวกพองขาด
ไมหวงใยในตระกูลและหมูญ
 าติเที่ยวไปยังบานและนิคม มาถึงยัง
พระนครพาราณสี เราทั้งสองอยู ณ ที่นนั้ มีปญญาไมเกีย่ วของใน
ตระกูลและคณะ เราทั้งสองอยูในพระราชอุทยานอันไมเกลื่อนกลน
สงัดเสียงพระราชาเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานไดทอด
พระเนตรเห็นนางพราหมณี จึงเสด็จเขามาหาเราแลวตรัสถามวา นาง
พราหมณีคนนีเ้ ปนอะไรกับทาน เปนภริยาของใครเมื่อพระราชาตรัส
ถามอยางนี้เราไดทูลแกพระองคดังนี้วา นางพราหมณีนี้มใิ ชภริยาของ
อาตภาพ เปนผูประพฤติธรรมรวมกันเปนผูมีคําสอนรวมกัน พระราชาทรงกําหนัดหนักหนวงในนางพราหมณีนั้นจึงรับสั่งใหพวกราช-
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บุรุษจับ ทรงบีบคั้นดวยกําลังสั่งใหนําเขาไปยังภายในพระนคร เมื่อ
ภริยาเกาของเราเกิดรวมกันมีคําสอนรวมกัน ถูกฉุดคราไปความ
โกรธพึงเกิดแกเรา เราระลึกถึงศีลวัตรไดพรอมกับความโกรธที่เกิดขึ้น
เราขมความโกรธได ณ ที่นั้นเอง ไมใหมนั เจริญขึ้นไปอีก ถาใครๆ
พึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพราหมณีนนั้ เราก็ไมพึงทําลายศีล
ของเราเลย เพราะเหตุแหงโพธิญาณเทานัน้ เราจักเกลียดนางพราหมณี
นั้นก็หามิได และเราจะไมมกี ําลังก็หามิได เพราะพระสัมพัญุตญาณ
เปนที่รักของเรา ฉะนั้นเราจึงรักษาศีลไว ฉะนี้แล.
จบจูฬโพธิจริยาที่ ๔
มหิสราชจริยาที่ ๕
วาดวยจริยาวัตรของพระยากระบือ
[๑๕] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนกระบือ เที่ยวอยูในปาใหญมีกาย
อวนพี มีกําลังมากใหญโต ดูหนากลัวพิลึก ประเทศไรๆ ในปา
ใหญนี้อันเปนที่อยูของฝูงกระบือ มีอยูที่เงือ้ มเขาก็ดี ที่ซอกหวยธาร
เขาก็ดี ที่โคนไมก็ดีที่ใกลบึงก็ดี เราเทีย่ วไปในที่นั้นๆ เมือ่ เราเที่ยว
ไปในปาใหญ ไดเห็นสถานที่อันเจริญเราจึงเขาไปสูที่นนั้ แลวยืน
พักอยูแ ละนอนอยู ครั้งนั้น ลิงปาผูลามก หลุกหลิก ลอกแลกมา
ณ ที่นั้นถายอุจจาระปสสาวะรดเราที่คอทีห่ นาผาก ที่คิ้ว ยอม
เบียดเบียนเราวันหนึ่งครั้งหนึ่ง วันที่ ๒ วันที่ ๓ แมวนั ที่ ๔ ก็วนั
ละครั้ง เราจึงเปนผูอันลิงนั้นเบียดเบียนตลอดกาลทั้งปวง เทวดา
เห็นเราถูกลิงเบียดเบียน ไดกลาวกะเราดังนี้วา ทานจงยังลิงลามก
ตัวนี้ใหฉิบหายตายโหงเสีย ดวยเขาและกีบเถิด เมื่อเทวดากลาว
อยางนี้ในครั้งนั้นแลว เราไดตอบเทวดานั้นวาเหตุไร ทานจะใหเรา
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เปอนซากศพอันลามกไมเจริญเลา ถาเราพึงโกรธตอลิงนั้น เราก็พึง
เปนผูเลวกวามัน ศีลของเราก็จะพึงแตก และวิญูชนทั้งหลายก็จะ
พึงติเตียนเรา เราเปนผูบริสุทธิ์ ตายเสียยังประเสริฐกวาความเปนอยู
ที่นาละอายอีกอยางไรเราจักเบียดเบียนผูอนื่ แมเพราะเหตุแหงชีวิต
บุคคลผูมีปญญา อดกลั้นคําดูหมิ่นในเพราะของคนเลวคนปานกลาง
และคนชั้นสูง ยอมไดอยางนีต้ ามใจปรารถนา ฉะนีแ้ ล.
จบมหิสราชจริยาที่ ๕
รุรุมิคจริยาที่ ๖
วาดวยจริยาวัตรของพระยาเนื้อ
[๑๖] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระยาเนื้อชื่อรุรุ มีขนสีเหลืองคลาย
หลอมทองคํา ประกอบดวยศีลอันบริสุทธิ์ยิ่ง เราเขาไปอาศัยอยู ณ
ประเทศนารื่นรมย เปนรัมณียสถาน สงัดเงียบปราศจากมนุษย เปน
ที่ยินดีแหงใจ ใกลฝงคงคา ครั้งนั้น บุรุษถูกเจาหนี้ทวงถาม จึงโดด
ลงในแมน้ํา ในกระแสน้ําขางเหนือ ดวยคิดวา เราจะเปนหรือตาย
ก็ตามที เขาถูกกระแสน้ําพัดไปในแมน้ําใหญ ตลอดคืนตลอดวัน
รองไหคร่ําครวญควรจะสงสาร ลอยไปในทามกลางคงคา เราฟงเสียง
ของเขาผูรองไหคร่ําครวญควรจะสงสารแลว ไปยืนอยูทฝี่ งคงคา
ไดถามวา ทานเปนคนเชนไร เขาอันเราถามแลว ไดแจงเหตุของตน
ในกาลนัน้ วา เราเปนผูถูกเจาหนี้ทําใหสะดุง กลัว จึงแลนมายัง
มหานทีนี้เราทําความกรุณาแกเขา สละชีวิตของเราใหวายน้ําไปนําเขา
มาในเวลากลางคืน ขางแรมเรารูกาลวา เขาหายเหน็ดเหนือ่ ยลาแลว
ไดกลาวกะเขาดังนี้วา เราจะขอพรกะทานสักขอหนึ่ง คือ ทานอยา
บอกเราแกใครๆ เขาไปยังพระนครแลว พระราชาตรัสถาม จึงกราบ
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ทูลเพราะตองการทรัพย เขาไดพาพระราชาเขามายังที่อยูข องเรา เรา
กราบทูลเหตุการณทุกอยางแดพระราชา พระราชาทรงสดับคําของเรา
แลวทรงสอดลูกศรจะยิงบุรษุ นั้น ตรัสวา เราจักฆาคนลามกผูประทุษ
รายมิตรเสียในที่นี้แหละ เราตามรักษาคนประทุษรายมิตรนั้น ได
มอบตนของเราถวายวา ขาแตมหาราชา ขอไดทรงโปรดกอนเถิด
พระเจาขา ขาพระบาทจะกระทําตามพระราชประสงคของพระราชา
เราตามรักษาศีลของเรา ไมใชเราตามรักษาชีวิตของเราเพราะในกาล
นั้น เราเปนผูมศี ีลเพราะเหตุแหงโพธิญาณนัน่ เอง ฉะนีแ้ ล.
