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                        พระสุตตันตปฎก  
                                เลม ๒๕  
        ขุททกนกิาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ-จริยาปฎก 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  
                                อปทาน  
                ภัททาลิวรรคท่ี ๔๒  
                ภัททาลิเถราปทานท่ี ๑  
        วาดวยผลแหงการสรางมณฑป  
[๑] พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ ผูเลิศ ประกอบดวย 
พระกรุณา เปนมุนี ปรารถนาความวิเวก เลิศกวาโลก ไดเสด็จเขา  
ไปยังปาหิมพานต คร้ันแลว พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจาผูนําโลก  
ประเสริฐกวาบุรุษ ไดประทับนั่งขัดสมาธิ พระพุทธเจาผูนําโลก  
พระนามวาสุเมธะผูสูงสุดกวาบุรุษ พระองคประทับนั่งขัดสมาธิอยู ๗  
คืน ๗ วัน เราถือหาบเขาไปกลางปา ณ ท่ีนั้นเราไดเห็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจาผูขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ คร้ังนั้น เราจับไมกวาด 
กวาดอาศรม ปกไมส่ีอันทําเปนมณฑป เราเอาดอกรังมามุงมณฑป 
เราเปนผูมีจิตเล่ือมใส โสมนัส ไดถวายบังคมพระผูนําโลกแลว 
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ท่ีชนท้ังหลายกลาวกันวา  
มีปญญาดังแผนดิน มีพระปญญาดี ประทับนั่ง ณ ทามกลาง 
พระภกิษุสงฆไดตรัสพระคาถาเหลานี้ เทวดาท้ังปวงทราบวา 
พระพุทธเจาจะเปลงวาจา จึงพากันมาประชุมดวยคิดวา พระพุทธ  
เจาผูประเสริฐสุด มีพระจักษ ุจะทรงแสดงพระธรรมเทศนา   
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โดยไมตองสงสัย พระพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ผูสมควรรับ 
เคร่ืองบูชา ประทับนั่งในหมูเทวดา ไดตรัสพระคาถาดังตอไปนี้  
ผูใดทรงมณฑป มีดอกรังเปนเคร่ืองมุงแกเราตลอด ๗ วนั  
เราพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นเกดิเปนเทวดา 
หรือมนุษย จักเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคําจักมีโภคทรัพย  
ลนเหลือบริโภคกาม ชางมาตังคะ ๖ หม่ืนเชือกประดับดวยเคร่ือง  
อาภรณทุกชนดิ รัดประคน และพานหนาพานหลังลวนทองกอปร  
ดวยเคร่ืองประดับศรีษะและขายทอง มีนายหัตถาจารยผูมีมือถือหอก 
ซัดและขอ ข้ึนข่ีประจํา จักมาสูท่ีบํารุงผูนั้นท้ังเวลาเยน็เวลาเชา  
ผูนี้จักเปนผูอันชางเหลานั้นแวดลอมแลว ร่ืนรมยอยู สินธพอาชาไนย  
โดยกําเนิด ๖ หม่ืนมา ประดบัดวยเคร่ืองอลังการทุกอยางเปน  
พาหนะวองไว มีอัสวาจารยผูสวมเกราะถือธนู ข้ึนข่ีประจํา จัก 
แวดลอมอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา รถ ๖ หม่ืนคัน 
ประดับดวยสรรพาลังการ หุมดวยหนังเสือเหลืองบาง ดวยหนังเสือ  
โครงบาง มีธงปกหนารถ มีคนขับถือธนูสวมเกราะข้ึนประจํา จกั 
แวดลอมผูนี้อยูเปนนติย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา บาน ๖ หม่ืนบริบูรณ  
ดวยเคร่ืองใชทุกส่ิง มีทรัพยและขาวเปลือกลนเหลือ บริบูรณดีทุก  
ประการ จักมีปรากฏอยูทุกเมื่อ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เสนาส่ีเหลา 
คือ กองชาง กองมา กองรถ กองราบ จักแวดลอมผูนี้อยูเปน 
นิตย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ ผูนี้จักร่ืนรมยอยู 
ในเทวโลก จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ คร้ัง และจักรเสวย  
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน  
ไพบูลยโดยคณนานับไมถวน ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ พระศาสดามีพระ 
นามวา โคดม ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกากราชจักเสดจ็อุบัติ  
ข้ึนในโลก ขาพระองคเปนทายาทในธรรมของพระองคทาน เปน 
โอรสอันธรรมนิรมิตแลว กาํหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมี   
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อาสวะอยู ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ (แตกัปนี้) ขาพระองคไดเหน็พระศาสดา  
ผูนําโลก ในระหวางนี้ ขาพระองคไดแสวงหาอมตบท การท่ีขาพระ  
องครูศาสนธรรมนี้ เปนลาภของขาพระองค ขาพระองคไดดีแลว  
วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา ขาพระ 
องคทําเสร็จแลว ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอ  
นอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาบุรุษ ขาพระองค 
ไดบรรลุอมตบท เพราะกลาวสดุดีพระพุทธญาณ ขาพระองคเขา 
ในถ่ินกําเนิดใดๆ คือ จะเปนเทวดาหรือมนษุยยอมเปนผูมีความสุข  
ในท่ีทุกสถาน นี้เปนผลในการท่ีขาพระองคกลาวสดุดีพระพุทธญาณ 
นี้เปนการเกิดคร้ังหลังของขาพระองค ภพสุดทายกําลังเปนไปอยู  
ขาพระองคตัดกิเลสเคร่ืองผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี  
อาสวะอยู ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมด 
แลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู  
การท่ีขาพระองคไดมาในสํานักพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปน 
การมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดบั พระ  
พุทธศาสนา ขาพระองคไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ  
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคไดทําใหแจง  
แลว พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระภัททาลิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ภัททาลิเถราปทาน. 
เอกฉัตติยเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการกางเศวตฉัตรถวายพระพทุธเจา  
[๒] ขาพระองคไดสรางอาศรมซ่ึงมีทรายสีขาวสะอาดเกล่ือนกลนใกลแม  
น้ําจันทภาคา และไดสรางบรรณศาลาไว แมน้ําจันทภาคานั้น   
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เปนแมน้ําท่ีมีฝงลาด มีทาน้ําราบเรียบ นาร่ืนรมย สมบูรณดวยปลา 
และเตา อันจระเขเสพอาศัย หมี นกยูง เสือเหลือง นกการะเวก 
และนกสาลิกา รํ่ารองอยูทุกเวลา ชวยทําอาศรมของขาพระองคให 
งดงาม นกดเุหวาเสียงหวาน และหงสมีเสียงเสนาะ รองอยูใกล  
อาศรมน้ัน ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ราชสีห เสือ  
โครง หมู นกยาง หมาปา และหมาไน บันลือเสียงอยูท่ีชองเขา  
ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม เนือ้ทราย กวาง หมาจิ้งจอก 
สุกร มีมาก บันลือเสียงอยูท่ีชองเขา ชวยทาํอาศรมของขาพระองค  
ใหงดงาม ตนราชพฤกษ ตนจําปา ไมแคฝอย ไมยางทราย ไม 
อุโลก และตนอโศก ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนปรู 
ตนคัทเคา ตนตีนเปด เถาตําลึง ตนคนทีสอ ไมกรรณิการ  
ออกดอกอยูใกลอาศรมของขาพระองค ไมกากะทิง ตนรัง และ 
ตนสน บัวขาว ดอกบานสะพรั่ง ใกลอาศรมนั้น กล่ินหอมฟุง  
ไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม และท่ีใกลอาศรมน้ันมี  
ไมโพธิไมประดู ไมสะทอน ตนรัง และไมประยงค ดอกบานสะพร่ัง  
ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนมะมวง ตนหวา ตน 
หมากหอมควาย ตนกระทุม ตนรังท่ีงดงาม มีกล่ินหอมฟุงขจรไป  
ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนอโศก ไมมะขวิด และ 
ตนภคินีมาลา ดอกบานสะพรั่ง มีกล่ินหอมฟุงขจรไป ยอมทํา  
อาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนกระทุม ตนกลวย ถ่ัวฤาษี  
และตนมะกลํ่าดํา มีผลอยูเปนนิตย ชวยทําอาศรมของขาพระองค  
ใหงดงาม ตนสมอไทย มะขามปอม มะมวง หวา สมอพิเภก  
กระเบา ไมรกฟา มะตูม ผลิผลอยูใกลๆ อาศรมของขาพระองค  
ในท่ีไมไกลอาศรม มีสระโบกขรณี มีทาน้ําราบเรียบ นาร่ืนรมยใจ 
ดารดาษไปดวยบัวขม กอปทุมและกออุบล กอปทุมกอหนึง่   
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กําลังดอกตูม กออ่ืนๆ มีดอกบาน บางก็มีใบและกลีบหลุดลง 
บานอยูใกลอาศรมของขาพระองค ปลาสลาด ปลากระบอก ปลา  
สวาย ปลาเคาและปลาตะเพยีน วายอยูในน้ําใส ชวยทําอาศรม  
ของขาพระองคใหงดงาม มะมวงหอมท่ีนาดู กับตนเกดท่ีข้ึนอยูริมฝง  
มีกล่ินหอมฟุงขจรไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม น้ํา 
หวานท่ีไหลออกจากเหงา รสหวานปานดงัน้ําผ้ึง นมสดและเนยใส 
มีกล่ินหอมฟุงขจรไป ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ใกล  
อาศรมน้ัน มีกองทรายท่ีสวยงาม อันน้ําเสพแลวเกล่ือนไป ดอกไม 
หลนไป ดอกไมบาน สีขาวๆ ชวยทําอาศรมของขาพระองคให  
งดงาม ฤาษีท้ังหลายสวมชฎามีหาบเต็ม นุงหนังสัตวท้ังเล็บ ทรงผา 
เปลือกไมกรอง ยอมยังอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ฤาษีท้ังหลาย 
ทอดตาดูประมาณช่ัวแอก มีปญญา มีความประพฤติสงบ ไมยินด ี
ในความกําหนดัในกาม อยูในอาศรมของขาพระองค ฤาษีท้ังหลาย  
ผูมีขนรักแรและเล็บงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศรีษะ ทรงธุลี  
ละอองและของเปรอะเปอน ลวนอยูในอาศรมของขาพระองค ฤาษี 
เหลานั้นถึงท่ีสุดแหงอภิญญา เหาะเหินเดินอากาศได เม่ือเหาะข้ึน  
สูทองฟา ยอมทําใหอาศรมของขาพระองคงดงาม คร้ังน้ัน ขา  
พระองคอันศิษยเหลานั้นแวดลอมอยูในปา เปนผูเพียบพรอมดวย 
ความยินดีในฌาน ไมรูกลางวันกลางคืน ก็สมัยนั้นพระผูมีพระภาค 
มหามุนี พระนามวาอัตถทัสสี เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติข้ึน  
ยังความมืดใหพินาศไป คร้ังน้ันศิษยคนหนึ่งไดมายังสํานักของขา  
พระองค เขาประสงคจะเรียนลักษณะช่ือวาฉฬังคะ ในคัมภีพระเวท 
พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูเปนมหามุนี ทรงอุบัติข้ึนใน 
โลก เม่ือทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท ขาพระองคเปน  
ผูยินดี ราเริงบันเทิงจิต มีหมวดธรรมอยางอ่ืนเปนท่ีมานอน ออก  
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จากอาศรมแลว พูดดังนีว้า พระพุทธเจาผูมีลักษณะอันประเสริฐ  
๓๒ ประการ เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก มาเถอะทานท้ังหลาย เรา  
ทุกคนจักไปยงัสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจา ศิษยเหลานั้นผู 
ปฏิบัติตามคําส่ังสอนถึงท่ีสุดในสัทธรรม แสวงหาประโยชนอยาง  
เยี่ยมไดรับปากวา ดแีลว ในกาลนั้น พวกเขาผูสวมชฎามีหาบ 
เต็ม นุงหนังสัตวพรอมท้ังเล็บ เสาะหาประโยชนอยางเยี่ยม ได  
ออกจากปาไป สมัยนั้น พระผูมีพระภาคผูมีพระยศใหญพระนามวา 
อัตถทัสสี เม่ือทรงประกาศสัจจะ ๔ ไดทรงแสดงอมตบท ขา  
พระองคถือเศวตฉัตรกั้นถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ ขาพระองค 
คร้ันกั้นถวายวนัหนึ่งแลว ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี เชษฐของโลก ประเสริฐกวา 
นรชนประทับนั่งในทามกลางพระภกิษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถา  
เหลานี้วา ผูใดมีจิตเล่ือมใส ไดกั้นเศวตฉัตรใหเราดวยมือท้ังสอง 
ของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาวเม่ือผูนี้  
เกิดในเทวดาหรือมนุษย ชนท้ังหลายจักคอยกั้นเศวตฉัตรใหทุกเม่ือ  
นี้เปนผลแหงการกั้นฉัตรถวาย ผูนี้จักร่ืนรมยอยูในเทวโลก ๗๗ กัป  
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ คร้ัง จักเสวยราชสมบัติ 
ในเทวโลก ๗๗ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย  
คณนานับไมถวน ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ พระพุทธเจาพระนามวา โคดม  
ศากยบุตร จกัเสด็จอุบัติ กําจดัความมืดมนอนธการใหพนิาศ เขาจัก  
เปนทายาทในธรรมของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม 
นิรมิตแลว จกักําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะปริ 
นิพพานในระหวางกาล นับต้ังแตขาพระองคไดทํากรรม คือ ได 
กั้นเศวตฉัตรถวายแดพระพุทธเจามา ขาพระองคไมรูจักเศวตฉัตร 
ท่ีไมถูกกั้น ชาตินี้เปนชาติหลังสุดของขาพระองค ภพสุดทายกําลัง 
เปนไปอยู ทุกวันนี้ เหนือศรีษะของขาพระองคไดมีการกัน้เศวตฉัตร  
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ซ่ึงเปนไปตลอดกาลเปนนิตย โอขาพระองคไดทํากรรมไวดีแลว  
แดพระพุทธเจาพระนามวา อัตถทัสสี ผูคงท่ี ขาพระองคเปน  
ผูส้ินอาสวะท้ังปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี ขาพระองคเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูก ดัง  
ชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีขาพระองคไดมาใน 
สํานักพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปนการมาดีแลว วิชชา๓  
ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาขาพระองค  
ไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ 
และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหเสร็จแลว คําสอนของพระพุทธเจา 
ขาพระองคไดกระทําแจงแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกฉัตติยเถราปทาน  
ติณสูลกฉาทนยิเถราปทานท่ี ๓ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิซอนเปนพุทธบูชา 
[๓] คร้ังนั้น เราไดพิจารณาถึงความเกิด ความแก และความตาย ผูเดียว 
ไดออกบวชเปนบรรพชิต เราเท่ียวไปโดยลําดับไดไปถึงฝงแมน้ํา 
คงคา ไดเห็นพื้นแผนดินท่ีฝงแมน้ําคงคาน้ัน เรียบราบ สมํ่าเสมอ 
จึงไดสรางอาศรมข้ึนท่ีฝงแมน้ําคงคาน้ัน อยูในอาศรมของเรา ท่ีจง  
กรมซ่ึงประกอบดวยหมูนกนานาชนิด เราไดทําไวอยางสวยงาม 
สัตวท้ังหลายอยูใกลเรา และสงเสียงนาร่ืนรมย เราร่ืนรมยอยูกับ 
สัตวเหลานั้น อยูในอาศรม ท่ีใกลอาศรมของเรามีมฤคราชส่ีเทาออก  
จากท่ีอยูแลว มันคํารามเหมือนอสนีบาต ก็เม่ือมฤคราชคําราม เรา  
เกิดความราเริง เราคนหามฤคราชอยู ไดเหน็พระพุทธเจาผูนําโชค   
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คร้ันไดเหน็พระพุทธเจาผูนาํช้ันเลิศของโลกพระนามวาติสสะ ผู 
ประเสริฐกวาเทวดาแลว เปนผูราเริง มีจิตบันเทิง เอาดอกกากะทิง  
บูชาพระองค ไดชมเชยพระผูนําโลก ผูเดนเหมือนพระอาทิตย บาน  
เหมือนไมพระยารัง รุงโรจนเหมือนดาวประกายพฤกษวา พระองค 
ผูสัพพัญู ทําขาพระองคพรอมท้ังเทพยดาใหสวาง ดวยพระญาณ 
ของพระองค บุคคลทําใหพระองคโปรดปรานแลว ยอมพนจากชาติ  
ได เพราะไมไดเฝาพระสัพพญัูพุทธเจาผูเห็นธรรมท้ังปวง สัตว 
ท้ังหลายท่ีถูกราคะและโทสะทับถม จึงพากนัตกนรกอเวจี เพราะ  
อาศัยการไดเขาเฝาพระองคผูสัพพัญูนายกของโลก สัตวท้ังปวงจึง  
หลุดพนจากภพ ยอมถูกตองอมตบทเม่ือใด พระพุทธเจาผูมีพระ 
ปญญาจักษุ เปลงรัศมี อุบัติข้ึน เม่ือนั้นพระองคทรงเผากิเลสแลว 
ทรงแสดงแสงสวาง เราไดกลาวสดุดีพระสัมพุทธเจาพระนามวา  
ติสสะ ผูเปนนายกช้ันเลิศของโลกแลว เปนผูราเริง มีจิตบันเทิง  
เอาดอกมะลิซอนบูชาพระองค พระพุทธเจา พระนามวาติสสะ ผู 
นําช้ันเลิศของโลก ทรงทราบความดําริของเรา ประทับนัง่บนอาสนะ 
ของพระองคแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้า ผูใดเปนผูเล่ือมใส  
ไดเอาดอกไมบังเราดวยมือของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทาน 
ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๒๕ คร้ัง 
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราช 
อันไพบูลยโดยคณนานับมิได ผลแหงกรรมนั้น เปนผลแหงการ 
บูชาดวยดอกไม ก็บุรุษท่ีไดเอาดอกไมบังเราทั้งเย็นและเชา เปนผู 
ประกอบดวยบุญกรรม จักปรากฏตอไปขางหนา เขาปรารถนาส่ิง 
ใดๆ ส่ิงนั้นๆ จักปรากฏตามความประสงค เขาทําความดาํริชอบให 
บริบูรณแลว จกัเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน เขาเผากิเลส มีสติ  
สัมปชัญญะ นั่งบนอาสนะเดียว บรรลุอรหตัได เราเม่ือเดนิ ยืน   
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นั่ง หรือนอน ยอมระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดอยูทุกขณะ 
ความพรองในปจจัยนั้นๆ คือ จีวร บิณฑบาต ท่ีนอนท่ีนั่ง และ  
คิลานปจจัย มิไดมีแกเรา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา บัดนี้ เราบรรลุ  
อมตบทอันสงบระงับ เปนธรรมยอดเยีย่ม กําหนดรูอาสวะท้ังปวง  
แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระ 
พุทธเจาอันใด ดวยการบูชานัน้ เราจึงไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหง  
พุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว 
ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ี 
เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ 
วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ  
แลว คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖  
เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราทําเสร็จแลว ดังนี.้ 
ทราบวา ทานพระติณสูลกฉาทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ติณสูลกฉานิยเถราปทาน.  
มธุมังสทายกเถราปทานท่ี ๔  
วาดวยผลแหงการถวายเนื้อสุกรผสมน้ําผ้ึง  
[๔] เราเปนคนฆาหมูอยูในนครพันธุมดี เราเลือกเอาเนือ้ดีๆ มาเทลง  
แชน้ําผ้ึง เราไดไปสูท่ีประชุมสงฆ ถือเอาบาตรมาใบหนึ่ง เอาเนื้อ 
ใสบาตรนั้นใหเต็มแลว ไดถวายแกพระภกิษุสงฆ คร้ังนั้น เราได 
ถวายแกพระสังฆเถระ ดวยคิดวาเพราะเอาเนื้อใสบาตรใหเต็มนี้  
เราจักไดสุขอันไพบูลย เสวยสมบัติ ๒ อยาง อันกุศลมูลตักเตือน 
เราแลว เม่ือถึงภพสุดทายจักเผากิเลสได เรายังจิตใหเล่ือมใสใน 
ทานนั้นแลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ ณ ท่ีนัน้ เรากิน ดื่ม ไดสุข 
อยางไพบูลย ท่ีมณฑป หรือโคนไม เรานึกถึงบุรพกรรมเสมอ   
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หาฝน คือ ขาวและนํ้า ยอมตกลงมาเพ่ือเราในคร้ังน้ัน ชาตินี้เปน 
คร้ังสุดทายของเรา ภพหลังกาํลังเปนไป ถึงในภพนี้ ขาวและนํ้าก ็
ตกลงมาเพ่ือเราตลอดกาลทุกเม่ือ เพราะมธุทานนั่นแหละ เราทอง  
เท่ียวไปในภพ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยูใน  
กัปท่ี ๙๑ แตกปันี้ เราไดใหทานใด ดวยทานน้ัน เราไมรูจกั  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงมธุทาน เราเผากิเลสแลว ... พระพุทธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระมธุมังสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ มธุมังสทายกเถราปทาน  
นาคปลลวกเถราปทานท่ี ๕  
วาดวยผลแหงการถวายกิ่งไมกากะทิงบูชา 
[๕] เราอาศัยอยูในสวนหลวงในพระนครพันธุมดี พระพุทธเจาผูนําโลก  
ไดประทับอยูใกลอาศรมของเรา เราถือเอากิ่งไมกากะทิงไปปกไว 
ขางหนาพระพทุธเจา เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดถวายอภวิาท 
พระสุคตเจา ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดเอากิ่งไมบูชา ดวย  
การบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระนาคปลลวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ นาคปลลวกเถราปทาน. 
เอกทีบียเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยผลแหงการตามประทปีเปนพุทธบูชา  
[๖] เม่ือพระสุคตเจาผูนําโลกพระนามวาสิทธัตถะ ปรินิพพานแลว  
ชนท้ังปวงท้ังเทวดาและมนษุย ตางก็บูชาพระองคผูสูงสุดกวาสัตว   
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และเม่ือเขาชวยกันยกพระผูนําโลกพระนามวาสิทธัตถะ ข้ึนบนเชิง  
ตะกอน ชนท้ังหลายพากนับูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกําลัง  
ของตน เราไดตามประทีปไวไมไกลเชิงตะกอน ประทีปของเรา 
ลุกโพลงจนพระอาทิตยข้ึน เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวนัน้ และ 
เพราะความตั้งใจชอบ เราละรางมนุษยแลว ไดไปสูดาวดึงสพิภพ 
เขายอมทราบกันวา วิมานอันบุญกรรมไดทําไวเปนอยางดี เพื่อเรา  
ในดาวดึงสพภิพนั้น ช่ือวาเอกทีป ประทีปแสนดวงสองสวางอยู  
ในวิมานของเรา รางกายของเรารุงเรืองอยูทุกเม่ือเหมือนพระอาทิตย 
ท่ีกําลังอุทัยฉะนั้น สรีระของเรามีแสงสวางดวยรัศมีในกาลทุกเม่ือ  
เรามองเห็นไดตลอดดวยจักษุ ทะลุฝา กําแพง ภูเขา โดยรอบ 
รอยโยชน ร่ืนรมย อยูในเทวโลก ๗๗ คร้ัง เสวยราชสมบัติใน 
เทวโลก ๓๑ คร้ัง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๒๘ คร้ัง เปน 
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เราจุตจิากเทวโลก 
แลว เกดิในครรภของมารดา นัยนตาของเราผูแมจะอยูในครรภ  
ของมารดาก็ไมวินาศ เรามีอายุ ๔ ขวบแตกําเนิดก็ไดออกบวชเปน 
บรรพชิต ไดบรรลุอรหัตแตยงัไมถึงกึ่งเดือน เราชําระทิพยจักษุ  
ใหบริสุทธ์ิแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกเิลสท้ังปวงขาด  
แลว นี้เปนผลแหงประทีปดวงเดียว นอกฝา นอกกําแพง และ  
ถึงภูเขาท้ังส้ิน เราก็เห็นทะลุไปได นี้กเ็ปนผลแหงประทีปดวงเดียว  
สําหรับเรา ภูมิภาคท่ีขรุขระ ยอมเปนภาพท่ีราบเรียบ ความมืด  
ยอมไมปรากฏมี เราไมเห็นความมืด นีก้็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว 
ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายประทีปใด ดวยการถวายประทีป 
นั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว เราเผา 
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระเอกทีปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ี. 
จบ เอกทีปยเถราปทาน.  
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อุจฉังคปุปผิยเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยผลแหงการถวายดอกไมหนึ่งพก 
[๗] ในกาลนัน้ เราเปนชางดอกไมอยูในพระนครพันธุมดี เราเอา 
ดอกไมหอเต็มพก แลวไดไปยังตลาด สมัยนั้น พระผูมีพระภาค 
ผูนายกของโลก อันภกิษุสงฆหอมลอมแลว เสดจ็ออกไปดวย  
อานุภาพใหญ เราไดเหน็พระวิปสสีสัมพุทธเจา ผูสองโลกให  
โพลงท่ัว ยังโลกใหขามพน จึงหยิบดอกไมออกจากพก บูชาพระ  
พุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี ้เราไดบูชาพระพุทธ 
เจาผูประเสริฐสุด ดวยพุทธบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได  
ทําเสร็จแลว ดงันี้.  
ทราบวา ทานพระอุจฉังคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน.  
ยาคุทายกเถราปทานท่ี ๘  
วาดวยผลแหงการถวายขาวตม  
[๘] คร้ังนั้น เราไดพาแขกมาบาน เห็นแมน้าํท่ีเต็มฝง จึงเขาไปสู 
สังฆาราม ภิกษุท้ังหลายเปนผูถืออยูปาเปนวัตร รักษาธุดงค ยินดี  
ในฌาณ มีจีวรเศราหมอง ชอบสงัด เปนนักปราชญ ทานกําลัง  
อยูในสังฆาราม ทานเหลานัน้ผูหลุดพนดีแลว เปนผูคงท่ี ไดตัด 
คติเสียแลว ในเวลาท่ีแมน้ําถูกกั้นดวยน้ํา ทานไปบิณฑบาตไมได  
เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส เกิดปติปราโมทย ประนมกรอัญชลี  
ประคองขาวสาร ถวายยาคุทานแลว เราเล่ือมใส ถวายขาวยาคู 
ท่ีเราตมดวยมือท้ังสองของตน ปรารภแตเฉพาะกรรมของตัว ไดไป 
ถึงดาวดึงสพภิพแลว วิมานท่ีสําเร็จดวยแกวมณี ไดเกิดแกเราใน  
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หมูไตรทศ เราประกอบดวยหมูเทพนารี บันเทิงอยูในวิมานอัน 
อุดม เราไดเปนจอมเทพยดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ คร้ัง 
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติใหญ ๓๐ คร้ัง ไดเปนพระเจา 
ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เสวยยศ ในเทวโลก 
บาง ในมนษุยบาง เมื่อถึงภพที่สุด เราไดออกบวชเปนบรรพชิต 
ไดละทิ้งสมบัติทุกอยาง พรอมกับผมท่ีถูกโกน เราพิจารณารางกาย  
โดยความส้ินไปและความเส่ือมไป ก็ไดบรรลุอรหัตกอนใหสิกขา 
ทานอันประเสริฐเกิดแตมือ ซ่ึงเราประกอบดีแลว ช่ือวาเปนอันใหด ี
แลว เพราะขาวยาคูนัน้นั่นเอง เราจึงไดบรรลุบทอันไมหวัน่ไหว 
เราไมรูสึกวา ความโศก ความรํ่าไร ความปวยไข ความกระวน  
กระวาย ความเดือดรอนใจเกิดข้ึนเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายขาว 
ยาคู เราไดถวายขาวยาคูแกสงฆในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ยอมได 
เสวยอานิสงส ๕ ประการ เพราะเราเปนผูถวายขาวยาคูดหีนอ 
คือความเปนผูไมมีพยาธิ ๑ ความเปนผูมีรูปสวย ๑ ความเปนผูได  
ตรัสรูธรรมไดเร็วพลัน ๑ ความเปนผูไดขาวและน้ํา ๑ และอายุ  
เปนท่ี ๕ ผูใดผูหนึ่ง เม่ือจะใหเกิดโสมนัส ผูนั้นควรถวายขาวยาคู  
ในสงฆ บัณฑติพึงถือเอาเฉพาะฐานะ ๕ ประการนี้ เราทํากิจท่ี  
ควรทําทุกอยางแลว เพกิถอนภพท้ังหลายแลว อาสวะส้ินไปหมด 
แลว บัดนีภ้พใหมไมมีอีก เราจักเท่ียวไปนมัสการพระสัมพุทธเจา  
และพระธรรมอันดี จากบานหนึ่งยังบานหนึ่ง จากบุรีหนึง่ยังบุรีหนึ่ง  
ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เรา  
ไมรูทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายขาวยาคู เราเผากิเลสท้ังหลาย  
แลว ... พระพทุธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระยาคุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ยาคุทายกเถราปทาน   
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ปตโถทนทายกเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยผลแหงการถวายขาวสาลีหนึ่งแลง  
[๙] เม่ือกอน เราเปนคนชอบเท่ียวในปา ประกอบการงานในปาเสมอ  
เราถือเอาขาวสุกแหงขาวสาลีแลงหนึ่ง แลวไดไปทํางาน ณ ท่ีนั้น 
เราไดเหน็พระสยัมภูสัมพุทธเจาผูไมพายแพอะไรๆ เสดจ็ออกจาก 
ปาเพื่อบิณฑบาต คร้ันแลวเราไดยังจิตใหเล่ือมใส เราประกอบใน 
ทางการงานของคนอ่ืน และบุญของเราก็ไมมี มีแตขาวสุกแหง  
ขาวสารแลงหนึ่ง เราจะนิมนตพระมุนีนีใ้หเสวย เราหยิบขาวสุก 
แหงขาวสาลีแลงหนึ่งถวายแดพระสยัมภู เม่ือเราเพงดูอยูพระ  
มหามุนีทรงเสวย เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความ  
ตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลวก็ไปสูดาวดึงสพิภพ เราไดเปน  
จอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๒ คร้ัง เปนพระเจาจักร  
พรรดิราช ๓๓ คร้ัง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดย  
คณนานับมิได เราเปนผูถึงความสุข มียศ นี้เปนผลของขาวสุก 
แหงขาวสารแลงหนึ่ง เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ ได  
ทรัพยนับไมถวน ความบกพรองในโภคทรัพยมิไดมีแกเราเลย นี้  
เปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง โภคทรัพยเปรียบดวย 
กระแสน้ําเกิดข้ึนแกเรา เราไมสามารถจะนับได นี้กเ็ปนผลของ 
ขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง เพราะมีผูเช้ือเชิญวา เชิญเค้ียวกิน 
ส่ิงนี้ เชิญบริโภคส่ิงนี้ เชิญนอนบนท่ีนอนนี้ ฉะนั้น เราจงึเปนคน 
มีความสุข นี้กเ็ปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง ในกัปท่ี ๙๑  
แตกัปนี้เราไดถวายทานใด ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็  
เปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง เราเผากิเลสท้ังหลาย 
แลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
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ทราบวา ทานพระปตโถทนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ปตโถทนทายกเถราปทาน 
มัญจทายกเถราปทานท่ี ๑๐  
วาดวยผลแหงการทําต่ังถวายสงฆ  
[๑๐] เม่ือพระพุทธเจาผูนําโลก พระนามวาสิทธัตถะ ผูประกอบดวย  
พระกรุณา ปรินิพพานแลว เม่ือปาพจนมีความแพรหลาย อัน  
เทวดาและมนษุยสักการะแลว ในครั้งนัน้ เราเปนคนจณัฑาล ทํา  
ตั่ง ๔ เหล่ียม เล้ียงชีพดวยการงานนั้น เล้ียงดูเด็กๆ กด็วยการ  
งานนั้น เราเล่ือมใสแลว ทําตั่ง ๔ เหล่ียมเปนอยางดี ดวยมือ 
ท้ังสองของตน แลวไดเขาถวายแกพระภกิษุสงฆดวยตนเอง ดวย 
กรรมท่ีทําไวดแีลวนั้น และดวยความต้ังเจตนานั้นไว เราละราง  
มนุษยแลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ เราไปสูเทวโลก บันเทิงอยูใน 
หมูไตรทศ ท่ีนอนมีราคามาก ยอมเกดิตามความปรารถนา เราได 
เปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐ คร้ัง ไดเปนพระเจา 
จักรพรรดิราช ๘๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  
โดยคณนานับมิได เราเปนผูถึงความสุข มียศ นี้เปนผลแหงการ  
ถวายเตยีงนอน ถาเราจุติจากเทวโลกมาสูภพมนษุย ท่ีนอนสวยๆ  
ควรแกคามาก ยอมเกิดแกเราเอง นี้เปนการเกิดคร้ังหลังของเรา  
ภพสุดทายกําลังเปนไป แมทุกวันนี้ท่ีนอนก็ปรากฏในเวลาจะนอน 
ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด ดวยทานน้ัน เราไมรูจัก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเตียง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระมัญจทายกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ มัญจทายกเถราปทาน. 
----------------   
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รวมอปทานท่ีมีในวรรนี้ คือ 
๑. ภัททาลิเถราปทาน๖. เอกทีปยเถราปทาน  
๒. เอกฉัตติยเถราปทาน๗. อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน 
๓. ติณสูลฉาทนิยเถราปทาน ๘. ยาคุทายกเถราปทาน  
๔. มธุมังสทายกเถราปทาน ๙. ปตโถทนทายกเถราปทาน  
๕. นาคปลลวกเถราปทาน ๑๐. มัญจทายกเถราปทาน  
บัณฑิตคํานวณคาถาแผนกหน่ึงได ๒๐๑ คาถา. 
จบ ภัททาลิกวรรคท่ี ๔๒  
-----------------   
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สกิงสัมมัชชกวรรคท่ี ๔๓ 
สกิงสัมมัชชกเถราปทานท่ี ๑ 
วาดวยผลแหงการกวาดลานพระศรีมหาโพธิ  
[๑๑] เราไดเหน็ไมแคฝอย ซ่ึงเปนไมโพธิอันอุดมของพระผูมีพระภาค  
พระนามวาวิปสสี แลวยังใจใหเล่ือมใสในไมโพธินั้น เราหยิบเอา 
ไมกวาดมากวาด (ลานโพธิพฤกษ) อันเปนท่ีตั้งแหงไมโพธิในกาล 
นั้น คร้ันแลวไดไหวไมแคฝอยซ่ึงเปนไมโพธินั้น เรายังจติให 
เล่ือมใสในไมโพธินั้น ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา นมัสการ  
ไมโพธินั้นแลว กลับไปยังกระทอม เราเดนินึกถึงไมโพธิอันอุดมไป  
ตามหนทางสัญจร งูเหลือมซ่ึงมีรูปรางนากลัว มีกําลังมาก รัดเรา  
กรรมท่ีเราทําในเวลาใกลจะตาย ไดทําใหเรายินดีดวยผล งูเหลือม 
กลืนกินรางของเรา เราร่ืนรมยอยูในเทวโลก จิตของเราไมขุนมัว 
บริสุทธ์ิขาวสะอาดในกาลทกุเม่ือ ลูกศรคือความโศก ท่ีเปนเหตุทํา  
จิตของเราใหเรารอน เราไมรูจักมันเลย เราไมมีโรคเร้ือน ฝ  
โรคกลาก ลมบาหมู คุดทะราด หิดเปอย และหิดดาน นี้กเ็ปน  
ผลแหงการกวาด ความโศก ความเรารอน ไมมีในหทัยของเรา  
จิตของเราตรง ไมวอกแวก นีเ้ปนผลแหงการกวาด เราถึงสมาธิอีก  
ใจของเราเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ สมาธิท่ีเราปรารถนายอมสําเร็จแกเรา  
เราไมกําหนัดในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ไมขัดเคืองใน 
อารมณเปนท่ีตั้งแหงความขัดเคือง และไมหลงในอารมณเปนท่ีตั้ง  
แหงความหลง นี้ก็เปนผลแหงการกวาด ในกัปท่ี ๙๑ แตกปันี้ เราได 
ทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล   
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แหงการกวาด เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา  
เสร็จแลว ดังนี.้ 
ทราบวา ทานพระสกิงสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ สกิงสัมมัชชกเถราปทาน. 
เอกทุสสทายกเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการถวายผาเปนพุทธบูชา 
[๑๒] เราเปนคนเกี่ยวหญาขายอยูในพระนครหงสวดี เล้ียงชีพดวยการ 
เกี่ยวหญา เล้ียงดูเด็กๆ กด็วยการเกี่ยวหญานั้น พระชินเจา 
พระนามวาปทุมุตระผูรูจบธรรมท้ังปวง เปนนายกของโลก เสด็จ 
อุบัติข้ึน กําจัดความมืดมนใหพินาศ คร้ังนัน้เรานั่งอยูในเรือน 
ของตน คิดอยางนี้วา พระพทุธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก  
ไทยธรรมของเราไมมี เรามีแตผาสาฎกผืนเดียวนี้ ไมมีใครจะใหเรา  
การถูกตองนรกนําความทุกขมาให เราจะปลูกฝงทักษิณา คร้ันคิด  
ไดเชนนีแ้ลว เราจึงไดยังจิตของเราใหเล่ือมใส ไดถือผาผืนหนึ่งไป 
ถวายแดพระพทุธเจาผูประเสริฐสุด คร้ันถวายผาแลวไดประกาศ  
เสียงกองวา ขาแตพระมหามุนีวีระเจา ถาพระองคเปนพระพุทธเจา 
ก็ขอทรงโปรดชวยขาพระองคใหขาดวยเถิด พระพุทธเจาพระนามวา  
ปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา เม่ือจะทรงประกาศ  
ทานของเรา ไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา ดวยการถวายผาผืนหนึ่งนี ้
และดวยความตั้งเจตนาไว บุรุษนี้จะไมไปสูวินิบาตเลยตลอดแสนกัป  
เขาจักไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ คร้ัง จักไดเปน  
พระเจาจักพรรดิราช ๓๓ คร้ัง และจักไดเปนพระเจาประเทศราช 
อันไพบูลยโดยคณนานับมิได เม่ือเธอทองเท่ียวอยูในภพ คือ  
ในเทวโลกหรือมนุษยโลก จกัเปนผูมีรูปสวยงาม สมบูรณดวยคุณ   
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มีกายสงา จักไดผารอยลานแสนโกฏินับไมได ตามความปรารถนา  
คร้ันพระสัมพทุธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูเปนนักปราชญตรัสดังนี้ 
แลว ไดเสด็จเหาะข้ึนสูอากาศเหมือนพญาหงสในอัมพร ฉะนั้น  
เราเขาถึงกําเนดิใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนษุย ในกําเนิดนั้นๆ 
เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย นี้เปนผลแหงผาผืนหนึ่ง  
ผาเกิดแกเราทุกๆ ยางกาว ขางลางเรายืนอยูบนผา ขางบนเรามีผา 
เปนเคร่ืองบัง ทุกวันนี้จักรวาลพรอมท้ังปา ภูเขา เม่ือเราปรารถนา 
จะถือเอา ก็พึงคลุมไดดวยผา เพราะผาผืนเดียวนั่นแหละ เม่ือยัง  
ทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ เราเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคํา 
ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ เราไดถึงความเปนภกิษุเพราะวิบาก 
แหงผาผืนเดยีว ถึงชาตินี้จะเปนชาติสุดทาย แมในชาตินีผ้าก็ยังให 
ผลแกเราอยู ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดถวายผาใดในกาลน้ัน  
ดวยการถวายผานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงผาผืนเดียว  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระเอกทุสสทายกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกทุสสทายกเถราปทาน.  
เอกาสนทายกเถราปทานท่ี ๓  
วาดวยผลแหงการแตงอาสนะบูชา 
[๑๓] มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือกสิกะ อยูในท่ีไมไกลจากภเูขาหมิวันต เราสราง 
อาศรมอยางสวยงาม สรางบรรณศาลาไวท่ีภูเขานั้น เรามีนามช่ือวา 
นารทะ แตคนท้ังหลายเรียกเราวา กัสสปะ ในกาลนัน้ เราแสวง 
หาทางบริสุทธ์ิอยูท่ีภูเขากสิกะ พระชินสัมพุทธเจาพระนามวา  
ปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ทรงใครตอวิเวก ไดเสดจ็มาทาง  
อากาศ เราเห็นพระรัศมีของพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   
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กําลังเสด็จมาที่ชายปา จึงตบแตงเตียงไมแลวปูลาดหนงัสัตว คร้ัน 
ตบแตงอาสนะเสร็จแลว จึงประนมกรอัญชลีข้ึนเหนือเศียรเกลา  
ประกาศถึงความโสมนัสแลว ไดกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองค 
ผูเปนปราชญ นําสัตวออกจากโลก ขอพระองคผูเปนดังศัลยแพทย 
รักษาความเดอืดรอน ไดโปรดประทานการรักษาแกขาพระองค 
ผูอันความกําหนัดครอบงําเถิด ขาแตพระมุนี ชนเหลาใดมีความตอง  
การดวยบุญ มองดูพระองคผูเปนพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด  
ชนเหลานั้นยอมถึงความสําเร็จแหงประโยชนอันยั่งยืน พึงเปนผูไม  
แก ขาพระองคหามีไทยธรรมเพ่ือพระองคไม เพราะขาพระองค  
บริโภคผลไมท่ีหลนเอง ขาพระองคมีแตอาสนะน้ี ขอเชิญประทับ  
นั่งบนเตียงไมเถิด พระผูมีพระภาคผูไมมีความสะดุงเหมือนราชสีห  
ไดประทับนั่งบนเตียงไมแลว ทรงยับยั้งอยูครูหนึ่ง แลวไดตรัส 
อยางนี้วา ทานจงเบาใจอยาไดกลัวเลย แกวมณีท่ีสวางไสว  
ควรยินดี ทานไดแลว ความปรารถนาท่ีทานไดตั้งไว จกัสําเร็จทุก  
ประการก็เพราะอาสนะ บุญท่ีไดบําเพ็ญไวดีแลว ในเขตบุญอันยอด  
เยี่ยมหานอยไมเลย อันผูท่ีตัง้จิตไวดีแลว สามารถจะร้ือตนข้ึนได  
เพราะอาสนทานน้ี และเพราะการตั้งเจตนาไว ทานจะไมไปสู  
วินิบาตตลอดแสนกัป จกัไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทว 
โลก ๕๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๐ คร้ัง จักไดเปน  
พระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได พระสัมพุทธเจา 
ผูมีพระนามวาปทุมุตระ เปนนักปราชญ คร้ันตรัสดังนี้แลว ได  
เสด็จข้ึนสูนภากาศ ปานดังวาพญาหงสในอัมพร ฉะนั้น ยานชาง 
ยานมา รถ คานหาม เราไดส้ินทุกอยาง นี้เปนผลของอาสนะ 
อันหนึ่ง ในเม่ือเราเขาปาแลวตองการที่นั่ง บัลลังกดุจวารูความดําริ  
ของเรา ตั้งข้ึนใกลๆ ในเม่ือเราอยูทามกลางนํ้าตองการทีน่ั่ง บัลลังก 
ดังจะรูความดาํริของเรา ตั้งข้ึนใกลๆ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปน 
เทวดาหรือมนษุย ในกําเนิดนั้นๆ บัลลังกตั้งแสน ยอมแวดลอม  
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เราอยูทุกเม่ือ เราทองเท่ียวอยูในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย 
และเกดิในสองสกุล คือกษัตริยและพราหมณ เราถวายอาสนะ 
อันหนึ่งในเขตบุญอันยอดเยี่ยม รูท่ัวถึงบัลลังก คือ ธรรมแลว  
เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ีแสน แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด 
ในกาลนัน้ ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลของอาสนะ  
อันหนึ่ง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ  
แลวดังนี้. 
ทราบวา ทานพระเอกาสนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกาสนทายกเถราปทาน. 
สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกกระทุม ๗ ดอก  
[๑๔] มีภูเขาช่ือกทัมพะ อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต พระปจเจกพุทธเจา  
๗ องคอาศัยอยูท่ีขางภูเขานัน้ เราเห็นดอกกระทุมจึงประนมมือแลว  
หยิบเอามา ๗ ดอก ไดเร่ียรายลงดวยจิตอันเปยม เพราะกรรมท่ี  
เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความต้ังเจตนาไว เราละรางมนุษย  
แลว ไดไปยังดาวดึงสพภิพ ในกัปท่ี ๙๔แตกัปนี้เราไดกระทํา  
กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล 
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
ทําเสร็จแลว ดงันี้. 
ทราบวา ทานพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน.  
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โกรัณฑปุปผิยเถราปทานท่ี ๕  
วาดวยผลแหงการถวายดอกหงอนไก 
[๑๕] เม่ือกอน เรากับบิดาและปู เปนคนทําการงานในปา เล้ียงชีพ  
ดวยการฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไมมี ใกลกับท่ีอยูของเรา 
พระพุทธเจาผูนําช้ันเลิศของโลก พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญา 
จักษุ ไดทรงแสดงรอยพระบาทไว ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห ก็เรา  
ไดเหน็รอยพระบาทของพระศาสดาพระนามวาติสสะ ท่ีพระองค  
ทรงเหยยีบไว เปนผูราเริงมีจิตยินดยีังจิตใหเล่ือมใสในรอยพระบาท 
เราเห็นตนหงอนไก ท่ีข้ึนมาจากแผนดิน มีดอกบานแลว จึงเด็ด  
มาพรอมท้ังยอด บูชารอยพระบาทอันประเสริฐสุด เพราะกรรมท่ี 
เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความต้ังเจตนาไว เราละรางมนุษย  
แลว ไปสูดาวดึงสพิภพ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดา 
หรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เรามีผิวกายเหมอืนสีดอกหงอนไก มี 
รัศมีเปนแดนซานออกจากตน ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ เราไดทํา 
กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล 
แหงการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน.  
ฆฏมัณฑทายกเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยผลแหงการถวายเปรียง 
[๑๖] พระผูมีพระภาคผูมีเหตุอันทรงดําริดแีลว เปนเชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกวานรชน เสด็จเขาไปสูปาใหญ ถูกอาพาธอันเกิดแตลม  
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เบียดเบียน เราเห็นแลว จึงทําจิตใหเล่ือมใสนําเอาข้ีตะกอนเปรียง 
เขาไปถวาย เพราะเราไดกระทํากุศลกรรมและไดบูชาพระพุทธเจา  
เนืองๆ แมน้ําคงคาช่ือภาคีรสีนี้ มหาสมุทรท้ัง๔และพ้ืนปฐพี  
ท่ีนากลัวซ่ึงจะประมาณมิไดนับไมถวนนี้ ยอมสําเร็จเปนเปรียงข้ึน 
ไดสําหรับเรา น้ําผ้ึง น้ําตาลกรวด ดังจะรูความดําริของเรา เกิดข้ึน 
ตนไมท่ีงอกข้ึนแตแผนดินในทิศท้ัง ๔ ดังจะรูความดําริของเรา  
ยอมเกิดเปนตนกัลปพฤกษข้ึน เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราช  
สมบัติในเทวโลก ๕๐ คร้ัง ไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ๕๑ คร้ัง ได  
เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับไมถวนในกัปที่ ๙๔ 
แตกัปนี้ เราไดใหทานใดในกาลน้ันดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติ  
เลย นี้เปนผลแหงข้ีตะกอนเปรียง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระฆฏมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน. 
เอกธัมมสวนิยเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยผลแหงการฟงธรรมคร้ังเดียว  
[๑๗] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวงประกาศ  
สัจจะ ๔ ทรงยงัชนเปนอันมากใหขามพนดแีลว สมัยนัน้ เราเปน 
ชฎิลมีตบะใหญ สลัดผาคากรองเปลือกไม เหาะไปในอัมพร  
ในกาลนัน้ เราไมสามารถจะเหาะไปไดเหนอืพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
สุด เราเหาะไปไมได เหมือนนกเขาไปใกลภูเขาแลวไปไมได 
ฉะนั้น เราบังหวนเปนไอน้าํลอยอยูในอัมพรเชนนี้ ดวยคิดวา 
เหตุเคร่ืองทําใหอิริยาบถกําเริบเชนนี้ มิไดเคยมีแกเรา เอาละ  
เราจักคนหาเหตุนั้น บางทีเราจักพึงไดผล เราลงจากอากาศ ก็ได  
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สดับพระสุรเสียงของพระศาสดา เม่ือพระศาสดาตรัสถึงวาสังขาร  
ไมเท่ียง ดวยพระสุรเสียงท่ีนายินดี นาฟง กลมกลอม  
ขณะน้ันเราไดเรียนเอาอนจิจลักษณะน่ันแหละ คร้ันเรียนอนิจจ 
ลักษณะไดแลว ก็ไปสูอาศรมของตน เราอยูในอาศรมนัน้แหละ  
ตราบเทาส้ินอาย ุตายไปแลว เม่ือกาลท่ีสุดกําลังเปนไป เราระลึก 
ถึงการฟงพระสัทธรรม เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวนัน้ และ 
เพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสูดาวดึงสพิภพ 
ร่ืนรมยอยูในเทวโลก ๓ หม่ืนกัป ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๑ 
คร้ัง ไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ๓๑ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศ  
ราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เราเสวยบุญของตน ถึงความสุข 
ในภพนอยภพใหญ เราทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ ก็ยังระลึก 
ไดถึงสัญญานั้น บทอันไมเคล่ือน คือ นิพพาน เราหาไดแทงตลอด  
ดวยธรรมอันหนึ่งไม สมณะผูมีอินทรียอันอบรมแลว นัง่ในเรือน  
บิดา เม่ือจะแสดงธรรมกถา ทานไดยกอนจิจลักษณะข้ึนมาใน  
ธรรมกถาน้ัน พรอมกับท่ีไดฟงคาถาวา สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ 
มีความเกิดขึน้และความเส่ือมไปเปนธรรมดา เกิดข้ึนแลวยอมดับไป 
ความท่ีสังขารเหลานั้นสงบระงับเปนความสุข ดังนี้เราจึงนึกถึง  
สัญญาข้ึนไดทุกอยาง เรานั่ง ณ อาสนะเดียว บรรลุอรหัตแลว  
เราไดบรรลุอรหัตโดยเกิดได ๗ ป พระพุทธเจาทรงใหเราอุปสมบท 
แลว นี้เปนผลแหงการฟงธรรม ในกัปท่ีแสน แตกัปนี้ เราได 
ฟงธรรมใด ในกาลนั้น ดวยการฟงธรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
นี้ก็เปนผลแหงการฟงธรรม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระเอกธัมมสวนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ เอกธัมมสวนิยเถราปทาน.  
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สุจินติตเถราปทานท่ี ๘ 
วาดวยผลแหงการถวายขาวใหม  
[๑๘] คร้ังนัน้ เราเปนชาวนาอยูในพระนครหงสวดี เล้ียงชีพดวยกสิกรรม 
เล้ียงดูเดก็ๆ กด็วยกสิกรรมนั้น คร้ังนั้น นาของเราสมบูรณด ี
ขาวของเราออกรวงแลว เม่ือถึงเวลาขาวแกดีแลว เราคิดอยางนี ้
ในกาลนัน้วา เปนการไมเหมาะไมสมควรแกเราผูรูคุณนอยใหญ 
ท่ีเราไมถวายทานในสงฆแลว พึงบริโภคสวนอันเลิศดวยตน 
พระสัมพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนในโลก มีพระลักษณะอัน 
ประเสริฐ ๓๒ ประการ และพระสงฆผูมีตนอันอบรมแลว เปน  
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนจะยิ่งไปกวา เราจักถวายทาน คือ  
ขาวกลาใหมในพระพุทธเจาและพระสงฆนั้นเสียกอน คร้ันคิดเชนนี ้
แลว เราเปนผูราเริง มีใจประกอบดวยปติ นําเอาขาวเปลือก 
มาจากนา เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา คร้ันเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา  
ผูเปนเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน ถวายบังคมพระบาท 
พระศาสดาแลว กราบทูลวา ขาแตพระมุนี ขาวกลาสมบูรณ 
ท้ังพระองคก็กาํลังประทับอยู ณ ท่ีนี้ ขาแตพระองคผูมีปญญาจักษุ  
ขอพระองคจงทรงพระกรุณารับเถิด พระศาสดาพระนามวาปทุมุตระ 
ผูรูแจงโลกสมควรรับเคร่ืองบูชา ทรงทราบความดําริของเราแลว  
ตรัสพระดํารัสนี้วา บุรุษบุคคลผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูตั้งอยูในผล ๔ 
จําพวก นี้ คือสงฆ เปนผูตรง มีปญญา ศีล และมีจิตม่ันคง 
บุญยอมเปนอันส่ังสมแลว ในเม่ือมนุษยผูเพงบุญบูชากระทําอยู 
ทานท่ีใหในสงฆยอมมีผลมาก และควรใหทานในสงฆนั้น ขาวกลา  
ของทานนี้ก็เชนเดียวกนั ควรใหในสงฆ ทานจงอุทิศแดสงฆ  
นําเอาภกิษุท้ังหลายไปสูเรือนของตนแลวจงถวายส่ิงท่ีมีอยูในเรือน  
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ซ่ึงทานไดตกแตงแลวเพื่อภกิษุสงฆเถิด เราอุทิศแดสงฆ นําภิกษ ุ
ท้ังหลายไปในเรือน ไดถวายส่ิงท่ีเราไดตกแตงไวในเรือนแดภิกษุ  
สงฆ เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความต้ังเจตนาไว 
เราละรางมนุษยแลว จึงไปยังดาวดึงสพภิพ วิมานทองงามผุดผองสูง 
๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน บุญกรรมไดสรางไวอยางงามแลวเพื่อ 
เรา ณ สวรรคช้ันดาวดึงสนัน้. 
จบ ภาณวารท่ี ๑๙  
ภพของเรา เกล่ือนกลนระคนไปดวยเทพนารี เรากิน ดืม่ ในภพนั้น  
อยูในสวรรคช้ันไตรทศ เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓,๐๐๐ 
คร้ัง และไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกอีก ๕๐๐ คร้ัง ไดเปน  
พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศราช โดย 
คณนานับมิได เราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ ไดทรัพยนับไมได 
เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย นี้เปนผลแหงขาวใหม 
ยานชาง ยานมา วอ และคานหาม เราไดทุกส่ิง นี้เปนผลแหง 
ขาวใหม ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรสอันเลิศใหม เราไดทุก 
อยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม ผาไหม ผากัมพล ผาเปลือกไม ผา  
ฝาย เราไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม หมูทาสี หมูทาส  
และนารี ท่ีประดับประดาอยางสวยงาม เราไดทุกจําพวก นี้เปนผล  
แหงขาวใหม หนาวหรือรอน ไมเบียดเบียนเรา เราไมมีความ 
เรารอน อนึ่ง ทุกขทางใจไมมีในหทยัของเรา เชิญเค้ียวส่ิงนี้ เชิญ 
บริโภคส่ิงนี้ เชิญนอนบนท่ีนอนนี้ คําเชนนี้ เราไดทุกประการ นี้  
เปนผลแหงขาวใหม บัดนี้ ชาตินี้เปนชาติหลังสุด ภพสุดทาย  
กําลังเปนไป ถึงทุกวันนี้ ไทยธรรมของเรา ก็ทําเราใหยินดีอยูทุกเม่ือ  
เราไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูประเสริฐสุด ยอมเสวยอานิสงส ๘ 
ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือเราเปนผูมีผิวพรรณผุดผอง ๑   
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มียศ ๑ มีโภคทรัพยมากมายใครๆ ลักไมได ๑ มีภกัษามากทุก  
เม่ือ ๑ มีบริษัทไมราวรานกนัทุกเม่ือ ๑ สัตวท่ีอาศัยแผนดนิลวน  
ยําเกรงเรา ๑ เราไดไทยธรรมกอน จะในทามกลางสงฆ หรือเฉพาะ  
พระพักตร พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดก็ตาม พวกทายกเลยองค 
อ่ืนๆ เสียหมด ถวายแกเราเทานั้น ๑ เราไดเสวยอานิสงสเหลานี้ 
เพราะไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูอุดมกอนนี้ก็เปนผลแหงขาวใหม  
ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดถวายทานใด ดวยทานน้ัน เราไมรูจัก 
ทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงขาวใหม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระสุจินติตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ สุจินติตเถราปทาน. 
โสณณกิงกณยิเถราปทานท่ี ๙  
วาดวยผลแหงการถวายกะดงึทอง  
[๑๙] เราไดออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา เรานุงหมผาเปลือกไมกรอง  
เห็นกรรมคือตบะ ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกวานระ พระนามวาอัตถทัสสีเสด็จอุบัติข้ึนชวยมหาชน  
ใหขาม ก็เราส้ินกําลังเพราะพยาธิอยางหนกั เรานึกถึงพระพุทธเจา  
ผูประเสริฐสุด กอพระสถูปอันอุดมท่ีหาดทราย คร้ันแลว เปนผูมี  
จิตยินดี มีใจโสมนัส เร่ียรายดอกกะดึงทองโดยพลัน เราบําเรอ 
พระสถูปของพระพุทธเจา พระนามวาอัตถทัสสีผูคงท่ี ดวยใจอัน  
เล่ือมใสนั้นปานดังบําเรอพระพุทธเจาเฉพาะพระพักตร เราไป  
สูเทวโลกแลว ไดความสุขอันไพบูลย ในเทวโลกนั้น เรามี 
ผิวพรรณปานทองคํา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เทพนารีของเรามี 
ประมาณ ๘๐ โกฏิ ประดับประดาสวยงาม บํารุงเราอยูทุกเมื่อ นี้  
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เปนผลแหงพทุธบูชา ดนตรี ๖ หม่ืน คือ กลอง ตะโพน สังข 
บัณเฑาะว มโหระทึก บรรเลงอยางไพเราะในเทวโลกน้ัน ชาง 
กุญชรตระกูลมาตังคะแตกมัน ๓ คร้ัง อายุ ๖๐ ป ๘,๔๐๐ เชือก 
ประดับสวยงามคลุมดวยตาขายทอง ทําการบํารุงเรา ความเปนผู 
บกพรองในพลกายและท่ีอยู ไมมีแกเรา เราเสวยผลของดอก  
กะดึงทองไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๘ คร้ัง ไดเปนพระเจา  
จักรพรรดิ ๗๑ คร้ัง และไดเสวยราชสมบัติในมหาปฐพี ๑๐๑ คร้ัง 
บัดนี้ เราไดบรรลุอมตบทอันลึกซ้ึง ยากท่ีจะเหน็ได สังโยชนหมด 
ส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัปนี้ เราไดเอา  
ดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล 
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
ทําเสร็จแลวดงันี้.  
ทราบวา ทานพระโสณณกิงกณยิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบโสณณกิงกณิยเถราปทาน  
โสวัณณโกนตริกเถราปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยผลแหงการถวายกระโหลกนํ้าเตา 
[๒๐] เราไดเหน็พระพุทธเจาผูอบรมใจ ฝกพระองคแลว มีพระทัยต้ังม่ัน  
เสด็จดําเนนิอยูในทางใหญ ทรงขามโอฆะไดแลวทรงยินดีในการ  
สงบระงบจิต ตรัสรูดวยพระองคเอง มีปกติเพงพินิจ ยินดใีน  
ฌาน เปนมุนี เขาสมาบัติ สํารวมอินทรีย จงึเอากระโหลกนํ้าเตา 
ตักน้ําเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ลางพระบาทของพระ  
พุทธเจาแลวถวายนํ้าเตา และพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ  
ไดทรงบังคับวา ทานจงเอากระโหลกน้ําเตานี้ ตักน้ํามาวางไวท่ี  
ใกลๆ เทาของเรา เรารับสนองพระพุทธดาํรัสวา สาธุ แลวเอา  
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กระโหลกน้ําเตามาวางไวใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เพราะความ 
เคารพตอพระศาสดา พระศาสดาผูทรงความเพียรใหญ เม่ือจะทรง 
ยังจิตของเราใหดับสนิท ไดทรงอนุโมทนาวา ดวยการถวายนํ้าเตานี้  
ขอความดําริของทานจงสําเร็จ ในกัปท่ี ๑๕ แตกัปนี้ เราร่ืนรมย 
อยูในเทวโลก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๓ คร้ัง จะเปน 
กลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เม่ือเราเดินหรือยืนอยู คนท้ังหลายถือ 
ถวยทองยนือยูขางหนาเราเราไดถวยทองเพราะการถวายน้ําเตา 
แดพระพุทธเจา สักการะท่ีทําไวในทานผูคงท่ีท้ังหลาย ถึงจะนอย  
ก็ยอมเปนของไพบูลยในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้เราไดถวายน้ําเตาใน  
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงน้ําเตา 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว  
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระโสวัณณโกนตริกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ โสวัณณโกนตริกเถราปทาน.  
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน๖. ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน 
๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน ๗. เอกธัมมสวนิยเถราปทาน 
๓. เอกาสนทายกเถราปทาน ๘. สุจินติตเถราปทาน  
๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน ๙. โสณณกิงกณยิเถราปทาน  
๕. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน 
และในวรรคน้ี บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๗๒ คาถา.  
จบสกิงสัมมัชชกวรรคท่ี ๔๓. 
----------------   
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เอกวหิาริวรรคท่ี ๔๔ 
เอกวหิาริยเถราปทานท่ี ๑ 
วาดวยผลแหงการอยูปาแตผูเดียว  
[๒๑] ในภัททกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะโดยพระโคตรเปน 
เผาพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญท้ังหลาย เสด็จ  
อุบัติข้ึนแลว พระองคไมมีธรรมเคร่ืองใหเนิ่นชา ไมมีเคร่ือง  
ยึดหนวง มีพระทัยเสมอดวยอากาศ มากดวยสุญญตสมาธิ คงท่ี  
ยินดใีนอนิมิตตสมาธิ ประทับอยูแลว พระองคผูมีพระทัยรังเกียจ 
ไมมีตัณหาเครื่องฉาบทา ไมเกี่ยวของในกุศล ในคณะ ประกอบดวย 
พระกรุณาใหญ เปนนักปราชญ ทรงฉลาดในอุบายเคร่ืองแนะนํา 
ทรงขวนขวายในกิจของผูอ่ืน ทรงแนะนําในหนทางอันยังสัตวใหถึง  
นิพพาน ซ่ึงเปนเหตุทําเปอกตมคือคติใหแหง ในโลกพรอมท้ัง  
เทวโลก ประทับนั่งแสดงอมตธรรมอันเปนความแชมช่ืนอยางยิ่ง  
ซ่ึงเปนเคร่ืองหามชราและมรณะ ในทามกลางบริษัทใหญ ยังสัตว 
ใหขามโลก พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก เปนนาถะของโลก  
มีพระสุรเสียงกองประหนึ่งเสียงพรหม ผูเสด็จมาดวยประการนั้น 
ถอนพระองคข้ึนจากมหนัตทุกข ในเม่ือโลกปราศจากผูแนะนํา ทรง 
แสดงธรรมท่ีปราศจากธุลี นําสัตวออกจากโลก เราไดเห็นแลว  
ไดฟงธรรมของพระองค จึงออกบวชเปนบรรพชิตคร้ันเราบวชแลว  
ในกาลนัน้ คิดถึงคําสอนของพระชินเจาถูกความเกีย่วของบีบค้ัน  
จึงไดอยูเสียในปาท่ีนาร่ืนรมยแตผูเดยีวเทานั้น การท่ีเรามีกายหลีก 
ออกมาได เปนเหตุแหงการหลีกออกแหงใจของเราผูเหน็ภัยใน 
ความเกีย่วของ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
ทําเสร็จแลวดงันี้.   
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ทราบวา ทานพระเอกวิหาริยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ เอกวหิาริยเถราปทาน.  
เอกสังขิยเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการเปาสังขเปนพุทธบูชา 
[๒๒] ไดมีการสมโภชไมมหาโพธ์ิ ของพระผูมีพระภาคพระนามวา วปิสสี 
มหาชนมาประชุมกันบูชาไมมหาโพธ์ิอันอุดม ไมมหาโพธ์ิท่ีควรบูชา  
เชนนี้ ของพระศาสดาพระองคใด พระศาสดาพระองคนั้นจักเปน 
ผูเวนจากความเศราโศกใหญมีปญญา เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
สุด คร้ังนั้น เราถือเอาสังขมาบํารุงโพธิพฤกษ เราเปาสังขตลอด 
วันยังคํ่า ไหวไมมหาโพธ์ิอันอุดมแลว กรรมท่ีเราไดทําในเวลากอน  
จะตายสงใหเราไปเทวโลก ซากศพของเราตกไปแลว เราร่ืนรมยอยู  
ในเทวโลก ดนตรีหกหม่ืนยนิดี ราเริง บันเทิง บํารุงเราอยูทุกเม่ือ 
นี้เปนผลของพุทธบูชา ในกปัท่ี ๗๑ เราไดเปนพระราชาพระนาม  
วา สุทัสสนะ เปนใหญอยูในชมพูทวีป มีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปน 
ขอบเขต คร้ังนั้น ดนตรี ๘๐๐ แวดลอมเราตลอดเวลา เรายอม 
เสวยกรรมของตน นี้เปนผลของการบํารุง เราเขาถึงกําเนดิใด คือ 
เทวดาหรือมนษุย แมเรายังอยูในครรภของมารดา กลองกป็ระโคม 
อยูตลอดเวลา เพราะอุปฏฐากพระสัมพุทธเจา เราไดเสวยสมบัติ 
แลว เปนผูบรรลุบทอันไมหวั่นไหว เปนบทอันเกษมไมมีมลทิน 
ไมตาย ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนีเ้ราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรม  
นั้นเราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลาย  
แลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระเอกสังขิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกสังขิยเถราปทาน.  
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ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานท่ี ๓ 
วาดวยผลแหงความเล่ือมใสในปาฏิหาริย 
[๒๓] คร้ังนัน้ พระพิชิตมารผูสมควรรับเคร่ืองบูชาพระนามวาปทุมุตระ  
ไดเสด็จเขาไปยังพระนคร พรอมท้ังภิกษุสงฆผูมีอินทรียอันสํารวม 
แลว แสนรูป ขณะนัน้ ไดมีเสียงสนั่นกองไพเราะรับเสดจ็พระ  
พุทธเจาผูสงบระงับ คงท่ี ซ่ึงกําลังเสด็จเขาพระนครโดยทางรถ  
ดวยพุทธานุภาพ พิณท่ีไมถูกทําเพลง ไมถูกเคาะ ก็บรรเลงข้ึนไดเอง 
ในเม่ือพระพุทธเจาเสด็จเขาบุรี เรานมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
สุด พระนามวาปทุมุตระ ผูเปนพระมหามนุี และเห็นปาฏิหาริยแลว 
ไดยังจติใหเล่ือมใสในปาฏิหาริยนัน้ โอ พระพุทธเจา โอ พระ  
พระธรรม โอ สมบัติแหงพระศาสดาของเรา ดนตรีถึงไรเจตนาก็  
ยังบรรเลงไดเองเทียว ในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้เราไดสัญญาใดใน 
กาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง  
สัญญาในพระพุทธเจา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
เราไดทําเสร็จแลวดังนี้.  
ทราบวา ทานพระปาฏิหิรสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน 
ญาณัตถวิกเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการสดุดีพระพุทธองค 
[๒๔] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตว ผูรุงเรืองเหมือนตน 
กรรณิการ โชติชวงดังดวงประทีป ไพโรจนดุจทองคํา เราวาง 
คณโฑน้ํา ผาเปลือกไมกรอง ธมกรก ทําหนังเสือเฉวียงบา แลวก ็
สดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา ขาแตพระมุนี พระองคทรงขจัด   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 33 
ความมืดมิด ซ่ึงอากูลไปดวยขายคือ โมหะ ทรงแสดงแสงสวาง  
คือ พระญาณ แลวเสด็จขามไป พระองคไดยกโลกนี้ข้ึนแลว ส่ิงท่ี 
ยอดเยี่ยมซ่ึงมีอยูท้ังหมด จะเปรียบปานกับพระญาณเปนประมาณ 
เคร่ืองไปจากโลกของพระองคไมมี ดวยพระญาณนัน้ โลกจึงขนาน  
นามพระองควาสัพพัญู สัพพัญู ขาพระองคขอถวายบังคม  
พระองคผูมีความเพียรใหญ ทรงทราบธรรมท้ังปวง ไมมีอาสวะ 
ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดสดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวย  
การสดุดีนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสดุดีพระญาณ  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระญาณัตถวกิเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ ญาณัตถวกิเถราปทาน. 
อุจฉุขัณฑิกเถราปทานท่ี ๕ 
วาดวยผลแหงการถวายทอนออย  
[๒๕] เราเปนคนเฝาประตูอยูในพระนครพันธุมดี ไดเหน็พระพุทธเจาผูปราศ  
จากธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัสไดถือเอาทอน 
ออยมาถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระนามวาวิปสสี ผู 
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ในกปัท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายออยใด 
ในกาลนัน้ ดวยการถวายออยนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล  
แหงการถวายทอนออย เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดงันี้. 
ทราบวา ทานพระอุจฉุขัณฑกิเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ อุจฉุขัณฑกิเถราปทาน.  
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กลัมพทายกเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยผลแหงการถวายมันออน  
[๒๖] พระสัมพุทธเจาพระนามวาโรมสะ ประทับอยูท่ีซอกเขา เราเล่ือมใส  
ไดถวายมันออนแดพระองคดวยมือท้ังสองของตนในกัปท่ี ๙๔ แต  
กัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติ 
เลย นี้เปนผลแหงการถวายมันออน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.  
ทราบวา ทานพระกลัมพทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ กลัมพทายกเถราปทาน. 
อัมพาฏกทายกเถราปทานท่ี ๗ 
วาดวยผลแหงการถวายมะกอก  
[๒๗] เราไดเห็นพระสยัมภพูุทธเจาผูไมทรงพายแพอะไร ในปาใหญ จงึ 
ไดเอาผลมะกอกมาถวายแดพระสยัมภใูนกัปท่ี ๓๑ แตกปันี้ เราได 
ถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย  
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.  
ทราบวา ทานพระอัมพาฏกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ อัมพาฏกทายกเถราปทาน.  
หรีตกิทายกเถราปทานท่ี ๘ 
วาดวยผลแหงการถวายลูกสมอ 
[๒๘] เรากําลังนําผลสมอ ผลมะขามปอม ผลมะมวง ผลหวา สมอพิเภก  
กระเบา ผลรกฟา มะตูมมาดวยตนเอง เราไดเห็นพระมหามุนีผูมี  
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ปกติเพงพนิิจ ยินดใีนฌาน เปนนักปราชญ ถูกอาพาธเบียดเบียน 
เสด็จเดินทางไกล ประทับอยูท่ีเงื้อมเขา จึงไดเอาผลสมอถวายแด  
พระสยัมภู ก็พอเราทําเภสัชเสร็จแลว พยาธิหายไปในทันใดนัน้ 
เอง พระพุทธเจาผูมีความกระวนกระวายอันละไดแลว ไดทรงทํา  
อนุโมทนาวา ก็ดวยการถวายเภสัชอันเปนเคร่ืองระงับพยาธินี ้
ทานเกิดเปนเทวดา เปนมนษุย หรือจะเกิดในชาติอ่ืน จงเปนผูถึง  
ความสุขในท่ีทุกแหง และทานอยาถึงความปวยไข คร้ันพระสยัมภู  
พุทธเจาผูไมทรงพายแพอะไร เปนนักปราชญ ตรัสดังนี้แลว ได 
เสด็จเหาะข้ึนสูนภากาศ เหมือนพญาหงสในอัมพร ฉะนัน้  
เพราะเราไดถวายสมอแดพระสยัมภพูุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
ความปวยไขจงึมิไดเกดิแกเราเลยจนถึงชาตินี้ นี้เปนความเกิดคร้ัง 
หลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว โดย 
ลําดับพระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราได 
ถวายเภสัชในกาลนั้น ดวยการถวายเภสัชนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย  
นี้เปนผลแหงเภสัชทาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระหรีตกิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ หรีตกิทายกเถราปทาน.  
อัมพปณฑยิเถราปทานท่ี ๙  
วาดวยผลแหงการถวายมะมวง 
[๒๙] คร้ังน้ัน เราเปนพญาชางมีงางอนงาม ทรงกําลังพิริยะกลาวองไว 
เท่ียวอยูในปาใหญ ไดเห็นพระผูนําโลก เราไดหยิบเอาช้ินมะมวง  
มาถวายแดพระศาสดา พระมหาวีรเจา พระนามวาสิทธัตถะ นายก  
ของโลก ทรงรับประเคน เม่ือเราเพงดูอยู พระพิชิตมารไดทรง   
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เสวยในกาลนัน้ เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระชินเจาพระองคนั้น จึง 
เขาถึงสวรรคช้ันดุสิต เราจุตจิากดุสิตนัน้แลว ไดเปนพระเจาจกัร 
พรรดิราช เสวยสมบัติโดยอุบายเชนนัน้แหละ เรามีตนสงไปเพื่อ 
ความเพยีรสงบระงับ ไมมีอุปธิกิเลส กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  
เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใดใน 
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวาย 
ผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
แลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระอัมพปณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อัมพปณฑิยเถราปทาน.  
ชัมพูผลิยเถราปทานท่ี ๑๐  
วาดวยผลแหงการถวายลูกหวา  
[๓๐] เม่ือพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี ผู  
ทรงยศอันสูงสุด กําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาตอยู ขาพระองคมีใจ 
เล่ือมใส ไดถือเอาผลชมพูอยางดีมาถวายแดพระศาสดา ผูเปนทัก 
ขิไณยบุคคล เปนนักปราชญ ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาสัตวเชษฐ 
บุรุษของโลกประเสริฐกวานรชน เพราะกรรมนั้น ขาพระองคจึงเปน 
ผูละความชนะและความแพแลว ไดถึงฐานะท่ีไมหวั่นไหวในกัปท่ี 
แสนแตกัปนี้ ขาพระองคไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานน้ัน  
ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไมอยางดีเปน  
ทาน ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาขาพระองค 
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระชัมพูผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ชัมพูผลิยเถราปทาน.   
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รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. เอกวหิาริยเถราปทาน ๖. กลัมพทายกเถราปทาน 
๒. เอกสังขิยเถราปทาน๗. อัมพาฏกทายกเถราปทาน 
๓. ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน๘. หรีตกิทายกเถราปทาน 
๔. ญาณัตถวกิเถราปทาน๙. อัมพปณฑยิเถราปทาน  
๕. อุจฉุขัณฑกิเถราปทาน ๑๐. ชัมพผูลิยเถราปทาน 
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๘๖ คาถา. 
จบ เอกวหิาริวรรคท่ี ๔๔ 
----------------   
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วิเภทกิวรรคท่ี ๔๕  
วิเภทกพีชิยเถราปทานท่ี ๑ 
วาดวยผลแหงการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก 
[๓๑] พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง พระนามวา 
กกุสันธะ พระองคเสด็จหลีกออกจากหมูไปสูภายในปา เราถือ 
เมล็ดพืชเครือเถาเท่ียวมา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคทรงเขาฌาน  
อยู ณ ระหวางภูเขา เราเหน็พระพุทธเจาผูเปนเทพของทวยเทพแลว 
มีใจเล่ือมใส ไดถวายเมล็ดพืชแดพระพุทธเจา ผูเปนทักขิไณย 
บุคคล เปนนักปราชญ ในกัปนี้เอง เราไดถวายพืชใดในกาลนั้น  
ดวยการถวายพืชนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงเมล็ดพืช 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระวิเภทกพชิียเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ วิเภทกพีชิยเถราปทาน. 
โกลทายกเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการถวายพุทรา  
[๓๒] คร้ังนัน้ เรานุงหนังเสือ หมผาคากรอง บําเพ็ญวัตรจริยาอยางหนัก 
ใกลอาศรมของเรามีตนพุทรา ในกาลนัน้ พระพุทธเจาพระนามวา  
สิขี เปนเอก ไมมีผูเสมอสอง ทรงทําโลกใหโชติชวงอยูตลอดกาล 
ท้ังปวง เสด็จเขามายังอาศรมของเรา เรายงัจิตของตนใหเล่ือมใส 
และถวายบังคมพระพุทธเจาผูมีวัตรอันงามแลว ไดเอามือท้ังสอง 
กอบพุทราถวายแดพระพุทธเจา ในกปัท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวาย  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 39 
พุทราใด ในกาลนั้น ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล  
แหงการถวายพุทรา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนได 
ท้ังหมดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี  
อาสวะอยู การท่ีเราไดมายังสํานักของพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการ 
มาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ 
และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
เสร็จแลว ดังนี.้ 
ทราบวา ทานพระโกลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ โกลทายกเถราปทาน. 
เวลุวผลิยเถราปทานท่ี ๓ 
วาดวยผลแหงการถวายมะตูม  
[๓๓] เราสรางอาศรมไวอยางสวยงาม ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา อาศรมน้ัน  
เกล่ือนกลนไปดวยตนมะตมู เปนท่ีรวมหมูไมนานาชนดิ เราเห็น 
ผลมะตูมมีกล่ินหอมแลว ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เรา 
ท้ังยินดีท้ังสลดใจ เอาผลมะตูมใสหาบจนเต็ม ไดเขาไปเฝาพระ 
พุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ แลวถวายผลมะตูมสุกแดพระองค 
ผูเปนเนื้อนาบุญ เปนนักปราชญ ดวยใจอันผองใส ในกัปนี้เอง 
เราไดถวายผลมะตูมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลมะตูมนั้น เรา 
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายมะตูม เราเผากิเลสท้ังหลาย 
แลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระเวลุวผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เวลุวผลิยเถราปทาน.  
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ภัลลาตกทายกเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการถวายลูกรกฟา  
[๓๔] เราตกแตงเคร่ืองลาดท่ีทําดวยหญาแลว ไดทูลอาราธนาพระสัมพุทธ 
เจาผูมีพระฉววีรรณเหมือนทองคํา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒  
ประการ ผูประหนึ่งวาพระยารังท่ีกําลังดอกบาน เปนพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐสุด กําลังเสด็จไปทางทายปาใหญวา ขอพระพุทธเจา  
ทรงโปรดอนุเคราะหขาพระองคเถิด ขาพระองคปรารถนาจะถวาย 
ภิกษา พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูอนุเคราะห ประกอบ  
ดวยพระกรุณา มีพระยศใหญ ไดทรงทราบความดําริของเรา จึง 
เสด็จแวะท่ีอาศรมของเรา คร้ันแลว พระองคไดประทับบนเคร่ือง  
ลาดท่ีทําดวยหญา เราไดหยิบเอาผลไมรกฟามาถวายแดพระพุทธเจา  
ผูประเสริฐสุด เม่ือเรามองดูอยู พระพิชิตมารทรงเสวยในเวลาน้ัน 
เรายังจิตใหเล่ือมใสในทานนั้นแลว ไดถวายบังคมพระพิชิตมาร 
ในกาลนัน้ ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เราไดถวายผลไมใด ในกาลนั้น ดวยการ  
ถวายผลไมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.  
ทราบวา ทานพระภัลลาตกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ภัลลาตกทายกเถราปทาน.  
อุมมาปุปผิยเถราปทานท่ี ๕  
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผักตบ 
[๓๕] ก็คร้ันเม่ือตนไทรอันเปนไมโพธิพฤกษ งอกงามสีเขียวขจี เราไดเอา  
ดอกผักตบมาบูชาไมโพธิพฤกษ ในกัปนี้เอง เราไดบูชาโพธิพฤกษ  
ใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการบูชา   
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ไมโพธิพฤกษ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
ทําเสร็จแลว ดงันี้. 
ทราบวา ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน. 
อัมพาฏกิยเถราปทานท่ี ๖ 
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะกอก  
[๓๖] พระมุนพีระนามวาเวสสภูผูอภิชาติ เสด็จเขาไปสูปารังซ่ึงมีดอกบาน 
สะพร่ัง ประทับอยูท่ีซอกเขา เหมือนไกรสรสีหราช ฉะนัน้ เรามี  
จิตผองใสโสมนัส เล่ือมใส ไดเอาดอกมะกอกบูชาพระมหาวีรเจา  
ผูเปนบุญเขตดวยมือท้ังสองของตน ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราได 
เอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผล  
แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
เสร็จแลว ดังนี.้ 
ทราบวา ทานพระอัมพาฏกยิเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ อัมพาฏกิยเถราปทาน. 
สีหาสนิกเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง 
[๓๗] เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดถวายอาสนะทองแดพระผูมีพระภาค 
พระนามวาปทุมุตระ ผูแสวงหาประโยชนแดสรรพสัตว เราอยูใน 
โลกใดๆ คือ ในเทวโลกหรือมนุษยโลก ในโลกน้ันๆ เราได 
วิมานอันไพบูลย นี้เปนผลของอาสนะทอง บัลลังกอันสําเร็จดวย   
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ทองและเงิน สําเร็จดวยแกวปทุมราช และสําเร็จดวยแกวมณ ี
เกิดแกเรามากมาย ในกาลทุกเม่ือ เราทําอาสนะไมโพธิของ 
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระแลว ไดบังเกิดในสกุลสูง โอ 
พระธรรมเปนธรรมดี ในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้เราไดทําอาสนะทอง 
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอาสนะทอง 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว  
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระสีหาสนิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ สีหาสนิกเถราปทาน. 
ปาทปฐิยเถราปทานท่ี ๘  
วาดวยผลแหงการถวายต่ังรองเทา  
[๓๘] พระมหามุนีสัมพุทธเจา ผูประกอบดวยพระกรุณา พระนามวาสุเมธะ 
ยังสัตวใหขามเปนอันมากแลว พระองคผูทรงพระยศใหญก็ไดเสด็จ  
นิพพาน เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคนทําต่ังสําหรับ 
รองเทาไวท่ีใกลอาสนะทอง ของพระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ  
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เราทํากุศลกรรมอันมีความสุขเปนผล 
มีความสุขเปนกําไรแลว เปนผูประกอบดวยบุญกรรม ไดไปสู 
สวรรคช้ันดาวดึงส เม่ือเราผูมีความพรอมเพรียงดวยบุญกรรมอยูใน  
ดาวดึงสนัน้ ตัง่ทองยอมเกิดแกเราผูยกเทากาวไปอยู นรชนเหลา 
ใดไดการเขาไปฟงใกลๆ ทําสักการะในพระพุทธเจาผูเสด็จนิพพาน 
แลว ไดสุขอันไพบูลย นรชนเหลานั้นไดลาภดีแลว แมเราก็ได 
สรางกรรมไวดีแลว เราทําต่ังสําหรับรองเทาอันประกอบแลวในการ 
คาขาย จึงไดตัง่ทอง เราเหยยีบไปบนต่ังทองในทิศท่ีไปดวยกิจบาง 
อยาง นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดทํากรรมใด   
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ในกาลนัน้ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงต่ัง 
สําหรับรองเทา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเรา 
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
จบ ปาทปฐิยเถราปทาน. 
เวทิยการกเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยผลแหงการถวายไพรที  
[๓๙] เราไดสรางไพรทีอยางสวยงาม ไวท่ีโพธิพฤกษของพระพุทธเจา 
พระนามวาปทุมุตระ ซ่ึงเปนไมสูงสุดกวาไมท้ังหลาย แลวยังจิต 
ของตนใหเล่ือมใส เคร่ืองใชสอยหลายชนดิเลิศโอฬาร ท้ังท่ีทํา 
เสร็จและยังทําไมเสร็จ ตกลงมาจากอากาศ นี้เปนผลแหงไพรที 
ในสงครามท่ีสองฝายประชิดกัน อันนากลัว เม่ือเราเขาไป ก็ไม 
พบส่ิงท่ีนาขลาดกลัวเลย นี้เปนผลแหงไพรที วิมานอันงดงามและ 
ท่ีนอนอันลนคา เกิดข้ึนดังจะรูความดําริของเรา นี้ก็เปนผลแหง  
ไพรที ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดทําไพรทีใด ดวยกรรมนั้น 
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงไพรที เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระเวทิยการกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ เวทิยการกเถราปทาน. 
โพธิฆรการกเถราปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยผลแหงการสรางเรือนไมโพธิ  
[๔๐] เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดใชคนทําเรือนไมโพธิของพระผู  
มีพระภาคผูเปนใหญกวาสัตวผูคงที พระนามวาสิทธัตถะ เราเขาถึง  
สวรรคช้ันดุสิต อยูในเรือนแกว หนาว รอน หรือลม มิไดถูกตอง  
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ตัวเราเลย ในกปัท่ี ๖๕ แตกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ  
วิสสุกรรมเทพบุตรไดเนรมิตนครช่ือกาสิกะ ยาว ๑๐ โยชน กวาง 
๘ โยชนใหเรา ในนครนั้นไมมีไม เครือเถา และดินเลย  
วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตปราสาทช่ือมงคล ยาวโยชนหนึง่ กวาง  
คร่ึงโยชน ใหเรา เสาปราสาท ๘๔,๐๐๐ ตน ลวนเปนทองคํา  
พื้นสําเร็จดวยแกวมณี หลังคาเปนเงิน เรือนสําเร็จดวยทอง นี้ 
เราไดอยูครอบครองมาแลว นี้เปนผลแหงการใหเรือนเปนทาน  
เราไดเสวยผลท้ังปวงนั้น ในภพท้ังท่ีเปนของเทวดาและมนุษย  
วันนี้เราบรรลุนิพพานอันเปนบทสงบระงับ ไมมีบทใดจะย่ิงกวา 
ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดใหทําเรือนโพธิพฤกษ ดวยกรรมนั้น 
เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงการใหเรือนเปนทาน เราเผา 
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระโพธิฆรการกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ โพธิฆรการกเถราปทาน. 
------------------ 
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. วิเภทกิพีชิยเถราปทาน ๖. อัมพาฏกิยเถราปทาน 
๒. โกลทายกเถราปทาน๗. สีหาสนิกเถราปทาน  
๓. เวลุวผลิยเถราปทาน๘. ปาทปฐิยเถราปทาน  
๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน ๙. เวทิยการกเถราปทาน  
๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน 
ในวรรคนี้ บัณฑิตไดภาษิตคาถาไวคํานวณได ๗๙ คาถา.  
จบ วิเภทกวิรรคท่ี ๔๕ 
----------------  
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ชคติวรรคท่ี ๔๖  
ชคติทายกเถราปทานท่ี ๑  
วาดวยผลแหงการพรวนดินโคนตนโพธิ 
[๔๑] เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคนพรวนดินท่ีไมโพธิพฤกษ  
ของพระมหามุนีพระนามวาธัมมทัสสี อันเปนตนไมสูงสุดกวาไม  
ท้ังหลาย เราพลาดจากภเูขาหรือตกจากตนไมจุตแิลว ยอมไดท่ีพึ่ง  
นี้เปนผลของดิน โจรไมเบียดเบียนเรา กษัตริยก็ไมดหูม่ินเรา เรา 
กาวลวงขาศึกไดทุกคน นี้เปนผลของดิน เราเขาถึงกําเนดิใดๆ คือ  
เทวดาหรือมนษุย ในกําเนิดนั้นๆ เรายอมเปนผูอันเขาบูชาทุกแหง 
ไป นี้ก็เปนผลของดิน ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เราไดใชใหคนพรวนดนิ 
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของดิน เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระชคติทายกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ ชคติทายกเถราปทาน.  
โมรหัตถิยเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการถวายกําหางนกยูง 
[๔๒] เราถือกาํหางนกยูงเขาไปเฝาพระโลกนายก เรามีจติเล่ือมใสมีใจ 
โสมนัส ไดถวายกําหางนกยงู ดวยกําหางนกยูงนี้ และดวยการ 
ตั้งเจตนาไว ไฟ ๓ กองของเราจึงดับสนิทแลว เราไดสุขอัน  
ไพบูลย โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ สัมปทาแหงพระ  
ศาสดาของเรา เราถวายกําหางนกยูงแลว ไดความสุขอันไพบูลย ไฟ 
๓ กองของเราดับสนิทแลว เราถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว อาสวะ  
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ท้ังปวงหมดส้ินไปแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้  
เราไดถวายทานใดในกาลน้ันดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้  
เปนผลแหงการถวายกําหางนกยูง เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระโมรหัตถิยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ โมรหัตถิยเถราปทาน. 
สีหาสนพีชิยเถราปทานท่ี ๓  
วาดวยผลแหงการพัดพุทธอาสน 
[๔๓] เราไดไหวโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ ไดถือเอา  
พัดวีชนีพัดอาสนะทองในท่ีนั้น ในกัปท่ี ๙๒ แตกปันี้ เราไดถวาย 
พัดทอง ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของการพัด 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระสีหาสนพชิียเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ สีหาสนพชิียเถราปทาน. 
ติณุกกธาริยเถราปทานท่ี ๔  
วาดวยผลแหงการทําคบเพลิงบูชา 
[๔๔] เราเปนผูมีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดชูคบเพลิงไว ๓ ดวง ท่ีไม  
โพธิพฤกษ ของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ซ่ึงเปนไมสูงสุด 
กวาไมท้ังหลาย ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดบูชาคบเพลิงใด ดวย 
การชูคบเพลิงนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลของการใหคบเพลิง 
เปนทาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
แลว ดังนี้.   
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ทราบวา ทานพระติณกุกธาริยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ ติณุกกธาริยเถราปทาน. 
อักกมนทายกเถราปทานท่ี ๕ 
วาดวยผลแหงการเหยยีบนวด  
[๔๕] เราไดถวายการเหยียบแดพระพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ ผูเปน  
นักปราชญ มีบาปอันลอยเสียแลว ทรงอยูจบพรหมจรรย ซ่ึง 
กําลังเสด็จดําเนินไปสูท่ีพักกลางวัน ในกปันี้เองเราไดถวายทานใด 
ในกาลนัน้ ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ 
ถวายเหยยีบ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
เสร็จแลว ดังนี.้ 
ทราบวา ทานพระอักกมนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อักกมนทายกเถราปทาน. 
วนโกรัณฑิยเถราปทานท่ี ๖ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกหางชาง 
[๔๖] เราถือเอาดอกหางชางปามาบูชาพระผูมีพระภาคพทุธเจา พระนามวา  
สิทธัตถะ ผูประเสริฐสุดกวาโลก ผูคงท่ี ในกัปท่ี ๙๔ แตกปันี้ 
เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้  
เปนผลแหงพทุธบูชาเราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระวนโกรัณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ วนโกรัณฑิยเถราปทาน.  
จบ ภาณวารท่ี ๒๐   
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เอกฉันตติยเถราปทานท่ี ๗ 
วาดวยผลแหงการกั้นรมถวายพระพุทธองค 
[๔๗] แผนดนิรอนดังเพลิง แผนดินดุจมีเถารึงไหล พระผูมีพระภาคพระ  
นามวาปทุมุตระ เสด็จจงกรมอยูท่ีกลางแจง เรากั้นรมขาวเดินทาง 
ไป ไดเห็นพระสัมพุทธเจาเขาท่ีกลางแจงนั้น แลวเกิดความคิด 
ข้ึนวา ภูมิภาคถูกพยับแดดแผคลุม แผนดินนี้จึงกลายเปนเหมือน  
ถานเพลิง ลมพายุใหญท่ีทําสรีรกายใหลอยข้ึนได ตั้งข้ึนอยู หนาว 
รอน ยอมทําใหลําบาก ขอไดโปรดรับรมนี้ อันเปนเคร่ืองปองกัน  
ลมและแดดเถิด ขาพระองคจักถูกตองนิพพาน พระชินเจาพระ  
นามวาปทุมุตระผูทรงอนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา มี  
พระยศใหญ ทรงทราบความดําริของเราแลว ทรงรับไวในกาลนั้น  
เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ กัป ไดเปน  
พระเจาจักรพรรดิราช ๕๐๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
ไพบูลย โดยคณนานับมิได เราไดเสวยกรรมของตนซ่ึงตนไดกอ 
สรางไวดีแลวในปางกอน นีเ้ปนชาติสุดทายของเรา ภพท่ีสุดกําลัง  
เปนไป ถึงทุกวันนี้ชนท้ังหลายก็พากันกัน้เศวตฉัตรใหเราตลอดกาล 
ทุกเม่ือ ในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้เราไดถวายรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย  
นี้เปนผลแหงการถวายรม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.  
ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกฉัตติยเถราปทาน. 
ชาติปุปผิยเถราปทานท่ี ๘  
วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิ 
[๔๘] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ผูมีพระยศใหญปรินิพพาน  
แลว เราไดเอาผอบอันเต็มดวยดอกไมไปบูชาพระสรีระ เรา   
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ยังจิตใหเล่ือมใสในบุญกรรมน้ันแลว ไดไปสูสวรรคช้ันนิมมานรดี  
เราถึงจะไปอยูยังเทวโลก ก็ยงัประพฤติบุญกรรมอยู ฝนดอกไมตก  
จากฟากฟาเพือ่เราตลอดกาลทั้งปวง เราสมภพในมนุษยก็เปนพระ  
ราชาผูมียศใหญ ในอัตภาพนั้น ฝนดอกโกสุมตกลงมาเพ่ือเราทุกเม่ือ 
เพราะอํานาจท่ีเอาดอกไมบูชาท่ีพระกายของพระพุทธเจาผูทรงเห็น 
เหตุท้ังปวง นี้เปนความเกดิคร้ังสุดทายของเรา ภพท่ีสุดกําลังเปน 
ไป ถึงทุกวันนี ้ฝนดอกไมกต็กลงมาเพ่ือเราทุกเวลา ในกัปท่ีแสน 
แตกัปนี้ เราเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย 
นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระ  
พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระชาติปุปผิยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล  
จบ ชาติปุปผิยเถราปทาน.  
สัตติปณณยิเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกสัตตบรรณ 
[๔๙] เม่ือมหาชนชวยกันนําพระสรีระของพระพุทธเจาไป เม่ือกลอง 
บรรเลงอยู เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดเอาดอกสัตตบรรณ 
บูชา ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดมาบูชา ดวยการบูชา 
นั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ เราเผา 
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.  
ทราบวา ทานพระสัตติปณณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ สัตติปณณยิเถราปทาน  
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คันธปูชกเถราปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยผลแหงการบูชาดวยของหอม 
[๕๐] เม่ือมหาชนกําลังชวยกนัทําจิตกาธารอยู และเม่ือของหอมนานา 
ชนิดถูกนําเอามา เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดเอาของหอม  
กํามือหนึ่งบูชา ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดบูชาจิตกาธารใด ดวย 
การบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระคันธปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ คันธปูชกเถราปทาน. 
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. ชคติทายกเถราปทาน ๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน  
๒. โมรหัตถิยเถราปทาน ๗. เอกฉัตติเถราปทาน 
๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน  
๔. ติณกุกธาริยเถราปทาน๙. สัตติปณณยิเถราปทาน 
๕. อักกมนทายกเถราปทาน๑๐. คันธปูชกเถราปทาน  
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๖๕ คาถา. 
จบ ชคติทายกวรรคท่ี ๔๖  
----------------   
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สาลปุปผิวรรคท่ี ๔๗ 
สาลกุสุมิยเถราปทานท่ี ๑  
วาดวยผลแหงการถวายดอกสาละ 
[๕๑] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระปรินิพพานแลว เม่ือมหาชน  
ชวยกันยกพระพุทธสรีระข้ึนบนจิตกาธาร เราไดเอาดอกสาละบูชา  
ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เรา  
ไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระสาลกุสุมิยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ สาลกุสุมิยเถราปทาน  
จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๒  
วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร  
[๕๒] เม่ือเทวดาและมนุษยพากันถวายพระเพลิงพระผูมีพระภาคพระนามวา 
สิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก เราไดเอาดอกจําปา ๘ ดอกบูชาจิต 
กาธาร ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี ้เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการ 
บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระจิตกปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ จิตกปูชกเถราปทาน   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 52 
จิตกนิพพาปกเถราปทานท่ี ๓  
วาดวยผลแหงการดับจิตกาธาร  
[๕๓] เม่ือเทวดาและมนษุยพากันถวายพระเพลิงพระสรีระ ของผูแสวงหา 
คุณใหญ พระนามวาเวสสภู เราเอานํ้าหอมดับจิตกาธาร ใน  
กัปท่ี ๓๑ แตกปันี้ เราเอานํ้าหอมดับจิตกาธารใด ดวยกรรมน้ัน  
เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลของน้ําหอม เราเผากิเลสท้ังหลาย 
แลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระจิตกนิพพาปกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ จิตกนิพพาปกเถราปทาน.  
เสตุทายกเถราปทานท่ี ๔  
วาดวยผลแหงการสรางสะพาน 
[๕๔] เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดใชคนใหสรางสะพานในท่ีเฉพาะ 
พระพักตรของพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ผูเสด็จจงกรมอยู  
ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดใหสรางสะพานใดไว ดวยกรรมนั้น 
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระเสตุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เสตุทายกเถราปทาน.  
สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานท่ี ๕ 
วาดวยผลแหงการถวายพดัใบตาล  
[๕๕] เราไดถวายพดัใบตาลอันคลุมดวยดอกมะลิ แดพระผูมีพระภาค  
พระนามวาสิทธัตถะ เราจึงไดทรงยศใหญ ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   
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เราไดถวายพัดใบตาลใด ดวยการถวายพัดใบตาลนั้น เราไมรูจัก 
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพัดใบตาล เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระสุมนตาลวัณฏิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ สุมนตาลวณัฏิยเถราปทาน.  
อวฏผลิยเถราปทานท่ี ๖ 
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
[๕๖] พระผูมีพระภาคผูสยมัภูพระนามวาสตรังสี ผูไมทรงพายแพอะไรๆ 
ทรงใครตอความวิเวก ตรัสรูดวยพระองคเอง เสด็จออกบิณฑบาต 
เราถือผลไมอยู ไดเห็นเขา จงึไดเขาไปเฝาพระนราสภ เรามีจิต 
เล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลไม ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี ้เราได  
ถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย  
นี้เปนผลแหงการถวายผลไมนั้น เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ อวฏผลิยเถราปทาน.  
ลพุชผลทายกเถราปทานท่ี ๗ 
วาดวยผลแหงการถวายขนนุสํามะลอ 
[๕๗] คร้ังนั้น เราเปนคนเฝาสวนอยูในพระนครพันธุมด ีไดเหน็พระ  
พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลีเสด็จเหาะไปในอากาศ เราไดหยิบเอา 
ผลขนุนสํามะลอถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจา   
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ผูมีพระยศใหญ ใหเกดิความปล้ืมใจแกเรา นําความสุขมาใหใน  
ปจจุบันประทับอยูในอากาศนั่นเอง ไดทรงรับประเคน เราถวาย  
ผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอันเล่ือมใสแลว ไดประสบปติอัน  
ไพบูลย เปนสุขยอดเยีย่มในคร้ังนั้น รัตนะเกิดข้ึนแกเราผูเกดิใน  
ท่ีนั้นๆ ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี ้เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น 
ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระลพุชผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ลพุชผลทายกเถราปทาน. 
มิลักขุผลทายกเถราปทานท่ี ๘ 
วาดวยผลแหงการถวายผลมิลักขุ 
[๕๘] เราไดเหน็พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมีพระยศใหญ เปนผู  
มีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลไมมิลักขุ ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เรา  
ไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน  
ผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระมิลักขุผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ มิลักขุผลทายกเถราปทาน.  
สยัมปฏิภาณยิเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยผลแหงการสดุดีพระพุทธเจาดวยปฏิภาณ 
[๕๙] ใครไดเห็นพระนราสภผูประเสริฐกวาเทวดา งามเหมือนดอกรก  
ฟาขาว กําลังเสด็จดําเนนิอยูท่ีถนนแลว จะไมเล่ือมใสเลา ใคร  
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ไดเหน็พระพทุธเจาผูกําจัดความมืดใหพนิาศ ทรงชวยเหลือนรชน  
ใหขามพนไปไดเปนอันมาก ยังโลกใหโชติชวงดวยแสงสวางคือ  
พระญาณแลว จะไมเล่ือมใสเลา ใครไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายก 
ของโลก กําลังเสด็จออกไปพรอมกับพระขีณาสพผูมีอํานาจต้ังแสน  
ผูทรงร้ือขนสัตวไปเสียมากมายแลว จะไมเล่ือมใสเลา ใครไดเห็น  
พระพุทธเจา ผูตีกลองคือพระธรรม ทรงย่ํายีหมูเดียรถีย บันลือ  
สีหนาทแลว จะไมเล่ือมใสเลา ทวยเทพพรอมดวยพรหม พากัน  
มาจากเทวโลก ตราบเทาพรหมโลก แลวทูลถามปญหาอันลุมลึกกะ 
พระพุทธเจาพระองคใด พระพุทธเจาพระองคนั้น ใครไดเห็น  
เขาแลว จะไมเล่ือมใสเลา มนุษยพรอมดวยเทวดาประนมกรอัญชลี  
แดพระพุทธเจาพระองคใด ยอมไดเสวยบุญดวยการประณมกร  
อัญชลีนั้น พระพุทธเจาพระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไม  
เล่ือมใสเลา ชนท้ังปวงมาประชุมหอมลอมพระผูมีปญญาจักษุ พระผู 
มีปญญาจักษพุระองคใด ถูกบังคับแลวไมทรงหวั่นไหว พระผูมีปญญา 
จักษุพระองคนั้น ใครไดเหน็แลว จะไมเล่ือมใสเลา เม่ือพระนราสภ 
พระองคใดเสดจ็เขาพระนคร กลองเปนอันมากประโคมกึกกอง  
คชสารที่ตกมันพากันบันลือ พระนราสภพระองคนั้น ใครไดเห็น 
เขาแลวจะไมเล่ือมใสเลา เม่ือพระนราสภพระองคใดเสด็จดําเนิน 
ไปในถนน พระรัศมียอมสองสวางไสวทุกเม่ือ ท่ีซ่ึงลุมๆ ดอนๆ  
ยอมสมํ่าเสมอ พระนราสภพระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไม 
เล่ือมใสเลา เม่ือพระพุทธเจาตรัสอยู ประชาสัตวในจกัรวาลไดยิน 
ท่ัวกัน พระพุทธเจาพระองคใดยังสัตวใหรูชัดไดท่ัวกัน พระพุทธเจา 
พระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไมเล่ือมใสเลา ในกัปท่ีแสน  
แตกัปนี้ เราไดสดุดีพระพุทธเจาใด ดวยการสดุดีนั้น เราไมรูจัก   
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ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสดุดี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระ  
พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระสยัมปฏิภาณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน. 
นิมิตตพยากรณิยเถราปทานที่ ๑๐  
วาดวยผลแหงการพยากรณนิมิต 
[๖๐] คร้ังนั้น เราไดเขาไปปาหิมวันตบอกมนต ศิษย ๕,๔๐๐ คน ไดอุปฎ 
ฐากเรา ศิษยเหลานั้นลวนเปนนักศึกษา รูจบไตรเพทถึงความเต็ม  
เปยมในธรรมมีองค ๖ พวกเขาถือตัวจัดเพราะวิทยาของตน อยูใน  
ปาหิมวันต เทพบุตรผูมียศใหญ เปนผูมีสติสัมปชัญญะ จุติจาก  
ช้ันดุสิตอุบัติในครรภแหงมารดา เม่ือพระสัมพุทธเจาเสดจ็อุบัติข้ึน  
หม่ืนโลกธาตุก็หวัน่ไหว คนตาบอดก็มองเห็นได ในเม่ือพระผูนํา  
เสด็จอุบัติข้ึน พื้นพสุธานี้ท้ังส้ินส่ันสะเทือน ๖ ประการ มหาชน  
ไดสดับเสียงกกึกองแลว พากันแยมสรวล ชนท้ังปวงประชุมกัน  
แลว ไดพากันไปยังสํานักของเรา ถามวาพืน้พสุธานี้ส่ันสะเทือน 
จักมีผลเปนอยางไร คร้ังนั้น เราไดพยากรณแกเขาท้ังหลายวา อยา  
กลัวเลยไมมีภยัแกทานท้ังหลาย ทานทุกๆ คนจงเบาใจเถิด ความ  
เกิดนี้ประกอบดวยสุขประโยชน พื้นพสุธาอันเหตุ ๘ ประการถูก 
ตองแลว ยอมจะส่ันสะเทือน นิมิตยอมจะปรากฏโดยอาการเชน 
เดียวกัน แสงสวางอันไพบูลยใหญโตก็เชนนั้น พระพุทธเจา 
ผูประเสริฐสุด ผูมีจักษุ จกัเสด็จอุบัติข้ึนอยางไมตองสงสัย เรายัง  
ประชุมชนใหเขาใจดีแลว ไดบอกเบญจศีล พวกเขาไดสดบั 
เบญจศีลแลวคิดวา การเสดจ็อุบัติของพระพุทธเจา ยากท่ีจะหาได   
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เปนผูเกิดอุพเพงคาปติ มีใจโสมนัส ยินดีราเริง ในกัปท่ี ๙๒ แต 
กัปนี้ เราไดพยากรณนิมิตใด ดวยการพยากรณนิมิตนัน้ เราไมรูจัก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพยากรณ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระนิมิตตพยากรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน.  
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. สาลกุสุมิยเถราปทาน๖. อวฏผลิยเถราปทาน  
๒. จิตกปูชกเถราปทาน๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน 
๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน ๘. มิลลักขุผลทายกเถราปทาน 
๔. เสตุทายกเถราปทาน ๙. สยัมปฏิภาณยิเถราปทาน  
๕. สุมนตาลวณัฏิยเถราปทาน๑๐. นิมิตตพยากณิยเถราปทาน  
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๗๒ คาถา. 
จบ สาลปุปผิวรรคท่ี ๔๗. 
-----------------   
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นฬมาลิวรรคท่ี ๔๘ 
นฬมาลิยเถราปทานท่ี ๑ 
วาดวยผลแหงการถวายพวงดอกออ  
[๖๑] เราไดเหน็พระสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดังทองคํา ผูสมควรรับเคร่ือง 
บูชา เปนนายกของโลก กําลังเสด็จไปทางชายปาใหญ เราหยิบ 
พวงดอกไมออและออกไปในทันใดนั้น ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผู  
ขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ณ ท่ีนั้นเรามีจิตเล่ือมใสมีใจ  
โสมนัส ไดเอาพวงดอกไมออบูชาพระพุทธเจาผูเปนทักขิไณย 
บุคคล มีความเพียรใหญ ทรงอนุเคราะหโลกทั้งส้ิน ในกปัท่ี ๓๑  
แตกัปนี้ เราไดดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย 
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.  
ทราบวา ทานพระนฬมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ นฬมาลิยเถราปทาน 
มณิปูชกเถราปทานท่ี ๒  
วาดวยผลแหงการบูชาดวยแกวมณ ี
[๖๒] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ใครตอความ 
สงบ ตรัสรูดวยพระองคเอง เสด็จไปในอากาศ สระใหญมีอยู  
ในท่ีไมไกลปาหิมวันต ภพของเราอันบุญกรรมประกอบดีแลว มี  
อยูในสระนั้น เราออกจากภพไดเห็นพระผูนําโลก ผูทรงรุงเรือง 
เหมือนตนราชพฤกษ โชติชวงเหมือนดังกับไฟลุกโพลง เราได   
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เห็นดอกไมชนิดหนึ่งท่ีมีในปาเปล่ียว คิดวาจักบูชาพระผูนําโลก 
ทําจิตของตนใหเล่ือมใสแลว ไดถวายบังคมพระศาสดา เราหยิบ  
แกวมณีท่ีศรีษะของเรา บูชาพระผูนําดวยความปรารถนาวา ดวย 
การเอาแกวมณีบูชานี้ขอจงมีวิบากอันดี พระศาสดาพระนามวา  
ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา ประทับอยูใน 
อากาศ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ขอความดําริของทานจงสําเร็จ 
เถิด ทานจงไดสุขอันไพบูลย ดวยการบูชาแกวมณีนี้ ขอทานจง  
ไดเสวยยศอันใหญหลวงเถิด พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระนาม 
วาปทุมุตระ ทรงตรัสรูดวยพระองคเอง คร้ันตรัสแกเราผูตั้งจิต  
ปรารถนาไวดงันี้แลว ไดเสดจ็ไป เราไดเปนจอมเทพเสวยราช 
สมบัติในเทวโลก ๖๐ กัป และไดเปนพระเจาจักรพรรดหิลายรอย  
คร้ัง เม่ือเราเกิดเปนเทวดา ระลึกถึงบุญกรรมข้ึนมา แกวมณีอัน  
สองแสงสวางใหเรา ยอมเกิดแกเรา เรามีนางเทพอัปสร ๘๖,๐๐๐ 
ซ่ึงมีผาและเคร่ืองอาภรณอันวิจิตร สวมตางหูแกวมณี เปนบริวาร  
นางเทพอัปสรเหลานั้นมีหนาแฉลม มักยิ้มกอนเจรจา ตะโพกผาย 
เอวบางออนแอน แวดลอมเราอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงการบูชา 
ดวยแกวมณี ภณัฑะ คือ เคร่ืองประดับอันสําเร็จดวยทอง สําเร็จ  
ดวยแกวมณี และสําเร็จดวยแกวทับทิม ยอมเปนของอันบุคคล 
ทําดีแลวเพื่อเรา ตามท่ีเราตองการ เรือนยอดและถํ้าท่ีนาร่ืนรมย  
และท่ีนอนอันสูงคา ดังจะรูความประสงคของเรา ยอมเกิดตาม  
ความปรารถนา ก็การท่ีชนเหลาใดไดเขาไปฟง ชนเหลานัน้ไดลาภ 
ดีแลว การไดเขาไปฟงเปนบุญเขตของมนุษย เปนโอสถของ 
สรรพสัตว ถึงกรรมท่ีเราผูไดเห็นพระผูนํา ก็ช่ือวาเปนอันทําไวดีแลว 
เราเปนผูรอดพนจากวินิบาต เปนผูบรรลุบทอันไมหวั่นไหว เราเขา 
ถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ แสงสวาง  
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ยอมมีแกเราทุกเม่ือ ท้ังกลางวันและกลางคืนเพราะการบูชาดวย  
แกวมณีนัน้ เราจึงไดเสวยสมบัติ พบแสงสวาง คือ ญาณ เปนผู  
บรรลุบทอันไมหวั่นไหว ในกัปท่ีแสนแตกปันี้ เราเอาแกวมณี  
บูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา  
ดวยแกวมณี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได  
ทําเสร็จแลวดงันี้.  
ทราบวา ทานพระมณิปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ มณิปูชกเถราปทาน.  
อุกกาสติกเถราปทานท่ี ๓ 
วาดวยผลแหงการจุดคบเพลิงบูชา  
[๖๓] คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคพระนามวาโกสิกะ ประทับอยูท่ีภูเขาจิตต 
กูฏ พระองคเปนผูเพงพินจิ ยินดใีนฌาน เปนผูตื่นแลว อภิรมย  
ในวเิวก เปนมุนี ขาพระองคอันหมูนารีแวดลอมเขาไปในปาหิมวนัต  
ไดเหน็พระพทุธเจาพระนามวาโกสิกะ ผูปานดังพระจนัทรใน  
วันเพ็ญ คร้ังนัน้ ขาพระองคถือเอาคบเพลิงรอยดวงแวดลอมพระ  
พุทธเจาอยูตลอด ๗ วัน ๗ คืน ไดไปโดยวนัท่ี ๘ ขาพระองคมีจติ 
เล่ือมใส ถวายบังคมพระสยมัภูพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ ผูไม 
ทรงพายแพอะไรๆ เสด็จออกจากสมาบัติ แลวไดถวายภกิษา 
อยางหนึ่ง ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงสัตว เชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกวานรชน เพราะกรรมนั้น ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทพ 
ช้ันดุสิต นี้เปนผลแหงภิกษาอยางหนึ่ง แสงสวางยอมมีแก  
ขาพระองคทุกเมื่อ ท้ังกลางวนัและกลางคืน ขาพระองคแผรัศมีไป 
ไดโดยรอบรอยโยชน ในกัปท่ี ๕๕ ขาพระองคไดเปนพระเจาจกัร  
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พรรดิผูเปนใหญในชมพูทวีป มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ชํานะ 
แลว คร้ังนั้น พระนครของขาพระองค เปนเมืองม่ังค่ัง เจริญ  
สรางสรรอยางสวยงาม ยาว ๓๐ โยชน กวาง ๒๐ โยชน พระนคร  
ช่ือโศภนอันวสิสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให นครนั้นสงัดจากเสียง  
๑๐ อยาง ประกอบดวยกังสดาลเสียงไพเราะ ในพระนครนั้นไมมี 
เครือเถา ไม และดินเลย สําเร็จดวยทองคําลวนๆ ทีเดียว 
โชติชวงอยูตลอดกาลเนืองนติย พระนครนัน้ลอมดวยกําแพง 
๔ ช้ัน ๓ ช้ัน สําเร็จดวยแกวมณี สวนตรงกลางวิสสุกรรมเทพบุตร 
ไดเนรมิตถองแถวตนตาลไว สระโบกขรณตีั้งหม่ืนปกคลุมไปดวย 
ปทุมและอุบล ดารดาษไปดวยบุณฑริกเปนตน หอมกรุนไปดวย 
กล่ินนานาชนดิ ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ ขาพระองคไดทรงคบเพลิง 
ใด ดวยกรรมนั้น ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ  
ทรงคบเพลิงไว ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ  
ศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระอุกกาสตกิเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ อุกกาสติกเถราปทาน. 
สุมนวีชนยิเถราปทานท่ี ๔  
วาดวยผลแหงการพัดไมโพธ์ิ 
[๖๔] เราเปนผูมีใจโสมนัส จบัพัดวีชนีพัดไมโพธ์ิอันอุดม ท่ีไมโพธ์ิของ 
พระผูมีพระภาคพระนามวาวปิสสี ซ่ึงเปนไมสูงสุด ในกัปท่ี ๙๑ แต  
กัปนี้ เราไดพดัไมโพธ์ิอันอุดม ดวยการพดัไมโพธ์ินั้น เราไมรูจัก 
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพัดไมโพธ์ิ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
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ทราบวา ทานพระสุมนวีชนยิเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ สุมนวีชนยิเถราปทาน.  
กุมมาสทายกเถราปทานท่ี ๕ 
วาดวยผลแหงการถวายขนมกุมมาส  
[๖๕] เราเห็นบาตรอันวางเปลาของพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
พระนามวาวิปสสี ผูเสด็จเท่ียวแสวงหาบิณฑบาตอยู จึงใสขนม  
กุมมาสจนเต็มบาตร ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายภิกษาใด ดวย 
การถวายภิกษาน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงขนมกุมมาส  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระกุมมาสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ กุมมาสทายกเถราปทาน. 
กุสัฏฐกทายกเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยผลแหงการถวายหญาคา ๘ กํา 
[๖๖] เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดถวายหญาคา ๘ กํา แดพระผูมี 
พระภาคพระนามวากัสสปะ ผูมีบาปอันลอยเสียแลว มีพรหมจรรย  
อันอยูจบแลว ในกัปนี้ นั่นเอง เราไดถวายหญาคา ๘ กํา ดวยการ  
ถวายหญาคานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงหญาคา ๘ กํา  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระกุสัฏฐกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ กุสัฏฐกทายกเถราปทาน.   
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คิริปุนนาคิยเถราปทานท่ี ๗ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกบุนนาคบูชา 
[๖๗] คร้ังนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาโสภิตะ ประทับอยูท่ีภูเขาจิตตกูฏ 
เราไดถือเอาดอกบุนนาคเขามาบูชาพระสยมัภู ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  
เราไดบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย 
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ... เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระคิริปุนนาคิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ คิริปุนนาคิยเถราปทาน.  
วัลลิการผลทายกเถราปทานที่ ๘ 
วาดวยผลแหงการถวายแตง 
[๖๘] คร้ังนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุมนะ ประทับอยูในพระนคร 
ตักกรา เราไดหยิบเอาผลไมวัลลิการะถวายแดพระสยัมภู ในกัปท่ี 
๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไม  
นั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระวัลลิการผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ วัลลิการผลทายกเถราปทาน. 
ปานธิทายกเถราปทานท่ี ๙  
วาดวยผลแหงการถวายรองเทา 
[๖๙] พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐ  
กวานรชน มีพระจักษุ เสด็จออกจากท่ีประทับ สําราญกลางวันแลว  
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เสด็จข้ึนถนน เราสวมรองเทาท่ีทําอยางดีออกเดินทางไป ณ ท่ีนั้น  
เราไดเหน็พระสัมพุทธเจางามนาดูนาชม เสด็จดําเนนิดวยพระบาท 
เปลา เรายังจิตของตนใหเล่ือมใส ถอดรองเทาออกวางไวแทบ  
พระบาท แลวกราบทูลวา ขาแตพระสุคต ผูเปนมหาวีรบุรุษ  
เปนใหญเปนผูนําช้ันพิเศษ ขอเชิญสวมรองเทาเถิด ขาพระองค  
จักไดผลแตรองเทาคูนี้ ขอความตองการของขาพระองคจงสําเร็จ 
เถิด พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลก 
ประเสริฐกวานรชน ทรงสวมรองเทาแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วาผูใด 
เล่ือมใสถวายคูรองเทาแกเรา ดวยมือท้ังสองของตน เราจักพยากรณ  
ผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว เทวดาทุกๆ องคไดทราบพระ  
พุทธดํารัสแลว มาประชุมกนั ตางก็มีจิตปติ ดีใจ เกิดความโสมนัส 
ประนมกรอัญชลี พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เพราะการถวายรองเทา  
นี้แล ผูนี้จักเปนผูถึงความสุข จักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕  
คร้ัง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ คร้ัง และจักไดเปน 
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได ในกปัซ่ึงนับไมถวน 
แตกัปนี้ สกุลโอกกากะจักสมภพ พระศาสดามีพระนามวาโคดม  
จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ผูนี้จกัเปนทายาทในธรรมของพระศาสดา 
พระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวง 
แลว จักเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน ผูนี้บังเกิดในเทวโลกหรือใน  
มนุษยโลก จักเปนผูมีปญญา จักไดยานอันเปรียบดวยยานของ 
เทวดา ปราสาท วอ ชาง ท่ีประดับประดาแลว และรถท่ีเทียม 
แลวดวยมาอาชาไนย ยอมเกดิปรากฏแกเราทุกเม่ือแมเม่ือเราออก  
บวช ก็ไดออกบวชดวยรถ ไดบรรลุอรหัต เม่ือกําลังปลงผม นี้ 
เปนลาภของเรา เราไดดีแลว คือ การคาขายเราไดประกอบถูกทาง  
แลว เราถวายรองเทาคูหนึ่งจงึไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว ในกัปอัน  
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ประมาณมิไดแตกัปนี้ เราไดถวายรองเทาใด ดวยการถวายรองเทา 
นั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงรองเทา เราเผากิเลสท้ังหลาย  
แลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระปานธิทายกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ ปานธิทายกเถราปทาน. 
ปุฬินจังกมิยเถราปทานท่ี ๑๐  
วาดวยผลแหงการขนทรายใสท่ีจงกรม 
[๗๐] เม่ือกอน เราเปนพรานเนื้อ เราเท่ียวหาเน้ือสมันอยูในอรัญราวปา 
ไดพบท่ีจงกรม เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส กอบเอาทรายใสพกมา  
โรยลงในท่ีจงกรมของพระสุคตเจาผูมีสิริ ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้  
เราไดโรยทราย ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
ทราย เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว  
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระปุฬนิจังกมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ปุฬินจังกมิยเถราปทาน.  
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. นฬมาลิยเถราปทาน๖. กสัุฏฐกทายกเถราปทาน 
๒. มณิปูชกเถราปทาน ๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน 
๓. อุกกาสติกเถราปทาน ๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน 
๔. สุมนวีชนยิเถราปทาน ๙. ปานธิทายกเถราปทาน 
๕. กุมมาสทายกเถราปทาน ๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน 
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๙๕ คาถา. 
จบ นฬมาลิวรรคท่ี ๔๘. 
----------------  
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ปงสุกุลสวรรคท่ี ๔๙  
ปงสุกุลสัญญกเถราปทานท่ี ๑  
วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกุล 
[๗๑] พระผูมีพระภาคผูสยมัภู ผูนําของโลกพระนามวาติสสะ ไดเสดจ็อุบัติ  
ข้ึนแลว พระพชิิตมารทรงวางบังสุกุลจีวรไวแลว เสด็จเขาพระวหิาร 
เราสะพายธนท่ีูมีสายและกระบอกน้ํา ถือดาบเขาปาใหญ คร้ังนั้น 
เราไดเหน็บังสุกุลจีวรซ่ึงแขวนอยูบนยอดไมในปานัน้ จงึวางธนูลง 
ณ ท่ีนั้นเอง ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจ 
โสมนัส และมีปติเปนอันมาก ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
แลวไดไหวบังสุกุลจีวร ในกปัท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดไหวบังสุกุลจีวร  
ใด ดวยการไหวบังสุกุลจีวรนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
การไหว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
แลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระปงสุกุลสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ปงสุกุลสัญญกเถราปทาน.  
พุทธสัญญกเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการเกิดพุทธสัญญา 
[๗๒] เราเปนคนเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ชํานาญในคัมภีร 
ทํานายมหาปุริสลักษณะ คัมภีรอิติหาสะ พรอมดวยคัมภีรนิฆัณฑ ุ
ศาสตร และคัมภีรเกฏภศาสตร คร้ังนั้นพวกศิษยมาหาเราปานดัง 
กระแสน้ํา เราไมเกียจคราน บอกมนตแกศิษยเหลานั้นท้ังกลางวัน 
และกลางคืน ในกาลนัน้ พระสัมพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ  
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เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองคทรงกําจัดความมืดมิดใหพนิาศแลว ยัง  
แสงสวางคือ พระญาณ ใหเปนไป คร้ังนัน้ศิษยของเราคนหน่ึงได 
บอกแกศิษยท้ังหลายของเรา พวกเขาไดฟงความนั้น จึงไดบอกแก 
เรา เราคิดวาพระสัพพัญญพุทธเจา ผูเปนนายกของโลก เสด็จอุบัติ 
ข้ึนแลว ชนยอมอนุวัตรตามพระพุทธเจาพระองคนั้น เราไมมีลาภ 
พระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูมีการอุบัติเลิศลอย มีจักษุ ทรงยศใหญ  
ไฉนหนอเราพงึเขาเฝาพระพทุธเจาผูประเสริฐสุด เปนผูนาํโลก เรา  
ถือหนังเสือผาเปลือกไมกรอง และคนโทน้าํของเราแลวออกจาก  
อาศรม เชิญชวนพวกศิษยวา ความเปนผูนาํของโลกหาไดยาก  
เหมือนกับดอกมะเดื่อ กระตายในดวงจันทร หรือเหมือนกับน้ํานมกา 
ฉะนั้น พระพทุธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลกแลว แมความเปนมนุษยก็  
หาไดยากและเมื่อความเปนผูนําโลก และความเปนมนุษยท้ังสอง 
อยางมีอยูการไดฟงธรรมกห็าไดยาก พระพุทธเจาเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก  
พวกเราจักไดดวงตาอันเปนของพวกเรา มาเถอะทานท้ังหลาย เราจัก 
ไปยังสํานักของพระพุทธเจาดวยกันทุกคน ศิษยทุกคนแบกคนโทน้ํา 
นุงหนังเสือท้ังเล็บ พวกเขาเตม็ไปดวยภาระคือชฎา พากันออกไป  
จากปาใหญ ในคร้ังนั้น พวกเขามองดูประมาณช่ัวแอก แสวงหา  
ประโยชนอันสูงสุด เดินมาเหมือนลูกชาง เปนผูไมสะดุง ประหนึ่ง 
ไกรสรสีหราช ฉะนั้น เขาท้ังหลายไมมีความสะดุง หมดความละโมภ  
มีปญญา มีความประพฤติสงบ เม่ือเสาะแสวงหาโมกขธรรม ได  
พากันเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราเกิดปวยเจบ็ข้ึนใน  
ประเทศประมาณหน่ึงโยชนคร่ึง เราระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
สุดแลว ตายท่ีประเทศนั้น ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดสัญญาใดใน  
กาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง  
สัญญาในพระพุทธเจา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 68 
ทราบวา ทานพระพุทธสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ พุทธสัญญกเถราปทาน. 
ภิสทายกเถราปทานท่ี ๓ 
วาดวยผลแหงการถวายเหงาบัวกับน้ําผ้ึง 
[๗๓] คร้ังนั้น เราลงสูสระโบกขรณีท่ีชางนานาชนิดเสพแลว ถอนเหงาบัว  
ในสระนํ้า เพราะเหตุจะกิน สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระนามวา  
ปทุมุตระ ผูตื่นแลว ทรงผากําพลสีแดง สลัดผาบังสุกุลเหาะไปใน  
อากาศ เวลานัน้เราไดยินเสียงจึงแหงนข้ึนไปดู ไดเห็นพระผูนําโลก  
เรายืนอยูในสระโบกขรณีนัน่แหละ ไดทูลออนวอนพระผูนําโลกวา  
น้ําผ้ึงกําลังไหลออกจากเกษรบัว น้ํานมและเนยใสกําลังไหลจาก 
เหงาบัว ขอพระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ โปรดทรงรับเพื่อ  
อนุเคราะหแกขาพระองคเถิด ลําดับนั้นพระสัมพุทธเจาผูศาสดา 
ทรงประกอบดวยพระกรุณา มียศใหญ มีพระปญญาจักษุ เสด็จลง  
จากอากาศมารับภิกษาของเรา เพื่อความอนุเคราะห คร้ันแลวได 
ทรงทําอนุโมทนาแกเราวา แนะทานผูมีบุญใหญ ทานจงเปนผูมีความ 
สุขเถิด คติจงสําเร็จแกทาน ดวยการใหเหงาบัวเปนทานนี้ ทานจง  
ไดสุขอันไพบลูยเถิด คร้ันพระสัมพุทธชินเจาพระนามวาปทุมุตระ  
ตรัสฉะน้ีแลว ไดทรงรับภิกษาแลว เสดจ็ไปในอากาศ ลําดับนั้น เรา 
เก็บเหงาบัวจากสระนั้น กลับมายังอาศรม วางเหงาบัวไวบนตน 
ไม ระลึกถึงทานของเรา คร้ังนั้น ลมพายใุหญตั้งข้ึนแลวพัดปาให 
ส่ันสะเทือน อากาศดังล่ันในเม่ือฟาผา ลําดับนั้นอสนีบาต  
ไดตกลงบนศรีษะของเรา ในการนั้น ก็เราเปนผูนั่งตายอยู ณ ท่ีนัน้  
เราเปนผูประกอบดวยบุญกรรม เขาถึงสวรรคช้ันดุสิต ซากศพของ 
เราตกไป สวนเราร่ืนรมยอยูในเทวโลก นางเทพอัปสร ๘๔,๐๐๐   
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นาง ลวนประดับประดาสวยงาม ตางก็บํารุงเราท้ังเชาเย็น นี้เปน  
ผลแหงการถวายเหงาบัว คร้ังนั้น เรามาสูกาํเนิดมนษุย เปนผูถึง 
ความสุข ความบกพรองในโภคทรัพย ไมมีแกเราเลย นีก้็เปนผล 
แหงการถวายเหงาบัว เราอันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวา  
ทวยเทพ ผูคงท่ี พระองคนั้นทรงอนุเคราะหแลว จึงเปนผูส้ิน 
อาสวะท้ังปวง บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้เราได 
ถวายภกิษาใดในกาลนัน้ ดวยการถวายภิกษาน้ัน เราไมรูจักทุคติ 
เลย นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระภิสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ภิสทายกเถราปทาน. 
ญาณถวิกเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการสรรเสริญพุทธญาณ  
[๗๔] เราสรางอาศรมอยางสวยงามไว ณ ทิศทักษิณแหงภเูขาหิมวนัต คร้ัง  
นั้น เราเสาะหาประโยชนอันสูงสุด จึงอยูในปาใหญ เรายินดดีวย 
ลาภและความเส่ือมลาภ คือ ดวยเหงามันและผลไม ไมเบียดเบียน  
ใครๆ เท่ียวไป เราอยูคนเดยีว คร้ังนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวา  
สุเมธะ เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก พระองคกําลังร้ือขนมหาชน 
ประกาศสัจจะอยู เรามิไดสดบัขาวพระสัมพุทธเจา ถึงใครๆ ท่ีจะ  
บอกกลาวใหเรารูก็ไมมี เม่ือลวงไปได ๘ ป เราจึงไดสดบัขาวพระ 
นายกของโลก เรานําเอาไฟและฟนออกไปเสียแลว กวาดอาศรม ถือ  
เอาหาบส่ิงของออกจากปาไป คร้ังนั้น เราพักอยูในบานและนิคม  
แหงละคืน เขาไปใกลพระนครจันทวดีโดยลําดับ สมัยนัน้ พระผู  
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มีพระภาคผูนําของโลกพระนามวาสุเมธะ กําลังร้ือขนสัตวเปนอัน  
มาก ทรงแสดงอมตบท เราไดผานหมูชนไปถวายบังคมพระชินเจา  
ผูเสด็จมาดี ทําหนังสัตวเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวสรรเสริญพระผูนํา 
ของโลกวา พระองคเปนพระศาสดาประหนึ่งยอด เปนธงชัยและ 
เปนเสายัญของหมูสัตว เปนท่ียึดหนวง เปนท่ีพึ่ง และเปนท่ีเกาะ 
ของหมูสัตว เปนผูสูงสุดกวาสัตว.  
จบ ภาณวารท่ี ๒๑  
พระองคเปนผูฉลาด เปนนักปราชญในทัสนะ ทรงชวยประชุมชน 
ใหขามพนไปได ขาแตพระมุนี ผูอ่ืนท่ีจะชวยใหสัตวขามพนไปได  
ยิ่งไปกวาพระองค ไมมีในโลก สาครแสนลึกสุด ก็พึงอาจท่ีจะ  
ประมาณไดดวยปลายหญาคา ขาแตพระสัพพัญู สวนพระญาณ  
ของพระองค ใครๆ ไมอาจจะประมาณไดเลย แผนดินก็อาจท่ีจะวาง 
ในตาช่ังแลวกาํหนดได ขาแตพระองคผูมีจกัษุ แตส่ิงท่ีเสมอกับ  
พระปญญาของพระองคไมมีเลย อากาศก็อาจจะวัดไดดวยเชือก  
และน้ิวมือ ขาแตพระสัพพัญู สวนศีลของพระองค ใครๆ ไม 
อาจจะประมาณไดเลยน้ําในมหาสมุทร อากาศ และพ้ืนภมิูภาค 
๓ อยางนี้ประมาณเอาได ขาแตพระองคผูมีจักษุ พระองคยอมเปน  
ผูอันใครๆ จะประมาณเอาไมได เรากลาวสรรเสริญพระสัพพัญู  
ผูมีพระยศใหญ ดวยคาถา ๖ คาถาแลว ประนมกรอัญชลี ยืนนิ่ง  
อยูในเวลานั้น พระพุทธเจาผูมีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน เปน 
เมธีช้ันดี เขาขนานพระนามวาสุเมธะ ประทับนั่งในทามกลาง  
พระภกิษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้า ผูใดมีใจเล่ือมใส  
ไดกลาวสรรเสริญญาณของเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลาย  
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จงฟงเรากลาว ผูนี้จักร่ืนรมยอยูในเทวโลก ๗๗ กัป จักเปนจอม 
เทวดาเสวยราชสมบัติอยูในเทวโลก ๑,๐๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจา 
จักรพรรดิเกนิรอยคร้ัง และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
ไพบูลย โดยคณนานับมิได เขาเปนเทวดาหรือมนุษย จักเปนผู 
ตั้งม่ันในบุญกรรม จักเปนผูมีความดําริแหงใจไมบกพรอง มี 
ปญญากลา ในสามหม่ืนกัป พระศาสดามีพระนามวาโคตมะ ซ่ึง 
สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก ผูนี้จัก  
ไมมีความกังวล ออกบวชเปนบรรพชิต จักบรรลุอรหัต แตอายุ  
๗ ขวบ ในระหวางเวลาท่ีเราระลึกถึงตน และไดบรรลุศาสนธรรม 
เจตนาที่ไมนาร่ืนรมยใจ เราไมรูจักเลย เราทองเท่ียวไปเสวยสมบัติ  
ในภพนอยภพใหญ ความบกพรองในโภคทรัพยไมมีแกเราเลย นี ้
เปนผลในการสรรเสริญพระญาณ ไฟ ๓ กอง เราดับสนิทแลว 
เราถอนภพท้ังปวงข้ึนหมดแลว เราเปนผูส้ินอาสวะทุกอยางแลว  
บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดสรรเสริญพระญาณ 
ใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหง 
การสรรเสริญพระญาณ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระญาณถวกิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ญาณถวิกเถราปทาน.  
