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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย อปทาน

๑

เลมที่ ๙
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้น

ภัททาลิวรรคที่ ๔๒
๓. เถราปทาน
ภัททาลิเถราปทานที่ ๑ (๔๑๑)
วาดวยผลแหงการมุงมณฑปดวยดอกรัง
[๑] พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
สุเมธะ ผูเลิศ ประกอบดวยพระกรุณา เปนมุนี
ปรารถนาความวิเวก เลิศในโลกไดเสด็จเขาไปยัง
ปาหิมพานต
ครัน้ แลว พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจาผูนํา
โลก พระเสริฐกวาบุรุษ ไดประทับนั่งขัดสมาธิ
พระพุทธเจาผูนําโลก พระนามวาสุเมธะผูส ูงสุด
กวาบุรษุ พระองคประทับนั่งขัดสมาธิอยู ๗ คืน
๗ วัน
เราถือหาบเขาไปกลางปา ณ ที่นั้นเราได

เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูขามโอฆะไดแลว
ไมมีอาสวะ
๑. บาลีเลมที่ ๓๓
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ครั้งนั้น เราจับไมกวาด กวาดอาศรม
ปกไมสอี่ ันทําเปนมณฑป
เราเอาดอกรังมานุงมณฑป เราเปนผูมีจิต
เลื่อมใส โสมนัส ไดถวายบังคมพระผูนําโลกแลว
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ
ที่ชนทั้งหลายกลาวกันวา มีพระปญญาดังแผนดิน
มีพระปญญาดี ประทับนั่ง ณ ทามกลางพระภิกษุ
สงฆไดตรัสพระคาถาเหลานี้
เทวดาทั้งปวงทราบวาพระพุทธเจาจะ
เปลงวาจา จึงพากันมาประชุมดวยคิดวา พระพุทธ
เจาผูประเสริฐสุด มีพระจักษุ จะทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาโดยไมตองสงสัย
พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ผูสมควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งในหมูเทวดา ไดตรัส
พระคาถาดังตอไปนี้
ผูใดทรงมณฑป มีดอกรังเปนเครื่องมุง
แกเราตลอด ๗ วัน เราพยากรณผูนั้น ทานทั้ง
หลายจงฟงเรากลาว
ผูนั้น เกิดเปนเทวดาหรือมนุษย จักเปน
ผูมีผิวพรรณเหมือนทองคํา จักมีโภคทรัพย
ลนเหลือ บริโภคกาม
ชางมาตังคะ ๖ หมื่นเชือกประดับดวย
เครื่องอาภรณทุกชนิด รัดปะคน และพานหนา
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พานหลังลวนทองกอปรดวยเครื่องประดับศีรษะ
และขายทอง
มีนายหัตถาจารยผูมีมือถือหอกซัดและขอ
ขึ้นขีป่ ระจํา จักมาสูที่บํารุงผูนั้นทั้งเวลาเย็นเวลา
เชา
ผูนี้จักเปนผูอันชางเหลานั้นแวดลอมแลว
รื่นรมยอยู สินธพอาชาไนยโดยกําเนิด ๖ หมื่นมา
ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยางเปนพาหนะ
วองไว มีอัศวาจารยผูสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจํา
จักแวดลอมอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
รถ ๖ หมื่นคันประดับดวยสรรพาลังการ
หุม ดวยหนังเสือเหลืองบาง ดวยหนังเสือโครงบาง
มีธงปกหนารถ มีคนขับถือธนูสวมเกราะขึ้น
ประจํา จักแวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา
บาน ๖ หมื่นบริบูรณดวยเครื่องใชทุกสิ่ง
มีทรัพยและขาวเปลือกลนเหลือ บริบรู ณดีทุก
ประการ จักมีปรากฏอยูทุกเมื่อ นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา
เสนาสี่เหลา คือ กองชาง กองมา กอง
รถ กองราบ จักแวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา
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ใน ๑๘,๐๐๐ กัป ผูน ี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง
และจักเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง จักได
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับ
ไมถวน
ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ แตกัปนี้ พระศาสดามี
พระนามชื่อวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ขาพระองคเปนทายาทในธรรมของพระองคทาน เปนโอรสอันธรรมนิรมิตแลว กําหนด
รูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐(แตกัปนี้) ขาพระองค
ไดเห็นพระศาสดาผูนําโลก ในระหวางนี้ ขาพระองคไดแสวงหาอมฤตบท
การทีข่ าพระองครูศาสนธรรมนี้ เปนลาภ
ของขาพระองค ขาพระองคไดดีแลว วิชชา ๓
ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา
ขาพระองคทําเสร็จแลว
ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขา
พระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค
ผูสูงสุดกวาบุรุษ ขาพระองคขอนอบนอมแด
พระองค ขาพระองคไดบรรลุอมฤตบท เพราะ
กลาวสดุดีพระพุทธญาณ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 5

ขาพระองคเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ จะเปน
เทวดาหรือมนุษย ยอมเปนผูมีความสุขในทุก
สถาน นี้เปนผลในการทที่ขาพระองค กลาวสดุดี
พระพุทธญาณ
นี้เปนการเกิดครั้งหลังของขาพระองค
ภพสุดทายกําลังเปนไปอยู ขาพระองคตัดกิเลส
เครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะ
อยู
ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอน
ภพขึ้นไดทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชาง
ตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
การทีข่ าพระองคไดมาในสํานักของพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปนการมาดีแลวหนอ
วิชชา ๓ พระองคบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพระองคไดทําเสร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคไดทําใหแจง
แลว คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคไดทํา
เสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระภัททาลิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบภัททาลิเถราปทาน
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เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๒ (๔๑๒)
วาดวยแหงการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจา
[๒] ขาพระองคไดสรางอาศรม ซึ่งมี
ทรายสีขาวสะอาดเกลื่อนกลนใกลแมน้ําจันทภาคา
และไดสรางบรรณศาลาไว แมน้ําจันทภาคานั้น
เปนแมน้ําที่มีฝงลาด มีทาน้ําราบเรียบ นารืน่ รมย
สมบูรณดวยปลาและเตา อันจระเขเสพอาศัย
หมี นกยูง เสือเหลือง นกการะเวก
และนกสาริกา ร่ํารองอยูทุกเวลา ชวยทําอาศร
ของขาพระองคใหงดงาม
นกดุเหวาเสียงหวาน และหงสมีเสียง
เสนาะรองอยูใกลอาศรมนั้น ชวยทําอาศรมของ
ขาพระองคใหงดงาม
ราชสีห เสือโครง หมู นกยาง หมาปา
และหมาใน บันลือเสียงอยูที่ชองเขา ชวยทํา
อาศรมของขาพระองคใหงดงาม
เนื้อทราย กวาง หมาจิ้งจอก สุกร มีมาก
บันลือเสียงอยูที่ชองเขา ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม
ตนราชพฤกษ ตนจําปา ไมแคฝอย ไม
ยางทราย ไมอุโลก และตนอโศก ชวยทําอาศรม
ของขาพระองคใหงดงาม
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ตนปรู ตนคัดเคา ตนตีนเปด เถาตําลึง
ตนคนทีสอ ไมกรรณิการ ออกดอกอยูใกลอาศรม
ของขาพระองค ไมกากะทิง ตนรัง และตนสน
บัวขาว ดอกบานสะพรั่ง ใกลอาศรมนั่น กลิ่น
หอมฟุงไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคให
งดงาม
และที่ใกลอาศรมนั้น มีไมโพธิ์ ไมประดู
ไมสะทอน ตนรัง และไมประยงค ดอกบาน
สะพรั่ง ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม
ตนมะมวง ตนหวา ตนหมากหอมควาย
ตนกระทุม ตนรังที่งดงาม มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป
ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม
ตนอโศก ไมมะขวิด และตนภคิมิมาลา
ดอกบานสะพรั่ง มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป ยอมทํา
อาศรมของขาพระองคไหงดงาม
ตนกระทุม ตนกลวย ถัว่ ฤาษี และตน
มะกล่ําดํา มีผลอยูเปนนิตย ชวยทําอาศรมของ
ขาพระองค ใหงดงาม
ตนสมอไทย มะขามปอม มะมวง หวา
สมอพิเภก กระเบา ไมรกฟา มะตูม ผลิตผลอยู
ใกลอาศรมของขาพระองค ในที่ไมไกลอาศรม
มีสระโบกขรณี มีทาน้ําราบเรียบนารื่นรมยใจ
ดารดาษไปดวยบัวขม กอปทุมและกออุบล กอ

.
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ปทุมกอหนึ่งกําลังดอกตูม กออื่น ๆ มีดอกบาน
บางก็มีใบและกลีบหลุดลง บานอยูใกลอาศรม
ของขาพระองค
ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลา
เคาและปลาตะเพียน วายอยูใ นน้ําใส ชวยทํา
อาศรมของขาพระองคใหงดงาม มะมวงหอมที่
นาดู กับตนเกดที่ขึ้นอยูริมฝง มีกลิ่นหอมฟุงขจร
ไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม
น้ําหวานที่ไหลออกจากเหงา รสหวาน
ปานดังน้ําผึ้ง นมสดและเนยใสมีกลิ่นหอมฟุง
ขจรไป ยอมทําใหอาศรมของขาพระองคใหงดงาม
ใกลอาศรมนัน้ มีกองทรายที่สวยงาม
อันน้าํ เสพแลวเกลื่อนไป ดอกไมหลน ดอกไม
บาน สีขาว ๆ ชวยทําอาศรมของขาพระองคให
งดงาม
ฤาษีทั้งหลายสวนชฎา มีหาบเต็ม นุง
หนังสัตวทั้งเล็บ ทรงผาเปลือกไมกรอง ยอมยัง
อาศรมของขาพระองคใหงดงาม
ฤาษีทั้งหลายทอดตาดูประมาณชั่วแอก
มีปญ
 ญา มีความประพฤติสงบ ไมยินดีในความ
กําหนัดในกาม อยูในอาศรมของขาพระองค
ฤาษีทั้งหลายผูมีขนรักแรและเล็บงอกยาว
ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ ทรงธุลีละอองและของ
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เปรอะเปอน ลวนอยูในอาศรมของขาพระองค
ฤาษีเหลานั้นถึงที่สุดแหงอภิญญาเหาะเหินเดิน
อากาศได เมื่อเหาะขึ้นสูทองฟา ยอมพาใหอาศรม
ของขาพระองคงดงาม
ครั้งนั้น ขาพระองคอันศิษยเหลานั้น
แวดลอมอยูในปา เปนผูเพียบพรอมดวยความ
ยินดีในฌาน ไมรูกลางวันกลางคืน ก็สมัยนั้น
พระผูมีพระภาคมหามุนี พระนามวาอัตถทัสสี
เปนนายกของโลก เสด็จอุบตั ิขึ้น ยังความมืดให
พินาศไป
ครั้งนั้น ศิษยคนหนึ่งไดยังสํานักของ
ขาพระองค เขประสงค จะเรียนลักษณะชื่อวา
ฉฬังคะ ในคัมภีรพระเวท
พระพุทธเจาพระนามวาอัถทัสสี ผูเปน
มหามุนี ทรงอุบตั ิขึ้นในโลก เมื่อทรงประกาศ
สัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท ขาพระองคเปนผูยินดี
ราเริงบันเทิงจิต มีหมวดธรรมอยางอื่นเปนที่มา
นอน ออกจากอาศรมแลว พูดดังนี้วา
พระพุทธเจาผูมีพระลักษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ เกิดอุบัติขึ้นแลวในโลก มาเถอะ
ทานทั้งหลาย เราทุกคนจักไปยังสํานักของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา
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ศิษยเหลานั้นดูปฏิบัติตามคําสั่งสอนถึง
ที่สุดในสัจธรรม แสวงหาประโยชนอยางเยี่ยม
ไดรบั ปากวาดีแลว
ในกาลนั้น พวกเขาผูสวมชฎา มีหาบเต็ม
นุงหนังสัตวพรอมทั้งเล็บ เสาะหาประโยชนอยาง
เยี่ยม ไดออกจากปาไป
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระยศ
ใหญ พระนามวาอัตถทัสสี เมื่อทรงประกาศ
สัจจะ ๔ ไดทรงแสดงอมตบท
ขาพระองคถือเศวตฉัตรกั้นถวายแดพระ
พุทธเจาผูประเสริฐ ขาพระองคครั้นกั้นถวายวัน
หนึ่งแลวไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี
ผูเชษฐะของโลก ประเสริฐกวานรชน ประทับนั่ง
ในทามกลางพระภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา
ผูใดมีจิตเลื่อมใส ไดกั้นเศวตฉัตรใหเรา
ดวยมือทั้งสอของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟงเรากลาว
เมื่อผูนี้เกิดในเทวดาหรือมนุษย ชนทั้ง
หลายจักคอยกั้นเศวตฉัตรใหทุกเมื่อ นี้เปนผล
แหงการกั้นฉัตรถวาย
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ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก ๗๗ กัป จัก
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ ครั้ง จักเสวย
ทิพยสมบัติในเทวโลก ๗๗ ครั้ง จักไดเปนพระเจา
ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับไมถวน ใน
๑๘๐๐ กัป พระพุทธเจาพระนามวา โคดม ศากยบุตร จักเสด็จอุบัติ กําจัดความมืดมนธนการให
พินาศ
เขาจักเปนทายาทในธรรมของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนโอรสในธรรมนิรมิตแลว
จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวง แลวเปนผูไมมีอาสวะ
ปรินพิ พาน
ในระหวางกาล นับตั้งแตขาพระองคได
ทํากรรม คือ ไดกนั้ เศวตฉัตรถวายแดพระพุทธเจา
มา ขาพระองคไมรูจักเศวตฉัตรที่ไมถูกกั้น
ชาตินี้เปนชาติหลังสุดของขาพระองค
ภพสุดทายกําลังเปนไปอยู
ทุกวันนี้ เหนือศีรษะของขาพระองคได
มีการกั้นเศวตฉัตร ซึ่งเปนไปตลอดกาลเปนนิตย
โดยขาพระองคไดทํากรรมไวดีแลว แดพระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูคงที่ ขาพระองคเปน
ผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี ขา
พระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นได
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ทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือก
แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
การที่ขาพระองคไมมาในสํานักของพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปนการมาดีแลว,
วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพระองคไดทําสําเร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข  ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหแจง
แลว คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคได
กระทําเสร็จแลว ดังนี้
ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล
จบเอกฉัตตติยเถราปทาน

ติณสูลกฉาทนิยเถรปทานที่ ๓ (๔๑๓)
วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิซอนเปนพุทธบูชา
[๓] ครั้งนั้น เราไดพิจารณาถึงความ
เกิด ความแก และความตาย ผูเดียว ไดออกบวช
เปนบรรพชิต
เราเที่ยวไปโดยลําพัง ไดไปถึงฝงแมน้ํา
คงคา ไดเห็นพื้นแผนดินที่ฝงแมน้ําคงคานั้น

เรียบราบ สม่ําเสมอ
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จึงไดสรางอาศรมขึ้นที่ฝง แมน้ําคงคานั้น
อยูใ นอาศรมของเรา ที่จงกรม ซึ่งประกอบดวย
หมูนกนานาชนิด เราไดทําไวอยางสวยงาม
สัตวทั้งหลายอยูใกลเรา และสงเสียง
รื่นรมย เรารื่นรมยอยูกับสัตวเหลานั้นอยูใน
อาศรม
ที่ใกลอาศรมของเรามีมฤคราชสี่เทาออก
จากที่อยูแลว มันคํารามเหมือนอสนีบาต
ก็เมื่อมฤคราชคําราม เราเกิดความราเริง
เราคนหามฤคราชอยู ไดเห็นพระพุทธเจาผูนําโลก
ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูนําชั้นเลิศของ
โลกพระนามวาติสสะ ผูประเสริฐกวาเทวดาแลว
เปนผูราเริง มีจติ บันเทิง เอาดอกกากะทิงบูชา
พระองค
ไดชมเชยพระผูนําโลก ผูเดนเหมือน
พระอาทิตย บานเหมือนดอกไมพญารัง รุงโรจน
เหมือนดาวประกายพฤกษวา
พระองคผูสัพพัญู ทําใหพระองคพรอม
ทั้งเทพยดาใหสวาง ดวยพระญาณของพระองค
บุคคลทําใหพระองคโปรดปรานแลว ยอมพนจาก
ชาติได
เพราะไมไดเฝาพระสัพพัญูพุทธเจา
ผูเห็นธรรมทั้งปวง สัตวทงั้ หลายที่ถูกราคะและ
โทสะทับถม จึงพากันตกนรกอเวจี
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เพราะอาศัยการไดเขาเฝาพระองคผูสัพพัญูนายกของโลก สัตวทั้งปวงจึงหลุดพนจากภพ
ยอมถูกตองอมตบท
เมื่อใด พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ
เปลงรัศมี อุบัติขนึ้ เมื่อนั้น พระองคทรงเผา
กิเลสแลว ทรงแสดงแสงสวาง
เราไดกลาวสดุดีพระสัมพุทธเจาพระนาม
วาติสสะ ผูเปนนายกชั้นเลิศของโลกแลว เปน
ผูราเริงมีจิตบันเทิง เอาดอกมะลิซอนบูชาพระองค
พระพุทธเจาพระนามวาติสสะผูนําชั้น
เลิศของโลกทรงทราบความดําริของเรา ประทับ
นั่งบนอาสนะของพระองคแลว ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา
ผูใดเปนผูเลื่อมใส ไดเอาดอกไมบังเรา
ดวยมือของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้ง
หลายจงฟงเรากลาว
ผูนั้นจักเสวยทิพยสมบัติในเทวโลก ๒๕
ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ ครัง้ จักได
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับ
มิได ผลแหงกรรมนั้นเปนผลแหงการบูชาดวย
ดอกไม
ก็บุรษุ ที่ไดเอาดอกไมบังเราทั้งเย็นและ
เชา เปนผูประกอบดวยบุญกรรม จักปรากฏตอไป
ขางหนา
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เขาปรารถนาสิ่งใด ๆ สิ่งนั้น ๆ จักปรากฏ
ตามความในประสงค เขาทําความดําริชอบให
บริบรู ณแลว จักเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน
เขาเผากิเลส มีสติสัมปชัญญะ นั่งบน
อาสนะเดียว บรรลุอรหัตได
เราเมื่อเดินยืน นั่ง หรือนอน ยอมระลึก
ถึงพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด อยูทุกขณะ
ความพรองในปจจัยนั้น ๆ คือ จีวร
บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง และคิลานปจจัย มิไดมี
แกเรา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
บัดนี้ เราบรรลุอมตบท อันสงบระงับ
เปนธรรมยอดเยีย่ ม กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว
เปนผูไมมีอาสวะอยู
ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาอันใด ดวยการบูชานัน้ เราจึงไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นได
ทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือก
แลว เปนผูไมมี อาสวะอยู
การที่เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของ
เรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราได
บรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจา
เราไดทําเสร็จแลว
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คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว
คําสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระติณสูลกฉาทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล
จบติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน
๔๑๑. - ๔๑๓.อรรถกถาภัททาลิวรรคที่ ๔๒
อุปทานที่ ๑ อปทานที่ ๒ และอุปทานที่ ๓ ในวรรคที่ ๔๒ มีเนื้อ
ความพอจะกําหนดรูไดโดยงาย คามลําดับ แหงนัยนั่นแล.
จบอรรถกถาภัตทาลิวรรคที่ ๔๒
มธุมังสทายกเถรปทานที่ ๔ (๔๑๔)
[๔] เราเปนคนฆาหมูอยูในนครพันธุมดี
เราเลือกเอาเนื้อดี ๆ มาเทลงแชน้ําผึ้ง เราไดไป
สูท ี่ประชุมสงฆ ถือเอาบาตรมาใบหนึ่ง เอาเนื้อ
ใสบาตรนั้นใหเต็มแลวไดถวายแกพระภิกษุสงฆ
ครั้งนั้น เราไดถวายแกพระสงฆเถระ
ดวยคิดวา เพราะเอาเนื้อใสบาตรใหเต็มนี้ เราจัก
ไดสุขอันไพบูลย
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เราไดเสวยสมบัติทั้งสองแลว อันกุศล
มูลตักเตือนแลว เมื่อเราดํารงชีพอยูในภพสุดทาย
จักเผากิเลสทั้งหลายได
เรายังจิตใหเลื่อมใสในทานนั้นแลว ได
ไปยังดาวดึงสพิภพ ณ ที่นั่น เรากิน ดื่ม ไดสุข
อยางไพบูลย
ที่มณฑป หรือโคนไม เรานึกถึงบุรพกรรมเสมอ หาฝน คือ ขาวและน้ํา ยอมตกลงมา
เพือ่ เราในครั้งนั้น
ชาตินี้เปนครั้งสุดทายของเรา ภพหลัง
กําลังเปนไป ถึงในภพนี้ ขาวและน้ํา ก็ตกลงมา
เพื่อเราตลอดกาลทุกเมื่อ
เพราะมธุทานนั่นแหละ เราทองเที่ยวไป
ในภพ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมี
อาสวะอยู
ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราไดใหทานใด
ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลยนี้เปนผลแหง
มธุทาน
เราเผากิเลสแลว . . . คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมธุนังสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล ฯ
จบทธุมังสทายกเถราปทาน.
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๔๑๔. อรรถกถามธุมังสทายกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอุปทานที่ ๔ ดังตอไปนี้ :อุปทานของทานพระมธุมังสทายกเถระ มีคําเริ่มตนวา นคเร
พนฺธุมติยา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สูกริโก ไดแก ขายเนื้อสุกรเลี้ยงชีวิต
บทวา อุกฺโกฏก รนฺธยิตฺวา ความวา เราตมเนื้อไตและเนื้อปอดแลว แช
ใสลงในเนื้อที่ผสมน้ําผึ้ง อธิบายวา เอาเนื้อนั้นบรรจุจนเต็มบาตรแลว ถวาย
แดภิกษุสงฆ ดวยบุญกรรรมนั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ บวชแลวจึงไดบรรลุ
พระอรหัตแล.
จบอรรถกถามธุมังสทายกเถราปทาน
นาคปลลวกเถราปทานที่ ๕ (๔๑๕)
วาดวยผลแหงการบูชาดวยกิ่งไมกากะทิง
[๕] เราอาศัยอยูในสวนหลวงในพระนครพันธุมดี พระพุทธเจาผูนําโลก ไดประทับ
อยูใกลอาศรมของเรา
เราถือเอากิ่งไมกากะทิงไปปกไวขางหนา
พระพุทธเจา เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัสไดถวาย
อภิวาทพระสุคตเจา
ในกัปที่ 8 แตกปั นี้เราไดเอากิ่งไมบูชา
ดวยการบูชานัน้ เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนาคปลลวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบนาคปลลวกเถราปทาน.

เอกทีปยเถราปทานที่ ๖ (๔๑๖)
วาดวยการตามประทีปเปนพุทธบูชา
[๖] เมื่อพระสุคตเจาผูนําโลกพระนาม
วาสิทธัตถะ ปรินิพพานแลว ชนทั้งปวงทั้งเทวดา
และมนุษย ตางก็บูชาพระองคผูสูงสุดกวาสัตว
และเมื่อเขาชวยกันยกพระผูนําโลก พระ
นามวาสิทธัตถะ ขึ้นบนเชิงตะกอน ชนทั้งหลาย
พากันบูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกําลัง
เราไดตามประทีปไวไมไกลเชิงตะกอน
ประทีปของเราลุกโพรงจนพระอาทิตยขึ้น
เพราะกรรมที่ไดทําไวดีแลวนั้น และ
เพราะความตั้งใจชอบ เราละรางมนุษยแลว ได
ไปสูดาวดึงสพิภพ
เขายอมทราบกันวา วิมานอันบุญกรรม
ไดทําไวเปนอยางดี เพือ่ เราในดาวดึงสพิภพนั้น
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ชื่อวาเอกทีปะ ประทีปแสนดวงสองสวางอยูใน
วิมานของเรา
รางกายของเรารุงเรืองอยูทุกเมื่อ เหมือน
พระอาทิตยที่กําลังอุทัยฉะนี้ สรีระของเรามีแสง
สวางดวยรัศมีในกาลทุกเมื่อ
เรามองเห็นไดตลอด ดวยจักษุ ทะลุฝา
กําแพง ภูเขา โดยรอบรอยโยชน
รื่นรมยอยูใ นเทวโลก ๗๗ ครั้ง เสวย
รัชสมบัติในเทวโลก ๓๑ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๒๘ ครั้ง เปนพระเจาประเทศราชอัน
ไพบูลยโดยคณนานับมิได เราจุติจากเทวโลกแลว
เกิดในครรภของมารดา นัยนตาของเราผูแมจะ
อยูใ นครรภ ของมารดา ก็ไมวินาศ
เรามีอายุ ๔ ขวบแตกําเนิดก็ไดออกบวช
เปนบรรพชิต ไดบรรลุพระอรหัตแตยังไมทันได
ถึงกึ่งเดือน เราชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์แลว
ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว ตัดกิเลสทั้งปวงขาด
แลว นี้เปนผลแหงประทีปดวงเดียว
นอกฝา นอกกําแพง และถึงภูเขาทั้งสิ้น
เราก็เห็นทะลุไปได นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวง
เดียว
สําหรับเรา ภูมิภาคที่ขรุขระ ยอมเปน
ที่ราบเรียบ ความมืดยอมไมปรากฏมี เราไมเห็น
ความมืด นี้ก็เปนแหงประทีปดวงเดียว
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ในกัปที่ ๙๔ แตกปั นี้ เราไดถวายประทีปใด ดวยการถวายประทีปนั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้
ทราบวา ทานพระเอกปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเอกทีปยเถราปทาน

อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๔๑๗)
วาดวยการถวายดอกไมหนึ่งพก
[๗] ในกาลนั้น เราเปนชางดอกไมอยู
ในพระนครพันธุมดี เราเอาดอกไมหอเต็มพก
แลวไดไปยังตลาด
สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเจาผูนายกของ
โลก อันภิกษุสงฆหอมลอมแลว เสด็จออกไป
ดวยอานุภาพใหญ
เราไดเห็นพระวิปสสนา สัมพุทธเจาผูสอง
โลกใหโพรงทั่ว ยังโลกใหขามพน จึงหยิบดอกไม
ออกจาก บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 22

ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาประเสริฐสุด ดวยพุทธบูชานั้น เราไม
รูจ ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุจฉังคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบอุจฉังคปุปผิยเถราปทาน
ยาคุทายกเถราปทานที่ ๘ [๔๑๘]
วาดวยผลแหงการถวายขาวยาคู
[๘] ครั้งนั้น เราไดพาแขกมาบาน
เห็นแมน้ําที่เต็มฝง จึงเขาไปสูสังฆาราม ภิกษุ
ทั้งหลายเปนผูอยูปาเปนวัตร รักษาธุดงค ยินดี
ในณาน มีจวี รเศราหมอง ชอบสงัด เปนนัก
ปราชญ ทานกําลังอยูในสังฆาราม
ทานเหลานั้นผูหลุดพนดีแลว เปนผูคงที่
ไดตัดคติเสียแลว ในเวลาที่แมน้ําที่กั้นดวยน้ํา
ทานไปบิณฑบาตไมได เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส
เกิดปติปราโมทย ประนมกรอัญชลี ประคอง
ขาวสาร ถวายยาคุทานแลว
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เราเลื่อมใส ถวายขาวยาคูที่เราตมดวย
มือทัง้ สองตน ปรารภแตเฉพาะกรรนของตัว
ไดไปดาวดึงสพิภพแลว
วิมานที่สําเร็จดวยแกวมณี ไดเกิดแก
เราในหมูไตรทศ เราประกอบดวยหมูเ ทพนารี
บันเทิงอยูในวิมานอันอุดม
เราไดเปนจอมเทพยดาเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๓๓ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวย
ราชสมบัติใหญ ๓๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศ
ราชอันไพบูลยโดยคณานับไดมิได เสวยยศ ใน
เทวโลกบาง ในมนุษยโลกบาง
เมื่อถึงภพที่สุด เราไดออกบวชเปน
บรรพชิต ไดละทิ้งสมบัติทุกอยาง พรอมกับผม
ที่ถูกโกน
เราพิจารณารางกายโดยความสิ้นไปและ
ความเสื่อมไป ก็ไดบรรลุพระอรหัตกอนใหสิกขา
ทานอันประเสริฐเกิดแตเมื่อ ซึ่งเราประกอบดีแลว ชื่อวาเปนอันใหดีแลว เพราะขาว
ยาคูนั้นนั่นเอง เราจึงไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว
เราไมรูสึกวา ความโศก ความร่ําไร
ความปวยไข. ความกระวนกระวาย ความเดือด
รอนใจเกิดขึ้นเลย นี้เปนผลแหงการพวายขาวยาคู
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เราไดถวายขาวยาคูแกสงฆในบุญเขตอัน
ยอดเยี่ยม ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ เพราะ
เราเปนผูถวายขาวยาคูดีหนอ คือ ความเปนผูไมมี
พยาธิ ๑ ความเปนผูมีรปู สวย ๑ ความเปนผูได
ตรัสรูธรรมไดเร็วพลัน ๑ ความเปนผูไดขาวและ
น้ํา ๑ และอายุเปนที่ ๕
ผูใดผูหนึ่ง เมื่อจะไหเกิดโสมนัส ผูนั้น
ควรถวายขาวยาคูในสงฆ บัณฑิตพึงถือเอาเฉพาะ
ฐานะ ๕ ประการนี้
เราทํากิจที่ควรทําทุกอยางแลว เพิกถอน
ภพทั้งหลายแลว อาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพ
ใหมไมมีอีก
เรานั้นจักเที่ยวไปนมัสการพระสัมพุทธเจา
และพระธรรมอันดี จากบานหนึ่งไปยังบานหนึ่ง
จากบุรีหนึ่งไปยังบุรีหนึ่ง
ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ เราไดถวายทานใดใน
กาลนั้น ดวยทานนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการถวายขาวยาคู
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้
ทราบวา ทานพระยาคุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบยาคุทายกเถราปทาน
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ปตโถทนทายกเถราปทานที่ ๙ (๔๑๙)
วาดวยผลแหงการถวายขาวสาลีหนึ่งแลง
[๙] เมือ่ กอน, เราเปนคนชอบเที่ยวใน
ปาประกอบการงานในปาเสมอ เราถือเอาขาวสุก
แหงขาวสาลีแลงหนึ่ง แลวไดไปทําการงาน
ณ ที่นั้น เราไดเห็นพระสยัมภูสัมพุทเจา ผูไมพายแพอะไร ๆ เสด็จออกจาปาเพื่อ
บิณฑบาต
ครั้นแลวเราไดยังจิตใหเลื่อมใส เราประ
กอบในทางการงานของคนอื่น และบุญของเรา
ก็ไมมี มีแตขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง เราจัก
นิมนตพระมุนใี หเสวย เราหยิบขาวสุกแหงขาว
สาลีแหงหนึ่งถวายแดพระสยัมภู เมือ่ เราเพงดูอยู
พระมหามุนีทรงเสวย
เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น และ
เพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลวก็ไป
สูด าวดึงสพิภพ
เราไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติ ใน
เทวโลก ๓๒ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๓
ครัง้ ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดย
คณนานับมิได เราเปนผูถึงความสุข มียศ นี้เปน
ผลของขาวสุกแหงขาวแลงหนึ่ง
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เมื่อเราทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญ
ไดทรัพยนับไมถวน ความบกพรองในโภคทรัพย
มิไดมีแกเราเลยนี้เปนผลของขาวสุกแหงขาวสาร
แลงหนึ่ง
โภคสมบัติเปรียบดวยกระแสน้ําเกิดขึ้น
แกเรา เราไมสามารถจะนับได นี้ก็เปนผลของ
ขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง
เพราะมีผูเชื้อเชิญวา เชิญเคี้ยวกินสิ่งนี้
เชิญบริโภคสิ่งนี้ เชิญนอนบนที่นอนนี้ ฉะนั้น
เราจึงเปนคนมีความสุข นี้ก็เปนผลของขาวสุก
แหงขาวสารแลงหนึ่ง
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด
ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี่ก็เปนผลของ
ขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปตโถทนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบปตโถทนทายกเถราปทาน
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มัญจทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๒๐)
วาดวยผลแหงการทําเตียงถวาย
[๑๐] เมื่อพระพุทธเจาผูนําโลก พระนาม
วาสิทธัตถะ ผูประกอบดวยพระกรุณา ปรินิพพาน
แลว เธอปาพจนมีความแพรหลาย อันเทวดา
และมนุษยสักการะแลว
ในครัง้ นั้น เราเปนคนจัณฑาล ทําเกาอี้
และตั่ง เลี้ยงชีพดวยการงานนั้น เลี้ยงดูเด็ก ๆ
ก็ดวยการงานนั้น
เราเลื่อมใสแลว ทําเกาอี้ยาวเปนอยางดี
ดวยมือทั้งสองของตน แลวไดเขาไปถวายแก
พระภิกษุสงฆดวยตนเอง
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวย
ความตั้งเจตนานั้นไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
ยังดาวดึงสพิภพ
เราไปสูเทวโลก บันเทิงอยูในหมูไตรทศ
ทีน่ อนมีราคามาก ยอมเกิดตามความปรารถนา
เราไดเปนจอมเทพเสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๐
ครัง้ และไดเปนพระเจาประเทศราช อันไพบูลย
โดยคณนานับมิได เราเปนผูถึงความสุข มียศ
นี้เปนผลแหงการถวายเตียงนอน
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เมื่อเราจุติจากเทวโลกมาสูภพมนุษย
ที่นอนสวย ๆ ควรแกคามาก ยอมเกิดแกเราเอง
นี้เปนการเกิดครั้งหลังของเรา ภพสุดทายกําลัง
เปนไป แมทุกวันนี้ ทีน่ อนก็ปรากฏในเวลาที่จะ
นอน
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้เราไดถวายทานใด
ดวยทานนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายเตียง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้
ทราบวา ทานพระมัญจทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบมัญจทายกเถราปทาน
อรรถกถาภัททาลิวรรคที่ ๔๒
แมอปทานที่ ๕ ของพระนาคปลลวกเถระ แมอปทานที่ ๖ ของพระ
เอกทีปยเถระ แมอปทานที่ ๗ ของพระอุจฉังคปุปผิยเถระ แมอปทานที่๘
ของพระยาคุทายกเถระ แมอปทานที่ ๙ ของพระปตโถทนทายกเถระ แม
อปทานที่ ๑๐ ของพระมัญจทายกเถระ ทุกๆ อปทานทั้งหมด มีเนื้อความพอ
ที่นักศึกษาจะรูไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาภัตทาลิวรรคที่ ๔๒
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รวมอปทานทีม่ ีในวรรคนี้

คือ

๑. ภัททาลิเถราปทาน ๒. เอกฉัตติยเถราปทาน ๓. ติณสูลฉาทนิยเถราปทาน ๔. มธุมังสทายเถราปทาน ๕. นาคปลลวกเถราปทาน
๖. เอกทีปยเถราปทาน ๗. อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน ๘. ยาคุทายกเถรา
ปทาน ๙. ปตโถทนายกเถราปทาน ๑๐. มัญจทายกเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาแผนกหนึ่งได ๒๐๐ คาถา.
จบภัททาลิวรรคที่ ๔๒
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สกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓
สกิมมัชชกเถราปทานที่ ๑ [๔๒๑]
วาดวยผลแหงการกวาดลานพระศรีมหาโพธิ
[๑๑] เราไดเห็นแคฝอย ซึ่งเปนไมโพธิ
อันอุดมของพระผูมีพระภาคเจาพระนานวาวิปสสนา
แลวยังใจใหเลื่อมใสในไมโพธินั้น
เราหยิบเอาไมกวาดมากวาด (ลานโพธิพฤกษ ) อันเปนที่ตั้งแหงไมโพธิในกาลนั้น ครั้น
แลวไดไหวไมแคฝอยซึ่งเปนไมโพธินั้น
เรายังจิตใหเลื่อมใสในไมโพธินั้น ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา นมัสการไมโพธินั้น
แลว กลับไปยังกระทอม
เราเดินนึกถึงไมโพธิอันอุดมไปตามหน
ทางสัญจร งูเหลือมซึ่งมีรปู รางนากลัว มีกําลัง
มาก รัดเรา
กรรมที่เราทําในเวลาใกลจะตาย ไดทํา
ใหเรายินดีดวยผล งูเหลือมกลืนกินรางของเรา
เรารื่นรมยอยูในเทวโลก
จิตของเราไมขุนมัว บริสุทธิข์ าวสะอาด
ในกาลทุกเมื่อ ลูกศรคือความโศก ที่เปนเหตุทํา
จิตของเราใหเรารอน เราไมรูจักมัน เลย
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เราไมมีโรคเรื้อน ฝ โรคกลาก ลมบาหมู
คุดทะราด หิดเปอย และหิดดาน นี้กเ็ ปนผล
แหงการกวาด
ความโศก ความเรารอน ไมมใี นหทัยของ
เรา จิตของเราตรง ไมวอกแวก นี้เปนผลแหง
การกวาด
เราถึงสมาธิอีก ใจของเราเปนธรรมชาติ
บริสุทธิ์ สมาธิที่เราปรารถนายอมสําเร็จแกเรา
เราไมกําหนัดในอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความขัดเคือง และไมหลงในอารมณ เปนที่ตั้ง
แหงความหลง นี้เปนผลแหงการกวาด
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้เราไดทํากรรนใดใน
กาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการกวาค
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสกิงสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสกิงสัมมัชชกเถราปทาน
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เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๒ (๔๒๒)
วาดวยผลแหงการถวายผาเปนพุทธบูชา
[๑๒] เราเปนคนเกี่ยวหญาขายอยูใน
พระนครหังสวดี เลีย้ งชีพดวยการเกี่ยวหญา
เลีย้ งดูเด็ก ๆ ดวยการเกี่ยวหญานั้น
พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระผูรูจบ
ธรรมทั้งปวง เปนนายของ เสด็จอุบัติขึ้น
กําจัดความมืดมนใหพินาศ
ครั้งนัน้ เรานั่งอยูในเรือนของตน คิด
อยางนี้วา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก
ไทยธรรมของเราไมมี เรามีแตผาสาฎกผืนเดียวนี้
ไมมีใครจะใหเรา การถูกตองนรกนําความทุกข
มาให เราจะปลูกฝงทักษิณา
ครั้นคิดไดเชนนี้แลว เราจึงไดยังจิตของ
เราใหเลื่อมใส ไดถือผาผืนหนึ่งไปถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ครั้นถวายผาแลวประกาศเสียงกองวา
ขาแตพระมหามุนีวีระเจา ถาพระองคเปน
พระพุทธเจา ก็ขอทรงโปรดชวยขาพระองคให
ขามดวยเถิด
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทรง
รูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา เมือ่ จะทรง
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ประกาศทานของเรา ไดทรงทําอนุโมทนาแก
เราวา
ดวยการถวายผาผืนหนึ่งนี้ และดวยการ
ตั้งเจตนาไว บุรุษนี้จะไมไปสูวินิบาศเลยตลอด
แสนกัป
เขาจักไดเปนจอมเทพเสวยรัชสมบัติใน
เทวโลก ๓๖ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช
๓๓ ครั้ง
และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน
ไพบูลยโดยคณนานับมิได เมื่อเธอทองเที่ยวอยู
ในภพ คือ ในเทวโลกหรือมนุษยโลก
จักเปนผูมีรูปสวยงาม สมบูรณดวยคุณ
มีกายสงา จักไดผารอยลานแสนโกฏินับไมได
ตามความปรารถนา
ครั้นพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ
ผูเปนนักปราชญตรัสดังนี้แลว ไดเสด็จเหาะเหิน
สูอ ากาศเหมือนพญาหงสในอันพรฉะนั้น
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดาหรือ
มนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ เราไมมีความพรองใน
โภคสมบัติเลย นี้เปนผลแหงผาผืนหนึ่ง
ผาเกิดแกเราทุก ๆ ยางกาว ขางลางเรา
ยืนอยูบนผาลางบนเรานี้ผาเปนเครื่องบัง
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ทุกวันนี้จักรวาลพรอมทั้งปา ภูเขา เมื่อ
เราปรารถนาจะถือเอา ก็พึงคลุมไดดวยผา
เพราะผาผืนเดียวนั่นแหละ เมือ่ ยังทอง
เที่ยวอยูในภพนอยใหญ เราเปนผูมีผิวพรรณ
เหมือนทองคํา ทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ
เราถึงความเปนภิกษุเพราะวิบากแหง
ผาผืนเดียว ถึงชาตินี้จะเปนชาติสุดทาย แมใน
ชาตินี้ ผาก็ยังใหผลแกเราอยู
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายผาใด
ในกาลนั้น ดวยการถวายผานั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงผาผืนเดียว
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบเอกทุสสทายเถราปทาน

เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓ (๔๒๓)
วาดวยผาแหงการแตงอาสนะบูชา
[๑๓] มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อสิกะ อยูในที่
ไมไกลจากภูเขาหิมวันต เราสรางอาศรมอยาง
สวยงาม สรางบรรณศาลาไวที่ภูเขานั้น เรามีนาม
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ชือ่ วานารทะ แตคนทั้งหลายเรียกวา กัสสปะ
ในกาลนั้น เราแสวงหาทางบริสุทธิ์อยูที่ภูเขากสิกะ
พระชินสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ
ทรงรูจบธรรมทั้งปวง ทรงใครตอวิเวก ไดเสด็จ
มาทางอากาศ
เราเห็นพระรัศมีของพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ กําลังเสด็จมาที่ชายปา จึงตบแตง
เตียงไมแลวปูลาดหนังสัตว
ครั้นตบแตงอาสนะเสร็จแลว จึงประนม
กรอัญชลีขึ้นเหนือเศียรเกลา ประกาศถึงความ
โสมนัสแลว ไดกราบทูลดังนี้วา
ขาแตพระองคเปนปราชญ นําสัตวออก
จากโลก ขอพระองคผูเปนดังแพทยรักษา
ความเดือดรอน ไดโปรดประทานการรักษาแกขา
พระองค ผูอันความกําหนัดครอบงําเถิด
ขาแตพระมุนีชนเหลาใดมีความตองการ
ดวยบุญ มองดูพระองคผูเปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ชนเหลานั้นยอมถึงความสําเร็จแหง
ประโยชนอันยั่งยืน พึงเปนผูไมแก
ขาพระองคหามีไทยธรรมเพื่อพระองคไม
เพราะขาพระองคบริโภคไมที่หลนเอง ขาพระ
องคมีแตอาสนะนี้ ขอเชิญประทับนั่งบนเตียงไม
เถิด
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พระผูม ีพระภาคเจา ผูไมมีความสะดุง
เหมือนราชสีห ไดประทับนั่งบนเตียงไมแลว
ทรงยับยั้งอยูครูหนึ่ง แลวไดตรัสอยางนี้วา
ทานจงเบาใจอยาไดกลัวเลย แกวมณีที่
สวางไสว ควรยินดี ทานไดแลว ความปรารถนา
ทีท่ านไดตั้งไว จักสําเร็จทุกประการก็เพราะ
อาสนะ
บุญที่ไดบําเพ็ญไวดีแลวในเขตบุญอัน
ยอดเยี่ยม หานอยไมเลย อันผูที่ตั้งจิตไวดีแลว
สามารถที่จะรื้อตนขึ้นได
เพราอาสนะทานนี้ และเพราะการตั้ง
เจตนาไว ทานจะไดไปสูวินิบาตตลอดแสนกัป
จักไดเปนจอมเทพ เสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๕๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช
๘๐ ครั้ง
จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณนานับมิได ขณะที่ยังทองเที่ยวอยูใน
สังสารวัฏ จักเปนผูมีความสุขในที่ทั้งปวง
พระสัมพุทธเจาผูมีพระนามวาปทุมุตตระ
เปนนักปราชญ ครั้นตรัสดังนี้แลวไดเสด็จขึ้นสู
นภากาศ ปานดังวาพญาหงสในอัมพรฉะนั้น
ยานชาง ยานมา รถ คานหาม เราไดสิ้น
ทุกอยาง นี้เปนผลของอาสนะอันหนึ่ง
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ในเมื่อเราเขาปาแลวตองการนั่ง บัลลังก
ดุจวารูความดําริของเรา
ในเมื่อเราอยูทามกลางน้ําตองการที่นั่ง
บัลลังกดังจะรูความดําริของเรา ตั้งขึ้นใกล ๆ
เราจะเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดา
หรือมนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ บัลลังกตั้งแสน ยอม
แวดลอมเราอยูทุกเมื่อ
เราจะทองเที่ยวอยูแตในสองภพ คือ ใน
เทวดาและมนุษย และจะเกิดในสองสกุล คือ
กษัตริยและพราหมณ
เราถวายอาสนะอันหนึ่งในเขตบุญอัน
ยอดเยี่ยม รูทั่วถึงบัลลังก คือ ธรรมแลว เปนผู
ไมมีอาสนะอยู
ในกัปที่แสน แตกัปนี้เราไดถวายทาน
ใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลของอาสนะอันหนึ่ง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกาสนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบเอกาสนทายกเถราปทาน
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สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๔๒๔)
วาดวยผลแหงการถวายดอกกระทุม ๗ ดอก
[๑๔] มีภูเขาชื่อทัมพะ อยูในทีไ่ ม
ไกลภูเขาหิมวันต พระปจเจกพุทธเจา ๗ องคอาศัย
อยูที่ขางภูเขานั้น
เราเห็นดอกกระทุมจึงประนมมือไหวแลว
หยิบเอามา ๗ ดอก ไดเรี่ยรายลงดวยจิตอันเปยม
เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น และ
เพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลว
ไดไปยังดาวดึงสพิภพ
ในกัปที่ ๙๔ แดกัปนี้ เราไดกระทํากรรม
ใดในกาลนัน้ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเ ล
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบสัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน
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โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๔๒๕)
วาดวยผลแหงการถวายหงอนไก
[๑๕ ] เมื่อกอน เรากับบิดาและปู เลี้ยง
ชีพดวยการฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไมมี
ใกลกับที่อยูของเรา พระพุทธเจาผูนํา
ชั้นเลิศของโลก พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญา
จักษุ ไดทรงแสดงรอยพระบาทไว ๓ รอย เพื่อ
อนุเคราะห
เราไดเห็นรอยพระบาทของพระศาสดา
พระนามวาติสสะ ที่พระองคทรงเหยียบไว เปน
ผูราเริงมีจิตยินดี ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท
เราเห็นตนหงอนไก ที่ขึ้นมาจากแผนดิน
มีดอกบานแลว จึงเด็ดมาพรอมทั้งยอด บูชารอย
พระบาทอันประเสริฐสุด
เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น และ
เพราะครามตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลว
ไปสูด าวดึงสพิภพ
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดาหรือ
มนุษยในกําเนิดนั้น ๆ เรามีผิวกายเหมือนสีดอก
หงอนไก มีรัศมีมีเปนแดนซานออกจากตน
ในกัปที่ ๒ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใด
ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระพุทธบาท
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบโกรัณฑปุปผิยเถราปทาน

ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๒๖)
วาดวยผลแหงการถวายเปรียง
[๑๖] พระผูมีพระภาคเจาผูมีเหตุอันทรง
ดําริดีแลว เปนเชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐ
กวานรชน เสด็จเขาไปสูปาใหญ ถูกอาพาธอัน
เกิดแตลมเบียดเบียน
เราเห็นแลว จึงทําจิตใหเลื่อมใส นําเอา
ขี้ตะกอนเปรียงเขาไปถวาย เพราะเราไดกระทํา
กุศลกรรมและไดบูชาพระพุทธเจาเนือง ๆ แมน้ํา
คงคาชื่อภาคีรีสีห
มหาสมุทรทั้ง ๘ และพื้นปฐพีที่นากลัว
ซึ่งจะประมาณมิได นับไมถวนนี้ ยอมสําเร็จเปน
เปรียงขึ้นไดสําหรับเรา
น้ําผึ้ง น้ําตาลกรวด ดังจะรูค วามดําริ
ของเรา เกิดขึ้น ตนไมที่งอกขึ้นแตแผนดินใน
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ทิศทั้ง ๔ ดังจะรูความดําริของเรา ยอมเกิดเปน
ตนกัลปพฤกษขึ้น
เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๑
ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศราอันไพบูลย โดย
คณนานับไมถวน
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดใหทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงขี้ตะกอนเปรียง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระฆฏมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบฆฏมัณฑทายกเถราปทาน

เอกธัมมสวนิยเถราปทานที่ ๗ (๔๒๗)
วาดวยผลแหงการฟงธรรมครั้งเดียว
[๑๗] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ
ทรงรูจบธรรมทั้งปวงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยังชน
เปนอันมากใหขามพนดีแลว
สมัยนั้น เราเปนชฎิลมีตบะใหญ สลัด
ผาคากรองเปลือกไมเหาะไปอัมพรในกาลนั้น
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เราไมสามารถจะเหาะไปไดเหนือพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราเหาะไปไมได เหมือน
นกเขาไปใกลภูเขาแลวไปไมไดฉะนั้น
เราบังหวนเปนไอน้ําลอยอยูในอัมพร
เชนนี้ ดวยคิดวา เหตุเครื่องทําใหอริ ิยาบถกําเริบ
เชนนี้ มิไดเคยมีแกเรา
เอาละ เราจักคนหาเหตุนั้น บางทีเรา
จะพึงไดผล เราลงจากอากาศ ก็ไดสดับพระ
สุรเสียงของพระศาสดา
เมือ่ พระศาสดาตรัสถึงวาสังขารไมเที่ยง
ดวยพระสุรเสียงที่นายินดี นาฟง กลมกลอม
ขณะนั้นเราไดเรียนเอาอนิจจลักษณะนั่นแหละ
ครัน้ เรียนอนิจจลักษณะไดแลว ก็ไปสู
อาศรมของตน เราอยูในอาศรมนั้นแหละ ตราบ
เทาสิ้นอายุ ตายไปแลว
เมือ่ กาลที่สุดกําลังเปนไป เราระลึกถึง
การฟงพระสัทธรรม เพราะกรรมที่เราไดทําไวดี
แลวนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว
เราละรางมนุษยแลว ไดไปสูดาวดึงสพิภพ รื่นรมยอยูในเทวโลก ๓ หมืน่ กัป
ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๑ ครัง้
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๑ ครั้ง
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และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณนานับมิได เราเสวยบุญของตน ถึงความ
สุขในภพนอยใหญ
เราทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ก็ยัง
ระลึกไดถงึ สัญญานั้น บทอันไมเคลื่อน คือ
นิพพาน เราหาไดแทงตลอดดวยธรรมอันหนึ่งไม
สมณะผูมีอินทรียอันอบรมแลว นั่งในเรือนบิดา
เมื่อจะแสดงธรรมกถาทานไดยกอนิจจลักษณะขึ้นมาในธรรมกถานั้น
พรอมกับทีไ่ ดฟงคาถาวา สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
เปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความที่
สังขารเหลานั้นสงบระงับ เปนความสุข ดังนี้
เราจึงนึกถึงสัญญาขึ้นไดทุกอยาง เรานั่ง
ณ อาสนะเดียว บรรลุอรหัตแลว
เราไดบรรลุอรหัต โดยเกิดได ๗ ป พระ
พุทธเจาทรงใหเราอุปสมบทแลว นี้เปนผลแหง
การฟงธรรม
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดฟงธรรมใด
ในกาลนัน้
ดวยการฟงธรรมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการฟงธรรม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระเอกธัมมสวนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบเอกธัมมสวนิยเถราปทาน

สุจนิ ติตเถราปทานที่ ๘ (๔๒๘)
วาดวยผลแหงการถวายขาวใหม
[๑๘ ] ครั้งนั้น เราเปนชาวนา อยูในพระ
นครหังสวดี เลี้ยงชีพดวยกสิกรรม เลี้ยงดูเด็ก ๆ
ก็ดวยกสิกรรมนั้น ครั้งนั้น นาของเราสมบูรณดี
ขาวของเราออกรวงแลว เมื่อถึงเวลาขาวแกดีแลว
เราคิดอยางนี้ในกาลนั้นวา
เปนการไมเหมาะไมสมควรแกเราผูรูคุณ
นอยใหญ ทีเ่ ราไมถวายทานในสงฆแลว พึง
บริโภคสวนอันเลิศดวยตน
พระสัมพุทธเจาผูไมมีใครเสนอเหมือน
ในโลก มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
และพระสงฆผูตนอันอบรมแลว เปนนาบุญของ
โลก ไมมีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกวา
เราจักถวายทาน คือ ขาวกลาใหมในพระ
พุทธเจาและพระสงฆนั้น เสียกอน ครั้นคิดเชนนี้
แลว เราเปนผูราเริง มีใจประกอบดวยปติ
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นําเอาขาวเปลือกมาจากนา เขาไปเฝา
พระสัมพุทธเจา ครั้นเขาไปเผาพระสัมพุทธเจา
ผูเปนเชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานรชน
ถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาแลว
กราบทูลวา ขาแตพระมุนี ขาวกลาสมบูรณ
ทั้งพระองคก็กําลังประทับอยู ณ ที่นี้ ขาแต
พระองคผูมีพระปญญาจักษุ ของพระองคจงทรง
พระกรุณารับเถิด
พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ ผูรู
แจงโลกสมควรรับเครื่องบูชา ทรงทราบความดําริ
ของเราแลวตรัสพระดํารัสนี้วา บุรุษบุคคลผูปฏิบัติ
๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวก นี้ คือสงฆ
เปนผูตรง มีปญ
 ญา ศีล และมีจิตมั่นคง บุญยอม
เปนอันสั่งสมแลว ในเมื่อมนุษยเพงบุญบูชากระ
ทําอยู
ทานที่ใหในสงฆ ยอมมีผลมาก และ
ควรใหทานในสงฆนั้น ขาวกลาของทานนี้ก็เชน
เดียวกัน ควรใหในสงฆ
ทานจงอุทิศแดสงฆ นําเอาภิกษุทั้งหลาย
ไปสูเรือนของตน แลวจงถวายสิ่งที่มีอยูในเรือน
ซึง่ ทานไดตกแตงแลวเพื่อภิกษุสงฆเถิด เราอุทิศ
แดสงฆ นําภิกษุทั้งหลายไปเรือน ไดถวายสิ่งที่
เราไดตกแตงไวในเรือนแดภิกษุสงฆ
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เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น และ
เพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลว
จึงไปยังดาวดึงสพิภพ วิมานทองงามผุดผองสูง
๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน บุญกรรมไดสรางไว
อยางงามแลวเพื่อเรา ณ สวรรคชั้นดาวดึงสนั้น
จบภาณวารที่ ๑๙
ภพของเรา เกลื่อนกลนระคนไปดวย
เทพนารี เรากิน ดื่มในภพนัน้ อยูในสวรรคชั้น
ไตรทศ
เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓,๐๐๐
ครัง้ และไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกอีก ๕๐๐
ครัง้
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และ
ไดเปนพระเจาประเทศราช โดยคณนานับมิได
เราทองเที่ยวอยูในภพนอยใหญ ไดทรัพย
นับไมได เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย
นี้เปนผลแหงขาวใหม
ยานชาง ยานมา วอ และคานหาม เรา
ไดทุกสิ่ง นี้เปนผลแหงขาวใหม
ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรสอัน
เลิศใหม เราไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม
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ผาใหม ผากัมพล ผาเปลือกไม ผาฝาย
เราไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม
หมูทาสี หมูทาส และนารี ที่ประดับ
ประดาอยางสวยงาม เราไดทุกจําพวก นี้เปนผล
แหงขาวใหม
หนาวหรือรอนไมเบียดเบียนเรา เราไมมี
ความเรารอน อนึ่ง ทุกขทางใจ ไมมีในหทัย
ของเรา
เชิญเคี้ยวสิ่งนี้ เชิญบริโภคสิ่งนี้ เชิญ
นอนบนที่นอนนี้ คําเชนนี้ เราไดทุกประการ
นี้เปนผลแหงขาวใหม
บัดนี้ ชาตินี้เปนชาติหลังสุดภพสุดทาย
กําลังเปนไป ถึงทุกวันนี้ ไทยธรรมของเรา ก็ทํา
เราใหยินดีอยูทุกเมื่อ
เราไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูประเสริฐสุด ยอมเสวยอานิสงส ๘ ประการ อัน
สมควรแกกรรนของเรา
คือ เราเปนผูมีผิวพรรณผิวผอง ๑ มียศ ๑
มีโภคทรัพยมากมาย ใคร ๆ ลักไมได ๑ มีภักษา
มากทุกเมื่อ มีบริษัทไมราวรานกันทุกเมื่อ
สัตวทอี่ าศัยแผนดินลวนยําเกรงเรา ๑
เราไดไทยธรรมกอน จะในทามกลางสงฆ หรือ
เฉพาะพระพักตร พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
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ก็ตาม พวกทายกเลยองคอื่น ๆ เสียหมด ถวายแก
เราเทานั้น ๑
เราไดเสวยอานิสงสเหลานี้ เพราะได
ถวายขาวใหมในหมูสงฆผูอุดมกอน นี้เปนผล
แหงขาวใหม
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายทานใด
ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
ขาวใหม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุจินติตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสุจินติตเถราปทาน
โสณณกิงกณยเถราปทานที่ ๙ ( ๔๒๙ )
วาดวยผลแหงการถวายดอกกะดึงทอง
[๑๙ ] เราไดออกบวชเปนบรรพชิตดวย
ศรัทธา เรานุงหมผาเปลือกไมกรอง เห็นกรรม
คือการบําเพ็ญตบะ
สมัยนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาผูเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ พระนามวาอัตถทัสสี เสด็จอุบัติขึ้นชวยมหาชนใหขา ม
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ก็เราสิน้ กําลังเพราะพยาธิอยางหนัก เรา
นึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด กอพระสถูปอัน
อุดมที่หาดทราย
ครั้นแลว เปนผูจิตยินดี มีใจโสมนัส
เรีย่ รายดอกกะดึงทองลงโดยพลัน เราบําเรอพระ
สถูปของพระพุทธเจา พระนามวาอัตถทัสสี
ผูค งที่ ดวยใจอันเลื่อมใสนัน้ ปานดังบําเรอพระ
พุทธเจาเฉพาะพระพักตร
เราไปสูเทวโลกแลว ไดความสุขอัน
ไพบูลย ในเทวโลกนั้น เรามีผิวพรรณปานทองคํา
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เทพนารีของเรามีประมาณ ๘๐ โกฏิ
ประดับประดาสวยงาม บํารุงเราอยูทุกเมื่อ นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา
นักดนตรี ๖ หมื่น กับ กลอง ตะโพน
สังข บัณเฑาะว มโหระทึก บรรเลงอยาง
ไพเราะในเทวโลกนั้น
ชางกุญชรตระกูลมาตังคะแตกมัน ๓ ครั้ง
อายุ ๖๐ ป ๘๔,๐๐๐ เชือก ประดับสวยงามคลุมดวย
ตาขายทอง ทําการบํารุงเรา ความเปนผูบกพรอง
ในพลกายและที่ อยู ไมมีแกเรา
เราเสวยผลของดอกกะดึงทอง ไดเสวย
ราชสมบัติในเทวโลก ๕๘ ครั้ง ไดเปนพระเจา
๑

ม.ยุ. คเช ชางศึก
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จักรพรรดิ ๗๑ ครั้ง และไดเสวยราชสมบัติ
มหาปฐพี ๑๐๑ ครั้ง
บัดนี้เราไดบรรลุอมตบทอันลึกซึ้ง ยาก
ที่จะเห็นได สังโยชนหมดสิ้นไปแลว บัดนี้ ภพ
ใหมไมมี
ในกัปที่ ๑,๘๐๐ แตกัปนี้ เราไดเอา
ดอกไมบูชา ดวยการบูชานั้น เราจักไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโสณณกิงกณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนั้นแล.
จบโสณณกิงกณิยเถราปทาน

โสวัณณโกนตริกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๓๐)
วาดวยผลแหงการถวายกระโหลกน้ําเตา
[๒๐] เราเห็นพระพุทธเจาผูอบรมใจ ฝก
พระองคแลว มีพระทัยตั้งมั่นเสด็จดําเนินอยูใน
ทางใหญ
-ทรงขามโอฆะไดแลว ทรงยินดีในการ
สงบระงับจิต ตรัสรูดวยพระองคเอง มีปรกติเพง
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พินิจ ยินดีในณาน เปนมุนี เขาสมาบัติ สํารวม
อินทรีย
จึงเอากระโหลกน้ําเตาตักน้ําเขาไปเผา
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ลางพระบาทของ
พระพุทธเจาแลวถวายกระโหลกน้ําเตา
และพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ
ไดทรงบังคับวา ทานจงเอากระโหลกน้ําเตานี้
ตักน้ํามาวางไวที่ใกล ๆ เทาของเรา
เรารับสนองพระพุทธดํารัสวา สาธุ แลว
เอากระโหลกน้ําเตามาวางไวใกลพระพุทธเจา
ผูป ระเสริฐสุด เพราะความเคารพตอพระศาสดา
พระศาสดาผูทรงมีความเพียรใหญ เมื่อ
จะทรงยังจิตของเราใหดับสนิท ไดทรงอนุโมทนา
วาดวยการถวายน้ําเตานี้ ขอความดําริของทาน
จงสําเร็จ
ในกัปที่ ๑๕ แตกปั นี้ เรารื่นรมยอยูใน
เทวโลก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๓ ครั้ง
จะเปนกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เมื่อ
เราเดินหรือยืนอยู คนทั้งหลายถือถวยทองยืนอยู
ขางหนาเรา
เราไดถวยทองเพราะการถวายกระโหลก
น้ําเตาแดพระพุทธเจา สักการะที่ทําไวในทาน
ผูค งที่ทั้งหลาย ถึงจะนอยก็ยอมเปนของไพบูลย
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ในกัปที่แสนแคกัปนี้ เราไดถวายน้ําเตา
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงน้ําเตา
เราเผากิเลสทั่งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโสวัณณโกนตริกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบโสวัณณโกนตริกเถราปทาน
อรรถกถาสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓
อปทานของพระเถระทั้งหมดในวรรคที่ ๔๓ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล
ความตางกันแหงชื่อของพระเถระทั้งหลาย และความตางกันแหงบุญของพระ
เถระทั้งหลายเทานั้นเปนความแปลกกัน.
จบอรรถถาสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้คือ
๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน
๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน
๓. เอกาสนทายกเถราปทาน ๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน ๕. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ๖. ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน ๗. เอกธัมสวนิยเถรา
ปทาน ๘. สุจินติตเถราปทาน ๙. โสณณกิงณยเถราปทาน ๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน และในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวนคาถาไว ๑๗๑ คาถา.
จบสกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓
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เอกวิหาริวรรคที่ ๔๔
วาดวยผลแหงการอยูปาแตผูเดียว
[๒๑] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระ
นามวากัสสปะโดยพระโคตรเปนเผาพรหม มีพระ
ยศใหญ ประเสริฐ วานักปราชญ ทั้งหลาย เสด็จ
อุบัติขึ้นแลว
พระองคไมมีธรรมเครื่องใหเนิ่นชา ไมมี
เครื่องยึดหนวง มีพระทัยเสมอดวยอากาศ มาก
ดวยสุญญตสมาธิ คงที่ ยินดีในอนิมิตตสมาธิ
ประทับอยูแลว
พระองคผูมีพระทัยรังเกียจ ไมมีตัณหา
เครื่องฉาบทา ไมเกี่ยวของในตระกูล ในคณะ
ประกอบดวยพระกรุณาใหญ เปนนักปราชญ ทรง
ฉลาดในอุบายเรื่องแนะนํา
ทรงขวนขวายในกิจของผูอื่น ทรงแนะ
นําในหนทางอันยังสัตวใหถึงนิพพาน ซึ่งเปน
เหตุทําเปอกตมคือคติใหแหง ในโลกพรอมทั้ง
เทวโลก
ประทับนั่งแสดงอมตธรรมอันเปนความ
แชมชื่นอยางยิ่ง ซึ่งเปนเครื่องหามชราและมรณะ
ในทามกลางบริษัทใหญ ยังสัตวใหขามโลก
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พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก เปน
นาถะของโลก มีพระสุรเสียงกังวาลประหนึ่งเสียง
พรหม ผูเสด็จมาดวยประการนั้น ถอนพระองค
ขึน้ มาจากมหันตทุกข ในเมื่อโลกปราศจากผูแนะนํา
ทรงแสดงธรรมที่ปราศจากธุลี นําสัตว
ออกจากโลก เราไดเห็นแลว ไดฟงธรรมของ
พระองค จึงออกบวชเปนบรรพชิต
ครั้นเราบวชแลวในกาลนั้น คิดถึงคํา
สอนของพระชินเจา ถูกความเกี่ยวของบีบคั้น จึง
ไดอยูเสวยในปาที่นารื่นรมยแตผูเดียวเทานั้น
การที่เรามีกายหลีกออกมาได เปนเหตุ
แหงการหลีกออกแหงใจของเราผูเห็นภัยในความ
เกี่ยวของ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกวิหาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบเอกวิหาริยเถราปทาน
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เอกสังขิยเถราปทานที่ ๒ (๔๓๓)
วาดวยผลแหงการเปาสังขเปนพุทธบูชา
[๒๒] ไดมีการสมโภชไมมหาโพธิ์ของ
พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี มหาชนมา
ประชุมกันบูชาไมมหาโพธิ์อันอุดม
ไมมหาโพธิ์ที่ควรบูชาเชนนี้ ของพระ
ศาสดาพระองคใด พระศาสดาพระองคนั้น จัก
เปนผูเวนจากความเศราโศกใหญ มีปญญา เปน
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ครั้งนั้น เราถือเอาสังขมาบํารุงโพธิ์พฤกษ
เราเปาสังขตลอดวันยังค่ํา ไหวไมมหาโพธิ์อัน
อุดมแลว
กรรมทีเ่ ราไดทําในเวลากอนจะตาย
สงใหเราไปเทวโลก ซากศพของเราตกไปแลว
เรารื่นรมยอยูในเทวโลก
นักดนตรีหกหมื่น ยินดี ราเริง บันเทิง
บํารุงเราอยูทุกเมื่อ นี้เปนผลของพุทธบูชา
ในกัปที่ ๗๑ เราไดเปนพระราชาพระ
นามวาสุทัสสนะ เปนใหญอยูในชมพูทวีป มีมหา
สมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต
ครั้งนั้น นักดนตรี ๘๐๐ แวดลอมเรา
ตลอดเวลา เรายอมเสวยกรรมของตน นี้เปนผล
ของการบํารุง
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เราเขาถึงกําเนิดใด คือ เทวดาหรือมนุษย
แมเรายังอยูในครรภของมารดา กลองก็ประคม
อยูตลอดเวลา
เพราะอุปฏฐากพระสัมพุทธเจา เราได
เสวยสมบัติแลว เปนผูบรรลุบทอันไมหวั่นไหว
เปนบทอันเกษมไมมีมลทิน ไมตาย
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใด
ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกสังขิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเอกสังขิยเถราปทาน
ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานที่ ๓ (๔๓๓)
วาดวยผลแหงความเลื่อมใสในปาฏิหาริย
[๒๓] ครั้งนั้น พระพิชิตมารผูสมควร
รับเครื่องบูชาพระนามวาปทุมุตตระ ไดเสด็จเขา
ไปยังพระนคร พรอมทัง้ ภิกษุสงฆผูมีอินทรียอัน
สํารวมแลว แสนรูป ขณะนั้นไดมีเสียงสนั่นกอง
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ไพเราะรับเสด็จพระพุทธเจาผูสงบระงับ คงที่ ซึ่ง
กําลังเสด็จเขาพระนครโดยทางรถ
ดวยพุทธานุภาพ พิณที่ไมถูกทําเพลง
ไมถูกเคาะ ก็บรรเลงขึ้นไดเอง ในเมื่อพระพุทธเจาเสด็จเขาบุรี
เรานมัสการพระพุทธเจาผุประเสริฐสุด
พระนามวาปทุมุตตระ ผูเปนพระมหามุนี และเห็น
ปาฏิหาริยแลว ไดยังจิตใหเลื่อมใสในปาฏิหาริยนั้น
โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ
สมบัติแหงพระศาสดาของเรา ดนตรีถึงไมมี
เจตนาถึงยังบรรเลงไดเองเทียว
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดสัญญาใด
ในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
เลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทะเจา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปาฏิหิรสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล .
จบปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน
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ญาณัตถวิกเถราปทานที่ ๔ (๔๓๔)
วาดวยผลแหงการสดุดีพระพุทธเจา
[๒๕] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุด
กวาสัตว ผูรุงเรืองเหมือนตนกรณิการ โชติชวง
ดังดวงประทีป ไพโรจนดุจทองคํา
เราวางคนโทน้ํา ผาเปลือกไมกรอง
ธมกรก ทําหนังเสือเฉวียงบา แลวกลาวสดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา
ขาแตพระมุนี พระองคทรงขจัดความ
มืดมิด ซึ่งอากูลไปดวยขายคือโมหะ ทรงแสดง
แสงสวาง คือ พระญาณแลวเสด็จขามไป
พระองคไดยกโลกนี้ขึ้นแลว สิ่งที่ยอด
เยีย่ มซึ่งมีอยูทงั้ หมด จะเปรียบปานกับพระญาณ
เปนประมาณเครื่องไปจากโลกของพระองคไมมี
ดวยพระญาณนั้น โลกจึงขนานนาม
พระองควาสัพพัญู สัพพัญู ขาพระองคขอ
ถวายบังคมพระองคผูมีความเพียรใหญ ทรงทราบ
ธรรมทั้งปวง ไมมีอาสวะ
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดสดุดีพระ
พุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวยการสดุดีนั้น เราไม
รูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสดุดีพระญาณ
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระญาณัตถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบญาณัตถวิกเถราปทาน

อุจฉขัณฑิกเถราปทานที่ ๕ (๔๓๕)
วาดวยผลแหงการถวายทอนออย
[๒๕] เราเปนคนเฝาประตูอยูในพระนครพันธุมดี ไดเห็นพระพุทธเจา ผูปราศจากธุลี
ทรงรูจบธรรมทั้งปวง
เรามิจติ เลื่อมใสโสมนัส ไดถือเอาทอน
ออยมาถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระ
นามวาวิปสสี ผูแสวงทาคุณอันยิ่งใหญ
ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้เราไดถวายออยใด
ในกาลนั้น ดวยการถวายออยนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายทอนออย
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุจฉุขณ
ั ฑิกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบอุจฉุขณ
ั ฑิกเถราปทาน
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กลัมพทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๓๖)
วาดวยผลแหงการถวายมันออน
[๒๖] พระสัมพุทธเจาพระนามวาโรมสะ
ประทับอยูที่ซอกเขา เราเลื่อมใสไดถวายมันออน
แดพระองคดวยมือทั้งสองของตน
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายมันออน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดสําเร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกลัมพทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบกลัมพทายกเถราปทาน

อัมพาฏกทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๓๗)
วาดวยผลแหงการถวายมะกอก
[๒๗] เราไดเห็นพระสยัมภูพทุ ธเจาผูไม
ทรงพายแพอะไร ในปาใหญ จึงไดเอาผลมะกอก
มาถวายแดพระสยัมภู
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม

ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้นเราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัมพาฏกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบอัมพาฏกทายกเถราปทาน

หรีตกิทายกเถราปทานที่ ๘ (๔๓๘)
วาดวยผลแหงการถวายผลสมอ
[๒๘] เรากําลังนําผลสมอ ผลมะขาม
ปอม ผลมะมวง ผลหวา สมอพิเภก กระเบา
ผลรกฟา มะตูม มาดวยตนเอง
เราไดเห็นพระมหามุนีผูมีปรกติเพงพินิจ
ยินดีในณาน เปนนักปราชญ ถูกอาพาธเบียดเบียน
เสด็จเดินทางไกล ประทับอยูที่เงื้อมเขา
จึงไดเอาผลสมอทําเภสัชเสร็จแลวถวาย
แดพระสยัมภู พยาธิหายไปในทันใดนั้นเอง
พระพุทธเจาผูมีความกระวนกระวายอันละ
ไดแลว ไดทรงทําอนุโมทนาวา ก็ดวยการถวาย
เภสัชอันเปนเครื่องระงับพยาธินี้ ทานเกิดเปน
เทวดา เปนมนุษย หรือจะเกิดในชาติอื่น จงเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 62

ผูถึงความสุขในที่ทุกแหง และทานอยูถึงความ
ปวยไข
ครั้นพระสยัมภูพทุ ธเจาผูไมทรงพายแพ
อะไร เปนนักปราชญ ตรัสดังนี้แลวไดเสด็จเหาะ
ขึ้นสูอากาศ เหมือนพญาหงสในอัมพรฉะนั้น
เพราะเราไดถวายสมอแดพระสยัมภูพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ความปวยไขจึงมิได
เกิดแกเราเลยจนถึงชาตินี้ นี้เปนความเกิดครั้ง
หลังของเรา
ภพสุดทายกําลังเปนไป วิชชา ๓ เรา
ไดบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจา
เราไดทําเสร็จแลว
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายเภสัช
ในกาลนั้น ดวยการถวายเภสัชนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงเภสัชทาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระหรีตกิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบหรีตกิทายกเถราปทาน
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อัมพปณฑิยเถราปทานที่ ๙ (๔๓๙)
วาดวยผลแหงการถวายมะมวง
[๒๙] ครั้งนั้น เราเปนพญาชางมีงางอน
งาม ทรงกําลังกลาวองไว เที่ยวอยูในปาใหญได
เห็นพระผูนําโลก
เราไดหยิบเอาชิ้นมะมวงมาถวายแดพระ
ศาสดา พระมหาวีรเจาพระนามวาสิทธัตถะผูนายก
ของโลก ทรงรับประเคน
เมื่อเราเพงดู พระพิชิตมารไดเสวยในกาล
นัน้ เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระชินเจาพระองคนั้น
จึงเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต
เราจุติจากดุสิตนั้นแลว ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิราชเสวยสมบัติโดยอุบายเชนนั้นแหละ
เรามีตนสงไปเพื่อความเพียร สงบระงับ
ไมมีอุปธิกิเลส กําหนดรูอ าสวะทั้งปวงแลว เปน
ผูไ มมีอาสวะอยู
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดสําเร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัมพปณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย

ประการฉะนีแ้ ล.
จบอัมพปณฑิยเถราปทาน
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ชัมพูผลิยเถราปทานที่ ๑๐
วาดวยผลแหงการถวายลูกหวา
[๓๐] เมื่อพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่ ผูทรงยศอัน
สูงสุด กําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู
ขาพระองคมีใจเลือ่ มใส ไดถือเอาผลหวา
อยางดีมาถวายแดพระศาสดา ผูเปนทักขิไณย
บุคคล เปนนักปราชญ
ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาสัตว เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน เพราะกรรม
นั้น ขาพระองคจึงเปนผูละความชนะ และความ
แพแลว ไดถึงฐานะที่ไมหวั่นไหว
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ ขาพระองคไดถวาย
ทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น ขาพระองคไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไมอยางดีเปน
ทาน
ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว . . .
คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระชัมพูผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบชัมพูผลิยเถราปทาน
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อรรถกถาเอกวิหาริวรรคที่ ๔๔
แมในวรรคที่ ๔๔ อปทานทั้งหมด ก็ปรากฏชัดแลวเหมือนกัน
ความตางแหงบุญ และความตางแหงผลอยางเดียวเทานั้น เปนความแปลกกัน
จบอรรถกถาเอกวิหาริวรรคที่ ๔๔
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เอกวิหาริยเถราปทาน ๒. เอกสังขิยเถราปทาน ๓. ปาฏิหริ สัญญกเถราปทาน ๔. พาณัตถวิกเถราปทาน ๘. อุจฉุขณ
ั ฑิกเถราปทาน
๖. กลัมพทายกเถราปทาน ๗. อัมพาฏกทายกเถรปทาน ๘. หรีตกิทายก
เถราปทาน ๙. อัมพปณฑิยเถราปทาน ๑๐. ชัมพูผลิยเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๘๖ คาถา.
จบเอกวิหาริวรรคที่ ๔๔
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วิเภทกิวรรคที่ ๔๕
วิเภทกพีชิยเถราปทานที่ ๑ (๔๔๑)
วาดวยผลแหงการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก
[๓๑] พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญ
ทรงรูจบธรรมทั้งปวง พระนามวากกุสันธะ พระ
องคเสด็จหลีกออกจากหมูไปสูภายในปา
เราถือเมล็ดพืชเครือเถาเที่ยวมา สมัยนั้น
พระผูมีพระภาคทรงเขาฌานอยู ณ ระหวางเขา
เราเห็นพระพุทธเจา ผูเปนเทพของ
ทวยเทพแลว มีใจเลื่อมใสไดถวายเมล็ดพืชแด
พระพุทธเจา ผูเปนทักขิไณยบุคคล เปนนัก
ปราชญ
ในกัปนี้เอง เราไดถวายพืชใดในกาลนั้น
ดวยการถวายพืชนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงเมล็ดพืช
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวิเภทกพีชิยเถระไดภาษิจคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบวิเภทกพีชิยเถราปทาน
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อรรถกถาวิเภทิกวรรคที่ ๔๕

๑

๔๔๑. อรรถกถาวิเภทิกมิญชิยเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑ วรรคที่ ๔๕ ดังตอไป
อปทานของทานพระวิเภทิกมิญชิยเถระ อันมีคําเริ่มตนวา กกฺสนฺโธ
มหาวีโร ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทลา พีชมิฺชมทาสห ความวาเราไดผาผลสมอ
พิเภกแลว ถือเอาเมล็ดในพืชปรุงกับน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวด ถวายแดพระผูมี
พระภาคเจาพระนามวา กกุสันธะ แล.
จบอรรถกถาวิเภทิกมิญชิยเถราปทาน

โกลทายกเถราปทานที่ ๒ (๔๔๒)
วาดวยผลแหงการถวายพุทรา
[๓๒] ครั้งนั้น เรานุงหนังเสือ หมผา
คากรอง บําเพ็ญวัตรจริยาอยางหนัก ใกลอาศรม
ของเรามีตนพุทรา
ในกาลนั้น พระพุทธเจาพระนามวาสิขี
เปนเอก ไมมผี ูเสมอสอง ทรงทําใหโชติชวง
อยูตลอดกาลทั้งปวง เสด็จเขามายังอาศรมของเรา
เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส เราถวาย
บังคมพระพุทธเจาผูมีวัตรอันงามแลว ไดเอามือ

ทั้งสองกอบพุทราถวายแดพระพุทธเจา
๑. บาลีวา วิเภทกพีชิยเถราปทาน
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ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายพุทรา
ใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย
นีเ้ ปนผลแหงการถวายพุทรา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนพิภพขึ้นได
ทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือก
แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
การที่เราไดมายังสํานักของพระพุทธเจา
ของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราได
บรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจา
เราไดทําเสร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา เราไดทําใหแจงชัด
แลว คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโกลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบโกลทายกเถราปทาน

เวลุวผลิยเถราปทานที่ ๓ (๔๔๓)
วาดวยผลแหงการถวายผลมะตูม
[๓๓] เราสรางอาศรมไวอยางสวยงาม
ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา อาศรมนั้นเกลื่อนกลน

ไปดวยตนมะตูม เปนที่รวมหมูไมนานาชนิด
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เราเห็นผลมะตูมมีกลิ่นหอมแลว ระลึก
ถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราทัง้ ยินดีทั้งสลด
ใจ เอาผลมะตูมใสหาบจนเต็ม
ไดเขาเฝาพระพุทธเจาพระนามวา
กกุสันธะ แลวถวายผลมะตูมสุกแดพระองคผูเปน
เนื้อนาบุญ เปนนักปราชญ ดวยใจอันผองใส
ในกัปนี้เอง เราไดถวายผลมะตูมกดใดใน
กาลนั้น ดวยการถวายผลมะตูมนัน้ เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายมะตูม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเวลุวผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเวลุวผลิยเถราปทาน

ภัลลาตกทายกเถราปทานที่ ๔ (๔๔๔)
วาดวยผลแหงการถวายผลรกฟา
[๓๔] เราตกแตงเครื่องลาดที่ทําดวยหญา
แลว ไดทูลอาราธนาพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวี
วรรณเหมือนทองคํา มีพระลักษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ ผูประหนึ่งวาพระยารังที่กําลังมีดอก
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บาน เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด กําลังเสด็จ
ไปทางทายปาใหญวา ขอพระพุทธเจาทรงโปรด
อนุเคราะหขาพระองคเถิด ขาพระองคปรารถนา
จะถวายภิกษา
พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูอนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา มีพระยศใหญ
ไดทรงทราบความดําริของเรา
จงเสด็จแวะที่
อาศรมของเรา
ครั้นแลว พระองคไดประทับบนเครื่อง
ลาดที่ทําดวยหญา เราไดหยิบเอาผลรกฟามาถวาย
แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
เมื่อเรามองดูอยู พระพิชิตมารจึงเสวย
ในเวลานั้น เรายังจิตใหเลื่อมใสในทานนั้นแลว
ไดถวายบังคมพระพิชิตมารในกาลนั้น
ในกัปที่ ๑๘๐๐ เราไดถวายผลไมใดใน
กาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระภัลลาตกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบภัลลาตกทายกเถราปทาน
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อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๔๔๕)
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผักตบ
[๓] ครั้น เมื่อตนไทรอันเปนไมโพธิพฤกษ งอกงามสีเขียวขจี เราไดเอาดอกผักตบ
มาบูชาไมโพธิพฤกษ
ในกัปนี้เอง เราไดบูชาโพธิพฤกษใด
ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการบูชาไมโพธิพฤกษ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบอุมมาปุปผิยเถราปทาน

อัมพาฏกิยเถราปทานที่ ๖ (๔๔๖)
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะกอก
[๓๖] พระมุนีพระนามวาเวสสภูผูอภิชาติ เสด็จเขาไปสูปารังซึ่งมีดอกบานสะพรั่ง
ประทับอยูที่ซอกเขา เหมือนไกรสรสีหราชฉะนัน้
เรามีจิตผองใสโสมนัส เลื่อมใสไดเอา

ดอกมะกอกบูชาพระมหาวีรเจา ผูเปนบุญเขตดวย
มือทั้งสองของตน
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ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดบชู าดวย
ดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัมพาฏกิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอัมพาฏกิยเถราปทาน

สีหาสนิกเถราปทานที่ ๗ (๔๔๓)
วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง
[๓๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได
ถวายอาสนะทองแดพระผูมีพระภาคพระนามวา
ปทุมุตตระ ผูแสวงหาประโยชนแดสรรพสัตว
เราอยูใ นโลกใดๆ คือ ในเทวโลกหรือ
มนุษยโลก ในโลกนั้น ๆ เราไดวิมาน อันไพบูลย
นี้เปนผลของอาสนะทอง
บัลลังกอันสําเร็จดวยทองและเงิน สําเร็จ
ดวยแกวปทุมราช และสําเร็จดวยแกวมณี เกิด
แกเรามากมาย ในกาลทุกเมื่อ
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เราทําอาสนะไมโพธิ์ของพระพุทธเจาพระ
นามวาปทุมุตตระแลว ไดบังเกิดในสกุลสูง
โอ พระธรรมเปนธรรมดีแลว
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดทําอาสนะ
ทอง ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงอาสนะทอง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสีหาสนิกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสีหาสนิกเถราปทาน

ปาทปฐิยเถราปทานที่ ๘ (๔๔๘)
วาดวยผลแหงการถวายตั่งรองเทา
[๓๘า พระมหามุนีสัมพุทธเจา ผูประกอบดวยพระกรุณา พระนามวาสุเมธะ ยังสัตว
ใหขามเปนอันมากแลว พระองคผทู รงพระยศ
ใหญก็ไดเสด็จนิพพาน
เรามีจติ เลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคน
ทําตั่งสําหรับรองเทา ไวที่ใกลอาสนะทอง ของ
พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ผูแ สวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ
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เราทํากุศลกรรมอันมีความสุขเปนผล มี
ความสุขเปนกําไรแลว เปนผูประกอบดวยบุญ
กรรม ไดไปสูสวรรคในชั้นดาวดึงส
เมื่อเราผูมีความพรอมเพรียงดวยบุญกรรม
อยูใ นดาวดึงสนั้น ตั่งทองยอมเกิดแกเราผูยกเทา
กาวไปอยู
นรชนเหลาใดไดเขาไปฟงใกล ๆ ทํา
สักการะในพระพุทธเจาผูเสด็จนิพพานแลว ได
สุขอันไพบูลย นรชนเหลานั้น ไดลาภดีแลว
แมเราก็ไดสรางกรรมไวดีแลว เราทําตั่ง
สําหรับรองเทาอันประกอบแลวในการคาขาย จึง
ไดตั่งทอง เราเหยียบไปบนตั่งทองในทิศที่ไปดวย
กิจบางอยาง นี้เปนผลแหงบุญกรรม
ในกัปที่สามหมื่น เราไดทํากรรมใดใน
กาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงตั่งสําหรับรองเทา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
จบปาทปฐิยกเถราปทาน
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เวทิยการกเถราปทานที่ ๙ (๔๔๙)
วาดวยผลแหงการถวายไพรที
[๓๙] เราไดสรางไพรทีอยางสวยงาม
ไวที่โพธิพฤกษของพระพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ ซึ่งเปนไมสูงสุดกวาไมทั้งหลาย แลว
ยังจิตของตนใหเลื่อมใส
เครื่องใชสอยหลายชนิดเลิศโอฬาร ทั้งที่
ทําเสร็จและยังทําไมเสร็จ ตกลงมาจากอากาศ
นี้เปนผลแหงไพรที
ในสงความที่สองฝายประชิดกัน อันนา
กลัว เมื่อเราเขาไป ก็ไมพบสิ่งที่นาขลาดกลัว
เลย นี้เปนผลแหงไพรที
วิมานอันงดงามและที่นอนอันลนคา เกิด
ขึ้นดังจะรูความดําริของเรา นี้เปนผลแหงไพรที
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดทําไพรทีใด
ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
ไพรที
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเวทิยการกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเวทิยการกเถราปทาน
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โพธิฆรการกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๕๐)
วาดวยผลแหงการสรางเรือนไมโพธิ์
[๔๐] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใช
คนทําเรือนไมโพธิ์ของพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
ใหญกวาสัตวผูคงที่ พระนามวาสิทธัตถะ
เราเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต อยูในเรือนแกว
หนาว รอน หรือลม มิไดถูกตองตัวเราเลย
ในกัปที่ ๖๔ แตกัปนี้ เราไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ วิสสุกรรมเทพบุตรไดเนรมิตนครชื่อ
กาสิกะ ยาว ๑๐โยชน กวาง ๘ โยชนใหเรา ใน
นครนั้นไมมีไม เครือเถา และดินเหนียวเลย
วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตปราสาทชื่อ
มงคล ยาวโยชนหนึ่ง กวางครึ่งโยชน ใหเรา
เสาปราสาท ๘๔,๐๐๐ ตน ลวนเปนทองคํา
พืน้ สําเร็จดวยแกวมณี หลังคาเปนเงิน
เรือนสําเร็จดวยทองนี้ เราไดอยูครอบ
ครองมาแลว นี้เปนผลแหงการใหเรือนเปนทาน
เราไดเสวยผลทั้งปวงนั้น ในภพทั้งที่เปน
ของเทวดาและมนุษย วันนี้เราบรรลุนิพพานอัน
เปนบทสงบระงับ ไมมีบทใดจะยิ่งกวา
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ในกัปที่ ๓ หมื่น เราไดใหทําเรือนโพธิพฤกษ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปน
ผลแหงการใหเรือนเปนทาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโพธิฆรการกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบโพธิฆรการกเถราปทาน
อรรถกถาวิเภทกิวรรคที่ ๔๕
อปทานทั้งหมดมีอปทานที่ ๒ เปนตน ไป มีเนื้อความพอจะกําหนด
รูไดโดยงายทีเดียว ถึงจะมีขอแตกตางระหวางชื่อของพระเถระทั้งหลาย ก็พึง
ทราบไดโดยตามลําดับพระบาลีแล
จบอรรถกถาวิเภทกิวรรคที่ ๔๕
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิเภทกิพีชิยเถราปทาน ๒. โกลทายกเถราปทาน ๓. เวลุวผลิยเถราปทาน ๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน ๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน
๖. อัมพาฏกิยเถราปทาน ๗. สีหาสนิกเถราปทาน ๘. ปาทปฐยิ เถราปทาน
8. เวทิยการกเถราปทาน ๙. โพธิฆรการกเถราปทาน.
ในวรรคนี้ บัณฑิตไดภาษิตคาถาไวคํานวณได ๗๙ คาถา.
จบวิเภทกิวรรคที่ ๔๕
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ชคติวรรคที่ ๔๖
ชคติทายกเถราปทานที่ ๑ (๔๕๑)
วาดวยผลแหงการพรวนดินโคนตนโพธิ์
[๔๑] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได
ใชใหคนพรวนดินที่ไมโพธิพฤกษของพระมหามุนี
พระนามวาธัมมทัสสี อันเปนตนไมสูงสุดกวาไม
ทั้งหลาย
เราพลาดจากภูเขาหรือตกจากตนไมจุติ
แลว ยอมไดที่พึ่ง นี้เปนผลของการพรวนดิน
โจรไมเบียดเบียนเรา กษัตริยก ็ไมดูหมิ่น
เรา เรากาวลวงขาศึกไดทุกคน นี้เปนผลของ
การพรวนดิน
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เทวดาหรือ
มนุษยในกําเนิดนั้น ๆ เรายอมเปนผูอันเขาบูชา
ทุกแหงไป นีก้ ็เปนผลของการพรวนดิน
ในกัปที่ ๑,๘๐๐๐ เราไดใชใหคนพรวนดิน
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลของ
การพรวนดิน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระชคติทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ

ฉะนี้แล.
จบชคติทายกเถราปทาน
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โมรหัตถิยเถราปทานที่ ๒ (๔๕๒)
วาดวยผลแหงการถวายกําหางนกยูง
[๔๒] เราถือกําหางนกยูงเขาไปเฝาพระ
โลกนายก เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดถวาย
กําหางนกยูง
ดวยกําหางนกยูงนี้ และดวยการตั้งเจตนา
ไว ไฟ ๓ กองของเราจึงดับสนิทแลว เราไดสุข
อันไพบูลย
โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ
สัมปทาแหงพระศาสดาของเรา เราถวายกําหาง
นกยูงแลว ไดความสุขอันไพบูลย
ไฟ ๓ กองของเราดับสนิทแลว เราถอน
ภพขึ้นไดทั้งหมดแลว อาสวะทั้งปวงหมดสิ้นไป
แลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี
ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้เราไดถวายทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายกําหางนกยูง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโมรหัตถิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบโมรหัตถิยเถราปทาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 80

สีหาสนพิชิยเถราปทานที่ ๓ (๔๕๓)
วาดวยผลแหงการพัดพุทธอาสน
[๔๓] เราไดไหวโพธิพฤกษของพระผูมี
พระภาคเจาพระนามวาติสสะ ไดถือเอาพัดวีชนี
พัดอาสนะทองในที่นั้น
ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราไดพัดอาสนะ
ทอง ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลของการพัด
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสีหาสนพีชิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสีหาสนพีชิยเถราปทาน
ติณุกกธาริยเถราปทานที่ ๔ (๔๕๔)
วาดวยผลแหงการทําคบเพลิงบูชา
[๔๔] เราเปนผูมีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส
ไดชูคบเพลิงไว ๓ ดวง ที่ไมโพธิพฤกษ ของ
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ซึ่งเปนไม
สูงสุดกวาไมทั้งหลาย
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ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดบูชาดวย
คบเพลิงใด ดวยการชูคบเพลิงนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลของการใหคบเพลิงเปนทาน
เราเผากิเลส ทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระติณุกกธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบติณุกกธาริยเถราปทาน

อักกมนทายกเถราปทานที่ ๕ (๔๕๕)
วาดวยผลแหงการเหยียบนวด
[๔๕] เราไดถวายการเหยียบแดพระพุทธเจาพระนามวากุสันธะ ผูเปนนักปราชญ
มีบาปอันลอยเสียแลว ทรงอยูจบพรหมจรรย ซึง่
กําลังเสด็จดําเนินไปสูที่พักกลางวัน
ในกัปนี้เองเราไดถวายทานใดในกาลนั้น
ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายการเหยียบ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้
ทราบวา ทานพระอักกมนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล

จบอักกมนทายกเถราปทาน
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วนโกรัณฑิยเถรปทานที่ ๖ (๔๕๖)
วาดวยผลแหงการถวายดอกหางชาง
[๔๖] เราถือดอกหางชางปามาบูชา
พระผูมี พระภาค พุทธเจาพระนามวา สิทธัตถะ
ประเสริฐสุดกวาโลก ผูคงที่
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้เราไดเอาดอกไมใด
บูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวนโกรัณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบวนโกรัณฑิยเถราปทาน
จบภาณวารที่ ๒๐
เอกฉัตติยจเถราปทานที่ ๗ (๔๕๗)
วาดวยผลแหงการกั้นรมถวายพระพุทธเจา
[๔๗ ] แผนดินรอนดังเพลิง แผนดิน
ดุจมีเถารึงไหล พระผูม ีพระภาคเจาพระนามวา

ปทุมุตตระ เสด็จจงกรมอยูที่กลางแจง
เรากั้นรมขาวเดินทางไปไดเห็นพระสัมพุทธเจาเขาที่กลางแจงนั้น แลวเกิดควานคิดขึ้นวา
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ภูมิภาคลูกพยับแดดแผคลุม แผนดินนี้
จึงเปนเหมือนถานเพลิง ลมพายุใหญที่ทําสรีรกาย
ใหลอยขึ้นไดตั้งขึ้นอยู
หนาวรอน ยอมทําใจลําบาก ขอไดโปรด
รับรมนี้ อันเปนเครื่องปองกันลมและแดดเถิด
ขาพระองคจักถูกตองนิพพาน
พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระผูทรง
อนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา มีพระยศใหญ
ทรงทราบความดําริของเราแลว ทรงรับไวในกาล
นั้น
เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๓๐ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช
๕๐๐ ครั้ง
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณนานับมิได เราไดเสวยกรรมของตนซึ่งตน
ไดกอสรางไวดีแลวในปางกอน
นี้เปนชาติสุดทายของเรา ภพที่สุดกําลัง
เปนไป ถึงทุกวันนี้ชนทั้งหลายก็พากันกั้นเศวตฉัตรใหเราตลอดกาลทุกเมื่อ
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายรมใด
ในกาลนั้น ดวยการถวายรมนั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการถวายรม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเอกฉัตติยเถราปทาน

ชาติปปุ ผิยเถราปทานที่ ๘ (๔๕๘)
วาดวยผลแหงการถวายดอกไม
[๔๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วาปทุมุตตระ ผูมพี ระยศใหญ ปรินิพพานแลว
เราไดเอาผอบอันเต็มดวยดอกไมไปบูชาพระสรีระ
เรายังจิตใหเลื่อมใสในบุญกรรมนั้น แลว
ไดไปสูสวรรค ชั้นนิมมานรดี เราถึงจะไปอยูยัง
เทวโลก ก็ยังประพฤติบุญกรรมอยู
ฝนดอกไมตกจากฟากฟาเพื่อเราตลอด
กาลทั้งปวง เราสมภพในมนุษยก็เปนพระราชา
ผูมยี ศใหญ
ในอัตภาพนั้น ฝนดอกโกสุมตกลงมาเพื่อ
เราทุกเมื่อ เพราะอํานาจที่เอาดอกไมบูชาที่พระกายของพระพุทธเจาผูทรงเห็นเหตุทั้งปวง
นี้เปนความเกิดครั้งสุดทายของเรา ภพ
ที่สุดกําลังเปนไป ถึงทุกวันนี้ ฝนดอกไมถึงตกลง
มาเพื่อเราทุกเวลา
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ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราเอาดอกไมใด
บูชา ดวยการบูชาดวยดอกไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการบูชาพระสรีระ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระชาติปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบชาติปุปผิยเถราปทาน

สัตติปณณิยเถราปทานที่ ๙ (๔๕๙)
วาดวยผลแหงการถวายดอกสัตตบรรณ
[๔๙] เมื่อมหาชนชวยกันนําพระสรีระ
ของพระพุทธเจาไป เมื่อกลองบรรเลงอยู เรามี
จิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดเอาดอกสัตตบรรณบูชา
ในกัปที่แสนแตกัป
เราไดเอาดอกไม
ใดมาบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานสัตติปณณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสัตติปณณิยเถราปทาน
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คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๖๐)
วาดวยผลแหงการบูชาดวยของหอม
[๕๐] เมื่อมหาชนกําลังชวยกันทําจิตกาธารอยู และเมื่อของหอมนานาชนิดถูกนําเอามา
เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดเอาของหอมกํามือ
หนึ่งบูชา
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดบูชาจิตกาธารใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระคันธปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล .
จบคันธปูชกเถราปทาน

อรรถกถาชคติวรรคที่ ๔๖
๔๕๑. อรรถกถาชคติทายกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑ วรรคที่ ๔๖ ดังตอไปนี้ :บทวา ชคตึ การยึ อห ความวา เราไดทําระเบียงไวรอบตนโพธิ์พฤกษอันอุดม อปทานทั้งหมดมีอปทานที่ ๒ เปนตนไปที่เหลือ มีเนื้อความ

งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาชคติทายกเถราปทาน
จบอรรถกถาชคติวรรคที่ ๔๖
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รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ชคติทายกเถราปทาน ๒. โมรหัตถิยเถราปทาน ๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน ๔. ติณกุ กธาริยเถราปทาน ๘. อักกมนทายกเถราปทาน
๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน ๗. เอกฉัตติเถราปทาน ๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน 6. สัตติปณณิยเถราปทาน ๑๐. คันธปูชกเถราปทาน.
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๖๗ คาถา.
จบชคติทายกวรรคที่ ๔๖
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สาลปุปผิวรรคที่ ๔๗
สาลกุสมุ ิยเถราปทานที่ ๑ (๔๖๑)
วาดวยผลแหงการถวายดอกสาละ
[๕๑] เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วาปทุมุตตระปรินิพพานแลว เมื่อมหาชนชวยกัน
ยกพระพุทธสรีระขึ้นบนจิตกาธาร เราไดเอาดอก
สาละบูชา
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดเอาดอกไม
ใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสาลกุสุมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสาลกุสุมิยเถราปทาน

จิตกปูชกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร
[๕๒] เมือ่ เทวดาและมนุษยพากันถวาย

พระเพลิงพระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี ผูเปน
เผาพันธุของโลก เราไดเอาดอกจําปา ดอกบูชา
จิตกาธาร
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ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไม
ใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจิตกปูชกถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบจิตกปูชกเถราปทาน

จิตกนิพพาปกเถราปทานที่ ๓ (๔๖๓)
วาดวยผลแหงการดับจิตกาธาร
[๕๓] เมื่อเทวดาและมนุษยพากันถวาย
พระเพลิงพระสรีระของผูแสวงหาคุณใหญ พระ
นามวาเวสสภู เราเอาน้ําหอมดับจิตกาธาร
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราเอาน้ําหอมดับ
จิตกาธารใด ดวยกรรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นีเ้ ปนผลของน้ําหอม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจิตกนิพพาปกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบจิตกนิพพาปกเถราปทาน
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เสตุทายกเถราปทานที่ ๔ (๔๖๔)
วาดวยผลแหงการสรางสะพาน
[๕๔] เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส
ไดใชคนสรางสะพานในที่เฉพาะพระพักตรของ
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ผูเสด็จจงกรมอยู
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดใหสราง
สะพานใดไว ดวยกรรมนัน้ เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเสตุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเสตุทายกเถราปทาน
สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๕ (๔๖๕)
วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล
[๕๕] เราไดถวายพัดใบตาลอันคลุมดวย
ดอกมะลิ แดพระผูมพี ระภาคเจาพระนามวา
สิทธัตถะ เราจึงไดทรงยศใหญ

ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายพัด
ใบตาลใด ดวยการถวายพัดใบตาลนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพัดใบตาล
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุมนตาลวัณฏิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน

อวฏผลิยเถราปทานที่ ๖ (๔๖๖)
วาดวยผลแหงการถวายผลไม
[๕๖] พระผูมีพระภาคผูสยัมภูพระนาม
วาสตรังสี ผูไมทรงพายแพอะไร ๆ ทรงใครตอ
ความวิเวก ตรัสรูดวยพระองคเองเสด็จออกบิณฑบาต เราถือผลไมอยูไดเห็นเขา จึงไดเขาไปเฝา
พระนราสภ เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได
ถวายผลไม
ในกัปที่ ๙๔ แตกัป เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอวฏผลิยเถราปทาน
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ลพุชผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๖๗)
วาดวยผลแหงการถวายขนุนสํามะลอ
[๕๗] ครั้งนั้น เราเปนคนเฝาสวนอยู
ในพระนครพันธุมดี ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี เสด็จเหาะไปในอากาศ
เราไดหยิบเอาผลขนุนสํามะลอถวายแด
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาผูมีพระ
ยศใหญใหเกิดควานปลื้มใจแกเรา นําความสุขมา
ใหในปจจุบัน ประทับอยูในอากาศนั้นเอง ได
ทรงรับประเคน
เราถวายผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอัน
เลือ่ มใสแลว ไดประสบปติอันไพบูลย เปนสุข.
ยอดเยี่ยมในครัง้ นั้น รัตนะเกิดขึ้นแกเราผูเกิด
ในที่นั้น ๆ
ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแตงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระลพุชผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบลพุชผลทายกเถราปทาน
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มิลักขุผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๔๖๘)
วาดวยผลแหงการถวายผลไมมิลักขุ
[๕๘] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนาม
วาอัตถทัสสี ผูมีพระยศใหญ เปนผูมีจิตเลื่อมใส
มีใจโสมนัส ไดถวายผลไมมิลักขุ
ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราไดถวายผลไมใดใน
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมิลักขุผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบลักขุผลทายกเถราปทาน

สยัมปฏิภาณิยเถราปทานที่ ๙ (๔๖๙)
วาดวยการสดุดีพระพุทธเจาดวยปฏิภาณ
[๕๘] ใครไดเห็นพระนราสภผูประเสริฐ
กวาเทวดา งามเหมือนดอกรกฟาขาว กําลังเสด็จ
ดําเนินอยูที่ถนนแลวจะไมเลื่อมใสเลา ใครไดไดเห็น
พระพุทธเจาผูกําจัดความมืดมิดใหพินาศ
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ทรงชวยเหลือนรชนใหขามพนไปไดเปน
อันมาก ยังโลกใหโชติชว งดวยแสงสวางคือพระญาณแลวจะไมเลื่อมใสเลา
ใครไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายกของ
โลก กําลังเสด็จออกไปพรอมกับพระขีณาสพผูมี
อํานาจตั้งแสน ผูทรงรื้อขนสัตวไปเสียมากมาย
แลว จะไมเลื่อมใสเลา
ใครไดเห็นพระพุทธเจา ผูตีกลองคือ
พระธรรมทรงย่ํายีหมูเดียรถีย บันลือสีหนาทแลว
จะไมเลื่อมใสเลา
ทวยเทพพรอมดวยพรหม พากันมาจาก
เทวโลกตราบเทาพรหมโลก แลวทูลถามปญหา
อันลุมลึกกะพระพุทธเจาพระองคใด พระพุทธเจา
พระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา
มนุษยพรอมดวยเทวดาประนมกรอัญชลี
แดพระพุทธเจาพระองคใด ยอมไดเสวยบุญดวย
การประนมกรอัญชลีนั้น พระพุทธเจาพระองคนั้น
ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา
ชนทั้งปวงมาประชุมพรอมหอมลอมพระผูมี
ปญญาจักษุ พระผูมีปญญาจักษุพระองคใดไดรับ
อาราธนาแลวไมทรงหวั่นไหว พระผูมีปญญาจักษุ
พระองคนั้น ใครไดเห็นแลวจะไมเลื่อมใสเลา
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เมื่อพระนราสภพระองคใดเสด็จเขาพระ
นคร กลองเปนอันมากประโคมกึกกอง คชสาร
ที่ตกมันพากันบันลือ พระนราสภพระองคนั้น
ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา
เมื่อพระนราสภพระองคใดเสด็จดําเนิน
ไปในถนน พระรัศมียอมสองสวางไสวทุกเมื่อ
ที่ซึ่งลุม ๆ ดอน ๆ ยอมสม่ําเสมอ พระนราสภ
พระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา
เมื่อพระพุทธเจาตรัสอยู ประชาสัตวใน
จักรวาลไดยินทั่วกัน พระพุทธเจาพระองคใดยัง
สัตวใหรูชัดไดทั่วกัน พระพุทธเจาพระองคนั้น
ใครไดเห็นแลวจะไมเลื่อมใสเลา
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดสดุดีพระพุทธเจา ดวยการสดุดีนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการสดุดี
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสยัมปฏิภาณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสยัมปฏิภาณิยเถราปทาน
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นิมิตพยากรณิยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๗๐)
วาดวยผลแหงการพยากรณนิมิต
[๖๐] ครั้งนั้น เราไดเขาไปปาหิมวันต
บอกมนต ศิษย ๕,๔๐๐ คนไดอุปฏฐากเรา
ศิษยเหลานั้นลวนเปนนักศึกษา รูจบ
ไตรเทพถึงความเต็มเปยมในธรรมมีองค ๖ พวก
เขาถือตัวจัดเพราะวิทยาของคน อยูในปาหิมวันต
เทพบุตรผูมียศใหญ เปนผูมสี ติสัมปชัญญะ จุติจากชั้นดุสิตอุบัติในครรภแหงมารดา
เมื่อพระสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น หมื่น
โลกธาตุก็หวั่นไหว คนตาบอดก็มองเห็นได
ในเมื่อพระผูนําเสด็จอุบัติขึ้น
พื้นพสุธานี้ทั้งสิ้นสั่นสะเทือน ๖ ประการ
มหาชนไดสดับเสียงกึกกองแลว พากันแยมสรวล
ชนทั้งปวงประชุมกันแลว ไดพากัน ไป
ยังสํานักของเรา ถามวา พื้นพสุธานี้สั่นสะเทือน
จักมีผลเปนอยางไร
ครั้งนั้นเราไดพยากรณแกเขาทัง้ หลายวา
อยากลัวเลย ไมมีภยั แกทานทั้งหลาย ทานทุกๆ
คนจงเบาใจเถิด ความเกิดนีป้ ระกอบดวยสุข
ประโยชน
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พื้นพสุธาอันเหตุ ๘ ประการถูกตองแลว
ยอมจะสั่นสะเทือน นิมิตยอมจะปรากฏโดยอาการ
เชนเดียวกัน แสงสวางอันไพบูลยใหญโต ก็เชน
กัน
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูม จี ักษุ จัก
เสด็จอุบัติขึ้นโดยไมตองสงสัย เรายังประชุมชน
ใหเขาใจดีแลว ไดบอกเบญจศีล
พวกเขาไดสดับเบญจศีลแลวคิดวา การ
เสด็จอุบัติของพระพุทธเจา ยากที่จะหาได เปน
ผูเ กิดอุพเพงคาปติ มีใจโสมนัส ยินดี ราเริง
ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราไดพยากรณ
นิมิตใด ดวยการพยากรณนิมิตนั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการพยากรณ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนิมิตตพยากรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบนิมติ ตพยากรณิยเถราปทาน
อรรถกถาสาลปุปผิวรรคที่ ๔๗
อปทานมีอปทานที่ ๑ เปนตนไป ในวรรคที่ ๔๗ นักศึกษาพอจะ
กําหนดรูไดงายตามลําดับพระบาลีนั่นแล.
จบอรรถกถาสาลปุปผิวรรคที่ ๔๗
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รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สกลกุสุมิยเถราปทาน ๒. จิตกปูชกเถราปทาน ๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน ๔. เสตุทายกเถราปทาน ๕. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน ๖. อวฏผลิยเถราปทาน ๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน ๘. มิลักขุผลทายกเถราปทาน ๙. สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน ๑๐. นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๗๒ คาถา.
จบสาลปุปผิยวรรคที่ ๔๗
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นฬมาลิยวรรคที่ ๔๘
นฬมาลิยเถราปทานที่ ๑ (๔๗๑)
วาดวยผลแหงการถวายพวงดอกออ
[๖๑] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูมีพระ
ฉวีวรรณดังทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา เปน
นายกของโลก กําลังเสด็จไปทางชายปาใหญ
เราหยิบพวงดอกไมออและออกไปใน
ทันใดนั้น ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะได
แลว ไมมีอาสวะ ณ ที่นั้น
เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดเอาพวง
ดอกไมออบูชาพระพุทธเจาผูเปนทักขิเณยยบุคคล
ผูมีความเพียรใหญ ทรงอนุเคราะหโลกทั้งสิ้น
ในกัปทั้ง ๓๑ แตกัปนี้ เราไดดอกไมใด
บูชา ดวยการบูชา เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนฬมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบนฬมาลิยเถราปทาน
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มณิปชู กเถราปทานที่ ๒ (๔๗๒)
วาดวยผลแหงการบูชาดวยแกวมณี
[๖๒] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ
ทรงรูจบธรรมทั้งปวง ใครตอ ความสงบ ตรัสรู
ดวยพระองคเอง เสด็จไปในอากาศ
สระใหญมอี ยูในที่ไมไกลปาหิมวันต ภพ
ของเราอันบุญกรรมประกอบดีแลว มีอยูใ นสระ
นั้น
เราออกจากภพไดเห็นพระผูนําโลก ผูทรง
รุงเรืองเหมือนตนราชพฤกษ โชติชวงเหมือนดัง
กับไฟลุกโพลง
เราไดเห็นดอกไมชนิดหนึ่งที่มีในปา
เปลี่ยว คิดวาจักบูชาพระผูนําโลก ทําจิตของตน
ใหเลือ่ มใสแลว ไดถวายบังคมพระศาสดา
เราหยิบแกวมณีที่ศีรษะของเรา บูชาพระ
ผูนําดวยความปรารถนาวา ดวยการเอาแกวมณี
บูชานี้ ขอจงมีวิบากอันดี
พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ ผูทรง
รูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยูใน
อากาศ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
ขอความดําริของทานจงสําเร็จเถิด ทาน
จงไดสุขอันไพบูลย ดวยการบูชาแกวมณีนี้ ขอ
ทานจงไดเสวยยศอันใหญหลวงเถิด
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พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงตรัสรูดวยพระองคเอง ครัน้ ตรัส
แกเราผูต ั้งปรารถนาไวดังนี้แลว ไดเสด็จไป
เราไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทว
โลก ๖๐กัป และไดเปนพระเจาจักรพรรดิหลาย
รอยครัง้
เมื่อเราเกิดเปนเทวดา ระลึกถึงบุญกรรม
ขึ้นมา แกวมณีอันสองแสงสวางใหเรา ยอม
เกิดแกเรา
เรามีนางเทพอัปสร ๘๖,๐๐๐ ซึ่งมีผาและ
เครื่องอาภรณอันวิจิตรสวมตางหูแกวมณีเปน
บริวาร
นางเทพอัปสรเหลานั้น มีหนาแฉลม
มักยิ้มกอนเจรจา ตะโพกผาย เอวบางออนแอน
แวดลอมเราอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงการบูชา
ดวยแกวมณี
ภัณฑะ คือ เครื่องประดับอันสําเร็จดวย
ทอง สําเร็จดวยแกวมณี และสําเร็จดวยแกวทับทิม ยอมเปนของบุคคลทําดีแลวเพื่อเรา ตาม
ที่เราตองการ
เรือนยอดและถ้ําที่นารื่นรมยและที่นอน
อันสูงคา ดังจะรูความประสงคของเรา ยอมเกิด
ตามความปรารถนา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 102

ก็การที่ชนเหลาใดไดเขาไปฟง ชนเหลา
นั้นไดลาภดีแลว การไดเขาไปฟงเปนบุญเขต
ของมนุษย เปนโอสถของสรรพสัตว ถึงกรรมที่
เราผูไดเห็นพระผูนํา ก็ชื่อวาเปนอันทําไวดีแลว
เราเปนผูรอดพนจากวินิบาต เปนผูบรรลุบทอัน
ไมหวั่นไหว
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดาหรือ
มนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ แสงสวางยอมมีแกเรา
ทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน
เพราะการบูชาดวยแกวมณีนั้น เราจึงได
เสวยสมบัติ พบแสงสวาง คือ ญาณ เปนผูบรรลุ
บทอันไมหวัน่ ไหว
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราเอาแกวมณีบูชา
ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการบูชาดวยแกวมณี
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอนของ
พระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้แล.
ทราบวา ทานพระมณิปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบมณิปูชกเถราปทาน
อรรถกถานฬมาลิยวรรคที่ ๔๘
อทานที่ ๑ และ ๒ ในวรรคที่ ๔๘ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
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อุกกาสติกเถราปทานที่ ๓ (๔๗๓)
วาดวยผลแหงการจุดคบเพลิง
[๖๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโกสิกะ ประทับอยูที่ภูเขาจิตตกูฏ พระองค
เปนผูเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปนผูตื่นแลว อภิรมยในวิเวก เปนมุนี
ขาพระองคอันหมูนารีแวดลอมเขาไปใน
ปาหิมวันต ไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ
ผูปานดังพระจันทรในวันเพ็ญ
ครั้งนั้น ขาพระองคถือเอาคบเพลิงรอย
ดวง แวดลอมพระพุทธเจาอยูตลอด ๗ วัน ๗ คืน
ไดไปโดยวันที่ ๘
ขาพระองคมีจิตเลื่อมใส ถวายบังคม
พระสยัมภูพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ ผูไมทรง
พายแพอะไร ๆ เสด็จออกจากสมาบัติ แลวไดถวาย
ภิกษาอยางหนึ่ง
ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงสัตว เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน เพราะกรรม
นั้น ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทพชั้นดุสิต นี้เปน
ผลแหงภิกษาอยางหนึ่ง
แสงสวางยอมมีแกขา พระองคทุกเมื่อ
ทั้งกลางวันและกลางคืน ขาพระองคแผรัศมีไป

ไดโดยรอบรอยโยชน
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ในกัปที่ ๕๕ ขาพระองคไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ผูเปนใหญในชมพูทวีป มีมหาสมุทร
๔ เปนขอบเขต ชํานะแลว
ครั้งนัน้ พระนครของขาพระองค เปน
เมืองมั่งคั่ง เจริญสรางสรรอยางสวยงาม ยาว ๓๐
โยชน กวาง ๒๐ โยชน
พระนครชื่อโศภน อันวิสสุกรรมเทพบุตร
นิรมิตให นครนั้นสงัดจากเสียง ๑๐ อยาง ประกอบดวยกังสดาลเสียงไพเราะ
ในพระนครนั้นไมมีเครือเถา ไม และดิน
เลย สําเร็จดวยทองคําลวน ๆ ทีเดียว โชติชวงอยู
ตลอดกาลเนืองนิตย
พระนครนั้นลอมดวยกําแพง ๔ ชั้น ๓ ชั้น
สําเร็จดวยแกวมณี สวนตรงกลางวิสสุกรรมเทพบุตรไดเนรมิตถองแถวตนตาลไว
สระโบกขรณีตั้งหมื่นปกคลุมไปดวยปทุม
และอุบล ดารดาษไปดวยบุณฑริกเปนตน หอม
กรุนไปดวยกลิ่นนานาชนิด
ในกัปที่ ๙๔ แตกปั นี้ ขาพระองคได
ทรงคบเพลิงใด ดวยกรรมนั้น ขาพระองคไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการทรงคบเพลิงไว
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ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คํา
สอนของพระพุทธเจา ขาพระองคไดทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุกกาสติเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอุกกาสติกเถราปทาน
๔๗๓. อรรถกถาอุกกาสติกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา โกสิโย นาม ภควา ความวา พระปจเจกพุทธเจาชื่อวา
โกสิยะเพราะเกิดในโกสิยโครต. บทวา จิตฺตกูเฏ ความวา ในบรรดายอดภูเขา
ที่ตั้งเรียงรายอยู ปกคลุมสระอโนดาต เชน ภูเขาจิตตกูฏ ภูเขาเกลาสกูฏ และ
ภูเขาสานุกูฏเปนตน พระปจเจกพุทธเจาองคนั้น อยูที่ภูเขาจิตตกูฏอันงดงาม
วิจิตรไปดวยรัตนะและโอสถเปนตนนานาชนิดที่เกิดบนยอดภูเขาทั้งหลาย.
จบอรรถกถาอุกกาสติกเถราปทาน

สุมนวีชนิยเถราปทานที่ ๕ (๔๗๔)
วาดวยผลแหงการพัดไมโพธิ์
[๖๔] เราเปนผูมีใจโสมนัส จับพัดวีชนี
พัดไมโพธิ์อันอุดม ที่ไมโพธิ์ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ซึง่ เปนไมสูงสุด
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ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดพัดไมโพธิ์
อันอุดม ดวยการพัดไมโพธิ์นั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการพัดไมโพธิ์
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุมนวีชนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบสุมนวีชนิยเถราปทาน
กุมมาสทายกเถราปทานที่SUP>๑ ๕ (๔๗๕)
วาดวยผลแหงการถวายขนมกุมมาส
[๖๕ ] เราเห็นบาตรอันวางเปลาของ
พระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
พระนามวาวิปสสี ผูเสด็จเที่ยวแสวงหาบิณฑบาต
อยู จึงใสขนมกุมมาสจนเต็มบาตร
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายภิกษา
ใด ดวยการถวายภิกษานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงขนมกุมมาส
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
๑.อปทานที่ ๔ และที่ ๕ อรรถกถาวา มีเนื้อความงายทั้งนัน้ .
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ทราบวา ทานพระกุมมาสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบกุมมาสทายกเถราปทาน

กุสัฏฐกทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๗๖)
วาดวยผลแหงการถวายสลากภัต
[๖๖ ] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได
ถวายสลากภัต ๘ ที่ แดพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวากัสสปะ ผูมบี าปอันลอยเสียแลว มี
พรหมจรรยอนั อยูจบแลว
ในกัปนี้นั้นเอง เราไดถวายสลากภัต ที่
ดวยการถวายสลากภัตนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายสลากภัต ๘ ที่
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุสัฏฐกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบกุสฏั ฐกทายกเถราปทาน
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๔๗๖. อรรถกถากุสัฏฐกทายกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา กุสฏกมทาสห ความวา ในบรรดาภัต เชน ปกขิกภัตร
อุโปสถิกภัต ธุวภัต และสลากภัตเปนตน เราไดถวายสลากภัต ๘ ที่ ทีพ่ ึ่ง
ถวายดวยสามารถแหงใบสลาก.
จบอรรถกถากุสัฏฐกทายกเถราปทาน
คิรปิ ุนนาคิยเถราปทานที่ ๗
วาดวยผลแหงการถวายดอกบุนนาคบูชา
[๖๗] ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาโสภิตะ ประทับอยูที่ภูเขาจิตตกูฏ เราได
ถือเอาดอกบุนนาคเขามาบูชาพระสยัมภู
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยกานบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบุชา . . .
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระคิริปุนนาคิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบคิริปุนนาคิยเถราปทาน
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๔๗๗. อรรถกถาคิริปุนนาคิยเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา โสภิโต นาม สมฺพุทฺโธ ความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
มีพระนามวา โสภิตะ เพราะพระองคมีพระสรีระงดงามไปดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และพระรัศมีแผออกขางละวา ทั้งสวนยาวและสวน
กวาง.
จบอรรถกถาคิริปุนนาคิยเถราปทาน
วัลลิการผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๔๗๘)
วาดวยผลแหงการถวายผลไม
[๖๘] ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุมนะ ประทับอยูในพระนครตักกรา
เราไดหยิบเอาผลไมวิลลิการะถวายแดพระสยัมภู
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใด ในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวัลลิการผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบวัลลิการผลทายกเถราปทาน
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๔๗๘. อรรถกถาวัลลิการผลทายกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา ตกฺกราย วสี ตทา ความวา ราชธานี ชือ่ วา ตักกรา
เพราะเปนที่อยูประจําของประชาชนผูบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ใน
คราวที่ประทับอยูในตักกรานครนั้น.
จบอรรถกถาวัลลิการผลทายกเถราปทาน
ปานธิทายกเถราปทานที่ ๙ (๔๗๙)
วาดวยผลแหงการถวายรองเทา
[๖๙] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
อโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกวา
นรชน มีพระจักษุ เสด็จออกจากที่ประทับสําราญ
กลางวันแลว เสด็จขึ้นถนน
เราสวมรองเทาที่ทําอยางดีออกเดินทาง
ไป ณ ที่นั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจางามนาดู
นาชม เสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา เรายังจิต
ของตนใหเลื่อมใส ถอดรองเทาออกวางไวแทบ
พระบาท แลวกราบทูลวา
ขาแตพระสุคต ผูเปนมหาวีรบุรุษ
เปนใหญเปนผูนําชั้นพิเศษ ขอเชิญสวมรองเทา
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เถิด ขาพระองคจักไดผลแตรองเทาคูนี้ ขอความ
ตองการของขาพระองคจงสําเร็จเถิด
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี
เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน ทรง
สวมรองเทาแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วา
ผูใดเลื่อมใสถวายคูรองเทาแกเรา ดวย
มือทั้งสองของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟงเรากลาว
เทวดาทุก ๆ องคไดทราบพระพุทธเจาดํารัส
แลว มาประชุมกัน ตางก็มีจิตปติ ดีใจเกินความ
โสมนัส ประนมกรอัญชลี
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เพราะการ
ถวายรองเทานี้แล ผูนจี้ ักเปนผูถึงความสุข จัก
เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕ ครั้ง
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐
ครั้ง และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณนานับมิได
ในกับซึ่งนับไมถวย แตกัปนี้ไป จักทรง
สมภพในสกุลโอกกากะ มีพระนามวาโคดม จัก
เสด็จอุบัติขึ้นเปนพระศาสดาของโลก
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ผูนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดา
พระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จัก
กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักเปนผูไมมีอาสวะ
ปรินิพพาน
ผูนี้บังเกิดในเทวโลกหรือในมนุษยโลก
จักเปนผูมีปญญา จักไดยานอันเปรียบดวยยาน
ของเทวดา
ปราสาท วอ ชาง ที่ประดับประดาแลว
และรถที่เทียมแลวดวยมาอาชาไนย ยอมเกิด
ปรากฏแกเราทุกเมื่อ
แมเมื่อเราออกบวช ก็ไดออกบวชดวยรถ
ไดบรรลุอรหัตเมื่อกําลังปลงผม
นี้เปนลาภของเรา เราไดดีแลว คือ
การคาขายเราไดประกอบถูกทางแลว เราถวาย
รองเทาคูหนึ่งจึงไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว
ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ เราได
ถวายรองเทาใด ดวยการถวายรองเทานั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายรองเทา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระปานธิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบปานธิทายกเถราปทาน
๔๗๖. อรรถกถาปานธิทายกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา ปานธึ สุกต คยฺห ความวา เราสวมคูแหงรองเทาที่ทําเสร็จ
โดยอาการอยางดีแลวแล.
จบอรรถกถาปานธิทายกเถราปทาน

ปุฬนิ จังกมิยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๘๐)
วาดวยการขนทรายใสที่จงกรม
[๗๐] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ เรา
เทีย่ วหาเนื้อสมันอยูในอรัญราวปา ไดพบที่จงกรม
เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสกอบเอาทรายใสพกมา
โรยลงในที่จงกรมของพระสุคตเจาผูมีสิริ
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดโรยทราย
ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
ทราย
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระปุฬินจังมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบปุฬินจังกมิยเถราปทาน
๔๘๐. อรรถกถาปุฬินจังกมิยเถราปทาน
อปทานที่ ๑๐ มีเนื้อความที่จะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถานฬมาลิวรรคที่ ๔๘
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นฬมาลิยเถราปทาน
๒. มณิปูชกเถราปทาน
๓. อุกกาสติเถราปทาน
๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน
๕. กุมมาสทายกเถราปทาน
๖. กุสฏั ฐกทายกเถราปทาน
๗. คิริปนุ นาคิยเถราปทาน
๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน
๙. ปานธิทายกเถราปทาน
๑๐. ปุฬนิ จังกมิยเถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๙๕ คาถา.
จบนฬมาลิวรรคที่ ๔๘
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ปงสุกูลวรรคที่ ๔๙
ปงสุกูลสัญญกเถราปทานที่ ๑ (๔๘๑)
วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกุลจีวร
[๗๑] พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู ผู
นําของโลก พระนามวาติสสะ ไดเสด็จอุบัติขึ้น
แลว พระพิชิตมารทรงวางบังสุกุลจีวรไวแลว
เสด็จเขาพระวิหาร
เราสะพายธนูที่มีสายและกระบอกน้ํา
ถือดาบเขาปาใหญ
ครั้งนั้น เราไดเห็นบังสุกุลจีวรซึ้งแขวน
อยูบ นยอดไมในปานั้น จึงวางธนูลง ณ ที่นั้นเอง
ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา
เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส และมี
ปติเปนอันมาก ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด แลวไดไหวบังสุกุลจีวร
ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราไดไหวบังสุกุล
จีวรใด ดวยการไหวบงั สุกุลจีวรนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการไหว
เราเผากิเลสทั้งหลาย. . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระปงสูกุลสัญญเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบปงสุกูลสัญญกเถราปทาน

อรรถกถาปงสุกูลวรรคที่ ๔๙
อปทานที่ ๑ ในวรรคที่ ๔๙ มีเนื้อความพอที่จะกําหนดรูไดโดยงาย
ทีเดียวแล.