จบรุรุมิคจริยาที่ ๖
มาตังคจริยาที่ ๗
วาดวยจริยาวัตรของมาตังคชฏิล
[๑๗] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนชฏิล มีความเพียรอันแรงกลา มีนาม
ชื่อวามาตังคะ เปนผูมีศีล มีจิตมั่นคงดี เราและพราหมณคนหนึ่ง
อยูใกลฝงแมนา้ํ คงคา เราอยูขางเหนือ พราหมณอยูขางใต พราหมณ
เที่ยวไปตามริมฝง ไดเห็นอาศรมของเราขางเหนือน้ําบริภาษเราใน
ที่นั้น แลวแชงใหเราศีรษะแตกถาเราพึงโกรธตอพราหมณนั้น ถา
เราไมคุมครองศีล เราแลดูพราหมณนนั้ แลว พึงทําใหเปนดังเถาได
ครั้งนั้นพราหมณนั้นโกรธเคืองมีใจประทุษราย แชงเรามุงหมายจะให
ศีรษะแตก คําแชงนั้นจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง เราชวยเปลื้อง
เขาใหพน โดยควร เราตามรักษาศีลของเรา มิใชเรารักษาชีวิตของเรา
เพราะในกาลนั้น เราเปนผูมศี ีลเพราะเหตุแหงโพธิญาณนัน่ เอง
ฉะนี้แล.
จบมาตังคจริยาที่ ๗
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ธรรมเทวปุตตจริยาที่ ๘
วาดวยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตร
[๑๘] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนเทพบุตรชื่อวาธัมโม มีอานุภาพมาก
มีฤทธิ์มาก บริวารมากเปนผูอ นุเคราะหแกโลกทั้งปวง เราชักชวนให
มหาชนสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เที่ยวไปยังบานและนิคม
มีมิตรสหาย มีบริวารชน ในกาลนั้น เทพบุตรลามก เปนผูตระหนี่
แสดงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ แมเทพบุตรนั้น ก็เทีย่ วไปใน
แผนดินนี้ มีมติ รสหาย มีบริวารชน เราทั้งสอง คือ ธรรมวาที
เทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตร เปนขาศึกแกกัน เราทั้งสองนั่งรถ
สวนทางกันมา ชนรถของกันและกันที่แอกรถ การทะเลาะวิวาทอัน
พึงกลัวยอมเปนไปแกเทพบุตรทั้งสองผูประกอบดวยกัลยาณธรรม
และบาปธรรม มหาสงครามปรากฏแลว เพือ่ ตองการจะใหกันและ
กันหลีกทาง ถาเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรนั้น ถาเราพึงทําลาย
ตบะคุณเราพึงทําอธรรมเทพบุตรนั้นพรอมทั้งบริวารใหเปนดุจธุลีได
แตเพื่อจะรักษาศีลไว เราจึงระงับความปรารถนาแหงใจเสียพรอมทั้ง
บริษัท ไดหลีกทางใหแกอธรรมวาทีเทพบุตร พรอมกับเมื่อเราหลีก
จากทาง ทําการระงับจิตได แผนดินไดใหชองแกอธรรมเทพบุตร
ในขณะนั้น ฉะนี้แล.
จบธรรมเทวปุตตจริยาที่ ๘
ชยทิสจริยาที่ ๙
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาชยทิส
[๑๙] พระราชาทรงพระนามวาชัยทิศ ทรงประกอบดวยศีลคุณเสวยสมบัติ
ในพระนครอันประเสริฐชื่อกัปปลาเปนนครอุดมในปญจาลรัฐ เรา
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เปนโอรสของพระราชาพระองคนั้น มีธรรมอันสดับแลว มีศีลงาม
มีพระนามวาอลีนสัตตกุมารมีคุณสงเคราะหบริวารชนทุกเมื่อ
พระบิดาของเราเสด็จไปประพาศเนื้อ ไดทรงพบพระยาโปริสาท
พระยาโปริสาทนั้นไดจับพระบิดาของเราแลวกลาววา ทานเปนอาหาร
ของเราอยาดิ้นรน พระบิดาของเราทรงสดับคําของพระยาโปริสาทนั้น
ทรงกลัวสะดุงหวาดหวั่น พระองคมีพระเพลาแข็งกระดางเพราะทอด
พระเนตรเห็นพระยาโปริสาท พระยาโปริสาทรับเอาเนื้อแลวปลอย
ไปโดยบังคับใหกลับมาอีก พระราชบิดา พระราชทานทรัพยแก
พราหมณ แลวตรัสเรียกเรามาวาพอลูกชาย จงปกครองราชสมบัติ
อยาประมาทปกครองนครนี้ พระยาโปริสาทบังคับเราใหเรากลับไป
หาอีก เราถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแลว ตกแตงรางกายสพาย
ธนูเหน็บ พระแสงขรรค ออกไปหาพระยาโปริสาท (เราคิดวา)
พระยาโปริสาทเห็นมีมือถืออาวุธ บางทีจักสะดุงกลัว แตเพราะ
เมื่อเราทําความสะดุงกลัวแกพระยาโปริสาท ศีลของเราจะเศราหมอง
เพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไมนําสิ่งที่นาเกลียด (อาวุธ) เขาไปใกล
พระยาโปริสาทนั้น เรามีเมตตาจิต กลาวคําเปนประโยชน ไดกลาว
คํานี้วา ทานจงเอาแกนไมมากอไฟใหเปนกองใหญ เราจะโดดเขา
ไฟทานผูเปนพระปตุจฉาทราบเวลาวาเราสุกดีแลวจงกินเถิด เราไม
ไดรักษาชีวิตของเราเพราะเหตุแหงพระบิดาผูทรงศีล เราไดให
พระยาโปริสาทผูฆาสัตวเปนปรกติทุกเมือ่ นั้นบวชแลว ฉะนี้แล.