จันทนมาลิยเถราปทานท่ี ๕ 
วาดวยผลแหงการถวายแกนจันทนและดอกรัง 
[๗๕] เราละเบญจกามคุณอันนารัก นาร่ืนรมยใจ และละทรัพยประมาณ  
๘๐ โกฏิแลว บวชเปนบรรพชิต คร้ันบวชแลว ไดเวนการทํา  
ความช่ัวดวยกาย ละความประพฤติช่ัวดวยวาจา อยูแทบฝงแมน้ํา  
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พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไดเสด็จมาหาเราผูอยูคนเดยีว เราไม  
รูจักวาเปนพระพุทธเจา เราไดทําปฏิสันถาร คร้ันทําปฏิสันถาร 
แลว จึงไดทูลถามถึงพระนามและพระโคตรวา ทานเปนเทวดา 
หรือคนธรรพ หรือเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปนใคร หรือเปน 
บุตรของใคร หรือเปนทาวมหาพรหม มาในท่ีนี้ ยอมสวางไสว  
ไปท่ัวทิศ เหมือนพระอาทิตยอุทัยฉะนั้นขาแตทานผูนิรทุกข  
จักรมีกําพันหนึ่งปรากฏท่ีเทาของทาน ทานเปนใคร หรือเปนบุตร  
ของใคร เราจะรูจักทานอยางไร ขอทานจงบอกช่ือและโคตรบรรเทา  
ความสงสัยของเราเถิด. พระพุทธเจาตรัสตอบวา เราไมใชเทวดา 
ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ และความเปนพรหมก็หา  
มีแกเราไม เราสูงสุดกวาพรหมเหลานัน้ ลวงวิสัยของพรหมเหลา  
นั้น เราไดทําลายเคร่ืองผูกพนัคือกามไดแลว เผากิเลสเสียหมดส้ิน  
บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแลว เราไดสดับพระดํารัสของพระองค 
แลว จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี ถาพระองคเปนพระ 
สัพพัญูพุทธเจา ขอเชิญพระองคประทับนั่งเถิด ขาพระองคจะขอ 
บูชาพระองค ขอพระองคจงทําท่ีสุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด 
เราไดลาดหนงัสัตวถวายพระศาสดาแลว พระผูมีพระภาคประทับนั่ง 
เหนือหนังสัตวนั้น ดังสีหราชนั่งอยูท่ีซอกภูเขา ฉะนัน้ เรารีบข้ึน 
ภูเขาเก็บเอาผลมะมวง ดอกรังอันสวยงามและแกนจนัทนอันมีคา 
มาก เรารีบกอบเอาท้ังหมดเขาไปเฝาพระผูนําของโลก ถวายผลไม 
แดพระพุทธเจา แลวเอาดอกรังบูชา ก็เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส 
มีปติอันไพบูลย ไดเอาแกนจนัทนลูบไลแลว ถวายบังคมพระศาสดา 
พระผูนําของโลกพระนามวาสุเมธะ ประทับนั่งบนหนังสัตว เม่ือ 
จะยังเราใหร่ืนเริง ไดทรงพยากรณกรรมของเราในคร้ังนัน้วา ดวย  
การถวายผลไมกับของหอมและดอกไมท้ังสองอยางนี้ ผูนี้จักร่ืนรมย  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 73 
อยูในเทวโลก ๒,๕๐๐ กัป เขาจักเปนผูมีความดําริทางใจไมบกพรอง 
ยังอํานาจใหเปนไป ในกัปท่ี ๒๖,๐๐๐ จักไปสูความเปนมนุษย  
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดผูิทรงมหิทธิฤทธ์ิ มีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปน 
ขอบเขต วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตพระนครอันมีนามวาเวกระให  
พระนครนั้นจกัสําเร็จดวยทองลวนๆ ประดับประดาดวยรัตนะนานา  
ชนิด เขาจกัทองเท่ียวไปยังกําเนิดท้ังหลายโดยอุบายน้ีเทียว เขาจัก 
เปนผูถึงความสุขในทุกภพ คือ ในความเปนเทวดาหรือมนุษย เม่ือ  
ถึงภพสุดทายเขาจักเปนบุตรพราหมณ จักออกบวชเปนบรรพชิต  
จักเปนผูไมมีวญิญัติปจจัย ไมมีอาสวะปรินิพพาน พระสัมพุทธเจา 
พระนามวาสุเมธะ ผูนําของโลก คร้ันตรัสดังนี้ เม่ือเรากําลังเพงมอง  
อยู ไดเสดจ็เหาะไปในอากาศ ดวยกรรมท่ีกระทําไวดีแลวนั้นและ 
ดวยความต้ังเจตนาไว เราละรางมนุษยแลวไดเขาถึงสวรรคช้ันดุสิต 
จุติจากดุสิตแลว ไปเกดิในครรภของมารดา ในครรภท่ีเราอยู ไมมี  
ความบกพรองดวยโภคทรัพยแกเราเลย เม่ือเรายังอยูในครรภของ 
มารดา ขาว น้าํ โภชนาหาร เกิดตามความปรารถนาแกมารดาของ 
เราตามชอบใจ เราออกบวชเปนบรรพชิตอายุ ๕ ขวบ เม่ือปลงผม 
เสร็จเราก็ไดบรรลุอรหัต เราคนหาบุรพกรรมอยู ก็มิไดเห็นโดย 
อุรประเทศ เราระลึกถึงกรรมของเราในสามหม่ืนกัปได ขาแต  
พระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค  
ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
ขาพระองคอาศัยคําส่ังสอนของพระองค จึงไดบรรลุบทอันไม  
หวั่นไหว ในกปัท่ีสามหม่ืน เราบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยการบูชานั้น 
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
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ทราบวา ทานพระจันทนมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ จันทนมาลิยเถราปทาน.  
ธาตุปูชกเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยผลแหงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  
[๗๖] เม่ือพระโลกนาถผูนําของโลกพระนามวาสิทธัตถะปรินิพพานแลว 
เราไดนําพวกญาติของเรามาทําการบูชาพระธาตุ ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี ้
เราไดบูชาพระธาตุใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล  
แหงการบูชาพระธาตุ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนา 
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระธาตุปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ธาตุปูชกเถราปทาน. 
ปุฬินุปปาทกเถราปทานท่ี ๗ 
วาดวยผลแหงการกอเจดยีทราย 
[๗๗] เราเปนดาบสชื่อเทวละ อาศัยอยูท่ีภูเขาหิมพานต ท่ีจงกรมของเรา 
เปนท่ีอันอมนษุย เนรมิตให ณ ภูเขานั้น คร้ังนั้นเรามุนมวยผม 
สะพายคนโทน้ํา เม่ือจะแสวงหาประโยชนอันสูงสุด ไดออกจากปา  
ใหญไป คร้ังนัน้ ศิษย ๘,๔๐๐๐ คน อุปฏฐากเรา เขาท้ังหลาย  
ขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยูในปาใหญ เราออกจากอาศรมกอ  
พระเจดยีทรายแลวรวบรวมเอาดอกไมนานาชนิดมาบูชาพระเจดียนัน้ 
เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระเจดียนั้นแลว เขาไปสูอาศรม พวกศิษย 
ไดมาประชุมพรอมกันทุกคนแลว ถามถึงความขอนี้วา ขาแต  
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ทานผูประเสริฐ สถูปท่ีทานนมัสการกอดวยทราย แมขาพเจา 
ท้ังหลายก็อยากจะรู ทานอันขาพเจาท้ังหลายถามแลวขอจงบอกแก  
ขาพเจาท้ังหลาย. 
เราตอบวา พระพุทธเจาท้ังหลายผูมีพระจักษุ มียศใหญ ทานท้ังหลาย  
ไดพบแลวในบทมนตของเรามิใชหรือ เรานมัสการพระพทุธเจาผู 
ประเสริฐสุดมียศใหญเหลานัน้. 
ศิษยเหลานั้นไดถามอีกวา พระพุทธเจาผูมีความเพยีรใหญรู 
ไญยธรรมท้ังปวง ทรงเปนผูนําโลกเหลานั้น เปนเชนไร มีคุณเปน  
อยางไร มีศีลเปนอยางไร พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญเหลานั้นเปน 
ดังฤา.  
เราไดตอบวา พระพุทธเจาท้ังหลาย มีพระมหาปุริสลักษณะ  
๓๒ ประการ มีพระทนตครบ ๔๐ ทัศ มีดวงพระเนตรดงัตาแหง 
โคและเหมือนผลมะกลํ่า อน่ึง พระพุทธเจาเหลานั้นเม่ือเสด็จดําเนิน  
ไป ก็ยอมทอดพระเนตรดูเพยีงช่ัวแอก พระชานุของพระองคไม  
ล่ัน ใครๆ ไมไดยินเสียงท่ีตอ อนึ่ง พระสุคตท้ังหลาย เม่ือ  
เสด็จดําเนนิไป ยอมไมรีบรอนเสด็จดําเนนิไป ทรงกาวพระบาท 
เบ้ืองขวากอน นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย และ 
พระพุทธเจาเหลานั้น เปนผูไมหวาดกลัว เปรียบเหมือน  
ไกรสรมฤคราช ฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น ไมทรงยกพระองค 
และไมทรงขมข่ีสัตวท้ังหลาย ทรงหลุดพนจากการถือตัว และดู 
หม่ิน ทานเปนผูมีพระองคเสมอในสัตวท้ังปวง พระพุทธเจา  
ท้ังหลายเปนผูไมทรงยกพระองค นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจา  
ท้ังหลาย และพระพุทธเจาท้ังหลายเม่ือเสดจ็อุบัติข้ึนพระองค  
ทรงแสดงแสงสวาง ทรงประกาศวิการ ๖ท่ัวพื้นแผนดินนีท้ั้งส้ิน  
ท้ังพระองคทรงเห็นนรกดวย คร้ังนั้น ไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนให  
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ตก นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย พระพุทธเจาผูมหานาค 
เหลานั้น เปนเชนนี้ พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลานั้น ไมมีใคร  
เทียมเทา พระตถาคตท้ังหลาย เปนผูมีพระคุณหาประมาณมิได ใครๆ  
ไมเกินพระองคไปโดยเกยีรติคุณ.  
ศิษยทุกคนเปนผูมีความเคารพ ช่ืนชมถอยคําของเรา ตางไดปฏิบัติ  
เชนนั้น ตามสติกําลัง พวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของตน  
เช่ือฟงถอยคําของเรา มีฉันทะอัธยาศัยนอมไปในความเปน  
พระพุทธเจา พากันบูชาพระเจดียทราย ในกาลนั้น เทพบุตรผูมียศ 
ใหญ จุติจากช้ันดุสิต บังเกิดในพระครรภของพระมารดา หม่ืน  
โลกธาตุหวั่นไหว เรายืนอยูในท่ีจงกรมไมไกลอาศรม ศิษยทุกคน  
ไดมาประชุมพรอมกันในสํานักของเรา ถามวา แผนดินบันลือล่ัน 
ดุจโคอุสภะ คํารณดุจมฤคราช รองดุจจระเข จักมีผลเปนอยางไร.  
เราตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดท่ีเราประกาศ ณ ท่ีใกล  
พระสถูปคือกองทราย บัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีโชค เปน 
ศาสดา พระองคนั้น เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว. 
เราแสดงธรรมกถาแกพวกศิษยเหลานั้นแลว กลาวสดดุีพระมหามุน ี
สงศิษยของตนไปแลว นั่งขัดสมาธิ ก็เราเปนผูส้ินกําลังหนอ 
เจ็บหนกั ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทํากาลกิริยา ณ  
ท่ีนั้นเอง คร้ังนั้น ศิษยทุกคนพรอมกันทําเชิงตะกอนแลว ยกซาก  
ศพของเราข้ึนเชิงตะกอน พวกเขาลอมเชิงตะกอน ประนมอัญชลี 
เหนือเศียร อันลูกศรคือ ความโศกครอบงํา ชวนกนัมาครํ่าครวญ 
เม่ือศิษยเหลานั้นพิไรรําพันอยู เราไดไปใกลเชิงตะกอน ส่ังสอน  
พวกเขาวา เราคืออาจารยของทาน แนะทานผูมีปญญาดีท้ังหลาย 
ทานท้ังหลายอยาไดเศราโศกเลย ทานท้ังหลายควรเปนผูไม  
เกียจคราน พยายามในประโยชนของตน ท้ังกลางคืนและกลางวัน   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 77 
ทานท้ังหลายอยาไดประมาท ควรทําขณะเวลาใหถึงเฉพาะ เราพรํ่า 
สอนศิษยของตนแลวกลับไปยังเทวโลก เราไดอยูในเทวโลกถึง  
๑๘ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ คร้ัง และไดเสวยราช  
สมบัติในเทวโลกเกินรอยคร้ัง ในกัปท่ีเหลือ เราไดทองเที่ยวไป  
อยางสับสน แตก็ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการกอเจดียทราย 
ในเดือนท่ีดอกโกมุทบาน ตนไมเปนอันมากตางก็ออกดอกบานฉันใด  
เราก็เปนผูอันพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญใหบานแลวในสมัย  
ฉันนั้นเหมือนกัน ความเพียรของเรานําธุระนอยใหญไป นําเอา  
ธรรมท่ีเปนแดนเกษมจากโยคะมา เราตัดกิเลสเคร่ืองผูก ดังชางตัด  
เชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราได 
สรรเสริญพระพุทธเจาใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย  
นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.  
ทราบวา ทานพระปุฬนิุปปาทกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ปุฬินุปปาทกเถราปทาน. 
ตรณิยเถราปทานท่ี ๘  
วาดวยผลแหงการทอดตนเปนสะพาน 
[๗๘] กพ็ระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี ผูเปนพระสยัมภูเปนนายก 
ของโลก เปนพระตถาคต ไดเสด็จไปที่ฝงแมน้ําวนิดา เราเปนเตา  
เท่ียวไปในนํ้า ออกไปจากน้ําแลว ประสงคจะเชิญพระพทุธเจาเสด็จ 
ขามฟาก จึงเขาไปเฝาพระองค ผูนายกของโลก (กราบทูลวา) 
ขอเชิญพระพทุธเจา ผูเปนพระมหามุนีพระนามวาอัตถทัสสี เสด็จข้ึน 
หลังขาพระองคเถิด ขาพระองคจะใหพระองคเสด็จขามฟาก ขอ  
พระองคโปรดทรงทําท่ีสุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด พระพุทธเจา   
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ผูมีพระยศใหญพระนามวาอัตถทัสสี ทรงทราบถึงความดําริของเรา 
จึงไดเสดจ็ข้ึนหลังเราแลวประทับยืนอยู ความสุขของเราในเวลาท่ีนึก 
ถึงตนได และในเวลาถึงความเปนผูรูเดียงสา หาเหมือนกับเม่ือพื้น 
พระบาทสัมผัสไม พระสัมพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมีพระยศ 
ใหญ เสด็จข้ึนประทับยนืท่ีฝงแมน้ําแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา  
เราขามกระแสคงคา ช่ัวเวลาประมาณเทาจติเปนไป กพ็ระยาเตาผูมี 
บุญนี้ สงเราขามฟาก ดวยการสงพระพุทธเจาขามฟากนี้ และดวย  
ความเปนผูมีจติเมตตา เขาจกัร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด๑,๘๐๐ กัป 
จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้ เปนผูอันกุศลมูลตักเตือนแลว นั่ง ณ 
อาสนะอันเดยีวจักขามพนกระแสน้ํา คือ ความสงสัยได พืชแมนอย 
แตเขาเอาหวานลงในเน้ือนาดี เม่ือฝนยังอุทกธารใหตกอยูโดยชอบ  
ผลยอมทําชาวนาใหยินดี แมฉันใด พุทธเขตท่ีพระสัมมาสัมพุทธ 
เจาทรงแสดงไวนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือบุญเพิ่มอุทกธารโดยชอบ 
ผลจักทําเราใหยินดี เราเปนผูมีตนอันสงไปแลวเพื่อความเพียร เปน  
ผูสงบระงับ ไมมีอุปธิ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว ยอมเปนผูไม  
มีอาสวะอยู ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เราไดทํากรรมใด ในกาลนัน้ ดวย  
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสงพระพทุธเจาขาม  
ฟาก เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระตรณยิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.  
จบ ตรณิยเถราปทาน. 
ธัมมรุจิเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยผลแหงความพอใจในธรรม 
[๗๙] ในเวลาท่ีพระพุทธเจาผูพิชิตมารพระนามวาทีปงกร ทรงพยากรณ  
สุเมธดาบสวา ในกัปจากกัปนี้ไปนับไมถวน ดาบสนี้จักเปนพระ-  
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พุทธเจา พระมารดาบังเกิดเกลาของดาบสนี้จักทรงพระนามวามายา  
พระบิดาจกัทรงพระนามวาสุทโธทนะ ดาบสนี้จักช่ือวาโคดม ดาบส 
นี้จักเร่ิมต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยาแลว จกัเปนพระสัมพุทธเจา 
ผูมียศใหญ ตรัสรูท่ีควงไมอัสสัตถพฤกษ พระอุปติสสะและพระ  
โกลิตะจักเปนพระอัครสาวก ภิกษุอุปฏฐากช่ือวาอานนท จักบํารุง  
ดาบสนี้ ผูเปนพระพิชิตมาร นางภิกษุณีช่ือวาเขมาและอุบลวรรณา  
จักเปนอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและเศรษฐชีาวเมืองอาฬว ีจักเปน  
อัครอุบาสิกา ไมโพธ์ิของนักปราชญผูนี้เรียกวาอัสสัตถพฤกษ 
มนุษยและเทวดาไดสดับพระดํารัสของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน  
ยิ่งใหญ ซ่ึงจะหาใครเสมอเหมือนมิได ตางก็เปนผูเบิกบาน  
ประนมอัญชลีถวายนมัสการ เวลานั้น เราเปนมานพช่ือเมฆะ เปน  
นักศึกษา ไดสดับคําพยากรณอันประเสริฐซ่ึงสุเมธดาบส ของ 
พระมหามุนี เราเปนผูคุนเคยในสุเมธดาบสผูเปนท่ีอยูแหงกรุณา  
และไดบวชตามสุเมธดาบส ผูเปนวีรบุรุษนั้น ผูออกบวชอยู เปนผู 
สํารวมในพระปาติโมกขและอินทรีย ๕ เปนผูมีอาชีวะหมดจด มี  
สติ เปนนักปราชญ กระทําตามคําสอนของพระพิชิตมาร เราเปน 
ผูอยูเชนนี้ ถูกบาปมิตรบางคนชักชวนในอนาจาร ถูกกําจดัจากหน  
ทางอันชอบ เปนผูตกอยูในอํานาจแหงวิตก จึงไดหลีกไปจากพระ 
ศาสนา ภายหลังถูกมิตรอันนาเกลียดนั้น ชักชวนใหฆามารดา  
เรามีใจอันช่ัวชาไดทําอนันตริยกรรมฆามารดา เราจุติจากอัตภาพนั้น 
แลว เกดิในอเวจีมหานรกอันแสนทารุณ เราไปสูวินิบาตถึงความ  
ลําบากทองเท่ียวไปนาน ไมไดเหน็สุเมธดาบสผูเปนนักปราชญผู 
ประเสริฐกวานระอีก ในกัปนี้ เราเกิดเปนปลาติมิงคละ อยูในมหา  
สมุทร เราเห็นเรือในสาครเขาจึงเจาไปเพื่อจะกนิ พวกพอคาเห็น  
เราก็กลัว ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราไดยนิเสียงกึกกอง  
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วาโคตโม ท่ีพอคาเหลานั้นเปลงข้ึน จึงนึกถึงสัญญาเกาข้ึนมาได ตอ  
จากนั้น ไดทํากาลกิริยา เกดิในสัญชาติพราหมณ ในสกลุอันม่ังค่ัง 
ณ พระนครสาวัตถี เราช่ือวาธัมมรุจิ เปนคนเกลียดบาปกรรม  
ทุกอยาง พออายุได ๗ ขวบ ก็ไดพบพระพุทธองคผูสองโลกให  
โชติชวง จึงไดไปยังพระมหาวิหารเชตวัน แลวบวชเปนบรรพชิต  
เราเขาเฝาพระพุทธเจา ๓ คร้ังตอคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง คร้ังน้ัน พระ  
องคผูเปนพระมหามุนี ทอดพระเนตรเห็นเราเขา จึงไดตรัสวา ดูกร  
ธัมมรุจิ ทานจงระลึกถึงเรา ลําดับนั้น เรากราบทูลบุรพกรรมอยาง  
แจมแจงกะพระพุทธเจาวา  
เพราะปจจัยแหงความบริสุทธ์ิในปางกอน ขาพระองคจึงมิ 
ไดพบพระองค ผูทรงพระลักษณะแหงบุญต้ังรอย เสียนาน 
วันนี้ ขาพระองคไดเหน็แลวหนอ ขาพระองคเห็นพระ 
สรีระของพระองค อันหาส่ิงอะไรเปรียบมิได ขาพระองค 
ตามหาพระองคมานานนักแลว ตัณหาน้ีขาพระองคทําให  
เหือดแหงไปโดยไมเหลือดวยอินทรียส้ินกาลนาน ขาพระ  
องคชําระนิพพานใหหมดมลทินได โดยกาลนาน ขาแต 
พระมหามุนี นัยนตาอันสําเร็จดวยญาณ ถึงความพรอม 
เพรียงกับพระองคไดก็ส้ินเวลานานนัก ขาพระองคพินาศ 
ไปเสีย ในระหวางอีกเปนเวลานาน วันนี้ ไดสมาคมกับ 
พระองคอีก ขาแตพระโคดม กรรมท่ีขาพระองคทําไว 
จะไมพนิาศไปเลย.  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระธัมมรุจิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ธัมมรุจิเถราปทาน.  
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สาลมัณฑปยเถราปทานท่ี ๑๐  
วาดวยผลแหงการสรางมณฑปดอกรังเปนพุทธบูชา  
[๘๐] เราเขาถึงปารัง สรางอาศรมอยางสวยงาม มุงบังดวยดอกรัง คร้ัง 
นั้น เราอยูในปา ก็แตพระผูมีพระภาคผูสยมัภูเอกอัครบุคคลตรัสรู 
ดวยพระองคเอง พระนามวาปยทัสสี ทรงประสงคความสงัด จึง 
ไดเสด็จเขาสูปารัง เราออกจากอาศรมไปปาเท่ียวแสวงหามูลผลปา 
ณ เวลานัน้ ณ ท่ีนั้น เราไดเหน็พระสัมพุทธเจาพระนามวาปยทัสสี  
ผูมีพระยศใหญประทับนั่งเขาสมาบัติรุงโรจนอยูในปาใหญ เราปก  
เสา ๔ เสา ทําปรําอยางเรียบรอย แลวเอาดอกรังมุงเหนือพระ 
พุทธเจา เราทรงปรําซ่ึงมุงดวยดอกรังไว ๗ วัน ยังจิตใหเล่ือมใส  
ในกรรมนั้น ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด สมัยนั้น 
พระผูมีพระภาคผูอุดมบุรุษ เสด็จออกจากสมาธิประทับนั่งทอดพระ 
เนตรดูเพยีงช่ัวแอก สาวกของพระศาสดาพระนามวาปยทัสสี ช่ือ  
วาวรุณ กับพระอรหันตขีณาสพแสนองคไดมาเฝาพระศาสดาผูนํา 
ช้ันพิเศษ สวนพระผูมีพระภาคพิชิตมารพระนามวาปยทัสสี เชษฐ  
บุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน ประทับน่ังในทามกลางพระภิกษ ุ
สงฆแลว ไดทรงกระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ พระอนุรุทธ 
เถระผูอุปฏฐาก ของพระศาสดาพระนามวาปยทัสสี หมจวีรเฉวยีง  
บาขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระมหามุนวีา ขาแตพระผูมีพระภาค  
อะไรเลาหนอเปนเหตุใหพระศาสดาทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ  
เพราะเม่ือมีเหตุ พระศาสดาจึงทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ  
พระศาสดาตรัสวา มาณพใดธารปรําท่ีมุงดวยดอกไมใหตลอด ๗ วัน 
เรานึกถึงกรรมของมาณพน้ัน จึงไดทําการยิ้มแยมใหปรากฏ เราไม 
พิจารณาเห็นชองทางท่ีไมควรท่ีบุญจะไมใหผล ชองทางท่ีควรใน  
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เทวโลกหรือมนุษยโลกยอมไมระงับไปเลย เขาผูเพรียบพรอมดวย 
บุญกรรมอยูในเทวโลกมีบริษัทเทาใด บริษัทเทานั้นจักถูกบังคับดวย  
ดอกรัง เขาเปนผูประกอบดวยบุญกรรม จกัร่ืนเริงอยูในโลกน้ันดวย 
การฟอน การขับ การประโคม อันเปนทิพยในกาลนั้นทุกเม่ือ  
บริษัทของเขาประมาณเทาท่ีมี จักมีกล่ินหอมฟุงและฝนดอกรังจักตก 
ลงท่ัวไปในขณะนัน้ มาณพนี้จุติจากเทวโลกแลว จกัมาสูความเปน 
มนุษย แมในมนุษยโลกนี้หลังคาดอกรังก็จกัทรงอยูตลอดกาลทั้งปวง 
ณ มนุษยโลกนี้การฟอนและการขับ ท่ีประกอบดวยกังสดาล จัก  
แวดลอมมาณพนี้อยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา และเม่ือ  
พระอาทิตยอุทัย ฝนดอกรังก็จะตกลง ฝนดอกรังท่ีบุญกรรมปรุงแตง 
แลว จักตกลงทุกเวลา ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ พระศาสดามีพระนามวา  
โคดมซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  
มาณพนีจ้ักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรส  
อันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จักไมมีอาสวะ 
นิพพาน เม่ือเขาตรัสรูธรรมอยู จักมีหลังคาดอกรัง เม่ือถูกทํา 
ฌาปนกิจอยูบนเชิงตะกอน ท่ีเชิงตะกอนนัน้ ก็จักมีหลังคาดอกรังฯ  
พระมหามุนพีระนามวาปยทัสสี ทรงพยากรณวิบากแลว ทรงแสดง 
ธรรมแกบริษัท ใหอ่ิมหนําดวยฝนคือธรรม เราไดเสวยราชสมบัติ 
ในเทวโลกในหมูเทวดา ๓๐ กัป ไดเปนพระเจาจกัรพรรด ิ๖๗ คร้ัง 
เราออกจากเทวโลกมาในมนษุยโลกน้ี ไดความสุขอันไพบูลย แม 
ในมนุษยโลกนี้ ก็มีหลังคาดอกรัง นี้เปนผลแหงปรํา นี้เปนความ 
เกิดคร้ังหลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป แมในภพนีห้ลังคา 
ดอกรังก็จกัมีตลอดกาลทั้งปวง เรายังพระมหามุนีพระนามวาโคดม 
ผูประเสริฐกวาศากยราชใหทรงยินดีได ละความมีชัยและความ 
ปราชัยเสียแลว บรรลุถึงฐานะท่ีไมหวัน่ไหว ในกัปท่ี ๑,๘๐๐   
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เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย 
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระสาลมัณฑปยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ สาลมัณฑปยเถราปทาน.  
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. ปงสุกูลสัญญกเถราปทาน๖. ธาตุปูชกเถราปทาน  
๒. พุทธสัญญกเถราปทาน๗. ปุฬินุปปาทกเถราปทาน 
๓. ภิสทายกเถราปทาน ๘. ตรณิยเถราปทาน  
๔. ญาณถวกิเถราปทาน ๙. ธัมมรุจิเถราปทาน 
๕. จันทนมาลิยเถราปทาน๑๐. สาลมัณฑปยเถราปทาน  
มีคาถาคํานวณได ๒๑๙ คาถา. 
จบ ปงสุกูลวรรคท่ี ๔๙.  
----------------   
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กิงกณิปุปผวรรคที่ ๕๐  
ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทานท่ี ๑  
วาดวยผลแหงการถวายดอกกระดึงทอง  
[๘๑] เราไดเหน็พระพุทธเจาผูปราศจากธุลีพระนามวาวิปสสี ผูเปนนายก 
ของโลก โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งท่ีซอกเขา เรา 
เก็บดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชา คร้ันบูชาพระสัมพุทธเจาแลว  
เดินบายหนาไปทางทิศทักษณิ ดวยกรรมท่ีทําไวดแีลวนัน้ และดวย 
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส  
ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น  
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลาย  
แลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระตีณกิิงกณปุิปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ตีณิกิงกณปุิปผิยเถราปทาน. 
ปงสุกูลปูชกเถราปทานท่ี๒  
วาดวยผลแหงการบูชาผาบังสุกุล 
[๘๒] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีภูเขาลูกหนึ่งช่ืออุทัพพละท่ีภูเขานัน้  
เราไดเหน็ผาบังสุกุลจีวรหอยอยูบนยอดไม คร้ังนั้น เราราเริง มีจิต  
ยินดี เลือกเก็บเอาดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชาผาบังสุกุลจีวร 
ดวยกรรมท่ีทําไวดแีลว และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละราง 
มนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส ในกปัท่ี๙๑ แตกัปนี้ เราได  
ทํากรรมใดในการนั้น เพราะบูชาธงชัยแหงพระอรหันต เราไมรูจัก 
ทุคติเลย เราเผากิเลสท้ังหลายแลว... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
แลว ดังนี้.   
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ทราบวา ทานพระปงสุกูลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ปงสุกูลปูชกเถราปทาน.  
โกรัณฑปุปผิยเถราปทานท่ี๓ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกหงอนไก 
[๘๓] เม่ือกอน เรากับบิดาและปู เปนคนทํางานในปา เล้ียงชีพดวยการ  
ฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไมมี พระผูนําช้ันเยีย่มของโลก  
พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญาจักษุ ทรงแสดงรอยพระบาท  
๓ รอยไวใกลท่ีอยูของเรา ดวยทรงพระอนเุคราะห เราเหน็รอย 
พระบาทของพระศาสดาพระนามวาติสสะท่ีทรงเหยยีบไว เปนผู  
ราเริงมีจิตบันเทิง ยังจิตใหเล่ือมใสในรอยพระบาท เราเห็นตน 
หงอนไกงอกงามอยูมีดอกบาน จึงเก็บใสผะอบมาบูชารอยพระบาท 
อันประเสริฐสุด ดวยกรรมท่ีทําไวดแีลวนัน้ และดวยการต้ังเจตน 
จํานงไวเราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เราเขาถึง 
กําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษยในกําเนิดนั้นๆ เรามีผิว 
พรรณเหมือนดอกหงอนไก มีรัศมีซานออกจากตัว ในกปัท่ี ๙๒ 
แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจัก 
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระพทุธบาท เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน.  
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กิงสุกปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกทองกวาว  
[๘๔] เราเห็นตนทองกวาวมีดอก จึงประนมกรอัญชลี นึกถึงพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐสุด แลวบูชาในอากาศ ดวยกรรมท่ีทําไวดแีลวนั้น 
และดวยการสรางเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค  
ช้ันดาวดึงส ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น  
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผา  
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระกิงสุกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ กิงสุกปุปผิยเถราปทาน.  
อุปฑฒทุสสทายกเถราปทานท่ี ๕  
วาดวยผลแหงการถวายผาคร่ึงผืน 
[๘๕] คร้ังนั้นสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตระช่ือสุชาตะ 
แสวงหาผาบังสุกุลอยูท่ีกองอยากเยื่อใกลทางรถ เราเปนลูกจางของ 
คนอ่ืนอยูในพระนครหงสวดี ไดถวายผาคร่ึงผืนแลวอภวิาทดวย 
เศียรเกลา ดวยกรรมท่ีทําไวดแีลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว  
เราละรางมนุษย ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เราเปนจอมเทวดาเสวย 
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ คร้ัง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๗ คร้ัง 
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได เพราะ 
ถวายผาคร่ึงผืนเปนทาน เราเปนผูไมมีภยัแตท่ีไหน เบิกบานอยูทุก 
วันนี้ เราปรารถนา ก็พึงเอาผาเปลือกไมคลุมแผนดินนี้ พรอมท้ังปา 
และภูเขาได นีเ้ปนผลแหงผาคร่ึงผืน ในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้เราได  
ใหทานใดในกาลน้ัน ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล   
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แหงผาคร่ึงผืน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได  
ทําเสร็จแลว ดงันี้. 
ทราบวา ทานพระอุปฑฒทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน.  
ฆตมัณฑทายกเถราปทานท่ี ๖ 
วาดวยผลแหงการถวายกากเปรียง  
[๘๖] เราเห็นพระผูมีพระภาคผูทรงดําริดี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกวา 
นรชน เสด็จเขาปาใหญประชวรดวยโรคลม จึงทําจิตใหเล่ือมใส  
นํากากเปรียงเขาไปถวาย เพราะกุศลกรรมอันเราไดทําและส่ังสมไว  
แมน้ําคงคาน้ี และมหาสมุทรท้ัง ๔ ยอมสําเร็จเปรียบเทียบกับเรา 
และแผนดินอันกวางใหญจะนับประมาณมิไดนี้ ดังจะรูความดําริของ 
เรา ยอมกลายเปนน้ําผ้ึงและน้ําตาลกรวด พฤกษชาติท่ีงอกงามอยู  
บนแผนดนิซ่ึงมีอยูท่ัวทั้งส่ีทิศนี้ ดังจะรูความดําริของเรา ยอมกลาย  
เปนตนกัลปพฤกษไป เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน  
เทวโลก ๕๐ คร้ัง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๑ คร้ัง และไดเปน 
พระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิไดในกัปท่ี ๙๔แต  
กัปนี้ เราไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย 
นี้เปนผลแหงกากเปรียง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระฆตมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ฆตมัณฑทายกเถราปทาน.  
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อุทกทายกเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยผลแหงการถวายน้ําดืม่  
[๘๗] เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ในภกิษสุงฆผูยอดเยี่ยมของพระพุทธ  
เจาพระนามวาปทุมุตระ จึงไดตักน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม ในเวลาท่ี 
เราจะตองการน้ํา จะเปนยอดภูเขา ยอดไมในอากาศ หรือพื้นดิน  
น้ํายอมเกดิแกเราทันที ในกัปท่ีแสนแตกัปนีเ้ราไดใหทานใดใน 
กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการใหน้ํา 
เปนทาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
แลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระอุทกทายกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ อุทกทายกเถราปทาน.  
ปุฬินถูปยเถราปทานท่ี ๘  
วาดวยผลแหงการกอสถูปเจดีย  
[๘๘] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือยมกะ เราไดทําอาศรม  
สรางบรรณศาลาไวท่ีภูเขานัน้ เราเปนชฎิลผูมีตบะใหญมีนามช่ือวา  
นารทะ ศิษยส่ีหม่ืนคนบํารุงเรา คร้ังนั้น เราเปนผูหลีกออก 
เรนอยู คิดอยางนี้วา มหาชนบูชาเรา เราไมบูชาอะไรๆ เลย ผูท่ี 
จะกลาวส่ังสอนเราก็ไมมี ใครๆ ท่ีจะตักเตือนเราก็ไมมี เราไมมี  
อาจารยและอุปชฌาย อยูในปา ศิษยผูภกัดพีึงบํารุงใจครูท้ังคูได  
อาจารยเชนนัน้ของเราไมมี การอยูในปาจงึไมมีประโยชน ส่ิงท่ีควร  
บูชาเราควรแสวงหาส่ิงท่ีควรเคารพก็ควรแสวงหาเหมือนกัน เราจกั  
ช่ือวาเปนผูมีท่ีพึ่งพํานักอยู ใครๆ จักไมติเราได ในท่ีไมไกลอาศรม 
ของเรา มีแมน้าํซ่ึงมีชายหาด มีทาน้ําราบเรียบ นาร่ืนรมยใจ   
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เกล่ือนไปดวยทรายท่ีขาวสะอาด คร้ังนั้น เราไดไปยังแมน้ําช่ืออมริกา  
ตะลอมเอาทรายมากอเปนเจดียทรายพระสถูปของพระสัมพุทธเจาผูทําท่ี  
สุดภพ เปนมุนี ท่ีไดมีแลว เปนเชนนี้ เราไดทําสถูปนั้นใหเปน 
นิมิต เรากอพระสถูปท่ีหาดทรายแลวปดทอง แลวเอาดอกกระดึง  
ทอง ๓๐๐ ดอกมา เราเปนผูมีความอ่ิมใจประนมกรอัญชลี 
นมัสการท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ไหวพระเจดียทราย เหมือนถวายบังคม 
พระสัมพุทธเจาในท่ีเฉพาะพระพักตร ฉะนั้น ในเวลาท่ีกิเลสและ  
ความตรึกเกีย่วดวยกามเกิดข้ึน เรายอมนึกถึง เพงดูพระสถูปท่ีได 
ทําไว เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจาผูนําสัตวออกจากท่ีกนัดาร ผูนํา  
ช้ันพิเศษตักเตือนตนวาทานควรระวังกิเลสไว แนะทานผูนิรทุกข  
การยังกิเลสใหเกิดข้ึนไมสมควรแกทาน คร้ังนั้น เม่ือเราคํานึงถึง  
พระสถูปยอมเกิดความเคารพข้ึนพรอมกัน เราบรรเทาวิตกท่ีนาเกลียด  
เสียไดเปรียบเหมือนชางตัวประเสริฐ ถูกเคร่ืองแทงหูเบียดเบียน  
ฉะนั้น เราประพฤติอยูเชนนีไ้ดถูกพระยามัจจุราชย่ํายี เราทํากาลกิริยา 
ณ ท่ีนั้นแลว ไดไปยังพรหมโลก เราอยูในพรหมโลกน้ันตราบเทา  
หมดอายุ แลวมาบังเกิดในไตรทิพย ไดเปนจอมเทวดาเสวยราช  
สมบัติในเทวโลก ๘๐ คร้ัง ไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ๓๐๐ คร้ัง 
และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เราได 
เสวยผลของดอกกระดึงทองเหลานั้น ดอกกระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก  
แวดลอมเราทุกภพ เพราะเราเปนผูบําเรอพระสถูป ฝุนละอองยอมไม  
ติดกับตัวท่ีตัวเรา เหง่ือไมไหล เรามีรัศมีซานออกจากตัว โอ  
พระสถูป เราไดสรางไวดแีลว แมน้ําอมริกาไดเหน็ดีแลว เราได 
บรรลุบทอันไมหวั่นไหวก็เพราะไดกอพระสถูปทราย อันสัตวผู 
ปรารถนาจะกระทํากุศลควรเปนผูยึดเอาส่ิงท่ีเปนสาระ ไมใชเปนดวย   
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เขตหรือไมใชเขตความปฏิบัตินั่นเองเปนสาระ บุรุษผูมีกาํลัง มีความ 
อุตสาหะท่ีจะขามทะเลหลวง พึงถือเอาทอนไมเล็ก วิ่งไปสูทะเล 
หลวงดวยคิดวา เราอาศัยไมนี้จักขามทะเลหลวงไปได นรชนพึงขาม 
ทะเลหลวงไปดวยความเพยีรอุตสาหะ แมฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือน  
กัน อาศัยกรรมเล็กๆ นอยๆ ท่ีไดทําไวแลว จึงขามพนสงสาร  
ไปได เม่ือถึงภพสุดทาย เราอันกุศลมูลตักเตือนแลวเกิดในสกุล 
พราหมณมหาศาลอันม่ังค่ัง ในพระนครสาวัตถี มารดาบิดาของเรา  
เปนคนมีศรัทธานับถือพระพุทธเจา ทานท้ังสองนี้เปนผูเห็นธรรมฟง  
ธรรม ประพฤติตามคําสอน ทานท้ังสองถือเอาผาลาดสีขาว มีเนื้อ 
ออนมากท่ีตนโพธ์ิมาทําพระสถูปทองนมัสการในท่ีเฉพาะพระพักตร  
แหงพระศากยบุตรทุกเย็นเชาในวนัอุโบสถ ทานท้ังสองนําเอา  
พระสถูปทองออก กลาวสรรเสริญคุณพระพุทธเจา ยับยัง้อยูตลอด 
๓ ยาม เราไดเห็นพระสถูปเสมอ จึงระลึกถึงเจดียทรายข้ึนได  
นั่งบนอาสนะอันเดียวไดบรรลุอรหัตแลว. 
จบ ภาณวารท่ี ๒๒. 
เราแสวงหาพระพุทธเจาผูเปนปราชญนั้นอยูไดเห็นพระธรรมเสนาบดี  
จึงออกจากเรือนบรรพชาในสํานักของทาน เราไดบรรลุอรหัตแต  
อายุ ๗ ขวบ พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุทรงทราบคุณวิเศษของ  
เราจึงใหเราอุปสมบท เรามีการกระทําอันบริบูรณดีแลว แตยังเปน 
ทารกอยูทีเดยีว ทุกวันนี้ กิจท่ีควรทําในศาสนาของพระศากยบุตร  
เราทําเสร็จแลว ขาแตพระฤาษีผูมีความเพยีรใหญ สาวกของ  
พระองคเปนผูลวงพนเวรภยัทุกอยาง ลวงพนความเกี่ยวของท้ังปวง   
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นี้เปนผลแหงพระสถูปทอง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.  
ทราบวา ทานพระปุฬนิถูปยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ปุฬินถูปยเถราปทาน. 
นฬกุฏิกทายกเถราปทานท่ี ๙  
วาดวยผลแหงการสรางกุฏิไมออ 
[๘๙] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือหาริกะ คร้ังนั้น  
พระสยัมภพูระนามวานารทะ ประทับอยูใกลตนไม ทําเรือนไมออ  
แลวมุงดวยหญา เราไดชําระท่ีจงกรมถวายพระสยัมภู ดวยกรรมท่ี 
ไดทําดีแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไวเราละรางมนุษยแลวได  
ไปสวรรคช้ันดาวดึงส ณ ดาวดึงสนั้นวิมานของเราสูง ๖๐ โยชน  
กวาง ๓๐ โยชน อันบุญกรรมเนรมิตข้ึนอยางสวยงาม เพราะกุฏีไม 
ออ เราร่ืนรมยอยูในเทวโลก ๑๔ กัป ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก 
๗๑ คร้ัง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ คร้ังและไดเปนพระเจา  
ประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับไมถวน เราข้ึนปราสาท คือ 
ธรรมแลว เขาเรือนอันวางเปลาอยูในศาสนาของพระศากยบุตรตาม  
ปรารถนาในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้ ดวย 
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงกุฎีไมออ เราเผา  
กิเลสท้ังหลายแลว ...พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระนฬกุฏิกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ นฬกุฏิกทายกเถราปทาน.   
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ปยาลผลทายกเถราปทานท่ี ๑๐  
วาดวยผลแหงการถวายลูกมะหาด  
[๙๐] เม่ือกอนเราเปนพรานเนื้อ คร้ังนั้น เราเท่ียวอยูในปาใหญไดเห็น 
พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เราเล่ือมใส  
ไดเอาผลมะหาดมาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนเขตแหง  
บุญ ผูแกลวกลา ดวยมือท้ังสองของตนในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เรา 
ไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติ  
เลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระปยาลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ปยาลผลทายกเถราปทาน.  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน๖. ฆตมัณฑทายกเถราปทาน 
๒. ปงสุกูลปูชกเถราปทาน๗. อุทกทายกเถราปทาน 
๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ๘. ปุฬนิถูปยเถราปทาน  
๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน๙. นฬกุฏิกทายกเถราปทาน  
๕. อุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน๑๐. ปยาลผลทายกเถราปทาน 
บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๐๙ คาถา. 
จบ กิงกณิปุปผวรรคท่ี ๕๐.  
----------------  
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รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ 
๑. เมตเตยยวรรค ๖. ชคติวรรค 
๒. ภัททาลิวรรค ๗. สาลปุปผวรรค  
๓. สกิงสัมมัชชกวรรค ๘. นฬมาลิวรรค  
๔. เอกวิหาริวรรค ๙. ปงสุกูลวรรค 
๕. วิเภทกวิรรค๑๐. กิงกณิปุปผวรรค 
มีคาถา ๑,๕๘๒ คาถา. 
จบ เมตเตยยวคัคทสกะท่ี ๕๐. 
----------------  
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กณิการวรรคท่ี ๕๑ 
ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทานท่ี ๑  
วาดวยผลแหงการถวายดอกกรรณิการ  
[๙๑] พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ มีพระมหาปุริสลักษณะอัน  
ประเสริฐ ๓๒ ประการ พระองคทรงประสงคความสงัด จึงเสด็จ 
ไปปาหิมพานต พระมุนีผูเลิศ ประกอบดวยพระกรุณา เปนอุดม  
บุรุษเสด็จถึงปาหิมพานตแลว ประทับนั่งขัดสมาธิ คร้ังนั้น เราเปน 
วิทยาธรสัญจรไปในอากาศ เราถือตรีศูลซ่ึงกระทําไวดีแลวเหาะไป  
พระพุทธเจาสองสวางอยูในปา เหมือนกับไฟบนยอดภเูขา เหมือน  
พระจันทรในวันเพ็ญและเหมือนตนพระยารังท่ีมีดอกบาน เราออก  
จากปาเหาะไปตามพระรัศมีพระพุทธเจา เห็นคลายกับสีของไฟท่ี 
ไหมไมออ ยังจิตใหเล่ือมใส เราเลือกเก็บดอกไมอยู ไดเหน็ดอก  
กรรณิการท่ีมีกล่ินหอมจึงเกบ็เอามา ๓ ดอก บูชาพระพุทธเจาผู 
ประเสริฐสุด ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา คร้ังนั้น ดอกไมของ  
เราท้ัง ๓ ดอกเอาข้ัวข้ึนเอากลีบลงทําเปนเงา (บัง) แดพระศาสดา  
ดวยกรรมท่ีไดทําไวดแีลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานง เราละราง 
มนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน  
กวาง ๓๐ โยชน อันบุญกรรมทําใหอยางสวยงามในดาวดึงสนั้น 
ปรากฏชื่อวา กรรณิการ แลงธนูตั้งพัน ลูกคลีหนัง ๗ ลูก คนถือธง  
สําเร็จดวยสีเขียวใบไม หิ้งแขวนต้ังแสนปรากฏในปราสาทของเรา 
บัลลังก สําเร็จดวยทองก็มี สําเร็จดวยแกวมณีก็มี สําเร็จดวยแกว 
ทับทิมก็มี สําเร็จดวยแกวผลึกก็มี ตามแตจะตองการปรารถนา  
ท่ีนอนมีคามากยัดดวยนุน มีผาลาดลายรูปสัตวตางๆ มีราชสีหเปนตน  
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ผาลาดมีชายเดยีว มีหมอนพรอม ปรากฏวามีอยูในปราสาทของเรา 
ในเวลาท่ีเราปรารถนาจะออกจากภพเท่ียวจาริกไปในเทวโลก ยอม 
เปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมไป เราสถิตอยูภายใตดอกไม เบ้ืองบน 
เรามีดอกไมเปนเคร่ืองกําบัง สถานท่ีโดยรอบรอยโยชน ถูกคลุม  
ดวยดอกกรรณิการดนตรี ๖ หม่ืนบํารุงท้ังเชาและเยน็ ไมเกียจคราน 
แวดลอมเราเปนนิตย ตลอดคืนตลอดวัน เราร่ืนรมยดวยการฟอน 
การขับและดวยกังสดาล เคร่ืองประโคม เปนผูมักมากดวยกาม 
บันเทิงอยูดวยความยินดีในการเลน คร้ังนั้น เราบริโภคและดื่มใน  
วิมานนัน้บันเทิงอยูในไตรทศ เราพรอมดวยหมูนางเทพอัปสร 
บันเทิงอยูในวมิานอันสูงสุด เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐๐ 
คร้ังไดเปนพระเจาจกัรพรรด ิ๓๐๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศ  
ราชอันไพบูลย โดยคณนานบัมิได เม่ือเรายังทองเท่ียวอยูในภพ 
นอยภพใหญ ยอมไดโภคทรัพยมากมาย ความบกพรองในโภคทรัพย  
ไมมีแกเราเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราทองเท่ียวอยูในสองภพ 
คือ ในความเปนเทวดาและในความเปนมนุษย คติอ่ืนไมรูจัก นี ้
เปนผลแหงพทุธบูชา เราเกิดในสองสกุล คือ ในสกุลกษตัริย  
หรือสกุลพรหมณยอมไมเกดิในสกุลอันตํ่าทรามนี้เปนผลแหง  
พุทธบูชา ยานชาง ยานมา และวอคานหามนี้ เราไดทุกส่ิงทุก 
อยางทีเดยีว นีเ้ปนผลแหงพทุธบูชา หมูทาส หมูทาสี และ 
นารีท่ีประดับประดาแลว เราไดทุกอยางทีเดียว นี้เปนผลแหง  
พุทธบูชา ผาแพร ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝาย เราไดทุก 
ชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรส  
อันเลิสใหมๆ เราไดทุกชนดิ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คําวาเชิญ  
เค้ียวส่ิงนี้ เชิญบริโภคส่ิงนี้ เชิญนอนบนท่ีนอนนี้ เราได 
ท้ังนั้น นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเปนผูอันเขาบูชาในท่ีทุกสถาน  
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เรามียศใหญยิง่ มีศักดิ์ใหญ มีบริษัทไมแตกแยกทุกเม่ือ เราเปน  
ผูอุดมกวาหมูญาติ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราไมรูจักหนาว  
ไมรูจักรอน ไมมีความกระวนกระวาย อนึง่ ทุกขทางจิตยอมไมมี 
ในหทัยของเราเลย เราเปนผูมีผิวพรรณดังทองคํา เที่ยวไปในภพ  
นอยภพใหญ ความเปนผูมีวรรณะผิดแผกไป เราไมรูจักเลย นี้เปน 
ผลแหงพุทธบูชา เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จึงจุตจิากเทวโลก 
มาเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอันม่ังค่ัง ในพระนครสาวัตถี  
ละกามคุณ ๕ ออกบวชเปนบรรพชิต เรามีอายุได ๗ ขวบแตกําเนดิ  
ไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ ทรงทราบถึงคุณ 
ของเรา จึงรับส่ังใหเราอุปสมบท เรายังหนุมก็ควรบูชา นี้เปนผล 
แหงพุทธบูชา ทิพยจกัษุของเราบริสุทธ์ิ เราฉลาดในสมาธิ ถึงความ  
บริบูรณแหงอภิญญา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราบรรลุปฏิสัมภิทา 
ฉลาดแหลมในอิทธิบาท ถึงความบริบูรณในพระสัทธรรม นี้เปน  
ผลแหงพุทธบูชา ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดบูชาพระพุทธเจาใด 
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เรา  
เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระตีณกิณกิารปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทาน.  
เอกปตตทายกเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการถวายบาตร 
[๙๒] ขาพระองคเปนชางหมออยูในพระนครหงสวดี ไดเห็นพระพุทธเจา 
ผูปราศจากกิเลสธุลี มีโอฆะอันขามไดแลว ไมมีอาสวะ ขาพระองค  
ไดถวายบาตรดินท่ีทําดแีลว แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด คร้ัน   
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ถวายบาตรแดพระผูมีพระภาคผูตรงผูคงท่ีแลว เม่ือขาพระองคเกิด 
ในภพ ยอมไดภาชนะทองและจานท่ีทําดวยเงิน ทําดวยทอง และ 
ทําดวยแกวมณี ขาพระองคบริโภคในถาด นี้เปนผลแหงบุญกรรม  
ขาพระองคเปนผูเลิศกวาชนทั้งหลายโดยยศ พืชแมถึงนอยแตหวาน  
ลงในนาดีเม่ือฝนยังทอธารใหตกลงท่ัวโดยชอบ ผลยอมยังชาวนาให 
ยินดีได ฉันใด การถวายบาตรนี้ก็เชนนัน้ ขาพระองคไดหวานลง  
ในพุทธเขต เม่ือทอธารคือปติตกลงอยู ผลจักทําขาพระองคใหยนิดี  
เขต คือ หมูและคณะมีประมาณเทาใดท่ีจะใหความสุขแกสรรพสัตว 
เสมอดวยพุทธเขตไมมีเลย ขาพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขา 
พระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขา  
พระองคนอบนอมแดพระองค ขาพระองคบรรลุบทอันไมหวั่นไหว  
ก็เพราะไดถวายบาตรใบหนึ่ง ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ขาพระองค  
ไดถวายบาตรใดในกาลนั้น ดวยการถวายบาตรน้ัน ขาพระองคไม  
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายบาตร ขาพระองคเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระเอกปตตทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกปตตทายกเถราปทาน.  
กาสุมาริกผลทายกเถราปทานท่ี ๓  
วาดวยผลแหงการถวายลูกมะร่ืน 
[๙๓] เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี เชษฐบุรุษของโลก  
ประเสริฐกวานรชน โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งอยูท่ีซอก  
ภูเขา เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ประนมกรอัญชลีเหนอืเศียรเกลา  
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แลวเอาผลไมมะร่ืนถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัปท่ี ๓๑  
แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น 
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระกาสุมาริกผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน. 
อวฏผลิยเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
[๙๔] พระผูมีพระภาคผูสยมัภู ผูมีพระรัศมีนับดวยพัน ไมทรงพายแพ 
อะไรๆ ทรงออกจากวิเวกแลว เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม  
อยูไดเห็นเขา จึงไดเขาไปเฝาพระนราสภเรามีจิตเล่ือมใสมีใจ  
โสมนัส ไดถวายผลไมในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี ้เราไดถวายผลไมใด  
ในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผล 
แหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ อวฏผลิยเถราปทาน.  
จารผลิยเถราปทานท่ี ๕ 
วาดวยผลแหงการถวายมะมวงกะลอน  
[๙๕] เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง แดพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉววีรรณ  
เหมือนทองคํา ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา กําลังเสด็จดําเนนิอยูในถนน  
ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการ  
ถวายผลไมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
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ทราบวา ทานพระจารผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ จารผลิยเถราปทาน.  
มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่ ๖ 
วาดวยผลแหงการถวายมะง่ัว 
[๙๖] เราไดเหน็สมเด็จพระโลกนายก ผูโชติชวงเหมือนตนกรรณิการ  
รุงเรืองดังพระจันทรในวันเพญ็ และเหมือนตนไมประจําทวีปท่ี  
โพลงอยู เราเล่ือมใส ไดเอาผลหมากง่ัวถวายแดพระศาสดาผูเปน 
ทักขิเณยยบุคคล เปนวีรบุรุษ ดวยมือท้ังสองของตน ในกัปท่ี ๓๑ 
แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น 
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระมาตุลุงคผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน.  
อัชเชลผลทายกเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยผลแหงการถวายลูกรกฟา  
[๙๗] คร้ังนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาอชินะ (สิทธัตถะ) ผูสมบูรณ  
ดวยจรณะ และเปนมุนีผูฉลาดในสมาธิ ประทับอยูในปาหิมพานต  
เราเอามือประคองผลไมรกฟาซ่ึงมีขนาดเทาหมอ ถือรมใบไมแลว 
ถวายแดพระศาสดา ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดใน 
กาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
การถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
ทําเสร็จแลว ดงันี้.  
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ทราบวา ทานพระอัชเชลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อัชเชลผลทายกเถราปทาน  
อโมรผลิยเถราปทานท่ี ๘  
วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
[๙๘] เราไดถวายผลอโมระแดพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉววีรรณปานดัง  
ทองคํา ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ใน 
กัปท่ี ๙๑ แตกปันี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย  
ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระอโมรผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อโมรผลิยเถราปทาน.  
ตาลผลิยเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยผลแหงการถวายผลตาล  
[๙๙] พระผูมีพระภาคผูสยมัภูพระนามวาสตรังสี (สิทธัตถะ) ผูไมทรง  
พายแพอะไรๆ เสด็จออกจากที่สงัดแลวออกโคจรบิณฑบาต เราถือ  
ผลไมอยูไดเหน็เขาจึงไดเขาไปเฝาสมเด็จพระนราสภ เรามีจิต 
เล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลตาล ในกปัท่ี ๙๔ แตกัปนี้ 
เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระตาลผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ตาลผลิยเถราปทาน.   
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นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ 
วาดวยผลแหงการถวายมะพราว 
[๑๐๐] คร้ังนั้น เราเปนชาวสวนอยูในพระนครพันธุมดี ไดพบพระพุทธเจา 
ผูปราศจากกิเลสธุลี กําลังเหาะอยูในอากาศ เราไดเอาผลมะพราว  
ถวายแดพระพทุธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ ทํา  
ปติใหเกิดแกเรา ทรงนําความสุขมาใหในปจจุบัน ประทับยืนอยูใน  
อากาศไดทรงรับแลว เรามีจติผองใส คร้ันถวายผลมะพราวแด  
พระพุทธเจาแลว ไดประสบปติอันไพบูลยและอุดมสุข รัตนะยอม 
บังเกิดแกเราผูเกิดในภพน้ันๆ ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวาย 
ผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย 
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ทิพยจกัษุของเราสะอาดหมดจด  
เราเปนผูฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง  
การถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา  
เสร็จแลว ดังนี.้  
ทราบวา ทานพระนาลิเกรผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ นาลิเกรผลทายกเถราปทาน. 
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. ตีณิกิงกณกิารปุปผิยเถราปทาน ๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน 
๒. เอกปตตทายกเถราปทาน๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน  
๓. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน ๘. อโมรผลิยเถราปทาน 
๔. อวฏผลิยเถราปทาน๙. ตาลผลิยเถราปทาน 
๕. จารผลิยเถราปทาน ๑๐. นาลิเกรผลทายกเถราปทาน 
ในวรรคนี้ มีคาถาคํานวณได ๑๐๐ คาถาถวน 
จบ กณกิารวรรคท่ี ๕๑ 
----------------   
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ผลทายกวรรคท่ี ๕๒ 
กุรัญชิยผลทายกเถราปทานที่ ๑  
วาดวยผลแหงการถวายลูกอัญชันขาว 
[๑๐๑] เม่ือกอน เราเปนพรานเนื้อ เท่ียวอยูในปา ไดพบพระพุทธเจา  
ผูปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เราเล่ือมใสไดเอาผล  
อัญชันขาวถวายแดพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด เปนเนื้อนาบุญ  
เปนนักปราชญ ดวยมือท้ังสองของตน ในกัปท่ี ๓๑ แตกปันี้  
เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระกุรัญชิยผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน.  
กปฏฐผลทายกเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการถวายมะขวิด 
[๑๐๒] เราไดถวายผลมะขวดิ แดพระสัมพทุธเจาผูมีพระฉวีวรรณปานดัง  
ทองคํา ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ใน  
กัปท่ี ๙๑ แตกปันี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย 
ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผา  
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระกปฏฐผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ กปฏฐผลทายกเถราปทาน.   
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โกสุมพผลิยเถราปทานท่ี ๓ 
วาดวยผลแหงการถวายลูกสะครอ 
[๑๐๓] ในกาลนั้น เราไดถวายผลสะครอ แดพระนราสภผูประเสริฐกวา  
ทวยเทพ งามเหมือนตนรกฟาขาว กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน  
ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น เราไมรูจัก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระโกสุมพผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ โกสุมพผลิยเถราปทาน.  
เกตกปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกเกด  
[๑๐๔] พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษประทับนั่งอยูท่ีฝงแมน้ําวนิตานที เราไดพบ  
พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี เปนเอกอัครบุคคลมีพระทัยต้ังม่ันดี  
คร้ังนั้น เรามีจติเล่ือมใสมีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
สุด ดวยดอกเกด ซ่ึงมีกล่ินหอมเหมือนน้าํผ้ึง ในกัปท่ี ๙๒ แต 
กัปนี้เราไดเอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี ้
เปนผลแหงพทุธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนา  
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระเกตกปุปผิยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ เกตกปุปผิยเถราปทาน.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 104 
นาคปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกกากะทิง 
[๑๐๕] เราไดเอาดอกกากะทิงบูชาพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณเปลง 
ปล่ังดังทองคํา ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา กําลังเสด็จดําเนนิอยูใน  
ถนนในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชา 
นั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระนาคปุปผิยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ นาคปุปผิยเถราปทาน. 
อัชชุนปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกรกฟาขาว 
[๑๐๖] คร้ังนั้น เราเปนกินนรอยูท่ีใกลฝงแมน้ําจันทภาคา ไดเหน็พระสยมัภ ู
พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีความเล่ือมใสมีใจโสมนัส เกิดความ  
ปราโมทย ประนมอัญชลีแลวถือเอาดอกรกฟาขาวมาบูชาพระสยัมภ ู
ดวยกรรมท่ีเราทําไวดแีลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละ 
รางกินนรแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงสเราไดเปนจอมเทพเสวย  
ราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ คร้ัง ไดเปนพระเจาจักรพรรดเิสวยราช  
สมบัติอันใหญ ๑๐ คร้ัง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย  
คณนานับมิได พืชอันหวานในเนื้อนาอันดี คือ พระสยัมภ ูได 
สําเร็จผลเปนอันดีแกเราแลว กุศลของเรามีอยู เราบวชเปน  
บรรพชิต ทุกวนันี้ เราควรแกการบูชาในศาสนาของพระศากยบุตร  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว  
ดังนี้.   
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ทราบวา ทานพระอัชชุนปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อัชชุนปุปผิยเถราปทาน.  
กุฏชปุปผิยเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยผลแหงการถวายดอกอัญชันเขียว  
[๑๐๗] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งช่ืออัจจละ พระพุทธเจา 
พระนามวาสุทัสสนะ ประทับอยูท่ีซอกเขา เราถือดอกไมท่ีเกิดในปา 
หิมพานต เหาะข้ึนอากาศ ณ ท่ีนั้น เราไดเหน็พระพุทธเจาผูขามพน 
โอฆะ ไมมีอาสวะ คร้ังนั้นเราถือเอาดอกอัญชันเขียวจบเหนือ  
เศียรเกลาแลว บูชาแดพระสยัมภูพุทธเจา ผูแสวงหาประโยชนใหญ  
ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น  
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระกุฏชปุปผิยเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ กุฏชปุปผิยเถราปทาน.  
โฆสสัญญกเถราปทานท่ี ๘  
วาดวยผลแหงความเล่ือมใสในเสียงแสดงธรรม 
[๑๐๘] เม่ือกอน เราเปนพรานเนื้อ เท่ียวอยูในไพรวัน อันสงัดเงียบ 
ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี อันหมูเทวดาหอมลอม 
กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท เราไดสดับธรรมอัน 
ไพเราะของพระพุทธเจาผูเผาพันธุของโลกพระนามวาสิขี เรายังจิตให  
เล่ือมใสในพระสุรเสียง เรายงัจิตใหเล่ือมใสในพระองคทานผูไมมี   
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บุคคลเปรียบเสมอเหมือนแลว ขามพนภพที่ขามไดยาก ในกัป 
ท่ี ๓๑ แตกัปนี ้เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น  
เราไมรูจักทุคติเลยในเสียง นี้เปนผลแหงสัญญา เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระโฆสสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ โฆสสัญญกเถราปทาน.  
สัพพลทายกเถราปทานท่ี ๙  
วาดวยผลแหงการถวายผลไมตางๆ 
[๑๐๙] คร้ังนั้น เราเปนพราหมณมีนามช่ือวาวรุณ เปนผูเรียนจบมนต  
ท้ิงบุตร ๑๐ คนเขาไปกลางปา สรางอาศรมอยางสวยงาม สราง  
บรรณศาลาจัดไวเปนหองๆ นาร่ืนรมยใจ อาศัยอยูในปาใหญ 
พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับ 
เคร่ืองบูชา ทรงพระประสงคจะชวยเหลือเรา พระองคจึงไดเสด็จมา 
ยังอาศรมของเรา พระรัศมีไดแผกวางใหญตลอดไพรสณฑ คร้ังนั้น  
ปาใหญโพลงไปดวยพุทธานุภาพ เราเห็นปาฏิหาริยของพระพุทธเจา  
ผูประเสริฐสุด ผูคงท่ี ไดเก็บเอาใบไมมาเยบ็เปนกระทง แลว  
เอาผลไมใสจนเต็มหาบ เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลวไดถวาย 
พรอมท้ังหาบ เพื่อทรงอนุเคราะหเรา พระพุทธเจาไดตรัสแกเราวา 
ทานจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เม่ือสงฆบริโภคแลว บุญจักมี 
แกทาน เราไดหาบเอาผลไมไปถวายแกพระภกิษุสงฆ เรายังจิตให  
เล่ือมใสในพระภกิษุสงฆแลว ไดเขาถึงสวรรคช้ันดุสิต เปนผูประ 
กอบดวยการฟอน การขับ การประโคมอันเปนทิพย เสวยยศใน 
สวรรคช้ันดุสิตนั้น โดยบุญกรรม เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ 
เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เราไมมีความบกพรอง   
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ในเร่ืองโภคทรัพยเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายผลไม เพราะไดถวาย  
ผลไมแดพระพุทธเจา เราจึงไดเปนใหญตลอดทวีปท้ัง ๔ พรอมดวย  
สมุทร พรอมท้ังภูเขา ถึงฝูงนกมีเทาใดท่ีบินอยูในอากาศ นก  
เหลานั้นกต็กอยูในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ยักษ 
ภูต รากษส กมุภัณฑและครุฑ เทาท่ีมีอยูในไพรสณฑ ตางก็  
บํารุงบําเรอเอา ถึงพวกเตา หมาไน ผ้ึงและเหลือบยุง กต็กอยู 
ในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม แมเหลาสกุลปกษี  
มีกําลังมากช่ือสุบรรณก็นับถือเรา นี้ก็เปนผลแหงการถวายผลไม  
ถึงพวกนาคทีมี่อายุยืน มีฤทธ์ิ มียศใหญ กต็กอยูในอํานาจเรา  
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี 
หมาปา หมาจิง้จอก ก็ตกอยูในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการ 
ถวายผลไม ผูท่ีอยูในดาวประกายพฤกษและหญา กับผูท่ีอยูในอากาศ 
ลวนนับถือเราท้ังหมด นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ธรรมท่ีเห็นได  
ยาก ละเอียด ลึกซ้ึง ซ่ึงพระศาสดาทรงประกาศไวดีแลว 
เราถูกตองแลวอยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราถูกตองวิโมกข ๘ 
เปนผูไมมีอาสวะ เปนผูมีความเพียรเผากิเลส และมีปญญารักษา 
ตนอยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเปนผูหนึ่งในจํานวนโอรส  
ของพระพุทธเจาท่ีดํารงอยูในผล ส้ินโทสะ มียศใหญ นี้เปนผล  
แหงการถวายผลไม เราถึงความบริบูรณในอภิญญา อันกุศลมูล 
ตักเตือน กําหนดรูอาสวะท้ังปวง เปนผูไมมีอาสวะอยู เราเปนผู 
หนึ่งในจํานวนพระโอรสของพระพุทธเจาท่ีไดวิชชา ๓ บรรลุฤทธ์ิ  
มียศใหญ สมบูรณดวยทิพโสต ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราได 
ถวายผลไมใดกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั 
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
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ทราบวา ทานพระสัพพผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ สัพพผลทายกเถราปทาน. 
ปทุมธาริยเถราปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกบัว 
[๑๑๐] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือโรมสะ คร้ังนั้น  
พระพุทธเจาพระนามวาอภิสัมภวะ ประทับอยูกลางแจง เราออกจาก 
ท่ีอยูไป ถือเอาดอกปทุมบูชา เราถือดอกปทุมบูชาอยูหนึ่งวัน  
แลวจึงไดกลับท่ีอยู ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพทุธเจาใด  
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระปทุมธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ปทุมธาริยเถราปทาน. 
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน 
๒. กปฏฐผลทายกเถราปทาน ๗. กุฏชปุปผิยเถราปทาน 
๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน ๘. โฆสสัญญกเถราปทาน  
๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน ๙. สัพพผลทายกเถราปทาน  
๕. นาคปุปผิยเถราปทาน๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน  
และในวรรคน้ี มีคาถาคํานวณได ๘๓ คาถา.  
จบ ผลทายกวรรคท่ี ๕๒.  
----------------  
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ติณทายกวรรคที่ ๕๓ 
ติณมุฏฐิทายกเถราปทานท่ี ๑ 
วาดวยผลแหงการถวายหญาคา ๑ กํา 
[๑๑๑] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือลัมพกะ ท่ีภูเขาลัมพกะ  
นั้น พระสัมพทุธเจาพระนามวาติสสะ เสด็จจงกรมอยูกลางแจง 
เม่ือกอน เราเปนพรานเนื้ออยูในอรัญราวปา ไดพบพระพทุธเจา  
ผูประเสริฐสุดกวาทวยเทพ จงึไดถวายหญากําหนึ่งแดพระพุทธเจา 
เพื่อเปนท่ีประทับนั่ง คร้ันแลวยังจติใหเล่ือมใส ถวายบังคม  
พระสัมพุทธเจาแลว บายหนากลับทางทิศอุดร เราเดินไปไมนาน  
ก็ถูกราชสีหฆา เราเปนผูถูกราชสีหฆาตายในท่ีนั้นนั่นเอง เราไดทํา  
อาสนกรรม ณ ท่ีใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไมมีอาสวะ เรา 
ไดไปยังเทวโลกเหมือนลูกศรท่ีพนจากแลง ฉะนั้น ปราสาทใน 
เทวโลกนั้น ซ่ึงบุญกรรมเนรมิตให เปนของงดงาม มีแลงธนูตั้งพัน  
มีลูกหนังเปนจํานวนรอย มีธงประจําปราสาทสีเขียว รัศมีของ 
ปราสาทนั้นแผซานไป เหมือนพระอาทิตยอุทัย เราเปนผูเพียบพรอม 
ดวยเหลานางเทพกัญญา เพียบพรอมดวยกามคุณารมณ บันเทิงเริง 
รมยอยู เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จตุิจากเทวโลกมาเปนมนุษย 
เปนผูบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ เราได  
ถวายหญาสําหรับรองนั่ง ดวยการถวายหญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
นี้เปนผลแหงการถวายหญากําหนึ่ง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระติณมุฏฐิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน.  
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เวจจกทายกเถราปทานท่ี ๒  
วาดวยผลแหงการถวายวัจจกุฎี 
[๑๑๒] เราเล่ือมใส ไดถวายวจัจกุฎีหลังหนึง่ แดพระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษ  
ของโลก ผูคงท่ี พระนามวาวิปสสี ดวยมือของตน เราไดยานชาง  
ยานมาและยานทิพย เราไดบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ ก็เพราะ  
การถวายวัจจกุฎีนั้น ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี ้เราไดถวายวัจจกุฎีใด ดวย  
การถวายวัจจกุฎีนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวาย  
วัจจกุฎี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทํา  
เสร็จแลว ดังนี.้  
ทราบวา ทานพระเวจจกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เวจจกทายกเถราปทาน.  
สรณคมนิยเถราปทานท่ี ๓  
วาดวยผลแหงการเขาถึงพระรัตนตรัย  
[๑๑๓] คร้ังนัน้ ภิกษุกับเราผูอาศัยเล้ียงชีพ ข้ึนเรือไปดวยกัน เม่ือเรือกําลัง  
จะอัปปาง ภกิษุไดใหสรณะแกเรา ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ ภิกษนุั้นได  
ใหสรณะใดแกเรา เพราะสรณะน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน 
ผลแหงสรณคมน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
ทําเสร็จแลว ดงันี้.  
ทราบวา ทานพระสรณคมนยิเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ สรณคมนยิเถราปทาน.   
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อัพภัญชนทายกเถราปทานท่ี ๔  
วาดวยผลแหงการถวายยาหยอดตา 
[๑๑๔] เราอยูใกลพระราชอุทยาน ในพระนครพันธุมดี คร้ังนั้น เรานุง 
หนังเสือเหลือง ถือคณโฑนํ้า เราไดพบพระสยัมภูพุทธเจา ผูปราศ  
จากกิเลสธุลี ผูไมทรงพายแพอะไรๆ มีความเพียรเผากิเลส มี  
พระหฤทัยแนวแน มีปกติเพงพินิจ ยินดใีนฌาน เปนนกับวช  
ผูสําเร็จความประสงคท้ังปวง ขามพนโอฆะแลว ไมมีอาสวะ 
คร้ันเราพบแลวก็เล่ือมใสโสมนัส ไดถวายยาหยอดตา ในกัปท่ี ๙๑ 
แตกัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานน้ัน เราไมรูจัก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงยาหยอดตา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระอัพภัญชนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อัพภัญชนทายกเถราปทาน. 
สุปฏทายกเถราปทานท่ี ๕  
วาดวยผลแหงการถวายผาเนือ้ดี  
[๑๑๕] พระวปิสสีสัมมาสัมพุทธเจาผูนําโลก เสด็จออกจากท่ีประทับสําราญ 
ในกลางวนั เราไดถวายผาอยางดีมีเนื้อเบาแลว บันเทิงอยูในสวรรค 
ตลอดกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผาใด ดวยการถวายผานั้น เราไม  
รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาอยางดี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระสุปฏทายกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ สุปฏทายกเถราปทาน.   
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ทัณฑทายกเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยผลแหงการถวายไมเทา  
[๑๑๖] คร้ังนัน้ เราเขาไปยังปาใหญ ตัดเอาไมไผมาทําเปนไมเทาถวาย  
แดพระสงฆ เรากราบไหวทานผูมีวัตรอันงาม ดวยจิตเล่ือมใสนั้น  
ถวายไมเทาแลวเดินบายหนาไปทางทิศอุดร ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  
เราไดถวายไมเทาใดในกาลนั้น ดวยการถวายไมเทานั้น เราไมรูจัก 
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายไมเทา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระทัณฑทายกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบ ทัณฑทายกเถราปทาน.  
คิริเนลปูชกเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว 
[๑๑๗] เม่ือกอน เราเปนพรานเนื้อเท่ียวอยูในปา ไดพบพระพุทธเจาผู  
ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส  
ในพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูประกอบดวยพระมหากรุณา ทรงยินด ี
ในประโยชนเกื้อกูลของสรรพสัตว จึงไดบูชาดวยดอกอัญชันเขียว  
ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด  
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระคิริเนลปูชกเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ คิริเนลปูชกเถราปทาน.  
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โพธิสัมมัชชกเถราปทานท่ี ๘ 
วาดวยผลแหงการกวาดลานโพธ์ิ  
[๑๑๘] ในกาลกอน เราเก็บใบโพธ์ิท่ีถูกทิ้งไว ณ ลานพระเจดยีเอาไปท้ิง  
เสีย เราจึงไดคุณ ๒๐ ประการ ดวยเดชแหงกรรมนั้น เม่ือเรายัง  
ทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ ยอมทองเที่ยวไปแตในสองภพ  
คือ ในเทวดาและมนุษย จุติจากเทวโลกแลวมาสูมนุษยโลก ก็ 
เกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและสกุลพราหมณ เรามี  
อวัยวะนอยใหญสมบูรณ สูงใหญ รูปสวย สะอาดสะอาน 
เต็มเปยม ไมบกพรอง เราเกิดในภพใดภพหนึ่ง คือ ในเทวโลกหรือ  
มนุษยโลก ในภพนัน้ เรามีผิวพรรณเหมือนทองคํา เปรียบดัง  
ทองคําท่ีนายชางหลอมแลว ผิวของเราออนนุม สนิท สุขุม 
ละเอียดออนอยูตลอดเวลา เพราะใบโพธ์ิอันเราท้ิงดีแลว ในคต ิ
ไหนๆ ก็ตามที ฝุนละอองยอมไมติดในสรีระของเราผูท่ีอยูในท่ี 
ประชุม นี้เปนวิบากแหงการท้ิงใบโพธ์ิเพราะความรอนลม แดด 
หรือเพราะความรอนของไฟก็ตาม ท่ีตัวของเราไมมีเหงื่อไหล นี ้
เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธ์ิ ในกายของเรา ไมมีโรคเร้ือน ฝ  
กราก ตกกระ หูดและหิด เปอยเลย นี้เปนวบิากแหงการทิง้ 
ใบโพธ์ิ คุณแหงการท้ิงใบโพธ์ิอีกขอหนึ่ง คือ บุคคลเกิดใน 
ภพนอยภพใหญ ยอมไมมีโรคในกาย นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธ์ิ  
คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยใหญ ยอมไมมีความบีบค้ัน  
ท่ีเกิดขึ้นทางใจเลย นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธ์ิ คุณอีกขอหนึ่ง  
คือ เขาเกิดในภพนอยภพใหญ ยอมไมมีใครเปนขาศึกเลย นี้เปน  
วิบากแหงการท้ิงใบโพธ์ิ คุณอีกขอหนึ่ง คือเขาเกิดในภพนอย   
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ภพใหญ ยอมมีโภคทรัพยไมบกพรองเลย นี้เปนวบิากแหงการท้ิง  
ใบโพธ์ิ คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยภพใหญ ยอม  
ไมมีภัยแตไฟ พระราชา โจรและน้ํา คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขา 
เกิดในภพนอยภพใหญทาสหญิงชายและคนเดินตาม ยอมประพฤติ 
ตามจิตของเขา เขาเกิดในมนุษยโลกในปริมาณอายุเทาใด อายุ  
ของเขายอมไมลดไปจากปริมาณอายุนัน้ ยอมดํารงอยูตราบเทาส้ิน  
อายุคนใน คนนอก ตลอดถึงชาวนิคม ชาวรัฐ ลวนแตเปน 
ผูชวยเหลือ ใครความเจริญปรารถนาความสุขแกเขาท้ังนัน้ ใน  
ทุกๆ ภพ เราเปนคนมีโภคทรัพย มียศ มีศิริ มีญาติ พวกพอง  
ไมมีเวร หมดความสะดุง ในกาลทั้งปวง เม่ือเรายังทองเที่ยวอยู  
ในภพ เทวดา มนุษย อสูร คนธรรพ ยักษและรากษส ลวน  
แตปองกันรักษาเราทุกเม่ือ เราเสวยยศสองอยางท้ังในเทวโลกและ  
มนุษยโลก ในอวสานเราไดบรรลุศิวโมกขมหานฤพานอันยอดเยี่ยม  
บุรุษใดประสพบุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือโพธิ  
พฤกษของพระศาสดาพระองคนั้น สําหรับบุรุษเชนนั้น ส่ิงอะไร 
เลาท่ีเขาจะหาไดยาก เขายอมเปนผูยิ่งใหญกวาคนอ่ืนๆ ในเพราะ 
มรรคผล นิกายเปนท่ีมาและคุณ คือ ฌานและ อภิญญา ไมมี  
อาสวะ ปรินิพพาน เม่ือกอน เรามีใจยนิดีเกบ็ใบโพธ์ิเอาไปท้ิง 
จึงเปนผูพรอมเพรียงดวยองค ๒๐ ประการนี้ ทุกทิพาราตรีกาล 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว  
ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระโพธิสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ โพธิสัมมัชชกเถราปทาน.  
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อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙  
วาดวยผลแหงการถวายแฟง 
[๑๑๙] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวงเปนนายก  
ของโลก ออกจากสมาธิแลวเสด็จจงกรมอยู คร้ังนั้น เราเอา  
ผลไมใสหาบหาบมา ไดพบพระพุทธเจามหามุนี ผูปราศจากกิเลส 
ธุลี กําลังเสด็จจงกรมอยู เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลี  
เหนือเศียรเกลา ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลวถวายผลแฟง ใน  
กัปท่ีแสนแตกปันี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย  
ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผลแฟง เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระอามัณฑผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อามัณฑผลทายกเถราปทาน.  
สุคันธเถราปทานท่ี ๑๐  
วาดวยผลแหงการสดุดีพระรัตนตรัย 
[๑๒๐] พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพราหมณ ทรงพระยศใหญ มี  
พระนามช่ือวากัสสปะ ประเสริฐกวานักปราชญท้ังหลายเสด็จอุบัต ิ
ข้ึนแลวในภัทกัปนี้ พระองคทรงสมบูรณดวยอายุพยัญชนะมีพระ  
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันรัศมีวาหนึ่งแวดลอม มีขาย  
รัศมีบังเกิดปรากฏ กอใหเกิดความยินดีเหมือนพระจันทร สองแสง 
สวางเหมือนพระอาทิตย ทรงยังหมูสัตวใหเยือกเย็น เหมือนเมฆฝน  
เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาคร ปานประหน่ึงวาแผนดนิโดยศีล 
เปรียบดังภูเขาหิมวันตโดยสมาธิ เหมือนอยางอากาศโดยปญญา  
เปนผูไมเกาะเกี่ยวเหมือนลม ไมพรองเหมือนวิหาร แกลวกลาใน  
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บริษัท ทรงประกาศสัจธรรมชวยมหาชนใหรอดพน คร้ังน้ันเรา 
เปนเศรษฐีบุตรผูมียศใหญ ในพระนครพาราณสี มีทรัพยและ  
ขาวเปลือกมากมาย เราเท่ียวเดินเลนไปจนถึงปามฤคทายวัน ได  
เห็นพระศาสดาผูเปนนาถะ กาํลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาเร่ือง 
หนทางอมตธรรม เราไดเหน็พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนเทพยิ่ง 
กวาทวยเทพ มีพระดํารัสเกล้ียงเกลา นารัก มีพระสุรเสียงสม่ํา  
เสมอเหมือนนกการะเวก มีพระสําเนียงกองเหมือนเสียงหงสและ 
เสียงกลองใหญ ยังมหาชนใหทราบชัดได และไดสดับพระสุรเสียง  
อันไพเราะ จึงไดละโภคทรัพยมิใชนอย ออกบวชเปนบรรพชิต 
เราบวชแลว เชนนี้ ไมนานก็เปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก  
มีปฏิภาณอันวจิิตร เราเปนคนองอาจในการพรรณนา ไดพรรณนา  
พระคุณของพระศาสดาผูมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา ในทามกลาง 
บริษัทยอยๆ วา พระผูมีพระภาคพระองคนี ้เปนพระขีณาสพ 
เปนผูตื่นแลวไมมีทุกข ทรงตัดความสงสัยไดแลว ทรงถึงความ  
ส้ินกรรมทุกอยาง ทรงพนกเิลสแลวในเพราะธรรมเปนท่ีส้ินไป 
แหงอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองคนี้นั้นเปนผูตื่นแลว พระองคเปน  
ผูประเสริฐยิ่ง ทรงประกาศพรหมจรรยในโลก พรอมท้ังเทวโลก  
ทรงฝกพระองคเองและทรงฝกผูอ่ืน ทรงสงบระงับเองและทรงทํา  
ผูอ่ืนใหสงบระงับ เปนผูดับกิเลส เปนนักบวช ทรงยังผูอ่ืนใหดับ  
กิเลส เปนผูเบาพระทัยและทรงยังมหาชนใหเบาใจ ทรงมีความ 
เพียร องอาจ กลาหาญ มีพระปญญาทรงประกอบดวยพระกรุณา  
ทรงมีความชํานาญ เปนผูมีชัยชนะ เปนพระพิชิตมาร ไมทรงคนอง  
ทรงหมดความหวงใย เปนผูไมหวั่นไหว ไมส่ันสะเทือนเปน 
นักปราชญ ไมทรงหลงใหล ไมมีใครเทียมทัน เปนมุนี มีปกติ  
นําธุระไป ทรงอาจหาญแมในพวกครู ดังโคอุสุภราชพระยาคชสาร   
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(และ) ไกรสรสีหราช เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากมลทิน  
เปนดังพรหม กลากวานกัปราชญ หักเสียซ่ึงขาศึกคือกิเลส หมด  
เส้ียนหนาม ปราศจากความเศราโศกไมมีใครเสมอเสมือน เปนผู 
ประเสริฐ สะอาดหมดจด เปนพราหมณ เปนสมณะ เปนนาถะ  
เปนหมอ เปนผูกําจัดลูกศร เปนนักรบ เปนผูเบิกบาน เปนผู 
หลับและต่ืน ไมหวั่นไหว มีใจเบิกบาน ยิ้มแยม ทรงทําการฝก 
อินทรีย เปนผูนําตนไป เปนผูทํา เปนผูนํา เปนผูประกาศ เปน  
ผูทําสัตวใหราเริง เปนผูวิด เปนผูตัก เปนผูฟง เปนผูสรรเสริญ  
เปนผูไมกําเริบ ปราศจากลูกศร ไมมีทุกข ไมทรงมีความสงสัย 
เปนผูหมดตัณหา ปราศจากธุลี เปนผูขุด เปนผูทําลาย เปนผู  
กลาว เปนผูทําใหปรากฏ เปนผูยังสัตวใหขาม ใหทําประโยชน 
เปนผูถึงสัมปทา เปนผูยังสัตวใหบรรลุ เปนผูไปดวยกนั เปนผูฆา 
ทรงยังกิเลสใหเรารอน ใหเหือดแหง ดํารงอยูในสัจจะ เสมอ 
ดวยผูเสมอ ไมมีสหาย เปนท่ีอยูแหงความเอ็นดู มีมนตอัศจรรย 
ไมทรงลวงใหพิศวง เปนผูทํา เปนนักบวชองคท่ี ๗ ทรงขามพน 
ความสงสัยแลว ไมทรงถือพระองค ทรงมีคุณหาประมาณมิได 
ไมมีใครเปรียบปาน ลวงคลองแหงถอยคําทุกชนิด ลวงเวไนย  
สัตวทุกคน ทรงชนะหมูมาร ความเล่ือมใสในพระพุทธเจาผู  
ประเสริฐมีพระรัศมีกําหนดดวยรอยพระองคนั้น ยอมนําอมตมหา  
นิพพานมาให เพราะฉะนั้น ความเช่ือในพระพุทธเจา ในพระธรรม 
และในพระสงฆ จึงมีประโยชนใหญ เราสรรเสริญพระพุทธเจาผู 
เปนสรณะอยางสูงสุดของโลก ๓ ดวยคุณมีอาทิเห็นปานดงันี้ 
แสดงธรรมกถาในทามกลางบริษัท จุติจากอัตภาพนัน้แลว ได  
เสวยมหันตสุขในสวรรคช้ันดุสิต จุติจากดุสิตแลวเกดิในมนุษย 
เปนผูมีกล่ินหอม ลมหายใจ กล่ินปากและกล่ินตัวของเราก็เชนนัน้   
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เหมือนกนั คือ มีกล่ินหอม และกล่ินหอมนัน้นั่นแหละฟุงไป 
เนืองนิตย เรามีกล่ินหอมทุกอยางกล่ินปากของเราหอมฟุงอยูทุกเม่ือ  
สรีระของเรางดงาม หอมฟุงทุกทิพาราตรีกาล ปานดังดอกปทุม  
ดอกอุบลและดอกจําปา ฉะนั้น ท้ังหมดนัน้เปนผลแหงการกลาว 
สรรเสริญคุณพระพุทธเจา ผลนั้นนาอัศจรรยอยางยิ่ง ขอทานท้ังหลาย 
จงต้ังใจสดับคุณของพระพุทธเจานั้น ซ่ึงเราไดกลาวแลว คร้ันเรา 
กลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา ซ่ึงนําประโยชนและความสุขมา  
ใหแลว เปนผูมีจิตผองแผวในธรรมท้ังปวง พระสงฆเปนผู 
ประกอบดวยความเพยีร มียศ ถึงความสุข งดงาม รุงเรือง  
นารักนาชม เปนผูกลาวไมดหูม่ินดแูคลน ไมมีโทษ และเปนผูมี 
ปญญาขวนขวายในธรรมท่ีเปนส้ินกิเลส สําหรับผูภักดีตอพระพุทธ  
เจาไดนพิพานโดยงาย เราจักกลาวถึงเหตุของพวกเรา เชิญทาน  
ท้ังหลายฟงเหตุนั้นตามเร่ือง เราถวายบังคมก็เพราะคนพบพระยศ 
ของพระผูมีพระภาคท่ีมีอยู เพราะฉะน้ัน แมเราจะเกิดในภพใดๆ 
ก็ยอมเปนผูมียศในภพนั้นๆ เราสรรเสริญพระพุทธเจา ผูทําท่ีสุด  
ทุกข และพระธรรมอันสงบระงับ ปจจยัมิไดปรุงแตง จึงไดเปนผู  
ถึงความสุข เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงช่ือวาทรงประทานความ  
สุขแกสัตวท้ังหลาย เรากลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจาวา 
มีท้ังสวนพระองคและท่ีเปนประโยชนแกคนอ่ืน จึงเปนผูประกอบ  
ดวยปติในพระพุทธเจา เพราะฉะน้ัน เราจงึเปนผูมีความงดงาม 
เม่ือเรากลาวสรรเสริญพระคุณ ช่ือวาชมเชยพระผูนํา ซ่ึงทรงชํานะ 
มาร ลวงเสียซ่ึงเดียรถีย ครอบงําเดียรถียโกงเสียได เพราะฉะน้ัน  
เราจึงเปนคนมีความรุงเรือง เมื่อเรากลาวสรรเสริญพระคุณของ 
พระสัมพุทธเจา ช่ือวาพระองคใหเปนท่ีรักแมแหงหมูชน เพราะ  
ฉะนั้น เราจึงเปนผูนารัก นาชม เหมือนพระจันทรอันมีในสรทกาล   
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ฉะนั้น เราชมเชยพระสุคตเจาดวยวาจาทุกอยาง ตามสติสามารถ  
เพราะฉะนั้น เราจึงมีปฏิภาณวิจิตร เหมือนทานพระวังคีสะ คน 
พาลพวกใดเปนผูถึงความสงสัย จึงดูหม่ินพระมหามุนี เราขมข่ี 
คนพาลพวกนัน้โดยชอบธรรม เพราะฉะน้ัน เราจึงไมถูกดูหม่ิน 
เราไดชวยทํากเิลสของสัตวท้ังหลายใหหมดไป ดวยการสรรเสริญ  
พระคุณพระพทุธเจา เพราะอํานาจของกรรมนั้น เราจึงเปนผูมีใจ  
ไมมีกิเลส เราผูแสดงพุทธานุสสติ ไดทําปญญาเคร่ืองตรัสรูให 
เกิดแกผูฟง เพราะฉะน้ัน เราจึงเปนผูมีปญญาเห็นแจงอรรถอัน  
ละเอียด เราจักเปนผูส้ินอาสวะทุกอยาง จกัขามพนสาครคือ 
สงสารไปได และมีความชํานิชํานาญ ไมถือม่ันดวยอุปาทาน ถึง  
ความดับสนิท ในกัปนีเ้องเราไดชมเชยพระชินเจาใด ดวยการ 
ชมเชยน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผา  
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล. 
จบ สุคันธเถราปทาน.  
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน๖. ทัณฑทายกเถราปทาน 
๒. เวจจกทายกเถราปทาน๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน 
๓. สรณคมนิยเถราปทาน ๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน  
๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน ๙. อามัณฑผลทายกเถราปทาน  
๕. สุปฏทายกเถราปทาน๑๐. สุคันธเถราปทาน  
ในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวณคาถาท้ังหมดได ๑๒๓ คาถา. 
จบ ติณทายกวรรคท่ี ๕๓.  
----------------   
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กัจจายวรรคท่ี ๕๔ 
มหากัจจายนเถราปทานท่ี ๑ 
วาดวยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ  
[๑๒๑] พระพชิิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูปราศจากตัณหา ทรงชํานะส่ิงท่ี  
ใครๆ เอาชนะไมได เปนพระผูนํา ไดเสด็จอุบัติข้ึนในกัปที่แสนแต  
ภัทกัปนี้ พระองคเปนผูแกลวกลาสามารถ มีพระอินทรียเสมือน  
ใบบัว มีพระพกัตรปราศจากมลทินคลายพระจันทร มีพระฉววีรรณ 
ปานดังทองคํา มีพระรัศมีซานออกจากพระองคเหมือนรัศมีพระ 
อาทิตย นําตาและใจของสัตวลง ประดับดวยพระลักษณะอัน 
ประเสริฐ ลวงทางแหงคําพูดทุกอยาง อันหมูมนุษยและอมรเทพ 
สักการะ ตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงยังสัตวใหตรัสรู ทรง  
นําไปไดอยางรวดเร็ว มีพระสุรเสียงไพเราะ มีพระสันดานหนาไป 
ดวยพระกรุณา ทรงแกลวกลาในท่ีประชุม พระองคทรงแสดง  
ธรรมอันไพเราะ ซ่ึงประกอบดวยสัจจะ ๔ ทรงฉุดข้ึนซ่ึงหมูสัตวท่ี 
จมอยูในเปอกตมคือโมหะ คร้ังนั้นเราเปนดาบส สัญจรไปแตคน 
เดียว มีปาหิมพานตเปนท่ีอยูอาศัย เม่ือไปสูมนุษยโลก ทางอากาศ  
ก็ไดพบพระพิชิตมาร เราไดเขาไปเฝาพระองคแลวสดับพระธรรม  
เทศนาของพระธีรเจา ผูทรงพรรณนาคุณอันใหญของพระสาวกอยูวา 
เราไมเห็นสาวกองคอ่ืนใดในธรรมวินัยนี้ ท่ีจะเสมอเหมือนกับ  
กัจจายนภิกษนุี้ ผูซ่ึงประกาศธรรมท่ีเราแสดงแลวแตโดยยอไดโดย 
พิสดาร ทําบริษัทและเราใหยินดี เพราะฉะนั้น กัจจายนภกิษุนี้  
จึงเลิศกวาภิกษุผูเลิศในการกลาวไดโดยพิสดาร ซ่ึงอรรถแหงภาษิต  
ท่ีเรากลาวไวแตโดยยอนั้น ภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงจําไว  
อยางนี้เถิด คร้ังนั้น เราไดฟงพระดํารัสอันร่ืนรมยใจแลว เกิด  
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ความอัศจรรย จึงไปปาหิมพานตนําเอากลุมดอกไมมาบูชาพระผู  
เปนท่ีพึ่งของโลก แลวปรารถนาฐานันดรนั้น คร้ังนั้น พระผูเปน  
ท่ีอยูแหงสรณะ ทรงทราบอัธยาศัยของเราแลว ไดทรงพยากรณวา 
จงดูฤาษีผูประเสริฐนี้ ซ่ึงเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคําท่ีไลมลทิน  
ออกแลว มีโลมชาติชูชันและใจโสมนัส ยนืประนมอัญชลีนิ่งไม  
ไหวติง ราเริง มีนัยนตาเต็มด ีมีอัธยาศัยนอมไปในคุณของพระ 
พุทธเจา มีธรรมเปนธง มีหทยัราเริง เหมือนกับถูกรดดวย 
น้ําอมฤต เขาไดสดับคุณของกัจจายนภิกษเุขา จึงไดปรารถนา 
ฐานันดรนัน้ ในอนาคตกาล ฤาษีผูนี้จะไดเปนธรรมทายาทของพระ  
โคดมมหามุนี เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนพระสาวกของ  
พระศาสดา มีนามช่ือวากจัจายนะ เขาจักเปนพหุสูต มีญาณใหญ 
รูอธิบายแจงชัด เปนนกัปราชญ จักถึงฐานนัดรนั้น ดังท่ีเราได  
พยากรณไวแลว ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้  
ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราทอง 
เท่ียวอยูแตในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย คติอ่ืนเราไมรู 
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเกิดสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและ 
สกุลพราหมณ เราไมเกิดในสกุลท่ีต่ําทราม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
และในภพสุดทาย เราเกดิเปนบุตรของติปติวัจฉพราหมณผูเปน  
ปุโรหิตของพระเจาจณัฑปชโชต ในพระนครอุชเชนีอันร่ืนรมย 
เราเปนคนฉลาดเรียนจบไตรเพท สวนมารดาของเราช่ือจันทนปทุมา 
เราช่ือกัจจานะ เปนผูมีผิวกายงาม เราอันพระเจาแผนดินทรงสงไป 
เพ่ือพิจารณาพระพุทธเจา ไดพบพระผูนําซ่ึงเปนประตูของโมกขบุรี  
เปนท่ีส่ังสมคุณ และไดสดบัพระพุทธภาษิตอันปราศจากมลทิน 
เปนเคร่ืองชําระลางเปอกตมคือคติ จึงไดบรรลุอมตธรรมอันสงบ  
ระงับ พรอมกบับุรุษ ๗ คนท่ีเหลือ เราเปนผูอธิบายในพระมติ   
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อันใหญของพระสุคตเจาไดแจงชัด และพระศาสดาทรงต้ังไวใน  
ตําแหนงเอตทัคคะ เราเปนผูมีความปรารถนาสําเร็จดวยดแีลว เรา  
เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระมหากัจจายนเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ มหากจัจายนเถราปทาน. 
วักกลิเถราปทานท่ี ๒ 
วาดวยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ  
[๑๒๒] สมเด็จพระผูนํามีพระนามไมทราม มีพระคุณนบัไมไดพระนามวา 
ปทุมุตระ เสดจ็อุบัติข้ึนแลวในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระนามวา 
ปทุมุตระ ก็เพราะมีพระพักตรเหมือนดอกปทุม มีพระฉวีวรรณ  
งาม ไมมีมลทิน เหมือนดอกปทุม ไมเปอนดวยโลก เหมือน 
ดอกปทุมไมเปอนดวยน้ํา ฉะนั้น เปนนกัปราชญ มีพระอินทรีย 
ดังใบปทุมและนารักเหมือนดอกปทุม ท้ังมีพระโอฐ มีกล่ิน 
อุดม เหมือนกล่ินในกลีบของดอกปทุม เพราะฉะน้ัน พระองค 
จึงทรงพระนามวา ปทุมุตระ พระองคเปนผูเจริญกวาโลก  
ไมทรงถือพระองค เปรียบเสมือนเปนนยันตาใหคนตาบอด มีพระ 
อิริยาบถสงบ เปนท่ีฝงพระคุณ เปนท่ีรองรับกรุณาและมติถึงใน 
คร้ังไหนๆ พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ก็เปนผูอันพรหมอสูรและ 
เทวดาบูชา สูงสุดกวาชนในทามกลางหมูชนท่ีเกล่ือนกลนไปทั้ง 
เทวดาและมนษุย เม่ือจะยังบริษัทท้ังปวงใหยินดีดวยพระสําเนียง 
อันเสนาะ และดวยพระธรรมเทศนาอันเพราะพร้ิง จึงไดชมสาวก 
ของพระองควา ภิกษุอ่ืนท่ีพนกิเลสดวยศรัทธา มีมติดี ขวนขวาย 
ในการดเูรา เชนกับวกักลิภกิษุนี้ ไมมีเลย คร้ังนั้น เราเปนบุตร  
ของพราณในพระนครหงสวดี ไดสดับพระพุทธภาษิตนัน้ จึง 
ชอบฐานันดรนั้น คร้ังนั้น เราไดนิมนตพระตถาคตผูปราศจาก   
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มลทินพระองคนั้น พรอมดวยพระสาวก ใหเสวยตลอด ๗ วัน  
แลวใหครองผา เราหมอบศีรษะลงแลวจมลงในสาครคืออนันตคุณ 
ของพระศาสดาพระองคนั้น เต็มเปยมไปดวยปติ ไดกราบทูล 
ดังนี้วา ขาแตพระมหามุนี ขอใหพระองคไดเปนเชนกับภกิษผูุ  
สัทธาธิมุติ ท่ีพระองคตรัสชมเชยวา เลิศกวาภิกษุผูมีศรัทธาใน  
พระศาสนานี้เถิด เม่ือเรากราบทูลดังนี้แลว พระมหามุนีผูมี  
ความเพยีรใหญ มีพระทรรศนะมิไดมีเครื่องกีดกัน ไดตรัสพระ 
ดํารัสนี้ในทามกลางบริษัทวา จงดูมาณพผูนี้ ผูนุงผาเนื้อเกล้ียง  
สีเหลือง มีอวยัวะอันบุญสรางสมใหคลายทองคํา ดูดดื่มตา  
และใจของหมูชนในอนาคตกาล มาณพผูนีจ้ักไดเปนพระสาวก 
ของพระโคดมผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลาย 
ฝายสัทธาธิมุติ เขาเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตามจักเปนผูเวนจาก 
ความเดือดรอนท้ังปวง รวบรวมโภคทรัพยทุกอยาง มีความสุข 
ทองเท่ียวไป ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีนามช่ือวาโคดม 
ทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  
มาณพผูนี้จกัเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนัน้ จักเปน 
โอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวา 
วักกลิ เพราะผลกรรมที่เหลือนั้น และเพราะต้ังเจตนจํานงไว เรา  
ละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เรามีความสุขในท่ีทุก  
สถาน ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ ไดเกิดในสกุลหนึ่งใน 
พระนครสาวตัถี มารดาของเราถูกภัยปศาจคุกคาม มีใจหวาดกลัว  
จึงใหเราผูละเอียดออนเหมือนเนยขน นุมนิม่เหมือนใบไมออนๆ 
ซ่ึงยังนอนหงาย ใหนอนลงแทบบาทมูลของพระผูแสวงหาคุณอัน  
ยิ่งใหญ กราบทูลวา ขาแตพระโลกนาถ หมอมฉันขอถวาย 
ทารกนี้แดพระองค ขาแตพระโลกนายก ขอพระองคจงทรงเปนท่ี  
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พึ่งของเขาดวยเถิด คร้ังนั้น สมเด็จพระมุนีผูเปนท่ีพึ่งของหมูสัตว 
ผูหวาดกลัว พระองคไดทรงรับเราดวยฝาพระหัตถอันออนนุม มี 
ตาขายอันทานกําหนดดวยจกัร จําเดิมแตนัน้มา เราก็เปนผูถูก 
รักษาโดยพระพุทธเจา จึงเปนผูพนจากความปวยไขทุกอยาง อยู 
โดยสุขสําราญ เราเวนจากพระสุคตเสียเพียงครูเดียวก็กระสัน พอ 
อายุได ๗ ขวบ เราก็ออกบวชเปนบรรพชิต เราเปนผูไมอ่ิมดวย 
การดูพระรูปอันประเสริฐ เกดิพระบารมีทุกอยาง มีดวงตาสีเขียว 
ลวน เกล่ือนกลนไปดวยวรรณสันฐานอันงดงาม คร้ังน้ัน พระพิชิต  
มารทรงทราบวา เรายนิดีในพระพุทธรูป จงึไดตรัสสอนเราวา 
อยาเลยวักกลิ ประโยชนอะไรในรูปท่ีนาเกลียดซ่ึงชนพาลชอบเลา  
ก็บัณฑิตใดเหน็สัทธรรม บัณฑิตนัน้ช่ือวาเห็นเรา ผูไมเห็นสัทธรรม 
ถึงจะเหน็เรากช่ื็อวาไมเห็น กายมีโทษไมส้ินสุด เปรียบเสมอดวย 
ตนไมมีพิษ เปนท่ีอยูของโรคทุกอยาง ลวนเปนท่ีประชุมของทุกข  
เพราะฉะนั้น ทานจงเบ่ือหนายในรูป พจิารณาเหน็ความเกิดข้ึน  
และความเส่ือมไปแหงขันธท้ังหลาย จักถึงท่ีสุดแหงสรรพกิเลสได  
โดยงาย เราอันสมเด็จพระโลกนายกผูแสวงหาประโยชนพระองค 
นั้น ทรงพรํ่าสอนอยางนี้ ไดข้ึนภูเขาคิชฌกฏู เพงดูอยูท่ีซอกเขา  
พระพิชิตมารผูมหามุนีประทับยืนอยูท่ีเชิงเขา เม่ือจะทรงปลอบโยน 
เรา ไดตรัสเรียกวา วักกลิ เราไดฟงพระดํารัสนั้นเขาก็เบิกบาน  
คร้ังนั้น เราวิ่งลงไปท่ีเง้ือมเขาสูงหลายรอยชั่วบุรุษ แตถึงแผนดิน  
ไดโดยสะดวกทีเดียว ดวยพทุธานุภาพ พระผูมีพระภาคทรงแสดง  
พระธรรมเทศนา คือ ความเกิดข้ึน และความเส่ือมไปแหงขันธ 
ท้ังหลายอีก เรารูธรรมนั้นท่ัวถึงแลว จึงไดบรรลุอรหัต คร้ังนั้น 
พระผูมีพระภาคผูมีพระปรีชาใหญ ทรงทําท่ีสุดแหงจรณะ ทรง  
ประกาศในทามกลางมหาบุรุษวา เราเปนผูเลิศกวาภกิษุท้ังหลายฝาย   
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สัทธาธิมุติ ในกัปท่ีแสนแตกปันี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวย  
กรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระวักกลิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล. 
จบ วักกลิเถราปทาน.  
มหากัปปนเถราปทานที่ ๓ 
วาดวยบุพจริยาของพระมหากัปปนเถระ  
[๑๒๓] พระพิชิตมารผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง พระนามวาปทุมุตระ ปรากฏใน  
อัษฎากาศ เหมือนพระอาทิตยปรากฏในอากาศในสรทกาล ฉะนั้น 
พระองคยังดอกบัว คือเวไนยสัตวใหบานดวยพระรัศมีคือพระดํารัส  
สมเด็จพระโลกนายก ทรงยังเปอกตม คือกิเลสใหแหงไปดวย 
พระรัศมี คือพระปรีชา ทรงกําจัดยศของพวกเดียรถียเสียดวย 
พระญาณปานดังเพชร เหมือนพระอาทิตยกําจัดความมืด ฉะนั้น 
สมเด็จพระทิพากรเจาทรงสองแสงสวางจาท้ังกลางคืน และกลางวนั  
ในท่ีทุกหนทุกแหง เปนบอเกดิแหงคุณ เหมือนสาครเปนบอเกิด 
แหงรัตนะ ทรงยังเมฆ คือ ธรรม ใหตกลงเพื่อหมูสัตว เหมือน  
เมฆยังฝนใหตก ฉะนัน้ คร้ังนั้น เราเปนผูพพิากษาอยูในพระนคร 
หงสวดี ไดเขาไปฟงธรรมของพระพุทธเจาผูมีพระนามวาปทุมุตระ  
ซ่ึงกําลังประกาศคุณของพระสาวกผูมีสติ ผูกลาวสอนภกิษุท้ังหลาย  
อยู ทรงยังใจของเราใหยนิดี เราไดฟงแลวเกิดปติโสมนัส นิมนต 
พระตถาคตพรอมดวยศิษย ใหเสวยและฉันแลว ปรารถนาฐานันดร  
นั้น คร้ังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีสวนเสมอดวยหงส มี 
พระสุรเสียงเหมือนหงสและมโหรทึก ไดตรัสวา จงดูมหาอํามาตย  
ผูนี้ ผูแกลวกลาในการตัดสินหมอบอยูแทบเทาของเรา มีประกาย  
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ดุจลอยข้ึนและมีใจสูงดวยปติ มีวรรณะเหมือนแสงแหงแกวมุกดา 
งดงาม นัยนตาและหนาผองใส มีบริวารเปนอันมาก ทําราชการ มี  
ยศใหญ มหาอํามาตยนี้เขาปรารถนาตําแหนงภิกษุ ผูใหโอวาทแก  
ภิกษุ เพราะพลอยยินดดีวย ดวยการบริจาคบิณฑบาตนี้ และดวย 
การตั้งเจตนจํานงไว เขาจักไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกปั จัก 
เสวยความเปนผูมีโชคดีในหมูทวยเทพ และจักเสวยความเปน  
ใหญในหมูมนษุย จกับรรลุถึงนิพพานดวยผลกรรมสวนท่ีเหลือ 
ในแสนกัปแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ทรงสมภพ  
ในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก มหาอํามาตยนี ้
จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา พระองคนั้น จักเปนโอรสอัน 
ธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวากัปปนะ ตอ 
แตนั้น เราก็ไดทําสักการะดวยดี ในพระศาสนาของพระชินสีห  
ละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดุสิต เราครองราชยในเทวดา  
และมนุษยโดยเปนสวนๆ แลวเกิดในสกุลชางหูก ท่ีตําบลบาน  
ใกลพระนครพาราณสี เรากบัภรรยามีบริวารแสนคน ไดอุปฏฐาก 
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ไดถวายโภชนาหารตลอดไตรมาส 
แลวใหครองไตรจีวร เราท้ังหมดจุตจิากอัตภาพนัน้แลว ไดเขาถึง  
สวรรคช้ันไตรทส เราท้ังหมดจุติจากสวรรคนั้นแลว กลับมาเปน 
มนุษยอีก พวกเราเกิดในกุกกฏุบุรี ขางปาหิมพานต เราได  
เปนโอรสผูมียศใหญ พระนามวากัปปนะ พวกท่ีเหลือเกิดในสกุล 
อํามาตย เปนบริวารของเรา เราเปนผูถึงความสุขอันเกิดแตความ  
เปนมหาราชา ไดสําเร็จส่ิงท่ีตองประสงคทุกประการ ไดสดับขาวสาร  
อุบัติของพระพุทธเจาท่ีพวกพอคาบอกดังนี้วา พระพุทธเจาผูเอก 
อัครบุคคลไมมีใครเสมอเสมือน เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก พระองค 
ทรงประกาศพระสัทธรรมอันเปนธรรมไมตาย เปนอุดมสุข และ 
สาวกของพระองคเปนผูหม่ันขยัน พนทุกข ไมมีอาสวกิเลส คร้ัน  
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เราไดสดับคําของพอคาเหลานั้นแลว ไดทําการสักการะพวกพอคา  
สละราชสมบัติ พรอมดวยอํามาตย เปนพทุธมามกะ พากันออก 
เดินทาง ไดพบแมน้ํามหาจนัทานที มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง  
ท้ังไมมีทาน้ํา ไมมีแพ ขามไดยาก มีกระแสน้ําไหลเช่ียว เราระลึก  
ถึงพระพุทธคุณแลวก็ขามแมน้ําไปไดโดยสวัสดี ถาพระพุทธองค 
ทรงขามกระแสน้ํา คือ ภพไปได ถึงท่ีสุดแหงโลก ทรงรูแจงชัด 
ไซร ดวยสัจจวาจานีก้็ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ ถามรรคเปน 
เคร่ืองใหสัตวถึงความสงบได เปนเคร่ืองใหโมกขธรรม เปนธรรม 
สงบระงับ นําความสุขมาใหไดไซร ดวยสัจจวาจานี้ ก็ขอใหการ  
ไปของเราจงสําเร็จ ถาพระสงฆเปนผูขามพนทางกันดารไปได  
เปนเนื้อนาบุญอันเยีย่มไซร ดวยสัจจาวาจานี้ ก็ขอใหการไปของเราจง  
สําเร็จ พรอมกับท่ีเราไดทําสัจจะอันประเสริฐดังนี้ น้ําไดไหลหลีก 
ออกไปจากหนทาง ลําดับนัน้ เราไดขามไปข้ึนฝงแมน้ําอันนา 
ร่ืนรมยใจไดโดยสะดวก ไดพบพระพุทธเจาประทับนั่งอยูเหมือน 
พระอาทิตยท่ีกําลังอุทัย ดังภูเขาทองท่ีลุกโพลงเหมือนไมประทีปท่ี  
ถูกไฟไหมโชติชวง ผูอันสาวกแวดลอม เปรียบดังพระจนัทรท่ี  
ประกอบดวยดวงดาว ยังเทวดาและมนุษยใหเพลิดเพลิน ปานทาว 
วาสวะผูยังฝนคือรัตนะใหตกลง เราพรอมดวยอํามาตยถวายบังคม  
แลว เฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ลําดับนัน้ พระพุทธเจาทรง 
ทราบอัธยาศัยของเรา ไดแสดงพระธรรมเทศนา เราฟงธรรมอัน 
ปราศจากมลทินแลว ไดกราบทูลพระพิชิตมารวา ขาแตพระมหา  
วีรเจา ขอไดโปรดใหพวกขาพระองคไดบรรพชาเถิด พวกขาพระองค 
เปนผูลงสูภพแลว พระมหามุนีผูสูงสุดตรัสวา ทานท้ังหลายจง 
เปนภกิษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดแีลว ทานท้ังหลายจงประพฤติ  
พรหมจรรยเพือ่ทําท่ีสุดแหงทุกขเถิด พรอมกันกับพระพทุธดํารัส   
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เราทุกคนลวนทรงเพศเปนภกิษุ เราท้ังหลายอุปสมบทแลว เปน  
ภิกษุผูโสดาบันในพระศาสนา ตอแตนัน้ พระผูนําช้ันพเิศษได  
เสด็จเขาพระเชตวันมหาวหิารแลวทรงส่ังสอน เราอันพระพิชิตมาร 
ทรงส่ังสอนแลว ไดบรรลุอรหัต ลําดับนั้น เราไดส่ังสอนภิกษุ  
พันรูป แมพวกเขาทําตามคําสอนของเรา ก็เปนผูไมมีอาสวะ 
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนง 
เอตทัคคะ ณ ทามกลางมหาชนวาภิกษกุัปปนะเลิศกวาภกิษุท้ังหลาย 
ผูใหโอวาทแกภิกษุ กรรมท่ีไดทําไวในแสนกัป ไดแสดงผลใหเรา  
ในครั้งนี้ เราพนจากกเิลส ดุจลูกศรที่พนจากแลง เราไดเผากิเลส 
ของเราแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา  
เสร็จแลว ดังนี.้  
ทราบวา ทานพระมหากัปปนเถระไดภาษติคาถาเหลานี้ ดวยประการ ฉะนี้แล. 
จบ มหากัปปนเถราปทาน. 
ทัพพมัลลปุตตเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ  
[๑๒๔] พระพชิิตมารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลกท้ังหมดเปนมุนี  
มีพระจักษุ ไดเสด็จอุบัติข้ึนในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระองคทรง 
ตรัสสอน ทําสัตวใหรูชัด ยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร ทรง 
ฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงยังประชุมชนเปนอันมากให 
ขามพนไปได พระองคเปนผูอนุเคราะห ทรงประกอบดวยพระกรุณา  
ทรงแสวงหาประโยชนแกสรรพสัตว ยังเดียรถียท่ีมาเฝาทุกคนให  
ดํารงอยูในเบญจศีล เม่ือเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงหมดความอากูล 
วางจากพวกเดยีรถีย และวิจิตรดวยพระอรหนัตผูคงท่ี มีความชํานิ  
ชํานาญ พระมหามุนีพระองคนั้นสูง ๕๘ ศอก มีพระฉววีรรณงาม   
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คลายทองคําอันลํ้าคา มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ คร้ังนั้น  
อายุขัยของสัตวแสนป พระชินสีหพระองคนั้น ดํารงพระชนมอยู 
โดยกาลประมาณเทานัน้ ทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพน  
วัฏสงสารไปได คร้ังนั้น เราเปนบุตรเศรษฐีมียศใหญในพระนคร  
หงสวดี เขาไปเฝาพระองคผูสองโลกใหสวางไปท่ัว แลวไดสดับ 
พระธรรมเทศนา เราไดฟงพระดํารัสของพระองคผูแตงต้ังเสนาสนะ 
ใหภกิษุท้ังหลาย ก็ชอบใจ จงึทําอธิการแดพระองคผูแสวงหาคุณ 
อันใหญพรอมท้ังพระสงฆแลว หมอบลงแทบพระบาทดวยเศียรเกลา  
แลวปรารถนาฐานันดรนัน้แทจริง ในครั้งนั้น พระมหาวรีเจาพระองค 
นั้น ไดทรงพยากรณกรรมของเราไววา เศรษฐีบุตรนี้ ไดนิมนต 
พระโลกนายกพรอมดวยพระสงฆใหฉันตลอด ๗ วัน เขาจักมีอินทรีย  
ดังใบบัว มีจะงอยบาเหมือนของราชสีห มีผิวพรรณดจุทองคํา  
หมอบอยูแทบเทาของเราปรารถนาตําแหนงอันสูงสุด ในกัปท่ีแสน 
แตกัปนีพ้ระศาสดามีพระนามวาโคดม ซ่ึงสมภพในวงศพระเจา 
โอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก เศรษฐีบุตรนี้จกัไดเปนสาวก  
ของพระพุทธเจาพระองคนั้น ปรากฏโดยช่ือวาทัพพะ เปนภิกษ ุ
ผูเลิศฝายเสนาสนปญญาปกะเหมือนปรารถนา ดวยกรรมท่ีทําไวดี  
แลว และดวยการตั้งเจตนจํานงคไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป  
สวรรคช้ันดาวดึงส เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง 
และไดเปนพระเจาจกัรพรรด ิ๕๐๐ คร้ัง เปนพระเจาประเทศราช  
อันไพบูลยโดยคณานับมิได เพราะกรรมนัน้นําไป เราจึงมีความสุข 
ในท่ีทุกสถาน 
ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระนายกพระนามวาวิปสสีผูมีพระเนตร  
งาม ทรงเห็นแจงธรรมท้ังปวง ไดเสด็จอุบัตข้ึินแลว เราเปนผูมีจิต  
ขัดเคือง ไดพดูตูสาวกของพระพุทธเจาผูคงท่ีพระองคนั้น ผูส้ินอาสวะ  
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ท้ังปวงแลว ท้ังๆ ท่ีรูอยูวาทานเปนผูบริสุทธ์ิ และเราจับสลากแลว  
ถวายขาวสุกท่ีหุงดวยน้ํานม แกพระเถระท้ังหลายผูแสวงหาคุณอัน 
ใหญผูเปนสาวกของพระผูแกลวกลากวานรชนพระองคนั้นแหละ ใน  
ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธุของพรหม มีพระยศใหญ 
ประเสริฐกวานักปราชญ พระนามวากัสสป ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว  
พระองคทรงยงัศาสนธรรมใหรุงโรจน ขมข่ีเดียรถียผูหลอกลวงเสีย  
ทรงแนะนําเวไนยสัตวแลว เสด็จปรินิพพานพรอมท้ังพระสาวก  
คร้ันเม่ือพระโลกนาถพรอมท้ังพระสาวกปรินิพพานแลว คร้ันเม่ือ  
พระศาสนธรรม กําลังจะส้ินศูนยอันตรธาน ทวยเทพและมนุษยพา 
กันสลดใจ สยายผม มีหนาเศรา ครํ่าครวญวา ดวงตาคือธรรมจัก  
ดับแลว เราจกัไมไดเห็นทานท่ีมีวัตรดีงามท้ังหลาย เราจักไมไดฟง 
พระสัทธรรม นาสังเวช เราเปนคนมีบุญนอย คร้ังนั้น พืน้ปฐพ ี
ท้ังหมดนี้ ท้ังใหญท้ังหนา ไดไหวสะเทือน สาครสมุทรพูดได 
แมน้ํารองอยางนาสงสาร อมนุษยตกีลองดังท่ัวท้ังส่ีทิศ อสนีบาต 
อันนากลัวตกลงไปรอบๆ อุกกาบาตตกจากทองฟา ดาวหางปรากฏ  
เกลียวแหงเปลวไฟมีควันพวยพุง หมูมฤครองครวญครางอยางนา  
สงสาร คร้ังนั้น เราท้ังหลายเปนภกิษุรวม ๗ รูปดวยกัน ไดเหน็ 
ความอุบาทวอันรายแรง แสดงเหตุวาพระศาสนาจะส้ินสูญ จึง 
เกิดความสังเวช คิดกันวา เวนพระศาสนาเสีย ไมควรที่เราจะมี 
ชีวิตอยู เราท้ังหลายจึงเขาไปสูปาใหญแลวจะบําเพ็ญเพียรตาม 
คําสอนของพระชินสีหเจา คร้ังนั้น เราท้ังหลายไดพบภูเขาหินใน  
ปาสูงล่ิว เราไตมันข้ึนทางพะอง แลวผลักพะองใหตกลงเสีย  
คร้ังนั้น พระเถระไดตักเตือนเราวา การอุบัติแหงพระพทุธเจาหา  
ไดยาก อีกประการหนึ่ง ความเช่ือท่ีบุคคลไดไว ก็หาไดยาก 
และพระศาสนายังเหลืออีกเล็กนอย ผูท่ีปลอยเวลาใหผานไปเสีย  
จะตองตกลงไปในสาคร คือความทุกขอันไมมีท่ีส้ินสุด เพราะฉะน้ัน   
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พวกเราควรกระทําความเพยีร ตลอดเวลาท่ีพระศาสนายงัดํารงอยู 
เถิด ดังนี้ คร้ังน้ัน พระเถระนั้นเปนพระอรหันต พระอนุเถระ 
ไดเปนพระอนาคามี พวกเราท่ีเหลือจากนี้ เปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ 
ประกอบความเพียร จึงไดไปยังเทวโลก องคท่ีขามสงสารไปได  
ปรินิพพานแลว อีกองคหนึ่งเกิดในช้ันสุทธาวาส เราท้ังหลาย 
คือ ตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ ๑ พระสภิยะ ๑ พระพาหยิะ ๑ 
พระกุมารกัสสป ๑ เกิดในท่ีนั้นๆ อันพระโคดมบรมศาสดา ทรง  
อนุเคราะห จึงหลุดพนไปจากเคร่ืองจองจํา คือสงสารวัฏได เรา  
เกิดในพวกมัลลกษัตริย ในพระนครกุสินารา เม่ือเรายังอยูในครรภ  
นั่นแล มารดาไดถึงแกกรรม เขาชวยกันยกขึ้นสูเชิงตะกอน 
ลําดับนั้น เราตกลงมา ตกลงไปในกองไม ฉะนั้นจึงปรากฏ  
นามวาทัพพะ ดวยผลแหงการประพฤติพรหมจรรย เรามีอายุได 
๗ ขวบ ก็หลุดพนจากกิเลสดวยผลที่ถวายขาวสุกผสมน้ํานม เรา  
จึงประกอบดวยองค ๕ ดวยบาปเพราะกลาวตูพระขีณาสพ เราจึง 
ถูกคนโจทมากมาย บัดนี้เราลวงบุญและบาปไดท้ังสองอยางแลว 
ไดบรรลุสันติช้ันสูง เปนผูไมมีอาสวะอยู เราแตงต้ังเสนาสนะให 
ทานผูมีวัตรอันดีงามท้ังหลายยินดี พระพิชิตมารทรงพอพระทัยใน  
คุณขอนั้น จึงไดทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระทัพพมัลลปุตตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน. 
กุมารกัสสปเถราปทานท่ี ๕ 
วาดวยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ  
[๑๒๕] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระผูมีพระภาคผูนายก ทรงเกื้อกูลแก  
สัตวโลกท้ังปวง เปนนักปราชญ มีพระนามวาปทุมุตระ ไดเสด็จ  
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อุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น เราเปนพราหมณมีช่ือเสียงโดงดัง รูจบ  
ไตรเพท เท่ียวไปในท่ีพกัสําราญกลางวัน ไดพบพระผูมีพระภาค  
ผูนายกของโลก กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยังมนษุยพรอมดวย  
ทวยเทพใหตรัสรู กําลังทรงสรรเสริญพระสาวกของพระองคผูกลาว 
ธรรมกถาวิจิตรอยูในหมูมหาชน คร้ังนั้น เราชอบใจ จึงไดนิมนต 
พระตถาคต แลวประดับประดามณฑปใหสวางไสวดวยรัตนะนานา 
ชนิด ดวยผาอันยอมดวยสีตางๆ นิมนตพระพุทธเจาพรอมดวย  
พระสงฆใหเสวยและฉันในมณฑปน้ัน เรานิมนตพระพุทธเจา  
พรอมดวยพระสาวกใหเสวยและฉันโภชนะมีรสอันเลิศตางๆ ถึง 
๗ วัน แลวเอาดอกไมท่ีสวยงามตางๆ ชนิด บูชาแลวหมอบลง  
แทบบาทมูลปรารถนาฐานันดรนั้น คร้ังนั้น พระมุนีผูประเสริฐ 
มีความเอ็นดู เปนท่ีอาศัยอยูแหงกรุณา ไดตรัสวา จงดูพราหมณ  
นี้ ผูมีปากและตาเหมือนดอกปทุม มากดวยความปรีดาปราโมทย มี 
กายและใจสูงเพราะโสมนัส นําความราเริงมา จักษกุวางใหญ มีความ 
อาลัยในศาสนาของเรา เขาปรารถนาฐานันดรนั้น คือ การกลาว  
ธรรมกถาอันวิจิตรในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามวา 
โคดม ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  
ผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอัน  
ธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากุมารกัสสป  
เพราะอํานาจดอกไมและผาอันวิจิตรกับรัตนะ เขาจกัถึงความเปน  
ผูเลิศกวาภกิษท้ัุงหลาย ผูกลาวธรรมกถาอันวิจิตร เพราะกรรมท่ีทํา 
ไวดแีลว และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ได  
ไปสวรรคช้ันดาวดึงส เราทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ เหมือน  
ตัวละครหมุนเวียนอยูกลางเวทีเตนรํา ฉะนัน้ เราเปนบุตรของเนื้อ   
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ช่ือสาขะ หยั่งลงในครรภแหงแมเนื้อ คร้ังนัน้ เม่ือเราอยูในทอง 
มารดาของเรา ถึงเวรท่ีจะตองถูกฆา มารดาของเราถูกเนื้อสาขะ  
ทอดท้ิง จึงยดึเอาเน้ือนิโครธเปนท่ีพึ่ง มารดาของเราอันพระยาเนื้อ 
นิโครธ ชวยใหพนจากความตาย สละเนื้อสาขะแลว ตักเตือน  
เราผูเปนบุตรของตัวในคร้ังนั้นอยางนี้วา ควรคบหาแตเนื้อนิโครธ 
เทานั้น ไมควรเขาไปคบหาเนื้อสาขะ ตายในสํานักเนื้อนโิครธ 
ประเสริฐกวา มีชีวิตอยูในสํานักเนื้อสาขะจะประเสริฐอะไร.  
เรามารดาของเราและเน้ือนอกจากน้ี อันเนือ้นิโครธ ผูเปน  
นายฝูงนั้นพรํ่าสอน อาศัยโอวาทของเนื้อนโิครธนั้น จึง  
ไดไปยังท่ีอยูอาศัย คือ สวรรคช้ันดุสิตอันร่ืนรมย 
ประหนึ่งวาไปยังเรือนของตัวท่ีท้ิงจากไป ฉะนั้น. 
เม่ือพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจา กําลังถึงความส้ินสูญอันตรธาน  
เราไดข้ึนภเูขาอันลวนดวยหนิ บําเพ็ญเพยีรตามคําสอนของพระ 
พิชิตมาร ก็บัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีในพระนครราชคฤห 
มารดาของเรามีครรภ ออกบวชเปนภิกษุณี พวกภิกษุณีรูวามารดา 
ของเรามีครรภ จึงนําไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตนั้นกลาววาจง 
นาสนะภิกษุผูลามกนี้เสีย ถึงในบัดนี้มารดาบังเกิดเกลาของเรา เปนผู  
อันพระพิชิตมารจอมมุนีทรงอนุเคราะหไว จึงไดถึงความสุขใน 
สํานักของภิกษุณี พระเจาแผนดินพระนามวาโกศล ไดทรงทราบเร่ือง 
นั้นจึงทรงเล้ียงดูเราไวดวยเคร่ืองบริหารแหงกุมาร และตัวเรามีช่ือวา  
กัสสป เพราะอาศัยทานพระกัสสปเถระ เราจึงถูกเรียกวากุมาร  
กัสสป เพราะไดสดับพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงวา 
กายเชนเดยีวกบัจอมปลวก จติของเราจึงพนจากอาสวะกิเลส ไม  
ถือม่ันดวยอุปาทานโดยประการท้ังปวง เราไดรับตําแหนงเอตทัคคะ   
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ก็เพราะทรมานพระเจาปายาสิ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ  
ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้. 
ทราบวา ทานพระกุมารกัสสปเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ กุมารกัสสปเถราปทาน.  
จบ ภาณวารท่ี ๒๕  
พาหิยเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยบุพจริยาของพระพาหยิเถระ 
[๑๒๖] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระผูมีพระภาคผูนายกมีพระรัศมีใหญ 
เลิศกวาไตรโลก มีพระนามช่ือวาปทุมุตระ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว  
เม่ือพระมุนี ตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุผูตรัสรูไดเร็วพลันอยู เรา  
ไดฟงแลวก็ชอบใจ จึงไดทําสักการะแดพระผูมีพระภาคผูแสวงหา  
คุณอันใหญ ถวายทานแดพระมหามุนพีรอมดวยพระสาวกตลอด  
๗ วัน ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว ปรารถนาฐานันดรในกาล  
นั้น ลําดับนั้น พระสัมพุทธเจาไดทรงพยากรณเราวา จงดูพราหมณ 
ท่ีหมอบอยูแทบเทาของเราน้ี ผูสมบูรณดวยโสมนัส มีผิวพรรณ 
เหมือนเดก็อายุ ๑๖ ป มีรางกายอันบุญกรรมสรางสรรใหคลาย 
ทองคํา ผุดผอง ผิวบาง ริมฝปากแดง เหมือนผลตําลึงสุก มี 
ฟนขาวคมเรียบเสมอ มากดวยกําลังคือคุณ มีกายและใจสูงเพราะ  
โสมนัส เปนบอเกิดแหงกระแสน้ํา คือคุณ มีหนายิ้มแยมแจมใส 
ดวยปติ เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูตรัสรูไดโดยเร็วพลัน  
พระมหาวีรเจาพระนามวาโคดมจักเสดจ็อุบัติข้ึนในอนาคตกาล เขา 
จักเปนธรรมทายาทของพระมหาวีรเจาพระองคนั้น เปนโอรสอัน  
ธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาพาหิยะ  
ก็คร้ังนั้น เราเปนผูยินดี หม่ันกระทําสักการะพระมหามุนีเจา   
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ตราบเทาส้ินชีวิต จุตแิลวไดไปสวรรค ดุจไปท่ีอยูของตน ฉะนั้น 
เราจะเปนเทวดาหรือมนุษยยอมเปนผูถึงความสุข เพราะกรรมนั้น  
ชักนําไป เราจงึไดทองเท่ียวไปเสวยราชสมบัติ เม่ือพระศาสนาของ  
พระกัสสปธีรเจาเส่ือมไปแลว เราไดข้ึนสูภเูขาอันลวนแลวดวยหิน 
บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีห เปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ มี  
ปญญา ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีห เรา ๕ คนดวยกนั จุติจาก 
อัตตภาพนัน้แลวไปสูเทวโลก เราเกิดเปนบุรุษช่ือพาหิยะ ในภารุ 
กัจฉนคร อันเปนเมืองอุดม ภายหลังไดแลนเรือไปยังสมุทรสาคร  
ซ่ึงมีความสําเร็จเพียงเล็กนอย ไปได ๒-๓ วัน เรือก็อัปปาง 
คร้ังนั้น เราตกลงไปยังมหาสมุทร อันเปนท่ีอยูแหงมังกรรายกาจ  
นาหวาดเสียว คร้ังนั้น เราพยายามวายขามทะเลใหญไปถึงทาสุป 
ปารกะ มีคนรูจักนอย เรานุงผาครองเขาบานเพื่อบิณฑบาต คร้ังนั้น  
หมูชนเปนผูยนิดีกลาววานีพ้ระอรหันตทานมาท่ีนี่ พวกเราสักการะ  
พระอรหันตดวยขาว น้ํา ผา ท่ีนอนและเภสัชแลวจักถึงความสุข 
คร้ังนั้น เราไดปจจัยอันเขาสักการะบูชา ดวยปจจยัเหลานัน้ เกิด 
ความดําริโดยไมแยบคายข้ึนวา เราเปนพระอรหันต ทีนัน้ บุรพเทวดา 
รูวาระจิตของเรา จึงตักเตือนวา ทานหารูชองทางแหงอุบายไม 
ท่ีไหนจะเปนพระอรหันตเลา คร้ังนั้น เราอันเทวดานั้นตักเตือน 
แลวสลดใจ จงึสอบถามเทวดานั้นวา พระอรหันตผูประเสริฐกวา  
นรชนในโลกนี้ คือใคร อยูท่ีไหน 
เทวดานัน้บอกวา  
พระพิชิตมารผูมีพระปญญามาก ประเสริฐ มีปญญาเสมือน  
แผนดิน ประทับอยูท่ีนครสาวัตถีแควนโกศล พระองค  
เปนโอรสของพระเจาศากยะ เปนพระอรหนัตไมมีอาสวะ  
ทรงแสดงธรรมเพ่ือบรรลุอรหัตฯ เราไดสดบัคําของเทวดา   
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นั้นแลว อ่ิมใจเหมือนคนกําพราไดขุมทรัพย ถึงความ 
อัศจรรย เบิกบานใจท่ีจะไดพบพระอรหันตอันอุดม เหน็  
งาม พึงใจ มีอารมณ ไมมีท่ีสุด คร้ังนั้น เราออกจากท่ี 
นั้นไป ดวยต้ังใจวา เม่ือเราชนะกิเลสได กจ็ะไดเหน็  
พระพักตรอันปราศจากมลทิน ของพระศาสดาทุกทิพาราตรี  
กาล เราไปถึงแควนอันนาร่ืนรมยนั้นแลว ไดถาม  
พวกพราหมณวา พระศาสดาผูยังโลกใหยินดี ประทับอยู  
ท่ีไหน คร้ังนัน้ พราหมณท้ังหลายตอบวา พระศาสดา 
อันนรชนและทวยเทพถวายวันทนาเสด็จเขาไปสูบุรีเพื่อทรง  
แสวงหาพระกระยาหารแลว พระองคก็คงเสด็จกลับมา  
ทานขวนขวายที่จะเขาเฝาพระมุนีเจา ก็จงรีบเขาไปถวาย 
บังคมพระองคผูเปนเอกอัครบุคคลนั้นเถิด 
ลําดับนั้น เรารีบไปยังเมืองสาวัตถีบุรีอันอุดม ไดพบพระองคผูไม  
กําหนดัในอาหาร ไมทรงมุงดวยความโลภ ทรงยังอมตธรรมให 
โชติชวง อยู ณ พระนครนี้ ประหนึ่งวาเปนท่ีอยูของศิริ พระ 
พักตรโชติชวงเหมือนรัศมีพระอาทิตย ทรงถือบาตรกําลังเสด็จโคจร 
บิณฑบาตอยู คร้ันพบพระองคแลว เราจึงไดหมอบลงแลว 
กราบทูลวา ขาแตพระโคดม ขอพระองคโปรดเปนท่ีพึ่งของขา  
พระองคผูเสียหายไปในทางที่นาเกลียดดวยเถิด พระมุนผูีสูงสุด  
ไดตรัสวา เรากําลังเท่ียวบิณฑบาต เพื่อประโยชนแกการยังสัตว 
ใหขามพน เวลานี้ไมใชเวลาท่ีจะแสดงธรรมแกทาน คร้ังน้ัน เรา 
ปรารถนาไดธรรมนัก จึงไดทูลออนวอนพระพุทธเจาบอยๆ พระองค 
ไดตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตบทอันลึกซ้ึงแกเรา เราไดสดับธรรม  
ของพระองคแลว โอ เราเปนผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห เราเผา  
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
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พระพาหยิทารุจิริยเถระผูลมลงท่ีกองหยากเยื่อ เพราะแมโคภูตผีมอง  
ไมเห็นตวัขวดิเอา ไดกลาวพยากรณดวยประการดังกลาวฉะนี ้
พระเถระผูมีปรีชามาก เปนนกัปราชญ คร้ันกลาวบุรพจริตของตน 
แลว ทานปรินพิพาน ณ พระนครสาวัตถี เมืองอุดมสมบูรณ  
สมเด็จพระฤาษีผูสูงสุดเสด็จออกจากพระนคร ทอดพระเนตรเห็น 
ทานพระพาหยิะผูนุงผาคากรองนั้น ผูเปนนักปราชญ มีความเรารอน  
อันลอยเสียแลว ลมลงท่ีภูมิภาค ดุจเสาคันธงถูกลมลมลง ฉะนั้น  
หมดอายุ กิเลสแหง ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีหเสร็จแลว  
ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกท้ังหลาย ผูยินดีในพระ  
ศาสนามาส่ังวา ทานท้ังหลายจงชวยกนัจับรางของเพ่ือนสพรหมจารี  
แลวเผาเสีย จงสรางสถูปบูชา เขาเปนคนมีปรีชามาก นิพพานแลว 
สาวกผูทําตามคําของเราผูนี้ เลิศกวาภกิษุท้ังหลายฝายท่ีตรัสรูไดเร็ว  
พลัน คาถาแมตั้งพัน ถาประกอบดวยบทท่ีแสดงความฉิบหายมิใช  
ประโยชนไซร คาถาบทเดียวท่ีบุคคลฟงแลวสงบระงับได ก็  
ประเสริฐกวา น้ํา ดิน ไฟ และ ลม ไมตั้งอยูในนิพพานใด 
ในนิพพานนัน้ บุญกุศลสองไปไมถึง พระอาทิตยสองแสงไมถึง 
พระจันทรก็สองแสงไมถึง ความมืดกไ็มมี อนึ่ง เม่ือใด พราหมณ  
ผูช่ือวามุนีเพราะความเปนผูนิ่ง รูจริงดวยตนเองแลว เม่ือนั้นเขา 
ยอมพนจากรูป อรูป สุขและทุกข พระโลกนาถผูเปนมุนี เปนท่ี  
นับถือของโลกท้ังสาม ไดภาษิตไวดวยประการดังกลาวฉะนี้แล.  