พุทธสัญญกเถราปทานที่ ๒ (๔๘๒)
วาดวยผลแหงการเกิดพุทธสัญญา
[๗๒] เราเปนคนเลาเรียน ทรงจํามนต
รูจบไตรเพท ชํานาญในคัมภีรทาํ นายมหาปุริส
ลักษณะ คัมภีรอิติหาสะ พรอมดวยคัมภีร
นิฆัณธุศาสตร แลคัมภีรเกฏภศาสตร
ครั้งนั้นพวกศิษยมาหาเราปานดังกระแส
น้ํา เราไมเกียจคราน บกกมนตแกศิษยเหลานัน้
ทั้งกลางวันและกลางคืน
ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวา
สิทธัตถะ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคทรง
กําจัดความมืดมิดใหพินาศแลว ยังแสงสวางคือ
พระญาณใหเปนไป
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ครั้งนัน้ ศิษยของเราคนหนึ่งไดบอกแก
ศิษยทั้งหลายของเรา พวกเขาไดฟงความนั้น จึง
ไดบอกแกเรา เราคิดวาพระสัพพัญูพุทธเจา
ผูเปนนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว ชนยอม
อนุวัตรตามพระพุทธเจาพระองคนั้น เราไมมีลาภ
พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูมีการอุบัติ
เลิศลอย มีจักษุ ทรงยศใหญ ไฉนหนอ เราพึง
เขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนผูนําโลก
เราถือหนังสือ ผาเปลือกไมกรอง และ
คนโทน้ําของเรา แลวออกจากอาศรม เชิญชวน
พวกศิษยวา
ความเปนผูนําโลกหาไดยาก เหมือนกับ
ดอกมะเดื่อ กระตายในดวงจันทรหรือเหมือนกับ
น้ํานมกา ฉะนั้น
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว
แมความเปนมนุษยก็หาไดยาก และเมื่อความมี
พระพุทธเจาผูนําโลกและความเปนมนุษยทั้งสอง
อยางมีอยู การไดฟง ธรรมก็ยังไดยาก
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พวก
เราจักไดดวงตาเห็นธรรมอันเปนของพวกเรา มา
เถอะทานทั้งหลาย เราจักไปยังสํานักของพระพุทธเจาดวยกันทุกคน
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ศิษยทุกคนแบกคนโทน้ํา นุงหนังเสือ
ทั้งเล็บ พวกเขาเต็มไปดวยภาชนะคือชฎา พากัน
ออกไปจากปาใหญในครั้งนั้น
พวกเขามองดูประมาณชั่วแอก แสวงหา
ประโยชนอนั สูงสุด เดินมาเหมือนลูกชาง เปน
ผูไ มสะดุง ประหนึ่งไกรสรสีหราช ฉะนั้น
เขาทั้งหลายไมมีความสะดุง หมดความ
ละโมภ มีปญ
 ญา มีความประพฤติสงบ เมื่อ
เสาะแสวงหาโมกขธรรม ไดพากันเขาไปเฝา
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
เราเกิดปวยเจ็บขึ้นในประเทศประมาณ
หนึ่งโยชนครึ่ง เราระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดแลว ตายที่ประเทศนั้น
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดสัญญาใด
ในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้นเราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระพุทธสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบพุทธสัญญกเถราปทาน
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๔๘๒. อรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา อธิจฺจุปฺปตฺติกา พุทฺธา ความวา พระพุทธเจาทั้งหลายเปน
ผูมีการอุบัติเลิศลอย คือ ไมมีเหตุการณอะไรขัดของ ไดแก เกิดเปนดวยพระ
ญาณของพระองคเอง ปราศจากเทวดาพรหมและมารเปนตนเหลาอื่น ทีจ่ ะ
ใหคําแนะนํา. บทวา อุทุมพฺ ริกปุปฺผว ไดแก คลายดอกมะเดื่อที่หาไดโดยยาก
คือเกิดขึ้นไดยากฉะนั้น. บทวา จนฺทมฺหิ สสก ยถา ไดแก คลายรูปกระตาย
ในดวงจันทร ซึ่งหาไดยาก. บทวา วายสาน ยถา ขีร ความวาคลายกับน้ํานม
กาจะบีบคั้นเปนนิตย คือทั้งคืนทั้งวันใหไดสักนิดหนอย ก็ไดโดยยากฉันใด
พระผูนําของชาวโลกก็หาไดยาก เพราะกวาจะเปนพระพุทธเจาได ตอง
บําเพ็ญบารมีถึง ๔ อสงไขยกําไรแสนกัปก็มี ถึง ๘ อสงไขยกําไรแสนกัปก็มี
จึงจะไดเปนพระผูนําของชาวโลกได ฉันนั้นแล.
จบอรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน
ภิสทายกเถราปทานที่ ๓ (๔๘๓)
วาดวยผลแหงการถวายเหงาบัว
[๗๓] ครั้งนั้น เราลงสูสระโบกขรณีที่
ชางนานาชนิดเสพแลวถอนเหงาบัวในสระนั้น
เพราะเหตุจะกิน สมัยนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
พระนามวาปทุมุตตระ ผูตื่นแลว ทรงผากัมพล
สีแดง สลัดผาบังสุกุลเหาะไปในอากาศ
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เวลานัน้ เราไดยินเสียงจึงแหงนขึ้นไป
ดู ไดเห็นพระผูนําโลก
เรายืนอยูในสระโบกขรณีนั่นแหละ ได
ทูลออนวอนพระผูนําโลกวา น้ําหวานน้ํานมและ
เนยใสกําลังไหลจากเหงาบัว
ขอพระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุโปรด
ทรงรับเพื่ออนุเคราะหแกขาพระองคเถิด ลําดับ
นั้นพระสัมพุทธเจาผูศาสดา ทรงประกอบดวย
พระกรุณา มียศใหญ มีพระปญญาจักษุ เสด็จ
ลงจากอากาศมารับภิกษาของเรา เพื่อความอนุเคราะห ครั้นแลวไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา
แนะ ทานผูมีบุญใหญ ทานจงเปนผูมี
ความสุขเถิด คติจงสําเร็จแกทาน ดวยการให
เหงาบัวเปนทานนี้ ทานจงไดสุขอันไพบูลย
ครั้นพระสัมพุทธชินเจาพระนามวาปทุมุตตระตรัสฉะนี้แลว ไดทรงรับภิกษาแลวเสด็จไป
ในอากาศ
ลําดับนัน้ เราเก็บเหงาบัวจากสระนั้น
กลับมายังอาศรม วางเหงาบัวไวบนตนไมระลึก
ถึงทานของเรา
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ครั้งนัน้ ลมพายุใหญดังขึ้นแลวพัดปา
ใหสั่นสะเทือน อากาศดังลั่นในเมื่อฟาฝา
ลําดับนั้น อสนีบาตไดตกลงบนศีรษะ
ของเรา ก็ในกาลนั้น เราเปนผูนั่งตายอยู ณ ที่นั้น
เราเปนผูประกอบดวยบุญกรรม เขาถึง
สวรรคชั้นดุสิต ซากศพของเราตกไป สวนเรา
รื่นรมยอยูในเทวโลก
นางเทพอัปสร ๘๔,๐๐๐ นาง ลวนประดับ
ประดาสวยงาม ตางก็บํารุงเราทั้งเชาเย็น นี้เปน
ผลแหงการถวายเหงาบัว
ครั้งนัน้ เรามาสูกําเนิดมนุษยเปนผูถึง
ความสุข ความบกพรองในโภคทรัพย ไมมแี ก
เราเลย นี้ก็เปนผลแหงการถวายเหงาบัว
เราอันพระสัมพุทธเจา ผูประเสริฐ
กวาทวยเทพ ผูคงที่ พระองคนนั้ ทรงอนุเคราะห
แลว จึงเปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวง บัดนี้ภพใหม
ไมมีอีก
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายภิกษา
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายภิกษา เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
จบภิสทายกเถราปทาน
๔๘๓. อรรถกถาภิสทายกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอุปทานที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา มธุ ภิเสหิ สวติ ความวา น้ําผึ้งกําลังไหลหลั่งออกจากเกสร
บัว. บทวา ขีร สปฺป มุฬาลิภิ ความวา น้ํานมและรสเนยใส กําลังไหล
หลั่งออกจากเหงาบัว อธิบายวา เพราะฉะนั้น ขอพระพุทธเจา จงรับภิกษา
ทั้ง ๒ นั้นของขาพระองคเถิด.
จบอรรถกถาภิสทายกเถราปทาน
ญาณถวิกเถราปทานที่ ๔ (๔๘๕)
วาดวยผลแหงการสรรเสริญพระพุทธญาณ
[๗๔] เราสรางอาศรมอยางสวยงามไว ณ
ทิศทักษิณแหงภูเขาหิมวันต ครั้งนั้น เราเสาะหา
ประโยชนอันสูงสุด จึงอยูในปาใหญ
เรายินดีดวยลาภและความเสื่อมลาภ คือ
ดวยเหงามันและผลไม ไมเบียดเบียนใคร ๆ เที่ยว
ไป เราอยูคนเดียว
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ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวา
สุเมธะ เสด็จอุบัติขนึ้ แลวในโลก พระองคกําลัง
รื้อขนมหาชน ทรงประกาศสัจจะอยู
เรามิไดสดับขาวพระสัมพุทธเจา ถึง
ใคร ๆ ที่จะบอกกลาวใหเรารูก็ไมมี เมื่อลวงไป
ได ๘ ป เราจึงไดสดับขาวพระนายกของโลก
เรานําเอาไฟและฟนออกไปเสียแลว
กวาดอาศรม ถือเอาหาบสิ่งของออกจากเตาไป
ครั้งนั้นเราพักอยูในบานและนิคมแหง
ละคืน เขาไปใกลพระนครจันทวดีโดยลําดับ
สมัยนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาผูนําของ
โลกพระนามวาสุเมธะ กําลังรือ้ ขนสัตวเปนอัน
มาก ทรงแสดงอมตบท
เราไดผานหมูชนไปถวายบังคมพระชินเจา
ผูเสด็จมาดี ทําหนังสัตวเฉวียงบาขางหนึ่ง แลว
สรรเสริญพระผูนําของโลกวา
พระองคเปนพระศาสดาประหนึ่งยอด
เปนธงชัยและเปนเสายัญของหมูสัตว เปนที่ยึด
หนวง เปนที่พึ่ง และเปนเกาะของหมูสัตว เปน
ผูสูงสุดกวาสัตว.
จบภาณวารที่ ๒๑
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พระองคเปนผูฉลาด เปนนักปราชญใน
ทัศนะ ทรงชวยประชุมชนใหขา มพนไปได
ขาแตพระมุนี ผูอนื่ ที่จะชวยใหสัตวขามพนไป
ยิ่งไปกวาพระองค ไมมใี นโลก
สาครแสนลึกสุด ก็พึงอาจที่จะประมาณ
ไดดวยปลายหญาคา ขาแตพระสัพพัญู สวน
พระญาณของพระองค ใคร ๆ ไมอาจจะประมาณ
ไดเลย
แผนดิน ก็อาจที่จะวางบนตาชั่งแลว
กําหนดได ขาแตพระองคผูมีจักษุ แตสิ่งที่เสมอ
กับพระปญญาของพระองคไมมีเลย
อากาศก็อาจจะวัดไดดวยเชือกและนิ้วมือ
ขาแตพระสัพพัญู สวนศีลของพระองค ใคร ๆ
ไมอาจจะประมาณไดเลย
น้ําในมหาสมุทร อากาศและภูมภิ าค ๓
อยางนีป้ ระมาณเอาได ขาแตพระองคผูมีจักษุ
พระองคยอมเปนผูอันใคร ๆ จะประมาณเอาไม
ไดเลย
เรากลาวสรรเสริญพระสัพพัญู ผูมี
พระยศใหญ ดวยคาถา ๖ คาถาแลว ประนมกร
อัญชลี ยืนนิ่งอยูในเวลานั้น
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พระพุทธเจาผูมีพระปญญาเสมอดวย
แผนดิน เปนเมธีชั้นดี เขาขนานพระนามวา
สุเมธะ.
ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว
ไดตรัสพระคาลาเหลานี้วา ผูใดมีใจเลื่อมใส ได
กลาวสรรเสริญญาณของเรา เราจักพยากรณผูนั้น
ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว
ผูนี้จักรื่นรมยอยูใ นเทวโลก ๗๗ กัป จัก
เปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัตอิ ยูในเทวโลก
๑,๐๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิเกินกวา
รอยครัง้
และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน
ไพบูลย โดยคณานับมิได เขาเปนเทวดาหรือ
มนุษย จักเปนผูตั้งมั่นในบุญกรรม จักเปนผู
ความดําริแหงใจไมบกพรอง มีปญญากลา
ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ พระศาสดามีพระนามวา
โคดม จักทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ผูนี้ไมมีความกังวล ออกบวชเปน
บรรพชิต จักบรรลุพระอรหัตแตอายุ ๗ ขวบ ใน
ระหวางเวลาที่เราระลึกถึงคน และไดบรรลุศาสน-
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ธรรม เจตนาที่ไมนารื่นรมยใจ เราไมรูจักเลย
เราทองเที่ยวไปเสวยสมบัติในภพนอยภพใหญ
ความบกพรองในโภคทรัพยไมมีแกเราเลย นี้เปน
ผลในการสรรเสริญพระญาณ
ไฟ ๓ กองเราดับสนิทแลว เราถอนภพ
ทั้งปวงขึ้นหมดแลว เราเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยาง
แลว บัดนี้ภพใหมไมมีอกี
ในกัปที่สามหมื่น เราไดสรรเสริญ
พระญาณใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงการสรรเสริญพระญาณ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระญาณถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบญาณถวิกเถราปทาน
จันทนมาลิยเถราปทานที่ ๕ (๔๘๕)
วาดวยผลแหงการถวายแกนจันทรและดอกรัง
[๗๕] เราละเบญจกามคุณอันนารัก นา
รื่นรมยใจและละทรัพยประมาณ ๘๐ โกฏิแลว
บวชเปนบรรพชิต
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ครั้นบวชแลวไดเวนการทําความชั่วดวย
กายละความประพฤติชั่วดวยวาจาอยูแทบฝงแมน้ํา
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไดเสด็จมา
หาเราผูอยูคนเดียว เราไมรูจักวาเปนพระพุทธเจา
เราไดทําปฏิสันถาร
ครั้นทําปฏิสันถารแลว จึงไดทูลถามถึง
พระนามและพระโคตรวา ทานเปนเทวดาหรือ
คนธรรพ หรือเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปน
ใคร หรือเปนบุตรของใคร หรือเปนทาวมหาพรหมนาในที่นี้ ยอมสวางไสวไปทั่วทิศ เหมือน
พระอาทิตยอุทัย ฉะนั้น
ขาแตทานผูนิรทุกข จักรมีกาํ พันหนึ่ง
ปรากฏที่เทาของทาน ทานเปนใคร หรือเปน
บุตรของใคร เราจะรูจักทานอยางไร ขอทานจง
บอกชื่อและโคตรบรรเทาความสงสัยของเราเถิด.
พระพุทธเจาตรัสตอบวา เราไมใชเทวดา
ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ และ
ความเปนพรหมก็หามีแกเราไม เราสูงสุดกวา
พรหมเหลานั้น ลวงวิสัยของพรหมเหลานั้น เรา
ไดทําลายเครื่องผูกพันคือกามไดแลว เผากิเลส
เสียหมดสิ้น บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแลว.
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เราไดสดับพระดํารัสของพระองคแลว
จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี ถาพระองค
เปนพระสัพพัญูพุทธเจาขอเชิญพระองคประทับ
นั่งเถิด ขาพระองคจะขอบูชาพระองค ขอพระองคจงทําที่สุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด.
เราไดลาดหนังสัตวถวายพระศาสดาแลว
พระผูมพี ระภาคเจาประทับนั่งเหนือหนังสัตวนั้น
ดังสีหราชนั่งอยูที่ซอกภูเขา ฉะนั้น
เขารีบขึ้นภูเขาเก็บเอาผลมะมวง ดอกรัง
อันสวยงามและแกนจันทนอันมีคามาก
เขารีบถือเอาทั้งหมดเขาไปเฝาพระผูนํา
ของโลก ถวายผลไมแดพระพุทธเจา แลวเอา
ดอกรังบูชา ก็เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส มี
ปติอันไพบูลย ไดเอาแกนจันทนลูบไลแลว ถวาย
บังคม พระศาสดาพระผูนําของโลกพระนาม
วาสุเมธะ ประทับนั่งบนหนังเสือ เมื่อจะยังเรา
ใหรื่นเริงไดทรงพยากรณกรรมของเราในครั้งนั้น
วา
ดวยการถวายผลไมกับของหอมและ
ดอกไมทั้งสองอยางนี้ ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก
๒,๕๐๐ กัป เขาจักเปนผูมีความดําริทางใจไม
บกพรอง ยังอํานาจใหเปนไป
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ในกัปที่ ๒,๖๐๐ จักไปสูความเปนมนุษย
จักไดเปนพระเจาจักพรรดิผูทรงมหิฤทธิ์ มี
มหาสมุทรทั้ง ๔ เปนขอบเขต วิสสุกรรมเทพบุตร
เนรมิตพระนครอันนามวา เวกระ ให พระนคร
นั้นจักสําเร็จดวยทองลวน ๆ ประดับประดาดวย
รัตนะนานาชนิด เขาจักทองเที่ยวไปยังกําเนิด
ทั้งหลายโดยอุบายนี้เทียว
เขาจักเปนผูถึงความสุขในทุกภพ คือ
ในความเปนเทวดาหรือมนุษย เมื่อถึงภพสุดทาย
เขาจักเปนบุตรพราหมณ
จักออกบวชเปนบรรพชิตจักเปนผูถึงฝง
อภิญญาไมมีอาสวะ ปรินิพพาน
พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะผูนํา
ของโลก ครั้นตรัสดังนี้ เมื่อเรากําลังเพงมองอยู
ไดเสด็จเหาะไปในอากาศ
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลว และดวย
ความตัง้ เจตนาไว เราละรางมนุษยแลวไดเขาถึง
สวรรคชั้นดุสิต
จุติจากดุสิตแลว ไปเกิดในครรภของ
มารดา ในครรภที่เราอยู ไมมีความบกพรอง
ดวยโภคทรัพยแกเราเลย
เมื่อเรายังอยูในครรภของมารดา ขาว
น้ํา โภชนาหารเกิดตามความปรารถนาแกมารดา
ของเราตามชอบใจ
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เราออกบวชเปนบรรพชิตแตอายุ ๕ ขวบ
เมื่อปลงผมเสร็จ เราก็ไดบรรลุพระอรหัต
เราคนหาบุรพกรรมอยู ก็มิไดเห็นฝง
เลย เราระลึกถึงกรรมของเราในสามหมื่นกัปได
ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขา
พระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค
ผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาพระองคอาศัยคําสั่งสอนของพระองค
จึงไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว
ในกัปที่สามหมื่น เราบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการบูชาพระพุทธเจา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจันทนมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบจันทนมาลิยเถราปทาน
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ธาตุปชู กเถราปทานที่ ๖ (๔๘๖)
วาดวยผลแหงการบูชาพระธาตุ
[๗๖] เมื่อพระโลกนาถผูนําโลก
พระนามวาสิทธัตถะ ปรินิพพาน เราไดนํา
พวกญาติของเรามาทําการบูชาพระธาตุ
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระธาตุใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการบูชาพระธาตุ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระธาตุปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบธาตุปูชกเถราปทาน
อรรถกถาอปทานที่ ๔,๕ และ ๖
อปทานที่ ๔,๕ และ ๖ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
ปุฬินุปปาทกเถราปทานที่ ๗ (๔๘๓)
วาดวยผลแหงการกอพระเจดียทราย
[๗๗] เราเปนดาบสชื่อเทวละ อาศัยอยู

ที่ภูเขาหิมพานต ที่จงกรมของเราเปนที่อัน
อมนุษยเนรมิตให ณ ภูเขานั้น
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ครั้งนั้น เรามุนมวยผมสะพายคนโทน้ํา
เมื่อจะแสวงหาประโยชนอันสูงสุด ไดออกไปจาก
ปาใหญ
ครั้งนั้น ศิษย ๘๔,๐๐๐ คน อุปฏฐากเรา
เขาทั้งหลายขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยูใน
ปาใหญ
เราออกจากอาศรม กอพระเจดียทราย
แลวรวบรวมเอาดอกไมนานาชนิดมาบูชาพระเจดีย
นั้น
เรายังจิตใหเลื่อมใสพระเจดียนั้น แลว
เขาไปสูอ าศรม พวกศิษยไดมาประชุมพรอมกัน
ทุกคนแลว ถามถึงความขอนี้วา
ขาแตทานผูประเสริฐ สถุปที่ทานนมัสการกอดวยทราย แมขาพเจาทั้งหลายก็อยากจะรู
ทานอันขาพเจาทั้งหลายถามแลว ขอจงบอกแก
ขาพเจาทั้งหลาย.
เราตอบวา พระพุทธเจาทั้งหลายผูนี้
พระจักษุ มียศใหญ ทานทั้งหลายไดพบแลวใน
บทมนตของเรามิใชหรือ เรานมัสการพระพุทธ เจาผูประเสริฐสุด มียศใหญเหลานั้น.
ศิษยเหลานั้นไดถามอีกวา พระพุทธเจา
ผูมีความเพียรใหญ รูไญยธรรมทั้งปวง ทรงเปน
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ผูนําโลกเหลานั้น เปนเชนไร มีคุณเปนอยางไร
มีศีลเปนอยางไร พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ
เหลานัน้ เปนดังฤา.
เราไดตอบวา พระพุทธเจาทั้งหลาย มี
พระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มีพระทนต
ครบ ๔๐ ถวน มีดวงพระเนตรดังตาแหงโคและ
เหมือนผลมะกล่ํา
อนึ่ง พระพุทธเจาเหลานั้นเมื่อเสด็จ
ดําเนินไป ก็ยอมทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก
พระชานุของพระองคไมลั่น ใคร ๆ ไมไดยิน
เสียงทีต่ อ
อนึ่ง พระสุคตทั้งหลาย เมื่อเสด็จดําเนิน
ไป ยอมไมรีบรอนเสด็จดําเนินไป ทรงกาว
พระบาทเบื้องขวากอน นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
และพระพุทธเจาเหลานั้น เปนผูไม
หวาดกลัว เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช ฉะนั้น
พระพุทธเจาเหลานั้น ไมทรงยกพระองค และ
ไมทรงขมขี่สัตวทั้งหลาย
ทรงหลุดพนจากการถือตัวและดูหมิ่น
ทานเปนผูมีพระองคเสมอในสัตวทั้งปวง พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูไมทรงยกพระองค นี้เปน
ธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย
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และพระสัมพุทธเจาทั้งหลายเมื่อเสด็จ
อุบัติขนึ้ พระองคทรงแสดงแสงสวาง ทรงประกาศวิการ ๖ ทั่วพื้นแผนดินนี้ทั้งสิ้น
ทั้งพระองคทรงเห็นนรกดวย ครั้งนั้น
ไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนใหตก นี้เปนธรรมดา
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย
พระพุทธเจาผูมหานาคเหลานั้น เปน
เชนนี้ พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลานั้น ไมมีใคร
เทียมเทาพระตถาคตทั้งหลาย เปนผูมีพระคุณหา
ประมาณมิได ใคร ๆ ไมเกินพระองคไปโดย
เกียรติคุณ.
ศิษยทกุ ตนเปนผูมีความเคารพ ชื่นชม
ถอยคําของเรา ตางไดปฏิบัติเชนนั้น ตามสัตติ
กําลัง
พวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของ
ตน เชือ่ ฟงถอยคําของเรา มีฉนั ทะอัธยาศัยนอม
ไปในความเปนพระพุทธเจา พากันบูชาพระเจดีย
ทรายในกาลนั้น เทพบุตรผูมียศใหญ จุติจากชั้น
ดุสิต บังเกิดในพระครรภของพระมารดา หมื่น
โลกธาตุหวั่นไหว
เรายืนอยูในที่จงกรมไมอาศรม ศิษย
ทุกคนไดมาประชุมพรอมกันในสํานักของเรา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 135

ถามวา แผนดินบันลือลั่น ดุจโคอุสภะ คํารณ
ดุจมฤคราช รองดุจจระเข จักมีผลเปนอยางไร.
เราตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดที่เราประกาศ ณ ที่ใกลพระสถูปคือกองทราย บัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีโชค เปน
ศาสดาพระองคนั้น เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว.
เราแสดงธรรมกถาแกพวกศิษยเหลานั้น
แลว กลาวสดุดีพระมหามุนี สงศิษยของตนไป
แลว นั่งขัดสมาธิ
ก็เราเปนผูสิ้นกําลังนอนเจ็บหนัก ระลึก
ถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทํากาลกิรยิ า ณ ที่
นัน้ เอง
ครั้งนั้น ศิษยทุกคนพรอมกันทําเชิง
ตะกอนแลว ยกซากศพของเราขึ้นเชิงตะกอน
พวกเขาลอมเชิงตะกอน ประนมอัญชลี
เหนือเศียร อันลูกศรคือ ความโศกครอบงํา ชวน
กันมาคร่ําครวญ
เมื่อศิษยเหลานั้นพิไรรําพันอยู เราได
ไปใกลเชิงตะกอน สั่งสอนพวกเขาวา เราคือ
อาจารยของทาน แนะทานผูมีปญญาดีทั้งหลาย
ทานทั้งหลายอยาไดเศราโศกเลย
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ทานทั้งหลายควรเปนผูไมเกียจคราน
พยายามในประโยชนของตน ทั้งกลางคืนและ
กลางวัน ทานทั้งหลายอยาไดประมาท ควรทํา
ขณะเวลาใหถึงเฉพาะ
เราพร่ําสอนศิษยของตนแลวกลับไปยัง
เทวโลก เราไดอยูในเทวโลกถึง ๑๘ กัป
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และ
ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกเกินรอยครั้ง
ในกัปที่เหลือ เราไดทองเที่ยวไปอยาง
สับสน แตก็ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
กอเจดียทราย
ในเดือนที่ดอกโกมุทบาน ตนไมเปนอัน
มากตางก็ออกดอกบานฉันใด เราก็เปนผูอันพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญใหบานแลวใน
สมัย ฉันนั้นเหมือนกัน
ความเพียรของเรานําธุระนอยใหญไป นํา
เอาธรรมที่เปนแดนเกษมจากโยคะมา เราตัด
กิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว ฉะนั้น เปน
ผูไมมีอาสวะอยู
ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ เราไดสรรเสริญ
พระพุทธเจาใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปุฬินุปปาทกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบปุฬินุปปาทกเถราปทาน
อรรถกถาปุฬินุปปทากเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา จตฺตลีสทิชาป จ ไดแก ชื่อวา ทิชา เพราะเกิด ๒ ครั้ง
อธิบายวา ชื่อวา ทิชา เพราะฟนที่งอกขึ้นในวัยเปนเด็กหักไปแลว งอกขึ้นอีก
และฟนเหลานั้นจึงชื่อวา ทิชา ก็การพยากรณในนิทานกถา ขาพเจาไดกลาว
ไวแลวในหนหลังแลวทีเดียว.
จบอรรถกถาปุฬินุปปาทกเถราปทาน
ตรณิยเถราปทานที่ ๘ ( ๔๘๘)
วาดวยผลแหงการทอดตนเปนสะพาน
[๗๘] ก็พระผูม พี ระภาคเจาพระนามวา
อัตถทัสสี ผูเปนสยัมภู เปนนายกของโลก
พระตถาคต ไดเสด็จไปที่ฝงแมน้ําวินตา
เราเปนเตาเที่ยวไปในน้ํา ออกไปจาก
น้ําแลวประสงคจะเชิญพระพุทธเจาเสด็จขามฟาก
จึงเขาไปเฝาพระองค ผูนายกของโลก
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(กราบทูลวา) ขอเชิญพระพุทธเจาผูเปน
มหามุนพี ระนามวาอัตถทัสสี เสด็จขึ้นหลัง
ขาพระองคเถิด ขาพระองคจะใหพระองคเสด็จ
ขามฟาก ขอพระองคโปรดทรงทําที่สุดแหงทุกข
แกขาพระองคเถิด
พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญพระนามวา
อัตถทัสสี ทรงทราบถึงความดําริของเรา จึงได
เสด็จขึน้ หลังเรา แลวประทับยืนอยู
ความสุขของเราในเวลาที่นึกถึงตนได
และในเวลาถึงความเปนผูรูเดียงสา หาเหมือน
ความสุขของเราเมื่อพื้นพระบาทสัมผัสไม
สัมพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมี
พระยศใหญ เสด็จขึ้นประทับยืนที่ฝงแมน้ําแลว
ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
เราขามกระแสคงคา ชั่วเวลาประมาณ
เทาจิตเปนไป ก็พระยาเตาผูมีบุญนี้ สงเราขาม
ฟาก
ดวยการสงพระพุทธเจาขามฟากนี้ และ
ดวยความเปนผูมีจิตเมตตา เขาจักรื่นรมยอยูใน
เทวโลกตลอด ๑,๘๐๐ กัป
จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้เปนผูอันกุศล
มูลตักเตือนแลว นั่ง ณ อาสนะเดียว จักขาม
พนกระแส คือ ความสงสัยได
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พืชแมนอยแตเขาเอาหวานลงในเนื้อนา
ดี เมื่อฝนยังอุทกธารใหตกอยูโดยชอบ ผลยอม
ทําชาวนาใหยินดี แมฉันใด
พุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง
ไวนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมือ่ บุญเพิ่มอุทกธาร
ใหโดยชอบ ผลจักทําใหเรายินดี
เราเปนผูมีตนอันสงไปแลวเพื่อความเพียร
เปนผูสงบระงับ ไมมีอุปธิ กําหนดรูอาสวะทั้งปวง
แลว ยอมเปนผูไมมีอาสวะอยู
ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราไดทํากรรมใด ใน
กาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการสงพระพุทธเจาขามฟาก
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนขอ
พระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระตรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบตรณิยเถราปทาน
อรรถกถาตรณิยเถราปทาน
อปทานที่ ๘ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาตรณิยเถราปทาน
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ธรรมรุจิเถราปทานที่ ๙ (๔๘๙)
วาดวยผลแหงความพอใจในธรรม
[๗๙] ในเวลาที่พระพุทธเจาผูพิชิตมาร
พระนามวาทีปงกร ทรงพยากรณสุเมธดาบสวา
ในกัปจากกัปนี้ไปนับไมถวย ดาบสนี้จักเปน
พระพุทธเจา
พระมารดาบังเกิดเกลาของดาบสนี้จักทรง
พระนามวามายา พระบิดาจักทรงพระนามวา
สุทโธทนะ ดาบสนี้จักชื่อวาโคดม
ดาบสนีจ้ ักเริ่มตั้งความเพียรทําทุกกรกิรยิ า
แลว จักเปนพระสัมพุทธเจาผูมียศใหญ ตรัสรู
ที่ควงไมอัสสัตถพฤกษ
พระอุปติสสะและพระโกลิตะจักเปน
พระอัครสาวก ภิกษุอุปฏฐากชื่อวาอานนท จัก
บํารุงดาบสนี้ผูเปนพระพิชิตมาร
นางภิกษุณีชื่อวาเขมาและอุบลวรรณา
จักเปนอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและชาวเมืองอาฬวี
(ชื่อวา หัตถกะ) จักเปนอัครอุบาสก
นางขุชชุตตรา และนางนันทมาตา จัก
เปนอัครอุบาสิกา ไมโพธิ์ของนักปราชญผูนี้
เรียกวาอัสสตถพฤกษ
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มนุษยและเทวไดสดับพระดํารัสของ
พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ซึ่งจะหาใคร
เสมอเหมือนมิไดแลว ตางเปนผูเบิกบาน ประนมอัญชลีถวายนมัสการ
เวลานัน้ เราเปนมาณพชื่อวาเมฆะ เปน
นักศึกษา ไดสดับคําพยากรณอันประเสริฐของ
สุเมธดาบส พระมหามุนี
เราเปนผูคุนเคยในสุเมธดาบสผูเปนที่อยู
แหงกรุณา และไดบวชตามสุเมธดาบส ผูเปน
วีรบุรุษนั้น ผูออกบวชอยู
เปนผูสํารวมในพระปาติโมกขและ
อินทรีย ๕ เปนผูมอี าชีวะหมดจด มีสติ เปน
นักปราชญ กระทําตามคําสอนของพระพิชิตมาร
เราเปนอยูเชนนี้ ถูกปาปมิตรบางคน
ชักชวนในอนาจาร ถูกกําจัดจากหนทางอันชอบ
เปนผูตกอยูในอํานาจแหงวิตก ได
หลีกไปจากพระศาสนา ภายหลังถูกมิตรอัน
นาเกลียดนั้น ชักชวนใหฆามารดา
เรามีใจอันชั่วชาไดทําอนันตริยกรรมฆา
มารดา เราจุติจากอัตภาพนั้นแลวเกิดในอเวจี
มหานรกอันแสนทารุณ
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เราไปสูวินิบาตถึงความลําบากทองเที่ยว
ไปนาน ไมไดเปนสุเมธดาบสผูเปนนักปราชญ
ผูประเสริฐกวานระอีก
ในกัปนี้ เราเกิดเปนปลาติมิงคละ อยู
ในมหาสมุทร เราเห็นเรือในสาครจึงเขาไปเพื่อจะ
กิน
พวกพอคาเห็นเราก็กลัว ระลึกถึงพระพุทธเจาประเสริฐสุด เราไดยินเสียงกึกกองวา
โคตโม ที่พอคาเหลานั้นเปลงขึ้น
จึงนึกถึงสัญญาเกาขึ้นมาได ตอจากนั้น
ไดทํากาลกิริยา เกิดในสัญชาติพราหมณ ใน
สกุลอันมั่งคั่ง ณ พระนครสาวัตถี
เราชื่อวาธรรมรุจิ เปนคนเกียจบาป
กรรมทุกอยาง พออายุได ๗ ขวบ ก็ไดพบพระพุทธองคผูสองโลกใหโชติชวง
จึงไดไปยังพระมหาวิหารเชตวัน แลว
บวชเปนบรรพชิต เราเขาเฝาพระพุทธเจา ๓ ครั้ง
ตอคนหนึ่งกับวันหนึ่ง
ครั้งนั้น พระพุทธองคผูเปนมหามุนี
ทอดพระเนตรเห็นเราเขา จึงไดตรัสวา ดูกอ น
ธรรมรุจิ ทานจงระลึกถึงเรา ลําดับนั้น เราได
กราบทูลบุรพกรรมอยางแจมแจง กะพระพุทธเจา
วา
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เพราะปจจัยแหงความบริสุทธิ์ในปางกอน
ขาพระองคจึงมิไดพบพระองค ผูทรงพระลักษณะ
แหงบุญตั้งรอยเสียนาน วันนี้ ขาพระองคไดเห็น
แลวหนอ ขาพระองคเห็นพระสรีระของพระองค
อันหาสิ่งอะไรเปรียบมิได
ขาพระองคตามหาพระองคมานานนักแลว
ตัณหานี้ขาพระองคทําใหเหือดแหงไปโดยไม
เหลือดวยอินทรียสิ้นกาลนาน ขาพระองคชําระ
นิพพานใหหมดมลทินได โดยกาลนาน ขาแต
พระมหามุนี นัยนตาอันสําเร็จดวยญาณ ถึงความ
พรอมเพรียงแกพระองคได ก็สิ้นเวลานานนัก
ขาพระองคพินาศไปเสียในระหวาง อีกเปนเวลา
นาน วันนี้ไดสมาคมกับพระองคอีก ขาแตพระโคดม กรรมที่ขาพระองคไดทําไว จะไมพินาศไป
เลย.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระธรรมรุจิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบธรรมรุจิเถราปทาน
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๔๘๙. อรรถกถาธรรมรุจิเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา ตทาห มาณโว อาสึ ความวา สุเมธบัณฑิตไดรับพยากรณ
จากสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาทีปงกรในกาลใดในกาลนั้นเรา
ชื่อวา เมฆะ เปนพราหมณหนุมบวชเปนฤาษีรวมกับสุเมธดาบส ศึกษาใน
สิกขาบททั้งหลายจบแลวคลุกคลีกับเพื่อนชั่วบางคนเขา เพราะโทษที่คลุกคลีสมาคมกันจึงตกไปในอํานาจแหงวิตกที่ลามกเปนตน ดวยกรรมคือการ
ฆามารดา จึงไดเสวยทุกขอันเนื่องดวยเปลวไฟเปนตนในนรก จุจิจากอัตภาพ
นั้นแลว ไดบังเกิดเปนปลาใหญชื่อ ติมิงคละ ในมหาสมุทร มีความประสงค
จะกลืนเรือใหญที่แลนไปในทามกลางมหาสมุทร จึงไดวายไป พวกพอคา
เห็นเราเขาจึงกลัวรองเสียงดังวา โอ พระผูมีพระภาคเจาโคดม ลําดับนั้น
ดวยอํานาจวาสนาที่ไดอบรมมาในกาลกอน ปลาใหญจึงเกิดความเคารพใน
พระพุทธเจา จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณที่สมบูรณ
ดวยสมบัติในกรุงสาวัตถี มีศรัทธาเลือ่ มใส ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ
ศาสดาแลวบวช ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ ไดไปสูที่บํารุง
วันละ ๓ ครัง้ ระลึกถึงไหวอยู ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกะ
เราวา เปนผูยินดีในธรรมไดนาน. ลําดับนั้น พระเถระรูปนัน้ กลาวชมเชย
ดวยคาถาเปนตนวา สุจิร สตปฺุญลกฺขณ ผูทรงพระลักษณะแหงบุญตั้งรอย
เสียนานดังนี้ ขาแตพระโคดมผูทรงพระลักษณะแหงบุญตั้งรอยผูเจริญ. บทวา
ปติปุพฺเพน วิสุทฺธปจฺจย ความวา ขาพเจามิไดพบเห็นทานผูมีปจจัยสมภารที่
บําเพ็ญมาจนบริบูรณ ณ บาทมูลของพระพุทธเจาทีปงกรในกาลกอนเสียนาน
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แสนนาน. บทวา อหมชฺช สุเปกขน ความวา ในวันนี้นี่เอง ขาพเจาได
พบเห็นแลวหนอ ซึ่งพระโคตรผูมีพระสรีระอันปราศจากอุปมา นับวาเปนการ
เห็นดวยดี หรือเปนการเห็นที่งาม. บทวา สุจิร วิหตตโม มยา ความวา
พระองคทรงกําจัดความมืดไดแลวโดยพิเศษ คือทรงกําจัดโมหะไดแลว แม
ขาพระองค ก็ไดชมเชยแลวเปนอยางดีตลอดกาลนาน. บทวา สุจิรกฺเขน
นที วิโสสิตา ความวา แมน้ําคือตัณหานี้ ซึ่งขาพระองครักษาคุมครองมา
เปนอยางดี ไดใหเหือดแหงไปโดยพิเศษแลว คือพระองคทําใหไมสมควร
จะเกิดไดอีก. บทวา สุจริ  อมล วิโสธิต ความวา ขาพระองคชําระพระนิพพาน
ใหหมดจดไดโดยกาลนาน คือพระองคทําใหขาพระองคไดบรรลุแลว. บทวา
นยน าณมย มหามุเน จิรากาลสมงฺคิโต ความวา ขาแตพระมหามุนีคือ
พระมหาสมณะ นัยนตาอันสําเร็จดวยญาณ ถึงความพรอมเพรียงกับพระองค
ได ก็สิ้นเวลานานนักหนา. บทวา อวินฏโ ปุนรนฺตร ความวา ขาพระองค
ไดพินาศ คือเสื่อมเสียไปในระหวางภพ คือในทามกลางอีกเปนเวลานาน.
บทวา ปุนรชฺชสมาคโต ตฺยา ความวา วันนี้ คือในเวลานี้ขาพระองคได
มาสมาคมกับพระองค เปนอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง. บทวา น หิ นสฺสนฺติ
กตานิ โคตม ความวา ขาแตพระโคดม คือ พระสัพพัญูพุทธเจา กรรมมี
การสมาคมเปนตน ที่ขาพระองคไดทํารวมกับพระองคจะไมพินาศไป จน
กวาจะดับขันธปรินิพพาน จึงจักไมมี. คําที่เหลือ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาธัมมรุจิเถราปทาน
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สาลมัณฑปยเถราปทานที่ ๑๐ (๔๙๐)
[๘๐] เราเขาไปสูปารัง สรางอาศรมอยาง
สวยงาม มุงบังดวยดอกรัง ครัง้ นั้นเราอยูในปา
ก็พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภูเกอัครบุคคล ตรัสรูดวยพระองคเอง พระนามวา ปยทัสสี
ทรงประสงคความสงัด จึงไดเสด็จเขาสูปารัง
เราออกจากอาศรมไปปาเที่ยวแสวงหามูล
ผลาผลในปา ณ เวลานั้น
ณ ทีน่ ั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวา ปยทัสสี ผูม ีพระยศใหญ ประทับนัง่ เขา
สมาบัติรุงโรจนอยูในปาใหญ
เราปกเสา ๔ เสา ทําปะรําอยางเรียบรอย
แลวเอาดอกรังมุงเหนือพระพุทธเจา เราทรงปะรํา
ซึ่งมุงดวยดอกรังไว ๗ วัน ยังจิตใหเลื่อมใสใน
กรรมนัน้ ไดถวายบังคมพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด
สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเจาผูอุดมบุรุษ
เสด็จออกจากสมาธิประทับนั่งทอดพระเนตรดู
เพียงชัว่ แอก
สาวกของพระศาสดาพระนามวา ปยทัสสี
ชื่อวา วรุณ กับพระอรหันตขีณาสพแสนองคได
มาเฝาพระศาสดาผูนําชั้นพิเศษ
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สวนพระผูมีพระภาคเจาพิชิตมารพระนามวาปยทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวา
นรชน ประทับนั่งในทามกลางพระภิกษุสงฆแลว
ไดทรงกระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ
พระอนุรุทธเถระ ผูอุปฏฐาก ของพระศาสดาพระนามวา ปยทัสสี หมจีวรเฉวียงบาขาง
หนึ่งแลว ไดทูลถามพระมหามุนีวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา อะไรเลาหนอ
เปนเหตุใหพระศาสดาทรงแยมพระสรวลให
ปรากฏ เพราะเมื่อเหตุ พระศาสดาจึงทรงแยม
พระสรวลใหปรากฏ.
พระศาสดาตรัสวา มาณพใดทรงปะรําที่
มุงดวยดอกไมไวตลอด ๗ วัน เรานึกถึงกรรม
ของมาณพนั้น จึงไดทําการยิ้มแยมใหปรากฏ
เราไมพิจารณาเห็นชองทางที่ไมควรที่บุญ
จะไมใหผล ชองทางที่ควรในเทวโลกหรือมนุษยโลก ยอมไมระงับไปเลย
เขาผูเพียบพรอมดวยบุญกรรมอยูใน
เทวโลกมีบริษัทเทาใด บริษัทเทานั้นจักถูกมุงบัง
ดวยดอกรัง เขาเปนผูประกอบดวยบุญกรรม จัก
รื่นเริงอยูในเทวโลกนั้น ดวยการฟอน การขับ
การประโคม อันเปนทิพยในกาลนั้นทุกเมื่อ
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บริษัทของเขาประมาณเทาที่มี จักมี
กลิ่นหอมฟุง และฝนดอกรังจักตกลงทั่วไปใน
ขณะนัน้ มาณพนี้จุติจากเทวโลกแลว จักมาสู
ความเปนมนุษย แมในมนุษยโลกนี้หลังคาดอกรัง
ก็จักทรงอยูตลอดกาลทั้งปวง
ณ มนุษยโลกนี้การฟอนและการขับ ที่
ประกอบดวยกังสดาล จักแวดลอมมาณพนี้อยู
เปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
และเมือ่ พระอาทิตยอุทัย ฝนดอกรังที่
บุญกรรมปรุงแตงแลว จักตกลงทุกเวลา
ในกัปที่ ๑,๘๐๐ พระศาสดาพระนาม
โคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จัก
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก
มาณพนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต
จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะ
นิพพาน
เมื่อเขาตรัสรูธรรมอยู จักมีหลังคา
ดอกรัง เมื่อถูกทําฌาปนกิจอยูบนเชิงตะกอน ที่
เชิงตะกอนนั้น ก็จักมีหลังคาดอกรัง.
พระมหามุนีพระนามวา ปยทัสสี ทรง
พยากรณวาแลว ทรงแสดงธรรมแกบริษัท ให
อิม่ หนําดวยฝนคือธรรม
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เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกในหมู
เทวดา ๒๐ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง
เราออกจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้
ไดความสุขอันไพบูลย แมในมนุษยโลกนี้ ก็มี
หลังคาดอกรัง นี้เปนผลแหงการถวายปะรํา
นี้เปนความเกิดครั้งหลังของเรา ภพ
สุดทายกําลังเปนไป แมในภพนี้หลังคาดอกรัง
ก็จักมีตลอดกาลทั้งปวง
เรายังพระมหามุนพี ระนามวา โคดม ผู
ประเสริฐกวาศากยราชใหทรงยินดีได ละความ
มีชัยและความปราชัยเสียแลว บรรลุถึงฐานะที่
ไมหวั่นไหว
ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราไดบูชาพระพุทธเจา
ดวยพุทธบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระสาลมัณฑปยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสาลมัณฑปยเถราปทาน
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อรรถกถาสาลมัณฑปยเถราปทาน
อปทานที่ ๑๐ มีเนื้อความพอที่จะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาปงสุกูลวรรคที่ ๔๙
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปงสุกูลสัญญกเถราปทาน ๒. พุทธสัญญกเถราปทาน ๓.
ภิสทายกเถราปทาน ๔. ญาณถวิกเถราปทาน ๕. จันทนมาลิยเถราปทาน
๖. ธาตุปูชกเถราปทาน ๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน ๘. ตรณิยเถราปทาน
๙. ธัมมรุจิเถราปทาน ๑๐. สาลมัณฑปยเถราปทาน.
มีคาถาคํานวณได ๒๑๙ คาถา.
จบปงสุกูลวรรคที่ ๔๙
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กิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐
ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๔๙๑)
วาดวยผลแหงการถวายดอกกระดึงทอง
[๘๑] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก
ธุลีพระนามวา วิปสสี ผูเปนนายกของโลก โชติ
ชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งที่ซอกเขา
เราเก็บดอกกระดึงทอง ๓ ดอก มาบูชา
ครั้นบูชาพระสัมพุทธเจาแลว เดินบายหนาไป
ทางทิศทักษิณ
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยการ
ตั้งเจตาจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน
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ปงสุกุลปูชกเถราปทานที่ ๒
วาดวยผลแหงการบูชาบังสุกุล
[๘๒] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มี
ภูเขาลูกหนึ่งชื่ออุทัพพละที่ภูเขานั้น เราไดเห็น
ผาบังสุกุลหอยอยูบนยอดไมครั้งนั้น เราราเริง
มีจิตยินดี เลือกเก็บเอกดอกกระดึงทอง ๓ ดอก
มาบูชาผาบังสุกุลจีวร
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวและดวยการครั้ง
เจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงส
ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราไดทาํ กรรมใด
ในกาลนั้น เพราะบูชาธงชัยแหงพระอรหันต
เราไมรูจักทุคติเลย
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปงสุกูลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบปงสุกูลปูชกเถราปทาน
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โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๔๙๓)
วาดวยผลแหงการบูชาบังสุกุล
[๘๓] เมื่อกอน เรากับบิดาและปู เปน
คนทํางานในปา เลีย้ งชีพดวยฆาปศุสัตว
กุศลกรรมของเราไมมี
พระผูนาํ ชั้นเยี่ยมของโลกพระนามวา
ติสสะ ผูมีพระปญญาจักษุ ทรงแสดงรอยพระบาท
๓ รอยไวใกลที่อยูของเรา ดวยทรงพระอนุเคราะห
เราเห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามวา ติสสะ ที่ทรงเหยียบไว เปนผูราเริง มีจิต
บันเทิง ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท
เราเห็นตนหงอนไกงอกงามอยูมดี อกบาน
จึงเก็บใสผอบมาบูชารอยพระบาทอันประเสริฐ
สุด
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือเปนเทวดาหรือ
มนุษยในกําเนิดนั้น ๆ เรามีผิวพรรณเหมือนดอก
หงอนไก มีรัศมีซานออกจากตัว
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ในกัปที่ ๙๒ แตกปั นี้ เราไดทํากรรมใด
ในกาลนั้น ดวยกรรมนัน้ เราไมรจู ักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระพุทธบาท
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบโกรัณฑปุปผิยเถราปทาน
กิงสุกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๔๙๔)
วาดวยผลแหงการถาวายดอกทองกวาว
[๘๔] เราเห็นตนทองกวาวมีดอก จึง
ประนมกรอัญชลี นึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด แลวบูชาในอากาศ
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค
ชัน้ ดาวดึงส
ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดทํากรรมใด
ในกาลนั้น ดวยกรรมนัน้ เราไมรจู ักทุคติเลย
นีเ้ ปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระกิงสุกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบกิงสุกปุปผิยเถราปทาน
อุปฑฒทุสสทายกเถราปทานที่ ๕ (๔๙๕)
วาดวยผลแหงการถวายผาครึ่งผืน
[๘๕] ครั้งนั้น สาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ชื่อวา สุชาตะ แสวง
หาผาบังสุกุลอยูที่กองหยากเยื่อใกลทางรถ
เราเปนลูกจางของคนอื่นอยูในพระนคร
หงสาวดี ไดถวายผาครึ่งผืนแลวอภิวาทดวยเศียร
เกลา
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และดวยการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชนั้ ดาวดึงส
เราเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๓๓ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๗
ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณนานับมิได เพราะถวายผาครึ่งผืนเปน
ทาน
เราเปนผูไมมีภัยแตไหน เบิกบานอยู
ทุกวันนี้เราปรารถนา ก็พึงเอาผาเปลือกไมคลุม
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แผนดินนี้พรอมทั้งปาและภูเขาได นี้เปนผลแหง
ผาครึ่งผืน
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดใหทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้
เปนผลแหงผาครึ่งผืน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอปฑฒทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบอุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน

ฆตมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ (๔๙๖)
วาดวยผลแหงการถวายกากเปรียง
[๘๖] เราเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูทรง
พระดําริดี เชษฐบุรษุ ของโลกประเสริฐกวานรชน
เสด็จเขาปาใหญประชวรดวยพระโรคลม
จึงทําจิตใหเลื่อมใสนํากากเปรียงเขาไป
ถวาย เพราะกุศลกรรมอันเราไดทําและสั่งสมไว.
แมนา้ํ ชื่อวา ภาคีรถีนี้ และมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ยอมสําเร็จเปนเปรียงแกเรา
และแผนดินอันกวางใหญจะนับประมาณ
มิไดนี้ ดังจะรูความดําริของเรา ยอมกลายเปน

น้ําผึ้งและน้ําตาลกรวด
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พฤกษชาติที่งอกงามอยูบนแผนดินซึ่งมี
อยูทั่วทั้งสี่ทิศนี้ ดังจะรูความดําริของเรา ยอม
กลายเปนตนกัลปพฤกษไป
เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๕๐ ครั้งไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๑ ครัง้
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดย
คณนานับมิได
ในกัปที่ ๙๔ แตกปั นี้ เราไดใหทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงกากเปรียง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระฆตมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบฆตมัณฑทายกเถราปทาน
อุทกทายกเถราปทานที่ ๗ (๔๙๗)
วาดวยผลแหงการถวายน้ําดื่ม
[๘๗] เรามีจิตเลื่อนใสมีใจโสมนัส ใน
ภิกษุสงฆผูยอดเยี่ยมของพระพุทธเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ จึงไดตักน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม
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ในเวลาที่เราจะตองการน้ํา จะเปนยอด
ภูเขา ยอดไมในอากาศ หรือพื้นดิน น้ํายอม
เกิดแกเราทันที
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดใหทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุทกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอุทกทายกเถราปทาน
ปุฬินถูปยเถราปทานที่ ๘ (๔๙๔)
วาดวยผลแหงการกอเจดียทราย
[๘๘] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขา
ลูกหนึ่งชื่อวา ยมกะ เราไดทําอาศรมสรางบรรณ
ศาลาไวที่ภูเขานั้น เราเปนชฎิลผูมีตบะใหญ มี
นามชื่อวา นารทะ ศิษย ๔ หมื่นคนบํารุงเรา
ครั้งนั้น เราเปนผูหลีกออกเรนอยู คิด
อยางนี้วา มหาชนบูชาเรา เราไมบูชาอะไร ๆ
เลย
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ผูที่จะกลาวสั่งสอนเราก็ไมมี ใคร ๆ ที่
จะตักเตือนเราก็ไมมีอ เราไมมีอาจารยและอุปชฌาย
อยูใ นปา
ศิษยผภู ักดีพึงบํารุงเราก็ไมมี ความเปน
อาจารยเชนนั้นของเราไมมี การอยูในปาจึงไมมี
ประโยชน
สิ่งที่ควรบูชา เราควรแสวงหา สิ่งที่ควร
เคารพก็ควรแสวงหาเหมือนกัน เราจักชื่อวาเปน
ผูมีที่พงึ พํานักอยู ใคร ๆ จักไมตเิ ราได
ในที่ไมไกลอาศรมของเรา มีแมน้ําซึ่ง
มีชายหาด มีทาน้ําราบเรียบ นารืน่ รมยใจ เกลื่อน
ไปดวยทรายที่ขาวสะอาด ครั้งนัน้ เราไดไปยัง
แมน้ําชือ่ วา อมริกา ตะลอมเอาทรายมากอเปน
เจดียทราย
พระสถูปของพระสัมพุทธเจาผูทําที่สุด
ภพ เปนมุนี ที่ไดมีแลว เปนเชนนี้ เราไดทํา
สถูปนั้นใหเปนนิมติ
เรากอพระสถูปที่หาดทรายแลวปดทอง
แลวเอาดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชา
เราเปนผูมีความอิม่ ใจ ประนมกรอัญชลี
นมัสการทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ไหวพระเจดียทราย
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เหมือนถวายบังคมพระสัมพุทธเจาในที่เฉพาะพระ
พักตร ฉะนั้น
ในเวลาที่กิเลสและความตรึกเกี่ยวดวย
กามเกิดขึ้น เรายอมนึกถึง เพงดูพระสถูปที่ได
ทําไว เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจาผูนําสัตว
ออกจากที่กันดาร ผูนําชั้นพิเศษ ตักเตือนตนวา
ทานควรระวังกิเลสไว แนะทานผูนิรทุกข การ
ยังกิเลสใหเกิดขึ้นไมสมควรแกทา น
ครั้งนั้น เมื่อเราคํานึงถึงพระสถูป ยอม
เกิดความเคารพขึ้นพรอมกัน เราบรรเทาวิตกที่
นาเกลียดเสียได เปรียบเหมือนชางตัวประเสริฐ
ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน ฉะนัน้
เราประพฤติอยูเชนนี้ไดถูกพระยามัจจุราชย่ํายี เราทํากาลกิริยา ณ ที่นนั้ แลว ไดไป
ยังพรหมโลก
เราอยูในพรหมโลกนั้นตราบเทาหมดอายุ
แลวมาบังเกิดในไตรทิพย ไดเปนจอมเทวดา
เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๘๐ ครั้ง
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง และ
ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนา
นับมิได
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เราไดเสวยผลของดอกกระดึงทองเหลา
นั้น ดอกกระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอกแวดลอมเรา
ทุกภพ
เพราะเราเปนผูบําเรอพระสถูปฝุนละออง
ยอมไมติดที่ตัวเรา เหงื่อไมไหล เรามีรัศมีซา น
ออกจากตัว
โอ พระสถูปเราไดสรางไวดีแลว แมน้ํา
อมริกา เราไดเห็นหมดแลว เราไดบรรลุบทอันไม
หวั่นไหว
ก็เพราะไดกอพระสถูปทราย อันสัตวผู
ปรารถนาจะกระทํากุศลควรเปนผูยึดเอาสิ่งที่เปน
สาระ ไมใชเปนดวยเขตหรือไมใชเขต ความ
ปฏิบัตินั่นเองเปนสาระ
บุรุษผูม ีกําลัง มีความอุตสาหะที่จะขาม
ทะเลหลวง พึงถือเอาทอนไมเหล็ก วิ่งไปสูท ะเล
หลวง ดวยคิดวา
เราอาศัยไมนี้จักขามทะเลหลวงไปได
นรชนพึงขามทะเลหลวงไปดวยความเพียรอุตสาหะ
แมฉันใด
เราก็ฉนั นั้นเหมือนกัน อาศัยกรรมเล็ก ๆ
นอย ๆ ที่ไดทําไวแลว จึงขามพนสงสารไปได
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เมื่อถึงภพสุดทาย เราอันกุศลมูลตักเตือน
แลวเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอันมั่งคั่ง ใน
พระนครสาวัตถี
มารดาบิดาของเรา เปนคนมีศรัทธา
นับถือพระพุทธเจา ทานทั้งสองนี้ เปนผูฟง
ทิฏฐิธรรมแลว ประพฤติตามคําสอน
ทานทั้งถือเอาผาลาดสีขาว มีเนื้อ
ออนมาที่ตนโพธิ์ ไดทําพระสถูปทองนมัสการใน
ที่เฉพาะพระพักตรแหงพระศากยบุตร ทุกเย็นเชา
ในวันอุโบสถ ทานทั้งสองนําเอาพระสถูปทองออก กลาวสรรเสริญคุณพระพุทธเจา
ยับยั้งอยูตลอด ๓ ยาม เราไดเห็นพระสถูปเสมอ
จึงจะระลึกถึงเจดียทรายขึ้นได นั่งบนอาสนะ
เดียว ไดบรรลุอรหัตแลว.
จบภาณวารที่ ๒๒
เราแสวงหาพระพุทธเจาผูเปนนักปราชญนั้น
อยู ไดเห็นพระธรรมเสนาบดี จึงออกจากเรือน
บรรพชาในสํานักของทาน
เราไดบรรลุอรหัตแตอายุ ๗ ขวบ พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ ทรงทราบถึงคุณวิเศษ
ของเราจึงใหเราอุปสมบท
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เรามีการกระทําอันบริบูรณดีแลว แต
ยังเปนทารกอยูทีเดียว ทุกวันนี้กิจที่ควรทําใน
ศาสนาของพระศากยบุตร เราทําเสร็จแลว
ขาแตพระฤาษีผูมคี วามเพียรใหญ สาวก
ของพระองคเปนผูลวงพนเวรภัยทุกอยาง ลวงพน
ความเกี่ยวของทั้งปวง นี้เปนผลแหงพระสถูปทอง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปุฬินถูปยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบปุฬนิ ถูปยเถราปทาน
นฬกุฏกิ ทายกเถราปทานที่ ๙ (๔๙๙)
วาดวยผลแหงการสรางกุฏิไมออ
[๘๙] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขา
ลูกหนึ่งชื่อหาริกะ ครั้งนั้นพระสยัมภูพระนามวา
นารทะ ประทับอยูใกลตน
เราทําเรือนไมออแลวมุงดวยหญา เราได
ชําระทีจ่ งกรมถวายพระสยัมภู
ดวยกรรมที่ไดทําดีแลว และดวยการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงส
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ณ ดาวดึงสนั้น วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน
กวาง ๓๐ โยชน อันบุญกรรมเนรมิตขึ้นอยางสวย
งาม เพราะกุฎีไมออ
เรารืน่ รมยอยูในเทวโลก ๑๔ กัป ได
เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๗๑ ครั้ง
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง และ
ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนา
นับไมถวน
เราขึน้ ปราสาทคือธรรมแลว เขาสูเรือน
อันวางเปลา อยูในศาสนาของพระศากยบุตรตาม
ปรารถนา
ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดทํากรรมใด
ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงกุฎีไมออ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนฬกุฏิกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบนฬกุฏกิ ทายกเถราปทาน
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ปยาลผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๕๐๐)
วาดวยผลแหงการถวายลูกมะหาด
[๙๐] เมื่อกอนเราเปนพรานเนื้อ ครั้งนั้น
เราเที่ยวอยูในปาใหญ ไดเห็นพระพุทธเจาผู
ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมทั้งปวง
เราเลื่อมใส ไดเอาผลมะหาดมาถวาย
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนเขตแหงบุญ ผู
แกลวกลา ดวยมือทัง้ สองของตน
ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดถวายผลไม
ใด ในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระปยาลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบปยาลผลทายกเถราปทาน
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ตีณกิ ิงกณิปุปผิยเถราปทาน ๒. ปงสุกูลปูชกเถราปทาน
๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน ๕. อุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน ๖. ฆตมัณทายกเถราปทาน ๗. อุทกทายกเถราปทาน
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๘. ปุฬินถูปยเถราปทาน ๙. นฬกุฏทิ ายกเถราปทาน ๑๐. ปยาลผลทายก
เถราปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาไว ๑๐๙ คาถา
จบกิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐
และรวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ
๑. เมตเตยยวรรค ๒. ภัททาลิวรรค ๓. สกิงสัมมัชชกวรรค
๔. เอกวิหาริวรรค ๕. วิเภทกิวรรค ๖. ชคติวรรค ๗. สาลปุปผิยวรรค๘. นฬมาลิวรรค ๙. ปงสุกูลวรรค ๑๐. กิงกณิปปผวรรค.
มีคาถา ๑,๔๘๒ คาถา
จบหมวด ๑๐ แหงเมตเตยวรรค
จบหมวด ๑๐๐ ที่ ๕
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กณิการวรรคที่ ๕๑
ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๕๐๑)
วาดวยผลแหงการถวายดอกกรรณิการ
[๙๑] พระสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ
มีพระมหาปุริสลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
พระองคทรงประสงคความสงัด จงเสด็จไปปา
หิมพานต
พระมุนีผูมีเลิศ ประกอบดวยพระกรุณา
เปนอุดมบุรษุ เสด็จถึงปาหิมพานตแลว ประทับ
นั่งขัดสมาธิ
ครั้งนัน้ เราเปนวิทยาธรสัญจรไปใน
อากาศ เราถือตรีศูลซึ่งกระทําไวดีแลวเหาะไปใน
อัมพร
พระพุทธเจาสองสวางอยูในปา เหมือน
ไฟบนยอดภูเขา เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ
และเหมือนตนพระยารังที่มีดอกบานฉะนั้น
เราออกจากปาเหาะไปตามพระรัศมีพระพุทธเจาเห็นคลายกับสีของไฟที่ไหมออ ยังจิต
ใหเลื่อมใส
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เราเลือกเก็บดอกไมอยู ไดเห็นดอกกรรณิการที่มีกลิ่นหอมจึงเก็บเอา ๓ ดอก บูชา
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา ครั้งนั้น
ดอกไมของเราทั้ง ๓ ดอกเอาขัว้ ขึ้นเอากลีบลงทํา
เปนเงา (บัง) แดพระศาสดา
ดวยกรรมที่ไดทําไวดีแลวนั้น และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐
โยชน อันบุญกรรมทําใหอยางสวยงามในดาวดึงส
นั้น ปรากฏชื่อวา กรรณิการ แลงธนูตั้งพัน ลูก
คลีหนัง ๗ ลูก คนถือธงสําเร็จดวยสีเขียวใบไม
หิ้งแขวนตั้งแสน ปรากฏในปราสาทของเรา
บัลลังกสําเร็จดวยทองก็มี สําเร็จดวย
แกวมณีก็มี สําเร็จดวยแกวทับทิมก็มี สําเร็จ
ดวยแกวผลึกก็มี ตามแตจะตองการปรารถนา
ที่นอนมีคามากยัดดวยนุน มีผา ลาดลาย
รูปสัตวตางๆ มีราชสีหเปนตน ผาลาดมีชายเดียว
มีหมอนพรอม ปรากฏวามีอยูในปราสาทของเรา
ในเวลาที่เราปรารถนาจะออกจากภพเที่ยว
จาริกไปในเทวโลก ยอมเปนผูอนั หมูเทวดาแวดลอมไป
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เราสถิตอยูภายใตดอกไม เบื้องบนเรามี
ดอกไมเปนเครื่องกําบัง สถานที่โดยรอบรอย
โยชน ถูกคลุมดวยดอกกรรณิการ
นักดนตรี ๖ หมื่นบํารุงเราทั้งเชาและเย็น
ไมเกียจคราน แวดลอมเราเปนนิตย ตลอดคืน
ตลอดวัน
เรารื่นรมยดวยการฟอน การขับและ
ดวยกังสดาล เครื่องประโคม เปนผูมักมากดวย
กาม บันเทิงอยูดวยความยินดีในการเลน
ครั้งนัน้ เราบริโภคและดื่มในวิมานนั้น
บันเทิงอยูในไตรทศ เราพรอมดวยหมูนางเทพ
อัปสร บันเทิงอยูในวิมานอันสูงสุด
เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐๐
ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
โดยคณานับมิได เมือ่ เรายังทองเที่ยวอยูในภพ
นอยภพใหญ ยอมไดโภคทรัพยมากมาย ความ
บกพรองในโภคทรัพย ไมมีแกเราเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา
เราทองเที่ยวอยูในสองภพคือ ในความ
เปนเทวดาและในความเปนมนุษย คติอื่นไมรูจัก
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
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เราเกิดในสองสกุล คือ ในสกุลกษัตริย
หรือสกุลพราหมณ ยอมไมเกิดในสกุลอันต่ําทราม
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ยานชาง ยานมา และวอคานหาม นี้เรา
ไดทุกสิ่งทุกอยางทีเดียว นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
หมูทาส หมูทาส และนารีที่ประดับ
ประดาแลว เราไดทกุ อยางทีเดียว นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา
ผาแพร ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผา
ฝาย เราไดทุกชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรสอันเลิศ
ใหม ๆ เราไดทุกชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
คําวา เชิญเคี้ยวสิ่งนี้ เชิญบริโภคสิ่งนี้
เชิญนอนบนที่นอนนี้ เราไดทั้งนั้น นี้เปนผลแหง
เราเปนผูอันเขาบูชาในที่ทุกสถาน เรา
มียศใหญยิ่ง มีศักดิใ์ หญ มีบริษัทไมแตกแยก
ทุกเมื่อ เราเปนผูอุดมกวาหมูญาติ นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา
เราไมรูจักหนาว ไมรูจักรอน ไมมีความ
กระวนกระวาย อนึง่ ทุกขทางจิตยอมไมมีในหทัย
ของเราเลย
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เราเปนผูมีผิวพรรณดังทองคํา เที่ยวไป
ในภพนอยภพใหญ ความเปนผูมีวรรณะผิดแผก
ไป เราไมรูจักเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จึงจุติจาก
เทวโลก มาเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอัน
มั่งคั่ง ในพระนครสาวัตถี
ละกามคุณ ๕ ออกบวชเปนบรรพชิต
เรามีอายุได ๗ ขวบแตกําเนิ ไดบรรลุอรหัต
พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ ทรง
ทราบถึงคุณของ เรา จึงรับสัง่ ใหเราอุปสมบท
เรายังหนุม ก็ควรบูชา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ทิพยจักษุของเราบริสุทธิ์ เราฉลาดใน
สมาธิ ถึงความบริบูรณแหงอภิญญา นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา
เราบรรลุปฏิสัมภิทา ฉลาดหลักแหลม
ในอิทธิบาท ถึงความบริบูรณในพระสัทธรรม นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา
ในกัปที่ ๓ หมื่น เราไดบูชาพระพุทธเจา
ใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . .คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระตีณิกณิการปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบตีณิกณิการปุปผิยเถราปทาน
เอกปตตทายกเถราปทานที่ ๒ (๕๐๒)
วาดวยผลแหงการถวายบาตร
[๙๒] ขาพระองคเปนชางหมออยูใน
พระนครหังสวดี ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลี มีโอฆะอันขามไดแลว ไมมีอาสวะ
ขาพระองคไดถวายบาตรดินที่ทําดีแลว
แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ครั้นถวายบาตร
แดพระผูมีพระภาคเจาผูตรงผูคงที่แลว
เมือ่ ขาพระองคเกิดในภพ ยอมไดภาชนะ
ทองและจานที่ทําดวยเงิน ทําดวยทอง และทํา
ดวยแกวมณี
ขาพระองคบริโภคในถาด นี้เปนผลแหง
บุญกรรม ขาพระองคเปนผูเลิศกวาชนทั้งหลาย
โดยยศ
พืชแมถึงนอย แตหวานลงในนาดี เมื่อฝน
ยังทอธารใหตกลงทั่วโดยชอบ ผลยอมยังชาวนา
ใหยินดีได ฉันใด
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การถวายบาตรนี้ก็ฉันนั้น ขาพระองค
ไดหวานลงในพุทธเขต เมือ่ ทอธารคือปติตกลง
อยู ผลจักทําขาพระองคใหยินดี
เขต คือ หมูและคณะมีประมาณเทาใด
ที่จะใหความสุขแกสรรพสัตว เสมอดวยพุทธเขต
ไมมีเลย
ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระสงฆ ขาแตพระองค
ผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาพระองคไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว ก็
เพราะไดถวายบาตรใบหนึ่ง
ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ ขาพระองคได
ถวายบาตรใดในกาลนั้น ดวยการถวายบาตรนั้น
ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายบาตร
ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .
คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเอกปตตทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบเอกปตตทายกเถราปทาน
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กาสุมาริกผลทายกเถราปทานที่ ๒ (๕๐๓)
วาดวยผลแหงการถวายผลมะรื่น
[๙๓] เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลี เชษฐบุรษุ ของโลกประเสริฐกวานรชน
โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งอยูที่
ซอกภูเขา
เรามีจติ เลื่อมใสมีใจโสมนัส ประนมกร
อัญชลีเหนือเศียรเกลา แลวเอาผลไมมะรื่น
ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกาสุมาริกผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้
ดวยประการฉะนี้แล.
จบกาสุมาริกผลทายกเถราปทาน
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อวฏผลิยเถราปทานที่ ๔ (๕๐๕)
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ
[๙๔] พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู ผูมี
พระรัศมีนับดวยพัน ไมทรงพายแพอะไร ๆ ทรง
ออกจากวิเวกแลว เสด็จออกโคจรบิณฑบาต
เราถือผลไมอยู ไดเห็นเขา เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอวฏผลิยเถราปทาน
จารผลิยเถราปทานที่ ๕ (๕๐๕)
วาดวยผลแหงการถวายผลมะมวงกะลอน
[๙๕] เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง
แดพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณเหมือน
ทองคําผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนิน
อยูใ นถนน
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ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรจู ัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจารผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบจารผลิยเถราปทาน
มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่ ๖ (๕๐๖)
วาดวยผลแหงการถวายผลมะงั่ว
[๙๖] เราไดเห็นสมเด็จพระโลกนายก
ผูโชติชวงเหมือนตนกรรณิการ รุงเรืองดังพระจันทรในวันเพ็ญ และเหมือนตนไมประจําทวีปที่
โพลงอยู
เราเลื่อมใส ไดเอาผลมะงั่วถวายแด
พระศาสดาผูเปนทักขิเณยยบุคคล เปนวีรบุรุษ
ดวยมือทั้งสองของตน
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมาตุลุงคผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบมาตุลุงคผลทายกเถราปทาน
อัชเชลผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๕๐๗)
วาดวยผลแหงการถวายผลรกฟา
[๙๗] ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาอชินะ ผูสมบูรณดวยจรณะ และเปนมุนี
ผูฉลาดในสมาธิ ประทับอยูในปาหิมพานต
เราเอามือประคองผลไมรกฟาซึ่งมีขนาด
เทาหมอถือรมใบไมแลวถวายแดพระศาสดา
ในกัปที่ ๙๔ แตกปั นี้เราไดถวายผลไมใด
ในกาลนั้น ดวยการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัชเชลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบอัชเชลผลทายกเถราปทาน
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อโมรผลิยเถราปทานที่ ๘ (๕๐๘)
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ
[๙๘] เราไดถวายผลไมโมระแดพระสัมพุทธเจา ผูมพี ระฉวีวรรณปานดังทองคํา ผูสมควร
รับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอโมรผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประ
การฉะนี้แล.
จบอโมรผลยเถราปทาน
ตาลผลิยเถราปทานที่ ๙ (๕๐๙)
วาดวยผลแหงการถวายผลตาล
[๙๙] พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภูพระนามวาสตรังสี ผูไมทรงพายแพอะไร ๆ เสด็จ
ออกจากที่สงัดแลวออกโคจรบิณฑบาต
เราถือผลไมอยู ไดเห็นเขา จงไดเขาไป
เฝาสมเด็จพระนราสภ เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส

ไดถวายผลตาล
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ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระตาลผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบตาลผลิยเถราปทาน

นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๕๑๐)
วาดวยผลแหงการถวายผลมะพราว
[๑๐๐] ครั้งนั้น เราเปนชาวสวน อยูใน
พระนครพันธุมดี ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลี กําลังเหาะอยูในอากาศ
เราไดเอาผลมะพราวถวายแดพระพุทธเจา
ผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ
ทําปติใหแกเรา ทรงนําความสุขมา
ใหในปจจุบัน ประทับยืนอยูในอากาศ ไดทรง
รับแลว
เรามีจิตผองใส ครั้นถวายผลมะพราวแด
พระพุทธเจาแลว ไดประสบปติอันไพบูลยและ
อุดมสุข รัตนะยอมบังเกิดแกเราผูเกิดในภพนั้น ๆ
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ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
ทิพยจักษุของเราสะอาดหมดจด เราเปนผู
ฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้
เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนาลิเกระผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบนาลิเกรผลทายกเถราปทาน
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ตีณิกิงกณิการปุปผิยเถราปทาน ๒. เอกปตตทายกเถราปทาน
๓. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน ๔. อวฏผลิยเถราปทาน ๕. จารผลิยเถราปทาน ๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน ๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน
๘. อโมรผลิยเถราปทาน 8. ตาลผลิยเถราปทาน ๑๐. นาลิเกรผลทายก
เถราปทาน
ในวรรคนี้ มีคาถาคํานวณได ๑๐๐ คาถาถวน.
จบกณิกาวรรคที่ ๕๑
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ผลทายกวรรคที่ ๕๒
กุรัญชิยผลทายกเถราปทานที่ ๑ (๕๑๑)
วาดวยผลแหงการถวายผลอัญชันขาว
[๑๐๐] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ
เที่ยวอยูในปา ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลส
ธุลี ทรงรูจบธรรมทั้งปวง
เราเลื่อมใสไดเอาผลอัญชันขาวถวายแด
พระพุทธเจา ผูประเสริฐสุดเปนเนื้อนาบุญ เปน
นักปราชญ ผูประเสริฐสุดเปนเนื้อนาบุญ เปน
นักปราชญ ดวยมือทั้งสองของตน
ในกัปนี้ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุรญ
ั ชิยผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบกุรัญชิยผลทายกเถราปทาน
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กปฏฐผลทายกเถราปทานที่ ๒ (๔๑๒)
วาดวยผลแหงการถวายผลมะขวิด
[๑๐๒] เราไดถวายผลมะขวิด แดพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณ ปานดังทองคํา ผู
สมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูใน
ถนน
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแตงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกปฏฐผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบกปฏฐผลทายกเถราปทาน
โกสุมพผลิยเถราปทานที่ ๓ (๔๑๓)
วาดวยผลแหงการถวายผลสะครอ
[๑๐๓] ในกาลนัน้ เราไดถวายผลสะครอ
แดพระนราสภผูประเสริฐกวาทวยเทพ งาม
เหมือนตนรกฟาขาว กําลังเสด็จดําเนินอยูใน

ถนน
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ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโกสุมพผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี.้
จบโกสุมพผลิยเถราปทาน
เกตกปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๕๑๔)
วาดวยผลแหงการถวายดอกเกด
[๑๐๔] พระพุทธเจาผูอุดมบุรษุ ประทับ
นั่งอยูที่ฝงแมน้ํามินตานที เราไดพบพระพุทธเจา
ผูปราศจากเกิดกิเลสธุลี เปนเอกอัครบุคคลพระทัย
ตั้งมั่นดี
ครั้งนั้น เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส
บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวยดอกเกด ซึ่ง
มีกลิ่นหอมเหมือนน้ําผึ้ง
ในกัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไม
ใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเกตกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบเกตกปุปผิยเถราปทาน

นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๕๑๕)
วาดวยผลแหงการถวายดอกกากะทิง
[๑๐๕] เราไดเอาดอกกากะทิงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งดัง
ทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนิน
อยูในถนน
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไม
ใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนาคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประประการนี้แล.
จบนาคปุปผิยเถราปทาน
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อัชชปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๕๑๖)
วาดวยผลแหงการถวายดอกรกฟา
[๑๐๖] ครั้งนั้น เราเปนกินนรอยูที่ใกล
ฝงแมน้ําจันทภาคา ไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจา
ผูปราศจากกิเลสธุลี ผูไมพายแพ
มีความเลื่อมใสโสมนัส และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางกินนรแลว ได
ไปสวรรคชั้นดาวดึงส
เราไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๓๖ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวย
ราชสมบัติอันใหญ ๑๐ ครั้ง
ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย
ทุกวันนี้ เราควรแกการบูชาในศาสนาของพระศากยบุตร
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระอัชชุนปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอัชชุนปุปผิยเถราปทาน

กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๕๑๗)
วาดวยผลแหงการถวายดอกอัญชันเขียว
[๑๐๗] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มี
ภูเขาลูกหนึ่งชือ่ วา อัจจละ พระพุทธเจาพระนามวา
สุทัสสนะ ประทับอยูที่ซอกเขา
เราถือดอกไมที่เกิดในปาหิมพานต เหาะ
ขึ้นอากาศที่นั้น เราไดเห็นพระพุทธเจาผูขาม
พนโอฆะ ไมมีอาสวะ
ครั้งนั้นเราถือเอาดอกอัญชันเขียวจบ
เหนือเศียรเกลาแลว บูชาแดพระสยัมภูพุทธเจา
ผูแสวงหาประโยชนใหญ
ในกัปที่ ๓ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไม
ใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุฏชปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประ
การฉะนี้แล.

จบกุฏชปุปผิยเถราปทาน
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โฆสสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๕๑๘)
วาดวยผลแหงความเลื่อมใสในเสียงแสดงธรรม
[๑๐๘] เมื่อกอน เราเปนพรานลาเนื้อ
เที่ยวอยูในไพรวัน อันสงัดเงียบ ไดพบพระ
พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี อันหมูเทวดาหอมลอม กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท
เราไดสดับธรรมอันไพเราะของพระพุทธเจาผูเผา
พันธุของโลกพระนามวา สิขี
เราจิตใหเลื่อมใสในพระสุรเสียง เรา
ยังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานผูไมมีบุคคล
เปรียบเสมอเหมือนแลว ขามพนภพที่ขามได
ยาก
ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดสัญญาใด
ในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในเสียง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ทราบวา ทานพระโฆสสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบโฆสสัญญกเถราปทาน
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สัพพผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๕๑๙)
วาดวยผลแหงการถวายผลไมตาง ๆ
[๑๐๙] ครั้งนั้น เราเปนพราหมณมีนาม
ชื่อวา วรุณะ เปนผูเรียนจบมนต ทิ้งบุตร ๑๐ คน
เขาไปกลางปา สรางอาศรมอยางสวยงาม สราง
บรรณศาลาจัดไวเปนหอง ๆ นารื่นรมยใจ อาศัย
อยูใ นปาใหม
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทรงรู
แจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา ทรงพระประสงคจะชวยเหลือเรา พระองคจึงไดเสด็จมายัง
อาศรมของเรา
พระรัศมีไดแผกวางใหญตลอดไพรสณฑ
ครั้งนั้น ปาใหญโพลงไปดวยพุทธานุภาพ เรา
เห็นปาฏิหาริยของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผู
คงที่ ไดเก็บเอาไปไมมาเย็บเปนกระทง แลวเอา
ผลไมใสจนเต็มหาบ เขาไปเฝาพระสัมมาพุทธเจาแลวไดถวายพรอมทั้งหาบ เพื่อทรง
อนุเคราะหเรา พระพุทธเจาไดตรัสแกเราวา
ทานจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เมื่อ
สงฆบริโภคแลว บุญจักมีแกทาน
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เราไดหาบผลไมไปถวายแกพระภิกษุสงฆ เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆแลว
ไดเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต
เปนผูประกอบดวยการฟอน การขับ
การประโคมอันเปนทิพย เสวยยศในสวรรคชั้น
ดุสิตนั้นโดยบุญกรรม เราเขาถึงกําเนินใด ๆ คือ
เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ เราไมมี
ความบกพรองในเรือ่ งโภคทรัพยเลย นี้เปนผล
แหงการถวายผลไม
เพราะไดถวายผลไมแดพระพุทธเจา เรา
จึงไดเปนใหญตลอดทวีปทั้ง ๔ พรอมดวยสมุทร
พรอมทั้งภูเขา ถึงฝูงนกมีเทาใดที่บินอยูในอากาศ
นกเหลานั้นก็ตกอยูในอํานาจของเรา นี้เปนผล
แหงการถวายผลไม
ยักษ ภูต รากษส กุมภัณฑและครุฑ
เทาที่มอี ยูในไพรสัณฑ ตางก็บํารุงบําเรอเรา ถึง
พวกเตา หมาไน ผึ้งและเหลือบยุง ก็ตกอยูใ น
อํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
แมเหลาสกุณปกษีมกี ําลังมากชื่อสุบรรณ
ก็นบั ถือเรา นี้ก็เปนผลแหงการถวายผลไม
ถึงพวกนาคที่มีอายุยืน มีฤทธิ์ มียศใหญ
ก็ตกอยูใ นอํานาจเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
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ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี
หมาปา หมาจิ้งจอก ก็อยูใ นอํานาจของเรา
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
ที่อยูในซากไมตายและหญา กับผูที่อยู
ในอากาศ ลวนนับถือเราทั้งหมด นี้เปนผลแหง
การถวายผลใหม
ธรรมที่เห็นไดยาก ละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่ง
พระศาสดาทรงประกาศไวดีแลว เราถูกตองแลว
อยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราถูกตองวิโมกข เปนผูไมมีอาสวะ
เปนผูมีความเพียรเผากิเลส และมีปญญารักษาตน
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเปนผูหนึ่งในจํานวนโอรสของพระพุทธเจาที่ดํารงอยูในผล สิ้นโทสะ มียศใหญ นี้
เปนผลแหงการถวายผลไม
เราถึงความบริบูรณในอภิญญา อันกุศล
มูลตักเตือน กําหนดรูอาสวะทั้งปวง เปนผูไมมี
อาสวะอยู
เราเปนผูหนึ่งในจํานวนพระโอรสของ
พระพุทธเจาที่ไดวิชชา ๓ บรรลุฤทธิ์ มียศใหญ
สมบูรณดวยทิพโสต
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ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสัพพผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสัพพผลทายกเถราปทาน

ปทุมธาริยเถราปทานที่ ๑๐ (๕๒๐)
วาดวยผลแหงการถวายดอกบัว
[๑๑๐] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีเขา
ลูกหนึ่งชือ่ โรมสะ ครั้งนั้น พระพุทธเจาพระนาม
วาอภิสมั ภวะ ประทับอยูกลางแจง
เราออกจากที่อยูไป ถือเอาดอกปทุมบูชา
เราถือดอกปทุมบูชาอยูหนึ่งวัน แลวจึงไดกลับที่
อยู
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระ
พุทธเจาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระปทุมธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบปทุมธาริยเถราปทาน
รวมอปทานในวรรคนี้ คือ
๑. กุรญ
ั ชิยผลทายกเถราปทาน ๒. กปฏฐผลทายกเถราปทาน
๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน ๔. เกตุกปุปผิยเถราปทาน ๕. นาคปุปผิยเถราปทาน ๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน ๗. กุฏชปุปผิยเถราปทาน
๘. โฆสสัญญกเถราปทาน ๙. สัพพผลทายกเถราปทาน ๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน
และในวรรคมีคาถาคํานวณได ๘๓ คาถา.
จบผลทายกวรรคที่ ๕๒
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ติณทายกวรรคที่ ๕๒
ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑ (๕๒๑)
วาดวยผลแหงการถวายหญาคา ๑
[๑๑๑] ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขา
ลูกหนึ่งชื่อวา ลัมพกะ ที่ภูเขาลัมพกะนั้น พระสัมมาพุทธเจาพระนามวา ติสสะ เสด็จจงกรม
อยูกลางแจง
เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ อยูใ นอรัญ
ราวปา ไดพบพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดกวาทวย
เทพ จึงไดถวายหญาคากําหนึ่งแดพระพุทธเจา เพื่อ
เปนที่ประทับนั่ง ครั้นแลวเรายังจิตใหเลื่อมใส
ถวายบังคมพระสัมมาพุทธเจาแลว บายหนา
กลับทางทิศอุดร
เราเดินไปไมนาน ก็ถูกราชสีหฆา เรา
เปนผูถูกราชสีหฆาตายในที่นั้นนั่นเอง เราไดทํา
อาสันนกรรม ณ ทีใ่ กลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ไมมีอาสวะ เราไดไปยังเทวโลก เหมือนลูกศรที่
พนจากแลง ฉะนั้น
ปราสาทในเทวโลกนั้น ซึ่งบุญกรรม
เนรมิตให เปนของงดงามมีแลงธนูตั้งพัน มี
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ลูกหนังเปนจํานวนรอย มีธงประจําปราสาทเปน
สีเขียว
รัศมีของปราสาทนั้นแผซานไป เหมือน
พระอาทิตยอุทัย เราเปนผูพรั่งพรอมดวยเหลา
นางเทพกัญญา เพียบพรอมดวยกามคุณารมณ
บันเทิงเริงรมยอยู
เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จุติจากเทวโลกมาเปนมนุษย เปนผูบรรลุธรรมเปนที่สิ้น
อาสวะ
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายหญา
สําหรับรองนั่ง ดวยการถวายหญานั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายหญากําหนึ่ง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระติณมุฏฐิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบติณมุฏฐิทานกเถราปทาน
เวจจกทายกเถราปทานที่ ๒ (๕๒๒)
วาดวยผลแหงการถวายวัจจกุฎี
[๑๑๒] เราเลื่อมใส ไดถวายวัจจกุฎีหลัง
หนึ่งแดพระผูมีพระภาคเจา ผูเชษฐบุรุษของโลก
ผูค งที่ พระนามวา วิปสสี ดวยมือของตน
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เราไดยานชาง ยานน้ําและยานทิพย
เราไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ ก็เพราะการ
ถวายวัจจกุฎีนั้น
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายวัจจกุฎี
ใด ดวยการถวายวัจจกุฎีนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นีเ้ ปนผลแหงการถวายวัจจกุฎี
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเวจจกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบเวจจกทายเถราปทาน
สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๕๒๓)
วาดวยผลแหงการถึงสรณะ
[๑๑๓] ครั้งนั้น ภิกษุและเราผูเปนอาชีวก
ขึ้นโดยสารเรือไปดวยกัน เมื่อเรื่อกําลังจะอับปาง
ภิกษุไดใหสรณะแกเรา
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ ภิกษุนั้นไดให
สรณะใดแกเรา เพราะสรณะนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงสรณคมน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว... คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระสรณคมนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบสรณิคมนิยเถราปทาน

อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔ (๕๒๔)
วาดวยผลแหงการถวายยาหยอดตา
[๑๑๔] เราอยูใ กลพระราชอุทยาน ใน
พระนครพันธุมดี ครั้งนั้นเรานุงหนังเสือเหลือง
ถือคณโฑน้ํา
เราไดพบพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจาก
กิเลสธุลี ผูไ มทรงพายแพอะไร ๆ มีความเพียร
เผากิเลส มีพระหทัยแนวแน มีปรกติเพงพินิจ
ยินดีในฌาน มีความชํานาญ สําเร็จความประสงค
ทั้งปวง ขามพนโอฆะแลว ไมมอี าสวะ
ครั้นเราพบแลวก็เลื่อมใสโสมนัส ไดถวายยา
หยอดตา
ในกัปที่ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด ใน
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงยาหยอดตา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้
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ทราบวา ทานพระอัพภัญชนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอัพภัญชนทายกเถราปทาน
สุปฏทายกเถราปทานที่ ๕ (๕๒๕)
วาดวยผลแหงการถวายผาเนื้อดี
[๑๑๕] พระวิปส สีสัมมาสัมพุทธเจาผูนํา
โลก เสด็จออกจากที่ประทับสําราญในกลางวัน
เราไดถวายผาอยางดีมีเนื้อเบา แลวบันเทิงอยูใน
สวรรคตลอดกัป
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผาใด
ดวยการถวายผานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงผาอยางดี
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุปฏทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
จบสุปฏทายกเถราปทาน
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ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ (๕๒๖)
วาดวยผลแหงการถวายไมเทา
[๑๑๖] ครั้งนั้น เราเขาไปยังปาใหญ
คัดเอาไมไผมาทําเปนไมเทา ถวายแดพระสงฆ
เรากราบไหวทานผูมีวัตรอันงามดวยจิต
เลื่อมใสนั้น ถวายไมเทาแลวเดินบายหนาไปทาง
ทิศอุดร
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายไมเทา
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายไมเทานั้น เราไม
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายไมเทา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระทัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบทัณฑทสยกเถราปทาน
คิริเนลปูชกเถราปทานที่ ๗ (๕๒๗)
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว
[๑๑๗ ] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อเที่ยว
อยูในปา ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี

ทรงรูจบธรรมทั้งปวง
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เรามีจติ เลื่อมใสมีใจโสมนัสในพระพุทธเจา
พระองคนั้น ผูประกอบดวยพระมหากรุณาทรง
ยินดีในประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว จึงได
บูชาดวยดอกอัญชันเขียว
ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ เราไดบชู าพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระคิริเนลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบคิริปูชกเถราปทานที่ ๘ (๕๒๘)
โพธิสัมมัชชกเถราปทานที่ ๘ (๕๒๘)
วาดวยผลแหงการกวาดลานโพธิ์
[๑๑๘] ในกาลกอน เราเก็บใบโพธิ์ที่
ถูกทิ้งไว ณ ลานพระเจดียเอาไปทิ้งเสีย เราจึงได
คุณ ๒๐ ประการ
ดวยเดชแหงกรรมนั้น เมื่อเรายังทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญ ยอมทองเที่ยวไปแต
ในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย
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จุติจากเทวโลกแลวมาสูม นุษยโลก ก็เกิด
แตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและสกุลพราหมณ
เรามีอวัยวะนอยใหญสมบูรณสูงใหญ รูป
สวย สะอาดสะอาน เต็มเปยม ไมบกพรอง
เราเกิดในภพใดภพหนึ่ง คือ ในเทวโลก
หรือมนุษยโลกในภพนั้น เรามีผิวพรรณเหมือน
ทองคํา เปรียบดังทองคําที่นายชางหลอมแลว ผิว
ของเราออนนุม สนิท สุขุม ละเอียดออนอยู
ตลอดเวลา เพราะใบโพธิ์อันเราทิ้งดีแลว
ในคติไหน ๆ ก็ตามที ฝุน ละอองยอม
ไมติดในสรีระของเรา ผูเปนไปอยู นี้เปนวิบาก
แหงการทิง้ ใบโพธิ์
เพราะความรอน ลม แดด หรือเพราะ
ความรอนของไฟก็ตาม ที่ตัวของเราไมมีเหงื่อ
ไหล นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์
ในกายของเรา ไมมีโรคเรื้อน ฝ กราก
ตกกระ หูดและหิดเปอยเลย นี้เปนวิบากแหงการ
ทิ้งใบโพธิ์
คุณแหงการทิ้งใบโพธิ์อกขอหนึ่ง คือ
บุคคลเกิดในภพนอยภพใหญ ยอมไมมีโรคใน
กาย นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์
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คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยภพ
ใหญ ยอมไมมีความบีบคั้นที่เกิดขึ้นทางใจเลย
นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์
คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอย
ภพใหญ ยอมไมมใี ครเปนขาศึกเลย นี้เปนวิบาก
แหงการทิง้ ใบโพธิ์
คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยภพ
ใหญ ยอมมีโภคทรัพยไมบกพรองเลย นี้เปน
วิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์
คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยภพ
ใหญ ยอมไมมีภัยแตไฟ พระราชา โจรและน้าํ
คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอย
ภพใหญ ทาสหญิงและชายและคนติดตาม ยอม
ประพฤติตามตองการของเขา
เขาเกิดในมนุษยโลกในปริมาณอายุเทาใด
อายุของเขา ยอมไมลดไปจากปริมาณอายุนั้น
ยอมดํารงอยูตราบเทาสิ้นอายุ
คนใน คนนอก ตลอดถึงชาวนิคม ชาว
รัฐ ลวนแตเปนผูชวยเหลือ ใครใหความเจริญ
ปรารถนาใหความสุขแกเขาทั้งนั้น ในทุก ๆ ภพ
เราเปนคนมีโภคทรัพย มียศ มีสริ ิ มีญาติพวกพอง
ไมมีเวร หมดความสะดุง ในทุกภพ เรามีทุกสิง่ .
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เมื่อเรายังทองเที่ยวอยูในภพ เทวดา
มนุษย อสูร คนธรรพ ยักษและรากษส ลวน
แตปองกันรักษาเราทุกเมือ่
เราเสวยยศสองอยางทั้งในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในอวสานกาล เราไดบรรลุศิวโมกข
มหานฤพานอันยอดเยี่ยม
บุรุษใดประสพบุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือโพธิพ์ ฤกษของพระศาสดาพระองคนั้น สําหรับบุรุษเชนนั้น สิง่ อะไรเลาที่เขา
จะหาไดยาก
เขายอมเปนผูยิ่งใหญกวาคนอื่น ๆ ใน
มรรค, ผล การศึกษาปริยัติและคุณ คือ ฌาน
และอภิญญา ไมมีอาสวะ ปรินิพพาน
เมื่อกอน เรามีใจยินดีเก็บใบโพธิ์เอาไป
ทิ้ง จึงเปนผูพรอมเพรียงดวยองคคุณ ๒๐ ประการ
นี้ทุกทิพาราตรีกาล
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโพธิสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบโพธิสัมมัชชกเถราปทาน
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อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๕๒๙)
วาดวยผลแหงการถวายแฟง
[๑๑๙] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ
ผูทรงรูจ บธรรมทั้งปวง เปนนายกของโลก ออก
จากสมาธิแลว เสด็จจงกรมอยู
ครั้งนัน้ เราเอาผลไมใสหาบ หาบมา ได
พบพระพุทธเจามหามุนีผูปราศจากกิเลสธุลี กําลัง
เสด็จจงกรมอยู
เรามีจติ เลื่อมใสมีใจโสมนัส ประนมกรอัญชลี
เหนือเศียรเกลา ถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวถวายผลแฟง
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใด ในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงผลแฟง
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอามัณฑผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบอามัณฑผลทายกเถราปทาน
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สุคันธเถราปทานที่ ๑๐ (๕๓๐)
วาดวยผลแหงการสดุดีพระรัตนตรัย
[๑๒๐] พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหง
พราหมณ ทรงพระยศใหญมีพระนามวากัสสปะ
ประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแลว
ในภัทรกัปนี้
พระองคทรงสมบูรณดวยอนุพยัญชนะมี
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันรัศมี
วาหนึ่งแวดลอม มีขายรัศมีบังเกิดปรากฏ กอให
เกิดความยินดีเหมือนพระจันทร สองแสงสวาง
เหมือนพระอาทิตย ทรงยังหมูสตั วใหเยือกเย็น
เหมือนเมฆฝน เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาคร
พระองคประหนึ่งวา แผนดินโดยศีล
ประหนึง่ วา ภูเขาหิมวันตโดยสมาธิ ประหนึ่งวา
อากาศโดยปญญา เปนผูไมเกาะเกี่ยวเสมือนลม
ฉะนั้น
พระองคไมทรงบกพรองเหมือนวิหาร
ทรงแกลวกลาในบริษัท ทรงประกาศสัจธรรม
ชวยมหาชนใหรอดพน
ครั้งนั้น เราเปนเศรษฐีบุตรผูม ยี ศใหญ
ในพระนครพาราณสี มีทรัพยและขาวเปลือก
มากมาย
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เราเที่ยวเดินเลนไปจนถึงปามฤคทายวัน
ไดเห็นพระศาสดาผูเปนนาถะ กําลังทรงแสดง
พระธรรมเทศนา เรื่องบทอมตธรรม
เราไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น ผู
เปนเทพยิ่งกวาทวยเทพ มีพระดํารัสเกลี้ยงเกลา
นารัก มีพระสุรเสียงสม่ําเสมอเหมืนนกการะเวก
มีพระสําเนียงกองเหมือนเสียงหงสและเสียงกลอง
ใหญ ยังมหาชนใหทราบชัดได และไดสดับ
พระสุรเสียงอันไพเราะ จึงไดละโภคทรัพยมิใช
นอย ออกบวชเปนบรรพชิต เราบวชแลวเชนนี้
ไมนานก็เปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก มีปฏิภาณ
อันวิจิตร
เราเปนคนองอาจในการพรรณนา ได
พรรณนาพระคุณของพระศาสดาผูมีพระฉวีวรรณ
เหมือนทองคํา ในทามกลางบริษัทบอย ๆ วา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ เปนพระ
ขีณาสพ เปนผูตื่นแลวไมมีทุกข ทรงตัดความ
สงสัยไดแลวทรงถึงควานสั้นกรรมทุกอยาง ทรง
พนกิเลสแลวในเพราะธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ
พระผูมพี ระภาคเจาพระองคนี้นั้น เปนผู
ตืน่ แลว ทรงแกลวกลาดุจสีหะ พระองคเปนผู
ประเสริฐยิ่ง ทรงประกาศพรหมจักรแกโลก พรอม
ทั้งเทวโลก ทรงฝกพระองคเองและทรงฝกผูอื่น
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ทรงสงบระงับเอง และทรงทําผูอื่นใหสงบระงับ
เปนผูดับกิเลส เปนนักบวช ทรงยังผุอื่นใหดับ
กิเลส เปนผูเบาพระทัยและทรงยังมหาชนให
เบาใจ
ทรงมีความเพียร องอาจ กลาหาญ มี
พระปญญา ทรงประกอบดวยพระกรุณา ทรงมี
ความชํานาญ เปนผูมีชัยชนะ เปนพระพิชิตมาร
ไมทรงคนอง ทรงหมดความหวงใย
เปนผูไมหวัน่ ไหว ไมสั่นสะเทือน เปน
นักปราชญ ไมทรงหลงใหล ไมมีใครเทียมทัน
เปนมุนี มีปรกตินําธุระไป ทรงอาจหาญแมในพวก
ครู ดังโคอุสภราช พระยาคชสาร (และ) ไกรสร
สีหราช
เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากมลทิน
เปนดังพรหม กลากวานักปราชญ หักเสียซึ่งขาศึก
คือกิเลส หมดเสี้ยนหนาม ปราศจากความเศราโศก ไมมีใครเสมอเหมือน เปนผูประเสริฐ สะอาด
หมดจด
เปนพราหมณ เปนสมณะ เปนนาถะ
เปนหมอ เปนผูกําจัดลูกศร เปนนักรบ เปนผู
เบิกบาน เปนผูหลับและตื่น ไมหวั่นไหว มีใจ
เบิกบาน ยิม้ แยม
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ทรงทําการฝกอินทรีย เปนผูทําตนไป
เปนผูทํา เปนผูนํา เปนผูประกาศ เปนผูทํา
สัตวใหราเริง เปนผูวิด เปนผูตัก เปนผูฟง
เปนผูสรรเสริญ
เปนผูไมกําเริบ ปราศจากลูกศร ไมมี
ทุกข ไมทรงมีความสงสัย เปนผูหมดตัณหา
ปราศจากธุลี เปนผูข ุด เปนผูทําลาย เปนผูกลาว
เปนผูทําใหปรากฏ
เปนผูยังสัตวใหขาม ใหทําประโยชน
เปนผูถึงสัมปทา เปนผูยังสัตวใหบรรลุ เปนผู
ไปดวยกัน เปนผูฆา ทรงยังกิเลสใหเรารอน ให
เหือดแหง
ดํารงอยูในสัจจะ เสมอดวยผูเสมอ ไม
มีสหาย เปนที่อยูแหงความเอ็นดู มีมนตอัศจรรย
ไมทรงลวงใหพิศวง เปนผูนํา เปนนักบวชองค
ที่ ๗
ทรงขามพนความสงสัยแลว ไมทรงถือ
พระองค ทรงมีคุณหาประมาณมิได ไมมีใคร
เปรียบปาน ลวงคลองแหงถอยคําทุกชนิด ลวง
เวไนยสัตวทุกคน ทรงชนะหมูม าร
ความเลื่อมใสในพระพุทธเจาผูประเสริฐ
มีพระรัศมีกําหนดดวยรอยพระองคนั้น ยอมนํา
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อมตมหานิพพานมาให เพราะฉะนั้น ความเชื่อ
ในพระพุทธเจา ในพระธรรมและในพระสงฆ
จึงมีประโยชนใหญ
เราสรรเสริญพระพุทธเจาผูเปนสรณะอยาง
สูงสุดของโลก ๓ ดวยคุณมีอาทิเห็นปานดังนี้
แสดงธรรมกถาในทามกลางบริษทั
จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดเสวยมหันตสุข
ในสวรรคชั้นดุสิต จุติจากดุสิตแลวเกิดในมนุษย
เปนผูมกี ลิ่นหอม
ลมหายใจ กลิ่นปากและกลิ่นตัวเองเรา
ก็เชนนัน้ เหมือนกัน คือ มีกลิ่นหอม และกลิน่
หอมนัน้ นั่นแหละฟุงไปเนืองนิตย เรามีกลิน่ หอม
ทุกอยาง
กลิ่นปากของเราหอมฟุงอยูทุกเมื่อ สรีระ
ของเรางดงาม หอมฟุงทุกทิพาราตรีกาล ปานดัง
ดอกปทุม ดอกอุบลและดอกจําปาฉะนั้น
ทั้งหมดนั้นเปนผลแหงการกลาวสรรเสริญ
คุณพระพุทธเจา ผลนั้นนาอัศจรรยอยางยิ่ง ขอ
ทานทั้งหลายจงตั้งใจสดับคุณของพระพุทธเจานั้น
ซึ่งเราไดกลาวแลว
ครั้นเรากลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจาซึ่งนําประโยชนและความสุขมาใหแลว เปน
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ผูมีจิตผองแผวในธรรมทั้งปวง พระสงฆเปนผู
ประกอบดวยความเพียร มียศ ถึงความสุข งด
งามรุงเรือง นารักนาชม เปนผูกลาวไมดูหมิ่นดู
แคลนไมมีโทษ และเปนผูมีปญญา
ขวนขวายในธรรมที่เปนที่สิ้นกิเลส
สําหรับผูภักดีตอพระพุทธเจาไดนิพพานโดยงาย
เราจักกลาวถึงเหตุของพวกเรา เชิญทานทั้งหลาย
ฟงเหตุน้นั ตามเรื่อง
เราถวายบังคมก็เพราะคนพบพระยศของ
พระผูมพี ระภาคเจาที่มีอยู เพราะฉะนั้น แมเรา
จะเกิดในภพใด ๆ ก็ยอมเปนผูมียศในภพนั้น ๆ
เราสรรเสริญพระพุทธเจา ผูท ําที่สุด
ทุกข และพระธรรมอันสงบระงับ อันปจจัยมิได
ปรุงแตง จึงไดเปนผูถึงความสุข เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจาจึงขอวา ทรงประทานความสุขแก
สัตวทั้งหลาย
เรากลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา
วามีทั้งสวนพระองคและที่เปนประโยชนแกคนอื่น
จึงเปนผูประกอบดวยปติในพระพุทธเจา เพราะ
ฉะนั้น เราจึงเปนผูมีความงดงาม เมื่อเรากลาว
สรรเสริญพระคุณ ชือ่ วาชมเชยพระผูนํา ซึ่งทรง
ชํานะมาร ลวงเสียซึ่งเดียรถีย ครอบงําเดียรถีย ถึง
เสียได เพราะฉะนั้น เราจึงเปนคนมีความรุงเรือง
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เมื่อเรากลาวสรรเสริญพระคุณของพระสัมพุทธเจา ชื่อวาทําพระองคใหเปนที่รักแมแหง
หมูชน เพราะฉะนัน้ เราจึงเปนผูนารัก นาชม
เหมือนพระจันทรอันมีในสรทกาลฉะนั้น เรา
เชยพระสุคตเจาดวยวาจาทุกอยาง ตามสติสามารถ
เพราะฉะนั้น เราจึงมีปฏิภาณวิจิตร เหมือนทาน
พระวังคีสะ
คนพาลพวกใดเปนผูถึงความสงสัย จึง
ดูหมิ่นพระมหามุนี เราขมขี่คนพาลพวกนั้น โดย
ชอบธรรม เพราะฉะนั้น เราจึงไมถูกดูหมิ่น เรา
ไดชวยนํากิเลสของสัตวทั้งหลายใหหมดไป ดวย
การสรรเสริญพระคุณพระพุทธเจา เพราะอํานาจ
ของกรรมนั้น เราจึงเปนผูมีใจไมมีกิเลส
เราผูแสดงพุทธานุสสติ ไดทําปญญา
เครื่องตรัสรูใหเกิดแกผูฟง เพราะฉะนั้น เราจึง
เปนผูมปี ญญาเห็นแจงอรรถอันละเอียด
เราจักเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยางจักขามพน
สาครคือสงสารไปได และมีความชํานิชํานาญ
ไมถือมัน่ ดวยอุปาทาน ถึงควานดับสนิท
ในกัปนี้เองเราไดชมเชยพระชินเจาใด
ดวยการชมเชยนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นีเ้ ปน
ผลแหงพุทธบูชา
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสุคันธเถราปทาน
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน
๒. เวจจทายกเถราปทาน
๓. สรณคมนิยเถราปทาน
๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน
๕. สุปฏทายกเถราปทาน
๖. ทัณฑทายกเถราปทาน
๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน
๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน
๙. อามัฑผลทายกเถราปทาน
๑๐. สุคนั ธเถราปทาน
ในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวณคาถาทั้งหมดได ๑๒๓ คาถา.
จบติณทายกวรรคที่ ๕๓
อรรถกถากิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐ เปนตน
อปทานทั้งหมด ในวรรคที่ ๕๐ วรรคที่ ๕๑ วรรคที่ ๕๒ และ
วรรคที่ ๕๓ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถากิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐ เปนตน
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กัจจายนวรรคที่ ๕๔
มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑ (๕๑๓)
วาดวยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ
[๑๒๑] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ
ผูป ราศจากตัณหา ทรงชํานะสิ่งที่ใคร ๆ เอาชนะ
ไมได เปนพระผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นในกัปที่แสน
แตภัทรกัปนี้
พระองคเปนผูแกลวกลาสามารถ มีพระอินทรียเสมือนใบบัว มีพระพักตรปราศจากมลทิน
คลายพระจันทร มีพระฉวีวรรณปานดังทองคํา มี
พระรัศมีซานออกจากพระองค เหมือนรัศมี
พระอาทิตยฉะนั้น
น้ําตาและใจของสัตวลง ประดับดวย
พระลักษณะอันประเสริฐ ลวงทางแหงคําพูดทุก
อยาง อันหมูมนุษยและอมรเทพสักการะ
ตรัสรูดว ยพระองคเอง ทรงยังสัตวให
ตรัสรู ทรงนําไปไดอยางรวดเร็ว มีพระสุรเสียง
ไพเราะ มีพระสันดานมากไปดวยพระกรุณา ทรง
แกลวกลาในที่ประชุม
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พระองคทรงแสดงธรรมอันไพเราะ ซึ่ง
ประกอบดวยสัจจะ ๔ ทรงฉุดขึ้นซึ่งหมูสัตวที่จม
อยูใ นเปอกตมคือโมหะ
ครั้งนัน้ เราเปนดาบสสัญจรไปแตคนเดียว
มีปาหิมพานตเปนที่อยูอาศัย เมื่อไปสูมนุษยโลก
ทางอากาศ
ก็ไดพบพระพิชิตมาร เราไดเขาไปเฝา
พระองคแลวสดับพระธรรมเทศนาของพระธีรเจา
ผูท รงพรรณนาคุณอันใหญของพระสาวกอยูวา
เราไมเห็นสาวกองคอื่นใดในธรรมวินัยนี้
ทีจ่ ะเสมอเหมือนกับกัจจายนภิกษุนี้ ผูซ ึ่งประกาศ
ธรรมที่เราแสดงแลวแตโดยยอไดโดยพิสดาร ทํา
บริษัทและเราใหยินดี
เพราะฉะนั้น กัจจายนภิกษุนี้ จึงเลิศ
ในการกลาวซึ่งอรรถแหงภาษิต ที่เรากลาวไวแต
โดยยอนั้นไดโดยพิสดาร ภิกษุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายจงทรงจําไวอยางนี้เถิด
ครั้งนัน้ เราไดฟงพระดํารัสอันรื่นรมย
ใจแลว เกิดความอัศจรรย จึงไปปาหิมพานตนํา
เอากลุมดอกไมมาบูชาพระผูเปนที่พึ่งของโลก
แลวปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระผูเปน
ทีอ่ ยูแหงสรณะ ทรงทราบอัธยาศัยของเราแลว
ไดทรงพยากรณวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 214

จงดูฤาษีผูประเสริฐนี้ ซึ่งเปนผูมีผิวพรรณ
เหมือนทองคํา ที่ไลมลทินออกแลว มีโลมชาติ
ชุนชันและใจโสมนัส ยืนประนมอัญชลีนิ่งไมไหว
ติง ราเริง มีนัยนตาเต็มดี มีอัธยาศัยนอมไปใน
คุณของพระพุทธเจา มีธรรมเปนธง หทัยราเริง
เหมือนกับถูกรดดวยน้ําอมฤต
เขาไดสดับคุณของกัจจายนภิกษุแลว จึง
ไดปรารถนาฐานันดรนั้น ในอนาคตกาล ฤาษี
ผูนี้จักไดเปนธรรมทายาทของพระโคดมมหามุนี
เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนพระสาวกของ
พระศาสดา มีนามชื่อวากัจจายนะ
เขาจักเปนพหูสูต มีญาณใหญ รูอธิบาย
แจงชัด เปนนักปราชญ จักถึงฐานันดรนั้น ดัง
ที่เราไดพยากรณไวแลว
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดทํากรรม
ใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราทองเที่ยวอยูแตในสองภพ คือ ใน
เทวดาและมนุษย คติอื่นเราไมรูจัก นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา
เราเกิดในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและ
สกุลพราหมณ เราไมเกิดในสกุลที่ต่ําทราม
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
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และในภพสุดทาย เราเกิดเปนบุตรของ
ติปตวัจฉพราหมณ ผูเปนปุโรหิตของพระเจา
จัณฑปชโชต ในพระนครอุชเชนีอันรืน่ รมย เรา
เปนคนฉลาดเรียนจบไตรเพท สวนมารดาของเรา
ชือ่ จันทนปทุมา เราชื่อกัจจานะ เปนผูมีผิวพรรณ
งาม
เราอันพระเจาแผนดินทรงสงไปเพื่อ
พิจารณาพระพุทธเจา ไดพบพระผูนําซึ่งเปน
ประตูของโมกขบุรี เปนที่สั่งสมคุณ
และไดสดับพระพุทธภาษิตอันปราศจาก
มลทิน เปนเครื่องชําระลางเปอกตมคือคติ จึง
ไดบรรลุอมตธรรมอันสงบระงับ พรอมกับบุรุษ
คนที่เหลือ
เราเปนผูรูอธิบายในพระมติอันใหญ ของ
พระสุคตเจาไดแจงชัด และพระศาสดาทรงตั้งไว
ในตําแหนงเอตทัคคะ เราเปนผูมีความปรารถนา
สําเร็จดวยดีแลว
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมหากัจจายนเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบมหากัจจายนเถราปทาน
ม. ติริฏิวัจฉะ
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อรรถกถากัจจายนวรรคที่ ๕๔
๕๓๑. อรรถกถากัจจายนเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑ แหงวรรคที่ ๕ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระมหากัจจายนเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในตระกูลคฤหบดีมหาศาล พอเจริญวัยแลว วันหนึ่งไดฟงธรรมในสํานักของ
พระศาสดา ไดเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่
(สามารถ) จําแนกเนื้อความที่พระศาสดาตรัสไวโดยยอใหพิสดารได แม
ตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้นบาง จึงตั้งปณิธานทําบุญมีทานเปนตนไวเปน
อันมาก แลวทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสุเมธะ ไดเปนวิทยาธร เที่ยวไปทางอากาศ ไดพบพระผูมี
พระภาคเจา ซึ่งประทับนั่งในชัฏแหงปาแหงหนึ่ง มีใจเลื่อมใสไดเอาดอก
กรรณิการมาทําการบูชา.
ดวยบุญอันนั้น เขาจึงกลับไปกลับมาเฉพาะแตในสุคติอยางเดียว ใน
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล
ในกรุงพาราณสี เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ไดเอาแผนอิฐ
ทองคํา มีคาราคาแสนหนึ่ง ทําการบูชา ณ ที่สุวรรณเจดียสําหรับบําเพ็ญ
กัมมัฏฐาน ไดตั้งความปรารถนาไววา ดวยผลแหงบุญอันนี้ ขอใหสรีระของ
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ขาพระองคจงมีวรรณะดุจทองคํา ในที่ที่ไดบังเกิดแลว ๆ เถิด ตั้งแตนั้นมา
ก็ไดทําแตกุศลกรรมจนตลอดชีวิตแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก
ตลอดพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดในเรือนปุโรหิต ของ
พระเจาจัณฑปชโชตในกรุงอุชเชนี ในวันตั้งชื่อเขามารดาคิดวา ลูกของเรามี
สีกายดุจทองคํา เขาถือเอาชื่อของตนเองมา (แตเกิด) ดังนี้จึงตั้งชื่อเขาวา
กัจจนมาณพทีเดียว. เขาเจริญวัยแลว เลาเรียนจบไตรเพท พอบิดาลวงลับ
ดับชีวิตแลว ก็ไดรับตําแหนงปุโรหิตแทน วาโดยอํานาจโคตรเขาปรากฏ
แลววา กัจจายนะ. ยอมาพระเจาจัณฑปชโชตไดทรงสดับวา พระพุทธเจา
ทรงอุบัติขึ้น จึงสงเขาไปดวยพระราชดํารัสวา ทานอาจารย ทานจงไปที่พระ
อารามนั้นแลว ทูลนิมนตพระศาสดามาในวังนี้ ทานปุโรหิตนั้น มีตนเปน
ที่ ๘ เขาไปเฝาพระศาสดา พระศาสดาไดทรงแสดงธรรมแกปุโรหิตนั้นแลว .
ในเวลาจบพระธรรมเทศนา ทานปุโรหิตพรอมกับคนทั้ง ๗ ไดดํารงอยูใน
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔
ทานไดบรรลุอรหัตผลแลวอยางนี้ ระลึกถึงบุรพกรรมของตนได
เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คนเคยไดประพฤติมาแลวใน
กาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้. คํานั้น
มีเนื้อความดังที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล. ลําดับนั้นพระศาสดา
ทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด. ในขณะนั้น พวก
ภิกษุเหลานั้นไดมีผมและหนวดยาวประมาณ ๒ องคุลี ทรงบาตรและจีวรอัน
สําเร็จดวยฤทธิ์ ไดเปนคลายพระเถระบวชมา ๖๐ พรรษา พระเถระทําประโยชนของตนใหสําเร็จแลวอยางนี้ (วันหนึ่ง) จึงกราบทูลพระศาสดาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระเจาจัณฑปชโชต ปรารถนาจะไหวพระบาท และฟงธรรม
ของพระองคผูเจริญ พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา กัจจานะ เธอนั่นแหละจงไปใน
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วังนั้น เมื่อเธอไปถึงแลว พระราชาจักทรงเลื่อมใส พระเถระมีตนเปนที่ ๘
ไดไปในพระราชวังนั้น ตามพระบัญชาของพระศาสดา ไดทําใหพระราชาทรง
เลื่อมใสแลว ไดประดิษฐานพระศาสนาไวในอวันตีชนบทเรียบรอยแลว จึง
ไดกลับมาเฝาพระศาสดาอีก ดวยอํานาจความปรารถนาในครั้งกอนของตน
ปกรณทั้ง ๓ คือ กัจจายนปกรณ มหานิรุตติปกรณ และเนตติปกรณ จึงได
ปรากฏแลวในทามกลางสงฆ. ตอมาทานไดรับสถาปนาจากพระผูมีพระภาค
เจาผูทรงสันโดษ ไวในตําแหนงที่เลิศ ดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มหากัจจานะเปนเลิศกวาสาวกทั้งหลายของเรา ผูจําแนกเนื้อความที่เรากลาวไว
โดยยอ ทําใหพิสดารได ดังนี้แลว ทานก็อยูดวยความสุขอันเกิดแตพระอรหัตผลแล.
จบอรรถกถามหากัจจายนเถราปทาน
วักกลิเถราปทานที่ ๒ (๕๓๒)
วาดวยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ
[๑๒๒] สมเด็จพระผูนํามีพระนามไม
ทราม มีพระคุณนับไมได พระนามวา ปทุมุตตระ
เสด็จอุบัติขึ้นแลวในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้
พระองคทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ก็
เพราะมีพระพักตรเหมือนดอกปทุม มีพระฉวีวรรณงามไมมีมลทินเหมือนดอกปทุม ไมเปอน
ดวยโลก เหมือนดอกปทุมไมเปอนดวยน้ํา ฉะนั้น
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เปนนักปราชญ มีพระอินทรียดังใบปทุม
และนารักเหมือนดอกปทุม ทั้งมีพระโอษฐมีกลิ่น
อุดม เหมือนกลิ่นในกลีบของดอกปทุม เพราะ
ฉะนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา ปทุมุตตระ.
พระองคเปนผูเจริญกวาโลก ไมทรงถือ
พระองค เปรียบเสมือนเปนนัยนตาใหคนตาบอด
มีพระอิริยาบถสงบ เปนที่ฝงพระคุณ เปนที่
รองรับกรุณาและมติ
ถึงในครั้งไหน ๆ พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ก็เปนผูอันพรหม อสูรและเทวดาบูชา
สูงสุดกวาชน ในทามกลางหมูชนที่เกลื่อนกลนไป
ดวยเทวดาและมนุษย
เมื่อจะยังบริษัททั้งปวงใหยินดีดวยพระสําเนียงอันเสนาะ และดวยพระธรรมเทศนาอัน
เพราะพริ้ง จึงไดชมสาวกของพระองควา
ภิกษุอนื่ ที่พนกิเลสดวยศรัทธา มีมติดี
ขวนขวายในการดูเรา เชนกับวักกลิภิกษุนี้ ไมมี
เลย
ครั้งนั้น เราเปนบุตรของพราหมณใน
พระนครหังสวดี ไดสดับพระพุทธภาษิตนั้น จึง
ชอบใจฐานันดรนั้น
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ครั้งนัน้ เราไดนิมนตพระตถาคตผู
ปราศจากมลทินพระองคนั้น พรอมดวยพระสาวก
ใหเสวยตลอด ๗ วัน แลวใหครองผา
เราหมอบศีรษะลงแลวจมลงในสาครคือ
อนันตคุณของพระศาสดาพระองคนั้น เต็มเปยม
ไปดวยปติ ไดกราบทูล ดังนี้วา
ขาแตพระมหามุนี ขอใหขาพระองคได
เปนเชนกับภิกษุผูสทั ธาธิมุต ที่พระองคตรัส
ชมเชยวา เลิศกวาภิกษุผูมีศรัทธาในพระศาสนา
นี้เถิด
เมื่อเรากราบทูลดังนี้แลว พระมหามุนี
ผูมีความเพียรใหญ มีพระทรรศนะมิไดเครื่อง
กีดกัน ไดตรัสพระดํารัสนี้ในทามกลางบริษทั วา
จงดูมาณพผูนี้ ผูนงุ ผาเนื้อเกลี้ยงสีเหลือง
มีอวัยวะอันบุญสรางสมใหคลายทองคํา ดูดดื่มตา
และใจของหมูชน ในอนาคตกาล มาณพผูนจี้ ักได
เปนพระสาวกของพระโคดมผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญ เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายสัทธาธิมุต
เขาเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตามจักเปนผู
เวนจากความเดือดรอนทั้งปวง รวบรวมโภคทรัพย
ทุกอยาง มีความสุขทองเที่ยวไป

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 221

ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามชือ่ วา โคดม ทรงสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
มาณพผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต
จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวาวักกลิ
เพราะผลกรรมที่เหลือนั้น และเพราะ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
เรามีความสุขในทีท่ ุกสถาน ทองเที่ยวไป
ในภพนอยภพใหญ ไดเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครสาวัตถี
มารดาของเราถูกภัยแตปศาจคุกคาม มี
ใจหวาดกลัวจึงใหเราผูละเอียดออนเหมือนเนยขน
นุนนิม่ เหมือนใบไมออน ๆ ซึ่งยังนอนหงาย ให
นอนลงแทบบาทมูลของพระผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ กราบทูลวาขาแตพระโลกนาถ หมอม
ฉันขอถวายทารกนี้แดพระองค ขาแตพระโลก
นายก ขอพระองคจงทรงเปนที่พึ่งของเราดวยเถิด
ครั้งนัน้ สมเด็จพระมุนีผูเปนที่พึ่งของ
หมูสัตวผูหวาดกลัว พระองคไดทรงรับเราดวย
ฝาพระหัตถอันออนนุมมีตาขายอันทานกําหนด
ดวยจักร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 222