จบชยทิสจริยาที่ ๙
สังขปาลจริยาที่ ๑๐
วาดวยจริยาวัตรของสังขปาลนาคราช
[๒๐] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระยานาคชื่อสังขปาละมีฤทธิ์มาก
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มีเขี้ยวเปนอาวุธ มีพิษแรงกลา มีลิ้นสองแฉกเปนใหญกวานาคทั้ง
หลาย เราอธิษฐานอุโบสถมีองค ๔ ประการวา ผูใดมีกจิ ดวยผิวหนัง
ก็ดี เนื้อก็ดี เอ็นก็ดี กระดูกก็ดี ของเราผูนั้นจงนําเอาอวัยวะที่เราให
แลวนี้ไปเถิด แลวสําเร็จการอยู ณ สถานทีใ่ กลทางใหญสี่แยก อัน
เกลื่อนกลนดวยหมูชนตางๆ พวกบุตรของนายพรานเปนคนดุราย
หยาบชาไมมกี รุณา ไดเห็นเราแลวมีมือถือไมพลองตะบองสั้นกรูกัน
เขามาหาเรา ณ ที่นั้น พวกบุตรนายพรานเอาหอกแทงเราที่จมูก
ที่หาง ที่กระดูกสันหลัง แลวเอาหวายรอยหามเราไป ถาเราปรารถนา
ก็พึงยังมหาปฐพีอันมีสมุทรสาครเปนที่สุด พรอมทั้งปาทั้งภูเขา
ใหไหมดว ยลมจมูกในที่นั้นๆ แตเราไมโกรธเคืองพวกนายพรานแม
จะแทงดวยหลาว แมจะทุบตีดวยหอก นี้เปนศีลบารมีของเรา
ฉะนี้แล.
จบสังขปาลจริยาที่ ๑๐
---------------รวมจริยาที่มใี นวรรคนี้ คือ
๑. สีลวจริยา๒. ภูริทัตตจริยา๓. จัมเปยยกจริยา
๔. จูฬโพธิจริยา๕. มหิสจริยา ๖. รุรุมิคจริยา
๗. มาตังคจริยา๘. ธรรมเทวปุตตจริยา ๙. ชยทิสจริยา
๑๐. สังขปาลจริยา จริยาทั้งหมดนี้เปนกําลังของศีล เปนบริขารของศีล เราไดสละชีวิต
ตามรักษาศีล เราผูเปนสังขปาลนาคราช ไดมอบชีวิตใหแกคนใดคนหนึง่ แมตลอดกาลทุกเมื่อ
เหตุนั้น จริยานั้นจึงเปนศีลบารมี ฉะนี้แล.
จบสีลบารมีนิทเทส
----------------
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การบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเปนตน
ยุธัญชยจริยาที่ ๑
วาดวยพระจริยาวัตรของยุธญ
ั ชยกุมาร
[๒๑] ในกาลเมื่อเราเปนพระราชโอรส (ของพระเจาสัพพทัตตราช) นามวา
ยุธัญชัย มีบริวารยศหาประมาณมิได สลดใจเพราะไดเห็นหยาดน้ํา
คางอันเหือดแหงเพราะแสงพระอาทิตย เราทําความเปนอนิจจังนัน้
แลใหเปนปุเรจาริก พอกพูนความสังเวช เราถวายบังคมพระมารดา
และพระบิดาแลว ทูลขอบรรพชา มหาชนพรอมทั้งชาวนิคมทั้งชาว
จังหวัด ประนมอัญชลีออนวอนเรา พระบิดาตรัสวา วันนี้ เจาจง
ปกครองแผนดินอันกวางใหญไพศาลเถิด ลูก เมื่อมหาชนพรอมทั้ง
พระราชบิดา นางสนม ชาวนิคม และชาวแวนแควน รองไหร่ําไร
ควรสงสาร เราไมหวงใยสละไปแลวเราสละราชสมบัติในแผนดิน
หมูญาติ บริวารชน และยศศักดิ์ทั้งสิ้นไดไมคิดถึงเลย เพราะเหตุ
แหงโพธิญาณ เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได เราจะ
เกลียดยศศักดิอ์ ันยิ่งใหญก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่รัก
ของเรา ฉะนั้น เราจึงสละราชสมบัติ ฉะนีแ้ ล.
จบยุธัญชยจริยาที่ ๑
โสมนัสสจริยาที่ ๒
วาดวยพระจริยาวัตรของโสมนัสสกุมาร
[๒๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระราชบุตรสุดที่รัก เปนที่ปรารถนา
ของพระมารดาพระบิดาปรากฏนามวาโสมนัส อยูในอินทปตถนคร
อันอุดม เปนผูม ีศีล สมบูรณดวยคุณธรรม มีปฏิภาณอันเฉียบ
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แหลม เคารพนบนอบตอบุคคลผูเจริญมีหิริ และฉลาดในสังคหธรรม
ครั้งนั้น มีดาบสโกงผูหนึ่ง เปนที่โปรดปราน ของพระราชาพระองค
นั้น ดาบสนั้นปลูกตนผลไม ดอกไมและผัก เก็บขายเลี้ยงชีวิต
เราไดเห็นดาบสโกงนั้น เหมือนกองแกลบอันไมมีขาวสาร เหมือน
ไมเปนโพลงขางใน เหมือนตนกลวยหาแกนมิได ดาบสโกงผูนี้ไม
มีธรรมของสัตบุรุษ ปราศจากความเปนสมณะ ละหิริและธรรมขาว
เพราะเหตุแหงการเลี้ยงชีวิตปจจันตชนบทกําเริบขึ้น เพราะโจรอัน
เที่ยวอยูในดง พระราชบิดาของเราเมื่อจะเสด็จไปปราบความกําเริบ
นั้น ตรัสสั่งเราวา พออยาประมาทในชฎิลผูมีความเพียรอันแรงกลา
นะ ลูก พอจะอนุวัตรตามความปรารถนา ดวยวาชฎิลนั้น เปนผู
ใหความสําเร็จความปรารถนาทั้งปวงเราไปสูที่บํารุงชฎิลนั้นแลว ได
กลาวดังนีว้ า ดูกรคฤหบดี ทานสบายดีดอกหรือ หรือวาทานจะ
ใหนําเอาอะไรมา เหตุนั้น ดาบสโกงนั้นอาศัยมานะจึงโกรธเราวา
เราจะใหพระราชาฆาทานเสียในวันนี้ หรือจะใหขับไลเสียจากแวน
แควน พระราชาทรงปราบปจจันตชนบทสงบแลว ไดตรัสถามชฎิล
โกงวา พระผูเปนเจาสบายดีหรือสักการะสัมมานะยังเปนไปแกพระ
ผูเปนเจาหรือชฏิลโกงนั้น กราบทูลแดพระราชา เหมือนวาพระราช
กุมารใหฉิบหายพระเจาแผนดินทรงสดับคําของชฎิลโกงนั้นทรงบังคับ
วาจงตัดศีรษะเสียในที่นนี้ ั่นแหละ จงสับฟนบั่นออกเปน ๔ ทอน
ทิ้งไวในทามกลางถนนใหคนเห็นวา นัน่ เปนผลของคนเบียดเบียน
ชฎิล พวกโจรฆาตก็ใจดุรายไมมีกรุณาเหลานั้น เพราะรับสั่งบังคับ
เมื่อรับนั่งอยูบนตักของพระมารดา ก็ฉุดครานําเราไป เราไดกลาว
แกเขาเหลานัน้ ซึ่งกําลังผูดมัดอยางมั่นคงอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
จงพาเราไปเฝาพระราชาโดยเร็ว ราชกิจของเรามีอยู เขาเหลานั้น
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เปนคนลามกและเสพคนลามก พาเราไปเฝาพระราชา เราไปเฝา
พระราชาแลวทูลใหทรงเขาพระทัย และนํามาสูอํานาจของเราพระ
บิดาขมาเรา ณ ที่นั้นแลว ไดพระราชทานราชสมบัติอันใหญหลวง
แกเรา เรานัน้ ทําลายความมืดมัวเมาแลว ออกบวชเปนบรรพชิต
เราจะเกลียดราชสมบัติ อันใหญหลวงก็หามิไดจะเกลียดกามโภค
สมบัติก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา ฉะนั้น
เราจึง สละราชสมบัติเสีย ฉะนี้แล.