ทราบวา ทานพระพาหยิเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการ ฉะนีแ้ล. 
จบ พาหยิเถราปทาน. 
มหาโกฏฐิตเถราปทานท่ี ๗  
วาดวยบุพจริยาของพระมหาโกฏฐิตเถระ 
[๑๒๗] ในกัปนับจากภัทรกปันี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวา 
ปทุมุตระ ผูรูแจงโลกท้ังปวง เปนมุนีจกัษุ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว  
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พระองคตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ทรงยังสรรพสัตวให 
ขามวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยให  
ประชุมชนขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผูอนุเคราะห 
ประกอบดวยพระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยัง  
เดียรถียท่ีมาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้  
พระศาสนา จงึไมมีความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจติรดวย  
พระอรหันตผูคงท่ี มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนพีระองคนั้น 
สูงประมาณ ๕๘ ศอก พระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันลํ้าคา มี 
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ คร้ังนั้น อายุของสัตวแสนป 
พระชินสีหพระองคนั้น เม่ือดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ 
เทานั้น ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปได  
คร้ังนั้น เราเปนพราหมณผูเรียนจบไตรเพท ชาวพระนครหงสวดี 
ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเลิศกวาโลกท้ังปวง แลวสดับพระธรรม 
เทศนา คร้ังนัน้ พระธีรเจาพระองคนั้น ทรงต้ังสาวกผูแตกฉานใน 
ปฏิสัมภิทา ฉลาดในอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ในตําแหนง 
เอตทัคคะ เราไดฟงดังนั้นแลวก็ชอบใจ จงึไดนิมนตพระชินวรเจา  
พรอมดวยพระสาวกใหเสวยและฉันถึง ๗ วัน ในกาลนัน้ เรายัง  
พระพุทธเจาผูเปรียบดวยสาคร พรอมท้ังพระสาวก ใหครองผาแลว 
หมอบลงแทบเทาบาทมูล ปรารถนาฐานันดรนั้น ลําดับนัน้ พระ  
พุทธเจาผูเลิศกวาโลกไดตรัสวา จงดูพราหมณผูสูงสุดท่ีหมอบอยู 
แทบเทาผูนี้ มีรัศมีเหมือนกลีบดอกบัว พราหมณนี้ปรารถนา  
ตําแหนงแหงภกิษุผูแตกฉาน ซ่ึงเปนตําแหนงประเสริฐสุด เพราะ 
การบริจาคทานดวยศรัทธานั้น และเพราะการสดับพระธรรมเทศนา 
พราหมณนี้จักเปนผูถึงสุขในทุกภพ เท่ียวไปในภพนอยภพใหญ 
จักไดสมมโนรถเชนนี้ ในกัปนับแตนี้ข้ึนไปแสนหน่ึง พระศาสดามี 
พระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ   
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อุบัติข้ึนในโลก พราหมณนีจ้ักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา  
พระองคนั้น จกัเปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา 
มีนามช่ือวา โกฏฐิตะ เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผู 
เบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระชินสีหเจาตราบเทา 
ส้ินชีวิตในคร้ังนั้น เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา เพราะผล  
กรรมนั้นและเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป  
สวรรคช้ันดาวดึงส เราไดเสวยราชสมบัติ ในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง  
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศราช 
อันไพบูลยโดยคณนานับมิได เพราะกรรมนั้นนําไป เราจงึเปนผูถึง 
ความสุขในทุกภพ เราทองเท่ียวไปแตในสองภพ คือในเทวดาและ 
มนุษย คติอ่ืนเราไมรูจัก นี้เปนผลแหงกรรมท่ีส่ังสมไวดี เราเกิดแต  
ในสองสกุล คือสกุลกษัตริย และสกุลพราหมณ หาเกดิในสกุล  
อันต่ําทรามไมนี้ เปนผลแหงกรรมท่ีส่ังสมไวดี เม่ือถึงภพสุดทาย  
เราเปนบุตรของพราหมณ เกิดในสกุลท่ีมีทรัพยสมบัติมาก ใน  
พระนครสาวตัถี มารดาของเราช่ือจันทวดี บิดาช่ืออัสสลายนะ ใน  
คราวท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําบิดาเรา เพือ่ความบริสุทธ์ิทุกอยาง 
เราเล่ือมใสในพระสุคตเจา ไดออกบวชเปนบรรพชิต พระโมค  
คัลลานะ เปนอาจารย พระสารีบุตรเปนอุปชฌาย เราตัดทิฏฐิ 
พรอมดวยมูลรากเสียไดในเมื่อกําลังปลงผม และเม่ือกําลังนุงผากา  
สาวะ กไ็ดบรรลุอรหัต เรามีปรีชาแตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ 
และปฏิภาณ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาโลก จึงทรงต้ังเราไว 
ในตําแหนงเอตทัคคะ เราอันทานพระอุปติสสะไตถามในปฏิสัมภิทา  
ก็แกไดไมขัดของ ฉะนั้น เราจึงเปนผูเลิศในพระพุทธศาสนา เรา  
เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระมหาโกฏฐิตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ พระมหาโกฏฐิตเถราปทาน.   
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อุรุเวลกัสสปเถราปทานท่ี ๘ 
วาดวยบุพจริยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ  
[๑๒๘] ในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูรูแจง 
โลกท้ังปวง เปนนักปราชญมีจักษุ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระองค 
เปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ยังสรรพสัตวใหขามพน 
วัฏสงสาร ฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยประชุมชนให 
ขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผูอนุเคราะหประกอบดวย 
พระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยังเดียรถียท่ีมาเฝา  
ใหดํารงอยูในเบญจศีลทุกคน เมื่อเปนเชนนี ้พระศาสนาจงึไมมี  
ความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระอรหันตผูคงท่ี 
มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนีพระองคนัน้ สูงประมาณ ๕๘ ศอก 
มีพระฉววีรรณงามคลายทองคําอันลํ้าคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ  
๓๒ ประการ คร้ังนั้น อายุของสัตวแสนป พระชินสีหพระองค  
นั้น เม่ือดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณเทานัน้ ไดทรงยัง  
ประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปได คร้ังนั้นเราเปน 
พราหมณชาวเมืองหงสวดี อันชนสมมติวาเปนคนประเสริฐ ได  
เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูสองโลก แลวสดับพระธรรมเทศนา คร้ังนั้น 
เราไดฟงพระผูมีพระภาคทรงต้ังสาวกของพระองค ในตําแหนงเอต- 
ทัคคะ ในท่ีประชุมใหญ ก็ชอบใจจึงนิมนตพระมหาชินเจากับบริวาร 
เปนอันมาก แลวไดถวายทานพรอมกันกับพราหมณอีก ๑,๐๐๐ คน  
คร้ันแลวเราไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคผูนายก ยืนอยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง เปนผูราเริง ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจา 
ดวยความเช่ือในพระองคและดวยอธิการคุณ ขอใหขาพระองคผูเกิด  
ในภพนั้นๆ มีบริษัทมากเถิด คร้ังนั้น พระศาสดาผูมีพระสุรเสียง 
เหมือนคชสารคํารณ มีพระสําเนียงเหมือนนกการเวก ไดตรัสกะ  
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บริษัทวา จงดพูราหมณผูนี้ ผูมีวรรณเหมือนทองคํา แขนใหญ ปาก 
และตาเหมือนดอกบัว มีกายและใจสูงเพราะปติ ราเริง มีความเช่ือ 
ในคุณของเรา เขาปรารถนาตําแหนงแหงภกิษุผูมีเสียงเหมือนราชสีห  
ในอนาคตกาล เขาจักไดตําแหนงนี้สมดังมโนรถปรารถนา ในกัป  
นับแตนี้ข้ึนไปหนึ่งแสน พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึง 
สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก พราหมณ 
นี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม  
เนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวากัสสป พระอัคร  
นายกของโลก พระนามวาผุสสะ ผูเปนพระศาสดาอยางยอดเยีย่ม  
หาตัวเปรียบมิได ไมมีใครจะเสมอเหมือน ไดเสด็จอุบัตข้ึินแลว 
ในกัปท่ี ๙๒ แตภัทรกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาผุสสะพระองค  
นั้นแล ทรงกําจัดความมดืท้ังปวง สางรกชัฏใหญ ทรงยังฝนคือ 
อมตธรรมใหตกลง ใหมนษุยและทวยเทพอ่ิมหนํา คร้ังน้ัน เรา 
สามคนพ่ีนองเปนราชมหาอํามาตยในพระนครพาราณสี ลวนแต 
เปนท่ีไววางพระทัยของพระมหากษัตริย รูปรางองอาจแกลวกลา 
สมบูรณดวยกาํลังไมพายแพใครเลยในสงคราม คร้ังนั้นพระเจา  
แผนดินผูมีเมอืงชายแดนกอการกําเริบ ไดตรัสส่ังเราวา ทาน 
ท้ังหลายจงไปชนบทชายแดน พวกทานจงยังกําลังของแผนดินให  
เรียบรอย ทําแวนแควนของเราใหเกษม แลวกลับมาเถิด ลําดับ  
นั้นเราไดกราบทูลวา ถาพระองคจะพึงพระราชทานพระนายกเจา 
เพื่อใหขาพระองคท้ังหลายอุปฏฐากไซร ขาพระองคท้ังหลายก็จัก 
ทํากิจของพระองคใหสําเร็จ ลําดับนั้น เราผูไดรับพระราชทานพร 
สมเด็จพระภูมิบาลสงไปทําชนบทชายแดน ใหวางอาวุธแลวกลับ  
มายังพระนครนั้น เราทูลขอการอุปฏฐากพระศาสดาแดพระราชา  
ไดพระศาสดาผูเปนนายกของโลกผูประเสริฐกวามุนแีลว ไดบูชา   
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พระองคตราบเทาส้ินชีวิต เราท้ังหลายเปนผูมีศีลประกอบดวย 
กรุณา มีใจประกอบดวยภาวนา ไดถวายผามีคามากรสอันประณีต  
เสนาสนะอันนาร่ืนรมย และเภสัชท่ีเปนประโยชนท่ีตนใหเกดิข้ึน  
โดยชอบธรรมแกพระมุนีพรอมท้ังพระสงฆ อุปฏฐากพระองคดวย 
จิตเมตตาตลอดกาล คร้ันพระศาสดาผูเลิศพระองคนั้นเสด็จนิพพาน 
แลว เราไดทําการบูชาตามกาํลัง เราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้น 
แลว ไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส เสวยมหันตสุขในดาวดึงสนัน้  
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เม่ือเรากําลังทองเท่ียวอยูในภพเปนเหมือน  
นายชางดอกไม ไดดอกไมแลวแสดงชนิดแหงดอกไมแปลกๆ 
มากมาย ฉะนัน้ ไดเกิดเปนพระเจาวิเทหราช เพราะถอย 
คําของคุณอเจลก เราจึงมีอัธยาศัยอันมิจฉาทิฏฐิกําจัดแลวข้ึนสูทาง 
นรก ไมเอ้ือเฟอโอวาทของธิดาเราผูช่ือวารุจา เม่ือถูกพรหมนารทะ 
ส่ังสอนเสียมากมาย จึงละความเห็นท่ีช่ัวชาเสียได บําเพ็ญกุศล  
กรรมบถ ๑๐ ใหบริบูรณโดยพิเศษ ละท้ิงรางกายแลวไดไปสวรรค 
เหมือนไปท่ีอยูของตัว ฉะนัน้ เม่ือถึงภพสุดทายเราเปนบุตรของ 
พราหมณ เกิดในสกุลท่ีสมบูรณในพระนครพาราณสี เรากลัวตอ 
ความตาย ความเจ็บไขและความแกชราจึงเขาปาใหญ แสวงหาหน  
ทางนิพพาน ไดบวชในสํานกัของชฎิล คร้ังนั้น นองชายท้ังสอง  
ของเรา ก็ไดบวชพรอมกับเรา เราไดสรางอาศรมอาศัยอยูท่ีตําบล  
อุรุเวลา เรามีนามตามโคตรวากัสสป แตเพราะอาศัยอยูท่ีตําบลอุรุ  
เวลา เราจึงมีนามบัญญัติวา อุรุเวลกัสสป เพราะนองชายของเรา 
อาศัยอยูท่ีชายแมน้ํา เขาจึงไดนามวานทีกสัสป เพราะนองชาย 
ของเรา อีกคนหนึ่ง อาศัยอยูท่ีตําบลคยา เขาจึงถูกประกาศนามวา  
คยากัสสป นองชายคนเล็กมีศิษย ๒๐๐ คน นองชายกลางมี ๓๐๐ 
คน เรามี ๕๐๐ ถวน ศิษยทุกคนลวนแตประพฤติตามเรา คร้ังนั้น 
พระพุทธเจาผูเลิศในโลกเปนสารถีฝกนรชนไดเสดจ็มาหาเรา ทรงทํา  
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ปาฏิหาริยตางๆ แกเราแลวทรงแนะนํา เรากับบริวารพันหนึ่งได 
อุปสมบทดวยเอหิภกิขุ ไดบรรลุอรหัตพรอมกับภิกษุเหลานั้นทุก  
องค ภิกษุเหลานั้นและภิกษุพวกอ่ืนเปนอันมาก แวดลอมเราเปน  
ยศบริวาร และเราก็สามารถที่จะส่ังสอนได เพราะฉะนั้นพระผูมี 
พระภาคผูสูงสุด จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะความเปนผูมี 
บริษัทมาก โอ สักการะท่ีไดทําไวในพระพทุธเจาไดกอใหเกิดส่ิงท่ี 
มีผลตอเราแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได  
ทําเสร็จแลว ดงันี้.  
ทราบวา ทานพระอุรุเวลกัสสปเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ อุรุเวลกัสสปเถราปทาน. 
ราธเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยบุพจริยาของพระราธเถระ  
[๑๒๙] ในกัปนับจากภัทรกปันี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวา 
ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลกท้ังปวงเปนนักปราชญ มีจักษุไดเสด็จอุบัติ  
ข้ึนแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ยัง  
สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน  
ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผู 
อนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณาแสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว  
ยงัเดยีรถียท่ีมาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี ้
พระศาสนาจึงไมมีความอากลูวางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระ 
อรหันตผูคงท่ี มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนี พระองคนัน้สูง  
ประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉววีรรณงามคลายทองคําอันลํ้าคา มีพระ 
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ คร้ังนัน้ อายุของสัตวแสนป  
พระชินสีหพระองคนั้น เม่ือดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณเทา  
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นั้น ไดยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปไดคร้ังนั้น  
เราเปนพราหมณชาวพระนครหงสวดี ผูเรียนจบไตรเพท ไดเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาค ผูประเสริฐกวานรชน ทรงมีความเพยีรใหญ  
ทรงแกลวกลาในบริษัท กําลังทรงแตงต้ังภกิษุผูมีปฏิภาณไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะ แลวไดฟงพระธรรมเทศนา คร้ังน้ัน เราทํา 
สักการะในพระโลกนายกพรอมท้ังพระสงฆ แลวหมอบศีรษะลง  
แทบพระบาทปรารถนาฐานันดรนั้น ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค 
ผูมีพระรัศมีซานออกจากพระองค ดุจล่ิมทองสิงคี ไดตรัสกะ 
เราดวยพระสุรเสียงอันเปนท่ีตั้งแหงความยนิดี มีปรกตินําไปซ่ึง  
มลทินคือกิเลสวา ทานจงเปนผูมีความสุขมีอายุยืนเถิด ปณิธาน  
ความปรารถนาของทานจงสําเร็จเถิด สักการะท่ีทานทําในเรากับ  
พระสงฆ ก็จงมีผลไพบูลยยิง่เถิด ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดา  
มีพระนามชื่อวาโคดมซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ 
อุบัติข้ึนในโลก พราหมณนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา  
พระองคนั้นเปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา 
มีนามช่ือวาราธะ พระนายกจักทรงแตงต้ังทานวา เปนผูเลิศกวา  
ภิกษุท้ังหลายผูมีปฏิภาณ เราไดสดับพทุธพยากรณนั้นแลวก็เปนผู  
เบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตาบํารุงพระพิชิตมารในกาลนั้นตลอด  
ชีวิต เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา ดวยกรรมท่ีเราไดทําไวดี  
แลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป  
สวรรคช้ันดาวดึงส ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง ไดเปน  
พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ คร้ัง และเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
โดยคณนานับมิได เพราะกรรมนั้นนําไปเราจึงเปนผูถึงความสุขใน 
ทุกภพ เม่ือถึงภพสุดทายเราเกิดในสกุลท่ียากจนขาดเคร่ืองนุงหม  
และอาหาร ในพระนครราชคฤหอันอุดม ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก  
ทานพระสารีบุตรผูคงท่ี ในเวลาเราแกเฒาเราอาศัยวัดอยู ใครๆ ไม 
ยอมบวชใหเราผูชราหมดกําลังเร่ียวแรง เพราะฉะน้ันคร้ังนั้น เราผู   
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เปนคนยากเข็ญจึงเปนผูปราศจากผิวพรรณ เศราโศก พระมหามุนีผู 
ประกอบดวยพระมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสถามเราวาลูก 
ไฉนจึงเศราโศก จงบอกถึงโรคท่ีเกิดในจิตของเจา เราไดกราบทูล  
วาขาแตพระองคผูมีความเพยีรขาพระองคไมไดบวชในศาสนาของ  
พระองค ซ่ึงพระองคตรัสดีแลว เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงมีความ  
เศราโศก ขาแตพระนายก ขอพระองคจงเปนท่ีพึ่งของขาพระองค 
ดวยเถิด คร้ังนัน้ พระมหามุนีผูสูงสุดไดรับส่ังใหเรียกภกิษุมาประชุม  
พรอมแลวตรัสถามวา ผูท่ีนึกถึงอธิการของพราหมณนี้ไดมีอยู จง  
บอกมาเวลานัน้ พระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาพระองคนึกถึงอธิการ  
ของเขาไดอยู พราหมณผูนีไ้ดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแกขาพระองคผู  
กําลังเท่ียวบิณฑบาต พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ  
สารีบุตร เธอเปนคนกตัญู เธอจงยังพราหมณนี้ใหบวช พราหมณ  
นี้จักเปนผูควรบูชา ลําดับนั้นเราไดการบรรพชาและอุปสมบทดวย  
กรรมวาจา โดยเวลาไมนานเลย เราก็ไดบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินไป 
แหงอาสวะเพราะเราเปนผูเพลิดเพลิน สดบัพระพุทธดํารัสโดย 
เคารพ ฉะนั้น พระพิชิตมารจงึทรงแตงต้ังเราวา เปนผูเลิศกวา 
ท้ังหลายผูมีปฏิภาณ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนา 
เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระราธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ ราธเถราปทาน.  
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โมฆราชเถราปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ 
[๑๓๐] ในกัปนับจากภัทรกปันี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามวา 
ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลกท้ังปวง เปนนักปราชญ มีจักษุ ไดเสด็จ  
อุบัติข้ึนแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัด ยัง 
สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน  
ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผู 
อนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพ 
สัตว ยังเดยีรถียท่ีมาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เม่ือเปน  
เชนนี้ พระศาสนาจึงไมมีความอากูล วางสูญจากเดยีรถีย วิจิตร 
ดวยพระอรหนัตผูคงท่ี มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนพีระองคนั้น 
สูงประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันลํ้าคา มี 
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ คร้ังนั้น อายุของสัตว  
แสนป พระชินสีหพระองคนั้น เม่ือดํารงพระชนมอยูโดยกาล 
ประมาณเทานัน้ ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก ใหขามพน  
วัฏสงสารไปได คร้ังนั้น เราเปนผูประกอบในหนทางแหงการงาน  
ของบุคคลอ่ืน ในสกุลหนึ่ง ในพระนครหงสวดี ทรัพยสิน  
อะไรๆ ของเราไมมี เราอาศัยอยูท่ีพืน้ซ่ึงเขาทําไวท่ีหอฉัน เรา  
ไดกอไฟท่ีพื้นหอฉันนั้น พื้นศิลาจึงดําไปเพราะไฟลน คร้ังนั้น  
พระโลกนาถผูประกาศสัจจะ ๔ ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูทรง 
จีวรเศราหมองในท่ีประชุมชน เราชอบใจในคุณของทาน จึงได 
ปฏิบัติพระตถาคตปรารถนาฐานันดรอันสูงสุด คือ ความเปนผูเลิศ 
กวาภิกษุผูทรงจีวรเศราหมอง คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคพระนามวา 
ปทุมุตระ ไดตรัสกะพระสาวกท้ังหลายวา จงดูบุรุษนี้ผูมีผาหมนา  
เกลียด ผอมเกร็ง มีหนาผองใสเพราะปติประกอบดวยทรพัย คือ  
ศรัทธา มีกายและใจสูง เพราะปติ ราเริง ไมหวั่นไหว หนาแนน  
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ไปดวยธรรมท่ีเปนสาระ บุรุษนี้ชอบใจในคุณของภิกษุผูทรงจีวรเศรา  
หมอง ปรารถนาฐานันดรนัน้อยางจริงใจ เราไดฟงพุทธพยากรณนั้น  
แลว ก็เบิกบาน ถวายบังคมพระพิชิตมารดวยเศียรเกลา ทําแต  
กรรมท่ีดีงามในศาสนาของพระชินเจาตราบเทาส้ินชีวิต เพราะกรรม  
ท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการตัง้เจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว 
ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เพราะกรรมคือการเอาไฟลนพ้ืนท่ีหอฉัน 
เราจึงถูกเวทนาเบียดเบียน ไหมแลวในนรกพันป ดวยเศษกรรม  
ท่ียังเหลือนัน้ เราเปนมนุษยเกิดในสกุล จึงเปนผูมีรอยเปนเคร่ือง 
หมายถึง ๕๐๐ ชาติโดยลําดบั เพราะอํานาจกรรมนั้น เราจึงเปนผู  
เพียบพรอมดวยโรคเร้ือน เสวยมหันตทุกขถึง ๕๐๐ ชาติเหมือน 
กัน ในภัทรกปันี้ เรามีจิตเล่ือมใสเล้ียงดูพระอุปริฏฐะผูมียศใหอ่ิม 
หนําดวยบิณฑบาต เพราะเศษกรรมท่ียังเหลือนั้น และเพราะการ 
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
เม่ือถึงภพสุดทาย ไดบังเกิดในสกุลกษัตริย เม่ือพระชนกลวงไป 
แลว ก็ไดเปนพระมหาราชา เราถูกโรคเร้ือนครอบงํา กลางคืนไมได 
รับความสุขเพราะสุขท่ีเกิดจากความเปนพระเจาแผนดินหาประ 
โยชนมิได ฉะนั้น เราจึงช่ือวา โมฆราช เราเห็นโทษของรางกาย  
จึงไดบวชเปนบรรพชิต มอบตัวเปนศิษยของพราหมณพาวรีผู 
ประเสริฐ เราเขาไปเฝาพระผูนํานรชนพรอมดวยบรวิารเปนอันมาก  
ไดทูลถามปญหาอันละเอียดลึกซ้ึงวา โลกน้ี โลกหนา พรหมโลก  
กับท้ังเทวโลก ขาพระองคไมทราบความเห็นของพระองค ผูทรง 
พระนามวาโคดม ผูมียศ เม่ือเปนเชนนี้ จึงไดมีปญหามาถึง  
พระองคผูทรงเห็นลวงสามัญชน ขาพระองคจะพิจารณาเห็นโลก  
อยางไร มัจจุราชจึงจะไมเหน็ พระพุทธเจาผูทรงรักษาโรคทุกอยาง 
ใหหายได ไดตรัสกะเราวา ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติทุกเม่ือ  
พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของวางเปลา ถอนความเห็นวาตัวตน   
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เสีย บุคคลพึงขามพนมัจจุราชไปไดดวยอุบายเชนนี้ ทานพิจารณา  
เห็นโลกอยางนี้ มัจจุราชจึงจะไมเหน็ เราเปนผูไมมีผมและหนวด  
นุงหมผากาสาวพัสตร เปนภกิษุ พรอมกับเวลาจบพระคาถา เราเปน  
ผูถูกโรคเบียดเบียน ถูกเขาวากลาววา วิหารอยาเสียหายเสียเลย  
จึงไมไดอยูในวิหารของสงฆ เรานําเอาผามาจากกองหยากเยื่อ ปาชา  
และหนทาง แลวทําผาสังฆาฏิดวยผาเหลานี้ ทรงจีวรท่ีเศราหมอง 
พระผูนําช้ันพเิศษผูเปนนายแพทยใหญ ทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น 
ของเรา จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงภิกษุผูเลิศกวาภกิษุท้ังหลายฝายท่ี 
ทรงจีวรเศราหมอง เราส้ินบุญและบาป หายโรคทุกอยาง ไมมี 
อาสวะ ดับสนทิ เหมือนเปลวไฟท่ีหมดเช้ือ เราเผากิเลสท้ังหลาย  
แลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระโมฆราชเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ โมฆราชเถราปทาน. 
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. มหากจัจายนเถราปทาน๖. พหิยเถราปทาน 
๒. วกักลิเถราปทาน ๗. มหาโกฏฐิตเถราปทาน 
๓. มหากัปปนเถราปทาน๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน  
๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน๙. ราธเถราปทาน  
๕. กุมารกัสสปเถราปทาน๑๐. โมฆราชเถราปทาน  
ในวรรคนี้ บัณฑิตประมวลคาถาได ๓๖๒ คาถา.  
จบ กัจจายนวรรคท่ี ๕๔.  
-----------------   
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ภัททิยวรรคท่ี ๕๕  
ลกุณฏกภัททิยเถราปทานท่ี ๑  
วาดวยบุพจริยาของพระกุณฏกภัททิยเถระ 
[๑๓๑] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรู 
จบธรรมท้ังปวง เปนพระผูนําไดเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก คร้ังนั้น เรา  
เปนบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก ในพระนครหงสวดี เท่ียวเดนิพักผอนอยู 
ไดไปถึงสังฆาราม คราวนั้น พระผูนําผูสองโลกใหโชติชวงพระองค 
นั้น ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูประ 
เสริฐกวาภิกษท้ัุงหลายท่ีมีเสียงไพเราะ เราไดสดับพระธรรมเทศนา  
นั้นแลวก็ชอบใจ จึงไดทําสักการะแกพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ 
ถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระศาสดาแลว ปรารถนาฐานันดร 
นั้น คร้ังนั้น พระพุทธเจาซ่ึงเปนผูนําช้ันพิเศษ ไดตรัสพยากรณใน  
ทามกลางพระสงฆวา ในอนาคตกาล ทานจักไดฐานันดรนี้สมดัง  
มโนรถความปรารถนา ในกัปท่ีแสนแตภทัรกัปนี้ พระศาสดามี 
พระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ  
อุบัติข้ึนในโลก เศรษฐีบุตรผูนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระ 
ศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระ  
ศาสดา มีนามช่ือวาภัททิยะ เพราะกรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะ 
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส  
ในกัปท่ี ๙๒ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาผุสสะเปนผูนํา 
ยากท่ีจะหาผูเสมอ ยากท่ีจะขมข่ีได สูงสุดกวาโลกท้ังปวงไดเสด็จ 
อุบัติข้ึนแลว และพระพุทธองคทรงสมบูรณดวยจรณะ เปนผู  
ประเสริฐเที่ยงตรง ทรงมีความเพียรเผากิเลส ทรงแสวงหา 
ประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ทรงเปล้ืองสัตวเปนอันมากจาก   
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กิเลสเคร่ืองจองจํา เราเกิดเปนนกดเุหวาขาวในพระอารามอันนาเพลิด 
เพลินเจริญใจ ของพระผุสสสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ เราอยู 
ท่ีตนมะมวงใกลพระคันธกฎีุ คร้ังนั้น เราเห็นพระพิชิตมารผูสูงสุด  
เปนพระทักขิไณยบุคคล เสดจ็พระราชดําเนินไปบณิฑบาต จึงทํา  
จิตใหเล่ือมใส แลวรองดวยเสียงอันไพเราะ คร้ังนั้น เราบินไป 
สวนหลวงคาบผลมะมวงท่ีสุกดีมีเปลือกเหมือนทองคํามาแลวนอม  
เขาไปถวายแดพระสัมพุทธเจา เวลานัน้ พระพิชิตมารผูประกอบ  
ดวยพระกรุณา ทรงทราบวารจิตของเรา จึงทรงรับบาตรจากมือของ  
ภิกษุผูอุปฏฐาก เรามีจิตราเริงถวายผลมะมวงแดพระมหามุนี เราใส 
บาตรแลวก็ประนมปกรองดวยเสียงอันไพเราะ นายนิดี เสนาะนา 
ฟง เพื่อบูชาพระพุทธเจา แลวไปนอนหลับ คร้ังนั้น นกเหยี่ยว 
ผูมีใจชั่วชาไดโฉบเอาเรา ผูมีจิตเบิกบาน มีอัธยาศัยไปสูความรัก 
ตอพระพุทธเจาไปฆาเสีย เราจุติจากอัตภาพนั้นไปเสวยมหันตสุขใน 
สวรรคช้ันดุสิต แลวมาสูกําเนิดมนุษยเพราะกรรมนั้นพาไป ใน  
ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูมีพระนามตามพระโคตรวากัสสป เปนเผา 
พันธุพรหมมีพระยศใหญ ประเสริฐกวานกัปราชญ ไดเสด็จอุบัติข้ึน 
แลวพระองคทรงยังพระศาสนาใหโชติชวงครอบงําเดียรถียผูหลอก 
ลวงทรงแนะนาํเวไนยสัตวพระองคพรอมท้ังพระสาวกปรินิพพานแลว  
เม่ือพระพุทธองคผูเลิศในโลกปรินิพพานแลว ประชุมชนเปนอันมาก 
ท่ีเล่ือมใส จักทําพระสถูปของพระศาสดา เพื่อตองการจะบูชาพระ  
พุทธเจา เขาปรึกษากันอยางนี้วา จกัชวยกนัทําพระสถูปของ  
พระศาสดาผูแสวงหาพระคุณอันใหญ ใหสูงเจ็ดโยชน ประดับ  
ดวยแกว ๗ ประการ คร้ังนัน้ เราเปนจอมทัพของพระเจาแผนดิน 
แควนกาสีพระนามวากิกี ไดพูดลดประมาณท่ีพระเจดียของพระพุทธ  
เจา ผูไมมีประมาณเสีย คร้ังน้ัน ชนเหลานัน้ไดชวยกันทําเจดีย  
ของศาสดา ผูมีพระปญญากวานรชน สูงโยชนเดยีว ประดับดวย   
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รัตนะนานาชนิด ตามถอยคําของเรา เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และ  
เพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ัน 
ดาวดึงส กใ็นภพสุดทายในบัดนี้ เราเกดิในสกุลเศรษฐีอันม่ังค่ัง  
สมบูรณ มีทรัพยมากมาย ในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐ เราได 
เห็นพระสุคตเจาในเวลาเสดจ็เขาพระนครก็อัศจรรยใจ จงึบรรพชา 
ไมนานกไ็ดบรรลุอรหัต เพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดีย  
เราไดทําไว เราจึงมีรางกายตํ่าเต้ีย ควรจะเปนรางกายกลม เราบูชา  
พระพุทธเจาสูงสุดดวยเสียงอันไพเราะ จึงไดถึงความเปนผูเลิศกวา 
ภิกษุท้ังหลายที่มีเสียงไพเราะ เพราะการถวายผลไมแดพระพุทธเจา  
และเพราะการอนุสรณถึงพระพุทธคุณ เราจึงสมบูรณดวยสามัญผล 
ไมมีอาสวะอยู เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเรา 
ไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระลกุณฏกภทัทิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ลกุณฏกภทัทิยเถราปทาน. 
กังขาเรวตเถราปทานท่ี ๒  
วาดวยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ 
[๑๓๒] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมี  
พระจักษุในธรรมท้ังปวงเปนพระผูนํา มีพระหนุเหมือนราชสีห  
พระดํารัสเหมือนพรหม พระสุระเสียงคลายหงสและกลองใหญ  
เสด็จดําเนนิดจุชาง มีพระรัศมีประหนึ่งรัศมีของจันทเทพบุตรเปน 
ตน มีพระปรีชาใหญ มีความเพียรมาก มีความเพงพินิจมาก มี  
คติใหญ ประกอบดวยพระมหากรุณาเปนท่ีพึ่งสัตว กําจดัความมืด 
ใหญ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลวคราวหนึ่ง พระสัมพุทธเจาผูเลิศกวา  
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ไตรโลก เปนมุนี ทรงรูจักวารจิตของสัตว พระองคนั้น ทรงแนะนํา 
เวไนยสัตวเปนอันมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู พระพิชิต  
มารตรัสสรรเสริญภิกษุผูมีปกติเพงพนิิจ ยนิดีในฌาน มีความเพยีร  
สงบระงับ ไมขุนมัวในทามกลางบริษัท ทรงทําใหประชาชนยินด ี
คร้ังนั้น เราเปนพราหมณเรียนจบไตรเพท อยูในพระนครหงสวด ี
ไดสดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจ จึงปรารถนาฐานันดรนั้น คร้ังนั้น 
พระพิชิตมารผูเปนพระผูนําช้ันพิเศษ ไดตรัสพยากรณในทามกลาง 
สงฆวาจงดีใจเถิดพราหมณ ทานจักไดฐานนัดรนี้สมดังมโนรถความ  
ปรารถนาในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม  
ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทาน  
จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม  
เนรมิตเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาเรวตะ เพราะกรรมท่ีทํา 
ไวดแีละเพราะการตั้งเจตนจาํนงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปยัง  
สวรรคช้ันดาวดึงส ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลกษัตริยอัน  
ม่ังค่ังสมบูรณ มีทรัพยมากมาย ในโกลิยนคร ในคราวท่ีพระพุทธเจา 
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในพระนครกบิลพัสดุ เราเล่ือมใสใน  
พระสุคตเจา จงึออกบวชเปนบรรพชิต ความสงสัยของเราในส่ิงท่ี  
เปนกัปปยะและอกัปปยะนัน้ๆ มีมากมาย พระพุทธเจาไดทรง 
แสดงธรรมอันอุดม แนะนําขอสงสัยท้ังปวงนั้น ตอแตนัน้เราก ็
ขามพนสงสารได เปนผูยนิดีดวยความสุขในฌานอยู ในคร้ังนั้น 
พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นเรา จึงไดตรัสพระพุทธภาษิตวา 
ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอ่ืน ในความรูของตนหรือใน 
ความรูของผูอ่ืนอยางใดอยางหนึ่งนัน้ อันบุคคลผูมีปกติ  
เพงพินิจ มีความเพียรเผากเิลส ประพฤติพรหมจรรย ยอม 
ละไดท้ังส้ิน  
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กรรมท่ีทําไวในกัปท่ีแสน ไดแสดงผลแกเราแลวในอัตภาพนี้ เรา 
พนกิเลสแลวเหมือนลูกศรพนจากแลง ไดเผากิเลสของเราเสียแลว  
ลําดับนั้น พระมุนีผูมีปรีชาใหญ เสด็จถึงท่ีสุดของโลก ทรงเห็น 
วาเรายนิดีในฌาน จึงทรงแตงต้ังวาเปนเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝายท่ี 
ไดฌาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
แลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระกังขาเรวตเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ กังขาเรวตเถราปทาน. 
สีวลีเถราปทานท่ี ๓ 
วาดวยบุพจริยาของพระสีวลีเถระ  
[๑๓๓] ในกัปท่ีแสนแตกัปนี ้พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมีจักษุ 
ในธรรมท้ังปวง เปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว ศีลของพระองค 
ใครๆ ก็คํานวณไมได สมาธิของพระองคเปรียบดวยแกววิเชียร  
ฌานอันประเสริฐของพระองคใครๆ ก็นับไมได และวิมุติของ  
พระองคหาอะไรเปรียบมิได พระนายกเจาทรงแสดงธรรมในสมาคม 
มนุษย เทวดา นาคและพรหม ซ่ึงเกล่ือนกลนไปดวยสมณะและ 
พราหมณ พระพุทธองคผูแกลวกลาในบริษัท ทรงต้ังสาวกของ 
พระองคผูมีลาภมาก มีบุญ ทรงซ่ึงฤทธ์ิอันรุงเรืองไวในตําแหนง  
เอตทัคคะ คร้ังนั้น เราเปนกษตัริยในพระนครหงสวดี ไดยินพระ  
พิชิตมารตรัสถึงคุณเปนอันมากของพระสาวก ดังนั้น จึงไดนิมนต  
พระชินสีหพรอมท้ังพระสาวก ใหเสวยและฉันถึง ๗ วัน คร้ัน  
ถวายมหาทานแลวก็ไดปรารถนาฐานันดรนั้น พระธีรเจาผูประเสริฐ   
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กวาบุรุษ ทอดพระเนตรเห็นเราหมอบอยูแทบพระบาทในคราวน้ัน 
จึงไดตรัสพระดํารัสดวยพระสุรเสียงอันดัง ลําดับนั้น มหาชน  
ทวยเทพ คนธรรพ พรหมผูมีฤทธ์ิมากและสมณพราหมณ ผูใคร  
จะฟงพระพุทธพจนตางประณตนอมถวายนมัสการทูลวา ขาแต  
พระองคผูเปนบุรุษผูเปนอาชาไนย ขาพระองคท้ังหลายขอนอบนอม  
แดพระองค ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคท้ังหลายขอ  
นอบนอมแดพระองค พระมหากษัตริยไดถวายทานกวา ๗ วัน 
ขาพระองคท้ังหลายประสงคจะฟงผลของมหาทานนัน้ ขาแตพระ  
มหามุนี ขอไดทรงโปรดพยากรณเถิด ลําดบันั้นพระผูมีพระภาคได 
ตรัสวา ทานท้ังหลายจงคอยสดับภาษิตของเรา ทักษิณาท่ีตั้งไว 
ในพระพุทธเจาผูมีคุณหาประมาณมิไดพรอมท้ังพระสงฆ ใครเลาจะ 
เปนผูถือเอามากลาว เพราะทักษิณานั้นมีผลหาประมาณมิได อีก 
ประการหน่ึง กษัตริยผูมีโภคะมากน้ี ทรงปรารถนาฐานันดรอันอุดม 
วา ถึงเราก็พึงเปนผูไดลาภมาก เหมือนภิกษุช่ือสุทัสสนะฉะน้ัน  
เถิด มหาบพิตรจักไดฐานันดรนี้ในอนาคต ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ไป  
พระศาสดามีพระนามวาโคดม ซ่ึงสมภพในวงศของพระโอกกากราช  
จักทรงอุบัติข้ึนในโลก กษัตริยองคนี้จักไดเปนธรรมทายาทของ  
พระศาสดาพระองคนั้น จกัเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปน 
สาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาสีวลี เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลว  
และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค  
ช้ันดาวดึงสในกัปท่ี ๙๑ แตภทัรกัปนี้ พระโลกนายกพระนามวาวิปสสี 
ผูมีพระเนตรงดงาม ทรงเห็นแจงธรรมท้ังปวง ไดเสดจ็อุบัติข้ึนแลว  
คร้ังนั้น เราเปนคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมวด ี
และเปนคนท่ีหม่ันขยนัขวนขวายในกจิการงาน คร้ังนั้น พระราชา  
พระองคหนึ่งตรัสส่ังใหนายชางสรางพระอาราม ซ่ึงปรากฏวาใหญ  
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โต ถวายสมเด็จพระวิปสสีผูแสวงหาประโยชนใหญ เม่ือการสราง 
พระอารามสําเร็จแลว ชนท้ังหลายไดถวายมหาทานซ่ึงเขาใจวาของ 
เค้ียว ชนท้ังหลายคนควาหานมสมและน้ําผ้ึงไมได เวลานั้น เราถือ  
นมสมใหมและน้ําผ้ึงไปเรือนของนายงาน ชนท้ังหลายท่ีแสวงหานม  
สมใหมและน้าํผ้ึงพบเราเขา ท้ังสองส่ิงเขาไดใหราคาต้ังพันกหาปณะ 
ก็ยังไมไดไป คร้ังนั้น เราคิดวาของสองส่ิงนี้เราไมมีกะใจท่ีจะขาย 
มัน ชนเหลานีท้ั้งหมดสักการะพระตถาคต ฉันใด แมเราก็จะทํา  
สักการะในพระผูนําโลกกับพระสงฆ ฉันนั้นเหมือนกัน คร้ังนั้น  
เราไดนําเอาไปแลว ขยํานมสมกับน้ําผ้ึงเขาดวยกันแลวถวายแด 
พระโลกนาถพรอมท้ังพระสงฆ เพราะกรรมท่ีทําไวดแีลว และเพราะ 
การตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส  
ตอมา เราไดเปนพระเจาแผนดินผูมียศใหญในพระนครพาราณสี 
ในครั้งนั้น เราเคืองศัตรูจึงส่ังใหทหารทําการลอมประตูเมืองของ  
ศัตรูไว ประตูท่ีถูกลอมของพระราชาผูมีเดชรักษาไวไดเพียงวันเดียว 
เพราะผลของกรรมน้ัน เราจงึตองตกนรกอันรายกาจท่ีสุด และใน 
ภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเกดิในโกลิยบุรี พระชนนีของเราพระนาม  
วาสุปปวาสา พระชนกของเราพระนามวามหาลิลิจฉวี เราเกิดในราช  
วงศก็เพราะบุญกรรม เพราะการลอมประตูเมืองใหผล เราจึงตอง  
ประสบทุกขอยูในพระครรภของพระมารดาถึง ๗ ป เราตองหลง 
ทวารอยูอีก ๗ วัน เพยีบพรอมไปดวยมหนัตทุกข พระมารดาของ 
เราตองประสบทุกขดวยเชนนี้ ก็เพราะฉันทะในการลอมประตูเมือง 
เราอันพระพุทธเจาทรงอนุเคราะห จึงออกจากพระครรภพระมารดา 
โดยสวัสดี เราไดออกบวชเปนบรรพชิต ในวันท่ีเราคลอดออกมา 
นั่นเอง ทานพระสารีบุตรเถระเปนอุปชฌายของเรา พระโมคคัลลาน- 
เถระผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ มีปรีชามาก เม่ือปลงผมให ไดอนุศาสน  
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พรํ่าสอนเรา เราไดบรรลุอรหัตเม่ือกําลังปลงผมอยู ทวยเทพ นาค  
และมนุษยตางก็นอมนําปจจยัเขามาถวายเรา เพราะเศษของกรรม 
ท่ีเราเปนผูเบิกบาน บูชาพระผูนําช้ันพิเศษ พระนามวาปทุมุตระและ  
พระนามวาวิปสสี ดวยปจจัยท้ังหลายโดยพเิศษ เราจึงไดลาภอันอุดม  
ไพบูลยทุกแหงหน คือ ในปา ในบาน ในน้าํ บนบก ในคราวท่ีพระผู 
มีภาคผูนําโลกช้ันเลิศพรอมดวยภิกษุสามหม่ืนรูป เสด็จไปเยี่ยมทาน 
พระเรวตะ พระพุทธเจาผูมีพระปรีชาใหญ มีความเพยีรมาก เปน  
นายกของโลก พรอมดวยพระสงฆ เปนผูอันเราบํารุงดวยปจจัยท่ี  
เทวดานาํเขามาถวายเรา ไดเสด็จไปเยีย่มทานเรวตะแลว ภายหลัง 
เสด็จกลับมายงัพระเชตวันมหาวหิารแลว จึงทรงแตงต้ังเราไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะ พระศาสดาผูทรงประพฤติประโยชนแกสัตว  
ท้ังปวง ไดตรัสสรรเสริญเราในทามกลางบริษัทวา ดกูรภกิษุท้ังหลาย  
ในบรรดาสาวกของเรา ภิกษสีุวลีเลิศกวาภกิษุท้ังหลายฝายท่ีมีลาภ  
มาก เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ  
แลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระสีวลีเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ สีวลีเถราปทาน. 
วังคีสเถราปทานท่ี ๔ 
วาดวยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ  
[๑๓๔] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมีจักษ ุ
ในธรรมท้ังปวง ทรงเปนผูนํา ไดเสด็จอุบัตข้ึินแลว พระศาสนา 
ของ พระองค วิจิตรไปดวยพระอรหันตท้ังหลายเหมือนคล่ืน สาคร 
และเหมือนดาวบนทองฟา พระพิชิตมารผูสูงสุด อันมนุษยพรอม   
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ท้ังทวยเทพอสูรและนาคหอมลอมในทามกลางหมูชนซ่ึงเกล่ือนกลน  
ไปดวยสมณะและพราหมณ พระพิชิตมารผูถึงท่ีสุดโลก ทรงทําโลก 
ท้ังหลายใหยินดีดวยพระรัศมี พระองคยังดอกปทุม คือ เวไนย 
สัตวใหบานดวยพระดํารัส ทรงสมบูรณดวยเวสารัชชธรรม ๔ เปน  
อุดมบุรุษ ละความกลัวและความยินดีไดเดด็ขาด ทรงถึงธรรมอัน 
เกษม องอาจกลาหาญ พระผูเลิศโลกทรงปฏิญาณซ่ึงฐานะของผู 
เปนโจกอันประเสริฐและพุทธภูมิท้ังส้ิน ไมมีใครจะทักทวงไดใน 
ฐานะไหนๆ เม่ือพระพุทธเจาผูคงท่ีพระองคนั้นบันลือสีหนาทอัน  
หนาสพึงกลัวอยู ยอมไมมีเทวดา มนุษย หรือพรหมบันลือตอบได  
พระพุทธเจาผูแกลวกลาในบริษัท ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ 
ชวยมนษุยพรอมท้ังเทวดาใหขามวัฏสงสาร ทรงประกาศธรรมจักร  
พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญคุณเปนอันมาก ของพระสาวกผูไดรับ  
สมมติดีวา เลิศกวาภิกษุท่ีมีปฏิภาณท้ังหลาย แลวทรงต้ังทานไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะ คร้ังนั้น เราเปนพราหมณชาวเมืองหงสวดี เปน  
ผูไดรับสมมุติวาเปนคนดีรูแจงพระเวททุกคัมภีร มีนามวาวังคีสะ  
เปนท่ีไหลออกแหงนักปราชญ เราเขาไปเฝาพระมหาวีระเจาพระองค  
นั้น สดับพระธรรมเทศนาน้ันแลวไดปติอันประเสริฐ เปนผูยินด ี
ในคุณของพระสาวก จึงไดนิมนตพระสุคตผูทําโลกใหเพลิดเพลิน 
พรอมดวยพระสงฆใหเสวยและฉัน ๗ วันแลว นิมนตใหครองผา 
ในครั้งนั้นเราไดหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองดวยเศียรกลาไดโอกาส 
จึงยืนประนมอัญชลีอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เปนผูราเริง กลาว 
สดุดีพระชินสีหผูสูงสุดวา ขาแตพระองคผูเปนท่ีไหลออกแหง  
นักปราชญ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผู 
เปนฤาษีสูงสุด ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค 
ผูเลิศกวาโลกท้ังปวง ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต  
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พระองคผูทรงทําความไมมีภยั ขาพระองคของนอบนอมแตพระองค 
ผูทรงย่ํายีมาร ขาพระองคขอนอบนอมแตพระองค ขาแตพระองคผู  
ทรงทําทิฏฐิใหไหลออก ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต 
พระองคผูทรงประทานดวยสันติสุข ขาพระองคขอนอบนอมแด 
พระองค ขาแตพระองคผูทรงทําใหเปนท่ีนับถือ ขาพระองคขอนอบ  
นอมแดพระองค พระองคเปนท่ีพึ่งของชนท้ังหลายผูไมมีท่ีพึ่ง ทรง  
ประทานความไมมีภัยแกตนท้ังหลายท่ีกลัว เปนท่ีคุนเคยของคน 
ท้ังหลายท่ีมีภมิูธรรมสงบระงับ เปนท่ีพึ่งท่ีระลึกของคนท้ังหลายผู  
แสวงหาท่ีพึ่งที่ระลึก เราไดชมเชยพระสัมพุทธเจาดวยคํากลาวสดุดีมี  
อาทิ อยางนี้ แลวไดกลาวสรรเสริญพระคุณอันใหญ จึงไดบรรลุคติ 
ของภิกษุผูกลากวานกัพูด คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคผูมีพระปฏิภาณไม  
มีท่ีส้ินสุดไดตรัสวา ผูใดเปนผูเล่ือมใสนิมนตพระพุทธเจาพรอมดวย  
สาวก ใหฉันส้ิน ๗ วัน ดวยมือท้ังสองของตน และไดกลาวสดุด ี
คุณของเรา ปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูกลากวานักพูดในอนาคต 
กาล ผูนั้นจักไดตําแหนงนี้สมดังมโนรถปรารถนา เขาจักไดเสวย 
ทิพยสมบัติมีประมาณไมนอยในกัปท่ีแสนแตกัปนีไ้ป พระศาสดามี 
นามวาโคดม ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัต ิ
ข้ึน พราหมณนี้จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือ 
วาวังคีสะ เราไดสดับพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผูมีความ  
เบิกบานมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารดวยปจจัย 
ท้ังหลายในกาลคร้ังนั้น จนตราบเทาส้ินชีวติ เพราะกรรมท่ีทําไวดนีั้น 
และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคช้ัน 
ดาวดึงส ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกดิในสกุลปริพาชก เม่ือเรา 
เกิดในคร้ังหลัง มีอายุได ๗ ปแตกําเนิด เราเปนผูรูเวททกุคัมภีร  
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แกลวกลาในวาทศาสตร มีเสียงไพเราะ มีถอยคําวิจิตร ย่ํายีวาทะ  
ของผูอ่ืนได เพราะเราเกดิท่ีวังคชนบท และเราเปนใหญในถอยคํา 
เราจึงช่ือวาวังคีสะ เพราะฉะนั้น ถึงแมช่ือของเราจะเปนเลิศ ก็ 
เปนช่ือสมมติตามโลก ในเวลาท่ีเรารูเรียงสาต้ังอยูในปฐมวยั เรา 
ไดพบทานพระสารีบุตรเถระในพระนครราชคฤหอันร่ืนรมย.  
จบ ภาณวารท่ี ๒๕  
ทานถือบาตร สํารวมดี ตาไมลอกแลก พูดแตพอประมาณ แลดู  
เพียงช่ัวแอก เท่ียวบิณฑบาตอยู คร้ันเราเหน็ทานแลวก็เปนผู 
อัศจรรยใจ ไดกลาวบทคาถาอันวิจิตร เปนหมวดหมูเหมือนดอก 
กรรณิการ เหมาะสม ทานบอกแกเราวา พระสัมพุทธเจาผูนําโลก  
เปนศาสดาของทาน คร้ังนั้นทานพระสารีบุตรเถระผูฉลาดเปนนกั  
ปราชญนั้น ไดพูดแกเราเปนอยางดียิ่ง เราอันพระเถระผูคงท่ีให  
ยินดดีวยปฏิภาณอันวจิิตร เพราะถอยคําท่ีปฏิสังยุตดวยวริาคธรรม  
เห็นไดยาก สูงสุด จึงซบศีรษะลงแทบเทาของทานแลวกก็ลาววา 
ขอไดโปรดใหกระผมบรรพชาเถิด ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรผูมี 
ปญญามาก ไดนําเราไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราซบเศียร  
ลงแทบพระบาท นั่งลงในท่ีใกลพระศาสดา พระพุทธเจาผูประเสริฐ 
กวานกัปราชญท้ังหลายไดตรัสถามเราวา ดูกรวังคีสะ ทานรูศีรษะ 
ของคนท่ีตายไปแลววา จะไปสูสุคติหรือทุคติดวยวิชาพเิศษของทาน 
จริงหรือ ถาทานสามารถก็ขอใหทานบอกมาเถิด เม่ือเราทูลรับรอง 
แลว พระองคก็ทรงแสดงศีรษะสามศีรษะเราไดกราบทูลวา เปน  
ศีรษะของคนท่ีเกิดในนรกและเทวดา คร้ังน้ัน พระผูมีพระภาคผู 
นําของโลกไดแสดงศีรษะของพระขีณาสพ ลําดับนั้น เราหมดมานะ   
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จึงไดทูลออนวอนขอบรรพชา คร้ันบรรพชาแลว ไดกลาวสุคตเจา  
โดยไมเลือกสถานท่ี ทีนั้นแหละภกิษุท้ังหลายพากันโพนทนาวา 
เราเปนจินตกวี ลําดับนั้น พระพุทธเจาผูนาํช้ันวิเศษไดตรัสถามเรา  
เพื่อทดลองวา คาถาเหลานี้ยอมแจมแจงโดยควรแกเหตแุกคน 
ท้ังหลายผูตรึกตรองแลวมิใชหรือ เราทูลวา ขาแตพระองคผูมีความ  
เพียร ขาพระองคไมใชนักกาพยกลอน แตวาคาถาท้ังหลายแจมแจง  
โดยควรแกเหตุแกขาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรวังคีสะ 
ถากระนั้น ทานจงกลาวสดดุเีราโดยควรแกเหตุในบัดนี้ คร้ังนั้น เรา  
ไดกลาวคาถาสดุดีพระธีรเจาผูเปนพระฤาษีสูงสุดแลว พระพิชิตมาร  
ทรงพอพระทัยในคราวนั้น จึงทรงต้ังเราในตําแหนงเอตทัคคะ เรา 
หม่ินภกิษุอ่ืนๆ ก็เพราะปฏิภาณอันวิจติร เราเปนผูมีศีลเปนที่รัก 
จึงเกิดความสลดใจเพราะเหตุนั้น ไดบรรลุอรหัต พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสวา ไมมีใครอ่ืนที่จะเลิศกวาภกิษุท้ังหลายที่มีปฏิภาณเหมือน 
ดังวังคีสะภิกษนุี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงทรงจาํไว  
อยางนี้ กรรมท่ีเราไดทําไวในกัปท่ีแสน ไดแสดงผลแกเราแลวใน 
อัตภาพนี้ เราหลุดพนจากกิเลส เหมือนลูกศรพนจากแลง ฉะนั้น  
กิเลสท้ังหลายอันเราเผาเสียแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล. 
จบ วังคีสเถราปทาน.  
นันทกเถราปทานท่ี ๕  
วาดวยบุพจริยาของพระนันทกเถระ 
[๑๓๕] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมีจักษ ุ
ในธรรมท้ังปวง เปนพระผูนาํ ไดเสด็จอุบัตข้ึินแลว พระองค   
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กวานกัปราชญท้ังหลาย เปนบุรุษอาชาไนยทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล  
เพื่อประโยชน เพื่อสุขแกสรรพสัตว ถึงความเปนผูเลิศดวยยศ  
ในโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก มีศิริ มีเกียรติคุณเปนเคร่ืองอลังการ  
ทรงชํานะมาร ไดรับการบูชาท่ัวโลก ปรากฏทั่วไปทุกทิศ พระองค  
ทรงขามพนวจิิกิจฉา ลวงพนความสงสัย มีความดําริชอบเต็มเปยม 
ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังหนทางท่ียังไมเกดิใหเกิด  
เปนผูสูงสุดกวานรชน ตรัสบอกส่ิงท่ีคนอ่ืนยังไมไดบอก และทรง  
ยังส่ิงท่ียังไมเกิดใหเกดิมีพรอม ทรงรูจักหนทาง ทรงเขาใจหนทาง 
แจงชัด ตรัสบอกหนทางให ประเสริฐกวานรชน ทรงฉลาดในหน 
ทาง เปนครู เปนพระผูสูงสุดกวานายสารถีท้ังหลาย คร้ังนั้น 
พระโลกนายกผูประกอบดวยพระมหากรุณา ไดตรัสพระธรรมเทศนา 
ฉุดสัตวท้ังหลายผูจมลงแลวในหลมคือโมหะข้ึน พระมหามุนีทรง 
สรรเสริญพระสาวกผูมีสมมติวาเลิศในการใหโอวาทแกนางภิกษณุ ี
ท้ังหลาย ไดทรงแตงต้ังไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราไดฟงพระพุทธ  
ดํารัสนั้นแลว ก็ชอบใจ จึงนมินตพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆ  
ใหเสวยและฉันภัตตาหารแลวปรารถนาฐานันดรนัน้ คร้ังนั้น พระ 
โลกนาถผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงเบิกบานพระทัยไดตรัสกะ  
เราวา ทานจงมีสุขอายุยืนเถิด ทานจักไดฐานันดรนี้สมมโนรถ  
ปรารถนา ในกัปท่ีแสนแตกปันี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม 
ผูทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
ทานจักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จกัเปนโอรส 
อันธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวานันทกะ  
เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีนัน้ และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละ  
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รางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส กใ็นภพสุดทายในบัดนี ้
เราเกิดในสกุลเศรษฐี อันม่ันค่ังสมบูรณมีทรัพยมากมาย ใน  
พระนครสาวตัถี เราไดพบพระสุคตเจา ในวันท่ีพระองคเสด็จเขา 
พระนคร เปนผูมีใจอัศจรรย ไดออกบวชเปนบรรพชิตในวันท่ีพระ  
พุทธองคทรงรับพระเชตวนาราม ไดบรรลุอรหัตผลโดยกาลไมนาน 
เลย คร้ังนั้น เราอันพระศาสดาผูทรงเห็นธรรมท้ังปวงทรงพรํ่าสอน  
จึงขาม ขามพนสังสารวัฏไปได เราสอนธรรมแกพระภกิษุณี  
ท้ังหลาย พระภิกษณุีท่ีเราสอนนั้นรวม ๕๐๐ รูปดวยกนั ลวนเปน  
ผูไมมีอาสวะ คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคผูมีประโยชนเกื้อกูลใหญ ทรง  
พอพระทัย จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุ  
ท้ังหลาย ฝายใหโอวาทพระภิกษณุี กรรมท่ีเราทําไวในกัปท่ีแสน 
แสดงผลแกเราในอัตภาพนีแ้ลว เราเปนผูพนจากกิเลสดวยดี  
เหมือนลูกศรท่ีพนไปจากแลง ฉะนั้น เราเผากิเลสเสียแลว เราเผา 
กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระนันทกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.  
จบ นันทกเถราปทาน. 
กาฬุทายีเถราปทานท่ี ๖  
วาดวยบุพจริยาของพระกาฬทุายีเถระ 
[๑๓๖] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ไป พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระผูมี 
จักษใุนธรรมท้ังปวง เปนผูนํา ไดเสดจ็อุบัติข้ึนแลว พระองคเปนครู 
ผูประเสริฐกวาพวกผูนํา เปนพระพิชิตมารผูเขาใจส่ิงดีและส่ิงช่ัว  
แจงชัด และเปนคนกตัญูกตเวที ยอมประกอบสัตวท้ังหลายเขาใน  
อุบาย อันเปนเหตุใหถึงนพิพาน พระองคทรงรูธรรมท้ังปวง เปน   
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ท่ีอาศัยอยูแหงความเอ็นดู เปนท่ีส่ังสมแหงอนันตคุณ ทรงพิจารณา  
ดวยพระญาณนั้นแลว ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พระองคเปน  
ผูมีความเพียรใหญ เจาปญญา บางคร้ัง ทรงแสดงธรรมไพเราะ  
ปฏิสังยุตดวยสัจจะ ๔ แกหมูชนไมมีท่ีสุด สัตวจํานวนแสนได 
บรรลุธรรม เพราะไดฟงธรรมอันประเสริฐ อันงามในเบ้ืองตน 
งามทามกลางและงามท่ีสุดนั้น คร้ังนั้น แผนดินส่ันสะเทือน เมฆ 
กระห่ึม ทวยเทพ พรหม มนษุยและอสูร ตางก็แซซองสาธุการ 
วาโอ พระศาสดาประกอบดวยพระกรุณา โอ พระสัทธรรมเทศนา  
โอ พระพิชิตมารทรงฉุดหมูสัตวท่ีจมลงในสมุทรคือภพขึ้นมาแลว 
เม่ือสัตวพรอมท้ังมนุษย เทวดาและพรหม เกิดความสังเวชเชนนี ้
แลว พระพิชิตมารไดทรงสรรเสริญสาวกผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝาย 
ทําสกุลใหเล่ือมใส คร้ังนั้น เราเกิดในสกุลอํามาตยในพระนคร 
หงสวดี เปนผูนํามาซ่ึงความเล่ือมใส นาดู มีทรัพยและธัญญาหาร 
เหลือลน เราเขาไปยังพระวหิารหังสาราม ถวายบังคมพระตถาคต  
พระองคนั้น ไดสดับธรรมอันไพเราะ และทําสักการะแดพระผูคงท่ี  
หมอบลงแทบบาทมูลแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระมุนผูีมีความเพียร  
ใหญ ภกิษใุดในศาสนาของพระองค เปนผูเลิศกวาภกิษท้ัุงหลาย 
ฝายผูทําสกุลใหเล่ือมใส ขอใหขาพระองคไดเปนเหมือนภิกษนุั้น 
ในศาสนาของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเถิด คร้ังนั้น พระศาสดา 
ผูประกอบดวยพระมหากรุณา เม่ือจะเอาน้ําอมฤตรดเรา ไดตรัสกะ  
เราวา ลุกข้ึนเถิดลูก ทานจะไดฐานันดรนี้สมมโนรถปรารถนา  
บุคคลทําสักการะในพระพิชิตมารแลว จะพึงเปนผูปราศจากผล  
อยางไรไดเลา ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวา  
โคดม ผูสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนใน   
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โลก ทานจักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปน 
โอรสอันธรรมเนรมิตร จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวา 
กาฬุทายี คร้ังนั้น เราไดสดบัพระพุทธยากรณแลว เปนผูเบิกบาน  
มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารซ่ึงเปนผูนําช้ันพิเศษ  
ดวยปจจยัท้ังหลาย ตราบเทาส้ินชีวิต เพราะวิบากของกรรมน้ัน 
และเพราะตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ัน 
ดาวดึงส 
ก็ในภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเกิดในสกุลมหาอํามาตย ของพระเจา  
แผนดินพระนามวาสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ อันร่ืนรมย คร้ัง  
นั้น พระสิทธัตถราชกุมารผูประเสริฐกวานรชน ไดประสูติแลว  
ท่ีสวนลุมพินีอันร่ืนรมย เพื่อประโยชนและความสุขแกโลกท้ังมวล  
เราก็เกิดในวันเดียวกัน เติบโตมาพรอมกันกับพระสิทธัตถราชกุมาร 
นั้นแหละ เปนสหายรักใครชอบใจของกัน คุนเคยกนั ฉลาดใน  
ทางนิติบัญญัติ พระสิทธัตถราชกุมารนั้น มีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา 
ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ยับยั้งอยู ๖ พรรษา ก็ไดเปนพระ  
พุทธเจาผูนําช้ันพิเศษ พระพุทธองคทรงชํานะมารพรอมท้ังเสนามาร 
ยังอาสวะใหส้ินไป ขามหวงอรรณพคือภพแลว เปนพระพุทธเจา 
ในโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก เสด็จไปยังปาอิสิปตนะ ทรงแนะนํา 
ภิกษเุบญจวัคคีย ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคก็เสด็จไปๆ ในท่ีนั้นๆ  
แลวทรงแนะนําเวไนยสัตว พระพิชิตมารพระองคนั้น ทรงแนะนํา 
เวไนยสัตว ทรงสงเคราะหมนุษยพรอมท้ังทวยเทพ ไดเสด็จไปถึง 
ภูเขาในแควนมคธแลว ประทับอยูในคราวคร้ังนั้น คร้ังนั้น เราอัน 
พระเจาแผนดนิพระนามวา สุทโธทนะทรงสงไป ไดไปเฝาพระทศพล  
บวชแลว ไดเปนพระอรหนัต คร้ังนั้น เราทูลออนวอนพระศาสดา   
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ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ใหเสด็จไปนครกบิลพัสดุ ตอจากนั้น  
เราไดลวงหนาไปกอน ทําสกลุใหญๆ ใหเล่ือมใส พระพิชิตมารผู  
ประเสริฐกวาบุรุษ ทรงพอพระทัยในคุณขอนั้นของเรา จงึไดทรง  
แตงต้ังเราไววา เปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝายท่ีทําสกุลใหเล่ือมใส 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระกาฬุทายีเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ กาฬุทายีเถราปทาน. 