จําเดิมแตนั้นมา เราก็เปนผูถูกรักษาโดย
พระพุทธเจา จึงเปนผูพนจาความปวยไขทุก
อยาง อยูโดยสุขสําราญ
เราเวนจากพระสุคตเสียเพียงครูเดียวก็
กระสัน พออายุได ๗ ขวบ เราก็ออกบวชเปน
บรรพชิต
เราเปนผูไมอิ่มดวยการดูพระรูปอันประเสริฐเกิดเพราะบารมีทุกอยาง มีดวงตาสีเขียว
ลวน เกลื่อนกลนไปดวยวรรณสัณฐานอันงดงาม
ครั้งนั้น พระพิชิตมารทรงทราบวา เรา
ยินดีในพระรูป จงไดตรัสสอนเราวา อยาเลย
วักกลิ ประโยชนอะไรในรูปที่นาเกลียด ซึ่งชน
พาลชอบเลา
ก็บัณฑิตใดเห็นสัทธรรม บัณฑิตนั้นชื่อ
วาเห็นเรา ผูไมเห็นสัทธรรม ถึงจะเห็นเราก็ชื่อ
วาไมเห็น
กายมีโทษไมสิ้นสุดเปรียบเสมอดวยตนไม
มีพิษ เปนที่อยูของโรคทุกอยาง ลวนเปนทีป่ ระชุม
ของทุกข
เพราะฉะนั้น ทานจงเบื่อหนายในรูป
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหง
ขันธทั้งหลาย จักถึงที่สุดแหงสรรพกิเลสไดโดย
งาย
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เราอันสมเด็จพระโลกนายกผูแสวงหา
ประโยชนพระองคนั้น ทรงพร่ําสอนอยางนี้ ได
ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เพงดูอยูที่ซอกเขา
พระพิชติ มารผูมหามุนีประทับยืนอยูที่
เชิงเขา เมื่อจะทรงปลอบโยนเรา ไดตรัสเรียก
วา วักกลิ เราไดฟงพระดํารัสนั้นเขาก็เบิกบาน
ครั้งนั้น เราวิ่งลงไปที่เงื้อมเขาสูงหาย
รอยชั่วบุรุษ แตถึงแผนดินไดโดยสะดวกทีเดียว
ดวยพุทธานุภาพ
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนา คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
แหงขันธทั้งหลายอีก เรารูธรรมนั้นทั่วถึงแลวจึง
ไดบรรลุอรหัต
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ผูมีพระปรีชาใหญทรงทําที่สุดแหงจรณะ ทรงประกาศ
ในทามกลางมหาบุรษุ วา เราเปนผูเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายฝายสัทธามุต
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เราไดทํากรรมใด
ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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ทราบวา ทานพระวักกลิเถระไดภาษิตภาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบวักกลิเถราปทาน
๕๓๒. อรรถกถาวักกลิเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๒ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระวักกลิเถระ อันมีคําเริ่มตนวา อิโต สตสหสฺสมฺหิ
ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชินวรพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทานได
บังเกิดในเรือนอันมีสากล ในหังสวดีนคร บรรลุนิติภาวะแลว ไดไปยัง
พระวิหารพรอมกับพวกอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งกําลังเดินทางไปเฝาพระศาสดา
ไปถึงแลวยืนอยูที่ทายบริษัท กําลังฟงธรรมอยู มองเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่ง
พระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนศรัทธาธิมุต (คือหนักไปในความเชื่อ) แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น จึงได
ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน แลวไดตั้ง
ปณิธานไวแลว พระศาสดาทรงเห็นวาเธอไมมีอันตราย จึงไดทรงพยากรณ.
เขาไดบําเพ็ญกุศลกรรมไวจนตลอดชีวิตแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลก
และมนุษยโลก ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ไดบังเกิดใน
ตระกูลพราหมณในกรุงสาวัตถี. มารดาบิดาไดตั้งชื่อเขาวา วักกลิ. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา กลิ เปนชื่อของโทษมีมลทินและตกกระเปนตน กลิ คือ
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โทษของผูนั้นไปปราศแลว จากไปแลว เพราะเปนเชนกับกอนทองคําที่ไล
มลทินแลว เหตุนั้น ผูนั้นทานจึงเรียกวา วักกลิ เพราะลง ว อาคม วักกลิ
นั้น เจริญวัยแลว เลาเรียนไตรเพทจนจบในศิลปศาสตรของพวกพราหมณ
ทั้งหมด (วันหนึ่ง) เห็นพระศาสดา มองดูรูปกายสมบัติไมอิ่ม จึงเที่ยวจาริก
ไปกับพระศาสดา เขาคิดวา เราอยูแ ตในบาน ก็จักไมไดเห็นพระศาสดา
ตลอดกาลเปนนิตย ดังนีแ้ ลว จึงบวชในสํานักของพระศาสดา เวนเวลาขบ
ฉัน และเวลาการทําสรีรกิจเทานั้น สวนเวลาที่เหลือ ก็จะไปยืนอยูในที่ที่
สามารถจะเห็นพระทศพลได ยอมละหนาที่อื่นเสีย ไปเฝาดูอยูแตพระผูมีพระภาคเจาอยางเดียวเทานั้น. พระศาสดา ทรงคอยความแกรอบแหงญาณของเธอ
ถึงเธอจะเที่ยวติดตามไปดูรูปหลายเวลา ก็มิไดตรัสอะไร ๆ จนถึงวันหนึ่ง จึง
ตรัสวา ดูกอ นวักกลิ จะมีประโยชนอะไรดวยการที่เธอตองมาดูรางกายอัน
เปอยเนานี้ วักกลิเอย ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา ผูใดเห็นเราผูนั้น
ชื่อวาเห็นธรรม ก็วักกลิเห็นธรรมอยู ก็ชื่อวาเห็นเรา แมเมื่อพระศาสดาตรัส
สอนอยูอยางนี้ พระเถระก็ไมอาจจะละการมองดูพระศาสดาแลวไปในที่อื่น
ได แคนั้นพระศาสดาจึงทรงดําริวา ภิกษุนี้ไมไดความสังเวช จักไมไดตรัสรู
แน พอใกลวันเขาพรรษา จึงทรงขับไลพระเถระไปดวยพระดํารัสวา วักกลิ
เธอจงหลีกไปเสียเถิด เธอถูกพระศาสดาทรงขับไลแลว จึงไมสามารถจะอยู
ตอพระพักตรพระศาสดาได คิดวาเราไมไดเห็นพระศาสดา จะมีชีวิตอยูไป
ทําไม ดังนีแ้ ลว จึงขึ้นไปที่ปากเหว บนภูเขาคิชฌกูฏ. พระศาสดาทรง
ทราบความเปนไปนั้นของเธอแลว ทรงดําริวา ภิกษุนี้เมื่อไมไดรับความเบาใจ
จากสํานักของเรา ก็จะพึงทําใหอุปนิสัยแหงมรรคและผลพินาศไป ดังนี้แลว
ทรงแสดงพระองค เปลงพระโอภาส ตรัสพระคาถาวา :-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 226

ภิกษุผูมากไปดวยความปราโมทย
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะพึงบรรลุบทอัน
สงบ อันเขาไประงับสังขารเปนสุขได ดังนี้.
ทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา มานี่เถิด วักกลิ. พระเถระไดเกิดปติและโสมนัสใจ
เปนกําลังวา เราจะไดเห็นพระทศพลแลว ความไมเสื่อมเราไดแลว ดวย
พระดํารัสวา จงมา ดังนี้แลวคิดวา เราจะไปทางไหน แลวไมรหู นทางที่ตน
จะไปเฝา จึงไปในอากาศเฉพาะพระพักตรพระศาสดา โดยเอาเทาขางหนึ่ง
เหยีนบบนภูเขา รําพึงถึงพระคาถาที่พระศาสดาไดตรัสแลว ขมปติในอากาศ
นั่นแล บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา แลวขมเรื่องที่วามานี้ มา
ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย และในอรรถกถาธรรมบทแล.
สวนในอรรถกถานี้ นักศึกษาพึงทราบอยางนี้วา พระวักกลิพอไดรบั
พระโอวาทจากพระศาสดา โดยนัยเปนตนวา กึ เต วกฺกลิ อิมินา ปูติกาเยน
ทิฏเน ดูกอ นวักกลิ จะมีประโยชนอะไร ดวยการที่เธอตองมาดูรางกายอัน
เปอยเนานี้ ดังนี้แลว ก็อยูบนภูเขาคิชฌกูฏเริ่มเจริญวิปสสนา เพราะความที่
เธอมีศรัทธาหนักมากไป วิปสสนาจึงไมหยั่งลงสูวิถี พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบเรื่องนั้นแลว ไดทรงประทานใหเธอชําระกัมมัฏฐานใหม. พระวักกลินั้น
ไมสามารถจะทําวิปสสนาใหถึงที่สุดไดเลยทีเดียว.
ตอมาอาพาธเนื่องดวยลม เกิด ขึ้นแกเธอ เพราะความบกพรองแหง
อาหาร (ทองวาง) พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาเธอถูกอาพาธเนื่องดวย
โรคลมเบียดเบียน จึงเสด็จไปในที่นั้น เมื่อจะตรัสถาม จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญ ซึ่ง
เปนที่ปราศจากโคจร เปนที่เศราหมอง ถูกโรคลม
ครอบงําจักทําอยางไร
พระเถระไดสดับพระดํารัสนั้นแลว จึงกราบทูลดวยคาถา ๔ คาถาวา
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ขาพระองคจะทําปติและความสุข
ไพบูลยใหแผไปสูรางกาย ครอบงําปจจัยอัน
เศราหมองอยูในปาใหญ
จักเจริญสติปฏฐาน ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕
และโพชฌงค ๗ อยูในปาใหญ
เพราะไดเห็นภิกษุทั้งหลายผูปรารถนาความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย
ความพรอมเพรียงกัน มีความเห็นรวมกัน ขา
พระองคจึงจักอยูในปาใหญ
เมื่อขาพระองคระลึกถึงพระพุทธเจา ผูนี้
พระองคอันฝกแลว มีพระหทัยตั้งมั่น จึงเปน
ผูไมเกียจครานตลอดทั้งกลางคืนและกลางวัน อยู
ในปาใหญ ดังนี้.
เนื้อความแหงคาถาเหลานั้น ขาพเจาไดกลาวไวในอรรถกถาเถรคาถา
แลวแล. พระเถระ พยายามเจริญวิปสสนาอยางนี้ ไดบรรลุพระอรหัตแลว.
พระวักกลิเถระนั้น ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ไดระลึกถึงบุญกรรม
ของตน เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติ
มาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา อิโต สตสหสฺสมฺหิ ดังนี้ . บรรดา
บทเหลานั้น บทวา อิโต ความวา ในที่สุดแสนกัป ภายหลังแตภัทรกัปที่
พระกกุสันธพุทธเจาเปนตน เสด็จอุบัติแลวไป. บทวา ปทุมาการวทโน ไดแก
มีพระพักตรมีความงดงามดุจดอกปทุมที่เบงบานดีแลว. บทวา ปทุมปตฺตกฺโข
ความวา มีพรเนตรเชนกับดอกและใบปทุมขาว. บทวา ปทุมุตฺตรคนฺโธ ว
ความวา มีพระโอษฐมีกลิ่นคลายกลิน่ ดอกปทุม. บทวา อนฺธาน นยนูปโม
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ความวา เปนเสมือนนัยนตาของปวงสัตวผูปราศจากนัยนตา (คนตาบอด) คือ
ทรงประทานจักษุมีปญญาจักษุเปนตน ใหปวงสัตวทั้งหลาย ดวยพระธรรม
เทศนา. บทวา สนฺตเวโส ไดแก ทรงมีความสงบระงับเปนสภาพ คือ ทรงมีพระ
อิริยาบถอันสงบ. บทวา คุณนิธี ไดแก เปนที่ฝงแหงพระคุณทั้งหลาย, อธิบายวา
เปนที่รองรับหมูแหงพระคุณทั้งหมด. บทวา กรุณามติอากโร ความวา เปน
บอเกิด คือ เปนที่รองรับซึ่งความกรุณา กลาวคือการยังจิตของสาธุชนทั้งหลาย
ใหหวั่นไหว และเปนทีร่ องรับซึ่งมติอันเปนเครื่องกําหนดประโยชนและตัด
เสียซึ่งสิ่งอันหาประโยชนมิได. บทวา พฺรหฺมาสุรสุรจฺจิโต ความวาเปนผูอัน
พรหม อสูร และเทวดาเคารพ คือบูชาแลว. บทวา นธุเรน รุเตน จ เชื่อม
ความวา ทรงยังประชาชนทั้งหมดใหยินดีดวยพระสุรเสียงอันไพเราะเสนาะดุจ
นกการเวก. บทวา สนฺถวี สาวก สก ความวา ไดทรงชมเชย คือ ทรง
กระทําการชมเชยสาวกของพระองคดวยพระธรรมเทศนาอันไพเราะเพราะพริ้ง.
บทวา สทฺธาธิมุตโต ความวา นอมใจตั้งมั่นในพระศาสนาดวยศรัทธาคือ
การนอมใจเธอ. บทวา มม ทสฺสนลาลโส ความวา ขวนขวายมีใจจดจอใน
การดูเรา. บทวา ต านภิโรจยึ ความวา เราชอบใจ ตองการปรารถนา
ตําแหนงสัทธาธิมุตนั้น. บทวา ปตมฏนิวาสน ความวา ผูนุงผามีสีดุจ
ทองคําเนื้อเกลี้ยง. บทวา เหมยฺโปจิตงฺค ความวา มีอวัยวะอันบุญสรางสม
ใหคลายกับสายสรอยทองคํา. บทวา โนนีตสุขุมาล ม ความวา ผูมีมือและ.
เทาอันละเอียดออนดุจเนยขน. บทวา ชาตปลฺลวโกมล ความวา นุมนิ่มออน
ดุจความออนของใบอโศกออน ๆ ฉะนั้น. บทวา ปสาจีภยตชฺชิตา ความวา
ในคราวที่หญิงแมมดอื่น คือราษสตนหนึ่ง คุกคามทําใหเราผูเปนกุมารมีความ
กลัว มารดาบิดาไดใหเรานอนใกลบาทมูลของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูแสวง
คุณใหญอธิบายวา มารดาบิดาของเราผูมีจิตหวาดกลัวไดกราบทูลวา ขาแต
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พระโลกนาถ พระผูนําของชาวโลก หมอมฉันขอถวายทารกนี้แดพระองค
ขอพระองคจงทรงเปนที่พึ่งของทารกนี้ดวยเถิด. บทวา ตทา ปฏิคฺคหิ โส ม
ความวา ในคราวที่มารดาถวายเราแลวนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ไดทรงรับเราดวยผาพระหัตถอันออนนุมบริสุทธิ์ มีตาขาย คือประกอบดวย
ตาขายที่ทานกําหนดดวยจักรลักษณะเปนตน. บทวา สพฺพปารมิสมฺภูต ความ
วา อันบังเกิดพรอมดวยพระบารมีทุกอยาง มีทานบารมีเปนตน. บทวา
นีลกฺขินยน วร ไดแก มีดวงตาสีเขียวอันอุดม เกิดแตบุญสมภาร. บทวา
สพฺพสุภากิณฺณ ความวา ไดดูพระรูปเชน พระหัตถ พระบาท และพระเศียรเปนตนของพระผูมีพระภาคเจา อันลึกซึ้งเกลื่อนกลนไปดวยพระวรรณะ
สัณฐานอันงดงามพรอมสรรพ. เชื่อมความวา เรา (ดู) อยู ไมถึงความอิ่ม.
บทวา ตทา น จรณนฺตโค ความวา เมื่อเราไดบรรลุพระอรหัต
แลวนั้น ไดทรงทําที่สุดแหงจรณะธรรม ๑๕ ประการมีศีลเปนขอตน อธิบาย
วา บรรลุถึงที่สุด คือบําเพ็ญจนเต็มบริบูรณ. บาลีเปน มรณนฺตโค ดังนี้
ก็มี อธิบายวา ถึงที่สุดแหงความตายนั้น ก็คือพระนิพพาน เธอมีความวาได
ทรงตั้งไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูเปนสัทธาธิมุต. มีคําที่ทานกลาว
อธิบายไววา ลําดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ทรง
สถาปนาเราไวในตําแหนงที่เลิศดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วักกลิ
เปนผูเลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนสัทธาธิมุตแล. คําที่เหลือมีเนื้อความ
พอกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาวักกลิเถราปทาน
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มหากัปปยเถราปทานที่ ๓ (๕๓๓)
วาดวยบุพจริยาของมหากัปปนเถระ
[๑๒๓] พระพิชิตมารผูทรงรูจักธรรม
ทั้งปวงพระนามวา ปทุมุตตระ ปรากฏในอัชฎากาศ
เหมือนพระอาทิตย ปรากฏในอากาศในสรทกาล
ฉะนั้น
พระองคยังดอกบัวคือเวไนยสัตวใหบาน
ดวยพระญาณนี้คือพระดํารัส สมเด็จพระโลกนายก
ทรงยังเปอกตม คือกิเลสใหแหงไปดวยพระรัศมี
คือพระปรีชา
ทรงกําจัดยศของพวกเดียรถียเสียดวย
พระญาณปานดังเพชร เหมือนพระอาทิตยกําจัด
ความมืด ฉะนั้นสมเด็จพระทิพากรเจาทรงสอง
แสงสวางจาทั้งกลางคืน และกลางวัน ในที่ทุก
หนทุกแหง
เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาครเปนบอ
เกิดแหงรัตนะ ทรงยังเมฆ คือ ธรรมใหตกลง
เพื่อหมูสัตว เหมือนเมฆยังฝนใหตก ฉะนั้น
ครั้งนั้น เราเปนผูพิพากษาอยูในพระ
นครหังสวดี ไดเขาไปฟงธรรมของพระพุทธเจา
ผูม ีพระนามวา ปทุมุตตระ ซึ่งกําลังประกาศคุณ
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ของพระสาวกผูมสี ติ ผูกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย
อยู ทรงยังใจของเราใหยินดี
เราไดฟงแลวเกิดปติโสมนัส นิมนต
พระตถาคตพรอมดวยศิษย ใหเสวยและฉันแลว
ปรารถนาฐานนันดรนั้น
ครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีสวนเสมอ
ดวยหงส มีพระสุรเสียงเหมือนหงสและมโหรทึก
ไดตรัสวา จงดูมหาอํามาตยผูนี้ ผูแกลวกลาใน
การตัดสินหมอบอยูแ ทบเทาของเรา มีประกายดุจ
ลอยขึ้นและมีใจสูงดวยปติ วรรณะเหมือนแสง
แหงแกวมุกดา งดงาม นัยนตาและหนาผองใส
มีบริวารเปนอันมาก ทําราชการ มียศ
ใหญ มหาอํามาตยนี้เขาปรารถนาตําแหนงภิกษุ
ผูใหโอวาทแกภิกษุ เพราะพลอยยินดีดวย
ดวยการบริจาคบิณฑบาตนี้ และดวยการ
ตั้งเจตนจํานงไว เขาจักไมเขาถึงทุคติเลยตลอด
แสนกัป
จักเสวยความเปนผูมีโชคดีในหมูทวยเทพ
และจักเสวยความเปนใหญในหมูม นุษย จักบรรลุ
ถึงนิพพาน ดวยผลกรรมสวนที่เหลือ
ในแสนกัปแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามชือ่ วา โคดม ทรงสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
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มหาอํามาตยนี้ จักเปนธรรมทายาทของ
พระศาสดาพระองคนั้นจักเปนโอรสอันธรรม
เนรมิต จักมีนามวา กัปปนะ เปนสาวกของพระศาสดา
ตอแตนั้น เราก็ไดทําสักการะดวยดีใน
พระศาสนาของพระชินสีห ละรางมนุษยแลว
ไดไปสวรรคชั้นดุสติ
เราครองราชยในเทวดาและมนุษยโดย
เปนสวน ๆ แลวเกิดในสกุลชางหูก ที่ตําบลบาน
ใกลพระนครพาราณสี
เรากับภรรยามีบริวารแสนคน ไดอุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค
ไดถวายโภชนาหารตลอดไตรมาส แลว
ใหครองไตรจีวร เราทั้งหมดจุติจากอัตภาพนั้น
แลว ไดเขาถึงสวรรคชั้นไตรทส
เราทั้งหมดจุติจากสวรรคนั้นแลว กลับมา
เปนมนุษยอีก พวกเราเกิดในกุกกุฏบุรี ขางปา
หิมพานต
เราไดเปนราชโอรสผูมียศใหญ พระนาม
วากัปปนะ พวกที่เหลือเกิดในสกุลอํามาตย เปน
บริวารของเรา
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เราเปนผูถึงความสุขอันเกิดแตความเปน
มหาราชา ไดสําเร็จสิ่งที่ตองประสงคทุกประการ
ไดสดับขาวการอุบัตขิ องพระพุทธเจาที่พวกพอคา
บอกดังนี้วา
พระพุทธเจาผูเอกอัครบุคคลไมมีใคร
เสมอเสมือน เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก พระองค
ทรงประกาศพระสัทธรรมอันเปนธรรมไมตาย
เปนอุดมสุข
และสาวกของพระองคเปนผูหมั่นขยัน
พนทุกขไมมีอาสวกิเลส ครั้นเราไดสดับคําของ
พอคาเหลานั้นแลว ไดทําการสักการะพวกพอคา
สละราชสมบัติพรอมดวยอํามาตย เปน
พุทธมามกะ พากันออกเดินทาง ไดพบแมนา้ํ
มหาจันทานที มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง ทัง้
ไมมีทาน้ํา ไมมีแพ ขามไดยาก มีกระแสน้ําไหล
เชี่ยว เราระลึกถึงพระพุทธคุณแลว ขามแมน้ํา
ไปไดโดยสวัสดี
ถาพระพุทธองคทรงขามกระแสน้ําคือภพ
ไปได ถึงที่สุดแหงโลก ทรงรูแ จงชัดไซร ดวย
สัจวาจานี้ ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ
ถามรรคเปนเครื่องใหสัตวถึงความสงบ
ได เปนเครื่องใหโมกขธรรม เปนธรรมอันสงบระงับ
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นําความสุขมาใหไดไซร ดวยสัจวาจานี้ ก็
ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ
ถาพระสงฆเปนผูขามพนทางกันดารไป
ได เปนเนื้อนาบุญอันเยี่ยมไซร ดวยสัจวาจานี้
ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ
พรอมกับที่เราไดทําสัจจะอันประเสริฐ
ดังนี้ น้ําไดไหลหลีกออกไปจากหนทาง ลําดับ
นั้น เราไดขามไปขึ้นฝงแมน้ําอันนารื่นรมยใจได
โดยสะดวก
ไดพบพระพุทธเจาประทับนั่งอยูเหมือน
พระอาทิตยที่กําลังอุทัย ดังภูเขาทองที่ลุกโพลง
ฉะนั้น
เหมือนประทีปดามที่ถูกไฟไหมโชติชวง
อันสาวกแวดลอมเปรียบดังพระจันทรที่ประกอบ
ดวยดวงดาว ยังเทวดาและมนุษยใหเพลิดเพลิน
ปานทาววาสวะ ผูยงั ฝนคือรัตนะใหตกลงฉะนั้น
เราพรอมดวยอํามาตยถวายบังคมแลว
เฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พระพุทธเจาทรงทราบอัธยาศัยของเราไดแสดงพระธรรมเทศนา
เราฟงธรรมอันปราศจากมลทินแลว ได
กราบทูลพระพิชิตมารวา ขาแตพระมหาวีรเจา ขอ
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ไดทรงโปรดใหพวกขาพระองคไดบรรพชาเถิด
พวกขาพระองคเปนผูลงสูภพแลว
พระมหามุนีผูสูงสุดไดตรัสวา ทาน
ทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดี
แลว ทานทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทํา
ที่สุดแหงทุกขเถิด
พรอมกันกับพระพุทธดํารัส เราทุกคน
ลวนทรงเพศเปนภิกษุ เราทั้งหลายอุปสมบทแลว
เปนภิกษุผูโสดาบันในพระศาสนา
ตอแตนั้นมา พระผูนําชั้นพิเศษไดเสด็จ
เขาพระเชตวันมหาวิหารแลวทรงสั่งสอน เราอัน
พระพิชติ มารทรงสั่งสอนแลว ไดบรรลุอรหัต
ลําดับนั้น เราไดสั่งสอนภิกษุพันรูป แม
พวกเขาทําตามคําสอนของเรา ก็เปนผูไมมีอาสวะ
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น
จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ ณ ทามกลาง
มหาชนวา ภิกษุกัปปนะ เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ผูใหโอวาทแกภิกษุ
กรรมที่ไดทําไวในแสนกัป ไดแสดงผล
ใหเราในครั้งนี้ เราพนจากกิเลส ดุจดังลูกศรที่
พนจากแลง
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมหากัปปนเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบมหากัปปนเถราปทาน
๕๓๓. อรรถกถามหากัปปนเถราปทาน
อปทานของทานพระมหากัปปนเถระ มีคาํ เริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวมากในภพนั้น ๆ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเขาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิดในเรือน
อันมีสกุล ในหังสวดีนคร บรรลุนิตภิ าวะแลว เมื่อกําลังฟงพระธรรมเทศนา
ในสํานักของพระศาสดา ไดมองเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ที่พระศาสดาทรงสถาปนา
ไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูใหโอวาทแลว ไดกระทํากรรมที่สูงยิ่งขึ้น
ไป แลวปรารถนาตําแหนงนั้น .
เขาไดกระทํากุศลกรรมไวในมนุษยโลกนั้น จนตลอดชีวิตแลวทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ไดมาบังเกิดในเรือนของทานหัวหนาชาง
หูก ในหมูบา นชางหูกแหงหนึ่ง ในที่อันไมไกลจากกรุงสาวัตถีนัก ในคราว
นั้น พระปจเจกพุทธเจาประมาณ ๑,๐๐๐ องค อยูที่ภูเขาหิมวันต ๘ เดือน
เวลาจะเขาพรรษาก็มาอยูในชนบท ๔ เดือน พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น
ครั้งแรกก็ลงมาในที่อันไมไกลกรุงพาราณสีแลว สงพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค
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ไปพบพระราชายังพระราชวังดวยคําวา พวกทานจงขอหัตถกรรมเพื่อกอสราง
เสนาสนะ ดังนี้ ก็ในคราวนั้นไดมีพระราชพิธีวัปปมงคล (พืชมงคล) พระราชา
นั้นไดทรงทราบวานัยวาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายมา จึงเสด็จออกมาถาม
ถึงเหตุที่ทานพากันมาแลว ตรัสวา ทานผูเจริญ วันนี้ไมมีโอกาส พรุงนี้เปน
พระราชพิธีวัปปมงคลของโยม วันที่ ๓ โยมจักทํากิจใหดังนี้แลว ไมนิมนต
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย เสด็จเขาไปแลว พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายพา
กันหลีกไปดวยกลาววา พวกเราจักเขาไปยังหมูบานอื่น ดังนี้.
ในสมัยนั้น ภริยาของหัวหนาชางหูก เดินทางไปยังกรุงพาราณสี
ดวยหนาที่การงานบางอยาง ไดพบพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นเขา จึงเอย
ถามวา พระคุณเขามาในกาลอันมิใชเวลาเพื่อตองการอะไรเจาคะ พระปจเจก
พุทธเจาเหลานั้นไดเลาเรื่องแตตนใหฟงแลว. หญิงผูสมบูรณดวยศรัทธาถึง
พรอมดวยปญญา พอไดฟงเรื่องนั้นแลว จึงกราบเรียนนิมนตวา ทานเจาขา
พรุงนี้นิมนตรับภิกษาของพวกดิฉันนะเจาคะ. พระปจเจกพุทธเจา กลาววา
โยมนองหญิง พวกอาตมภาพมีดวยกันมากองค. หญิงนั้นถามวา มีกี่องคพระคุณเจา. พระปจเจกพุทธเจาตอบวา มีประมาณ ๑,๐๐๐ องคนองหญิง. หญิง
คนนั้น กราบเรียนวา ทานเจาขา ในหมูบานของพวกดิฉันนี้ ก็มีคนอยู
ประมาณ ๑,๐๐๐ คนเชนกัน คนคนหนึ่งจะถวายภิกษาแกภิกษุองคหนึ่ง ขอ
นิมนตทานจงรับภิกษาเถิด ดิฉันคนเดียว จักใหชา งกอสรางที่อยูสําหรับพระคุณเจาทั้งหลาย. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายรับนิมนตแลว.
หญิงคนนั้น เขาไปยังหมูบานโฆษณาปาวรองวา แมพอทั้งหลายเอย
ฉันไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาประมาณ ๑,๐๐๐ องคไดนิมนตทานไวแลว พวก
ทานจงชวยกันตระเตรียมที่สําหรับพระคุณเจาทั้งหลายดวย (และ) จงชวยกัน
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ตระเตรียมขาวยาคูและภัตรเปนดวย ดังนี้แลว ใหคนชวยกันกอสราง
มณฑปในทามกลางหมูบาน ใหปูลาดอาสนะทั้งหลายไว พอถึงวันรุงขึ้น จึง
นิมนตใหพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายนั่งแลว อังคาสดวยขาทนียะโภชนียะอัน
ประณีต ในเวลาเสร็จภัตรกิจ ไดพาผูหญิงทั้งหมดในหมูบานนั้นมา ไดไหว
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายพรอมกับผูหญิงเหลานั้น นิมนตใหทานรับปฏิญญา
เพื่ออยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลว จึงไดปาวรองในหมูบานอีกวา แมและ
พอทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งๆ จากตระกูลหนึ่ง ๆ (คัดเอาผูชายบานละคน)
ใหถือมีดและขวานเปนตน เขาปาไปนําทัพพสัมภาระมาแลว จงสรางที่อยู
ถวายสําหรับพระผูเปนเจาทั้งหลายเถิด พวกชาวบาน ไดฟงคําของนางนั้น
แลว แตละคนกอสรางบรรณศาลาคนละหลัง ทํางานกอสรางทั้งคืนทั้งวัน จน
บรรณศาลา ๑,๐๐๐ หลังเสร็จเรียบรอยแลว กราบเรียนพระปจเจกพุทธเจา
ผูซึ่งเขาไปอยูในบรรณศาลาของตนของตนวา เราจักบํารุงทานโดยความเคารพ
เราจักบํารุงทานโดยความเคารพแลว จึงไดพากันบํารุง พอถึงเวลาออก
พรรษาแลว ภริยาหัวหนาชางหูกคนนั้น จึงกลาววา พวกทานจงตระเตรียม
ผาจีวรสาฎก ถวายแดพระปจเจกพุทธเจา ผูอยูจําพรรษาแลว ในบรรณศาลา
ของตนของตนเถิด แลวชวยกันตระเตรียมเสร็จแลว จึงไดชวยกันถวายผาจีวร
มีคา ๑,๐๐๐ แดพระปจเจกพุทธเจาองคละ ๑ ผืน ออกพรรษาแลวพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ทําอนุโมทนาแลวก็หลีกไป แมพวกชาวบานที่ทําบุญกรรม
นี้แลว จุติจากอัตภาพนั้น ไดไปบังเกิดในดาวดึงสเทวโลก ไดเปนผูชอื่ วา
คณเทวดา.
เทวดาเหลานั้น ไดเสวยทิพยสมบัติในดาวดึงสเทวโลกนั้นแลว ใน
กาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ไดพากันมาบังเกิดในบาน
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เรือนของพวกกุฎมพี หัวหนาชางหูกในกาลกอน ไดมาเกิดเปนลูกชายของ
หัวหนากุฎมพี แมภริยาของหัวหนาชางหูกในกาลกอน ก็ไดมาเกิดเปนลูกสาว
ของหัวหนากุฎมพีคนหนึ่ง. พวกภริยาของชางหูกที่เหลือในกาลกอน ไดมา
เกิดเปนพวกลูกสาวของกุฎมพีที่เหลือทั้งหลาย หญิงเหลานั้นแมทั้งหมดเจริญ
วัยแลว เมือ่ จะไปสูตระกูลอัน (มีเหยาเรือน) ตางก็แยกกันไปยังเรือนของ
กุฏมพีเหลานั้น (ชาติกอนเคยเปนสามีภรรยากันอยางใด แมชาตินี้ก็ไดมา
เปนสามีภรรยากันอยางนั้นอีก). ภายหลังวันหนึ่ง เมื่อมีการปาวประกาศให
ไปฟงธรรมที่พระวิหาร พวกกุฎมพีเหลานั้นแมทั้งหมดไดทราบวา พระศาสดา
จักทรงแสดงธรรม จึงไดพรอมกับภริยาไปยังพระวิหารดวยมุงหมายวา พวก
เราจักฟงธรรม ในขณะที่คนเหลานั้นเขาไปยังทามกลางพระวิหาร ฝนก็ตก
ลงมา พวกคนที่รูจักมักคุนกับพระหรือมีญาติที่เปนสามเณรเปนตน ตางก็จะ
เขาไปยังบริเวณเปนตนของพระและสามเณรที่คุนเคยเปนญาติกันเหลานั้น
(เพื่อหลบฝน) แตกุฎมพีเหลานั้น ไมอาจจะเขาไปในที่แหงใดแหงหนึ่งได
เพราะไมมีพระภิกษุสามเณรที่รูจักหรือเปนญาติเชนนั้นเลย จึงไดยืนอยูทาม
กลางพระวิหารเทานั้น. ตอมาหัวหนากุฎมพีเหลานั้นกลาววา ชาวเราเอย จงดู
ประการอันแปลกของพวกเราซิ ธรรมดาวาพวกกุลบุตรควรจะเกี่ยวของกันได
ดวยเหตุเพียงไร. พวกกุฎมพีจึงถามวา พวกเราจะทําอยางไรดีนาย พวกเรา
ถึงซึ่งประการอันแปลกนี้ เพราะไมมีที่อยูสําหรับผูคุนเคยกัน พวกเราทั้งหมด
จักรรวบรวมทรัพยสรางบริเวณ. หัวหนาจึงพูดวา ดีละนาย แลวไดใหทรัพย
พันหนึ่ง. คนที่เหลือไดใหทรัพยคนละหารอย พวกผูหญิงไดใหทรัพยคนละ
สองรอยหาสิบ กุฎมพีเหลานั้นนําทรัพยนั้นมาแลวมอบใหชา งสรางเรือนยอด
รายไป ๑,๐๐๐ หลัง ไดชื่อวาเปนบริเวณกวางขวางเพื่อเปนที่ประทับสําหรับ
พระศาสดา เพราะดาที่การกอสรางนั้นใหญไปเมื่อทรัพยไมเพียงพอ จึงได
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ชวยกันออกใหอีกครึ่งหนึ่งของจํานวนทรัพยที่ไดบริจาคใหแลวในครั้งกอน.
เมื่อบริเวณสําเร็จเสร็จสิ้นแลว ก็ทําการฉลองพระวิหาร ไดถวายมหาทานแด
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ตลอด ๗ วัน แลว จัดแจงผาจีวรสําหรับ
ภิกษุ ๒,๐๐๐ องค
สวนภริยาของหัวหนากุฎมพี ดํารงอยูดวยปญญาของตนเองคิดวา
เราจัดไมทําใหเสมอกับพวกเขา แตจะทําใหยิ่งไปกวาพวกเขาคือ จักบูชา
พระศาสดา ดังนี้แลว จึงถือเอาผอบบรรจุดอกอโนชาพรอมกับผาสาฎก มี
มูลคา ๑,๐๐๐ ซึ่งมีสีดุจดอกอโนชาแลว เอาดอกอโนชาบูชาพระศาสดา วาง
ผาสาฎกนั้นไวใกลบาทมูลของพระศาสดา ไดตั้งความปรารถนาไววา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอใหสรีระของขาพระองคจงมีสีคลายดอกอโนชา ในที่ที่
ขาพระองคเกิดแลวเกิดแลวเถิด และจงมีชื่อวา อโนชา ดังนี้เถิด. พระศาสดา
ไดทรงกระทําอนุโมทนาดวยพระดํารัสวา จงสําเร็จดังปรารถนาเถิด. คน
เหลานั้นแมทั้งหมดดํารงอยูจนตลอดอายุแลว จุติจากอัตภาพนั้นไดไปบังเกิด
ในเทวโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ เทวดาเหลานั้น จุติจากเทวโลกแลว ผูเปน
หัวหนากุฏมพี ไดบังเกิดในราชตระกูลในกุกกุฎวดีนคร บรรลุนิติภาวะแลว
ไดเปนพระเจามหากัปปนะ. คนที่เหลือไดไปบังเกิดในตระกูลอํามาตยทั้งหมด
ภริยาของหัวหนากุฎมพีไดบังเกิดในราชตระกูล ในมัททรัฐสาคลนคร พระนางไดมีพระสรีระงามมีสีดุจดอกอโนชาทีเดียว ดวยเหตุนั้นพระชนกพระชนนี
จึงไดทรงขนานพระนามของพระนางวา อโนชา นัน่ แล พระนางทรงเจริญวัย
แลว ก็เสด็จไปยังพระราชวังของพระเจามหากัปปนะ ไดมีพระนามปรากฏวา
อโนชาเทวี.
แมพวกผูหญิงที่เหลือ ก็ไดไปบังเกิดในตระกูลพวกอํามาตยเจริญวัย
แลว ไดไปสูคฤหาสนแหงบุตรอํามาตยเหลานั้นแล. คนเหลานั้นแมทั้งหมด
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ไดเสวยสมบัติเชนกับสมบัติของพระราชา ก็ในกาลใด พระเจาแผนดิน ทรง
ประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ เสด็จขึ้นหลังพญาชางเที่ยวไป แม
ในกาลนั้น คนเหลานั้น ก็เที่ยวไปอยางนั้นเหมือนกัน เมื่อพระราชาพระองค
นั้น เสด็จเที่ยวไปดวยมาหรือดวยรถ ถึงพวกอํามาตยเหลานั้นก็เที่ยวไปอยาง
นั้นเหมือนกัน เพราะกําลังแหงบุญเปนอันมากที่ไดทําไวรวมกันอยางนั้น
พวกอํามาตยเหลานั้นจึงไดเสวยสมบัติอยางเดียวกันกับพระราชาแล. ก็พระราชามีมา ๕ ตัวคือมาชื่อวา วาละ วาลวาหนะ ปุปผะ ปุปผวาหนะ และมาชื่อวา
สุปตตะ ในบรรดามา ๕ ตัวเหลานั้น พระราชายอมทรงมาชื่อวา สุปตตะดวย
พระองคเอง สวนมาอีก ๔ ตัวนอกนี้ไดพระราชทานแกพวกคนขี่มาทั้งหลาย
เพื่อใชนําขาวสารมา. พระราชาใหพวกคนเหลานั้น บริโภคแคเชารูแลว
ทรงสงพวกเขาไปดวยพระราชดํารัสวา พนาย พวกเธอจงเที่ยวไปใหถึงระยะ
ทาง ๒ โยชน หรือ ๓ โยชน แลวสืบเสาะฟงวา พระพุทธเจา พระธรรมหรือ
วาพระสงฆ อุบัติขึ้นแลว จงนําสารอันเปนสุขมาบอกแกเรา คนเหลานั้น
ออกจากประตูทั้ง ๔ ทิศแลว เที่ยวไปได ๒-๓ โยชน ไมไดรับขาวสาร
อะไร ๆ เลย จึงกลับมา.
วันตอมา พระราชาเสด็จขึ้นมาสุปตตะ ทรงมีอํามาตยพันคนเปน
บริวาร กําลังเสด็จไปยังพระราชอุทยาน ไดทอดพระเนตรเห็นพวกพอคา
ประมาณ ๕๐๐ คน ผูซ ึ่งมีรางกายอิดโรยเหนื่อยออนกําลังเขาไปยังพระนคร
จึงทรงดําริวา พวกพอคาเหลานี้ อิดโรยเหนื่อยออนเพราะเดินทางมาไกล
เราจักไดฟงขาวสารอันเจริญอยางหนึ่งจากสํานักของพวกพอคาเหลานี้เปน
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แน จึงมีพระราชดํารัสสั่งใหอํามาตยไปเรียกพวกพอคาเหลานั้นมาแลว ตรัส
ถามวา พวกเธอมาจากเมืองไหน. พวกพอคากราบทูลวา ขาแตพระองคผู
สมมุติเทพ นครหนึ่งนามวาสาวัตถีมีอยูไกลจากที่นี้ไปอีก ๒๐๐ โยชน พวก
ขาพระองคมาจากพระนครนั้นพระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา มีขาวสาร
อะไรเกิดขึ้นในประเทศถิ่นที่อยูของพวกเธอบางเลา. พวกพอคากราบทูลวา
ขาแตสมมติเทพขาวสารอะไรอยางอื่นไมมี นอกจากขาวที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงอุบัติขึ้นเทานั้นพระเจาขา. ในขณะนั้นนั่นเอง พระราชาทรงมีพระสรีระอัน
ปติมีกําลังกระทบถูกแลว ไมทรงอาจจะกําหนดอะไร ๆ ไดทรงนิ่งเงียบไป
ครูหนึ่ง แลวตรัสถามอีกวา พูดอะไรนะพอคุณ. พวกพอคาก็กราบทูลวา
พระพุทธเจา ทรงอุบัติแลวพระเจาขา. พระราชาทรงนิ่งเงียบไปครูหนึ่ง แม
ครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ ก็เหมือนครั้งแรกนั่นแล แลวตรัสถามเปนครั้งที่ ๔ วา
พูดอะไรนะพอคุณ. เมื่อพวกพอคากราบทูลวา พระพุทธเจา ทรงอุบัติขึ้นแลว
พระเจาขา จึงตรัสวา พอคา เพราะการที่ไดฟงขาวสารอันเปนสุข เราจะ
ใหทรัพย ๑ แสนแกพวกเธอ แลวตรัสถามวา ขาวสารอะไรแมที่นอกเหนือ
ไปกวานี้ยังมีอีกไหมพอคุณ. พวกพอคากราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ มีพระธรรมอุบัติขึ้นแลวพระเจาขา. พระราชาทรงสดับถอยคําแมนั้นแลว ทรงนิ่ง
เงียบไปครูหนึ่งตลอด ๓ วาระเหมือนนัยกอนนั่นแล ในวาระที่ ๔ เมื่อพวก
พอคากราบทูลวา พระธรรมอุบัติขึ้นแลว ตรัสวา แมในวาระนี้ เราก็จะให
ทรัพย ๑ แสนแกพวกเธอแลว ตรัสถามวา ขาวสารอะไรแมที่นอกเหนือไป
กวานี้ ยังมีอีกไหมพอคุณ. พวกพอคากราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ มีพระ-
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สงฆอุบัติขึ้นแลว. พระราชาทรงสดับถอยคําแมนั้นแลว ทรงนิ่งเงียบไปครู
หนึ่งตลอด ๓ วาระเหมือนอยางครั้งกอนนั่นแล ในวาระที่ ๔ เมื่อพวกพอคา
กราบทูลวา พระสงฆอุบัติขึ้นแลว ตรัสวา แมในครั้งนี้เราจะใหทรัพย ๑ แสน
แกพวกเธอแลวทรงทอดพระเนตรดูอํามาตยพันคน ตรัสถามวา พอคุณ พวก
เราจักทําอยางไร. พวกอํามาตยกราบทูลวา ขาแตสมมุติเทพ พระองคจักทํา
อยางไร. พระราชาตรัสวา พอคุณเราไดสดับฟงวา พระพุทธเจา ทรงอุบติขึ้น
แลว พระธรรมทรงอุบัติขึ้นแลว พระสงฆทรงอุบัติขึ้นแลว เราจักไมหวน
กลับไปอีก เราจักไปบวชอุทิศพระผูมีพระภาคเจาในสํานักของพระองค. พวก
อํามาตยกราบทูลวา ขาแตสมมุติเทพ แมพวกขาพระองค ก็จักบวชกับ
พระองค. พระราชาทรงใหพวกอาลักษณจารึกพระอักษรลงในพระสุพรรณบัฏ
พระราชทานแกพวกพอคาแลวตรัสวา พวกเธอ จงมอบพระสุพรรณบัฏนี้แด
พระราชเทวีพระนามวาอโนชา พระราชเทวีนั้นจักพระราชทานทรัพยจํานวน
๓ แสนแกพวกเธอ ก็เมื่อเปนเชนนั้นพวกเธอพึงกราบทูลกับพระราชเทวีนั้น
วา ทราบวาพระราชาทรงมอบความเปนใหญถวายแดพระองค ขอพระองค
จงเสวยสมบัติตามความสบายเถิด ก็ถา วาพระนางตรัสถามวา พระราชาของ
พวกทานเสด็จไปที่ไหนเสีย พวกทานพึงกราบทูลวา พระราชาตรัสวา เรา
จักบวชอุทิศพระศาสดา แลวก็เสด็จไปแลว. แมพวกอํามาตยก็สงขาวสารไป
เพื่อภรรยาของตนของคนเหมือนอยางนั้นเชนกัน. พระราชาทรงสงพวกพอคา
ไปแลว ก็เสด็จขึ้นมา มีอํามาตยพันคนติดตามแวดลอม เสด็จออกไปใน
ขณะนั้นเอง.
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แมพระศาสดา ในเวลาเชามืดวันนั้น ทรงตรวจดูสัตวโลก ไดทอด
พระเนตรเห็นพระเจามหากัปปยนะพรอมดวยบริวาร ทรงพระดําริวา พระเจา
มหากัปปนะ พระองคนี้ ไดทรงทราบขาวจากสํานักของพวกพอคาวา พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นแลว จึงทรงเอาทรัพย ๓ แสน บูชาถอยคําของพวกพอคา
เหลานั้นแลว ทรงละพระราชสมบัติ ทรงมีอํามาตยพันคนแวดลอมแลว ทรง
มีพระประสงคจะบวชอุทิศเรา พรุงนี้จักเสด็จออก พระราชาพระองคนั้นพรอม
ทั้งบริวารจักไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เราจักกระทําการ
ตอนรับ ดังนี้ ในวันรุงขึ้น เมื่อจะเสด็จไปตอนรับพระราชาผูครอบครอง
บานเมืองเล็ก ซึ่งคลายกับวาเสด็จไปตอนรับพระเจาจักรพรรดิฉะนั้น พระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จไปตอนรับสิ้นระยะทาง ๑๒๐ โยชน
ทรงประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีมีวรรณะ ๖ ประการ ณ ควงไมนิโครธ ใกล
กับฝงแมน้ําจันทภาคา. แมพระราชาเสด็จมาถึงแมน้ําสายหนึ่ง ก็ตรัสถามวา
แมน้ําสายนี้ ชื่ออะไร. พวกอํามาตยก็กราบทูลวา แมน้ําสายนี้ชื่อวาอปรัจฉา
พระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา พอคุณ แมน้ําสายนี้ มีขนาดประมาณเทาไร.
พวกอํามาตยกราบทูลวา แมน้ําสายนี้ลึก ๑ คาวุต กวาง ๒ คาวุต พระเจาขา.
พระราชาตรัสถามวา ก็ในที่นี้มีเรือหรือแพบางไหม. พวกอํามาตยกราบทูลวา
ไมมีพระเจาขา พระราชาตรัสวา เมื่อเรามัวหวงถึงพาหนะมีเรือเปนตน ชาติ
คือความเกิด ยอมนําเขาไปหาชราความแก และชราความแกยอมนําเขาไปหา
มรณะความตาย. เราเปนผูไมมีความสงสัย ออกเดินทางมาแลว ก็เพื่ออุทิศ
พระรัตนตรัย ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัยนั้น ขอน้ํานี้ จงอยาไดเปน
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เหมือนน้ําแกเราเลย แลวทรงระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ระลึกถึงพระพุทธคุณวา อิติปโส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทโธ แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนี้ พรอมดวยบริวาร กับ
มา ๑,๐๐๐ ตัว เสด็จไปบนหลังน้ํา มาสินธพทั้งหลายวิ่งไปบนหลังน้ําคลาย
กับวาวิ่งไปบนหลังแผนหินดาดฉะนั้น มาทุกตัวเปยกแคปลายกีบเทานั้น.
พระราชาพระองคนั้น ทรงขามแมน้ํานั้นแลว เสด็จพระราชดําเนินไป
ขางหนา ทอดพระเนตรเห็นแมน้ําแมอื่นอีก ตรัสถามวา แมน้ําสายนี้ ชื่อ
อะไร. พวกอํามาตยกราบทูลวา ชื่อวานีลวาหา พระเจาขา พระราชาตรัสถาม
วา แมน้ําสายนี้มีขนาดประมาณเทาไร. พวกอํามาตยกราบทูลวา ทั้งสวนลึกทั้ง
สวนกวางมีขนาดประมาณครึ่งโยชนพระเจาขา. คําที่เหลือ ก็เปนเชนกับคําที่
กลาวมาแลวในตอนแรกนั่นแล. ก็พระราชาทอดพระเนตรเห็นแมน้ํานั้นแลว
ก็ทรงอนุสรณระลึกถึงพระธรรมคุณวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว ดังนี้แลวก็เสด็จไปได พอเสด็จพระราช
ดําเนินลวงพนแมน้ํานั้นไปแลว พระราชาไดทอดพระเนตรเห็นแมน้ําอื่นอีก
ตรัสถามวา แมน้ําสายนี้ ชื่ออะไร. พวกอํามาตยกราบทูลวา ชือ่ วา จันทภาคา
พระเจาขา พระราชาตรัสถามวา แมน้ําสายนี้มีขนาดประมาณเทาไร. พวก
อํามาตยกราบทูลวา ทั้งสวนลึกทั้งสวนกวางมีขนาดโยชนหนึ่งพอดีพระเจาขา.
คําที่เหลือก็เปนเชนกับคําที่กลาวมาแลวในตอนแรกนั่นแล ก็พระราชาไดทอด
พระเนตรเห็นแมน้ํานั้นแลว ก็ทรงอนุสรณระลึกถึงพระสังฆคุณวา สุปฏิปนฺโน
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ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว ดังนี้
แลวเสด็จไปได พอเสด็จพระราชดําเนินลวงพนแมน้ําแมนั้นไปได พระราชา
ไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรัศมีมีพรรณะ ๖ ประการ แผซานออกจาก
พระสรีระของพระศาสดา สวางไสวรอดออกจากกิ่งคาคบและใบของตนนิโครธ
แลว ทรงพระดําริวา แสงสวางนี้ มิใชแสงสวางของพระจันทร มิใชแสง
สวางของพระอาทิตย มิใชแสงสวางของเทวดา มาร พรหม ครุฑ และนาค
อยางใดอยางหนึ่งเลย เราเดินทางมาเพื่ออุทิศพระศาสดา เห็นทีจักไดพบเห็น
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลวเปนแน ในบัดดลนั้นเองพระราชาพระองคนั้น ก็
เสด็จลงจากหลังมา นอมพระสรีระเขาไปเฝาพระศาสดาตามแนวแสงแหงพระรัศมี ไดเสด็จเขาไปภายในพระพุทธรัศมีดุจดําลงไปที่มโนศิลารส ฉะนัน้
พระราชาพระองคนั้น ถวายบังคมพระศาสดาแลว ก็ประทับนั่ง ณ สถานที่
อันสมควรขางหนึ่งพรอมกับอํามาตยพันคน พระศาสดา ตรัสอนุปุพพีกถา
แกคนเหลานั้น พอจบพระธรรมเทศนา พระราชาพรอมกับบริวารก็ดํารงอยู
ในโสดาปตติผล.
ลําดับนั้น ชนทั้งหมดลุกขึ้นแลว ทูลขอบวช พระศาสดา ทรงใครครวญ
วา บาตรและจีวรที่สําเร็จดวยฤทธิ์ จักมาประสิทธิ์แกกุลบุตรเหลานี้หรือไม
หนอ ก็ทรงทราบวา กุลบุตรเหลานั้นไดเคยถวายจีวรพันผืน แดพระปจเจกพุทธเจาพันองค ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ไดถวายจีวร
สองหมื่นผืน แดภิกษุสองหมื่นองค การมาแหงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวย
ฤทธิ์ จึงไมเปนเหตุอัศจรรยแกกลุ บุตรเหลานั้นเลย ดังนี้แลว ทรงเหยียด
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พระหัตถขวาตรัสวา พวกเธอ จงเปนภิกษุมาเกิด จงประพฤติพรหมจรรย
เพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด ในขณะนั้นนั่นเอง ภิกษุเหลานั้นก็ไดทรง
บริวาร ๘ เปนดังพระเถระมีพรรษาตั้ง ๖๐ พรรษาฉะนั้น เหาะขึ้นสูเวหาส
แลว ก็กลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาแลว นัง่ ณ ที่สมควรดานหนึ่ง.
ฝายพวกพอคาเหลานั้น เดินทางไปยังกรุงราชคฤหแลว กราบทูล
ขาวสารที่พระราชาสงไปถวายแดพระราชเทวีใหทรงทราบ เมื่อพระราชเทวี
ตรัสวา จงเขามา จึงเขาไปยืน ณ ที่สมควรดานหนึ่ง ที่นั้นพระราชเทวีจึง
ตรัสถามพวกพอคาเหลานั้นวา พอคุณ เพราะเหตุไรจึงเดินทางมานี่ พวก
พอคาจึงกราบทูลวา พระราชาทรงสงพวกขาพระพุทธเจามาเฝาพระองค นัยวา
พระองคจะพระราชทานทรัพย ๓ แสน แกพวกขาพระองค พระราชเทวี
ตรัสวา พนาย ! พวกทานพูดมากไปแลว พวกทานทําประโยชนอะไรใน
สํานักของพระราชา พระราชาทรงเลื่อมใสในเรื่องอะไร จึงรับสั่งใหพระราช
ทานทรัพยถึงเพียงนี้ แกพวกทาน. พวกพอคากราบทูลวา ขาแตพระราชเทวี
พวกขาพระองคมิไดกระทําเรื่องอะไรอยางอื่นเลย เพียงแคแจงขาวสารอยาง
หนึ่งใหทรงทราบเทานั้น พระราชเทวีตรัสถามวา พอคุณ อาจพอที่จะบอก
ขาวสารนั้นแมแกเราบางไดหรือ. พวกพอคากราบทูลวา อาจ พระเจาขา
แลวบวนปากดวยสุวรรณภิงคาร กราบทูล วา ขาแตพระราชเทวี พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก แมพระราชเทวี พระองคนั้น พอไดสดับคํานั้น
แลว เปนผูม ีพระเสรีระอันปติถูกตองแลวไมอาจจะกําหนดอะไร ๆ ไดถงึ ๓
ครั้ง ในครั้งที่ ๔ ไดทรงสดับวา พระพุทธเจา ทรงอุบัติขึ้นแลว จึงตรัสวา
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พอคุณในเพราะบทนี้ พระราชาทรงพระราชทานทรัพยใหพอเทาไร. พวก
พอคากราบทูลวา ๑ แสนพระเจาขา. พระราชเทวีตรัสวา พอคุณ พระราชา
พระราชทานทรัพย ๑ แสนแกพวกทาน เพราะไดสดับขาวสารถึงขนาดนี้
นับวาทรงกระทําไมสมควรเลย เราจะใหทรัพย ๓ แสน ในเพราะบรรณา
การอันยากแคนของเรา แกพวกทาน พวกทานไดกราบทูลเรื่องอะไรอยางอื่น
อีกหรือไม พวกพอคาเหลานั้น กราบทูลถึงขาวสาร ๒ อยางแมนอกนี้ให
ทรงทราบวา เรื่องนี้ และเรื่องนี้ พระราชเทวี ไมอาจจะกําหนดอะไร ๆ
ไดตลอด ๓ วาระ เหมือนกับนัยที่กลาวแลวในตอนแรกนั่นแล ทุก ๆ ครัง้ ที่
๔ ไดพระราชทานทรัพยครั้งละ ๓ แสน รวมความวา พวกพอคาเหลานั้น
ไดรับทรัพยทั้งหมดไปถึง ๑๒ แสน.
ลําดับนั้น พระราชเทวีจึงตรัสถามพวกพอคาเหลานั้นวา พอคุณ พระราชาเสด็จไปในที่ไหนเลา พวกพอคาจึงกราบทูลวา ขาแตพระเทวี ระราชา
ตรัสวา เราจักบวชอุทิศพระศาสดาแลวก็เสด็จไป พระราชเทวี ตรัสถามวา
ขาวสารอะไรที่พระราชาพระองคนั้น ไดมอบแกเรามีไหม พวกพอคากราบ
ทูลวา นัยวา ทรงสละมอบความเปนใหญทั้งหมดแดพระองค นัยวา พระองคจงเสวยสมบัติตามความสุขสําราญเถิด. พระราชเทวี ตรัสถามวา พวก
อํามาตยไปไหนเสียเลาพอคุณ. พวกพอคากราบทูลวา ขาแตพระราชเทวี แม
พวกอํามาตยเหลานั้นก็พูดวา พวกเราจักบวชกับพระราชาแลวไปแลว พระราชเทวีพระองคนั้น จึงรับสั่งเรียกหาพวกภรรยาของอํามาตยเหลานั้นมาแลว
ตรัสวา แมคุณ สามีของพวกเจาสั่งไววา พวกเราจักบวชกับพระราชา แลว
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ก็พากันไปแลว พวกเจาจักทําอะไร. พวกภรรยาของอํามาตยเหลานั้นจึงทูล
ถามวา ขาแตพระราชเทวี ขาวสารอะไร ที่พวกสามีสงฝากมาถึงพวกหมอมฉัน
พระราชเทวีตรัสวา ไดทราบวา พวกอํามาตยเหลานั้นไดสละมอบสมบัติ
ของตนแกพวกเธอ ไดทราบวา พวกเธอจงบริโภคสมบัติตามสบายเถิด พวก
ภรรยาของอํามาตยเหลานั้นกราบทูลถามวา ขาแตพระราชเทวี พวกเราจัก
กระทําอยางไรดีเลา. พระราชเทวีตรัสวา เบื้องแรก พระราชาของพวกเรา
พระองคนั้น ดํารงอยูในหนทาง เอาทรัพย ๓ แสนบูชาพระรัตนตรัยแลว
สละพระราชสมบัติที่คลายกับกอนเขฬะ ออกไปไดดวยตั้งพระราชหฤทัยวา เรา
จักบวช แมเราไดสดับขาวสารของพระรัตนตรัย ก็นําเอาทรัพย ๙ แสน
บูชาพระรัตนตรัยนั้นแลว ก็ขึ้นชื่อวาสมบัตินั้น มิใชจะเปนทุกขแดพระราชา
อยางเดียวเทานั้น ยอมเปนทุกขแมแกเราเหมือนกัน ใครจักคุกเขาลงที่พื้นดิน
แลว อาปากรับกอนเขฬะที่พระราชาถมแลวเลา เราไมมีความตองการสมบัติ
เราจักบวชอุทิศพระศาสดา. พวกภรรยาของพวกอํามาตยเหลานั้น กราบทูลวา
ขาแตพระราชเทวี ถึงพวกขาพระองค ก็จักบวชพรอมกับพระองค. พระราช
เทวีตรัสวา ถาพวกเจาอาจสามารถ ก็นับวาเปนการดี. พวกภรรยาของพวก
อํามาตยเหลานั้น กราบทูลวา พวกขาพระองค อาจสามารถ พระเจาขา
พระราชเทวีตรัสวา ถาเชนนั้นพวกเจาจงมา แลวรับสั่งใหตระเตรียมรถ
พันคันเสร็จแลว ก็เสด็จขึ้นรถ เสด็จออกไปพรอมกับพวกภรรยาของอํามาตย
เหลานั้น ในระหวางทางไดทอดพระเนตรเห็นแมน้ําสายแรก ไดตรัสถาม
เหมือนอยางที่พระราชาตรัสถามครั้งแรกเชนกัน ไดทรงสดับความเปนไปทั้ง
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หมดแลว จึงตรัสวา พวกเธอจงแลดูหนทางที่พระราชาเสด็จไปแลวซิ เมื่อ
พวกภรรยาของอํามาตยเหลานั้น กราบทูลวา พวกหมอมฉันมองไมเห็น
รอยเทาของมาสินธพเลย แลวตรัสวา พระราชาทรงกระทําสัจกิริยาวา เรา
เปนผูออกไปเพื่ออุทิศพระรัตนตรัยแลว ทรงระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
จึงจักเสด็จไปแลว แมเราออกมา ก็เพื่ออุทิศพระรัตนตรัย ดวยอานุภาพแหง
พระรัตนตรัย ขอน้ํานี้จงอยาเปนดุจน้ําแกเราเลย ดังนี้ ทรงอนุสรณถึงคุณ
ของพระรัตนตรัย รถพันคันก็แลนไปได แมน้ําไดเปนเชนกับแผนหินดาด.
รถทุกคันเปยกเพียงแคขอบลอเทานั้นแล แมน้ําอีก ๒ สายนอกนี้พระนางและ
ทุกคนก็ไดขามไปแลว ดวยอุบายวิธีนี้นั่นแล.
พระศาสดา ไดทรงทราบวาหญิงเหลานั้นมาแลว จึงทรงอธิษฐาน
โดยประการที่พวกภิกษุผูเปนสามีซึ่งนั่งอยูแลวในสํานักของพระองคใหมองไม
เห็นหญิงเหลานั้น แมพระราชเทวีกําลังเสด็จมา ไดทอดพระเนตรเห็นพระรัศมี ซึ่งแผซานออกจากพระสรีระของพระศาสดาแลว ก็ไดทรงจินตนาการ
เชนเดียวกับพระเจามหากัปปยนะเหมือนกัน แลวเขาไปเฝาพระศาสดา ถวาย
บังคมประทับยืนอยู สถานที่อันสมควรขางหนึ่งแลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจามหากัปปนะ เสด็จออกเพื่ออุทิศพระองค (บัดนี้ ) พระเจา
มหากัปปนะพระองคนั้น ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ ขอพระองคจงแสดง
พระราชาพระองคนั้น ใหปรากฏแกพวกหมอมฉันเถิดพระเจาขา. พระศาสดา
ตรัสวา เชิญพวกเธอนั่งกอนเถอะ พวกเธอจักไดพบเห็นพระราชาพระองค
นั้นในที่นี้แหละ. หญิงเหลานั้น แมทั้งหมดราเริงดีใจพูดกันวา นัยวาพวกเรา
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นั่งแลวในที่นี้แหละ. จักไดพบเห็นพวกสามีของพวกเราแน ดังนี้ จึงนั่งแลว.
พระศาสดาไดตรัสแสดงอนุปุพพีกถา (แกหญิงทัง้ หมด) ในเวลาจบเทศนา
พระนางอโนชาเทวี ก็บรรลุโสดาปตติผลพรอมกับหญิงเหลานั้น พระมหากัปปนะเถระพรอมดวยพระบริวาร ไดสดับพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรง
แสดงแกหญิงเหลานั้นแลว ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔. ใน
ขณะนั้น พระศาสดาไดทรงแสดงใหหญิงเหลานั้นเห็นภิกษุเหลานั้นได ก็ใน
ขณะที่หญิงเหลานั้นมาถึงแลว ไดเห็นพวกสามีของตน ซึ่งทรงผากาสาวะ มี
ศีรษะโลนเขา จิตก็จะไมพึงมีอารมณเปนหนึ่งได จะไมพึงอาจเพื่อที่จะทํา
มรรคและผลใหบังเกิดขึ้นได เพราะฉะนั้น ตัง้ แตเวลาที่พวกเธอมีศรัทธา
ตั้งมั่นไมหวั่นไหวแลว พระศาสดาจึงทรงแสดงภิกษุเหลานั้นผูไดบรรลุพระอรหัตแลว แกหญิงเหลานั้น แมหญิงเหลานั้นไดเห็นภิกษุเหลานั้นแลว ก็ได
กราบดวยเบญจางคประดิษฐแลวเรียนวา ทานผูเจริญ กิจแหงบรรพชิตของ
ทานถึงที่สุดแลว ดังนั้นแลว ถวายบังคมพระศาสดา ยืน ณ ที่สมควรขางหนึ่ง
แลวไดทูลขอบรรพชา.
ในขณะที่หญิงเหลานั้น กลาวคําขอบรรพชาอยางนี้พระศาสดา ได
ทรงดําริถึงการมาของนางอุบลวรรณาเถรี ในบัดดลที่พระศาสดาทรงดําริ
แลวเทานั้น นางอุบลวรรณาเถรีนั้น ก็มาโดยทางอากาศ รับเอาหญิง
เหลานั้น ทั้งหมดนําไปยังสํานักภิกษุณีโดยทางอากาศแลว จึงใหบรรพชา ไม
นานเทาไรนักหญิงเหลานั้น ทั้งหมด ก็ไดบรรลุพระอรหัต พระศาสดาไดทรง
พาภิกษุพันรูปไปยังพระเชตวันวิหารโดยทางอากาศ สดับมาวา ณ ที่พระเชตวัน
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นั้น ทานพระมหากัปปนะเที่ยวเปลงอุทานวา อโห สุข อโห สข โอ สุข
จริงหนอ โอ สุขจริงหนอ ในสถานที่ตาง ๆ มีที่พักกลางคืนเปนตน ภิกษุ
ทั้งหลายจึงไดกราบทูลใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ขาแตพระองคผู
เจริญ พระมหากัปปยนะ เที่ยวเปลงอุทานวา โอ สุขจริงหนอ โอ สุขจริงหนอ
ดังนี้ คงจะเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอัน เกิดแตพระราชสมบัติของตน
กระมัง พระศาสดา รับสั่งใหเรียกพระมหากัปปนะนั้นมาแลว ตรัสถามวา
กัปปนะ ทราบวา เธอเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอันเกิดแกกามจริง
หรือ. พระมหากัปปนะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงทราบวาขาพระองคเปลงอุทานปรารภถึงความสุขนั้น หรือวาขาพระ
องคเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอื่น. ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเรา จะไดเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอันเกิดแกกาม
(หรือวา) ความสุขอันเกิดแกราชสมบัติก็หามิได หากแตธรรมปติ ยอม
บังเกิดขึ้นแกบุตรของเราผูประพฤติธรรมอยูเทานั้น เธอปรารภถึงอมตมหานิพพานจึงไดเปลงอุทานอยางนั้น ดังนี้ เมื่อจะทรงสืบตออนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถาวา.
ผูมีปติในธรรม มีใจผองใสแลว ยอม
อยูเปนสุข บัณฑิตยอมยินดีในธรรมที่พระอริยเจา
ประกาศแลว ในกาลทุกเมื่อ ดังนี้.
ตอมาวันหนึ่ง พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระกัปปนะไดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายหรือเปลา ? พวกภิกษุ
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กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระมหากัปปนะ เปนผูมีความขวนขวาย
นอย ประกอบอยูดวยความสุขที่เปนไปในทิฏฐธรรม ไมยอมใหแมกระทั่ง
โอวาท. พระศาสดาทรงมีรับสั่งใหเรียกพระเถระมาแลว ตรัสถามวา กัปปนะ
ทราบวาเธอไมยอมใหแมกระทั่งโอวาทแกพวกภิกษุอันเตวาสิก จริงไหม ?
พระมหากัปปนะกราบทูลวา จริง พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา พราหมณ
เธออยาไดกระทําอยางนั้นเลย ตั้งแตวันนี้ไป เธอจงแสดงธรรมแกพวกภิกษุ
ที่เขามาหาแลว. พระเถระทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาดวย
เศียรเกลาวา สาธุ ดีละ พระเจาขา ดังนี้แลวจึงโอวาทใหสมณะพันรูป ดํารง
อยูในพระอรหัต ดวยการโอวาทเพียงครั้งเดียวเทานั้น ดวยเหตุนั้น พระศาสดา เมื่อจะทรงสถาปนาพระสาวกของพระองคไวตามลําดับ จึงไดทรง
สถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระมหากัปปนะ เปน
ผูเลิศกวาสาวกทั้งหลายของเราผูใหโอวาทแกภิกษุแล.
พระเถระไดบรรลุพระอรหัตผลแลวอยางนี้ ระลึกถึงบุรพกรรมของ
ตน ไดเกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คนเคยไดประพฤติมา
แลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้ . บทวา
อุทิโต อชฏากาเส ไดแก ผุดขึ้น ตั้งขึ้น ปรากฏในอากาศทั้งสิ้น อธิบาย
วา คลายพระอาทิตยปรากฏกลางอากาศในฤดูสุรทกาล ฉะนั้น. บทวา
อกฺขทสฺโส ตทา อาสึ ความวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
ปทุมุตตระนั้น เราไดเปนผูมีปกติเห็นสาระ คือ เปนผูมีปกติเห็นประโยชน
(เปนผูพิพากษาชี้ขาด) ไดปรากฏเปนอาจารย.
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บทวา สาวกสสฺ กตาวิโน เชื่อมความวา ไดฟงพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ซึง่ กําลังทรงประกาศคุณของพระสาวกผูกลาว
สอนภิกษุ คือ ทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศ ไดแกทรงประกอบไวในหนาที่
ที่เปนไปติดตอกัน ทรงยังใจของเราใหราเริงยินดี.
บทวา หสสมภาโค ไดแก มีสวนเสมอกับหงส. บทวา หสทุนฺทุภินิสฺสโน เชือ่ มความวา มีพระสุรเสียงดุจหงส คือ มีพระดํารัสคลายกับเสียง
มโหระทึกและกลองเภรี ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูมหาอํามาตยผูนี้เถิด. บทวา สมุคฺคตตนูรุห ความวา มีขนลุกขึ้นชูชันดวยดี
หรือวามีใจฟูขึ้น (ดวยปติ). บทวา ชีมูตวณฺณ ความวา มีวรรณะเสมอ
ดวยแกวมุกดา คือ มีรัศมีแผซานออกจากสรีระงดงาม. บทวา ปณส แปลวา
มีพระอังสาบริบูรณ. บทวา ปสนฺนนยนานน ความวา มีนัยนตาและใบหนา
ผองใส.
บทวา กตาวิโน เชื่อมความวา มหาอํามาตยนี้นั้น ปรารถนาตําแหนง
ของภิกษุผูบําเพ็ญกุศลมาแลว ดํารงอยูในตําแหนงอันเลิศเพราะเขามีความ
พลอยยินดี คือมีใจราเริง บทวา สตโส อนุสาสิยา ความวา พร่ําสอนดวย
อํานาจถอยคําอันเปนธรรมสม่ําเสมอเปนเหตุ. บทวา พาราณสิยมาสนฺเน ได
แกในหมูบานชางหูกใกลพระนครพาราณสี. บทวา ชาโต เกนิยชาติย ความ
วา เกิดในตระกูลชางทอผา คือ ในตระกูลชางหูก. คําที่เหลือ มีเนื้อความ
พอที่จะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถามหากัปปนเถราปทาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 255

ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔ (๔๓๕)
วาดวยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ
[๑๒๔] พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตตระ ทรงรูแจงโลกทั้งหมดที่เปนมุนี มีพระจักษุ
ไดเสด็จอุบัติขึ้นในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้
พระองคทรงตรัสสอน ทําสัตวใหรูชัด
ยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร ทรงฉลาดใน
เทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงยังประชุมชนเปน
อันมากใหขามพนไปได
พระองคเปนผูพระอนุเคราะห ทรงประกอบ
ดวยพระกรุณา ทรงแสวงหาประโยชนแกสรรพสัตว ยังเดียรถียที่มาเฝาทุกคนใหดํารงอยูใน
เบญจศีล
เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงหมดความ
อากูล วางจากพวกเดียรถีย และวิจิตรดวยพระอรหันตผูคงที่ มีความชํานิชํานาญ
พระมหามุนีพระองคนั้นสูง ๕๘ ศอก มี
พระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
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ครั้งนั้นอายุขัยของสัตวแสนป พระชินสีหพระองคนั้น ดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ
เทานั้น ทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพน
วัฏสงสารไปได
ครั้งนั้น เราเปนบุตรเศรษฐี มียศใหญ
ในพระนครหังสวดี เขาไปเฝาพระองคผูสองโลก
ใหสวางไปทั่ว แลวไดสดับพระธรรมเทศนา
เราไดฟงพระดํารัสของพระศาสดาผูตรัส
สรรเสริญสาวกของพระองค ผูแตงตั้งเสนาสนะ
ใหภิกษุทั้งหลาย ก็ชอบใจ
จึงทําอธิการแดพระองคผูทรงแสวงหา
คุณอันใหญพรอมทัง้ พระสงฆแลว หมอบลง
แทบพระบาทดวยเศียรเกลา แลวปรารถนา
ฐานันดรนั้น
แทจริง ในครั้งนั้น พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ไดทรงพยากรณกรรมของเราไววา
เศรษฐีบุตรนี้ ไดนมิ นตพระโลกนายก
พรอมดวยพระสงฆใหฉันตลอด ๗ วัน เขาจักมี
อินทรียด ังใบบัว มีจะงอยบาเหมือนของราชสีห
มีผิวพรรณดุจทองคํา หมอบอยูแ ทบเทาของเรา
ปรารถนาตําแหนงอันสูงสุด
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ในกัปที่แสนแตกัปนี้พระศาสดามีพระนามวา โคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
เศรษฐีบุตรนี้จักไดเปนสาวกของพระพุทธเจาพระองคนั้น ปรากฏโดยชื่อวา ทัพพะ เปน
ภิกษุผูเลิศฝายจัดแจงเสนาสนะตามที่ปรารถนา
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลว และดวยการตั้ง
เจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงส
เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐
ครั้ง และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง เปน
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได
เพราะกรรมนั้นนําไป เราจึงมีความสุขในทีท่ ุก
สถาน
ในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้ พระนายก
พระนามวาวิปสสี ผูมีพระเนตรงาม ทรงเห็น
แจงธรรมทั้งปวงไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว เราเปนผูมี
จิตขัดเคือง ไดพูดตูสาวกของพระพุทธเจาผูคงที่
พระองคนั้น ผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว ทั้ง ๆ ที่รู
อยูวาทานเปนผูบริสุทธิ์
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และเราจับสลากแลว ถวายขาวสุกที่
หุงดวยน้ํานม แกพระเถระทั้งหลาย ผูแสวงหา
คุณใหญ ผูเปนสาวกของพระผูแกลวกลากวา
นรชนพระองคนั้นแหละ
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธ
ของพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ พระนามวา กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว
พระองคทรงยังศาสนธรรมใหรุงโรจน ขมขี่
เดียรถียผูหลอกลวงเสีย ทรงแนะนําเวไนยสัตว
แลว เสด็จปรินิพพานพรอมทั้งพระสาวก
ครั้นเมือ่ พระโลกนาถเจาพรอมทั้งพระสาวกปรินิพพานแลว ครั้นเมือ่ ศาลธรรม กําลัง
จะสิ้นสูญอันตรธาน ทวยเทพและมนุษยพากัน
สลดใจ สยายผม มีหนาเศรา คร่ําครวญวา
ดวงตาคือธรรมจักดับแลว เราจักไมได
เห็นทานที่มีวัตรดีงามทั้งหลาย เราจักไมไดฟง
พระสัทธรรม นาสังเวช เราเปนคนมีบุญนอย
ครั้งนั้น พื้นปฐพีทั้งหมดนี้ ทัง้ ใหญทั้ง
หนาไดไหวสะเทือน สาครสมุทรได แมน้ํา
รองอยางนาสงสาร
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อมนุษยตีกลองดังทั่วทั้งสี่ทิศ อสนีบาต
อันนากลัวตกลงไปรอบ ๆ อุกกาบาตตกจากทองฟา
ดาวหางปรากฏ เกลียวแหงเปลวไฟมีควันพวยพุง
หมูมฤครองครวญครางอยางนาสงสาร
ครั้งนั้น เราทั้งหลายเปนภิกษุรวม ๗ รูป
ดวยกัน ไดเห็นความอุบาทวอันรายแรง แสดง
เหตุวาพระศาสนาจะสิ้นสูญ จึงเกิดความสังเวช
คิดกันวา
เวนพระศาสนาเสีย ไมควรที่เราจะมี
ชีวิตอยู เราทั้งหลายจึงจะเขาไปสูปาใหญแลว
บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีหเจา
ครั้งนั้น เราทั้งหลายไดพบภูเขาหินใน
ปาสูงลิ่ว เราไตขึ้นทางพะอง แลวผลักพะอง
ใหตกลงเสีย
ครั้งนั้น พระเถระไดตักเตือนเราวาการ
อุบัติแหงพระพุทธเจาหาไดยาก อีกประการหนึ่ง
ความเชื่อที่บุคคลไดไว ก็หาไดยาก และพระศาสนายังเหลืออีกเล็กนอย
ผูที่ปลอยเวลาใหผานไปเสีย จะตองตก
ลงไปในสาคร คือความทุกขอันไมมีที่สิ้นสุด
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เพราะฉะนั้น พวกเราควรกระทําความเพียร ตลอด
เวลาทีพ่ ระศาสนายังดํารงอยูเถิด ดังนี้
ครั้งนั้น พระเถระนั้นเปนพระอรหันต
พระอนุเถระไดเปนอนาคามี พวกเราที่เหลือ
จากนี้ เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ประกอบความเพียร จึง
ไดไปยังเทวโลก
องคที่ขามสงสารไปไดปรินิพพานแลว
อีกองคหนึ่งเกิดในชั้นสุทธาวาส, เราทั้งหลาย คือ
ตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ ๑ พระสภิยะ ๑ พระพาหิยะ ๑ พระกุมารกัสสปะ ๑ เกิดในที่นั้น ๆ
อันพระโคดมบรมศาสดา ทรงอนุเคราะห จึง
หลุดพนไปจากเครื่องจองจํา คือ สังสารวัฏได
เราเกิดในพวกมัลลกษัตริยในพระนคร
กุสินารา เมื่อเรายังอยูในครรภนั่นแล มารดาได
ถึงแกกรรม เขาชวยกันยกสรีระขึ้นสูเชิงตะกอน
ลําดับนั้น เราตกลงมา ตกลงไปในกอง
ไม ฉะนั้นจึงปรากฏนามวา ทัพพะ ดวยผลแหง
การประพฤติพรหมจรรย เรามีอายุได ๗ ขวบ
ก็หลุดพนจากกิเลส ดวยผลที่ถวายขาวสุก
ผสมน้ํานม เราจึงเปนผูประกอบดวยองค ๕ ดวย
บาปเพระกลาวตูพระขีณาสพ เราจึงถูกคนโจท
มากมาย
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บัดนี้เราลวงบุญและบาปไดทั้งสองอยาง
แลว ไดบรรลุบรมสันติ เปนผูไมมีอาสวะอยู
เราแตงตั้งเสนาสนะใหทานผูมีวัตรอันดี
งามทั้งหลายยินดี พระพิชิตมารทรงพอพระทัยใน
คุณขอนั้นจึงไดทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระทัพพมัลลปุตตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล
จบทัพพมัลลปุตตเถราปทาน
๕๓๔. อรรถกถาทัพพมัลลปุตตเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๔ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระทัพพมัลลปุตตเถระ อันมีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากใน
ภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมตุ ตระ ทานได
เกิดเปนบุตรเศรษฐี ไดเปนผูสมบูรณดวยสมบัติ เขาเลื่อมใสในพระศาสดา
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กําลังฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาอยูไดมองเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ผูซึ่ง
พระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุผูจัดแจงเสนาสนะแลว
มีใจเลื่อมใส นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ไดถวายมหาทาน
ตลอด ๗ วัน พอลวงได ๗ วัน ไดหมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา
แลว ปรารถนาตําแหนงนั้น แมพระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบถึงความ
สําเร็จของเขาจึงไดตรัสพยากรณแลว.
เขาไดบําเพ็ญกุศลกรรมจนตลอดชีวิตแลวจุติจากอัตภาพนั้น ไดเสวย
ทิพยสมบัติในหมูเทวดาชั้นดุสิตเปนตน แลวจุติจากอัตภาพนั้น ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี เขาไดบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง เพราะ
ไดคบหากับอสัปบุรุษ แมรูวาภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เปนพระอรหันตก็ยังไดพูดกลาวตูดวยคําไมจริง. เขาไดถวายสลากภัตรน้ํานม
แดพระสาวกทั้งหลาย ของพระพุทธเจาพระองคนั้นนั่นแล. เขาไดทําบุญจน
ตลอดอายุแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ไดเสวยสมบัติในโลกทั้ง
๒ แลว ในกาลแหงพระกัสสปทศพล เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล ในกาล
ที่สุดบวชแลวในพระศาสนา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ความ
โกลาหลอลหมานก็ไดเกิดขึ้นในสกลโลก ภิกษุ ๗ รูป เปนบรรพชิตในรูป
ยังภูเขาลูกหนึ่งในทามกลางปา ในปจจันตชนบทแลว ผลักพะองใหตกลง
ดวยคิดวา ความหวังในชีวิต จงตกลงไป ความสิ้นอาลัย จงจมลงไปเสียเถิด
หัวหนาพระเถระผูใหโอวาทแกภิกษุเหลานั้น ภายใน ๗ วัน ก็ไดเปนพระอรหันต. พระเถระที่รองลงมาจากพระเถระนั้น ไดเปนพระอนาคามี. พระเถระ
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อีก ๕ รูปนอกนี้ เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ จุติจากอัตภาพนั้นแลวไปบังเกิดใน
เทวโลก. ไดเสวยทิพยสุขในเทวโลกนัน้ ตลอดพุทธันดรหนึ่ง. ในพุทธุปบาท
กาลนี้ ภิกษุ ๔ รูปเหลานั้นคือ ปุกกุสาติ ๑ สภิยะ ๑ พาหิยะ ๑ กุมารกัสสปะ ๑
ไดบังเกิดแลวในที่นั้น สวนพระเถระนี้ไดบังเกิดในอนุปยนครในมัลลรัฐ.
มารดาไดกระทํากาละเสีย ในระหวางที่ทารกนั้นยังมิทันไดออกจากทองมารดา
แล. ลําดับนั้น บุคคลหนึ่ง จึงใหชวยกันยกรางของนางขึ้นวางบนจิตกาธาน
เพื่อทําการฌาปนกิจ แลวไดชวยกันรับประคับประคองกุมารซึ่งตกลงมาใน
ระหวางกองไมไว. ดังนี้ พระเถระนี้ จึงไดปรากฏชื่อวา ทัพพมัลลบุตร เพราะ
ตกลงมาที่กองไม. ในกาลตอมา ดวยอํานาจบุญสมภารที่ทําไวในปางกอน
ทานจึงไดบวชแลวประกอบความเพียรเจริญกัมมัฏฐาน ไมนานเทาไรนัก ก็ได
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔.
ลําดับนั้น พระศาสดา จึงทรงมอบหมายทานไวในตําแหนงจัด
เสนาสนะ และในตําแหนงจัดแจงเรื่องภัตรแกภิกษุทั้งหลาย เพราะวาทาน
วางตนเปนกลาง และเพราะทานมีอานุภาพสมบูรณ และพระภิกษุสงฆทั้งหมด
ก็พรอมกันยกยองทาน อันวาเรื่องนั้นไดมาแลวในวินัยขันธกะนั้นแล. ใน
กาลตอมาพระเถระไดเจาะจงสลากภัตรของทานผูใหสลากอันประเสริฐคนหนึ่ง
แกพวกภิกษุเมตติยภูมชกะ. พวกภิกษุเหลานั้น ราเริงดีใจ พูดกันวาพรุงนี้
พวกเราจักบริโภคภัตรที่เจือดวยถั่วเขียวเนยใสและน้ําผึ้งของเรา ดังนี้แลวจึง
ไดมีความอุตสาหะ. ฝายอุบาสกนั้น ทราบวาถึงวาระของภิกษุเหลานั้นจึงสั่ง
นางทาสีวา แนะแม พรุง นี้ภิกษุเหลาใดจักมาถึงในที่นี้เจาจงอังคาสภิกษุเหลานั้น
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ดวยขาวปลายเกรียน มีน้ําผักดองเปนที่ ๒ แมทาสีนั้นก็ไดนิมนตให
ภิกษุเหลานั้นผูมาถึงแลวใหนั่ง ณ ทีม่ ุมซุมประตู นิมนตทานบริโภคแลวอยาง
ที่นายสั่งนั่นแล. ภิกษุเหลานั้น ไมพอใจ เดือดดาลอยูดวยความโกรธ ผูก
อาฆาตในพระเถระพูดติเตียนวา พระเถระรูปนั้นแหละ ทําใชใหทายกผูให
ภัตอันอรอย สั่งใหใหภัตรอันไมอรอยแกพวกเรา จึงมีความทุกข เศราใจ
นั่งแลว. ลําดับนั้น นางภิกษุณีชื่อวาเมตติยาจึงถามภิกษุเหลานั้นวา ขาแต
ทานผูเจริญ ทานมีความทุกขใจเรื่องอะไร ? ภิกษุเหลานั้นพูดวา นองหญิง !
เรื่องอะไรพวกเราจึงมาถูกพระทัพพมัลลบุตรเบียดเบียน คอยเพงโทษ. นาง
ภิกษุณีจึงถามวา ขาแตทานผูเจริญ มีเรื่องอะไรที่ดิฉันพอสามารถจะชวยทําได
ไหม ? ภิกษุเหลานั้นพูดวา เธอจงยกโทษของพระทัพพมัลลบุตรนั้นขึ้นเถิด.
นางภิกษุณีนั้น จึงไดกระทําการกลาวตูยกโทษแกพระเถระในเรื่องนั้น ๆ. ภิกษุ
ทั้งหลายไดสดับเรื่องนั้นแลว จึงกราบทูลใหพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงรับสั่งเรียกหาพระทัพพมัลลบุตรแลว
ตรัสถามวา ทัพพะ ไดยินวาเธอไดกระทําประการอันแปลกแกนางเมตติยา
ภิกษุณี จริงไหม ? พระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวาขาพระองคเปนอยางไร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทัพพะ พวกทัพพมัลลบุตรทั้งหลาย ยอมไมอธิบายอยางนั้นแล
เธอจงบอกมาวา เปนผูกระทําหรือวาไมไดเปนผูกระทํา. พระทัพพมัลลบุตร
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมไดเปนผูกระทําพระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงประกอบภิกษุเหลานั้นใหเมตติยาภิกษุณี
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พินาศเสีย ภิกษุทั้งหลายมีพระอุบาลีเถระเปนประธาน จึงสั่งใหนางภิกษุณี
นั้นสึกเสียแลว ซักถามพวกภิกษุเมตติยภูมชกะ เมื่อพวกภิกษุเหลานั้น กราบ
เรียนวา พวกเราไดใชนางภิกษุณีนั้นเอง ดังนี้แลวจึงไดพากันกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ. พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงบัญญัติ
อาบัติสังฆาทิเสสในเพราะกลาวตูเรื่องอันไมมีมูลแกพวกภิกษุเมตติยภูมชกะ.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระทัพพเถระเมื่อจะจัดแจงเสนาสนะสําหรับพวก
ภิกษุ คือเมื่อจะสงพวกภิกษุผูที่เสมอกันไปในพระมหาวิหาร ๑๘ แหง รอบ
พระเวฬุวันมหาวิหาร ในสวนแหงราตรีในเวลามืด ใชนิ้วทําแสงประทีป
ใหลุกโพลงแลว สงพวกภิกษุผูไมมีฤทธิ์ไปดวยแสงสวางนั้นนั่นแล เมื่อ
หนาที่จัดแจงเสนาสนะและหนาที่จัดแจงเรื่องภัตรของพระเถระเกิดปรากฎแลว
อยางนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงแตงตั้งพระทัพพเถระไวในฐานันดร ใน
ทามกลางหมูพระอริยเจาจึงทรงแตงตั้งไวในตําแหนงที่เลิศวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระทัพพมัลลบุตร เปนผูเลิศแหงหมูภิกษุสาวกของเรา ผูจัดแจง
เสนาสนะแล.
พระเถระ ระลึกถึงบุรพกรรมของตน เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะ
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตน
วา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้ ถอยคํานั้นทั้งหมดมีเนื้อความดังที่ขาพเจา
ไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล. เธอมีความวาในกัปที่ ๙๑ แตนี้ไป พระ
ผูนําของชาวโลกพระนามวา วิปสสีทรงไดอุบัติขึ้นแลวในโลกแล. บทวา
ทุฏจิตฺโต ความวาผูมีจิตอันโทษประทุษรายแลว คือ ผูมีจิตไมผองใสเพราะ
สมาคมกับคนไมดี. บทวา อุปวทึ สาวก ตสฺส ความวา เราไดใหรายพระ
สาวกที่เปนพระขีณาสพ ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น คือ เราไดยก
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เอาถอยคําที่ไมเปนจริงกลาวทับถม ไดแกเราไดกระทําการกลาวตูดวยเรื่องที่
ไมเปนจริง. บทวา ทุนฺทุภิโย ความวา เภรีทานเรียกวาทุนทุภิ กลอง
มะโหระทึกเพราะเปลงเสียงวา ทุง ทุง ดังนี้. บทวา นาทยึสุ แปลวา เปลง
เสียงดัง. บทวา สมนฺตโต อสนิโย เชื่อมความวา ประกอบลงแลวในหิน
คือใหพินาศไปโดยทิศาภาคทั้งหมด รวมความวา สายฟาอาชญาของเทวดา
อัน นํามาซึ่งความหวาดกลัวไดผาแลว. บทวา อุกกฺ า ปตึสุ นภสา ความวา
กอกองไฟไดตกลงแลว จากอากาศ. บทวา ธุมเกตุ จ ทิสฺสติ ความวา และ
กองไฟอันประกอบดวยกลุมควัน ยอมปรากฏชัดเจน. คําที่เหลือ มีเนื้อความ
พอที่จะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถาทัพพมัลลปุตตเถราปทาน
กุมารกัสสปเถราปทานที่ ๕ (๕๓๕)
วาดวยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ
[๑๒๕] ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระผูมีพระภาคเจาผูนายก ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก
ทั้งปวง เปนนักปราชญ มีพระนามวาปทุมุตตระ
ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครัง้ นั้น เราเปนพราหมณมีชื่อเสียง
โดงดัง รูจบไตรเพท เที่ยวไปในที่พักสําราญ
กลางวัน ไดพบพระผูมีพระภาคเจา ผูนายกของ
โลก กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยัง
มนุษยพรอมดวยทวยเทพใหตรัสรู กําลังทรง
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สรรเสริญพระสาวกของพระองค ผูกลาวธรรม
กถาวิจติ รอยูในหมูม หาชน
ครั้งนั้น เราชอบใจ จึงไดนิมนตพระตถาคตแลวประดับประดามณฑปใหสวางไสวดวย
รัตนะนานาชนิด ดวยผาอันยอมดวยสีตาง ๆ
นิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆใหเสวยและ
ฉันในมณฑปนั้น เรานิมนตพระพุทธเจาพรอม
ดวยพระสาวกใหเสวยและฉันโภชนะมีรสอันเลิศ
ตาง ๆ ถึง ๗ วัน
แลวเอาดอกไมที่สวยงามตาง ๆ ชนิด
เปนที่อาศัยอยูแหงกรุณา ไดตรัสวา จงดูพราหมณ
นี้ ผูมีปากและตาเหมือนดอกปทุมมากดวยความ
ปรีดาปราโมทย มีกายและใจฟูขนึ้ เพราะโสมนัส
นําความราเริงมา จักษุเบิกกวาง มีความปรารถนา
ในศาสนาของเรา หมอบลงแทบบาทมูลาของเรา
มีความประพฤติมั่น มีใจโสมนัส เขาปรารถนา
ฐานันดรนั้น คือ การกลาวธรรมกถาอันวิจิตร
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช
จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
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ผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา
พระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จัก
มีนามวากุมารกัสสปะเปนสาวกของพระศาสดา
เพราะอํานาจดอกไมและผาอันวิจิตรกับ
รัตนะ เขาจักถึงความเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ผูกลาวธรรมกถาอันวิจิตร
เพราะกรรมที่ทําไวดีแลว และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคดาวดึงส
เราทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ
เหมือนตัวละครหมุนเวียนอยูกลางเวทีเตนรํา
ฉะนั้น เราเปนบุตรของเนื้อชื่อสาขะหยั่งลงใน
ครรภแหงแมเนื้อ
ครั้งนั้น เมื่อเราอยูในทองมารดาของ
เรา ถึงเวรที่จะตองถูกฆา มารดาของเราถูกเนื้อ
สาขะทอดทิ้ง จึงยึดเอาเนื้อนิโครธเปนที่พึ่ง
มารดาของเราอันพญาเนื้อนิโครธ ชวย
ใหพนจากความตาย สละเนื้อสาขะแลว ตัก
เตือนเราผูเปนบุตรของตัวในครั้งนั้นอยางนี้วา
ควรคบหาแตเนื้อโครธเทานั้น ไมควร
เขาไปคบหาเนื้อสาขะ ตายในสํานักเนื้อนิโครธ
ประเสริฐกวา มีชีวิตอยูในสํานักเนื้อสาขะจะประเสริฐอะไร.
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เรา มารดาของเรา และเนื้อนอกจากนี้
อันเนื้อนิโครธ ผูเปนเปนนายฝูงนั้นพร่ําสอน อาศัย
โอวาทของเนื้อนิโครธนั้น จึงไดไปยังที่อยูอาศัยคือ ส
คือ สวรรคชั้นดาวดึงสอันรื่นรมย ประหนึ่งวาไป
ยังเรือนของตัวที่ทิ้งจากไป ฉะนัน้ .
เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจา
กําลังถึงความสิ้นสูญอันตรธาน เราไดขึ้นภูเขาอัน
ลวนดวยหิน บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระพิชิตมาร
ก็บัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีในพระนครราชคฤห มารดาของเรามีครรภ ออกบวช
เปนภิกษุณี พวกภิกษุณี รูวามารดาของเรามีครรภ
จึงนําไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตนั้น กลาววา
จงนาสนะภิกษุณีผูลามกนี้เสีย
ถึงในบัดนี้มารดาบังเกิดเกลาของเรา เปน
ผูอันพระพิชิตมารจอมมุนีทรงอนุเคราะหไว จึง
ไดถึงความสุขในสํานักของภิกษุณี
พระเจาแผนดินพระนามวาโกศล ได
ทรงทราบเรื่องนั้นจึงทรงเลี้ยงดูเราไวดวยเครื่อง
บริหารแหงกุมาร และตัวเรามีชื่อวากัสสปะ เพราะ
อาศัยทานพระมหากัสสปเถระ เราจึงถูกเรียกวา
กุมารกัสสปะ
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เพราะไดสดับพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจา ที่พระพุทธเจาทรงแสดงวา กายเชนเดียวกับจอมปลวก
จิตของเราจึงพนอาสวะทั้งปวง เราไดรับ
ตําแหนงเอตทัคคะ ก็เพราะทรมานพระเจาปายาสิ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกุมารกัสสปะไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบกุมารกัสสปเถราปทาน
จบภาณวารที่ ๒๔
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๕๓๕. อรรถกถากุมารกัสสปเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๕ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระกุมารกัสสปเถระ อันมีคําเริ่มตนวา อิโต
สตสหสฺสมฺหิ ดังนี้.
ไดทราบวา พระเถระรูปนี้ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ บรรลุนิตภิ าวะแลว วัน
หนึ่ง ขณะที่กําลังฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ซึง่
พระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เสิศกวาภิกษุผูกลาวธรรมถถาอัน
วิจิตร แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้นบาง จึงตั้งปณิธานไว กระทําบุญ
ทั้งหลาย อันเหมาะแกตําแหนงนั้น ดํารงชีวิตอยูจนตลอดอายุ จุติจากอัตภาพ
นั้น ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ไดเสวยสมบัติในโลกทั้ง ๒ แลว
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ เขาไดบังเกิดในเรือนอัน มี
สกุล บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว บําเพ็ญ
สมณธรรม ทองเที่ยวไปเฉพาะในสุคติทั้งหลายอยางเดียว ไดเสวยทิพยสุข
และมนุษยสุขแลวในพุทธุปบาทกาลนี้เขาไดบังเกิดในทองของลูกสาวเศรษฐี
คนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห. ทราบวา ลูกสาวเศรษฐีนั้น ในเวลาที่เปนเด็ก
หญิงนั้นแล มีความประสงคจะบวช จึงขออนุญาตมารดาบิดา เมื่อไมไดรับ
อนุญาตใหบวชจึงไปยังตระกูลสามี ไดมีครรภ แตไมรูวามีครรภนั้น จึงคิด
แลววา เราจักทําใหสามียินดี (ทําใหถกู ใจสามี) แลวจึงจักขออนุญาตบวช.
เมื่อนางจะทําใหถูกใจสามี จึงชี้ถึงโทษของสรีระโดยนัยเปนตนวา
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ถาวาในภายในของรางกายนี้ จะพึงกลับ
ออกมาในภายนอกไซร บุคคลก็จะตองถือทอนไม
คอยไลหมูกาและหมูสุนขั แนนอน ดังนี.้
จึงทําสามีผูประเสริฐนั้น ใหยินดีแลว
หญิงนั้น ไดรับอนุญาตจากสามีแลว ไมรูวามีครรภจึงไดบวชใน
หมูนางภิกษุณีฝายของพระเทวทัต. พวกนางภิกษุณีไดเห็นวานางมีครรภ
จึงไปถามพระเทวทัต. พระเทวทัตนั้นตัดสินวา นางภิกษุณีนี้ไมเปนสมณะ.
นางภิกษุณีนั้นจึงคิดวา เรามิไดบวชอุทิศพระเทวทัต. แตเราบวชอุทิศ
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้ จึงไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว ทูลถามพระทศพล. พระศาสดา ทรงมอบหมายใหพระอุบาลีเถระรับหนาที่ไป พระเถระ
สั่งใหเรียกตระกูลชาวพระนครสาวัตถี และนางวิสาขาอุบาสิกามาแลว เมื่อจะ
วินิจฉัยเรื่องนั้นพรอมกับบริษัทผูมีความขัดแยง จึงกลาววา นางไดมีครรภ
กอนบวช ครรภไมมีอันตรายบวชแลว. พระศาสดาไดทรงสดับเรื่องนั้นแลว
ตรัสวา อุบาลีวินิจฉัยอธิกรณถูกตองดีแลว จึงทรงประทานสาธุการแกพระเถระ.
นางภิกษุณีรูปนี้ ไดตลอดบุตรรูปรางงดงามดุจทองคํา. พระเจา
ปเสนทิโกศล ทรงพระดําริวา การเลี้ยงดูทารก จะเปนความกังวลใจแกพวก
นางภิกษุณี จึงทรงรับสั่งใหแกพวกญาติแลว รับสั่งใหเลี้ยงดู. พวกญาติได
ตั้งชื่อทารกนั้นวา กัสสปะ. ในกาลตอมามารดาประดับตกแตงแลว นําไป
เฝาพระศาสดาแลวทูลขอบรรพชาแลว. ก็เพราะทานบวชในเวลาที่เปนเด็ก
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเรียกกัสสปะมา พวกเธอจงให
ผลไมหรือวาของที่ควรเคี้ยวนี้แกกัสสปะ พวกภิกษุจึงทูลถามวา กัสสปะไหน.
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ตอมาในเวลาเจริญวัยแลว จึงปรากฏชื่อวา กุมารกัสสปะ เพราะตั้งชื่อเสีย
ใหมวากุมารกัสสปะ และเพราะเปนบุตรที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง.
จําเดิมแตบวชแลว ทานก็บําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐาน และศึกษา
เลาเรียนพระพุทธวจนะ. ลําดับนั้น ทาวมหาพรหมผูเปนพระอนาคามีเกิด
ในชั้นสุทธาวาส ไดบําเพ็ญสมณธรรมบนยอดภูเขารวมกับทานคิดวา เราจัก
ชี้ทางวิปสสนาแลว กระทําอุบายเพื่อบรรลุมรรคผลได ดังนี้แลว จึงแตง
ปญหาขึ้น ๑๕ ขอแลว บอกแกพระเถระผูอยูในปาอัมธวันวา ทานควรถาม
ปญหาเหลานั้น กะพระศาสดา. ทีนั้นทานจึงทูลถามปญหาเหลานั้นกะพระผูมี
พระภาคเจา. แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรงวิสัชนาแกเธอแลว. พระเถระ
เลาเรียนปญหาเหลานั้น โดยทํานองที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวทั้งหมด ยัง
วิปสสนาใหถือเอาซึ่งหองแลว ไดบรรลุพระอรหัต.
พระกุมารกัสสปะนั้น พอไดบรรลุพระอรหัตแลว ระลึกถึงบุรพกรรมของตน ไดเกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คุนเคยได
ประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา อิโต สตสหสฺสมหิ ดังนี้
คําใดในคาถานั้น มีเนื้อความซ้ํากับที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง คํานั้น
ทั้งหมด ขาพเจาจักไมพรรณนา ขาพเจาจักพรรณนาเฉพาะบทที่ยาก ๆ
เทานั้น.
บทวา อาปนฺนสตฺตา เม มาตา ความวา มารดาของเรามีครรภแก
เปนหญิงมีครรภ ไดแกมคี รรภแกใกลเวลาคลอด. บทวา วมฺมกิ สทิส กาย
ความวา ขึ้นชื่อวา สรีระเปนเชนกับจอมปลวก พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรง
แสดงคือทรงประกาศไววารางกายนี้มีชองอยูชอง ซึ่งไหลไปอยูเปนนิตย
เปรียบเหมือนจอมปลวกมีชองเล็กชองใหญขางโนนขางนี้ เปนที่อยูอาศัยของ
สัตวทั้งหลาย เชน มอดและตัวปลวกเปนตน ฉันนั้นเหมือนกัน อธิบายวา
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ครั้นไดสดับพระดํารัสนั้นแลว จิตของเราไมยึดถืออาสวะทั้งหลาย พนแลวจาก
กิเลสไดโดยพิเศษ คือ ดํารงอยูแลวในพระอรหัตผล. ในกาลตอมา พระศาสดาไดทรงทราบจากภิกษุทั้งหลายในที่นั้น ๆ วา พระเถระนั้นเปนผูกลาว
ธรรมกถาไดอยางวิจิตร จึงทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กุมารกัสสปะนี้ เปนผูเลิศแหงภิกษุสาวกของเรา ผูกลาว
ธรรมกถาใหวิจิตรแล.
จบอรรถกถากุมารกัสสปเถราปทาน
พาหิยเถราปทานที่ ๖ (๕๓๖)
วาดวยบุพกรรมของพระพาหิยเถระ
[๑๒๖] ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระผูม ีพระภาคเจาผูนายก มีพระรัศมีใหญ เลิศกวา
ไตรโลก มีพระนามชื่อวาปทุมุตตระ ไดเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว
เมื่อพระมุนี ตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุ
ผูต รัสรูไดเร็วพลันอยู เราไดฟงแลวชอบใจ จึง
ไดทําสักการะแดพระผูมีพระภาคเจา ผูแสวงหา
คุณอันใหญ
ถวายทานแดพระมหามุนีพรอมดวยพระสาวกตลอด ๗ วัน ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา
แลวปรารถนาฐานันดรนั้นในกาลนั้น
ลําดับนั้นพระสัมพุทธเจาไดทรงพยากรณ
เราวา จงดูพราหมณที่หมอบอยูแทบเทาของเรานี้
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ผูสมบูรณดวยโสมนัส มีผิวพรรณเหมือนเด็กอายุ
๑๖ ป
มีรางกายอันบุญกรรมสรางสรรใหคลาย
ทองคํา ผุดผอง ผิวบาง ริมฝปากแดงเหมือน
ผลตําลึงสุก มีฟนขาวคมเรียบเสมอ
มากดวยกําลังคือคุณ มีกายและใจสูง
เพราะโสมนัส เปนบอเกิดแหงกระแสน้ํา คือ
คุณ มีหนายิ้มแยมแจมใสดวยปติ
เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูตรัสรู
ไดโดยเร็วพลัน พระมหาวีรเจาพระนามวาโคดม
จักเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตกาล
เขาจักเปนธรรมทายาทของพระมหาวีรเจาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จัก
ไดเปนสาวกของพระศาสดามีนามชื่อวาพาหิยะ
ก็ครั้งนัน้ เราเปนผูยินดี หมั่นกระทํา
สักการะพระมหามุนีเจา ตราบเทาสิ้นชีวิต จุติแลว
ไดไปสวรรค ดุจไปที่อยูของตนฉะนั้น
เราจะเปนเทวดาหรือมนุษยยอมเปนผูถึง
ความสุข เพราะกรรมนั้นชักนําไป เราจึงได
ทองเทีย่ วไปเสวยราชสมบัติ
เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจาเสื่อม
ไปแลว เราไดขึ้นสูภูเขาอันลวนแลวดวยหิน
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บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีห เปนผูมี
ศีลบริสทุ ธิ์ มีปญญา ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีห เรา ๕ คนดวยกัน จุติจากอัตภาพนั้นแลว
ไปสูเทวโลก
เราเกิดเปนบุรุษชื่อพาหิยะ ในภาระกัจฉนครอันเปนเมืองอุดม ภายหลัวไดแลนเรือไป
ยังสมุทรสาคร ซึ่งมีความสําเร็จเพียงเล็กนอย
ไปได ๒-๓ วันเรือก็อัปปาง ครัง้ นั้น
เราตกลงไปยังมหาสมุทร อันเปนที่อยูแหงมังกร
รายกาจ นาหวาดเสียว
ครั้งนั้น เราพยายามวายขามทะเลใหญ
ไปถึงทาสุปปารกะ มีคนรูจักนอย
เรานุงผากรองเขาบานเพื่อบิณฑบาต ครั้ง
นั้น หมูชนเปนผูยินดีกลาววา นี้พระอรหันต
ทานมาที่นี่
พวกเราสักการะพระอรหันตดวยขาว น้ํา
ผา ที่นอนและเภสัชแลวจักเปนผูมีความสุข
ครั้งนั้น เราไดปจจัยอันเขาสักการะบูชา
ดวยปจจัยเหลานั้น เกิดความดําริโดยไมแยบคาย
ขึ้นวา เราเปนพระอรหันต
ครั้งนั้น บรุพเทวดารูวาวาระจิตของเรา จึง
ตักเตือนวาทานหารูชองทางแหงอุบายไม ที่ไหน
จะเปนพระอรหันตเลา
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ครั้งนัน้ เราอันเทวดานั้นตักเตือนสลดใจ
จึงสอบถามเทวดานั้น พระอรหันตผูประเสริฐ
กวานรชนในโลกนี้คือใคร อยูที่ไหน
เทวดานั้นบอกวา
พระพิชิตมารผูมีพระปญญามาก ผูมี
ปญญาเสมือนแผนดินประเสริฐ ประทับอยูที่กรุง
สาวัตถี แควนโกสล พระองคเปนโอรสของ
เจาศากยะ เปนพระอรหันต ไมมีอาสวะ ทรง
แสดงธรรมเพื่อบรรลุพระอรหันต.
เราไดสดับคําของเทวดานั้นแลว อิม่ ใจ
เหมือนคนกําพราไดขุมทรัพย ถึงความอัศจรรย
เบิกบานใจที่จะไดพบพระอรหันตอันอุดมชวนมอง
พึงใจ มีอารมณไมมีที่สุด
ครั้งนัน้ เราออกจากที่นั้นไปดวยตั้งใจ
วาเมื่อเราชนะกิเลสได ก็จะไดเห็นพระพักตร
อันปราศจากมลทิน ของพระศาสดาทุกทิพาราตรี
กาล เราไปถึงแควนอันนารื่นรมยนั้นแลว ได
ถามพวกพราหมณวา พระศาสดาผูยังโลกใหยินดี
ประทับอยูที่ไหน
ครั้งนัน้ พราหมณทั้งหลาย ตอบวา
พระศาสดา อันนราชรและทวยเทพถวายวันทนา
เสด็จเขาไปสูบุรีเพื่อทรงแสวงหาพระกระยาหาร
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แลว พระองคก็เสด็จกลับมา ทานขวนขวาย
ที่จะเขาเฝาพระมุนีเจา ก็จงรีบเขาไปถวายบังคม
พระองคผูเปนเอกอัครบุคคลนั้นเถิด
ลําดับนั้น เรารีบไปยังเมืองสาวัตถีบุรี
อันอุดม ไดพบพระองคผูไมกําหนัดในอาหาร
ไมทรงนุงดวยความโลภ ทรงยังอมตธรรมใหโชติ
ชวง อยู ณ พระนครนี้ ประหนึง่ วาเปนที่อยูของ
สิริ พระพักตรโชติชวงเหมือนรัศมีพระอาทิตย
ทรงถือบาตร กําลังเสด็จโคจรบิณฑบาตอยู
ครั้นพบพระองคแลวเราจึงไดหมอบลง
กราบทูลวา ขาแตพระโคดม ขอพระองคโปรด
เปนที่พึ่งของขาพระองค ผูเสียหายไปในทาง
ผิดดวยเถิด
พระมุนีผูสูงสุดไดตรัสวา เรากําลังเที่ยว
บิณฑบาต เพื่อประโยชนแกการยังสัตวใหขา ม
พน เวลานี้ไมใชเวลาที่จะแสดงธรรมแกทาน
ครั้งนัน้ เราปรารถนาไดธรรมนัก จึง
ไดทูลออนวอนพระพุทธเจาบอย ๆ พระองคได
ตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตบทอันลึกซึ้งแกเรา
เราไดสดับธรรมของพระองคแลว โอ
เราเปนผูอัน พระศาสดาทรงอนุเคราะห
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
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พระพาหิยทารุจิริยเถระผูไดกลาวการ
พยากรณอยางนี้แลว ลมลงที่กองหยากเยื่อ เพราะ
แมโคภูตผีมองไมเห็นตัวขวิดเอา พระเถระผูมี
ปรีชามาก เปนนักปราชญ ครั้นกลาวบุรพจริต
ของตนแลว ทานปรินิพพาน ณ พระนครสาวัตถี
เมืองอุดมสมบูรณ
สมเด็จพระฤาษีผูสูงสุด เสด็จออกจาก
พระนคร ทอดพระเนตรเห็นทานพระพาหิยะผู
นุงผาคากรองนั้น ผูเปนนักปราชญ มีความ
เรารอนอันลอยเสียแลว ลมลงทีภ่ ูมิภาค ดุจเสา
คันธงถูกลมลมลง ฉะนั้น หมดอายุ กิเลสแหง
ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีหเสร็จแลว
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวก
ทั้งหลาย ผูยินดีในพระศาสนามาสั่งวา ทาน
ทั้งหลายจงชวยกันจับรางของเพื่อนสพรหมจารี
แลวเผาเสีย
จงสรางสถูปบูชา เขาเปนคนมีปรีชา
มาก นิพพานแลว สาวกผูทําตามคําของเราผูนี้
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่ตรัสรูไดเร็วพลัน
คาถาแมตั้งพัน ถาประกอบดวยบทที่
แสดงความฉิบหาย มิใชประโยชนไซร คาถาบท
เดียวที่บุคคลฟงแลวสงบระงับได ก็ประเสริฐ
กวา
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น้ํา ดิน ไฟ และ ลม ไมตั้งอยู
นิพพานใด ในนิพพานนั้น บุญกุศลสองไปไม
ถึง พระอาทิตยสองแสงไมถึง
พระจันทรก็สองแสงไมถึง ความมืดก็ไม
มี อนึ่ง เมื่อใด พราหมณผูชื่อวามุนีเพราะความ
เปนผูนิ่ง รูจริงดวยตนเองแลว
เมื่อนั้นเขาพนจากรูป อรูป สุขและ
ทุกข พระโลกนาถผูเปนมุนี เปนที่นับถือของ
โลกทั้งสาม ไดภาษิตไวดวยประการดังกลาวมา
ฉะนี้แล.
ทราบวา ทานพระพาหิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบพาหิยเถราปทาน
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๕๓๖. อรรถกถาพาหิยเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๖ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระทาหิยพารุจิริยเถระ อันมีคําเริ่มตนวา อิโต
สตสหสฺสมฺหิ ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในตระกูลพราหมณ ถึงความสําเร็จในศิลปะของพวกพราหมณแลว เปนผูมี
ความรูไมขาดตกบกพรองในเวทางคศาสตรทั้งหลาย. วันหนึ่งไดไปยังสํานัก
ของพระศาสดา ขณะฟงธรรมมีใจเลือ่ มใส ไดเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระ
ศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปาภิญญา (ตรัสรู
ไดเร็วไว) เปนผูประสงคจะไดตําแหนงนั้นบาง จึงไดถวายทานแดภิกษุ
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ตลอด ๗ วัน โดยลวง ๗ วันไปแลว จึง
หมอบลงที่บาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาแลว ตั้งความปรารถนาไววา ขาแต
พระองคผูเจริญ ในวันที่ ๗ แตวันนี้ไป พระผูมีพระภาคเจา ทรงไดสถาปนา
ภิกษุใดไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปาภิญญา ในอนาคตกาล แม
ขาพระองคก็พึงเปนเหมือนภิกษุรูปนั้น คือ พึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปาภิญญา ในพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งเถิด. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรวจดูดวยอนาคตังสญาณแลว ทรงทราบวาสําเร็จผลแน จึงทรงพยากรณวา ในอนาคตกาล เขาบวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วาโคคม จักเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปาภิญญาแล. เขาไดทําบุญไวเปนอัน
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มากจนตลอดอายุ จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดบังเกิดในเทวโลก ไดเสวยสมบัติ
ในกามาวจร ๖ ชั้นในเทวโลกนั้นแลว. ก็ไดเสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติ
เปนตนในมนุษยโลกอีกหลายรอยโกฏิกัป ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ เขาไดบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ปรินิพพานแลว จึงไดบวชแลว. เมื่อพระศาสนา เสื่อมสิ้นลง ภิกษุ ๗ รูป
มองเห็นความประพฤติผิดของบริษัท ๔ ถึงความสังเวชสลดจิต พากันเขาไป
ปา คิดวา พวกเราจักกระทําที่พึ่งแกตนเองตลอดเวลาที่พระศาสนายังไมเสื่อม
สิ้นไป จึงพากัน ไหวพระสุวรรณเจดียแลว ไดมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งในปานั้น
จึงพูดขึ้นวา ผูมีความหวงใยในชีวิต จงกลับไปเสีย ผูไมหวงใยในชีวิต จงพา
กันขึ้นไปยังภูเขาลูกนี้เถิด แลวจึงพาดพะอง ทั้งหมดพากันขึ้นไปยังภูเขาลูก
นั้นแลว ผลักพะองใหตกไปแลวตางก็บําเพ็ญสมณธรรม. ในบรรดาภิกษุทั้ง
๗ รูปเหลานัน้ พระสังฆเถระไดบรรลุพระอรหัต โดยลวงไปเพียงราตรีเดียว
เทานั้น. พระเถระนั้นเคี้ยวไมสีฟนชื่อนาคลดา ในสระอโนดาด ลางหนา
แลว นําเอาบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปแลว พูดกะภิกษุเหลานั้นวา ผูม ี
อายุ จงฉันบิณฑบาตนี้เถิด. ภิกษุเหลานั้นพูดวา ขาแตทานผูเจริญ พวกเราได
กระทํากติกาอยางนี้ไวแลวหรือวา รูปใดบรรลุพระอรหัตกอน รูปที่เหลือ
จงบริโภคฉันบิณฑบาตที่รูปนั้นนํามาแลว. พระเถระถามวา ผูมีอายุ ขอนั้น
มิใชเปนเชนนั้น. ภิกษุเหลานั้นกลาววา ก็ถาวาแมพวกเราจักไดทําคุณวิเศษ
ใหบังเกิดขึ้นไดเหมือนอยางทานไซร ตนเองก็จักนํามาบริโภคฉันเอง ดังนี้
จึงไมปรารถนาแลว.
ในวันที่ ๒ พระเถระรูปที่ ๒ ไดเปนพระอนาคามี ไดนําเอาบิณฑบาต
มาแลวอยางนั้นเหมือนกันแลว นิมนตใหภิกษุนอกนี้ฉัน ภิกษุเหลานั้นกลาว
แลวอยางนี้วา ผูมีอายุ พวกเราไดทํากติกากัน ไวแลวหรือวา พวกเราจักไม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 283