จบโสมนัสสจริยาที่ ๒
อโยฆรจริยาที่ ๓
วาดวยพระจริยาวัตรของอโยฆรกุมาร
[๒๓] อีกเรื่องหนึ่งในกาลเมือ่ เราเปนพระราชโอรสของพระเจากาสีเจริญวัย
ในเรือนเหล็ก มีนามชื่อวาอโยฆระ พระบิดาตรัสวาเจาไดความทุกข
ตั้งแตเกิดมา เขาเลี้ยงไวในทีแ่ คบลูกเอย วันนี้จงปกครองแผนดิน
ทั้งสิ้น พรอมทั้งแวนแควน พรอมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิด
เราถวายบังคมจอมกษัตริยแลวประคองอัญชลี ไดทูลดังนี้วา บรรดา
สัตวในแผนดินบางพวกต่ําชา บางพวกอุกฤษฏ บางพวกปานกลาง
สัตวทั้งหมดนัน้ ไมมีอารักขา เจริญอยูในเรือนของตนพรอมดวยหมู
ญาติ การเลี้ยงดูขาพระบาทในที่อันคับแคบนี้ไมมีใครเหมือนในโลก
ขาพระบาทเติบโตอยูในเรือนเหล็ก เหมือนพระจันทรพระอาทิตย
ไมมีรัศมี ขาพระบาทประสูติจากพระครรภพระมารดาอันเต็มไปดวย
ซากศพเนาแลว ยังถูกใส (ขัง) ไวในเรือนเหล็ก ซึ่งมีทุกขราย
กวานัน้ อีก ขาพระบาทไดรบั ความทุกขรายอยางยิ่งเชนนีแ้ ลว ถายัง
ยินดีในราชสมบัติ ก็จะเปนผูเลวทราม กวาคนเลวทรามไปขาพระบาท

พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก - หนาที่ 396
เปนผูเหนื่อยหนายในกาย ไมตองการดวยราชสมบัติ ขาพระบาท
จะแสวงหาธรรมเครื่องดับ ซึ่งเปนที่ที่มัจจุราชพึงย่ํายีขาพระบาท
ไมได เราคิดอยางนี้แลว เมื่อมหาชนรองไหคร่ําครวญอยู ไดตดั
เครื่องผูกเสียแลวเขาไปยังปาใหญ เหมือนชาง ฉะนั้น เราจะเกลียด
พระมารดาพระบิดาก็หาไม จะเกลียดยศศักดิ์อันใหญหลวงก็หามิ
ได แตพระสัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา ฉะนั้น เราจึงสละ
ราชสมบัติ ฉะนี้แล.
จบอโยฆรจริยาที่ ๓
ภิงสจริยาที่ ๔
วาดวยจริยาวัตรของภิงสพราหมณ
[๒๔] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราอยูในพระนครกาสีอันประเสริฐสุดนอง
หญิงชาย ๗ คน เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลเราเปนพี่ใหญของ
นองหญิงชายเหลานั้นประกอบดวยหิริและธรรมขาว เราเห็นภพ
โดยความเปนภัย จึงยินดีอยางยิ่งในเนกขัมมะ พวกสหายรวมใจ
ของเรา ที่มารดาและบิดาสงมาแลวเชื้อเชิญเราดวยกามทั้งหลายวา
เชิญทานดํารงศสกุลเถิด คําใดที่สหายเหลานั้นกลาวแลวเปนเครื่อง
นําสุขมาใหในธรรมของคฤหัสถ คําเหลานั้นเปนเหมือนคําหยาบ
เสมอดวยผาลอันรอน ไดมีแกเรา ในกาลนัน้ สหายเหลานั้นได
ถามเราผูหามอยูถึงความปรารถนาของเราวา ทานปรารถนาอะไรเลา
เพื่อน ถาทานไมบริโภคกาม เราผูใครประโยชนแกตนไดกลาวแก
สหายผูแสวงหาประโยชนเหลานั้นวา เราไมปรารถนาความเปน
คฤหัสถ เรายินดีอยางยิ่งในเนกขัมมะสหายเหลานัน้ ฟงคําเราแลว
ไดบอกแกมารดาและบิดา มารดาและบิดาไดกลาวอยางนีว้ า แมวา
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เราทั้งสองจะบวช พอเรา มารดาบิดาทั้งสอง และนองหญิงชาย
ทั้ง ๗ ของเราสละทิ้งทรัพยนับไมถวน เขาไปยังปาใหญ ฉะนี้แล.
จบภิงสจริยา ๔
โสณนันทปณฑิตจริยาที่ ๕
วาดวยจริยาวัตรของโสณนันทบัณฑิต
[๒๕] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเกิดในตระกูลมหาศาลอันประเสริฐสุด
อยูในพระนครพรหมวัทธนะ ในกาลนั้น เราเห็นสัตวโลกเปนผูถูก
ความมืดครอบงํา จิตของเราเบื่อหนายจากภพ เหมือนชางถูกสับดวย
ขอสลดใจ ฉะนั้น เราเห็นความลามกตางๆ อยางนี้ จึงคิดอยางนี้
ในกาลนัน้ วาเมื่อไร เราจึงจะออกไปจากเรือนแลวเขาปาได แมใน
กาลนั้น พวกญาติก็เชื้อเชิญเราดวยกามโภคะทั้งหลาย เราไดบอก
ความพอใจแมแกเขาเหลานัน้ วา อยาเชื้อเชิญเราดวยสิ่งเหลานั้นเลย
นองชายของเราเปนบัณฑิตชือ่ วานันทะ แมเขาก็ศึกษาตามเราชอบใจ
บรรพชา แมในกาลนั้น เราคือโสณบัณฑิต นันทบัณฑิต และมารดา
บิดาทั้งสองของเราก็ละทิ้งโภคสมบัติทั้งหลายแลวเขาปาใหญ ฉะนี้
แล.