อภยเถราปทานท่ี ๗ 
วาดวยบุพจริยาของพระอภยเถระ  
[๑๓๗] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูรูจบธรรมท้ังปวง เปนพระ  
ผูนํา พระนามวาปทุมุตระ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระตถาคตเจายัง 
บุคคลบางพวกใหตั้งอยูในสรณคมน ยังบุคคลบางพวกใหตั้งอยูใน  
ศีล คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันอุดม พระธีรเจาพระองคนั้น ทรง  
ประทานสามัญผลอันอุดมแกบุคคลบางคน ทรงหล่ังสมาบัติ ๘  
และวิชา ๓ แกบุคคลบางคน พระโลกนาถผูอุดมกวานรชนพระองค  
นั้น ทรงประกอบสัตวบางพวกไวในอภิญญา ทรงประทาน 
ปฏิสัมภิทา ๔ แกบุคคลบางคน พระผูเปนสารถีฝกนระ ทรงเห็น 
ประชาสัตวท่ีควรจะนําไปใหตรัสรูได แมในสถานท่ีนับโยชนไม  
ถวน ก็รีบเสดจ็ไปทรงแนะนํา คร้ังนั้น เราเปนบุตรของพราหมณ  
ในพระนครหงสวดี เปนผูเรียนจบทุกเวท เขาใจไวยากรณ ฉลาด  
ในนิรุติ แกลวกลาในคัมภีรนิฆัณฑุ เขาใจตัวบท รูชัดในคัมภีร 
เกฏภะ ฉลาดในฉันทและกาพยกลอน เม่ือเท่ียวเดินพกัผอน ได  
ไปถึงพระวหิารหังสาราม ไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด อัน  
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มหาชนแวดลอม เรามีมติเปนขาศึกเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูปราศจาก 
กิเลสธุลี ซ่ึงกําลังทรงแสดงธรรม ไดสดับพระดํารัสของพระองคอัน  
ปราศจากมลทิน ไมไดพบเหน็พระดํารัสท่ีไรประโยชนของพระมุนี  
นั้น คือ คําท่ีชักมาผิด คําท่ีตองกลาวซํ้า หรือคําท่ีไมถูกทาง  
เพราะฉะนั้น เราจึงไดบวช โดยเวลาไมนานเลย เราก็เปนผูแกลว  
กลาในธรรมทุกอยาง ไดรับสมมติใหเปนเจาหมูเจาคณะ ใน  
พระพุทธพจนอันละเอียด คร้ังนั้น เราไดกรองคาถา ๔ คาถา ซ่ึงมี 
พยัญชนะสละสลวย ชมเชยพระพุทธเจาเปนผูปราศจากความ  
กําหนดั มีความเพียรมาก ทรงอยูในสงสารท่ีมีภัย ไมเสดจ็นิพพาน  
ก็เพราะพระกรุณา ฉะนัน้ พระมุนีเจาจึงช่ือวาทรงประกอบดวย  
พระกรุณา เพราะเหตุนัน้ สัตวท่ีเปนปุถุชนแตไมตกอยูในอํานาจ 
กิเลส มีสัมปชัญญะ ประกอบดวยสติ บุคคลไมควรจะคิด กิเลส 
ท่ีมีกําลังทุรพล อันนอนเนื่องอยูในสันดานของเรา ถูกเผาดวยไฟ  
คือญาณแลวไมส้ินไป ขอนั้นไมเคยมีเลย ผูใดเปนท่ีเคารพของ  
โลกท้ังปวง เปนผูเลิศลอยในโลก และเปนอาจารยของโลก โลก  
ยอมอนุวัตรตามผูนั้น เราประกาศพระธรรมเทศนาสดุดพีระสัมพุทธ  
เจา ดวยคาถามีอาทิดังกลาวมาตราบเทาส้ินชีวิต จุตจิากอัตภาพนัน้ 
แลวไดไปสวรรค ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เรากลาวสดุดีพระพุทธเจาใด  
เพราะการกลาวสดุดีนัน้ เราไมรูสึกทุคติเลย นี้เปนผลแหงการกลาว  
สดุดี คร้ังนั้น เราไดเสวยราชสมบัติใหญอันเปนทิพยในเทวโลก ได  
เสวยราชสมบัติใหญของพระเจาจกัรพรรดกิ็มากคร้ัง เราเกิดแตใน  
สองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย คติอ่ืนไมรูจัก นี้เปนผลแหงการ 
กลาวสดุดี เราเกิดแตในสองตระกูล คือ สกุลกษัตริยและสกุล 
พราหมณ หาเกิดในสกุลท่ีต่ําทรามไม นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี  
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ก็ในภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเปนโอรสของพระเจาพิมพิสารในพระ 
นครราชคฤหอันอุดม มีนามวาอภยั เราไปสูอํานาจของปาปมิตร 
สมาคมกับนิครนถ อันนิครนถนาฏบุตรสงไป จึงไดเฝาพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐสุด เราทูลถามปญหาอันละเอียดสุขุม ไดสดบัการ  
พยากรณอยางสูงแลวจึงบวช ไมนานกไ็ดบรรลุอรหัต เราเปน  
ผูกลาวสดุดีพระชินวรเจาทุกเม่ือ เพราะกรรมนั้น เราจึงเปนผูมี  
รางกายและปากมีกล่ินหอม เปนผูเพรียบพรอมดวยความสุข เพราะ  
กรรมนั้นสงผลให เราจึงเปนคนมีปญญากลา มีปญญาราเริง มี 
ปญญาเบา มีปญญามาก และปฏิภาณอันวิจติร.  
เราเปนผูมีจิตเล่ือมใส กลาวสดุดีพระสยัมภูผูไมมีใคร 
เสมอเหมือน พระนามวาปทุมุตระ เพราะผลของกรรม  
นั้น เราจึงไมไปอบายภูมิถึงแสนกัป. 
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้  
ทราบวา ทานพระอภยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ อภยเถราปทาน. 
โลมสติยเถราปทานท่ี ๘ 
วาดวยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ  
[๑๓๘] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัปผูเปน (เผาพันธุ) พรหม  
มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น 
เราและสหายช่ือจันทนะ ไดบรรพชาในพระศาสนา บําเพ็ญกิจ 
พระศาสนาท่ีทายรานตลาด จุติจากอัตภาพนั้นแลว เขาถึงสวรรคช้ัน  
ดุสิตท้ังสองคน ครอบงําเทพบุตรท่ีเหลือในดุสิตนั้น ดวยการฟอน  
การขับ การประโคม และองค ๑๐ มีรูปเปนตนอันเปนทิพย อยู  
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เสวยมหันตสุขตราบเทาส้ินอายุ จุติจากดุสิตนั้นแลว จันทนเทพบุตร 
เขาถึงสวรรคช้ันดาวดึงส สวนเราเกิดเปนโอรสของเจาศากยะในพระ 
นครกบิลพัสดุ ในคราวท่ีพระศาสดาผูนายกของโลก อันพระอุทายี  
เถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัสดุ เพื่อจะทรงอนุเคราะหเจา  
ศากยะ คร้ังน้ัน พวกเจาศากยะมีมานะจัด ไมรูจักคุณของพระพุทธเจา 
เปนคนกระดางเพราะชาติ ไมเอ้ือเฟอ ไมนอบนอมพระสัมพุทธเจา  
พระพิชิตมารผูเปนมุนี ทรงทราบความดําริของเจาศากยะเหลานัน้ จึง  
ไดเสด็จจงกรมในอากาศยังธุลีพระบาทใหตกลง เหมือนเมฆยังฝน  
ใหตกโพลงแลวเหมือนเปลวไฟลุกโพลงอยู ฉะนัน้ ทรงแสดงพระรูป  
ท่ีไมกระสับกระสาย แลวทรงหายไปเสียอีก แมพระองคเดียวก็เปน  
มากองคได แลวกลับเปนพระองคเดียวอีก ทรงแสดงความมืดและ 
แสงสวาง ทรงทําพระปาฏิหาริยมากมาย ทรงปราบพวกพระญาติให 
หมดมานะ ขณะนัน้เอง มหาเมฆอันต้ังข้ึนในทวีปท้ัง ๔ ยังฝนใหตก  
ลงแลว ก็ในคร้ังนั้น พระพุทธเจาไดตรัสเทสนาเวสสันดรชาดก 
คราวนั้น กษัตริยเหลานั้นทุกๆ พระองค กําจัดความเมาอันเกิดจาก  
ชาติไดแลว ถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ ในการนั้น พระเจาสุทโธท 
นะไดตรัสวา 
ขาแตพระองคผูมีปญญาเสมอดวยแผนดนิ มีจักษุโดย  
รอบ คร้ังนี้เปนคร้ังท่ี ๓ ท่ีหมอมฉันถวายบังคมพระบาท  
ท้ังสองของพระองค ก็ในคร้ังพระองคประสูติ แผนดิน  
ไหว หมอมฉันก็ไดถวายบังคม และคร้ังท่ีเงาไมหวาไม  
เอนเอียง หมอมฉันก็ถวายบังคมพระองคฯ.  
คร้ังนั้น เราเหน็พุทธานุภาพนั้นแลว เปนผูอัศจรรยใจจึงไดบรรพชา  
เปนคนบูชามารดา จึงไดอาศัยอยูในพระนครกบิลพัสดุนั่นเอง คร้ังนั้น  
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จันทเทพบุตรไดเขามาหาเราแลว ถามถึงนัยแหงผูมีราตรีเดียวเจริญ  
ท้ังยอและพิสดาร คร้ังนั้น เราอันจันทเทพบุตรตักเตือนแลว เขาไป  
เฝาพระศาสดาผูนําของนรชน ไดสดับภัทเทกรัตตคาถา เปนผูสลดใจ  
รักใครปา ไดบอกลามารดาวา จักอยูในปาแตผูเดียว เม่ือถูกมารดา  
หามปรามวา ทานเปนคนละเอียดออน เราไดตอบวา เราจักทําหญาคา  
หญาเลา แฝก หญาปลอง หญามุงกระตาย ใหแหลกละเอียดท้ังหมด  
ดวยอก พอกพนูวิเวก คร้ังนัน้ เราไดเขาปานึกถึงคําสอนของพระ  
พิชิตมาร คือ ภัทเทกรัตโตวาทวา ผูมีปญญาไมควรคํานงึถึงส่ิงท่ีลวง 
ไปแลว ไมควรหวังส่ิงท่ียังมาไมถึงส่ิงใดท่ีลวงไปแลว ส่ิงนั้นก็ละ  
ไปแลว และส่ิงใดท่ียังไมมาถึง ส่ิงนั้นก็ยังไมไดไมถึง กบุ็คคลใด 
เห็นแจงธรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา ในท่ีนัน้ๆ ไมงอนแงน ไมคลอน  
แคลน บุคคลนั้นมารูแจงธรรมน้ันแลว ควรเจริญธรรมนั้นไวเนืองๆ  
ความเพยีรควรทําเสียในวันนี้แหละ เพราะใครเลาจะพึงรูวาความตาย 
จะมีในวนัพรุงนี้ การผัดเพีย้นกับพระยามัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น  
ยอมไมมีเลย มุนีผูสงบระงับ ยอมกลาวสรรเสริญบุคคลผูมีธรรมเปน 
เคร่ืองอยู มีความเพียรเผากิเลสไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลาง 
คืนอยางนี้นัน้แลวา ผูมีราตรีเดียวเจริญ ดังนี้แลว ไดบรรลุอรหัต เรา 
เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้. 
ทราบวา ทานพระโลมสติยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ โลมสติยเถราปทาน.  
วนวัจฉเถราปทานท่ี ๙ 
วาดวยบุพจริยาของพระวนวจัฉเถระ  
[๑๓๙] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปะผูเปนพงศพันธุของ   
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พรหม ทรงพระยศใหญ ประเสริฐกวานกัปราชญท้ังหลาย ไดเสด็จ 
อุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น เราบวชในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนั้น  
ประพฤติพรหมจรรยตราบเทาส้ินชีวิต จุตจิากอัตภาพนัน้แลว เพราะ  
กรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษย 
นั้นแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส จุติจากนัน้แลว ไดเปนนกพิลาป  
อยูในปา ภิกษผูุสมบูรณดวยคุณ ยินดีในฌานทุกเม่ือ อาศัยอยูในปา 
นั้น ทานเปนผูมีจิตเมตตาประกอบดวยกรุณา มีหนาเบิกบานทุกเม่ือ  
วางเฉย มีความเพียรมาก ฉลาดในอัปปมัญญา มีความดําริปราศจาก  
นิวรณ มีอัธยาศัยใครประโยชนแกสรรพสัตว โดยไมนาน เราคุน  
เคยในพระสาวกของพระสุคตน้ัน เม่ือเราเขาไปจับอยูแทบเทาของ 
ทานผูอานนั่งอยูในอาศรม ณ คร้ังนั้น บางคร้ังทานก็ใหเหยื่อ บางคร้ัง  
ทานก็แสดงธรรมเทศนา คร้ังนั้น เราเขาไปหาทานผูเปนโอรสของ  
พระพิชิตมารดวยความรักอันไพบูลย จตุิจากอัตภาพนั้นแลว ไดไป 
สวรรคปานดังจากท่ีอยูแลวกลับไปเรือนของตัว ฉะนัน้ เราจุติจาก  
สวรรคแลวเกดิในมนษุยดวยบุญกรรม ไดท้ิงเรือนออกบวชโดยมาก 
เราเปนสมณะ ดาบส พราหมณ ปริพาชกอยูในปากวารอยชาติ ก็ใน 
ภพสุดทาย ในบัดนี้ เราหยั่งลงสูครรภภรรยาของพราหมณวจัฉโคตร 
ในพระนครกบิลพัสดุ อันนาร่ืนรมย เม่ือเรายังอยูในครรภ มารดา 
ของเราแพทองในเวลาท่ีเราใกลจะคลอด ทานตัดสินใจท่ีจะอยูใน  
ปา ตอน้ัน มารดาของเราไดคลอดเราภายในปาอันนาร่ืนรมย เม่ือ  
เราออกจากครรภมารดา ชนท้ังหลายเอาผากาสวะรับรองเราขณะน้ัน  
พระสิทธัตถราชกุมารผูเปนธงชัยของศากยวงศ ก็ประสูติ เราเปน  
สหายรักสนิทชิดชอบของพระองค เม่ือพระองคละยศอันไพบูลย 
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณเพือ่สาระประโยชนแกสัตว แมเราก็บวช  
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แลวเขาไปสูปาหิมพานต เราพบทานพระกสัสพผูอยูปานาสรรเสริญ  
บอกกลาวธุดงค จึงไดสดับขาววา พระพิชิตมารเสด็จอุบัติข้ึน  
แลวก็ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนสารถีฝกนระ พระองคไดทรง 
แสดงพระธรรมเทศนา ประกาศประโยชนทุกประการแกเรา ตอน้ัน 
เราก็ไดบวชแลวเขาไปปาตามเดิม เม่ือเราอยูในปานั้น เปนผูไม 
ประมาทก็ไดเห็นอภิญญา ๖ โอ เราเปนผูมีลาภอันไดดีแลว เปน  
ผูอันพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตรทรงอนุเคราะหแลว เราเผากิเลส 
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.  
ทราบวา ทานพระวนวจัฉเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ วนวัจฉเถราปทาน. 
จูฬสุคันธเถราปทานท่ี ๑๐  
วาดวยบุพจริยาของพระจูฬสุคันธเถระ  
[๑๔๐] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปผูเปนพงศพันธุพรหม  
ทรงพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญท้ังหลาย ไดเสด็จอุบัติข้ึน  
แลว พระองคสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ ประการ มีพระรัศมีลอมรอบขางละวา ประกอบดวยขายรัศมี  
ทรงยังสัตวใหยินดีไดเหมือนพระจนัทร แผดแสงเหมือนพระ  
อาทิตย ทําใหเยือกเย็นเหมือนเมฆ เปนบอเกิดแหงคุณเหมือน 
สาคร มีศีลเหมือนแผนดนิ มีสมาธิเหมือนขุนเขาหิมวนัต มี 
ปญญาเหมือนอากาศ ไมของเหมือนกับลม คร้ังนั้น เราเกดิใน  
สกุลใหญ มีทรัพยและธัญญาหารมากมาย เปนท่ีส่ังสมแหงรัตนะ  
ตางๆ ในพระนครพาราณสี เราไดเขาไปเฝาพระองคผูเปนนายก 
ของโลก ซ่ึงประทับนั่งอยูกบับริวารมากมาย ไดสดับอมตธรรมอัน  
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นํามาซ่ึงความยินดแีหงจิต พระพุทธองคทรงพระมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการ มีนักษัตฤกษดเีหมือนพระจันทร ทรงสมบูรณดวย 
อนุพยัญชนะ บานเหมือนตนพญารัง อันขายคือพระรัศมีแวดวง  
มีพระรัศมีรุงเรือง เหมือนภเูขาทอง มีพระรัศมีลอมรอบดานละวา 
มีรัศมีนับดวยรอยเหมือนอาทิตย มีพระพักตรเหมือนทองคํา 
เปนพระพิชิตมารผูประเสริฐ เปนเหมือนภูเขาอันใหเกดิความยนิดี  
มีพระหฤทัยเต็มดวยพระกรุณา มีพระคุณปานดังสาคร มีพระเกยีรติ 
ปรากฎแกโลก เหมือนเขาสิเนรุซ่ึงเปนภูเขาสูงสุด มีพระยศ 
เปนท่ีปล้ืมใจ เปนผูประกอบดวยปญญาเชนเดียวกับอากาศ เปน  
นักปราชญ มีพระทัยไมของในท่ีท้ังปวงเหมือนลม เปนผูนํา เปน 
ท่ีพึ่งของสรรพสัตวเหนือแผนดิน เปนมุนผูีสูงสุด อันโลกไมเขา  
ไปฉาบทาไดเหมือนปทุมน้ําไมติด ฉะนัน้ เปนผูเชนกับกองไฟเผา  
หญาคือวาทะลวงโลก พระองคเปนเสมือนยาบําบัดโรค ทําใหยา  
พิษคือกิเลสพนิาศ ประดับดวยกล่ินคือคุณเหมือนภูเขาคันธมาทน 
เปนนักปราชญท่ีเปนบอเกดิของคุณ ดุจดังสาครเปนบอเกิดแหง  
รัตนะท้ังหลาย ฉะนั้น และเปนเหมือนมาสินธพอาชาไนย เปนผู  
นําไปซ่ึงมลทินคือกิเลส ทรงย่ํายีมารและเสนามารเสียได เหมือน  
นายทหารใหญผูมีชัยโดยพิเศษ ทรงเปนใหญเพราะรัตนะคือ 
โพชฌงคเหมือนพระเจาจักรพรรดิ ทรงเปนผูเยียวยาพยาธิ คือ 
โทสะเหมือนกับหมอใหญ ทรงเปนหมอผาฝคือทิฏฐิ เหมือน  
ศัลยแพทยผูประเสริฐสุด คร้ังนั้น พระองคทรงสองโลกใหโชติชวง 
อันมนุษยและทวยเทพสักการะ เปนดังพระอาทิตยสองแสงสวาง  
ใหแกนรชน ทรงแสดงพระธรรมเทสนาในบริษัทท้ังหลาย พระ  
องคทรงพรํ่าสอนอยางนีว้า บุคคลจะมีโภคทรัพยมากไดเพราะให 
ทาน จะเขาถึงสุคติก็เพราะศีล จะดับกเิลสไดเพราะภาวนา ดังนี้   
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บริษัทท้ังหลายฟงเทศนานั้น อันใหเกิดความแชมช่ืนมากไพเราะ 
ท้ังเบ้ืองตนทามกลางและท่ีสุด มีรสใหญ ประหนึ่งน้ําอมฤต เราได 
สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะดี กเ็ล่ือมใสในพระศาสนาของพระ 
พิชิตมาร จึงถึงพระสุคตเจาเปนสรณะ นอบนอมตราบเทาส้ินชีวิต  
คร้ังนั้น เราน้ันไดเอาของหอมมีชาติ ๔ ทาพื้นพระคันธกุฎีของพระ 
มหามุนีเดือนหนึ่ง ๘ วัน โดยต้ังปณิธานใหสรีระท่ีปราศจากกล่ิน 
หอมใหมีกล่ินหอม คร้ังนั้น พระพิชิตมารไดตรัสพยากรณเราผูอยาก 
ไดกายมีกล่ินหอมวานระใด เอาของหอมทาพ้ืนพระคันธกุฎีคราว  
เดียว ดวยผลของกรรมน้ัน นระน้ีเกดิในชาติใดๆ จักเปนผูมีตัว  
หอมทุกชาติไป จักเปนผูเจริญดวยกล่ินคือคุณ จักเปนผูไมมีอาสวะ 
ปรินิพพาน เพราะกรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว  
เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดงึส ก็ในภพสุดทายใน  
บัดนี้ เราเกดิในสกุลอันม่ังค่ัง เม่ือเรายังอยูในครรภมารดา มารดา  
เปนหญิงมีกล่ินตัวหอม และในเวลาท่ีเราคลอดจากครรภมารดานั้น 
พระนครสาวตัถีหอมฟุงเหมือนกับถูกอบดวยกล่ินหอมทุกอยาง 
ขณะน้ันฝนดอกไมอันหอมหวล กล่ินทิพยอันนาร่ืนรมยใจ และ  
ธูปมีคามาก หอมฟุงไป เราเกิดในเรือนหลังใด เรือนหลังนั้น 
เทวดาไดเอาธูปและดอกไมลวนแตมีกล่ินหอม และเคร่ืองหอมมา 
อบ ก็ในเวลาท่ีเรายังเยาว ตั้งอยูในปฐมวยั พระศาสดาผูเปน 
สารถีฝกนระ ทรงแนะนําบริษัทของพระองคท่ีเหลือแลว เสด็จมา 
ยังพระนครสาวัตถี พรอมดวยพระภิกษุสงฆเหลานั้นท้ังหมด คร้ัง 
นั้น เราไดพบพุทธานุภาพจงึออกบวช เราเจริญธรรม ๔ ประการ 
คือ ศีล สมาธิ ปญญา และวมุิติอันยอดเยี่ยม แลวบรรลุธรรม  
เปนท่ีส้ินอาสวะในคราวท่ีเราออกบวช ในคราวท่ีเราเปนพระ  
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อรหันต และในคราวท่ีเราจักนิพพาน ไดมีฝนมีกล่ินหอมตกลงมา 
ก็กล่ินสรีระอันประเสริฐสุดของเรา ครอบงําจันทนอัน 
มีคา ดอกจําปาและดอกอุบลเสีย และเราไปในท่ีใดๆ 
ก็ยอมจะขมข่ีกล่ินเหลานี้เสียโดยประการทั้งปวง ฟุงไป 
เชนนั้นเหมือนกัน  
เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว ตดักิเลสเคร่ือง  
ผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมายังสํานัก  
ของพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ  
แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้  
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด 
แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้. 
ทราบวา ทานพระจูฬสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ จูฬสุคันธเถราปทาน.  
----------------  
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน๒. กังขาเรวตเถราปทาน ๓. สีวลิเถราปทาน ๔. วังคีส  
เถราปทาน ๕. นันทกเถราปทาน๖. กาฬุทายีเถราปทาน ๗. อภยเถราปทาน ๘. โลมสติย  
เถราปทาน ๙. วนวัจฉเถราปทาน ๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน และในวรรคนี้มีคาถา ๓๑๖ คาถา.  
จบ ภัททิยวรรคที่ ๕๕ 
----------------  
รวมวรรค 
๑. กณกิารวรรค ๒. ผลทายกวรรค ๓. ติณทายกวรรค ๔. กัจจายนวรรค ๕. ภัททิยวรรค  
บัณฑิตคํานวณคาถาไวแผนกหนึ่ง รวมได ๙๘๔ คาถา และประกาศอปทานรวมได ๕๕๖ อปทาน  
พรอมกับอุทานคาถา มีคาถารวม ๖๒๑๘ คาถา.  
จบ พุทธาปทาน ปจเจกพุทธาปทาน และเถราปทานแตเทานี้  
----------------   
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เถรีอปทาน 
สุเมธาวรรคท่ี ๑ 
สุเมธาเถริยาปทานท่ี ๑  
วาดวยบุพจริยาของพระสุเมธาเถรี 
ลําดับนี้จงสดบัอปทานของพระเถรีตอไป  
[๑๔๑] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาโกนาคมน ประทับอยูท่ีสังฆาราม 
เราซ่ึงเปนหญิงสหายกัน ๓ คน ไดถวายวหิารทาน เราท้ัง ๓ คน 
เกิดในเทวโลก ๑๐ คร้ัง ๑๐๐ คร้ัง ๑๐๐๐ คร้ัง ในมนุษยโลกไมจํา 
ตองพูดถึง ในเทวโลกเราเปนคนมีฤทธ์ิมาก ในมนุษยกไ็มจําตอง 
พูดถึง ดิฉันเปนนางแกว พระมเหสี ของพระเจาจกัรพรรดิ ดิฉัน 
สรางสมกุศลไวในชาตินั้น ชน ๓ คนคือ นางธนัญชานี นางเขมา  
และดิฉัน มีสกุลและบุตรอันสําเร็จดีแลว ไดสรางพระอารามอยาง  
สวยงาม ประดับประดาดวยเคร่ืองตบแตงทุกอยางเสร็จแลว มอบ 
ถวายแดสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เปนผูเบิกบานใจเพราะกรรม 
นั้นสงผล ในกาํเนิดท่ีดิฉันเกดิคือสวรรค ดิฉันก็ถึงความเปนหญิง 
เลิศ และในมนุษยก็เชนเดียวกัน พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ  
ผูเปนพงศพันธุพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ  
ท้ังหลาย ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลวในกัปนี้เอง พระเจากาสี พระนาม  
วากิกี บรมกษตัริยในพระนครพาราณสีอันเปนบุรีอุดม เปนอุปฏฐาก 
ของพระพุทธองคในครั้งนัน้ ทาวเธอมีพระราชธิดา ๗ พระองค  
พระราชธิดาเหลานั้นยังสาว ดํารงอยูในความสุข พอพระทัยในการ  
อุปฏฐากพระพุทธเจา ประพฤติพรหมจรรย ดิฉันเปนพระสหายของ 
พระราชธิดาเหลานั้น เปนหญิงม่ันคงในศีล ไดถวายทานโดยเคารพ  
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ประพฤติพรหมจรรยในเรือนนั่นเอง เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้นและ  
เพราะการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค 
ช้ันดาวดึงส จตุิจากดาวดึงสแลวไปสวรรคช้ันยามา จุตจิากสวรรค 
ช้ันยามานัน้แลว ไปช้ันดุสิต และจุติจากดุสิตไปช้ันนิมมานรดีแลว  
ก็ไปช้ันวสวัตดี ดิฉันผูประกอบดวยบุญกรรม เกิดในภพใดชาติใด 
ในภพนั้นชาตินั้นก็ไดเปนพระมเหสีของพระมหากษัตริย ดิฉันจุต ิ
จากสวรรคช้ันวสวัตดนีั้นแลวเกดิในมนุษย ไดเปนพระมเหสีของ  
พระเจาจักรพรรดิ และพระเจาแผนดนิประเทศเอกราช เสวยสมบัติ  
ท้ังในสวรรคและมนุษย มีความสุขทุกชาติ ทองเท่ียวไปในชาติเปน  
อันมาก เหตุปจจัยและมูลนัน้ๆ เหมาะสมในพระศาสนา นั่นคือ 
สโมธานขอตน สโมธานของดิฉันผูยินดีในธรรมน้ันดับสนิทแลว 
ดิฉันเผากิเลสเสียแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูก 
พันเหมือนชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีดิฉันได  
มาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดนี้ เปนการมาดีแลวหนอ  
วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จ 
แลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ 
ดิฉันไดทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระสุเมธาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ สุเมธาเถริยาปทาน. 
เมขลทายิกาเถริยาปทานท่ี ๒  
วาดวยผลแหงการถวายสายสะอ้ิง 
[๑๔๒] ดิฉันไดสรางพระสถูปของพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ดิฉัน 
ไดถวายสายสะอ้ิงเพื่อนวกรรมของพระศาสดา และเม่ือพระมหา-  
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สถูปสําเร็จแลว ดิฉันเล่ือมใสตอพระมุนีผูเปนนาถะของโลก ได  
ถวายสายสะอ้ิงอีกดวยมือท้ังสองของตนในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉัน 
ไดถวายสายสะอ้ิงในคร้ังนัน้ ดวยกรรมนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติเลย  
นี้เปนผลแหงการสรางพระสถูป ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอน 
ภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางพังตัดเชือกแลว  
เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีดฉัินไดมายังสํานักของพระพุทธเจาผู  
ประเสริฐสุดนี ้เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแลวโดย  
ลําดับ พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ ดฉัินไดทําใหแจงชัดแลว  
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระเมขลทายกิาภิกษุนีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เมขลทายิกาเถริยาปทาน.  
มัณฑปทายกิาเถริยาปทานท่ี ๓ 
วาดวยผลแหงการสรางมณฑป  
[๑๔๓] ดิฉันไดใหนายชางสรางมณฑปถวายพระพุทธเจาพระนามวาโกนา 
คมน และไดสรางพระสถูปอันบวร ของพระพุทธเจาผูเปนพงศ  
พันธุ ของโลก ดิฉันไปยังชนบท นิคมหรือราชธานีใดๆ ยอมไดรับ 
การบูชาในท่ีนั้นๆ ทุกแหง นี้เปนผลของบุญกรรม ดิฉันเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระมัณฑปทายิกาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน.   
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สังกมนทาเถริยาปทานท่ี ๔ 
วาดวยผลแหงการทอดตนเปนทางเดิน  
[๑๔๔] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวา โกณฑัญญะ ผูประเสริฐกวาโลก 
คงท่ี ทรงชวยสัตวใหขามวฏัสงสาร เสด็จพระดําเนินไปที่ถนน 
ดิฉันออกจากเรือนแลวนอนคว่ําหนา คร้ังน้ัน สมเด็จพระโลกเชษฐ 
ผูทรงพระกรุณา ไดเสดจ็เหยียบไปบนศีรษะดิฉัน คร้ันแลว พระองค  
ก็ไดเสดจ็เลยไป ดิฉันไดไปสวรรคช้ันดุสิต ก็เพราะจิตเล่ือมใสนั้น 
ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระสังกมนทาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ สังกมนทาเถริยาปทาน.  
นฬมาลิกาเถริยาปทานท่ี ๕ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกออบูชาพระ 
[๑๔๕] ดิฉันไดเกิดเปนนางกินรีอยูท่ีฝงแมน้ําจันทภาคา คร้ังนั้น ดิฉันไดพบ 
พระสยัมภพูุทธเจาผูปราศจากธุลี ผูไมทรงพายแพอะไร ดิฉันมีจิต  
เล่ือมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลีแลว เก็บเอาดอกออมา  
บูชาพระสยัมภู เพราะกรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการตัง้เจตน 
จํานงไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ไดไปสูคณะไตรทศ ไดเปน 
พระอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค ไดเปนพระอัคร 
มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ พระองค ดฉัินเสวยความดีแลวกไ็ด 
ออกบวชเปนบรรพชิต ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนได 
หมดแลว อาสวะของดิฉันส้ินไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก  
ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉันไดบูชาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น  
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ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสท้ังหลาย 
แลว .... พระพทุธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระนฬมาลิกาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน.  
เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทานท่ี ๖  
วาดวยผลแหงการถวายอาหารบิณฑบาต  
[๑๔๖] ในพระนครพันธุมด ีมีพระบรมกษตัริยพระองคหนึ่งพระนามวา 
พันธุมา ดิฉันเปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ ดิฉันยอมพดูกะคน 
บางคน คร้ังนั้น ดิฉันอยูในท่ีลับ นั่งคิดอยางนี้วา กก็ุศลท่ีจะพึงถือ 
เอาไปท่ีเราทําไวไมมีเลย เราจะตองไปนรกที่มีความเรารอนใหญยิ่ง 
เผ็ดรอน รายกาจ ทารุณ โดยแนนอน ในขอนี้เราไมมีความสงสัยเลย  
ดังนี้ ดิฉันเขาไปเฝาพระราชา แลวกราบทูลวา ขอเดชะ ขอพระองค  
จงพระราชทานสมณะใหหมอมฉันสักองคหนึ่งเถิด หมอมฉัน  
จักนิมนตใหทานฉัน พระมหาราชาไดพระราชทานสมณะผูมีอินทรีย  
อันอบรมแลวใหดิฉัน ดิฉันรับบาตรของทานแลว นิมนตทานใหฉัน 
จนอ่ิมหนํา ดวยขาวท่ีระคนดวยน้ํานมและทธิ ดิฉันบูชาดวยขาวท่ี  
ระคนดวยน้ํานมและทธิแลว ทําของหอมและเคร่ืองไลทา เอารางแห  
ปดแลวเอาผาเหลืองคลุมไว ดิฉันนึกถึงอารมณของดิฉันนี้ตราบเทา  
ส้ินชีวิต ยังจิตใหเล่ือมใสในกรรมนั้นแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส  
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๓๐ พระองค  
ส่ิงท่ีดิฉันปรารถนาดวยใจ ยอมเกิดสมดังประสงค ดิฉันไดเปน  
พระอัครมเหสีของพระเจาจกัรพรรดิ ๒๐ พระองค ดิฉันเปนหญิงสราง  
ตัวเอง ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ ดิฉันพนจากเคร่ืองผูกพันทุก  
อยางแลว มีการอุบัติไปปราศแลว มีอาสวะส้ินไปหมดแลว บัดนี้   
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ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลน้ัน 
ดวยทานนัน้ ดฉัินจึงไมรูจักทุคติเคย นี้เปนผลแหงบิณฑบาต ดิฉัน 
เผากิเลสท้ังหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระเอกปณฑปาตทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน.  
กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทานท่ี ๗ 
วาดวยผลแหงการถวายภิกษาหารหน่ึงทัพพี 
[๑๔๗] ดิฉันไดตักเอาภิกษาทัพพีหนึ่ง ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
พระนามวาติสสะ บรมศาสดา ซ่ึงกําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาตอยู พระ  
สัมพุทธเจาพระนามวาติสสบรมศาสดา ผูนําช้ันเลิศของโลก ทรงรับ  
แลว ประทับยนืทําอนุโมทนาแกดิฉันกลางถนนวา ทานถวายภิกษา 
ทัพพีหนึ่งแลว จักไปสวรรคช้ันดาวดึงส จกัไดเปนพระอัครมเหสี  
ของทาวสักรินทเทวราช ถึง ๓๖ พระองค จักไดเปนพระอัครมเหสี 
ของพระเจาจกัรพรรดิ ๕๐ พระองค ทานจกัไดส่ิงท่ีใจปรารถนาในกาล 
ท้ังปวง ทานเสวยสมบัติแลว จักเปนผูไมมีความหวงใยออกบวช 
กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จักเปนผูไมมีอาสวะนิพพาน พระติสส 
สัมมาสัมพุทธเจาผูนําช้ันเลิศของโลก เปนนักปราชญ คร้ันตรัสดังนี้  
แลวก็เหาะข้ึนสูนภากาศ เหมือนพระยาหงสบินอยูในอัมพร ฉะนั้น 
ทานดิฉันไดใหดีแลวทีเดยีว ยัญสมบัติดิฉันไดบูชาดีแลว ดิฉัน  
บรรลุบทอันไมหวั่นไหวได ก็เพราะถวายภกิษาทัพพหีนึ่ง ในกัปท่ี ๙๒  
แตกัปนี้ ดิฉันไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจัก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภิกษา ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
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ทราบวา ทานพระกฏัจฉุภิกขาทายิกาภกิษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล. 
จบ กฏัจฉุภกิขาทายิกาเถริยาปทาน.  
สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทานท่ี ๘ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกอุบล ๗ ดอก  
[๑๔๘] ในพระนครอรุณวดี มีพระมหากษัตริยพระองคหนึ่งพระนามวาอรุณ  
ดิฉันเปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ ดิฉันรอยพวงมาลัยอยู ไดหยิบ  
เอาดอกอุบลมีกล่ินหอมเหมือนทิพยมา ๗ ดอก แลวนั่งลงในปราสาท 
อันประเสริฐ คิดข้ึนในขณะนั้นเองวา ประโยชนอะไร ดวยพวงมาลัย 
เหลานี้ ซ่ึงเราเอาประดับศีรษะแกเรา เราเอาบูชาในพระญาณของ 
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด จะประเสริฐกวา ชนท้ังหลายเขาพากัน  
นับถือบูชาพระสัมพุทธเจา เราจะน่ังท่ีใกลประตู จักบูชาพระสัมพุทธ  
เจาผูมหามุนี ในเวลาท่ีพระองคเสด็จมาพระพิชิตมารผูงดงามดังตน  
รกฟาขาว หรือมิฉะนั้น กเ็ปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช พรอมดวย  
พระภกิษุสงฆ เสด็จมาตามถนน ดิฉันเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจา 
แลว ก็ราเริงสลดใจ ยังไมทันถึงประตูก็บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
สุด ดิฉันทําดอกอุบลอันบานเต็มท่ี ๗ ดอก ใหเปนของกั้นแดนใน  
อัมพร ดอกอุบลเหลานั้น กั้นแดดอยูเหนือพระเศียรพระพุทธเจา 
ดิฉันมีจิตประกอบดวยปติ ดใีจ เกดิโสมนสั ประนมอัญชลี ยังจิตให 
เล่ือมใสในกาลนั้น แลวไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เหนือศีรษะของ  
ดิฉันเขากั้นเศวตฉัตรขนาดใหญ กล่ินหอมดังกล่ินทิพยฟุงไป นี้เปน 
ผลแหงดอกอุบล ๗ ดอก บางคร้ัง เม่ือดิฉันถูกหมูญาตินําเอาออกไป 
คร้ังนั้น เศวตฉัตรคันใหญยอมกั้นแดดไวท่ัวบริษัทของดิฉัน ดิฉัน  
ไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๗๐ พระองค ดิฉันเปน  
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อิสระทุกภพ เท่ียวไปในภพนอยใหญ ไดเปนพระอัครมเหสีของ 
พระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค ชนท้ังหลายประพฤติตามดิฉันทุกคน 
ดิฉันมีถอยคํานาเช่ือถือ ผิวพรรณของดิฉันเหมือนดอกอุบล และ  
กล่ินก็ฟุงไปเหมือนกล่ินอุบลหอม ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
พุทธบูชา ดิฉันเปนผูฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในการเจริญโพชฌงค มี  
ความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเปนผูฉลาดใน  
สติปฏฐาน มีสมาธิฌานเปนโคจรขวนขวายในสัมมัปธาน นี้เปนผล 
แหงพุทธบูชา ความเพยีรของดิฉันนําเอาธุระใหญนอยไป นําเอา  
ธรรมท่ีเปนแดนเกษมจากโยคะมาให ดิฉันมีอาสวะส้ินไปหมดแลว 
บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี ้ดิฉันไดเอาดอกไมบูชาใด 
ดวยการบูชานัน้ ดิฉันจึงไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา  
ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระสัตตอุปลมาลิกาภิกษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทาน 
ปญจทีปกาเถริยาปทานท่ี ๙ 
วาดวยผลแหงการบูชาดวยประทีป ๕ ดวง 
[๑๔๙] คร้ังนัน้ ดิฉันเปนหญิงนักทองเท่ียวอยูในพระนครหงสวดี ดิฉัน 
ตองการกุศล จงึเท่ียวไปสูอารามหนึ่งจากอารามหน่ึง ไดพบไมโพธ์ิ  
อันอุดม วนักาฬปกษ ยังจิตใหเล่ือมใสในไมโพธ์ินั้นแลว นั่งลง 
ท่ีโคนไมโพธ์ิ ดิฉันต้ังจิตเคารพประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา 
สําแดงความโสมนัสแลวคิดอยางนี้ในขณะน้ันวา ถาพระพุทธเจา  
มีพระคุณนับไมได ไมมีบุคคลเปรียบเสมอไซร ก็ขอใหทรง  
แสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด ขอไมโพธ์ิจงเปลงรัศมี ทันใดนัน้เอง 
ไมโพธ์ิ ก็ไดโพลงไปทั่วพรอมกับท่ีดิฉันนึก รัศมีสําเร็จดวยสีทอง  
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ลวนไพโรจนไปท่ัวทิศ ดิฉันนั่งอยูท่ีโคนโพธ์ินั้น ๗ คืน ๗ วัน  
เม่ือถึงวันเปนวันคํารบ ๗ ดฉัินไดทําการบูชาดวยประทีป ประทีป ๕  
ดวงลุกโพลงลอมรอบอาสนะ คร้ังนั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู 
จนถึงเวลาพระอาทิตยอุทัย เพราะกรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการ 
ตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
วิมานท่ีบุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวยงามในสวรรคช้ันดาวดึงสนั้น  
เรียกวา "ปญจทีปวิมาน" ปญจทีปวิมานนั้นสูง ๑๐๐ โยชน กวาง  
๖๐ โยชน ประทีปนับไมถวนสองสวางลอมดิฉันอยู ท่ัวเทพพิภพ  
โชติชวงดวยแสงประทีป คนท่ีหันหนาไปทางทิศบูรพา ถาดิฉัน 
ปรารถนาท่ีจะดู ดิฉันยอมเห็นไดดวยจักษทุุกคน ท้ังเบื้องบน 
เบ้ืองลางและเบื้องขวาง ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดแีละกรรมช่ัว  
ท่ีคนทําในท่ีมีประมาณเทาใด ท่ีมีประมาณเทานั้น ยอมไมมีตนไม 
หรือภูเขามากัน้กาง ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินท 
เทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจกัรพรรดิ 
๑๐๐ พระองค ดิฉันเขาถึงกําเนิดนั้นๆ ประทีปต้ังแสนๆ สองแสง 
ลอมดิฉัน ดิฉันจุติจากเทวโลกแลว เกดิในครรภมารดา เม่ือดิฉัน 
อยูในครรภมารดา จักษุของดิฉันไมหลับ ประทีปต้ังจํานวนแสนดวง  
สองสวางอยูในเรือนประสูตขิองดิฉัน ผูพรอมเพรียงดวยบุญกรรม  
นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เม่ือถึงภพสุดทาย ดิฉันกลับฉันทะ 
ท่ีมีในใจ เหน็นิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมีชราและมรณะ  
พอเกิดไดอายุ ๗ ขวบ ดิฉันไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาพระนาม 
วาโคดม ทรงทราบถึงคุณของดิฉัน จึงใหดิฉันอุปสมบท ดิฉันเขา 
ฌานอยูในมณฑป โคนไม ปราสาท ถํ้า หรือเรือนอันวางเปลาก็ดี  
ประทีป ๕ ดวงสองแสงสวางใหดิฉัน ทิพพจักษุของดิฉันบริสุทธ์ิ   
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ดิฉันฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง 
ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยท้ังปวง ทํากิจเสร็จแลว 
ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวรีะผูมีพระจักษุ หมอมฉันช่ือวาปญจทีปา 
ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ในกปัท่ีแสนแตกัปนี ้
ดิฉันไดถวายประทีปใดในคร้ังนั้น ดวยการถวายประทีปนั้น ดิฉัน  
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระปญจทีปกาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ ปญจทีปกาเถริยาปทาน.  
อุทกทายิกาเถริยาปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยผลแหงการถวายน้ํา 
[๑๕๐] ดิฉันเปนหญิงหาบน้ําขายอยูในพระนครพันธุมดี เล้ียงชีพดวยการ  
หาบน้ํา เล้ียงดเูด็กๆ ก็ดวยการหาบน้ํานั้น ดฉัินไมมีไทยธรรม 
ดิฉันเขาไปยังซุมน้ําแลว ตั้งน้ําไวถวายในบุญเขตอันยอดเยีย่ม 
เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวนั้น ดิฉันจึงไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
วิมานท่ีบุญกรรมสรางใหแกดิฉันอยูสวยงาม ในสวรรคช้ันดาวดึงส 
นั้น ถูกนิรมิตข้ึนก็เพราะการหาบน้ํา ก็คร้ังนั้น ดิฉันประเสริฐกวา 
พวกนางอัปสรต้ังพัน ดิฉันครอบงํานางอัปสรเหลานั้นท้ังหมดดวย 
ฐานะ ๑๐ ประการ ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช  
๕๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจกัรพรรด ิ๒๐ 
พระองค ดิฉันทองเท่ียวอยูแตในสองภพ คือ เทวดาและมนุษย 
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายน้ํา บนยอดเขา ยอดไม  
ในอากาศ หรือพื้นดินก็ตาม ดิฉันตองการน้ําเม่ือใด ดิฉันยอมได  
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โดยเร็วพลันเม่ือนั้น ทิศท่ีไมมีฝนมีอยู ก็เพราะดิฉันเรารอนระหาย 
น้ําแลว มหาเมฆรูความดําริของดิฉันยอมยังฝนใหตกลง ในบางคร้ัง 
เม่ือดิฉันถูกหมูญาตินําเอาออกไป มหาเมฆไดยังฝนใหตกลง ใน 
คราวท่ีดิฉันปรารถนาฝน ในสรีระของดิฉัน ไมมีความเรารอนหรือ  
ความกระวนกระวายเลย และละอองธุลีก็ไมมีในกายของดิฉัน  
นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน ทุกวนันี้ ดิฉันมีใจบริสุทธ์ิ 
ปราศจากใจท่ีช่ัวชา มีอาสวะส้ินไปหมดแลว บัดนีภ้พใหมไมมีอีก  
ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น 
ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหน้าํเปนทาน ดิฉันเผากเิลส 
ท้ังหลายหมดแลว ... พระพทุธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระอุทกทายกิาภิกษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ อุทกทายกิาเถริยาปทาน. 
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. สุเมธาเถริยาปทาน๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน 
๔. สังกมนทาเถริยาปทาน๕. นฬมาลิกาเถริยาปทาน๖. เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน 
๗. กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทาน๘. สัตตอุปลทายิกาเถริยาปทาน๙. ปญจทีปกาเถริยาปทาน  
๑๐. อุทกทายกิาเถริยาปทาน และในวรรคนี้ บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๓๐ คาถากึ่ง.  
จบ สุเมธาวรรคท่ี ๑  
---------------  
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เอกุโปสถวรรคท่ี ๒  
เอกุโปสถิกาเถริยาปทานท่ี ๑ 
วาดวยผลแหงการรักษาอุโบสถศีลคร้ังเดียว  
[๑๕๑] ในพระนครพันธุมด ีมีพระบรมกษตัริยทรงพระนามวาพันธุมา 
ในวนัเพ็ญ ทาวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น ดิฉันเปนนางกุม 
ภทาสีในพระนครพันธุมดนีัน้ เห็นเสนาพรอมดวยพระมหากษัตริย  
จึงคิดอยางนีใ้นคร้ังนั้นวา แมพระมหากษัตริยก็ยังทรงละราชกิจมา 
รักษาอุโบสถศีล กรรมนั้นตองมีผลแนนอน หมูมหาชนจึงพากัน  
เบิกบานใจ ดฉัินพิจารณาเห็นทุคติและความเปนคนยากไรโดยแยบ  
คาย ทําใหจิตใจราเริงแลว รักษาอุโบสถศีล ดิฉันรักษาอุโบสถศีลใน 
พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น 
ดิฉันไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานท่ีบุญกรรมสรางใหดิฉันอยาง 
สวยงามในดาวดึงสนั้น สูงโยชนหนึ่ง ประกอบดวยเรือนยอดมีท่ีนั่ง 
ใหญโต ประดับแลวอยางดี นางอัปสรแสนนางตางบํารุงบําเรอ  
ดิฉันอยูทุกเมือ่ ดิฉันงามเกนินางเทพอัปสรอ่ืนๆ ในกาลทั้งปวง  
ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๖๔ พระองค ได  
เปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค ดิฉันเปนผูมี  
ผิวพรรณปานดังทองคํา ทองเท่ียวอยูในภพท้ังหลาย ดิฉันเปนผู 
ประเสริฐในท่ีทุกสถาน นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล ดิฉันยอมได 
ยานชาง ยานมา และยานรถ แมทุกอยางมากมาย นีเ้ปนผลแหง  
อุโบสถศีล ภาชนะสําเร็จดวยทองเงินแกวผลึกและแกวปทุมราช 
ดิฉันไดทุกอยาง ผาไหม ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝายและผาท่ีมี 
ราคาสูงๆ ดิฉันก็ไดทุกส่ิง ขาว น้ํา ของเค้ียว ผา เสนาสนะ  
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ดิฉันไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล เคร่ืองหอมชนดิด ี
ดอกไม จุรณสําหรับลูบไล ดิฉันก็ไดทุกประการ นี้เปนผลแหง 
อุโบสถศีล เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโลนและถํ้า ดิฉัน 
ก็ไดถวนทุกส่ิง นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล พอดิฉันอายุได ๗ ขวบ 
ก็ไดออกบวชเปนบรรพชิต ไดบรรลุอรหัตเม่ือยังไมทันจะถึงคร่ึง 
เดือน ดิฉันมีอาสวะส้ินไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ใน  
กัปท่ี ๙๑ แตกปันี้ ดิฉันไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมน้ัน ดิฉัน 
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล ดิฉันเผากิเลสท้ังหลาย 
แลว ... พระพทุธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระเอกุโปสถิกาภิกษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน.  
สลฬปุปผิกาเถริยาปทานท่ี ๒ 
วาดวยผลแหงการถวายดอกชางนาว  
[๑๕๒] คร้ังนัน้ ดิฉันเกิดเปนนางกินรีอยูท่ีใกลฝงแมน้ําจันทภาคา ดิฉันได  
พบพระนราสภผูเปนเทพของทวยเทพ กําลังเสด็จจงกรมอยู ดิฉัน  
ไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมาถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
พระมหาวีระเจาทรงดมกล่ินดอกไมชางนาว ซ่ึงมีกล่ินเหมือนทิพย  
พระมหาวีระผูนําโลกพระนามวาวิปสสีสัมพุทธเจาทรงรับแลว ได  
ทรงดมกล่ิน ในเม่ือดิฉันมองดูอยูในคร้ังนัน้ ดิฉันประนมอัญชลี 
ถวายบังคมพระพุทธองคผูอุดมกวาสัตว ทําจิตของตนใหเล่ือมใส 
ตอจากนั้นก็ไดเดินข้ึนภูเขาไป ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดถวาย  
ดอกไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายดอกไมนั้น ดิฉันไมรูจกัทุคติเลย  
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นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
ศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระสลฬปุปผิกาภิกษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน.  
โมทกทายิกาเถริยาปทานท่ี ๓  
วาดวยผลแหงการถวายขนมตม 
[๑๕๓] ดิฉันเปนนางกุมภทาสีอยูในพระนครพันธุมดี ดิฉันถือเอาขนมตม 
อันเปนสวนของดิฉันไปทาน้ํา ไดพบสมณะผูมีจิตสงบ มีใจเปน  
สมาธิท่ีหนทางก็มีจิตเล่ือมใสโสมนัส จึงไดถวายขนมตม ๓ ช้ิน 
เพราะกรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันจึง 
ไมไดไปสูวนิบิาตเลยตลอด ๒๙ กัป ก็ดิฉันทําสมบัติแลวเสวยส้ิน 
ทุกอยาง ดิฉันไดบรรลุอจลบทเพราะถวายขนมตม ๓ ช้ิน ดิฉัน  
เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระโมทกทายิกาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ โมทกทายกิาเถริยาปทาน. 
เอกาสนทายกิาเถริยาปทานที่ ๔ 
วาดวยผลแหงการจัดอาสนะถวายสงฆ  
[๑๕๔] คร้ังนัน้ ดิฉันเปนหญิงชางกรองดอกไมชาวพระนครหงสวดี มารดา 
บิดาของดิฉันทานไปทํางาน ดิฉันไดพบพระสมณะกําลังเดินไปตาม  
ถนนในเวลาเท่ียงวัน ดิฉันไดปูลาดอาสนะไว คร้ันปูลาดอาสนะดวย 
ผาโกเชาวอันวจิิตรเปนตนแลว เปนผูมีจิตเล่ือมใสโสมนัส กลาว  
ดังนี้วา ภูมิภาคแรงรอน แกกลาเวลาเท่ียง แดดจดั ลมไมรําเพยพัด  
และเวลานี้ก็จวนจะเลยเวลาแลว ขาแตพระมหามุนี อาสนะน้ีดิฉัน  
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ปูลาดไวถวายทาน ขอทานไดโปรดอนุเคราะหนั่งบนอาสนะของ 
ดิฉันเถิด พระสมณะผูฝกตนดีแลว มีใจบริสุทธ์ิ ไดนั่งลงบนอาสนะ 
นั้น ดิฉันรับบาตรของทานแลว ไดถวายบิณฑบาตตามท่ีตนหุงตม  
ไว เพราะกรรมท่ีทําไวดแีลวนั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว  
ดิฉันละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานท่ีบุญกรรม 
สรางใหดิฉันอยางสวยงามในดาวดึงสนั้น สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ 
โยชน ไดถูกสรางข้ึนแลวเพราะอาสนะบัลลังกของดิฉันมีหลายอยาง 
ตางๆ ชนิด สําเร็จดวยทองกมี็ ดวยแกวมณกี็มี ดวยแกวผลึกก็มี  
ดวยแกวปทุมราชก็มี บัลลังกของดิฉันปูลาดดวยนวมกมี็ ดวยผาลาด  
อันวิจิตรดวยรูปราชสีหและเสือโครงเปนตนก็มี ดวยผาลาดทอดวย  
ไหมประดับแกวอันวิจิตรกมี็ ดวยเคร่ืองลาดมีขนยาวชายดานเดียว 
ก็มี เม่ือใด ดิฉันตองการจะเดินทาง เม่ือนัน้ ดิฉันยอมเปนผู  
เพรียบพรอมดวยการร่ืนเริงสนุกสนานไปสูท่ีท่ีดิฉันปรารถนา พรอม  
กับบัลลังกอันประเสริฐ ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินท 
เทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจกัรพรรดิ์  
๗๐ พระองค เม่ือดิฉันยังทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ ยอมได 
โภคทรัพยมากมาย ดิฉันไมบกพรองโภคทรัพยเลย นีเ้ปนผลแหง  
อาสนะอันเดยีว ดิฉันทองเท่ียวไปแตในสองภพ คือ ในสวรรค 
และมนุษย ภพอ่ืนๆ ดิฉันไมรูจัก นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว  
ดิฉันเกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและสกุลพราหมณ ดิฉัน 
เกิดในสกุลสูงทุกๆ ภพ นีเ้ปนผลแหงอาสนะอันเดียว ความ 
โทมนัสท่ีทําจิตของดิฉันใหเรารอนดิฉันไมรูจัก ความเปนผูมีผิว 
พรรณแปลกดฉัินก็ไมรูจัก นีเ้ปนผลแหงอาสนะอันเดยีว พี่เล้ียง  
นางนมตางก็บํารุงดิฉัน หญิงคอมและเด็กรับใชมีมาก ดิฉันไปสู   
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อวัยวะหนึ่งจากอีกอวยัวะหนึ่ง นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว พวก  
พี่เล้ียงนางนมอื่นใหดิฉันอาบน้ํา พวกอ่ืนใหรับประทานขาว พวกอ่ืน 
ประดับประดาดิฉัน พวกอ่ืนแหกลอมดิฉันใหร่ืนเริงทุกเม่ือ พวกอ่ืน 
เอาของหอมไลทาดิฉัน นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว บัลลังกดัง 
จะรูความดําริของดิฉันผูอยูท่ีมณฑป ท่ีโคนไม หรือในเรือนวางเปลา 
ยอมปรากฏข้ึน นี้เปนอัตภาพสุดทายของดิฉัน ภพหลังกําลังเปน 
ไป แมวนันี้ดฉัินก็ไดสละราชสมบัติออกบวชเปนบรรพชิต ใน 
กัปท่ีแสนแตกปันี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น 
ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว ดิฉันเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระเอกาสนทายิกาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบ เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน 
ปญจทีปทายิกาเถริยาปทานที่ ๕ 
วาดวยผลแหงการบูชาดวยประทีป ๕ ดวง 
[๑๕๕] คร้ังนัน้ ดิฉันเปนหญิงนักทองเท่ียวอยูในพระนครหงสวดี ดิฉันตอง 
การกุศลจึงทองเท่ียวไปตามวัดวาอาราม ดฉัินไดพบไมโพธ์ิอันอุดม  
ในวนักาฬปกษ ดิฉันยังจิตใหเล่ือมใสในไมโพธ์ินั้นแลวนั่งลงท่ี  
โคนโพธ์ิ ดิฉันต้ังจิตอันประกอบดวยความเคารพไว ประนม 
อัญชลีเหนือเศียรเกลา สําแดงถึงความโสมนัส แลวคิดอยางนี้ใน 
ทันใดนัน้วา ถาพระพุทธเจาเปนผูมีพระคุณนับไมได ไมมีบุคคล 
อ่ืนเปรียบเสมอจริงไซร ขอใหแสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด ขอให 
ไมโพธ์ินี้จงเปลงรัศมีในทันใดน้ันเอง ไมโพธ์ิก็ไดโพลงไปท่ัวพรอม 
กับท่ีดิฉันนกึรัศมีนั้นสําเร็จดวยสีทองลวน ไพโรจนไปท่ัวทิศ ดิฉัน   
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นั่งอยูท่ีโคนโพธ์ินั้น ๗ คืน ๗ วัน เม่ือถึงวนัเปนคํารบ ๗ ดิฉัน  
ไดทําการบูชาดวยประทีป ประทีป ๕ ดวงลุกโพลงรอบอาสนะ คร้ัง 
นั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู จนถึงเวลาพระอาทิตยอุทัย เพราะ  
กรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละราง 
มนุษยแลวไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานท่ีบุญกรรมสรางสรรคให 
ดิฉันอยางสวยงาม ในสวรรคช้ันดาวดึงสนัน้ เรียกวา ปญจทีป  
วิมาน สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน มีประทีปนับไมถวนสอง 
แสงสวางลอมฉันท่ัวเทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป ดฉัินนั่ง  
หันหนาไปทิศบูรพาแลว ถาประสงคจะดู ยอมเห็นทุกส่ิงไดดวย  
จักษุท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลางและเบ้ืองขวาง ดฉัินปรารถนาจะเหน็ 
กรรมดีกรรมช่ัวท่ีคนทํา ในท่ีมีประมาณเทาใด ท่ีมีประมาณเทานัน้  
ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามากั้นกาง ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของ  
ทาวสักกเทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจา  
จักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค ดิฉันเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เทวดาหรือ  
มนุษย ในกําเนิดนั้นๆ ประทีปจํานวนแสนสองแสงสวางลอม  
ดิฉัน ดิฉันจตุจิากเทวโลกแลวเกิดในครรภมารดา เม่ือดฉัินอยูใน  
ครรภมารดา นัยนตาของดฉัินไมหลับ ประทีปจํานวนแสนดวง  
สองสวาง ในเรือนประสูติ ของดิฉันผูเพรียบพรอมดวยบุญกรรม นี้ 
เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เม่ือถึงภพสุดทาย ดิฉันไดกลับฉันทะ 
ท่ีมีในใจเหน็นิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมีชราและมรณะ 
พอเกิดอายุได ๗ ขวบ ดิฉันกไ็ดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาใหดิฉัน 
อุปสมบท นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เม่ือดิฉันอยูท่ีมณฑป  
โคนไม หรือในเรือนวางเปลา ประทีปสองแสงสวางใหทุกเม่ือ  
เช่ือวัน นีเ้ปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ทิพจกัษุของดิฉันบริสุทธ์ิ  
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ดิฉันฉลาดในสมาธิถึงความบริบูรณในอภญิญา นี้เปนผลแหง  
ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยท้ังปวง ทํากิจเสร็จ 
แลว ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูมีจักษุ หมอมฉันผูช่ือวา  
ปญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ในกัปท่ีแสนแต 
กัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจกัทุคติ 
เลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากเิลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระปญจทีปทายิกาภิกษณุไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบ ปญจทีปทายิกาเถริยาปทาน. 
นฬมาลิกาเถริยาปทานท่ี ๖ 
วาดวยการถวายดอกออบูชาพระ 
[๑๕๖] ดิฉันเกดิเปนนางกินรีอยูท่ีฝงแมน้ําจนัทภาคา คร้ังนั้น ดิฉันได  
พบพระสยัมภพูุทธเจาผูปราศจากธุลี ไมทรงพายแพอะไรๆ จึงมี 
จิตเล่ือมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลีแลว เก็บเอาดอกออ 
มาบูชาพระสยมัภู เพราะกรรมท่ีทําไวดนีั้น และเพราะการต้ังเจตน 
จํานงไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดงึส ดิฉัน  
ไดเปนอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค ส่ิงท่ีฉัน  
ปรารถนาดวยใจ ยอมเกิดตามปรารถนา ดิฉันไดเปนผูสรางตนทองเท่ียว  
ไปในภพท้ังปวง กุศลของดฉัินมี ดิฉันไดออกบวชเปนบรรพชิต 
ทุกวันนี้ดิฉันเปนปูชารหบุคคลในศาสนาของพระศากยบุตร ในกัป 
ท่ี ๙๔ แตกัปนี ้ดิฉันไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น ดิฉัน  
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงดอกออ ทุกวนันี้ดิฉันมีใจบริสุทธ์ิ   
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ปราศจากใจท่ีช่ัวชา มีอาสวะส้ินไปทั้งหมด บัดนีภ้พใหมไมมีอีก  
ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระนฬมาลิกาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.  
จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน. 
มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทานท่ี ๗ 
วาดวยบุพจริยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
[๑๕๗] ในกาลคร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคผูเปนประทีปแกวสองโลกใหสวาง 
ไสว เปนนายสารถีฝกนรชน ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหา 
วันใกลพระนครเวสาลี คร้ังนั้น พระมหาโคตมีภิกษณุีพระมาตุจฉา 
ของพระพิชิตมาร อยูในสํานักนางภิกษุณใีนพระนครอันร่ืนรมยนัน้  
พรอมดวยพระภิกษณุี ๕๐๐ องค ซ่ึงลวนแตพนจากกิเลสแลว เม่ือ  
พระมหาปชาบดีโคตมีนั้นอยูในท่ีสงัด ตรึกนึกคิดอยางนี้วา การ 
ปรินิพพานของพระพุทธเจาก็ดี ของคูพระอัครสาวกก็ดี ของพระ  
ราหุลพระอานนทและพระนนัทะกด็ี เราไมไดเหน็ เราอันพระโลก  
นาถผูแสวงหาคุณอันใหญทรงอนุญาตแลว พึงปลงอายสัุงขารแลว 
นิพพานกอนเถิด พระภกิษณุีท้ัง ๕๐๐ องค ก็ไดตรึกอยางนั้น  
เหมือนกนั แมพระเขมาภกิษณุีเปนตน ก็ไดตรึกเชนนี้เหมือนกัน 
คร้ังนั้น เกิดแผนดินไหว กลองทิพยดังข้ึนเองทวยเทพท่ีสิงอยูใน 
สํานักของนางภิกษณุี ถูกความโศกบีบค้ัน บนเพออยูอยางนาสงสาร  
หล่ังน้ําตาแลวในท่ีนั้น พระภิกษณุีทุกๆ องคพรอมดวยทวยเทพเหลา  
นั้น เขาไปหาพระมหาโคตมีภิกษณุี ซบศีรษะแทบเทาแลวกลาววา 
ขาแตพระแมเจา เพราะเรามีปกติอยูดวยการเทียบเคียงในธรรม  
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เหลานั้น เราไดอยูในท่ีสงัด พื้นภูมิภาคหวัน่ไหวจลาจลกลองทิพย  
ดังข้ึนเอง และเราไดยนิเสียงครํ่าครวญ ขาแตพระโคตมี จะตอง 
มีเหตุอะไรเกิดข้ึนแน คร้ังนัน้ พระมหาโคตมีภิกษณุีทานไดบอก 
ถึงเหตุตามท่ีตนไดตรึกแลวทุกประการ ลําดับนั้นพระภกิษุณีทุกๆ  
องค ก็ไดบอกถึงเหตุท่ีตนตรึกแลวกลาววา ขาแตพระแมเจา ถา 
พระแมเจาชอบใจจะปรินิพพานอันเกษมอยางยิ่งไซร ถึงดิฉันท้ัง  
หลายก็จกันิพพานท้ังหมด ในกาลกอนท่ีพระพุทธเจาจะทรงพระ  
อนุญาต ดิฉันท้ังหลายไดออกจากเรือนพรอมดวยพระแมเจา เม่ือ  
ดิฉันท้ังหลายออกจากภพนีไ้ปสูบุรีคือนิพพานอันอุดม ดิฉันท้ังหลาย  
ก็จักไปพรอมกับพระแมเจาเหมือนกนั พระมหาปชาบดโีคตมีได  
กลาววา เม่ือทานทั้งหลายจะไปนิพพาน ดฉัินจักวาอะไรไดเลา แลว 
ไดออกจากสํานักนางภิกษุณไีปพรอมกับพระภิกษุณีท้ังหมดในคร้ัง 
นั้น พระปชาบดีโคตมีภิกษณุีไดกลาวกะทวยเทพท้ังหลายวา ขอทวย  
เทพท้ังหลายท่ีสิงอยู ณ สํานกันางภกิษณุี จงอดโทษแกดฉัินเถิด  
การเห็นสํานกันางภิกษุณีของดิฉันนี้ เปนการเห็นคร้ังสุดทายในท่ีใด 
ไมมีความแกหรือความตาย ไมมีการสมาคมดวยสัตวและสังขารอัน 
ไมเปนท่ีรัก ไมมีการพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนท่ีรัก 
ท่ีนั้นนักปราชญกลาววาเปนอสังขตสถาน พระโอรสของพระสุคตเจา 
ท้ังหลายท่ียังไมปราศจากราคะ ไดสดับคําของพระนางนัน้ เปนผูโศก 
กําสรดปริเทวนาการวา นาสังเวชหนอ พวกเราเปนคนมีบุญนอย 
สํานักพระภิกษุณีนีจ้ะวางเปลา เพราะเวนพระภกิษณุีเหลานั้น 
พระภกิษณุีผูชิโนรสจะไมปรากฏ เปรียบเหมือนดวงดาวท้ังหลาย 
ไมปรากฏในเวลาท่ีสวางฉะนั้น พระนางโคตมีภิกษณุีจะไปสูนิพพาน 
พรอมกับพระภิกษณุีอีก ๕๐๐ องค เหมือนกับแมน้ําคงคาไหลไปสู  
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สาครพรอมกับแมน้ํา ๕๐๐ สาย ฉะนั้น อุบาสิกาท้ังหลายผูมีศรัทธา  
เห็น พระโคตมีภิกษณุีนัน้กําลังเดินไปตามถนน ไดพากันออกจาก 
เรือนไปหมอบลงแทบเทาแลวกลาววา ดิฉันท้ังหลายเล่ือมใสใน 
พระแมเจา พระแมเจาจะละท้ิงดิฉันท้ังหลายไวใหเปนคนอนาถาเสีย  
แลว พระแมเจายังไมควรที่จะปรินิพพานกอน ควรที่จะสงสาร 
ดวยอุบาสิกาเหลานั้นพากันปริเวทนาการ เพื่อจะใหอุบาสิกาเหลานั้น  
ละเสียซ่ึงความโศก พระนางจึงไดกลาวอยางเพราะพร้ิงวา อยารอง 
ไหไปเลยลูกท้ังหลาย วนันี้เปนเวลาร่ืนเริงของทานท้ังหลาย ความ 
ทุกขดิฉันกําหนดรูแลว ตณัหาอันเปนเหตุแหงความทุกขดิฉันเวน  
ขาดแลว ความดับทุกขดิฉันไดทําใหแจงแลว อนึ่ง แมถึงมรรคดิฉัน  
ก็ไดอบรมดแีลว. 