ฉันบิณฑบาตที่พระมหาเถระนํามา จักฉันบิณฑบาตเฉพาะที่พระอนุเถระนํา
มาแลว. พระเถระกลาววา ผูมีอายุ ก็ขอนั้นมิใชเปนเชนนั้น. ภิกษุเหลานั้น
กลาววา ขาแตทานผูเจริญ แมพวกเราจักทําคุณวิเศษใหบังเกิดขึ้นเหมือน
อยางพวกทานอยางนั้นแลว ก็จักอาจเพื่อขบฉันตามความเปนอยางบุรุษของ
ตนของตน ดังนี้ ไมปรารถนาแลว. ในบรรดาภิกษุเหลานั้นพระเถระที่ได
บรรลุพระอรหัต ไดปรินิพพานแลว. พระเถระรูปที่ ๒ ไดเปนพระอนาคามี
ไดไปบังเกิดพรหมโลก ภิกษุอีก ๕ รูปนอกนี้ไมสามารถจะทําคุณวิเศษให
บังเกิดขึ้นได จึงเศราโศกใจในวันที่ ๗ ไดกระทํากาละไปบังเกิดในเทวโลก.
ไดเสวยทิพยสุขในเทวโลกนั้นแลว ในพุทธุปบาทกาลนี้ จุติจากอัตภาพนั้น
แลว บังเกิดในมนุษยโลก. ในบรรดาชน ๕ คนเหลานั้น คนหนึ่งไดเปน
พระราชาพระนามวาปุกกุสะ คนหนึ่งชื่อวากุมารกัสสปะ อยูในกรุงตักกสิลา
แควนคันธาระ คนหนึ่งชื่อวา พาหิยทารุจิริยะ คนหนึ่งชื่อวาทัพพมัลลบุตร
และคนหนึ่งชื่อวา สภิยปริพพาชกแล. ในบรรดาชน ๕ คนเหลานั้น พาหิยทารุจิริยะคนนี้ ไดบังเกิดในตระกูลพอที่ทาสุปปารกะ ถึงความสําเร็จใน
พาณิชยกรรมแลว มีทรัพยมาก มีโภคะมาก. เขาไดขึ้นเรือไปตางประเทศ
พรอมกับพวกพอคาซึ่งกําลังเดินทางไปยังสุวรรณภูมิ เดินทางไปไดเล็กนอย
เรือก็อัปปาง ผูคนที่เหลือ ก็กลายเปนภักษาของปลาและเตา เหลือเขาเพียง
คนเดียวเทานั้น เกาะไมกระดานแผนหนึ่งพยายามวายน้ํา ในวันที่ ๗ ก็ลวง
ถึงฝงแหงทาสุปปากะ. เขาไมมีผานุงและผาหม เขามองไมเห็นใครอื่น จึง
เอาปอผูกทอนไมแหงแลว นุงและหม ถือเอากระเบื้องจากเทวสถานไดไป
ยังทาสุปปารกะ. พวกมนุษยเห็นเขาเขาแลว ตางก็พากันใหยาคูและภัตร
เปนตนแลว ยกยองวา ทานผูนี้คนเดียวเปนพระอรหันต. เมือพวกชาวบาน
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นําเอาผานุงผาหมมาใหมากมายเขาจึงคิดวา ถาวา เราจะนุงหรือจะหมผาไซร
ลาภและสักการะของเราก็จักเสื่อมสิ้นไป จึงพูดหามผาเหลานั้น เสียแลว ใชสอย
เฉพาะแตผาเปลือกไมอยางเดียว.
ลําดับนั้น เมื่อเขาไดรับยกยองจากประชาชนเปนอันมากวา เปน
พระอรหันต พระอรหันตดังนี้ จึงมีความปริวิตกเกิดขึ้นในใจอยางนี้วา พวก
ที่เปนพระอรหันต หรือวาปฏิบัติดําเนินไปเพื่อบรรลุพระอรหัตมีอยูในโลกนี้
ตัวเราก็เปนผูหนึ่งของพวกนั้น. เขาเลี้ยงชีวิตดวยการงานที่หลอกลวงคนอื่น
โดยทํานองนั้นแล.
ในพระศาสนาแหงพระกัสสปทศพล เมื่อชนทั้ง ๗ คนในรูปยัง
ภูเขาบําเพ็ญสมณธรรม คนหนึ่งไดเปนพระอนาคามีไดไปบังเกิดในพรหมโลก
ชั้นสุทธวาส ตรวจดูพรหมสมบัติของตน รําพึงถึงสถานที่ที่ตนมาแลว ขึน้
ไปยังภูเขา เห็นที่บําเพ็ญสมณธรรมแลว รําพึงถึงสถานที่ที่คนที่เหลือไปเกิด
รูวาทานหนึ่งปรินิพพานแลว และรูวา นอก อีก ๕ คนไปบังเกิดในเทวโลก
ชั้นกามาวจร ไดรําพึงถึงคนทั้ง ๕ เหลานั้นตามกาลอันสมควร. เมื่อรําพึงวา
ก็ในเวลานี้คนทั้ง เหลานั้นไปบังเกิดในที่ไหนหนอ จึงไดเห็นทารุจิริยะ
ผูอาศัยทาสุปปารกะเลี้ยงชีวิต ดวยการงานคือการหลอกลวงแลว คิดวา ผูนี้เปน
คนพาลฉิบหายแลวหนอ เขาบําเพ็ญสมณธรรมในกาลกอน ไมไดฉันบิณฑบาตแมที่พระอรหันตนํามาแลว โดยความอุกฤษฏยิ่ง บัดนี้เปนผูไมสมควร
เพราะเหตุแหงตอง อางวาเปนพระอรหันตเที่ยวหลอกลวงชาวโลกอยู ไมรู
วาพระทศพล ทรงอุบัติขึ้นแลว เราจะไปทําใหเกิดความสังเวช จักใหเขา
ไดทราบวา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว ดังนี้ ในขณะนั้นนั่นแล จึงลงจาก
พรหมโลกแลวไดปรากฏขางหนาทารุจิริยะ ในระหวางภาคราตรี ณ ที่ทา
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สุปปารกะ. ทารุจิริยะนั้น ไดเห็นแสะสวางสองมาในที่อยูของตน จึงออกมา
ขางนอก เห็นทาวมหาพรหมเขา จึงประคองอัญชลีถามวา ทานเปนใครหนอ .
ทาวมหาพรหมตอบวา เราเปนสหายเกาของทาน ไดบรรลุอนาคามิผลแลว
ไปบังเกิดในพรหมโลก หัวหนาของพวกเราทั้งหมด เปนพระอรหันตปรินิพพานแลว สวนพวกทาน ๕ คน ไปบังเกิดในเทวโลก บัดนี้เรานั้นไดเห็น
ทานเลี้ยงชีวิตดวยการงานคือการหลอกลวงในที่นี้ จึงไดมาเพื่อสั่งสอนทาน
แลวกลาวถึงเหตุนี้วา พาหิยะ ทานไมใชพระอรหันต ทั้งไมใชเปนผูปฏิบัติ
ตามหนทางพระอรหัตเลย ทานจะเปนพระอรหันต หรือวาทานจะเปนผูปฏิบัติ
ตามหนทางพระอรหัตดวยปฏิปทาใด ปฏิปทาแมนั้นไมไดมีแกทานเลย. ลําดับ
นั้น ทาวมหาพรหมไดบอกเขาวา พระศาสดาทรงอุบัติขึ้นแลว และไดบอก
เขาวา พระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี ไดสงเขาไปดวยสั่งวา จงไปเฝา
พระศาสดาเถิด แลวก็ไดกลับไปยังพรหมโลกตามเดิม.
ฝายพาหิยะ มองดูทาวมหาพรหมผูยืนกลาวอยูในอากาศแลว คิดวา
โอ เราไดกระทํากรรมหนักหนอ เรามิไดเปนพระอรหันต แตคิดวาเปนพระอรหันตแลว ทาวมหาพรหมกลาวกะเราวา ทานไมใชเปนพระอรหันตเลย
ทั้งทานก็มิไดปฏิบัติตามหนทางพระอรหัตดวยดังนี้ คนอื่นที่เปนพระอรหันต
ในโลกนี้ มีหรือไมหนอ. ลําดับนั้น พาหิยะจึงถามเทวดานั้นวา เมื่อเปนเชน
นั้นพวกใครเลา เปนพระอรหันต หรือวาเปนผูปฏิบัติตามหนทางพระอรหัต.
ลําดับนั้น เทวดาจึงบอกเขาวา พาหิยะ ในอุตตรชนบทมีพระนครหนึ่ง ชื่อ
สาวัตถี บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
กําลังประทับอยูในพระนครนั้น พาหิยะ ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปน
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พระอรหันต และทรงแสดงธรรมเพื่อใหคนเปนพระอรหันต. ในสวนแหง
ราตรีนั้น พาหิยะไดฟงถอยคําของเทวดาแลว มีความสังเวชสลดใจ จึงได
ออกจากทาสุปปารกะในขณะนั้นนั่นเอง แลวไดไปยังกรุงสาวัตถีโดยคืน
เดียวแล. ก็เมื่อขณะกําลังเดินทางไปดวยอานุภาพแหงเทวดา และดวยอานุภาพ
ของพระพุทธเจาจึงทําใหเขาเดินทางไปไดถึง ๑๒๐ โยชน ถึงกรุงสาวัตถี.
ในขณะนั้น พระศาสดากําลังเสด็จเขาไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต
เขาเขาไปยังพระเชตวันแลว ถามพวกภิกษุมากรูป ผูกําลังเดินจงกรมอยู
ในที่กลางแจงวา บัดนี้ พระศาสดาเสด็จไปไหนเสียเลา ? พวกภิกษุตอบวา
พระศาสดาเสด็จเขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลวถามวา คุณมาจากไหนเลา ?
เขาตอบวา ผมมาจากทาสุปปารกะขอรับ. ถามวา คุณออกเดินทางเวลาเทาไร ?
เขาตอบวา ผมออกเดินทางเมื่อเย็นวานนี้ ขอรับ. พวกภิกษุกลาวตอนรับวา
คุณเดินทางมาไกล เชิญนั่ง ลางเทาทาน้ํามันเสียกอน พักผอนสักหนอย ใน
เวลาไมนานนัก จักไดเห็นพระศาสดา. พาหิยะกราบเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ
ผมไมรูถึงอันตรายในชีวิตของพระศาสดา หรือวาของตัวผมเอง ผมไมไดยืน
พัก ไมไดนั่งพักในที่ไหนเลย เดินทางมาถึง ๑๒๐ โยชนโดยราตรีเดียวเทา
นั้น ผมจักขอเขาเฝาพระศาสดาเสียกอนแลว จึงพักผอนภายหลัง เขาพูด
อยางนั้นแลวก็รีบรอน เขาไปยังกรุงสาวัตถี ไดพบพระผูมีพระภาคเจา ซึ่ง
กําลังเสด็จจาริกไปดวยพระพุทธสิริอันหาที่เปรียบมิได คิดวา เปนเวลานาน
หนอที่เราไดพบพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้ ตั้งแตที่ไดพบเห็นแลวก็
นอมสรีระไปแลว กราบลงที่ระหวางถนนดวยเบญจางคประดิษฐจับที่ขอพระบาทไวมั่นแลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงทรงแสดงธรรมเถิด ขอพระสุคตเจา จงทรงแสดงธรรมเถิด ซึ่งจะไดเปน
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ไปเพื่อประโยชนสุขแกขาพระองคตลอดกาลนาน. ลําดับนั้น พระศาสดาทรง
ตรัสหามเขาไววา เวลานี้มิใชกาล พาหิยะ เราจะเขาไปยังละแวกบานเพื่อ
บิณฑบาต.
พาหิยะ ไดสดับพระดํารัสนั้นแลว จึงกราบทูลวิงวอนอีกวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ผูทองเที่ยวไปในสังสารวัฏ ไมเคยไดอาหารคือคําขาวไมมี
ขาพระองคไมรูอันตรายในชีวิตของพระองค หรือวาของขาพระองค ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด
ขอพระสุคตเจา จงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด. พระศาสดา ตรัสหาม
อยางนั้นนั่นแลแมครั้งที่ ๒. นัยวาพระศาสดาไดมีพระดําริอยางนี้วา ตั้งแต
เวลาที่พาหิยะนี้เห็นแลว สรีระทั้งสิ้นของเขามีปติทวมทับหาระหวางมิได
กําลังแหงปติที่มีกําลังมาก แมจะไดฟงธรรมแลว ก็จักไมสามารถเพื่อบรรลุ
ไดเลย จงพักผอนดวยมัชฌัตตุเปกขาเสียกอน เพราะเมื่อเขาเดินทางมาสิ้น
หนทางถึง ๑๒๐ โยชน โดยราตรีเดียวเทานั้น จงระงับความเหน็ดเหนื่อย
อันนั้นเสียกอน เพราะเหตุนั้นพระศาสดา จึงตรัสหามถึง ๒ ครั้ง เขาทูลขอ
ในครั้งที่ ๓ ประทับยืนอยูในระหวางทางนั่นแล ไดทรงแสดงธรรมโดย
อเนกปริยายโดยนัยเปนตนวา เพราะเหตุนั้นในขอนี้ เธอพึงศึกษาอยางนี้
พาหิยะ เมื่อเธอเห็นแลว จักเปนสักวาเห็น. พาหิยะนั้นขณะกําลังฟงธรรม
ของพระศาสดาอยูนั่นแล ไดทําอาสวะทั้งปวงใหหมดสิ้นไปแลว ไดบรรลุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔.
พาหิยะนั้น ในขณะที่ไดบรรลุพระอรหัตแลวนั่นแล ระลึกถึงบุรพกรรมของตน เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนไดเคย
ประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา อิโต สตสหสฺสมฺหิ ดังนี้.
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คํานั้นมีเนื้อความงายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง
นั่นแล. ขาพเจาจักกระทําการพรรณนาเฉพาะบทที่ยากเทานั้น.
บทวา หสน ปจฺจเวกฺขณ ความวา พิจารณาความสมบูรณดวย
โสมนัส คือมีวรรณะ ของคนวัยหนุมวัยสาว ละเอียดออนยิ่งนัก. บทวา
เหมยฺโญปจิตงค ความวา ผูมีอวัยวะสรีระรางกายอันบุญกรรมสรางสรรให
คลายกับเสนทองคํา. บทวา ปลมฺพพิมฺพตมฺโพฏฐ ความวา มีริมผีปากทั้ง ๒
ขางเปนสีแดงคลายกับผลตําลึงสุก. บทวา เสตติณฺหสม ทิช ความวา มีฟน
เสมอคลายกระทําการคัคดวยเครื่องคัคเหล็กและโลหะอันคมดวยหินลับมีดชั้นดี
ทําใหเสมอ. บทวา ปติสมฺผุลฺลิตานน ความวา มีใบหนาเบิกบานดวย
ดีดวยปติ คือมีหนาแจมใสเชนกับพื้นกระจก. บทวา ขิปฺปาภิฺญสฺส ภิกฺขโฺ น
ความวา แหงภิกษุผูสามารถเพื่อจะตรัสรูไดโดยพิเศษยิ่งโดยเร็วพลัน คือ ใน
ขณะที่ยกธรรมขึ้นแสดงเทานั้น . บทวา สคฺค อค สภวน ยถา ความวา เรา
ไดไปสูโลกสวรรคซึ่งคลายกับบานเรือนของตนฉะนั้น. บทวา น ตฺว อุปายมคฺคฺญ ความวา เธอมิใชเปนผูรูหนทางอันเปนอุบายใหไดบรรลุพระนิพพาน. บทวา สตฺถุโน สทา ชิน มีโยชนาวา เราพายแพตอความกําเริบ
จักไดเห็นพระชินเจา ผูมีพระพักตรอันผองใสดุจพื้นกระจก ของพระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาตลอดกาลทั้งปวง คือ จักออกไปเพื่อเขาเฝา. บทวา ทิเช
อปุจฉึ กุหึ โลกนนฺทโน ความวา เราไดถามพวกผูเกิดสองครั้ง คือพราหมณ
ไดแก พวกภิกษุวา พระศาสดาผูทรงกระทําใหชาวโลกเลื่อมใส ประทับ
อยู ณ ที่ไหน. บทวา สโสว ขิปฺป มุนทิ สฺสนุสฺสุโก ความวา เปนผูมีความ
พยายามอุตสาหะในการเห็นพระมุนีเจา คือ ในการเห็นพระตถาคตเจา ดุจ
กระตายหมายจันทร ฉะนั้น ยอมบรรลุโดยพลัน. บทวา ตุวฏ คนฺตฺวา คือไป
โดยเร็วพลัน. บทวา ปณฑ
ฺ ตฺถ อปหาคิธ ความวา อาศัยบิณฑบาตไมละโมบ
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ปราศจากความละโมบ ไมกําหนัด ไมมีตัณหา. บทวา อโลลกฺข เชื่อมความ
วา เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูไมเหลียวมองดูขางโนนขางนี้ เสด็จเที่ยว
ไปเพื่อบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีอันอุดม. บทวา สิรินิยสงฺกาส ความวา
คลายกับที่อยูอันงดงามดวยสิริลักษณะและอนุพยัญชะ คือ เชนกับเสาคายอัน
ลุกโพลง. บทวา รวิทิตฺติหรานน ความวามณฑลหนามุขอันลุกโชติชวง คลาย
กับมณฑลพระอาทิตยนี้รุงโรจนฉะนั้น. บทวา กุปเถ วิปฺปนฏฐสฺส ความ
วา ขอพระองคจงเปนสรณะ คือจงเปนที่พึ่งของขาพระองค ผูหลงทาง
ปฏิบัติผิดในหนทางที่บัณฑิตติเตียน คือ ในหนทางที่มีอันตราย. คําวา โคตม
ความวา พาหิยะยอมรองเรียกพระผูมีพระภาคเจาโดยพระโคตร. บทวา
น ตตฺก สกฺกา โชตนฺติ ความวา หมูดาวมีประกายพรึกที่เรืองแสง
เปนตน สมบูรณดวยรัศมีสุกเปลงปลั่ง ยอมไมรุงโรจนอับแสงไป. คําที่เหลือ มี
เนื้อความงายทั้งนั้นแล. พาหิยะนั้น ครั้นไดประกาศเรื่องราวที่ตนเคยได
ประพฤติมาแลวในกาลกอนอยางนั้นแลว จึงไดทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจาในขณะนั้นนั่นแล. และเขาถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา บาตร
และจีวรของเธอมีครบแลวหรือ จึงกราบทูลวา ยังไมครบพระเจาขา. ลําดับ
นั้น พระศาสดาจึงตรัสกะเขาวา ถาอยางนั้น เธอจงไปแสวงหาบาตรและ
จีวรมาเถิด แลวก็เสด็จหลีกไป. ไดทราบมาวาเขาบําเพ็ญสมณธรรมมาสิ้น
๒ หมื่นป กลาววา ธรรมดาวาภิกษุไดปจจัยทั้งหลายมาดวยตัวเอง ไมหวงใย
ภิกษุรูปอื่น ตนเองเทานั้นยอมสมควรเพื่อจะใชสอยเอง ดังนี้แลว จึงไมได
ทําการสงเคราะหดวยบาตรหรือจีวรแมแกภิกษุรูปหนึ่งเลย. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา บาตรและจีวรที่สําเร็จดวยฤทธิ์ จักไมเกิดขึ้นแกเราแน
จึงมิไดประทานการบรรพชาดวยเอหิภิกขุ. อมนุษยผูมีเวรกันในกาลกอน เขา
สิงในรางของโคแมลูกออนตัวหนึ่ง ขวิดเขาเขาที่โคนขาขางซาย นําเขาผู
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กําลังแสวงหาบาตรและจีวร ซึ่งฉุดดึงเอาทอนผาออกจากกองหยากเยื่อแมนั้น
ใหถึงความสิ้นชีวิตไป. พระศาสดา เสด็จจาริกไปบิณฑบาตแลวทรงกระทํา
ภัตรกิจเสร็จแลว ขณะกําลังเสด็จออกพรอมกับพวกภิกษุมากรูป ไดทอด
พระเนตรเห็นรางของพาหิยะ ซึ่งฟุบจมกองหยากเยื่อแลว ตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงประคองพาหิยทารุจิริยะนี้ไป ดังนี้ แลว ประทับ
ยืนที่ประตูเรือนแหงหนึ่ง ทรงสั่งพวกภิกษุวา จงนํารางนี้ขึ้นเตียงนําออก
ไปจากประตูเมืองแลว ใหทําการฌาปนกิจ เก็บเอาธาตุไวกอเปนสถูป.
พวกภิกษุเหลานั้นชวยกันกอสรางสถูปบรรจุพระธาตุไวที่หนทางใหญ
แลวเขาไปเฝาพระศาสดา ไดกราบทูลใหทรงทราบถึงการงานที่คนไดทําเสร็จ
แลว แตนั้นมาในทามกลางสงฆก็เกิดถอยคําขึ้นวา พระตถาคตเจา ทรงบังคับ
ใหเก็บเอาพระธาตุบรรจุไวที่เจดีย หนทางไหนหนอ ที่พาหิยะนั้นไดบรรลุแลว
เขาเปนสามเณร หรือวา ภิกษุหนอแล. พระศาสดาทรงทําเรื่องนั้น ใหเปนอัตถุปปตติเหตุ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายพาหิยะ ทารุจิริยะดํารงอยูในพระอรหัต
แลวทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพิ่มเติมขึ้นอีก. และพระศาสดาไดตรัสบอกวา
พาหิยะนั้นปรินิพพานแลว จึงทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พาหิยะ ทารุจิริยะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูตรัสรูได
โดยพลันแล.
ลําดับนั้น พวกภิกษุจึงกราบทูลถามพระองควา ขาแตพระองคผู
เจริญ พระองคตรัสวา พาหิยะ ทารุจิริยะบรรลุพระอรหัตแลว เขาไดบรรลุ
พระอรหัตในเวลาใดพระเจาขา พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
เวลาที่เขาไดฟงธรรมของเราแลว. พวกภิกษุทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
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ก็พระองคตรัสแสดงธรรมแกเขาเมื่อไร พระศาสดาตรัสวา เมื่อเวลาที่เรา
จาริกไปเพื่อภิกษา ยืนอยูระหวางถนน. พวกภิกษุทูลถามวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระองคประทับยืนอยูระหวางถนนแสดงธรรมเพียงเล็กนอย เขายังคุณ
วิเศษใหบังเกิดขึ้น ไดดว ยพระธรรมเพียงเทานั้นไดอยางไร. ลําดับนั้น พระศาสดา จึงตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยาคิดวา
ธรรมของเรานอยหรือมาก ดวยวาคาถา ๑,๐๐๐ คาถา ที่ประกอบดวยบทอัน
หาประโยชนมิได แมจะมีเปนอเนกก็ตาม ยอมไมประเสริฐเลย สวนวา
บทแหงคาถา แมบทเดียวที่ประกอบดวยประโยชน ยอมประเสริฐแท ดังนี้
เมื่อจะทรงสืบตออนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้วา :หากวาคาถาที่ประกอบดวยบทอันไมมี
ประโยชนแมมีตั้ง ๑,๐๐๐ คาถา บทแหงคาถาเพียง
คาถาเดียว ที่ตนไดฟงแลวสงบได ประเสริฐกวา
คาถาตั้ง ๑,๐๐๐ นั้น.
ในเวลาจบเทศนา สัตว ๘๔,๐๐๐ ไดบรรลุธรรมาภิสมัยแล.
จบอรรถกถาพาหิยเถราปทาน
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มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗ (๕๓๗)
[๑๒๗] ในแสนกัปนับจากภัทรกัปนี้ไป
พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตตระ ผูรูแจง
โลกทั้งปวง เปนมุนีมีจักษุ ไดเสด็จอุบัติขึ้น
แลว
พระองคตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรู
ชัดได ทรงยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร ทรง
ฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยให
ประชุมชนขามพนไปเสียเปนอันมาก
พระองคเปนผูอนุเคราะห ประกอบดวย
พระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยัง
เดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน
เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงไมมีความ
อากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระอรหันต
ผูคงที่มคี วามชํานิชํานาญ
พระมหามุนีพระองคนั้น สูงประมาณ
๕๘ ศอก พระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา
มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
ครั้งนั้นอายุของสัตวแสนป พระชินสีห
พระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยู โดยกาล
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ประมาณเทานั้น ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก
ใหขามพนวัฏสงสารไปได
ครั้งนัน้ เราเปนพราหมณผูเรียนจบ
ไตรเพท ชาวพระนครหังสวดี ไดเขาไปเฝา
พระพุทธเจาผูเลิศกวาโลกทั้งปวง แลวสดับพระธรรมเทศนา
ครั้งนัน้ พระธีรเจาพระองคนั้น ทรง
ตั้งสาวกผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา ฉลาดในอรรถ
ธรรม นิรุตติและปฏิภาณ ในตําแหนงเอตทัคคะ
เราไดฟงดังนั้นแลวก็ชอบใจ จึงไดนิมนตพระชินวรเจาพรอมดวยพระสาวก ใหครองผาแลว
ถึง ๗ วัน
ในกาลนั้น เรายังพระพุทธเจาผูเปรียบ
ดวยสาคร พรอมทัง้ พระสาวก ใหครองผาแลว
หมอบลงแทบบาทมูล ปรารถนาฐานันดรนั้น
ลําดับนั้น พระพุทธเจาผูเลศกวาโลกได
ตรัสวา จงดูพราหมณผูสูงสดที่หมอบอยูแทบเทา
ผูนี้มรี ัศมีเหมือนกลับดอกบัว พราหมณนี้ปรารถนา
ตําแหนงแหงภิกษุผแู ตกฉาน ซึง่ เปนตําแหนง
ประเสริฐสุด เพราะการบริจาคทานดวยศรัทธา
นั้นและเพราะการสดับพระธรรมเทศนา
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พราหมณนี้จักเปนผูถึงสุขในทุกภพ เที่ยว
ไปในภพนอยภพใหญ จักไดสมมโนรถเชนนี้
ในกัปนับแตนี้ขึ้นไปแสนหนึ่ง พระศาสดามีพระนามชือ่ วาโคดม ซึ่งสมภพในวงศ
พระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาทของพระพราหมณนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต
เปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวา โกฏฐิตะ
เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปน
ผูเบิกบาน มีใจยินดี บํารุงพระชินสีหเจาตราบ
เทาสิ้นชีวิต ในกาลนั้น เพราะเราเปนผูมีสติ
ประกอบดวยปญญา ดวยผลของกรรมนัน้
และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษย
แลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
เราไดเสวยราชสมบัติ ในเทวโลก ๓๐๐
ครั้งไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้งและไดเปน
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได
เพราะกรรมนั้นนําไป เราจึงเปนผูถึงความสุขใน
ทุกภพ
เราทองเที่ยวไปแตในสองภพ คือใน
เทวดาและมนุษย คติอื่นเราไมรูจัก นี้เปนผล
แหงกรรมที่สั่งสมไวดีแลว
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เราเกิดแตในสองสกุล คือสกุลกษัตริย
และสกุลพราหมณ หาเกิดในสกุลต่ําทรามไม นี้
เปนผลแหงกรรมที่สั่งสมไวดีแลว
เมื่อถึงภพสุดทาย เราเปนบุตรของ
พราหมณ เกิดในสกุลที่มที รัพยสมบัติมาก ใน
พระนครสาวัตถี มารดาของเราชื่อจันทวดี บิดาชื่อ
อสัสลายนะ ในคราวที่พระพุทธเจาทรงแนะนํา
บิดาเรา เพื่อความบริสุทธิ์ทุกอยาง
เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา ไดออกบวช
เปนบรรพชิต พระโมคคัสลานะ เปนอาจารย
พระสารีบุตร เปนอุปชฌาย
เราตัดทิฏฐิพรอมดวยมูลรากเสียไดในเมื่อ
กําลังปลงผม และเมื่อกําลังนุงผากาสาวะ ก็ได
บรรลุพระอรหัต
เรามีปรีชาแตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ
และปฏิภาณ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวา
โลก จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เราอันทานพระอุปติสสะไตถามในปฏิสัมภิทา ก็แกไดไมขัดของ ฉะนั้น เราจึงเปน
ผูเลิศในพระพุทธศาสนา
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมหาโกฏฐิตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบมหาโกฏฐิเถราปทาน
๕๓๗. อรรถกถามหาโกฏฐิกฺเถราปทาน

๑

พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๗ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระมหาโกฏฐิกเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
มีเรือ่ งเกิดขึ้นอยางไร ? แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมา
แลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในหังสวดีนคร บรรลุนิติภาวะแลว พอมารดาลวงลับไปแลว ดํารงตําแหนงกุฎมพีอยูครองฆราวาส.
วันหนึ่งในเวลาที่พระมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระทรงแสดงธรรม เขา
ไดมองเห็นชาวหังสวดีนคร ถือของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน ซึ่งกําลัง
นอบนอม นอมกายไปในที่เปนที่ประทับของพระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับคนเหลานั้นดวย ไดเห็นภิกษุ
รูปหนึ่งซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูบรรลุ
๑. บาลีเปน มหาโกฏฐิเตเถราปทาน
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ปฏิสัมภิทาจึงคิดวา ภิกษุรูปนี้ เยี่ยมยอดกวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทาใน
พระศาสนานี้ ถาแมไฉนเราพึงเปนผูยอดเยี่ยม กวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทา
เหมือนดังภิกษุรูปนี้บาง ในพระศาสนาของพระพุทธเจาสักพระองคหนึ่ง ดังนี้
ในเวลาจบเทศนาของพระศาสดา เมื่อบริษัทลุกไปแลว จึงเขาไปใกลพระผูมี
พระภาคเจาแลวกราบทูลนิมนตวา ขาแตพระองคผูเจริญ พรุงนี้ขอนิมนต
รับภิกษาที่เรือนของขาพระองค พระเจาขา. พระศาสดาทรงรับนิมนต
แลว. เขาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ทําประทักษิณแลว กับไปยัง
เรือนของตน เอาของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน ประดับที่ที่ประทับนั่ง
ของพระพุทธเจา และที่นั่งของภิกษุสงฆตลอดทั้งคืนยังรุงแลว ใหคนจัดแจง
ขาทนียะและโภชนียะ ณ ที่อยูของตน พอลวงราตรีนั้นไป ไดนิมนตพระศาสดา ซึ่งมีภิกษุแสนรูปเปนบริวารใหฉันขาวสาลีอันมีกลิ่นหอม พรอมทั้งสูปะ
และพยัญชนะ อันเปนบริวารของยาคูและของเคี้ยวนานาชนิด ในเวลาเสร็จ
ภัตรกิจ คิดวา เราจะขอปรารถนาตําแหนงใหยิ่งใหญแล แตเราไมควรถวาย
ทานเพียงวันเดียวเทานั้น ควรถวายทานตลอด ๗ วัน ตามลําดับเพื่อปรารถนา
ตําแหนงนั้น แลวจึงจักปรารถนา. เขาไดถวายมหาทานตลอด ๗ วัน โดย
ทํานองนั้นนั่นแล ในเวลาเสร็จภัตรกิจ ใหคนเปดโรงเก็บผาแลว วางผา
เนื้อละเอียดชนิดเยี่ยมซึ่งเพียงพอทําเปนไตรจีวรได ณ ที่บาทมูลของพระพุทธเจา และไดถวายไตรจีวรแกภิกษุแสนรูปแลว เขาไปใกลพระตถาคตเจา
หมอบลงที่บาทมูลของพระศาสดาแลวตั้งความปรารถนาวา ขาแตพระองคผู
เจริญภิกษุรูปใดที่พระองคทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูปฏิสัมภิทาในวันที่ ๗ นับแตวันนี้ แมขา พระองคก็พึงเปนเหมือนภิกษุรูปนั้นบาง
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คือ ขอใหไดบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจาผูจะทรงอุบัติในอนาคตกาล
แลว พึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทาเถิด. พระศาสดาทรงทราบ
ถึงความสําเร็จของเขา จึงทรงพยากรณวา ในอนาคตกาล คือในที่สุดแหง
แสนกัปแตนี้ไป พระพุทธเจาพระนามวาโคดม จักทรงอุบัติขึ้นในโลก ความ
ปรารถนาของเธอ จักสําเร็จในพระศาสนาของพระโคดมพุทธเจาพระองคนั้น
และ เขากระทําบุญไวในที่นั้นเปนอันมากจนตลอดอายุ จุติจากอัตภาพนั้น
แลว ไดเสวยเทวสมบัติวนเวียนอยูในเทวโลกและมนุษยโลก
เขาทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกอยางนั้น ไดรวบรวมสั่งสม
บุญสมภารไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ
มหาศาลในกรุงสาวัตถี. มารดาบิดาไดตั้งชื่อเขาวาโกฏฐิกะ. หากจะมีคําถาม
วา ทําไมไมดังชื่อตามมารดา หรือ ตามฝายญาติมีปู ตา เปนตน เพราะ
เหตุไรจึงพากันตั้งชื่ออยางนั้นเลา. บัณฑิตพึงทราบคําตอบวา มารดาบิดาได
ตั้งชื่อเขาตามความหมายวา เปนผูทําชนที่ตนเห็นแลว เห็นแลวใหหลบซอน
เที่ยวเจาะแทงดวยหอกคือปาก เพราะวาตนเปนผูฉลาด ในเวทางคศาสตร
ในตักกศาสตรของคนและของผูอื่น ในนิฆัณฑุศาสตร เกฏภศาสตรของตน
ในประเภทแหงอักษรสมัยของตน และในการพยากรณทั้งหมดแล. เขาเจริญ
วัยแลวเลาเรียนไตรเพทจนถึงความสําเร็จในศิลปของพราหมณ วันหนึ่งเขาไป
เฝาพระศาสดาฟงธรรมแลว ไดมีศรัทธาบวช ตั้งแตเวลาไดอุปสมบทแลว
ก็บําเพ็ญวิปสสนากัมมัฎฐาน ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เปน
ผูเชี่ยวชาญในการประพฤติในปฏิสัมภิทา ไมกลัว แมเขาไปหาพระมหาเถระก็
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ถามปญหา เขาไปเฝาพระทศพลแลวก็ยังถามปญหาในปฏิสมั ภิทา ๔ นั่นแล.
พระเถระรูปนี้ กลายเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทาได ก็เพราะ
ทานไดสั่งสมบุญไวในปฏิสัมภิทานั้น และเพราะทานชํานาญในการประพฤติ
ปฏิสัมภิทานั้น. ลําดับนั้น พระศาสดาไดทรงการทํามหาเวทัลลสูตรใหเปน
อัตถุปตติเหตุแลว ทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูบรรลุ
ปฏิสัมภิทา และตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโกฏฐิกะนี้ เปนผูเลิศกวา
พวกภิกษุสาวกของเราผูบรรลุปฏิสัมภิทาแล.
สมัยตอมา ทานเมื่อไดเสวยความสุขอันเกิดแตก็วิมุตติ เกิดความ
โสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ไดประพฤติมาแลวในกาลกอน
ของตน จึงกลาวคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้. คํานั้นทั้งหมด
มีเนื้อความงายทั้งนั้น เพราะมีนัยดังที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.
คําวา สุท ในบทวา อิตฺถ สุทมายสฺมา มหาโกฏฐโิ ก นิ เปนนิบาตใชลงใน
การชี้แจงแสดงตัวอยาง. คําวา อายสฺมา เปนความเรียกโดยความเคารพอยางยิ่ง
เหมือนดังคําวา อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ดังนี้แล.
จบอรรถกถามหาโกฏฐิกเถราปทาน
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อุรุเวทกัสสปเถราปทานที่ ๘ (๕๓๘)
.
.
วาดวยบุพจริยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
[๑๒๘] ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระพิชิต
มาร พระนามวาปทุมุตตระ ผูร ูแจงโลกทั้งปวง
เปนนักปราชญมีจักษุ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัด ไดยัง
สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ฉลาดในเทศนา
เปนผูเบิกบาน ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไป
เสียเปนอันมาก
พระองคเปนผูอนุเคราะหประกอบดวย
พระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยัง
เดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน
เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงไมมีความ
อากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระอรหันต
ผูคงที่มคี วามชํานิชํานาญ
พระมหามุนีพระองคนั้น สูงประมาณ
๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา
มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
ครั้งนั้น อายุของสัตวแสนป พระชินสีหพระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาล
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ประมาณเทานั้น ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก
ใหขามพนวัฏสงสารไปได
ครั้งนั้นเราเปนพราหมณชาวเมือ่ หังสวดี
อันชนสมมติวาเปนคนประเสริฐ ไดเขาไปเฝา
พระพุทธเจาผูสองโลก แลวสดับพระธรรมเทศนา
ครั้งนั้น เราไดฟงพระผูมีพระภาคเจา
ทรงตั้งสาวกของพระองคในตําแหนงเอตทัคคะ
ในที่ประชุมใหญ ก็ชอบใจจึงนิมนตพระมหาชินเจากับบริวารเปนอันมาก แลวไดถวายทานพรอม
กันกับพราหมณอีก ๑,๐๐๐ คน
ครั้นแลวเราไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ผูนายก ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เปนผูรา เริง ไดกราบทูลวา
ขาแตพระมหาวีรเจาดวยความเชื่อใน
พระองคและดวยอธิการคุณ ขอใหขาพระองค
ผูเกิดในภพนั้น ๆ มีบริษัทมากเถิด
ครั้งนั้น พระศาสดาผูมีพระสุรเสียง
เหมือนคชสารคํารณ มีพระสําเนียงเหมือนนก
การเวกไดตรัสกะบริษัทวา จงดูพราหมณผนู ี้ ผูมี
วรรณะเหมือนทองคํา แขนใหญ ปากและตา
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เหมือนดอกบัวมีกายและใจสูงเพราะปติ ราเริง
มีความเชื่อในคุณของเรา
เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูมีเสียง
เหมือนราสีห ในอนาคตกาล เขาจักได
ตําแหนงนี้สมดังมโนรถปรารถนา
ในกัปนับแตนั้นไปหนึ่งแสน พระศาสดามีพระนามชือ่ วา โคดม ซึ่งสมภพในวงศ
พระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก
พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต
จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวากัสสปะ
พระอัครนายกของโลกพระนามวาผุสสะ
ผูเปนศาสดาอยางยอดเยี่ยม หาผูเปรียบมิได ไม
มีใครจะเสมอเหมือน ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวในกัป
ที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้
พระศาสดาพระนามวาผุสสะพระองคนั้น
แล ทรงกําจัดความมืดทั้งปวง สางรกชัฏใหญ
ทรงยังฝนคืออมตธรรมใหตกลง ใหมนุษยและ
ทวยเทพอิ่มหนํา
ครั้งนัน้ เราสามคนพี่นองเปนราชมหาอํามาตยในพระนครพาราณสี ลวนแตเปนที่ไว
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วางพระทัยของพระมหากษัตริยรูปรางองอาจแกลว
กลา สมบูรณดวยกําลัง ไมพายแพใครเลยใน
สงครามครั้งนั้น พระเจาแผนดินผูมีเมืองชายแดน
กอการกําเริบ ไดตรัสสั่งเราวา ทานทั้งหลายจง
ไปชนบทชายแดน
พวกทานจงยังกําลังของแผนดินใหเรียบรอย ทําแวนแควนของเราใหเกษม แลวกลับมา
เถิด
ลําดับนั้น เราไดกราบทูลวา ถาพระองค
จะพึงพระราชทานพระนายกเจาเพื่อใหขาพระองค
ทั้งหลายอุปฏฐากไซร ขาพระองคทั้งหลายก็จัก
ทํากิจของพระองคใหสําเร็จ
ลําดับนั้น พวกเราผูไดรับพระราชทานพร
อันสมเด็จพระภูมิบาลสงไป ทําชนบทชายแดน
ใหวางอาวุธแลว กลับมายังพระนครนั้น
เราทูลขอการอุปฏฐากพระศาสดาแดพระ
ราชา ไดพระศาสดาผูเปนนายกของโลกผูประเสริฐกวามุนีแลว ไดบูชาพระองคตราบเทาสิ้น
ชีวิต
เราทั้งหลายเปนผูมีศีล ประกอบดวย
กรุณา มีใจประกอบดวยภาวนาไดดวยผามีคา
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มาก ภัตมีรสอันประณีต เสนาสนะอันนารื่นรมย
และเภสัชที่เปนประโยชน ที่ตนใหเกิดขึ้นโดย
ชอบธรรมแกพระมุนีพรอมทั้งพระสงฆ อุปฏ ฐาก
พระองคดวยจิตเมตตาตลอดกาล ครั้นพระศาสดา
ผูเลิศพระองคนั้นเสด็จนิพพานแลว เราไดทําการ
บูชาตามลําพัง
เราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปสู
สวรรคชั้นดาวดึงสเสวยมหันตสขุ ในดาวดึงสนั้น
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
เมื่อเรากําลังทองเที่ยวอยูในภพเปนเหมือน
นายชางดอกไม ไดดอกไมแลวแสดงชนิดแหง
ดอกไมแปลก ๆ มากมายฉะนั้น ไดเกิดเปน
พระเจาวิเทหราช
เพราะถอยคําของคุณาเจลก เราจึงมี
อัธยาศัยอันมิจาฉาทิฏฐิกําจัดแลวขึ้นสูทางนรก ไม
เอื้อเฟอโอวาทของธิดาเราผูชื่อวารุจา
เมื่อถูกพรหมนารทะสั่งสอนเสียมากมาย
จึงละความเห็นที่ชั่วชาเสียได
บําเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ ใหบริบูรณโดย
พิเศษ ละทิ้งรางกายแลวไดไปสวรรคเหมือนไป
ที่อยูข องตัว ฉะนั้น
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เมื่อถึงภพสุดทายเราเปนบุตรของพราหมณ
เกิดในสกุลที่สมบูรณในพระนครพาราณสี
เรากลัวตอความตายความเจ็บไขและ
ความแกชราจึงเขาปาใหญ แสวงหาหนทาง
นิพพาน ไดบวชในสํานักของชฎิล
ครั้งนัน้ นองชายทั้งสองของเราก็ได
บวชพรอมกับเรา เราไดสรางอาศรมอาศัยอยูที่
ตําบลอุรุเวลา
เรามีนามตามโคตรวากัสสปะ แตเพราะ
อาศัยอยูที่ตําบลอุรุเวลาเราจึงมีนามบัญญัติวา
อุรุเวลกัสสปะ
เพราะนองชายของเราอาศัยอยูที่ชายแมน้ํา
เขาจึงไดนามวานทีกัสสปะ เพราะนองชายของ
เรา อีกคนหนึ่ง อาศัยอยูที่ตําบลคยา เขาจึงถูก
ประกาศนามวาคยากัสสปะ
นองชายคนเล็กมีศิษย ๒๐๐ คน นองชาย
คนกลางมี ๓๐๐ คน เรามี ๕๐๐ คนถวน ศิษยทุกคน
ลวนแตประพฤติตามเรา
ครั้งนัน้ พระพุทธเจาผูเลิศในโลกเปน
สารถีฝก นรชน ไดเสด็จมาหาเรา ทรงทํา
ปาฏิหาริยตาง ๆ แกเราแลวทรงแนะนํา
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เรากับบริวารพันหนึ่งไดอุปสมบทดวย
เอหิภิกขุ ไดบรรลุอรหัตพรอมกับภิกษุเหลานั้น
ทุกองค
ภิกษุเหลานั้นและภิกษุพวกอื่นเปนอันมาก
แวดลอมเราเปนยศบริวาร และเราก็สามารถที่จะ
สั่งสอนไดเพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาสูงสุด
จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะความเปนผูมี
บริษัทมาก โอ สักการะที่ไดทําไวในพระพุทธเจา
ไดกอใหเกิดสิ่งที่มีผลแกเราแลว
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระอุรุเวลกัสสปเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอุรุเวลกัสสปเถราปทาน
๕๓๘. อรรถกถาอุรุเวลกัสสปเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๘ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระอุรุเวลกัสสปเถระ อันมีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองค
กอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ
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ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทานบังเกิดในเรือนอันมี
สกุล เจริญวัยแลว ไดฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดมองเห็นภิกษุ
รูปหนึ่ง ซึง่ พระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูมีบริวารมาก แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงนั้น ไดถวายมหาทาน กระทําปณิธาน
ไวแลว. และพระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็นวาเขาไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณวา ในอนาคตกาล ในพระศาสนาของพระโคดมพุทธเจา เขาจักเปนผูเลิศ
กวาพวกภิกษุผูมีบริวารมาก. เขากระทําบุญไวในภพนั้นเปนอันมาก จนตลอด
อายุ จุติจากอัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในทีส่ ุด
๙๒ กัปแตกัปนี้ ไดบังเกิดเปนพระกนิฏฐภาดาตางพระมารดาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ผุสสะ เขาไดมีกนิฏฐภาดา ๒ คนแมเหลาอื่น. คน ๓
คนเหลานั้น ไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข บูชาดวยเครื่อง
บูชาอยางยอดเยี่ยมไดกระทํากุศลไวจนตลอดชีวิตแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลก
และมนุษยโลก ไดบังเกิดเปนพี่นองกัน ๓ คน ในตระกูลพราหมณ ในกรุง
พาราณสี กอนหนาที่พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงอุบัติขึ้นทีเดียว
ทั้ง ๓ คนไดมีชื่ออยางนี้วา กัสสปะ ดวยอํานาจแหงโคตร. คนทั้ง ๓ คน
เหลานั้นเจริญวัยแลว ก็ไดเลาเรียนจบไตรเพท. บรรดาคนทั้ง ๓ เหลานั้น
คนพี่ชายใหญมีบริวาร ๕๐๐ คน คนกลางมีบริวาร ๓๐๐ คน คนนองเล็กมี
บริวาร ๒๐๐ คน คนทั้ง ๓ นั้น ตรวจดูสาระประโยชนในคัมภีรทั้งหมดของ
ตน ไดเห็นแตเพียงประโยชนปจจุบันเทานั้น จึงพากันยินดีการบวช. บรรดา
พี่นอง ๓ คนนั้น คนพี่ใหญไดไปยังตําบลอุรุเวลาพรอมกับบริวารของตน
บวชเปนฤาษี ไดปรากฏชือ่ วา อุรุเวลกัสสปะ คนกลางบวชอยูที่ทางโคงแมน้ํา
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คงคา ปรากฏชื่อวานทีกัสสปะ คนเล็กบวชอยูทคี่ ยาสีสะ ไดปรากฏชื่อวา
คยากัสสปะ. เมื่อพี่นอง ๓ คนนั้นไดบวชเปนฤาษีอยางนั้น ตางก็อยูกันในที่
นั้น ๆ โดยลวงไปไดหลายวัน พระโพธิสัตวของพวกเรา ไดเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว ทรงประกาศธรรมจักร
ใหเปนไปแลวโดยลําดับ ทรงใหพระเถระปญจวัคคีย ดํารงอยูแลวในพระอรหัต ทรงแนะนําคน ๕ คนซึ่งเปนสหายกัน อันมียศสกุลบุตรเปนหัวหนา
(ใหดํารงอยูในพระอรหัต) ทรงสงพระอรหันต ๖๐ องคไปดวยพระดํารัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิด ดังนี้แลว ทรงแนะนําพวก
ภิกษุภัททวัคคีย ๓๐ รูป แลวไดเสด็จไปยังที่อยูของอุรุเวลกัสสปะ เสด็จเขาไป
ยังโรงไฟเพื่อพักอาศัย ณ ที่นั้น ไดทรงแนะนําอุรุเวลกัสสปะพรอมทั้งบริวาร
ดวยปาฏิหาริย ๓,๕๐๐ มีการทรมานนาคเปนตนเสร็จแลว จึงใหเขาไดบรรพชา
วิธีการบรรพชาของอุรุเวลกัสสปะนั้น และการกระทําอิทธิปาฏิหาริยทั้งหมด
จักมีแจมแจงในอรรถกถาอปทานของทานนทีกัสสปะแล. แมถึงพี่นองที่เหลือ
อีก ๒ คนนอกนี้ พอไดทราบขาววาอุรุเวลกัสสปะผูพี่ใหญนั้นบวชแลว ตาง
ก็พรอมดวยบริวาร พากันมาบวชในสํานักของพระศาสดาแลว. พี่นอง ๓ คน
ทั้งหมดนั้นทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวย. ไดเปนเอหิภิกษุแลว. พระศาสดา ทรงพาสมณะ ๑,๐๐๐ องคนั้น เสด็จไปยังคยาสีสะ ประทับนั่งบน
แผนหิน ทรงใหสมณะทั้งหมดนั้นดํารงอยูในพระอรหัต ดวยอาทิตตปริยายเทศนา.
พระอุรุเวลกัสสปะนั้น พอไดบรรลุพระอรหัตแลวอยางนั้น เกิดความ
โสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน
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ของตน จึงกลาวคําเริ่มตนวา ปทุมุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้. ขาพเจาจัก
พรรณนาเฉพาะบทที่ยากเทานั้น. บทวา โส สพฺพ ตม หนฺตฺวา ความ
วา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ผุสสะ พระองคนั้น ทรงกําจัดไดแลว ซึ่ง
ความมืดคือกิเลสอันไดแก ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน . บทวา วิชเฏตฺวา
มหาชฏ ความวา สะสาง ทําลายลางผลาญชัฏเครื่องยุงกันใหญ ดวยหมู
แหงกิเลส ๑,๕๐๐ มีตัณหาและมานะเปนตน . มีวาจาประกอบความวา ทํา
เทวโลกคือโลกสันนิวาสทั้งสิ้นใหยืนดี ใหอิ่มใจ ใหชุมใจอยู ยังฝนคืออมตะ
มหานิพพานใหตกลงไหลเอิบอาบแล. บทวา ตทา หิ พาราณสิย มีอรรถ
วิเคราะหวา คําวา พารส แปลวา ๑๒ ดุจในประโยคเปนตนวา มนุษย ๑๒
คน เมืองที่มี ๑๒ ราศี ฤาษีจากหิมวันตประเทศ และฤาษีคือพระปจเจกมุนี
มาจากภูเขาคันธมาทนโดยทางอากาศ ยอมพากันไป คือ หยั่งลง ไดแกยอ ม
เขาไป ในเมืองที่มี ๑๒ ราศีนั้น เหตุนั้น เมืองนั้นจึงชื่อวา พาราณสี อีก
ความหมายหนึ่งวา สถานที่อันบุคคลคือพระสัมมาสัมพุทธเจา หลายแสน
พระองคทรงหยั่งลงเพื่อประกาศพระธรรมจักรใหเปนไปทั่ว บัณฑิตเรียกกัน
วา พาราณสี ดวยอํานาจทางศัพทเปนอิตถีลิงค เพราะทํา นคร ศัพทใหเปน
ลิงควิปลาส. ในพระนครพาราณนั้น. บทวา นิกฺขติ ฺตสตฺถ ปจฺจนฺต ความ
วา ทําปจจันตชนบทใหทิ้งศัสตรา ใหวางอาวุธ ใหสิ้นพยศ. บทวา กตฺวา
ปุนรุปจฺจ ต ความวา แลวกลับเขามาถึงยังพระนครนั้นอีก. คําที่เหลือมีเนื้อ
ความพอที่จะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาอุรุเวลกัสสปเถราปทาน
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ราธเถราปทานที่ ๙ (๕๓๙)
วาดวยบุพจริยาของพระราธเถระ
[๑๒๙] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสน
หนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ ผูทรง
รูแ จงเทวโลกทั้งปวงเปนนักปราชญ มีจักษุ ไดเสด็จ
อุบัติขนึ้ แลว
พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงให
สัตวรูชดั ได ยังสรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร
ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวย
ประชุมชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก
พระองคเปนผูอนุเคราะห ประกอบดวย
พระกรุณาแสวงหาประโยชนใหสรรพสัตวยัง
เดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน
เมื่อเปนเชนนี้พระศาสนาจึงไมมีความ
อากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระอรหันต
ผูคงที่ มีความชํานิชํานาญ
พระมหามุนีพระองคนั้นสูงประมาณ ๕๘
ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มี
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
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ครั้งนั้นอายุของสัตวแสนป พระชินสีห
พระองคนั้นเมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ
เทานั้น ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขาม
พนวัฏสงสารไปได
ครั้งนั้น เราเปนพราหมณชาวพระนคร
หังสวดี ผูเรียนจบไตรเพท ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาผูประเสริฐ วานรชนทรงมีความเพียร
ใหญ ทรงแกลวกลาในบริษัท กําลังทรงแตงตั้ง
ภิกษุผูมีปฏิภาณไวในตําแหนงเอตทัคคะ แลวได
ฟงพระธรรมเทศนา
ครั้งนั้น เราทําสักการะในพระโลกนายก
พรอมทั้งพระสงฆ แลวหมอบศีรษะลงแทบพระบาทปรารถนาฐานันดรนั้น
ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระรัศมี
ซานออกจากพระองคดุจลิ่มทองสิงคีไดตรัสกะเรา
ดวยพระสุรเสียงอันเปนที่ตั้งแหงควานยินดีมีปรกติ
นําไปสงมลทินคือกิเลสวา
ทานจงเปนผูมีความสุขมีอายุยืนเถิด ปณิธานความปรารถนาของทานจงสําเร็จเถิด สักการะ
ที่ทานทําในเรากับพระสงฆ ก็จงมีผลไพบูลยยิ่ง
เถิด
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ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนาทชื่อวาโคดมซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
พราหมณนี้จักไดเปนธรรมทายาทของ
พระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต
เปนสาวกของพระศาสดามีนามชื่อวาราธะ พระนายจักทรงแตงตั้งทานวา เปนผูเลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายผูมีปฏิภาณ เราไดสดับพุทธพยากรณนั้น
แลวก็เปนผูเบิกบานมีจิตประกอบดวยเมตตาบํารุง
พระพิชติ มารในกาลนั้นตลอดชีวิต
เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา ดวย
กรรมทีเ่ ราไดทําไวดีแลวนั้น และดวยการตั้ง
เจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค
ชั้นดาวดึงส ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐
ครั้ง
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และ
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับ
มิได
เพราะกรรมนั้นนําไปเราจึงเปนผูถึงความ
สุขในทุกภพ เมื่อถึงภพสุดทายเราเกิดในสกุล
ที่ยากจน ขาดเครื่องนุงหมและอาหารใหพระ-
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นครราชคฤหอันอุดม ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง
แกทานพระสารีบุตรผูคงที่
ในเวลาเราแกเฒา เราอาศัยวัดอยู ใคร ๆ
ไมยอมบวชใหเรา ผูชรา หมดกําลังเรี่ยวแรง
เพราะฉะนั้น ครั้งนัน้ เราเปนผูเปนคนยาก
เข็ญจึงเปนผูปราศจากผิวพรรณ เศราโศก พระมหามุนผี ูประกอบดวยพระมหากรุณาทอดพระเนตร
เห็นเขา จึงตรัสถามเราวา
ลูกไฉนจึงเศราโศก จงบอกถึงโรคที่เกิด
ในจิตของเจา เราไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
มีความเพียร ขาพระองคไมไดบวชในศาสนา
ของพระองค ซึ่งพระองคตรัสดีแลว
เพราะเหตุนั้นขาพระองคจึงมีความเศราโศก ขาแตพระนายก ขอพระองคจงเปนที่พึ่ง
ของขาพระองคดวยเถิด ครั้งนั้น พระมหามุนีผู
สูงสุดไดรับสั่งใหเรียกภิกษุมาประชุมพรอมแลว
ตรัสถามวา
ผูที่นึกถึงอธิการของพราหมณนไี้ ดมีอยู
จงบอกมา เวลานั้น พระสารีบุตรไดกราบทูลวา
ขาพระองคนึกถึงอธิการของเขาไดอยู
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พราหมณผูนี้ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก
ขาพระองคผูกําลังเที่ยวบิณฑบาต พระเจาขา
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ สารีบุตร เธอเปนคนกตัญู เธอจงยังพราหมณนี้ให
บวช พราหมณนี้จักเปนผูควรบูชา ลําดับนั้น
เราไดการบรรพชาและอุปสมบทดวยกรรมวาจา
โดยเวลาไมนานเลย เราก็ไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้น
ไปแหงอาสวะ เพราะเราเปนผูเพลิดเพลิน สดับ
พระพุทธดํารัสโดยเคารพ ฉะนั้น พระพิชิตมารจึง
ทรงแตงตั้งเราวา เปนผูเ ลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมี
ปฏิภาณ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระราธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบราธเถราปทาน
๕๓๔. อรรถกถาราธเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๙ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระราธเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน
ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 315

คํานั้นทั้งหมด วิญูชนทั้งหลาย พึงกําหนดรูไดโดยงายดวยการ
ติดตามเนื้อความไปตามลําดับของปาฐะนั่นแล จะตางกันก็แตบุญกุศลอยาง
เดียวเทานั้นแล.
จบอรรถกถาราธเถราปทาน
โมฆราชเถราปทานที่ ๑๐ (๕๔๐)
วาดวยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ
[๑๓๐] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ ผูทรง
รูแ จงโลกทั้งปวง เปนนักปราชญ มีจักษุ ได
เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรง
แสดงใหสัตวรูชัดยังสรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร
ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวย
ประชุมชน ใหขามพนไปเสียเปนอันมาก
พระองคเปนผูอนุเคราะห ประกอบดวย
พระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยัง
เดียรถียที่มาเฝา ใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน
เมื่อเปนเชนนี้พระศาสนาจึงไมมีความ
อากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระอรหันต
ผูคงที่ มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนีพระองค
นั้นสูงประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลาย
ทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒
ประการ
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ครั้งนั้น อายุของสัตวแสนป พระชินสีห
พระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ
เทานั้น ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก ใหขาม
พนวัฏสงสารไปได
ครั้งนัน้ เราเปนผูประกอบในหนทาง
แหงการงานของบุคคลอื่น ในสกุลหนึ่ง ใน
พระนครหังสวดี ทรัพยสินอะไร ๆ ของเราไมมี
เราอาศัยอยูที่พื้นซึ่งเขาทําไวที่หอฉัน
เราไดกอไฟที่พื้นหอฉันนั้น พื้นศิลาจึงดําไป
เพราะไฟลน
ครั้งนัน้ พระโลกนาถผูประกาศสัจจะ ๔
ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูทรงจีวรเศราหมองใน
ประชุมชน
เราชอบใจในคุณของทาน จึงไดปฏิบัติ
พระตถาคต ปรารถนาฐานันดรอันสูงสุด คือความ
เปนผูเลิศกวาภิกษุผูทรงจีวรเศราหมอง
ครั้งนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ ไดตรัสกะพระสาวกทั้งหลายวา จง
ดูบุรษุ นี้ ผูมีผาหมนาเกลียด ผอมเกร็ง มีหนา
ผองใสเพราะปติ ประกอบดวยทรัพยคือศรัทธา มี
กายและใจสูง เพราะปติ ราเริง ไมหวั่นไหว
หนาแนนไปดวยธรรมที่เปนสาระ
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บุรษุ นี้ชอบใจในคุณของภิกษุผทู รงจีวร
เศราหมอง ปรารถนาฐานันดรนั้นอยางจริงใจ
เราไดฟงพุทธพยากรณนั้นแลว ก็เบิก
บาน ถวายบังคมพระพิชิตมารดวยเศียรเกลา ทํา
แตกรรมที่ดีงามในศาสนาของพระชินเจาตราบ
เทาสิ้นชีวิต
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
เพราะกรรมคือการเอาไฟลนพื้นที่หอฉัน
เราจึงถูกเวทนาเบียดเบียน ไหมแลวในนรกพันป
ดวยเศษกรรมที่เหลือนั้น เราเปนมนุษย
เกิดในสกุล จึงเปนผูมีรอยเครื่องหมายถึง ๕๐๐
ชาติโดยลําดับ
เพราะอํานาจกรรมนั้น เราจึงเปนผูเพียบ
พรอมดวยโรคเรื้อน เสวยมหันตทุกขถึง ๕๐๐ ชาติ
เหมือนกัน
ในภัทรกัปนี้ เรามีจิตเลื่อมใส เลี้ยงดู
พระอุปริฏฐะผูมียศ ใหอิ่มหนําดวยบิณฑบาต
เพราะเศษกรรมที่ยงั เหลือนั้น และ
เพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว
ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 318

เมื่อถึงภพสุดทาย ไดบังเกิดในสกุล
กษัตริย เมื่อพระชนกลวงไปแลวก็ไดเปนพระมหาราชา
เราถูกโรคเรื้อนครอบงํา กลางคืนไมได
รับความสุข เพราะสุขที่เกิดจากความเปนพระเจาแผนดินหาประโยชนนั้นได ฉะนั้น เราจึงชื่อวา
โมฆราช
เราเห็นโทษของรางกาย จงไดบวชเปน
บรรพชิต มอบตัวเปนศิษยของพราหมณพาวรี
ผูประเสริฐ เราเขาไปเฝาพระผูนํานรชนพรอม
ดวยบริวารเปนอันมาก ไดทูลถามปญหาอัน
ละเอียดลึกซึ้งวา
โลกนี้ โลกหนา พรหมโลกกับทั้ง
เทวโลก ขาพระองคไมทราบความเห็นของพระ
องค ผูท รงพระนามวาโคดม ผูม ียศ
เมื่อเปนเชนนี้ จึงไดมีปญหามาถึงพระองค ผูทรงเห็นลวงสามัญชน ขาพระองคจะ
พิจารณาเห็นโลกอยางไร มัจจุราชจึงจะไมเห็น
พระพุทธเจาผูทรงรักษาโรคทุกอยางให
หายได ไดตรัสกะเราวา ดูกอนโมฆราช ทานจง
เปนผูมสี ติทุกเมื่อ พิจารณาเห็นโลกโดยความ
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เปนของวางเปลา ถอนความเห็นวาตัวตนเสีย
บุคคลพึงขามพนมัจจุราชไปไดดวยอุบายเชนนี้
ทานพิจารณาเห็นโลกอยางนี้ มัจจุราชจึง
จะไมเห็น เราเปนผูไมผมและหนวด นุงผา
กาสาวพัสตร เปนภิกษุพรอมกับเวลาจบพระคาถา
เราเปนผูถูกโรคเบียดเบียน ถูกเขาวา
กลาววา วิหารอยาเสียหายเสียเลย จึงไมไดอยู
ในวิหารของสงฆ เรานําเอาผามาจากกองหยาก
เยื่อ ปาชาและหนทาง แลวทําผาสังฆาฏิดวยผา
เหลานี้ ทรงจีวรที่เศราหมอง
พระผูนําชน พิเศษเปนนายแพทยใหญ
ทรงพอพระทัยในคุณอันนั้นของเรา จึงทรงตั้งเรา
ไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ฝายที่ทรงจีวรเศราหมอง
เราสิน้ บุญและบาป หายโรคทุกอยาง ไม
มีอาสวะ ดับสนิทเหมือนเปลวไฟที่มอดเชื้อ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโมฆราชเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบโมฆราชเถราปทาน
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อรรถกถาโมฆราชเถราปทาน
อปทานของทานพระโมฆราชเถระที่ ๑. มีเนื้อความพอที่จะกําหนด
ไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาโมฆราชเถราปทาน
จบอรรถกถากัจจายนวรรคที่ ๕๔
รวมอปทานที่มใี นวรรคนี้ คือ
๑. มหากัจจายนเถราปทาน ๒. วักลลิเถราปทาน ๓. มหากัปปนเถราปทาน ๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน ๕. กุมารกัสสปเถราปทาน
๖. พาหิยเถราปทาน ๗. มหาโกฏฐิตเถราปทาน ๘. อรุเวลกัสสปเถราปทาน
๙. ราธเถราปทาน ๑๐. โมฆราชเถราปทาน.
ในวรรคนี้ บัณฑิตประมวลคาถาได ๓๖๒ คาถา
จบกัจจายนวรรคที่ ๕๔
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ภัททิยวรรคที่ ๕๕
ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑ (๕๔๑)
วาดวยบุพจริยาของพระลกุณฏกเถระ
[๑๓๑] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร พระนามวาปทุมุตตระ ทรงรูจบธรรม
ทั้งปวง เปนพระผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ครั้งนัน้ เราเปนบุตรเศรษฐี มีทรัพยมาก
ในพระนครหังสวดี เที่ยวเดินพักผอนอยู ไดไป
ถึงสังฆาราม
คราวนั้น พระผูนาํ ผูสองโลกใหโชติชวง
พระองคนั้น ทรงแสดงธรรมเทศนา ไดตรัส
สรรเสริญพระสาวกผูประเสริฐกวาภิกษุทั้งหลาย
ที่มีเสียงไพเราะ
เราไดสดับพระธรรมเทศนานั้นแลวก็
ชอบใจ จึงไดทําสักการะแกพระองคผูแสวงหา
คุณอันใหญ ถวายบังคมพระบาททั้งสองของ
พระศาสดาแลว ปรารถนาฐานันดรนั้น
ครั้งนัน้ พระพุทธเจาซึ่งเปนผูนําชั้น
พิเศษ ไดตรัสพยากรณในทามกลางพระสงฆวา
ในอนาคตกาล ทานจักไดฐานันดรนี้สมดังมโนรถ
ความปรารถนา
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ในกัปทีแ่ สนแตภัทรกัปนี้ พระศาสดา
พระนามชื่อวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เศรษฐีบุตร
ผูนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวก
ของพระศาสดา มีนามชื่อวา ภัตทิยะ
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้พระพิชิตมาร
พระนามวาผุสสะ เปนผูนํายากที่จะหาผูเสนอ
ยากที่จะขมขี่ได สูงสุดกวาโลกทั้งปวงไดเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว
และพระพุทธองคทรงสมบูรณดวยจรณะ
เปนผูประเสริฐเที่ยงตรง ทรงมีความเพียรเผา
กิเลสทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว
ทรงเปลื้องสัตวเปนอันมากจากกิเลสเครื่องจองจํา
เราเกิดเปนนกดุเหวาขาวในพระอาราม
อันนาเพลิดเพลินเจริญใจ ของพระผุสสสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เราอยูที่ตนมะมวงใกล
พระคันธกุฎี
ครั้งนั้น เราเห็นพระพิชิตมารผูสูงสุด
เปนพระทักขิไณยบุคคล เสด็จพระราชดําเนินไป
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บิณฑบาต จึงทําจิตใหเลื่อมใส แลวรองดวย
เสียงอันไพเราะ
ครั้งนั้น เราบินไปสวนหลวง คาบผล
มะมวงที่สุกดีมีเปลือกเหมือนทองคํามาแลว นอม
เขาไปถวายแดพระสัมพุทธเจา
เวลานัน้ พระพิชิตมารผูประกอบดวยพระกรุณา ทรงทราบวาระจิตของเรา จึงทรงรับบาตร
จากมือของภิกษุอุปฏ ฐาก
เรามีจิตราเริงถวายผลมะมวงแดพระมหามุนี เราใสบาตรแลวก็ประนมปก รองดวยเสียง
อันไพเราะ นายินดี เสนาะนาฟง เพื่อบูชา
พระพุทธเจา แลวไปนอนหลับ
ครั้งนั้น นกเหยี่ยวผูม ีใจชั่วชาไดโฉบ
เอาเรา ผูมีจิตเบิกบาน มีอธั ยาศัยไปสูความรัก
พระพุทธเจา แลวไปนอนหลับ
เราจุติจากอัตภาพนั้นไปเสวยมหันตสุข
ในสวรรคชั้นดุสิต แลวมาสูกําเนิดมนุษย เพราะ
กรรมนัน้ พาไป
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูมีพระนาม
ตามพระโคตรวากัสสปะ เปนเผาพันธุพรหม มี
พระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ ไดเสด็จ
อุบัติขนึ้ แลว
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พระองคทรงยังพระศาสนาใหโชติชวง
ครอบงําเดียรถียผูหลอกลวง ทรงแนะนําเวไนยสัตว พระองคพรอมทั้งพระสาวกปรินิพพานแลว
เมื่อพระพุทธองคผูเลิศในโลกปรินิพพาน
แลว ประชุมชนเปนอันมากที่เลื่อมใส จักทํา
พระสถูปของพระศาสด เพื่อตองการจะบูชา
พระพุทธเจา
เขาปรึกษากันอยางนี้วา จักชวยกันทํา
พระสถูปของพระศาสดา ผูแสวงหาพระคุณ
อันใหญ ใหสูงเจ็ดโยชน ประดับดวยแกว ๗
ประการ
ครั้งนั้น เราเปนจอมทัพของพระเจา
แผนดินแควนกาสี พระนามวากิกี ไดพูดลด
ประมาณ ที่พระเจดียของพระพุทธเจา ผูไมมี
ประมาณเสีย
ครั้งนั้น ชนเหลานั้นไดชวยกันทําเจดีย
ของพระศาสดา ผูมพี ระปญญากวานรชน สูง
โยชนเดียว ประดับดวยรัตนะนานาชนิด ตาม
ถอยคําของเรา
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
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ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุล
เศรษฐีอันมั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมากมาย ใน
พระนครสาววัตถีอันประเสริฐ
เราไดเห็นพระสุคต เจาในเวลาเสด็จเขา
พระนครก็อัศจรรยใจ จึงบรรพชา ไมนานก็ได
บรรลุอรหัต
เพราะกรรมคือการลดประมาณ ของพระเจดียเราไดทําไว เราจึงมีรางกายต่ําเตี้ย ควรจะ
เปนรางกายกลม
เราบูชาพระพุทธเจาสูงสุดดวยเสียงอัน
ไพเราะจึงไดถึงความเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ที่มีเสยงไพเราะ
เพราะการถวายผลไมแดพระพุทธเจา
และเพราะการอนุสรณถึงพระพุทธคุณ เราจึง
สมบูรณดวยสามัญผล ไมมีอาสวะอยู
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ
พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี.้
ทราบวา ทานพระลกุณฏกภัททิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบลกุณฏกภัททิยเถราปทาน
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ภัททิยาวรรคที่ ๕๕
๕๔๑. อรรถกถาลกุณฏกภัททิยเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑ วรรคที่ ๕๕ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระลกุณฏกภัททิยเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองกกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้นๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในตระกูลทีม่ ีโภคะมากมาย ในหังสวดีนคร บรรลุนิติภาวะแลว กําลังนั่ง
ฟงธรรมของพระศาสดา ไดมองเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนา
ทานไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูมีเสียงไพเราะ แมตนเองก็ปรารถนา
ตําแหนงนั้นบางไดถวายมหาทานอันเจือปนดวยรสหวาน เชน เนยใส และ
น้ําตาลกรวดเปนตน แตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว ตั้งปณิธาน
ไววา ขาแตพระองคผูเจริญ ในอนาคตกาล แมขาพระองคก็พึงเปนเหมือน
ภิกษุรูปนี้ คือพึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูมีเสียงไพเราะ ในพระศาสนาของ
พระพุทธเจาพระองคหนึ่ง. พระผูม ีพระภาคเจาทรงเห็นวาเขาไมมีอันตราย
จึงทรงพยากรณแลว เสด็จหลีกไป.
เขาทําบุญไวเปนอันมากจนตลอดอายุแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลก
และมนุษยโลก ไดเสวยสมบัติในโลกทั้ง ๒ แลว ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ผุสสะ เขาไดบังเกิดเปนนกดุเหวาสวยงาม บินมาโฉบเอา
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ผลมะมวงพันธุอรอยไปจากพระราชอุทาน มองเห็นพระศาสดาแลวมีใจเลื่อมใส
เกิดความคิดขึ้นวา เราจักถวายแดพระพุทธเจา. พระศาสดา ทรงทราบความ
เปนไปทางจิตของเขา จึงทรงรับบาตรแลวประทับนั่ง. นกดุเหวานั้นไดวาง
ผลมะมวงสุกลงในบาตรของพระทศพล. เพื่อจะใหเขาเกิดความโสมนัสใจ
พระศาสดาไดเสวยผลมะมวงสุกนั้น ขณะที่เขากําลังเห็นอยูนั้นแล. ลําดับ
นั้นนกดุเหวานั้น มีใจเลื่อมใส ระงับยับยังอยูดวยความสุขอันเกิดแตปตินั้น
นั่นแลตลอด ๗ วัน. ดวยบุญกรรมนั้นนั่นแหละทุก ๆ ภพที่เขาเกิดแลว จึง
ไดมีเสียงไพเราะ ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ เขา
ไดบังเกิดในตระกูลชางไม ไดปรากฏวาเปนหัวหนาชางไม. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว เขาพูดกะพวกประชาชนผูเริ่มจะกอสรางสถูปประมาณ ๗ โยชน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาพระองคนั้นวา
เราจักกระทําวงกลมรอบ ๑ โยชน และสวนสูงอีก ๑ โยชน. คนเหลานั้น
ทั้งหมดไดตั้งอยูในถอยคําของเขาแลว. เขาไดชวยกันสรางเจดียอันมีประมาณ
ต่ํา แดพระพุทธเจา ผูห าประมาณมิได ดวยประการฉะนี้. ดวยกรรมอัน
นั้นทุก ๆ ทีท่ ี่เขาไดเกิดแลว จึงไดมีรูปรางประมาณต่ํากวาคนอื่น ๆ. ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล ได
ปรากฏชื่อวา ลกุณฏกภัททิยะ เพราะมีรูปรางต่ํา และเพราะมีสรีระสวยงาม
คลายรูปเปรียบทองคํา ฉะนั้น. ในกาลตอมาเขาไดฟงพระธรรมเทศนาของ
พระศาสดาแลว ไดมีศรัทธา บวชแลวเปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก
แสดงธรรมแกคนเหลาอื่นดวยเสียงอันไพเราะ.
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ตอมาในวันมีมหรสพวันหนึ่ง หญิงคณิกาคนหนึ่ง นั่งรถไปกับ
พราหมณคนหนึ่ง เธอมองเห็นพระเถระเขา จึงหัวเราะจนมองเห็นฟน.
พระเถระถือเอากระดูกฟนของหญิงคนนั้นมาเปนนิมิต ทําฌานใหบังเกิดขึ้น
แลว ทําฌานนั้นใหเปนพื้นฐานเจริญวิปสสนา ไดเปนพระอนาคามี. ทาน
อยูดวยสติเปนไปในกายเนือง ๆ วันหนึ่งทานไดรับคําแนะนําพร่ําสอนจาก
ทานพระธรรมเสนาบดี จนถึงไดดํารงอยูในพระอรหัต. ภิกษุแสะสามเณรบาง
พวก ไมรูวาทานไดบรรลุพระอรหัตแลว แกลงดึงหูทานเสียบาง จับศีรษะ
จับแขน หรือจับมือและเทาเปนตนสั่นเลน เบียดเบียนบาง.
ทานเปนพระอรหัตแลว เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึง
เรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอนของตน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้ . บทวา มฺชุนาภินิกชู ห ความวา เราไดพูด
ไดเปลงเสียงดวยเสียงอัน ไพเราะนารัก คําที่เหลือในเรื่องนี้ พอจะกําหนดรู
ไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาลกุณฏกภัททิยเถราปทาน
กังขาเรวตเถราปทานที่ ๒ (๒๔๕)
วาดวยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ
[๑๓๒] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารมีพระนามวาปทุมุตตระ ผูมพี ระจักษุใน
ธรรมทั้งปวง เปนพระผูนํา มีพระหนุเหมือนคาง
ราชสีห พระดํารัสเหมือนเสียงพรหม พระสุร-
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เสียงคลายเสียงหงสและกลองใหญ เสด็จดําเนิน
ดุจชาง มีพระรัศมีประหนึ่งรัศมีของจันทเทพบุตร
เปนตน
มีพระปรีชาใหญ มีความเพียรมากมี
ความเพงพินิจมาก มีคติใหญ ประกอบดวยพระมหากรุณาเปนที่พึ่งสัตว กําจัดความมืดใหญ ได
เสด็จอุบัติขึ้นแลว
คราวหนึ่ง พระสัมพุทธเจาผูเลิศกวา
ไตรโลก เปนมุนี ทรงรูจักวาระจิตของสัตวพระองคนั้น ทรงแนะนําเวไนยสัตวเปนอันมาก ทรง
แสดงพระธรรมเทศนาอยู
พระพิชติ มารตรัสสรรเสริญภิกษุผูมีปกติ
เพงพินิจ ยินดีในฌาน มีความเพียรสงบระงับ
ไมขุนมัวในทามกลางบริษัท ทรงทําใหประชาชน
ยินดี
ครั้งนั้น เราเปนพราหมณเรียน. ไตรเพท
อยูใ นพระนครหังสวดี ไดสดับพระธรรมเทศนาก็
ชอบใจ จึงปรารถนาฐานันดรนั้น
ครั้งนั้น พระพิชติ มารผูทรงเปนพระ
ผูนําชั้นพิเศษไดตรัสพยากรณในทามกลางสงฆวา
จงดีใจเถิดพราหมณ ทานจักไดฐานันดรนี้ สมดัง
มโนรถความปรารถนา
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ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามี
พระนามชื่อวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานจัก
ไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น
เปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อวาเรวตะ
เพราะกรรมที่ทําไวดี และเพราะการตั้ง
เจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปยังสวรรค
ชัน้ ดาวดึงส
ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุล
กษัตริยอันมั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมากมาย ใน
โลกิยนคร
ในคราวที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรม
เทศนาในพระนครกบิลพัสดุ เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา จึงออกบวชเปนบรรพชิต
ความสงสัยของเราในสิ่งที่เปนกัปปยะ
และอกัปปยะนั้น ๆ มีมากมายพระพุทธเจาไดทรง
แสดงธรรมอันอุดม แนะนําขอสงสัยทั้งปวงนั้น
แตตอนั้น เราก็ขามพนสงสารได เปน
ผูยนิ ดีดวยความสุขในฌานอยู ในครัง้ นั้น
พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นเรา จึงไดตรัส
พระพุทธภาษิตวา
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ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่น ใน
ความรูของตนหรือในความรูของผูอื่นอยางใด
อยางหนึ่งนั้น อันบุคคลผูมีปรกติเพงพินิจ มี
ความเพียรเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย ยอมละ
ไดทั้งสิ้น
กรรมที่ทาํ ไวในกัปที่แสน ไดแสดงผล
แกเราแลวในอัตภาพนี้ เราพนกิเลสแลวเหมือน
ลูกศรพนจากแลง ไดเผากิเลสของเราเสียแลว
ลําดับนั้น พระมุนีผูมีปรีชาใหญ เสด็จ
ถึงที่สุดของโลก ทรงเห็นวาเรายินดีในฌาน จึง
ทรงแตงตั้งวาเปนเลิศกวาภิกษุทั้ง หลายฝายที่ได
ฌาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกังขาเรวตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบกังขาเรวตเถราปทาน
๕๔๒. อรรถกถากังขาเรวตเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๒ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระกังขาเรวตเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
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แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูนี้พระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ เขาไดบังเกิดใน
ตระกูลพราหมณ. คํานั้นทั้งหมด พอจะกําหนดไดโดยงายตามลําดับแหงปาฐะ
นั้นนั่นแล.
จบอรรถกถากังขาเรวตเถราปทาน

สีวลิเถราปทานที่ ๓ (๕๔๓)
วาดวยบุพจริยาของพระสีวลิเถระ
[๑๓๓ ] ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระพิชิต
มารพระนามวาปทุมุตตระ ผูมีจักษุในธรรมทั้งปวง
เปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว ศีลของพระองค
ใคร ๆ ก็คํานวณไมได สมาธิของพระองคเปรียบ
ดวยแกววิเชียร ฌานอันประเสริฐของพระองค
ใคร ๆ ก็นับไมได และวิมุตติของพระองคก็หา
อะไรเปรียบมิได
พระนายกเจาทรงแสดงธรรมในสมาคม
มนุษย เทวดา นาคและพรหม ซึ่งเกลื่อนกลน
ไปดวยสมณะและพราหมณ
พระพุทธองคก็แกลวกลาในบริษัท ทรง
ตั้งสาวกของพระองค ผูมีลาภมากมีบุญ ทรงซึ่ง
ฤทธิ์อันรุงเรือง ไวในตําแหนงเอตทัคคะ
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ครั้งนั้น เราเปนกษัตริยในพระนครหังสวดี ไดยินพระพิชิตมารตรัสถึงคุณเปนอันมากของ
พระสาวก ดังนั้น จึงไดนิมนตพระชินสีหพ รอม
ทั้งพระสาวก ใหเสวยและฉันถึง ๗ วัน ครั้น
ถวายมหาทานแลวก็ไดปรารถนาฐานันดรนั้น
พระธีรเจาผูประเสริฐกวาบุรุษ ทอดพระเนตรเห็นเราหมอบอยูแทบพระบาทในคราวนั้น
จึงไดตรัสพระดํารัสดวยพระสุรเสียงอันดัง
ลําดับนั้น มหาชน ทวยเทพ คนธรรพ
พรหมผูมีฤทธิ์มากและสมณพราหมณ ผูใครจะฟง
พระพุทธพจน ตางประณตนอมถวายนมัสการ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเปนบุรุษผูเปนอาชาไนย
ขาพระองคทั้งหลายขอนอบนอมแดพระองค ขา
แตพระองคผูเปนอุดมบุรษุ ขาพระองคทั้งหลาย
ขอนอบนอมแดพระองค
พระมหากษัตริยไดถวายทานกวา ๗ วัน
ขาพระองคทั้งหลายประสงคจะฟงผลของมหาทาน
นั้น ขาแตพระมหามุนีขอไดทรงโปรดพยากรณ
เถิด
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ทานทั้งหลายจงคอยสดับภาษิตของเรา ทักษิณาที่

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 334

ตั้งไวในพระพุทธเจาผูมีคุณหาประมาณมิไดพรอม
ทั้งพระสงฆ ใครเลาจะเปนผูถือเอามากลาว
เพราะทักษิณานั้น มีผลหาประมาณมิได อีกประการหนึง่ กษัตริยผูมีโภคะมานี้ ทรงปรารถนา
ฐานันดรอันอุดมวา ถึงเราก็พึงเปนผุไดลาภมาก
เหมือนภิกษุชื่อสุทัสสนะฉะนั้นเถิด มหาบพิตร
จักไดฐานันดรนี้ในอนาคต
ในกัปทีแ่ สนแตกัปนี้ไปพระศาสดามี
พระนามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศของพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
กษัตริยอ งคนี้จักไดเปนธรรมทายาทของ
พระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรม
เนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา นามชื่อวา
สีวลี
เพราะกรรมที่ทําไวดีแลว และเพราะ
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ได
ไปสวรรคชั้นดาวดึงส
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้พระโลกนายก
พระนามวาวิปสสี ผูมีพระเนตรงดงาม ทรงเห็น
แจงธรรมทั้งปวง ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว
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ครั้งนั้น เราเปนคนโปรดปรานของสกุล
หนึ่งในพระนครพันธุมวดี และเปนคนที่หมั่น
ขยันขวนขวายในกิจการงาน ครัง้ นั้น พระราชา
พระองคหนึ่งตรัสสั่งใหนายชางสรางพระอาราม
ซึ่งปรากฏวาใหญโต ถวายสมเด็จพระวิปสสี
ผูแสวงหาประโยชนใหญ
เมื่อการสรางพระอารามสําเร็จแลว ชน
ทั้งหลายไดถวายมหาทานซึ่งเขาใจวาของเคี้ยว
ชนทั้งหลาย คนควาหานมสมใหมและน้ําผึ้ง
ไมได เวลานั้น เราถือนมสมใหญและน้ําผึ้งไป
เรือนของนายงาน ชนทั้งหลายที่แสวงหานมสม
ใหญและน้ําผึ้งพบเราเขา ของสองสิ่งเขาไดให
ราคาตั้งพันกหาปณะก็ยังไมไดไป
ครั้งนั้น เราคิดวาของสองสิ่งนี้เราไมมี
กะใจที่จะขายมัน ชนเหลานี้ทั้งหมดสักการะพระตถาคต ฉันใด แมเราก็จะทําสักการะในพระผูนํา
โลกกับพระสงฆ ฉันนั้นก็เหมือนกัน
ครั้งนั้น เราไดนําเอาไปแลว ผสมนม
สมกับน้ําผึ้งปาดวยกัน แลวถวายแดพระโลกนาถ
พรอมทั้งพระสงฆ
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เพราะกรรมที่ทําไวดีแลวและเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
ตอมา เราไดเปนพระเจาแผนดินผูมียศ
ใหญในพระนครพาราณสี ในครัง้ นั้น เราเคือง
ศัตรูจึงสั่งใหทหารทําการลอมประตูเมืองศัตรู
ไว
ประตูที่ถูกลอมของพระราชาผูมีเดชรักษา
ไวไดเพียงวันเดียว เพราะผลของกรรมนั้น เรา
จงตองตกนรกอันรายกาจที่สุด
และในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดใน
โกลิยบุรี พระชนนีของเราพระนามวาสุปปวาสา
พระชนกของเรา พระนามวามหาลิลิจฉวี เรา
เกิดในราชวงศเพราะบุญกรรม เพราะการลอม
ประตูเมืองใหผล เราจึงตองประสบทุกขอยูใน
พระครรภของพระมารดาถึง ๗ ป
เราตองหลงทวารอยูอีก ๗ วัน เพียบ
พรอมไปดวยมหันตทุกข พระมารดาของเรา
ตองประสบทุกขดวยเชนนี้ ก็เพราะใหฉันทะใน
การลอมประตูเมือง
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เราอันพระพุทธเจาทรงอนุเคราะห จึง
ออกจากพระครรภพระมารดาโดยสวัสดีเราไดออก
บวชเปนบรรพชิต ในวันที่เราคลอดออกมานั่นเอง
ทานพระสารีบุตรเถระ เปนอุปชฌายของ
เราพระโมคคัลลานเถระผูทรงมหิทธิฤทธิ์ มีปรีชา
มาก เมื่อปลงผมให ไดอนุศาสนพร่ําสอนเรา
เราไดบรรลุอรหัตเมื่อกําลังปลงผมอยู ทวยเทพ
นาคและมนุษย ตางก็นอมนําปจจัยเขามาถวาย
เรา
เพราะเศษของกรรมที่เราเปนผูเบิกบาน
บูชาพระผูนําชน พิเศษพระนามวาปทุมุตตระและ
พระนามวาวิปสสี ดวยปจจัยทั้งหลายโดยพิเศษ
เราจึงไดลาภอันอุดมไพบูลยทุกแหงหน คือ ใน
ปา ในบาน ในน้ํา บนบก
ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจา ผูนําโลก
ชั้นเลิศ พรอมดวยภิกษุสามหมื่นรูป เสด็จ
ไปเยี่ยมทานพระเรวตะ
พระพุทธเจาผูมีพระปรีชาใหญ มีความ
เพียรมาก เปนนายกของโลก พรอมดวยพระสงฆ เปนผูอันเราบํารุงดวยปจจัยที่เทวดานําเขา
มาถวายเราไดเสด็จไปเยี่ยมทานเรวตะแลว ภาย
หลังเสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแลวจึง
ทรงแตงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 338

พระศาสดาผูทรงประพฤติประโยชนแก
สัตวทั้งปวง ไดตรัสสรรเสริญเราในทามกลาง
บริษัทวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในบรรดาสาวก
ของเรา ภิกษุสีวลีเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่มี
ลาภมา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสีวลีเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
จบสีวลิเถราปทาน
๕๔๓. อรรถกถาสีวลิเถรปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๓ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระสีวลีเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม
ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในเรือนอันมีสกุล ไดไปยังพระวิหารโดยนัยดังทีไ่ ดกลาวไวแลวในหนหลัง
ยืนอยูทายบริษัท ก็กําลังฟงธรรม ในเห็นพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระศาสดา
ทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูมีลาภ แลวคิดวา ใน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 339

อนาคตกาลแมเราก็ควรเปนเชนภิกษุรูปนี้บาง จึงไดนิมนตพระทศพล ถวาย
มหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน แลว ไดตั้งความ
ปรารถนาไววา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยกรรมดีที่สั่งสมไวนี้ ขาพระองค
มิไดปรารถนาสมบัติอื่นเลย หากแตในอนาคตกาล ในพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง แมขาพระองคพึงก็เปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูมีลาภ
เหมือนเชนภิกษุที่พระองคทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศนั้นเถิด.
พระศาสดา ทรงเห็นวาเขาไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณวาความ
ปรารถนาของเธอนี้ จักสําเร็จในสํานักของพระโคดมพุทธเจาในอนาคตกาล
แลวเสด็จหลีกไป. กุลบุตรนั้น ไดกระทํากุศลไวจนตลอดชีวิตแลว ไดเสวย
สมบัติทั้ง ๒ ในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี เขาไดเกิดในหมูบานแหงหนึ่ง ซึ่งไมไกลจากพันธุมดีนคร ใน
สมัยนั้น ชนชาวพันธุมดีนคร ไดสนทนากันกับพระราชาแลว ไดถวายทาน
แดพระทศพลเจา.
วันหนึ่ง คนทัง้ หมดไดรวมเปนพวกเดียวกัน เมื่อจะถวายทานก็
ตรวจดูวา ความเลิศแหงทานของพวกเรามีหรือไมหนอ ไมไดเห็นน้ําผึ้ง
และนมสม. คนเหลานั้นจึงคิดวาพวกเราจักนํามาจากที่ไหนหนอ จึงมอบ
หนาที่ใหพวกบุรุษยืนอยูที่หนทางจากชนบทเขาพระนคร. ครั้งนั้น กุลบุตร
คนนั้นถือเอาหมอนมสมมาจากบานของตน เดินทางไปยังเมือง ดวยคิดวา
เราจักแลกนําอะไรบางอยางมา ดังนี้ มองไปเห็นสถานที่อันมีความผาสุก
คิดวา เราจักลางหนา ชําระลางมือและเทาใหสะอาดกอนแลวจึงจักเขาไป
ดังนี้แลวไดมองเห็นรังผึ้งอันไมมีตัวผึ้งประมาณเทาหัวไถ คิดวา สิ่งนี้
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เกิดขึ้นแลวแกเราดวยบุญ จึงถือเอาแลว เขาไปยังพระนคร. บุรุษที่ชาว
พระนครมอบหมายหนาที่ให เห็นเขาแลวจึงถามวา แนะเพื่อน ทานนําน้ําผึ้ง
เปนตนนี้มาเพื่อใคร. เขาตอบวา นาย เรามิไดนํามาเพื่อใคร สิ่งนี้เราขาย.
บุรุษนั้นจึงพูดวา ถาเชนนั้น ทานจงถือเอากหาปณะนี้แลว จงใหน้ําผึ้ง
และนมสมนั้นเถิด.
เขาคิดวา น้ําผึ้งเปนตนนี้มิไดมีคามากสําหรับเราเลย แตบุรุษนี้ยอม
ใหราคามากโดยการใหราคาครั้งเดียวเราจักพิจารณาดูตอแตนั้นเขาจึงกลาวกะ
ชาวเมืองนั้นวา เราจะไมยอมใหดวยราคาเพียงกหาปณะเดียว. บุรุษชาวเมือง
จึงกลาววา ถาอยางนั้นทานรับกหาปณะ ๒ อันไป แลวจงใหน้ําผึ้งเปนตน
เถิด เขากลาววา ถึงจะใหกหาปณะ ๒ อัน เราก็ไมยอมให. บุรุษชาวเมือง
เพิ่มกหาปณะขึ้นดวยอุบายนั้น จนถึงพันกหาปณะ. เขาคิดวา เราไมควร
เพิ่มราคาขึ้น หยุดไวกอน เราจักถามถึงการงานที่ผูนี้จะพึงทํา. ลําดับนั้นเขา
จึงกลาวกะบุรุษชาวเมืองนั้นวา น้ําผึ้งเปนตนนี้ มิไดมีคามีราคามากเลย แต
ทานใหราคาเสียมากมาย ทานจะรับน้ําผึ้งเปนตนนี้ไปเพราะจะทําอะไร. บุรุษ
ชาวเมืองชี้แจงวา ทานผูเจริญ ชาวพระนครในที่นี้ ไดขัดแยงกับพระราชา
กําลังถวายทานแดพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา มองไมเห็นน้ําผึ้งเปนตน
ทั้งสองนี้ ในทานอันเลิศ จึงใชใหเรามาแสวงหา ถาวาจักไมไดน้ําผึ้งเปนตน
ทั้งสองนี้ไซร พวกชาวเมือง ก็จักมีความพายแพแน เพราะฉะนั้นเราให
ทรัพยพันกหาปณะแลว จะขอรับน้ําผึ้งเปนตนนี้ไป. เขากลาววา ก็น้ําผึ้ง
เปนตนนี้ สมควรแกพวกชาวเมืองเทานั้นหรือ หรือวา สมควรเพื่อใหแก
ชนเหลาอื่นก็ได. บุรุษชาวเมืองตอบวา น้ําผึ้งเปนตนนี้ เรามิไดหามเพื่อจะ
ใหแกใคร. เขากลาววามีใครบางไหม ที่ใหทรัพยพันหนึ่งตลอดวันหนึ่งใน
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ทานของพวกชาวพระนคร. บุรุษชาวเมืองตอบวา ไมมีดอกเพื่อน. เขากลาววา
น้ําผึ้งเปนตนนี้ ที่เราใหแกพวกชาวเมืองเหลานั้น ทานจงรูวามีคาราคาตั้งพัน
เชียวนะ. บุรุษชาวเมืองตอบวา ใช เรารู. เขากลาววา ถาเชนนั้นจงไป
ทานจงบอกใหพวกชาวเมืองรูวา บุรุษคนหนึ่ง ไมยอมใหสิ่งของเหลานี้ดวย
มูลคาสองพัน เขาประสงคจะรวมกับพวกทานใหดวยมือของตนเอง พวกทาน
จึงหมดความกังวล เพราะเหตุแหงสิ่งของทั้งสองอยางนี้เถิด. บุรุษชาวเมือง
กลาววา ทานจงเปนพยานของผูมีสวนเปนหัวหนาในทานนี้ดวยเถิด แลวก็
ไป สวนกุลบุตรนั้น ไดเอากหาปณะที่ตนเก็บไวเพื่อเสบียงเดินทางจากบาน
ไปซื้อเครื่องเทศ ๕ อยางแลว ทําใหปน นําเอาน้ําสมมาจากนมสมแลว คั้น
รังผึ้งลงในนั้น ปรุงดวยจุณเครื่องเทศ ๕ อยางแลว ใสลงในใบบัวตระเตรียม
สิ่งนั้นเรียบรอยแลว ถือไปนั่งในที่ไมไกลพระทศพล. เมื่อมหาชนเปนอันมาก
นําเอาสักการะไป เขามองดูวาระที่จะถึงแกตนในลําดับ รูช องทางแลว
จึงเขาเฝาพระศาสดา กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สักการะอันยากไรนี้
เปนของขาพระองค ขอพระองคโปรดอาศัยความอนุเคราะหขาพระองค รับ
สักการะนี้เถิด. พระศาสดาทรงอนุเคราะหเขา ทรงรับสักการะนั้น ดวยบาตร
ศิลา อันทาวมหาราชทั้ง ๔ ถวายแลว ไดทรงอธิษฐานโดยประการที่เมื่อ
ถวายแกภิกษุ ๖ ลาน ๘ แสนรูป สักการะก็ไมหมดไป.
กุลบุตรนั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ผูเสร็จภัตรกิจเรียบรอย
แลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่งแลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว วันนี้พวกชาวพันธุมดีนครนํา
สักการะมาถวายพระองค ดวยผลแหงกายถวายสักการะนี้ แมขาพระองคพึง
เปนผูเลิศดวยลาภและเลิศดวยยศ ในภพที่เกิดแลวเกิดแลวเถิด พระศาสดา
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ตรัสวา จงเปนอยางปรารถนาเถิดกุลบุตร แลวทรงกระทําภัตตานุโมทนาแก
เขา และชาวพระนคร แลวก็เสด็จหลีกไป. กุลบุตรคนนั้น ทํากุศลจนตลอด
ชีวิตแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลก และมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ ได
ถือปฏิสนธิในครรภของพระราชธิดาสุปปวาสา. จําเดิมแคเวลาที่เขาถือปฏิสนธิ
มา คนทั้งหลายยอมนําเอาบรรณาการ ๕๐๐ สิ่งมาถวายแดพระนางสุปปวาสา
ทั้งเวลาเย็นและเวลาเชา. ลําดับนั้นพระนางทรงยืนใชใหคนเอามือแตะกระเชา
พืช เพื่อจะทดลองบุญบารมีของเขา. รอยสลากจากพืชแตละเมล็ด ยอมรวม
ลงในพันสลาก. จากนาแตละกรีสก็เกิดขาวมีประมาณ ๕๐ เกวียน ๖๐ เกวียน
เมื่อพระราชธิดาเอาพระหัตถไปแตะที่ประตูฉาง แมในเวลาที่ฉางยังเต็มเปยม
เมื่อคนทั้งหลายมารับเอาไป ก็เต็มขึ้นอีกดวยบุญ. แมจากหมอที่เต็มเปยมดวย
ภัตร ชนทั้งหลายกลาววา เปนบุญของพระราชธิดา ดังนี้แลว เมื่อใหแกใคร
คนใคคนหนึ่ง ตลอดเวลาที่ยังไมดึงมือออก ภัทรก็ยังไมพรองไป. ขณะที่
ทารกยังอยูในทองนั่นแล ไดลวงไปแลว ๗ ป.
ก็เมื่อพระครรภแกเต็มที่แลว พระนางไดเสวยทุกขเวทนามากตลอด
๗ วัน พระนางทูลเชิญพระราชสวามีมาแลวตรัสวา กอนตาย หมอมฉันจักขอ
ถวายทานขณะยังมีชีวิตอยู. ดังนี้แลวทรงสงพระราชสวามีไปยังสํานักของพระ
ศาสดาวา ขาแตพระสวามี ขอพระองคจงไป กราบทูลใหพระศาสดาทรงทราบ
ความเปนไปนี้แลว จงนิมนตพระศาสดามา และพระศาสดา ตรัสพระดํารัส
อันใด พระองคจงกําหนดพระดํารัสนั้นใหดี แลวกลับมาบอกแกหมอมฉัน.
พระสวามีนั้นเสด็จไปถึงแลว กราบทูลขาวสาสนของพระนางใหพระศาสดาทรง
ทราบแลววา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางโกลิยธิดาฝากถวายบังคมมาที่
พระบาทของพระศาสดา. พระศาสดาทรงอาศัยความอนุเคราะหพระนาง ตรัสวา
ขอพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา จงเปนผูมีความสุข ปราศจากโรคภัยเถิด จง
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คลอดบุตรที่หาโรคมิไดเถิด. พระสวามีนั้น ทรงฟงพระดํารัสนั้นแลว ก็ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว มุงตรงไปยังบานของตน. สัตวผูมาบังเกิดใน
ครรภไดคลอดออกจากทองของพระนางสุปปวาสา งายดายดุจเทน้ําออกจาก
ธรมกรกฉะนั้น เรียบรอยกอนที่พระสวามีจะมาถึง ประชาชนที่มีมานั่งแวดลอม
มีน้ําตาคลอ เริ่มจะรองไห ก็กลับเปนหัวเราะราดีใจเมื่อพระสวามีของ
พระนางกลับมาแจงขาวสาสนอันนายินดีใหไดทราบ. พระสวามีนั้น ทรงเห็น
กิริยาทาทางของคนเหลานั้นแลว ทรงคิดวา ชรอยวาพระดํารัสที่พระทศพลตรัส
แลว คงจักสําเร็จผลไปในทางที่ดีเปนแน. พระสวามีนั้น พอเสด็จมาถึงแลว
ก็ตรัสถึงพระดํารัสของพระศาสดาแกพระราชธิดา. พระราชธิดาตรัสวา ความ
ภักดีในชีวิตที่พระองคนิมนตพระศาสดาแลวนั้นแหละ จักเปนมงคล ขอพระองค
จงไปนิมนตพระทศพลตลอด ๗ วัน . พระราชสวามีทรงกระทําตามพระดํารัส
ของพระนางแลว. ชนทั้งหลายไดยังมหาทานใหเปนไปแดภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วันแลว. ทารกนั้น เปนผูทําจิตใจของหมูญาติที่
กําลังเรารอนใหดับสนิทคือทําใหกลายเปนความเย็น เพราะเหตุนั้น หมูญ
 าติ
จึงตั้งชื่อเขาวา สีวลี. ตั้งแตเวลาที่ไดเกิดมาแลว ทารกนั้นไดเปนผูแข็งแรง
อดทนไดในการงานทั้งปวง (มีกําลังดี) เพราะคาที่เขาอยูในครรภมานานถึง
๗ ป. พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ ไดทําการสนทนาปราศรัยกับเขาใน
วันที่ ๗. แมพระศาสดา ก็ไดตรัสพระคาถานี้ไววา.
บุคคลใดลวงพนหนทางลื่น หลม สงสาร
โมหะได ขามฝงแลว มีความเพียรเพงพินิจไมมี
ความหวั่นไหว หมดความสงสัย ดับแลวเพราะ
ไมยึดมั่นถือมั่น เราเรียกบุคคลนั้นวาเปน
พราหมณ.
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ลําดับนั้น พระเถระไดกลาวกะเด็กนั้นอยางนี้วา เธอไดรับความ
ทุกขเห็นปานนี้ การบวชจะไมควรหรือ. เด็กคนนั้นตอบวาเมื่อไดรับ
อนุญาตก็จะพึงบวช ขอรับ. พระนางสุปปวาสา เห็นเด็กนั้นกําลังพูดกับ
พระเถระ จึงคิดวา ลูกของเรา กําลังพูดเรื่องอะไรกับพระธรรมเสนาบดี
หนอแล จึงเขาไปหาพระเถระถามวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ลูกชายของ
ดิฉัน พูดเรือ่ งอะไรกับพระคุณเจา พระเถระพูดวา เด็กนั่น พูดถึงความทุกข
ในการอยูในครรภที่ตนเองไดเสวยมาแลว แลวพูดวา กระผมไดรับอนุญาต
แลว จักบวช. พระนางตรัสวา ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ดีละ. ขอใหพระคุณเจาใหเขาบวชเถิด. พระเถระจึงนําเขาไปยังวิหารแลว ไดใหตจปญจกกัมมัฏฐานแลว ก็ใหเขาบวช พร่ําสอนวา สีวลีเอย ! หนาที่เกี่ยวกับโอวาท
อยางอื่นของเธอไมมี เธอจงพิจารณา ถึงความทุกขที่เธอไดเสวยมาแลว
ตลอด ๗ ปเถิด. ทานตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมจักไดรูถึงภาระของ
ทานเกี่ยวกับการบวชบาง เพื่อผมจักไดทําตาม. ก็พระสีวลีนั้น ไดดํารงอยูใน
โสดาปตติผล ในขณะที่เขาปลงมวยผมชั้นที่ ๑ ลง ไดดํารงอยูในสกทาคามิผล
ในขณะที่ปลงมวยผมชั้นที่ ๒ ลง ไดดํารงอยูในอนาคามิผล ในขณะที่เขา
ปลงมวยผมชั้นที่ ๓ ลง การปลงผมทั้งหมดไดอยางเรียบรอย และการกระทํา
ใหแจงซึ่งพระอรหัตผลไดมีแลวในเวลาไมกอนไมหลังแล.
ตอมา ไดมีถอยคําเกิดขึ้นในหมูภิกษุวา โอ พระเถระถึงจะมีบุญ
อยางนี้ ก็ยงั อยูในครรภของมารดาถึง ๗ ป ๗ เดือน แลวยังอยูในครรภ
หลงอีก ๗ วัน. พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอกําลังนั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อพวกภิกษุกราบทูลใหทรงทราบ
แลว จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูนี้ มิใชกระทํากรรมไวในชาติ
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นี้เทานั้นแลว ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล
กอนแตพุทธุปบาทกาลนั่นแล กุลบุตรผูนี้ ไดบังเกิดในราชตระกูลในกรุง
พาราณสี พอพระราชบิดาสวรรคตแลว ก็ไดดํารงอยูในราชสมบัติ ได
ปรากฏวาสมบูรณดวยสมบัติ ในคราวนั้นพระราชาในปจจันตชนบทพระองค
หนึ่ง ทรงดําริวา เราจักยึดเอาราชสมบัติใหได แลวจึงเสด็จมาลอมพระนคร
เอาไว ไดตั้งคายพักแรมแลว. ลําดับนั้น พระราชาไดมีสมานฉันทเปน
อันเดียวกันกับพระราชมารดา สั่งใหปด ประตูทั้ง ๔ ทิศ ตั้งคายปองกันตลอด
๗ วัน ความหลงประตูไดมีแกพวกคนที่จะเขาไป และคนทีจ่ ะออกมาครั้งนั้น
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ประกาศธรรมในมิคทายวิหาร. พระราชาไดทรง
สดับแลว จึงทรงมีรับสั่งใหเปดประตูเมืองแล. แมพระเจาปจจันตราชา ก็ทรง
หนีไปแลว. ดวยวิบากแหงกรรมอันนั้น เขาจึงไดเสวยความทุกขในอบายมี
นรกเปนตน ในพุทธุปบาทกาลนี้ แมจะไดบังเกิดในราชตระกูลก็ตาม ยังได
เสวยความทุกขเห็นปานนี้รวมกับพระราชมารดา. ก็ตั้งแตเวลาที่ทานไดบวช
แลว ปจจัย ๔ ยอมบังเกิดขึ้นแกภิกษุสงฆตามปรารถนา. เรือ่ งในอดีตตน
ไดบังเกิดขึ้นแลวอยางนี้.
ในกาลตอมา พระศาสดาไดเสด็จไปยังพระนครสาวัตถี. พระเถระ
ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคจักทดลองกําลังบุญของขาพระองค ขอพระองคจงประทานภิกษุให
๕๐๐ องคเถิด. พระศาสดาตรัสวาเธอจงพาไปเถิดสีวลี. พระสีวลีนั้นไดพา
ภิกษุ ๕๐๐ องคไปแลว มุงหนาไปยังหิมวันตประเทศ ถึงหนทางปากดง.
เทวดาที่สิง อยู ณ ตนนิโครธอันพระเถระนั้นเห็นแลวเปนครั้งแรก ไดถวาย
ทานแลวตลอด ๗ วัน. เพราะเหตุนั้น พระเถระนั้นจึงกลาววา :-
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ทานจงดูตนนิโครธเปนครั้งที่ ๑ ภูเขา
บัณฑวะเปนครั้งที่ ๒ แมน้ําอจิรวดีเปนครั้งที่ ๓
แมน้ําสาครอันประเสริฐ เปนครั้งที่ ๔ ภูเขาหิมวันตเปนครั้งที่ ๕ ทานเขาถึงสระฉัททันต เปน
ครั้งที่ ๖ ภูเขาคันธมาทนเปนครั้งที่ ๗ และที่อยู
ของพระเรวตะ เปนครั้งที่ ๘
ประชาชนทั้งหลาย ไดถวายทานในที่ทุกแหงตลอด ๗ วัน เทานั้น.
ก็ในบรรดา ๗ วัน นาคทัตตเทวราช ที่ภูเขาคันธมาทน ไดถวายบิณฑบาต
ชนิดน้ํานมวันหนึ่ง ไดถวายบิณฑบาตชนิดเนยใสวันหนึ่ง ลําดับนั้นภิกษุสงฆ
จึงกลาวกะทานวา ผูมีอายุ แมโคนมที่เขารีดนมถวายแดเทวราชนี้ มิไดปรากฏ
การบีบน้ํานมสม ก็มิไดปรากฏ แนะเทวราช ผลนี้เกิดขึ้นแกทานแตกาลไร.
เทวราชา ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ ผลนี้ เปนผลแหงการถวายสลากภัตรน้ํานม
ในกาลแหงพระกัสสปทศพล.
ในกาลตอมา พระศาสดา ไดทรงกระทําการตอนรับพระขทิรวนิยเรวตเถระ. อยางไร คือ ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตร กราบทูลพระศาสดา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ นัยวา พระเรวตะผูเปนนองชายของขาพระองค
บวชแลว เธอจะพึงยินดียิ่ง (ในพระศาสนา) หรือไมพึงยินดี ขาพระองค
จักไปเยี่ยมเธอ. พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบวาพระเรวตะเริ่มทําความเพียร
เจริญวิปสสนา จึงทรงหาม (พระสารีบุตร) ถึง ๒ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ เมือ่
พระสารีบุตรทูลออนวอนอีก ทรงทราบวา พระเรวตะบรรลุพระอรหัตแลว
จึงตรัสวา สารีบุตร แมเราเองก็จักไป เธอจงบอกใหพวกภิกษุไดทราบดวย.
พระเถระสั่งใหภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันแลว แจงใหภิกษุทั้งหมดได
ทราบดวยคําวา ผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดา ทรงมีพระประสงคจะเสด็จไป
สูที่จาริก พวกทานผูมีความประสงคจะตามเสด็จดวย ก็จงมาเถิด. ในกาลที่
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พระทศพลจะเสด็จไปเพื่อสูที่จาริก ชือ่ วาพวกภิกษุผูที่มักชักชาอยู มีจํานวน
นอย โดยมากมีความประสงคจะคามเสด็จมีจํานวนมากกวา เพราะตั้งใจกันวา
พวกเราจักไดเห็นพระสรีระอันมีวรรณะดุจทองคําของพระศาสดา หรือวา
พวกเราจักไดฟงพระธรรมกถาอันไพเราะ เพราะเหตุนั้น พระศาสดามีภิกษุ
สงฆหมูใหญเปนบริวาร เสด็จออกไปดวยพระประสงควา จักเยี่ยมพระเรวตะ.
ณ ทีป่ ระเทศแหงหนึ่ง พระอานนทเถระถึงหนทาง ๒ แพรง แลว
กราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญตรงนี้มีหนทาง ๒
แพรง ภิกษุสงฆจะไปทางไหน พระเจาขา พระศาสดาตรัสถามวา อานนท
หนทางไหน เปนหนทางตรง. พระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
หนทางตรงมีระยะประมาณ ๓๐๐ โยชน เปนหนทางที่มีอมนุษย สวนหนที่
ออมมีระยะทาง ๖๐ โยชน เปนหนทางสะดวกปลอดภัย มีภิกษาดีหางาย.
พระศาสดาตรัสวา อานนท สีวลีไดมาพรอมกับพวกเรามิใชหรือ. พระอานนท
กราบทูลวา ใช พระสีวลีมาแลวพระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ถาอยางนั้น
พระสงฆจงไปตามเสนทางตรงนั้นแหละ เราจักไดทดลองบุญของพระสีวลี.
พระศาสดามีพระภิกษุสงฆเปนบริวาร เสด็จขึ้นสูเสนทาง ๓๐ โยชน เพื่อจะ
ทรงทดลองบุญของพระสีวลีเถระ.
จําเดิมแตที่ไดเสด็จไปตามหนทาง หมูเทวดาไดเนรมิตพระนคร
ในที่ทุก ๆ โยชน ชวยกันจัดแจงพระวิหารเพื่อเปนที่ประทับ และที่อยูแด
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข. พวกเทวบุตรซึ่งเปนดุจกรรมกรที่พระราชาทรงสงไป ไดถือเอาขาวยาคูและของเคี้ยวเปนตนไป ถามอยูวา พระผูเปนเจาสีวลีไปไหน ดังนี้แลว จึงไป. พระเถระใหชวยกันถือเอาสักการะ
และสัมมานะแลวไปเฝาพระศาสดา. พระศาสดา ไดทรงเสวยรวมกับภิกษุสงฆ.
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โดยทํานองนี้แหละ พระศาสดาเมื่อจะทรงเสวยสักการะ เสด็จไปวันละโยชน
เปนอยางสูงจนลวงพนหนทางกันดาร ๓๐ โยชนเสด็จถึงที่อยูของพระทิรวนิยเรวตเถระแลว. พระเถระทรงวาพระศาสดาเสด็จมา จึงเนรมิตวิหารจํานวน
เพียงพอแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขและเนรมิตพระคันธกุฏีที่ประทับ
กลางคืนและประทับกลางวันแดพระทศพล ดวยฤทธิ์ ณ ที่อยูข องตนนั่นแหละ
แลวออกไปทําการตอนรับพระตถาคตเจา. พระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระวิหาร
ตามหนทางที่ประดับตกแตงแลว. ครั้นเมื่อพระตถาคต เสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎีแลว พวกภิกษุจึงคอยเขาไปยังเสนาสนะที่ถึงแลวตามลําดับพรรษา.
พวกเทวดาคิดวา เวลานี้มิใชเวลาอาหาร จึงไดนําเอาน้ําปานะ ๘ อยางถวาย.
พระศาสดา ทรงดื่มน้ําปานะรวมกับพระภิกษุสงฆ. เมื่อพระตถาคต เสวย
สักการะและสัมมานะโดยทํานองนี้นั่นแหละ เวลาผานไปแลวครึ่งเดือน
ลําดับนั้น ภิกษุผูไมพอใจบางพวก นั่งแลวในที่แหงหนึ่งพากันยก
เรื่องขึ้นสนทนากันวา พระทศพล ตรัสวา พระนองชายแหงอัครสาวกของ
เราดังนี้ แลวเสด็จมาเพื่อทอดพระเนตรภิกษุผูเปนชางกอสรางเห็นปานนี้ พระเชตวันมหาวิหาร หรือวา พระวิหารเชนเวฬุวันวิหารเปนตน จักทําอะไร
ในสํานักแหงวิหารนี้ได ถึงภิกษุรูปนี้ ก็เปนผูทําการกอสรางงานเห็นอยางนี้
จักบําเพ็ญสมณธรรมอะไรได. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงดําริวา เมื่อเราอยู
ในที่นี้นานไป สถานที่นี้จักกลายเปนที่เกลื่อนกลน ธรรมดาพวกภิกษุผูอยูใน
ปา ตองการความสงบเงียบมีอยู การอยูดวยความผาสุก จักไมมีแกพระเรวตะแน. แตนั้นก็เสด็จไปสูที่พักกลางวันของพระเถระ. แมพระเถระก็อยู
เพียงผูเดียวอาศัยแผนกระดานพาดยึดที่ทายจงกรม นั่งบนหลังแผนหินแลว
ไดมองเห็นพระศาสดา เสด็จมาแตไกลเทียว จึงลุกขึ้นตอนรับแลว.
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ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอวา เรวตะ สถานที่นี้มีเนื้อราย
เธอไดฟงเสียงชางมาเปนตนที่ดุรายแลว จะทําอยางไร ? พระเถระกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมดาวาความยินดีในการอยูปา บังเกิดขึ้นแลวแก
ขาพระองค ก็เพราะไดฟงเสียงของสัตวเหลานั้นแล. ณ สถานที่นั้นพระศาสดา
ไดตรัสถึงชื่อวา อานิสงสในการอยูปา ดวยพระคาถา ๕๐๐ พระคาถาแต
พระเรวตเถระ วันรุงขึ้นเสด็จไปบิณฑบาตในสถานที่ไมไกล ตรัสเรียก
พระเรวตเถระมาแลว ไดทรงกระทําพวกภิกษุผูที่กลาวโทษพระเถระใหหลง
ลืมไมเทา รองเทา ทะนานน้ํามันและรมแลว. พวกภิกษุเหลานั้น พากัน
กลับมาเพื่อนําบริขารของตนไป แมจะยอนไปตาเสนทางที่มาแลวก็ตาม แต
เดินไปตามเสนทางที่ประดับตกแตงแลว แตวันนั้น เดินไปตามทางขรุขระ
ในที่นั้นตงอนั่งยอง ๆ ตองเดินเขา. ภิกษุเหลานั้นพากันเดินเหยียบย่ํากอไม
พุมไม และหนาม ไปถึงสถานที่ที่ตนเคยอยู จําไดวารมของตนคลองไวที่
ตอตะเคียนตรงนั้น ตรงนั้น จําไดวารองเทาไมเทาและทะนานน้ํามันอยู
ตรงนั้น. ในตอนนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงทราบวา ภิกษุรูปนี้มีฤทธิ์ จึงถือเอา
บริขารของตน แลวพากันพูดวา สักการะเห็นปานนี้ ยอมเปนสักการะที่
พระเถระจัดแจงไวเพื่อพระทศพล ดังนี้แลว จึงไดพากันไป.
ในเวลาที่พวกภิกษุพากันนั่งแลวในเรือนของตน นางวิสาขาอุบาสิกา
จึงเรียนถามพวกภิกษุที่ลวงหนามากอนวา ขาแตทานผูเจริญ สถานที่อยูของ
พระเรวตะเปนที่นาจับใจไหมหนอ ? พวกภิกษุกลาววา ดูกอนอุบาสิกา นา
จับใจ เสนาสนะนั้นมีสวนเปรียบดวยนันทวันและจิตตลดาวันแล. ตอมานาง
วิสาขาก็ถามพวกภิกษุผูพากันมาภายหลังกวาภิกษุเหลานั้นบางวา พระคุณเจา
สถานที่อยูของพระเรวตะเปนที่นาพอใจไหม ? ภิกษุเหลานั้น ตอบวา อยา
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ถามเลย อุบาสิกา สถานที่นั้นเปนที่ไมสมควรจะกลาว ภิกษุรปู นั้น ยอมอยู
ในสถานที่ซึ่งมีแตที่แหงแลง กอนกรวด กอนหิน ขรุขระและตอไมเทานั้น
แล.
นางวิสาขา ไดฟงถอยคําของพวกภิกษุผูมากอนและมาหลังแลว คิด
วา ถอยคําของภิกษุพวกไหนหนอเปนความจริง จึงถือเอาของหอมและ
ระเบียบดอกไมภายหลังภัตรไปสูที่บํารุงของพระทศพลเจา ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง กราบทูลถามพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุบางพวกพากันนินทาที่อยูของพระเรวตเถระ สถานที่อยูนั้นเปนอยางไร
พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนวิสาขา ที่อยูจะเปนสถานที่อยูรื่นรมย
หรือไมนั้น ขึ้นอยูวา จิตของพระอริยะทั้งหลายยอมยินดีในสถานที่ใด สถานที่
นั้นนั่นแหละชื่อวาสถานที่รื่นรมยใจ ดังนี้แลวจึงตรัสพระคาถานี้วา:พระอรหันตอยูในที่ใด จะเปนบานก็ตาม
ปาก็ตาม ที่ลุมก็ตาม ที่ดอนก็ตาม ที่นั้นยอม
เปนภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ.
ในกาลตอมา พระผูมีพระภาคเจา ประทับนัง่ ในทามกลางหมูพระอริยเจาแลว ทรงสถาปนาพระเถระนั้นไวในตําแหนงอันเลิศวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระสีวลีเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีลาภ.
ลําดับนั้น ทานพระสีวลีเถระ ไดบรรลุพระอรหัต ไดรับเอตทัคคะ
แลว ระลึกถึงบุรพกรรมของตนแลว เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศ
ถึงเรื่องราวที่ตนไดเคยประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้. ขาพเจา จักกระทําการพรรณนาเนื้อความ
เฉพาะบทที่ยากเทานั้น.
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บทวา สีล ตสฺส อสงฺเขยฺย ความวา ศีลของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา ปทุมุตตระพระองคนั้น กําหนดนับไมได สิกขาบททั้งหลายที่
ตรัสไวแลว อยางนี้วา:สังวรวินัยเหลานี้คือ จํานวน ๙ พันโกฏิ,
๑๘๐ โกฏิ, ๕ ลาน และอื่นอีก ๓๖ พระสัมพุทธเจาทรงประกาศไวแลว คือ ทรงแสดงไวแลว
โดยมุขเปยยาล ในสิกขาวินัยสังวรแล.
อธิบายวา ก็ศีลของพระผูมีพระภาคเจา อันใคร ๆ ไมอาจจะกําหนด
นับไดโดยสิ้นเชิง. บทวา สมาธิวชิรูปโม ความวา เพชรที่อยู ยอมทํา
การตัดรัตนะเชน แกวอินทนิล แกวไพฑูรย แกวมณี แกวผลึก และเพชรตาแมว
เปนตน ใหเปนชิ้นเล็กชิน้ นอยได ฉันใด สมาธิในโลกุตตรมรรคของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือยอมแทง ยอมทําลาย
ยอมตัดไดเด็ดขาดซึ่งธรรมทั้งหลายอันเปนฝายตรงกันขามและเปนขาศึก.
บทวา อสงฺเขยฺย าณวร ความวา หมูแหงพระญาน เชน พระสยัมภูญาณและพระสัพพัญุตญาณเปนตนของพระพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งสามารถ
เพื่อจะรูและแทงตลอดอริยสัจ ๔ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ และสังขตธรรมและ
อสังขตธรรมทั้งหลายได อันบุคคลกําหนดนับไมได คือ ปราศจากการนับ
โดยประเภทเปนอดีต อนาคต และปจจุบันเปนตน. บทวา วิมุตฺติ จ อโนปมา
ความวาวิมุตฺติ ๔ มีโสดาปตติผลเปนตน ไมมีขอ อุปมา ปราศจากขออุปมา
เพราะพนจากสังกิเลสทั้งหลาย อันใคร ๆ ไมสามารถเพื่อจะอุปมาวา เปน
เชนกับสิ่งเหลานี้. คําที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสีวลิเถราปทาน
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วังคีสเถราปทานที่ ๔ (๕๔๔)
วาดวยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ
[๑๓๔] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ ผูมีจักษุในธรรม
ทั้งปวง ทรงเปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระศาสนาของพระองค วิจิตรไปดวยพระอรหันต
ทั้งหลายเหมือนคลื่นในสาคร และเหมือนดาวใน
ทองฟา พระพิชิตมารผูสูงสุด อันมนุษยพรอม
ทั้งทวยเทพ อสูรและนาคหอมลอม ในทามกลาง
หมูชนซึ่งเกลื่อนกลนไปดวยสมณะและพราหมณ
พระพิชติ มารผูถึงที่สุดโลก ทรงทําโลก
ทั้งหลายใหยินดีดวยพระรัศมี พระองคยังดอก
ปทุม คือเวไนยสัตวใหชื่นบานดวยพระดํารัส ทรง
สมบูรณดวยเวสารัชชธรรม ๔ เปนอุดมบุรุษ และ
ความกลัวแลความยินดีใหเด็ดขาด ทรงถึงธรรม
อันเกษม องอาจกลาหาญ
พระผูเลิศในโลกทรงปฏิภาณซึ่งฐานะของ
ผูเปนโจกอันประเสริฐและพุทธภูมิทั้งสิ้น ไมมี
ใครจะทักทวงไดในฐานะไหน ๆ
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เมื่อพระพุทธเจาผูคงที่พระองคนั้นบันลือ
สีหนาทอันนาสะพรึงกลัว ยอมไมมีเทวดามนุษย
หรือพรหมบันลือตอบได
พระพุทธเจาผูแกลวกลาในบริษทั ทรง
แสดงธรรมอันประเสริฐ ชวยมนุษยพรอมทัง้
เทวดาใหขามวัฏสงสาร ทรงประกาศธรรมจักร
พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสสรรเสริญคุณ
เปนอันมากของพระสาวก ผูไดรับสมมติวา เลิศ
กวาภิกษุผูที่มีปฏิภาณทั้งหลาย แลวทรงตั้งทาน
ไวในตําแหนงเอตทัคคะ
ครั้งนั้น เราเปนพราหมณชาวเมืองหังสวดี
เปนผูไดรับสมมติวา เปนคนดี รูแจงพระเวททุก
คัมภีร มีนามวา วังคีสะ เปนที่ไหลออกแหงนัก
ปราชญ
เราเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้น
สดับพระธรรมเทศนานั้นแลวไดปติอันประเสริฐ
เปนผูยินดีในคุณของพระสาวก จึงไดนิมนต
พระสุคต ผูทําใหโลกใหเพลิดเพลิน พรอมดวย
พระสงฆใหเสวยและฉัน ๗ วันแลว นิมนตให
ครองผา.
ในครั้งนั้น เราไดหมอบลงแทบพระบาท
ทั้งสองดวยเศียรเกลา ไดโอกาสจึงยืนประนม
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อัญชลีอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เปนผูราเริงกลาว
สดุดีพระชินสีหผูสูงสุดวา
ขาแตพระองคผูเปนที่ไหลออกแหงนักปราชญ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
ขาแตพระองคผูเปนฤาษีสูงสุด ขาพระองคขอ
นอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูเลิศกวา
โลกทั้งปวง ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
ขาแตพระองคผูทรงทําความไมมภี ัย
ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค
ผูทรงย่าํ ยีมารขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
ขาแตพระองคผูทรงทําทิฏฐิใหไหลออก ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค
ผูทรงประทานสันติสุข ขาพระองคขอนอบนอม
แดพระองค.
ขาแตพระองคผูทรงทําใหเปนที่นับถือ
ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค พระองคเปนที่พึ่งของชนทั้งหลายผูไมมีที่พึ่ง ทรง
ประทานความไมมภี ัยแกคนทั้งหลายที่กลัว เปน
ที่คุนเคยของคนทั้งหลาย ทีม่ ีภมู ิธรรมสงบระงับ
เปนที่พึ่งที่ระลึกของคนทั้งหลายผูแสวงหาที่พึ่ง ที่
ระลึก
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เราไดชมเชยพระสัมพุทธเจาดวยคํากลาว
สดุดีมีอาทิอยางนี้ แลวไดกลาวสรรเสริญพระคุณ
อันใหญ จึงไดบรรลุคติของภิกษุผูกลาวานักพูด
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูมีปฏิญาณ
ไมมีที่สนิ้ สุดไดตรัสวา ผูใดเปนผูเลื่อมใสนิมนต
พระพุทธเจาพรอมดวยสาวก ใหฉันสิ้น ๗ วัน
ดวยมือทั้งสองของตน และไดกลาวสดุดีคุณของ
เรา ปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูกลากวานักพูด
ในอนาคตกาล ผูนั้นจักไดตําแหนงนี้
สมดังมโนรถปรารถนา เขาจักไดเสวยทิพยสมบัติ
และมนุษยสมบัติมีประมาณไมนอ ย
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามี
พระนามวาโคดมซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้น พราหมณนี้จักไดเปนธรรม
ทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรส
อันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามี
นามชือ่ วา วังคีสะ
เราไดสดับพระพุทธพยากรณนั้นแลวเปน
ผูมีความเบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุง
พระพิชติ มารดวยปจจัยทั้งหลายในกาลครั้งนั้น จน
ตราบเทาสิ้นชีวิต
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เพราะกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และเพราะ
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุล
ปริพาชก เมือ่ เราเกิดในครั้งหลัง มีอายุได ๗ ป
แตกําเนิด เราเปนผูรูเวททุกคัมภีรแกลวกลาใน
วาทศาสตรมีเสียงไพเราะ มีถอยคําวิจิตร ย่ํายี
วาทะของผูอื่น
เพราะเราเกิดที่วังคชนบท และเราเปน
ใหญในถอยคํา เราจึงชื่อวา วังคีสะ เพราะ
ฉะนั้นถึงแมชื่อของเราจะเปนเลิศ ก็เปนชื่อสมมติ
ตามโลก
ในเวลาที่เรารูเดียงสาตั้งอยูในปฐมวัย เรา
ไดพบทานพระสารีบุตรเถระในพระนครราชคฤห
อันรื่นรมย
จบภาณวารที่ ๒๕
ทานถือบาตร สํารวมดี ตาไมลอกแลก
พูดแตพอประมาณ แลดูเพียงชัว่ แอก เที่ยว
บิณฑบาตอยู
ครั้นเราเห็นทานแลวก็เปนผูอัศจรรยใจ
ไดกลาวบทคาถาอันวิจิตร เปนหมวดหมูเหมือน
ดอกกรรณิการ ที่รอ ยไวแลว
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ทานบอกแกเราวาพระสัมพุทธเจาผูนํา
โลก เปนศาสดาของทาน ครั้งนัน้ ทานพระสารีบุตรเถระผูฉลาด เปนนักปราชญนั้น ไดพูดแก
เราเปนอยางดียิ่ง
เราอันพระเถระผูคงที่ใหยินดีดวยปฏิภาณ
อันวิจิตร เพราะทําถอยคําที่ปฏิสังยุตดวยวิราคธรรมเห็นไดยาก สูงสุด จึงซบศีรษะลงแทบเทา
ของทานแลวก็กลาววา ขอไดโปรดใหกระผม
บรรพชาเถิด ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรบุตรผูมี
ปญญามาก ไดนําเราไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
เราซบเศียรลงแทบพระบาทแลว นั่งลง
ในทีใ่ กลพระศาสดา พระพุทธเจาผูประเสริฐกวา
นักปราชญทั้งหลาย ไดตรัสถามเราวา ดูกอน
วังคีสะ ทานรูศีรษะของคนที่ตายไปแลววา จะ
ไปสูสุคติหรือทุคติดวยวิชาพิเศษของทานจริง
หรือ
ถาทานสามารถก็ขอใหทานบอกมาเถิด
เมื่อเรากราบทูลวา เปนศีรษะของคนที่เกิดใน
นรกและเทวดา
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ผูนําของ
โลกไดแสดงศีรษะของพระขีณาสพ ลําดับนัน้
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เราเหมดมานะ จึงไดทูลออนวอนขอบรรพชา
ครั้นบรรพชาแลว ไดกลาวสดุดีพระสุคตเจาโดย
ไมเลือกสถานที่ ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย
พากันโพนทนาวา เราเปนจิตตกวี
ลําดับนัน้ พระพุทธเจาผูชั้นวิเศษได
ตรัสถามเราเพื่อทดลองวา คาถาเหลานี้ยอมแจมแจงโดยควรแกคนทั้งหลายผูตรึกตรอง
แลวมิใชหรือ
เราทูลวา ขาแตพระองคผูมีความเพียร
ขาพระองคไมใชนักกาพยกลอน แตวาคาถาทั้ง
หลายแจมแจงโดยควรแกเหตุแกขาพระองค
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวังคีสะ
ถากระนั้นทานาจงกลาวคาถาสดุดีพระธีรเจาผูเปน
พระฤาษีสูงสุดแลว พระพิชิตมารทรงพอพระทัย
ในคราวนั้น จึงทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เราดูหมิ่นภิกษุอื่น ๆ ก็เพราะปฏิภาณอัน
วิจิตร เราเปนผูมีศีลเปนที่รัก จึงเกิดความสลดใจ
เพราะเหตุนั้นไดบรรลุพระอรหัต
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ไมมีใคร
อื่นที่จะเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ทีม่ ีปฏิภาณเหมือน
ดัง วังคีสะภิกษุนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายจงทรงจําไวอยางนี้
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กรรมที่เราไดทําไวในกัปที่แสน ได
แสดงแกผลแกเราแลวในอัตภาพนี้ เราหลุดพน
จากกิเลส เหมือนลูกศรพนจากแลงฉะนั้น กิเลส
ทั้งหลายเราเผาเสียแลว
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ทั้งหลายพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบวังคีสเถราปทาน
๕๔๔. อรรถกถาวังคีสเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๔ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระวังคีสเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมตุ ฺตโร นาม
ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในตระกูลทีม่ ีโภคะมากมาย ในหังสวดีนคร เจริญวัยแลวไดไปยังพระวิหาร
พรอมกับชาวพระนคร ผูกําลังเดินไปเพื่อฟงธรรม ขณะ กําลังฟงธรรม ได
เห็นภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวก
ภิกษุผูมีปฏิภาณแลว ไดบําเพ็ญกรรมที่ดียิ่งแดพระศาสดาแลว ตั้งความ
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ปรารถนาไววา ในอนาคตกาล แมเราก็พึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูมีปฏิภาณ
บาง ดังนี้ ไดรับการพยากรณจากพระศาสดาแลว ก็บําเพ็ญแตกุศลกรรมจน
ตลอดชีวิต แลว ไดเสวยสมบัติทั้งสองในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกรุงสาวัตถี เพราะมี
ปริพาชิกาเปนมารดา ในกาลยอมา จึงไดปรากฏวา ปริพพาชก และ
มีชื่อวา วังคีสะ เลาเรียนไตรเพทแลว เพราะไตรเพทนั้นจึงทําอาจารยให
ยินดี ไดศึกษามนตชนิดที่สามารถจะรูไดดวยหัวกระโหลก เอาเล็บดีดหัว
กระโหลกแลว ยอมรูวา สัตวผูนี้ไดบังเกิดในกําเนิดโนน.
พวกพราหมณ พากันคิดวา อาชีพนี้ เปนทางเครื่องเลี้ยงชีวิตของ
พวกเรา จึงพาวังคีสะนั้นทองเที่ยวไปในหมูบาน ตําบลและตัวเมือง. วังคีสะ
ประกาศใหผูคนนําเอาศีรษะ เฉพาะของพวกคนผูตายไปแลว ภายในขอบเขต
๓ ปมาแลว เอาเล็บคิดแลวกลาววา สัตวผูนี้ บังเกิดแลวในกําเนิดโนน
ดังนี้แลว ใหชนเหลานั้นนําเอามาเพื่อกําจัดตัดความสงสัยของมหาชนเสียแลว
ก็ใหหัวกระโหลกบอกถึงคติของตนของตน. ดวยเหตุนั้น มหาชนจึงเลื่อมใส
อยางยิ่งในตัวเขา. เขาอาศัยมนตอันนั้น ยอมไดเงิน ๑๐๐ กหาปณะบาง
๑,๐๐๐ กหาปณะบาง จากมือของมหาชน พวกพราหมณ อาศัยวังคีสะพา
กันเที่ยวไปแลวตามความสบายใจ. วังคีสะไดสดับพระคุณทั้งหลายของพระศาสดาแลว ไดมีความประสงคจะเขาไปเฝาพระศาสดา. พวกพราหมณ พา
กันหามวา พระสมณโคดมจักเอามายาเขากลับใจทานเสีย.
วังคีสะ ไมเชื่อคําของพราหมณเหลานั้น เขาไปเฝาพระศาสดา
กระทําการปฏิสันถารแลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. พระศาสดาตรัสถามเขาวา
วังคีสะ เธอรูศิลปะอะไรบาง. วังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 361