จบโสณนันทปณฑิตจริยาที่ ๕
มูคผักขจริยาที่ ๖
วาดวยพระจริยาวัตรของมูคผักขกุมาร
[๒๖] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระราชโอรสของพระเจากาสี
ชนทั้งหลายเรียกเราโดยชื่อวามูคผักขกุมารบาง เตมิยกุมารบาง
ในกาลนัน้ พระสนมนางในหมื่นหกพัน ไมมีพระราชโอรส โดย
วันคืนลวงไปๆ เราบังเกิดผูเดียว พระบิดารับสั่งใหตั้งเศวตฉัตร
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ใหเลี้ยงดูเราผูเปนบุตรสุดที่รัก อันไดดวยยากเปนอภิชาตบุตร ทรง
ไวซึ่งความรุงเรือง บนที่นอน ในกาลนั้น เรานอนอยูบนที่นอนอัน
ออนนุม ตื่นขึน้ แลวไดเห็นเศวตฉัตรอันเปนเหตุใหเราไปสูนรก
ความสะดุงหวาดกลัวเกิดขึ้นแลวแกเรา พรอมกับไดเห็นฉัตร เรา
ถึงความวินิจฉัยวา เมื่อไรหนอ เราจึงจะเปลือ้ งธุลีนี้ได เทพธิดา
ผูเปนสาโลหิตของเรามากอน ผูใครประโยชนตอเรา นางเห็นเราผู
ประกอบไปดวยทุกข จึงแนะนําใหเราประกอบในเหตุ ๓ ประการ
วาทานจงอยาแสดงความเปนบัณฑิต จงแสดงความเปนคนโงแกชน
ทั้งปวง ชนทั้งหมดนั้นก็จะดูหมิ่นทาน ประโยชนจักมีแกทานดวย
อาการอยางนี้ เมื่อเทพธิดากลาวอยางนีแ้ ลว เราไดกลาวดังนี้วา
ดูกอนนางเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําที่ทา นกลาวกะเราฉะนั้น ทาน
เปนผูปรารถนาประโยชน เปนผูใครความเกื้อกูลแกขาพเจา แม
เทพธิดา ครั้นเราไดฟงคําของเทพธิดานั้นแลว เหมือนดังไดพบฝง
ในสาคร ราเริงดีใจ ไดอธิษฐานองค ๓ ประการ คือ เราเปนคนใบ
เปนคนหูหนวก เปนคนงอยเปลี้ยเวนจากคติ เราอธิฐานองค ๓
ประการนี้อยู ๑๖ ป ครั้งนั้น เสนาบดีเปนตนตรวจดูมือเทา ลิ้น
และชองหูของเราแลว เห็นความไมบกพรองของเรา ติเตียนวาเปน
คนกาฬกิณี ทีนั้นชาวชนบท เสนาบดี และปุโรหิตทั้งปวงรวมใจกัน
ทั้งหมด พลอยดีใจการที่รับสัง่ ใหนําไปทิ้ง เรานั้นไดฟงความประสงค
ของเสนาบดีเปนตนนั้นแลว ราเริงดีใจวา เราประพฤติตบะมาเพื่อ
ประโยชนใด ประโยชนนนั้ จะสําเร็จแกเรา ราชบุรุษทั้งหลายอาบน้ํา
ใหเรา ไลทาดวยของหอม สวมราชมงกุฏราชาภิเษกแลว มีฉัตรที่
บุคคลถือไวใหทําประทักษิณพระนครดํารงเศวตฉัตรอยู ๗ วัน พอ
ดวงอาทิตยขึ้นนายสารถีอุมเราขึ้นรถ เขาไปยังปา นายสารถีหยุดรถ
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ไว ณ โอกาสหนึ่งปลอยรถเทียมมาพอพนมือ ก็ขุดหลุมเพื่อจะฝง
เราเสียในแผนดิน พระมหากษัตริยทรงคุกคามการอธิษฐาน ที่เรา
อธิษฐานไวดวยเหตุตางๆ แตเราก็ไมทําลายการอธิษฐานนัน้ เพราะ
เหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได
เราจะเกลียดตนเองก็หามิได แตพระสัญพัญุตญาณ เปนที่รักของ
เรา เพราะฉะนัน้ แหละ เราจึงอธิษฐานองค ๓ ประการนี้ เรา
อธิษฐานองค ๓ ประการนี้อยู ๑๖ ป ผูเสมอดวยอธิษฐานของเรา
ไมมี นี่เปนอธิษฐานบารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบมูคผักขจริยาที่ ๖
กปลราชจริยาที่ ๗
วาดวยจริยาวัตรของพระยาวานร
[๒๗] ในกาลเมื่อเราเปนพระยาวานร อยู ณ ซอกเขาใกลฝงแมน้ํา ในกาล
นั้น เราถูกจรเขเบียดเบียนไปไมได เรายืนอยู ณ โอกาสใด โดด
จากฝงนี้ไปยังฝงโนน จรเขมันเปนสัตวดุราย แสดงความนากลัว
อยู ณ โอกาสนั้น จรเขนนั้ กลาวกะเราวา มาเถิด แมเรากลาวกะจรเข
นั้นวา จะมาเราโดดลงเหยียบศีรษะจรเขนนั้ แลว โดดไปยืนอยูที่ฝง
โนน เรามิไดทาํ ตามคําของจรเขท่กี ลาวหลอกลวงนั้นหามิไดผูเสมอ
ดวยคําสัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบกปลราชจริยาที่ ๗
สัจจสวหยปณฑิตจริยาที่ ๘
วาดวยจริยาวัตรของสัจจดาบส
[๒๘] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนดาบสปรากฏ นามวาสัจจะ เรารักษา
สัตวโลกไวดว ยคําสัจ ไดทําหมูชนใหสามัคคีกัน ฉะนีแ้ ล.