ใชแลว ขาพระองค รูมนตอยางอนึ่งชื่อวา มนตสําหรับดีดหัวกระโหลก โดย
การที่ขาพระองค เอาเล็บดีดศีรษะแมของคนที่ตายแลว ภายในระยะเวลา ๓ ป
ก็จะรูถึงที่ที่เขาไปบังเกิดแลวได. ลําดับนั้น พระศาสดารับสั่งใหภิกษุนําเอา
ศีรษะของผูที่บังเกิดในนรก ๑ ศีรษะ ศีรษะของคนที่บังเกิดในหมูมนุษย
๑ ศีรษะ ศีรษะของผูบังเกิดในหมูเทวดา ๑ ศีรษะ ศีรษะของผูปรินิพพาน
แลว ๑ ศีรษะ ใหแสดงแกวังคีสะนั้น. เขาดีดศีรษะที่ ๑ แลวกราบทูลวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตวผูนี้ไปบังเกิดในนรก. พระศาสดาตรัสวา ดีละ
วังคีสะ เธอเห็นแลวดวยดี แลวตรัสถามอีกวา สัตวผูนี้ ไปบังเกิดทีไหน ?
วังคีสะ กราบทูลวา ในมนุษยโลกพระเจาขา. พระศาสดาตรัสถามอีกวา
สัตวผูนี้ ไปบังเกิดที่ไหน วังคีสะกราบทูลวา ในเทวโลกพระเจาขา. วังคีสะ
ไดกราบทูลที่บังเกิดของสัตวทั้ง ๓ ไดอยางถูกตอง. แตเมื่อเอาเล็บดีดศีรษะ
ของผูปรินิพพานแลว ก็ไมเห็นเบื้องตนและเบื้องปลาย. ลําดับนั้น พระศาสดา
จึงตรัสถามเขาวา วังคีสะไมสามารถหรือ วังคีสะกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคคอยดูนะ ขอใหขาพระองคพิจารณาดูกอน ดังนี้แลว
แมจะพยายามรายมนตกับไปกลับมา ก็ไมสามารถจะรูศีรษะของพระขีณาสพ
ดวยมนตภายนอก. ลําดับนั้น เหงื่อไดไหลออกจากศีรษะของเขาแลว. เขา
ละอายใจไดแตนิ่งเงียบไป. ลําดับนั้น พระศาสดา จึงไดตรัสกะเขาวา ลําบาก
ใจนักหรือ วังคีสะ. วังคีสะ กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ใชแลว
ขาพระองคไมสามารถที่จะรูถึงที่บังเกิดของศีรษะนี้ได ถาพระองคทรงทราบ
ขอจงตรัสบอก. พระศาสดาตรัสวา วังคีสะ เรารูถึงศีรษะนี้ไดอยางดี เรารู
ยิ่งกวานี้ ดังนี้แลว ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถานี้วา.
ผูใดรูการจุติและการอุบัติของสัตวทั้งปวงสัตว
ไดทั้งหมด เรากลาวผูนั้น ซึ่งไมขัดของ ไปดี
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แลว รูแลววา เปนพราหมณ. เทวดา คนธรรพ
และหมูม นุษย ไมรูทางไปของผูใด เรากลาว
ผูนั้น ผูสิ้นอาสวะ เปนพระอรหันต วาเปน
พราหมณ ดังนี้.
วังคีสะนั้น กราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถาเชนนั้นขอพระองค จงประทานวิชานั้นใหแกขาพระองคเถิด แลว แสดงความเคารพนั่งเฝา
พระศาสดาแลว. พระศาสดาตรัสวา เราจะใหแกคนที่มีเพศเสมอกับเรา.
วังคีสะคิดวา เราควรทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งแลวเรียนมนตนี้ใหได จึง
เขาไปหาพวกพราหมณพูดวา เมื่อเราออกบวชพวกทานก็อยาคิดอะไรเลย
เราเรียนมนตแลว จักไดเปนผูยิ่งใหญในชมพูทวีปทั้งสิ้น แมพวกทานก็
จักมีชื่อเสียงไปกับเรานั้นดวย. วังคีสะนั้น เขาไปเฝาพระศาสดาแลว ทูลขอ
บวชเพื่อตองการมนต. ก็ในเวลานั้นพระนิโครธกัปปเถระ อยูในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา ทรงสั่งเธอวา นิโครธกัปปะ
เธอจงบวชวังคีสะผูนี้ดวยเถิด ดังนี้แลว ทรงบอก (สมถะ) กัมมัฏฐานคือ
อาการ ๓๒ และวิปสสนากัมมัฏฐานใหแลว. พระวังคีสะนั้น เมื่อกําลังสาธยาย
กัมมัฏฐานคืออาการ ๓๒ อยู ก็เริ่มบําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐานแลว. พวก
พราหมณเขาไปหาวังคีสะนั้นแลว ถามวา วังคีสะผูเจริญ ทานเลาเรียนศิลปะ
ในสํานักของพระสมณโคดมจบแลวหรือ. พระวังคีสะตอบวา ใช เราเลา
เรียนจบแลว. พวกพราหมณกลาววา ถาเชนนัน้ ทานจงมา พวกเราจักไป
กัน ประโยชนอะไรดวยการศึกษาศิลปะ. พระวังคีสะ ตอบวา พวกทานจง
ไปกันเถิด เราไมมีกิจที่จะพึงทํารวมกับพวกทาน. พวกพราหมณ กลาววา
บัดนี้ ทานตกอยูภายใตอํานาจของพระสมณโคดม พระสมณโคดมใชมายา
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กลับใจทานเสียแลว พวกเราจักทําอะไรในสํานักของทานได ดังนี้แลว จึง
หลีกไปตามหนทางที่มาแลวนั่นเอง. พระวังคีสะเจริญวิปสสนาแลวกระทําให
แจงพระอรหัต.
พระเถระบรรลุพระอรหัตแลวอยางนั้น ก็ระลึกถึงบุรพกรรมของตน
เกิดความโสมนัสใจ เมือ่ จะประกาศถึงเรื่องที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน
กาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้. ขาพเจาจัก
พรรณาเฉพาะบทที่มีเนื้อความยากเทานั้น. บทวา ปภาหิ อนุรฺชนฺโต
ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระพระองคนั้น ทรงเปลงปลั่ง
รุงเรือง สวยงาม โชติชว งดวยพระรัศมี มีแสงสวางดวยฉัพพรรณรังสี มี
สีเขียวและสีเหลืองเปนตน. บทวา เวเนยฺยปทุมานิ โส ความวา พระอาทิตย
คือพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ. ทรงยังดอกปทุมคือเวไนยชนใหตื่น ให
เบิกบานโดยพิเศษ ดวยรัศมีแหงพระอาทิตย กลาวคือพระดํารัสของพระองค
ไดแก ทรงกระทําใหผลิผลได ดวยการบรรลุอรหัตมรรคแล. บทวา
เวสารชฺเชหิ สมฺปนฺโน ความวา สมบูรณ พรั่งพรอมคือประกอบพรอมแลว
ดวยจตุเวสารัชชญาณ สมตามที่ทานกลาวไวอยางนี้วา:พระพุทธเจา ทรงแกลวกลาเปนอยางดี
ในฐาน ๔ เหลานี้คือ ในเมื่อมีอันตราย ในธรรม
เครื่องนําออกจาวัฏฏะ ในความเปนพระพุทธเจา
และในการทําอาสวะใหสิ้นไปห ดังนี้.
บทวา วาคีโส วาทิสูทโน ความวา เปนใหญคือเปนประธานของพวก
นักปราชญ คือ พวกบัณฑิต. พึงทราบวา ควรจะกลาววา วาทีโส แตกลาวไว
อยางนั้น เพราะทํา ท อักษรใหเปน ค อักษร. ชือ่ วา วาทิสูทนะ เพราะทํา
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อรรถะของตนใหเปนอรรถะอื่น คือ ใหไหลออก ไดแก ทําใหชัดเจน
บทวา มารมสนา มีวิเคราะหวา ชื่อวา มารมสนะ เพราะถูกตอง ลูบคลํา
ทําลายมาร ๕ มีขันธมารเปนตนได. บทวา ทิฏสูทนา มีวิเคราะหวา
ชื่อวา ทิฏฐิสูทนะ เพราะความเห็นตามทิฏฐิคือจริงตามที่โลกกลาว ยอม
หลั่งไหลออก คือแสดงถึงความไหลออก. บทวา วิสฺสามภูมิ สนฺตาน
ความวา ภูมิเปนที่พัก ที่เปนที่หยุดอยู ไดแกเปนทีเ่ ขาไปสงบของสัตวผู
ตองสืบตอ ผูลําบากอยูในสงสารสาครทั้งสิ้น ดวยการบรรลุมรรคมีโสดาปตติมรรคเปนตน. บทวา ตโตห วิหตารมฺโก ความวา เพราะไดเห็นพระสรีระ
ของพระปจเจกพุทธเจาพระองคนั้น เราฆาความหัวดื้อ ทําความแขงดีให
พินาศไป กําจัดมานะเสียไมมัวเมาแลว จึงออนวอนขอการบวชแลว. คําที่
เหลือมีเนื้อความพอจะรูไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาวังคีสเถราทาน
นันทกเถราปทานที่ ๕ (๕๔๕)
วาดวยบุพจริยาของพระนันทกเถระ
[๑๓๕] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ ผูมีจักษุในธรรม
ทั้งปวง เปนพระผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย เปนบุรุษ
อาชาไนย ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล เพื่อประโยชน
เพื่อสุขแกสรรพสัตว ในโลกพรอมดวยเทวโลก.
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ถึงความเปนผูเลิศดวยยศ มีสริ ิ มี
เกียรติคุณเปนเครื่องอลังการ ทรงชํานะมาร ได
รับการบูชาทั่วโลก ปรากฏทั่วไปทุกทิศ
พระองคทรงขามพนวิจิกิจฉา ลวงพน
ความสงสัย มีความดําริชอบเต็มเปยม ทรงบรรลุ
สัมโพธิญาณอันอุดม
ทรงยังหนทางที่ยังไมเกิดใหเกิด เปน
ผูสูงสุดกวานรชน ตรัสบอกสิ่งที่คนอื่นยังไมได
บอก และทรงยังสิ่งที่ยังไมเกิดใหเกิดมีพรอม
ทรงรูจกั หนทาง ทรงเขาใจหนทางแจง
ชัด ตรัสบอกหนทางให ประเสริฐกวานรชน
ทรงฉลาดในหนทาง เปนครู เปนพระผูสูงสุดกวา
นายสารถีทั้งหลาย
ครั้งนั้น พระโลกนายกผูประกอบดวย
พระมหากรุณา ไดตรัสพระธรรมเทศนา ทรงฉุด
ขึ้นซึ่งสัตวทั้งหลาย ผูจมลงแลวในหลมคือโมหะ
พระมหามุนีทรงสรรเสริญพระสาวกผูมี
สมมติวา เลิศในการใหโอวาทแกนางภิกษุณีทั้ง
หลาย ไดทรงแตงตั้งไวตําแหนงเอตทัคคะ
เราไดฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว ก็ชอบใจ
จึงนิมนตพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆใหเสวย
และฉันภัตตาหาร แลวปรารถนาฐานันดรนั้น
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ครั้งนั้น พระโลกนาถผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ ทรงเบิกบานพระทัยไดตรัสกะเราวา
ทานจงมีความสุข อายุยืนเถิด ทานจักไดฐานันดรนี้ สมมโนรถปรารถนา
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามวาโคดม ผูทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก ทานจักเปน
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปน
โอรสอันธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระ
ศาสดา มีนามวานันทกะ
เพราะกรรมที่ไดทําไวดีนั้น และเพราะ
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุล
เศรษฐี อันมั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมากมาย ใน
พระนครสาวัตถี
เราไดพบพระสุคตเจา ในวันทีพ่ ระองค
เสด็จเขาพระนคร เปนผูมีใจอัศจรรยไดออกบวช
เปนบรรพชิต ในวันที่พระพุทธองคทรงรับพระเชตวนาราม.
ไดบรรลุอรหัตผลโดยกาลไมนานเลย
ครั้งนั้นเราอันพระศาสดาผูทรงเห็นธรรมทั้งปวง
ทรงพร่าํ สอน จึงขามพนสังสารวัฏไปได
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เราสอนธรรมแกพระภิกษุทั้งหลาย
พระภิกษุณีที่เราสอนนั้นรวม ๕๐๐ รูปดวยกัน
ลวนเปนผูไมมีอาสวะ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูมีประโยชน
เกื้อกูลใหญ ทรงพอพระทัย จึงทรงตั้งเราไวใน
ตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายให
โอวาทพระภิกษุณี
กรรมที่เราทําไวในกัปที่แสน แสดงผล
แกเราในอัตภาพนี้แลว เราเปนผูพนจากกิเลส
ดวยดี เหมือนลูกศรที่พนไปจากแลง ฉะนั้น เรา
เผากิเลสเสียแลแลว
เราเผากิเลสทั้งหลาย. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระนันทกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบนันทกเถราปทาน
๕๔๕. อรรถกถานันทกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๕ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระนันทกเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม
ชิโน ดังนี้.
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คําตั้งแตเริ่มตนเรื่องวา แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมา
แลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ดังนี้ทั้งหมดมีเนื้อความพอจะรูไดโดยงาย
ตามแนวพระบาลีนั้นนั่นแล.
จบอรรถกถานันทกเถราปทาน
กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖ (๕๔๖)
วาดวยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ
[๑๓๖] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ไป
พระพิชติ มารพระนามวาปทุมุตตระ ผูมีจักษุใน
ธรรมทัง้ ปวง เปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว
พระองคเปนครูผูประเสริฐกวาพวกผูนํา เปน
พระพิชติ มารผูเขาใจสิ่งดีและสิ่งที่ชั่วแจงชัด และ
เปนคนกตัญูกตเวทียอมประกอบสัตวทั้งหลาย
เขาในอุบาย อันเปนเหตุใหถึงนิพพาน
พระองคทรงรูธรรมทั้งปวง เปนที่อาศัย
อยูแหงความเอ็นดู เปนที่สั่งสมแหงอนันตคุณ
ทรงพิจารณาดวยพระญาณนั้นแลว ทรงแสดง
ธรรมอันประเสริฐ
พระองคเปนผูมีความเพียรใหญ ผูมีพระ
ปญญาไมมีที่สุด บางครั้ง ทรงแสดงธรรมไพเราะ
ปฏิสังยุตดวยสัจจะ ๔ แกหมูชนไมมีที่สุด
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สัตวจํานวนแสนไดบรรลุธรรม เพราะ
ไดฟงธรรมอันประเสริฐ อันงามในเบื้องตน งาม
ในทามกลางและงามในที่สุดนั้น
ครั้งนั้น แผนดินสั่นสะเทือน เมฆ
กระหึ่ม ทวยเทพ พรหม มนุษยและอสูร ตางก็
แซซองสาธุการวา
โอ พระศาสดา ประกอบดวยพระกรุณา
โอ พระสัทธรรมเทศนา โอ พระพิชิตมารทรง
ฉุดหมูส ัตวที่จมลงในสมุทรคือภพขึ้นมาแลว
เมื่อสัตวพรอมทั้งมนุษย เทวดาและ
พรหม เกิดความสังเวชเชนนี้แลว พระพิชิตมาร
ไดทรงสรรเสริญสาวก ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ฝายทําสกุลใหเลื่อมใส
ครั้งนั้น เราเกิดในสกุลอํามาตยในพระนครหังสวดี เปนผูนํามาซึ่งความเลื่อมใส นาดู
มีทรัพยและธัญญาหารเหลือลน
เราเขาไปยังพระวิหารหังสาราม ถวาย
บังคมพระตถาคตพระองคนั้น ไดสดับธรรมอัน
ไพเราะ และทําสักการะแดพระผูคงที่ หมอบลง
แทบบาทมูลแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระมุนี
ผูมีความเพียรใหญ ภิกษุใดในศาสนาของพระองค เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายผูทําสกุลให
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เลื่อมใส ขอใหขาพระองคไดเปนเหมือนภิกษุนั้น
ในศาสนาของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเถิด
ครั้งนั้น พระศาสดาผูประกอบดวยพระมหากรุณา เมื่อจะเอาน้ําอมฤตรดเรา ไดตรัสกะ
เราวา ลุกขึ้นเถิดลูก ทานจะไดฐานันดรนี้
สมมโนรถปรารถนา บุคคลทําสักการะในพระพิชิตมารแลว จะพึงเปนผูปราศจากผล อยางไร
ไดเลา
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดามี
พระนามวาโคดม ผูส มภพในวงศพระเจาโอกกากราช เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานจัก
ไดธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น
เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากาฬุทายี
ครั้งนั้น เราไดสดับพระพุทธพยากรณ
แลว เปนผูเบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตา
บํารุงพระพิชิตมารซึ่งเปนผูนําชั้นพิเศษดวยปจจัย
ทั้งหลาย ตราบเทาสิ้นชีวิต
เพราะวิบากของกรรมนั้น และเพราะ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
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ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุล
มหาอํามาตย ของพระเจาแผนดิน พระนามวา
สุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุอันรื่นรมย
ครั้งนั้น พระสิทธัตถราชกุมาร ผูประเสริฐกวานรชน ไดประสูติแลวที่สวนลุมพินีอัน
รื่นรมย เพื่อประโยชนและความสุขแกโลกทั้ง
มวล เราก็เกิดในวันเดียวกัน เติบโตมาพรอม
กันกับพระสิทธัตถราชกุมารนั้นแหละ เปนสหาย
รักใครชอบใจของกัน คุนเคยกัน ฉลาดในทาง
นิติบัญญัติ
พระสิทธัตถราชกุมารนั้น มีพระชนมายุ
๒๙ พรรษา ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ยับยั้ง
อยู ๖ พรรษา ก็ไดเปนพระพุทธเจาผูนําชั้นเลิศ
พระพุทธองคทรงชํานะมารพรอมทั้งเสนามาร ยัง
อาสวะใหสิ้นไป ขามหวงอรรณพคือภพแลว
เปนพระพุทธเจาในโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
เสด็จไปยังปาอิสิปตนะ ทรงแนะนําภิกษุ
ปญจวัคคีย ตอจากนั้นพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จ
ไป ในที่นั้น ๆ แลวทรงแนะนําเวไนยสัตว
พระพิชติ มารพระองคนั้น ทรงแนะนําเวไนยสัตว
ทรงสงเคราะหมนุษยพรอมทั้งทวยเทพ ไดเสด็จ
ไปถึงภูเขาในแควนมคธ แลวประทับอยู
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ในคราวครั้งนั้น เราอันพระเจาแผนดิน
พระนามวา สุทโธทนะ ทรงสงไป ไดไปเฝาพระทศพล บวชแลว ไดเปนพระอรหันต
ครั้งนั้น เราทูลออนวอนพระศาสดา
ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ใหเสด็จไปนคร
กบิลพัสดุ ตอจากนั้น เราไดลวงหนาไปกอน
กุลใหญ ๆ ใหเลื่อมใส
พิชิตมารผูประเสริฐกวาบุรุษ ทรง
พอพระทัยในคุณขอนั้นของเรา จึงไดทรงแตงตั้ง
เราไววา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายที่ทําสกุล
ใหเลื่อมใส
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ
พระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระกาฬุทายีเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบกาฬุทายีเถราปทาน
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๕๔๖. อรรถกถากาฬุทายีเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๖ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระกาฬุทายีเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม
ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในเรือนอันมีสกุลในหังสวดีนคร ไดบรรลุนิติภาวะแลว ขณะฟงพระธรรม
เทศนาของพระศาสดา มองเห็นภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาเธอ
ไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูทําสกุลใหเลื่อมใสแลว เรงกระทําบุญกรรม
สูสมไวเพื่อไดตําแหนงนั้น ไดปรารถนาตําแหนงนั้นแลว. ถึงแมพระศาสดา
ก็ไดทรงพยากรณแลว. เขาไดบําเพ็ญกุศลกรรมไวจนตลอดชีวิตแลว ทอง
เที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในวันที่พระโพธิสัตวของพวกเราถือปฏิสนธิ
ในพระครรภมารดา (เขาก็) จุติจากเทวโลกแลว ไดถือปฏิสนธิในตระกูลอํามาตย
ในกรุงกบิลพัสดุนั่นเอง. เขาไดเกิดในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตวทีเดียว ใน
วันนั้นนั่นเอง มารดาบิดาใหเขานอนบนที่นอนที่ทําดวยผาเนื้อดีชนิดหนึ่งแลว
พาไปสูที่บํารุงของพระโพธิสัตว จริงอยู ตนโพธิ์พฤกษ มารดาของพระราหุล ขุมทรัพย ๔ แหง ชางทรง มากัณฐกะ นายฉันนะ และกาฬุทายี
อํามาตย รวม ๗ อยางเหลานี้ ไดเปนสหชาติกับพระโพธิสัตว เพราะเกิด
ในวันเดียวกัน. ครั้นถึงวันตั้งชื่อ มารดาบิดาไดตั้งชื่อเขาวา อุทายี เพราะ
เหตุที่เขาเกิดในวันที่ชาวพระนครทั้งสิ้นมีจิตเบิกบาน. แตกลับปรากฏชือ่ วา
กาฬุทายี เพราะเขามีธาตุดําไปหนอย. เขาเมื่อจะเลนตามประสาเด็ก ๆ
ก็เลนกับพระโพธิสัตวไดถึงความเจริญวัยแลว.
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ในกาลตอมา เมื่อพระโลกนาถเจา เสด็จออกสูพระมหาภิเนษกรมณ
ไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณตามลําดับแลว ทรงอาศัยพระนครราชคฤห
ประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไปแลว ประทับอยู ณ พระเวฬุวัน
วิหาร พระเจาสุทโธทนมหาราช ไดทรงทราบความเปนไปนั้นแลว ทรง
สงอํามาตยคนหนึ่งซึ่งมีบริวาร ๑,๐๐๐ คนไปดวยพระดํารัสวา เธอจงไปนําลูก
ของเรามาในพระราชวังนี้เถิด. ในเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงพระธรรม
เทศนา เขาก็ไดเขาไปเฝาพระศาสดา ยืนอยูที่ทายบริษัท ฟงพระธรรมเทศนา
แลว พรอมดวยบริวาร ก็ไดบรรลุพระอรหัตแลว. ลําดับนัน้ พระศาสดาทรง
เหยียดพระหัตถตรัสกะคนเหลานั้นวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด. ในบัดดล
นั้นเอง ชนทั้งหมดไดทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ ไดเปนเชนกับ
พระเถระมีพรรษาตั้ง ๖๐ พรรษา. ตั้งแตไดบรรลุพระอรหัตแลว ธรรมดาวา
พระอริยะทั้งหลายยอมเปนผูวางตนเปนกลาง เพราะฉะนั้น ขาวสารที่
พระราชาทรงสงไปจึงมิไดกราบทูลใหพระทศพลไดทรงทราบ. พระราชาตรัส
วา เขาไปแลว ไมยอมกลับมา ไมไดรับขาวสารกันเลย จึงทรงสงอํามาตย
อีกคนหนึ่งพรอมดวยบริวาร ๑,๐๐๐ คนไปอีก. ถึงจะทรงสงไปอีกคนหนึ่ง
ก็คงปฏิบัติดําเนินตามอํามาตยนั้นดังนั้น ทรงสงไปโดยนัยนี้ จึงรวมอํามาตยได
ถึง ๙ คน บริวารของอํามาตยรวมได ๙,๐๐๐ คน. ชนทั้งหมดไปแลวพอบรรลุ
พระอรหัตแลว ก็ไดเปนผูนิ่งเฉยเสีย.
ลําดับนั้น พระราชาทรงพระดําริวา ชนทั้งหลายมีประมาณเทานี้
มิไดกราบทูลคําอะไร ๆ เพื่อการเสด็จมาในพระราชวังนี้แดพระทศพล เพราะ
ไมไดมีความเยื่อใยในเราเลย แตอุทายีคนนี้แล มีวัยเสมอกันกับพระทศพล
เคยเลนฝุนดวยกัน และมีความเยื่อใยในเราแท เราจักสงอุทายีนี้ไป. ลําดับ
นั้น พระราชาทรงมีรับสั่งใหเรียกอุทายีนั้นมาแลว ตรัสวา พอคุณเอย พอ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 375

จงพาบริวาร ๑,๐๐๐ คนไป นิมนตพระทศพลมาในพระราชวังนี้เถิด ดังนี้
แลว จึงทรงสงไปแลว. ก็อุทายีนั้น เมื่อจะไปจึงกราบทูลพระราชาวา ขาแต
สมมุติเทพ ถาหากวาขาพระองคจักไดบวชไซร ขาพระองคก็จักนิมนต
พระผูมีพระภาคเจามาในพระราชวังนี้ใหจงได ดังนี้แลว พระราชาตรัสวา
แมเจาบวชแลว จงชี้แจงกะบุตรของเราดวย ดังนี้แลว เขาจึงไปยังพระนคร
ราชคฤห ในเวลาที่พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา จึงยืนอยูที่ทายบริษัท
ฟงธรรมแลว พรอมกับบริวารไดบรรลุพระอรหัต ดํารงอยูในความเปน
เอหิภิกษุแลว. ทานบรรลุพระอรหัตแลว คิดวา รอกอน เวลานี้ยังมิใชเวลาที่
พระทศพลจะเสด็จไปยังพระนครตระกูลเดิม แตเมื่อใกลจะเขาพรรษาจักเปน
กาลที่ควรเสด็จไปได ตามภูมิภาคที่ดารดาษไปดวยติณชาติอันเขียวชอุมตามที่
ภูเขาลําเนาไพร ดังนี้ เมื่อรอกาลเวลาอันควรเสด็จไป ถึงใกลเขาพรรษา
เขามา จึงพรรณนาถึงหนทางที่พระศาสดาจะเสด็จไปยังพระนครแหงราชตระกูล. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในเถรคาถาวา.
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ หมูไม
ทั้งหลายมีดอกและใบมีสแี ดงดังถานเพลิง ผลิต
ผลผลัดใบเการวงหลนไป หมูไมเหลานั้น งดงาม
รุงเรืองดั่งเปลวเพลิง ขาแตพระองคผูมีความ
เพียรใหญ กาลนี้เปนเวลาสมควรอนุเคราะหหมู
พระญาติ
ขาแตพระองคผูแกลวกลา หมูไ มทั้งหลาย
มีดอกบานงามดี นารื่นรมยใจ สงกลิ่นหอม
ฟุงตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบดาน ผลัดใบเกา
ผลดอกออกผล เวลานีเ้ ปนเวลาสมควรจะหลีก
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ออกไปจากที่นี้ ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จไปสู
กรุงกบิลพัสดุเถิด
ขาแตพระองคผูเจริญ ฤดูนี้ก็เปนฤดูที่
ไมหนาวนัก ไมรอนนัก เปนฤดูพอสบาย ทั้ง
มรรคาก็สะดวก ขอพวกศากยะและโกลิยะ
ทั้งหลาย จงไดเขาเฝาพระองคที่แมน้ําโรหินี
อันมีหนาในภายหลังเถิด
ชาวนาไถนาดวยความหวังผล หวานพืช
ดวยความหวังผล พอคาผูเที่ยวไปหาทรัพย ยอม
ไปสูสมุทรดวยความหวังทรัพย ขาพระองคอยูใน
ที่นี้ดวยความหวังทรัพย ของความหวังผลอันนั้น
จงสําเร็จแกขาพระองคเถิด
ขาแตพระมหามุนี ภาคพื้นมีหญาสีเขียว
สด ไมหนาวเกินไป ไมรอนเกินไป ภิกษาหา
ไดงาย ไมแรนแคน กาลนี้แลเปนกาลสมควรจะ
เสด็จไปได
ชาวนาหวานพืชบอย ๆ ฝนตกบอย ๆ
ชาวนาไถนาบอย ๆ แวนแควนสมบูรณดวยธัญญาหารบอย ๆ
พวกยาจกเที่ยวของทานบอย ๆ ผูเปน
ทานาธิบดี ก็ใหทานบอย ๆ ครัน้ ใหทานบอย ๆ
แลว ยอมเขาถึงสวรรคบอย ๆ
บุรษุ ผูมีความเพียร มีปญญากวางขวาง
เกิดในสกุลใด ยอมยังสกุลนั้นใหบริสุทธิ์สะอาด
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คน ขาพระองคยอมเขาใจวา พระองคเปนเทพเจา
ประเสริฐกวาเทพเจาทั้งหลาย ยอมทรงสามารถ
ทําใหสกุลบริสุทธิ์ เพราะพระองคเกิดแลวโดย
อริยชาติ ไดสัจนามวาเปนนักปราชญ
สมเด็จพระบิดาของพระองคผูแสวงหา
คุณอันยิ่งใหญ ทรงพระนามวาสุทโธทนะ สมเด็จ
พระนางเจามายาพระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ
เปนพระพุทธมารดา ทรงบริหารพระองคผูเปน
พระโพธิสัตวมาดวยพระครรภเสด็จสวรรคตไป
บันเทิงอยูในไตรทิพย
สมเด็จพระนางเจามายาเทวีนั้น ครั้น
สวรรคต จุติจากโลกนี้แลว ทรงพรั่งพรอมดวย
กามคุณอันเปนทิพย มีหมูนางฟาหอมลอม บันเทิง
อยูดวยเบญจกามคุณ
อาตมภาพเปนบุตรของพระพุทธเจาผูไมมี
สิ่งใดจะย่ํายีได มีพระรัศมีแผซา นออกจากพระวรกาย ไมมีผูจะเปรียบปาน ผูคงที่ ดูกอน
มหาบพิตร พระองคเปนโยมบิดาขอโยมบิดา
แหงอาตมภาพ ดูกอ นมหาบพิตร พระองคเปน
พระอัยกาของอาตมภาพโดยธรรม.
มะมวง ขนุน และมะขวิด ถูกประดับ
ประดาไปดวยดอกและใบ มีผลอยูเนืองนิตย ยัง
มีผลเล็กรสอรอย มีอยูสองขางทาง ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนี้ เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได.
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ผลหวามีรสอรอยหวานเย็น ผลไมสวรรค
คือรวงผึ้งเหลานั้น รุงเรืองงามทั้งสองขางทาง
ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนีเ้ ปนเวลาสมควร
จะเสด็จไปได.
หมูตน หญา ไมมะหาด มีสีดจุ ทองคํา
เปนที่นา รื่นรมยใจ ผลไมอันประกอบดวยน้ําก็มี
อยูเปนนิตย ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนี้เปน
เวลาสมควรจะเสด็จไปได.
ตนกลวยและกลวยเล็บมือนาง ตางก็มี
ผลสุกงอมหอยยอยอยูสองขางทาง ขาแตพระผู
ทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได.
ตนไมมีผลหวานอรอยเปนนิตย ตน
หางนกยูงดูเปนที่นารื่นรมยใจ ตนไมที่มีผลเล็ก
ก็มีอยูเปนนิตย ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนี้
เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได.
ตนเตารางมีผลสุก มีลําตนคลายสีเงิน
โชติชวง ตนไมเล็กซึ่งดารดาษไปดวยผลสุก มี
รสอรอย จะไดเสวยผลไมเหลานั้น ขาแตพระผู
ทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได.
ตนมะเดื่อมีสีคลายสีอรุณ มีผลอรอยดี
ทุกเมื่อ มีผลหอยยอยอยูสองขางทาง ขาแต
พระทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควรจะเสด็จ
ไปได.
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ตนไมที่มีผลนานาชนิดมากมายเหลานั้น
เปนเชนนี้ หอยยอยอยูในทีท่ ั้งสองขางทาง
ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควรจะ
เสด็จไปได.
ดอกจําปา ดอกชางนาว มีกลิน่ หอม
ยามเมื่อลมรําเพยพัด ที่ยอดที่ดอกสะพรั่ง งาม
รุงเรือง ไดบูชาแลวดวยกลิ่นอันหอมชื่น มีความ
เอื้อเฟอ นอบนอมแลว ขาแตพระผูทรงยศใหญ
บัดนี้เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได.
ดอกบุนนาค ดอกบุนนาคบนเขา ก็เบง
บาน ลําตนอันมั่นคง มีดอกงามสะพรั่งรุงเรือง
ไดบูชาแลวดวยกลิ่นอันหอมหวล เอื้อเฟอ มี
ปลายยอดนอมลง ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนี้
เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได.
ดอกอโศก และดอกปาริชาต อันประเสริฐสรางเสริมความโสมนัสใจ กรรณิการกงิ่ กาน
เกี่ยวพันมีดอกหอม ประดับพื้นที่ดวยสีเงิน
เอื้อเฟอ มีปลายยอดนอมลง ขาแตพระผูทรง
ยศใหญ บัดนี้ เปนเวลาสมควรของพระองคจะ
เสด็จไปได.
ตนกรรณิการ ผลิดอกบานเปนนิตย
รุงโรจนดวยแสงทอง มีดอกหอมคลายดอกไม
ทิพยฟงุ ขจรไป ดูงดงามไปทั่วทุกทิศ มีความ
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เอื้อเฟอ นอมกิ่งลง ขาแตพระผูทรงยศใหญ
บัดนี้เปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.
ดอกการะเกด ดอกลําเจียก มีใบงาม
สมบูรณดวยกลิ่น มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป หอมไป
ทั่วทุกทิศ มีความเอื้อเฟอ นอมกิ่งลงบูชา ขาแต
พระผูทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควรของ
พระองคจะเสด็จไปได.
ดอกมัลลิกา ดอกมะลิวัลย มีกลิน่ หอม
มีดอกเล็ก สงกลิ่นหอมไปทั่วทุกทิศ งดงามใน
ระหวางสองขางทาง มีความเอื้อเฟอ นอมกิ่งลง
เพื่อพระองค ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนี้เปน
เวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.
ดอกไมใกลฝงแมน้ําสินธุ มีกลิ่นหอม
ฟุง นอมลงบูชาทั่วทุกทิศ งดงามในระหวาง
สองฟากทาง มีความเอื้อเฟอนอมกิ่งลง มีปลาย
ออนนอมลง ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดนี้เปน
เวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.
สิงหและราชสีห สัตว ๔ เทาอาศัยตั้งมั่น
มิคราชผูไมสะดุงกลัวถึงความเปนสัตวแกลวกลา
ยอมพากันบูชาดวยการบันลือสีหนาท มีความ
เอื้อเฟอแดพระองค ครอบงําหมูเนื้อ ไลออก
ไปจากสองขางทาง ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ
บัดนี้เปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.
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เสือโครง นาสินธพ พังพอน ซึ่งมี
รูปรางงดงามมีความสะดุงกลัว เหมือนโลดแลน
ไปในอากาศ ไมมคี วามกลัวอะไร ๆ ดวยเหตุ
บางอยาง สัตวเหลานั้นมีความเอือ้ เฟอออนนอม
ตอพระองค ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ ดังนี้
เปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.
ชางตระกูลฉัททันต ตกมันแลว ๓ ครั้ง
มีรูปรางดี มีเสียงไพเราะ งดงาม มีองคอนั
ตั้งมั่นนอมลงเพื่อพระองค สงเสียงรองบันลือ
ในสองขางทาง มีความเอื้อเฟอ ราเริงอยู ขาแต
พระองคผูทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควรของ
พระองคจะเสด็จได.
มิคะ หมู อีเกง มีอวัยวะงดงาม งดงาม
ดวยเสนคาดเปนทางลงมีรูปดีสํารวมตัว ขับกลอม
ในระหวางสองขางทาง ขาแตพระองคผูทรง
ยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควรของพระองคจะ
เสด็จไปได.
กวางโคกัณณา กวางสรภาและกวางรุร
ซึ่งมีเขาตรงและโคง มีรูปดี มีรางกายสมบูรณ
ซึ่งกําลังพากันหยุดพักอยูในคราวนั้น ผูตองการจะ
คบหากับพระองค ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ
บัดนี้เปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.
เสือเหลือง หมี และเสือดาว ซึง่ ตะปบ
กินสัตวทุกเมื่อ บัดนี้สัตวเหลานั้นทั้งหมด ได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 382

ศึกษาดีแลว มีความมั่นคงตอพระองคดวยเมตตา
เปนผูตองการจะคบหาเฉพาะพระองคมาเปนเวลา
นาน ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลา
สมควรของพระองคจะเสด็จไปได.
กระตาย สุนขั จิ้งจอก พังพอน และ
กระรอก กระแตเปนจํานวนมาก ไมมีความสะดุง
กลาหาญ พากันขับรองเพื่อพระองคอยางเดียว
ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาสมควร
ของพระองคจะเสด็จไปได.
หมูนกยูงเหลานั้น มีคอสีเขียว มีหงอน
งาม มีปกสวย มีกําหางงาม รองไพเราะ
งดงามคลายกับแกวไพฑูรยและแกวมณี ยอมพา
กันเปลงเสียงรองบูชาพระองคอยู บัดนี้เปนเวลา
ที่พระองคจะไดเห็นชนกแลว.
หมูหงสทองอันงดงาม เปนหงสที่บินไว
ไปในอากาศ หงสเหลานั้นทั้งหมด ทั้งถิ่นแลว
อาศัยอยู พากันขวนขวายในการที่จะไดเห็นพระชินเจา ยอมสงเสียงรองดวยเสียงอันไพเราะ บัดนี้
เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระชนกแลว.
หมูห งส หมูนกกระเรียน พากันรองเสียง
ไพเราะ หมูนกจากพราก ก็เที่ยวไปในน้ํา หมู
นกกระยาง หมูนกตะกรุมอันงดงามนาพอใจ หมู
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กาน้ํา หมูไกฟาเหลนั้นพากันมีความเอื้อเฟอ
รองเสียงอันไพเราะ บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะ
ไดเห็นพระชนกแลว.
หมูนกสาลิกา หมูนกแกว มีรูปงามวิจิตร
มีเสียงไพเราะ พากันสงเสียงรองบนยอดไม
สงเสียงรองทั้งสองขางทาง บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระชนกแลว.
นกดุเหวา ซึ่งลวนแตสวยวิจิตร มี
สําเนียงเสียงไพเราะ ประเสริฐ เปนที่อัศจรรยใจ
แกปวงชน มีความกลาหาญ ในการเปนมิตร
รวมกันเปนตน กําลังพากันบูชาอยูดวยเสียง บัดนี้
เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระชนกแลว.
พวกลูกชาง นกเขา นกกระเด็น มีอยู
บริบูรณในปาทุกเมื่อ พากันขับกลอม มีความ
สามัคคีซึ่งกันและกัน ขับรองดวยเสียงอันไพเราะ
บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระชนกแลว.
หมูนกกระทา นกกระเต็น มีเสียงอัน
ไพเราะ ไกปาก็มีเสียงเพราะ นารื่นรมยใจ บัดนี้
เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระชนกแลว.
มีสถานที่อันมั่นคง งดงามนารื่นรมย
ดารดาษไปดวยทรายสีขาว มีสระน้ําอันบริบรู ณ
ดวยน้ําสะอาด สวยงามทุกเมื่อ ทุกชีวิตพากัน
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อาบและดื่มกินในสระน้ํานั้น บัดนี้เปนเวลาที่
พระองคจะไดเห็นหมูพระญาติแลว.
จรเขแหวกวายไปมาเกลื่อนกลน ปลาสรอย
ปลาเคา ปลาตะเพียนแดง ปลา และเตา แหวกวายไปมาในสระทีม่ ีน้ําเย็นสะอาด ซึ่งเปนที่อาบ
และดืม่ กินของทุกชีวิต บัดนี้เปนเวลาที่พระองค
จะไดเห็นพระญาติแลว.
มีสระน้าํ งดงาม ดารดาษไปดวยดอก
อุบลสีเขียว และดอกอุบลสีแดง ดารดาษไปดวย
ดอกโกมุท มากมายหลายชนิดในสระน้ํานั้น มี
น้ําเย็นสะอาด บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็น
พระญาติแลว.
สระน้ํานั้นดารดาษดวยดอกบุณฑริก มาก
ดวยดอกปทุม สวยงามทั้งสองขางทาง ในที่
นั้น ๆ ไดมีสระโบกขรณีอื่น ๆ อีก ซึ่งเปนที่ชน
ทั้งหลายสรงสนานในสระนั้น บัดนี้เปนเวลาที่
พระองคจะไดเห็นพระญาติแลว.
มีสถานที่อันตั้งมั่น นารื่นรมยใจ เกลื่อน
กลนไปดวยเม็ดทรายสีขาว มีแมน้ําอันสวยงดงาม
สมบูรณเปยมดวยน้ําเย็นและมีหวงน้ํากวางใหญ
มีน้ําไหลทั้งสองขางทาง บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระญาติแลว.
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ในสองขางทาง มีบานและนิคมตั้งเรียง
ราย ประชาชนทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใส นับถือ
พระรัตนตรัย พวกเขามีความดําริอันเต็มเปยม
บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระญาติแลว.
พวกเทวดาและพวกมนุษยทั้งสอง ในถิ่น
ที่นั้น ๆ ตางก็พากันบูชาพระองคดวยระเบียบของ
หอม บัดนี้เปนเวลาที่พระองคจะไดเห็นพระญาติแลว.
พระเถระไดพรรณนาถึงความงดงามแหงหนทางเสด็จไปแดพระศาสดา
ดวยคาถาประมาน ๖๐ คาถาอยางนี้แลว.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา กาฬุทายีปรารถนา
จะใหเราไป เราจักทําความดําริของเธอใหบริบูรณ ดังนี้แลวทรงเห็นวาใน
การไปในที่นั้น ประชาชนเปนจํานวนมากจะไดบรรลุคุณวิเศษ ทรงมีพระขีณาสพ ๒ หมื่นในรูปแวดลอม เสด็จออกจากกรุงราชคฤห ทรงเสวยผลาผลมี
ประการดังไดกลาวแลว ดวยอํานาจการเสด็จไปโดยไมรีบดวน หมูแหงสัตว
๒ เทาและ ๔ เทาเปนตนพากันบูชาดวยเครื่องบูชา ไดทรงรับกลิ่นหอมแหง
ดอกไมมีประการดังไดกลาวแลว ทรงกระทําการสงเคราะหแกชาวบานและ
ชาวนิคมเสด็จถึงหนทางไปกรุงกบิลพัสดุแลว. พระเถระไปยังกรุงกบิลพัสดุ
ดวยฤทธิ์ยืนกลางอากาศขางหนาพระราชา พระราชาไดเห็นเพศที่ยังไมเคยเห็น
จึงตรัสถามวา ทานเปนใครกัน ? พระเถระเมื่อจะกลาววา ถาพระองคไม
ทรงรูจักลูกอํามาตย ผูถูกพระองคสงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวไซร ก็จง
รูจักอยางนั้นเถิด ดังนี้จึงกลาวคาถาวา:-
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อาตมภาพเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูไม
มีสิ่งใดจะย่ํายีได มีพระรัศมีแผซานออกจาก
พระวรกาย ไมมีผูที่จะเปรียบปานได ผูคงที่
ดูกอนมหาบพิตร พระองคเปนพระบิดาของ
บิดาแหงอาตมภาพ ดูกอนมหาบพิตร พระองค
เปนพระไอยกาของอาตมภาพโดยทางธรรม ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พุทฺสฺส ปุตฺโตมหิ ความวา อาตมภาพ
เปนพระโอรส เพราะเกิดจากความพยายามใหเกิดในพระอุระ และจาก
พระธรรมเทศนาของพระสัมพัญูพุทธเจา. บทวา อสยฺหสาหิโน ความวา
ตั้งแตในกาลที่ไดบรรลุพระสัมโพธิญาณแลวไป เปนผูที่มีพระโพธิสมภาร
ทั้งสิ้น ใคร ๆ จะย่ํายีไมได เพราะคนเหลาอื่นไมสามารถจะขมขี่พระมหาโพธิสัตวได และเปนผูมากไปดวยพระมหากรุณา มีความอดทน เพราะคน
เหลาอื่นแมที่อื่นยิ่งไปกวานั้นก็ยังไมสามารถเพื่อที่จะขมขี่ครอบงําได ทรงขมขี่
ครอบงํามารทั้ง ๕ ที่คนอื่นย่ํายีไมได ทรงอดทนตอพุทธกิจที่คนพวกอื่น
จะอดทนย่ํายีไมได กลาวคือทรงพร่ําสอนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน สัมปรายิกัตถประโยชน และปรมัตถประโยชน แกปวงเวไนยสัตวผูสมควร ซึ่งมี
อาสัย อนุสัย จริต และอธิมุตติที่จะหยั่งรูเบื้องตนและคุณสวนพิเศษไดหรือ
เปนผูไมมีสิ่งใดจะย่ํายีได เพราะทรงมีปกติกระทําคุณงามความดีไวในที่นั้น ๆ.
บทวา องฺครี สสฺส ไดแก ผูมีสมบัติเชนศีลที่ทรงทําเปนสวน ๆ. อาจารยพวก
อื่นกลาววา พระองคผูมีพระโอภาสแผไปจากสวนตาง ๆ. สวนอาจารยบาง
พวกกลาววา พระนามทั้งสองเหลานั้นคือ อังคีรส และสิทธัตถะ ที่พระบิดา
เทานั้นทรงถือเอาแลว. บทวา อปฺปฏิมสฺส ความวา ไมมีผูจะเปรียบปานได
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เปนผูคงที่ เพราะสมบูรณดวยพระลักษณะแหงความเปนผูคงที่ ในอารมณที่
นาปรารถนาเปนตน. บทวา ปตุปตา มยฺห ตุวสิ ความวา พระองคเปน
พระบิดาโดยโลกโวหารของพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนพระบิดาของอาตมภาพ
โดยอริยชาติ. พระเถระเรียกพระราชาโดยพระวงศวาสักกะ. บทวา ธมฺเมน
ไดแก สภาวสโมธานที่มีเองโดยทั้ง ๒ ชาติ คืออริยชาติและโลกิยชาติโดย
สภาพ. พระเถระเรียกพระราชาโดยพระโคตรวา โคตมะ บทวา อยฺยโกสิ
ไดแก ไดเปนพระปตามหะ (ปู) และพระเถระเมื่อกลาวคําเปนตนวา พุทฺธสฺส
ปุตฺโตมฺหิ ดังนี้ ในคาถานั้น ก็ไดพยากรณพระอรหัตผลไวแลว.
ก็พระเถระไดใหพระราชารูจักคนอยางนั้นแลว พระราชาทรงราเริง
ยินดี นิมนตใหนั่งบนบัลลังกที่สมควรแลว ทรงบรรจุบาตรใหเต็มดวยโภชนะ
อันมีรสเลิศนานาชนิด ที่ราชบุรุษตระเตรียมไวเพื่อพระองค เมื่อพระราชา
ทรงถวายบาตรแลว พระเถระก็แสดงอาการที่จะไป เมื่อพระราชาตรัสวา
เพราะเหตุไรทานจึงประสงคจะไปเสียเลา นิมนตฉันภัตรกอน. พระเถระทูลวา
ไปเฝาพระศาสดา แลวจึงจักฉันภัตร. พระราชาตรัสถามวาพระศาสดาอยู
ที่ไหนเลา. พระเถระทูลวา พระศาสดาทรงมีภิกษุสองหมื่นเปนบริวาร กําลัง
ดําเนินมาตามทางเพื่อตองการพบพระองคแลว. พระราชาตรัสวา ทานจง
ฉันบิณฑบาตนี้เถิด จงนําบิณฑบาตอื่นไปถวายพระผูมีพระภาคเจา. เวลาที่
บุตรของเราถึงพระนครนี้ ทานจึงคอยนําบิณฑบาตจากที่นี้เทานั้นไปถวาย.
พระเถระทําภัตรกิจเสร็จแลว แสดงธรรมโปรดพระราชาและบริษัท เพราะ
มาถึงยังพระราชนิเวศนกอนกวาพระศาสดา จึงกระทําใหหมูชนเลื่อมใสยิ่ง ใน
คุณของพระรัตนตรัย เมือ่ คนทั้งหมดกําลังแลดูอยูนั้นแหละ ไดปลอยบาตรที่
เต็มดวยภัตรที่ตองนําไปเพื่อพระศาสดาไปในกลางอากาศ แมตนเองก็เหาะขึ้นสู
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เวหาส นอมเอาบิณฑบาตไปวางไวในพระหัตถพระศาสดา. แมพระศาสดา
ก็ไดเสวยบิณฑบาตนั้นแลว. เมื่อเดินทางไปวันละโยชนตลอดหนทาง ๖๐
โยชนอยางนี้ พระเถระไดนําเอาภัตรจากพระราชวังไปถวายพระผูมีพระภาคเจา
แลว. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปถึงพระนครกบิลพัสดุแลว วันรุงขึ้นเสด็จ
เที่ยวไปบิณฑบาตในถนนหลวง. พระเจาสุทโธทนมหาราชไดสดับถึงขาวนั้น
แลว เสด็จไปในที่นั้นตรัสวา อยาสําคัญถึงสิ่งที่พึงกระทําอยางนี้เลย สิ่งนี้
มิใชประเพณีแหงพระราชวงศเลย. พระศาสดาตรัสวา มหาราชเจา นี้เปน
วงศของพระองค แตการกระทําเชนนี้เปนพุทธวงศของพวกเรา แลวแสดง
ธรรมวา:บรรพชิตไมพึงประมาทในกอนขาว อัน
ตนพึงลุกขึ้นยืนรับ บุคคลพึงประพฤติธรรมให
สุจริต ผูมีปกติประพฤติธรรม ยอมอยูเ ปนสุขใน
โลกนี้และโลกหนา บุคคลพึงประพฤติธรรมให
สุจริต ไมพึงประพฤติธรรมนั้นใหทุจริต ผูมีปกติ
ประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขในโลกนี้และโลก
หนา ดังนี้.
พระราชาทรงดํารงอยูในโสดาปตติผล. แตนั้นพระราชา ก็ทรงนิมนต
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหเสวยและบริโภคในภาชนะที่พระองค
ตบแตงไวแลวในพระราชมนเทียรของพระองค
ในที่สุดแหงการบริโภค
ทรงสดับธัมมปาลชาดกแลว พรอมดวยบริษัทไดทรงดํารงอยูในอนาคามิผล.
กาลตอมาบรรทมอยู ณ ภายใตมหาเศวตฉัตรนั่นแหละทรงบรรลุพระอรหัต
ปรินิพพานแลว.
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ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดเสด็จไปยังปราสาทของพระนางพิมพาเทวี พระมารดาของพระราหุลกุมาร ทรงแสดงธรรมแกพระนาง ทรงบรรเทา
ความเศราโศกแลว ทรงทําใหพระนางไดเกิดความเลื่อมใสดวยเทศนา
คือจันทกินนรีชาดกแลว ไดเสด็จไปยังนิโครธาราม. ครั้งนั้นพระนาง
พิมพาเทวี ไดตรัสกะพระราหุลกุมารผูพระราชโอรสวา พอจงไปขอทรัพยที่
มีอยูของพระบิดาของพอเถิด. พระกุมารทูลวา ขาแตพระสมณะขอพระองค
จงพระราชทานสมบัติแกหมอมฉันเถิด แลวติดตามพระผูมีพระภาคเจาไป
พลางกราบทูลวา ขาแตพระสมณะพระองคเปนรมเงาที่สุขสบายของหมอมฉัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงนําพระราหุลกุมารนั้น ไปยังนิโครธารามแลวตรัสวา
เธอจงรับเอาทรัพยสมบัติคือโลกุตธรรมเถิด แลวทรงใหบรรพชา. ลําดับ
นั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงประทับนั่ง ณ ทามกลางหมูพระอริยสงฆ ทรง
สถาปนาพระเถระไวในตําแหนงที่เลิศวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาพวก
ภิกษุผูสาวกที่ทําตระกูลใหเลื่อมใสของเราแลว กาฬุทายีนับวาเปนเลิศกวาเขา
ทั้งหมด.
พระเถระไดรับตําแหนงเอตทัคคะนั้นแลว ระลึกถึงบุรพกรรมของตน
ได เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนไดเคยประพฤติมา
แลวในกาลกอน จึงไดกลาวคาถาเริ่มตนวา ปทุมุตตฺ โร นาม ชิโน ดังนี้.
ในคาถานั้น ขาพเจาจักพรรณนาแตเฉพาะบทที่ยากเทานั้น.
บทวา คุณาคุณวิทู มีความหมายวา คุณและสิ่งมิใชคุณ ชื่อวา
คุณาคุสะ คือคุณและโทษ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา คุณาคุณวิทู เพราะยอมรูจัก
ชัดซึ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้น . บทวา กตฺู ความวา ชื่อวา กตัญู
เพราะรูคุณที่คนเหลาอื่นกระทําแลว, ชื่อวา กตัญู เพราะสามารถเพื่อจะให
แมราชสมบัติ แกผูกระทําอุปการะดวยการใหภัตรเปนตนแมตลอดวันหนึ่งได.
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บทวา กตเวที ความวา ชื่อวา กตเวที เพราะยอมได ยอมเสวยคือยอมรับ
เฉพาะซึ่งอุปการะที่เขาทําแลว. บทวา ติตฺเถ โยเชติ ปาณิเน ความวา ยอม
ประกอบ คือยอมประกอบพรอมสรรพ ไดแก ยอมใหสัตวทั้งปวงดํารงอยู
เฉพาะในหนทางแหงกุศลธรรมคือมรรค อันเปนอุบายใหเขาถึงพระนิพพาน
ไดดวยการแสดงธรรม. คําที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. เนื้อความแหง
คาถาอันพรรณนาถึงหนทางเสด็จขาพเจาไดกลาวไวแลวในเถรคาถานั้นนั่นแล.
อรรถกถากาฬุทายีเถราปทาน
อภยเถราปทานที่ ๗ (๕๔๗)
วาดวยบุพจริยาของพระอภยเถระ
[๑๓๗] ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูรูจบธรรมทั้งปวง เปนพระผูนํา พระนามวาปทุมตตระไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระตถาคตเจา ยังบุคคลบางพวกใหตั้งอยูในสรณคมน ยัง
บุคคลบางพวกใหตั้งอยูในศีล คือ
กุศลกรรมบถ
๑๐ อันอุดม
พระธีรเจาพระองคนั้น ทรงประทาน
สามัญผลอันอุดมแกบุคคลบางคน ทรงประทาน
สมาบัติ ๘ และวิชา ๓ แกบุคคลบางคน
พระโลกนาถผูสูงสุดกวานรชนพระองค
นั้น ทรงประกอบสัตวบางพวกไวในอภิญญา ทรง
ประทานปฏิสัมภิทา ๔ แกบุคคลบางคน
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พระผูเปนสารถีฝกนระ ทรงเห็นประชา
สัตวที่ควรจะนําไปใหตรัสรูได แมในสถานที่นับ
ดวยโยชนไมถวน ก็รีบเสด็จไปทรงแนะนํา
ครั้งนั้น เราเปนบุตรของพราหมณใน
พระนครหังสวดี เปนผูเรียนจบทุกเวท เขาใจ
ไวยากรณ ฉลาดในนิรุตติ เฉียบแหลมในคําภีร
นิฆัณฑุ เขาใจตัวบท รูชัดในคัมภีรเกฏตะ ฉลาด
ในฉันทและกาพยกลอน
เมื่อเที่ยวเดินพักผอน ไดไปถึงพระวิหาร
หังสาราม ไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
อันมหาชนแวดลอม
เรามีมติเปนขาศึก เขาไปเฝาพระพุทธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี ซึ่งกําลังทรงแสดงธรรม
ไดสดับพระดํารัสอันงามของพระองคอันปราศจาก
มลทิน
ไมไดพบเห็นพระดํารัส ที่ไรประโยชน
ของพระมุนี คือ คําที่ซักมาผิด คําที่ตองกลาวซ้ํา
หรือคําที่ไมถูกทาง เพราะฉะนั้นเราจึงไดบวช
โดยเวลาไมนานเลยเราก็เปนผูแกลวกลา
ในธรรมทุกอยาง ไดรับสมมติใหเปนเจาหมูเจา
คณะ ในพระพุทธพจนอันละเอียด
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ครั้งนั้น เราไดรอยกรองคาถา ๔ คาถา ซึ่ง
มีพยัญชนะสละสลวย ชมเชยพระพุทธเจาผูเลิศ
ในโลก ๓ ทรงแสดงธรรมทุกวัน
พระองคเปนผูปราศจากความกําหนัด มี
ความเพียรมาก ทรงอยูในสงสาร ที่มีภัย ไม
เสด็จนิพพาน ก็เพราะพระกรุณา ฉะนั้นพระมุนีเจาจึงชื่อวาทรงประกอบดวยพระกรุณา
เพราะเหตุนั้น สัตวที่เปนปุถุชนแตไม
ตกอยูในอํานาจกิเลส มีสัมปชัญญะ ประกอบ
ดวยสตินี้ ไมควรจะคิด
กิเลสที่มีกําลังทุรพล อันนอนเนื่องอยู
ในสันดานของเรา ถูกเผาดวยไฟคือญาณแลวไม
สิ้นไป ขอนั้นไมเคยมีเลย
ผูใดเปนที่เคารพของโลกทั้งปวง เปน
ผูเลิศในโลก และเปนอาจารยของโลก โลกยอม
อนุวัตรตามผูนั้น
เราประกาศพระธรรมเทศนาสดุดีพระสัมพุทธเจา ดวยคาถา มีอาทิ ดังกลาวมาตราบ
เทาสิ้นชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแลวไดไปสวรรค.
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ เรากลาวสดุดี
พระพุทธเจาใด เพราะกลาวสดุดีนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี
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ครั้งนั้น เราไดเสวยราชสมบัติใหญอัน
เปนทิพยในโลก ไดเสวยราชสมบัติใหญของ
พระเจาจักรพรรดิ ก็มากครั้ง
เราเกิดแตในสองภพ คือ ในเทวดาและ
มนุษย ไมรูจักคติอื่น นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี.
เราเกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริย
และสกุลพราหมณ หาเกิดในสกุลที่ต่ําทรามไม
นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี
ก็ในภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเปนโอรส
ของพระเจาพิมพิสาร ในพระนครราชคฤหอัน
อุดม มีนามวา อภัย
เราไปสูอํานาจของบาปมิตร สมาคมกับ
นิครนถ อันนิครนถนาฏบุตรสงไป จึงไดเฝา
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราทูลถามปญหาอัน
ละเอียดสุขุม ไดสดับการฟงพยากรณอยางสูงแลว
จึงบวช ไมนาน ก็ไดบรรลุพระอรหัต
เราเปนผูกลาวสดุดีพระชินวรเจาทุกเมื่อ
เพราะกรรมนั้น เราจึงเปนผูมีรางกายและปากมี
กลิ่นหอม เปนผูเพียบพรอมดวยความสุข
เพราะกรรมนั้นสงผลให เราจึงเปนคน
มีปญญากลา มีปญญาราเริง มีปญญาเร็ว มี
ปญญามาก และปฏิภาณอันวิจิตร
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เราเปนผูมีจิตเลื่อมใส กลาวสดุดีพระสยัมภู ผูไมมใี ครเสมอเหมือน พระนามวา
ปทุมุตตระ เพราะผลของกรรมนั้น เราจึงไมไป
อบายภูมิถึงแสนกัป
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานอภยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอภยเถราปทาน
๕๔๗. อรรถกถาอภยเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๗ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานอภยเถระ มีเริ่มตนวา ปทุมตุ ฺตโร นาม
ชิโน ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระชินวรพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอัน
มากในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ได
บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในหังสวดีนคร. ทานไดเจริญวัยแลว เปนผู
เลาเรียนจนจบเวทางคศาสตร เปนผูฉลาดในลัทธิสมัยของตนและของ
ผูอื่น วันหนึ่งไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว มีใจเลือ่ มใส กลาว
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ชมพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลาย. ทานดํารงอยูในมนุษยโลกนั้นจน
ตลอดอายุ ไดทําบุญทั้งหลายไว จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปบังเกิดใน
เทวโลก ทองเที่ยวไปมาเฉพาะแตในสุคติภพเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดบังเกิดเปนพระราชโอรสของพระเจาพิมพิสาร ในกรุงราชคฤห พระราชบิดาและพระราชมารดาไดทรงขนานพระนามพระราชโอรสนั้นวา อภยกุมาร.
พระราชกุมารนั้น พอไดเจริญวัยแลว ก็ไดเปนผูคุนเคยกับพวกนิครนถทองเที่ยวไปดวยกัน วันหนึง่ ถูกนิครนถนาฎบุตร สงไปเฝาพระศาสดาเพื่อยก
วาทะขึ้นกลาวแยง ไดทลู ถามปญหาอันสุขุมละเอียด ไดฟงคําพยากรณอัน
ละเอียดแลว มีความเลื่อมใส บวชในสํานักของพระศาสดา ไดสงญาณไปตาม
ลําดับกัมมัฏฐานแลว ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต.
ทานครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ระลึกถึงบุรพกรรมของตนได เกิด
ความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล
กอนจึงกลาวคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังนี้. คํานั้นทั้งหมด มี
เนื้อความพอจะกําหนดไดโดยงายเลยทีเดียวแล.
จบอรรถกถาอภยเถราปทาน
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โลมสติยเถราปทานที่ ๘ (๕๔๘)
วาดวยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ

๑

[๑๓๘] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ผูเปน (เผาพันธุ) พรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ ไดเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว.
ครั้งนั้น เราและสหายชื่อวา จันทนะ
ไดบรรพชาในพระศาสนา บําเพ็ญกิจพระศาสนา
ที่ทายรานตลาด.
จุติจากอัตภาพนั้นแลว เขาถึงสวรรค
ชั้นดุสติ ทั้งสองคน ครอบงําเทพบุตรที่เหลือใน
ดุสิตนั้น ดวยการฟอน การขับ การประโคม
และดวยองค ๑๐ มีรูปเปนตนอันเปนทิพย อยู
เสวยมหันตสุขตราบเทาสิ้นอายุ
จุติจากดุสิตนั้นแลว จันทนเทพบุตรเขา
ถึงสวรรคชั้นดาวดึงส สวนเราเกิดเปนโอรสของ
เจาศากยะในพระนครกบิลพัสดุ.
ในคราวที่พระศาสดาผูนายกของโลก อัน
พระอุทายีเถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัสดุ
เพื่อจะทรงอนุเคราะหเจาศากยะ.
๑.ในบางสูตรเปนพระโลมสกังคิยเถระ.
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ครั้งนั้น พวกเจาศากยะมีมานะจัด ไม
รูจักคุณของพระพุทธเจา เปนคนกระดางเพราะ
ชาติ ไมเอื้อเฟอ ไมนอบนอมพระสัมพุทธเจา
พระพิชติ มารผูเปนมุนี ทรงทราบความ
ดําริของเจาศากยะเหลานั้น จึงไดเสด็จจงกรมใน
อากาศ ยังธุลีพระบาทใหตกลง เหมือนเมฆยังฝน
ใหตกลงแลวเหมือนเปลวไฟลุกโพรงอยูฉะนั้น
ทรงแสดงพระรูปที่ไมกระสับกระสาย
แลวทรงหายไปเสียอีก แมพระองคเดียวก็เปน
มากองคได แลวกลับเปนพระองคเดียวอีก.
ทรงแสดงความมืดและแสงสวาง ทรง
ทําปาฏิหาริยมากมาย ทรงปราบพวกพระญาติใหหมดมานะ
ขณะนั้นเองมหาเมฆอันตั้งขึ้นในทวีปทั้ง
๔ ยังฝนใหตกลงแลว ก็ในครั้งนั้น พระพุทธเจา
ไดตรัสเทศนาเวสสันดรชาดก
คราวนั้น กษัตริยเหลานั้นทุก ๆ พระองค กําจัดความเมาอันเกิดจากชาติไดแลว ถึง
พระพุทธเจาวาเปนสรณะ ในกาลนั้น พระเจา
สุทโธทนะไดตรัสวา
ขาแตพระองคผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน
มีจักษุโดยรอบ ครั้งนี้เปนครั้งที่ ๓ ที่หมอมฉัน
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ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค ก็ใน
ครั้งพระองคประสูติ แผนดินไหว หมอมฉันก็
ไดถวายบังคม และครั้งที่เงาไมหวาไมเอนเอียง
หมอมฉันก็ไดถวายบังคมพระองค
ครั้งนั้น เราเห็นพุทธนุภาพนั้นแลว
เปนผูอศั จรรยใจจึงไดบรรพชา เปนคนบูชา
มารดา จึงไดอาศัยอยูในพระนครกบิลพัสดุนั่น
เอง
ครั้งนั้น จันทนเทพบุตรไดเขามาหาเรา
แลว ถามถึงนัยแหงผูมีราตรีเดียวเจริญทั้งยอและ
พิสดาร
ครั้งนั้น เราอันจันทนเทพบุตรตักเตือน
แลวเขาไปเฝาพระศาสดาผูนําของนรชน ไดสดับ
ภัทเทกรัตตสูตร เปนผูสลดใจ รักใครปา
ไดบอกลามารดาวา จักอยูในปาแตผูเดียว
เมื่อถูกมารดาทานปรามวา ทานเปนคนละเอียด
ออน
เราไดตอบวา เราจักทําหญาคา หญาเลา
แฝก หญาปลอง หญามุงกระตาย ใหแหลก
ละเอียดทั้งหมดดวยอก พอกพูนวิเวก
ครั้งนั้น เราไดเขาปา นึกถึงคําสอนของ
พระพิชติ มาร คือ ภัทเทกรัตตสูตร ไดบรรลุ
พระอรหัตแลว
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ผูมีปญญาไมควรคํานึงถึงสิ่งที่ลวงไปแลว
ไมควรมุงหวังสิ่งที่ยังมาไมถึง สิ่งใด ที่ลวงไป
แลว สิ่งนัน้ ก็ละไปแลว และสิ่งใดที่ยังมาไม
ถึง สิ่งนั้นก็ยังไมถึง
ก็บุคคลไดเห็นแจงธรรมที่เกิดขึน้ เฉพาะ
หนา ในที่นั้น ๆ ไมงอนแงน ไมคลอนแคลน
บุคคลนั้นมารองแจงธรรมนั้นแลว ควรเจริญธรรม
นั้นไวเนือง ๆ
ความเพียร ควรทําเสียในวันนี้แหละ
เพราะใครเลา จะพึงรูวาความตายจะมีในวันพรุงนี้
การผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผูมเี สนาใหญนั้น
ยอมไมมีเลย
มุนีผูสงบระงับ ยอมกลาวสรรเสริญ
บุคคลผูมีธรรมเปนเครือ่ งอยู มีความเพียรเผากิเลส
ไมเกียจครานทั้งกลางวันและกลางคืนอยางนี้นั้น
แลวา ผูมรี าตรีเดียวเจริญ ดังนี้แลวไดบรรลุ
อรหัต
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระโลมสติยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบโลมสติยเถราปทาน
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๕๔๘. อรรถกถาโลมกังคิยเถราปทาน

๑

พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๘ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระโลมสกังคิยเถระ อันมีคําเริ่มตนวา อิมมฺหิ
ภทฺทเก กปฺเป ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ ทานไดบังเกิดใน
ตระกูลพราหมณไดมีศรัทธาเลื่อมใสแลว. อีกคนหนึ่งชื่อวา จันทนะ ไดเปน
สหายของเขา, พวกเขาทั้งสองคน ไดฟงพระธรรมเทศนาในสํานักของพระศาสดาแลว มีใจเลื่อมใสบวชแลว ไดรักษาศีลจนตลอดชีวิต ไดเสวยทิพยสุข
จนตลอดพุทธันดรหนึ่งแลว. ทั้งสองคนนั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ คนหนึ่ง
ไดมาบังเกิดในตระกูลสักยะ อีกคนหนึ่ง ที่มีชื่อวา จันทนะ ไดบังเกิดเปน
เทพบุตรอยูในภพดาวดึงส. ลําดับนั้น ทานไดมอบเห็นอิทธิปาฏิหาริยฝน
โบกขรพรรษที่พระผูมีพระภาคเจาอันพระกาฬุทายีผูเลื่อมใสในสักยะตระกูล
กราบทูลใหทรงยินดีแลว ทรงกระทําการขมมานะของพวกเจาสักยะ แสดง
พระ.ธรรมคือเวสสันดรชาดกแลว มีใจเลื่อมใสบวชแลว ไดฟงพระธรรม
เทศนาภัทเทกรัตตสูตร ที่ตรัสไวแลวในมัชฌิมนิกาย อยูในปา อนุสรณถึง
เทศนาคําสั่งสอนในภัทเทกรัตตสูตรแลว สงญาณไปตามลําดับของเทศนานั้น
ตั้งใจบําเพ็ญกัมมัฏฐาน ไดบรรลุพระอรหัตแลว.
ครั้นทานไดบรรลุพระอรหัตแลว ระลึกถึงบุรพกรรมของตนเกิด
ความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล
๑. บาลีวา โลมสติเถราปทาน.
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กอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป ดังนี้. คําวา กัป ในคําวา
กปฺเป นั้นมี ๔ อยางเทานั้นคือ สารกัป วรกัป มัณฑกัป และภัททกัป. ใน
บรรดากัปทัง้ ๔ อยางนั้น พระพุทธเขาพระองคเดียว ทรงอุบัติขึ้นในกัปใด
กัปนี้ชื่อวา สารกัป, พระพุทธเจา ๒ พระองคหรือ ๓ พระองค ทรงอุบัติขึ้น
ในกัปใด กัปนี้ชื่อวา วรกัป. พระพุทธเจา ๔ พระองคทรงอุบัติขึ้นในกัปใด
กัปนี้ชื่อวา มัณฑกัป. พระพุทะเจา พระองคทรงอุบัติขึ้นในกัปใด กัปนี้
ชื่อวา ภัททกัป. แตในที่อื่นทานกลาวกัปไว ๕ อยาง อยางคือ:กัปมี ๕ อยางคือ สารกัป มัณฑกัป สารมัณฑกัป วรกัป และภัททกัป. พระผูนําโลก
ยอมทรงอุบัติขึ้น ในบรรดากัปทั้ง ๕ อยางเหลานี้
ตามลําดับคือ:พระพุทธเจา ๑ พระองค ทรงอุบัติขึ้น
ในสารกัป พระพุทธเจา ๒ พระองค ทรงอุบัติ
ขึ้นในสารมัณฑกัป พระพุทธเจา ๓ พระองค ทรง
อุบัติขึ้นในสารมัณฑกัป พระพุทธเจา ๔ พระองค ทรงอุบัติขึ้นในวรกัป พระพุทธเจา ๕
พระองค ทรงอุบัติขึ้นในภัททกัป.
บรรดากัปเหลานั้น กัปนี้ไดมีชอื่ วา ภัททกัป เพราะประดับไปดวย
พระพุทธเจา ๕ พระองค คือ พระกกุสนั ธพุทธเจา พระโกนาคมนพุทธเจา
พระกัสสปพุทธเจา พระโคดมพุทธเจา และพระเมตเตยยพุทธเจา. เชื่อม
ความวา เพราะฉะนั้น พระกัสสปพุทธเจาผูนําโลก ทรงอุบัติขึ้นแลวใน
ภัททกกัปนี้. คําที่เหลือ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาโลมสกังคิยเถราปทาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 402

วนวัจฉเถราปทานที่ ๙ (๕๔๙)
วาดวยบุพจริยาของพระวนวัจฉเถระ
[๑๓๙] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจา
มีพระนามวา กัสสปะ ผูเปนพงศพันธุของพรหม
ทรงพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย
ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น เราบวชในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนั้น ประพฤติพรหมจรรยตราบเทา
สิ้นชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแลว
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้นและเพราะการตั้ง
เจตนจํานงไว เราละรางมนุษยนั้นแลวไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
จุติจากนั้นแลว ไดเปนนกพิราบอยูใน
ปา ภิกษุผูสมบูรณดวยคุณ ยินดีในฌานทุกเมื่อ
อาศัยอยูในปานั้น
ทานเปนผูมีจิตเมตตาประกอบดวยกรุณา
มีหนาเบิกบานทุกเมื่อ วางเฉย มีความเพียรมาก
ฉลาดในอัปปมัญญา
มีความดําริปราศจากนิวรณ มีอธั ยาศัย
ใครประโยชนแกสรรพสัตว โดยไมนาน เรา
คุนเคยในพระสาวกของพระสุคตนั้น
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เมื่อเราเขาไปจับอยูแทบเทาของทานผูนั่ง
อยูใ นอาศรม ณ ครั้งนั้น บางครั้งทานก็ใหเหยื่อ
บางครัง้ ทานก็แสดงธรรมเทศนา
ครั้งนั้น เราเขาไปหาทานผูเปนโอรส
ของพระพิชิตมารดวยความรักอันไพบูลย จุติจาก
อัตภาพนั้นแลวไดไปสวรรค ปานดังจากที่อยู
แลวกลับไปเรือนของตัว ฉะนั้น
เราจุติจากสวรรคแลว เกิดในมนุษยดวย
บุญกรรม ไดละทิ้งเรือนออกบวชโดยมาก เรา
เปนสมณะ ดาบส พราหมณ ปริพาชกอยูในปา
กวารอยชาติ
ก็ในภพสุดทายในบัดนี้เราหยั่งลงสูครรภ
ภรรยาของพราหมณวัจฉโคตร ในพระนครกบิลพัสดุ อันนารื่นรมย
เมื่อเรายังอยูในครรภของมารดา มารดา
ของเราแพทองในเวลาที่เราใกลจะคลอด ทานตัด
สินใจเพื่อจะอยูในปา
จากนั้น มารดาของเราไดคลอดเราภายใน
ปาอันนารื่นรมย เมือ่ เราออกจากครรภมารดา
ชนทั้งหลายเอาผากาสวะรองรับเรา
ในขณะนั้น พระสิทธัตถราชกุมารผูเปน
ธงชัยของสักยวงศ ก็ประสูติ เราเปนสหายรัก
สนิทชิดชอบของพระองค
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เมื่อพระองคละยศใหญ เสด็จออก
มหาภิเนษกรมณเพือ่ สาระประโยชนแกสัตว แม
เราก็บวชแลวเขาสูปาหิมพานต
เราพบทานพระกัสสปะ ผูอยูปา นาสรรเสริญบอกกลาวธุดงค จึงไดสดับขาววา พระพิชิตมารเสด็จอุบัติขึ้นแลว ก็ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนสารถีฝกนระ
พระองคไดทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ประกาศประโยชนทุกประการแกเรา ตอนั้น เรา
ก็ไดบวชแลวเขาไปปาตามเดิม เมื่อเราอยูในปา
นั้น เปนผูไมประมาท ก็ไดเห็นอภิญญา ๖ โอ
เราเปนผูมีลาภอันไดดีแลว เปนผูอันพระศาสดา
ผูเปนกัลยาณมิตรทรงอนุเคราะหแลว
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
ของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระวนวัจฉเถระไดภาษิตเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบวนวัจฉเถราปทาน
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๕๔๙. อรรถกถาวนวัจฉเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๙ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระวนวัจฉเถระ คําเริ่มตนวา อิมมฺหิ ภทฺทเก
กปฺเป ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ ทานไดบังเกิดใน
เรือนอันมีสกุล บรรลุนติ ิภาวะแลว ไดสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดา
เกิดศรัทธาบวชแลว ประพฤติพรหมจรรยไดอยางบริสุทธิ์ จุตจิ ากอัตภาพนั้น
แลว ไปบังเกิดในเทวโลก จุติจากเทวโลกนั้น ไปบังเกิดในกําเนิดนกพิราบ
อยูใกลพวกภิกษุผูอยูในปา. เขามีเมตตาจิตในหมูภิกษุเหลานั้น ไดฟงธรรม
จุติจากอัตภาพนั้น ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกรุงกบิลพัสดุ. ในเวลาที่เขาอยูในทองของ
มารดานั่นแหละ มารดาไดเกิดการแพทอง เพื่อจะอยูในปา และเพื่อคลอด
ในปา. การออกจากครรภไดมีแกมารดาผูอยูในปา ตามอํานาจแหงความ
ปรารถนานั้นแลว. และพวกญาติไดเอาทอนผารับเขาผูคลอดออกจากครรภ
แลว. เวลานั้นเปนเวลาที่พระโพธิสัตวก็ไดทรงอุบัติขึ้นแลว. พระราชา ทรงมี
รับสั่งใหพวกคนนําเด็กนั้นมาแลว เลี้ยงไวรวมกับพระโพธิสัตว ลําดับนั้น
พระโพธิสัตว เสด็จออกสูพระมหาภิเนษกรมณ ผนวชแลว ทรงบําเพ็ญ
ทุกกรกิรยิ าตลอดเวลา ๖ ป เมื่อเปนพระพุทธเจาแลว. นายวนวัจฉะนั้น ไป
หาพระมหากัสสปะเลื่อมใสแลวในโอวาของทาน ไดทราบจากสํานักของทาน
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วาพระพุทธเจาทรงอุบัติแลว จึงไปเฝาพระศาสดา ไดฟงธรรมแลวจึงบวช
ไมนานนัก ก็ไดเปนพระอรหันตพรอมดวยอภิญญา ๖.
ทานบรรลุพระอรหันตแลว ระลึกถึงบุรพกรรมของตน ไดเกิดความ
โสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน
จึงกลาวคําเริ่มตนวา อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น ใน
บทวา พฺรหฺมพนฺธุ มหายโส นี้ไดแก เปนพวกพองคือญาติของพวก
พราหมณ พึงทราบวา ในเมื่อควรจะกลาววา พฺราหฺมณพนฺธุ แตทานไดกลาว
ไววา พฺรหฺมพนฺธุ ก็เพื่อความสะดวกแกการประพันธคาถา. ชื่อวา มหายโส
เพราะมียศแผปกคลุมไปในโลกทั้ง ๓ คําที่เหลือทั้งหมด มีเนื้อความพอที่จะ
กําหนดไดโดยงายทีเดียวแล
จบอรรถกถาวนวัจฉเถราปทาน
จูฬสุคันธเถราปทานที่ ๑๐ (๕๕๐)
[๑๔๐] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวา กัสสปะผูเปนพงศพันธพรหม ทรงพระยศ
ใหญประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย ไดเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว
พระองคสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ มี
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ มีพระรัศมีลอมรอบขางละวา ประกอบดวยขายรัศมี
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ทรงยังสัตวใหยินดีไดเหมือนพระจันทร
แผดแสงเหมือนพระอาทิตย ทําใหเยือกเย็น
เหมือนเมฆ เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาคร
มีศีลเหมือนแผนดิน มีสมาธิเหมือนขุน
เขาหิมวันต มีปญญาเหมือนอากาศ ไมของเหมือน
กับลมฉะนั้น
ครั้งนัน้ เราเกิดในสกุลใหญ มีทรัพยและ
ธัญญาหารมากมาย เปนที่สั่งสมแหงรัตนะตาง ๆ
ในพระนครพาราณสี
เราไดเขาไปเฝาพระองคผูเปนนายกของ
โลก ซึง่ ประทับนั่งอยูกับบริวารมากมาย ไดสดับ
อมตธรรมอันนํามาซึ่งความยินดีแหงจิต
พระพุทธองคทรงพระมหาปุรสิ ลักษณะ
๓๒ ประการ มีนักษัตรฤกษดีเหมือนพระจันทร
ทรงสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ บานเหมือนตน
พระยารัง
อันขายคือพระรัศมีแวดวง มีพระรัศมี
รุงเรืองเหมือนภูเขาทอง มีพระรัศมีลอมรอบ
ดานละวา มีรัศมีนบั ดวยรอยเหมือนอาทิตย
มีพระพักตรเหมือนทองคําเปนพระพิชิต
มารผูประเสริฐ เปนเหมือนภูเขาอันใหเกิดความ
ยินดี มีพระหฤทัยเต็มดวยพระกรุณา มีพระ-
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คุณปานดังสาคร มีพระเกียรติปรากฏแกโลก
เหมือนเขาสิเนรุซึ่งเปนภูเขาสูงสุด มีพระยศ เปน
ที่ปลื้มใจ เปนผูประกอบดวยปญญาเชนเดียวกับ
อากาศ เปนนักปราชญ
มีพระทัยไมของในที่ทั้งปวงเหมือนลม
เปนผูนํา เปนที่พึ่งของสรรพสัตวเหมือนแผนดิน
เปนมุนพี ระองคที่ ๗
อันโลกไมเขาไปฉาบทาได เหมือนปทุม
ไมติดน้าํ ฉะนั้น เปนผูเชนกับกองไฟ เผาทําลาย
พวกมีวาทะผิด
พระองคเปนเสมือนยาบําบัดโรค ทําให
ยาพิษคือกิเลสพินาศ ประดับดวยกลิ่นคือคุณ
เหมือนภูเขาคันธมาทน
เปนนักปราชญที่เปนบอเกิดของคุณ ดุจ
ดังสาครเปนบอเกิดแหงรัตนะทั้งหลาย ฉะนัน้
และเปนเหมือนมาสินธพอาชาไนย เปนผูนําออก
ซึ่งมลทินคือกิเลส
ทรงย่าํ ยีมารและเสนามารเสียได เหมือน
นายทหารใหญผูมีชยั โดยเด็ดขาด ทรงเปนใหญ
เพราะรัตนะคือโพชฌงคเหมือนพระเจาจักรพรรดิ
ฉะนั้น
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ทรงเปนผูเยียวยาพยาธิคือโทสะเหมือนกับหมอ
ใหญ ทรงเปนศัลยแพทยผาฝมือคือทิฏฐิ เหมือน
ศัลยแพทยผูประเสริฐสุด
ครั้งนั้น พระองคทรงสองโลกใหโชติชวง
อันมนุษยและทวยเทพ สักการะเปนดัง พระอาทิตย
สองแสงสวางใหแกนรชน ฉะนัน้ ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาในบริษัททั้งหลาย
พระองคทรงพร่ําสอนอยางนี้วา บุคคลจะ
มีโภคทรัพยมากได เพราะใหทาน จะเขาถึงสุคติ
ไดเพราะศีล จะดับกิเลสได เพราะภาวนา ดังนี้
บริษัททั้งหลายฟงเทศนานั้นอันใหเกิด
ความแชมชื่นมาก ไพเราะทั้งเบื้องตนทามกลาง
และที่สดุ มีรสใหญ ประหนึ่งน้ําอมฤต เราได
สดับพระธรรมเทศนาของพระพิชิตมาร จึงถึง
พระสุคตเจาสรณะ นอบนอมตราบเทาสิ้นชีวิต
ครั้งนั้น เรานั้นไดเอาของหอมมีชาติ ๔
ทาพื้นพระคันธกุฎีของพระมหามุนีเดือนหนึ่ง ๘
วัน โดยตั้งปณิธานใหสรีระที่ปราศจากกลิ่นหอม
ใหมีกลิน่ หอม ครั้งนั้น พระพิชติ มารไดตรัส
พยากรณเราผูจะไดมีกลิ่นหอมวา
นระใดเอาของหอมทาพื้นพระคันธกุฎี
คราวเดียว ดวยผลของกรรมนัน้ นระนี้เกิดใน
ชาติใด ๆ จักเปนผูมตี ัวหอมทุกชาติไป จักเปน
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ผูเจริญดวยกลิ่นคือคุณ จักเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน
เพราะกรรมที่ทําไวดีแลว และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุล
อันมั่งคั่ง เมื่อเรายังอยูในครรภมารดา มารดา
เปนหญิงมีกลิ่นตัวหอม
และในเวลาที่เราคลอดจากครรภมารดา
นั้น พระนครสาวัตถีหอมฟุงเหมือนกับถูกอบดวย
กลิ่นตัวหอมทุกอยาง
ขณะนัน้ ฝนดอกไมอันหอมหวล กลิ่น
ทิพยอนั นารื่นรมยใจ และธูปมีคามาก หอมฟุง
ไป
เราเกิดในเรือนหลังใด เรือนหลังนั้น
เทวดาไดเอาธูปและดอกไมลวนแตมีกลิ่นหอม
และเครือ่ งหอมมาอบ
ก็ในเวลาที่เรายังเยาว ตั้งอยูในปฐมวัย
พระศาสดาผูเปนสารถีฝกนระ ทรงแนะนําบริษัท
ของพระองคที่เหลือแลว
เสด็จมายังพระนครสาวัตถี พรอมดวย
พระภิกษุสงฆเหลานั้นทั้งหมด ครั้งนั้น เราได
พบพุทธานุภาพจึงออกบวช
เราเจริญธรรม ๔ ประการ คือ ศีล สมาธิ
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ปญญา และวิมุตติอันยอดเยี่ยม แลวบรรลุธรรม
เปนที่สิ้นอาสวะ
ในคราวที่เราออกบวช ในคราวที่เราเปน
พระอรหันต และในคราวที่เราจักนิพพาน ไดมี
ฝนมีกลิ่นหอมตกลงมา
ก็กลิ่นสรีระอันประเสริฐสุดของเรา
ครอบงําจันทนอันมีคา ดอกจําปาและดอกอุบล
เสีย และเราไปในที่ใด ๆ ก็ยอมจะขมขี่กลิ่น
เหลานี้เสียโดยประการทั้งปวง ฟุงไปเชนนั้น
เหมือนกัน
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้น
ไดหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือก
แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
การที่เราไดมายังสํานักของพระพุทธเจา
ของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ
แลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทํา
เสร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข
๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระจูฬสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบจูฬสุคันธเถราปทาน
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๕๕๐. อรรถกถาจูฬสุคันธเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑๐ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระจูฬสุคันธเถระ อันมีคําเริ่มตนวา อิมมฺหิ ภทฺทเก
กปฺเป ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคดูกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ ทานไดบังเกิดใน
ตระกูลซึ่งสมบูรณดวยสมบัติ ในกรุงพาราณสี บรรลุนิติภาวะแลว ไดฟง
ธรรมในสํานักของพระศาสดาแลว นมัสการอยูท ุกเมื่อ ถวายมหาทาน นํา
เอาของหอมโดยชาติ ๔ อยาง ฉาบไลพระคันธกุฎีพระผูมีพระภาคเจาเดือน
ละ ๗ ครั้ง. เขาไดสงความปรารถนาไววา ขอใหกลิ่นหอมอยางดียิ่ง จง
บังเกิดแกสรีระของขาพระองคในสถานที่ที่ไดเกิดแลวเกิดแลวเถิด. พระผูมี
พระภาคเจา ไดตรัสพยากรณกะเขาแลว. เขาดํารงอยูในตลอดอายุ บําเพ็ญ
บุญไวเปนอันมาก จุติจากอัตภาพนั้นไปบังเกิดในเทวโลก กระทํากลิ่นสรีระ
ใหหอมฟุงทั่วกามาวจรโลก จึงไดปรากฏชื่อวา สุคันธเทวบุตร. เทพบุตร
นั้น ไดเสวยสมบัติเทวโลกแลว จุติจากอัตภาพนั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ได
บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากมาย. ดวยกลิ่นแหงสรีระของมารดาเขา เรือน
ทั้งสิ้นและพระนครทั้งสิ้น ไดมีกลิ่นหอมเปนอันเดียวกัน. ในขณะเขาเกิดแลว
สาวัตถีนครทั้งสิ้น ไดเปนคลายกับผอบของหอม. ดวยเหตุนั้น มารดาบิดา
จึงไดตั้งชื่อเขาวา สุคันธะ. เขาไดถึงความเจริญวัยแลว. ในคราวนั้นพระ๑

๑. กลิ่นหญาฝรั่น กลิ่นกฤษณา กลิ่นกํายาน กลิ่นบุปผชาติ กลิ่น ๔ อยางนี้ เรียกวา จตุชาติ
คันธะ หรือเรียกวา จตุชาติสุคันธะ.
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ศาสดาไดเสด็จถึงสาวัตถี ไดทรงรับพระเชตวันมหาวิหาร. นายสุคันธะนั้น
เห็นพระศาสดาพระองคนั้นแลว มีใจเลื่อมใส บวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔. ตั้งแตวันที่
ทานเกิดขึ้นจนถึงปรินิพพาน ในระหวางนี้ กลิน่ หอมเทานั้นฟุงตลบไปใน
ที่ทั้งหลายเชนที่นอนและที่ยืนเปนตน. แมพวกเทวดาก็ยังโปรดจุณทิพยและ
ดอกไมหอมทิพยลงถวาย.
ก็พระเถระนั้น ครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว ระลึกถึงบุรพกรรมของ
ตน เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมา
แลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา อิมมฺหิ ภทฺทเก กปฺเป ดังนี้. คํานั้น
ทั้งหมดมีเนื้อความพอที่จะกําหนดไดโดยงายทีเดียว เพราะมีนัยดังที่ไดกลาว
ไวแลวในหนหลัง และเพราะมีเนื้อความงาย. ความตางกันแหงบุญและความ
ตางกันแหงชื่ออยางเดียวเทานั้นเปนความแปลกกันแล.
จบอรรถกถาจูฬสุคันธเถราปทาน
จบอรรถกถาภัททิยวรรคที่ ๕๕
รวมอปทานที่มีในวรรคที่ คือ
๑. ลกุณกฏภัททิยเถราปทาน ๒. กังขาเรวตเถราปทาน ๓. สีวลีเถราปทาน ๔. วังคีสเถราปทาน ๕. นันทกเถราปทาน ๖. กาฬุทายี
เถราปทาน ๗. อภยเถราปทาน ๘. โลมสติยเถราปทาน ๙. วนวัจฉเถราทาน ๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน และในวรรคนี้มีคาถา ๓๑๖ คาถา.
จบภัททิยวรรคที่ ๕๕
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รวมวรรค
๑. กณิการวรรค ๒. ผลทายกวรรค ๓. ติณทายกวรรค ๔. กัจจายนวรรค ๕. ภัททิยวรรค
บัณฑิตคํานวณคาถาไวแผนกหนึ่ง รวมได ๙๘๔ คาถา และประกาศ
อปทานรวมได ๕๕๐ อปทาน พรอมกับอุทานคาถา มีคาถา รวม ๖,๒๑๘
คาถา.
จบพุทธาปทาน ปจเจกพุทธาปทาน และเถราปทานตั้งแตเทานี้
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ยสวรรคที่ ๕๖

๑

ยสเถราปทานที่ ๑ (๕๕๑)
วาดวยบุพจริยาของพระยสเถระ
[๑๔๑] ครั้งเมื่อขาพเจาเกิดเปนพญานาค
ไดนําพระพุทธเจา พระนามวา สุเมธะ พรอม
ดวยพระภิกษุสงฆผดู ําลงสูมหาสมุทร สูภาคพื้นที่
อยูข องขาพเจา อันสําเร็จดวยการเนรมิตเปนอยาง
ดี มีสระโบกขรณี ที่เนรมิตเปนอยางดี มีเสียง
นกจากพรากร่ํารองขับกลอมอยู.
ภพที่อยูนั้น มุงบังดวยดอกมณฑารพ
ดวยดอกปทุมและดอกอุบล นที ก็ไหลผานไปใน
ที่นั้น ๆ มีทาขึ้นลงเปนที่รื่นรมยใจ.
คลาคล่าํ ไปดวยหมูปลาและเตา หมูนก
นานาพันธุ ก็โบยบินอยูเบื้องบน นกยูงและนก
กะเรียนก็รอนรอง นกดุเหวาก็ร่ํารองซองสําเนียง
เสนาะ.
นกเขา นกคับแค นกจากพราก นก
เปดน้ํา นกกะทา นกสาลิกา นกกะปูด นก
ออกก็มอี ยูในที่นั้น.
๑. วรรคนี้ในบาลีไทย ขาดหายไป แตของฉบับภาษาอืน่ และอรรถกถา จึงนํามาเพิม่
ใหครบ พรอมทั้งเพิ่มเลขขอตอจากขอ ๑๔๐ ไปตามลําดับ
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หมูห งส และนกกระเรียน สงเสียงรอง
ดัง นกแสกสีน้ําตาลก็มีมาก ภพที่อยูนั้น สมบูรณ
ดวยรัตนะทั้งประการ เชนแกวมณี แกวมุกดา
และแลวประพาฬ.
ตนไมเลา ก็สําเร็จดวยทองทั้งสิ้น ลําตน
ตางก็โอนเอนไปมา สองแสงแวววาวทั้งวันทั้งคืน
ภพที่อยูมีทุกสิ่งตลอดกาล.
มีนักดนตรีหญิงหกหมื่น ขับกลอมทั้ง
เย็นทั้งเชา มีสตรีหนึ่งหมื่นหกพันนาง แวดลอม
บํารุงเราตลอดการ.
ขาพเจามีจิตเลื่อมใส มีใจเปนสุข ถวาย
บังคมพระพุทธเจา พระนามวา สุเมธะ ผูเปน
นายกของโลกผูมีพระยศใหญนนั้ ในกาลที่พระองคเสด็จออกจากภพของขาพเจา.
ครั้นขาพเจาถวายบังคมพระสัมพุทธเจา
แลว ทูลนิมนตพระองค พรอมดวยภิกษุสงฆ
พระสุเมธพุทธเจาผูจอมปราชญ ผูเปนนายกของ
โลก พระองคนั้น ทรงรับนิมนตแลว.
ครั้นแลว ทรงแสดงธรรมถลาแกขาพเจา ขาพเจาไดสงพระมหามุนีเสด็จกลับแลว
ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว จึงกลับเขาสูภพ
ของขาพเจา.
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ขาพเจา บอกกับบริวารชนทั้งหมดที่
กําลังประชุมกันอยู ณ ที่นั้นวา ในเวลาเชาวัน
รุงขึ้น พระพุทธเจาจักเสด็จมายังภพของเรา.
พวกเราเหลาใด ทั้งทีอ่ ยูในสํานักของ
พระองคแมพวกเราเหลานั้น ไมใชจะไดลาภโดย
งายนัก จึงพวกเราจักบูชาพระพุทธเจา ผูประเสริฐ ผูเ ปนพระศาสดา.
เมื่อเรา จัดตั้งภัตตาหารและน้ําฉันเสร็จ
แลว จึงไปกราบทูลภัตกาล พระพุทธเจา ผูเปน
นายกของโลกพรอมดวยพระภิกษุสงฆผูชํานาญ
ในฤทธิจ์ ํานวนหนึ่งแสนรูป จะเสด็จเขามาแลว.
ขาพเจาไดทําการตอนรับพระองค ดวย
การประโคมดวยดนตรีเครื่องหา พระองค ผูเปน
บุรุษสูงสุด ประทับนั่งบนตั่งอันสําเร็จดวยทองคํา
ลวน.
ไดมีการมุงบังในเบือ้ งบน ครั้งนั้น
อาสนะสําเร็จดวยทองทั้งนั้น พัดวีชนี ก็พัด
โบกพระองคผูไมมีใครยิ่งกวา พรอมดวยพระภิกษุสงฆ.
ไดอังคาส พระพุทธองค พรอมดวย
พระภิกษุสงฆ ใหอมิ่ หนํา ดวยขาวและน้ําอัน
เพียงพอ แลวไดถวายคูผาแดพระองค และพระภิกษุสงฆองคละคู.
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พระสุเมธพุทธเจา พระองคนั้น ผูควร
รับเครือ่ งบูชา ประทับนั่งในทามกลางพระภิกษุ
สงฆแลว จะตรัสพระดํารัส จึงตรัสพระคาถา
เหลานี้ วา
บุคคลใด อังคาสเราดวยขาวและน้ํา ให
เราเหลานี้ทั้งหมดอิ่มพอแลว เราจะสรรเสริญผูนั้น
พวกทานจงฟงเรากลาวเถิด.
ตลอดกาล ๑,๘๐๐ กัป ผูนั้น จักชื่นชม
ยินดีอยูใ นเทวโลก จักชื่นชมอยูในความเปน
พระราชา ๑,๐๐๐ ครั้ง แลวจักเปนพระเจาจักรพรรดิ.
เมื่ออุบัติในกําเนิดใด ก็อุบัติแตในกําเนิด
เทวดาและมนุษยเทานั้น เครื่องมุงบังอันสําเร็จ
ดวยทองลวน ก็จักกัน้ อยูเบื้องบนเขา.
ในกัปที่สามหมื่น พระมหาบุรษุ พระนามวา โคตมะ โดยพระโคตร จักทรงสมภพใน
พระราชวงศแหงพระเจาโอกกากราช จักเปน
พระศาสดาในโลก.
เขาจักเปนทายาทในธรรมของพระองค
จักเปนพระโอรส โดยธรรมเนรมิต เพราะกําหนด
รูอาสวะทั้งสิ้นแลว จักเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน.
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เมื่อเขานั่งในทามกลางพระภิกษุสงฆ
เขาจักบรรลือสีหนาท มนุษยทั้งหลาย จักสราง
ฉัตรเบือ้ งบนจิตกาธารแลวฌาปนกิจบนจิตการธาร
ภายใตฉัตร.
สามัญผลเกิดขึ้นแกขาพเจาโดยลําดับ
บรรดากิเลสทั้งหลาย ขาพเจาไดเผาหมดสิ้นแลว
เมื่ออยูในเรือนยอด หรือโคนตนไม ขาพเจาก็
ไมมีความหวาดกลัวเลย.
ในกัปที่สามหมื่น ขาพเจา ไดถวาย
ทานใดไวในกาลนั้น เพราะทานนั้นในกาลนี้
ขาพเจามิไดรูจักทุคติเลย อันนี้เปนผลของการ
ถวายทานทั้งสิ้น.
ขาพเจาเผากิเลสทั้งหลายหมดสิน้ แลว
ภพทั้งหลาย ขาพเจาถอนขึ้นแลว ขาพเจาตัด
เครื่องผูกพันขาดสิ้นแลว เสมือนชางตัดเครื่อง
ผูกออกแลวฉะนั้น ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาไดเปนผูมาดีแลวแล ขาพเจา
ไดบรรลุวิชชาสามในสํานักของพระพุทธเจา ของ
เรา คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทํา
เสร็จแลว.
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ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖
ขาพเจาไดกระทําใหแจงชัดแลว คําสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระยสเถระ ไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการฉะนี้
แล.
จบยสเถราปทาน
ยศวรรคที่ ๕๖
๕๕๑.อรรถกถาสเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑ แหงวรรคที่ ๕๖ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระยสเถระ มีคําเริ่มตนวา มหาสนุททฺ  โอคฺคยฺห
ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค
กอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธะ ทานไดเปนนาคราชผูมี
อานุภาพมาก ไดนําภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขไปยังภพของตนแลว
ไดถวายมหาทาน. ไดถวายไตรจีวรที่มีคามากใหพระผูมีพระภาคเจาทรงครอง
ไดถวายคูแหงผา และเครื่องสมณบริขารทั้งปวงอันมีคามากกะพระภิกษุรูปละ
คู. ดวยบุญกรรมอันนั้น เขาไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ ไดเกิดเปนบุตรเศรษฐี นําเอา
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รัตนะ ๗ ประการบูชารอบตนมหาโพธิ์. ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ ไดบวชแลวในพระศาสนา ไดบําเพ็ญสมณธรรม. ดวยความ
ประพฤติอยางนี้เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเฉพาะแตสุคติอยางเดียว ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เปนบุตรของเศรษฐีผูมีสมบัติมาก ในกรุง
พาราณสี ไดบังเกิดในทองของธิดาเศรษฐี ชื่อนางสุชาดา ผูถวายขาวปายาส
ผสมน้ํามันแดพระผูมีพระภาคเจา วาถึงชื่อ เขาชือ่ วา ยสะ เปนผูละเอียดออน
อยางยิ่ง ยสะนั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่ง สําหรับอยูในฤดูหนาว
หลังหนึ่งสําหรับอยูในฤดูรอน หลังหนึ่งสําหรับอยูในฤดูฝน. เขาอยูในปราสาท
ฤดูฝน ตลอด ๔ เดือนในฤดูฝน มีนกั ดนตรีสตรีลวนบําเรออยู. มิไดลงมา
ยังพื้นปราสาทชั้นลางเลย. เขาอยูบนปราสาทประจําฤดูหนาวตลอด ๘ เดือน
ปดบานประตูหนาตางอยางสนิทดี อยูประจําบนปราสาทนั้นนั่นแล. เขาอยู
บนปราสาทประจําฤดูรอน อันสมบูรณดวยบานประตูและหนาตางมากมาย
อยูประจําบนปราสาทนั้นนั่นแล. กิจการงานที่เกี่ยวกับการนั่งเปนตน บน
ภาคพื้นไมมี เพราะมือและเทาของเขาละเอียดออน. เขาลาดพื้นใหเต็มไปดวย
ปุยนุนและปุยงิ้วเปนตนแลว จึงทําการงานบนหมอนที่รองพื้นนั้น . เมื่อความ
เพียบพรอมดวยกามคุณทั้ง ๕ กําลังบําเรอขับกลอมอยู ยสกุลบุตรนอนหลับ
กอนเขา คลายเทวบุตรผูอยูในเทวโลกอยางนั้นแล แมเมื่อพวกบริวารชน
นอนหลับ. และประทีปน้ํามันยังลุกโพลงอยูตลอดราตรี. ครัน้ ตอมา ยสกุลบุตร
ตื่นกอนเขาทั้งหมด ไดพบเห็นบริวารชนของตนนอนหลับใหล บางนางก็มี
พิณอยูที่รักแร บางนางก็มีตระโพนอยูที่ขางลําคอ บางนางก็มีเปงมางอยูที่
รักแร บางนางก็สยายผม บางพวกก็มีน้ําลายไหล บางพวกก็บนเพอละเมอ
บางพวกก็นอนแบมือคลายซากศพในปาชา ครั้นไดมองเห็นแลว โทษจึงได
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ปรากฏชัดแกยสกุลบุตรนั้น จิตเบื่อหนายแลวมีความดํารงมั่น. ลําดับนั้นแล
ยสกุลบุตร จึงไดเปลงอุทานวา ผูเจริญทั้งหลาย ที่นี่วุนวายหนอ ผูเจริญ
ทั้งหลาย ทีน่ ี่ขัดของหนอ.
ลําดับนั้นแล ยสกุลบุตรจึงสวมรองเทาทองคํา เขาไปยังประตู
นิเวศน พวกอมนุษยเปดประตูแลวดวยคิดวา ใคร ๆ อยาทําอันตรายแกยสกุลบุตร เพื่อจะไดออกจากเรือนบวช ดังนี้. ลําดับนั้นแล ยสกุลบุตรจึงเขา
ไปยังประตูพระนคร พวกอมนุษยเปดประตูแลวดวยคิดวา ใคร ๆ อยาทํา
อันตรายแกยสกุลบุตร เพื่อจะไดออกจากเรือนไปบวชดังนี้. ลําดับนั้น ยสกุลบุตร จึงไดเขาไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวันแล.
ก็ในสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เสด็จลุกขึ้นในเวลาเชามืด
เสด็จจงกรมในเวลาจงกรม. พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรแตไกลเทียว ครั้นไดทอดพระเนตรเห็นแลว จึงเสด็จลงจากที่จงกรม
ประทับนั่งบนบัญญัตตาอาสน. ลําดับนั้นแล ยสกุลบุตร ไดเปลงอุทานในที่
ไมไกลพระผูมีพระภาคเจาวา ผูเจริญทั้งหลาย ที่นี่วุนวายหนอ ผูเจริญ
ทั้งหลาย ทีน่ ี่ขัดของหนอ ดังนี้.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะยสกุลบุตรนั้นวา ยสะ
ที่นี่แลไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ยสะ เธอจงมานั่งเถิด เราจักแสดงธรรม
ใหเธอฟง. ลําดับนั้นแล ยสกุลบุตร ดีใจราเริงวา เราไดยินวาที่ไม
วุนวาย ที่นไี่ มขัดของดังนี้แลว ดีใจ ถอดรองเทาทองคําออกแลว เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลวจงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลว ก็นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสแสดงอนุปุพพิกถา
คือ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามทั้งหลาย ความต่ําชาคือสังกิเลส
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แลวทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ แกยสกุลบุตรผูนั่งแลว ณ สวนขางหนึ่ง
แลวแล. ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงทราบถึงยสกุลบุตรนั้นวา มี
จิตสมควร มีจิตออนโยน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตราเริง มีจิตแจมใส
จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเอง
อันไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค. จิตอันปราศจากธุลี จิตอัน
ปราศจากมลทิน คือธรรมจักษุไดเกิดขึ้นแกยสกุลบุตร ณ ทีน่ ั่งนั้นนั่นเองวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีเหตุเปนแดนเกิด สิง่ นั้นทั้งหมดลวนมีความดับเปนธรรมดา
เปรียบเหมือนผาอันบริสุทธิ์ สะอาดปราศจากจุดดํา พึงควรรับน้ํายอมที่ดีได
ทันที.
ลําดับนั้นแล มารดาของยสกุลบุตรนั้น ไปยังปราสาท มองไมเห็น
ยสกุลบุตร จึงเขาไปหาทานเศรษฐีคหบดี พอเขาไปหาแลวจึงกลาวกะทาน
เศรษฐีคฤหบดีนั่นวา ทานคฤหบดี ยสะ บุตรของทานไมเห็นปรากฏ. ลําดับ
นั้นแล ทานเศรษฐีคหบดี จึงสงพวกทูตมาเร็วไปทั้ง ๔ ทิศแลว ตนเอง
ก็เขาไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน. ทานเศรษฐีคฤหบดี ไดพบแตรองเทา
ทองคําถอดไว ครั้นเห็นแลว จึงไดติดตามเขาไป. พระผูมีพระภาคเจา ได
ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีคฤหบดี ผูมาแตที่ไกลทีเดียว ครั้น ไดทอดพระเนตรเห็นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริวา ไฉนหนอ เราพึง
แสดงฤทธิ์ใหเศรษฐีคฤหบดีผูนั่งอยูแลวในที่นี้มองไมเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู
แลวในที่นี่ ดังนี้. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไดแสดงฤทธิ์อยาง
พระดําริแลว. ลําดับนั้น เศรษฐีคฤหบดี จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคเจา ไดเห็นยสกุลบุตรบางไหม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทาน
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คฤหบดี เชิญนั่งกอน ทานนั่งแลวในที่นี้ ก็จึงไดเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู
แลวในที่นี้ ตอมาเศรษฐีคฤหบดี คิดวา นัยวาเรานั่งแลวในที่นี้เทานั้น จัก
ไดเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยูแลวในที่นี้เปนแน ดังนี้แลว จึงราเริงดีใจ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ทีส่ มควรขางหนึ่งแลว. พระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกเศรษฐีคฤหบดีผูนั่งอยูแลว ณ ที่สมควรนั้นแลฯลฯ
ทานเศรษฐีคฤหบดี เปนผูมีความเชื่อในคําสั่งสอนของพระศาสดา โดยมิตอง
อาศัยผูอื่นเปนปจจัย ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระดํารัสนายินดียิ่งนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระดํารัสนายินดี
ยิ่งนัก ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของ
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือจุดไฟใหสวางไสวในที่มืด ดวยคิดวา
รูปทั้งหลาย ยอมปรากฏแกคนนัยนตาดี ดังนี้ฉันใด พระผูมพี ระภาคเจาก็
ฉันนั้นเชนกัน ทรงแสดงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายแลวแล. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรมเจา และพระภิกษุ
สงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ตั้งแตวันนี้เปนตน ไป ขาพระองคขอถึงสรณะจนตลอดชีวิต. ทานเศรษฐีนั้น
ไดเปนอุบาสก (ผูกลาวถึงสรณะ ๓) คนแรกในโลกแล.
ลําดับนั้นแล เมือ่ พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตร
ยสกุลบุตรไดพิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่คนเห็นแลว ตามที่ตนทราบแลว จิต
หลุดพนจากอาสาวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริวา เมื่อเราแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตร ยสกุลบุตรก็พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตนเห็นแลว ตามที่ตนทราบแลว จิตหลุดพน
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แลวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น ยสกุลบุตรไมสมควรเวียนมา เพื่อ
ความเปนคนเลว เพื่อบริโภคกามคุณ เหมือนคนครองเรือนในกาลกอน
ถากระไรเราพึงระงับอิทธาภิสังขารนั้นเสีย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไดทรงระงับอิทธาภิสังขารนั้นเสีย
ทานเศรษฐีคฤหบดีไดเห็นแลวซึ่งยสกุลบุตรผูนั่งอยูแลวแล ครั้นไดเห็นแลว
จึงไดกลาวกะยสกุลบุตรนั้นวา พอยสะเอย ! มารดาของเจา กําลังไดประสบ
ความเศราโศกปริเทวนาการมาก เจาจงใหชีวิตแกมารดาเถิด. ลําดับนั้นแล
ยสกุลบุตรไดแลดูพระผูมีพระภาคเจา. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ได
ตรัสกะทานเศรษฐีคฤหบดีนั้นวา ทานคฤหบดี ทานจะสําคัญยสกุลบุตรนั้น
อยางไรธรรมที่ยสกุลบุตรไดเห็นแลว ไดทราบแลว ดวยเสกขญาณ ดวยเสกขทัสสนะเหมือนกับทาน เมื่อยสกุลบุตรนั้น พิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตน
เห็นแลว ตามที่ตนทราบแลว จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น
เขาเปนผูสมควรเพื่อจะเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว เพื่อบริโภคกามคุณ
เหมือนคนครองเรือนในกาลกอนอยางนั้นหรือ. ทานเศรษฐีกราบทูลวา มิใช
อยางนั้น พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนคฤหบดี ธรรมที่ยสกุลบุตร
ไดเห็นแลว ไดทราบแลวดวยเสกขญาณ ดวยเสกขทัสสนะ เหมือนกับทาน
แตเมื่อยสกุลบุตรนั้น ไดพิจารณาถึงภูมิธรรมตามที่ตนเห็นแลว ตามที่คน
ทราบแลว จิตก็หลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น ทานคฤหบดี
ยสกุลบุตรแล เปนผูไมสมควรเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว เพื่อบริโภค
กามคุณ เหมือนกับคนครองเรือน ในกาลกอนเลย. ทานเศรษฐีคหฤบดี
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญเปนลาภของยศกุลบุตรแลวหนอ ขาแต
พระองคผูเจริญ ยสกุลบุตรไดดีแลวหนอ จิตของยสกุลบุตรหลุดพนแลวจาก
อาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
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จงทรงรับนิมนตเสวยภัตตาหาร ในวันพรุงนี้ โดยมียสกุลบุตรเปนปจฉาสมณะ
เถิด. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพแลว. ลําดับนั้นแล
ทานเศรษฐีคฤหบดี ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว จึงลุกขึ้น
จากที่นั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหลีกไป. ลําดับ
นั้นแล ยสกุลบุตร เมื่อเศรษฐีคฤหบดีหลีกไปไมนาน ก็ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาดวยคํานี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จง
เปนภิกษุมาเถิด แลวไดตรัสวา ธรรมเรากลาวไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด. พระวาจานั้นแลไดเปนอุปสมบท
ของทานผูมีอายุนั้น.
ก็ครัน้ ทานเปนพระอรหันตแลว เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศเรื่องราวที่ตนไดเคยประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
มหาสมุทฺท โอคฺคยฺห ดังนี้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมุทฺท มีความหมายวา ชื่อวา สมุทร
เพราะอันบุคคลพึงแสดงชี้ดวยดี ดวยแหวนตรา อีกความหมายหนึ่งชื่อวา
สมุทร เพราะผุดขึ้น กระเพื่อม ชําระดวยดี คือทําเสียงครั่นครื้น ยอม
เคลื่อนไหวเปนลูกคลื่น, สมุทรนั้นดวย ใหญดวย ชื่อวา มหาสมุทร ซึ่งมหาสมุทรนั้น . บทวา โอคฺคยฺห ความวา จมลงแลว เขาไปภายในคือเขาไป
ภายในมหาสมุทรนั้น ก็คําวา โอคฺคยฺห ความวาไหลทวมเขาไปในภายในคือ
ไหลเขาไปภายในมหาสมุทรนั้น . บทนั้นพึงทราบวาเปนทุติยาวิภัตติ ลงใน
อรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ. บทวา ภวน เม สุมาปต ความวา ชือ่ วา ภวนะ เพราะ
เปนที่มี ที่เกิด ที่อยูอาศัย คือ เปนที่เลี้ยงชีวิตอยูดวยอิริยาบถ ๔ ในที่อยู
นั้น วิมานนั้นเปนของเรา ปราสาทนั้นคือนครที่เราสรางไวแลวเปนอยางดี
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ดวยเรือนยอดมีปราการ ๕ แหง หมายความวา สรางเปนอยางดีดวยกําลังของ
ตน. บทวา สุนิมฺมิตา โปกฺขรณี ความวา ชื่อวา โปกขรณี เพราะเปนสระ
ใหญดี ถึง ไป เปนไป สรางไวแลวโดยครูเดียว อธิบายวา เพราะสรางให
มีพรอมดวย ปลา เตา ดอกไม ทราย ทาลง และน้ําหวานเปนตน. บทวา
จกฺกวากูปกูชิตา เชื่อมความวา สระโปกขรณีนั้นมีนกจากพราก ไกปา และ
หงส เปนตนรองกึกกองบันลือเสียง. เบื้องหนาตอแตนี้ไป การพรรณนาถึง
แมน้ํา ปา สัตวปกชนิดสองเทาและสี่เทา การไดพบเห็นพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา สุเมธะ และการนิมนตแลว ถวายทานตามลําดับแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธะ ทุกประเด็นบัณฑิตพอจะกําหนดไดโดยงายทีเดียว.
ในบทวา โลกาหุติปฏิคฺคห นี้ มีความหมายวา เครือ่ งบูชาและ
สักการะในโลก เรียกวา โลกาหุติ พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรับเครื่อง
บูชาและสักการะของชาวโลก คือ กามโลก, รูปโลกอรูปโลก เพราะเหตุนั้น
จึงรวมเรียกวา โลกาหุติปฏิคฺคห อธิบายวา ซึง่ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธะ. เรื่องราวเกี่ยวกับการประทานพยากรณ และการบรรลุพระอรหัตผลที่เหลือ บัณฑิตพอจะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียว.
จบอรรถกถายสเถราปทาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 428

นทีกัสสปเถราปทานที่ ๒ (๕๕๒)
วาดวยบุพจริยาของพระนทีกัสสปเถระ
[๑๔๒] ขาพเจาปฏิเสธความเปนผูมียศ
สูงแลว บวชเปนดาบส ถือเอาผลมะมวงสุกอัน
มีรสเลิศ ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา พระนาม
วา ปทุมุตตระ ผูเปนใหญที่สุดในโลก ผูคงที่
ผูเปนพระศาสดา ซึ่งกําลังเสด็จจาริกไป เพื่อ
บิณฑบาต.
ดวยกรรมนั้น ขาพเจาไดอุปบัติเปน
จอมเทวดา เปนนราสพ ผูเปนใหญในโลก ได
ดํารงตําแหนงอันมั่นคง ครั้นละโลกนั้นแลว ก็
เปนผูมีชัยในเบื้องหนา.
ในแสนกัปแตกัปนี้ ขาพเจาไดถวาย
ผลไมใดไว ในครั้งนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น
ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย อันนี้เปนผลแหงการ
ถวายผลไมอันมีรสเลิศ.
ขาพเจา ไดเผากิเลสทั้งหลายชิ้นแลว
ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาไดเปนผูมาดีแลวแล คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
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ปฏิสมั ภิทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระนทีกัสสปเถระ ไดกลาวคาถาเหลานี้ไว ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบนทีกัสสปเถราปทาน
๕๕๒. อรรถกถานทีกัสสปเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๒ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระนทีกัสสปเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตรสฺส
ภวคโต ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในเรือนอันมีสกุล บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึ่งไดมองเห็นพระศาสดาเสด็จไป
บิณฑบาตแลว มีใจเลื่อมใส ไดนอมถวายผลมะมวงผลหนึ่ง มีสีดุจมโนศิลา
ซึ่งบังเกิดผลครั้งแรก ของตนมะมวงที่ตนเองปลูกไว. ดวยบุญกรรมอันนั้น
เขาจึงทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิด
เปนนองชายของทานอุรุเวลกัสสปะ. ในตระกูลพราหมณ ในแควนมคธะ ไม
ปรารถนาอยูเปนฆราวาส เพราะมีอัธยาศัยเพื่อออกจากทุกข จึงบวชเปน
พระดาบสไดพรอมกับพวกพระดาบสจํานวน ๓๐๐ คน ชวยกันสรางอาศรม
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อยูใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา. ไดมีสมัญญาวา นทีกัสสปะ เพราะอาศัยอยูใกลฝง
แมน้ํา และเพราะมีโคตรวากัสสปะ. พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานอุปสมบท ดวยความเปนเอหิภิกขุแกเขาพรอมทั้งบริษัทดวย. นทีกัสสปะนั้น
ดํารงอยูในพระอรหัต ดวยพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตรของพระผูมี
พระภาคเจา ณ คยาสีสประเทศ.
ในเรื่องนั้น มีอนุปุพพิกถาดังตอไปนี้ :- พระศาสดาทรงประทาน
อนุญาตใหยสกุลบุตรไดบวชแลว ไดเสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาเพื่อทรมานชฎิล
๓ พี่นอง ณ อุรุเวลาประเทศ. ก็โดยสมัยนั้นแล ชฎิล ๓ พี่นองคือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะและคยากัสสปะ ยอมอยูอาศัยในอุรุเวลประเทศ บรรดา
ชฎิลทั้ง ๓ นั้น อุรุเวลกัสสปชฎิล เปนผูนํา เปนหัวหนา เปนผูเลิศ เปน
ประมุข เปนปาโมกข ของพวกชฎิล ๕๐๐ คน, นทีกสัสปชฎิล เปนผูนํา
เปนหัวหนา เปนผูเลิศ เปนประมุข เปนปาโมกข ของพวกชฎิล ๓๐๐ คน,
คยากัสสปชฎิลก็เปนผูนํา เปนหัวหนา เปนผูเลิศ เปนประมุข เปนปาโมกข
ของพวกชฎิล ๒๐๐ คน. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปยังอาศรม
ของอุรุเวลกัสสปชฎิล ครั้นเขาไปหาแลว ไดตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลนัน้ วา
กัสสปะ ถาทานไมมีความหนักใจแลวไซร เราจะขอพักอาศัยอยูที่โรงไฟนี้
สักราตรีหนึ่งเถิด. อุรุเวลกัสสปะ กลาววา มหาสมณะ เราไมมีความหนักใจ
อะไรเลย แตวา นาคราชดุราย มีฤทธิ์ มีพิษ มีพิษรายแรงอาศัยอยูในโรงไฟ
นั้น เขาอยาเบียดเบียนทานเลย, แมถึงวาระที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจา ก็ได
ตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นอีก ฯลฯ แมถึงวาระที่ ๓ ฯลฯ เขาอยาเบียดเบียน
ทานเลย พระศาสดาตรัสวา ถึงอยางไร เขาก็ไมเบียดเบียนเราดอก กัสสปะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 431

ขอทานจงอนุญาตโรงไฟใหเถิด. อุรุเวลกัสสปะกลาววามหาสมณะ ตามใจ
ทาน ทานจงอยูตามสบายเถิด. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จ
เขาไปยังโรงไฟ ทรงปูลาดสันถัดหญา ประทับนั่ง คูบัลลังก ทรงตั้งพระกาย
ตรง ดํารงพระสติไวเฉพาะหนาอยางนั้นคง.
นาคราชนั้น ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปแลว เดือดดาลใจ
จึงบังหวนควัน ครั้งนัน้ พระผูมพี ระภาคเจา ไดทรงมีพระดําริวา ถา
อยางไรเราพึงครอบงําเดชดวยเดชใหจรดผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน
กระดูกของนาคราชนี้. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงปรุงแตงอิทธาภิสังขารเชนนั้น ทรงบังหวนควันแลว. ลําดับนั้นแลนาคราชนั้น ไมสามารถ
จะอดทนความลบหลูไดโพลงไฟขึ้นแลว. แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดทรงเขา
เตโชกสิณโพลงไฟขึ้นแลว.
โรงไฟมีกองไฟ ๒ กองลุกโพลง ดุจแสงพระอาทิตย ลุกโชติชวง
โพลงไปทั่ว . ลําดับนั้นแล พวกชฎิลเหลานั้น พากันแวดลอมโรงไฟแลว
กลาวอยางนี้วา ชาวเราเอย ! พระมหาสมณะผูมีพระรูปพระโฉมอันแสนจะ
งดงาม กําลังถูกนาคราชเบียดเบียนอยู. ลําดับนั้นแล เมื่อราตรีนั้นผานไป
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใชเดชครอบงําเดชของนาคราชนั้น จนจรดถึง ผิว
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และเยื่อในกระดูกแลวจับใสในบาตร แสดงให
อุรุเวลกัสสปชฎิลไดเห็นประจักษแลว. ตรัสวา กัสสปะ นาคราชของทานนี้
ไดถูกเราใชเดชครอบงําเดชจนหมดฤทธิ์แลว. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา พระมหาสมณะนี้ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากนักหนา
จึงไดใชเดชครอบงําเดชของนาคราชที่ดุรายมีฤทธิ์ มีพิษ มีพิษรายแรงนี้ได
ถึงกระนั้น ก็ยังไมเปนพระอรหันตเหมือนเรา.
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พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูใ กลแมน้ํา
เนรัญชราไดตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลวา กัสสปะ
ถาวาความไมหนักใจ มีอยูแกทานไซร วันนี้
เราจะขอพักอาศัยอยู ณ ที่โรงไฟ.
อุรุเวลกัสสปะกลาววา มหาสมณะ ขาพเจาไมมคี วามหนักใจแตอยางไรเลย ขาพเจาผู
ประสงคความผาสุก จึงหามทานวา นาคราชดุราย
มีฤทธิ์ มีพิษ มีพิษรายนี้อยูในที่นั้น นาคราชนั้น
อยาเบียดเบียนทานเลย.
พระศาสดาตรัสวา ถึงอยางไร นาคราช
ก็ไมพึงเบียดเบียนเราแน กัสสปะ ขอทานจง
อนุญาตโรงไฟใหเราเถิด.
พระศาสดาทรงทราบวา อุรุเวลกัสสปะ
นั้น อนุญาตใหแลว ไมทรงหวาดกลัว กาวลวง
เสียไดซึ่งภัย เสร็จเขาไปแลว.
นาคราช พอไดเห็นพระฤาษีเจา (พระพุทธเจา) เขาไปจึงเดือดดาลใจ บังหวนควันแลว
พระศาสดา ทรงมีพระหทัยอันสม่ําเสมอ มีน้ํา
พระทัยเยี่ยมยอด แม (จะถูก) นาคราชในราง
มนุษย บังหวนควันในที่นั้นก็ตาม.
สวนนาคราชไมสามารจะอดกลัน้ ตอ
ความลบหลูได ไดบังหวนควันโพลงไฟทั่วแลว.
พระศาสดาทรงเปนผูฉลาดอยางยอดเยี่ยมในเตโซธาตุกสิน ไดทรงบังหวนควันจนโพลงไฟทั่วแลว
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โรงไฟมีเปลวไฟโพลงของทั้งสองฝาย ลุกโพลง
โชติชวง ดุจแสงพระอาทิตย. พวกชฎิลพากัน
พูดวา ชาวเราเอย ! พระมหาสมณะ ผูมีรูปงาม
ยิ่ง กําลังถูกนาคราชเบียดเบียนอยู.
พอราตรีนั้นผานไป เปลวไฟของนาคราช
นัน้ ก็ถูกเบียดเบียน. สวนพระศาสดาก็คงทรงมี
พระฤทธิ์อยู เปลวไฟจึงมีวรรณะมากมายที่พระกายของ
พระอังคีรส. พระศาสดา ทรงใหนาคาราชขดลง
ในบาตรแลว แสดงแกพราหมณวา กัสสปเอย
นีอ่ ยางไร นาคราชของทานถูกเราใชเดชทําลาย
เดชของนาคราชนั้นแลวแล.
ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปฎิล เลื่อมใสยิ่งแลวในอิทธิปาฏิหาริย
นี้ของพระผูมีพระภาคเจา จึงไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระมหาสมณะ ขอพระองคจงประทับอยูในที่นี้เทานั้นเถิด ขาพเจา จักถวาย
ภัตรเปนประจําแกพระองค.
จบปาฏิหาริยครั้งแรก
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในราวปาแหงหนึ่ง
ซึ่งไมไกลจากอาศรมของอุรุเวลกัสสปชฎิลนัก. ลําดับนั้นแล ทาวมหาราช
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ทั้ง ๔ เมื่อปฐมยามแหงราตรีลวงไปแลว มีรัศมีงดงามยิ่งนัก ยังราวปาทั้งสิ้น
ใหสวางไสวแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดยืนอยูทั้ง ๔ ทิศ เปรียบเหมือนกองไฟใหญ.
ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล พอราตรีนั้นลวงพนไป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว จึงไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระมหาสมณะ บัดนี้ถึงเวลาแลว ภัตรสําเร็จเรียบรอยแลว ขาแต
พระมหาสมณะ เมื่อปฐมยามแหงราตรีลวงไปแลว ใครหนอแลมีรัศมีงดงาม
ยิ่งนัก ยังราวปาทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว จึงพากันเขาไปเฝาพระองค ครั้น
เขาไปเฝาแลว ไดถวายบังคมพระองคแลว ไดยืนอยูในทิศทั้ง ๔ เปรียบดวย
กองไฟอันใหญยิ่ง. พระศาสดาตรัสวา กัสสป ทานเหลานั้นคือทาวมหาราช
ทั้ง ๔ เขามาหาเราก็เพื่อฟงธรรม. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความ
คิดวา พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ซึ่งทาวมหาราชทั้ง
๔ เขาเฝาเพื่อฟงธรรม ถึงอยางไร ก็ยังไมไดเปนพระอรหันตเหมือนเรา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลวประทับ
อยูในราวปานั้นนั่นแล.
จบปาฏิหาริยครั้งที่สอง
ลําดับนั้นแล ทาวสักกะเทวานมินทะ เมื่อปฐมยามแหงราตรีลวงพน
ผานไป มีรศั มีงดงามยิ่งนัก ยังราวปาทั้งสิ้นใหสวางไสวเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
ประทับยืน ณ ที่สมควรดานหนึ่งเปรียบเหมือนกองไฟใหญ มีรัศมีมากกวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 435

และประณีตกวารัศมีสีแสงที่มีมากอน. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล เมื่อ
ราตรีนั้นลวงผานไป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลวได
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระมหาสมณะ บัดนี้ถึงเวลาแลว ภัตร
สําเร็จเรียบรอยแลว ขาแตพระมหาสมณะ ใครกันหนอแล เมื่อปฐมยามแหง
ราตรีผานไป มีรัศมีงดงามยิ่งนัก ยังราวปาทั้งสิ้นไหสวางไสว เขาไปเฝา
พระองค ครั้นเขาไปเฝาแลวไดถวายบังคมพระองค ยืนอยู ณ ที่สมควรขาง
หนึ่ง เปรียบเหมือนกองไฟใหญยิ่งมีรัศมีมากกวา และประณีตกวารัศมีสีแสง
ที่มีมากอน. พระศาสดาตรัสวา กัสสป ผูนั้นคือทาวสักกะเทวานมินทะ เขา
มาหาเราก็เพื่อฟงธรรม. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมคี วามคิดวา
พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ซึง่ แมทาวสักกะเทวานมินทะ
ก็ยังเขามาเฝาเพื่อฟงธรรม ถึงอยางไรก็ยังไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดเสวยภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลว
ประทับอยูที่ราวปานั้นนั่นแล.
จบปาฏิหาริยครั้งที่สาม
ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อปฐมยามแหงราตรีผานพนไป
ทรงมีรัศมีงดงามยิ่งนัก ยังราวปาทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ครั้น เขาไปเฝาแลว ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ยืนอยู ณ
ที่สมควรขางหนึ่ง เปรียบเหมือนกองไฟอันใหญยิ่ง มีรัศมีมากกวา และประณีต
กวาแสงสีที่มีมากอน. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลเมื่อราตรีนั้นผานพน
ไป จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว ไดกราบทูลกะ
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พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระมหาสมณะ บัดนี้ถึงเวลาแลว ภัตรสําเร็จ
เรียบรอยแลว ขาแตพระมหาสมณะ ใครหนอแล เมื่อปฐมยามแหงราตรี
ผานไปแลว ทรงมีพระรัศมีงดงามยิ่งนัก ยังราวปาทั้งสิ้นใหสวางไสว เขา
ไปเฝาพระองค ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระองคแลวไดยืน ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง เปรียบเหมือนกองไฟอันใหญยิ่ง มีรัศมีมากกวาและประณีตกวา
แสงสีที่มีมากอน พระศาสดาตรัสวา กัสสป ผูนั้นคือทาวสหัมบดีพรหม เขา
มาหาเรา เพื่อฟงธรรม. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา
พระมหาสมณะ ทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ซึ่งแมทาวสหัมบดีพรหม
ยังเขาไปเฝาเพื่อฟงธรรมเลย ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันต เหมือนเรา
แนนอน. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เสวยภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิล
แลว ประทับอยูที่ราวปานั้นนั่นแล.
จบปาฏิหาริยครั้งที่สี่
ก็โดยสมัยนั้นแล มหายัญ ไดตั้งขึ้นเฉพาะแลวเพื่ออุรุเวลกัสสปชฎิล
และชาวแควนอังคะและมคธะทั้งสิ้น ตั้งใจถือเอาขาทนียะโภชนียะเปนอันมาก
มุงหนาไป. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล ไดมีความคิดวา บัดนี้มหายัญ
ตั้งขึ้นแลวเพื่อเรา ชาวแควนอังคะและมคธะทั้งสิ้น จักถือเอาขาทนียะ
โภชนียะเปนอันมากมุงหนาไป ถาวา พระมหาสมณะ จักกระทําอิทธิปาฏิหาริย
ในหมูมหาชน ลาภและสักการะจักเจริญยิ่งแกพระมหาสมณะ ลาภและสักการะ
ของเราจักเสื่อมไป โอ ทําไฉน พระมหาสมณะจะไมพึงมาในวันพรุงนี้. ลําดับ
นั้นแล พระมีผูพระภาคเจา ไดทรงทราบถึงความปริวิตกทางใจ ของอุรุเวล-
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กัสสปชฎิลดวยใจแลว เสด็จไปยังอุตตรกุรุ ทรงนําเอาบิณฑบาตมาจากที่
นั้นแลว เสวยใกลสระอโนดาตแลว ไดทรงกระทําการพักผอนเวลากลางวัน
ในที่นั้นนั่นแหสะ. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลครั้นราตรีนั้นลวงผาน
ไปแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว จึงไดกราบทูล
กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระมหาสมณะ บัดนี้ถึงเวลาแลว ภัตรเสร็จ
เรียบรอยแลว ขาแตพระมหาสมณะ เพราะเหตุไรหนอ เมือ่ วานนี้พระองค
จึงไมเสด็จมา อนึ่งพวกเรานึกถึงพระองค เพราะเหตุไรหนอ พระมหาสมณะ
จึงไมเสด็จมา พวกเราไดแบงขาทนียะและโภชนียะวางไวสําหรับพระองคแลว.
พระศาสดาตรัสวา กัสสป เธอไดมีความคิดอยางนี้มิใชหรือวา บัดนี้แล มหายัญ
เกิดขึ้นเฉพาะเพื่อเรา และชาวแควนอังคะและมคธะทั้งสิ้น จักถือเอาขาทนียะ
โภชนียะเปนอันมากมุงหนาไป ถาวาพระมหาสมณะจักกระทําอิทธิปาฏิหาริย
ในหมูมหาชนไซร ลาภและสักการะของพระมหาสมณะก็จักเจริญยิ่งขึ้น สวน
ลาภและสักการะของเราก็จักเสื่อมสิ้นไป โอ ทําไฉน พระมหาสมณะ จะไม
พึงมาในวันพรุงนี้ ดังนัน้ ดูกอนกัสสป เรานัน้ แล ไดทราบความปริวิตก
ทางใจของทานดวยใจ จึงไปยังอุตตรกุรุ นําเอาบิณฑบาตมาจากที่นั้นแลว
ฉันใกลสระอโนดาต ไดทําการพักผอนกลางวันในที่นั้นนั่นเอง. ลําดับนั้นแล
อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ
มาก จึงจักทราบชัดถึงจิตใจไดดวยใจ ชื่อเห็นปานนี้ ถึงอยางไรก็ไมเปน
พระอรหันตเหมือนเราแน. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดเสวยภัตร
ของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลว ประทับอยู ณ ราวปานั้นนั่นแล.
จบปาฏิหาริยครั้งที่หา
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ก็โดยสมัยนั้นแล ผาบังสุกุลเกิดขึ้นแลว แกพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงมีพระดําริวาเราจะพึงชักผาบังสุกุล
ในที่ไหนหนอแล. ลําดับนั้นแล ทาวสักกะเทวานมินทะ ไดทรงทราบถึง
ความปริวิตกแหงพระทัยของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว จึงใชมือขุด
สระโบกขรณีเสร็จแลว ก็กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา จงซักผาบังสุกุลในที่สระโบกขรณีนี้เถิด.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงมีพระดําริวา เราพึงขยําผาบังสุกุล
ณ ที่ไหนหนอแล. ลําดับนั้นแล ทาวสักกะเทวานมินทะ ไดทรงทราบความ
ปริวิตกแหงใจของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว จึงทรงยกแผนศิลาใหญ
มาวางไวแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจง
ขยําผาบังสุกุล ณ ที่แผนศิลานี้เถิด. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ได
ทรงมีพระดําริวา เราจะพึงหอยตากผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล. ลําดับนั้นแล
เทพยดาผูสิงสถิตอยู ณ ทีน่ ี้ไมรกฟา ไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว จึงนอมเอากิ่งไมลงมาแลว กราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา จงตากผาบังสุกุลไวที่กิ่งไมนี้. ครั้ง
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงมีพระดําริวา เราพึงเปลี่ยนผาบังสุกุลใน
ที่ไหนหนอแล. ลําดับนัน้ แล ทาวสักกะเทวานมินทะ ไดทรงทราบความ
ปริวิตกแหงใจของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว จึงไดยกเอาแผนศิลาใหญ
มาวางไวแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรง
เปลี่ยนผาบังสุกุล ณ ที่นเี้ ถิด. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลพอเมื่อราตรี
นั้นผานพนไปแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว จึง
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระมหาสมณะ บัดนี้ถึงกาลเวลา
แลว ภัตรเสร็จเรียบรอยแลว ขาแตพระมหาสมณะ เพราะเหตุไรในกาล
กอนโบกขรณีนี้ไมมีในที่นี้ เย็นนี้จึงมีสระโบกขรณีในที่นี้ได กอนศิลา
นี้ในกาลกอนไมมีวางไว ใครยกเอากอนศิลานี้มาวางไว กิ่งแหงตนรกฟา
นี้ในกาลก็มไิ ดนอมลง เย็นนี้ก็มีกิ่งไมนอมลงแลว. พระศาสดาตรัสวา
ดูกอ นกัสสป ผาบังสุกุลไดเกิดขึ้นแกเราในที่นี้ ดูกอนกัสสป เราไดมีความ
ดํารินี้วา เราจะพึงซักผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล กัสสป ลําดับนั้นแล ทาว
สักกะเทวานมินทะ ไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจ จึงใช
ฝามือขุดสระโบกขรณีแลว ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาจงซักผาบังสุกุลในที่นี้เถิด. ดูกอนกัสัสป เย็นนี้ เท1า
ซึ่งมิใชมนุษยใชฝามือขุดเปนสระโบกขรณี ดูกอนกัสสป เราไดมีความ
ดําริวา เราจะพึงขยําผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล ดูกอนกัสสป ลําดับนั้นแล
ทาวสักกะเทวานมินทะ ไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจ จึงได
เอาแผนศิลาใหญมาวางไว กราบทูล วาขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคเจา จงขยําผาบังสุกุล ณ ที่แผนศิลานี้เถิด ดูกอนกัสสป เย็นวานนี้
เทวดามิใชมนุษยจึงไดวางแผนศิลาไวแลว ดูกอนกัสสป เราไดมีความดําริวา
เราจะพึงตากผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล ดูกอนกัสสป ลําดับนั้นแล เทพยดา
ผูสิงสถิตอยู ณ ตนรกฟา ไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจแลว
จึงนอมเอากิ่งไมลงมาแลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงหอยตาก ณ ที่กิ่งไมนี้เถิด ก็ตนรกฟานั้นสูงแคมือเอื้อมถึง. ดู
กอนกัสสป เราไดมีความดําริวาเราจะพึงเปลี่ยนผาบังสุกุล ณ ที่ไหนหนอแล.
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ดูกอนกัสสป ลําดับนั้นแล ทาวสักกะเทวานมินทะไดทราบถึงความปริวิตก
แหงใจของเราดวยใจ ยกเอาแผนศิลาใหญมาวางไวแลวกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา ทรงเปลี่ยนผาบังสุกุล ณ ที่นเี่ ถิด
ดูกอนกัสสป แผนศิลานี้เทวดามิใชมนุษยยกมาวางไว ลําดับนั้นแล ทาน
อุรุเวลกัสสปไดมีความคิดวา พระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
ซึ่งแมทาวสักกะเทวานมินทะก็ยังมาทําการชวยเหลือถึงที่ ถึงอยางไรก็ไมเปน
พระอรหันตเหมือนเราแน. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดเสวยภัตรของ
อุรุเวลกัสสปชฎิลแลวประทับอยู ณ ราวปานั้นนั่นแล.
ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล พอเมื่อราตรีนั้นผานพนไปแลว จึง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นพอเขาไปเฝาแลว จึงกราบทูลภัตกาลแด
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระมหาสมณเจา บัดนีถ้ ึงภัตกาลแลว ภัตร
เสร็จเรียบรอยแลว. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนกัสสป เธอไปกอนเถอะแลว
เราจะตามไป ดังนี้แลว เสด็จสงทานอุรุเวลกัสสปชฎิล. ชมพูทวีป ยอม
ปรากฏมีตนหวา จึงทรงถือเอาผลจากตนหวานั้นแลว รีบเสด็จมาประทับ
นั่ง ณ ทีโ่ รงไฟกอนกวา. อุรุเวลกัสสปชฎิลพอไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่ง ณ ที่โรงไฟจึงกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระสมณะ
พระองคเสด็จมาโดยหนทางไหน พระเจาขา ขาพระองคหลีกไปกอนกวา
พระองค แตทําไม พระองคจึงมาถึงกอนกวาขาพระองค แลวยังประทับนั่ง
ณ ที่โรงไฟ (อยางสําราญเสียอีก). พระศาสดาตรัสวา ดูกอนกัสสป เราสง
เธอ ณ ที่นนั่ แลว ชมพูทวีปเกิดมีตนหวาใหญ เราจึงเก็บผลหวาจากตนหวา
นั้นแลว มานั่ง ณ โรงไฟกอนกวา ดูกอนกัสสป ผลหวานี้แล สมบูรณดวยสี
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สมบูรณดวยกลิ่น สมบูรณดวยรสชาติ ถาเธอประสงค ก็จงบริโภคเถิด.
อุรุเวลกัสสปกราบทูลวา ขาแตพระมหาสมณะ พอแลว พระองคเทานั้น
สมควรแกผลไมนั้น พระองคเทานั้น จงบริโภคผลไมนั้นเถิด. ลําดับนั้นแล
อุรุเวสกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ
มากแล ทรงสงเราใหไปกอนกวาแลว ชมพูทวีปก็ปรากฏมีตน หวาขึ้น เก็บ
ผลไมจากตนหวานั้น มาถึงประทับนั่ง ณ โรงไฟกอนกวาเรา ถึงอยางไรก็
คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสวย
ภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลว ประทับอยู ณ ราวปานั้นแล.
ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล เมื่อพอวาราตรีนั้นลวงไปแลวจึง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลว จึงไดกราบทูลภัตกาลให
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ขาแตพระมหาสมณะ บัดนี้ถึงภัตกาลแลว
ภัตรเสร็จเรียบรอยแลว. พระศาสดาตรัสวา ดูกอ นกัสสป เธอจงไปกอน
เราจะตามไปแลวทรงสงอุรุเวลกัสสปชฏิลไป ชมพูทวีปปรากฏมีตนหวาขึ้น
ตนมะมวงมีไมไกลตนหวานั้นนัก ฯลฯ ตนมะขามปอมมีไมไกลตนหวานั้น
นัก ฯลฯ ตนสมอไทยมีไมไกลตนหวานั้นนัก ฯลฯ จึงไปยังดาวดึงส ถือเอา
ดอกปาริฉัตตกะมาประทับนั่ง ณ โรงไฟกอนกวา. อุรุเวลกัสสปชฎิล ไดเห็น
แลวแลซึ่งพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่ง ณ โรงไฟ ครั้นไดเห็นแลวจึงได
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระมหาสมณะ พระองคเสด็จมาโดย
หนทางไหน ขาพระองคหลีกไปกอนกวาพระองค พระองคนั้นกลับมาประทับ
นั่ง ณ โรงไฟกอนกวาขาพระองค. พระศาสดาตรัสวา ดูกอ นกัสสป เราสง
เธอในที่นั้นแลว ก็ไปยังดาวดึงส ถือเอาดอกปาริฉัตตกะ มานั่ง ณ โรงไฟ
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กอนกวา ดูกอ นกัสสป ดอกปาริฉัตตกะนี้แล สมบูรณดวยสี สมบูรณดวย
กลิ่น ถาเธอประสงค ก็จงถือเอาเถิด. อุรุเวลกัสสป กราบทูลวา ขาแต
พระมหาสมณะ พอแลว พระองคเทานั้น สมควรแกดอกไมนั้น พระองค
เทานั้น จงถือเอาดอกไมนั้นเถิด. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความ
คิดวา พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากมายนักแล ทรงสงเราไป
ลวงหนากอนแลว พระองคเสด็จไปยังดาวดึงส เลือกเก็บดอกปาริฉัตตกะแลว
มาประทับนั่ง ณ โรงไฟกอนกวาเราอีก ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันต
เหมือนเราแน.
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกชฎิลเหลานั้น มีความประสงคเพื่อจะทําการ
บูชาไฟ แตไมอาจเพื่อจะฝาฟนได. ลําดับนั้นแล พวกชฎิลเหลานั้นจึงไดมี
ความคิดวา ตองเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะเปนแน อยางมิตองสงสัย
พวกเราจึงไมอาจจะฝาฟนได. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัส
กะอุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา ดูกอนกัสสป พวกของเธอจงฝาฟนเถิด. อุรุเวลกัสสปกราบทูลวา ขาแตพระมหาสมณะ พวกชฎิลจะฝาฟน. พวกชฎิลไดฝาฟน
๕๐๐ ทอนครั้งเดียวเทานั้น . ลําดับนัน้ แล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา
พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก ทรงมีอานุภาพมากนักแล ทรงบันดาลให
พวกเราฝาฟนทั้งหลายได ถึงอยางไรก็คงจะไมเปนพระอรหันต เหมือนเรา
แน.
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกชฎิลเหลานั้น มีความประสงคจะบูชาไฟแต
ไมอาจเพื่อจะกอไฟได. ลําดับนั้นแล พวกชฎิลเหลานั้น ไดมีความคิดวา คง
จะเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะแนนอน อยางมิตองสงสัย พวกเราจึง
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ไมอาจเพื่อจะกอไฟได. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสกะ
อุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา ดูกอนกัสสป ไฟจงลุกโพลงขึ้นเถิด. อุรุเวลกัสสป
กราบทูลวา ขาแตพระมหาสมณะ ขอไฟจงลุกโพลงขึ้นเถิด. พวกชฎิลไดให
กองไฟ ๕๐๐ กองลุกโพลงขึ้นแลวคราวเดียวเทานั้น . ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดนี้วา พระมหาสมณะ ทรงมีฤทธิ์มาก ทรงมีอานุภาพมากนักแล ทรงสามารถบันดาลแมกระทั่งไฟใหลุกโพลงขึ้นได ถึงอยาง
ไรก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกชฎิลเหลานั้นบูชาไฟแลว แตไมสามารถเพื่อ
จะทําการดับไฟได. ลําดับนั้นแล พวกชฎิลเหลานั้นไดมีความคิดนี้วา คง
เปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะอยางมิตองสงสัย พวกเราจึงไมสามารถ
เพื่อจะทําการดับไฟได. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสกะ
อุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา ดูกอนกัสสป พวกชฎิลจงดับไฟเถิด. อุรุเวลกัสสป
กราบทูลวา ขาแตพระมหาสมณะ พวกชฎิลจงดับไฟเถิด. พวกชฎิลพากันดับ
ไฟ ๕๐๐ กองคราวเดียวเทานั้น. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความ
คิดนี้วา พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก ทรงมีอานุภาพมากนักแล ซึ่งบันดาล
ใหเราดับไฟได. ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ก็โดยสมัยนั้นแล ในราตรีที่เย็นหนาว ในสมัยที่มีหิมะตกในวันที่
หนาวที่สุด ๘ วันในฤดูหิมะตก พวกชฎิลเหลานัน้ ตางก็พากันอาบน้ําโผลขึ้น
บาง ดําลงบางในแมน้ําเนรัญชรา กระทําการโผลขึ้นและดําลงบาง. ลําดับ
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงไดทรงเนรมิตเชิงกรานกอไฟขึ้นประมาณ
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๕๐๐ ที่ซึ่งพวกชฎิลเหลานั้นตางก็พากันผิงไฟ. ลําดับนั้นแล พวกชฎิล
เหลานั้นจึงคิดวา คงจะเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะเปนแนมิตองสงสัย
จึงเกิดมีการเนรมิตเชิงกรานกอไฟขึ้น. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล ได
มีความคิดขึ้นวา พระมหาสมณะ มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากนักแล ทรงเนรมิต
เชิงกรานกอไฟขึ้นมาก ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
ก็โดยสมัยนั้นแล มหาเมฆกอนใหญตกลงมา มิใชตามฤดูกาล ได
มีน้ําทวมมาก พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในประเทศถิ่นที่ใด ประเทศ
ถิ่นที่นั้น ก็ไมมีน้ําทวม. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริ
วา ไฉนหนอเราจะพึงยังน้ํานั้นใหเปนขอบสูงในรูปในทิศโดยรอบได. ลําดับ
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงยังน้ํานั้นใหเปนขอบสูงขึ้นไปในทิศโดย
รอบ เสด็จจงกรมตรงกลางที่มีพื้นเปนธุลีฟุงขึ้น. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสป
ชฎิลคิดวา พระมหาสมณะ อยาไดถูกน้ําทวมทับพัดพาไปเลย จึงไดไปยัง
ถิ่นที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูพรอมกับพวกชฎิลมากมาย โดยมีเรือเปน
พาหนะ. อุรเุ วลกัสสปชฎิลไดเห็นแลวแล ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา พระองค
ผูทรงเนรมิตน้ํานั้นใหเปนขอบสูงขึ้นโดยรอบ ทรงจงกรมตรงกลางที่มีพื้นเปน
ฝุนฟุงขึ้น. ครั้นไดเห็นแลว จึงไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระมหาสมณะ นี่พระองคหรือ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป
นี้เราเอง แลวเสด็จเหาะขึ้นสูเวหาส ไดเสด็จขึ้นไปพรอมกับเรือ ลําดับ
นั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล ไดมีความคิดวา พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก
ทรงมีอานุภาพมากนักแล ซึ่งแมกระทั่งน้ําก็ยังไมพัดพาไปได ถึงอยางไร
ก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.
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ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงมีพระดําริวา เปนเวลา
นานหนอ จึงจักมีโมฆบุรุษเชนนี้ โดยที่คิดวาพระมหาสมณะ. ทรงมีฤทธิ์
มาก ทรงมีอานุภาพมากนักแล ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันต เชน
กับเราแนดังนี้ ถากระไร เราพึงทําชฎิลนี้ใหเกิดความสังเวช. ลําดับนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา ดูกอ นกัสสป เธอ
ยังไมไดเปนพระอรหันต ทั้งยังไมไดเขาถึงแมอรหัตมรรคดวย เธอจัก
เปนพระอรหันต หรือวา จักเขาถึงอรหัตมรรค ดวยปฏิปทาใด ปฏิปทาแม
นั้นของเธอยังไมมีเลย. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล ไดซบศีรษะ
ลงที่พระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาแลว
ไดกราบทูลกับพระผู
มีพระภาคเจาพระองคนั้นวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดการ
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. พระศาสดาตรัสวา
ดูกอนกัสสป เธอแล เปนนายกผูคอยแนะนํา เปนผูเลิศเปนประมุข เปน
ประธานของพวกชฎิล ๕๐๐ คน เธอจงบอกลาพวกชฎิลเหลานัน้ เสียกอน พวก
ชฎิลเหลานัน้ จักไดทําตามที่เธอสําคัญเขาใจได. ลําดับนั้นแล อุรุเวลกัสสปชฎิล
จึงเขาไปหาพวกชฎิลเหลานั้น ครัน้ เขาไปหาแลวจึงไดกลาวกะชฎิลเหลานั้นวา
ชาวเราเอย เราตองการจะประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ ขอพวก
ทานจงทําตามที่ทานผูเจริญเขาใจเถิด. พวกชฎิลกลาววา ชาวเราเอย ตั้งแต
กาลนานมาแลว พวกเราไดมีความเลื่อมใสเปนอยางยิ่งในพระมหาสมณะ ถา
ทานผูเจริญจักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะไซร แมพวกเราทั้งหมด
ก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะนั้นดวยเหมือนกัน. ลําดับนัน้ แล
ชฎิลเหลานัน้ จึงปลอยใหสิ่งที่เจือปนดวยเสนผม ชฎา สาแหรก เครื่องบูชาไฟ
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ลอยไปในน้ําแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝาแลวจึงซบ
ศีรษะลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบท
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอ จงเปน
ภิกษุมาเถิด แลวตรัสตอไปอีกวา ธรรมอันเรากลาวไวดีแลว พวกเธอจง
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด. พระวาจานั้นแลได
เปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น.
นทีกสั สปชฎิล ไดเห็นแลวซึ่งมวยผม ชฎา สาแหรก เครื่องบูชา
ไฟ ลอยน้ํามา ครั้นเขาไดเห็นแลว จึงมีความคิดวา คงจะมีอันตรายแก
พระพี่ชายของเราแน จึงสงชฎิลไปสืบวา ทานจงไปใหรูเรื่องพี่ชายของเราให
ไดดังนี้ และตนเองพรอมกับชฎิล ๓๐๐ คน ไดไปหาทานอุรุเวลกัสสป
ครั้นเขาไปหาแลว จึงกลาวกะทานอุรุเวลกัสสปนั้นวา พี่กัสสป การบวชนี้
เปนสิ่งประเสริฐดีหรือ. ทานอุรุเวลกัสสปตอบวา ใช การบวชแบบนี้ เปน
สิ่งประเสริฐแน. ลําดับนั้นแลพวกชฎิลเหลานั้นจึงไดเอามวยผม ชฎา สาแหรก
เครื่องบูชาไฟ ลอยน้ําไปแลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเขาไปเฝา
แลว จึงซบศีรษะลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงได
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาบาง. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด แลวตรัสอีกวาธรรมอันเรากลาว
ไวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด.
พระวาจานั้นแลไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น .
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คยากัสสปชฎิล ไดเห็นแลวซึ่งมวยผม ชฎา สาแหรก เครื่องบูชา
ไฟ อันลอยน้ํามา ครั้นเขาไดเห็นแลว จึงไดมีความคิดวา อันตรายจะมีแก
พี่ชายทั้งสองของเราแนนอน แลวไดสงชฎิลไปสืบใหรูวา พวกทานจงไป
จงรูเรื่องราวแหงพี่ชายของเราดังนี้ และตนเองพรอมดวยพวกชฎิล ๒๐๐คน
จึงพากันเขาไปหาทานอุรุเวลกัสสป ครั้นเขาไปหาแลว จึงไดกลาวกะทาน
อุรุเวลกัสสปนั้นวา ขาแตพี่กัสสป การทําอยางนี้ประเสริฐแลวหรือ. ทาน
อุรุเวลกัสสป ตอบวา ใชแลว การทําอยางนี้เปนสิ่งประเสริฐแน. ลําดับ
นั้นแล พวกชฎิลเหลานัน้ จึงไดพากันลอยมวยผม ชฎา สาแหรก เครื่อง
บูชาไฟ ในน้ําแลว พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครัน้ เขาไปเฝาแลว
จึงไดซบศีรษะลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดกราบ
ทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด แลวตรัสอีกวา ธรรมอันเรา
กลาวไวดีแลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ
เถิด. พระวาจานั้นแลไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น .
ดวยการอธิษฐานของพระผูมพี ระภาคเจา
ปาฏิหาริย ๓,๕๐๐ วิธี จึงมีโดยนัยนี้คือ พวกชฎิล
ฝาฟน ๕๐๐ ทอนไมออก พอฝาฟนออกแลว ก็
กอไฟไมติด พอกอไฟติดแลว จะดับไฟก็ดับ
ไมได ครั้นพอดับไฟไดแลว ก็ทรงนิรมิต
เชิงกราน ๕๐๐ ที่ให.
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ลําดับนั้นแล พระผูมพี ระภาคเจาประ
ทับอยูในอุรุเวลาตามความพอพระทัย ทรงพรอม
กับภิกษุสงฆจํานวนมาก รวมกับปุราณชฎิล
ทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน เสร็จหลีกจาริกไปยังคยาสีสะ
ประเทศ ไดทราบวา ในครั้งนั้น พระผูม ีพระ
ภาคเจา ประทับอยู ณ คยาสีสะประเทศ ได
แมนา้ํ คยาพรอมกับภิกษุจํานวน ๑,๐๐๐
ในกาลนั้นแล พระผูมพี ระภาคเจา ได
ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย สิ่ง
ทั้งปวงเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา
ชื่อวาสิ่งทั้งปวงเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย จักษุ
เปนของรอน รูปทั้งหลายก็เปนของรอน วิญญาณ
อาศัยจักษุก็เปนของรอน.
จักษุสัมผัสก็เปนของรอน ความเสวย
อารมณนี้เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย แม
อันใด เปนสุขก็ดี ทุกขก็ดี ไมใชทุกขไมใชสุข
ก็ดี แมอันนั้นก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร
รอนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ
รอนเพราะความเกิด เพราะความแก และเพราะ
ความตาย เพราะความเศราโศก เพราะความคร่ํา-
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ครวญเพราะความทุกข เพราะความโทมนัส
เพราะความคับแคนใจ เราจึงกลาววาเปนของ
รอน.
โสตเปนของรอน เสียงทัง้ หลายก็เปน
ของรอน ฯลฯ ฆานะเปนของรอน กลิ่นทั้งหลาย
ก็เปนของรอน ฯลฯ ลิ้นเปนของรอน รสก็เปน
ของรอน ฯลฯ กายเปนของรอน โผฏฐัพพะก็
เปนของรอน ฯลฯ ใจเปนของรอน ธรรมทั้งหลาย
ก็เปนของรอน
มโนวิญญาณก็เปนของรอน มโนสัมผัส
ก็เปนของรอน ความเสวยอารมณนี้เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยแมอันใดเปนสุขก็ดี
เปนทุกขก็ดี ไมใชทุกขไมสุขก็ดี แมอันนั้น
ก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร รอนเพราะไฟ
คือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ
รอนเพราะความเกิด เพราะความแก และ
ความตาย เพราะความเศราโศก เพราะความ
คร่ําครวญ เพราะความทุกข เพราะความโทมนัส
เพราะความคับแคนใจ เราจึงกลาววาเปนของ
รอนแล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดเห็น
ไดฟงแลวอยางนี้ ยอมเบื่อหนายในจักษุ ยอม
เบือ่ หนายในรูป ยอมเบือ่ หนายในวิญญาณที่
อาศัยจักษุ ยอมเบื่อหนายในสัมผัสอาศัยจักษุ
ความเสวยอารมณนี้ เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสแม
อันใด เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี ไมใชทกุ ข ไมใช
สุขก็ดี ยอมเบื่อหนายในความเสวยอารารมณ นัน้
ยอมเบื่อหนายในโสต ยอมเบื่อหนายในเสียง ฯลฯ
ยอมเบื่อหนายในฆานะ ยอมเบื่อหนายในกลิ่น ฯลฯ
ยอมเบื่อหนายในชิวหา ยอมเบื่อหนายในรส
ทั้งหลาย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอม
เบือ่ หนายแมในโผฏฐัพพะ ฯลฯ ยอมเบื่อหนาย
แมในใจ ยอมเบื่อหนายแมในธรรมทัง้ หลาย ยอม
เบือ่ หนายแมในมโนวิญญาณ ยอมเบื่อหนายแม
ในมโนสัมผัส ความเสวยอารมณนี้เกิดขึ้นเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัยแมอันใด เปนสุขก็ดี เปน
ทุกขก็ดี ไมใชทุกข ไมใชสุขก็ดี ยอมเบื่อหนาย
แมในความเสวยอารมณนนั้ เมื่อเบื่อหนาย ยอม
คลายความกําหนัด เพราะคลายความกําหนัด
จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณรูวา
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หลุดพนแลว พระอริยสาวกนั้น ยอมทราบชัดวา
ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจอื่นที่
ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นอีก เพื่อความเปน
อยางนี้ มิไดมีอีกตอไป ดังนี้.
ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัสไวยากรณนี้อยู จิตของภิกษุ
๑,๐๐๐ รูปนัน้ ก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่นแล.
เพราะไดฟงอาทิตตปริยายเทศนาอยางนี้ พระนทีกัสสปเถระจึงได
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศ
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ดังนี้ . บรรดาบทเหลานั้น บท อคฺคผล คือผลอัน
สูงสุด หรือ ผลที่ตนเก็บเอาในครั้งแรกแหงตนมะมวงที่ตนเองไดปลูกไว. คํา
ที่เหลือ มีเนื้อความพอที่จะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถานทีกัสสปเถราปทาน
คยากัสสปเถราปทานที่ ๓ (๕๕๓)
วาดวยบุพจริยาของพระคยากัสสปเถระ
[๑๔๓ ] ครั้งเมื่อขาพเจาเปนดาบส ครอง
หนังเสือเหลือง ประกอบดวยเครื่องหาบ หาบ
เครื่องหาบไปเที่ยวหาผลไม ไดนําเอาผลพุทรา
มายังอาศรม.
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ในสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระชินเจา เพียงพระองคเดียว ทรงแผพระรัศมีตลอด
กาลทั้งสิ้น เสด็จมายังอาศรมของขาพเจา.
ขาพเจายังจิตตนเองใหเลื่อมใสแลว ถวาย
บังคมพระองค ผูมีวัตรอันงาม ประคองอัญชลี
ประนมดวยหัตถทั้งสองแลว ถวายผลพุทราแด
พระพุทธเจา.
ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ ขาพเจาไดถวาย
ผลไมไดไว ในคราวนั้น แตนั้น ขาพเจาไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลพุทรา.
ขาพเจา ไดเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว
ฯลฯ เปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระคยากัสสปเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบคยากัสสปเถราปทาน
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๕๕๓. อรรถกถาคยากัสสปเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๓ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระคยากัสสปเถระ อันมีคําเริ่มตนวา อชินมฺมวตฺโถห ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกัปที่ ๓๑ แตกัปนี้ไป ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
สิขี ทานไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล บรรลุนิติภาวะแลวเพราะความที่ตนเองมี
อัธยาศัยที่จะออกจากทุกข จึงละเพศฆราวาสออกบวชเปนพระดาบส สรางอาศรมอยูในปา มีมูลผลาผลในปาเปนอาหาร. ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา
พระองคเดียวไมมีผูติดตามเปนที่สอง ไดเสด็จไปใกลอาศรมของพระดาบส
นั้นแลว. ดาบสนั้น พอไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ก็มีใจเลื่อมใส เขาไป
ใกลแลว ถวายบังคมยืนอยู ณ ที่อันสมควรดานหนึ่ง คอยดูเวลาอยูจึงนอม
เอาผลพุทธราอันเปนที่นาจับใจเขาไปถวายแดพระศาสดา. ดวยบุญกรรมอัน
นั้น เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว เพราะความที่คนมีอัธยาศัยที่จะออก
จากทุกข จึงละเพศฆราวาส บวชเปนพระดาบสอยูรวมกับพระดาบส ๒๐๐ องค
ณ ใกลแมนา้ํ คยา. เพราะอยูใกลแมน้ําคยา และเพราะมีโคตรวากัสสป
จึงไดมีสมัญญาวาคยากัสสป. ทานไดฟงโอวาทคืออาทิตตปริยายเทศนา โดย
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นัยที่พระผูมีพระภาคเจาไดประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาใหพรอมกับบริษัท ดัง
ที่ไดกลาวไวแลวในอปทานของพระนทีกัสสป จึงไดดํารงอยูในพระอรหัตผล
ครั้นทานไดบรรลุพระอรหัตแลว เกิดมีความโสมนัสใจเมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
อชินจมฺมวตฺโถห ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชินจมฺมวตฺโถ
ความวา เพราะบวชเปนดาบส จึงนุงหมดวยหนังเสือ. บทวา ขาริภารธโร
ความวา ในเวลาเปนดาบส ตองบรรจุหาบบริขารสําหรับดาบสหาบไป. คือ
เอาบริขารของดาบสบรรจุลงจนเต็มหาบ. บทวา โกล อหาสิ อสฺสม
ความวา เอาผลพุทราวางจนเต็มเกลื่อนอาศรมแลวก็นั่งในอาศรม. บทวา
อโคปยึ ความวา เราไดแสวงหาผลพุทราแลวเก็บรักษาไวในอาศรม. คําที่
เหลือทั้งหมด มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาคยากัสสปเถราปทาน
กิมิลเถราปทานที่ ๔ (๕๕๔)
วาดวยบุพจริยาของพระกิมิลเถระ
[๑๔๔] เมื่อพระพุทธเจา พระนามวา
กกุสันธะ ปรินพิ พานแลว ขาพเจา ไดเก็บเอา
ดอกเข็มมาทําเปนมณฑปบรรจุพระธาตุ ของพระผูมพี ระภาคเจา ผูทรงมีวสี.
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ครั้นจุตแิ ลว ไปสูภพดาวดึงส ไดวิมาน
สูงใหญเปนพิเศษรุงโรจนลว งวิมานของเทวดา
เหลาอื่น นี้เปนผลแหงกรรมอันเปนบุญ.
จะเปนกลางวัน หรือกลางคืนก็ดี ขาพเจา จะเดินอยู หรือยืนอยูก ด็ ี ดอกเข็มจะตอง
มาครอบคลุมอยูเบื้องบน นี้เปนผลแหงกรรมอัน
เปนบุญ.
ในกัปนีน้ ี่แหละ ขาพเจาไดบูชาอยางยิ่ง
ซึง่ พระพุทธเจาพระองคใด ดวยกรรมนั้น ขาพเจา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาไดเผาสิ้นแลว
ฯลฯ ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจา ไดมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระกิมิลเถระ ไดกลาวคาถาเหลานั้นไวดวยประการ
ฉะนี้แล.
จนกิมิลเถราปทาน
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๕๕๔. อรรถกถากิมิลเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๔ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระกิมิลเถระ มีคําเริ่มตนวา นิพฺพุเต กกุสนฺธมฺหิ
ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กกุสันธะ ทานไดบังเกิด
ในเรือนอันมีสกุล บรรลุนติ ิภาวะแลว เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว ไดชว ย
กันเอาดอกเข็มมาทําเปนมณฑปอุทิศถวายพระธาตุของพระองค ไดทําการบูชา
แลว. ดวยบุญกรรมอันนัน้ ทานไดบังเกิดในภพดาวดึงส ไดทองเที่ยวไป
ในเทวโลกและมนุษยโลกกลับไปกลับมา ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดใน
สักยราชตระกูลในกบิลพัสดุนคร เขาไดมีชื่อวา กิมิละ. พอเขาเจริญวัยแลว
อยูอยางประมาทดวยโภคสมบัติ. พระศาสดาประทับอยูนอนุปยนิคม ทรง
ทราบวาญาณของเขาแกกลาแลว เพื่อจะใหเขาเกิดความสังเวช จึงทรงเนรมิต
รูปหญิงที่งามนารื่นรมยใจ อยูในวัยรุน ทรงแสดงใหปรากฏขางหนาตาม
ลําดับอีก ปรากฏเปนไปตามความวิบัติดวยความชราและโรคภัยไขเจ็บ. ไดทรง
กระทําอยางนั้นแลว. กิมลิ กุมารไดเห็นรูปนั้น แลวไดเกิดความสังเวชเปนยิ่งนัก
เมื่อจะประกาศความสังเวชของตน ทําใหปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา ได
รับคําสั่งสอนแลว ก็ไดบรรลุพระอรหัต.
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ทานไดบรรลุพระอรหัตแลว เกิดความโสมนัสใจ เมือ่ จะประกาศถึง
เรื่องราวที่ตนเองเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
นิพฺพุเต กกุสนฺธมฺหิ ดังนี้. บทวา พฺราหฺมณมฺหิ วุสีมติ ความวา เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุวสี ดวยวสี ๕ อยาง อธิบายวา เมื่อพราหมณ
คือพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ เพราะประดับและเจริญยิ่งดวยหมู
แหงคุณทั้งปวงของพราหมณ ปรินิพพานแลว คําที่เหลือทั้งหมด มีเนื้อ
ความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถากิมิลเถราปทาน
วิชชีปตุ ตเถราปทานที่ ๕(๕๕๕)
วาดวยบุพจริยาของพระวัชชีปุตตเถระ
[๑๔๕] เมื่อพระผูมพี ระภาคเจา ผูมี
พระรัศมีเปนพัน เปนผูตรัสรูดวยพระองคเอง
ผูอันใคร ๆ เอาชนะไมได ทรงออกจากนิโรธ
แลว จะเสด็จไปสูที่โคจร.
ขาพเจา มีผลไมอยูในมือ เห็นพระศาสดาเสด็จเขามา มีจิตเลื่อมใส มีใจแชมชื่น
จึงถวายผลไมหมดทั้งพวง.
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ ขาพเจาไดถวาย
ผลไมใด ในครั้งนั้น ดวยกรรมนั้น ขาพเจา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.
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ขาพเจาไดเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว
ฯลฯ ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.
ปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระวัชชีปุตตเถระ ไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบวัชชีปุตตเถราปทาน
๕๕๕. อรรถกถาวัชชีปุตตเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๕ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระวัชชีปุตตเถระ มีคําเริ่มตนวา สหสฺสรสี ภควา
ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ ไดพบพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งกําลังเที่ยว
ภิกขาจารอยู มีใจเลื่อมใสไดถวายผลกลวย ดวยบุญกรรมนั้น เขาจึงไดทอง-
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เที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดเปนลิจฉวี
ราชกุมารในเมืองเวสาลี. เพราะทานเปนโอรสของเจาวัชชี จึงไดรับสมัญญา
วา วัชชีบุตร. ทานเปนหนุม ในเวลาที่ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับชางเปนตน
เพราะสมบูรณดวยเหตุ จึงเปนผูมีอัธยาศัยใครจะออกจากทุกขเที่ยวไป ได
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ไดมีศรัทธาบวชในสํานักของพระศาสดา บําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐาน ไมนานเทาไรนัก ก็ไดอภิญญา ๖. ก็
ทานเปนผูไดอภิญญา ๖ ในกาลตอมา เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลวไมนาน
นัก จึงทําหมายกําหนดการเพื่อสังคายนาพระธรรม เมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย
ประชุมกันในที่นั้น ๆ วันหนึ่ง ไดเห็นทานพระอานนทซึ่งเปนพระเสขบุคคล
มีบริษัทใหญแวดลอมกําลังแสดงธรรมอยู. เมื่อจะทําความอุตสาหะใหเกิดขึ้น
เพื่อบรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปกวาทานพระอานนทนั้น จึงกลาวคาถานี้วา:โคตมะเอย ! ทานจงเขาไปยังโคนตนไม
ในปา จงตั้งพระนิพพานไวในหทัย จงเจริญ
ภาวนาและอยาประมาท พูดซุบซิบนินทาคนอื่น
จักทําประโยชนเชนไร ใหสําเร็จแกทานไดเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุกขฺ มูลคหน ความวา ปาที่มีโคนตนไม
จริงอยู ปาไมมีโคนตนไมก็มีอยู และโคนตนไมที่ไมมีในปาก็มี. บรรดา
บทเหลานั้น ทานแสดงถึงความไมมีอันตรายคือลมและแดด เพราะเปนสถานที่
อันสมบูรณดวยรมเงา ดวยศัพทวา รุกขมูละ ทานแสดงถึงความไมมีอันตราย
คือลม เพราะปราศจากสายลมและแสดงถึงความไมเบียดเสียดดวยฝูงชน ไว
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ดวย คหนะ ศัพท. และทานไดประกอบบททั้งสองนั้นมุงถึงการบําเพ็ญเพียร
ทางภาวนา. บทวา ปสกฺกิย แปลวาเขาไปแลว. บทวา นิพฺพาน หทยสฺมึ โอปย
ความวา ตั้งพระนิพพานไวในหทัย คือ ทําไวในจิตวาเราปฏิบัติอยางนี้แลว
จะพึงบรรลุพระนิพพานได. บทวา ฌาย ความวา จงเพงดวยการเพงไตรลักษณะ คือ จงเจริญมรรคภาวนาอันประกอบดวยวิปสสนาภาวนา. ทานเรียก
พระธรรมภัณฑาคาริกโดยโคตรวา โคตมะ. บทวา มา จ ปมาโท ความวา
อยาถึงความประมาทในกุศลธรรมทัง้ ปวงเลย. บัดนี้ ความประมาทเชนใดมีแก
พระเถระ เมื่อจะแสดงถึงการหามความประมาทนั้น ทานจึงกลาววา กึ เต
พิฬิพิฬิกา กริสฺสติ การพูดซุบชิบนินทาคนอื่นจักทําประโยชนเชนไรให
สําเร็จแกทานไดเลา ดังนี้ไว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา พิฬิพิฬิกา ความ
วา กิรยิ าที่ซุบซิบนินทาคนอื่น ความเปนไปแหงเสียงซุบซิบนินทาคนอื่น
ไมมีประโยชนอยางไร การบัญญัติของหมูชนอันเชนกับเสียงซุบชิบนินทาคน
อื่นก็อยางนั้นแล. บทวา กึ เต กรสฺสติ ความวา การซุบซิบนินทาคนอื่นจัก
ทําประโยชนเชนไรใหสําเร็จแกทานไดเลา เพราะฉะนั้น ทานจึงไดใหโอวาท
วา ทานจงละการบัญญัติวาคน จงขวนขวายในประโยชนของตนเถิด.
พระเถระไดฟงคํานั้นแลว เกิดความสลดใจตามคําอันระบายออกซึ่ง
ความหอมฟุงที่ทานผูอื่นไดกลาวแลว ทําราตรีโดยมากใหลวงไปดวยการจงกรมพยายามเจริญวิปสสนา เขาไปสูที่นอนและที่นั่ง พอนั่งบนเตียงเทานั้น
ก็คิดวา เราจะนอนพักผอนสักเล็กนอย ดังนี้แลวจึงยกเทาขึ้นจากพื้นพอศีรษะ
ถึงหมอน ในขณะที่สรีระอยูในอากาศนั่นแล (อยูในทาอิริยาบถ) ก็ได
บรรลุพระอรหัต.
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ในกาลตอมา พระวัชชีปุตตเถระเกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศ
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
สหสฺสรสี ภควา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สหสฺสรสี ซึ่งในที่นี้ควร
จะกลาววา อเนกสตสหสฺสรสี บัณฑิตพึงทราบวา ทานกลาวไวแลววา
สหสฺสรสี ก็เพื่อสะดวกในการประพันธคาถา. คําที่เหลือมีเนื้อความพอที่
จะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาวัชชีปุตตเถราปทาน
อุตตรเถราปทานที่ ๖ (๕๕๖)
วาดวยบุพจริยาของพระอุตตรเถระ
[๑๔๖] พระผูมีพระภาคสัมพุทธเจา
พระนามวา สุเมธะ ทรงประกอบดวยพระวรลักษณะ ๓๒ ประการ ทรงพอพระทัยในความ
วิเวก เสด็จเขาไปยังหิมวันตประเทศ
พระมุนี ผูเปนบุรุษสูงสุด ทรงประกอบ
ดวยพระกรุณา ผูเลิศ ครั้นถึงหิมวันตประเทศ
แลว ประทับนั่งขัดสมาธิ.
ในกาลครั้งนั้น ขาพเจา เกิดเปนวิทยาธร
สามารถแมเหาะไปในอากาศได ถืออาวุธวิเศษ
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คือตรีศูลอันคมฉกาจนัก ในเวลานั้น ขาพเจา
กําลังเหาะทองเที่ยวไปในอัมพร.
พระพุทธเจา ทรงยังปาหิมวันตใหสวาง
กระจางแจงอยู เสมือนกองไฟที่ลุกโพลงอยูบน
ยอดภูเขา เสมือนแสงแหงดวงจันทรที่กําลังเต็ม
ดวง หรือเสมือนตนพญาสาละที่มีดอกกําลังบาน
เต็มตนฉะนั้น.
จิตของขาพเจาเลื่อมใส เพราะไดเห็น
พระพุทธเจา ผูกําลังเสด็จออกมาจากปา มีพระพุทธรังสีกําลังซานออก ดุจดังแสงไฟที่กําลังเผา
ไหมปาตนออฉะนั้น.
ขาพเจาไดถือเอาดอกไม ๓ ดอก คือ
ดอกทานตะวัน ดอกกรรณิการ และดอกเทวคันธีมาบูชาพระพุทธเจา ผูประเสริฐ.
เพราะอานุภาพของพระพุทธเจา ในขณะ
นั้น ดอกไมทั้งสามดอกของขาพเจา ไดทําขั้ว
ขึ้นเบื้องบน เอาดอกลงเบื้องลาง ทําเปนดังรม
บังเงาใหพระศาสดา.
เพราะกรรมทีข่ าพเจา ไดกระทํามาดี
แลวนั้น ประกอบกับที่ขาพเจาตั้งเจตนาไวดี
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เมื่อขาพเจาจุติจากความเปนมนุษยแลว ก็ไปเกิด
ในดาวดึงส.
วิมานของขาพเจาในดาวดึงสนั้น บุญ
กรรมไดสรางใหเปนอยางดี มีชอื่ ปรากฏวา
กัณณิการี สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน.
มียอดแหลม ๑,๐๐๐ ยอด มียอดเปนโดม
๑๐๐ ยอดประดับดวยธงสีเหลือง ประกอบดวย
ปอมหอคอยหนึ่งแสนปอม สิ่งเหลานี้มีปรากฏอยู
ในวิมานของขาพเจา.
แทนนั่งสําเร็จดวยแกวผลึกก็มี สําเร็จ
ดวยทอง ดวยแกวมณี และดวยทับทิมก็มี ผูน ั่ง
ยอมไดตามปรารถนา.
ที่นอนมีราคามาก ประกอบดวยชนิดที่
ยัดดวยนุน แตละชายประดับดวยครุยขนสัตว
และประกอบดวยหมอน.
ครั้นขาพเจาจุติจากภพแลว ทองเที่ยว
ไปสูภพเทวดา ขาพเจาทองเที่ยวไปตามปรารถนา
เปนผูมหี มูเทวดาแวดลอมแลว.
ขาพเจา ดํารงอยูภายใตรมดอกไม
ดอกไมกั้นอยูเบื้องบนขาพเจา กวางโดยรอบ
หนึ่งรอยโยชนแวดลอมดวยดอกกรรณิการ.
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นักดนตรี หกหมื่นคน บํารุงขาพเจา
อยู ตลอดเวลาตั้งแตเย็นถึงเชา แวดลอมขาพเจา
อยูเปนประจําทั้งกลางคืนกลางวัน โดยไมเกียจ
คราน.
ในเทวโลกนั้น ขาพเจา ยินดีอยูกบั
นางรํา นางรอง นางประโคม นางนักดนตรี
เพลิดเพลินอยูกับความยินดี บันเทิงอยูกับความ
ใครในกาม.
ในเทวโลกนั้น มีแตรับประทาน และ
ดื่ม ในครั้งนั้น ขาพเจาเพลิดเพลินอยูในไตรทศ
พรั่งพรอมไปดวยหมูนางสนมนารี ขาพเจาเพลิด
เพลินอยูในวิมานอันอุดม.
ขาพเจาเสวยรัชสมบัติอยู ๕๐๐ ครั้ง และ
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิอยู ๓๐๐ ครั้ง สวนที่
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย ไมอาจจะนับ
ประมาณได.
เมื่อขาพเจาทองเที่ยวอยูในระหวางภพ
กับภพ ยอมไดโภคสมบัติเปนอันมาก ขาพเจา
ไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเปนอันมาก นี้ เปนผล
แหงการบูชาพระพุทธเจา.
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เมื่อขาพเจาทองเที่ยวอยูในภพ ก็ทองเที่ยวอยูในภพทั้งสอง คือ ภพแหงเทวดา และ
ภพแหงมนุษย ขาพเจา ไมรูจักทุคติอื่นเลย นี้
เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
เมื่อขาพเจาเกิด ก็เกิดในตระกูลทั้งสอง
คือ ตระกูลกษัตริย และตระกูลพราหมณ ขาพเจา ไมรูจักตระกูลต่ําเลย นี้เปนผลแหงการบูชา
พระพุทธเจา.
ขาพเจา ไดรับยานชาง ยานมา ยาน
วอ อันไปไดรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ นี้เปนผลแหง
การบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจา ไดรับหมูทาสี หมูทาส หมู
สตรีผูแตงกายงดงาม ทั้งหมดนี้ นี้เปนผลแหง
การบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจาไดรับผาไหม ผากัมพล ผาลินิน
และผาฝาย ทั้งหมดนี้ นี้เปนผลแหงการบูชา
พระพุทธเจา.
ขาพเจา ไดรับผาใหม และผลไมใหม
โภชนะมีรสอรอยเลิศ ทั้งหมดนี้ นี้เปนผลแหงการบูชา
พระพุทธเจา.
ขาพเจา ไดรับคําบอกเลาวา เชิญทานจง
เคี้ยวกินสิ่งนี้ เชิญทานจงบริโภคสิ่งนี้ เชิญทาน.
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จงนอนบนที่นอนนี้ ทั้งหมดนี้ นี้เปนผลแหง
การบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจา ไดรับการบูชาในที่ทุกแหง
เกียรติยศของขาพเจาฟุงขจรไป มีสหายมากใน
กาลทุกเมื่อ ขาพเจาเปนผูมีบริษทั ไมแตกแยก
ในกาลทุกเมื่อ ขาพเจาเปนผูสูงสุดกวาหมูญาติ
นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจาไมรูจักความหนาว ความรอน
ไมมีความเรารอน อนึ่ง ขาพเจาไมมีทุกขทางจิต
ในหทัยเลย.
ขาพเจาเปนผูมีวรรณะ เพียงดังวรรณะ
แหงทอง ทองเที่ยวไปในระหวางภพกับภพ
ขาพเจาไมรูจักความเปนผูมีวรรณะตางออกไปเลย
นี้ เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจา จุติจากเทวโลกแลว อันกุศลมูลชักจูงแลว ไปเกิดในนครสาวัตถี ในตระกูล
มหาศาล ผูมั่งคั่ง.
ครั้น ขาพเจาละกามคุณ ๕ แลว บวช
ในความเปนผูไมมีเรือน ขาพเจามีอายุเพียง ๗
ขวบแตปเกิด ไดบรรลุพระอรหัตแลว.
พระพุทธเจา ผูมีพระจักษุ ทรงทราบ
คุณของขาพเจาแลว ทรงอนุญาตการอุปสมบท
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ขาพเจายังเปนเด็ก เปนผูไดรบั การบูชา
ผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจา เปนผูมีทิพยจักษุบริสุทธิ์ เปน
ผูฉลาดในสมาธิ เปนผูบรรลุถงึ ฝงแหงอภิญญา
นี้ เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจา เปนผูบรรลุปฏิสัมภิทาตาม
ลําดับแลว เปนผูฉ ลาดในอิทธิบาท เปนผูบรรลุ
ถึงฝงในธรรมทั้งหลาย นี้ เปนผลแหงการบูชา
พระพุทธเจา.
ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ ขาพเจาไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยกรรมนั้น ขาพเจาไมรูจักทุคติ
เลย นี้ เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา.
ขาพเจา เผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว
ฯลฯ ขาพเจาเปน ไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
พระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอุตตรเถระ ไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอุตตรเถราปทาน
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๕๕๖. อรรถกถาอุตตรเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๖ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานอุตตรสามเณร มีคําเริ่มตนวา สุเมโธ นาม สมฺพุท-ฺ
โธ ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค
กอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธะ ทานเปนวิทยาธรเที่ยวไป
ทางอากาศ. ก็โดยสมัยนัน้ พระศาสดาประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีมีพรรณะ
๖ ประการ ณ โคนตนไมแหงหนึ่งระหวางปา เพื่อทรงอนุเคราะหสรรพสัตว
ในที่นั้นนั่นแล. วิทยาธรนั้น ไปทางอากาศ มองเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว
มีใจเลื่อมใส ลงจากอากาศนําเอาดอกกรรณิการอนั บริสุทธิ์สะอาดงามตา นอม
บูชาพระผูมีพระภาคเจา ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา ดอกไมทั้งหลายได
ตั้งอยูโดยอาการดังฉัตรอยูเบื้องบนพระศาสดา. วิทยาธรนั้น มีจิตเลื่อมใส
โดยประมาณยิ่ง ในกาลตอมา กระทํากาละแลว บังเกิดในดาวดึงส เสวย
ทิพยสมบัติ ดํารงอยูในดาวดึงสนั้นจนตลอดอายุ จุติจากภพนั้นแลว ทอง
เที่ยวไปโนเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ไดบังเกิดเปนบุตรของ
พราหมณมหาศาลในกรุงราศคฤห. เขาไดมีชื่อวา อุตตระ. เขาไดบรรลุนิติภาวะแลว ถึงความสําเร็จในวิชาของพราหมณแลว ดวยชาติตระกูล ดวยรูป
สมบัติ ดวยความรู ดวยวัย และดวยศีลจารวัตร เขาจึงไดรับความยกยอง
จากชาวโลก.
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วัสสการพราหมณ ตําแหนงมหาอํามาตยประจําแควนมคธ ไดมอง
เห็นสมบัติอันนั้นของอุตตระนั้นแลว จึงมีความประสงคที่จะยกธิดาของตน
มอบใหแกเขา ไดประกาศความประสงคของตนใหทราบแลว. อุตตระนั้น
ปฏิเสธเรื่องผูหญิง เพราะวาเขาเปนผูมีอัธยาศัยเพื่อจะออกจากทุกข เขาไปหา
พระธรรมเสนาบดีเปนประจําตามการอันสมควร ไดฟงธรรมในสํานักของ
ทานแลว ไดมีศรัทธาบรรพชาแลว เปนผูสมบูรณดวยวัตรปฏิบัติ บํารุง
พระเถระเปนประจํา.
ก็โดยสมัยนั้น อาพาธอยางหนึ่งเกิดขึ้นแกพระเถระ อุตตรสามเณร
ประสงคจะปรุงเภสัชถวายพระเถระ. รุงขึ้นเชา จึงถือบาตรและจีวรออกจาก
วิหาร ในระหวางหนทางไดวางบาตรไวใกลสระน้ําแลว เขาไปใกลน้ํา ลาง
หนาอยู. ครั้งนั้น โจรขุดอุโมงคคนหนึ่ง ไปทําการลักขโมยมาแลว ถูก
พวกจํารวจติดตามไลจับ ออกจากเมืองโดยถนนใหญ เมื่อจะหนีไป
ไดใสหอรัตนะที่ตนถือมาลงในบาตรของสามเณรแลว จึงหนีไป. แม
สามเณร เขาไปใกลบาตรแลว. พวกตํารวจติดตามโจรไป มองเห็นหอ
ของในบาตรของสามเณรเขาใจผิดวา ผูนี้ เปนโจร, ผูนี้ไดกระทําโจรกรรม
แลว. ดังนี้แลว จึงผูกแขนสามเณรไพลหลัง นําไปแสดงแกทานวัสสการพราหมณ. ก็ในครั้งนั้น ทานวัสสการพราหมณเปนผูดํารงตําแหนงผูพิพากษา
ประจําพระราชสํานัก ยอมตัดสินการตัดและการทําลายได. ทานวสัสการพราหมณกลาววา ครั้งกอน ทานไมเชื่อถอยคําเรา. ไปบวชในหมูผูประพฤติ
นอกรีตนอกรอยจากทางที่บริสุทธิ์ ดังนี้ ไมยอมชําระคดีใหขาวสะอาด ใคร
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จะตัดสินฆาอยางเดียว โดยวิธีเอาหลาวเสียบเขาทั้ง ๆ ที่ยงั มีชีวิตอยู
นั่นแหละ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงแลเห็นวาญาณของเขาแกกลา
แลว จึงเสด็จไปยังสถานที่นั้น ทรงวางพระหัตถมีพระองคุลียาวเรียวออนนุม
ดุจปุยนุนเหมือนตัดดวยเปลวไฟ คลายทอธารทองคําสีแดงชาติหลั่งไหลออก
เพราะมีพระหัตถและพระนขาอันงดงามดุจสําเร็จดวยแกวมณีทําใหสั่นสะเทือน
ลงบนศีรษะของอุตตรสามเณรตรัสวา อุตตระ นี้เปนผลกรรมในครั้งกอน
เกิดขึ้นแลวแกเธอ เธอพึงอดกลั้นดวยกําลังแหงปจจเวกขณญาณแลว จึง
ทรงแสดงธรรมอันเหมาะแกอัธยาศัย. อุตตรสามเณร ไดรับปติปราโมทย
อันโอฬาร เพราะเกิดความเลื่อมใสโสมนัสใจ ดวยการสัมผัสพระหัตถ
ของพระคาสดา เชนกับไดรับการรดดวยน้ําอมฤต เริ่มยกจิตขึ้นสูหนทาง
วิปสสนาตามที่ตนไดสั่งสมมา เพราะญาณถึงความแกกลา และเพราะ
ความไพเราะแหงเทศนาของพระศาสดา จึงทํากิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปไดตาม
ลําดับแหงมรรค ในขณะนั้นนั่นเอง เปนผูไดอภิญญา ๖. ก็ครั้นทานเปนผู
ไดอภิญญา ๖ แลวไดถอนตนขึ้นจากหลาว ยืนอยูในอากาศ เพื่ออนุเคราะห
ผูอื่น จึงแสดงปาฏิหาริยแลว. มหาชนไดเกิดความอัศจรรยใจ. ในขณะนั้น
นั้นเอง แผลของทานก็หายสนิทดี. สามเณรนั้น ถูกพวกภิกษุถามวา อาวุโส
ไดรับทุกขถงึ อยางนั้น เธอยังสามารถเพื่อเจริญวิปสสนาไดอยางไร ดังนี้
จึงกลาววา อาวุโส จะกลาวไปทําไมถึงโทษในสงสารของผมเลา, ก็สภาวะ
แหงสังขารทั้งหลาย ผมเห็นไดชัดเจนแลว ผมแมจะเสวยทุกขถึงเชนนั้น
ก็ยังสามารถเพื่อบรรลุวิปส สนาได และกลาวอีกวา ในชาติกอนเวลาเปน
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เด็กหนุม ผมถือหลาวไมสะเดาไลแทงแมลงวัน เพราะอาศัยการเลนจับสัตว
เสียบหลาว จึงไดเสวยความทุกขถูกเสียบหลาว ตั้งหลายรอยชาติอยางนี้ ใน
ชาติสุดทายนี้ก็ยังไดรับทุกขถึงอยางนี้แล.
ครั้นในกาลตอมา ทานระลึกถึงบุรพกรรมได เกิดความโสมนัสใจ
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคํา
เริ่มตนวา สุเมโธ นาม สมฺพุทฺโธ ดังนี้. ในคํานั้นขาพเจาจักทําการอธิบาย
เฉพาะบทที่ยากเทานั้น.
วิชฺชาโร จทา อาสึ ความวา เราไดเปนผูสามารถไปในอากาศได
ดวยวิชาที่สําเร็จมามีมนตภายนอกศาสนาเปนตน รักษาวิชานั้นไมใหเสื่อมไป
ดวยการประพฤติเสมอ ดวยอํานาจการบริหารรักษาไว จึงไดกําเนิดเกิดเปน
วิทยาธร. บทวา อนฺตลิกฺขจโร อห ความวา ชือ่ วา อันตลิกขะ เพราะ
กระทําการกําหนดเบื้องตนและที่สุดได, อีกความหมายหนึ่งชื่อวา อันตลิกขะ
เพราะเปนเหตุใหกําหนดแลดูเบื้องตนและที่สุดได. อธิบายวา ในอากาศนั้น
ขาพเจาเที่ยวไปในอากาศเปนประจํา. บทวา ติสูล สุกนต คยฺห ความวา
หลาวอันคมกริบ คือ อาวุธชั้นยอด ไดแก หลาวที่ทําเปนอยางดี, อธิบาย
วา ขาพเจาถือเอาอาวุธคือหลาวที่ทําอยางดี สามารถที่จะทิ่มแทง ย่ํายี และ
ประหารสัตวได แลวไปทางทองฟา. คําที่เหลือทั้งหมดมีเนื้อความพอที่จะ
กําหนดรูไดโดยงาย ดวยวิธีประกอบตามเนื้อความ เพราะมีความหมายดังที่
ไดกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถาอุตตรเถราปทาน
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อปรอุตตรเถราปทาน ๗ (๕๕๗)
วาดวยบุพจริยาของพระอปรอุตตรเถระ/H1
[๑๔๗ ] เมื่อพระพุทธเจา พระนามวา
สิทธัตถะ ผูเปนนาถะของโลก ผูนําโลก นิพพาน
แลว ขาพเจาประชุมกันระหวางพวกญาติของ
ขาพเจาแลว ไดทําการบูชาพระธาตุ.
ในกัปที่ ๙๔ ขาพเจา ไดบูชาพระธาตุ
ใดไว เพราะกรรมนั้น ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย
นีเ้ ปนผลแหงการบูชาพระธาตุ.
ขาพเจา เผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว ฯลฯ
ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจา ไดมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ปฏิปทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอุตตรเถระ ไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอปรอุตตรเถราปทาน
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๕๕๗. อรรถกถาอปรอุตตรเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๗ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระอุตตรเถระรูปอื่นอีก มีคําเริ่มตนวา นิพฺพุเต
โลกนาถมฺหิ ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค
กอนๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ
ในกัปที่ ๙ แตกัปนี้ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา สิทธัตถะ
ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล เจริญวัยแลว บรรลุนิติภาวะแลว ไดเปนผู
เลื่อมใสในพระศาสนา ประกาศตนเปนอุบาสก. เมื่อพระศาสดาปรินิพพาน
แลว อุบาสกนั้น เรียกประชุมหมูญาติของตนรวบรวมเครื่องบูชาสักการะมาก
มายแลว ไดทําการบูชาพระธาตุ. ดวยบุญกรรมอันนั้น เขาจึงไดทองเที่ยว
ไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดเกิดในตระกูลพราหมณ
เมืองสาเกต มีชื่อวา อุตตระ เจริญวัยแลว ไปเมืองสาวัตถีดวยการงานบาง
อยาง มองเห็นยมกปาฏิหาริย ทีพ่ ระศาสดาทรงกระทําแลว ณ โคนตน
คัณฑามพพฤกษแลวเลื่อมใส มีศรัทธาเจริญยิ่งขึ้นดวยเทศนากาฬการามสูตร
อีกบรรพชาแลว ไปยังกรุงราชคฤหกับพระศาสดา ไดอุปสมบทแลว เที่ยว
จาริกไปอยางนั้นแล เริ่มเจริญวิปสสนาไมนานนักแลก็ไดอภิญญา ๖. ก็ทาน
เปนผูไดอภิญญา ๖ เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี จึงออกจาก
กรุงราชคฤหไปยังกรุงสาวัตถีเพื่ออุปฏฐากพระพุทธเจา ถูกพวกภิกษุถามวา
อาวุโส กิจแหงการบวช ทานทําใหถึงที่สุดไดแลวหรือ จึงไดพยากรณความ
เปนพระอรหันตแลว.
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ก็ทานไดบรรลุพระอรหัตแลว เกิดความโสมนัสใจ เมือ่ จะประกาศ
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา
นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ ดังนี้. คํานั้นทั้งหมด มีเนื้อความงายทั้งนั้น เพราะ
ขาพเจาไดกลาวความหมายไวแลวในหนหลังแล.
จบอรรถกถาอปรอุตตรเถราปทาน
ภัททชิเถราปทานที่ ๘ (๕๕๘)
วาดวยบุพจริยาของพระภัททชิเถระ
[๑๔๘] ในครั้งนั้น ขาพเจาไดลงสูสระ
บัว ไดถอนเหงาบัว อันเปนอาหารที่ชางชอบ
เสพในสระนั้นขึ้นมาเพราะเหตุที่มีความหิว.
ในสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจา
พระนามวา ปทุมุตตระ ผูท รงไวซึ่งความสูงสุด
ผูก ําลังเสด็จมาทางอากาศ.
ผาบังสุกุลจีวร ปลิวสะบัดอยู ในครัง้ นั้น
ขาพเจาไดยินเสียง ขาพเจาจึงแหงนหนาขึ้นมอง
ดูเบื้องบน ไดเห็นพระพุทธเจา ผูนายกของโลก.
ขาพเจายืนสงบอยูในที่นั้นนั่นแหละ ได
ทูลอาราธนาพระโลกนายกใหทรงรับน้ําผึ้ง พรอม
กับเหงาบัว น้าํ นม เนยใส และเหงาบัว.
พระพุทธเจา ผูมีพระจักษุ ทรงรับภิกษา
แลว เพื่อทรงอนุเคราะหขาพเจา แตนั้นพระ-
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ศาสดาผูมีพระกรุณา ผูมีพระยศใหญ เสด็จลงมา
จากอากาศแลว.
พระพุทธเจา ผูมีพระจักษุ จึงทรงรับ
ภิกษาของขาพเจา เพื่อทรงอนุเคราะหขาพเจา
ครั้นทรงรับแลว ไดทรงกระทําอนุโมทนาแก
ขาพเจาวา
ทานผูมบี ุญใหญ ทานจงมีความสุข คติ
จงสําเร็จแกทาน ดวยอานิสงสแหงการถวายเหงาบัวนี้ ทานจงไดสุขอันไพบูลยเถิด.
พระสัมพุทธเจา พระนามวาปทุมุตตระ
ครั้นตรัสพระดํารัสนี้แลว พระสัมพุทธเจา ได
นําภิกษาไปทางอากาศ พระพุทธชินเจา ไดเสด็จ
ไปทางอากาศแลว.
แตนั้น ขาพเจา ถือเอาเหงาบัวกลับไป
ยังอาศรมของขาพเจา ไดแขวนพวงเหงาบัวไวที่
ตนไมแลว ระลึกถึงทานของขาพเจา.
ครั้งนั้น ลมพายุใหญ ก็เกิดขึ้น ไฟปา
ก็ไหมปา อากาศ ก็กําเริบคะนองยิ่ง และใน
ขณะนัน้ ฟาก็ผาลงมา.
ครั้งนั้น อสุนบี าตตกบนศีรษะขาพเจา
จนลมลง ในขณะนัน้ ขาพเจานั่งสงบอยู ขาพเจา
ไดทํากาละแลวในทีน่ ั้น.
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ขาพเจาระลึกถึงบุญกรรมแลว ไปอุปบัติ
ยังดุสิต ขาพเจาละทิ้งซากรางกายไว แตขาพเจา
ไปราเริงยินดีอยูในเทวโลก.
สตรี ๘๖,๐๐๐ นาง ประดับตกแตงรางกาย
งาม คอยบํารุงรับใชทั้งเวลาเชาและเวลาเย็น อัน
นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว.
ครั้นกลับมาสูกําเนิดมนุษย แตละครั้ง
ขาพเจามีแตความสุข โภคะทั้งหลายของขาพเจา
ไมบกพรองเลย นี้เปนผลของการถวายเหงาบัว.
ขาพเจาผูอันกรรมนั้นและเทพแหงเทพ
ผูคงที่อนุเคราะหแลว เพราะเปนผูสิ้นอาสวะทั้ง
ปวงแลว บัดนี้ภพใหมนี้ไดมีแลว.
ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ ในครั้งนั้น
ขาพเจาไดถวายเหงาบัวใด ดวยกรรมนั้น ขาพเจา
ไมรูจักทุคติเลย อันนี้เปนผลแหงการถวาย
เหงาบัว.
ขาพเจาไดเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว ฯลฯ
ขาพเจา เปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจา ไดมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
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ปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภัททชิเถระ ไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบภัททชิเถราปทาน
๕๕๘. อรรถกถาภัททชิเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๘ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระภัททชิเถระ อันมีคําเริ่มตนวา โอคยฺหาห
โปกฺขรณี ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค
กอน ๆ ไดสงั่ สมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิดใน
ตระกูลพราหมณ บรรลุนิติภาวะแลว จบการศึกษาในศิลปะวิชาการของหมู
พราหมณ ละกามบวชเปนพระดาบส สรางอาศรมอยูในปา วันหนึ่งเห็น
พระศาสดาเสด็จมาทางอากาศ มีใจเลื่อมใส ไดยืนประคองอัญชลี. พระศาสดา
ทรงเห็นอัธยาศัยของเขา จึงเสด็จลงจากอากาศ. ก็เขาไดนอมน้ําผึ้ง เหงาบัว
เนยใสและนมสดเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา ผูเสด็จลงแลว พระผูมี
พระภาคเจา ทรงอนุเคราะหเขาจึงทรงรับสิ่งของนั้นแลว ทรงกระทําอนุโมทนา
เสด็จหลีกไป. ดวยบุญกรรมนั้น เขาจึงไดบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต ดํารงอยู
ในสวรรคชนั้ นั้นจนตลอดอายุแลว จุติจากอัพภาพนั้น ทองเที่ยวไปมาใน
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เฉพาะแตสุคติภพอยางเดียวเทานั้น ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
วิปสสี เขาเปนเศรษฐีผูมีทรัพยมากมาย ไดนิมนตใหภิกษุ ๑ ลาน ๘ แสน
รูป ใชสอยนุงหมผาไตรจีวรแลว.
เขาไดทํากุศลไวเปนอันมากอยางนั้นแลว ก็ไดบังเกิดในเทวโลก.
เขาดํารงอยูในเทวโลกนัน้ จนตลอดอายุแลว ก็เคลื่อนจากเทวโลกนั้น ได
บังเกิดในมนุษยโลก ในโลกที่วางเปลาจากพระพุทธเจา ไดบํารุงพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ดวยปจจัย ๔ แลว จุติจากอัตภาพนั้น ไดบังเกิดใน
ราชตระกูล เมื่อจะพร่ําสอนความเปนพระราชา ไดบํารุงบุตรของตนผูบรรลุ
พระปจเจกโพธิญาณอยูแลว ถือเอาพระธาตุของทานผูปรินิพพานแลว สราง
เปนเจดียบูชาแลว. เขาไดบําเพ็ญบุญเหลานั้นไวในภพนั้นอยางนั้นแลว ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดเปนลูกชายคนเดียวของภัททิยเศรษฐี ผูมีทรัพยสมบัติมากถึง ๘๐ โกฏิ ในภัตทิยนคร. เขาไดมีชื่อวา ภัททชิ. ทราบวา
อิสริยสมบัติ โภคสมบัติ และบริวารสมบัติของเรา ไดมีในภพสุดทาย คลาย
กับของพระโพธิสัตวฉะนั้น .
ในคราวนั้น พระศาลดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี เพื่อจะทรงทําการ
สงเคราะหภัททชิกุมาร จึงพรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จไปยังภัททิยนคร
ประทับอยูในชาติวัน ทรงคอยเวลาใหญาณของเขาแกกลาเสียกอน. แม
ภัททชิกุมารนั้น ก็นั่งอยูบนปราสาทเปดสีหบัญชรมองดู เห็นมหาชนกําลัง
เดินไปฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว ถามวา มหาชนนี้ กําลัง
ไปไหนกัน ดังนี้. ครั้นทราบเหตุอันนั้นแลว แมตนเอง พรอมดวยบริวาร
หมูใหญก็ไปสํานักของพระศาสดา ฟงธรรม ทั้งทีป่ ระดับประดาไปดวยอาภรณ
พรอมสรรพ ทํากิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปแลว ไดบรรลุพระอรหัต, ก็เมื่อทาน
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ไดบรรลุพระอรหัตแลว พระศาสดาตักเตือนทานภัททิยเศรษฐีวา ลูกชาย
ของทาน ประดับประดาดวยเครื่องอลังการ ฟงธรรม ไดดํารงอยูในพระอรหัตแลว. บุตรของทานสมควรเพื่อจะไดบวชเสียเดี๋ยวนี้แหละ, ถาจักไม
บวช, ก็จักปรินิพพานแน. เศรษฐีกราบทูลวา บุตรของขาพระองคยังเปน
คนหนุมแนนอยู กิจดวยการปรินิพพานจะมีไมได ขอพระองคจงใหเขา
บวชเถิด. พระศาสดาทรงใหเขาไดบรรพชาอุปสมบทแลว ประทับอยูในที่
นั้นได ๗ วันแลว ก็เสด็จไปถึงโกฏิคาม. ก็หมูบ านนั้น ไดตั้งอยูใกลฝง
แมน้ําคงคา. ก็ชาวบานโกฏิคาม ไดยังมหาทานใหเปนไปแกหมูภิกษุมีพระพุทธเจาเปนประมุข. พระภัททชิเถระ ไปยังนอกหมูบาน เพื่อปรารภจะ
ใหพระศาสดาทรงอนุโมทนาเสียกอน ดวยคิดวา ในเวลาที่พระศาสดาเสด็จ
มาใกลหนทางฝงแมน้ําคงคา จึงจักออกไปดังนี้ ทําการกําหนดเวลาแลว ก็
นั่งเขาสมาบัติ ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง. แมเมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย จะมาก็
ไมยอมลุกขึ้น ตอเมื่อถึงเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาแลวเทานั้น จึงลุกขึ้น.
พวกภิกษุผูเปนปุถุชน ก็พากันเพงโทษวา ภิกษุรปู นี้บวชมายังไมทันไรเลย,
ก็กลายเปนผูแข็งกระดาง ไมยอมลุกขึน้ ในเวลาที่พระมหาเถระทั้งหลายมาถึง.
ชาวบานโกฏิคาม ไดพากันผูกเรือแพเปนอันมากเพื่อพระศาสดาและ
ภิกษุสงฆ. พระศาสดา ทรงพระดําริวา เราจะประกาศถึงอานุภาพของ
พระภัททชิ แลวจึงประทับยืนบนเรือ ตรัสถามวา ภัททชิ ไปไหน
พระภัททชิเถระกราบทูลวา พระเจาขา แลวจึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลว
ไดยืนประคองอัญชลี. พระศาสดาตรัสวา ภัททชิ มานี่ซ,ิ เธอจงขึ้นเรือ
ลําเดียวกันกับเราเถอะ. พระภัททชินั้น จึงเหาะขึ้นแลว ไดยืนในเรือลําที่
พระศาสดาประทับอยูแลว. ในเวลาที่เรือแลนไปในทามกลางแมน้ําคงคา
พระศาสดาตรัสวา ภัททชิ ในเวลาที่เธอเปนพระเจามหาปนาทะ รัตนปราสาท
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จมลงในที่ไหนเลา ? พระเถระกราบทูลวา จมลงในที่ตรงนี้ พระเจาขา
พระศาสดาตรัสวา ภัททชิ ถาเชนนั้น เธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายเสียเถอะ. ในขณะนั้น พระเถระ จึงถวายบังคมพระศาสดาแลว
ไปดวยกําลังแหงฤทธิ์แลว เอาระหวางนิ้วเทาคีบยอดปราสาท ถือปราสาทอัน
ใหญประมาณ ๒๕ โยชนไว เหาะไปในอากาศ, ก็เมื่อเหาะไป ไดยกขึน้ สูง
ถึง ๕๐ โยชน. ลําดับนั้น พวกญาติของทานในภพกอน ซึ่งไดเกิดเปนปลา
เตาและกบ ดวยความโลภในปราสาท เมื่อปราสาทนั้น ถูกยกลอยไป ก็พา
กันลมตกลงไปมา. พระศาสดา ทรงเห็นสัตวเหลานั้นลมกลิ้งเชนนั้นแลว จึง
ตรัสวา ภัททชิ พวกญาติของเธอกําลังลําบากนะ. พระเถระเชื่อพระดํารัส
ของพระศาสดา จึงปลอยปราสาทแลว. ปราสาทก็คงตั้งสถิตอยูตามเดิมนั้นแล.
พระศาสดา เสด็จถึงฝงแลว ถูกพวกภิกษุทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ปราสาทหลังนี้ อันพระภัททชิเถระ ใหจมลงเมื่อไร แลวจึงตรัสมหาปนาทชาดก ทําชนหมูมากใหไดดื่มน้ําอมตะ. คือธรรมะ.
สวนพระเถระ บรรลุพระอรหัตแลว ระลึกถึงบุญสมภารในกาล
กอนแลว เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยประพฤติ
มาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา โอคยฺหาห โปกฺขรณี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอคยฺหาห โปกฺขรณี ความวา ขาพเจาหยั่งลง
ดําลง เขาไปหยั่งลงไปสูชลาลัยอันไดนามวา โบกขรณี เพราะเขาขุดหวงน้ํา
ใหญและกวางมากมาย คือ เมื่อขาพเจาเขาไปยังสระโบกขรณีนั้นเพื่อของกิน
และของเคี้ยวแลวเก็บเอาเหงาบัวและรากบุณฑริกขึ้นมา. คําที่เหลือมีเนื้อความ
พอที่จะกําหนดไดโดยงาย ตามลําดับแหงเนื้อความ เพราะขาพเจาไดกลาว
เนื้อความไวแลวในหนหลัง และเพราะมีเนื้อความงายทั้งหมดแล.
จบอรรถกถาภัททชิเถราปทาน
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สิวกเถราปทานที่ ๙ (๕๕๙)
วาดวยบุพจริยาของพระสิวกเถระ
[๑๔๙ ] ขาพเจา ไดเห็นบาตรของพระวิปสสีพุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูกําลังเสด็จ
ไป เพื่อแสวงหาบิณฑะ วางเปลา จึงถวายขนม
กุมมาสจนเต็ม.
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ในครั้งนั้น ขาพเจา
ไดถวายภิกษาใด ดวยกรรมนั้น ขาพเจาไมรูจัก
ทุคติเลย นีเ้ ปนผลของการถวายขนมกุมมาส.
ขาพเจาเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว ฯลฯ
ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสิวกเถระ ไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสิวกเถราปทาน
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๕๕๙. อรรถกถาสิวกเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๙ ดังตอไปนี้ :อปทานของทานพระสิวกเถระ อันมีคําเริ่มตนวา เอสนาย จรนฺตสฺส
ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค
กอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี ทานไดเกิดในเรือนอัน
มีสกุล บรรลุนิติภาวะแลว วันหนึง่ เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวไป
บิณฑบาต มีจิตเลื่อมใส รับบาตรมาบรรจุขนมกุมมาสจนเต็มแลวจึงไดถวาย.
ดวยบุญกรรมอันนั้น เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุลของพราหมณในกรุงราชคฤห
เขาไดมีชื่อวา สิวกะ เขาเจริญวัยแลว จบการศึกษาในวิชาและศิลปะทั้งหลาย
แลว เพราะคาที่ตนมีอัธยาศัยใครจะออกบวช จึงละกามบวชเปนพระดาบส
ทองเที่ยวจาริกไป ไดเขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรมแลว ไดมีศรัทธาบวช
แลว บําเพ็ญวิปสสนา ไมนานเทาไรนัก ก็ไดบรรลุพระอรหัต.
ทานครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะ
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตน
วา เอสนาย จรนฺตสฺส ดังนี้. คํานั้นทั้งหมด บัณฑิตพอที่จะกําหนดรูได
โดยงายทีเดียวแล.
จบอรรถกถาสิวกเถราปทาน
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อุปวาน เถราปทานที่ ๑๐ (๕๖๑)
๑

วาดวยบุพจริยาของพระอุปวานเถระ
[๑๕๐] พระชินเจา พระนามวาปทุมุตตระ
ผูทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ผูร ุงโรจนแลว
เสมือนกองเพลิงที่ลุกโพลงฉะนั้น พระสัมพุทธเจาปรินพิ พานแลว.
มหาชน มาประชุมกันแลว บูชา
พระตถาคต กระทําจิตกาธารใหดีแลว ยก
พระสรีระขึ้นสูจิตกาธารแลว.
กระทําสรีรกิจแลว รวบรวมพระธาตุไว
ในที่นั้น มนุษยและเทวดาทั้งสิ้นเหลานั้น ได
กระทําพระสถูปพระพุทธเจาแลว.
พระสถูปนั้นชั้นหนึ่ง สําเร็จดวยทอง
ชั้นที่สอง สําเร็จดวยแกวมณี ชั้นที่สาม สําเร็จ
ดวยเงิน ชั้นที่สี่ สําเร็จดวยแกวผลึก.
ที่พระสถูปชั้นที่หานั่นแล สําเร็จดวย
แกวทับทิมลวน ชั้นที่หก สําเร็จดวยแกวลาย
ทั่วทั้งองคตลอดถึงยอด สําเร็จดวยรัตนะ
ทางเทา สําเร็จดวยแกวมณี แทนบูชา
สําเร็จดวยรัตนะ พระสถูปทั้งองค สําเร็จดวยทอง
สูงหนึ่งโยชน.

๑. ในบาลีทีฆนิกายเลมที่ ๑๐ ขอ ๑๓๐ วา อปวาณเถระ.
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เทวดาทั้งหลายมาประชุมกัน ณ ที่นั้น
รวมปรึกษากันในครัง้ นั้นวา แมพวกเราจักพากัน
เสริมแตงพระสถูปของพระโลกนาถเจา ผูคงที่
บาง.
พระธาตุมิไดกระจัดกระจาย พระสรีระ
ธาตุเปนกอนเดียว พวกเราจะเสริมแตงหุม
พระพุทธสถูปนี้.
เทวดาทั้งหลาย ไดเสริมแตงพระสถูป
ใหสูงขึน้ อีกหนึ่งโยชน ประกอบดวยรัตนะ ๗
ประการ เพราะฉะนั้น พระสถูปจึงสูงเปนสอง
โยชน พระสถูปนั้น สูงขึ้นไปในหมอก.
พวกนาคทั้งหลายมาประชุมกัน ณ ที่นั้น
รวมปรึกษากันในครัง้ นั้นวา มนุษยและเทวดา
ทั้งหลายเหลานั้นไดสรางพระพุทธสถูปกันแลว
พวกเราอยาไดเปนผูประมาทเลย เพราะ
พวกมนุษยและเทวดา เปนผูไมประมาทแลว
แมพวกเราจักเสริมแตงพระสถูปของพระโลกนาถเจา ผูคงที่บาง.
พวกนาคไดประชุมกันแลว ไดหุมหอ
พระสถูป ดวยแกวอินทนิล แกวมหาอินทนิล
และแกวโชติรส.
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องคพระพุทธเจดีย ไดสําเร็จดวยแกว
มณีตลอดทั้งองค เพิ่มความสูงขึ้นเปนสามโยชน
ในครั้งนั้นไดกระทําที่นั้นใหสวางแลว.
พวกครุฑ มาประชุมกันแลว รวม
ปรึกษากันในครั้งนั้นวา มนุษย เทวดา และนาค
เหลานัน้ ไดพากันกระทําพุทธบูชาแลว.
พวกเรา อยาไดประมาทเลย พวก
มนุษย เทวดา และนาค เปนผูไมประมาทแลว
แมพวกเรา ก็จักเสริมแตงพระสถูปของพระโลกนาถเจา ผูคงที่บาง.
พวกครุฑเหลานั้น ไดกระทําการหุมหอ
พระสถูป ใหสําเร็จดวยแกวมณีทั้งองค แมพวก
ครุฑเหลานั้น ไดเสริมแตงพระพุทธเจดียใหสูง
ขึ้นอีกหนึ่งโยชน.
พระพุทธสถูปจึงสูงขึ้นเปนสี่โยชน
รุงโรจนยิ่ง สวางแจงไปทุกทิศ แสงสวางพวยพุงขึ้นสูง สวางเหมือนดวงอาทิตยฉะนั้น.
พวกกุมภัณฑ มาประชุมกันแลว รวม
ปรึกษากันในครั้งนั้นเหมือนอยางที่มนุษย เทวดา
นาค และครุฑปรึกษากันฉะนั้น
พวกเขาเหลานั้น ตางพากันกระทํา
พระสถูปอันอุดม ของพระพุทธเจา ผูประเสริฐ
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แลว พวกเราอยาเปนผูประมาทเลย พวกมนุษย
และเทวดาเปนตน เปนผูไมประมาทแลว.
แมพวกเรา ก็จักเสริมแตงพระสถูปของ
พระโลกนาถเจา ผูคงที่บาง พวกเราจักเสริมแตง
พระพุทธเจดียใหสูงขึ้นไปดวยรัตนะ.
แมพวกเขาเหลานั้น ก็ไดเสริมแตง
พระพุทธเจดียใหสูงขึ้นไปหนึ่งโยชน ครั้งนั้น
พระสถูปจึงสูงหาโยชน สองแสงสวางอยู
พวกยักษ ไดมาในที่นั้นแลว ตางประชุม
ปรึกษากันในครั้งนั้นวา พวกมนุษย เทวดา นาค
ครุฑ และกุมภัณฑ ไดเสริมแตงพระสถูปแลว.
พวกเขาเหลานั้น ตางไดกระทําพระสถูปอันอุดมของพระพุทธเจาผูประเสริฐแลว
พวกเรา อยาไดเปนผูประมาทเลย พวกมนุษย
และเทวดาเปนตนเปนผูไมประมาทแลว.
แมพวกเรา ก็จักเสริมแตงพระสถูปของ
พระโลกนาถเจา ผูคงที่บาง พวกเราจักเสริม
แตงพระพุทธเจดีย ดวยแกวผลึก.
แมพวกเขา (ยักษ) เหลานั้น ได
เสริมแตงพระพุทธเจดียใหสูงขึน้ หนึ่งโยชน ใน
ครั้งนั้น พระสงฆจงึ สูงเปนหกโยชน สองสวาง
อยู.
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พวกคนธรรพไดมาประชุมกันแลว ได
ประชุมปรึกษากันในครั้งนั้นวา พวกมนุษย
เทวดา นาค กุมภัณฑ และครุฑ ไดกระทํากัน
แลวอยางนั้น
พวกเขาทั้งหมดไดกระทําพระพุทธสถูป
แลว พวกเราในที่นี้ยังมิไดกระทํา แมพวกเรา
ก็จักกระทําพระสถูปของพระโลกนาถเจา ผูคงที่
บาง.
ในครั้งนั้น พวกคนธรรพ ไดกระทําที่
บูชา ๗ ที่ กระทําธง และฉัตรแตงเสริมพระสถูป
ใหสําเร็จดวยทองคําทั้งองค.
ในครั้งนั้น พระสถูปสูงไดเจ็ดโยชน
สองแสงสวางอยู จนไมปรากฏวา เปนกลางคืน
หรือกลางวัน โลกคงมีแตแสงสวางตลอดกาล.
แสงสวางของดวงจันทร ดวงอาทิตยและ
ดวงดาวทั้งหลาย ไมครอบงําแสงสวางพระสถูปนั้นได แสงสวางนั้น สวางแผไปถึงระยะ
หนึ่งรอยโยชนโดยรอบ จนแมประทีป ก็ไมสวาง
ในกาลนั้น มนุษยบางพวกบูชาพระสถูป
อยู ทั้งที่นั้นมนุษยเหลานั้น ก็มิไดขึ้นสูพระสถูป
มนุษยเหลานั้น ก็เสมือนขึ้นไปอยูสูงในทองฟา
ฉะนั้น.
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ยักษ มีนามวา อภิสมมต ยืนอยูกับ
พวกเทวดา ไดยกธงและพวงดอกไมขึ้นสูงยิง่ .
ชนเหลานั้น มิไดเห็นยักษนั้น เมื่อเดิน
ไป ก็เห็นพวงดอกไม เมื่อเห็นพวงดอกไม ก็
เดินไปอยูอยางนั้น ชนเหลานัน้ ทั้งหมด ยอมไป
สูสุคติ.
มนุษยเหลาใด ประพฤติชอบในปาพจน
และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มนุษยเหลานั้น
ใครจะเห็นปาฏิหาริย จึงบูชาพระสถูป.
ครั้นเมื่อขาพเจาเกิดเปนคนรับจาง อาศัยอยูในพระนครหังสวดี เห็นชนรื่นเริงยินดี
แลวจึงคิดอยางนี้วา
ก็ชนเหลานี้ ยินดีแลว ยอมไมอิ่มตอ
การบุญที่ควรกระทํา อันปรากฏในพระสถูป บรรจุ
พระธาตุของพระผูมีพระภาคเจา ผูสูงสุดพระองค
นั้น.
แมขาพเจาจักกระทําบุญ ขาพเจาจัก
เปนทายาทในธรรมของพระโลกนาถเจา ผูคงที่
พระองคนั้น ในอนาคตกาลบาง.
ขาพเจาจักทําความสะอาด ดวยการเช็ด
ลางพระสถูป ยกธงแผนผาของขาพเจาขึ้นใหสูง
ผูกธงทีป่ ลายไมไผแลวยกขึ้น.
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ขาพเจายืนประคองอยูธงอยู ธงของขาพเจา
ถูกยกสูงขึ้นไปในอัมพร ขาพเจา เห็นธงถูกลม
ปลิวสะบัดแลว ขาพเจามีความยินดีเกิดขึ้นแลว
ขาพเจากระทําจิตใหเลื่อมใสในพระสถูป
นั้น จึงเขาไปหาพระสมณะ ถวายอภิวาทพระภิกษุ
นั้น ถามถึงวิบากในการถวายธง
พระภิกษุนั้น มีความยินดี กลาวกับ
ขาพเจา คือกลาวถึงวิบากของการถวายธงนั้น ยัง
ความปติใหเกิดแกขา พเจา ตลอดกาลทั้งปวง.
กองทหารชาง กองทหารมา กองทหาร
รถ กองทหารเดินเทา และจตุรงคเสนาแวดลอม
เขาอยูเปนประจํา นี้เปนผลแหงการถวายธง.
นักดนตรีหกหมื่นคน กับกลองที่ประดับ
แลว แวดลอมเขาอยูเปนประจํา นี้เปนผลแหง
การถวายธง.
สตรีผูประดับตกแตงแลว ๘๖,๐๐๐ นาง
ประดับตกแตงดวยเครื่องผาอาภรณอันวิจิตร
ประดับประดาดวยแกวมณีและตุม หู.
มีปากงาม เจรจาดวยความยิ้มแยม อก
ผึ่งตะโพกผาย ทรวดทรงองคเอวกลมกลึง แวดลอมเขาอยูเปนประจํา นี้เปนผลของการถวายธง.
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ทานจักยินดีในเทวโลก ตลอดเวลาสามหมื่นกัป จักเปนจอมเทวดา ๘๐ ครั้ง จักเสวย
เทวรัชสมบัติ.
จักเปนพระราชา ๑,๐๐๐ ครั้ง และจักเปน
พระเจาจักพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง จักเปนพระเจา
ประเทศราช ผูไพบูลยโดยประมาณนับมิได.
ในกัปที่หนึ่งแสน พระมหาบุรษุ จักทรง
สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช มีพระนามตาม
พระโคตรวา โคตมะ จักทรงเปนพระศาสดาใน
โลก.
ครั้นจุติจากเทวโลกแลว อันกุศลตักเตือนแลว อันบุญกรรมใหระลึกไดแลว จักเกิด
เปนพราหมณ.
ทานจักทอดทิ้งโภคสมบัติจํานวน ๘๐
โกฏิ ทาสและกรรมกรเปนจํานวนมาก จักบวช
ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนาม
วา โคตมะ.
ทานจักกราบทูลพระสัมพุทธเจา พระนามวา โคตมะ ผูประเสริฐในสักวงศใหทรง
ยินดี ดวยชื่อวา อุปวานะ จักเปนสาวกของ
พระศาสดา.
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กรรมที่ขาพเจากระทําไวในแสนกัป จัก
ใหผลแกขาพเจาในกัปนี้ ขาพเจาไดหลุดพนแลว
จากแรงเสียบแทงของกิเลสเพียงดังลูกศร ขาพเจาเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว.
ธงทั้งหลาย ไดชักขึ้นเพื่อขาพเจา ได
เปนพระเจาจักรพรรดิ ผูสงบ ผูปกครองทวีป
ทั้ง ๔ โดยรอบสามโยชน ในกาลทุกเมื่อ.
แตในกัปที่แสนในกาลนั้น ขาพเจา ได
กระทํากรรมใดไว ดวยกรรมนัน้ ขาพเจาไมรู
จักทุคติเลย อันนี้เปนผลแหงการถวายธง.
กิเลสทั้งหลาย ขาพเจา ไดเผาทิ้งไปสิ้นแลว
ฯลฯ ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาเปนผูมาดีแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ปฏิสมั ภิทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอุปวานเถระ ไดกลาว
คาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบอุปวานเถราปทาน
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๕๖๐. อรรถกถาอุปวานเถราปทาน

๑

พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :เรื่องราวของทานพระอุปวาณเถระ อันคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร
นาม ชิโน ดังนี้.
ไดทราบวา พระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปน
อันมากในภพนั้น ๆ เพราะถูกกรรมบางอยางมาตัดรอน ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ เขาจึงไดมาบังเกิดในตระกูลคนยากจน
บรรลุนิติภาวะแลว เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ไดเก็บเอาพระธาตุ
ของพระองคไวแลว เมื่อพวกมนุษย เทวดา นาคราช ครุฑ ยักษ กุมภัณฑ
และคนธรรพ พากันสรางสถูปประมาณ ๗ โยชน อันสําเร็จลวนดวยรัตนะ
๗ ประการ ไดเอาผาอุตตราสงคอันขาวสะอาดของคนทําเปนธงผูกติดปลาย
ไมไผแลว ไดทําการบูชา ณ ที่สถูปนั้น เสนาบดียักษ ชื่อวา อภิสัมมตกะ
ถือเอาธงนั้น ไดตั้งพวกเทวดาไวเพื่อรักษาเครื่องบูชาที่พระเจดียแลว เปนผู
ไมปรากฏกาย ทรงตัวอยูในอากาศ ไดทําประทักษิณพระเจดีย ๓ รอบ. ดวย
บุญกรรมอันนั้น เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกรุงสาวัตถี ไดมีชื่อวา อุปวาณะ
เจริญวัยแลว ไดมองเห็นพุทธานุภาพในการรับพระเชตวัน ไดมีศรัทธา บวช
แลว บําเพ็ญวิปสสนา ไดอภิญญา ๖ แลว. ก็โดยสมัยนั้น อาพาธเกี่ยวดวย
โรคลมไดเกิดขึ้นแลวแกพระผูมีพระภาคเจา. พราหมณ ชือ่ วา เทวหิตะ
ผูเปนสหายคฤหัสถของพระเถระ อยูป ระจําในกรุงสาวัตถี. เขาไดปวารณา
๑. บาลีเปนอุปวานเถระ
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พระเถระไวดวยปจจัย ๔. ลําดับนัน้ ทานพระอุปวาณะนุงหมแลว ถือบาตร
และจีวร เขาไปยังนิเวศนของพราหมณนั้นแลว. พราหมณทราบวา พระเถระ
เห็นจักมาดวยประโยชนอะไรสักอยางเปนแน จึงพูดวา พระคุณเจา ตองการ
อะไร ก็พูดมาเถอะขอรับ. พระเถระเมื่อจะบอกถึงความประสงคแกพราหมณ
นั้น จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาวา :พราหมณเอย ! พระสุคตมุนีเจา ผูเปน
อรหันตในโลก ถูกโรคลมเขาเบียดเบียน ถา
ทานมีน้ําอุนจงถวายแดพระมุนีเจาเถิด การบูชา
แลวแกผูควรบูชา การสักการะแลวแกผูควร
สักการะ การนอบนอมแลวแกผูควรนอบนอม
พระองคนั้น.
เนื้อความแหงบาทคาถานั้นวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด อัน
พวกเทวดามีทาวสักกะเปนตน และอันพวกพรหมมีทาวมหาพรหมเปนตน
ไดบูชาแลวแกผูควรบูชาในโลกนี,้ ผูอันพระเจาพิมพิสารและพระเจาโกศล
เปนตน ทรงกระทําสักการะแลว แกผูควรสักการะ, ผูอันพระขีณาสพผู
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญนอบนอมแลว แกผูควรนอบนอม, ทรงเปนพระอรหันต
เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลายเปนตน, ทรงเปนผูเสด็จไปดี เพราะเสด็จไปได
อยางงดงามเปนตน ทรงเปนพระสัพพัญู เปนพระมุนี คือพระศาสดาของ
พวกเรา ซึ่งทรงเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา ทรงเปนทาวสักกะยิ่งกวาทาวสักกะ
ทรงเปนทาวมหาพรหมยิ่งกวาพวกพรหม, บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น ถูกโรคลม มีลมเปนเหตุ เกิดการกระสับกระสายเพราะลมเปนเหตุ
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ทรงกลายเปนผูอาพาธ. ดูกอนพราหมณ ถาทานมีน้ําอุน, เราปรารถนาจะ
นําน้ําอุนนั้นไปเพื่อระงับอาพาธเนื่องดวยโรคลมของพระผูมีพระภาคเจาพระ
องคนั้น ดังนี้.
พราหมณ ไดฟงคํานั้นแลว จึงไดนอมเภสัชระงับโรคลม อันพอ
เหมาะกับน้ําอุนนั้นเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจาแลว. ก็โรคของพระศาสดา ไดระงับแลวดวยเภสัชนั้น. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทํา
อนุโมทนาแลว แกพราหมณนั้น.
ลําดับนั้น ทานพระอุปวาณะ ไดระลึกถึงบุรพกรรมของตน ในกาล
ตอมา เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมา
แลวในกาลกอน จึงไดกลาวคําเริ่มตนวา ปทุมตุ ฺตโร นาม ชิโน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปทฺมุตฺตโร เปนตน มีเนื้อความตามที่ไดกลาว
มาแลวในตอนตนนั่นแล. บทวา มหาชนา สมาคมฺม ความวา ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ไดรวมกันเปนกลุม. บทวา จิตก กตฺวา เธอมีความวา ชน
ทั้งหลายไดทําจิตกาธาน ดวยหมูไมจันทนสูงตั้งโยชน แลวยกพระสรีระของ
พระผูมีพระภาคเจาขึ้นวางบนจิตกาธานนั้น. บทวา สรีรกิจจฺ  กตฺวาน
ความวา การทํากิจคือการเผาดวยไฟ คือ การจุดไฟ. บทวา ชงฺฆา มณิมยา
อาสิ ความวา ทางเทา ไปที่สถูปอันพวกมนุษยสรางขึ้นไว คือ สราง
ทําดวยแกวมณี ไดแก ทําสถานที่นั้นดวยแกวอินทนิล เพื่อนําดอกไมไป.
บทวา มยมฺป ความวา พวกเทวดาทั้งหมดจักสรางสถูปไวแน. บทวา
ธาตุ อาเวณิการ นตฺถิ ความวา พระธาตุไมมีเปนแผนก ๆ เพื่อที่พวกเทวดา
และมนุษยจะสรางเจดียไวเปนแหง ๆ เมื่อจะแสดงถึงพระธาตุนั้น ทานจึง
กลาวไววา สรีร เอกปณฑ
ฺ ิต เปนตน, อธิบายวา ดวยกําลังแหงการอธิษฐาน
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พระสรีรธาตุทั้งสิ้น จึงไดเปนเพียงกอนเดียวเทานั้น เปรียบดุจพระปฏิมาที่
สําเร็จดวยศิลากอนเดียว ฉะนั้น. บทวา อิมมฺหิ พุทธถูปมฺหิ ความวา พวก
เราทั้งหมด จักมาพรอมกันแลว ชวยกันสรางเครื่องปกคลุมสถูปไว ณ สถูป
ทองคํานี้ ที่พวกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นไดพากันสรางไวแลว. บทวา อินฺทนีล
มหานีล ความวา แกวมณีที่มีสีและแสงดุจดอกบัวสีน้ําเงิน เรียกวา แกว
อินทนิล. เชือ่ มความวา ชื่อวา แกวมณีกอนใหญ เพราะมีสียิ่งดวยแกว
อินทนิลนั้น, เราไดนําเอา แกวมณีอนิ ทนิล แกวมณีสีเขียวชนิดกอนใหญ
แกวมณีโชติรส และแกวมณีสีแดงโดยชาติ มารวมเปนกอนเดียวกัน แลว
ทําเปนเครื่องคลุมที่สถูปทองคํา ปกคลุมไวแลว. บทวา ปจิเจก พุทฺธเสฏสฺส
ความวา พวกประชาชนไดทําสถูปดวยเครื่องปกคลุมไวขางบนเปนแผนกหนึ่ง
เพื่อใหเปนอิสระแดพระพุทธเจาผูสูงสุด. บทวา กุมฺภณฺฑา คุยฺหกา ตถา
ความวา เทวดาพวกที่มีอัณฑะประมาณเทาหมอ ชื่อวา กุมภัณฑ, จึงกลาย
มาเปนชื่อกําเนิดเทวดาพวกครุฑ เพราะปกปดทําใหมิดชิด, พวกกุมภัณฑ
เหลานั้น ตัวเองมีเครื่องปกปด จึงไดสรางสถูปมีเครื่องปกปดบาง. บทวา
อติโภนฺติ น ตสฺสาภา ความวา แสงสวางแหงพระจันทรพระอาทิตยและ
หมูดาว จึงไมสาดสอง ไมเล็ดลอดทวมทับรัศมีแหงพระเจดียนั้นได. บทวา
อหมฺป การ กสฺสามิ ความวา แมเราก็จักทําสักการะบุญกิริยา คือกุศลกรรม
ไดแก การบูชาดวยธงชัยและธงปฏาก ณ พระสถูปของพระโลกนาถเจาผูคงที่
บาง.
จบอรรถกถาอุปวาณเถราปทาน
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รัฐปาลเถราปทานที่ ๑๑ (๕๖๑)
วาดวยบุพจริยาของพระรัฐปาลเถระ
[๑๕๑] ขาพเจา ไดถวายพญาชางเชือก
ประเสริฐ มีงาใหญงอนงามเสมือนงอนไถ แด
พระผูมพี ระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ผู
เจริญทีส่ ุดของโลก ผูคงที่.
ขาพเจา เปนนายควาญชาง นั่งอยูบน
คอชาง อันตกแตงใหงามดวยเศวตฉัตร ไดจาย
ทรัพยแลวใหสรางสังฆารามทั้งหลังนั้น.
ขาพเจาไดสละทรัพย ๕๔,๐๐๐ กหาปณะ
ใหสรางปราสาททั้งหลาย กระทําการถวายทาน
ดวยเครือ่ งไทยมีราคามาก แดพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระคุณใหญ.
พระมหาวีรเจา ผูสพั พัญู ผูเปนบุคคล
ผูเลิศ ทรงยังมหาชนทั้งหมดใหราเริงอยู ทรง
แสดงอมตบทแลว.
พระพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ
ทรงกระทําธรรมนัน้ ใหแจงแกขาพเจา ประทับ
นั่งในทามกลางหมูภ ิกษุแลว ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้ วา
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ผูนี้ ไดสละทรัพย ๕๔,๐๐๐ กหาปณะ
กระทําปราสาทแลว เราจะกลาวถึงวิบาก ทาน
ทั้งหลายจงฟง เราจะกลาววิบากนั้น
ผูนี้สละทรัพย ๑๘,๐๐๐ กหาปณะ ให
สรางเรือนยอด เขาจักเกิดในวิมาน และวิมาน
เหลานัน้ จักสําเร็จดวยทองทั้งหลัง.
เขา จักเปนจอมเทวดา ๕๐ ครัง้ จัก
เสวยรัชสมบัติและเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๘ ครั้ง
ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ พระมหาบุรษุ จักทรง
สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช ทรงมีพระนาม
โดยพระโคตรวา โคตมะ จักทรงเปนพระศาสดา
ในโลก.
ครั้นเขาจุติจากเทวโลก อันกุศลมูล
ตักเตือนแลว ในกาลนั้น เขาจักเกิดในตระกูลที่
มั่งคั่ง มีโภคะมาก.
ภายหลัง เขาบวชแลว อันกุศลมูล
ตักเตือนแลว จึงไดนามวา รัฐปาละ จักไดเปน
สาวกของพระศาสดา.
เขา มีความเพียรอันตั้งไวแลว เขาไป
สงบ ปราศจากอุปธิแลว ในเมื่อบริษัทยังมีอาสวะ
อยู แตเขาจักเปนผูไมมีอาสวะ นิพพาน.
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ขาพเจาพยายามแลวออกบวช ละทิ้ง
โภคะและสมบัติทั้งหลาย ขาพเจา ไมมีความ
รักใครในโภคะสมบัติ อันเปนเสมือนกอนเขฬะ
ฉะนั้น.
ขาพเจาทรงไวซึ่งการนําธุระคือความเพียร
ไป ซึ่งการนําไปซึ่งธรรมอันเปนแดนเกษมจาก
โยคะและซึ่งกายในภพสุดทาย ในพระศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา.
กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาไดเผาสิ้นแลว
ฯลฯ ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระรัฐปาละเถระ ไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบรัฐปาลเถราปทาน
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๕๖๑. อรรถกถารัฐปาลเถราปทาน
พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๑๑ ดังตอไปนี้:อปทานของทานพระรัฐปาลเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตรสฺส
ภควโต ดังนี้.
แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทานไดบังเกิด
ในตระกูลคฤหบดีมหาศาล ในพระนครหังสาวดี กอนหนาที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงอุบตั ินั่นแล พอเจริญวัยแลว บิดาลวงลับดับชีวิตไป
เองก็ดํารงเพศเปนฆราวาสครองเรือน ไดเห็นทรัพยสมบัติ ที่มีอยูในตระกูล
วงศอันหาปริมาณมิได ตามที่คนผูรักษาเรือนคลังรัตนะแสดงใหทราบแลว
จึงคิดวา ปูยา ตายาย เปนตนของเรา ไมอาจเพื่อจะถือเอากองทรัพยสมบัติ
มีประมาณเทานี้ ไปกับตนไดเลย แตเราควรที่จะถือเอาแลวจึงไป จึงไดให
มหาทานแกหมูคนทั้งหลายมีคนกําพราเปนตน. เขาไดบํารุงพระดาบสผูได
อภิญญารูปหนึ่ง บุญนั้นจึงสงเขาใหเปนใหญในเทวโลก เขาบําเพ็ญบุญ
ทั้งหลายจนตลอดชีวิตแลว จุติจากอัตภาพนั้น ไดไปเกิดเปนเทวดา. เทวดา
นั้น ไดครอบครองเทวราชสมบัติในเทวโลกนัน้ ดํารงอยูจนตลอดอายุ จุติ
จากอัตภาพนั้นแลว ไดเกิดเปนลูกชายคนเดียวแหงตระกูล ซึ่งสามารถเพื่อจะ
ทํารัฐที่แตกกันแลวในโลกมนุษยใหทรงอยูได ก็โดยสมัยนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงอุบัติขึ้นในโลกแลว ไดทรงประกาศ
พระธรรมจักรอันบวชใหเปนไปแลว ทรงยังเวไนยสัตว ใหไดบรรลุถึงภูมิ
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อันเกษม กลาวคือมหานครไดแกพระนิพพาน. ลําดับนั้น กุลบุตรผูนนั้
ไดบรรลุนิตภิ าวะแลวโดยลําดับ วันหนึ่ง ไดไปยังพระวิหารพรอมกับ พวก
อุบาสกอุบาสิกา ไดเห็นพระศาสดากําลังทรงแสดงธรรม มีจิตเลื่อมใส นั่ง
อยูที่ทายบริษัทแลว.
ก็โดยสมัยนั้น พระศาสดาไดทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนง
ที่เลิศกวาพวกบรรพชิตผูม ศี รัทธาทั้งหลาย. เขาไดเห็นการสถาปนานั้นแลว
มีใจเลื่อมใส จึงปรารถนาเพื่อจะไดตําแหนงนั้นบาง ไดทํามหาทานใหเปนไป
แลวตลอด ๗ วัน ไดทําปณิธานดวยเครื่องสักการะใหญแดพระผูมีพระภาคเจา
พรอมดวยภิกษุแสนรูปเปนบริวาร. พระศาสดา ทรงเห็นวาปณิธานนั้นจะ
สําเร็จไดโดยหาอันตรายมิได จึงทรงพยากรณวา ในอนาคตกาล ในพระศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โคคม เขาจักเปนผูเลิศกวาพวกบรรพชิต ผูมีศรัทธา. เขาถวายบังคมพระศาสดาและไหวภิกษุสงฆแลว จึงลุกขึ้นจาก
อาสนะหลีกไป. เขาอยูในโลกมนุษยนั้น ไดบําเพ็ญบุญไวมากมายจนตลอด
อายุแลว จุติจากอัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
กัปที่ ๙๒ แตกัปนี้ไป ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ผุสสะ
เมื่อพระราชโอรส ๓ พระองค ซึ่งเปนพระภาดาตางพระมารดากับพระศาสดา
กําลังบํารุงปฏิบัติพระศาสดาอยู ตนเองไดทํากิจเนื่องดวยสหายกับพระราชโอรสเหลานั้น เพื่อจะไดบําเพ็ญบุญ. เขาไดสั่งสมบุญกุศลนั้นไวเปนอันมาก
ในภพนั้นอยางนั้นแลว จึงไดทองเที่ยวไปในเฉพาะแตสุคติภพเทานั้น ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดบังเกิดในเรือนของรัฐปาลเศรษฐี ในถุลลโกฏฐิตนิคม
แควนกุรุ. เพราะเขาเกิดในตระกูลทีส่ ามารถเพื่อจะทํารัฐที่แตกแลวใหดํารงอยู
ได จึงไดมีชื่อตามลําดับวงศนั้นแลวา รัฐปาล. เขามีบริวารมากมาย เติบโต
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ถึงความเปนหนุมตามลําดับ มารดาบิดาไดใหแตงงานกับหญิงสาวรูปงาม และ
ไดใหดํารงอยูในยศอันยิ่งใหญ ไดเสวยสมบัติเชนกับทิพยสมบัติ. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปในชนบท. ในแควนกุรุ ไดเสด็จไปถึงบาน
ถุลลโกฏฐิตะตามลําดับ. กุลบุตรชื่อวา รัฐปาลไดสดับเหตุการณนั้นแลวจึง
เขาไปเฝาพระศาสดา ไดฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดศรัทธา แต
มารดาบิดาขออนุญาตใหก็แสนยากลําบาก ตองทําการอดอาหารถึง ๗ วัน จึงได
เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขอบวชแลว ไดบวชในสํานักของพระเถระรูปหนึ่ง
ตามรับสั่งของพระศาสดา ทานไดบําเพ็ญกัมมัฏฐานโดยโยนิโสมนสิการ
เจริญวิปสสนาแลว ไดบรรลุพระอรหัต.
ครั้นกาลตอมา ทานระลึกถึงบุรพกรรมของตนได เกิดความโสมนัส
ใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนไดเคยประพฤติมาในกาลกอน จึงกลาวคํา
เริ่มตนวา ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุนาโค
โส มยา ทินโฺ น ความวา ในคราวที่เปนมหาธนเศรษฐี ในสมัยที่สละเสบียง
ทั้งหมดไปในทาน นาคที่ดี คือพญาชาง ไดเปนผูอันเราถวายแลว. เมื่อจะ
แสดงถึงพญาชางนั้น ทานจึงกลาวคําเปนตนวา อีสาทนฺโต ดังนี้. งาเทา
งอนรถ คือมีงาประมาณเทางอนแหงรถ, พญาชางนั้นอันเราถวายแลว.
บทวา อุรุฬฺหวา ไดแก สามารถใชเปนพาหนะของพระราชา, หรือเหมาะ
สมแกพระราชา. บทวา เสตจฺฉตฺโต ความวา ประกอบดวยฉัตรสีขาวตั้งไว
เพื่อประดับประดา. บทวา ปโสภิโต ความวา สมบูรณดวยรูปโฉม อัน
งดงามดวยมีสายคาดอันหอยยอย. บทวา สกปฺปโน สหตฺถิโป ความวา
ประกอบดวยเครื่องอลังการสําหรับชาง ประกอบดวยนายควาญผูรักษาชาง.
อธิบายวา พญาชางผูเปนเชนนี้ เราไดถวายแลวแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระนามวา ปทุมุตตระ. บทวา มยา ภตฺต กาเรตฺวาน เธอมีความวา
เมื่อเราไดชวยกันสรางพระวิหารแลว ไดชวยกันบํารุงนิตยภัตรแดพวกภิกษุ
ประมาณโกฏิรูปผูจําพรรษาอยูแลว ไดมอบถวายแดพระมเหสีเจา. บทวา
ชลชุตฺตมนามโก ความวา ชื่อวา ชลชะ เพราะเกิดจากน้ํา, อันนั้นคืออะไร,
คือดอกปทุม, อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจามีพระนามวา ปทุมุตตระ
เพราะมีนามเสมอกับดอกปทุมและเพราะเปนผูสูงสุด. คําที่เหลือในที่
ทั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถารัฐปาลเถราปทาน
จบอรรถกถายสวรรคที่ ๕๖
อรรถกถาอปทาน ชื่อวา วิสทุ ธชนวิลาสินี เปนอรรถกถาอปทาน
ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสาวก และพระเถระ
จบบริบูรณเพียงเทานี้แล.
นิคมนกถา
ขอมนุษยโลกทั้งหมดพรอมทั้งเทวโลก จงทราบถึงอรรถกถาแหง
อปทานนี้ ซึ่งบัณฑิตผูไดมีความฉลาดทําการอาราธนาโดยเฉพาะตั้ง ๗ เดือน
ผูแสวงหาโพธิสมภาร ผูทรงไวซึ่งพระไตรปฎก ไดนํามาแลว เพื่อตัดขม
ดวยคุณมากรอบดาน ผูท รงไวซึ่งพระไตรปฎก ไดนํามาแลว เพื่อตัดขม
และติชม ตัณหา มานะ และทิฏฐิเปนตน ของสัตวทั้งปวง มีพระอานันทเถระเปนอาทิ ผูเปนประทีปในหมูเถรวงศ ผูมีคุณเชนความมักนอยเปนตน
อยูในเกาะสิงหลแล.
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ดวยกุศลกรรมนี้ ขอมลทินมีความโลภ
เปนตน โรคมีโรคตาเปนตน ความทุกขตาง ๆ
ชนิด ภัยมีการทะเลาะเปนตน จนกลายเปนได
รับความทุกข ผูกอการอันไมเปนประโยชนมีโจร
เปนตน ของปวงประชาในโลกนี้ จงพินาศไป.
ขอเวรและบาปธรรม ๕ ประการของ
ขาพเจา จงพินาศไปดุจฝนและลมกําจัดความรอน
ใหพินาศไปฉะนั้น ขอใหขาพเจาจงไดกําจัดความรอน
ใหพินาศไปฉะนั้น ขอใหขาพเจาจงไดดําเนินถึง
พระนิพพาน ดวยหนทางอันประเสริฐคือมรรคมี
องค ๘ ประการเถิด.
ขอใหขา พเจา จงย่ํายีทิฏฐิทั้งปวงและ
ปาปธรรมมีราคะโทสะเปนตนได จงตัดสังสารวัฏ เขาถึงสวรรคและนิพพานเถิด. ในอาณาเขต
ทั้งหมด คือตั้งแตภวัคคพรหมจนถึงในอเวจีนรก
ขอสัตวทั้งปวง จงไดพากันประพฤติตามธรรม
เถิด โลกทั้ง ๓ ก็จักไดมีความอบอุนแล.
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๔. เถรีอุปทาน
สุเมธาวรรคที่ ๑
สุเมธาเถรีอปทานที่ ๑ (๑)
ผลของการถวายวิหาร
ลําดับนี้จงสดับอปทานของพระเถรีตอไป
[๑๔๑] เมื่อพระผูมพี ระภาคเจาพระนาม
วา โกนาคมนะ ประทับอยูที่สังฆาราม เราซึ่ง
เปนหญิงสหายกัน ๓ คน ไดถวายวิหารทาน
เราทั้ง ๓ คนเกิดในเทวโลก ๑๐ ครั้ง
๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง ในมนุษยโลกไมจําตอง
พูดถึง
ในเทวโลกเราเปนคนมีฤทธิ์มาก ใน
มนุษยกไ็ มจําตองพูดถึง ดิฉันเปนนางแกว พระมเหสี ของพระเจาจักรพรรดิ
ดิฉันสรางสมกุศลไวในชาตินั้น ชน ๓
คนคือ นางธนัญชานี นางเขมาและดิฉันมีสกุล
และบุตรอันสําเร็จดีแลว ไดสรางพระอารามอยาง
เสร็จแลว มอบถวายแดสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขเปนผูเบิกบานใจเพราะกรรมนั้นสงผล ใน
บาลี ๓๓ ในเสรีอปทานไมมีอรรถกถาอธิบาย
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กําเนิดที่ดิฉันเกิดคือสวรรค ดิฉันก็ถึงความเปน
หญิงเลิศ และในมนุษยเชนเดียวกัน
พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ผูเปน
พงศพันธุพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวา
ปราชญทั้งหลาย ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวในกัป
นี้เอง พระเจากาสีพระนามวากิกี บรมกษัตริย
ในพระนครพาราณสีอันเปนบุรีอุดม เปนอุปฏฐาก
ของพระพุทธเจา ประพฤติพรหมจรรย
ดิฉันเปนพระสหายของพระราชธิดา
เหลานัน้ เปนหญิงมั่นคงในศีล ไดถวายทาน
โดยเคารพ ประพฤติพรหมจรรยในเรือนนั่นเอง
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้นและเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส จุติจากดาวดึงสแลวไปสวรรค
ชั้นยามา จุติจากสวรรคชั้นยามานั้นแลว ไป
ชั้นดุสติ และจุติจากดุสิต ไปชั้นนิมมานรดีแลว
ก็ไปชั้นวสวัตดี
ดิฉันผูประกอบดวยบุญกรรม เกิดใน
ภพใดชาติใด ในภพนั้นชาตินั้น ก็ไดเปนพระมเหสีของพระมหากษัตริย
ดิฉันจุติจากสวรรคชั้นวสวัตดีนั้นแลว
เกิดในมนุษย ไดเปนพระมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ และพระเจาแผนดินประเทศเอกราช
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เสวยสมบัติทั้งในสวรรคและมนุษย มี
ความสุขทุกชาติ ทองเที่ยวไปในชาติเปนอันมาก
เหตุปจจัยและมูลนั้น ๆ เหมาะสมในพระศาสนา
นั่นคือสโมธานขอตน สโมธานของดิฉันผูยินดี
ในธรรมนั้นดับสนิท
ดิฉันเผากิเลสเสียแลว ถอนภพขึน้ ได
หมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหมือนชางพัง
ตัดเชือกแลว เปนผูไมมอี าสวะอยู
การที่ดิฉันไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดนี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา
๓ ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาไดทําเสร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ ดิฉันไดทําใหแจงแลว
คําสอนของพระพุทธเจา ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระสุเมธาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสุเมธาเถรีอปทาน
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เมขลทายิกาเถรีอปทานที่ ๒ (๒)
วาผลแหงการถวายสายสะอิ้งสรางพระสถูป
[๑๔๒] ดิฉันสรางพระสถูปของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ ดิฉันได
ถวายสายสะอิ้งเพื่อนวกรรมของพระศาสดา และ
เมื่อพระมหาสถูปสําเร็จแลว ดิฉันเลื่อมใสตอ
พระมุนผี ูเปนนาถะของโลก ไดถวายสายสะอิ้งอีก
ดวยมือทั้งสองของตน
ในกัปที่ ๔๙ แตกัปนี้ ดิฉันไดถวายสาย
สะอิ้งในครั้งนั้น ดวยกรรมนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการสรางพระสถูป
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลาย ถอนภพขึน้
ไดทั้งหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพังตัด
เชือกแลว เปนผูไมมอี าสวะอยู
การที่ดิฉันไดมายังสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดนี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา
๓ ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข ๘ และ อภิญญา ๖ ดิฉนั ไดทําใหแจงชัด
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แลว คําสอนของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระเมขลทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ไว ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบเมขลาทายิกาเถรีอปทาน
มัณฑปทายิการเถรีอปทานที่ ๓ (๓)
ผลของการสรางมณฑปถวาย
[๑๔๓] ดิฉันไดใหนายชางสรางมณฑป
ถวายพระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ และได
สรางพระสถูปอันบวรของพระพุทธเจา ผูเปน
พงศพันธุของโลก
ดิฉันไปยังชนบท นิคมหรือราชธานีใด ๆ
ยอมไดรับการบูชาในที่นั้น ๆ ทุกแหงนีเ้ ปนผล
ของบุญกรรม
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.
ทราบวา ทานพระมัณฑปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบมัณฑปทายิกาเถรีอปทาน
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สังกมนทาเถรีอปทานที่ ๔ (๔)
ผลแหงการอุทิศรางกายเปนสะพาน
[๑๔๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา โกณฑัญญะ ผูประเสริฐกวา ผูคงที่
ทรงชวยสัตวใหขามวัฏสงสาร เสด็จพระดําเนิน
ไปที่ถนน
ดิฉันออกจากเรือนแลวนอนคว่ําหนา
ครัง้ นั้น สมเด็จพระโลกเชษฐผูทรงพระกรุณา ได
เสด็จเหยียบไปบนศีรษะดิฉัน
ครั้นแลว พระองคก็ไดเสด็จเลยไป ดิฉัน
ไดไปสวรรคชนั้ ดุสิต ก็เพราะจิตเลื่อมใสนั้น
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว
ทราบวา ทานพระสักมนทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.
จบสังกมนทาเถรีอปทาน
นฬาลิกาเถรีอปทานที่ ๕ (๕)
ผลของการถวายดอกออ
[๑๔๕] ดิฉันไดเกิดเปนนางกินรีอยูที่ฝง
แมน้ําจันทภาคา ครัง้ นั้นดิฉันไดพบพระสยัมภู