จบสัจจสวหยปณฑิตจริยาที่ ๘
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วัฏฏกโปตกจริยาที่ ๙
วาดวยจริยาวัตรของลูกนกคุม
[๒๙] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนลูกนกคุม ขนยังไมงอก ยังออน
เปนดังชิ้นเนื้อ อยูในรัง ในมคธชนบท ในกาลนั้น มารดาเอาจะ
งอยปากคาบเหยื่อมาเลี้ยงเรา เราเปนอยูดว ยผัสสะของมารดา กําลัง
กายของเรายังไมมี ในฤดูรอนทุกๆ ป มีไฟปาไหมลุกลามมา ไฟ
ไหมปาเปนทางดําลุกลามมาใกลเรา ไฟไหมปาลุกลามใหญหลวง
เสียงสนั่นอื้ออึง ไฟไหมลุกลามมาโดยลําดับ เขามาใกลจวนจะถึง
เรา มารดาบิดาของเราสะดุงใจหวาดหวั่น เพราะกลัวไฟที่ไหมมา
โดยเร็ว จึงทิ้งเราไวในรังหนีเอาตัวรอดไปได เราเหยียดเทา กางปก
ออกรูวา กําลังกายของเราไมมี เรานั้นไปไมไดอยูในรังนัน่ เอง จึง
คิดอยางนี้ในกาลนั้นวา เมื่อกอนเราสะดุงหวาดหวั่น พึงเขาไปซอน
ตัวอยูใ นระหวางปกของมารดาบิดา บัดนี้ มารดาบิดาทิ้งเราหนีไปเสีย
แลว วันนี้ เราจะทําอยางไรศีลคุณ ความสัตย พระสัพพัญูพุทธเจา
ผูประกอบดวยความสัตยเอ็นดูกรุณามีอยูใ นโลก ดวยความสัตยนนั้
เราจักกระทํา สัจจกิริยาอันสูงสุดเราคํานึงถึงกําลังพระธรรมระลึกถึง
พระพุทธเจาผูพ ิชิตมารอันมีในกอน ไดกระทําสัจจกิรยิ า แสดงกําลัง
ความสัตยวา ปกของเรามีอยู แตไมมีขนเทาของเรามีอยู แตยังเดิน
ไมได มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแลวแนะไฟ จงกลับไป
(จงดับเสีย) พรอมกับเมื่อเรากระทําสัจจกิริยา ไฟที่ลุกรุงโรจน
ใหญหลวงเวนไว ๑๖ กรีส ไฟดับ ณ ทีน่ ั้นเหมือนจุมลงในน้ํา
ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบวัฏฏกโปตกจริยาที่ ๙
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มัจฉราชจริยาที่ ๑๐
วาดวยจริยาวัตรของพระยาปลา
[๓๐] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระยาปลาอยูในสระใหญน้ําในสระ
แหงขอด เพราะแสงพระอาทิตยในฤดูรอน ที่นั้นกา แรง นกกระสา
นกตะกรุมและเหยี่ยว มาคอยจับปลากินทัง้ กลางวันกลางคืน ใน
กาลนั้น เราคิดอยางนี้วา เรากับหมูญาติถูกบีบคั้น จะพึงเปลื้องหมู
ญาติใหพนจากทุกขไดดวยอุบายอะไรหนอ เราคิดแลว ไดเห็น
ความสัตยอันเปนอรรถเปนธรรมวา เปนที่พึ่งของหมูญาติได เราตั้ง
อยูในความสัตยแลว จะเปลื้องความพินาศใหญของหมูญาตินั้นได
เรานึกถึงธรรมของสัตบุรุษ คิดถึงการไมเบียดเบียนสัตว อันยั่งยืน
เที่ยงแทในโลก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งได แลวไดกระทําสัจจ
กิริยาวา ตั้งแตเราระลึกตนได ตั้งแตเรารูความมาจนถึงบัดนี้ เรา
ไมรูสึกวาแกลงเบียดเบียนสัตวแมตวั หนึ่งใหไดรับความลําบากเลย
ดวยสัจจวาจานี้ ขอเมฆจงยังฝนใหตกหาใหญ แนะเมฆ ทานจง
เปลงสายฟาคํารามใหฝนตกจงทําขุมทรัพยของกาใหพนิ าศไป ทานจง
ยังกาใหเดือดรอนดวยความโศก จงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศก
พรอมกับเมื่อเราทําสัจจกิริยา เมฆสงเสียงสนั่นครั่นครื้น ยังฝนให
ตกครูเดียว ก็เต็มเปยมทั้งที่ดอนและที่ลุม ครั้นเราทําความเพียร
อยางสูงสุด อันเปนความสัตยอยางประเสริฐเห็นปานนี้แลว อาศัย
กําลังอานุภาพความสัตย จึงยังใหฝนตกหาใหญผูเสมอดวยความ
สัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเราฉะนี้แล.
จบมัจฉราชจริยาที่ ๑๐
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กัณหทีปายนจริยาที่ ๑๑
วาดวยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส
[๓๑] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนฤาษีชอื่ วากัณหทีปายนะ เราไมยนิ ดี
ประพฤติพรหมจรรย ยิ่งกวา ๕๐ ป ใครๆ จะรูใจที่ไมยินดีประพฤติ
พรหมจรรยของเรานั้นหามิได แมเราก็ไมบอกแกใครๆ วา ความ
ไมยินดีมีในใจของเรา สหายเพื่อนพรหมจรรยของเรา ชื่อมัณฑัพยะ
เปนฤาษีมีอานุภาพมากประกอบดวยบุรพกรรม (กรรมเกาใหผล)
ถูกเสียบหลาวทั้งเปน เราทําการพยาบาลมัณฑัพยะดาบสนั่นใหหาย
โรคแลวไดอําลามาสูบรรณศาลาอันเปนอาศรมของเราเอง พราหมณ
ผูเปนสหายของเรา ไดพาภริยาและบุตร ตางถือสักการะสําหรับ
ตอนรับแขก รวมสามคนมาหาเรา เรานั่งเจรจาปราศรัยกับสหาย
และภรรยาของเขาอยูในอาศรมของตน เด็กโยนลูกขางเลนอยู ทํา
งูเหาใหโกรธแลว ทีนั้น เด็กนั้นเอามือควานหาลูกขางไปตามปลอง
จอมปลวก ควานไปถูกเอาศีรษะงูเขาพอมือไปถูกศีรษะของมัน งูก็