พุทธเจาผูปราศจากธุลี ผูไมทรงพายแพอะไร
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ดิฉันมีจิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลีแลว เก็บเอาดอกออมาบูชาพระสยัมภู
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ได
ไปสูคณะไตรทศ
ไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของ
พระเจาจักรพรรดิ ๑๐ พระองค
ดิฉันสลดใจแลวก็ไดออกบวชเปนบรรพ
ชิต ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นได
หมดแลว อาสวะของดิฉันสิ้นไปหมดแลว บัดนี้
ภพใหมไมมีอกี
ในกัปที่ ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉันไดบูชาดวย
ดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ ดิฉันไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว คําสอน
ของพระพุทธเจาไดฉันไดทําเสร็จแลว
ทราบวา พระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบฬมาลิการเถรีอปทาน
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เอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทานที่ ๖ (๖)
ผลของการถวายขาวผสมน้าํ นม
[๑๔๖] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรม
กษัตริยพระองคหนึ่งพระนามวา พันธุมา ดิฉัน
เปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ ดิฉันยอมพูดกะ
คนบางคน ครั้งนั้น ดิฉันอยูในทีล่ ับ นั่งคิด
อยางนีว้ า ก็กุศลทีบ่ ุคคลจะพึงถือเอาไปดวย ที่
เราทําแลวไมมีเลย
เราจะตองไปนรกที่มีความเรารอนใหญ
ยิ่ง เผ็ดรอนรายกาจ ทารุณโดยแนนอน ใน
ขอนี้เราไมมีความสงสัยเลย ดังนี้
ดิฉันเขาเฝาพระราชา แลวกราบทูลวา
ขอเดชะ ขอพระองคจงพระราชทานสมณะให
หมอมฉันสักองคหนึ่งเถิด หมอมฉันจักนิมนต
ใหทานฉัน พระมหาราชาไดพระราชทานสมณะ
ผูมีอินทรียอันอบรมแลวใหดิฉนั ดิฉันรับบาตร
ของทานแลวนิมนตทานใหฉันจนอิ่มหนํา ดวย
ขาวที่ระคนดวยน้ํานมและทธิแลว ดิฉันบูชาดวยขาว
ที่ระคนดวยน้ํานมและทธิแลว ทําของหอมและ
เครื่องไททา เอารางแหปดแลวเอาผาเหลืองคลุม
ไว
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ดิฉันนึกถึงอารมณของดิฉันทราบเทาสิ้น
ชีวติ ยังจิตใหเลื่อมใสในกรรมนั้นแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว
สักกเทวราช ๓๐ พระองค สิ่งที่ดิฉันปรารถนา
ดวยใจ ยอมเกิดสมดังประสงค
ฉันไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจา
จักรพรรดิ ๒๐ พระองคดิฉันเปนหญิงสรางตัวเอง
ทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ
ดิฉันพนจากเครื่องผูกพันทุกอยางแลว
มีการอุบัติไปปราศแลว มีอาสวะสิ้นไปหมดแลว
บัดนี้ ภพไปไมมีอีก
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดใหทานใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้นดิฉันจึงไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงบิณฑบาต
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระเอกปณฑปาตทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้
ดวยประการฉะนี้แล.
จบเอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทาน
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กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถรีอปทานที่ ๗ (๗)
ผลของการถวายภิกษา ๑ ทัพพี
[๑๔๗] ดิฉันไดตักเอาภิกษาหนึง่ พันทัพพี
ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระนามวา
ติสสะ บรมศาสดา ซึ่งกําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
อยู
พระสัมพุทธเจาพระนามวาติสสะ บรมศาสดา ผูนําชั้นของโลก ทรงรับแลวประทับ
ยืนทําอนุโมทนาแกดิฉันกลางถนนวา
ทานถวายภิกษาหนึง่ ทัพพีแลว จักไป
สวรรคชั้นดาวดึงส จักไดเปนพระอัครมเหสีของ
ทาวสักรินเทวราช ถึง ๓๖ พระองค จักไดเปน
พระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๕๐ พระองค
ทานจักไดสิ่งที่ใจปรารถนาในกาลทั้งปวง
ทานเสวยสมบัติแลว จักเปนผูไมมีความ
หวงใยออกบวช กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลวจัก
เปนผูไมมีอาสวะนิพพาน
พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจา ผูนําชั้น
เลิศของโลก เปนนักปราชญ ครั้นตรัสดังนี้แลว
ก็เหาะขึน้ สูนภากาศ เหมือนพระยาหงสบินอยูใน
อัมพรฉะนั้น.
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ทานดิฉนั ไดใหดีแลวทีเดียว ยัญสมบัติ
ดิฉันไดบูชาดีแลว ดิฉันบรรลุบทอันไมหวั่นไหว
ได ก็เพราะถวายภิกษาหนึง่ ทัพพี ในกัปที่ ๙๒
แตกัปนี้ ดิฉนั ไดถวายทานใดในกาลนัน้ ดวย
ทานนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายภิกษา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระกฏัจฉุภิกขาทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบกฏัจฉุภิกขาทายิกาเถราอปทาน
สัตตอุปลมาลิกาเถรีอปทานที่ ๘ (๘)
ผลของการถวายดอกอุบล ๗ ดอก
[๑๕๘] ในพระนครอรุณวดี มีพระมหากษัตริยพระองคหนึ่งพระนามวา อรุณ ดิฉัน
เปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ
ดิฉันรอยพวงมาลัยอยู ไดหยิบเอาดอก
อุบลมีกลิ่นหอมเหมือนทิพยมา ๗ ดอก แลวนั่ง
ลงในปราสาทอันประเสริฐ คิดขึ้นในขณะนั้น
เองวา
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ประโยชนอะไร ดวยพวงมาลัยเหลานี้
ซึ่งเราเอาประดับศีรษะเรา เราเอาบูชาในพระญาณของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด จะประเสริฐ
กวา
ชนทั้งหลายเขาพากันนับถือบูชาพระสัมพุทธเจา เราจะนั่งที่ใกลประตูจักบูชา
พระสัมพุทธเจาผูมหามุนีในเวลาที่พระองคเสด็จ
มา
พระพิชติ มารผูงดงามดังตนรกฟาขาว
หรือมิฉะนั้น ก็เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช
พรอมดวยพระภิกษุสงฆเสด็จมาตามถนน
ฉันเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจาแลว
ก็ราเริงสลดใจ ยังไมทันถึงประตูก็บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
ดิฉันทําดอกอุบลอันบานเต็มที่ ๗ ดอก
ใหเปนของกั้นแดดในอัมพร ดอกอุบลเหลานั้น
กั้นแดดอยูเหนือพระเศียรพระพุทธเจา.
ดิฉันมีจิตประกอบดวยปติ ดีใจ เกิด
โสมนัสประนมอัฐชลี ยังจิตใหเลื่อมใสในกาลนั้น
แลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
เหนือศีรษะของดิฉนั เขากั้นเศวตฉัตร
ขนาดใหญ มีกลิ่นหอมดังกลิ่นทิพยฟุงไป นี้เปน
ผลแหงดอกอุบล ๗ ดอก.
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บางครั้ง เมือ่ ดิฉันถูกหมูญาตินําเอาไป
ครั้งนั้น เศวตฉัตรคันใหญยอมกั้นแดดไวทั่ว
บริษัทของดิฉัน
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว
สักรินทเทวราช ๗๐ พระองค ดิฉันเปนอิสระทุก
ภพ เทีย่ วไปในภพนอยใหญ ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค ชน
ทั้งหลายประพฤติตามดิฉันทุกคน ดิฉันมีถอยคํา
นาเชื่อถือ.
ผิวพรรณของดิฉันเหมือนดอกอุบล และ
กลิ่นก็ฟุงไปเหมือนกลิ่นอุบลหอม ดิฉันไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ดิฉันเปนผูฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในการ
เจริญโพชฌงค ถึงความบริบรู ณในอภิญญา นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา
ดิฉันเปนผูฉลาดในสติปฏฐาน มีสมาธิ
ฌานเปนโคจร ขวนขวายในสัมมัปปธาน นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา.
ความเพียรของดิฉันนําเอาธุระนอยใหญ
ไป นําเอาธรรมที่เปนแดนเกษมจากโยคะมาให
ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมี
อีก
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ในกัปที่ ๓๑ แตกปั นี้ ดิฉันไดเอาดอก
ไมบูชาใด ดวยการบูชานัน้ ดิฉันจึงไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสัตตอุปลมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบสัตตอุปลมาลิกาเถรีอปทาน
ปญจทีปกาเถรีอปทานที่ ๙ (๙)
ผลของการถวายประทีป ๕ ดวง
[๑๔๙] ครั้งนั้น ดิฉันเปนหญิงทองเที่ยวอยูในพระนครหังสวดี ดิฉันตองการกุศล
จึงเที่ยวไปสูอารามหนึ่งจากอารามหนึ่ง ไดพบไม
โพธิ์อันอุดมในวันกาฬปกษ ยังจิตใหเลื่อมใสใน
ไมโพธิน์ ั้นแลว นั่งลงที่โคนไมโพธิ์
ดิฉันตั้งจิตเคารพประนมอัญชลีเหนือ
เศียรเกลา สําแดงความโสมนัสแลวคิดอยางนี้ใน
ขณะนัน้ วา
ถาพระพุทธเจามีพระคุณนับไมได ไมมี
บุคคลเปรียบเสมอไซร ก็ขอใหทรงแสดงปาฎิ-
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หาริยแกเราเถิด ขอไมโพธิ์จงเปลงรัศมี ทันใด
นั้นเอง ไมโพธิ์ก็ไดโพลงไปทั่วพรอมกับที่ดฉิ ัน
นึก รัศมีสําเร็จดวยสีทองลวนไพโรจนไปทั่วทิศ
ดิฉันนั่งลงอยูที่โคนโพธิ์นั้น ๗ คืน ๗ วัน
เมื่อถึงวันเปนวันคํารบ ๗ ดิฉันไดทําการบูชาดวย
ประทีป
ประทีป ๕ ดวงลุกโพลงยอมลอมรอบอาสนะ
ครั้งนั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู จนถึงเวลา
พระอาทิตยอุทัย.
เพราะกรรมทีทําไวดีนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานที่บุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวยงามในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น เรียกวา "ปญจทีปวิมาน" ปญจทีปวิมานนั้นสูง ๑๐๐ โยชน กวาง
๖๐ โยชน
ประทีปนับไมถวนสองสวางลอมดิฉัน อยู
ทั่วเทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป
คนที่หนั หนาไปทางทิศบูรพา ถาดิฉัน
ปรารถนาที่จะดู ดิฉันยอมเห็นไดดวยจักษุทุกคน
ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง และเบื้องขวาง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 520

ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีและกรรมชั่ว
ที่คนทําในที่มีประมาณเทาใด ที่มีประมาณเทานั้น
ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามากั้นกาง
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว
สักรินทเทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนอัครมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค
ดิฉันเขาถึงกําเนิดนั้น ๆ ประทีปตั้ง
แสน ๆ สองแสงลอมดิฉัน
ดิฉันจุติจากเทวโลกแลว เกิดในครรภ
มารดา เมื่อดิฉันอยูในครรภมารดา จักษุของ
ดิฉันไมหลับ
ประทีปทั้งจํานวนแสนดวง สองสวาง
อยูใ นเรือนประสูติของดิฉันผูพรอมเพรียงดวยบุญ
กรรม นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง
เมื่อถึงภพสุดทาย ดิฉันกลับฉันทะที่มี
ในใจ เห็นนิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมี
ชราและมรณะ
พอเกิดไดอายุ ๗ ขวบ ดิฉันไดบรรลุ
อรหัต พระพุทธเจาพระนามวา โคดม ทรงทราบ
ถึงคุณของดิฉัน จึงใหดิฉันอุปสมบท
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ดิฉันเขาฌานอยูในมณฑป โคนไม
ปราสาท ถ้ํา หรือเรือนอันวางเปลาก็ดี ประทีป
๕ ดวงสองแสงสวางใหดิฉัน
ทิพยจักษุของดิฉันบริสุทธิ์ ดิฉนั ฉลาด
ในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผล
แหงประทีป ๕ ดวง
ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง ทํา
กิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูม ี
พระจักษุ หมอมฉันชื่อวาปญจทีปา ขอถวาย
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ ดิฉันไดถวาย
ประทีปใด ในครั้งนั้น ดวยการถวายประทีปนั้น
ดิฉันไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕
ดวง
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระปญจทีปกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบปญจทีปกาเถรีอปทาน.
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อุทกทายิกาเถรีอปทานที่ ๑๐ (๑๐)
ผลของการถวายน้ํา
[๑๕๐] ดิฉันเปนหญิงหาบน้ําขายอยูใน
พระนครพันธุมดี เลี้ยงชีพดวยการหาบน้ํา เลี้ยง
ดูเด็ก ๆ ก็ดวยการหาบน้ํานั้น
ก็ดิฉันไมมีไทยธรรม ดิฉันเขาไปยังซุม
น้ําแลว ตั้งน้ําไวถวายในบุญเขตอันยอดเยี่ยม
เพราะกรรมที่ไดทําไวดีแลวนั้น ดิฉันจึง
ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส วิมานที่บุญกรรมสราง
ใหแกดฉิ ันอยูสวยงาม ในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น
ถูกนิรมิตรขึ้นก็เพราะการหาบน้ํา
ครั้งนั้น ดิฉันประเสริฐกวาพวกนาง
อัปสรตัง้ พัน ดิฉันครอบงํานางอัปสรเหลานั้น
ทั้งหมดดวยฐานะ ๑๐ ประการ
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๕๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ ๒๐ พระองค
ดิฉันทองเที่ยวอยูแตในสองภพ คือ
เทวดาและมนุษย ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายน้ํา.
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บนยอดเขา ยอดไม ในอากาศ หรือ
พื้นดินก็ตาม ดิฉันตองการน้ําเมื่อใด ดิฉันยอม
ไดโดยเร็วพลันเมื่อนั้น
ทิศที่ไมมีฝนอยู เพราะดิฉันเรารอน
กระหายน้ําแลว มหาเมฆรูความดําริของดิฉันยอม
ยังฝนใหตก
ในบางครั้งเมื่อดิฉันถูกหมูญาตินําเอา
ออกไป มหาเมฆไดยังฝนใหฝนตกลง ในคราวที่
ดิฉันปรารถนาฝน
ในสรีระของดิฉัน ไมมีความเรารอน
หรือความกระวนกระวายเลย และละออง ธุลีก็ไม
มีในกายของดิฉัน นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปน
ทาน
ทุกวันนี้ ดิฉันมีใจบริสุทธิ์ที่ ปราศจากใจ
ที่ชั่วชา มีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพใหม
ไมมีอีก
ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ ดิฉันไดทํากรรม
ใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายหมดแลว . . .
คําสอนของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
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ทราบวา ทานพระอุทกทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอุทกทายิกาเถรีอปทาน
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุเมธาเถรีอปทาน ๒. เมขลทายิกาเถรีอปทาน ๓. มัณฑปทายิกาเถรีปทาน ๔. สังกมนัตถาเถรีอปทาน ๕. นฬมาลิกาเถรีอปทาน
๖. เอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทาน ๗. กฏัจฉุภกิ ขาทายิกาเถรีอปทาน
๘. สัตตอุปลทายิกาเถรีอปทาน ๙. ปญจทีปกาเถรีอปทาน ๑๐. อุทกทายิกาเถรีอปทาน
และในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๓๐ คาถากึ่ง.
จบสุเมธารวรรคที่ ๑๐
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เอกกุโปสถวรรค ที่ ๒
เอกุโปสถิกาเถรีอปทานที่ ๑ (๑๑)
ผลของการรักษาอุโบสถศีล
[๑๕๑] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริยทรงพระนามวาพันธุมา ในวันเพ็ญ
ทาวเธอทรงรักษาอุโบสถ ศีล
สมัยนั้น ดิฉันเปนนางกุมภทาสในพระนครพันธุมดีนั้น เห็นเสนาพรอมดวยพระมหา
กษัตริย จึงคิดอยางนี้ในครั้งนั้นวา
แมพระมหากษัตริยก ็ยังทรงละราชกิจมา
รักษาอุโบสถศีล กรรมนั้นตองมีผลแนนอน หมู
มหาชนจึงพากันเบิกบานใจ
ดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเปนคน
ยากไรโดยแยบคาย ทําใหจิตใจราเริงแลว รักษา
อุโบสถศีล.
ดิฉันรักษาอุโบสถศีลในพระศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะกรรมที่ทําไวดีแลว
นั้น ดิฉันไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส.
วิมานทีบ่ ุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวย
งามในดาวดึงสนั้น สูงโยชนหนึ่ง ประกอบดวย
เรือนยอด มีที่นั่งใหญโต ประดับแลวอยางดี
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นางอัปสรแสนนางตางบํารุงบําเรอดิฉัน
อยูทุกเมื่อ ดิฉันงามเกินนางเทพอัปสรอื่น ๆ ใน
กาลทั้งปวง.
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว
สักรินทเทวราช ๖๔ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค
ฉันเปนผูมีผิวพรรณปานดังทองคํา ทอง
เที่ยวอยูในภพทั้งหลาย ดิฉันเปนผูประเสริฐในที่
ทุกสถาน นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล.
ดิฉันยอมไดยานชาง ยานไม และยาน
รถ แมทุกอยางมากมาย นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล
ภาชนะสําเร็จดวยทองเงินแกวผลึกและ
แกวปทุมราช ดิฉันไดทุกอยาง ผาไหม ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝายและผาที่มีราคาสูง ๆ
ดิฉันก็ไดทุกสิ่ง
ขาว น้าํ ของเคี้ยว ผา เสนาสนะ
ดิฉันไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล.
เครื่องหอมชนิดดี ดอกไม จุรณสําหรับ
ลูบไล ดิฉันก็ไดทุกประการ นี้เปนผลแหง
อุโบสถศีล
เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโลน
และถ้ํา ดิฉันก็ไดถวนทุกสิ่ง นี้เปนผลแหง
อุโบสถศีล
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พอดิฉันอายุได ๗ ขวบ ก็ไดออกบวช
เปนบรรพชิต ไดบรรลุอรหัตเมื่อยังไมทันจะถึง
ครึ่งเดือน ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแลว ดังนี้
ภพใหมไมมีอีก.
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดทํากรรม
ใดในกาลนัน้ ดวยกรรมนั้น ดิฉนั ไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระเอกุโปสถิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบเอกุโปสถิกาเถรีอปทาน.
สลฬปุปผิกาเถรีอปทานที่ ๒ (๑๒)
ผลของการถวายดอกชางนาว
[๑๕๒] ครั้งนั้น ดิฉันเกิดเปนนางกินรี
อยูที่ใกลฝง แมน้ําจันทภาคา ดิฉนั ไดพบพระนราสภผูเปนเทพของทวยเทพ กําลังเสด็จจงกรม
อยู
ดิฉันไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมาถวาย
แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระมหาวีรเจาทรงดมกลิน่ ดอกไมชางนาว ซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพย
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พระมหาวีระผูนําโลกพระนามวาวิปสสี
สัมพุทธเจาทรงรับแลว ไดทรงดมกลิ่น ในเมื่อ
ดิฉันมองดูอยูในครั้งนั้น ดิฉันประนมอัญชลี
ถวายบังคม พระพุทธองคผูอุดมกวาสัตวสองเทา
ทําจิตของตนใหเลื่อมใส ตอจากนั้น ก็ไดเดินขึ้น
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดถวาย
ดอกไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายดอกไมนั้น
ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทะบูชา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว. .. คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสลฬปุปผิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบสลฬปุปผิกาเถรีอปาน.
โมทกทายิกาเถรีอปานที่ ๓ (๑๓)
ผลของการถวายขนมตม ๓ ชิน้
[๑๕๓ ] ดิฉันเปนนางกุมภทาสีอยูใน
พระนครพันธุมดี ดิฉันถือเอาขนมตมอันเปนสวน
ของดิฉันไปทาน้ําไดพบสมณะผูมีจิตสงบ มีใจ
เปนสมาธิ ที่หนทาง ก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัส
จึงไดถวายขนมตม ๓ ชิ้น
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เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันจึงไมไดไปสูวินิบาตเลย
ตลอด ๒ กัป
ก็ดิฉันทําสมบัติแลวเสวยสิ้นทุกอยาง
ดิฉันไดบรรลุอจลบทเพราะถวายขนมตม ๓ ชิ้น
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระโมทกทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบโมทกทายิกาเถราอปทาน
เอกาสนทายิกาเถรีอปทานที่ ๔ (๑๔)
ผลของการถวายอาสนะ
[๑๕๔] ครั้งนั้น ดิฉนั เปนหญิงชาง
กรองดอกไมชาวพระนครหังสวดี มารดาบิดา
ของดิฉันทานไปทํางาน ดิฉันไดพบพระสมณะ
กําลังเดินไปตามถนนในเวลาเที่ยงวัน ดิฉันได
ปูลาดอาสนะไว ครั้นปูลาดอาสนะดวยผาโกเชาว
อันวิจิตรเปนตนแลว เปนผูมีจิตเลื่อมใสโสมนัส
กลาวดังนี้วา ภูมิภาคแรงรอนแดดกลาเวลาเที่ยง
แดดจัดลมไมรําเพยพัด และเวลานี้ก็จวนจะเลย
เวลาแลว
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ขาแตพระมหามุนี อาสนะนี้ดฉิ ันปูลาด
ไวถวายทาน ขอทานไดโปรดอนุเคราะหนั่งบน
อาสนะของดิฉันเถิด
พระสมณะผูฝกตนดีแลวมีใจบริสทุ ธิ์
ไดนั่งลงบนอาสนะนั้น ดิฉันรับบาตรของทาน
แลว ไดถวายบิณฑบาตตามที่ตนหุงตมไว
เพราะกรรมที่ทําไวดีแลวนั้น และเพราะ
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันสละรางมนุษยแลวไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานที่บุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวยงามในดาวดึงสนั้น สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐
โยชน ไดถูกสรางขึ้นแลวเพราะอาสนะ
บัลลังกของดิฉันมีหลายอยางตาง ๆ ชนิด
สําเร็จดวยทองก็มี ดวยแกวมณีก็มี ดวยแกว
ผลึกก็มี ดวยแกวปทุมราชก็มี บัลลังกของดิฉัน
ปูลาดดวยนวมก็มี ดวยผาลาดอันวิจิตรดวยรูป
ราชสีหแ ละเสือโครงเปนตนก็มี ดวยผาลาดทอ
ดวยไหมประดับแกวอันวิจิตรก็มี ดวยเครื่องลาด
มีขนยาวชายดานเดียวก็มี
เมื่อใด ดิฉันตองการจะเดินทาง เมื่อนั้น
ดิฉันยอมเปนผูเพียบพรอมดวยการรื่นเริงสนุกสนาน ไปสูที่ที่ดิฉันปรารถนา พรอมกับบัลลังก
อันประเสริฐ
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ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ ๗๐ พระองค
เมื่อดิฉนั ยังทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ
ยอมไดโภคทรัพยมากมาย ดิฉนั ไมบกพรอง
โภคทรัพยเลย นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว
ฉันทองเที่ยวไปแตในสองภพ คือ ใน
สวรรคและมนุษย ภพอื่น ๆ ดิฉันไมรูจัก นี้
เปนผลแหงอาสนะอันเดียว
ดิฉันเกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริย
และสกุลพราหมณ ดิฉันเกิดในสกุลสูงทุก ๆ ภพ
นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว
ความโทมนัสที่ทําจิตของดิฉันใหเรารอน
ดิฉันไมรูจัก ความเปนผูมีผิวพรรณแปลกดิฉนั ก็
ไมรูจัก นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว
พี่เลี้ยงนางนมตางก็บํารุงดิฉัน หญิงคอม
และเด็กรับใชมีมาก ดิฉันไปสูอวัยวะหนึ่งจากอีก
อวัยวะหนึ่ง นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว
พวกพี่เลี้ยงนางนมอื่นใหดิฉันอาบน้ํา
พวกอื่นใหรบั ประทานขาว พวกอื่นประดับประดา
ดิฉัน พวกอื่นเหกลอมดิฉันใหรินเริงทุกเมื่อ
พวกอื่นเอาของหอมไลทาดิฉัน นี้เปนผลแหง
อาสนะอันเดียว
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บัลลังกดังจะรูความดําริของดิฉันผูอยูที่
มณฑป ที่โคนไม หรือในเรือนวางเปลา ยอม
ปรากฏขึ้น นี้เปนอัตภาพสุดทายของดิฉัน ภพ
หลังกําลังเปนไป
แมวันนี้ดิฉันก็ไดสละราชสมบัติออกบวช
เปนบรรพชิต ในกัปที่แสนแตกัปนี้ ดิฉนั ไดให
ทานใดในกาลนัน้ ดวยทานนั้น ดิฉันไมรจู ัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว
ทราบวา ทานพระเอกาสนทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบเอกาสนทายิกาเถรีอปทาน
ปญฐจทีปทยิกาเถรีอปทานที่ ๕ (๑๕)
ผลของการถวายประทีป ๕ ดวง
[๑๕๕] ครั้งนั้น ดิฉันเปนหญิงนักทองเที่ยวอยูในพระนครหังสวดี ดิฉันตองการกุศล
จึงทองเที่ยวไปตามวัดและอาราม ดิฉันไดพบไมโพธิ์อันอุดมในวันกาฬปกษ ดิฉันยังจิตใหเลื่อมใสในไมโพธิ์นั้น แลวนั่งลงที่โคนโพธิ์
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ดิฉันตั้งจิตอันประกอบดวยความเคารพ
ไว ประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา สําแดงถึง
ความโสมนัส แลวคิดอยางนี้ในทันใดนั้นวา
ถาพระพุทธเจาเปนผูมีพระคุณนับไมได
ไมมีบุคคลอื่นเปรียบเสมอจริงไซร ขอใหแสดง
ปาฏิหาริยแกเราเถิด ขอใหไมโพธิ์นี้จงเปลงรัศมี
ในทันไดนั้นเอง ไมโพธิ์ก็ไดโพลงไป
ทั่วพรอมกับที่ดิฉันนึก รัศมีนั้นสําเร็จดวย
สีทองลวน ไพโรจนไปทั่วทิศ
ดิฉันนั่งอยูที่โคนโพธิ์นั้น ๗ คืน ๗ วัน
เมื่อถึงวันเปนคํารบ ๗ ดิฉันไดทําการบูชาดวย
ประทีป
ประทีป ๕ ดวงลุกโพรงรอบอาสนะ
ครั้งนั้นประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู จนถึงเวลา
พระอาทิตยอุทัย
เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลวไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานที่บุญกรรมสรางสรรใหดฉิ ันอยาง
สวยงาม ในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น เรียกวา
ปญจทีปวิมาน สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน
มีประทีปนับไมถวนสองแสงสวางลอม
ดิฉัน ทัว่ เทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป
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ดิฉันนัง่ หันหนาไปทิศบูรพาแลว ถา
ประสงคจะดู ยอมเห็นทุกสิ่งไดดวยจักษุทั้ง
เบื้องบน เบื้องลางและเบื้องขวาง
ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีกรรมชั่วที่
คนทําในที่มีประมาณเทาใด ที่มปี ระมาณเทานั้น
ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามากั้นกาง
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของ
พระเจาจักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค
ดิฉันเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เทวดาหรือ
มนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ ประทีปจํานวนแสนสอง
แสงสวางลอมดิฉัน
ดิฉันจุติจากเทวโลกแลว เกิดในครรภ
มารดา เมื่อดิฉันอยูใ นครรภมารดา นัยนตาของ
ดิฉันไมหลับ ประทีปจํานวนแสนดวงสองสวาง
ในเรือนประสูติของดิฉัน ผูเพียบพรอมดวยบุญกรรม นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง
เมื่อถึงภพสุดทาย ดิฉันกลับไดฉันทะที่
มีในใจเห็นนิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมี
ชราและมรณะ.
พอเกิดอายุได ๗ ขวบ ดิฉันก็ไดบรรลุ
อรหัต พระพุทธเจาใหดิฉันอุปสมบท นี้เปน
ผลแหงประทีป ๕ ดวง
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เมื่อดิฉนั อยูที่มณฑป โคนไม หรือใน
เรือนวางเปลา ประทีปสองแสงสวางใหทุกเมื่อ
เชื่อวัน นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง
ทิพยจักษุของดิฉันบริสุทธิ์ ดิฉนั ฉลาด
ในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผล
แหงประทีป ๕ ดวง
ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง ทํา
กิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูม ี
จักษุ หมอมฉันผูชื่อวาปญจทีปาขอถวายบังคม
พระยุคลบาทของพระองค
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ ดิฉันไดใหทาน
ใดในกาลนัน้ ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติ
เลยนี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระปญจทีปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบปญจทีปทายิกาเถรีอปทาน
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นฬมาลิกาเถรีอปทาน ๖ (๑๖)
ผลของการบูชาดวยดอกบัว
[๑๕๖ ] ดิฉันเกิดเปนนางกินรีอยูที่ฝง
แมน้ําจันทภาคา ครั้งนั้น ดิฉันไดพบพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจากธุลี ไมทรงพายแพอะไร ๆ
จึงมีจิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลี
แลว เก็บเอาดอกออมาบูชาพระสยัมภู เพราะ
กรรมที่ทําไวดีนั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานง
ไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ไดไปสวรรคชั้น
ดาวดึงส
ดิฉันไดเปนอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค สิ่งที่ฉันปรารถนาดวยใจ
ยอมเกิดตามปรารถนา ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ พระองค ดิฉัน
เปนผูสรางตน ทองเที่ยวไปในภพทั้งปวง
กุศลของดิฉันมี ดิฉันไดออกบวชเปน
บรรพชิต วันนี้ดิฉันเปนปูชารหบุคคลในศาสนา
ของพระศากยบุตร
ในกัปที่ ๘๔ แตกัปนี้ ดิฉันไดบูชา
พระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น ดิฉนั ไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เห็นผลแหงดอกออ
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ทุกวันนี้ดิฉันมีใจบริสุทธิ์ ปราศจากใจ
ที่ชวั่ ชา มีอาสวะสิ้นไปทั้งหมด บัดนีภ้ พใหม
ไมมีอีก
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบนฬมาลิกาเถรีอปทาน
มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทานที่ ๗ (๑๗)
บุพจริยาของพระมหาปาชาบดีโคตมีเถรี
[๑๕๗] ในกาลครัง้ หนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนประทีปแกวสองโลกใหสวางไสว
เปนนายสารภีฝกนรชน ประทับอยู ณ กูฏาคาร
ศาลาปามหาวันใกลพระนครเวสาลี
ครั้งนั้น พระมาโคตมีภิกษุณี พระมหาตุจฉาของพระพิชิตมาร อยูในสํานักนางภิกษุณี
ในพระนครอันรื่นรมยนั้น พรอมดวยพระภิกษุณี
๕๐๐ องค ซึ่งลวนแตพนจากกิเลสแลว เมื่อ
พระมหาปชาบดีโคตมีนั้นอยูในทีส่ งัด ตรึกนึกคิด
อยางนีว้ า
การปรินิพพานของพระพุทธเจาก็ดี ของ
คูพระอัครสาวกก็ดี ของพระราหุล พระอานนท

และพระนันทะก็ดี เราไมไดเห็น
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เราอันพระโลกนาถผูแสวงหาคุณอันใหญ
ทรงอนุญาตแลว พึงปลงอายุสังขารแลวนิพพาน
กอนเถิด พระภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ องค ก็ไดตรึก
อยางนัน้ เหมือนกัน แมพระเขมาภิกษุณีเปนตน
ก็ไดตรึกเชนนี้เหมือนกัน
ครั้งนั้น เกิดแผนดินไหว กลองทิพย
ดังขึ้นเองทวยเทพที่สิงอยูในสํานักของนางภิกษุณี
ถูกความโศกบีบคั้น บนเพออยูอยางนาสงสาร
หลั่งน้ําตาแลวในที่นั้น พระภิกษุณีทุก ๆ องค
พรอมดวยทวยเทพเหลานั้น เขาไปหาพระมหา โคตมีภกิ ษุณี ซบศีรษะแทบเทาแลวกลาววา
ขาแตพระแมเจา เพราะเรามีปกติอยูดวยการ
เทียบเคียงในกรรมเหลานั้น เราไดอยูในที่สงัด
พื้นภูมภิ าคหวั่นไหวจลาจล กลองทิพย
ดังขึ้นเอง และเราไดยินเสียงคร่ําครวญ ขาแต
พระโคตมี จะตองมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน
ครั้งนั้น พระมหาโคตมีภิกษุณีไดบอก
ถึงเหตุตามที่ตนไดตรึกแลวทุกประการ ลําดับ
นั้น พระภิกษุณีทุก ๆ องค ก็ไดบอกถึงเหตุที่
ตนตรึกตรองแลว กลาววา
ขาแตพระแมเจา ถาพระแมเจาชอบใจ
การปรินิพพานอันเกษมอยางยิ่งไซร ถึงดิฉัน
ทั้งหลายก็จักนิพพานทั้งหมด ในกาลกอนที่
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พระพุทธเจาจะทรงพระอนุญาต ดิฉันทั้งหลายได
ออกจากเรือนพรอมดวยพระแมเจา เมื่อดิฉัน
ทั้งหลายออกจากภพนี้ไปสูบุรีคือนิพพานอันอุดม
ดิฉันทั้งหลาย ก็จักไปพรอมกับพระแมเจา
เหมือนกัน.
พระมหาปชาบดีโคตมีไดกลาววา
เมือ่ ทานทั้งหลายจะไปสูนครคือนิพพาน
ดิฉันจักวาอะไรไดเลา แลวไดออกจากสํานักนาง
ภิกษุณไี ปพรอมกับพระภิกษุณที ั้งหมดในครั้งนั้น
พระปชาบดีโคตมีภิกษุไดกลาวกะทวยเทพทั้งหลายที่สิง อยู ณ สํานักนางภิกษุณีวา จง
อดโทษแกดิฉันเถิด การเห็นสํานักนางภิกษุณี
ของดิฉันนี้ เปนการเห็นครั้งสุดทาย
ในทีใ่ ดไมมีความแกหรือความตาย ไมมี
การสมาคมดวยสัตวและสังขารอันไมเปนที่รัก
ไมมีการพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันไมเปนที่รัก
ที่นั้น นักปราชญกลาววาเปนอสังขตสถาน
พระโอรสของพระสุคตเจาทั้งหลายที่ยัง
ไมปราศจากราคะ ไดสดับคําของพระนางนั้น
เปนผูโศกกําศรดปริเทวนาการวา
นาสังเวชหนอพวกเราเปนคนมีบุญนอย
สํานักพระภิกษุณีนี้จะวางเปลา เพราะเวนพระภิกษุณีเหลานั้น พระภิกษุณีผูชโิ นรส จะไม
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ปรากฏ เปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลายไมปรากฏ
ในเวลาที่สวางฉะนั้น
พระนางโคตมีภิกษุณีจะไปสูนิพพาน
พรอมกับพระภิกษุณีอีก ๕๐๐ องค เหมือนกับ
แมน้ําคงคาไหลไปสูสาครพรอมกับแมน้ํา ๕๐๐
สาย ฉะนั้น
อุบาสิกาทั้งหลายผูมีศรัทธา เห็นพระโคตมีภกิ ษุณีนั้นกําลังเดินไปตามถนน ไดพากัน
ออกจากเรือนไปหมอบลงแทบเทาแลวกลาววา
ดิฉันทัง้ หลายเลื่อมใสในพระแมเจา
พระแมเจาจะละทิ้งดิฉันทั้งหลาย ไวใหเปนคน
อนาถาเสียแลว พระแมเจายังไมควรที่จะปรินิพพานกอน
ควรทีจ่ ะสงสารดวยอุบาสิกาเหลานั้นพา
กันปริเทวนาการ เพื่อจะใหอุบาสิกาเหลานั้นละ
เสียซึ่งความโศก พระนางจึงไดกลาวอยางเพราะ
พริ้งวา อยารองไหไปเลยลูกทั้งหลาย วันนี้เปน
เวลารื่นเริงของทานทั้งหลาย
ความทุกข ดิฉันกําหนดรูแลว ตัณหา
อันเปนเหตุแหงควานทุกขดิฉันเวนขาดแลว
ความดับทุกข ดิฉนั ไดทําใหแจงแลว อนึง่
แมถึงมรรค ดิฉันก็ไดอบรมดีแลว.
จบภาณวารที่ ๑
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พระศาสดาดิฉันไดบํารุงแลว คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว ภาระอัน
หนักดิฉันไดปลงลงแลว ตัณหาอันนําไปสูภพ
ดิฉันไดถอนเสียแลว
ดิฉันออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชน
ใด ประโยชนนั้นดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ สังโยชนทกุ อยางหมดไปแลว
พระพุทธเจาและพระสัทธรรม ของ
พระองค มิไดบกพรอง ยังดํารงอยูตราบใด
ตราบนัน้ เปนกาลที่ดิฉันจะนิพพาน ลูกทั้งหลาย
อยาไดเศราโศกถึงดิฉันเลย
พระโกณฑัญญะ พระอานนทและ
พระนันทะเปนตน กับทั้งพระราหุลพุทธชิโนรส
ยังมีชนมีชีพอยู ขอพระสงฆจงเปนผูมีความ
สุขสําราญ ขอใหเดียรถียจงเปนผูมีความโงเขลา
อันกําจัดเสียไดเถิด
ยศ คือ การย่ํายีมารอันวงศแหงพระเจา
โอกกากราชยกขึ้นแลว ลูกทั้งหลาย บัดนี้ถึง
เวลาที่ดิฉันจะนิพพานมิใชหรือ ความปรารถนา
ที่ดิฉันไดตั้งไวแตตนมานานนักหนา จะสําเร็จ
แกดิฉันในวันนี้
เวลานี้เปนเวลาที่จะบันลือกลองนันทเภรี
ลูกทั้งหลาย น้ําตาจะมีประโยชนอะไรแกทาน
ทั้งหลายเลา
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ถาทานทั้งหลายจะมีความเอ็นดูหรือมี
ความกตัญูในดิฉัน ขอใหทา นทุกคนจงทํา
ความเพียรมั่นเพื่อความดํารงอยูแหงพระสัทธรรม
เถิด
พระสัมพุทธเจาอันดิฉันทูลออนวอน
จึงไดประทานบรรพชาแกสตรีทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้น ดิฉันยินดีฉันใด ทานทั้งหลายก็จง
เจริญรอยตามซึ่งความยินดีนั้น ฉันนั้นเถิด
ครั้น พระนางพร่ําสอนอุบาสิกาเหลานั้น
อยางนีแ้ ลว หอมลอมดวยภิกษุณีทั้งหลาย เขา
ไปเฝาพระพุทธเจา ถวายบังคมแลวไดกราบทูล
ดังนี้วา
ขาแตพระสุคตเจา หมอมฉันเปนมารดา
ของพระองค ขาแตพระธีรเจา พระองคเปน
พระบิดาของหมอมฉัน ขาแตพระโลกนาถ
พระองคเปนผูประทานความสุขอันเกิดจากพระสัทธรรมใหหมอมฉัน ขาแตพระโคดม หมอมฉัน
เปนผูอนั พระองคใหเกิด
ขาแตพระสุคตเจา รูปกายของพระองค
นี้ อันหมอมฉันทําใหเจริญเติบโต ธรรมกายอัน
นาเพลิดเพลินของหมอมฉัน อันพระองคทําให
เจริญเติบโตแลว
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หมอมฉันใหพระองคดูดดื่มน้ํานมอัน
ระงับเสียไดซึ่งความอยากชั่วครู แมน้ํานม คือ
พระสัทธรรมอันสงบระงับลวงสวน พระองค
ใหหมอมฉันดูดดื่มแลว.
ขาแตพระมหามุนี ในการผูกมัดและ
รักษา พระองคชื่อวามิไดเปนหนี้หมอมฉัน
หมอมฉันไดฟงมาวาสตรีทั้งหลายผูปรารถนาบุตร
บวงสรวงอยูก็ยอมจะไดบุตรเชนนั้น
สตรีทเี่ ปนพระมารดาของพระนราธิบดีมี
พระเจามันธาตุเปนตน ชื่อวาเปนมารดาผูยังบุตร
ใหจมอยูในหวงมหรรณพคือภพ
ขาแตพระโอรส หมอมฉันผูจ มดิ่งอยู
ในหวงมหรรณพคือภพ อันพระองคใหขามไป
จากสาครคือภพแลว พระนามวาพระมเหสีพันป
หลวง สตรีทั้งหลายไดงาย พระนามวา พระพุทธมารดา นี้ สตรีทั้งหลายไดยากอยางยิ่ง.
ขาแตพระมหาวีรเจา ก็พระนามวา
พระพุทธมารดานั้น หมอมฉันไดแลว ความ
ปรารถนานอยใหญของหมอมฉันทั้งปวงนั้น
หมอมฉันไดบําเพ็ญแลวกับพระองค
หมอมฉันปรารถนาเพื่อจะทิ้งรางนี้
นิพพาน ขาแตพระวีรเจาผูทําที่สุดทุกขเปนผูนํา
ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหหมอมฉันเถิด ขอ
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ไดทรงโปรดเหยียบออกซึ่งพระยุคลบาทอันเกลื่อน
กลนไปดวยลายจักรและธง อันละเอียดออน
เหมือนกับดอกบัว หมอมฉันจะถวายบังคม
พระยุคลบาทนั้น จะขอทําความรักในบุตร
ขาแตพระองคผูนายก หมอมฉันกระทํา
สรีระซึง่ เปรียบดวยลองกองใหปรากฏเปนขาวสุก
ไดเห็นพระสรีระของพระองคแลว จึงจะขอไป
นิพพาน พระพิชติ มารไดทรงแสดงพระกาย
อันประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ประดับดวยพระรัศมีอันงาม อันเปนเหมือนดวง
ตาของคนพาลเพราะมีคามาก กะพระมาตุจฉา
ลําดับนัน้ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี
ไดซบพระเศียรลงแทบพื้นพระบาทอันเปนลายจักร
คลายกับดอกบัวบานมีพระรัศมีปานดังพระอาทิตย
แรกทอแสง แลวพระนางไดกราบทูลวา หมอม
ฉันขอนอมมนัสการพระนราธิป ผูเปนธงของ
องคพระอาทิตย ขอพระองคทรงโปรดเปนที่พึ่ง
ของหมอมฉันในกาลสุดทายเถิด หมอมฉันจะ
ไมไดเห็นพระองคอีก
ขาแตพระองคผูเลิศของโลก ธรรมดา
สตรีทั้งหลายรูกันวามีแตจะกอโทษทุกประการ
ถาโทษอยางใดอยางหนึ่งของหมอมฉันมีอยู ก็ขอ
พระองคไดโปรดกรุณาอดโทษแกหมอมฉันเถิด
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อนึ่ง หมอมฉันไดทูลขอบอย ๆ ให
สตรีทั้งหลายไดบวช ขาแตพระนราสภ ถาโทษ
ในขอนั้นจะมีแกหมอมฉัน ขอไดทรงโปรดอด
โทษนั้นเถิด.
ขาแตพระวีรเจาทรงไวซึ่งการอดโทษ
ภิกษุทั้งหลายอันหมอมฉันสั่งสอนแลว ตามที่
พระองคทรงอนุญาต ถาในขอนั้นจะมีการ
แนะนําไดยาก ขอไดโปรดทรงอดโทษขอนั้นเถิด
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
นางโคตมีผูประดับไปดวยคุณ โทษทีท่ านจะให
อดโทษพึงมีอะไร เมื่อทานบอกวาจะลานิพพาน
ตถาคตจักไปวากระไรใหมากไปเลา.
เมื่อภิกษุสงฆของตถาคตบริสุทธิ์ไมบกพรอง ทานจะออกไปเสียจากโลกนี้ไดก็ควร
เพราะเนื้อหมดแสงดาวในเวลารุงแลว รอบใน
พระจันทรยอมจะมองไมเห็น ฉะนั้น
พระภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีพากันทําประทักษิณพระพิชิตมาร
ผูเลิศ เหมือนหมูดาวที่ติดตามพระจันทร ทํา
ประทักษิณภูเขาสิเนรุ ฉะนั้น หมอบลงแทบ
พระบาทแลว ยืนจองดูพระพักตรของพระพุทธเจา กราบทูลวา
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จักษุของหมอมฉันทั้งหลาย ไมเคยอิ่ม
ดวยการเห็นพระองค โสตของหมอมฉันทั้งหลาย
ไมเคยอิม่ ดวยพระภาษิตของพระองค จิตของ
หมอมฉันทั้งหลายดวงเดียวแท ๆ ก็ไมอมิ่ ดวยรส
แหงธรรมของพระองค.
ผูบันลืออยูในบริษทั กําจัดเสียซึ่งทิฏฐิ
และมานะชนเหลาใดเห็นพระพักตรของพระองค
ชนเหลาใดประณตนอมพระยุคลบาทของพระองค
ขาแตพระองคผูถึงที่สุดสงความ ชน
เหลาใดประณตนอมพระยุคลบาทของพระองค
ซึ่งมีพระองคุลียาว มีพระนขาแดงงดงาม มีสน
พระบาทยาว ถึงชนเหลานั้น ก็ชอื่ วาเปนผูมีโชคดี
ขาแตพระนโรดม ชนเหลาใดไดสดับ
พระดํารัสของพระองคอันไพเราะนาปลื้มใจ เผา
เสียซึ่งโทษ เปนประโยคเกื้อกูล ชนเหลานี้
ก็ชื่อวาเปนผูมีโชคดี
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลาย
อิม่ ไปดวยการบูชาพระบาทของพระองค ขามพน
ทางกันดารคือสงสารได ดวยพระสุนทรกถาของ
พระองคผูทรงสิริ ฉะนั้นหมอมฉันทั้งหลายจึง
ชื่อวาเปนผูมีโชคดี.
ลําดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผู
มีวัตรอันงาม ประกาศในหมูพระภิกษุสงฆแลว
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ไหวพระรากล พระอานนท และพระนันทะ
แลวไดตรัสดังนี้วา ดิฉันเบื่อหนายในรางกายซึ่ง
เสมอดวยที่อยูของอสรพิษ เปนที่พักของโรค
เปนสถานที่เกิดทุกข มีชราและมรณะเปนโคจร
อาเกียรณไปดวยมลทิน คือ ซากศพ
ตาง ๆ ตองพึ่งพาผูอื่น ปราศจากเรี่ยวแรง
ฉะนั้น ดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสีย ขอลูก
ทั้งหลายจงยอมอนุญาตใหเถิด.
พระนันทเถรเจาและพระราหุลผูเจริญ
เปนผูปราศจากความโศก ไมมอี าสวะ ตั้งมั่น
ไมหวั่นไหว มีปญญา มีความเพียร ไดคิดตาม
ธรรมดาวา
นาติโลกที่ปจจัยปรุงแตงปราศจากแกนสาร เปรียบดวยตนกลวย เชนเดียวกับกลลวง
และพยับแดด ต่ําชา ไมมั่นคง
พระโคตมีเถรี พระมาตุจฉาของพระพิชิตมาร ซึ่งไดเลี้ยงดูพระพุทธเจาก็ยังตองถึงแก
กรรม สังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง
ก็ครั้งนั้น พระอานนทพุทธอนุชา ซึ่ง
เปนคนสนิทของพระพิชิตมาร ยังเปนพระเสขบุคคลอยู ทานหลั่งน้ําตารองไหคร่ําครวญอยาง
นาสงสาร ณ ที่นั้นวา
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พระโคตมีเถรีเจาตรัสอยูหลัด ๆ ก็จะ
เสด็จไปนิพพานเลย อีกไมนานเลยแมพระพุทธเจาก็คงจะเสด็จไปนิพพานแนนอน เปรียบเหมือน
ไฟที่หมดเชื้อแลว ฉะนั้น
พระโคตมีเถรีเจาไดตรัสกะทานพระอานนทผูชํานาญพระปริยัติ ปานดังสาครอันลึก
ล้ํา เอาใจใสในการอุปฏฐากพระพุทธเจา ซึ่ง
พร่ํารําพันอยูดังกลาวมาวา
ลูกเอย เมื่อกาลเปนที่ราเริงปรากฏขึ้น
แลว พอไมควรที่จะเศราโศกถึงการตายของดิฉัน
ที่สุดแหงการนิพพานของดิฉันใกลเขามาแลว
พอเอย พระศาสดา พอไดทูลใหทรงยินยอม จึงไดทรงอนุญาตใหเราบวช ลูกเอย พอ
อยาเสียใจไปเลย ความพยายามของพอมีผล
ก็บทใด ที่ติตถิกาจารยทั้งหลายผูเกาแก
ไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุ ๗ ขวบรูแจง
ประจักษแลว
พอจงรักษาพระพุทธศาสนาไว การที่
ดิฉันไดเห็นพอครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย บุคคลไป
ในทิศใดแลวไมปรากฏ ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศ
นั้นนะลูก.
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ในกาลบางคราวพระ นายกเจาผูเลิศโลก
กําลังทรงแสดงธรรมอยู พระองคทรงถามแลว
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดความสงสารกลาววาจาถวาย
พระพรวา
ขาแตพระมหาวีรเจา ขอพระองคจงมี
พระชนชีพอยูนาน ๆ ขาแตพระมหามุนี ขอ
พระองค จงดํารงพระชนมอยูต ลอดกัป เพื่อความ
เกื้อกูลและประโยชนแกโลกทั้งปวงเถิด ขออยา
ใหพระองคทรงพระชราและปรินิพพานเสียเลย.
พระพุทธเจา พระองคไดตรัสกะดิฉัน
กราบทูลเชนนั้นวา ดูกอนพระนางโคตมี พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูอันบุคคลชมเชย เหมือน
อยางทีท่ านชมเชยอยูมิได ดิฉันไดทูลถามวาก็แล
ดวยประการเปนดังฤา พระตถาคตผูสัพพัญูจึง
ชื่อวาอันบุคคลพึงชมเชยดวยประการเปนดังฤา.
พระพุทธเจาจึงชื่อวาอันบุคคลไมชมเชย
พระองคอันหมอมฉันถามถึงเหตุนั้นแลว ขอได
ตรัสบอกเหตุนั้นแกหมอมฉันเถิด.
พระองตรัสตอบวา ทานจงดูพระสาวก
ทั้งหลายผูปรารภความเพียร ตัง้ ใจแนวแน มี
ความบากบั่นมั่นเปนนิตย เปนคนพรอมเพรียงกัน
นี้เปนการชมเชยพระพุทธเจาทั้งหลาย
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ตอแตนั้น ดิฉันไปสูสํานักนางภิกษุ
อยูผูเดียว คิดเห็นแจงชัดวา พระนาถะผูถึงที่สุด
แหงไตรภพ ทรงพอพระทัยบริษัทที่สามัคคีกัน
เมื่อกระนั้น ดิฉันจะนิพพานเสีย ดิฉัน
อยาไดพบความวิบตั ินั้นเลย ครั้นดิฉันคิดดังนี้
แลว ไดไปเฝาพระพุทธเจาผูอุดมกวาฤาษีทั้งปวง
แลวไดกราบทูลกาลเปนที่ปรินิพพานกะ
ผูนําชั้นพิเศษ ลําดับนั้น พระองคไดทรงอนุญาต
ใหดิฉันดั่งนี้วา จงรูกาลเอาเถิดพระนางโคตมี
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
พระโคตมี คนพาลเหลาใด สงสัยในการตรัสรู
ธรรมของสตรีทั้งหลาย ทานจงแสดงอิทธิฤทธิ์
เพื่อละเสียซึ่งทิฏฐิของคนพาลเหลานั้น
ครั้งนั้น พระโคตมีเถรีเจา ถวายบังคม
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เหาะขึ้นสูอัมพร แสดง
ฤทธิ์เปนอันมากตามพระพุทธานุญาต
คือองคเดียวเปนหลายองคก็ได ทําให
ปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพง
ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุด
ขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบน
น้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได
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เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหม ก็ได
ทําถูเขาสิเนรุใหเปนทอน ๆ พลิกมหาปฐพีขึ้นพรอมดวยราก ทําใหเปนตัวรมกั้นตาง
รมเดินจงกรมในอากาศ
ทําโลกใหรุงโรจน ประหนึ่งวาเวลา
พระอาทิตยอุทัยเหนือภูเขายุคันธร และทําโลก
นัน้ ใหเปนเหมือนพวงดอกไมตาขาย
เอาพระหัตถขา งหนึ่งกําภูเขามุจจลินท
ภูเขาสิเนรุ ภูเขามันทาระ และภูเขาทัททระไว
ทั้งหมด เหมือนดังกําเมล็ดพันธผักกาด เอา
ปลายนิ้วมือบังพระอาทิตยพรอมทั้งพระจันทรไว
ทัดทรงพระจันทรพระอาทิตยไวตั้งพันดวง
เหมือนทัดทรงพวงมาลัย ฉะนั้น
ทรงน้ําในสาครทั้ง ๔ ไวไดดวยฝา
พระหัตถขางหนึ่ง ยังฝนใหญ อันมีอาการปาน
ดังเมฆบนภูเขายุคันธรใหตกลง
พระนางเจานั้นไดนิรมิตใหเปนพระเจาจักรพรรดิ พรอมดวยบริษัทในนภาดลอากาศ
แสดงใหเปนครุฑ คชสาร ราชสีห ตางบันลือ
สีหนาทนฤโฆษอยู
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องคเดียวนิรมิตใหเปนคณะ พระภิกษุณี
นับไมถวน แลวก็อันตรธานกลับเปนองคเดียว
กราบทูลพระมหามุนีเจาวา
ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ หมอม
ฉันผูเปนพระมาตุจฉาของพระองค เปนผูทําตาม
คําสอนของพระองค บรรลุประโยชนของตนโดย
ลําดับแลว ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระองค
พระนางเจานั้นครั้นแสดงฤทธิ์ตาง ๆ
แลว ลงจากนภาดลอากาศ ถวายบังคมพระผู
สองโลกแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
พระนางเจาไดกราบทูลวา
ขาแตพระมหามุนผี ูนายกของโลก หมอม
ฉันมีอายุได ๑๒๐ ป แตกําเนิดแลวเพียงเทานี้ก็
พอแลว หมอมฉันจักขอทูลลานิพพาน.
ครั้งนัน้ บริษัททั้งหมดนั้นถึงความพิศวง
ยิ่งนัก จึงไดพากันประนมอัญชลีถามวา ขาแต
พระแมเจา พระแมเจาไดทําอะไรไว จึงมีฤทธิ์
อํานาจเชนนี้.
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจา ไดกลาวบุพจริยาของทานดังตอไปนี้
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระพิชิตมาร
พระนามวาปทุมุตตระ ผูม ีจักษุในธรรมทัง้ ปวง
เปนผูนําไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว
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ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลอํามาตย ซึ่ง
สมบูรณดวยเครื่องอุปการะทุกสิ่ง เจริญ รุงเรือง
ร่ํารวย ในพระนครหังสวดี
บางครั้ง ดิฉันพรอมดวยบิดา อันหมู
ทาสหอมลอม เขาไปเฝาพระนราสภพระองคนั้น
พรอมดวยบริวารเปนอันมาก ไดเห็นพระพิชิต
มารผูปานดังทาววาสวะ ยังฝนคือธรรมใหตกอยู
เปนผูไมมีอาสวะ เกลื่อนไปดวยระเบียบแหงรัศมี
เปนกับพระอาทิตยในสรกาล แลวยังจิตให
เลือ่ มใส และสดับสุภาษิตของพระองค ไดสดับ
พระผูนํานรชนทรงตั้งพระภิกษุณีผูเปนพระมาตุจฉาไวในตําแหนงอันเลิศ จงถวายมหาทานและ
ปจจัยเปนอันมาก แตพระผูเลิศกวานรชน ผูคง
ทีพ่ ระองคนั้น พรอมทั้งพระสงฆ ๗ วัน แลว
ไดหมอบลงแทบพระบาท มุงปรารถนาตําแหนง
นัน้ .
ลําดับนั้น พระพิชติ มารผูอุดมกวาฤาษี
ไดตรัสในบริษัทใหญวา สตรีใดไดนิมนตพระผู
นําโลกพรอมดวยสงฆใหฉันตลอด ๗ วัน เราจัก
พยากรณสตรีนั้น ทานทัง้ หลายจงฟงเรากลาว
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม ซึ่งทรงสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
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สตรีผูมีจิตไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา พระองคนนั้ จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต
จักไดเปนพระสาวิกาของพระศาสดา มีนามวา
โคตมี
จักไดเปนพระมาตุจฉาบํารุงเลี้ยงชีวิต
ของพระพุทธเจาพระองคนั้น จักไดความเปนผู
เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายฝายผูรูราตรีนาน.
ครั้งนั้น ดิฉันไดสดับพระพุทธพยากรณ
นั้นแลว มีใจปราโมทย บํารุงพระพิชิตมารดวย
ปจจัยทัง้ หลายตราบเทาสิ้นชีวิต ตอจากนั้นดิฉัน
ไดทํากาลกิริยา
ดิฉันเกิดในพวกเทพเหลาดาวดึงสผูซึ่ง
ใหสําเร็จกามอารมณไดทุกประการ ครอบงํา
ทวยเทพอื่น ๆ เสียดวยองค ๑๐ ประการ
คือ ดวยรูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ
อายุ วรรณะ สุข ยศ และรุง เรื่องครอบงํา
ทวยเทพอื่น ๆ ดวยความเปนใหญ ดิฉันไดเปน
พระมเหสีผูนารักของทาวอมรินทรในสวรรคชั้น
ดาวดึงสนั้น.
เมื่อดิฉนั ยังทองเที่ยวอยูในสงสาร เปน
หวั่นไหวเพราะพายุ คือกรรม จึงเกิดในบาน
ของทาส ในอาณาเขตของพระเจากาสี
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ครั้งนั้น ทาส ๕๐๐ คนอาศัยอยูในบาน
นั้น ดิฉันไดเปนภรรยาของหัวหนาทาสในบาน
นั้น
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ไดเขาไป
สูบานเพื่อบิณฑบาต ดิฉันกับญาติทุกคน เห็น
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นมีความยินดี เรา
พรอมดวยสามีมีจิตเลื่อมใส สรางกุฎี ๕๐๐ หลัง
อุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นตลอดสี่เดือน
แลวถวายไตรจีวร
ตอจากนั้น เราพรอมกับสามีก็ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ดิฉัน
เกิดในพระนครเทวทหะ พระชนกของดิฉนั
พระนามวาอัญชนศากยะ พระชนนีของดิฉัน
พระนามวาสุลักขณา ตอมาดิฉนั ไดไปสูพระราชวังของพระเจาสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ
สตรีทุกคนเกิดในสกุลศากยะแลว ไปสูเรือนของ
พวกเจาศากยะ ก็ดฉิ ันประเสริฐกวาสตรีทุกคน
ไดเปนคนบํารุงเลี้ยงพระพิชิตมาร
พระโอรสของดิฉันพระองคนั้นเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณแลว ไดเปนพระพุทธเจาผูนําชั้น
พิเศษ ภายหลังดิฉันพรอมดวยนางศากิยานี ๕๐๐
จึงไดบวช
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แลวก็ไดประสพสันติสุข พรอมดวยนาง
ศากิยานีผูมีความเพียร สามีของเราที่ไดทําบุญ
รวมกันมาแตชาติกอนในครั้งนั้นเปนผูทํามหาสมัย
อันพระสุคตเจาทรงอนุเคราะหแลว ไดบรรลุ
อรหัต.
พระภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเถรีเจานั้น ไดพากันเหาะขึ้นสูนภาดล
อากาศ เปนผูประกอบดวยมหิทธิฤทธิ์ที่รุงโรจน
เหมือนดวงดาวทั้งหลาย อันโคจรเปนกลุมกันไป
ฉะนั้น
พระภิกษุณีเหลานั้น เปนผูศึกษาแลวใน
บุญกรรม จึงไดแสดงฤทธิ์มิใชนอยเหมือนนาย
ชางทองที่ไดรับการศึกษาแลวแสดงเครื่องประดับ
ที่ทําดวยทองชนิดตาง ๆ ฉะนั้น.
ในครั้งนั้น พระภิกษุณีเหลานั้น แสดง
ปาฏิหาริยมากมายหลายอยาง ยังพระมุนีผูประเสริฐกวาพระอาทิตยพรอมทั้งบริษัทใหชอบใจ
แลวไดพากันลงจากนภาดลอากาศถวายบังคมพระศาสดาผูสูงสุดกวาฤาษี เมื่อพระศาสดาผูเปนยอด
ของนรชนทรงอนุญาตแลว จึงไดนั่ง ณ สถานที่
อันสมควร แลวไดกราบทูลวา
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ขาแตพระวีรเจา โอหนอ พระโคตมีเถรีเจาเปนผูอนุเคราะหหมอมฉันทุก ๆ คน หมอม
ฉันทุกคน พระนางไดอบรมดวยบุญ จึงไดบรรลุ
ธรรมเปนสิ้นอาสวะ
หมอนฉันทั้งหลายเผากิเลสสิ้นแลว ถอน
ภพทั้งปวงขึ้นไดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือน
ชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
การทีห่ มอมฉันทั้งหลายมาในสํานักของ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดีแลวหนอ
วิชชา ๓ หมอมฉันทั้งหลายบรรลุแลว
โดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉัน
ทั้งหลายไดทําเสร็จแลว.
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทั้งหลาย
ทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉัน
ทั้งหลายไดทําเสร็จแลว.
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายมี
ความชํานิชํานาญในฤทธิ์และทิพโสดธาตุ หมอมฉันทั้งหลายมีความชํานิชํานาญในเจโตปริยญาณ
รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุไดแลว มีอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก
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ขาแตพระมหาวีรเจา หมอนฉันทั้งหลาย
มีญาณในอรรถ ในธรรม ในนิรุตติ และใน
ปฏิภาณ ญาณนั้นเกิดสํานักของพระองค
ขาแตพระองคผูเปนพระนายกมหามุนี
พระองคเปนผูอันหมอมฉันทั้งหลายไดสั่งสมแลว
ไดทรงโปรดมีจิตเมตตา อนุญาตใหหมอมฉันทั้ง
ปวงนิพพานเถิดพระเจาขา.
พระพิชติ มารไดตรัสวา เมื่อทานทั้งหลาย
พูดอยางนี้วา จักนิพพาน ฉันจักไปวาอะไร ก็
บัดนี้ทานทั้งหลายจงสําคัญกาลเวลาเอาเองเถิด.
ครั้งนั้น พระภิกษุณีเหลานั้น มีพระโคดมเถรีเจาเปนตน ถวายบังคมพระพิชิตมาร
แลวไดพากันลุกจากที่นั่งนั้นไป พระธีรเจาผูนํา
ชั้นเลิศของโลก พรอมดวยหมูชนเปนอันมากได
เสด็จไปสงพระมาตุจฉาจนถึงซุมประตู ครั้งนั้น
พระโคตมีเถรีเจาพรอมดวยพระภิกษุณีทั้งหลาย
ทุก ๆ องค ไดพากันหมอบลงแทบพระยุคลบาท
ของพระศาสนาผูเปนพงศพันธุของโลก กราบ
ทูลวา นี้เปนการถวายบังคมพระยุคลบาทครั้ง
สุดทายของหมอมฉัน การไดเห็นพระองคผูเปน
นาถะของโลกครั้งนี้ ก็เปนครั้งสุดทาย หมอมฉัน
จักษุไดเห็นพระพักตรของพระองคซึ่งมีอาการ
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ปานน้ําอมฤต ขาแตพระวีรเจาผูเลิศของโลก
หมอมฉันจักไมไดถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระองคซึ่งออนละเอียดอีก วันนี้หมอมฉันจะ
เขานิพพาน.
พระศาสดาตรัสวา
จะมีประโยชนอะไรดวยรูปนี้แกทานใน
ปจจุบนั รูปนี้ลวนปจจัยปรุงแตง ไมนายินดี
เปนของเลวทราม.
พระมหาปชาบดีเถรีเจา พรอมดวยพระภิกษุณีเหลานั้น ไปสูสํานักนางภิกษุณีของตน
แลว นัง่ พับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ.
ครั้งนั้น อุบาสิกาทั้งหลายในพระนคร
นั้น เปนความเคารพรักในพระพุทธศาสนา ได
สดับประพฤติเหตุของพระนางเจา ตางก็เขาไปหา
นมัสการแทบบาทมูล เอากรคอนอุระประเทศ
รองไหพิไรร่ําคร่ําครวญควรจะกรุณา เต็มไปดวย
ความโศกเศรา ลมลงที่พื้นพสุธา ดุจเถาวัลย
รากขาดแลวตกลง ฉะนั้น
พากันรองไหรําพันดวยวาจาวา ขาแต
พระแมเจาผูเปนนาถะใหที่พึ่งของดิฉันทั้งหลาย
พระแมเจา อยาไดละทิ้งดิฉันทั้งหลายไปเขา
นิพพานเสียเลย ดิฉันทุกคนขอซบเศียรออนวอน.
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พระมหาปชาบดีเถรีเจา ลูบศีรษะของ
อุบาสิกาผูมีศรัทธา มีปญญาซึ่งเปนหัวหนาของ
อุบาสิกาเหลานั้นอยู ไดกลาววา
ลูกทั้งหลายเอย การพร่ําเพอซึ่งเปนไป
ในบวงแหงมารไมควรเลย สังเขตธรรมทั้งปวง
ลวนไมเที่ยง มีแตจะพลัดพรากจากกัน หวัน่ ไหว
ตอแตนนั้ พระนางก็สละอุบาสิกาเหลา
นั้นเสีย เขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
และจตุตถฌาน แลวเขาอากาสานัญจายตนฌาน
วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญายตนฌาน
และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ตามลําดับ
แลวพระโคดมเถรีเจาก็เขาฌานทั้งหลายโดยปฏิโลม แลวก็เขาปฐมฌานไปตราบเทาถึงจตุตถฌาน
ครั้นออกจากจตุตถฌานนั้นแลวก็ดับไป เหมือน
เปลวประทีปที่หมดเชื้อดับไป ฉะนั้น.
ไดเกิดแผนดินไหวใหญ สายฟาก็ตกลง
จากนภากาศ กลองทิพยก็บันลือลั่นขึ้นเอง ทวยเทพพากันคร่ําครวญ และฝนดอกไมก็ตกจาก
อากาศลงยังพื้นแผนดิน
แมขุนเขาสุเมรุราชก็กัมปนาทหวั่นไหว
เหมือนคนเตนรําในทามกลางที่เตนรํา ฉะนั้น
สาครก็ปนปวนตีฟองคะนองระลอกฉะฉาน
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ทวยเทพ นาค อสูร และพรหมตางก็
พากันสลดใจ กลาวขึ้นในทันใดนั้นเองวา สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยงหนอ เหมือนอยางพระมหาปชาบดีเถรีเจานี้ถึงความยอยยับไปแลวฉะนั้น
และพระเถรีทั้งหลายผูทําตามคําสอนของ
พระศาสดา ซึ่งแวดลอมพระมหาปชาบดีเถรีเจานี้
พากันดับไปแลว เหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อ
ดับไป ฉะนั้น โอ ความประจวบกันมีความ
พลัดพรากเปนที่สุด โอ สิ่งที่ปจ จัยปรุงแตงลวน
แตไมเที่ยง โอ ชีวิตมีความหายสูญเปนที่สุด
ความปริเทวนา ไดมีแลว ดวยประการฉะนี.้
ในลําดับนั้น เทวดาและพรหมตางก็ทํา
ความประพฤติตามโลกธรรม ตามสมควรแกกาล
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดกวา
ฤาษี
ครั้งนั้น พระศาสดาไดตรัสเรียกทาน
พระอานนทผูพหูสูตมาสั่งวา อานนท ทานจง
ไปประกาศใหภิกษุทั้งหลายทราบถึงการนิพพาน
ของพระมารดา
เวลานัน้ ทานพระอานนทเปนผูหมด
ความแชมชื่น มีตานองไปดวยน้ําตา ไดกลาว
ดวยเสียงอันนาสงสารวา ขอพระภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนโอรสของพระสุคตเจาซึ่งอยูในทิศตะวันออก
ทิศใต ทิศตะวันตกและทิศเหนือจงมาประชุมกัน
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พระภิกษุณีผูยังพระสรีระสุดทายของ
พระมุนีใหเจริญดวยน้ํานม พระมารดาของกระผม
พระโคตมีภิกษุณีนั้นถึงความสงบ เหมือนดวงดาว
ในเมื่อพระอาทิตยอุทัย ฉะนั้น พระนางผูเปนที่
รูทั่วกันวา เปนพระพุทธมารดา ครั้นดํารงอยูแลว
ไปสูความเสมอกันแลว คือในทีใด ถึงคนมี ๕ ตา
เห็นใหได ในที่นนั้ พระผูมพี ระภาคเจาซึ่งเปน
ผูนําทรงเห็นได
ขอพระโอรสของพระสุคตเจาผูมีความ
เชื่อในพระสุคต หรือเปนศิษยของพระมหามุนี
จงทําสักการะแดพระพุทธมารดาเถิด.
ภิกษุทั้งหลายถึงอยูไกล ไดฟงคําประกาศนั้นแลว ก็มาไดเร็ว บางพวกมาดวยพุทธนุภาพ บางพวกที่ฉลาดในฤทธิ์ก็มาดวยฤทธิ์ ตาง
ชวยกันยกเอาเตียงนอนที่พระโคตมีเถรีเจาหลับ
ขึ้นไวในเรือนยอดอันประเสริฐ นายินดี สําเร็จ
ดวยทองคําลวน ๆ งดงาม
ทาวโลกบาลทั้งสี่เอาบาเขารองรับเรือน
ยอด ทวยเทพที่เหลือมีทาวสักกะเปนตน เขา
ชวยรับเรือนยอด
เรือนยอดทั้งหมดมี ๕๐๐ หลัง แทจริง
เรือนยอดเหลานั้น วิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต มี
สีเหมือนพระอาทิตยในสรทกาล.
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ทวยเทพทั้งหลายไดแบกพระภิกษุ ทุก ๆ
องคที่นอนอยูบนเตียงแลว นําเอาออกไปตาม
ลําดับ พื้นนภากาศถูกเอาเพดานบังไวทั่ว ดวงจันทร ดวงอาทิตย พรอมทั้งดวงดาวซึ่งสําเร็จ
ดวยทองไดถูกติดเปนตราไวที่เพดานนั้น
ธงปฏากไดถูกยกขึ้นไวเปนอันมาก จิตกาธารทั้งหลายมีดอกไมเปนเครื่องปกคลุม ดอก
ไมที่เกิดในอากาศเอาปลายลง ดอกไมผุดขึ้นจาก
แผนดิน พระจันทรและพระอาทิตย คนมองดู
เห็นได และดาวทั้งหลายสองแสงระยับระยิบ.
อนึ่ง พระอาทิตยถึงจะโคจรไปในเวลา
เที่ยงก็เปนเหมือนพระจันทร ไมทําใคร ๆ ให
เรารอน ทวยเทพทั้งหลายพากันบูชาดวยของหอม
และดอกไมทิพยอันนายินดี และดวยการขับรอง
ฟอนรําดีดสีตีเปาอันเปนทิพย
พวกนาค อสูรและพรหม ตางก็พากัน
บูชาพระพุทธมารดาผูนิพพานแลว กําลังถูกเขา
นําเอาออกไป ตามสติกําลัง
พระภิกษุผูเปนโอรสของพระสุคตเจา
ซึ่งนิพพานแลวทั้งหมดเชิญไปขางหนา พระโคตมีเถรีพุทธมารดาผูอันเทวดาและมนุษยสกั การะ
เชิญไปขางหลัง
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เทวดา มนุษย พรอมดวยนาค อสูรและ
พรหม ไปขางหนา ขางหลังพระพุทธเจาพรอม
ดวยพระสาวกเสด็จไปเพื่อจะบูชาพระมารดา.
การปรินิพพานของพระพุทธเจา หาได
เปนเชนนี้ไม การปรินิพพานของพระโคตมีเถรี
เจา อัศจรรยยิ่งนัก
ในเวลาพระพุทธเจาเสด็จนิพพาน ไมมี
พระพุทธเจาและภิกษุทั้งหลาย มีพระสารีบุตร
เปนตน เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจานิพพาน
ซึ่งมีพระพุทธเจาและภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตร
เปนตน
ชนทั้งหลายชวยกันทําจิตกาธารซึ่งสําเร็จ
ดวยของหอมลวน และเกลื่อนไปดวยจุรณแหง
เครื่องหอม แลวเผาพระภิกษุเหลานั้นบนจิตกาธารนั้น สวนที่เหลือนอกจากอัฐิถูกไฟไหมสิ้น.
ก็ในเวลานั้นทานพระอานนทไดกลาว
วาจาอันใหเกิดความสังเวชวา พระโคตมีเถรีเจา
เขานิพพานแลว พระสรีระของพระนางก็ถูกเผา
แลว การนิพพานของพระพุทธเจานาสังเกต อีก
ไมนานก็คงจักมี
ตอจากนั้น ในพระอานนทอันพระพุทธเจาทรงตักเตือน ทานไดนอมพระธาตุของ
พระโคดมเถรีเจา ซึง่ อยูในบาตรของพระนางเขา
มาถวายแดพระโลกนาถ
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พระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดกวาฤาษี ได
ทรงประคองพระธาตุเหลานั้นดวยฝาพระหัตถแลว
ตรัสวา เพราะสังขารเปนสภาพไมเที่ยง พระโคตมีผูเปนใหญกวาหมูพระภิกษุณีจึงตองนิพพาน
เชนเดียวกับลําตนของตนไมใหญ ที่มแี กนตั้งอยู
ถึงจะใหญก็ตองพินาศ ฉะนั้น.
ดูเถอะอานนท เมือ่ พระพุทธมารดาแม
นิพพานแลว เพียงแตสรีระก็ยังไมเหลือ ไมนา
เศราโศกปริเทวนาการไปเลย
คนอื่น ๆ ไมควรเศราโศกถึงพระนางผู
ขามสาครคือสังขารไปแลว ละเวนเหตุอันทําให
เดือดรอนเสียได เปนผูเยือกเย็นดับสนิทดีแลว
พระนางเปนบัณฑิต มีปญญามาก และ
มีปญญากวางขวาง ทั้งเปนผูรูราตรีนานกวา
ภิกษุณที ั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จงรูไวอยางนี้เถิด
พระโคตมรเถรีเจา เปนผูชํานาญในทิพโสตธาตุ และมีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูท ั่ว
ถึงปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุใหหมดจด
อาสวะทั้งสิ้นของพระนางหมดสิ้นไปแลว บัดนี้
ภพใหมไมมีอีก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 566

พระนางมีญาณอันบริสุทธิ์ ในอรรถะ
ในธรรมะ ในนิรุติและในปฏิภาณ เพราะฉะนั้น
จึงไมควรจะเศราโศกถึงพระนาง
คติของไฟที่ลุกโพลง ถูกแผนเหล็กทับ
แลวดับไปโดยลําดับ ใคร ๆ ก็รูไมได ฉันใด
บุคคลผูที่หลุดพนจากกิเลสดวยดีแลว ขามพน
โอฆะคือกามพันธุ บรรลุอจลบทแลว ก็ฉันนั้น
ยอมไมมีคติที่ใคร ๆ จะรูได
เพราะฉะนัน้ ทานทั้งหลายจงมีตนเปน
ที่พึ่ง มีสติปฏฐานเปนโคจรเถิด ทานทั้งหลาย
อบรมโพชฌงค ๗ ประการแลว จักทําที่สุดแหง
ทุกขได.
ทราบวา ทานพระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัสคาถาเหลานั้น ดวย
การฉะนี้แล.
จบมหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน
เขมาเถรีอปทานที่ ๘ (๑๘)
วาดวยบุพจริยาของพระเขมาเถรี
[๑๕๘] พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระมีพระญาณจักษุในสรรพธรรม เปนพระโลก
นายกเสด็จอุบัติในที่แสนแตกัปนี้
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ครั้งนัน้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความ
รุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ ในเมืองหังสวดี เปนผู
เพียบพรอมไปดวยความสุขมาก
ดิฉันเขาไปเฝาพระพุทธมหาวีระพระองค
นั้นแลว ไดฟงธรรมเทศนา เกิดความเลื่อมใส
ในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปน
สรณะ
ฉันขออนุญาตมารดาบิดาไดแลว นิมนต
พระพุทธเจาผูนําชั้นพิเศษใหเสวย พรอมดวย
พระสงฆสาวก ตลอดสัปดาหหนึ่ง เมื่อสัปดาห
หนึ่งลวงไปแลว พระผูมีพระภาคเจาผูเปนสารถี
ฝกนระ ทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่ง ซึ่งอุดมกวาพวก
ภิกษุณฝี ายที่มีปญญามาก ในตําแหนงเอตทัคคะ
ดิฉันไดฟงเรื่องนั้นแลว ความยินดีทํา
สักการะแดพระพุทธเจา ผูแสวงหาคุณใหญพระองคนั้นอีก แลวหมอบลงปรารถนาตําแหนงนั้น.
ในทันใดนั้น พระพิชิตมารพระองคนั้น
ตรัสกะดิฉันวา ความปรารถนาของเธอจักสําเร็จ
สักการะที่เธอทําแลวแกเรา พรอมดวยภิกษุสงฆ
มีผลมาก
ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระ
นามวาโคดม ทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกาก-
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ราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก หญิงนี้จักไดเปน
ภิกษุณีชื่อเขมา ผูเปนธรรมทายาทของพระศาสดา
พระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักถึง
ตําแหนงเอตทัคคะ.
ดวยกรรมที่ทําดีแลวนั้น และดวยการตั้ง
เจตนจานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว ได
เปนผูเขาถึงสวรรคชั้น ดาวดึงส
จุติจากสวรรคชั้นดาวดึงสแลว ไปชั้น
ยามา จุติจากชั้นยามาแลวไปชั้นดุสิต จุติจากชั้น
ดุสิตแลว ไปชั้นนิมมานรดี จุติจากชั้นนิมมานรดีแลว ไปชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
เพราะอํานาจบุญกรรมนั้น ดิฉนั เกิดใน
ภพใด ๆ ไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาใน
ภพนั้น ๆ
ดิฉันจุติจากภพนั้นแลวมาเกิดเปนมนุษย
ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ และ
เปนมเหสีของพระเจาเอกราช
เสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ มีความ
สุขทุกภพ ทองเที่ยวไปในกัปเปนอเนก.
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปนนายกของโลก งดงามนาดู
ยิ่งนัก ทรงเห็นแจมแจงในสรรพธรรม เสด็จ
อุบัติขึ้นแลวในโลก
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ดิฉันเขาเฝาพระพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่ง
เปนนายกของโลก เพราะไดฟงธรรมอันประณีต
ไดออกบวชเปนบรรพชิตในพระศาสนาของพระวีรเจาพระองคนั้นอยูหมื่นป ประพฤติพรมจรรย
ประกอบความเพียร เปนพหูสูต
ฉลาดในปจจัย มีความคลองแคลวใน
จตุราริยสัจ มีปญญาละเอียด แสดงธรรมไพเราะ
ปฏิบัติตามสัตถุศาสนอยูหมื่นป
ดวยผลแหงพรหมจรรย ดิฉันจุติจากภพ
นั้นแลวเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต เปนผูมียศ เสวย
สมบัติในภพนั้นและภพอื่น
ดิฉันเกิดในภพใด ๆ ก็เปนผูมีสมบัติมาก
มีทรัพยมาก มีปญญา มีรูปงาม มีบริวารชนก็วา
งาย
ดวยบุญกรรมและความเพียรในศาสนา
ของพระพิชิตมารนั้น สมบัติทุกอยางดิฉันหาได
งาย เปนที่รักแหงใจ
ดวยผลแหงความปฏิบัติของดิฉนั เมื่อ
ดิฉันเดินไป ณ ที่ใด ๆ ภัสดาของดิฉันและใคร ๆ
ยอมไมดูหมิ่นดิฉัน.
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวา
โกนาคมนะ ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม มียศมาก
ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลว
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ในครั้งนั้นแหละกุลธิดาที่มั่งคั่งดีในเมือง
พาราณสี ชื่อธนัญชานี ๑ สุเมธา ๑ สุเมธา ๑ ดิฉัน ๑
รวม ๓ คนดวยกัน ไดถวายสังฆารามแกพระมุนี
หลายพัน และไดสรางวิหารอุทิศแดพระพุทธเจา พรอมดวยพระสาวกสงฆ
เราทั้งหมดดวยกันจุติจากภพนั้นแลวไป
สวรรคชั้นดาวดึงส ถึงความเปนผูเลิศดวยยศกวา
เทพธิดาและกุลธิดาในมนุษย.
ในกัทรกัปนี้แหละ พระพุทธเจาพระนาม
วากัสสปะ ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม มียศมาก
ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ในครั้งนั้น พระเจากาสีพระนามวากิกี
ในพระนครพาราณสีอันอุดม เปนอิสระแหง
ประชาชน เปนอุปฏฐากพระพุทธเจาผูแสวง
หาคุณอันยิ่งใหญ
ดิฉันเปนพระธิดาคนใหญของทาวเธอ มี
นามปรากฏวาสมณี ไดฟงธรรมของพระพิชิตมาร
ผูเลิศแลว พอใจบรรพชา
แตพระชนกนาถไมทรงอนุญาตแกเราทั้ง
หลาย เมื่ออยูในอาคารสถานในครั้งนั้น เรา
ทั้งหลายผูเปนราบกัญญามิไดเกียจคราน ประพฤติ
พรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารี ดํารงอยูในสุขสมบัติ
สองหมื่นป.
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พระราชธิดาทั้ง ๗ องคลวนพอใจยินดีใน
การบํารุงพระพุทธเจา พระราชธิดาทั้ง ๗ นัน้ คือ
นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกษุณี ๑
นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นาสุธรรมา ๑
และนางสังฆทาสิกาเปนที่ ๗
พระราชธิดาทั้ง ๗ นั้น ไดมาเปนดิฉัน
เปนพระอุบลวรรณาเถรี เปนพระปฏาจาราเถรี
เปนพระกุณฑลเกสีเถรี เปนพระกิสาโคตมีเถรี
เปนพระธรรมทินาเสถรี เปนนางวิสาขา อาสิกา
เปนที่ ๗
บางครั้ง พระพุทธเจาพระองคนั้นผูเปน
ดังวาดวงอาทิตยของนรชน ทรงแสดงธรรมเปน
อัศจรรย ดิฉันไดฟงมหานิทานสูตรแลวเลาเรียน
อยู
เพราะกรรมที่ไดทําไวดีแลวนั้น และ
เพราะการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย
แลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส.
ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเปนพระธิดาที่พอ
พระทัยกรุณาโปรดปรานของพระเจามัททราช ใน
สากลนครอันอุดม
พรอมกับเมื่อดิฉันเกิด พระนครนั้นไดมี
ความเกษมสุข โดยคุณนิรมิตนั้น ชื่อดิฉันปรากฏ
วา เขมา
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เมื่อใด ดิฉันเจริญวัยโตเปนสาว มีรูป
และผิวพรรณงาม เมื่อนั้น พระราชบิดาก็โปรด
ปรานประทานดิฉันแกพระเจาพิมพิสาร
ดิฉันเปนที่โปรดปรานของพระราชสวามี
ยินดีแตในการบํารุงรูป ไมพอใจคนที่กลาวโทษ
รูปเปนอันมาก.
ครั้งนัน้ พระเจาพิมพิสารโปรดใหนัก
ขับรอง ขับเพลงพรรณาพระมหาวิหารเวฬุวัน
ดวยพระประสงคจะทรงอนุเคราะหดิฉัน
ดิฉันสําคัญวาพระมหาวิหารเวฬุวันอัน
เปนที่ประทับแหงพระสุคตเจาเปนที่รื่นรมย ผู
ใดยังมิไดเห็นก็จัดวาผูนั้นยังไมเห็นนันทวัน
พระมหาวิหารเวฬุวันเปนดังวานันทวัน
อันเปนที่เพลิดเพลินของนรชน ผูใดไดเห็นแลว
นับวาผูน ั้นเห็นซึ่งนันทวันดีแลว อันเปนที่เพลิด
เพลินของทาวอมรินทร
สักกเทาวราชทวยเทพละนันทวันแลวลงมา
ที่พื้นดิน เห็นพระมหาวิหารเวฬุวันอันนารื่นรมย
เขาแลว ก็อัศจรรยใจเพลินชมมิไดเบื่อ
พระมหาวิหารเวฬุวันเกิดขึ้นเพราะบุญ
ของพระราชา อันบุญญานุภาพแหงพระพุทธเจา
ประดับแลว ใครเลาจะกลาวถึงความเจริญดวย
คุณแหงพระมหาวิหารเวฬุวันใหจบได
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ครั้งนั้น ดิฉันไดฟงความสําเร็จแหง
พระมหาวิหารเวฬุวัน อันเปนทีช่ อบโสตและชอบ
ใจแลว ประสงคจะเห็น ดิฉันจึงไดกราบทูล
พระราชา.
ครั้งนั้น ทาวมหิบดีจึงโปรดสั่งดิฉันผูมุง
จะชมพระมหาวิหารเวฬุวัน พรอมดวยบริวารเปน
อันมาก ดวยพระดํารัสวา พระนางผูมีสมบัติมาก
เชิญเสด็จไปชม พระมหาวิหารเวฬุวัน อันเปน
ที่เย็นตา เปลงปลั่งดวยพระรัศมีแหงพระสุคตเจา
งามดวยสิริทุกสมัย
ดิฉันทูลวา เมื่อใด พระพุทธมุนีเสด็จ
เขามาทรงบาตรในพระนครราชคฤหอันอุดม เมื่อ
นั้น หมอมฉันจะเขาไปชมพระมหาวิหารเวฬุวัน
เวลานัน้ พระมหาวิหารเวฬุวันมีสวน
ดอกไมกําลังแยมบาน หึ่ง ๆ ไปดวยเสียงบิน
ของภมรตางชนิด และมีเสียงนกดุเหวาร่ํารองดัง
เพลงขับ ทั้งมีเหลานกยูงฟอนรํา
มีเสียงเบาไมพลุกพลานประดับไปดวยที่
จงกรมตาง ๆ สะพรั่งไปดวยกุฎีและมณฑปที่
พระโยคีชอบปรารภบําเพ็ญเพียร
เมื่อดิฉันเที่ยวไปไดรูสึกวานัยนตาของ
เรามีผล ครั้งนั้น ดิฉันไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบ
กิจอยู แลวคิดไปวา ภิกษุนี้ตั้งอยูในปฐมวัย มี
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รูปนาปรารถนา ปฏิบัติอยูในปาที่นารื่นรมยเชน
นี้ เหมือนคนอยูในที่มืด ภิกษุนศี้ ีรษะโลน คลุม
สังฆาฏิ นั่งอยูที่โคนตนไม ละความยินดีที่เกิดแต
อารมณเจริญฌานอยู ธรรมดาคฤหัสถควรจะบริโภคกามตามความสุข แกแลวจึงควรจะประพฤติ
ธรรมอันเจริญงามนี้ในภายหลัง
ดิฉันสําคัญวา พระคันธกุฏีที่ประทับแหง
พระพิชติ มารวางเปลาจึงเขาไป ไดเห็นพระพิชิตมารดังดวงอาทิตยแรกอุทัย ประทับสําราญ
พระองคเดียว มีหญิงสาวสวยถวายการพัดอยู
ครั้นแลวดิฉันดําริผิดวาพระผูมีพระภาคเจาผูองอาจกวา
นรชนพระองคนี้มิไดเศราหมอง
หญิงสาวคนนั้น มีรัศมีเปลงปลั่งดัง
ทองคํา มีดวงตางามเชนดอกบัว ริมฝปากแดง
ดังผลมะพลับสุก ชําเลืองแตนอยเปนที่ยินดีแหง
ใจและนัยนตา
มีลําแขนเหมือนทองคํา วงหนาสวย ถัน
ทั้งคูเตงตั้งดังดอกบัวตูม มีเอวกลมกลอม ตะโพก
ผึ่งผาย ลําขานายินดี มีเครื่องตกแตงงาม
เครื่องประดับสีแดงแวววาว นุง ผาเนื้อ
เกลี้ยงสีเขียว มีรูปสมบัติชมไมเบื่อ ประดับดวย
สรรพาภรณ.
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ดิฉันเห็นหญิงสาวนั้นเขาแลวคิดวา โอ
หญิงสาวคนนี้รูปงามเหลือเกิน เราไมเคยเห็นดวย
นัยนตาในครั้งไหน ๆ เลย
ขณะนั้น หญิงสาวคนนั้นถูกชราย่ํายี มี
ผิวพรรณแปลกไป หนาเหี่ยว ฟนหัก ผมหงอก
น้ําลายไหล หนาไมสะอาด ใบหูแข็งกระดาง
นัยนตาขาว นมยานไมงาม ตัวตกกระทั่วไป
รางกายสั่นตลอดศีรษะ
หลังขด มีไมเทาเปนคูเดิน รางกาย
ซูบผอมลีบไป ตัวสั่นงก ลมลงแลวหายใจถี่ ๆ
ลําดับนั้น ความสังเวชอันไมเคยเปน
ทําใหขนลุกชูชัน ไดมีแกดิฉันวา นาตําหนิรปู
อันไมสะอาดที่พวกคนพาลยินดีกัน.
ขณะนั้น พระพุทธเจาผูทรงพระกรุณา
มาก มีพระทัยปติโสมนัส ทอดพระเนตรเห็น
ดิฉันผูม ีใจสังเวชแลว ไดตรัสพระคาถานี้วา
ดูกอนพระนางเขมา เชิญดูรางกายอัน
กระสับกระสาย ไมสะอาด โสโครก ไหลเขา
ถายออก ที่พวกพาลชนยินดีกัน
ทานจงอบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณ
เดียวดวยอสุภารมณเถิด ทานจงมีกายคตาสติมาก
ไปดวยความเบื่อหนายเถิด
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รูปหญิงนี้ ฉันใด รูปของทานนั้นก็ฉัน
นั้น รูปของทานฉันใด รูปหญิงนี้ก็เปนฉันนั้น
ทานจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอก
เสียเถิด.
จงอบรมอนิมิตตวิโมกข จงละมานานุสัย
เสีย ทานจักเปนผูสงบประพฤติไปเพราะละมานานุสัยนัน้ ได.
ชนเหลาใด กําหนัดดวยราคะเกาะกระแส
อยู เหมือนแมลงมุมเกาะใยตรงกลางที่ทําไวเอง
ชนเหลานั้นตัดราคะนั้นเสีย ไมมีความอาลัย
ละกามสุขไป ยอมละเวนได.
ขณะนัน้ พระบรมศาสดาผูเปนสารถี
ฝกนรชน ทรงทราบดิฉันวามีจติ ควรแลว จึงทรง
แสดงมหานิทานสูตรเพื่อจะทรงแนะนําดิฉัน
ดิฉันไดฟงพระสูตรอันประเสริฐนั้นแลว
จึงระลึกถึงสัญญาในกาลกอนได ดํารงอยูใน
สัญญานั้นแลว ชําระธรรมจักษุใหหมดจด ทันใด
นั้น ดิฉนั หมอบลงแทบพระบาทยุคลแหงพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพื่อประสงคจะ
แสดงโทษ จึงไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูทรงเห็นแจงธรรมทั้งปวง
หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระองค ขาแต
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พระองคผูมีพระกรุณาเปนที่อยู หมอมฉันขอ
ถวายนมัสการแดพระองค ขาแตพระองคผูเสด็จ
ขามสงสารแลว หมอมฉันขอถวายนมัสการแด
พระองค ขาแตพระองคผูประทานอมตธรรม
หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระองค
หมอมฉันแลนไปแลวสูทิฏฐิอันรกชัฏ
หลงใหลเพราะกามราคะ พระองคทรงแนะนําดวย
อุบายที่ชอบ เปนผูยินดีแลวในธรรมที่ทรงแนะนํา
สัตวทั้งหลายเหินหางจากการเห็นทานผู
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญเชนพระองค ยอมประสบ
มหันตทุกขในสังสารสาคร
เมื่อใดหมอมฉันยังมิไดมาเฝาพระองคผู
เปนสรณะแหงสัตวโลก ไมเปนศัตรูแกสัตวโลก
เสด็จถึงที่สุดแหงมรณะ มีธรรมเปนประโยชน
อยางดี หมอมฉันขอแสดงโทษนั้น
หมอมฉันมัวยินดีในรูป ระแวงวาพระองคไมเกื้อกูล จึงมิไดมาเฝาพระองคผูทรง
เกื้อกูลมาก ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ หมอม
ฉันขอแสดงโทษนั้น.
ครั้งนั้น พระองคผทู รงพระมหากรุณา
มีพระกระแสเสียงอันไพเราะ เมือ่ ทรงเอาน้ําอมฤต
รดดิฉัน ไดตรัสวา ดูกอนพระนางเขมา หยุด
อยูเถิด
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ครั้งนั้น ดิฉันประนมนมัสการดวยเศียร
เกลา ทําประทักษิณพระองคแลว กลับไปเฝา
พระราชสวามีผูเปนนรบดี แลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูทรงทรมานขาศึก นา
ชมอุบายอยางดีนั้น ที่พระองคทรงดําริแลว พระมุนีเจาผูไมมีกิเลสใหอยากได หมอมฉันผูปรารถนา
จะชมพระมหาวิหารเวฬุวันไดเฝาแลว
ถาพระมหาราชจะทรงพระกรุณาโปรด
หมอมฉันผูเบื่อหนายในรูปตามที่พระพุทธมุนีตรัส
สอน จักบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูคงที่
พระองคนั้น.
จบทุติยภาณวาร
ครั้งนั้น พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินพระองคนั้น ทรงประนมกรอัญชลีตรัสวา
ดูกอนพระนองนาง พี่อนุญาตแกพระนอง บรรพชาจงสําเร็จแกพระนองเถิด
ครั้งนั้น ดิฉันบวชมาแลวไดเจ็ดเดือน
เห็นประทีปสวางขึ้นและดับไป มีใจสังเวช
เบื่อหนายในสรรพสังขาร ฉลาดใน
ปจจยาการ ขามพนโอฆะ ๔ แลว ไดบรรลุ
อรหัต เปนผูชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุและ
เจโตปริยญาณ
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รูชัดปุพเพนิวาสญาณชําระทิพยจักษุให
บริสุทธิ์ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้ภพ
ใหมไมมีอีก
ญาณอันบริสุทธิ์ของดิฉัน ในอรรถะ
ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้นแลวใน
พระพุทธศาสนา
ดิฉันเปนผูฉลาดในวิสุทธิทั้งหลาย คลอง
แคลวในกถาวัตถุ รูจักนัยแหงอภิธรรม ถึงความ
ชํานาญในศาสนา
ภายหลัง พระราชสวามีผูฉลาด ตรัส
ถามปญหาละเอียดในโตรณวัตถุ ดิฉันไดวิสัชนา
โดยควรแกกถา
ครั้งนั้น พระราชาเสด็จเขาเฝาพระสุคตเจาแลว ทูลสอบถามปญหาเหลานั้น พระพุทธเจา
ทรงพยากรณเปนอยางเดียวกันกับที่ดิฉันวิสัชนา
แลว
พระพิชิตมารผูอุดมกวานรชน ทรงพอ
พระทัยในคุณสมบัตนิ ั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะวา เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุณี
ผูมีปญญามาก
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
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ทราบวา ทานพระเขมาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเขมาเถรีอปทาน
อุบลวรรณาเถรีอปทานที่ ๙ (๑๙)
บุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถรี
[๑๕๙] พระอุบลวรรณาภิกษุณีถึงความ
สําเร็จแหงฤทธิ์ ถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระศาสดาแลวทูลวา
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันขอกราบ
ทูลวา หมอมฉันขามาพนชาติสงสารไดแลว บรรลุ
ถึงอจลบท หมดสิ้นสรรพทุกขแลว
ขอประชุมชนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
และพวกชนที่หมอมฉันไดทําความผิดให จงอด
โทษใหหมอมฉันเฉพาะพระพักตรพระพิชิตมาร
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันขอกราบ
ทูลวา เมื่อหมอมฉันทองเที่ยวอยูในสงสาร ถามี
ความผิดพลาด ขอพระองคไดทรงโปรดประทาน
โทษแกหมอมฉันเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
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ดูกอนอุบลวรรณา ผูทําตามคําสอนของ
เรา ทานจงแสดงฤทธิ์ ตัดความสงสัยแหงบริษัท
สี่ในวันนี้เถิด.
พระอุบลวรรณาเถรีกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก มีปญญา
ทรงไวซึ่งความรุงเรือง หมอมฉันเปนธิดาแหง
พระองค มีกรรมที่ทํายากมาก มีกรรมทีท่ ํา
แสนยากทําไวแลว ขาแตพระมหาวีระผูมีจักษุ
หมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา เพราะมีสีกาย
เหมือนสีดอกอุบล เปนธิดาแหงพระองค ขอถวาย
บังคมพระบาทยุคล
พระราหุลเถระและหมอมฉัน เกิดใน
ภพเดียวกันมากหลายรอยชาติ เปนผูมีฉันทจิต
เสมอกัน
มีความเกิดรวมภพรวมชาติกัน ในภพนี้
ซึ่งเปนภพหลัง ก็มีนามเหมือนกันทั้งคู พระราหุลเถระเปนโอรส หมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณาเปนธิดา ขาแตพระวีรเจา ขอเชิญทอด
พระเนตรฤทธิ์ของหมอมฉันเถิด หมอมฉันจะ
แสดงกําลังถวายพระศาสดา.
พระอุบลวรรณาเถรีเหยียดมือไปวักเอาน้ํา
ในมหาสมุทรทัง้ ๔ มาใสไวในฝามือเหมือนเด็ก
เปนน้ํามันที่อยูในฝามือ
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เหยียดฝามือไปพลิกแผนดินแลว เอามา
ใสไวบนฝามือเหมือนเด็กหนุมฉุดปลาเคา ฉะนั้น
เอาฝามือบีบครอบจักรวาลแลว ยังเม็ด
ฝนสีตาง ๆ ใหตกลง ณ เบื้องบนบอย ๆ
เอาแผนดินทําเปนครก เอาเม็ดกรวดทํา
เปนขาวเปลือก เอาภูเขาสิเนรุทําเปนสาก แลว
ซอมอยู เหมือนเด็กหญิงซอมขาว ฉะนั้น.
ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ หมอนฉันมี
นามวาอุบลวรรณ เปนธิดาแหงพระพุทธเจาผู
ประเสริฐ มีความชํานาญในอภิญญาทั้งหลาย
เปนผูทําตามคําสอนของพระองค
จักแผลงฤทธิ์ตาง ๆ ถวายแดพระองคผู
เปนนายกของโลก ประกาศนามและโคตรแลว
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผู
ความชํานาญในที่ ในทิพโสตธาตุ และใน
เจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุ
บริสุทธิ์ อาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้ภพใหม
ไมมีอีก
หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ
และปฏิภาณ กวางขวาง หมดจดตามสภาพแหง
พระองค ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ.
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ขาแตพระมหามุนี อธิการเปนอันมาก
ที่หมอมฉันแสดงแลวในพระพิชิตมารผูประเสริฐ
แลวทั้งหลายในปางกอน โดยความพินาศไปแหง
มัจฉริยะที่สูรบกันเพื่อประโยชนแกพระองค.
ขาแตพระมหามุนีผูมีความเพียรมาก ขอ
พระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของหมอมฉัน และบุญที่หมอมฉันสั่งสมไวเพื่อประโยชน
แกพระองค.
ขาแตพระมหาวีรเจา เมื่อพระองคทรง
ละเวนอนาจารในสถานที่ไมควรอบรมพระญาณ
ใหแกกลาอยู ชีวิตอันสูงสุดหมอมฉันสละแลว
เพื่อประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมหามุนี พระองคไดประทาน
ชีวิตแกหมอมฉันหลายหมื่นโกฏิกัป แมหมอมฉัน
ก็บริจาคชีวิตของหมอมฉัน เพื่อประโยชนแก
พระองค.
ขาแตพระองคผูมีฤทธิ์มิไดมีสิ่งอะไร
เปรียบปาน มีพระวิริยะกาวหนา ในกาลนั้น
หมอมฉันอัศจรรยใจทุกอยาง ประนมกรอัญชลี
ดวยเศียรเกลา ไดทลู วา กรณียกิจนี้หมอมฉัน
ไดทําแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 584

ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ ครัง้ นั้น
หมอมฉันเกิดเปนนางนาคกัญญา มีนามวาวิมลา
คณะนาคสมมุติวา เปนผูดีกวาพวกนาคกัญญา
มหานาคราชนามวามโหรคะ เลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา นิมนตพระพุทธเจาพระนาม
วาปทุมตุ ตระผูมีเดชมาก พรอมดวยพระสาวก
ตกแตงมณฑปสําเร็จดวยรัตนะ บัลลังก
สําเร็จดวยรัตนะ โปรยทรายรัตนะ เครื่องอุปโภค
สําเร็จดวยรัตนะ และมรรคาก็ประดับดวยธงรัตนะ
ตอนรับพระสัมพุทธเจา ประโคมดวยดนตรีหลาย
ชนิด.
พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรง
แผไปดวยบริษัท ๔ ประทับนั่งบนอาสนะอันประเสริฐในภพนาคราชมโหรคะ นาคราชไดถวาย
ขาวน้ําและขาทนียโภชนียาหารอยางดี ๆ มีคามาก
แดพระผูมีพระภาคเจาผูมีบริวารมาก พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ครั้นเสวยเสร็จ ทรงลาง
บาตรดวยดีแลว ไดทรงทํากิจคือการอนุโมทนา.
นางนาคกัญญาผูมีฤทธิ์มาก เห็นพระสัพพัญูมีรัศมีเปลงปลั่ง มียศมาก มีจิตเลื่อมใส
มีใจเคารพในพระศาสนา
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ในขณะนั้น พระพุทธเจาผูมีความเพียร
มาก พระนามวาปทุมุตตระทรงทราบวาระจิตของ
หมอมฉันแลว ทรงแสดงภิกษุณีรูปหนึ่งดวยฤทธิ์
ภิกษุณีนั้นคลองแคลว แสดงฤทธิ์เปนอเนก
หมอมฉันเกิดปติปราโมทยไดทูลถาม
พระศาสดาวา หมอมฉันไดเห็นฤทธิ์ทั้งหลายที่
ภิกษุณีรูปนี้แสดงแลว ขาแตพระธีรเจา ภิกษุณี
นั้นเปนผูคลองแคลวดีดวยฤทธิ์เพราะเหตุไร.
พระผูมพี ระภาคเจาพระองคนั้นตรัสตอบวา
ภิกษุณีนั้น เปนโอรสธิดาเกิดแตปากเรา มี
ฤทธิ์มาก ทําตามอนุศาสนีของเรา เปนผูคลองแคลวดีดวยฤทธิ์.
หมอมฉันไดสดับพระพุทธพจนแลว มี
ความยินดีไดทูลวา แมหมอมฉันก็ขอเปนผูคลอง
แคลวดีดวยฤทธิ์ เหมือนภิกษุณีองคนั้น ขาแต
พระองคผูเปนนายก หมอมฉันเบิกบานโสมนัส
มีใจอุดมถึงที่แลว ขอใหไดเปนเชนภิกษุณีนี้ใน
อนาคตกาล
หมอมฉันตกแตงบัลลังกอันงามดวยแกว
มณีและมณฑปอันผุดผองแลว ทูลอัญเชิญพระพุทธเจาผูเปนนายก พรอมดวยพระสงฆ
ใหเสวยและฉัน อิม่ หนําสําราญ ดวยขาวและ
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น้ํา แลวไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกอุบลอันเปน
ดอกไมอยางดี ที่พวกนาคเรียกกันในสมัยนัน้ วา
ดอกอรุณ โดยตั้งความปรารถนาวา ขอใหสตี ัว
ของเราจงเปนเชนกับสีดอกอุบลนี้
ดวยบุญกรรมที่ทําไวดีแลวนั้นและดวย
การตั้งเจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษย
แลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
จุติจากนั้นแลวมาเกิดในมนุษย ไดถวาย
บิณฑบาต พรอมดวยดอกอุบลเปนอันมากแก
พระสยัมภู
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี มีพระเนตรงาม มีพระญาณ
จักษุในธรรม เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น หมอมฉันเปนธิดาของเศรษฐี
ในเมืองพาราณสีอันอุดม ไดนิมนตพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พรอมดวย
พระสงฆ
ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจานั้น
ดวยดอกอุบลเปนอันมากแลว ไดปรารถนาใหมี
ผิวพรรณงามเหมือนดอกอุบล
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวา
กัสสปะ ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม มีบริวารยศ
มาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
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ครั้งนัน้ พระเจากาสีพระนามวากิกี ใน
เมืองพาราณสีอันอุดม เปนอิสระกวาชนทั้งหลาย
เปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญ
หมอมฉันเปนธิดาคนที่สองของทาวเธอ
มีนามปรากฏวาสมณคุตตา ไดฟงพระธรรมของ
พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิไดทรงอนุญาตใหพวกหมอมฉัน
เมื่อตองอยูในอาคารสถาน ในครั้งนั้น
พวกหมอมฉันผูเปนราชกัญญา ตั้งอยูในความสุข
มิไดเกียจคราน ประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปน
กุมารอยูสองหมื่นป
ราชธิดาทั้ง ๗ พระองค คือ นางสมณี ๑
นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุณี ๑ นางภิกขุทาสิกา
๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสีเปนที่ ๗ เปนผูยินดีพอใจในการบํารุงพระพุทธเจา ไดมาเปนหมอนฉัน เปนพระเขมาเถรี
ผูมีปญ
 ญา เปนพระปฏาจาราเถรี เปนพระกุณฑล
เกสีเถรี เปนพระกิสาโคตมี เปนพระธรรมทินนา
เถรีและเปนวิสาขาอุบาสิกาคนที่ ๗.
ดวยบุญกรรมที่ทําไวดีนั้น และดวยการ
ตั้งเจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
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จุติจากนั้นแลวมาเกิดในสกุลใหญในพวก
มนุษย ไดถวายผาอยางดีมีสีเหลือง เนื้อเกลีย้ ง
แกพระอรหันตองคหนึ่ง เคลื่อนจากอัตภาพนั้น
แลว ไปเกิดในสกุลพราหมณในเมืองอริฏฐะ เปน
ธิดาของพราหมณชอื่ ติริฏิวัจฉะ มีชื่อวาอุมมาทันตี
มีรูปงามเปนที่จูงใจใหยินดี.
เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดในสกุล
หนึ่งซึ่งไมมีความเจริญในชนบท เปนผูขวนขวาย
เฝาไรขา วสาลี ในครั้งนั้น หมอมฉันไดเห็น
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ไดถวายขาวตอก
หารอยดอกกับดอกปทุม ปรารถนาใหมีบุตร ๕๐๐
คน เมื่อมีบุตรเทานั้นแลว ไดถวายน้ําผึ้งแก
พระปจเจกพุทธเจา เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว
ไดเกิดในดอกปทุมในปาที่มีสระบัว
ไดเปนพระมเหสีของพระเจากาสีเปนที่
ทรงสักการะโปรดปราน มีพระราชโอรสครบ
๕๐๐ องค.
เมื่อพระราชบุตรเหลานั้นทรงเจริญวัย
แลว ไปทรงเลนน้ํา ทรงเห็นดอกบัวเขาแลว
ตางก็นํามาเฉพาะองคละดอก หมอมฉันนัน้ ไมมี
ดอกบัว เพราะพระราชบุตรเหลานั้นเก็บเสีย ก็
มีความโศก เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดใน
หมูบานขางภูเขาอิสิคิลิ
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เมื่อพวกบุตรของหมอมฉันรูธรรมของ
พระปจเจกพุทธเจาแลว นํายาคูไปถวาย บุตร
๘ คน ไดบวชเปนพระปจเจกพุทธเจา ไปสูบาน
เพื่อภิกษา ในขณะนั้น หมอมฉันเห็นเขาแลว
ระลึกได มีขีรธาราพลานออกเพราะความรักบุตร
หมอมฉันมีความเลือ่ มใส ไดถวายยาคู
ดวยมือของตนแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น
หมอมฉันจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปเกิดในนันทวัน ในภพดาวดึงส
ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉันทองเที่ยว
ไปในภพนอยภพใหญ ไดเสวยสุขและทุกขและ
บริจาคชีวิตเพื่อประโยชนแกพระองค
หมอมฉันมีทุกขกม็ าก มีสมบัติก็มาก
ดังที่กราบทูลมานี้ ในภพหลังสุดที่ถึงแลวนี้
หมอมฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีทรัพยมาก ประกอบ
ดวยสุขสมบัติ มีความรุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ
มั่งคั่งดวยกามสุขทัง้ ปวงในพระนครสาวัตถี
เปนที่ประชุมชนสักการะบูชานับถือยําเกรง ประกอบดวยรูปสมบัติ อันพหุชนในสกุล
ทั้งหลายสักการะและปรารถนาอยางยิ่ง เพราะรูป
สิรแิ ละโภคสมบัติ พวกเศรษฐีบุตรหลายรอยตาง
มุงหมายกัน
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หมอมฉันละเรือนออกบวช ยังไมถึงกึ่ง
เดือนก็ไดบรรลุจตุสัจธรรม หมอมฉันนิรมิตรถ
เปนสี่เหลี่ยมจตุรัสดวยฤทธิ์แลว ขอถวายบังคม
พระยุคลบาทของพระพุทธเจา ผูเปนพระโลกนาถ
ผูมีพระสิริ.
มารกลาวกะหมอมฉันวา
ทานเขามาสูกอไมที่มีดอกแยมบานดี ยืน
อยูโคนตนรังผูเดียว มิไดมีใครเปนเพื่อน ทาน
ผูโงเขลา ทานไมกลัวพวกนักเลงหรือ.
หมอมฉันกลาววา
พวกนักเลงตั้งแสนคนมาในที่นี้เหมือน
กับทาน ก็ไมทําใหขนของเราหวัน่ ไหว ดูกอน
มาร ทานผูเดียวจักทําอะไรเราได.
เรานี้จักหายไปเสีย หรือวาเขาไปในทอง
ทาน ทานจักไมเห็นเราแมยืนอยูท ี่ระหวางคิ้วทาน
เรามีความชํานาญในจิต เจริญอิทธิบาท
ดีแลว พนจากกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงแลว
ดูกอนมารผูมีอายุ เรามิไดกลัวทาน
กามทั้งหลายเปรียบดวยหอกและหลาว
แมขันธทั้งหลายก็คลายกองไฟ ทานกลาวถึงความ
ยินดีในกาม
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บัดนี้เราไมมีความยินดีในกาม ความ
เพลินในอารมณทั้งปวง เรากําจัดแลว กองมืดเรา
ทําลายแลว.
ดูกอนมารผูลามก ทานจงรูอยางนี้ ทาน
จงหายไปเถิด
พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ ทรง
พอพระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ ในหมูบ ริษัทวา อุบลวรรณาภิกษุณีเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณที ี่มีฤทธิ์
ดิฉันบํารุงพระบรมศาสดาแลว ทําตาม
คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอัน
หนักลงแลว ถอนตัณหาที่นําไปสูภพหมดแลว
ดิฉันบรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปน
ที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวช
เปนบรรพชิตตองการนั้นแลว พวกทายกนอมเขา
มาซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชปจจัย
โดยขณะหนึ่งมากหลายพัน.
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอุบลวรรณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอุบลวรรณาเถรีอปทาน
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ปฏาจาราเถรีอปทานที่ ๑๐ (๒๐)
บุพจริยาของพระปฏาจาราเถรี
[๑๖๐] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชติ มารผูนายกของโลกพระนามวาปทุมุตตระ
ทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในตระกูลเศรษฐี อัน
มีความรุงเรืองถวยรัตนะตาง ๆ ในเมืองหังสวดี
เปนผูเพียบพรอมดวยความสุขเปนอันมาก
ดิฉันเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองค
นั้นแลว ไดฟงพระธรรมเทศนา มีความเลื่อมใส
อันเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองค
เปนสรณะ.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ
ภิกษุณอี งคหนึ่ง ผูม ีความละอาย คงที่คลองแคลว
ในกิจที่ควรและกิจที่ไมควร วาเปนผูเลิศกวา
ภิกษุณที ั้งหลาย ฝายทรงวินัย
ดิฉันมีจิตยินดีปรารถนาตําแหนงนั้น จึง
นิมนตพระทศพลผูเปนนายกพรอมดวยพระสงฆ
ใหเสวยและฉันตลอดสัปดาหหนึ่ง ถวายบาตร
และจีวรแลว ซบศีรษะลงแทบพระบาท แลว
ไดกราบทูลวา
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ขาแตพระธีรมุนีผนู ายกของโลก ภิกษุณี
องคใด พระองคทรงสรรเสริญในตําแหนงอัน
ประเสริฐกวาภิกษุสงฆนี้ ถาตําแหนงนั้นจะ
สําเร็จแกหมอมฉัน หมอมฉันจักเปนเชนภิกษุณี
องคนั้น
ครั้งนั้น พระศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา
นางผูเจริญ อยากลัวเลยจงเบาใจเถิด ทานจัก
ไดตําแหนงนั้นตามใจปรารถนา ในอนาคตกาล
ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวาโคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบตั ิขึ้นในโลก
ทานผูเจริญนี้ จักไดเปนภิกษุณี ธรรม
ทายาท พระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอัน
ธรรมนิรมิต เปนสาวิกาของพระศาสดา มีนาม
วาปฏาจารา ครั้งนัน้ ดิฉันยินดีมีจิตประกอบดวย
เมตตา บํารุงพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกกับ
พระสงฆจนตลอดชีวิต ดวยกุศลธรรมที่ไดทําไว
แลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละ
รางกายมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะ ผูเปนพงศพันธแหงพรหม มีบริวารยศ
มาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขนึ้ แลว
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ครั้งนั้น พระเจากาสีพระนามวากิกี ผู
เปนใหญกวานรชน ในพระนครพาราณสีอันอุดม
ทรงเปนอุปฏฐากของพระศาสดาผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ ดิฉันเปนธิดาองคที่สามของทาวเธอ
มีนามปรากฏวาภิกษุณี ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา...
ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้น และ
ดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย
แลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดในสกุล
เศรษฐีที่มั่งคั่งเจริญ มีทรัพยมากในพระนคร
สาวัตถี
เมื่อใด ดิฉันเจริญวัยเปนสาวตกอยูใน
อํานาจวิตก พบบุรษุ ชาวชนบทผูหนึ่งแลวไดไป
กับเขา ดิฉันคลอดบุตรคนหนึ่ง มีทองบุตรคน
ที่สอง เมื่อนั้นดิฉันปรารถนาวา จะไปเยี่ยม
มารดาบิดา
ครั้นนัน้ ดิฉันไดบอกสามี เมื่อสามี
ของดิฉันเขาไปปา ดิฉันคนเดียวออกจากเรือน
จะไปยังพระนครสาวัตถีอันอุดม
ภายหลังสามีของดิฉันมาตามทันที่หน
ทาง เวลานั้น ลมกรรมัชวาตอันทําใหเจ็บปวด
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เหลือทนเกิดแกดิฉัน ทั้งมหาเมฆก็เกิดขึ้นใน
เวลาที่ดิฉันจะคลอด สามีไปหาที่กําบัง ก็ถูกงูกัด
ตาย
เวลานัน้ ดิฉันมีทุกขเพราะการคลอด หมด
ที่พึ่งเปนคนกําพรา เดินไปเห็นแมน้ํานอยแหง
หนึ่งซึ่งมีน้ําเต็มเปนที่อยูแหงสัตว
อุม บุตรนอยขามไปที่ฝงขางโนนคนเดียว
ใหบุตรนอยดื่มนมแลว ประสงคจะใหบุตรคน
ใหญขาม จึงกลับมา
เหยี่ยวตัวหนึ่ง เฉี่ยวบุตรนอยที่รองจาไป
เสียแลว บุตรคนใหญก็ถูกกระแสน้ําพัดไป ดิฉัน
มากไปดวยความโศก
เดินไปยังพระนครสาวัตถี ไดยินขาววา
มารดาบิดาและพี่ชายของตนตายเสียแลว เวลา
นั้น ดิฉนั แนนไปดวยความโศก เปยมไปดวย
ความโศกมาก
ไดกลาววาบุตรสองคนตายเสียแลว เวลา
ของเราก็ตายเสียในปา มารดาบิดาและพี่ชายของ
เรา ก็ถกู เผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน
ครั้งนัน้ ดิฉันทั้งซูบผอม ทั้งผิวเหลือง
ไมมีทพี่ ึ่ง ตรอมใจทุกวัน เมื่อเดินไปขางนี้ขาง
นั้นไดเห็นพระผูมพี ระภาคเจา ผูเปนสารถีฝก
นรชน
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ขณะนัน้ พระศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา
ทานอยาโศกเศราถึงบุตรเลย จงเบาใจเถิด จง
แสวงหาตนของทานเถิด เดือดรอนไปไมมปี ระโยชนอะไรเลย
บุตรธิดา ญาติและพวกพองไมปองกัน
คนผูถึงที่ตายเลย ความปองกันไมมีในญาติ
ทั้งหลาย
ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว ได
บรรลุถงึ ปฐมผล บวชแลวไมนานก็ไดบรรลุ
อรหัตผล
เปนผูมคี วามชํานาญในฤทธิ์และทิพโสต
ธาตุ รูป รจิตตวิชา เปนผูปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา
รูปุพเพนิวานญาณ ชําระทิพยจักษุให
บริสุทธิ์ ทําอาสวะทัง้ ปวงใหสิ้นไปแลว เปนผู
บริสุทธิห์ มดมลทินดวยดี
ในกาลนั้น ดิฉันศึกษาพระวินัยทั้งปวง
ในสํานักพระบรมศาสดา ผูทรงเห็นธรรมทั้งปวง
และกลาวพระวินัยทั้งมวลกวางขวางไดตามจริง
พระพิชติ มารทรงพอพระทัยในคุณสมบัติ
นั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา
ปฏาจาราภิกษุณีผูเดียวเลิศกวาพวกภิกษุฝายที่
ทรงพระวินัย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 597

ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระปฏาจาราภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น
ประการฉะนี้แล.
จบปฏาจาราเถรีอปทาน

ดวย

รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑ เอกุโปสถิกาเถรีอปทาน ๒. สลฬปุปผิกาเถรีอปทาน ๓. โมทกทายิกาเถรีอปทาน ๔. เอกาสนทายิกาเถรีอปทาน ๕. ปญจทีปทายิกาเถรีอปทาน ๖. นฬมาลิกาเถรีอปทาน ๗. มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน
๘. เขมาเถรีอปทาน ๙. อุบลวรรณาเถรีอปทาน ๑๐. ปฏาจาราเถรีอปทาน
ในวรรคนี้บัณฑิตคํานวณคาถาไว ๕๐๙ คาถา.
จบเอกุโปสถวรรคที่ ๒
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กุณฑลเกสวรรคที่ ๓
กุณฑลเกสีเถรีอปทานที่ ๑ (๒๑)
[๑๘๑] ในกัปที่หนึง่ แสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชติ มาร พระนามวา ปทุมุตตระ ผูทรงรู
จบธรรมทั้งปวง เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้น
แลว
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีอันมี
ความรุง เรืองดวยรัตนะตาง ๆ ในเมืองหังสวดี
เปนผูเพียบพรอมไปดวยความสุขมาก
ดิฉันเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองค
นั้นแลว ไดฟงธรรมอันอุดม มีความเลื่อมใส
เกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองค
เปนสรณะ
ครั้งนั้น พระพิชิตมารผูเปนนายกพระนามวาปทุมุตตระ ทรงประกอบดวยพระมหากรุณา
ทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่ง ผูมีปญญาดีวา เปนผูเลิศ
กวาภิกษุณีทั้งหลาย ฝายขิปปาภิญญา
ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลวมีความ
พอใจ ถวายทานแดพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญแลว ซบเศียรลงแทบพระบาท ปรารถนา
ตําแหนงนั้น
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พระมหาวีรเจาทรงอนุโมทนาตรัสวา
นางผูเจริญ ตําแหนงใดทานปรารถนาแลว ตําแหนงนั้นทั้งหมดจักสําเร็จแกทาน ทานจงเปน
ผูมีสขุ เย็นใจเถิด
ในกัปที่หนึง่ แสนแตกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวา โคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานผูเจริญนี้จัก
ไดเปนภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวิกา
ของพระศาสดาชื่อวาภัททากุณฑลเกสา
ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้น และ
ดวยการตัง้ เจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย
แลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส จุติจากภพนั้น
แลวไปสูชนั้ มายา จุติจากที่นั้นไดไปสูชั้นดุสิต
จุติจากที่นั้นแลวไปสูชั้นนิมมานรดี จุติจากที่นั้น
แลวไปสูชนั้ ปรนิมมิตวสวัสดี
ดวยอํานาจกุศลกรรมนั้น ดิฉันเกิดใน
ภพใด ๆ ก็ไดครองตําแหนงอัครมเหสีของพระราชาในภพนั้น ๆ จุตจิ ากภพนั้นแลว ไดครอง
ตําแหนงพระมเหสีแหงพระเจาจักรพรรดิ และ
พระราชาที่เปนเอกราชในหมูม นุษย
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ดิฉันไดเสวยราชสมบัติในเทวดาและ
มนุษย เจริญดวยความสุขทุก ๆ ภพ ทองเทีย่ ว
ไปในกัปเปนอเนก
ในภัทรกัปนีพ้ ระพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะ ผูเปนพงศพันธุแหงพรหมมียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
ครั้งนั้น พระเจากาสีพระนามวา กิกี
เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม
เปนอุปฏฐากพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ดิฉันเปนพระธิดาองคที่ ๕ ของทาวเธอ
มีนามปรากฏวาภิกขุทาสี ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา. . .ดวยกุศล
กรรมทีท่ ําไวแลวนั้นและดวยการตั้งเจตนจํานงไว
ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้น
ดาวดึงส
ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี
ที่มีความเจริญ ในพระนครราชคฤหอันอุดมเมื่อ
ดํารงอยูในความเปนสาว ไดเห็นราชบุรุษนําโจร
ไปเพื่อจะฆา มีความรักในโจรคนนั้น บิดาของ
ดิฉันปลดเปลื้องโจรนั้น ใหหลุดพนจากการฆา
ดวยทรัพยพันหนึ่ง รูจักใจดิฉันแลว ยกดิฉนั
ใหกบั โจรนั้น ดิฉนั รักใครเอ็นดูเกื้อกูลแกโจร
นั้นมาก
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แตโจรนั้นพาดิฉันผูชวยขนเครื่องบวงสรวงไปที่ภูเขามีเหวเปนที่ทิ้งโจร คิดจะฆาดิฉัน
ดวยความโลภในเครื่องประดับของดิฉัน เวลา
นัน้ ดิฉันจะรักษาชีวิตของตัวไวจึงประนมมือไหว
โจรผูเปนศัตรูเปนอยางดีแลวกลาววา
นายผูเจริญ สรอยทองคํา แกวมุกดา
และแลวไพฑูรย เปนอันมากทั้งหมดนี้ นายเอา
ไปเถิด และจงประกาศวาฉันเปนทาสีเถิด
แนะนางงาม จงตายเสียเถิด อยามัว
รําพันนักเลย เรามุงจะฆานางผูมาถึงปาแลว
ตั้งแตฉันระลึกถึงตัวไดถึงความเปนผูรู
ชัดแลว ฉันไมรูจักบุรุษอืน่ วาเปนที่รักยิ่งกวานาย
มาเถิด ฉันจักขอกอดนาย ทําประทักษิณแลวจะ
ไหวนาย เพราะนายกับดิฉันจะไมไดรวมกัน
ตอไป
ในที่ทุกแหง ใชวาบุรุษเทานั้น จะเปน
บัณฑิต ถึงสตรีเปนบัณฑิตเฉลียวฉลาดในที่
นัน้ ๆ และในที่ทุกแหง ใชวาบุรุษเทานั้นจะ
เปนบัณฑิตคิดความไดวองไว ใชวาบุรุษจะคิด
เหมาะสมในเรื่องเดียวเร็วพลัน ดิฉันฆาศัตรูได
ในครั้งนั้น ก็เพราะเนื่องดวยปญญาเต็มอยูในจิต
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ผูใ ดไมรูจักเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วไว ผูนั้นมี
ปญญาเขลา ยอมถูกเขาฆา เหมือนโจรที่ถูกฆา
ที่เหวฉะนั้น
ผูใด รูจักเรื่องที่เกิดขึ้นไดวองไว
ผูนั้นก็พนจากพวกศัตรู เหมือนดิฉันพนจากโจร
ที่เปนศัตรูในครั้งนั้น ฉะนั้น
เมือ่ ดิฉันผลักศัตรูใหตกไปในเหวแลว
เขาไปบวชในสํานักปริพาชกที่ครองผาขาว
ครัง้ นั้น พวกปริพาชกเอาแหนบถอนผม
ดิฉันหมดแลว ใหบวชแลวบอกลัทธิใหเนือง ๆ
ดิฉันเรียนลัทธินั้นแลว นั่งคิดลัทธินั้นอยูผูเดียว
วา คณะปริพาชกเปนดังวาสุนัข ทํากะเราซึ่งเปน
มนุษย ถือเอากิ่งหวาที่หักแลวปกไว ณ ที่ใกลเรา
แลวก็หลีกไป ดิฉันเห็นแลวไดนิมิต ที่ตั้งอยู
เหมือนเปนหมูหนอน
ดิฉันลุกจากที่นั้นแลว มีความสลดใจ
มาถามพวกปริพาชกที่มีลัทธิรวมกัน พวกนัน้ บอก
วา พวกภิกษุศากยบุตรยอมรูเรือ่ งนั้น
ดิฉันเขาไปหาพุทธสาวกแลวถามเรื่องนั้น
พุทธสาวกเหลานั้น พาดิฉันไปในสํานักพระ
พุทธเจาผูประเสริฐ
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พระองคผูเปนนายกของโลก ทรงแสดง
ธรรมแกดิฉันวา ขันธอายตนะและธาตุทั้งหลาย
ไมงาม ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา
ดิฉันไดฟงธรรมของพระองคแลว ยัง
ธรรมจักษุใหหมดจดวิเศษ รูสัทธรรมแลว ได
ทูลขอบรรพชาอุปสมบท
ครัง้ นั้น พระพุทธเจา อันดิฉันทูลขอ
แลว ไดตรัสวา มาเถิด นางผูเจริญ ดิฉัน
อุปสมบทแลว ไดเห็นน้ํานอยหนึ่ง
รูจกั สังขาร อันมีความเกิดและความดับ
ดวยน้ําลางเทา คิดเห็นวา สังขารทั้งปวงยอม
เปนอยางนั้น
ลําดับนั้น จิตของดิฉันพนแลวเพราะไม
ถือมั่นโดยประการทั้งปวง ครั้งนั้น พระพิชิตมาร
ทรงตั้งดิฉันวาเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีทั้งหลาย
ฝายขิปปาภิญญา
ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ รูวาระจิตผูอื่น เปนผูทําตามสัตถุศาสน
รูป ุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุบริสุทธิ์ ยังอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป เปนผูบริสุทธิ์
หมดมลทินดวยดี
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ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว
ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว
ดิฉันบรรลุถึงประโยชน คือธรรมเปนที่
สิน้ สังโยชน ที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกบวชเปน
บรรพชิตตองการนั้นแลว ญาณของดิฉัน ใน
อรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณไพบูลยหมดจด
เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภัททากุณฑลเกสีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบกุณฑลเกสีเถรีอปทาน
กิสาโคตมีเถรีอปทานที่ ๒ (๒๒)
[๑๖๒] ในกัปทีห่ นึ่งแสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชิตมารพระนามวา ปทุมุตตระ ผูทรงรูจบ
ธรรมทั้งปวง เปนนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนคร
หังสวดี เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐกวา
นรชนพระองคนั้นแลว ถึงพระองคเปนสรณะ
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ไดฟงธรรมของพระองคซึ่งประกอบดวย
สัจจะ ๔ ไพเราะจับใจอยางยิ่ง นํามาซึ่งสันติสุข
แหงจิต
ครั้งนั้น พระธีรเจาผูอุดมกวาบุรษุ เมื่อ
ทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่งผูทรงจีวรเศราหมอง ทรง
สรรเสริญในตําแหนงเอตทัคคะ ดิฉันไดฟงคุณ
ของภิกษุณีแลว เกิดปติมาก ทําสักการะแด
พระพุทธเจาตามความสามารถ ตามกําลังหมอบลง
ใกลพระธีรมุนแี ลว ปรารถนาตําแหนงนั้น.
ครั้งนั้น พระสัมพุทธเจาผูเปนนายของ
โลก ทรงอนุโมทนาเพื่อการไดตําแหนงวา
ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวาโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ทานผูเจริญจักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต
เปนสาวิกาของพระศาสดา มีนามชื่อวา กิสาโคตมี
ครั้งนั้นดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้น แลว
มีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุง
พระพิชิตมารผูนําชั้นพิเศษ ดวยปจจัยทั้งหลาย
จนตลอดชีวิต
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ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวนั้น และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส.
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะ ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม มียศมาก
ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขนึ้ แลว.
ครั้งนั้น พระเจากาสีพระนามวากิกี
เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม
เปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญ
ดิฉันเปนพระศาสดาองคที่ ของทาวเธอ
มีนามปรากฏวาธรรมา ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถ
มิไดทรงอนุญาตใหพวกเรา เมื่อตองอยูใ นอาคารสถาน
ครั้งนั้น พวกเราผูเปนราชกัญญาตั้งอยู
ในความสุข มิไดเกียจคราน ประพฤติพรหมจรรย
ตั้งแตเปนกุมารีอยูสองหมื่นป
พระราชธิดาทั้ง ๗ พระองค คือนาง
สมณี ๑ นาสมณคุตตา ๑ นางภิกขุณี ๑ นาง
ภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑
และนางสังฆทาสีเปนที่ ๗ เปนผูยินดีพอใจใน
การบํารุงพระพุทธเจา
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ไดมาเปนพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณา
เถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสีเถรี ดิฉัน
พระธรรมทินนาเถรี และวิสาขาอุบาสิกาเปนที่ ๗.
ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวนั้น และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส.
ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี
ทีต่ กยาก จนทรัพย เปนวงศต่ํา ไปสูสกุลที่มี
ทรัพย พวกเสสชนก็รับรองแสดงวาดิฉันจนทรัพย
เมือ่ ดิฉันคลอดบุตรแลว ก็เปนที่เอ็นดูแหงชน
ทั้งปวง
กุมารซึ่งเปนบุตรออนนัน้ ดํารงอยูในความ
สุข เปนที่รักใครของดิฉันดุจชีวิตของตน ไดถึง
อํานาจของยมราชเสียแลว
ดิฉันอัดอั้นดวยความโศกเศรา มีหนา
เศราตลอดวัน มีตาชุมดวยน้ําตา เปนคนมีหนา
รองไห อุม ศพลูกที่ตายพูดเพอไป.
ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่งเห็นเขาแลว พาเขา
ไปเฝาพระพุทธเจา ผูเปนหมอดีเลิศอุดม ดิฉัน
ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคได
โปรดประทานยาที่แกบุตรตายใหกลับเปนเถิด
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พระพิชิตมาร ผูฉลาดในอุบายแนะนํา
รับสั่งวา ในเรือนใดไมมีคนตาย ทานจงไปหา
เมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนนั้นมา ครั้งนั้น ดิฉัน
เทีย่ วไปหาจนทั่วเมืองสาวัตถี ไมไดเมล็ดพันธุ
ผักกาดในเรือนใดที่ไมมีคนตายเพราะฉะนั้น ดิฉัน
จึงกลับไดสติทิ้งศพเสีย แลวเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระบรมศาสดาผูมี
พระกระแสเสียงอันไพเราะ ทอดพระเนตรเห็น
ดิฉันแตที่ไกล แลวตรัสวา
ก็ความเปนอยูเพียงวันเดียว ของบุคคล
ผูพ ิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมไป ประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของบุคคลผูมิได
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป.
อนิจจตาธรรมนี้ ไมใชธรรมเฉพาะบาน
ไมใชธรรมเฉพาะนิคม ไมใชธรรมเฉพาะสกุล
เดียว เปนธรรมของโลกทั้งปวงพรอมทั้งเทวโลก.
ดิฉันนั้น ไดสดับคาถาเหลานี้แลว ยัง
ธรรมจักษุใหหมดจดวิเศษ เมื่อรูสัทธรรมแลวได
ออกบวช
แมเมื่อบวชแลวอยางนั้น ประกอบความ
เพียรในพุทธศาสนา ไมนานชาก็ไดบรรลุอรหัตผล
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ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ และ
ทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอื่น เปนผูกระทํา
ตามคําสอนของพระศาสดา
ดิฉันรูปุพเพนิวาสญาณ และทิพยจักษุ
อันหมดจดวิเศษ ยังอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไปแลว
เปนผูบริสุทธิ์ หมดมลทินดวยดี
ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติตาม
คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอัน
หนักลงแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นไดแลว
ดิฉันบรรลุประโยชน คือ ธรรมเปนทีส่ ิ้น
สังโยชนทั้งปวง ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปน
บรรพชิต ตองการนั้นแลว
ญาณของดิฉันในอรรถะ ธรรมะ นิรตุ ติ
และปฏิภาณ ญาณของดิฉันไพบูลย หมดจด
เพราะอํานาจของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
ดิฉันนําผามาจากกองหยากเยื่อ ปาชา
และถนนเอามาทําเปนผาสังฆาฏิ ทรงจีวรอัน
เศราหมอง พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ
ทรงพอพระทัยในคุณสมบัติ คือ การทรงจีวรอัน
เศราหมองนั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนง
เอตทัคคะ ในบริษัททั้งหลาย
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันทําเสร็จแลว.
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ทราบวา ทานพระกิสาโคตมีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลา ดวยประการฉะนี้แล.
จบกิสาโคตมีเถรีอปทาน
ธรรมทินนาเถรีอปทานที่ ๓ (๒๓)
วาดวยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถรี
[๑๖๓] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชติ มารผูเปนนายกของโลก พระนามวา
ปทุมุตตระ ผูทรงรูจ บธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว
ครัง้ นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในเมือง
หังสวดี รับจางทําการงานของคนอื่น เปนผูม ี
ปญญาสํารวมอยูในศีล พระเถระนามวาสุชาตะ
อัครสาวกของพระพุทธเจา พระนามวาปทุมุตตระ
ออกจากวิหารไปเพื่อบิณฑบาต
เวลานั้น ดิฉันเอาหมอไปตักน้ํา เห็น
ทานแลวเลื่อมใส ไดถวายขนมดวยมือของตน
ทานรับแลวนั่งฉัน ณ ที่นนั้ แหละ ดิฉนั
นิมนตทานไปสูเรือน ไดถวายโภชนะแกทาน
ตอมา นายของดิฉันทราบเขาแลวมีความ
ยินดี ไดแตงดิฉันใหเปนลูกสะใภของทาน ดิฉัน
ไปกับแมผัว ไดถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา
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ครั้งนั้น พระบรมศาสดาทรงประกาศตั้ง
ภิกษุณีองคหนึง่ ผูเปนธรรมกถึก ในตําแหนง
เอตทัคคะ ดิฉนั ไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว มี
ความยินดี
นิมนตพระสุคตเจาพรอมดวยพระสงฆ
ถวายมหาทานแลว ปรารถนาตําแหนงนั้น.
ในทันใดนั้น พระสุคตเจาผูมีพระกระแส
เสียงไพเราะ ไดตรัสกะดิฉันวา ทานยินดีบํารุงเรา
อังคาสเรากับสาวกสงฆ ขวนขวายในการฟงสัทธรรม มีใจเจริญดวยคุณ ทานผูเจริญ ทานยินดี
เถิด ทานจะไดตําแหนงนั้นอันเปนผลแหงความ
ปรารถนา
ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระพุทธเจา
พระนามวาโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานผูเจริญ
จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น
เปนโอรสอันธรรมนิรมิตเปนสาวิกาของพระราชา
มีชื่อวา ธรรมทินนา
ดิฉันไดฟงพุทธพจนนั้นแลวมีความยินดี
มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระมหามุนีผูเปน
นายกชั้นพิเศษ ดวยปจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต
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ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวนั้น และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะ ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม มียศมาก
ประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลาย เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครัง้ นั้น พระเจากาสีพระนามวากิกี ผูเปนใหญ
กวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม ทรงเปน
อุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ดิฉันเปนพระธิดาคนที่หกของทาวเธอ มี
นามปรากฏวาสุธรรมา ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา
แตพระชนกนาถมิไดทรงอนุญาตใหพวก
เรา เมื่ออยูใ นอาคารสถาน ครั้งนั้นพวกเราผูเปน
ราชกัญญาตั้งอยูในความสุข มิไดเกียจคราน
ประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารีอยูสองหมื่นป
จบภาณวารที่ ๓
ราชธิดาทั้ง ๗ พระองค คือนางสมณี ๑
นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุณี ๑ นางภิกขุทาสิกา
๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสีเปนที่ ๗ เปนผูยินดีพอใจบํารุงพระพุทธเจา
ไดมาเปนพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระ-
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ปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสีเถรี พระกิสาโคตมีเถรี ดิฉันและวิสาขาอุบาสิกาคนที่ ๗.
ดวยกุศลธรรมที่ไดทําไวแลวนั้น และ
ดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย
แลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันไดเกิดในสกุลเศรษฐี
มีความเจริญมั่งคั่งดวยกามสุขทั้งปวง ในพระนคร
ราชคฤหอันอุดม
เมื่อดิฉันประกอบดวยรูปสมบัติ ตั้งอยู
ในปฐมวัย ไปสูสกุลอื่น เพียบพรอมดวยความ
สุข
สามีของดิฉนั เขาไปเฝาพระพุทธเจาผู
เปนสรณะแหงสัตวโลก ฟงพระธรรมเทศนา แลว
ไดบรรลุอนาคามิผล เปนผูม ีปญญาดี.
ครั้งนั้น ดิฉันไดรับอนุญาตจากสามีนั้น
แลวออกบวช ไมนานก็ไดบรรลุอรหัตผล
อุบาสกนั้นเขาไปหาดิฉัน แลวถามปญหา
ทีล่ ึกซึ้งสุขุมมาก ดิฉันแกปญหาทั้งหมดนั้นได
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ
ดวยพระดํารัสวา เรามิไดเห็นภิกษุณีรปู อื่น อื่น
เปนธรรมกถึกเหมือนธรรมทินนาภิกษุณีนี้
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ดูกอนภิกษุทั้งหลายทานทั้งหลายจงทรง
จําภิกษุณีธรรมทินนาผูมีปญญาไวอยางนี้เถิด.
ดิฉันอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหแลว ชือ่ วาเปนบัณฑิตอยางนี้ ดิฉันบํารุง
พระศาสดาแลว คําสอนของพระพุทธเจาดิฉัน
ไดทําเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอน
ตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นไดแลว บรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปนทีส่ ิ้นสังโยชนทั้งปวง ที่
กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้น
แลว
ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ และ
ในทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอื่น เปนผูทําตาม
สัตถุศาสน ดิฉันรูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุ
อันหมดจดวิเศษ ยังอาสวะทั้งปวงไดสิ้นไปแลว
เปนผูบริสุทธิ์หมดมลทนดวยดี ดิฉนั เผากิเลส
ทั้งหลายแลว...คําสอนของพระพุทธเจา ดิฉันได
ทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระธรรมทินนาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบธรรมทินนาเถรีอปทาน
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สกุลาเถรีอปทานที่ ๔ (๒๔)
ผลของการถวายน้ํามันตามประทีปบูชาพระพุทธเจดีย
[๑๖๔] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก พระนามวา
ปทุมุตตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้น
แลว
พระองคเปนบุรุษอาชาไนย ประเสริฐ
กวาบัณฑิตทั้งหลาย ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข เพื่อประโยชนแกสัตวทั้งปวง ในโลก
กับทั้งเทวโลก
เปนผูถึงซึ่งยศอันเลิศ ทรงสิริ ทรงมี
เกียรติคุณฟุงเฟอง อันชาวโลกทั้งปวงบูชาแลว
กวานรชน ทรงขามพนจากความสงสัยแลว ทรง
ลวงความเคลือบแคลงไปแลว ทรงมีความดําริ
ในพระหฤทัยบริบูรณเต็มที่ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังมรรคาที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น ตรัสบอกมรรคาที่ยังไมมีใครบอก ทรง
ยังธรรมที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม
พระองคเปนบุคคลผูองอาจ ทรงรูจัก
มรรคา ทรงทราบมรรคา ตรัสบอกมรรคา เปน
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พระศาสดาผูฉลาดในมรรคา ประเสริฐสุดกวา
นายสารถี
เปนพระโลกนาถผูทรงประกอบดวยพระมหากรุณา เปนนายกโลก ทรงแสดงธรรม
ถอนเหลาสัตวผูจมอยูในเปอกตมคือกาม.
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในเมืองหังสวดีมีนาม
วาขัตติยนันทนา มีรูปสวย รวยทรัพย เปนที่
พึงใจ มีสิริ
เปนพระธิดาของพระราชาผูใหญ พระนามวาอานนทะ งดงามอยางยิ่ง เปนพระภคินี
ตางพระมารดาแหงพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ
หอมลอมดวยราชกัญญาทั้งหลาย ประดับดวยสรรพาภรณ เขาไปเฝาพระมหาวีรเจา
แลวไดฟงธรรมเทศนา
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูแจง
โลกพระองคนั้น ทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่งผูมีทิพยจักษุในตําแหนงอันเลิศ ในทามกลางบริษัทสี่
ฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว มีความ
ราเริง ถวายทานและบูชาพระสัมพุทธเจาแลว
ไดปรารถนาทิพยจักษุ.
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ทันใดนัน้
พระบรมศาสดาไดตรัสกะ
ดิฉันวา ดูกอนขัตติยนันทนา เธอจักไดตําแหนง
ที่ตนปรารถนา ตําแหนงที่เธอปรารถนานี้เปนผล
แหงการถวายประทีปธรรม
ในกัปทีห่ นึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวาโคดม จัดทรงสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
เธอจักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา
พระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักเปน
พระสาวิกาของพระศาสดา มีนามวาสกุลา
ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้นและดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวา
กัสสปะ ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม มียศมาก
ประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลาย เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครั้งนัน้ ดิฉันเปนปริพาชิกา ประพฤติ
อยูผูเดียว เที่ยวไปเพื่อภิกษา ไดน้ํามันมานอย
หนึ่ง
มีใจผองใส เอาน้ํามันนั้นตามประทีป
บูชาพระเจดียชื่อสัพพสังวร แหงพระพุทธเจาผู
ประเสริฐกวาสัตว
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ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้นและ
ดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย
นัน้ แลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ดิฉันไปเกิดใน
ที่ใด ๆ ประทีปเปนอันมากก็สวางไสวแกดิฉันใน
ทีน่ ั้น ๆ
ดิฉันปรารถนาจะเห็นสิ่งที่อยูนอกฝาหรือ
สิ่งที่อยูนอกภูเขาศิลา ก็เห็นไดทะลุปรุโปรง นี้
เปนผลแหงการถวายประทีป ดิฉันมีนยั นตาแจม
ใส รุงเรืองดวยยศ มีศรัทธา มีปญญา นี้ก็เปน
ผลแหงการถวายประทีป
ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุล
พราหมณ อันมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย
มหาชนยินดี พระราชาทรงบูชา
ดิฉันสมบูรณไปดวยอวัยวะทั้งปวง ประดับดวยสรรพาภรณ ยืนอยูที่หนาตาง
ไดเห็นพระสุคตเจาเสด็จเขาไปในเมือง
ทรงรุงเรืองดวยยศ อันเทวดาและมนุษยสักการะ
บูชา ทรงสมบูรณดวยพระอนุพยัญชนะ ประดับ
ดวยพระลักษณะทั้งหลาย
มีจิตเลื่อมใสโสมนัส พอใจบรรพชา
ครัน้ ไดบรรพชาแลวไมนานนัก ก็ไดบรรลุอรหัตผล.
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ดิฉันมีความชํานาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอื่นเปนผูปฏิบัติตามสัตถุศาสน
รูป ุพเพนิวาสญาณ และทิพยจักษุอัน
หมดจดวิเศษ ยังอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไปแลว
เปนผูบริสุทธิ์ หมดมลทินดวยดี
ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติตามคํา
สอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนัก
ลงไดแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นไดแลว
บรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปนทีส่ ิ้น
สังโยชนทั้งปวง ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปน
บรรพชิตตองการนั้นแลว
แตนั้น พระผูมพี ระภาคเจาผูทรงพระมหากรุณา ผูอุดมกวานรชน ทรงตั้งดิฉันไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะวา สกุลาภิกษุณี เปนผูเลิศ
กวาภิกษุณีทงั้ หลาย ฝายที่มีทิพยจักษุ
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสกุลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสกุลาเถรีอปทาน
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นันทาเถรีอปทานที่ ๕ (๒๕)
วาดวยบุพจริยาของพระนันทาเถรี
[๑๖๕] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก พระนามวา
ปทุมุตตระ ผูทรงรูจ บธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้น
แลว พระองคเปนพระพุทธเจาผูฉลาดในวิธีเทศนา ตรัสสอนเหลาสัตวใหรูแจง ทรงชวย
สรรพสัตวใหขามแลว ทรงชวยใหหมูชนขามพน
ไดเปนอันมาก
ทรงพระกรุณาอนุเคราะห แสวงหา
ประโยชนแกสัตวทั้งปวง ทรงตั้งพวกเดียรถียที่
มาถึงแลวทั้งหมดไวในเบญจศีล
พระศาสนาของพระองคไมอากูล วางเปลาจากพวกเดียรถีย งดงามไปดวยพระอรหันต
ทั้งหลายทีม่ ีความชํานาญ เปนผูคงที่
พระองคเปนพระมหามุนมี ีพระกายสูง
๕๘ ศอก มีพระรัศมีงามปานทองคําที่มีคา มี
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
มีพระชนมายุแสนป พระองคดํารงอยู
โดยกาลเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพนไดเปน
อันมาก.
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ครั้งนั้น ดิฉนั เกิดในสกุลเศรษฐีมีความ
รุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ ในเมืองหังสวดี เปนผู
เพียบพรอมไปดวยความสุขมาก
ดิฉัน เขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองค
นัน้ ไดฟงพระธรรมเทศนา อันประกาศปรมัตถธรรมอยางจับใจยิ่ง ซึ่งเปนอมตธรรม ครั้งนั้น
ดิฉันมีความเลือ่ มใส ไดนิมนตพระพุทธเจาผูเปน
นายกของโลกพรอมดวยพระสงฆ ไดถวายมหาทานแดพระองคดวยมือของตน
ไดซบเศียรลงใกลพระมหาวีรเจาพรอม
ดวยพระสงฆปรารถนาตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุณี
ทั้งหลายฝายที่มีฌาน.
ครั้งนั้น พระสุคตเจาผูฝกนรชนที่ยังไม
ไดฝก เปนสรณะของโลกสาม ผูเปนใหญ ทรง
นรชนไวใหดี ทรงพยากรณวา
ทานจักไดตําแหนงที่ปรารถนาดีแลวนั้น
ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวา
โคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จัก
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานผูเจริญจักไดเปนธรรม
ทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอัน
ธรรมนิรมิต จักเปนสาวิกาของพระองค มีนาม
ชือ่ วานันทา.
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ครัง้ นั้น ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้น
แลวมีใจยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุง
พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ ดวยปจจัย
ทั้งหลายตลอดชีวิตดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวดีนั้น
และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกาย
มนุษยแลว ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
จุติจากสวรรคชั้นนั้นแลว ดิฉันไปสู
สวรรคชั้นยามา จุติจากนั้นแลวไปสวรรคชั้นดุสิต
จุติจากนั้นแลวไปสวรรคชั้นนิมมานรดี จุติจาก
นัน้ แลวไปสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ดิฉันเกิดใน
ภพใด ๆ ก็ไดครองตําแหนงราชเมหสีในภพนั้น ๆ
จุติจากสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดีแลว
มาเกิดเปนมนุษย ไดครองตําแหนงอัครมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิ และพระเจาเอกราช
เสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย เปนผูมี
ความสุขในที่ทกุ สถาน ทองเที่ยวไปในกัปเปน
อเนก.
ในภพหลังที่มาถึงบัดนี้ ดิฉันเปนพระธิดาแหงพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ เปน
ผูม ีรูปสมบัติอันประชาชนสรรเสริญ
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ราชสกุลนั้น เห็นดิฉันมีรูปงามเปนสิริ
จึงพากันชื่นชม เพราะฉะนั้นดิฉันจึงมีนามวา
นันทา เปนผูมีรูปลักษณะสวยงาม
ในพระนครกบิลพัสดุซึ่งเปนเปนธานีที่รื่นรมยนั้น นอกจากพระนางยโสธรา ปรากฏวา
ดิฉันงามกวายุวนารีทั้งปวง
พระภาดาพระองคใหญเปนพระพุทธเจา
ผูเลิศในไตรโลก พระภาดาองครองก็เปนพระอรหันต ดิฉันยังเปนคฤหัสถอยูผูเดียว พระมารดาทรงตักเตือนวา
ดูกอนพระราชสุดา ลูกรักเกิดในศากยสกุล เปนพระอนุชาแหงพระพุทธเจา เมื่อเวน
จากนันทกุมารแลวจักไดประโยชนอะไรในวังเลา
รูปถึงมีความเจริญ ก็มีความแกเปน
อวสาน บัณฑิตรูกันวาไมสะอาด เมื่อยังเจริญ
มิไดมีโรค แตมโี รคในตอนปลาย ชีวิตมีมรณะ
เปนที่สุด
รูปของเธอนี้ แมวาจะงามจูงใจใหนยิ ม
ดุจดวงจันทรที่ใครกัน เมื่อตกแตงดวยเครื่อง
ประดับมากอยาง ก็ยิ่งมีความงามเปลงปลั่งเปนที่
กําหนัด
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เปนที่ยินดีแหงนัยนตาทั้งหลายคลายกะ
วาทรัพยของโลกที่บูชากัน เปนรูปที่ใหเกิดความ
สรรเสริญ เพราะบุญมากที่บําเพ็ญไว เปนที่
ชืน่ ชมแหงวงศโอกกากราช
ไมชานานเทาไร ชราก็จกั มาย่ํายี ลูกรัก
จงละพระราชฐานและรูปที่บัณฑิตตําหนิ ประพฤติพรหมจรรยเถิด.
ดิฉันผูยังหลงใหลดวยความเจริญแหงรูป
ไดฟงพระดํารัสของพระมารดาแลว ก็ออกบวช
แตรางกาย แตมิไดออกบวชดวยความเต็มใจ
ดิฉันระลึกถึงตัวเองอยูดวยความเพงฌานเปนอันมาก พระมารดาตรัสตักเตือนเพื่อใหประพฤติ
ธรรม แตดิฉันมิไดขวนขวายในธรรมจริยานั้น.
ครั้งนั้น พระพิชิตมารผูทรงพระมหากรุณา ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผูมีผิวหนาดังดอก
บัว ทรงนิรมิตหญิงคนหนึ่งงามนาชม นาชอบใจ
ยิ่งนัก มีรูปงามกวาดิฉัน ในคลองจักษุของดิฉัน
ดวยอานุภาพของพระองค เพื่อใหดิฉันเบื่อหนาย
ในรูป
ดิฉันเปนคนสวย เห็นหญิงมีรางกายสวย
ยิ่งกวา คิดเพอไปวา เราเห็นหญิงมนุษยดังนี้มี
ผล เปนลาภนัยนตาของเรา
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เชิญเถิดแมคนงาม แมจงบอกสิ่งที่ตอง
ประสงคแกฉัน ฉันจะให แมจงบอกสกุล นาม
และโคตรของแม ซึ่งเปนที่รักแหงแมแกฉันเถิด.
แมคนงาม เวลานี้ยังไมใชกาลแหง
ปญหา แมจงใหฉันอยูบนตัก อวัยวะทัง้ หลาย
ของฉันจะทับอยู แมใหฉนั หลับสักครูเ ถิด
แตนั้นแมคนสวยพึงพิงศีรษะตักฉัน
นอนหลับไป ของแข็งหยาบตกลงที่หนาผาก
ของแมคนสวย
ตอมาฝก็ปรากฏขึ้นพรอมกับที่ของแข็งตก
ลงถูกนางนั้น หัวฝก็แตกออกแลวมีเครือ่ งโสโครก
คือหนองและเลือดไหลออก
หนาที่แตกแลวมีกลิ่นเนาปฏิกูล ตัวทั่ว
ไปก็บวมเขียว แมคนสวยมีสรรพางคสั่น หายใจ
ถี่เสวยทุกขของตนอยู รําพันอยางนาสมเพช.
เพราะแมคนสวยประสบทุกข ฉันก็มี
ทุกข ตองทุกขเวทนา จมอยูในมหาสมุทร ขอ
แมคนสวยจงเปนที่พึ่งของฉัน
หนาที่งามของแมหายไปไหน จมูกที่
โดงงามของแมหายไปไหน ริมฝปากที่สวยเหมือน
สีลูกมะพลับสุกของแมหายไปไหน
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วงหนางามคลายดวงจันทรและ ลําคอ
ละมายตอมทองคําของแมหายไปไหน ใบหูของ
แมเปนดังพวงดอกไม มีสีเสียไปแลว
ถันทั้งคูของแม เหมือนดอกบัวตูม
แตกแลว มีกลิ่นเหม็นฟุงไปคลายกะวาศพเนา
แมมีเอวกลมกลอม มีตะโพกผึ่งผาย
แมเต็มไปดวยสิ่งชั่วถอย โอ รูปไมเที่ยง
อวัยวะที่เนื่องในสรีระทั้งหมดมีกลิ่นปฏิกูล นากลัว นาเกลียด เหมือนซากศพที่เขาทิ้ง
ไวในปาชา เปนที่ยินดีของพวกพาลชน
ครัง้ นั้น พระภาดาของดิฉันผูเปนนายก
ของโลก ผูประกอบดวยพระมหากรุณา ทอด
พระเนตรเห็นดิฉันมีจติ สลด ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา
ดูกอนนันทา เธอจงดูรูปที่ที่กระสับกระสาย
เปอยเนาดังซากศพ จงอบรมจิตใหตั้งมั่น มี
อารมณเดียว ดวยอสุภารมณ
รูปนี้ เปนฉันใด รูปเธอ ก็เปนฉันนั้น
รูปเธอ เปนฉันใด รูปนี้ ก็เปนฉันนั้น รูปนี้
มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป พวกคนพาลยินดียิ่งนัก
พวกบัณฑิตผูมิไดเกียจคราน ยอม
พิจารณาเห็นรูปเปนอยางนั้นทั้งกลางคืนกลางวัน
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เธอจงเบื่อหนาย พิจารณาดูรูปนั้นดวยปญญาของ
คน.
ลําดับนัน้ ดิฉันไดฟงคาถาเปนสุภาษิต
แลวมีความสลดใจ ตั้งอยูในธรรมนั้น ไดบรรลุ
ซึง่ อรหัตผล
ในกาลนัน้ ดิฉันนั่งอยูในที่ไหน ๆ ก็มี
ฌานเปนเบื้องหนา พระพิชิตมารทรงพอพระทัย
ในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนง
เอตทัคคะ
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว.. . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบนันทาเถรีอปทาน
โสณาเถรีอปทานที่ ๖ [๒๖]
วาดวยบุพจริยาของพระโสณาเถรี
[๑๖๖] ในกัปที่หนึง่ แสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชิตมาผูเปนนายกของโลกพระนามวา
ปทุมุตตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้น
แลว
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ครั้งนั้น ดิฉนั เถิดในสกุลเศรษฐี เปน
ผูม ีสุขชอบตกแตง เปนที่รักของบิดา เขาไป
เฝาพระมุนีผูประเสริฐพระองคนั้น ไดฟงพระดํารัสอันไพเราะ.
พระพิชิตมารทรงสรรเสริญภิกษุองคหนึ่งวา เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย ฝายผู
ปรารภความเพียรครั้งนั้น ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลวมีความยินดี ไดทําสักการะแดพระศาสดา
ถวายบังคมพระพุทธเจาแลวไดปรารถนา
ตําแหนงนั้น พระมหาวีรเจาทรงอนุโมทนาวา
ความปรารถนาของทานจะสําเร็จ
ในกัปที่แสนหนึ่งแตกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวาโคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานนีจ้ ักไดเปน
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปน
โอรสอันธรรมนิรมิต จักไดเปนพระสาวิกาของ
พระศาสดามีชื่อวาโสณา.
ครั้งนั้น ดิฉันไดฟงพุทธานุโมทนานั้น
แลวมีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุง
พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้น พิเศษดวยปจจัยทั้ง
หลายจนตลอดชีวิต
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ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวนั้น และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภพหลังครั้งนี้ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี
ทีม่ ั่งคั่งเจริญ มีทรัพยมากในพระนครสาวัตถี
เมื่อดิฉันเติบโตเปนสาว ไดไปสูสกุลสามี
คลอดบุตรชาย ๑๐ คนลวนแตมีรูปงามยิ่งนัก บุตร
ทุกคนนั้นตั้งอยูในความสุข เจริญตาและใจของ
ชนใหนิยม แมแตพวกศัตรูก็ชอบใจ เปนที่รัก
ของดิฉันมาก.
ในกาลนั้น โดยที่ดิฉันไมปรารถนา สามี
ของดิฉันพรอมดวยบุตรทั้ง ๑๐ คนพากันไปบวช
ในพระพุทธศาสนา
ดิฉันอยูผูเดียวคิดวา เราพลัดพรากจาก
สามีและบุตรเปนกําพราอยู ไมควรจะเปนอยู
แมเราก็จักไปในอารามที่ภกิ ษุผูเคยเปนสามีอยู
ครัน้ คิดอยางนี้แลว จึงออกบวช.
ครั้งนั้น พวกภิกษุณลี ะดิฉันไวในสํานัก
ทีอ่ ยูอาศัยแตผูเดียว สั่งดิฉันวา ทานจงตมน้ํา
ไวแลวพากันไป
เวลานั้น ดิฉันตักน้ํามาใสในหมอเล็ก
ตั้งทิ้งไวแลวนั่งอยู แตนั้นดิฉันก็เริ่มเพียรทางจิต
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ไดพิจารณาเห็นขันธุทั้งหลายโดยความเปนของไม
เทีย่ ง เปนทุกข และเปนอนัตตา ยังอาสวะ
ทั้งปวงใหสิ้นไปแลว ไดบรรลุอรหัตผล เมือ่ พวก
ภิกษุณีกลับมาแลวถามถึงน้ํารอน ดิฉันอธิษฐาน
เตโชธาตุใหน้ํารอนเร็วพลัน
ภิกษุณีเหลานั้นพากันพิศวง ไปกราบทูล
พระพิชิตมารผูประเสริฐ ใหทรงทราบเรื่องนั้น
พระโลกนาถทรงสดับเรื่องนั้นแลว ทรง
ชืน่ ชม ไดตรัสพระคาถานี้วา แทจริง บุคคลผู
ปรารภความเพียรนั่น มีชวี ิตเปนอยูเพียงวันเดียว
ก็ประเสริฐ กวาคนเกียจครานละความเพียรเปนอยู
ตั้ง ๑๐๐ ป
พระมหามุนีมหาวีรเจาอันดิฉันใหโปรด
แลวเพราะความปฏิบัติดีตรัสวา ดิฉันเปนผูเลิศ
กวาภิกษุณีทั้งหลายฝายปรารภความเพียร
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระโสณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบโสณาเถรีอปทาน
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ภัททกาปลานีเถรีอปทานที่ ๗ [๒๗]
วาดวยบุพจริยาของพระภัททกาปลานีเถรี
[๑๖๗] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก พระนามวา
ปทุมุตตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว ครั้งนั้น ดิฉันเปนภรรยาของเศรษฐีมี
ชื่อวาวิเทหะ มีรัตนะมาก ในเมืองหังสวดี
บางครั้ง เศรษฐีนั้นพรอมกับนรชนที่เปน
บริวาร เขาไปเฝาพระพุทธเจาซึ่งเปนดังดวง
อาทิตยแหงนรชน ไดฟงธรรมของพระองคอัน
เปนเหตุนํามาซึ่งความสิ้นทุกขทั้งปวง
พระผูมีพระภาคเจาผูนายก ทรงประกาศ
พระสาวกองคหนึ่งวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ฝายกลาวคุณแหงธุดงค
เศรษฐีผูเปนสามีแหงดิฉันไดฟงแลว
ไดถวายทานแดพระพุทธเจาผูคงที่ตลอด ๗ วัน
แลวซบเศียรลงแทบพระบาท ปรารถนาตําแหนง
นั้น ก็ในกาลนั้นพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานรชน
เมื่อจะทรงใหบริษัทรืน่ เริง
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ไดตรัสพระคาถาเหลานี้เพื่อทรงอนุเคราะหเศรษฐีวา ดูกอนบุตร ทานจะไดตําแหนง
ทีต่ นปรารถนา จงเปนผูเย็นใจเถิด
ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวาโคดม จักมีสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช เสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ทานนี้จักไดเปนธรรมทายาท ของพระ
ศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอสอันธรรมนิรมิต
จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากัสสปะ
เศรษฐีไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว
มีความเบิกบานใจ มิจิตประกอบดวยเมตตา
บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ ดวย
ปจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงยัง
พระศาสนาใหรุงเรืองแลว ทรงกําจัดเดียรถียที่ชั่ว
และทรงแนะนําประชาชนที่ควรแนะนําแลว พระ
องคกับทั้งพระสาวกก็ปรินิพพาน
เมื่อพระสุคตเจาซึ่งเปนผูเลิศในโลก พระ
องคนั้นปรินิพพานแลว เศรษฐีนั้นเชิญญาติและ
มิตรมาประชุมแลว พรอมกับญาติและมิตรเหลา
นัน้ ไดสรางพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะ สูง ๗ โยชน
งามเหมือนดวงอาทิตย และตนพระยารังที่มี
ดอกบาน เพื่อสักการะบูชาพระศาสดา
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ดิฉันไดใหชาง ๗ คนเอารัตนะ ๗ อยาง
ทําตะเกียง ๗ แสนดวงแกว เอาน้ํามันหอมใส
เต็มทุกถวย ตามประทีปไว ณ ที่นั้น ลุกโพลง
ดังไฟไหมปาออ เพื่อบูชาพระศาสดาผูแสวงหา
คุณอันยิ่งใหญ ผูทรงอนุเคราะหสรรพสัตว
ดิฉันใหชางทําหมอ ๗ แสนหมอ เต็ม
ดวยรัตนะตาง ๆ มีพวงทองตั้งไวในระหวางหมอ
๘ ใบ รุงเรืองดวยสีเหมือนดวงอาทิตยในสารทสมัย เพื่อบูชาพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ที่ประตูทงั้ ๔ มีเสาระเนียดสําเร็จดวย
รัตนะ มีแทนมากสําเร็จดวยรัตนะ ตั้งไวงดงาม
นายินดี ทั้งมีคูปลูกพรรณดอกไมน้ําเปนระเบียบ
ดี และมีธงรัตนะยกขึ้นไว ลวนแตงงามไพโรจน
พระเจดียท ี่สําเร็จดวยรัตนะนั้น ๆ สรางไวมีสสี ุก
งามดี รุง โรจนดวยสีเหมือนดวงอาทิตยที่มีรัศมี
งาม.
พระสถูปของดิฉันมี ๓ ดาน ดานหนึ่ง
ดิฉันบรรจุเต็มไปดวยหรดาล ดานหนึ่งดิฉันบรรจุ
เต็มไปดวยมโนศิลา ดานหนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไป
ดวยแรพลวง
ดิฉันใหชางสรางเครื่องบูชาที่นายินดี
เชนนี้แลว ไดถวายทานแกพระสงฆผูกลาวธรรม
อันประเสริฐตามกําลัง ตลอดชั่วชีวิต
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ดิฉันกับเศรษฐีนั้นทํายัญเหลานั้นโดย
ประการทั้งปวงจนตลอดชีวิต แลวไดไปสูสุคติภพ
พรอมกัน
เสวยสมบัติทั้งหลายในเทวดาและมนุษย
ทองเที่ยวไปกับเศรษฐีนั้น ปานประหนึ่งวาเงา
ติดตามไปกับตัวฉะนั้น
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้พระพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี ผูเปนนายกของโลก มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจมแจงในธรรมทั้งปวง เสด็จ
อุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น พราหมณที่ประชุมชนสมมติวา
เปนผูดี สมบูรณดวยความดี มั่งมีทรัพย อยู
ในพระนครพันธุมดี
แมครั้งนั้น ดิฉันเปนพราหมณของ
พราหมณนั้น มีจิตเสมอกัน บางครั้ง พราหมณนนั้
เขาไปเฝาพระมหามุนี ซึง่ ประทับในหมูชนทรง
แสดงธรรมสวนอมตบทอยู ไดฟงธรรมแลวเบิกบานใจ ไดถวายผาหมผืนหนึ่ง
มีผานุงผืนเดียวกลับไปถึงเรือน แลวได
บอกดิฉันวา ดูกอนนองหญิงผูมีบุญมาก เชิญ
อนุโมทนาเถิด ผาหมฉันถวายพระพุทธเจาแลว
ขณะนั้นดิฉนั ประนมอัญชลีกลาวอนุโมทนาวา นายขา ผาหมทานถวายดีแลวแดพระ
พุทธเจาผูประเสริฐ คงที่.
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พราหมณกับดิฉันเปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ ทองเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ พราหมณ
ไดเปนพระเจาแผนดินในพระนครพาราณสี
ครั้งนั้น ดิฉันไดเปนพระมเหสีสูงกวา
พวกพระสนม เปนที่สองของทาวเธอ ทาวเธอ
โปรดปรานดิฉัน เพราะสิเนหาเนื่องมาแตภพ
กอน ๆ
พระเจาแผนดินนั้นทอดพระเนตรเห็น
พระปจเจกพุทธเจา ๘ พระองค ผูกําลังเที่ยวไป
เพือ่ บิณฑบาต ทรงพอพระทัย ไดถวายบิณฑบาต
ทีค่ วรแกคามาก
ครั้นแลวทรงนิมนตไว ทรงสรางมณฑป
แกวประดับดวยทอง มีความเปลงปลั่ง อันพวก
ชางทองคําไว มีสวน ๑๐๐ ศอก
ทาวเธอทรงเลื่อมใส รับสั่งใหอาราธนา
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหมด แลวไดทรงถวายทาน
แกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ซึ่งเขามาในพระ
ราชนิเวศน ดวยพระหัตถของพระองคเอง
แมครั้งนัน้ ดิฉันก็ไดถวายทานนั้นรวม
กันกับพระเจากาสี ดิฉันมาเกิดในกาสิกคาม ใน
พระนครพาราณสีอีก
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พระเจากาสีกับพระภาดามาเกิดในสกุล
กุฏมพี มีความเจริญ เพียบพรอมดวยความสุข
ดิฉันเปนภรรยาของพราหมณคนพี่ มีวัตรในสามี
เปนอยางดี
นองชายของสามีดิฉัน เห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว เอาอาหารของพี่ชายถวายแกพระปจเจกพุทธเจา เมื่อพี่ชายซึ่งเปนสามีดิฉันมาแลว
ดิฉันก็บอกเรื่องนั้น
เขามิไดยินดีทาน ขณะนัน้ ดิฉันก็ถวาย
ทานแกพระปจเจกพุทธเจานั้น โดยดิฉันนําขาว
มาใหสามีของดิฉัน ถวายอาหารแกพระปจเจกพุทธเจา
เวลานั้น ดิฉันโกรธเททานของพระปจเจกพุทธเจานั้นเสียแลว ไดใหบาตรอันเต็มดวย
เปอกตมแกพระปจเจกพุทธเจาผูคงที่นั้น
ครั้งนั้น ดิฉันเห็นสามีมีสีหนาแสดงวา
มีจิตสงบในการให การรับ การไมเคารพ และ
การประทุษราย จึงสลดใจมาก
ดิฉันรับบาตรมาแลว เอาน้ําหอมอยางดี
ลางใหสะอาด ดิฉันมีจิตเลื่อมใส เอาน้ําตาลกรวด
กับเปรียงใสบาตรจนเต็มแลว ถวายพระปจเจกพุทธเจาองคนั้น
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ดิฉันเกิดในภพไหน ๆ ก็มีรูปสวย
เพราะถวายทาน แตมีกลิน่ ตัวเหม็น เพราะทํา
ความไมดี หยาบคายตอพระปจเจกพุทธเจา.
เมื่อพระเจดียแหงพระกัสสปธีรเจาซึ่ง
สามีใหสําเร็จแลว ดิฉันมีความยินดีไดถวายแผน
อิฐทองคําอยางดี เอาแผนอิฐนั้นชุบจนเปยก
ดวยน้ําหอมที่เกิดแตเครื่องหอมสี่ชนิด จึงพนจาก
โทษที่มีกลิ่นตัวเหม็น งดงามดีทั่วสรรพางค
และใหชางเอารัตนะ ๗ ประการทํา
ตะเกียง ๗ แสนดวง ใสเปรียงเต็มแลว ใหใส
ไสพันไส ตามประทีปตั้งไว ๗ แถว เพื่อบูชา
พระพุทธจา ผูเปนที่พึ่งของสัตวโลก ดวยจิต
อันเลื่อมใส แมในครั้งนั้น ดิฉันมีสวนในบุญนั้น
โดยพิเศษ
สามีของดิฉนั ไปเกิดในแควนกาสี มีนาม
ปรากฏวาสุมิตตะ ดิฉันเปนภรรยานายสุมิตตะนั้น
เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ เปนที่รักของสามี
ครั้งนั้น สามีของดิฉันไดถวายผาโพก
ศีรษะเนื้อดีแกพระปจเจกมุนี แมดิฉันก็มีสวน
แหงทานนั้น อนุโมทนาทานอันอุดม สามีไปเกิด
ในกําเนิดแหงชาวโลกิยะในแควนกาสี
ครั้งนั้น สามีของดิฉัน พรอมกับบุตร
ของชาวโกลิยะ ๕๐๐ คน ไดบํารุงพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค อาราธนาพระปจเจกพุทธเจา
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เหลานั้นใหอยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลว ได
ถวายไตรจีวร ครั้งนั้น ดิฉันเปนภรรยาแหง
โกลิยบุตรคนนั้น ดวยกุศลกรรมบถที่บาํ เพ็ญมา
โกลิยบุตรนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว
เกิดเปนพระราชาพระนามวานันทะ มีอิสริยยศ
มา แมดิฉันก็เกิดเปนมเหสีของทาวเธอ เปน
ผูม ั่งคั่งดวยกามสุขทั้งปวง
พระเจานันทะนั้น เคลื่อนจากอัตภาพนั้น
แลวเกิดเปนพระเจาพรหมทัต เปนใหญในปฐพี
ครัง้ นั้น ดิฉันกับพระเจาพรหมทัต ไดอาราธนา
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐. องค ผูเปนพระโอรส
แตงพระนางปทุมวดี ใหมาอยูในพระราชอุทยาน
แลวบํารุงอยูจนตลอดชีวิต และบูชาพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นผูนิพพานแลว
เราทั้งสองใหสรางเจดียหลายองค แลว
พากันบวช เจริญอัปปมัญญาแลวไดไปสูพรหม
โลก
จุติจากพรหมโลกแลว สามีของดิฉัน
เกิดเปนพราหมณชื่อปปผลายนะ ที่ประเทศมหาติตถะ มารดาชื่อสุมนเทวี บิดาเปนพราหมณ
โกสิโคตร
ดิฉันเกิดเปนธิดาของพราหมณนามวา
กปละ มารดาชื่อสุจิมดี ในมัททชนบท เมือง
สากลบุรีที่อุดม
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บิดาของดิฉนั หลอรูปดิฉนั ดวยแทงทองคําแลว ถวายรูปหลอแกพระพุทธกัสสปผูเวนจาก
กามคุณ
พราหมณปป ผลายนะนั้นเปนหนุม ไป
ตรวจดูการงานในกาลบางครั้ง เห็นสัตวทั้งหลาย
ทีถ่ ูกกาเปนตนกันกินแลวสลดใจ
ครั้งนั้น ดิฉันเห็นเมล็ดงาที่มีในเรือน
เอาออกผึ่งแดด มีเหลาหนอนอาศัยกินแลว ได
ความสลดใจ.
ครั้งนั้น ปปผลายนพราหมณผูมีปญ
 ญา
ออกบวชแลว ดิฉันก็บวชตาม อยูในสํานัก
ปริพาชก ๕ ป
เมื่อพระนางโคตมี ผูเ ปนพระมาตุจฉา
บํารุงพระพิชิตมารทรงผนวชแลว ดิฉันเขาไป
หาทาน ตอมา พระพุทธเจาโปรดสั่งสอนแลว
ไมนานเทาไร ก็ไดบรรลุอรหัตผล ไดอทุ านวา
นาชม เรามีพระกัสสปเถระผูมีสิริเปนกัลยาณมิตร
พระกัสสปเถระเปนบุตรผูทายาทแหงพระพุทธเจา
มีจิต ตั้งมั่นดี รูปุพเพนิวาสญาณ เห็นสวรรคและ
อบาย
ลุถึงแลวซึ่งความสิ้นชาติ เปนมุนีอยูจบ
อภิญญา เปนพราหมณมีไตรวิชชาดวยวิชชา ๓ นี้

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 640

ดิฉันชือ่ ภัททาปลานีก็เหมือนกัน ได
ไตรวิชชา ละมัจจุราช ทรงรางกายในภพที่สุดนี้
ชนะมารพรอมทั้งพลมารแลว
เราทั้งสองเห็นโทษในโลกแลวพากัน
ออกบวช เปนผูหมดอาสวะ ฝกตนแลว มีความ
เย็น ดับสนิทแลว
ฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภัททกาปลานีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบภัททกกปลานีเถรีอปทาน

ยโสธราเถรีอปทานที่ ๘ [๒๘]
วาดวยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี
[๑๖๘] ดิฉันมีฤทธิ์มาก มีปญ
 ญามาก
มีภิกษุณี ๑,๑๐๐ องคเปนบริวาร เขาไปเฝาพระ
สัมพุทธเจา ถวายอภิวาทแลวเห็นลายลักษณกง
จักรของพระศาสดา แลวนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนหนึง่
ไดกราบทูลวา
หมอมฉันมีอายุ ๗๖ ปลวงเขาปจฉิมวัย
แลว ถึงความเปนผูมีกายเงื้อมลงแลว ขอกราบ
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ทูลลาพระมหามุนี หมอมฉันมีวัยแก มีชีวิตนอย
จักละพระองคไป มีทพี่ ึ่งของตนไดทําแลว มี
มรณะใกลเขามาในวัยหลัง ขาพระมหาวีรเจา
หมอมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้
ชาติ ชรา พยาธิและมรณะ มิไดมี จัก
ไปสูนิพพานที่ไมมีปจจัยปรุงแตง เปนบุรีอันไมมี
ความแก ความตายและความไมมภี ัย
ตั้งแตขาพระองคเปนบริษัทาเขาเฝาพระ
องคอยู รูจ ักความผิด ขอประทานโทษ ณ ที่เฉพาะ
พระพักตรพระองค
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันขอกราบ
ทูลวา เมือ่ หมอมฉันทองเที่ยวไปในสงสาร หาก
มีความพลั้งพลาดในพระองค ขอพระองคทรง
โปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนผูปฏิบัติตามคําสอนของเรา
ทานจงแสดงฤทธิ์ และตัดความสงสัยของบริษทั
ทั้งปวงในศาสนาเถิด.
พระยโสธราเถรีกราบทูลวา
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันชือ่ ยโสธราเปนปชาบดีของพระองค เมื่อยังทรงครอง
อาคารวิสยั เกิดในศากยสกุลตั้งอยูในองคสมบัติ
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ของหญิง ประเสริฐกวาหญิง ๑๖๙,๐๐๐ นาง
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันเมือ่ อยูในพระราช
วังของพระองค เปนประธาน เปนใหญกวาหญิง
ทั้งปวง
สมบูรณดวยรูปสมบัติ และอาจารสมบัติ
ดํารงอยูในความเจริญทุกสมัย นารีทั้งมวลยอม
เคารพหมอมฉัน เหมือนพวกมนุษยเคารพเทวดา
ฉะนั้น
หมอมฉันเปนประมุขแหงนางกัญญาหนึ่ง
พัน ในพระนิเวศนของพระศากยบุตร นางกัญญา
เหลานั้นรวมสุขรวมทุกขกัน ปานประหนึ่งวาพวก
เทวดาในนันทวันฉะนั้น
หมอมฉันเปนบัณฑิต ลวงกามธาตุดวย
รูปธาตุ มิไดมีใคร ๆ มีรูปเหมือนรูปของหมอมฉัน
เวนแตพระองคผูเปนนายกของโลก
หมอมฉันขออภิวาทพระสัมพุทธเจาแลว
จักแสดงฤทธิ์ถวาย พระยโสธราเถรีแสดงฤทธิ์
ชนิดตาง ๆ มากมาย
แสดงเปนนกมีกายเทาภูเขาจักรวาล
แสดงศีรษะเทาอุตตรกุรุทวีป แสดงปกสองขาง
เทาทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเทาชมพูทวีป
เปลงเสียงดังกังวานไพเราะ มีขนหาง
เปนพวง มีกลีบสีตาง ๆ กัน มีนัยนตาเทา
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ดวงจันทรและดวงอาทิตย มีหงอนเทาภูเขาเมรุ
มีหนาเทาภูเขาจักรวาล ถอนเอาตนหวา
พรอมทั้งรากทําเปนพัดเดินเขาไปเฝา ถวายบังคม
พระศาสดาผูเปนนายกของโลก
แสดงเปนเพศชาง เพศมา ภูเขา และ
ทะเล ดวงจันทร ดวงอาทิตย เขาเมรุ และ
เพศทาวสักกเทวราช กราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ หมอมฉันผูช ื่อวา ยโสธรา
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท
พระเถรีเอาดอกไมปกปดพันโลกธาตุไว
และนิรมิตเปนเพศพรหมแสดงสุญญตธรรมอยู
กราบทูลวา ขาแตพระวีรเจาผูมีพระจักษุ หมอม
ฉันผูชื่อวายโสธรา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท
หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ มี
ความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญใน
เจโตปริยญาณ
ยอมรูปุพเพนิวาสญาณ และทิพยจักษุ
อันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแลว
บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณ
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ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณเกิดขึ้น
ในสํานักของพระองค
ความพรอมเพรียงแหงพระพุทธเจาทั้ง
หลาย ผูเปนนาถะของโลก พระองคทรงแสดง
ดีแลว ขาแตพระมหามุนี อธิการเปนอันมาก
ของหมอมฉัน ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแก
พระองค
ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคพึง
ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของหมอมฉันเถิด ขา
แตพระมหาวีรเจา หมอมฉันสั่งสมบุญไวเพื่อ
ประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันงดเวน
อนาจารในสถานที่ไมควร แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อ
ประโยชนแกพระองคได
ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน
หมอมฉันเพื่อใหเปนภรรยาผูอื่นหลายพันโกฏิกัป
ก็เพื่อประโยชนแกพระองค หมอมฉันมิไดเสียใจ
ในเรือ่ งนั้นเลย
ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน
หมอมฉันเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกัป เพือ่ ประโยชนแกพระองค หมอมฉันมิไดเสียใจในเรื่อง
นั้นเลย
๑

๑. ม. วา ปุพพาน แปลวา พระองคทรงแสดงความพรอมเพรียงแหงพระโลกนาถเจา ผูมี
ในกาลกอนดีแลว
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ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน
หมอมฉันเพื่อประโยชน เปนอาหารพันโกฏิ
กัป หมอมฉันมิไดเสียใจในเรื่องนั้นเลย หมอม
ฉันบริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป
ประชุมชนจักทําการใหพนจากภัย ก็ยอม
สละชีวิตของหมอมฉันให ขาแตพระมหามุนี
หมอมฉันยอมไมเคยหวงเครื่องประดับและผา
นานาชนิดซึ่งอยูที่ตัว และภัณฑะคือตัวหญิง เพื่อ
ประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมหามุนีมหาวีรเจา ทรัพย
ขาวเปลือก ปจจัย เครื่องบริจาค บาน นิคม
ไรนา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี ภรรยา
มากมายนับไมถวน พระองคทรงบริจาคแลวเพื่อ
ประโยชนแกพระองค
(พระองคตรัสบอกหมอมฉันวา) เรายอม
ใหทานกะพวกยาจก เมื่อเราใหทานอันอุดม เรา
ยอมไมเห็นหมอมฉันเสียใจ
ขาแตพระมหาวีระ หมอมฉันยอมรับ
ทุกขมากมายหลายอยางจนนับไมถวน ในสงสาร
เปนอเนก เพื่อประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันไดรับสุข
ยอมอนุโมทนา และในคราวที่ไดรับทุกขก็ไม
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เสียใจ เปนผูยนิ ดีแลวในที่ทุกแหงเพื่อประโยชน
แกพระองค
ขาแตพระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรง
แสดงธรรมโดยบรรดาอันสมควร เสวยสุขและ
ทุกขแลว ไดบรรลุซึ่งพระโพธิญาณ
หมอมฉันไดรวมมาเปนมาก กับพระ
สัมพุทธเจาพระนามวาโคดม ผูเปนนายกของโลก
เปนเทพผูประเสริฐ พระองคก็ไดรวมมาเปนอัน
มาก กับพระสัมพุทธเจาพระองคอื่น ๆ ผูเปน
นาถะของโลก
ขาแตพระมหามุนี อธิการของหมอมฉัน
มีมากเพื่อประโยชนแกพระองค หมอนฉันเมื่อ
แสวงหาพุทธธรรมอยูก็ไดเปนบริจาริกาผูรับใช
ของพระองค
ในสี่อสงไขยแสนกัป พระมหาวีรเจา
พระนามวาทีปงกร ผูเปนนายกของโลก เสด็จ
อุบัติขึ้นแลว ประชาชนในปจจันตประเทศ มีใจ
ยินดีนิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกันแผวถาง
หนทางสําหรับเปนที่เสด็จพระพุทธดําเนิน
ณ กาลครั้งนั้น พระองคเปนพราหมณ
นามวาสุเมธ ตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคต
เจาผูทรงเห็นธรรมทั้งปวง
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หมอมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ เปน
หญิงสาวมีนามวาสุมิตตา เขาไปสูสมาคม ถือ
ดอกบัวไป ๘ กํา เพื่อบูชาพระศาสดา แตได
ถวายพระองคผูเปนฤาษีอุดม ในทามกลางประชุมชน
ครั้งนั้น หมอมฉันไดเห็นพระองคประกอบสุภกิจอยูนาน มีความกรุณา เมื่อฤาษีนั้น
เดินเลยไปแลว ยังดึงใจหมอมฉันใหนิยม จึงได
สําคัญวา ชีวิตของเรามีผล
ครั้งนั้น หมอนฉันเห็นความพยายามของ
พระองคนั้นมีผล จึงไดถวายดอกบัวแกพระองค
ผูเปนฤาษี ดวยบุญที่ทํามากอน แมจิตของ
หมอมฉันเลื่อมใสในพระสัมพุทธเจา
หมอมฉันยังมีจิตเลื่อมใสในพระองคผู
เปนฤาษีมีมนัสสูง มิไดเห็นสิ่งอื่นที่ควรถวาย
จึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษีพรอมดวย
กลาววา
ขาแตพระฤาษี ดอกบัว ๕ กํา จงมีแก
ทาน ดอกบัว ๓ กําจงมีแกดิฉัน ขาแตทาน
พระฤาษี ดอกบัวเหลานั้น จงมีเสมอกับดวยทาน
นัน้ เพื่อประโยชนแกโพธิญาณของทาน.
จบภาณวารที่ ๔
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สุเมธฤาษีรับดอกบัว แลวบูชาพระพุทธทีปงกร ผูแสวงหาคุณธรรมใหญ มีบริวารยศมาก
เสด็จดําเนินมาในทามกลางประชุมชน เพื่อประโยชนแกโพธิญาณ
พระมหามุนี มหาวีรเจาทีปงกรทอดพระเนตรเห็นสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูงแลว ทรงพยากรณ
ในทามกลางประชุมชน ขาแตพระมหามุนี ในกัป
อันประมาณมิไดแตกัปนี้ พระมหามุนที ีปงกรทรง
พยากรณกรรมของหมอมฉันอันเปนธรรมตรงวา
ดูกอนฤาษีผูใหญ อุบาสิกาผูนี้ จักเปน
ผูม ีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรมเสมอกัน ทํากุศล
รวมกัน เปนที่รักเพราะบุญกรรม เพื่อประโยชน
แกทาน นาดูนาชม นารักยิ่ง นาชอบใจ มีวาจา
ออนหวาน จักเปนธรรมทายาทผูมีฤทธิ์ของทาน
อุบาสิกานี้จักรักษากุศลธรรมทั้งหลาย
เหมือนพวกเจาของทรัพย รักษาทรัพยที่เก็บไวเอง
ในคลัง ฉะนั้น ประชาชนจะอนุเคราะหอุบาสิกา
ผูท ี่เปนที่รักของทานนั้น อุบาสิกานี้จักมีบารมี
เต็ม จักละกิเลสไดดังราชสีหละกรง แลวจักบรรลุ
โพธิญาณ.
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ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ พระ
พุทธเจาทรงพยากรณหมอมฉันดวยพระวาจาใด
หมอมฉันเมื่ออนุโมทนาพระวาจานั้น เปนผูทํา
กรณียกิจอยางนี้
หมอมฉันยังจิตใหเลื่อมใสในกุศลกรรม
ที่ไดทําไวแลวนั้น ไดเสวยผลในกําเนิดเทวดา
และมนุษยมากมาย ไดเสวยสุขและทุกขในเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย
ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉันเกิดใน
ศากยสกุล มีรูปสมบัติ มีโภคสมบัติ มียศ มีศีล
สมบูรณดว ยองคสมบัติทั้งปวง ไดรับสักการะ
อยางยิ่งในสกุลทั้งหลาย มีลาภ สรรเสริญและ
สักการะ พรั่งพรอมไปดวยโลกธรรม มีจิตไม
ประกอบดวยทุกข ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ
สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในกาลนั้นยโสธรานารีผูมีเพียง แสดง
อุปการะทัง้ ภายในพระราชฐานและแกพวกเจาใน
พระนคร มีอุปการะทั้งในยามสุขและยามทุกข
เปนผูบอกประโยชนใหและทําความอนุเคราะห
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแลวแก
พระพุทธเจาหารอยโกฏิ และพระพุทธเจาเการอย
โกฏิ ขาแตพระมหาราช ขอพระองคทรงสดับ
อธิการเปนอันมากของหมอมฉัน
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หมอมฉันยังมหาทานใหเปนรูป แกพระ
พุทธเจารอยสิบเอ็ดโกฏิ ซึง่ เปนนายกผูเลิศของ
โลก
ขาแตพระมหาราช...หมอมฉันยังมหาทานใหเปนรูปแกพระพุทธเจารอยยี่สิบโกฏิ และ
แกพระพุทธเจารอยสี่สิบโกฏิ...
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจารอยหกสิบโกฏิและแกพระพุทธเจารอยหา
สิบโกฏิ...
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป แกพระ
พุทธเจารอยหกสิบโกฏิ และแกพระพุทธเจารอย
เจ็ดสิบโกฏิ ...
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ
พุทธเจารอยแปดสิบโกฏิ และแกพระพุทธเจา
รอยเกาสิบโกฏิ...
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนรูปแกพระ
พุทธเจาแสนโกฏิ ซึ่งเปนนายกผูประเสริฐของ
โลก...
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ
พุทธเจาเกาพันโกฏิ และแกพระพุทธเจาอื่นอีก
ซึง่ เปนนายกของโลก...
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หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจาแสนโกฎิ และแกพระพุทธเจาแปดสิบหา
โกฏิ แกพระพุทธเจารอยแปดสิบหาโกฏิ แก
พระพุทธเจายี่สิบเจ็ดโกฏิ...
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระปจเจกพุทะเจาผูปราศจากราคะ มีแปดโกฏิเปน
ที่สุด...
ขาแตพระมหาราช....หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน
เปนพระพุทธสาวกมาก นับไมถวน
ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงทรง
ฟงอธิการเปนอันมากของหมอมฉัน หมอมฉันยัง
มหาทานใหเปนไปแลวแตพระพุทธเจาผูทรงประพฤติธรรมทั้งหลาย และพระอริยสงฆผูประพฤติ
ในสัทธรรม ในกาลทั้งปวง ดวยประการอยาง
นี้
บุคคลผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา ควรประพฤติธรรมให
เปนสุจริต ไมควรประพฤติธรรมใหเปนทุจริต
เพราะบุคคลผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขทั้งใน
โลกนี้และโลกหนา.
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หมอมฉันเปนหนายในสงสาร จึงออกบวช
พรอมดวยบริวารชนพันหนึ่ง ครั้นบวชแลวก็หมด
กังวล
ละอาคารสถานแลวออกบวช ยังไมทันถึง
ครึ่งเดือนก็ไดบรรลุจตุราริยสัจ คนเปนอันมากนํา
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชปจจัยเขามา
ถวาย เหมือนลูกคลื่นในทะเล
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว .. . คําสอน
พระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว
หมอมฉันไดรับทุกขวิบัติมากอยาง และ
สุขสมบัตมิ ากอยางเชนนี้ ถึงพรอมแลวซึ่งความ
เปนผูบริสุทธิ์ สมบูรณดวยคุณทั้งปวง
บุคคลผูถวายตนของตนแกพระพุทธเจา
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพื่อประโยชนแกบุญ
ก็ยอมพรั่งพรอมไปดวยสหาย ลุถึงนิพพานบทอัน
เปนอสังขตะ
กรรมทั้งปวงสวนอดีต ปจจุบนั และ
อนาคต ของหมอมฉันหมดสิ้นไปแลว ขาแต
พระองคผูมีพระจักษุ หมอมฉันขอถวายบังคม
พระยุคลบาท.
ทราบวา ทานพระยโสธราภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้นเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้แล.
จบยโสธราเถรีอปทาน
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ทสสหัสสเถรีอปทานที่ ๙ (๒๙)
วาดวยบุพจริยาของพระเถรี ๑๐,๐๐๐ รูป
[๑๖๙] ในสี่อสงไขยแสนกัป พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวาทีปงกร
เสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว พระพุทธทีปงกรมหาวีรเจาผู
เปนนายกชั้นพิเศษ ทรงพยากรณวา สุเมธบัณฑิต
กับนางสุมติ ตามีสุขและทุกขรวมกัน
เมื่อเสด็จเที่ยวทรงดูโลกกับทั้งเทวโลก
เสด็จเขามาสูสมาคมแหงหมอมฉันทั้งหลาย ใน
การทรงพยากรณสุเมธบัณฑิตและนางสุมิตตานั้น
สุเมธบัณฑิตยอมเปนใหญกวาชนทั้งปวง
ในสมาคมอนาคตแหงหมอมฉันทั้งหลาย ภรรยา
ทั้งหมด กลาววาจาเปนที่รักเปนที่พอใจแหงทาน
ขาแตพระมหามุนี ทาน ศีลทั้งปวงและ
ภาวนาที่บาํ เพ็ญดีแลว ทานทั้งปวงนี้ คือ ของ
หอม ดอกไม เครื่องลูบไล ประทีป และทาน
วัตถุอันสําเร็จดวยรัตนะ หมอมฉันทั้งหลายบริจาค
แลวตลอดกาลนาน.
ขาแตพระมหามุนีฐานะอยางใดอยางหนึ่ง
หมอมฉันทั้งหลายปรารภไวแลว ทานทั้งปวง
พวกหมอมฉันบริจาคแลว
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ขาแตพระมหามุนี กุศลกรรมอยางอื่น
และวัตถุเครื่องบริโภคเปนของมนุษย หมอมฉัน
ทั้งหลายทําไวแลว หมอมฉันทั้งหลายบริจาคทาน
ทั้งปวงในพระมหามุนีตลอดกาลนาน
บุญเปนมากหมอมทั้งหลายทําแลว
ในสงสารมีชาติเปนอเนก หมอมฉันทั้งหลายได
เสวยความเปนอิสระ ทองเที่ยวไปในภพนอยภพ
ใหญ.
ในภพนี้จึงเปนภพหลัง หมอมฉันเกิด
แลวในนิเวศนแหงพระศากยบุตร พวกสตรีเกิด
แลวในสกุลตาง ๆ งดงามดังนางฟา มีวรรณะ
เปนที่ชอบใจ หมอมฉันทั้งหลายมีลาภเปนอยาง
เลิศ ถึงยศแลวไดรับบูชาสักการะแตชนทั้งปวง
หมอมฉันทั้งหลายไดขาวน้ําและอาหาร ประชุมชน
นับถือเสมอไป
ละอาคารสถานแลวออกบวชยังไมทันถึง
ครึง่ เดือนก็ไดถึงแลวซึ่งความดับทุกขทั้งหมดดวย
กัน หมอมฉันทั้งหลายไดขาว น้ํา ผา เสนาสนะ
และสรรพปจจัยที่พวกทายกทายิกานําเขามา
สักการะบูชาเสมอไป
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หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว
.... คําสอนของพระพุทธเจา หมอมฉันทั้งหลาย
ทําเสร็จแลว.
ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหมื่นมีพระยโสธราเถรีเปนประธาน ไดกลาว
คาถาเหลานี้ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้แล.
จบทสสหัสสเถรีอปทาน
อัฏฐารสหัสสเถรีอปทานที่ ๑๐ (๓๐)
วาดวยบุพจริยาของพระเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป
[๑๗๐] ภิกษุณีที่มีสมภพในศากิยสกุล
๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรีเปนประธาน เขาเฝา
พระสัมพุทธเจา ภิกษุณีทั้ง ๑๘,๐๐๐ ลวนแตผูมี
ฤทธิ์ ถวายบังคมพระยุคลบาทแหงพระมุนี ได
กราบทูลตามกําลังวา
ขาแตพระมหามุนีผูนายก หมอมฉัน
ทั้งหลายมีชาติ ชรา พยาธิและมรณะสิ้นแลว
ยอมถึงอมตบทอันสงบ ไมมีอาสวะ ขาแตพระ
มหามุนีผูเปนนายกชั้นพิเศษ ประชาชนยอมรู
ความผิด คือ ความพลั้งพลาดที่มีในกอนของ
หมอมฉันทั้งปวง ขอพระองคโปรดประทานอภัย
โทษแกหมอมฉันทั้งหลายเถิด.
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พระบรมศาสดาตรัสวา
ทานทั้งหลายเปนผูปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของเรา จงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของ
บริษทั ทั้งมวลเถิด.
ขาแตพระมหาวีรเจา พระยโสธราเถรี
ผูเปนปชาบดีแหงพระองค เมื่อยังดํารงอยูใน
อาคารวิสัย เปนที่พอพระทัย นารัก นาชมทุกอยาง
เปนหัวหนาแหงสตรี ๑๖๙,๐๐๐ ขาแตพระองคผูมี
ความเพียร หมอมฉันทั้งหลายนั้นเปนใหญกวา
ทั้งสิ้น สมบูรณดวยรูปสมบัติและอาจารสมบัติ ดํารงอยูในความเจริญ มีวาจาเปนที่รัก
สตรีทั้งปวงยอมเคารพเหมือนพวกมนุษยเคารพ
เทวดาฉะนั้น
สตรีที่มีสมภพในศากิยวงศ ๑๘,๐๐๐ มี
พระยโสธราเถรีเปนประมุขเปนใหญ.
ขาแตพระมหามุนี พระยโสธราเถรีมีรูป
ลวงรูปในกามธาตุ ดํารงอยูในรูปธาตุ สตรีหนึ่ง
พันมิไดมีคนไหนมีรูปเหมือนพระเถรีนั้น
ทานพระยโสธราเถรีจงถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจาแสดงฤทธิ์ถวายเถิด ภิกษุณมี พี ระยโส
ธราเถรีเปนตนนั้นแสดงฤทธิ์ชนิดตาง ๆ เปนอัน
มาก
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แสดงเปนนกมีกายเทาภูเขาจักรวาล
แสดงศีรษะเทาอุตตรกุรุทวีป แสดงปกสองขาง
เทาทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเทากับชมพูทวีป
เปลงเสียงดังกังวานไพเราะ มีขนหาง
เปนพวง มีกลีบสีตาง ๆ มีนัยนตาเทาดวงจันทร
ดวงอาทิตย มีหงอนเทาภูเขาเมรุ
มีหนาเทาภูเขาจักรวาล ถอนเอาตนหวา
พรอมทั้งราก ทําเปนพัดเดินเขามาถวายบังคม
พระโลกมายา แสดงเปนเพศชางเพศมา ภูเขา
ทะเล ดวงจันทร ดวงอาทิตยเขาเมรุและเพศ
ทาวสักกเทวราช.
ขาแตพระวีรเจาผูมีพระจักษุ เปนนายก
ของนรชน พระยโสธาเถรีและหมอมฉันทั้งหลาย
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท เปนผูสําเร็จแลวดวย
กุศลกรรมที่อบรมมานานเพื่อพระองค
ขาแตพระมหามุนีหมอมฉันทั้งหลายเปน
ผูม ีความชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสต
ธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูป ุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะ
ทั้งปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอกี
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลาย
มีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณเกิดขึ้น
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แลวในสํานักของพระองค หมอมฉันทั้งหลาย
แสดงความพรอมเพรียงแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย
ผูเปนนายกของโลก.
ขาแตพระมหามุนี อธิการเปนอันมาก
ของหมอมฉันทั้งหลาย ยอมเปนประโยชนแก
พระองค
ขอพระองคทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกา
ของหมอมฉันทั้งหลายเถิด ขาแตพระมหาวีรเจา
หมอมฉันทั้งหลายสั่งสมบุญ ก็เพื่อประโยชนแก
พระองค
หมอมฉันทัง้ หลายงดเวนอนาจารในสถาน
ที่ไมควร แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชนแก
พระองค
ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน
หมอมฉันทั้งหลาย เพื่อตองการใหเปนภรรยาของ
ผูอ ื่นหลายพันโกฏิกัป เพือ่ ประโยชนแกพระองค
หมอมฉันทั้งหลายมิไดเสียใจ.
ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน
หมอมฉันทั้งหลายเพื่ออุปการะผูอื่นหลายพันโกฏิ
กัป เพื่อประโยชนแกพระองค หมอมฉันทั้งหลาย
มิไดเสียใจในเรื่องนี้เลย
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ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน
หมอมฉันทั้งหลาย เพื่อประโยชนเปนอาหารหลาย
พันโกฏิกัป เพือ่ ประโยชนแกพระองค หมอมฉัน
ทั้งหลาย มิไดเสียใจในเรื่องนี้เลย
หมอมฉันทั้งหลายยอมสละชีวิตทําความ
พนภัยแกพระองคหลายพันโกฏิกัป.
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลาย
ไมเคยหวงเครื่องประดับ และผามาชนิดซึ่งอยู
ที่ตัว และภัณฑะคือตัวหญิงเพื่อประโยชนแก
พระองค
ขาแตพระมหามุนีมหาวีรเจา ทรัพย
ขาวเปลือก ปจจัยเครื่องบริจาค บาน นิคม
ที่นา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี ภรรยา
มานับไมถวน พระองคทรงบริจาคแลว เพื่อ
ประโยชนแกพระองค
พระองคตรัสบอกหมอมฉันทั้งหลายวา
เราทั้งหลายจักใหทานกะพวกยาจก เมือ่ เราใหทาน
อันอุดม เราทัง้ หลายก็ไมเห็นความเสียใจกัน.
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลาย
ยอมรับทุกขมากมายหลายอยางนับไมถวน ใน
สงสารเปนอเนก เพื่อประโยชนแตพระองค
หมอมฉันทั้งหลายไดรับความสุข ยอม
อนุโมทนา และในคราวไดรับทุกขกไ็ มเสียใจ
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เปนผูยินดีแลวในที่ทุกแหง เพื่อประโยชนแก
พระองค
ขาแตพระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรง
แสดงธรรมโดยบรรดาอันสมควรเสวยสุขทุกขแลว
ไดบรรลุซึ่งโพธิญาณ
หมอมฉันทั้งหลายไดรวมกับพระสัมพุทธ
เจาพระนามวาโคดม ผูเปนนายกของโลก เปน
เทพผูประเสริฐ มาเปนอันมาก พระองคก็ได
รวมกับพระสัมพุทธเจาพระองคอื่น ๆ ผูเปนนาถะ
ของโลกมาเปนอันมาก
ขาแตพระมหาวีรเจา อธิการของหมอม
ฉันทั้งหลายมีมากเพื่อประโยชนแกพระองค เมื่อ
พระองคทรงแสวงหาพุทธรรมอยู หมอนฉันทั้งหลายก็ยอมเปนบริจาริการับใชพระองค
ในสี่อสงไขยแสนกัป พระพุทธเจาพระ
นามวาทีปงกร เปนพระมหาวีระ เปนนายกของ
โลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ประชาชนในปจจันตประเทศมีใจยินดี
นิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกันแผวถางหนทาง
เปนที่เสด็จพระพุทธดําเนิน
กาลครั้งนั้น พระองคเปนพราหมณ
นามวาสุเมธ ตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจา
ผูท รงเห็นธรรมทั้งปวง
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คราวนั้น หมอมฉันทุกคนมีสมภพใหญ
สกุลพราหมณ ถือดอกบัวเปนอันมากนําไปสู
สมาคม
สมัยนั้น พระพุทธเจาทีปงกรผูมีบริวาร
ยศมาก เปนพระมหาวีระ ทรงพยากรณสุเมธฤาษี
ผูมมี นัสสูง เมื่อพระพุทธทีปงกรกําลังทรงประกาศ
กรรมาของสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง แผนดินหวั่นไหว
สะเทื้อนสะทานไปในโลกพรอมทั้งเทวโลก
พวกเทพกัญญา มนุษย และหมอมฉัน
ทั้งหลายกับเทวดา พากันบูชาพระองคผูเปน
สุเมธาฤาษีดวยสิ่งของสิ่งของที่ควรบูชาตาง ๆ แลวก็
ปรารถนา
พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ทรง
พยากรณแกเขาเหลานัน้ วา ในวันนี้ ชนเหลาใด
มีความปรารถนา ชนเหลานั้นจักมีในที่เฉพาะหนา
ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้
พระพุทธองคเจาทรงพยากรณหมอมฉัน
ทั้งหลาย ดวยพระวาจาใด หมอมฉันทั้งหลาย
เมื่ออนุโมทนาวาจานั้น เปนผูทํากรณียกิจ
อยางนี้.
หมอมฉันทั้งหลายยังจิตใจใหเลื่อมใสใน
กุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้น จึงไดเสวยสมบัติใน
กําเนิดเทวดาและมนุษยนับไมถวน ครั้นไดเสวย
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สุขและทุกขในเทวดาและมนุษย ในภพนี้
ซึ่งเปนภพหลัง จึงมาเกิดในศากิยสกุล
มีรูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศและศีล
สมบูรณดว ยองคสมบัติทั้งปวง ไดรับสักการะ
อยางยิ่งในสกุลทั้งหลาย
มีลาภ สรรเสริญ และสักการะ พรั่ง
พรอมไปดวยโลกธรรม มีจิตไมประกอบดวยทุกข
ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ สมจริงตามดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ในกาลนั้น ยโสธรานารี แสดงอุปการะ
ทั้งในภายในราชฐานและแกพวกเจาในพระนคร
มีอุปการะทั้งในยามสุขและในยามทุกข
เปนผูบอกประโยชนให และทําความอนุเคราะห
แกเหลานารี ควรประพฤติธรรมใหเปนสุจริต
ไมควรประพฤติธรรมใหเปนทุจริต เพราะวา
บุคคลผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหนา.
หมอมฉันทั้งหลายละอาคารสถานออกบวช
ยังไมทันถึงครึ่งเดือนก็บรรลุจตุราริยสัจ คนเปน
อันมากนําจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช
ปจจัยมาถวาย เหมือนลูกคลื่นในทะเล
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หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว
. . . คําสอนของพระพุทธเจา หมอมฉันทั้งหลาย
ไดทําเสร็จแลว หมอมฉันทั้งหลายไดทุกขวิบัติ
มากอยาง และสุขสมบัติก็มากอยางเชนนี้ ถึง
พรอมแลวซึง่ ความเปนผูบริสุทธิ์ สมบูรณดวย
คุณทั้งปวง
บุคคลผูถวายตนของตนแกพระพุทธเจา
ผูแ สวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพื่อประโยชนแกบุญ
ก็ยอมพรั่งพรอมไปดวยสหาย ลุถึงนิพพานบทอัน
เปนอสังขตะ
ธรรมทั้งปวงสวนอดีตปจจุบันและอนาคต
ของหมอมฉันทั้งหลายหมดสิ้นไปแลว ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ หมอมฉันทั้งหลายขอถวายบังคม
พระยุคลบาท
พระพุทธเจาตรัสวา
เมื่อเธอทั้งหลายบอกลาเพื่อจะนิพพาน
เราจะกลาวอะไรใหยิ่งกะเธอทั้งหลายเลา บุคคล
ผูมีโทษอันปจจัยปรุงแตงสงบแลว ก็ลถุ ึงอมตบท
แลว.
ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหมื่นแปดพันมีพระยโสธราเถรีเปนหัวหนา ได
กลาวคาถาเหลานั้นในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้
แล.
จบอัฏฐารสสหัสสเถรีอปทาน
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รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุณฑลเกสีเถรีอปทาน ๒. กิสาโคตมีเถรีอปทาน ๓. ธรรมทินนาเถรีอปทาน ๔. สกุลาเถรีอปทาน ๕. นันทาเถรีอปทาน ๖. โสณาเถรีอปทาน ๗. ภัททกาปลานีเถรีอปทาน ๘. ยโสธราเถรีอปทาน ๙. ทสสหัสสเถรีอปทาน ๑๐. อัฏฐารสสหัสสเถรีอปทาน
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๔๗๘ คาถา.
จบกุณฑลเกสวรรคที่ ๓
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ขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔
อัฏฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีอปทานที่ ๑ (๓๑)
วาดวยบุพจริยาของพระขัตติยกัญญาเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป
[๑๗๑] ขาแตพระมหามุนี หมอมฉัน
ทั้งหลายมีภพทั้งปวงสิ้นไปแลว ปลดเปลื้องที่ตอ
แหงภพแลว มิไดมีอาสวะทั้งปวงเลย
ขอกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี
หมอมฉันทั้งหลาย มีกุศลกรรมเกาทุกอยาง
บําเพ็ญไวดีแลว วัตถุเครื่องบริโภคก็ใหแลวเพื่อ
ประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลาย
บําเพ็ญกุศลกรรม ถวายเครื่องบริโภคแกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้ง
หลายเพื่อประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายมี
กรรมอยางสูงและอยางต่ําบําเพ็ญดีแลว แกภิกษุ
ทั้งหลาย มีกรรมเกาทั้งสวนสูงทั้งสวนต่ําทําไว
แลว
หมอมฉันทั้งหลาย อันกรรมเดิมที่เปน
กุศลนั้นนัน่ แหละเตือนแลว เปนผูพ รั่งพรอมไป
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ดวยกุศลกรรม ลวงวิบัติของมนุษยแลว มาเกิด
ในสกุลกษัตริย
เพราะหมอมฉันทั้งหลายรวมกอสราง
กรรมโดยชาติรวมกัน จึงไดมาเกิดมีสมภพใน
ตระกูลกษัตริยร วมกัน ในภพหลัง
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลาย
เปนผูมีรูปสมบัติ มีโภคสมบัติ มีลาภสักการะ
อันมหาชนบูชาแลว ณ ภายในบุรี เหมือนนันทวัน
ของทวยเทพ หมอมฉันทั้งหลายเบื่อหนายรวมกัน
ออกบวชเปนภิกษุณี มีอุปทานอยูสองสามวัน
บรรลุถึงความดับทุกขทั้งหมดดวยกัน
หมอมฉันทั้งหลาย อันชนเปนอันมาก
นําจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชปจจัยเขามา
สักการะบูชาแลว
หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว
คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉันทั้งหลายได
ทําเสร็จแลว.
ทราบวา ภิกษุณีผูเคยเปนขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ มีพระยสวดีเถรีเปน
หัวหนาไดกลาวคาถาเหลานั้นเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอัฏฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีอปทาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 667

จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีอปทานที่ ๒ (๓๒)
วาดวยบุพจริยาของพระพราหมณกัญญาเถรี ๑๘,๐๐๐ รูป
[๑๗๒] ขาแตพระมุนี หมอมฉันทั้งหลายมีสมภพในสกุลพราหมณจํานวน ๘๔,๐๐๐
มีมือและเทาละเอียดออน เกิดในบุรีของ
พระองค
ขาแตพระมหามุนี หญิงที่เกิดในสกุล
พอคา และสกุลศูทร เปนเทวดา นาค กินนร
และที่อยูใ นทวีปทั้งสี่มีมาก เกิดในบุรีของ
พระองค
หญิงบางพวกบวชแลว มีความเห็นธรรม
ทั้งปวงก็มมี าก พวกเทวดา กินนร นาค จัก
ตรัสรูใ นอนาคต
ชนทั้งหลายไดเสวยเกียรติยศทั้งปวง มั่ง
คั่งดวยสรรพสมบัติไดความเลื่อมใสในพระองค
จักตรัสรูใ นอนาคต
ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ สวน
หมอมฉันทั้งหลายเกิดในสกุลพราหมณ เปนธิดา
ของพราหมณ เปนผูมโี ชคดี ขอถวายบังคม
พระยุคลบาท
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หมอมฉันทั้งหลายกําจักภพทั้งหมดแลว
ถอนตัณหาอันเปนรากเหงาขึ้นแลว ตัดอนุสัยขาด
แลว ทําลายสังขารคือบุญหมดแลว
หมอมฉันทั้งปวงมีสมาธิเปนโคจรชํานาญ
ในสมาบัติ จักอยูฌานและความยินดีในธรรม
ทุกเมื่อ
ขาแตพระองคผูนายก หมอมฉันทั้ง
หลาย ยังตัณหาที่นําไปสูภพ อวิชชา และแม
สังขารใหสิ้นไปแลว บรรลุถงึ บทที่แสนยากจะ
ไดเห็นแลว ทราบอยู.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
ทานทั้งปวงมีอุปการะแกเราผูเดินทางไกล
ตลอดกาลนานมา จงตัดความสงสัยของบริษทั สี่
แลวจึงนิพพานเถิด.
พระเถรีเหลานั้นถวายบังคมพระยุคลบาท
ของพระมุนีแลว แสดงฤทธิ์ตาง ๆ บางพวกแสดง
แสงสวาง บวงพวกแสดงความมืด
บางพวกแสดงเปนดวงจันทร ดวงอาทิตย
บางพวกแสดงทะเล พรอมดวยปลา บางพวก
แสดงเขาสิเนรุ บางพวกแสดงเขาสัตตบริภัณฑ
บางพวกแสดงตนปาริฉัตตกะ
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บางพวกแสดงภพดาวดึงส บางพวก
แสดงภพยามาดวยฤทธิ์ บางพวกแสดงเปนเทวดา
ชั้นดุสิต บางพวกแสดงเปนเทวดาชั้นนิมมานรดี
บางพวกแสดงเปนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีมี
อิสระมาก
บางพวกแสดงเปนพรหม บางพวกแสดง
ที่จงกรมอันควรแกคามาก บางพวกนิรมิตเพศเปน
พรหมแสดงสุญญตธรรม.
พระเถรีทั้งปวงครั้นแสดงฤทธิ์มีชนิด
ตาง ๆ แลวกันแสดงกําลังถวายพระศาสดา ครั้น
แลว ก็ถวายบังคมพระยุคลบาท
กราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี หมอมฉัน
ทั้งหลายเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ มีความ
ชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริญาณ
รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมด
จดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้ ภพ
ใหมมิไดมอี ีก
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันทั้งหลาย
มีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ
เกิดขึ้นแลวในสํานักของพระองค
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ความสมาคมกับพระพุทธเจาทั้งหลายผู
เปนนายกของโลก พระองคทรงแสดงแลว ขา
แตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลายมีอธิการเปน
อันมาก เพื่อประโยชนแกพระองค
ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคจง
ทรงระลึกถึงกุศลกรรมกอนของหมอมฉันทั้งหลาย
หมอมฉันทั้งหลายกอสรางบุญ เพื่อประโยชน
แกพระองค.
ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระมหามุนีพระนามวาปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระ
นครหังสวดีเปนที่อยูอาศัยแหงสกุลของพระสัมพุทธเจา
มีแมน้ําคงคาไหลผานทางประตูพระนคร
หังสวดี ในกาลทั้งปวง ภิกษุทั้งหลายเดือดรอน
เพราะแมน้ํา ไปไหนไมได.
น้ําเต็มเปยมวันหนึ่งบาง สองวันบาง
สามวันบาง สัปดาหหนึ่งบาง เดือนหนึง่ บาง
สี่เดือนบาง ภิกษุเหลานั้นจึงไปไมได
ครั้งนั้น รัฐบุรุษผุหนึ่งมีนามวาชัชชิยะ
มีทรัพยเปนแกนสารสําหรับมนุษย เห็นภิกษุ
ทั้งหลายประสงคจะขามฝง ไดใหนายชางจัดสราง
สะพานที่ฝงนี้แหงแมน้ําคงคา
๑

๑. ม.ย. ชฏิละ
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ครั้งนั้น ประชาชนใหนายชางสราง
สะพานที่แมน้ําคงคาดวยทรัพยหลายแสน และ
รัฐบุรุษนั้น ไดใหนายชางสรางวิหารที่ฝงโนน
ถวายแกสงฆ
สตรี บุรุษ สกุลสูงและต่ําเหลานั้น
ไดสรางสะพานและวิหารใหมีสวนเทากันกับของ
รัฐบุรุษนั้น
หมอมฉันทั้งหลายและมนุษยเหลาอื่น
ในพระนครและในชนบท จิตเลื่อมใส ยอม
เปนธรรมทายาทแหงพระพุทธเจาพระองคนั้น
สตรี บุรุษ กุมารและกุมารีมากดวยกัน
ตางก็ขนเอาทรายมาเกลี่ยลงที่สะพานและวิหาร
กวาดถนนแลวยกตนกลวย หมอมีนา้ํ
เต็ม และธงขึน้ จัดธูป จุรณและดอกไมเปน
สักการะแดพระศาสดา
ครั้นสรางสะพานและวิหารแลว นิมนต
พระพุทธเจาถวายมหาทานแลวปรารถนาความ
ตรัสรู
พระมหามุนปี ทุมุตตระมหาวีรเจา ผูเปน
ที่เคารพแหงสรรพสัตว ทรงทําอนุโมทนาแลว
ตรัสพยากรณวา
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เมื่อแสนกัปลวงไปแลว จักถึงภัทรกัป
บุรุษนี้ไดความสุขในภพนอยภพใหญแลว จัก
บรรลุโพธิญาณ
บุรุษและสตรีที่ทําหัตถกรรมทั้งหมด จัก
เกิดรวมกันในอนาคตกาล
ดวยวิบางแหงกรรมนั้นและดวยการตั้ง
เจตนจํานงไว ประชาชนเหลานั้นเกิดในเทวโลก
แลว เปนบริจาริกาแหงพระองค
เสวยทิพยสุขและมนุษยสุขมากมาย
ทองเทีย่ วไปในภพนอยภพใหญตลอดกาลนาน ใน
กัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ หมอมฉันทั้งหลาย
มีกุศลกรรมทําอันดีแลว เมื่อเกิดเปนมนุษยยอ ม
เกิดในความเปนมนุษยสุขุมาลชาติ เมื่อเกิดเปน
เทาวดายอมเกิดในความเปนเทวดาผูประเสริฐ
ยอมไดรูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศ ความ
สรรเสริญและความสุข ความเปนที่รัก ซึ่งเปน
ผลที่ปรารถนาทั้งปวงเนือง ๆ อันถึงพรอมเพราะ
กรรมทีต่ นกระทํามาดีแลว.
ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉันทั้ง
หลายเกิดในสกุลพราหมณ มีมือและเทาละเอียด
ออน และไดมาในพระนิเวศนแหงพระศากยบุตร
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ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันทั้งหลาย
ยอมไมเห็นแผนดินที่เขาไมตกแตง แตไมเห็น
ภาคพื้นที่เปนทางเดินลื่น แมตลอดกาลทั้งปวง
เมื่อหมอมฉันทั้งหลายอยูในอาคารสถาน
ประชุมชนก็นําสักการะทุกอยางมาใหตลอดกาลกอน
ทั้งปวง เพราะผลแหงกุศลกรรมในกาลกอน
หมอมฉันทั้งหลายละอาคารสถานแลว
บวชเปนภิกษุณี ขามพนทางสงสารไดแลว บัดนี้
ภพใหมมิไดมีอีก
พวกทายกทายิกาหลายพันแตที่นั้น ๆ
นําจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชปจจัยมา
ใหเสมอไป
หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว
. . .คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉันทั้งหลายได
ทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภิกษุณีบุตรีพราหมณ ๘๔,๐๐๐ ไดกลาวคาถาเหลานี้
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้แล.
จบจตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีอปทาน
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อุปปลทายิกาเถรีอปทานที่ ๓ (๓๓)
วาดวยบุพจริยาของพระอปปลทายิการเถรี
[๑๗๓] พระเถรีกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
มีกษัตริยองคหนึ่งพระนามวาอรุณ ครอง
ราชสมบัตใิ นพระนครอรุณวดี หมอมฉันเปน
มเหสีของทาวเธอ บอกบุคคลบางคนวา หมอม
ฉันนั่งอยูใ นที่ลับคิดอยางนี้วา กุศลที่เราจะเอาไป
ที่เราทําไวไมมีเลย
เราจะตองไปสูนรกอันมีความเรารอนมาก
ทั้งเผ็ดรอนรายแรงแสนทารุณเปนแน ในเรื่องนี้
เราไมมีความสงสัยเลย
ครั้นหมอมฉันคิดอยางนี้แลว ยังใจให
ราเริงเขาไปเฝาพระราชสวามีแลว กราบทูลวา
ขาแตพระขัตติยาธิยาบดีผูประเสริฐ หมอม
ฉันเปนสตรี ไมเคยเปนบุรุษ ขอพระองคได
โปรดประทานสมณะองคหนึ่งแกหมอมฉันเถิด
หมอมฉันจักนิมนตทานใหฉัน
ครั้งนั้นพระราชาไดประทานสมณะองค
หนึ่งผูอบราอินทรียแลวแกหมอมฉัน หมอมฉัน
มีใจยินดีรบั บาตรของทานมาแลว เอาภัตตาหาร
อยางประณีตใสจนเต็ม
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ครั้นแลวไดถวายผาผืนใหญใหทานครอง
แลวไดถวายบาตรนั้นพรอมดวยดอกไมมีกลิน่ หอม
และน้ํามันเครื่องไลทาอยางดี.
ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้น และ
ดวยการตั้งเจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกาย
มนุษยแลว ไดไปภพดาวดึงส
ไดครองตําแหนงพระมเหสีแหงเทวราช
หนึ่งพันชาติ ไดครองตําแหนงพระมเหสีแหง
พระเจาจักรพรรดิหนึ่งพันชาติ
และครองตําแหนงพระมเหสีแหงพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยจะคณานับชาติมิได
ทั้งไดศุภผลอื่นมีอยางตาง ๆ มากมายซึ่งเปนผล
กรรมแหงบิณฑบาตในคราวนั้น
หมอมฉันมีสีกายเหมือนดอกบัว เปน
หญิงมีรูปงาม นาดู นาชม ถึงพรอมดวยองคสมบัตทิ ั้งปวงเปนอภิชาติสตรี ทรงไวซึ่งความ
เปลงปลั่ง
ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉันเกิด
ในศากิยสกุล เปนธิดาแหงพระเจาสุทโธทนมหาราช เปนหัวหนาแหงนารีหนึ่งพัน
เบือ่ หนายในอาคารสถาน จึงออกบวช
เปนภิกษุณีถึงราตรีที่ ๗ ก็ไดบรรลุจตุราริยสัจ
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หมอมฉันไมสามารถจะประมาณจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปจจัย ที่ทายก
ทายิกานํามาถวายไว นี้เปนผลแหงบิณฑบาต.
ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองค
พึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมครั้งกอนของหมอมฉัน
หมอมฉันสละวัตถุทานเปนอันมากเพื่อประโยชน
แกพระองค
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ หมอมฉันไดถวาย
ทานใดในครั้งนั้น ดวยผลแหงทานนั้น หมอมฉัน
ไมรูสึกทุคติเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน
หมอมฉันรูจักคติสอง คือ เทาวดาหรือ
มนุษย มิไดรูจักคติอื่นเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน
รูจกั แตสกุลสูงซึ่งเปนสกุลมหาศาลมี
ทรัพยมาก มิไดรูจกั สกุลอื่นเลย นี้เปนผลแหง
บิณฑบาตทาน.
หมอมฉันทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ
อันกุศลมูลตักเตือนแลวยอมไมเห็นสิ่งที่ไมพอใจ
เลย นี้เปนผลแหงโสมนัส
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมี
ความชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ
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ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน
หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้
ภพใหมมิไดมีอีก
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณ
ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณเกิดขึ้น
แลวในสํานักของพระองค
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอุปปลทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้เฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้แล.
จบอุปปลทายิกาเถรีอปทาน
สิงคาลมาตาเถรีอปทานที่ ๔ (๓๕)
วาดวยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี
[๑๗๔] ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้
พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก พระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงรูจบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้นดิฉันเกิดในสกุลอํามาตยที่รุงเรือง
ดวยรัตนะตาง ๆ เปนตระกูลมั่งคั่ง เจริญ มีทรัพย
มาก ในพระนครหังสวดี
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ดิฉันมีมหาชนเปนบริวารไปกับบิดา ได
ฟงธรรมของพระพุทธเจาแลวออกบวชเปนภิกษุณี
ครั้นบวชแลว เวนบาปกรรมทั้งหลาย
ละวจีทุจริต ชําระอาชีวะบริสุทธิ์ มีความเลื่อมใส
เพราะเคารพมากในพระพุทธเจา พระธรรม และ
พระสงฆ ขวนขวายในการฟงธรรม มีความ
ปรารถนาเห็นพระพุทธเจา
ในครั้งนั้น ดิฉันไดฟงภิกษุณีองคหนึ่ง
ซึง่ เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย ฝายสัทธาธิมุตติ
จงปรารถนาตําแหนงนั้น แลวไดบําเพ็ญไตรสิกขา.
ครั้งนัน้ พระสุคตเจาผูมีพระอัธยาศัย
ประกอบดวยกรุณา ตรัสกะดิฉันวาบุคคลผูมี
ศรัทธาไมหวั่นไหว ตั้งมั่นดีในพระตถาคต มีศีล
งามที่พระอริยะรักใครสรรเสริญ มีความเลื่อมใส
ในพระสงฆ มีความเห็นตรง
นักปราชญเรียกผูนั้นวา เปนผูไมขัดสน
ชีวติ ของผูนั้นไมเปนหมัน เพราะฉะนั้น บุคคล
ผูม ีปญญา เมื่อระลึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย พึงหมั่นประกอบศรัทธา ศีล ความ
เลือ่ มใสและความเห็นธรรม
ดิฉันไดฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว มี
ความเบิกบานใจ ไดทูลถามถึงความปรารถนาของ
ดิฉัน.
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ครั้งนั้น พระสุคตเจาผูนําชั้นพิเศษ ผูมี
ปญญาไมทราบ มีพระคุณนับไมถวนทรงพยากรณ
วา ทานเลื่อมใสในพระพุทธเจา มีธรรมงาม จัก
ไดตําแหนงนั้นที่ทานปรารถนาดีแลว
ในกัปที่หนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวาโคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
ทานจักไดเปนธรรมทายาทแหงพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต
เปนมารดาแหงสิงคาลมาณพ จักไดเปนสาวิกา
ของพระศาสดา.
ครั้งนั้น ดิฉันไดฟงพระพุทธพยากรณ
นัน้ แลว มีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา
บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก ดวยความ
ปฏิบัติทั้งหลาย จนสิ้นชีวติ
ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวนั้นและดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว
ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
ในภพหลังครั้งนี้ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี
มีความเจริญ สั่งสมรัตนะไวมาก ในพระนคร
ราชคฤหอันอุดม
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บุตรของดิฉันชื่อสิงคาลมาณพ ยินดีใน
ทางผิด แลนไปสูทิฐิอันรกชัฏ มีการบูชาทิศเปน
เบือ้ งหนา ยอมไหวทิศตาง ๆ
พระพุทธเจาผูนําชั้นพิเศษ เสด็จเขาไปสู
พระนครราชคฤห เพื่อทรงรับบิณฑบาต ทอด
พระเนตรเห็นบุตรของดิฉนั แลว ประทับยืนอยูที่
หนทางตรัสแสดงธรรมแกบุตรของดิฉัน แตเขา
ยังมีความเห็นผิดอยูอยางเต็ม ธรรมาภิสมัยไดมี
แกบุรุษและสตรี ๒ โกฏิ
ครั้งนั้นดิฉันไปในที่ประชุมนั้นไดฟงสุคต
ภาษิตแลว ไดบรรลุโสดาปตติผลแลวออกบวช
เปนภิกษุณี
ดิฉนั ผูปรารถนาเห็นพระพุทธเจา เจริญ
พุทธานุสสติอยูไมนาน ก็ไดบรรลุอรหัตผล
ดิฉันไดเห็นพระพุทธเจาอยูร่ําไป มิไดเบื่อ
ชมพูพระรูปเปนที่เพลินตา เปนพระรูปที่เกิดแต
พระบารมีทั้งปวง เปนดังวาเรือนหลวงที่ประกอบ
ดวยสิริ มีพระลักษณะงานทั่วไป
พระพิชติ มารโปรดในคุณสมบัตินั้น จึง
ทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา
ภิกษุณมี ารดาของสิงคาลมาณพเปนผูเลิศ
กวาภิกษุณีทั้งหลายฝายสัทธาธิมุตติ.
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ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมี
ความชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ
ยอมรูปพุ เพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน
หมดจดวิเศษ กําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว บัดนี้
ภพใหมมิไดมอี ีก
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณ
ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้น
ในสํานักของพระองค
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ... คําสอน
พระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระภิกษุณมี ารดาสิงคาลมาณพไดกลาวคาถาเหลานั้น
ดวยประการฉะนี้แล.
จบสิงคาลมาตาเถริยาปทาน
สุกกาเถรีอปทานที่ ๕ (๓๕)
วาดวยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี
[๑๗๕] ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระ
พุทธเจาผูนายกของโลกพระนามวิปสสี มีพระ
เนตรงาม ทรงเห็นแจงซึ่งธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติ
ขึน้ แลว
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ครั้งนั้น หมอมฉันเกิดในสกุลหนึ่ง ใน
พระนครพันธุมดี ไดฟงธรรมของพระมุนแี ลว
ออกบวชเปนภิกษุณี เปนผูมีสุตะมาก ทรงธรรม
ปฏิภาณ กลาวธรรมกถาไพเราะ ปฏิบัติตาม
พระพุทธศาสนา
ครั้งนั้น หมอมฉันแสดงธรรมกถาเพื่อ
ประโยชนแกประชุมชนทุกสมัย หมอมฉันเคลื่อน
จากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดในภพดุสิต เปนเทพ
ธิดามียศ
ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร
พระนามวาสิขี มีพระรัศมีดังไฟ สงาอยูในใจ
ดวยยศประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้น
แลว
แมในครั้งนั้นหมอมฉันบวชแลว เปนผู
ฉลาดในพุทธศาสนา ยังพระพุทธพจนใหกระจาง
แลวไปสูภพดาวดึงส
ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจา
ผูเปนนายกของโลก พระนามวาเวสสภู มีธรรม
ดังวายานใหญ เสด็จอุบัติขึ้นแลว แมหมอมฉัน
ก็เกิดในกาล
บวชแลวเปนผูทรงธรรม ยังพุทธศาสนา
เดียวกันนั้น ใหกระจางแลว ไปสูเทวบุรีที่นายินดี
ไดเสวยความสุขมาก
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ในภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูอุดมพระนามวากกุสันธะ ประเสริฐกวานรชน เสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว แมในครั้งนั้น หมอมฉันก็เกิดในกาล
เดียวกันนั้น
บวชแลว ก็ยังพุทธศาสนาใหกระจางจน
ตลอดชีวิต เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว ไดไปสู
ภพดาวดึงส เหมือนดังไปสูที่อยูของตน
ในภัทรกัปนี้แล พระพุทธเจาผูเปนนายก
ของโลก พระนามวาโกนาคมนะ ผูประเสริฐ
กวาพวกบัณฑิต อุดมกวาสรรพสัตว เสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว
แมในครั้งนั้น หมอมฉันบวชในศาสนา
ของพระองคผูคงที่ เปนพหูสูตทรงธรรม ยังพุทธ
ศาสนาใหกระจาง
ในภัทรกัปนี้เหมือนกัน พระมุนีพระนาม
วากัสสปะ มีพระคุณประเสริฐ เปนสรณะแหง
สัตวโลก ไมมีขาศึก ถึงที่สุดแหงมรณะ เสด็จ
อุบัติขนึ้ แลว
หมอมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธ
เจาผูทรงพระปรีชากวาประชากร พระองคนั้น
ศึกษาพระสัทธรรมแลวคลองแคลวในปริปุจฉา
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ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันมีศีลงาม
ความละอาย ฉลาดในไตรสิกขา แสดงธรรม
กถามากจนตลอดชีวิต
ดวยวิบากแหงกรรมนั้น และดวยการตั้ง
เจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว
ไปสูภพดาวดึงส
ในภพหลังครั้งนี้ หมอมฉันเกิดในสกุล
เศรษฐีที่เจริญ สั่งสมรัตนะไวมาก ในพระนคร
ราชคฤหอันอุดม
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายกของ
โลกอันภิกษุขีณาสพหนึ่งพันเปนบริวารสรรเสริญ
แลว เสด็จเขาไปสูเมืองราชคฤห
พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกอินทรียแลว
พนขาดจากสรรพกิเลส มีวรรณะเปลงปลั่งดังแทง
ทองสิงคาล พรอมดวยพระขีณาสพซึ่งเคยเปนชฎิล
ผูฝกอินทรียแลว พนขาดจากสรรพกิเลสเสด็จเขา
ไปสูเมืองราชคฤห
หมอมฉันไดเห็นพระพุทธานุภาพ และ
ไดฟงธรรมมีคุณเปนที่ประชุมแลว ยังจิตใหเลื่อม
ใสในพระพุทธเจา บูชาพระองคผูพลธรรมมาก
เวลาตอมา หมอมฉันออกบวชเปนภิกษุณี
ในสํานักพระธรรมทินนาเถรี หมอมฉันเผากิเลส
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ทั้งหลายในเมือ่ กําลังปลงผม บวชแลวไมนาน
ศึกษาศาสนธรรมทั่วแลว
แตนั้น ไดแสดงธรรมในสมาคมแหงมหาชน เมือหมอมฉันกําลังแสดงธรรมอยู ธรรมาภิสมัยไดมีแกประชุมชนหลายพัน
มียักษตนหนึ่งไดฟงธรรมนั้นแลว เกิด
อัศจรรยใจ เลือ่ มใสตอหมอมฉัน ไดไปยังพระนครราชคฤห
พวกมนุษยในพระนครราคฤหอันหมอม
ฉันทําแลวอยางไร ไดดื่มธรรมดังวาดื่มน้ําผึ้งอยู
ฉะนั้น มนุษยเหลาใดไมนั่งใกลภิกษุณีชื่อสุกกา
ผูแสดงอมตบท อันเปนเหตุไมใหถอยกลับ ให
เกิดความชื่นใจ มีรสโอชา มนุษยเหลานั้นเห็น
จะเปนเหมือนพวกคนมีปญญาเดินทางไกล หาน้ํา
ฝนดื่มฉะนั้น
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมี
ความชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ
รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมด
จดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหม
มิไดมีอีก
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ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณ
ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณ เกิดขึ้น
แลวในสํานักของพระองค
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระสุกกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบสุกกาเถรีอปทาน
จบภาณวารที่ ๕
อภิรูปนันทาเถรีอปทานที่ ๖ (๓๖)
วาดวยบุพจริยาของพระอภิรูปนันทาเถรี
[๑๗๖] ในกัปที่ ๙๑ แตกภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระนานวาวิปสสี
มีพระเนตรงาม มีพระจักษุในธรรมทัง้ ปวงเสด็จ
อุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลใหญที่นั่งดัง
เจริญ ในพระนครพันธุมดี เปนหญิงมีรูปงาม
นาพึงใจและเปนที่บูชาของประชุมชน
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ไดเขาเฝาพระพุทธวิปสสีผูมีความเพียร
มาก เปนนายกของโลก ไดฟงธรรมแลวถึงพระ
องคเปนสรณะ
สํารวมอยูในศีล เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ผูมีพระคุณสูงสุดกวานรชน ปรินิพพานแลว ดิฉนั ไดเอาฉัตรทองบูชาไว ณ เบื้องบน
แหงพระสถูปที่บรรจุพระธาตุ
ดิฉันเปนผูมีจาคะอันสละแลว มีศีลจน
ตลอดชีวิต เคลื่อนจากอัตภาพนั้น ละรางกาย
มนุษยแลว ไดไปสูภพดาวดึงส
ครั้งนั้น ดิฉันครอบงําเทพธิดาทั้งหมด
ดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยรูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุข ยศ และ
ความเปนอธิบดี รุงโรจนปรากฏอยู ในภพหลัง
ครัง้ นี้ ดิฉันเกิดในพระนครกบิลพัสดุ เปนธิดา
ของศากยราช พระนามวาเขมกะ มีนามปรากฏวา
นันทา
ประชุมชนกลาววา ดิฉันเปนผูหนึ่งซึ่งมี
ความถึงพรอมดวยรูปงาม นาชม เมื่อดิฉันเติบโต
เปนสาว (รูจัก) ตกแตงรูปและผิวพรรณ
พวกศากยราชมีความวิวาทกันมากเพราะ
ตัวดิฉัน ครัง้ นั้น พระธิดาของดิฉัน กลาววา
พวกศากยราชอยาฉิบหายเสียเลย ถึงใหดิฉันบวช
เสีย
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ครั้นดิฉันบวชแลวไดฟงวา พระตถาคตเจาผูมีพระคุณสูงสุดกวานรชน ทรงติรปู จึงไม
เขาไปเฝาเพราะดิฉันชอบรูป กลัวจะพบพระพุทธเจา จึงไมไปรับโอวาท
ครั้งนั้น พระพิชิตมารทรงใหดิฉันเขาไป
สูส ํานักของพระองคดวยอุบาย พระองคทรงฉลาด
ในทางอุบาย ทรงแสดงหญิง ๓ ชนิด ดวยฤทธิ์
คือ หญิงสาวสวยเหมือนรูปเทพอัปสร หญิงแก
หญิงตายแลว
ดิฉันเห็นหญิงทั้ง ๓ แลว มีความสลดใจ
ไมยินดีในซากศพหญิงที่ตายแลว มีความเบื่อหนายในภพเฉยอยู.
ขณะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาผูนายกของ
โลก ตรัสกะดิฉันวา
ดูกอนนันทา ทานจงดูรางกายที่ทุรนทุราย ไมสะอาด สิ่งโสโครก ไหลเขา ถายออก
อยู ที่พวกพาลชนปรารถนากัน
ทานจงอบรมจิตใหเปนสมาธิ มีอารมณ
เดียวดวยอสุภะเถิด รูปนีเ้ ปนฉันใด รูปทาน
นัน้ ก็เปนฉันนั้น รูปทานนั้น เปนฉันใด รูปนี้
เปนฉันนั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 689

เมื่อทานพิจารณาเห็นรูปนั้น อยางนี้
มิไดเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน แตนั้นก็จะ
เบื่อหนายอยูด วยปญญาของตน
ดิฉันผูไมประมาท พิจารณาในรางกายนี้
อยูโดยแยบคาย ก็เห็นภายนี้ทั้งภายในภายนอก
ตามความเปนจริง
เมื่อเปนเชนนั้น ดิฉันจึงเบื่อหนายใน
กาย และไมยินดีเปนภายใน ไมประมาท ไม
เกาะเกี่ยว เปนผูสงบเย็นแลว.
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมี
ความชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และใน
เจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุ
อันหมดจดวิเศษ หมอมฉันสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว
บัดนี้ภพใหมไมมี
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณ
ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้น
แลวในสํานักของพระองค
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอภิรูปนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอภิรปู นันทาเถรีอปทาน
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อัฑฒกาสีเถรีอปทานที่ ๗ (๓๗)
วาดวยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถรี
[๑๗๗] ในภัตรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปน
พงศพันธุแหงพราหมณ ทรงพระยศมาก พระ
นามวากัสสปะ ประเสริฐ กวาพวกบัณฑิต เสด็จ
อุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น ดิฉนั บวชในศาสนาของพระองค สํารวมในปาติโมกขและอินทรีย รูจัก
ประมาณในอาสนะต่ํา ประกอบความเพียรในความ
เปนผูตื่นอยู บําเพ็ญเพียร
มีจิตชั่ว ไดดาภิกษุณีองคหนึ่งผูปราศจาก
อาสวะครั้งเดียววานางแพศยา ดวยบาปกรรมนั้น
นัน่ แหละ ดิฉนั ตองหมกไหมอยูในนรก
ดวยกรรมทีย่ ังเหลืออยูนั้น ดิฉันเกิดใน
สกุลหญิงแพศยา ถูกขายใหบรุ ุษอื่นอยูโดยมาก
ในชาติหลัง
ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีในแควนกาสี มี
ความถึงพรอมดวยรูป ดุจดังนางเทพอัปสรในหมู
เทวดา ดวยผลแหงพรหมจรรย
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ประชุมชนเห็นดิฉันมีรูปนาชม จึงตั้ง
ดิฉันไวในความเปนหญิงแพศยา ในพระนคร
ราชคฤหที่อุดม ดวยผลที่ดาภิกษุณีนั้น
ดิฉันไดฟงพระสัทธรรมที่พระพุทธเจาผู
ประเสริฐตรัสแลว เปนผูประกอบดวยบุพวาสนา
ไดบวชเปนภิกษุณี
แตเมื่อไปสูสํานักพระพิชิตมารเพื่อจะ
อปสมบท พบพวกนักเลงดักอยูที่หนทาง ไดแลว
ซึง่ ทูตอุปสมบท
ดิฉันมีธรรมทุกอยางทั้งบุญและบาปหมด
สิน้ ไปแลว ขามพนสงสารทั้งปวงแลว และความ
เปนหญิงแพศยาก็สิ้นไปแลว
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณ
ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้น
แลวในสํานักของพระองค
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว... คําสอน
ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระอัฑฒกาสีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอัฑฒกาสีเถรีอปทาน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาที่ 692

ปุณณิกาเถรีอปทานที่ ๘ (๓๘)
วาดวยบุพจริยาของพระปุณณิกาเถรี
[๑๗๘] ดิฉนั บวชเปนภิกษุณีในศาสนา
ของพระพุทธเจา ๖ พระองคคือ พระวิปสสี
พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ
ผูค งที่ และพระกัสสปะ เปนผูถึงพรอมดวยยศ
มีปญญา สํารวมอินทรีย
เปนพหสูต ทรงธรรม สอบถามอรรถ
แหงธรรม ศึกษาธรรมแลว มีพระแสธรรม เปน
ผูน ั่งใกล แสงพุทธศาสนาในทามกลางประชุมชน ดิฉันมีศีลเปนที่รัก แตถือตัวจัดเพราะความ
เปนพหูสูตนั้น.
ในภพครั้งหลังนี้ ดิฉันเกิดในเรือนแหง
นางกุมภทาสี ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในพระนคร
สาวัตถีอันอุดม
ดิฉันไปตักน้ํา ไดเห็นโสตถิยพราหมณ
หนาวสั่นอยูในกลางน้ํา ครั้นเห็นแลวไดกลาววา
ดิฉันมาตักน้ําในคราวหนาว กลัวภัยแต
อาชญา และระแวงภัยคือการดาดวยวาจาของเจา
นาย จึงตองลงน้ําร่ําไป
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ดูกอนพราหมณ ทานกลัวอะไร จึงลง
น้าํ เสมอ มีตัวสั่น รูสึกหนาวมาก
ดูกอนนางปุณณิกาผูเจริญ ทานรูจักสอบ
ถามขาพเจาผูทํากุศลกรรม กําจัดบาปกรรม
(ดิฉันกลาววา) บุคคลใดเปนผูใหญก็ตาม เปน
เด็กก็ตาม ทําบาปกรรม บุคคลนั้น จะพนจาก
บาปกรรม เพราะความอาบน้ําไดหรือ.
เมื่อพราหมณนั้นกลับขึน้ มา ดิฉันได
บอกซึ่งบทอันประกอบดวยธรรมและอรรถ
พราหมณไดฟงธรรมบทนั้นแลว มีความสลดใจ
บวชแลวไดเปนพระอรหันต
เพราะดิฉันเกิดในสกุลทาสี ยังทาสทาสี
๙๙ คนใหครบ ๑๐๐ คน เจานายนั้นจึงตั้งชื่อให
ดิฉันวาปุณณา และปลดดิฉันใหเปนไท
ดิฉันใหเศรษฐีอนุโมทนาบุญนั้นแลว
ออกบวชเปนภิกษุณี โดยกาลไมนานนักก็ไดบรรลุ
พระอรหัต.
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมี
ความชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และใน
เจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุ
อันหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้
ภพใหมมิไดมอี ีก
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หมอนฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ
เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
หมอมฉันมีปญญามากเพราะภาวนา มี
สุตะเพราะพาหุสัจจะ เกิดในสกุลต่ําเพราะมานะ
แตมิไดมีกุศลกรรมวิบัติไปเลย
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน
ของพระพุทธเจา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.
ทราบวา ทานพระปุณณิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบปุณณิกาเถรีอปทาน

อัมพปาลีเถรีอปทานที่ ๙ (๓๙)
วาดวยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรี
[๑๗๙ ] ดิฉันเกิดในสกุลกษัตริย เปน
ภคินีแหงพระมหามุนีพระนามวา ปุสสะ ผูมี
พระรัศมีงามรุง เรือง มีธรรมดังวาเทริดดอกไม
บนศีรษะ
ดิฉันไดฟงธรรมของพระองคแลวมีจิต
เลื่อมใสถวายมหาทานแลว ปรารถนาซึ่งรูปสมบัติ
ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร
พระนามวาสิขี ผูเปนนายกชั้นเลิศของโลก ทรง
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ยังโลกใหรุงเรือง เปนสรณะในไตรโลกเสด็จ
อุบัติขนึ้ แลว
ครัง้ นั้น ดิฉันเกิดในสกุลพราหมณใน
เมืองอรุณอันนารื่นรมย โกรธแลว ดาภิกษุณี
องคหนึง่ ผูม ีจิตพนแลวจากกิเลสวา ทานเปน
หญิงแพศยา ประพฤติอนาจาร ประทุษราย
พุทธศาสนา ครั้นดาอยางนี้แลว ดิฉันตองไป
สูนรกอันรายกาจ เพียบพรอมไปดวยมหันตทุกข
เพราะกรรมอันลามกนั้น
เคลื่อนจากนรกนั้นแลวมาเกิดในหมู
มนุษยเปนผูมีธรรมลามก เปนเหตุใหเดือดรอน
ครองความเปนหญิงแพศยาอยูหมื่นชาติยังมิไดพน
จากบาปกรรมนั้น เปรียบเหมือนคนที่กินยาพิษ
อันรายแรงฉะนั้น
ดิฉันไดบวชเปนภิกษุณีมีเพศประเสริฐ
ในศาสนาพระพุทธกัสสปไดไปเกิดในภพดาวดึงส
เพราะผลแหงบรรพชากรรมนั้น.
ในภพนั้นซึ่งเปนภพหลัง ดิฉันเปนอุปปาติกสัตว เกิดในระหวางกิ่งตนมะมวง จึงมีชื่อวา
อัมพปาลีตามนิมิตนั้น ดิฉันมีประชาชนหลาย
โกฏิแหหอมมาบวชในพุทธศาสนา เปนโอรสธิดา
แหงพระพุทธเจา บรรลุถึงฐานะอันไมหวั่นไหว
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ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมี
ความชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน
หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้
ภพใหมมิไดมีอีก
หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทินบริสุทธิ์ ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ
เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
หมอมฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพ
ขึ้นไดหมดสิน้ แลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพัง
ตัดเชือกแลว เปนผูไมมอี าสวะอยู
การที่หมอนฉันไดมาในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา
๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของ
พระพุทธเจาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว
คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจง
ชัดแลว คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉันไดทํา
เสร็จแลวดังนี้.
ทราบวา ทานพระอัมพปาลีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอัมพปาเถรีอปทาน
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เสลาเถรีอปทานที่ ๑๐ (๔๐)

๑

วาดวยบุพจริยาของพระเสลาเถรี
[๑๘๐] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มี
ยศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบตั ิขึ้น
แลว
ครัง้ นั้น ดิฉันเกิดในสกุลอุบาสก ใน
พระนครสาวัตถีอันประเสริฐ เห็นพระพิชิตมาร
ผูประเสริฐพระองคนั้น และฟงธรรมเทศนาแลว
ถึงพระองคผูมีเพียรเปนสรณะ แลว
สมาทานศีลทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง พระมหาวีรเจา
พระองคนั้น ผูองอาจกวานรชน ทรงประกาศ
อภิสมั โพธิญาณของพระองคในสมาคมแหงมหาชนวา
เรามีจักษุ ญาณ ปญญา วิชชาและ
แสงสวาง ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมาในกาล
กอน และในอริยสัจมีทุกขอริยสัจเปนตน ดิฉัน
ไดฟงธรรมนั้นแลว เลาเรียนแลวสอบถามภิกษุ
ทั้งหลาย
ดวยกุศลกรรมที่ไดทําแลวนั้น และดวย
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว
๑. ม. เปสลา
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ไดไปสูภพดาวดึงส ในภพหลังครั้งนี้ เกิดใน
สกุลแหงเศรษฐีใหญ ดิฉันไดเขาเฝาพระพุทธเจา
ไดฟงสัทธรรมอันประกอบดวยสัจจะ
บวชแลว คนควาอรรถธรรมทั้งปวง ยัง
อาสวะทั้งปวงใหสิ้นไปแลว ไดบรรลุพระอรหัต
โดยกาลไมนานเลย
ขาแตพระมุนี หมอนฉันเปนผูมีความ
ชํานาญในที่ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมด
จดพิเศษ มีอาสวะทัง้ ปวงสิ้นไปแลว บัดนี้ภพ
ใหมมิไดมีอีก
หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน
บริสุทธิ์ ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ
เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
หมอมฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอน
ภพขึ้นไดทั้งหมดสิ้นแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดัง
ชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู
การที่หมอมฉันไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดีแลวหนอ
วิชชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอน
ของพระพุทธเจาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว
๑

๑. สจฺจูปสหิต.
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คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัด
แลว คําสอนของพระพุทธเจา หมอมฉันไดทํา
เสร็จแลว ดังนี้
ทราบวา ทานพระเสลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบเถลาเถรีอปทาน
รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัฏฐารสสหัสสขัตติกัญญาเถรีอปทาน ๒. จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีอปทาน ๓. อุปปลทายิกาเถรีอปทาน ๔. สิงคาลมาตา
เถรีอปทาน ๕. สุกกาเถรีอปทาน ๖. อภิรูปนันทาเถรีอปทาน ๗. อัฑฒกาสีเถรีอปทาน ๘. ปุณณิกาเถรีอปทาน ๙. อัมพปาลีเถรีอปทาน ๑๐. เสลา
เถรีอปทาน.
จบขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔
จบเถรีอปทาน
จบอปทาน