โกรธ อาศัยกําลังพิษ เคืองจนเหลือจะอดกลั้นไดกัดเด็กทันที
พรอมกับถูกงูกัด เด็กลมลงที่พื้นดิน ดวยกําลังพิษกลา เหตุนั้น
เราเปนผูไดรับทุกขหรือวาเรามีความรักจึงเปนทุกข เราไดปลอบ
มารดาบิดาของทารกนั้น ผูมที ุกขเศราโศก ใหสวางแลว ไดทํา
สัจจกิริยาอันประเสริฐสุดกอนวา
เราผูตองการบุญ ไดประพฤติพรหมจรรย มีจิตเลื่อมใส
อยู ๗ วันเทานัน้ ตอแตนนั้ มา การประพฤติของเรา
ไมเลื่อมใส ๕๐ ปเศษ เราไมปรารถนาจะประพฤติ
เสียเลย ดวยความสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกเด็ก
นี้เถิด พิษจงระงับ ยัญญทัตตกุมารจงเปนอยู
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พรอมกับเมื่อเราทําสัจจกิริยา มาณพหวั่นไหวดวยกําลังพิษไดฟน
กายหายโรค ลุกขึ้นได ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี นี้เปน
สัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบกัณหทีปายนจริยาที่ ๑๑
สุตโสมจริยาที่ ๑๒
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาสุตโสม
[๓๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระเจาแผนดินพระนามวาสุตโสม
ถูกพระเจาโปริสาทจับไปได ระลึกถึงคําผัดเพี้ยนไวกะพราหมณ
พระยาโปริสาทเอาเชือกรอยฝามือกษัตริย ๑๐๑ ไวแลว ทํากษัตริย
เหลานั้นใหไดรับความลําบาก นําเราไปดวยเพื่อตองการทําพลีกรรม
พระยาโปริสาทไดถามเราวาทานปรารถนาจะใหปลอยหรือ เราจักทํา
ตามชอบใจของทาน ถาทานจะกลับมาสูสํานักเรา เรารับคําพระยา
โปริสาทนั้นวาจะกลาวใย ถึงการมาของเรา แลวเขาไปยังพระนคร
อันรื่นรมยมอบราชสมบัติแลวในกาลนัน้ เพราะเราระลึกถึงธรรมของ
สัตบุรุษ เปนของเกา อันพระพุทธเจา เปนตนเสพแลวใหทรัพย
แกพราหมณแลว จึงเขาไปหาพระยาโปริสาท ในการมาในสํานัก
พระยาโปริสาทนั้น เราไมมคี วามสงสัยวาจักฆาหรือไม เราตามรักษา
สัจจวาจายอมสละชีวิตเขาไปหาพระยาโปริสาท ผูเสมอดวยความ
สัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบสุตโสมจริยาที่ ๑๒
สุวรรณสามจริยาที่ ๑๓
วาดวยพระจริยาวัตรของสุวรรณสามดาบส
[๓๓] ในกาลเมื่อเราเปนดาบส อันทาวสักกะเชื้อเชิญมาอยูในปา เรากับ
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ราชสีหแลเสือโครงในปาใหญ ตางนอมเมตตาเขาหากัน (เราเขา
ใกลราชสีหและเสือโครงในปาใหญไดดวยเมตตา) เราแวดลอมดวย
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี กระบือ กวางดาวและหมู
อยูในปาใหญ สัตวอะไรๆ มิไดสะดุงกลัวเรา แมเรามิไดกลัวสัตว
อะไรๆ เพราะเรากําลังเมตตาค้ําจุน จึงยินดีอยูในปาในกาลนั้น
ฉะนี้แล.
จบสุวรรณสามจริยาที่ ๑๓
เอกราชจริยาที่ ๑๔
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาเอกราช
[๓๔] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเมือ่ เราเปนพระราชา ปรากฏพระนามวาเอกราช
ในกาลนัน้ เราอธิษฐานศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งปกครองแผนดินใหญ
สมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการประพฤติโดยไมมีเศษ สงเคราะห
มหาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ เมื่อเราเปนผูไมประมาทใน
ประโยชนโลกนี้และโลกหนา ดวยอาการอยางนี้ พระเจาโกศล
พระนามวาทัพพเสนะ ยกกองทัพมาชิงเอาพระนครเราได ทรงทํา
ขาราชการ ชาวนิคม พรอมดวยทหาร ชาวชนบทใหอยูในเงื้อม
พระหัตถทั้งหมดแลว ตรัสสั่งใหฝงเราเสียในหลุม เราเห็นพระเจา
ทัพพเสนะกับหมูอํามาตย ชิงเอาราชสมบัติอันมั่งคั่งภายในพระนคร
ของเรา เหมือนบุตรสุดที่รัก ฉะนั้น ผูเสมอดวยเมตตาของเราไมมี
นี้เปนเมตตาบารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบเอกราชจริยาที่ ๑๕
มหาโลมหังสจริยาที่ ๑๕
วาดวยจริยาวัตรของมหาโลมหังสบัณฑิต
[๓๕] เรานอนอยูในปาชา เอาซากศพอันมีแตกระดูกทําเปนหมอนหนุน
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เด็กชาวบานพวกหนึ่ง พากันเขาไปทําความหยาบชารายกาจนานัปการ
อีกพวกหนึ่งราเริงดีใจ พากันนําเอาของหอม ดอกไม อาหาร และ
เครื่องบรรณาการตางๆ เปนอันมากมาใหเรา พวกใดนําทุกขมาให
เราและพวกใดใหสุขแกเรา เราเปนผูมีจิตเสมอแกเขาทั้งหมดไมมี
ความเอ็นดู ไมมีความโกรธ เราเปนผูวางเฉยในสุขและทุกข ใน
ยศและความเสื่อมยศ เปนผูมีใจเสมอในสิง่ ทั้งปวง นี้เปนอุเบกขา
บารมีของเรา ฉะนี้แล.
จบมหาโลมหังสจริยาที่ ๑๕
---------------รวมจริยาที่มใี นวรรคนี้ คือ
๑. ยุธัญชยจริยา ๒. โสมนัสสจริยา ๓. อโยฆรจริยา
๔. ภิงสจริยา ๕. โสณนันทปณฑิตจริยา ๖. มูคผักขจริยา
๗. กปลราชจริยา ๘. สัจจสวหยปณฑิตจริยา ๙. วัฏฏกโปตกจริยา
๑๐. มัจฉราชจริยา ๑๑. กัณหทีปายนจริยา ๑๒. สุตโสมจริยา
๑๓. สุวรรณสามจริยา ๑๔. เอกราชจริยา ๑๕. มหาโลมหังสจริยา
เปนอุเบกขาบารมีดังนี้
พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญตรัสแลว เราไดเสวยทุกข
และสมบัติมากมายหลายอยาง ในภพนอยภพใหญ ตามนัยที่กลาวแลว
อยางนี้ แลวจึงไดบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด เราไดใหทานอันควร
ให บําเพ็ญศีลโดยหาเศษมิไดถึงเนกขัมมบารมีแลว จึงบรรลุสัม
โพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทําความเพียรอยาง
อุกฤษฏอยางถึงขันติบารมีแลวจึงบรรลุโพธิญาณอันสูงสุด เรากระทํา
อธิษฐานอยางมั่น ตามรักษาสัจจวาจา ถึงเมตตาบารมีแลว จึงบรรลุ
สัมโพธิญาณอันสูงสุด เราเปนผูมีจิตเสมอในลาภและความเสื่อม
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ลาภ ในยศและความเสื่อมยศ ในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวง
แลว จึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด ทานทั้งหลายจงเห็นความ
เกียจครานโดยความเปนภัย และเห็นการปรารภความเพียรโดยเปน
ทางเกษมแลวจงปรารภความเพียรเถิด นีเ้ ปนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาทัง้ หลาย ทานทัง้ หลายจงเห็นความวิวาทโดยความเปน
ภัย และเห็นความไมวิวาทโดยเปนทางเกษมแลวจงกลาววาจาออน
หวานอันสมัครสมานกันเถิด นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเปนภัย และ
เห็นความไมประมาทโดยเปนทางเกษม แลวจงเจริญมรรคอันประ
กอบดวยองค ๘ ประการเถิด นี้เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลายฯ
ทราบวา พระผูมีพระภาคเมือ่ จะทรงยกยองบุรพจรรยาของพระองค จึงไดตรัสธรรมบรร
ยายชื่อพุทธาปทานีย ดวยประการฉะนี้แล.
จบจริยาปฎก
---------------สโมธานกถา
สรุปการบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ
[๓๖] การบําเพ็ญบารมีอันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณเหลานี้ จัดเปนบารมี
๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คือการบําเพ็ญทานในภพที่ตถา
คตเปนพระเจาสิวิราชผูประเสริฐเปนทานบารมี ในภพทีเ่ ราเปน
เวสสันดรและเปนเวลามพราหมณ เปนทานอุปบารมี ในภพที่เรา
เปนอกิติดาบสอดอาหารนัน้ เปนทานอุปบารมี ในภพทีเ่ ราเปน
พระยาไกปา สีลวนาคและพระยากระตาย เปนทานปรมัตถบารมี
ในภพที่เราเปนพระยาวานร ชางฉัททันต และชางเลี้ยงมารดา
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เปนศีลบารมี พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณยิ่งใหญตรัสไวดังนี้ การ
รักษาศีลในภพที่เราเปนจัมเปยยกนาคราช และภูริทัตตนาคราช เปน
ศีลอุปบารมี ในภพที่เราเปนสังขปาลบัณฑิต เปนศีลปรมัตถบารมี
ในภพที่เราเปนยุธัญชยกุมาร มหาโควินทพราหมณ คนเลี้ยงชาง
อโยฆรราชโอรส ภัลลาติ สุวรรณสาม มฆเทวะและเนมิราช บารมี
เหลานี้เปนอุปบารมี ในภพทีเ่ ราเปนมโหสถผูเปนทรัพยของรัฐ
กุลฑลตัณฑิละและนกกระทาบารมีเหลานี้เปนปญญาอุปบารมี ในภพ
ที่เราเปนวิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณมาตังคะ ผูเปนศิษยเกาของ
อาจารยบารมีทั้ง ๒ ครั้งนี้ เปนปญญาบารมี ในภพที่เราเปนพระราชา
ผูมีศีล มีความเพียร เปนผูกอใหเกิดสัตตุภัสตชาดก บารมีนี้แล
เปนปญญาปรมัตถบารมี ในภพที่เราเปนพระราชาผูมีความเพียร
บากบั่น เปนวิริยปรมัตถบารมี ในภพที่เราเปนพระยาวานรผูมีครุธรรม
๕ ประการ เปนวิริยบารมี ในภพที่เราเปนธรรมปาลกุมาร เปน
ขันติบารมี ในภพที่เราเปนธรรมิกเทพบุตร ทําสงครามกับอธรรมิก
เทพบุตร เรียกวาขันติอุปบารมี ในภพที่เราเปนขันติวาทีดาบส
แสวงหาพุทธภูมิดว ยการบําเพ็ญขันติบารมี ไดทํากรรมที่ทําไดยาก
เปนอันมาก นี้เปนขันติปรมัตถบารมี ในภพที่เราเปนสสบัณฑิต
นกคุม ซึ่งประกาศคุณสัจจะ ยังไฟใหดับดวยสัจจะ นีเ้ ปนสัจจบารมี
ในภพที่เราเปนปลาอยูในน้ํา ไดทําสัจจะอยางสูงยังฝนใหตกใหญ
นี้เปนสัจจบารมีของเรา ในภพที่เราเปนสุปารบัณฑิตผูเปนนักปราชญ
ยังเรือใหขามสมุทรจนถึงฝง เปนกัณหทีปายนดาบส ระงับยาพิษ
ไดดว ยสัจจะ และเปนวานรขามกระแสแมน้ําคงคาไดดว ยสัจจะ
นี้เปนสัจจอุปบารมีของเรา ในภพที่เราเปนสุตโสมราชา รักษาสัจจะ
อยางสูง ชวยปลอยกษัตริย ๑๐๑ นี้เปนสัจจปรมัตถบารมี อะไรที่จะ
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เปนความพอใจไปกวาอธิษฐาน นี้เปนอธิษฐานบารมี ในภพที่เรา
เปนมาตังฏิล และชางมาตังคะ นี้เปนอธิษฐานอุปบารมี ในภพ
ที่เราเปนมูคผักขกุมาร เปนอธิษฐานปรมัตถบารมี ในภพที่เปน
มหากัณหฤาษี และพระเจาโสธนะ และบารมีสองอยาง คือในภพ
ที่เราเปนพระเจาพรหมทัตต และคัณฑิติณฑกะ ทีก่ ลาวแลวเปน
เมตตาบารมี ในภพที่เราเปนโสณนันทบัณฑิตผูทําความรัก บารมี
เหลานั้นเปนเมตตาอุปบารมี เมตตาบารมีในภพที่เราเปนพระเจา
เอกราช เปนบารมีไมมีของผูอื่นเหมือน นี้เปนเมตตาปรมัตถบารมี
ในภพที่เราเปนนกแขกเตาสองครั้ง เปนอุเบกขาบารมี ในภพที่เรา
เปนโลมหังสบัณฑิต เปนอุเบกขาปรมัตถบารมี บารมีของเรา ๑๐
ประการนี้ เปนสวนแหงโพธิญาณอันเลิศ บารมียิ่งกวา ๑๐ ไมมี
หยอนกวา ๑๐ ก็ไมมี เราบําเพ็ญบารมีทุกอยางไมยิ่งไมหยอน เปน
บารมี ๑๐ ประการฉะนี้แล.
จบสโมธานกถา
จบจริยาปฎก
----------------