จบภาณวารท่ี ๑.  
พระศาสดาดิฉันไดบํารุงแลว คําสอนของพระพุทธเจา ดิฉันไดทํา 
เสร็จแลว ภาระอันหนักดิฉันไดปลงลงแลว ตัณหาอันนําไปสูภพ 
ดิฉันไดถอนเสียแลว ดิฉันออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชนใด  
ประโยชนนัน้ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ สังโยชนทุกอยางหมดไปแลว 
พระพุทธเจาและสัทธรรมของพระองค มิไดยอหยอน ยงัดํารงอยู  
ตราบใด ตราบนั้นเปนกาลท่ีดิฉันจะนิพพาน ลูกท้ังหลายอยาได  
เศราโศกถึงดิฉันไปเลย พระโกณฑัญญะพระอานนทและพระนนัทะ  
เปนตน กับท้ังพระราหุลพุทธชิโนรสยังมีชนมชีพอยู ขอพระสงฆ 
จงเปนผูมีความสุขสําราญ ขอใหเดยีรถียจงเปนผูมีความโงเขลาอัน  
กําจัดเสียไดเถิด ยศ คือ การย่าํยีมารอันวงศแหงพระเจาโอกกาก 
ราชยกข้ึนแลว ลูกทั้งหลาย บัดนี้ ถึงเวลาท่ีดฉัินจะนพิพานมิใชหรือ  
ความปรารถนาท่ีดิฉันไดตั้งไวตั้งแตตนมานานนักหนา จะสําเร็จแก  
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ดิฉันในวันนี้ เวลานี้เปนเวลาที่จะบันลือกลองนันทเภรี ลูกท้ังหลาย 
น้ําตาจะมีประโยชนอะไรแกทานท้ังหลายเลา ถาทานท้ังหลายจะมี 
ความเอ็นดหูรือมีความกตัญูในดิฉัน ขอใหทานทุกคนจงทําความ 
เพียรม่ัน เพื่อความดํารงอยูแหงพระสัทธรรมเถิด พระสัมพุทธเจา 
อันดิฉันทูลออนวอน จึงไดประทานบรรพชาแกสตรีท้ังหลาย เพราะ 
ฉะนั้น ดิฉันยนิดี ฉันใด ทานท้ังหลายก็จงเจริญรอยตามซึ่งความ  
ยินดนีั้นฉันนัน้เถิด คร้ันพระนางพรํ่าสอนอุบาสิกาเหลานั้นอยางนี ้
แลว หอมลอมดวยภิกษณุีท้ังหลาย เขาไปเฝาพระพุทธเจา ถวาย  
บังคมแลวไดกราบทูลดังนีว้า ขาแตพระสุคตเจา หมอมฉันเปน  
มารดาของพระองค ขาแตพระธีรเจา พระองคเปนพระบิดาของ 
หมอมฉัน ขาแตพระโลกนาถ พระองคเปนผูประทานความสุข 
อันเกิดจากพระสัทธรรมใหหมอมฉัน ขาแตพระโคดม หมอมฉัน 
เปนผูอันพระองคใหเกดิ ขาแตพระสุคตเจา รูปกายของพระองคนี ้
อันหมอมฉันทําใหเจริญเติบโต ธรรมกายอันนาเพลิดเพลินของ 
หมอมฉัน อันพระองคทําใหเจริญเติบโตแลว หมอมฉันใหพระองค 
ดูดดื่มนํ้านมอันระงับเสียได ซ่ึงความอยากชั่วครู แมน้ํานม คือ  
พระสัทธรรมอันสงบระงับลวงสวน พระองคก็ใหหมอมฉันดูดดื่ม  
แลว ขาแตพระมหามุนี ในการผูกมัดและรักษา พระองคช่ือวามิได  
เปนหนีห้มอมฉัน หมอมฉันไดฟงมาวาสตรีท้ังหลายผูปรารถนา 
บุตรบวงสรวงอยู ก็ยอมจะไดบุตรเชนนั้น สตรีท่ีเปนพระมารดา  
ของพระนราธิบดีมีพระเจามันธาตุเปนตน ช่ือวาเปนมารดาผูยังบุตร 
ใหจมอยูในหวงมหรรณพคือภพ ขาแตพระโอรส หมอมฉันผูจมดิ่ง 
อยูในหวงมหรรณพคือภพอันพระองคใหขามไปจากสาครคือภพแลว 
พระนามวา พระมเหสีพันปหลวง สตรีท้ังหลายไดงาย พระนามวา   
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พระพุทธมารดา นี้ สตรีท้ังหลายไดยากอยางยิ่ง ขาแตพระมหาวีร  
เจา ก็พระนามวาพระพุทธมารดานั้น หมอมฉันไดแลว ความ  
ปรารถนานอยใหญของหมอมฉันท้ังปวงนัน้ หมอมฉันไดบําเพ็ญ  
แลวกับพระองค หมอมฉันปรารถนาเพ่ือจะท้ิงรางนี้นพิพาน ขาแต  
พระวีรเจาผูทําท่ีสุดทุกข เปนผูนํา ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหหมอม  
ฉันเถิด ขอไดทรงโปรดเหยียดออก ซ่ึงพระยุคลบาทอันเกล่ือนกลน 
ไปดวยลายจกัรและธง อันละเอียดออนเหมือนกับดอกบัวเถิด 
หมอมฉันจะถวายบังคมพระยุคลบาทนั้น จะขอทําความรักในบุตร  
ขาแตพระองคผูนายก หมอมฉันกระทําสรีระซ่ึงเปรียบดวยกองทอง  
ใหปรากฏเปนขาวสุก ไดเหน็พระสรีระของพระองคแลว จงึจะขอ  
ไปนิพพาน พระพิชิตมารไดทรงแสดงพระกายอันประกอบดวยมหา  
ปุริสลักษณ ๓๒ ประการ ประดับดวยพระรัศมีอันงาม อันเปน 
เหมือนดวงตาของคนพาลเพราะมีคามาก กะพระมาตุจฉา ลําดับนั้น  
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ไดซบพระเศียรลงแทบพ้ืนพระบาท  
อันเปนลายจกัรคลายกับดอกบัวบานมีพระรัศมีปานดังพระอาทิตย  
แรกทอแสง แลวพระนางไดกราบทูลวา หมอมฉันขอนอมมัสการ  
พระนราทิจ ผูเปนธงขององคพระอาทิตย ขอพระองคทรงโปรดเปน  
ท่ีพึ่งของหมอมฉันในกาลสุดทายเถิด หมอมฉันจะไมไดเห็นพระองค 
อีก ขาแตพระองคผูเลิศโลก ธรรมดาสตรีท้ังหลายรูกันวามีแตจะกอ  
โทษทุกประการ ถาโทษอยางใดอยางหน่ึงของหมอมฉันมีอยู ก็ขอ 
พระองคไดโปรดกรุณาอดโทษแกหมอมฉันเถิด อนึ่ง หมอมฉันได  
ทูลขอบอยๆ ใหสตรีท้ังหลายไดบวช ขาแตพระนราสภ ถาโทษ 
ในขอนั้นจะมีแกหมอมฉัน ขอไดทรงโปรดอดโทษนัน้เถิด ขาแต  
พระวีรเจาผูทรงไวซ่ึงการอดโทษ ภกิษณุท้ัีงหลายอันหมอมฉันส่ัง-  
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สอนแลว ตามที่พระองคทรงอนุญาต ถาในขอนั้นจะมีการแนะนาํ  
ไดยาก ขอไดโปรดทรงอดโทษขอนั้นเถิด. 
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรนางโคตมีผูประดับไปดวยคุณโทษ 
ท่ีทานจะพึงอดพึงมีอะไร เม่ือทานบอกวาลาจะนิพพาน ตถาคตจักไป 
วากระไรใหมากไปเลา.  
เม่ือภิกษุสงฆของตถาคตบริสุทธ์ิไมบกพรอง ทานจะออก  
ไปเสียจากโลกนี้ไดก็ควร เพราะเม่ือหมดแสงดาวในเวลา  
รุงแลว รอยในพระจันทรก็ยอมจะมองไมเห็น ฉะนั้น 
พระภกิษณุีท้ังหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
พากันทําประทักษิณพระพชิิตมารผูเลิศ เหมือนหมูดาวที่  
ติดตามพระจันทรทําประทักษิณภูเขาสิเนรุ ฉะนั้น หมอบ  
ลงแทบพระบาทแลว ยนืจองดูพระพักตรของพระพุทธเจา 
กราบทูลวา จกัษุของหมอมฉันท้ังหลาย ไมเคยอ่ิมดวยการ  
เห็นพระองค โสตของหมอมฉันท้ังหลาย ไมเคยอ่ิมดวย  
พระภาษิตของพระองค จิตของหมอมฉันท้ังหลายดวงเดยีว  
แทๆ ก็ไมอ่ิมดวยรสแหงธรรมของพระองค.  
ผูบันลืออยูในบริษัท กําจัดเสียซ่ึงทิฏฐิและมานะ ชนเหลาใดเห็น  
พระพักตรของพระองค ชนเหลานั้นช่ือวาเปนผูมีโชคดี ขาแต  
พระองคผูถึงท่ีสุดสงคราม ชนเหลาใดประณมนอมพระยุคลบาทของ  
พระองค ซ่ึงมีพระองคุลียาว มีพระนขาแดงงดงาม มีสนพระบาท  
ยาว ถึงชนเหลานั้นก็ช่ือวาเปนผูมีโชคดี ขาแตพระนโรดม ชน  
เหลาใดไดสดบัพระดํารัสของพระองคอันไพเราะนาปล้ืมใจ เผาเสีย  
ซ่ึงโทษ เปนประโยชนเกื้อกลู ชนเหลานั้นก็ช่ือวาเปนผูมีโชคดี  
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายอ่ิมไปดวยการบูชาพระบาท   
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ของพระองคขามพนทางกันดารคือสงสารได ดวยพระสุนทรกถาของ 
พระองคผูทรงศิริ ฉะนั้นหมอมฉันท้ังหลายจึงช่ือวาเปนผูมีโชคดี.  
ลําดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผูมีวัตรอันงาม ประกาศในหมู  
พระภกิษุสงฆแลว ไหวพระราหุลพระอานนทและพระนนัทะ แลว 
ไดตรัสดังนี้วา ดิฉันเบ่ือหนายในรางกายซ่ึงเสมอดวยท่ีอยูของ  
อสรพิษ เปนท่ีพักของโรค เปนสถานท่ีเกิดทุกข มีชราและมรณะ  
เปนโคจร อาเกียรณไปดวยมลทิน คือ ซากศพตางๆ ตองพึ่งพาผูอ่ืน 
ปราศจากเร่ียวแรง ฉะนั้น ดฉัินจึงปรารถนาจะนิพพานเสีย ขอลูก  
ท้ังหลายจงยอมอนุญาตใหเถิด.  
พระนันทเถรเจาและพระราหุลผูเจริญ เปนผูปราศจากความโศก  
ไมมีอาสวะ ตัง้ม่ัน ไมหวั่นไหว มีปญญา มีความเพยีร ไดคิดตาม  
ธรรมดาวา นาติโลกท่ีปจจัยปรุงแตง ปราศจากแกนสาร เปรียบดวย  
ตนกลวย เชนเดียวกับกลลวงและพยบัแดด ต่ําชา ไมม่ันคง พระ 
โคตมีเถรี พระมาตุจฉาของพระพิชิตมาร ซ่ึงไดเล้ียงดพูระพุทธเจา  
ก็ยังตองถึงแกกรรม สังขตธรรมท้ังปวงไมเท่ียง ก็คร้ังนัน้ ทาน 
พระอานนทพทุธอนุชา ซ่ึงเปนคนสนิทของพระพิชิตมาร ยังเปน  
พระเสขบุคคลอยู ทานหล่ังน้าํตารองไหครํ่าครวญอยางนาสงสาร 
ณ ท่ีนั้นวา พระโคตมีเถรีเจาตรัสอยูหลัดๆ ก็จะเสดจ็ไปนพิพาน 
เสีย อีกไมนานเลยแมพระพุทธเจาก็คงจะเสด็จไปนิพพานแนนอน 
เปรียบเหมือนไฟที่หมดเช้ือแลว ฉะนั้น พระโคตมีเถรีเจาไดตรัสกะ 
ทานพระอานนทผูชํานาญพระปริยัติ ปานดังสาครอันลึกลํ้า เอาใจใส 
ในการอุปฏฐากพระพุทธเจา ซ่ึงพรํ่ารําพันอยูดังกลาวมาวา ลูกเอย  
เม่ือกาลเปนท่ีราเริงปรากฏข้ึนแลว พอไมควรที่จะเศราโศกถึงการ 
ตายของดิฉัน ท่ีสุดแหงการนิพพานของดฉัินใกลเขามาแลว พอเอย   
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พระศาสดาพอไดทูลใหทรงยนิยอมจึงไดทรงอนุญาตใหเราบวช  
ลูกเอย พออยาเสียใจไปเลย ความพยายามของพอมีผล ก็บทใดท่ี  
ติตถิกาจารยท้ังหลายผูเกาแกไมเห็น บทนัน้อันเดก็หญิงซ่ึงมีอายุ ๗  
ขวบรูแจงประจักษแลว พอจงรักษาพระพทุธศาสนาไว การท่ีดิฉัน 
ไดเหน็พอคร้ังนี้เปนคร้ังสุดทาย บุคคลไปในทิศใดแลวไมปรากฏ  
ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศนัน้นะลูก ในกาลบางคราวพระนายกเจาผู 
เลิศโลกกําลังทรงแสดงธรรมอยู พระองคทรงถามแลวคร้ังนั้น ดิฉัน 
เกิดความสงสารกลาววาจาถวายพระพรวา ขาแตพระมหาวีรเจา ขอ  
พระองคจงมีพระชนมชีพอยูนานๆ ขาแตพระมหามุนี ขอพระองคจง  
ดํารงพระชนมอยูตลอดกัป เพื่อความเกื้อกลูและประโยชนแกโลก  
ท้ังปวงเถิด ขออยาใหพระองคทรงพระชราและปรินิพพานเสียเลย 
พระพุทธเจาพระองคไดตรัสกะดิฉันผูกราบทูลเชนนั้นวา ดูกรพระ 
นางโคตมี พระพุทธเจาท้ังหลายเปนอันบุคคลชมเชย เหมือนอยาง  
ท่ีทานชมเชยอยูมิได ดิฉันไดทูลถามวาก็แลดวยประการเปนดังฤา 
พระคถาคตผูสัพพัญูจึงช่ือวาอันบุคคลพึงชมเชยดวยประการเปน  
ดังฤา พระพุทธเจาจึงช่ือวาอันบุคคลไมชมเชย พระองคอันหมอมฉัน 
ถามถึงเหตุนั้นแลว ขอไดตรัสบอกเหตุนั้นแกหมอมฉันเถิด พระ  
องคตรัสตอบวาทานจงดูพระสาวกท้ังหลายผูปรารภความเพียร ตั้งใจ  
แนวแน มีความบากบั่นม่ันเปนนิตย เปนคนพรอมเพรียงกันนี้ การ 
ชมเชยพระพุทธเจาท้ังหลาย ตอแตนั้น ดิฉันไปสูสํานักนางภิกษณุี  
อยูผูเดียว คิดเห็นแจงชัดวา พระนาถะผูถึงที่สุดแหงไตรภพ  
ทรงพอพระทัยบริษัทท่ีสามัคคีกัน มิฉะนัน้ ดิฉันจะนิพพานเสีย ดิฉัน  
อยาไดพบความวิบัตินั้นเลย คร้ันดิฉันคิดดงันี้แลว ไดไปเฝาพระ 
พุทธเจาผูอุดมกวาฤาษีท้ังปวง แลวไดกราบทูลกาลเปนท่ีปรินิพพาน  
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กะผูนําช้ันพิเศษ ลําดับนั้น พระองคไดทรงอนุญาตใหดิฉันดังนีว้า  
จงรูกาลเอาเถิดพระนางโคตมี ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรพระโคตมีคนพาลเหลาใดสงสัยใน 
การตรัสรูธรรมสตรีท้ังหลาย ทานจงแสดงอิทธิฤทธ์ิเพื่อละเสียซ่ึงทิฏฐิ  
ของคนพาลเหลานั้น คร้ังนั้น พระโคตมีเถรีเจา ถวายบังคม 
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เหาะข้ึนสูอัมพร แสดงฤทธ์ิเปนอันมาก 
ตามพระพุทธานุญาต คือองคเดียวเปนหลายองคก็ได ทําใหปรากฏ  
ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมตดิขัดเหมือน 
ไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ํากไ็ด เดิน  
บนน้ําไมแตกเหมือนเดนิบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน  
นกก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ทําภูเขาสิเนรุ 
ใหเปนค่ัน พลิกมหาปฐพพีรอมดวยราก ทําใหเปนตัวรมกัน้ตางรม 
เดินจงกรมในอากาศ ทําโลกใหรุงโรจนประหนึ่งวาเวลาพระอาทิตย  
อุทัยเหนือภูเขายุคันธร และทําโลกนั้นใหเปนเหมือนพวงดอกไม  
ตาขาย เอาพระหัตถขางหนึง่กําภูเขามุจลินท ภูเขาสิเนรุ ภูเขามัน  
ทาระและภูเขาทัททระไวท้ังหมด เหมือนดงักําเมล็ดพันธุผักกาดเอา 
ปลายนิ้วมือ บังพระอาทิตยพรอมท้ังพระจนัทรไว ทัดทรงพระจันทร 
พระอาทิตยไวตั้งพันดวง เหมือนทัดทรงพวงมาลัย ฉะนัน้ ทรงนํ้าใน 
สาครท้ัง ๔ ไวไดดวยฝาพระหัตถขางหนึ่ง ยังฝนใหญอันมีอาการ  
ปานดังเมฆบนภูเขายุคันธรใหตกลง พระนางเจานัน้ไดนิรมิตใหเปน  
พระเจาจักรพรรดิ พรอมดวยบริษัทในนภาดลอากาศ แสดงใหเปน 
ครุฑ คชสารราชสีหตางบันลือสีหนาทนฤโฆษอยู องคเดียวนิรมิต  
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ใหเปนคณะพระภิกษุณนีับไมถวน แลวก็อันตรธานกลับเปนองค  
เดียวกราบทูลพระมหามุนเีจาวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษ ุ
หมอมฉันผูเปนพระมาตุจฉาของพระองค เปนผูทําตามคําสอนของ 
พระองค บรรลุประโยชนของตนโดยลําดบัแลว ขอถวายบังคม 
พระยุคลบาทของพระองค พระนางเจานัน้คร้ันแสดงฤทธ์ิตางๆ แลว  
ลงจากนภาดลอากาศ ถวายบังคมพระผูสองโลกแลว ประทับลง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระนางเจาไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนีผู  
นายกของโลก หมอมฉันมีอายุได ๑๒๐ ป แตกําเนดิแลวเพียงเทานี้  
ก็พอแลว หมอมฉันจักขอทูลลานิพพาน. 
คร้ังนั้น บริษัทท้ังหมดนัน้ถึงความพิศวงยิ่งนัก จึงไดพากนัประนม 
อัญชลีถามวา ขาแตพระแมเจา พระแมเจาไดทําอะไรไว จึงมี 
ฤทธ์ิอํานาจเชนนี้. 
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจา ไดกลาวบุรพจรรยาของทานดังตอไปนี้  
ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระพชิิตมารพระนามวาปทุมุตระผูมีจักษุใน  
ธรรมท้ังปวง เปนผูนําไดเสดจ็อุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น ดิฉันเกิดใน  
สกุลอํามาตย ซ่ึงสมบูรณดวยเคร่ืองอุปการะทุกส่ิง เจริญ รุงเรือง 
รํ่ารวย ในพระนครหังสวดี บางคร้ัง ดิฉันพรอมดวยบิดา อันหมูทาสี 
หอมลอม เขาไปเฝาพระนราสภพระองคนั้น พรอมดวยบริวารเปน 
อันมาก ไดเหน็พระพิชิตมารผูปานดังทาววาสวะ ยังฝนคือธรรมให  
ตกอยู เปนผูไมมีอาสวะ เกล่ือนไปดวยระเบียบแหงรัศมี เชนกับ 
พระอาทิตยในสรทกาล แลวยังจิตใหเล่ือมใส และสดับสุภาษิต  
ของพระองค ไดสดับพระผูนํานรชนทรงต้ังพระภกิษณุผูีเปนพระ 
มาตุจฉาไวในตําแหนงอันเลิศ จึงถวายมหาทานและปจจัยเปนอัน 
มาก แดพระผูเลิศกวานรชน ผูคงท่ีพระองคนั้น พรอมท้ังพระสงฆ  
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๗ วัน แลวไดหมอบลงแทบพระบาท มุงปรารถนาตําแหนงนั้น  
ลําดับนั้น พระพิชิตมารผูอุดมกวาฤาษีไดตรัสในบริษัทใหญวา 
สตรีใดไดนิมนตพระผูนําโลกพรอมดวยสงฆใหฉันตลอด ๗ วัน  
เราจักพยากรณสตรีนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ในกปัท่ีแสนแต 
กัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม ซ่ึงทรงสมภพในวงศพระเจา  
โอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก สตรีผูนี้จักไดเปนธรรมทายาท  
ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักได 
เปนพระสาวกิาของพระศาสดา มีนามวาโคตมี จักไดเปนพระมาตุจฉา  
บํารุงเล้ียงชีวิตของพระพุทธเจาพระองคนั้น จักไดความเปนผูเลิศ  
กวาภิกษณุีท้ังหลายฝายผูรูราตรีนาน คร้ังนั้น ดิฉันไดสดับพระพุทธ 
พยากรณนั้นแลว มีใจปราโมทย บํารุงพระพิชิตมารดวยปจจัย  
ท้ังหลายตราบเทาส้ินชีวิต ตอจากนั้น ดิฉันก็ไดทํากาลกิริยา ดิฉัน 
เกิดในพวกเทพเหลาดาวดึงส ผูซ่ึงใหสําเร็จส่ิงนาใครไดทุกประการ  
ครอบงําทวยเทพอ่ืนๆ เสียดวยองค ๑๐ ประการ คือ ดวยรูป เสียง 
กล่ิน รส ผัสสะ อายุ วรรณะ สุขและยศ รุงเรืองครอบงําทวยเทพ 
อ่ืนๆ ดวยความเปนใหญ ดิฉันไดเปนพระมเหสีผูนารักของทาว  
อมรินทรในสวรรคช้ันดาวดงึสนั้น ก็เม่ือดฉัินยังทองเท่ียวอยูใน 
สงสาร เปนผูหวั่นไหวเพราะพายุ คือกรรม จึงเกิดในบานของทาส 
ในอาณาเขตของพระเจากาสี คร้ังนั้น ทาส ๕๐๐ คน อาศัยอยูใน 
บานนั้น ดิฉันไดเปนภรรยาของหัวหนาทาสในบานนั้น พระปจเจก 
พุทธเจา ๕๐๐ องค ไดเขาไปสูบานบิณฑบาต ดิฉันกับญาติทุกคน  
เห็นพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นก็มีความยนิดี เราพรอมดวยสามี 
มีจิตเล่ือมใส สรางกุฎี ๕๐๐ หลัง อุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา 
เหลานั้นตลอดส่ีเดือน แลวถวายไตรจีวร ตอจากนั้น เราพรอมกับ  
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สามีก็ไดไปสวรรคช้ันดาวดงึส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ ดฉัินเกิดใน  
พระนครเทวทหะ พระชนกของดิฉันพระนามวาอัญชนศากยะ พระ  
ชนนีของดิฉันพระนามวาสุลักขณา ตอมาดฉัินไดไปสูพระราชวังของ 
พระเจาสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ สตรีทุกคนเกดิในสกุล 
ศากยะแลว ไปสูเรือนของพวกเจาศากยะ ก็ดิฉันประเสริฐกวา  
สตรีทุกคน ไดเปนคนบํารุงเล้ียงพระพิชิตมาร พระโอรสของดิฉัน  
พระองคนั้น เสด็จออกมหาภิเนษกรมณแลว ไดเปนพระพุทธเจาผูนํา  
ช้ันพิเศษ ภายหลังดิฉันพรอมดวยนางศากยิานี ๕๐๐ จึงไดบวช 
แลวก็ไดประสพสันติสุขพรอมดวยนางศากิยานีผูมีความเพียร สามี  
ของเราท่ีไดทําบุญรวมกันมาแตชาติกอนในคร้ังนั้น เปนผูทํามหาสมัย  
อันพระสุคตเจาทรงอนุเคราะหแลว ไดบรรลุอรหัต. 
พระภกิษณุีท้ังหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเถรีเจานั้น ไดพากนั 
เหาะข้ึนสูนภาดลอากาศ เปนผูประกอบดวยมหิทธิฤทธ์ิรุงโรจน  
เหมือนดวงดาวท้ังหลาย อันโคจรเปนกลุมกันไป ฉะนั้น พระภกิษณุ ี
เหลานั้น เปนผูศึกษาแลวในบุญกรรม จึงไดแสดงฤทธ์ิมิใชนอย 
เหมือนนายชางทองท่ีไดรับการศึกษาแลว แสดงเคร่ืองประดับท่ีทํา 
ดวยทองชนิดตางๆ ฉะนั้น ในคร้ังนั้น พระภิกษณุีเหลานัน้ แสดง 
ปฏิหาริยมากมายหลายอยาง ยังพระมุนีผูประเสริฐกวาพระอาทิตย 
พรอมท้ังบริษัทใหชอบใจ แลวไดพากันลงจากนภาดลอากาศ ถวาย 
บังคมพระศาสดาผูสูงสุดกวาฤาษี เม่ือพระศาสดาผูเปนยอดของ  
นรชนทรงอนญุาตแลว จึงไดนั่ง ณ สถานท่ีอันสมควร แลวได 
กราบทูลวา ขาแตพระวีรเจา โอหนอ พระโคตมีเถรีเจาเปนผู  
อนุเคราะหหมอมฉันทุกๆ คน หมอมฉันทุกคน พระนางไดอบรม  
ดวยบุญ จึงไดบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ หมอมฉันท้ังหลายเผา  
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กิเลสเสียแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกเหมือน 
ชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การหมอมฉันท้ังหลาย  
มาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดแีลวหนอ 
วิชา ๓ หมอมฉันท้ังหลายบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระ  
พุทธเจา หมอมฉันท้ังหลายก็ไดทําเสร็จแลว คุณวเิศษเหลานี้ คือ 
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันท้ังหลายทําให 
แจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา หมอมฉันท้ังหลายไดทําเสร็จแลว  
หมอมฉันท้ังหลายมีความชํานาญในฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ ขาแต 
พระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายมีความชํานิชํานาญในเจโตปริยญาณ  
รูปุพเพนวิาสญาณ ชําระทิพจักษุไดแลว มีอาสวะท้ังหลายส้ินไปแลว 
บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายมีญาณ 
ในอรรถ ธรรม นิรุติ และปฏิภาณ ญาณนัน้เกิดท่ีสํานกัของพระองค 
ขาแตพระองคผูเปนพระนายกมหามุนี พระองคเปนผูอันหมอมฉัน 
ท้ังหลายไดวิสสาสะแลว ไดทรงโปรดมีจิตเมตตาอนุญาตใหหมอม 
ฉันท้ังปวงนิพพานเถิด.  
พระพิชิตมารไดตรัสวา เม่ือทานท้ังหลายพูดอยางนีว้า จกันิพพาน  
ฉันจักไปวาอะไร ก็บัดนี้ทานท้ังหลายจงสําคัญกาลเวลาเอาเองเถิด.  
คร้ังนั้น พระภกิษุณเีหลานั้นมีพระโคตมีเถรีเจาเปนตน ถวายบังคม 
พระพิชิตมารแลวไดพากันลุกจากท่ีนั่งนัน้ไป พระธีรเจาผูนําช้ันเลิศ 
ของโลก พรอมดวยหมูชนเปนอันมากไดเสด็จไปสงพระมาตุจฉา  
จนถึงซุมประตู คร้ังนั้น พระโคตมีเถรีเจาพรอมดวยพระภิกษณุ ี
ท้ังหลายทุกๆ องค ไดพากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระ 
ศาสดาผูเปนพงศพันธุของโลก กราบทูลวา นี้เปนการถวายบังคม  
พระยุคลบาทคร้ังสุดทายของหมอมฉัน การไดเห็นพระองคผูเปน  
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นาถะของโลกคร้ังนี้ ก็เปนคร้ังสุดทาย หมอมฉันจักไมไดเห็นพระ  
พักตรของพระองคซ่ึงมีอาการปานน้ําอมฤตอีก ขาแตพระวีรเจาผูเลิศ 
ของโลก หมอมฉันจักไมไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค  
ซ่ึงออนละเอียดดีอีก วันนีห้มอมฉันจะเขานิพพาน. 
พระศาสดาตรัสวา  
จะมีประโยชนอะไรดวยรูปนีแ้กทานในปจจุบัน รูปนี้ลวนปจจยั 
ปรุงแตง ไมนายินดี เปนของเลวทราม. 
พระมหาปชาบดีเถรีเจา พรอมดวยพระภกิษุณเีหลานั้นไปสูสํานัก  
นางภิกษุณีของตนแลว นั่งพบัเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ คร้ัง 
นั้น อุบาสิกาท้ังหลายในพระนครนั้น ผูมีความเคารพรักในพระพุทธ  
ศาสนา ไดสดบัพฤติเหตุของพระนางเจา ตางก็เขาไปหานมัสการ 
แทบบาทมูล เอากรคอนอุระประเทศรองไหพิไรรํ่าครํ่าครวญควรจะ 
กรุณา เต็มไปดวยความโศกเศรา ลมลงท่ีพื้นพสุธา ดุจเถาวัลย 
รากขาดแลวลมลง ฉะนั้น พากันรองไหรําพันดวยวาจาวา ขาแต 
พระแมเจาผูเปนนาถะใหท่ีพึง่ของดิฉันท้ังหลาย พระแมเจาอยาได  
ละท้ิงดิฉันท้ังหลาย ไปเขานพิพานเสียเลย ดิฉันทุกคนขอซบเศียร  
ออนวอน พระมหาปชาบดีเถรีเจาลูบศีรษะของอุบาสิกาผูมีศรัทธา 
มีปญญาซ่ึงเปนหัวหนาของอุบาสิกาเหลานั้นอยู ไดกลาววา ลูก 
ท้ังหลายเอย การพรํ่าเพอซ่ึงเปนไปในบวงแหงมารไมควรเลย 
สังเขตธรรมท้ังปวงลวนไมเท่ียง มีแตจะพลัดพรากจากกนั หวัน่  
ไหวไปมา ตอแตนั้น พระนางก็สละอุบาสิกาเหลานั้นเสีย เขาปฐม  
ฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน แลวเขาอากาสานัญ  
จายตนฌาน วญิญาณัญจายตนฌาน อากิญจญัญายตนฌาน และ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานตามลําดับ แลวพระโคตมีเถรีเจาก็เขา  
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ฌานท้ังหลายโดยปฏิโลม แลวก็เขาปฐมฌานไปตราบเทาถึงจตุตถ 
ฌาน คร้ันออกจากจตุตถฌานน้ันแลวกด็ับไป เหมือนเปลวประทีป  
ท่ีหมดเชื้อดับไป ฉะนั้น ไดเกิดแผนดินไหวใหญ สายฟาก็ตกลง 
จากนภากาศ กลองทิพยก็บันลือล่ันข้ึนเอง ทวยเทพพากนัครํ่าครวญ 
และฝนดอกไมก็ตกจากอากาศลงยังพื้นแผนดิน แมขุนเขาสุเมรุราช 
ก็กัมปนาทหวัน่ไหว เหมือนคนเตนรําในทามกลางท่ีเตนรํา ฉะนั้น 
สาครก็ปนปวนตีฟองคะนองระลอกฉะฉาน ทวยเทพ นาค อสูร 
และพรหมตางก็พากันสลดใจ กลาวข้ึนในทันใดนัน้เองวา สังขาร  
ท้ังหลายไมเท่ียงหนอ เหมือนอยางพระมหาปชาบดีเถรีเจานี้ถึง 
ความยอยยับไปแลว และพระเถรีท้ังหลายผูทําตามคําสอนของพระ  
ศาสดา ซ่ึงแวดลอมพระมหาปชาบดีเถรีเจานี้ ก็พากนัดับไปแลว  
เหมือนเปลวประทีปหมดเช้ือดับไป ฉะนัน้ โอ ความประจวบกัน 
มีความพลัดพรากเปนท่ีสุด โอ ส่ิงท่ีปจจัยปรุงแตงลวนแตไมเท่ียง 
โอ ชีวิตมีความหายสูญเปนท่ีสุด ความปริเทวนา ไดมีแลว ดวย  
ประการฉะนี้. 
ในลําดับนั้น เทวดาและพรหมตางก็ทําความประพฤติตามโลกธรรม  
ตามสมควรแกกาลแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูสูงสุดกวาฤาษ ี
คร้ังนั้นพระศาสดาไดตรัสเรียกทานพระอานนทผูพหูสูตมาส่ังวา 
อานนททานจงไปประกาศใหภิกษุท้ังหลายทราบถึงการนิพพานของ  
พระมารดาเวลานั้น ทานพระอานนทเปนผูหมดความแชมช่ืน 
มีตานองไปดวยน้ําตา ไดกลาวดวยเสียงอันนาสงสารวา ขอ  
พระภกิษุท้ังหลายผูเปนโอรสของพระสุคตเจาซ่ึงอยูในทิศตะวนัออก 
ทิศใต ทิศตะวนัตกและทิศเหนือ จงมาประชุมกัน พระภกิษุณี  
ผูยังพระสรีระสุดทายของพระมุนีใหเจริญดวยน้ํานม พระมารดาของ  
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กระผม พระโคตมีภิกษณุีนัน้ถึงความสงบ เหมือนดวงดาวในเม่ือ  
พระอาทิตย อุทัย ฉะนัน้ พระนางยังความรูพรอมกันวา เปน 
พระพุทธมารดา ใหดํารงอยูแลวไปสูนิพพาน ในท่ีใดถึงคนมี ๕ 
ตาก็เหน็ไมได ในท่ีนั้น พระผูมีพระภาคซ่ึงเปนผูนําทรงเห็นได 
ขอพระโอรสของพระสุคตเจาผูมีความเชือ่ในพระสุคต หรือเปน  
ศิษยของพระมหามุนีจงทําสักการะแดพระพุทธมารดาเถิด ภิกษ ุ
ท้ังหลายถึงอยูไกล ไดฟงคําประกาศนั้นแลว ก็มาไดเร็ว บางพวก 
มาดวยพุทธานุภาพ บางพวกท่ีฉลาดในฤทธ์ิก็มาดวยฤทธ์ิตางชวยกนั  
ยกเอาเตียงนอนท่ีพระโคตมีเถรีเจาหลับ ข้ึนไวในเรือนยอดอัน  
ประเสริฐ นายนิดี สําเร็จดวยทองคําลวนๆ งดงาม ทาวโลก 
บาลทั้งส่ีเอาบาเขารองรับเรือนยอด ทวยเทพที่เหลือมีทาวสักกะ 
เปนตน เขาชวยรับเรือนยอด ก็เรือนยอดท้ังหมดมี ๕๐๐ หลัง 
แทจริง เรือนยอดเหลานั้น วสิสุกรรมเทพบุตรนิรมิต มีสีเหมือน  
พระอาทิตยในสรทกาล ทวยเทพท้ังหลายไดแบกพระภกิษุณีทุกๆ  
องคท่ีนอนอยูบนเตียงแลว นําเอาออกไปตามลําดับพื้นนภากาศถูก  
เอาเพดานบังไวท่ัว ดวงจันทร ดวงอาทิตยพรอมท้ังดวงดาวซ่ึง 
สําเร็จดวยทองไดถูกติดเปนตราไวท่ีเพดานน้ัน ธงปฏากไดถูกยก  
ข้ึนไวเปนอันมาก จิตกาธารท้ังหลายมีดอกไมเปนเคร่ืองปกคลุม  
ดอกบัวท่ีเกิดในอากาศเอาปลายลง ดอกไมผุดขึ้นจากแผนดิน พระ 
จันทรและพระอาทิตยคนมองดูเห็นได และดาวท้ังหลายสองแสง  
ระยับระยิบ อนึ่ง พระอาทิตยถึงจะโคจรไปในเวลาเท่ียงก็เปนเหมือน 
พระจันทร ไมทําใครๆ ใหเรารอน ทวยเทพท้ังหลายพากันบูชาดวย  
ของหอมและดอกไมทิพยอันนายนิดี และดวยการขับรอง ฟอนรํา 
ดีดสีตีเปาอันเปนทิพย พวกนาค อสูรและพรหม ตางก็พากันบูชา  
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พระพุทธมารดาผูนิพพานแลว กําลังถูกเขานําเอาออกไปตามสติ  
กําลัง พระภกิษุณีผูเปนโอรสของพระสุคตเจา ซ่ึงนิพพานแลว 
ท้ังหมดเชิญไปขางหนา พระโคตมีเถรีพุทธมารดาผูอันเทวดาและ  
มนุษยสักการะเชิญเอาไปขางหลัง เทวดา มนุษยพรอมดวยนาค  
อสูรและพรหม ไปขางหนา ขางหลังพระพทุธเจาพรอมดวยพระ  
สาวกเสด็จไปเพื่อจะบูชาพระมารดาการปรินิพพานของพระพุทธเจา 
หาไดเปนเชนนี้ไม การปรินพิพานของพระโคตมีเถรีเจา อัศจรรย 
ยิ่งนัก ในเวลาพระพุทธเจาเสด็จนิพพานไมมีพระพุทธเจาและภกิษ ุ
ท้ังหลายมีพระสารีบุตรเปนตน เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจา  
นิพพาน ซ่ึงมีพระพุทธเจาและภิกษุท้ังหลายมีพระสารีบุตรเปนตน 
ชนท้ังหลายชวยกันทําจิตกาธารซ่ึงสําเร็จดวยของหอมลวน และ  
เกล่ือนไปดวยจุรณแหงเคร่ืองหอม แลวเผาพระภกิษณุีเหลานั้นบน 
จิตกาธารนั้น สวนท่ีเหลือนอกจากอัฐิถูกไฟไหมส้ิน กใ็นเวลานัน้  
ทานพระอานนทไดกลาววาจาอันใหเกิดความสังเวชวา พระโคตมี  
เถรีเจาเขานิพพานแลว พระสรีระของพระนางก็ถูกเผาแลว การ 
นิพพานของพระพุทธเจานาสังเกต อีกไมนานก็คงจกัมี ตอจากนั้น  
ทานพระอานนทอันพระพทุธเจาทรงตักเตือน ทานไดนอมพระธาตุ  
ของพระโคตมีเถรีเจา ซ่ึงอยูในบาตรของพระนาง เขามาถวายแด  
พระโลกนาถ พระผูมีพระภาคผูสูงสุดกวาฤาษี ไดทรงประคองพระ 
ธาตุเหลานั้นดวยฝาพระหัตถแลวตรัสวา เพราะสังขารเปนสภาพไม 
เท่ียง พระโคตมีผูเปนใหญกวาหมูพระภกิษุณีจึงตองนิพพาน เชน 
เดียวกับลําตัวของตนไมใหญท่ีมีแกนตั้งอยูถึงจะใหญโตก็ตองพินาศ  
ฉะนั้น ดเูถอะอานนท เม่ือพระพุทธมารดาแมนิพพานแลวเพยีงแต  
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สรีระก็ยังไมเหลือ ไมนาเศราโศกปริเทวนาการไปเลย คนอ่ืนๆ ไม  
ไมควรเศราโศกถึงพระนางผูขามสาครคือสงสารไปแลว ละเวนเหตุ  
อันทําใหเดือดรอนเสียได เปนผูเยือกเย็นดบัสนิทดีแลว พระนาง  
เปนบัณฑติ มีปญญามาก และมีปญญากวางขวาง ท้ังเปนผูรูราตรี  
นานกวาภกิษณุีท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย จงรูไวอยางนี้เถิด พระ  
โคตมีเถรีเจา เปนผูชํานาญในฤทธ์ิทิพโสตธาตุ และมีความชํานาญ 
ในเจโตปริยญาณรูท่ัวถึง ปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพจักษุใหหมด 
จด อาสวะท้ังส้ินของพระนางหมดส้ินไปแลว บัดนีภ้พใหมไมมีอีก  
พระนางมีญาณอันบริสุทธ์ิ ในอรรถะ ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ  
เพราะฉะนั้นจงึไมควรจะเศราโศกถึงพระนาง คติของไฟท่ีลุกโพลง 
ถูกแผนเหล็กทับแลวดับไปโดยลําดับ ใครๆ ก็รูไมได ฉันใด  
บุคคลผูท่ีหลุดพนจากกิเลสดวยดแีลว ขามพนโอฆะคือกามพันธุ 
บรรลุอจลบทแลว ก็ฉันนั้น ยอมไมมีคติใครๆ จะรูได เพราะฉะน้ัน 
ทานท้ังหลายจงมีตนเปนท่ีพึง่ มีสติปฏฐานเปนโคจรเถิดทาน  
ท้ังหลายอบรมโพชฌงค ๗ ประการแลว จกัทําท่ีสุดแหงทุกขได 
ทราบวา ทานพระมหาปชาบดีโคตมีภิกษณุีไดตรัสคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบมหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน. 
เขมาเถริยาปทานท่ี ๘ 
วาดวยบุพจริยาของพระเขมาเถรี 
[๑๕๘] พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ มีพระญาณจกัษุในสรรพธรรม 
เปนพระโลกนายก เสดจ็อุบัตใินกัปท่ีแสนกปัแตกัปนี้ คร้ังน้ัน  
ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ ในเมือง 
หังสวดี เปนผูเพียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉันเขาไปเฝาพระ  
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พุทธมหาวีระพระองคนั้นแลว ไดฟงธรรมเทศนา เกดิความเล่ือม  
ใสในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะ ดิฉันขอ 
อนุญาตมารดาบิดาไดแลว นมินตพระพุทธเจาผูนําช้ันพิเศษให  
เสวยพรอมดวยพระสาวกสงฆ ตลอดสัปดาหหนึ่งเม่ือสัปดาหหนึ่ง 
ลวงไปแลว พระผูมีพระภาคผูเปนสารถีฝกนระ ทรงต้ังภกิษุณีองค 
หนึ่ง ซ่ึงอุดมกวาพวกภิกษณุฝีายท่ีมีปญญามากในตําแหนงเอตทัคคะ 
ดิฉันไดฟงเร่ืองนั้นแลว มีความยินดีทําสักการะแตพระพุทธเจา ผู 
แสวงหาคุณใหญพระองคนัน้อีกแลวหมอบลงปรารถนาตําแหนงน้ัน  
ในทันใดน้ัน พระพิชิตมารพระองคนั้นตรัสกะดิฉันวา ความ  
ปรารถนาของทานจักสําเร็จ สักการะที่ทานทําแลวแกเราพรอมดวย  
ภิกษุสงฆมีผลมาก ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนาม 
วาโคดมทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนใน  
โลก หญิงนี้จักไดเปนภิกษุณช่ืีอเขมา ผูเปนธรรมทายาทของพระ  
ศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงตําแหนงเอต  
ทัคคะ ดวยกรรมท่ีทําดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไวดิฉัน  
ละรางกายมนษุยแลวไดเปนผูเขาถึงสวรรคช้ันดาวดึงส จตุิจากสวรรค 
ช้ันดาวดึงสแลวไปชั้นยามา จุติจากช้ันยามาแลวไปชั้นดสิุต จุติจาก  
ช้ันดุสิตแลว ไปช้ันนิมมานรดี จุติจากช้ันนมิมานรดีแลวไปช้ัน 
ปรนิมมิตวสวสัดี เพราะอํานาจบุญกรรมนัน้ ดิฉันเกิดในภพใดๆ 
ก็ไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาในภพนั้นๆ ดิฉันจุตจิากภพนั้น  
แลวมาเกดิเปนมนุษยไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิและ  
เปนมเหสีของพระเจาเอกราช เสวยทิพสมบัติและมนษุยสมบัติ มี  
ความสุขทุกภพทองเท่ียวไปในกัปเปนอเนกในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี ้
พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปนนายกของโลก งดงามนาดู   
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ยิ่งนัก ทรงเหน็แจมแจงในสรรพธรรมเสด็จหุบัติข้ึนแลวในโลก  
ดิฉันเขาเฝาพระพุทธเจาพระองคนั้น ซ่ึงเปนนายกของโลก ไดออก  
บวชเปนบรรพชิตในพระศาสนาของพระวีรเจาพระองคนั้นอยูหม่ืนป  
ประพฤติพรหมจรรย ประกอบความเพียร เปนพหูสูตฉลาดในปจจัย  
การคลองแคลวในจตุราริยสัจ มีปญญาละเอียดแสดงธรรมไพเราะ  
ปฏิบัติตามสัตถุศาสนอยูหม่ืนป ดวยผลแหงพรหมจรรย ดิฉันจุติ  
จากภพนั้นแลวเขาถึงสวรรคช้ันดุสิตเปนผูมีศีล เสวยสมบัติในภพ 
นั้นและภพอ่ืน ดิฉันเกดิในภพใดๆ ก็เปนผูมีสมบัติมาก มีทรัพย 
มาก มีปญญา รูปงาม มีบริวารชมก็วางาย ดวยบุญกรรมและความ  
เพียรในศาสนาของพระพิชิตมารนั้น สมบัติทุกอยางดิฉันหาไดงาย  
เปนท่ีรักแหงใจ ดวยผลแหงความปฏิบัติของดิฉัน เม่ือดฉัินเดินไป  
ณ ท่ีใดๆ ภัสดาของดิฉันและใครๆ ยอมไมดูหม่ินดิฉัน ในภัทกัป 
นี้ พระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ 
มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสดจ็อุบัติข้ึนแลว ในคร้ังนั้น  
แหละกุลธิดาท่ีม่ันคงดีในเมืองพาราณสี ช่ือธนัญชานี ๑ สุเมธา ๑ 
ดิฉัน ๑ รวม ๓ คนดวยกัน ไดถวายสังฆารามแกพระมุนหีลายพัน 
และไดสรางวหิารอุทิศถวายแกพระพุทธเจา พรอมดวยพระสาวก 
สงฆ เราท้ังหมดดวยกนัจุตจิากภพนั้นแลวไปสวรรคช้ันดาวดึงส  
ถึงความเปนผูเลิศดวยยศกวาเทพธิดาและกุลธิดาในมนุษย ใน 
ภัทกัปนีแ้หละ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ผูเปนพงศพันธุ 
แหงพราหมณ มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสดจ็อุบัติข้ึน  
แลว ในครั้งนัน้ พระเจากาสีพระนามวากิก ีในพระนครพาราณสี  
อันอุดม เปนอิสระกวาประชาชน เปนอุปฏฐากพระพุทธเจาผูทรง 
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปนพระธิดาคนใหญของทาวเธอ มี  
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นามปรากฏวาสมณี ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจ 
บรรพชาแตพระชนกนาถไมทรงอนุญาตแกเราท้ังหลาย เม่ืออยูใน 
อาคารสถานในคร้ังนั้น เราทั้งหลายผูเปนราชกัญญามิไดเกียจคราน 
ปรนพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารี ดํารงอยูในสุขสมบัติสอง 
หม่ืนป พระราชธิดา ๗ องคลวนพอใจยนิดใีนการบํารุงพระพุทธเจา  
พระราชธิดา ๗ นั้น คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกษณุ ี
๑ นางภกิขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และ 
นางสังฆทาสิกาเปนท่ี ๗ พระราชธิดาท้ัง ๗ นั้น ไดมาเปนดิฉันเปน  
พระอุบลวรรณาเถรี เปนพระปฏาจาราเถรี เปนพระกุณฑลเกสีเถริ 
เปนพระกิสาโคตมีเถรีเปนพระธรรมทินนาเถรีเปนนางวสิาขาอุบาสิกา  
เปนท่ี ๗ บางคร้ัง พระพุทธเจาพระองคนัน้ผูเปนดังวาดวงอาทิตย 
ของนรชน ทรงแสดงธรรมเปนอัศจรรยดฉัินไดฟงมหานิทานสูตรแลว 
เลาเรียนอยู เพราะกรรมท่ีไดทําไวดแีลวนัน้ และเพราะการตั้งเจตน  
จํานงไว ดิฉันละรางกายมนษุยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส  
ในภพหลัง คร้ังน้ี ดิฉันเปนพระธิดาท่ีพอพระทัยกรุณาโปรดปราน 
ของพระเจามัททราช ในสากลนครอันอุดม พรอมกับเม่ือดิฉันเกิด  
พระนครนั้นไดมีความเกษมสุข โดยคุณนิรมิตนั้น ช่ือดิฉันปรากฏวา  
เขมา เม่ือใด ดฉัินเจริญวยัโตเปนสาว มีรูปและผิวพรรณงาม เม่ือ 
นั้น พระราชบิดาก็โปรดปรานประทาน ดิฉันแกพระเจาพมิพิสาร  
ดิฉันเปนท่ีโปรดปรานของพระราชสวามียินดแีตในการบํารุงรูป ไม  
พอใจคนท่ีกลาวโทษรูปเปนอันมาก คร้ังนัน้ พระเจาพิมพิสารโปรด 
ใหนัตขับรองขับเพลงพรรณนาพระมหาวิหารเวฬวุัน ดวยพระ 
ประสงคจะทรงอนุเคราะหดฉัิน ดิฉันสําคัญวาพระมหาวิหารเวฬวุัน  
อันเปนท่ีประทับแหงพระสุคตเจาเปนท่ีนาร่ืนรมยผูใดยงัมิไดเหน็ก็  
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จัดวาผูนัน้ยังไมเห็นนนัทวนั พระมหาวิหารเวฬวุันเปนดงัวานันทวัน 
อันเปนท่ีเพลิดเพลินของนรชน ผูใดไดเห็นแลว นับวาผูนัน้เห็นด ี
แลว ซ่ึงนันทวนั อันเปนท่ีเพลิดเพลิน ของทาวอมรินทร สักก  
เทวราชทวยเทพละนันทวันแลวลงมาท่ีพื้นดินเหน็พระมหาวหิาร  
เวฬวุันอันนาร่ืนรมยเขาแลว ก็อัศจรรยใจเพลินชมมิไดเบ่ือ พระ 
มหาวหิารเวฬวุันเกิดข้ึนเพราะบุญของพระราชา อันบุญญานุภาพ  
แหงพระพุทธเจาประดับแลว ใครเลาจะกลาวถึงความเจริญดวยคุณ  
แหงพระมหาวิหารเวฬวุันใหจบไดคร้ังนัน้ดิฉันไดฟงความสําเร็จแหง 
พระมหาวิหารเวฬวุันอันเปนท่ีชอบโสตและชอบใจแลวประสงคจะ  
เห็นดิฉันจึงไดกราบทูลพระราชา คร้ังนั้น ทาวมหิบดจีึงโปรดส่ังดิฉัน 
ผูมุงจะชมพระมหาวหิารเวฬวุัน พรอมดวยบริวารเปนอันมาก ดวย 
พระดํารัสวา พระนางผูมีสมบัติมาก เชิญเสด็จไปชม พระมหาวิหาร 
เวฬวุัน อันเปนท่ีเย็นตา เปลงปล่ังดวยพระรัศมีแหงพระสุคตเจา 
งามดวยสิริทุกสมัย ดิฉันทูลวา เม่ือใด พระพุทธมุนีเสด็จเขามา  
ทรงบาตรในพระนครราชคฤหอันอุดม เม่ือนั้น หมอมฉันจะเขาไป 
ชมพระมหาวหิารเวฬุวนั เวลานั้น พระมหาวิหารเวฬวุันมีสวน  
ดอกไมกําลังแยมบาน วูวอนไปดวยภมรตางๆ ชนิด และมีเสียง 
นกดุเหวารํ่ารองดังเพลงขับ ท้ังมีเหลานกยงูฟอนรํา เงียบเสียง ไม 
พลุกพลาน ประดับไปดวยท่ีจงกรมตางๆ สะพร่ังไปดวยกุฎีและ 
มณฑปท่ีพระโยคีชอบปรารภบําเพ็ญเพยีร เม่ือดิฉันเท่ียวไปไดรูสึก  
วานัยนตาของเรามีผล คร้ังนั้น ดิฉันไดเหน็ภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจ  
อยู แลวคิดไปวา ภกิษุนี้ตั้งอยูในปฐมวยั มีรูปนาปรารถนา ปฏิบัติ 
ดีอยูในปาท่ีนาร่ืนรมยเชนนี้ เหมือนคนอยูในท่ีมืด ภกิษุนีศี้รษะโลน  
คลุมสังฆาฏินั่งอยูท่ีโคนไม ละความยนิดท่ีีเกิดแตอารมณเจริญฌาน  
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อยูธรรมดาคฤหัสถควรจะบริโภคกามตามความสุข แกแลวจึงควรจะ  
ประพฤติธรรมอันเจริญงามนี้ในภายหลัง ดิฉันสําคัญวาพระคันธกุฎี  
ท่ีประทับแหงพระพิชิตมารวางเปลาจึงเขาไป ไดเหน็พระพิชิตมาร  
ดังดวงอาทิตยแรกอุทัย ประทับสําราญพระองคเดียว มีหญิงสาว  
สวยพัดถวายอยู คร้ันแลวดําริผิดวาพระผูมีพระภาคผูองอาจกวา 
นรชนพระองคนี้มิไดเศราหมองหญิงสาวคนนั้น มีรัศมีเปลงปล่ังดัง 
ทองคํา มีดวงตางามเชน ดอกบัว ริมฝปากแดงดังผลมะพลับสุก  
ชําเลืองแตนอยเปนท่ียินดแีหงใจและนยันตา มีลําแขนเหมือน 
ทองคํา วงหนาสวย ถันท้ังคูเตงต่ังดังดอกบัวตูม มีเอวกลมกลอม 
ตะโพกผ่ึงผาย ลําขานายินด ีมีเคร่ืองตกแตงงาม เคร่ืองประดับ 
สีแดงแวววาว นุงผาเนื้อเกล้ียงสีเขียว มีรูปสมบัติชมไมเบ่ือ 
ประดับดวยสรรพาภรณ ดิฉันเห็นหญิงสาวน้ันเขาแลวคิดวา โอ  
หญิงสาวคนน้ีรูปงามเหลือเกนิ เราไมเคยเหน็ดวยนยันตาในคร้ัง  
ไหนๆ เลย ขณะนัน้ หญิงสาวคนนัน้ถูกชราย่ํายี มีผิวพรรณแปลก  
ไป หนาเหี่ยว ฟนหัก ผมหงอก น้ําลายไหล หนาไมสะอาด ใบหู  
แข็งกระดาง นยันตาขาว นมยานไมงาม ตวัตกกระท่ัวไป รางกาย  
ส่ันตลอดศีรษะ หลังขด มีไมเทาเปนคูเดนิ รางกายซูบผอมลีบไป 
ส่ันง่ันงก ลมลงแลวหายใจถ่ีๆ ลําดับนั้น ความสังเวชอันไมเคย  
เปนทําใหขนลุกชูชันไดมีแกดิฉันวา นาตําหนิรูปอันไมสะอาด 
ท่ีพวกคนพาลยินดกีัน ขณะนั้น พระพุทธเจาผูทรงพระกรุณามาก 
มีพระทัยปติโสมนัส ทอดพระเนตรเหน็ดฉัินผูมีใจสังเวชแลว ได  
ตรัสพระคาถานี้วา ดกูรพระนางเขมา เชิญดูรางกายอันกระสับ  
กระสาย ไมสะอาดโสโครก ไหลเขา ถายออก ท่ีพวกพาลชนยินดี  
กันซิ ทานจงอบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณเดยีวดวยอสุภารมณเถิด   
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ทาน จงมีกายคตาสติมากไปดวยความเบ่ือหนายเถิด รูปหญิงนี้ฉันใด  
รูปของทานนั้นก็ฉันนัน้ รูปของทานฉันใด รูปหญิงนี้ก็เปนฉันนั้น  
ทานจงคลายความพอใจในกายท้ังภายในภายนอกเสียเถิด จงอบรม  
อนิมิตตวิโมกข จงละมานานุสัยเสีย ทานจักเปนผูสงบประพฤติไป  
เพราะละมานานุสัยนั้นได. 
ชนเหลาใด กําหนัดดวยราคะเกาะกระแสอยูเหมือน  
แมลงมุมเกาะใยตรงกลางท่ีทําไวเอง ชนเหลาน้ันตัด 
ราคะนั้นเสีย ไมมีความอาลัย ละกามสุขไป ยอม  
ละเวนได. 
ขณะน้ัน พระบรมศาสดาผูเปนสารถีฝกนรชน ทรงทราบดิฉันวา 
มีจิตควรแลว จึงทรงแสดงมหานิทานสูตรเพื่อจะทรงแนะนําดิฉัน  
ดิฉันไดฟงสูตรอันประเสริฐนั้นแลว จึงระลึกถึงสัญญาในกาลกอน 
ได ดํารงอยูในสัญญานั้นแลว ชําระธรรมจักษุใหหมดจด ทันใดนัน้  
ดิฉันหมอบลงแทบพระบาทยุคลแหงพระเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
เพื่อประสงคจะแสดงโทษ จงึไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรง 
เห็นแจงธรรมท้ังปวง หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระองค ขาแต 
พระองคผูมีพระกรุณาเปนท่ีอยู หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระ 
องค ขาแตพระองคผูเสด็จขามสงสารแลว หมอมฉันขอถวายนมัส  
การแดพระองค ขาแตพระองคผูประทานอมตธรรม หมอมฉันขอ 
ถวายนมัสการแดพระองคหมอมฉันแลนไปแลวสูทิฏฐิอันรกชัฏหลง  
ใหลเพราะกามราคะ พระองคทรงแนะนําดวยอุบายท่ีชอบเปนผูยินด ี
แลวในธรรมท่ีทรงแนะนํา สัตวท้ังหลายเหนิหางจากการเห็นทาน  
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเชนพระองค ยอมประสบมหันตทุกขใน 
สังสารสาคร เม่ือใดหมอมฉันยังมิไดมาเฝาพระองคผูเปนสรณะแหง  
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สัตวโลก ไมเปนศัตรูแกสัตวโลก เสด็จถึงท่ีสุดแหงมรณะ มีธรรม 
เปนประโยชนอยางดี หมอมฉันขอแสดงโทษนั้น หมอมฉันมัวยนิด ี
ในรูป ระแวงวาพระองคไมทรงเกื้อกูล จึงมิไดมาเฝาพระองคผูทรง  
เกื้อกูลมาก ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ หมอมฉันขอแสดง  
โทษน้ัน คร้ังนัน้ พระองคผูทรงพระมหากรุณา มีพระกระแสเสียง 
อันไพเราะ เม่ือทรงเอาน้ําอมฤตรดดิฉัน ไดตรัสวา ดูกรพระนาง  
เขมา หยุดอยูเถิดคร้ังนั้น ดิฉันประนมนมัสการดวยเศียรเกลา 
ทําประทักษณิพระองคแลว กลับไปเฝาพระราชสวามีผูเปนนรบด ี
แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรงทรมานขาศึก นาชมอุบาย 
อยางดีนัน้ ท่ีพระองคทรงดําริแลว พระมุนเีจาผูไมมีกิเลสเหมือนปา  
หมอมฉันผูปรารถนาจะชมพระมหาวหิารเวฬวุันไดเฝาแลว ถา  
พระมหาราชจะทรงพระกรุณาโปรด หมอมฉันผูเบ่ือหนายในรูปตาม 
ท่ีพระพุทธมุนตีรัสสอน จักบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูคงท่ี  
พระองคนั้น. 
จบทุติยภาณวาร.  
คร้ังนั้น พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินพระองคนั้น ทรงประ 
นมกรอัญชลีตรัสวา ดูกรพระนองนาง พี่อนุญาตแกพระนอง 
บรรพชาจงสําเร็จแกพระนองเถิด คร้ังนั้น ดิฉันบวชมาแลวไดเจด็ 
เดือน เหน็ประทีปสวางข้ึนและดับไปมีใจสังเวช เบ่ือหนายใน 
สรรพสังขาร ฉลาดในปจจยาการขามพนจตุรโอฆะแลว ไดบรรลุ 
อรหัต เปนผูชํานาญในฤทธ์ิในทิพโสตธาตุและเจโตปริยญาณ รูชัด 
ปุพเพนวิาสญาณชําระทิพจกัษุใหบริสุทธ์ิ มีอาสวะท้ังปวงหมดส้ิน  
แลว บัดนีภ้พใหมไมมีอีก ญาณอันบริสุทธ์ิของดิฉัน ในอรรถะ   
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ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ เกดิข้ึนแลวในพระพุทธศาสนา ดิฉัน 
เปนผูฉลาดในวิสุทธิท้ังหลาย คลองแคลวในกถาวตัถุ รูจักนยัแหง  
อภิธรรม ถึงความชํานาญในศาสนา ภายหลัง พระราชสวามีผูฉลาด 
ตรัสถามปญหาละเอียดในโตรณวัตถุ ดิฉันไดวิสัชนาโดยควรแกกถา 
คร้ังนั้น พระราชาเสด็จเขาเฝาพระสุคตเจาแลว ทูลสอบถามปญหา 
เหลานั้น พระพุทธเจาทรงพยากรณเปนอยางเดียวกันกับท่ีดิฉัน  
วิสัชนาแลว พระพิชิตมารผูอุดมกวานรชน ทรงพอพระทัยใน 
คุณสมบัตินั้น จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา เปนผูเลิศ 
กวาบรรดาภิกษุณีท่ีมีปญญามาก ดิฉันเผากเิลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระเขมาภกิษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.  
จบเขมาเถริยาปทาน. 
อุบลวรรณาเถริยาปทานท่ี ๙  
วาดวยบุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถรี  
[๑๕๙] พระอุบลวรรณาภกิษุณีถึงความสําเร็จแหงฤทธ์ิ ถวายบังคมพระ  
ยุคลบาทของพระศาสดาแลวทูลวา ขาแตพระมหามุนหีมอมฉันขาม  
พนชาติ สงสารไดแลวบรรลุถึงอจลบท หมดส้ินสรรพทุกขแลว 
ขอประชุมชนผูเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และพวกชนท่ีหมอมฉัน  
ไดทําความผิดให จงอดโทษใหหมอมฉันเฉพาะพระพักตร พระ  
พิชิตมาร ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันขอกราบทูลวา เม่ือ  
หมอมฉันทองเท่ียวอยูในสงสาร ถามีความผิดพลาดขอพระองคได 
ทรงโปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด. 
พระผูมีพระภาคตรัสวา   
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ดูกรอุบลวรรณา ผูทําตามคําสอนของเราทานจงแสดงฤทธ์ิตัดความ  
สงสัยแหงบริษัทส่ีในวนันี้เถิด.  
พระอุบลวรรณาเถรีกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก มีปญญาทรงไวซ่ึงความรุงเรือง  
หมอมฉันเปนธิดาแหงพระองคมีกรรมท่ีทํายากมากมีกรรมท่ีทําแสน 
ยากทําไวแลว ขาแตพระมหาวีระผูมีจักษุหมอมฉันมีนามวาอุบล  
วรรณา เพราะมีสีกายเหมือนสีดอกอุบล เปนธิดาแหงพระองค  
ขอถวายบังคมพระบาทยุคล พระราหุลเถระและหมอมฉัน เกิดใน 
สมภพเดยีวกนัมากหลายรอยชาติ เปนผูมีฉันทจิตเสมอกัน มีความ 
เกิดรวมสมภพรวมชาติกัน ในภพนี้ซ่ึงเปนภพหลังก็มีนามเหมือน 
กันท้ังคู พระราหุลเถระผูเปนโอรส หมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา 
เปนธิดา ขาแตพระวีรเจา ขอเชิญทอดพระเนตรฤทธ์ิของหมอมฉัน 
เถิด หมอมฉันจะแสดงกําลังถวายพระศาสดา พระอุบลวรรณาเถรี  
เหยยีดมือไปวกัเอาน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ มาใสไวในฝามือเหมือน  
เด็กลงเลนน้ํามันท่ีอยูในฝามือเหยยีดฝามือไปพลิกแผนดินแลว เอา 
มาใสไวบนฝามือเหมือนเดก็หนุมฉุดปลาเคา ฉะนั้น เอาฝามือปด  
ครอบจักรวาลแลว ยังเม็ดฝนสีตางๆ ใหตกลง ณ เบ้ืองบนบอยๆ 
เอาแผนดินทําเปนครก เอาเม็ดกรวดทําเปนขาวเปลือก เอาภูเขา 
สิเนรุทําเปนสาก แลวซอมอยู เหมือนเด็กหญิงซอมขาว ฉะนั้น 
ขาแตพระองคผูมีพระจักษุหมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา เปนธิดา 
แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ มีความชํานาญในอภิญญาท้ังหลาย 
เปนผูทําตามคําสอนของพระองค จักแผลงฤทธ์ิตางๆ ถวายแด  
พระองคผูเปนนายกของโลก ประกาศนามและโคตรแลวขอถวาย  
บังคมพระยุคลบาท ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความ  
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ชํานาญในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพน ิ
วาสญาณ ชําระทิพจกัษุบริสุทธ์ิอาสวะท้ังปวงหมดส้ินแลว บัดนี ้
ภพใหมไมมีอีก หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตแิละปฏิภาณ  
กวางขวาง หมดจดตามสภาพแหงพระองค ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  
ขาแตพระมหามุนี อธิการเปนอันมาก ท่ีหมอมฉันแสดงแลวใน  
พระพิชิตมารผูประเสริฐทั้งหลายในปางกอน โดยความพินาศไปแหง 
มัจฉริยะท่ีสูรบกันเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนีผูมี 
ความเพยีรมาก ขอพระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของหมอม  
ฉัน และบุญท่ีหมอมฉันส่ังสมไวเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต 
พระมหาวีรเจาเม่ือพระองคทรงละเวนอนาจารในสถานที่ไมควรอบรม  
พระญาณ ใหแกกลาอยูชีวิตอันสูงสุดหมอมฉันสละแลว เพื่อ 
ประโยชนแกพระองคขาแตพระมหามุนี พระองคไดประทานชีวิตแก  
หมอมฉันหลายหม่ืนโกฏิกัป แมหมอมฉันก็บริจาคชีวิตของหมอมฉัน 
เพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระองคผูมีฤทธ์ิมิไดมีส่ิงอะไรเปรียบ 
ปาน มีพระวิริยะกาวหนาในกาลนั้นหมอมฉันอัศจรรยใจทุกอยาง ประ 
นมกรอัญชลีดวยเศียรกลา ไดทูลวา กรณยีกิจนีห้มอมฉันไดทําแลว 
ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ คร้ังนั้น หมอมฉันเปนนางนาคกัญญา 
มีนามวาวิมลา คณะนาคสมมติวา เปนผูดกีวาพวกนาคกญัญามหา  
นาคราชนามวามโหรคะ เล่ือมใสในพระพทุธศาสนา นิมนตพระ  
พุทธเจาพระนามวาปทุมุตระผูมีเดชมาก พรอมดวยพระสาวก  
ตกแตงมณฑปอันสําเร็จดวยรัตนะบัลลังกสําเร็จดวยรัตนะ โปรย 
ทรายรัตนะ เคร่ืองอุปโภคสําเร็จดวยรัตนะ และมรรคาก็ประดับดวย  
ธงรัตนะ ตอนรับพระสัมพุทธเจา ประโคมดวยดนตรีหลายชนิด  
พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรงแผไปดวยบริษัท ๔ ประทับ   
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นั่งบนอาสนะอันประเสริฐในภพนาคราชมโหรคะ นาคราชไดถวาย 
ขาวน้ํา และขาทนียโภชนียาหารอยางดีๆ มีคามาก แตพระผูมี 
พระภาคผูมีบริวารมาก พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนัน้ คร้ัน 
เสวยเสร็จ ทรงลางบาตรดวยดีแลว ไดทรงทํากิจคือการอนุโมทนา  
นางนาคกัญญาผูมีฤทธ์ิมาก เห็นพระสัพพญัู มีรัศมีเปลงปล่ัง มี  
ยศมาก มีจิตเล่ือมใสมีใจเคารพในพระศาสดา ในขณะนัน้ พระ  
พุทธเจาผูมีความเพียรมาก พระนามวาปทุมุตระทรงทราบวาระจิต  
ของหมอมฉันแลว ทรงแสดงภิกษณุีรูปหนึง่ดวยฤทธ์ิ ภกิษุณีนัน้  
คลองแคลว แสดงฤทธ์ิเปนอเนก หมอมฉันเกิดปติปราโมทยได 
ทูลถามพระศาสดาวา หมอมฉันไดเหน็ฤทธิ์ท้ังหลายท่ีภกิษุณรูีปนี ้
แสดงแลว ขาแตพระธีรเจา ภิกษณุีนัน้เปนผูคลองแคลวดีดวย 
ฤทธ์ิเพราะเหตุไร.  
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสตอบวา  
ภิกษณุีนัน้เปนโอรสธิดาเกิดแตปากเรา มีฤทธ์ิมาก ทําตาม  
อนุศาสนีของเรา เปนผูคลองแคลวดีดวยฤทธ์ิ. 
หมอมฉันไดสดับพระพุทธพจนแลว มีความยินดีไดทูลวา แม  
หมอมฉันก็ขอเปนผูคลองแคลวดีดวยฤทธ์ิ เหมือนภกิษณุอีงคนั้น 
ขาแตพระองคผูเปนนายก หมอมฉันเบิกบานโสมนัสมีใจอุดมถึงท่ี 
แลว ขอใหไดเปนเชนภิกษณุนีี้ในอนาคตกาล หมอมฉันตกแตง 
บัลลังกอันงามดวยแกวมณีและมณฑปอันผุดผองแลว ทูลอัญเชิญ  
พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พรอมดวยพระสงฆ ใหเสวย  
และฉัน อ่ิมหนําสําราญ ดวยขาวและน้ํา แลวไดบูชาพระพุทธเจา  
ดวยดอกอุบลอันเปนดอกไมอยางดี ท่ีพวกนาคเรียกกันในสมัยนัน้  
วาดอกอรุณ โดยต้ังความปรารถนาวา ขอใหสีตัวของเราจงเปน   
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เชนกับสีดอกอุบลนี้ ดวยบุญกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้นและดวยการตั้ง  
เจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนษุยแลวไดไปสูสวรรคช้ัน 
ดาวดึงส จุตจิากน้ันแลวมาเกดิในมนษุย ไดถวายบิณฑบาต พรอม  
ดวยดอกอุบลเปนอันมากแกพระสยัมภู ในกัปท่ี ๙๑ แตภทัรกัปนี้  
พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี มีพระเนตรงาม มีพระญาณจักษุใน 
ธรรม เสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้นหมอมฉันเปนธิดาของเศรษฐีใน  
เมืองพาราณสีอันอุดม ไดนมินตพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนนายก  
ของโลก พรอมดวยพระสงฆ ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจา 
นั้นดวยดอกอุบลเปนอันมากแลว ไดปรารถนาใหมีผิวพรรณงาม  
เหมือนดอกอุบล ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปะ  
ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มีบริวารยศมากประเสริฐกวาพวก  
บัณฑิต เสดจ็อุบัติข้ึนแลว คร้ันนั้น พระเจากาสีพระนามวากิกี  
ในเมืองพาราณสี อันอุดมเปนอิสระกวาชนท้ังหลาย เปนอุปฏฐาก 
ของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ หมอมฉันเปนธิดาคนท่ี  
สองของทาวเธอ มีนามปรากฏวาสมณคุตตา ไดฟงพระธรรมของ 
พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิไดทรง 
อนุญาตใหพวกหมอมฉัน เม่ือตองอยูในอาคารสถาน ในครั้งนั้น  
พวกหมอมฉันผูเปนราชกัญญา ตั้งอยูในความสุขมิไดเกยีจคราน  
ประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารีอยูสองหม่ืนป ราชธิดาท้ัง ๗  
พระองค คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภกิขุณี ๑ นาง 
ภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสี 
เปนท่ี ๗ เปนผูยินดีพอใจในการบํารุงพระพุทธเจา ไดมาเปน  
หมอมฉัน เปนพระเขมาเถริผูมีปญญา เปนพระปฏาจาราเถรี เปน 
พระกิสาโคตมี เปนพราธรรมทินนาเถรีและเปนวิสาขาอุบาสิกาคน  
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ท่ี ๗ ดวยบุญกรรมท่ีทําไวดนีั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว 
หมอมฉันละรางกายมนษุยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงสจุติจาก  
นั้นแลวมาเกิดในสกุลใหญในพวกมนุษย ไดถวายผาอยางดีมีสี  
เหลือง เนื้อเกล้ียง แกพระอรหันตองคหนึง่เคล่ือนจากอัตภาพ 
นั้นแลว ไปเกดิในสกุลพราหมณในเมืองอริฏฐะ เปนธิดาของ  
พราหมณช่ือติริฏิวัจฉะ มีช่ือวาอุมมาทันตีมีรูปงามเปนท่ีจูงใจให  
ยินดี เคล่ือนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกดิในสกุลหนึ่งซ่ึงไมมีความ 
ในชนบท เปนผูขวนขวายเฝาไรขาวสาลี ในคร้ังนั้น หมอมฉัน  
ไดเหน็พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ไดถวายขาวตอกหารอยดอกกบั  
ดอกปทุม ปรารถนาใหมีบุตร ๕๐๐ คน เม่ือมีบุตรเทานั้นแลว  
ไดถวายน้ําผ้ึงแกพระปจเจกพุทธเจา เคล่ือนจากอัตภาพนั้นแลว ได  
เกิดในปาท่ีมีสระบัว ไดเปนพระมเหสีของพระเจากาสีเปนท่ีทรง 
สักการะโปรดปาน มีพระราชโอรสครบ ๕๐๐ องค เม่ือพระราชบุตร  
เหลานั้นทรงเจริญวัยแลวไปทรงเลนน้ํา ทรงเห็นดอกบัวเขาแลว 
ตางก็นํามาเฉพาะองคละดอก หมอมฉันนัน้ไมมีดอกบัว เพราะ 
พระราชบุตรเหลานั้นเก็บเสีย ก็มีความโศก เคล่ือนจากอัตภาพนัน้ 
แลว ไปเกิดในหมูบานขางภเูขาอิสิคิลิ เม่ือพวกบุตรของหมอมฉัน 
รูธรรมของพระปจเจกของพระพุทธเจาแลว นํายาคูไปถวาย บุตร  
๘ คน ไดบวชเปนพระปจเจกพุทธเจา ไปสูบานเพื่อภกิษา ใน  
ขณะน้ัน หมอมฉันเห็นเขาแลวระลึกได มีขีรธาราพลานออกเพราะ  
ความรักบุตร หมอมฉันมีความเล่ือมใส ไดถวายยาคูดวยมือของ 
ตนแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น หมอมฉันจุติจากอัตภาพนัน้แลว  
ไปเกิดในนันทวันในภพดาวดึงส ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉัน 
ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญไดเสวยสุขและทุกขและบริจาคชีวิต  
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เพื่อประโยชนแกพราหมณ หมอมฉันมีทุกขก็มาก มีสมบัติ  
ก็มากดังท่ีกราบทูลมาน้ี ในภพหลังสุดท่ีถึงแลวนี้ หมอมฉัน  
เกิดในสกุลเศรษฐีทรัพยมากประกอบดวยสุขสมบัติ มีความรุงเรือง 
ดวยรัตนะตางๆ ม่ังค่ังดวยกามสุขท้ังปวงในพระนครสาวัตถีเปนผูท่ี  
ประชุมชนสักการะบูชานับถือยําเกรง ประกอบดวยรูปสมบัติ อัน  
พหุชนในสกุลท้ังหลายสักการะและปรารถนาอยางยิ่ง เพราะรูปสิริ 
และโภคสมบัติ พวกเศรษฐีบุตรหลายรอยตางมุงหมายกนั หมอมฉัน 
ละเรือนออกบวช ยังไมถึงกึ่งเดือนก็ไดบรรลุจตุสัจจธรรม หมอมฉัน 
นิรมิตรถเปนส่ีเหล่ียมจตุรัสดวยฤทธ์ิแลว ขอถวายบังคมพระ  
ยุคลบาทของพระพุทธเจาผูเปนพระโลกนาถมีพระสิริ.  
มารกลาวกะหมอมฉันวา 
ทานเขามาสูกอไมท่ีมีดอกแยมบานดี ยืนอยูโคนตนรังผูเดียว 
มิไดมีใครเปนเพื่อน ทานผูโงเขลาทานไมกลัวพวกนกัเลงหรือ. 
หมอมฉันกลาววา  
พวกนักเลงต้ังแสนคนมาในที่นี้เหมือนกับทาน ก็ไมทําใหขนของ  
เราหวั่นไหว ดกูรมาร ทานผูเดียวจักทําอะไรเราได. 
เรานี้จักหายไปเสีย หรือวาเขาไปในทองทาน ทานจักไมเห็นเราแม  
ยืนอยูท่ีระหวางค้ิวทาน เรามีความชํานาญในจิตเจริญอิทธิบาทดีแลว 
พนจากสรรพกิเลสเคร่ืองผูกท้ังปวงแลวดูกรมารผูมีอายุ เรามิไดกลัว  
ทาน กามทั้งหลายเปรียบดวยหอกและหลาว แมขันธท้ังหลายก็  
คลายกองไฟ ทานกลาวถึงความยินดีในกาม บัดนี้ เราไมมีความ  
ยินดใีนกาม ความเพลินในอารมณท้ังปวง เรากําจัดแลว กองมืดเรา 
ทําลายแลว ดกูรมารผูลามก ทานจงรูอยางนี้ ทานจงหายไปเถิด 
พระพิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น  
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จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะในหมูบริษัทวา อุบลวรรณา 
ภิกษณุีเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีท่ีมีฤทธ์ิ ดฉัินบํารุงพระบรมศาสดา 
แลว ทําพระพทุธศาสนาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนกัลงแลว  
ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาทีน่าํไปสูภพหมดแลว ดิฉัน 
บรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีส้ินสังโยชนท้ังปวง ท่ีกุลบุตร 
ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้นแลว พวกทายกนอมเขา 
มาซ่ึงจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชปจจัย โดยขณะหนึ่งมาก 
หลายพัน. 
ทราบวา ทานพระอุบลวรรณาภกิษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบอุบลวรรณาเถริยาปทาน.  
ปฏาจาราเถริยาปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยบุพจริยาของพระปฏาจาราเถรี  
[๑๖๐] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูนายกของโลกพระนาม 
วาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลวคร้ังนั้น ดิฉัน 
เกิดในตระกูลเศรษฐี อันมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ ในเมือง  
หงสวดี เปนผูเพียบพรอมดวยความสุขเปนอันมาก ดิฉันเขาไปเฝา  
พระมหาวีรเจาพระองคนั้นแลวไดฟงพระธรรมเทศนา มีความเล่ือม  
ใสอันเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้นไดถึงพระองคเปนสรณะ คร้ัง 
นั้น พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญภิกษุณอีงคหนึ่ง ผูมีความละอาย  
คงท่ีคลองแคลวในกิจท่ีควรและกิจท่ีไมควร วาเปนผูเลิศกวาภกิษณุี  
ท้ังหลายฝายทรงวินัย ดิฉันมีจิตยินดีปรารถนาตําแหนงนัน้ จึงนิมนต 
พระทศพลผูเปนนายกพรอมดวยพระสงฆใหเสวยและฉันตลอด   
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สัปดาหหนึ่ง ถวายบาตรและจีวรแลวซบศีรษะลงแทบพระบาท 
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระธีรมุนีผูนายกของโลก ภิกษณุีองคใด  
พระองคทรงสรรเสริญในตําแหนงอันประเสริฐกวาภกิษณุีสงฆนี้ ถา 
ตําแหนงน้ันมะสําเร็จแกหมอมฉัน หมอมฉันจักเปนเชนภิกษณุี  
องคนั้น คร้ังนัน้ พระศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา นางผูเจริญ อยาง 
กลัวเลย จงเบาใจเถิด ทานจักไดตําแหนงนัน้ตามใจปรารถนาใน  
อนาคตกาล ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม 
มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทาน  
ผูเจริญนี้ จักไดเปนภกิษณุีธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
เปนโอรสอันธรรมนิรมิต เปนสาวกิาของพระศาสดา มีนามวา 
ปฏาจารา คร้ังนั้น ดิฉันยินดมีีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ 
พุทธเจาผูเปนนายกของโลกกับพระสงฆจนตลอดชีวิต ดวย  
กุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉัน 
ละรางกายมนษุยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงสในภัทรกปันี้ พระ  
พุทธเจาพระนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุ แหงพราหมณ มีบริวาร  
ยศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสดจ็อุบัติข้ึนแลว คร้ังน้ัน พระเจา 
กาสีพระนามวากิกีผูเปนใหญกวานรชน ในพระนครพาราณสีอันอุดม  
ทรงเปนอุปฏฐากของพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปน  
พระธิดาคนท่ีสามของทาวเธอมีนามปรากฏวาภิกษุณี ไดฟงธรรมของ  
พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา ... ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไว  
แลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไวดิฉันละรางกายมนุษยแลวได 
ไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลัง บัดน้ี ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี  
ท่ีม่ังค่ังเจริญ มีทรัพยมากในพระนครสาวัตถี เม่ือใด ดฉัินเจริญวยั  
เปนสาวตกอยูในอํานาจวิตก พบบุรุษชาวชนบทผูหนึ่งแลวไดไป  
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กับเขา ดิฉันคลอดบุตรคนหนึ่ง มีทองบุตรคนท่ีสอง เม่ือนั้น 
ดิฉันปรารถนาวา จะไปเยี่ยมมารดาบิดา คร้ังนั้น ดิฉันมิไดบอกสามี  
เม่ือสามีของดิฉันเขาไปปา ดฉัินคนเดยีวออกจากเรือน จะไปยัง 
พระนครสาวตัถีอันอุดม ภายหลังสามีของดิฉันมาตามทันท่ีหนทาง 
เวลานั้น ลมกรรมชวาตอันทําใหเจ็บปวดเหลือทนเกดิข้ึนแกดิฉัน  
ท้ังมหาเมฆก็เกิดข้ึนในเวลาท่ีดิฉันจะคลอด สามีไปหาท่ีกําบังก็ถูกงู 
กัดตาย เวลานัน้ดิฉันมีทุกขท่ีจะคลอด หมดท่ีพึ่ง เปนคนกําพรา 
เดินไปเห็นแมน้ํานอยแหงหนึ่ง ซ่ึงมีน้ําเต็มเปนท่ีอยูแหงสัตวน้ํา 
อุมบุตรนอยขามไป ท่ีฝงขางโนนคนเดยีว ใหบุตรนอยดืม่นมแลว  
ประสงคจะใหบุตรคนใหญขาม จึงกลับมา เหยีย่วตัวหนึ่ง เฉ่ียว  
บุตรนอยท่ีรองจาไปเสียแลว บุตรคนใหญก็ถูกกระแสน้าํพัดไป  
ดิฉันนั้นมากไปดวยความโศกเดินไปยังพระนครสาวัตถี ไดยินขาววา  
มารดาบิดาและพ่ีชายของตนตายเสียแลว เวลานั้น ดิฉันแนนไป  
ดวยความโศกเปยมไปดวยความโศกมาก ไดกลาววา บุตรสองคน  
ตายเสียแลว สามีของเราก็ตายเสียในปา มารดาบิดาและพ่ีชาย  
ของเรา ก็ถูกเผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน คร้ังนัน้ ดิฉันท้ังซูบผอม  
ท้ังผิวเหลือง ไมมีท่ีพึ่ง ตรอมใจทุกวัน เม่ือเดินไปขางนี้ขางนั้นได  
เห็นพระผูมีพระภาค ผูเปนสารถีฝกนรชน ขณะนั้น พระศาสดา  
ไดตรัสกะดิฉันวา ทานอยาโศรกเศราถึงบุตรเลยจงเบาใจเถิด จง  
แสวงหาตนของทานเถิดเดือดรอนไปไมมีประโยชนอะไรเลย บุตร  
ธิดา ญาติและพวกพองไมปองกันคนผูถึงท่ีตายไดเลย ความปอง 
กันไมมีในญาติท้ังหลาย ดิฉันไดฟงพระพทุธพจนนั้นแลว ไดบรรลุ 
ถึงปฐมผล บวชแลวไมนานก็ไดบรรลุอรหัตผล เปนผูมีความ  
ชํานาญในฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ รูปรจิตตวิชา เปนผูปฏิบัติตามคํา   
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สอนของพระพุทธเจารูปุพพนิวาสญาณชําระทิพยจักษใุหบริสุทธ์ิ ทํา 
อาสวะท้ังปวงใหส้ินไปแลว เปนผูบริสุทธ์ิหมดมลทินดวยดี ในกาล 
นั้น ดิฉันศึกษาพระวนิัยท้ังปวงในสํานกัพระบรมศาสดา ผูทรง  
เห็นธรรมท้ังปวงและกลาวพระวินยัท้ังมวลกวางขวางไดตามจริง  
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัตนิั้น จึงทรงต้ังดิฉันไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะวาปฏาจาราภิกษณุีผูเดยีวเลิศกวาพวกภิกษณุีฝายท่ี  
ทรงพระวินยั ...  
ทราบวา ทานพระปฏาจาราภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
จบปฏาจาราเถริยาปทาน.  
๑. เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน ๒. สลฬปุพพกิาเถริยาปทาน ๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน 
๔. เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน ๕. ปญจะทีปทายิกาเถริยาปทาน ๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน 
๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน ๘. เขมาเถริยาปทาน ๙. อุบลวรรณเถริยาปทาน 
๑๐. ปฏาจาราเถริยาปทาน ในวรรคนี้บัณฑิคํานวณคาถาได ๕๐๙ คาถา.  
จบเอกุโปสถวรรคท่ี ๒. 
----------------  
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กุณฑลเกสวรรคท่ี ๓  
กุณฑลเกสีเถริยาปทานท่ี ๑  
วาดวยบุพจริยาของพระกุณฑลเกสีเถรี  
[๑๖๑] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร พระนามวาปทุมมุตระ 
ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติข้ึนแลว  
คร้ังนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีอันมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ  
ในเมืองหงสวดี เปนผูเพรียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉันเขา 
ไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้นแลว ไดฟงธรรมอันอุดม มีความ  
เล่ือมใสเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะ 
คร้ังนั้น พระพิชิตมารผูเปนนายกพระนามวาปทุมุตระ ทรงประกอบ  
ดวยพระมหากรุณา ทรงต้ังภกิษุณีองคหนึ่ง ผูมีปญญาดีวา เปนผู  
เลิศกวาภิกษณุท้ัีงหลาย ฝายขิปปาภิญญา ดฉัินไดฟงพระพุทธพจน  
นั้นแลวมีความพอใจ ถวายทานแดพระพทุธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง  
ใหญแลว ซบเศียรลงแทบพระบาท ปรารถนาตําแหนงน้ัน พระ  
มหาวีรเจาทรงอนุโมทนาตรัสวา นางผูเจริญ ตําแหนงใดทาน 
ปรารถนาแลว ตําแหนงน้ันท้ังหมดจกัสําเร็จแกทาน ทานจงเปน  
ผูมีสุขเย็นใจเถิด ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนาม  
วาโคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนใน  
โลก ทานผูเจริญนี้จักไดเปนภิกษณุีธรรมทายาทของพระศาสดาพระ  
องคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวิกาของพระศาสดา  
ช่ือวาภัททากณุฑลเกสาดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนัน้ และดวย 
การตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนษุยแลว ไดไปสูสวรรคช้ัน  
ดาวดึงสจุตจิากภพนั้นแลวไปสูช้ันยามา จตุิจากนัน้แลวไดไปสูช้ัน 
ดุสิต จุติจากนัน้แลวไปสูช้ันนิมมานรดี จุตจิากนั้นแลวไปสูช้ัน 
ปรนิมมิตวสวสัดี ดวยอํานาจกุศลกรรมนัน้ ดิฉันเกิดในภพใดๆ 
ก็ไดครองตําแหนงราชมเหสีในภพนั้นๆ จตุิจากปรนิมมิตวสวัสดีแลว  
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ไดครองตําแหนงพระมเหสีแหงพระเจาจักรพรรดิ และพระราชาท่ี 
เปนเอกราชในหมูมนุษยดิฉันไดเสวยราชสมบัติในเทวดาและมนษุย  
เจริญดวยความสุขทุกๆ ภพ ทองเท่ียวไปในกัปเปนอเนก ในภัทรกัป  
นี้ พระพุทธเจาพระนามวา กสัสป ผูเปนพงศพันธุ แหงพราหมณ 
มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสดจ็อุบัติข้ึนแลวคร้ังนั้น 
พระเจากาสีพระนามวากิกี เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณาสี  
อันอุดม เปนอุปฏฐาก พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉัน  
เปนพระธิดาคนท่ี ๔ ของทาวเธอมีนามปรากฏวาภกิขุทาสีไดฟง  
ธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา ... ดวยกศุลกรรม  
ท่ีทําไวแลวนัน้และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนษุย  
แลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดงึส ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดใน 
สกุลเศรษฐีท่ีมีความเจริญ ในพระนครราชคฤหอันอุดมเม่ือดํารงอยู 
ในความเปนสาว ไดเห็นราชบุรุษนําโจรไปเพ่ือจะฆา มีความรัก 
ในโจรคนนัน้ บิดาของดิฉันปลดเปล้ืองโจรนั้นใหหลุดพน  
จากการฆาดวยทรัพยพนัหนึง่ รูจักใจดิฉันแลว ยกดิฉัน  
ใหกับโจรนั้น ดิฉันรักใครเอ็นดูเกื้อกูลแกโจรนั้นมาก แต  
โจรนั้นพาดิฉันผูชวยขนเคร่ืองบวงสรวงไปท่ีภูเขามีเหวเปนท่ีท้ิงโจร 
คิดจะฆาดิฉัน ดวยความโลภในเคร่ืองประดับของดิฉัน เวลานั้นดิฉัน 
จะรักษาชีวิตของตัวไว จึงประนมมือไหวโจรผูเปนศัตรูเปนอยางดี  
แลวกลาววา นายผูเจริญ สรอยทองคํา แกวมุกดา และแกวไพฑูรย 
เปนอันมากท้ังหมดนี้ นายเอาไปเถิด และจงประกาศวาฉันเปน   
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ทาสีเถิด แนะนางงาม จงตายเสียเถิด อยามัวรําพันนกัเลย เรามุง 
จะฆานางผูมาถึงปาแลว ตั้งแตฉันระลึกถึงตัวได ถึงความเปนผูรูชัด  
แลว ฉันไมรูจกับุรุษอ่ืนวาเปนท่ีรักยิ่งกวานาย มาเถิด ฉันจักขอ 
กอดนาย ทําประทักษณิแลวจะไหวนาย เพราะนายกับดิฉันจะไมได 
รวมกันตอไป ในท่ีทุกแหงใชวาบุรุษเทานัน้จะเปนบัณฑติ ถึงสตรี 
ก็เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาดในท่ีนั้นๆ และในท่ีทุกแหง ใชวาบุรุษ 
เทานั้นจะเปนบัณฑิตคิดความไดวองไว ใชวาบุรุษจะคิดเหมาะสม 
ในเร่ืองเดยีวเร็วพลัน ดิฉันฆาศัตรูไดในครัง้นั้น ก็เพราะเน่ืองดวย  
ปญญาเต็มอยูในจิต ผูใดไมรูจักเร่ืองท่ีเกดิข้ึนเร็วไว ผูนั้นมีปญญา  
เขลา ยอมถูกเขาฆา เหมือนโจรท่ีถูกฆาท่ีเหว ฉะนั้น ผูใด รูจัก  
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดวองไว ผูนั้นก็พนจากพวกศัตรู เหมือนดฉัินพนจาก 
โจรที่เปนศัตรูในครั้งนั้น ฉะนั้น เม่ือดิฉันผลักศัตรูใหตกไปในเหว  
แลว เขาไปบวชในสํานักพวกปริพาชกท่ีครองผาขาว คร้ังนั้น พวก 
ปริพาชกเอาแหนบถอนผมดฉัินหมดแลว ใหบวชแลวบอกลัทธิให  
เนืองๆ ดิฉันเรียนลัทธินั้นแลว นั่งคิดลัทธินัน้อยูผูเดยีววา คณะ 
ปริพาชกเปนดงัวาสุนัขทํากะเราซ่ึงเปนมนษุย ถือเอากิ่งหวาท่ีหัก 
แลวปกไว ณ ท่ีใกลเราแลวก็หลีกไป ดิฉันเห็นแลวไดนิมิต ท่ีตั้ง  
อยูเหมือนเปนหมูหนอน ดิฉันลุกจากท่ีนั้นแลว มีความสลดใจ  
มาถามพวกปริพาชก ท่ีมีลัทธิรวมกัน พวกนัน้บอกวา พวกภิกษ ุ
ศากยบุตรยอมรูเร่ืองนั้น ดิฉันเขาไปหาพุทธสาวกแลวถามเร่ืองนั้น 
พุทธสาวกเหลานั้นพาดิฉันไปในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระ 
องคผูเปนนายกของโลก ทรงแสดงธรรมแกดิฉันวา ขันธอายตนะ 
และธาตุท้ังหลาย ไมงาม ไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดิฉัน 
ไดฟงธรรมของพระองคแลว ยังธรรมจักษุใหหมดจดวิเศษ รู  
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สัทธรรมแลว ไดทูลขอบรรพชาอุปสมบท คร้ังนั้น พระพุทธเจา  
อันดิฉันทูลขอแลว ไดตรัสวา มาเถิด นางผูเจริญ ดิฉันอุปสมบท 
แลว ไดเห็นน้าํนอยหนึ่ง รูจกัสังขาร อันมีความเกิดและความดับ  
ดวยน้ําลางเทา คิดเห็นวา สังขารท้ังปวงยอมเปนอยางนัน้ ลําดับนั้น  
จิตของดิฉันพนแลวเพราะไมถือม่ันโดยประการท้ังปวง คร้ังนั้น  
พระพิชิตมารทรงต้ังดิฉันวาเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีท้ังหลายฝาย  
ขิปปาภิญญา ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ 
ผูวารจิตผูอ่ืน เปนผูทําตามสัตถุศาสน รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระ  
ทิพจักษุบริสุทธ์ิ ยังอาสวะท้ังปวงใหส้ินไป เปนผูบริสุทธ์ิ หมด  
มลทินดวยดี ดฉัินบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
เสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ดิฉันบรรลุถึงประโยชน คือ 
ธรรมเปนท่ีส้ินสังโยชน ท่ีกลุบุตรท้ังหลาย ออกบวชเปนบรรพชิต 
ตองการนั้นแลว ญาณของดิฉัน ในอรรถะ ธรรมะ นิรุติ และ 
ปฏิภาณไพบูลย หมดจด เพราะอํานวยพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระภัททากุณฑลเกสีภิกษุณ ีไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะนี้แล.  
จบกุณฑลเกสีเถริยาปทาน.  
กิสาโคตมีเถริยาปทานท่ี ๒  
วาดวยบุพจริยาของพระกิสาโคตมีเถรี  
[๑๖๒] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวา ปทุมุตระ  
ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เปนนายกของโลกเสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ัง 
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครหงสวดี เขาไปเฝาพระพุทธเจา  
ผูประเสริฐกวานรชนพระองคนั้นแลว ถึงพระองคเปนสรณะ ไดฟง  
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ธรรมของพระองคซ่ึงประกอบดวยสัจจะ ๔ ไพเราะจับใจอยางยิ่ง 
นํามาซ่ึงสันติสุขแหงจิต คร้ังนั้น พระธีรเจาผูอุดมกวาบุรุษ เม่ือทรง  
ตั้งภิกษุณีองคหนึ่งผูทรงจีวรเศราหมอง ทรงสรรเสริญในตําแหนง 
เอตทัคคะ ดิฉันไดฟงคุณของภิกษณุแีลว เกิดปติมาก ทําสักการะ  
แดพระพุทธเจาตามความสามารถ ตามกําลัง หมอบลงใกลพระธีรมุนี  
แลว ปรารถนาตําแหนงน้ัน คร้ังนั้น พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของ 
โลก ทรงอนุโมทนาเพ่ือการไดตําแหนงวา ในกัปท่ีหนึ่งแสนแต 
กัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจา 
โอกกากราชจกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานผูเจริญจักเปนธรรมทายาท  
ของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต เปนสาวิกา  
ของพระศาสดา มีนามช่ือวากิสาโคตมี คร้ังนั้น ดิฉันไดฟงพระพุทธ 
พจนนัน้แลว มีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ  
พิชิตมารผูนําช้ันพิเศษ ดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต ดวย  
กุศลกรรมท่ีทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละ  
รางกายมนษุยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดงึส ในภัทรกัปนี้ พระ 
พุทธเจาพระนามวา กัสสป ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณมียศมาก  
ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น พระเจากาสี  
พระนามวากิก ีเปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสี อันอุดม  
เปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปน  
พระธิดาองคท่ี ๕ ของทาวเธอ มีนามปรากฏวาธรรมา ไดฟงธรรมของ 
พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิไดทรง 
อนุญาตใหพวกเรา เม่ือตองอยูในอาคารสถาน คร้ังนั้น พวกเรา  
ผูเปนราชกัญญาต้ังอยูในความสุข มิไดเกียจคราน ประพฤติ  
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พรหมจรรยตั้งแตเปนกมุารีอยูสองหม่ืนป พระราชธิดาท้ัง ๗ พระ 
องค คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทา 
สิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสีเปนท่ี ๗ 
เปนผูยินดีพอใจในการบํารุงพระพุทธเจา ไดมาเปนพระเขมาเถรี 
พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสีเถรี ดิฉัน 
พระธรรมทินนาเถรี และวิสาขาอุบาสิกาเปนท่ี ๗ ดวยกุศลกรรม 
ท่ีทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนษุย 
แลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดงึส ในภพหลังคร้ังนี้ ดิฉันเกดิใน 
สกุลเศรษฐีท่ีตกยาก จนทรัพย เปนวงศต่ํา ไปสูสกุลท่ีมีทรัพย 
พวกเลสชนก็รับรองแสดงวาดิฉันจนทรัพย เม่ือดิฉันคลอดบุตรแลว  
ก็เปนท่ีเอ็นดูแหงชนท้ังปวง กุมารซ่ึงเปนบุตรออนนั้นดํารงอยูใน 
ความสุข เปนท่ีรักใครของดิฉันเหมือนวาชีวิตของตน ไดถึงอํานาจ  
ยมราชเสียแลว ดิฉันอัดอ้ันดวยความโศกเศรา มีหนาเศราตลอดวัน  
มีตาชุมดวยน้ําตา เปนคนมีหนารองไห อุมศพลูกท่ีตายพูดเพอไป 
คร้ังนั้น บุรุษผูหนึ่งเหน็เขาแลว พาเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปน 
หมอดีเลิศอุดม ดิฉันไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค 
ไดโปรดปรานประทานยาท่ีแกบุตรใหกลับเปนเถิด พระพิชิตมารผู  
ฉลาดในอุบายแนะนํารับส่ังวาในเรือนใดไมมีคนตาย ทานจงไปหา 
เมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนนั้นมา คร้ังนั้น ดิฉันเท่ียวไปหาจนท่ัว  
เมืองสาวัตถีไมไดเมล็ดพนัธุผักกาดแตเรือนท่ีไมมีคนตายไหนๆ 
เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงกลับไดสติท้ิงศพเสีย แลวเขาไปเฝาพระ  
พุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระบรมศาสดาผูมีพระกระแสเสียง  
อันไพเราะ ทอดพระเนตรเห็นดิฉันแตท่ีไกลแลวตรัสวา ก็ความ 
เปนอยูเพียงวนัเดียวของบุคคลผูพิจารณาเห็นความเกิดและความ  
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เส่ือมไป ประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของบุคคลผูมิได  
พิจารณาเห็นความเกดิข้ึนและความเส่ือมไป 
อนิจจาธรรมน้ี ไมใชธรรมเฉพาะบาน ไมใชธรรม 
เฉพาะนิคม ไมใชธรรมเฉพาะสกุลเดียว เปนธรรมของ 
โลกท้ังปวงพรอมท้ังเทวโลก. 
ดิฉันนั้น ไดสดับคาถาเหลานี้แลว ยังธรรมจักษใุหหมดจดวิเศษ  
เม่ือรูสัทธรรมแลวไดออกบวช แมเม่ือบวชแลวอยางนั้น ประกอบ 
ความเพยีรในพุทธศาสนา ไมชานานก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉันเปน  
ผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ และทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอ่ืน และ 
ทิพจักษุบริสุทธ์ิ ยังอาสวะท้ังปวงใหส้ินไปแลว เปนผูบริสุทธ์ิ  
หมดมลทินดวยดี ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา  
เสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพข้ึน  
แลว ดิฉันบรรลุประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีส้ินสังโยชนท้ังปวง 
ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้นแลว ญาณของ  
ดิฉันในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ ไพบูลย หมดจดเพราะ  
อํานาจพระพทุธเจาผูประเสริฐสุด ดิฉันนําผามาจากกองหยากเยื่อ 
ปาชาและถนนเอามาทําเปนผาสังฆาฏิ ทรงจีวรอันเศราหมอง พระ 
พิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณบัติ คือ การทรง 
จีวรอันเศราหมองน้ัน จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ ใน  
บริษัทท้ังหลาย ดิฉันเผากเิลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉัน 
ทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระกิสาโคตมีภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล. 
จบกิสาโคตมีเถริยาปทาน.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 236 
ธรรมทินนาเถริยาปทานท่ี ๓  
วาดวยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถรี  
[๑๖๓] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ัง 
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองหงสวดีรับจางทําการงานของคน 
อ่ืน เปนผูมีปญญาสํารวมอยูในศีลพระเถระนามวาสุชาตะอัครสาวก 
ของพระพุทธเจา พระนามวาปทุมุตระ ออกจากวหิารไปเพื่อ  
บิณฑบาตเวลานั้น ดิฉันเอาหมอไปตักน้ํา เห็นทานแลวเล่ือมใสได 
ถวายขนมดวยมือของตน ทานรับแลวนั่งฉัน ณ ท่ีนัน้แหละ ดิฉัน 
นิมนตทานไปสูเรือนไดถวายโภชนะแกทาน ตอมา นายของดิฉัน  
ทราบเขาแลวมีความยินดี ไดแตงดิฉันใหเปนลูกสะใภของทาน 
ดิฉันไปกับแมผัว ไดถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา คร้ังน้ัน พระ  
บรมศาสดาทรงประกาศต้ังภกิษุณีองคหนึ่งผูเปนธรรมกถึก ใน  
ตําแหนงเอตทัคคะ ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว มีความยินด ี
นิมนตพระสุคตเจาพรอมดวยพระสงฆถวายมหาทานแลว ปรารถนา  
ตําแหนงน้ัน ในทันใดนั้น พระสุคตเจาผูมีพระกระแสเสียงไพเราะ  
ไดตรัสกะดิฉันวาทานยินดบํีารุงเรา อังคาสเรากับสาวกสงฆ ขวน 
ขวายในการฟงสัทธรรม มีใจเจริญดวยคุณ ทานผูเจริญ ทานยินดี  
เถิด ทานจะไดตําแหนงนั้นอันเปนผลแหงความปรารถนา ในกัป  
ท่ีหนึ่งแสนแตกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวาโคตม ซ่ึงมีสมภพใน 
วงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานผูเจริญจักได  
เปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม  
นิรมิตเปนสาวกิาของพระศาสดา มีช่ือวา ธรรมทินนา ดิฉันไดฟง  
พระพุทธพจนนั้นแลวมีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุง   
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พระมหามุนีผูเปนนายกช้ันพเิศษ ดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต 
ดวยกุศลกรรมท่ีทําไวแลวนัน้ และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉัน  
ละรางกายมนษุยแลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระ  
พุทธเจาพระนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มียศมาก  
ประเสริฐกวาบัณฑิตท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น พระเจา  
กาสีพระนามวากิกี ผูเปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม  
ทรงเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปน 
พระธิดาคนท่ีหกของทาวเธอ มีนามปรากฏวาสุธรรมา ไดฟงธรรม 
ของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิได 
ทรงอนุญาตใหพวกเรา เม่ืออยูในอาคารสถาน คร้ังนั้น พวกเรา 
ผูเปนราชกัญญาต้ังอยูในความสุข มิไดเกียจครานประพฤติพรหม 
จรรยตั้งแตเปนกุมารีอยูสองหม่ืนป.  
จบภาณวารท่ี ๓ 
ราชธิดาท้ัง ๗ พระองค คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ 
นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑  
และนางสังฆทาสีเปนท่ี ๗ เปนผูยินดพีอใจบํารุงพระพุทธเจาไดมา  
เปนพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณ  
ฑลเกสีเถรี เปนพระกิสาโคตมีเถรี และดิฉันเปนวิสาขาอุบาสิกา 
คนท่ี ๗ ดวยกศุลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานง  
ไว ดิฉันละรางกายมนษุยแลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพ  
หลังคร้ังนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี มีความเจริญม่ันค่ังดวยกามสุข 
ท้ังปวง ในพระนครราชคฤหอันอุดม เม่ือดิฉันประกอบดวยรูป 
สมบัติตั้งอยูในปฐมวยั ไปสูสกุลอ่ืน เพรียบพรอมดวยความสุข  
สามีของดิฉัน เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนสรณะแหงสัตวโลก ฟง   
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ธรรมเทศนา แลวไดบรรลุอนาคามิผล เปนผูมีปญญาดี คร้ังนั้น 
ดิฉันไดรับอนญุาตจากสามีนั้นแลว ออกบวชไมชานานก็ไดบรรลุ 
อรหัตผล อุบาสกนั้นเขาไปหาดิฉัน แลวถามปญหาท่ีลึกซ้ึงสุขุมมาก 
ดิฉันแกปญหาท้ังหมดนัน้ได พระพิชิตทรงมารทรงพอพระทัยใน  
คุณสมบัตินั้นจึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ ดวยพระดํารัส  
วาเรามิไดเห็นภิกษณุีรูปอ่ืน ผูเปนธรรมกถึกเหมือนธรรมทินนา 
ภิกษณุีนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงทรงจําภิกษณุีธรรม  
ทินนาผูมีปญญาไวอยางนี้เถิด ดิฉันอันพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะห 
แลว ช่ือวาเปนบัณฑิตอยางนี ้ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ทํากิจ  
พระพุทธศาสนาเสร็จแลวปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาอัน  
นําไปสูภพข้ึนไดแลว บรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีส้ิน  
สังโยชนท้ังปวง ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิต ตองการ  
นั้นแลว ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ และในทิพโสตธาตุ  
รูวาระจิตของผูอ่ืน เปนผูทําตามสัตถุศาสน ดิฉันรูปุพเพนิวาส  
ญาณและทิพจกัษุ อันหมดจดวิเศษยังอาสวะทั้งปวงใหส้ินไปแลว 
เปนผูบริสุทธ์ิหมดมลทินดวยดี ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระธรรมทินนาภิกษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบธรรมทินนาเถริยาปทาน.  
สกุลาเถริยาปทานท่ี ๔  
วาดวยบุพจริยาของพระสกุลาเถรี  
[๑๖๔] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลว  
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พระองคเปนบุรุษอาชาไนย ประเสริฐกวาบัณฑิตท้ังหลาย ทรง 
ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขเพื่อประโยชน แกสัตวท้ังปวงใน 
โลกกับท้ังเทวโลก เปนผูถึงซ่ึงยศอันเลิศ ทรงสิริ ทรงมีเกียรติคุณ 
ฟุงเฟอง อันชาวโลกท้ังปวงบูชาแลว มีพระคุณปรากฏไปท่ัวทิศ 
พระองคเปนผูอุดมกวานรชน ทรงขามพนจากความสงสัยแลว ทรง  
ลวงความเคลือบแคลงไปแลว ทรงมีความดําริในพระหฤทัยบริบูรณ 
เต็มท่ี ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังมรรคาท่ียังไมเกดิ  
ใหเกดิข้ึน ตรัสบอกมรรคาท่ียังไมมีใครบอก ทรงยังธรรมท่ียังไม  
เกิดพรอมใหเกิดพรอม พระองคเปนบุคคลผูองอาจ ทรงรูจักมรรคา  
ทรงทราบมรรคา ตรัสบอกมรรคา เปนพระศาสดาผูฉลาดในมรรคา 
ประเสริฐสุดกวานายสารถี เปนพระโลกนาถผูทรงประกอบดวย  
พระมหากรุณา เปนนายกของโลก ทรงแสดงธรรม ถอนเหลาสัตว 
ผูจมอยูในเปอกตมคือกาม คร้ังนั้น ดิฉันเกดิในเมืองหงสวดีมี  
นามวาขัตติยนนัทนา มีรูปสวย รวยทรัพยเปนท่ีพึงใจ มีสิริ เปน  
พระธิดาของพระราชาผูใหญ พระนามวาอานันทะ งดงามอยางยิ่ง 
เปนพระภคินตีางพระมารดาแหงพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ 
หอมลอมดวยราชกัญญาท้ังหลาย ประดับดวยสรรพาภรณ เขาไป  
เฝาพระวีรเจา แลวไดฟงธรรมเทศนาคร้ังนัน้พระผูมีพระภาคผูทรงรู 
แจงโลกโลกพระองคนั้น ทรงต้ังภิกษุณีองคหนึ่งผูมีทิพจกัษุใน 
ตําแหนงอันเลิศ ในทามกลางบริษัทส่ี ดิฉันไดฟงพระพทุธพจน  
นั้นแลว มีความราเริง ถวายทานและบูชา พระสัมพุทธเจาแลว 
ไดปรารถนาทิพจักษุ ทันใดนั้น พระบรมศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา  
ดูกรขัตติยนนัทนา เธอจักไดตําแหนงท่ีตนปรารถนาตําแหนงท่ีเธอ 
ปรารถนานี้เปนผลแหงการถวายประทีปท่ีชอบธรรม ในกัปท่ีหนึ่ง   
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แสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศพระเจา 
โอกกากราชจกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก เธอจกัไดเปนธรรมทายาทของ 
พระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักเปนพระสาวกิา 
ของพระศาสดามีนามวาสกุลา ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น 
และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสู  
สวรรคช้ันดาวดึงส ในภัทรกปันี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสป  
ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มียศมากประเสริฐกวาบัณฑิตท้ังหลาย 
เสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้นดฉัินปริพาชิกา ประพฤติอยูผูเดียวเท่ียว  
ไปเพื่อภกิษาไดน้ํามันมานอยหนึ่ง มีใจผองใส เอาน้ํามันนั้นตาม 
ประทีปบูชาพระเจดียช่ือสัพพสังวร แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
กวาสัตว ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนัน้และดวยการตั้งเจตจํานง  
ไว ดิฉันละรางกายมนษุยนัน้แลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส  
ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ดฉัินไปเกิดในที่ใดๆ ประทีปเปนอันมาก  
ก็สวางไสวแกดิฉันในท่ีนั้นๆ ดิฉันปรารถนาจะไดส่ิงท่ีอยูนอกฝา 
หรือส่ิงท่ีอยูนอกภูเขาศิลา กเ็ห็นไดทะลุปรุโปรง นี้เปนผลแหง  
การถวายประทีป ดิฉันมีนัยนตาแจมใส รุงเรืองดวยยศ มีศรัทธา  
มีปญญา นี้ก็เปนผลแหงการถวายประทีปในภพหลังคร้ังนี้ ดิฉัน 
เกิดในสกุลพราหมณอันมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย มหาชน  
ยินดี พระราชาทรงบูชา ดิฉันสมบูรณไปดวยองคสมบัติท้ังปวง  
ประดับดวยสรรพาภรณ ยนือยูท่ีหนาตาง ไดเหน็พระสุคตเจา  
เสด็จเขาไปในเมืองทรงรุงเรืองดวยยศอันเทวดาและมนุษยสักการะ 
บูชาทรงสมบูรณดวยพระอนุพยัญชนะประดับดวยพระลักษณะ 
ท้ังหลาย มีจิตเล่ือมใสโสมนัส พอใจบรรพชาคร้ันไดบรรพชา  
แลวไมนานนัก ก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉันมีความชํานาญใน  
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ฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอ่ืน เปนผูปฏิบัติตาม  
สัตถุศาสน รูปุพเพนวิาสญาณ ชําระทิพจักษุอันหมดจด 
วิเศษใหอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลวเปนผูบริสุทธ์ิหมดมลทินดี ดิฉัน 
บํารุงพระศาสดาแลวทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลวปลงภาระอัน  
หนักลงไดแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพข้ึนไดแลว บรรลุถึง 
ประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีส้ินสังโยชนท้ังปวงที่กุลบุตรท้ังหลาย  
ออกบวชเปนบรรพชิต ตองการนั้นแลว แตนั้น พระผูมีพระภาค 
ผูทรงพระมหากรุณา ผูอุดมกวานรชน ทรงตั้งดิฉันไวในตําแหนง 
เอตทัคคะวา สกุลาภิกษุณี เปนผูเลิศกวาภิกษุณีท้ังหลาย ฝายท่ีมี  
ทิพจักษุ ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทํา  
เสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระสกุลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบสกุลาเถริยาปทาน.  
นันทาเถริยาปทานท่ี ๕  
วาดวยบุพจริยาของพระนันทาเถรี  
[๑๖๕] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวงเสด็จอุบัตข้ึินแลว  
พระองคเปนพระพุทธเจาผูฉลาดในวิธีเทศนา ตรัสสอนเหลาสัตวให  
รูแจง ทรงชวยสรรพสัตวใหขามไป ทรงชวยใหหมูชนขามพนได 
เปนอันมาก ทรงพระกรุณาอนุเคราะห แสวงหาประโยชนแกสัตว  
ท้ังปวงทรงต้ังพวกเดียรถียท่ีมาถึงแลวท้ังหมดไวในเบญจศีล พระ 
ศาสนาของพระองคไมอากูล วางเปลาจากพวกเดียรถีย งดงามไป  
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ดวยพระอรหนัตท้ังหลายท่ีมีความชํานาญ เปนผูคงท่ีพระองคเปน 
พระมหามุนีมีพระกายสูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีงามปานทองคําท่ีมีคา 
มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการมีพระชนมายุแสนป พระ  
องคดํารงอยูโดยกาลเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพนไดเปนอันมาก  
คร้ังนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ ใน  
เมืองหงสวดี เปนผูเพรียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉัน เขาไป  
เฝาพระมหาวรีเจาพระองคนั้น ไดฟงพระธรรมเทศนา อันประกาศ  
ปรมัตถธรรมอยางจับใจยิ่ง ซ่ึงเปนอมตธรรม คร้ังน้ัน ดฉัินมีความ 
เล่ือมใส ไดนมินตพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวยพระ  
สงฆ ไดถวายมหาทานแดพระองคดวยมือของตน ไดซบเศียรลง  
ใกลพระมหาวรีเจาพรอมดวยพระสงฆปรารถนาตําแหนงท่ีเลิศกวา 
ภิกษณุีท้ังหลายฝายท่ีมีฌาน คร้ังนั้นพระสุคตเจาผูฝกนรชนท่ียังไมได 
ฝก เปนสรณะของโลกสามผูเปนใหญ ทรงนรชนไวใหดี ทรง  
พยากรณวา ทานจักไดตําแหนงท่ีปรารถนาดีแลวนัน้ ในกปัท่ี  
หนึ่งแสนแตกปันี้พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศ  
พระเจาโอกกากราช จักเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก ทานผูเจริญจักไดเปน  
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต  
จักเปนสาวิกาของพระองค มีนามช่ือวานนัทา คร้ังนั้น ดิฉันไดฟง  
พระพุทธพจนนั้นแลวมีใจยนิดีมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ 
พิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษ ดวยปจจยัท้ังหลายตลอดชีวิต ดวย  
กุศลกรรมท่ีไดทําไวดีนั้นและดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละ  
รางกายมนษุยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดงึส จุติจากสวรรคช้ัน 
นั้นแลว ดิฉันไปสูสวรรคช้ันยามา จุตจิากนั้นแลวไปสวรรคช้ัน  
ดุสิต จุติจากนัน้แลวไปสวรรคช้ันนิมมานรดี จุติจากนั้นแลวไป  
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สวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัสด ีดวยอํานาจบุญกรรมน้ัน ดฉัินเกิดใน 
ภพใดๆ ก็ไดครองตําแหนงราชมเหสีในภพนั้นๆ จุติจากสวรรคช้ัน  
ปรนิมมิตวสวตัดีแลวมาเกิดเปนมนุษย ไดครองตําแหนงอัครมเหสี  
ของพระเจาจกัรพรรดิ และพระเจาเอกราช เสวยสมบัติในเทวดา 
และมนุษยเปนผูมีความสุขในท่ีทุกสถานทองเท่ียวไปในกัปเปนอเนก 
ในภพหลังท่ีมาถึงบัดนี้ ดิฉันเปนพระธิดาแหงพระเจาสุทโธทนะใน 
กรุงกบิลพัสดุ เปนผูมีรูปสมบัติอันประชาชนสรรเสริญ ราชสกุล  
นั้น เหน็ดิฉันมีรูปงามดังดวงอาทิตย จึงพากันช่ืนชม เพราะฉะน้ัน 
ดิฉันจึงมีนามวานันทา เปนผูมีรูปลักษณะสวยงาม ในพระนคร  
กบิลพัสดุ ซ่ึงเปนธานีท่ีร่ืนรมยนั้น นอกจากพระนางยโสธรา  
ปรากฏวาดิฉันงามกวายุวนารีท้ังปวง พระภาดาพระองคใหญเปน  
พระพุทธเจาผูเลิศในไตรโลก พระภาดาองครองก็เปนพระอรหันต  
ดิฉันยังเปนคฤหัสถอยูผูเดียว พระมารดาทรงตักเตือนวา ดูกรพระ  
ราชสุดาลูกรักเกิดในศากยสกุล เปนพระอนุชาแหงพระพุทธเจา  
เม่ือเวนจากนนัทกุมารแลวจกัไดประโยชนอะไรในวังเลา รูปถึงมี  
ความเจริญ ก็มีความแกเปนอวสาน บัณฑิตรูกันวาไมสะอาด 
เม่ือยังเจริญมิไดมีโรค แตก็มีโรคในตอนปลาย ชีวิตมีมรณะเปน  
ท่ีสุดรูปของเธอนี้ แมวาจะงามจูงใจใหนยิม ดุจดวงจันทรท่ีใครกัน  
เม่ือตกแตงดวยเคร่ืองประดับมากอยาง กย็ิง่มีความงามเปลงปล่ัง 
เปนท่ีกําหนด เปนท่ียินดีแหงนัยนตาท้ังหลายคลายกะวาทรัพยของ  
ของโลกท่ีบูชากัน เปนรูปท่ีใหเกิดความสรรเสริญเพราะบุญมากท่ี 
บําเพ็ญไว เปนท่ีช่ืนชมแหงวงศโอกกากราชไมชานานเทาไร ชรา  
ก็จักมาย่ํายี ลูกรักจงละพระราชฐานและรูปท่ีบัณฑิตตําหนิ ประพฤต ิ
พรหมจรรยเถิด ดิฉันผูยังหลงใหลดวยความเจริญแหงรูป ไดฟง  
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พระดํารัสของพระมารดาแลว ก็ออกบวชแตรางกาย แตมิไดออก 
บวชดวยความเต็มใจ ดิฉันระลึกถึงตัวเองอยูดวยความเพงฌานเปน 
อันมาก พระมารดาตรัสตักเตือนเพื่อใหประพฤติธรรม แตดิฉันมิได 
ขวนขวายในธรรมจริยานั้น คร้ังนั้น พระพิชิตมารผูทรงพระมหากรุณา  
ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผูมีผิวหนาดังดอกบัว ทรงนิรมิตหญิงคนหนึ่ง  
งามนาชม นาชอบใจยิ่งนัก มีรูปงามกวาดฉัิน ในคลองจกัษุของ  
ดิฉัน ดวยอานภุาพของพระองค เพื่อใหดิฉันเบ่ือหนายในรูป ดิฉัน 
เปนคนสวย เห็นหญิงมีรางกายสวยยิ่งกวา คิดเพอไปวาเราเห็น 
หญิงมนุษยดังนี้มีผลดี เปนลาภนัยนตาของเรา เชิญเถิดแมคนงาม 
แมจงบอกส่ิงท่ีตองประสงคแกฉัน ฉันจะใหแมจงบอกสกุล นาม  
และโคตรของแม ซ่ึงเปนท่ีรักแหงแมแกฉันเถิด แมคนงาม เวลานี ้
ยังไมใชกาลแหงปญหา แมจงใหฉันอยูบนตัก อวยัวะท้ังหลายของ 
ฉันจะทับอยู แมใหฉันหลับสักครูเถิด แตนัน้แมคนสวยงามพึงพิง 
ศีรษะท่ีตักฉันนอนไป แมคนสวยถูกของแข็งหยาบตกลงท่ีหนาผาก 
ตอมก็ปรากฏขึ้นพรอมกับของแข็งตกลงถูก แตกออกแลวก็มีเคร่ือง  
โสโครกหนองและเลือดไหลออก หนาแตกแลวมีกล่ินเนาปฏิกูล  
ตัวท่ัวไปก็บวมเขียว แมคนสวยมีสรรพางคส่ัน หายใจถ่ี เสวยทุกข  
ของตนอยู รําพันอยางหนาสมเพช เพราะแมคนสวยประสบทุกข  
ฉันก็มีทุกข ตองทุกขเวทนา จมอยูในมหาทุกข ขอแมคนสวยจง 
เปนท่ีพึ่งของฉัน หนาท่ีงามของแมหายไปไหน จมูกท่ีโดงงามของ 
แมหายไปไหน ริมฝปากท่ีสวยเหมือนสีลูกมะพลับสุกของแมหาย  
ไปไหน วงหนางามคลายดวงจันทรและลําคอละมายตอมทองคําของ 
แมหายไปไหน ใบหูของแมเปนดังวาพวงดอกไม มีสีเสียไปแลว 
ถันท้ังคูของแม เหมือนดอกบัวตูม แตกแลว มีกล่ินเหม็นฟุงไป   
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คลายกะวาศพเนา แมมีเอวกลมกลอม มีตะโพกผ่ึงผาย แมเต็ม 
ไปดวยส่ิงช่ัวถอยโอ รูปไมเท่ียง อวยัวะท่ีเนือ่งในสรีระท้ังหมด  
มีกล่ินปฏิกูลนากลัว นาเกลียด เหมือนซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา  
เปนท่ียินดีของพวกพาลชน คร้ังนั้น พระภาดาของดิฉันผูเปนนายก 
ของโลก ผูประกอบดวยพระมหากรุณา ทอดพระเนตรเห็นดิฉัน  
มีจิตสลด ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ดกูรนันทาทานจงดูรูปท่ี 
กระสับกระสาย เปอยเนาดังซากศพ จงอบรมจิตใหตั้งม่ัน มีอารมณ 
เดียว ดวยอสุภารมณ รูปนี้เปนฉันใด รูปทานก็เปนฉันนั้น รูปทาน 
เปนฉันใด รูปนี้ก็เปนฉันนั้น รูปนี้มีกล่ินเหม็นเนาฟุงไป พวกคน 
พาลยินดยีิ่งนกั พวกบัณฑิตผูมิไดเกยีจคราน ยอมพิจารณาเหน็รูป 
เปนอยางนัน้ท้ังกลางคืนกลางวัน ทานจงเบ่ือหนาย พิจารณาดูรูปนั้น  
ดวยปญญาของตน ลําดับนั้น ดิฉันไดฟงคาถาเปนสุภาษิต แลวมี 
ความสลดใจ ตั้งอยูในธรรมนั้น ไดบรรลุซ่ึงอรหัตผลในกาลนั้น  
ดิฉันนั่งอยูในท่ีไหนๆ ก็มีฌานเปนเบ้ืองหนาพระพิชิตมารทรงพอ 
พระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ  
ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบนันทาเถริยาปทาน.  
โสณาเถริยาปทานท่ี ๖ 
วาดวยบุพจริยาของพระโสณาเถรี 
[๑๖๖] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ัง 
นั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี เปนผูมีสุขชอบตกแตง เปนท่ีรักของ  
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บิดา เขาไปเฝาพระมุนีผูประเสริฐพระองคนั้น ไดฟงพระดํารัส  
อันไพเราะ พระพิชิตมารทรงสรรเสริญภิกษุณีองคหนึ่งวา เปนผูเลิศ  
กวาภิกษณุีท้ังหลายฝายผูปรารภความเพยีร คร้ังนั้น ดิฉันไดฟง 
พระพุทธพจนนั้น แลวมีความยินดี ไดทําสักการะแดพระศาสดา  
ถวายบังคมพระพุทธเจาแลวไดปรารถนาตําแหนงน้ัน พระมหา  
วีรเจาทรงอนุโมทนาวา ความปรารถนาของทานจะสําเร็จในกัปท่ี 
แสนหนึ่งแตกปันี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศ 
พระเจาโอกกากราชจักเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก ทานนี้จกัไดเปนธรรม  
ทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต 
จักไดเปนพระสาวิกาของพระศาสดา มีช่ือวาโสณา คร้ังนั้น ดิฉันได  
ฟงพุทธานุโมทนาน้ันแลว มีความยินดี มีจติประกอบดวยเมตตา 
บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอด 
ชีวิต ดวยกุศลกรรมท่ีทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจาํนงไว  
ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลัง  
คร้ังนี้ ดิฉันเกดิในสกุลเศรษฐีท่ีม่ังค่ังเจริญ มีทรัพยมากในพระนคร 
สาวัตถี เม่ือดฉัินเติบโตเปนสาว ไดไปสูสกุลผัว คลอดบุตรชาย  
๑๐ คนลวนแตมีรูปงามยิ่งนักบุตรทุกคนนั้นต้ังอยูในความสุข จูงตา  
และใจของชนใหนยิมแมแตพวกศัตรูก็ชอบใจ เปนท่ีรักของดิฉัน  
มาก ในกาลนัน้โดยท่ีดิฉันไมปรารถนา สามีของดิฉันพรอมดวยบุตร 
ท้ัง ๑๐ คน พากันไปบวช ในพระพุทธศาสนา ดิฉันอยูผูเดียว 
คิดวา เราพลัดพรากจากสามีและบุตรเปนกําพราอยูไมควรจะเปนอยู 
แมเราก็จกัไปในอารามท่ีภกิษุผูเคยเปนสามีอยู คร้ันคิดอยางนี้แลว  
จึงออกบวช คร้ังนั้น พวกภกิษุณีละดิฉันไวในสํานักท่ีอยูอาศัยแตผู  
เดียว ส่ังดิฉันวาทานจงตมน้ําไวแลวก็ไปกนั เวลานัน้ ดิฉันตักน้ํา   
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มาใสในหมอเล็กตั้งท้ิงไวแลวนั่งอยู แตนัน้ดิฉันก็เร่ิมเพยีรทางจิต  
ไดพิจารณาเหน็ขันธท้ังหลายโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข 
และเปนอนัตตา ยังอาสวะท้ังปวงใหส้ินไปแลว ไดบรรลุอรหัตผล 
เม่ือพวกภิกษณุีกลับมาแลวถามถึงน้ํารอน ดิฉันอธิษฐานเตโชธาตุ  
ใหน้ํารอนเร็วพลัน ภิกษุณเีหลานั้นพากันพิศวง ไปกราบทูลพระ  
พิชิตมารผูประเสริฐ ใหทรงทราบเร่ืองนั้น พระโลกนาถทรงสดับ  
เร่ืองนั้นแลว ทรงช่ืนชม ไดตรัสพระคาถานี้วา แทจริง บุคคลผู 
ปรารภความเพียรม่ัน มีชีวิตเปนอยูเพียงวนัเดียว ก็ประเสริฐกวา 
คนเกียจครานละความเพียรเปนอยู ๑,๐๐๐ ป พระมหามุนมีหาวีรเจา  
อันดิฉันใหโปรดแลวเพราะความปฏิบัติดี ตรัสวาดิฉันเปนผูเลิศกวา  
ภิกษณุีท้ังหลายฝายปรารภความเพยีร ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระโสณาภกิษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบโสณาเถริยาปทาน. 
ภัททกาปลานีเถริยาปทานท่ี ๗ 
วาดวยบุพจริยาของพระภัททกาปลานีเถรี 
[๑๖๗] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
คร้ังนั้น ดิฉันเปนภรรยาของเศรษฐีมีช่ือวาวิเทหะมีรัตนะมาก ใน  
เมืองหงสวดี บางคร้ัง เศรษฐีนั้นพรอมกับชนท่ีเปนบริวาร เขาไป  
เฝาพระพุทธเจาซ่ึงเปนดังดวงอาทิตยแหงนรชน ไดฟงธรรมของ 
พระองคอันเปนเหตุนํามาซ่ึงความส้ินทุกขท้ังปวง พระผูมีพระภาค  
ทรงประกาศพระสาวกองคหนึ่งวา เปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝาย   
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กลาวกําจดั เศรษฐีผูเปนสามีแหงดิฉันไดฟงแลว ไดถวายทานแด  
พระพุทธเจาผูคงท่ีตลอด ๗ วัน แลวซบเศียรลงแทบพระบาท 
ปรารถนาตําแหนงน้ัน ก็ในกาลนั้นพระพทุธเจาผูประเสริฐกวานรชน 
เม่ือจะทรงใหบริษัทร่ืนเริง ไดตรัสพระคาถาเหลานี้เพื่อทรงอนุ 
เคราะหเศรษฐีวาดูกรบุตร ทานจะไดตําแหนงท่ีตนปรารถนา จงเปน 
ผูเย็นใจเถิด ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม  
มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานนี ้
จักไดเปนธรรมทายาท ของพระศาสดาพระองคนั้น จกัเปนโอรส 
อันธรรมนิรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากสัสปะ  
เศรษฐีไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว มีความเบิกบานใจ มีจิต 
ประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกช้ันพเิศษ ดวย  
ปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงยัง  
พระศาสนาใหรุงเรืองแลว ทรงกําจัดเดยีรถียท่ีช่ัวและทรงแนะนํา 
ประชาชนท่ีควรแนะนําแลว พระองคกับท้ังพระสาวกก็ปรินิพพาน  
เม่ือพระสุคตเจาซ่ึงเปนผูเลิศในโลกพระองคนั้นปรินิพพานแลว 
เศรษฐีนั้นเชิญญาติและมิตรมาประชุมแลว พรอมกับญาติและมิตร  
เหลานั้นไดสรางพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะ สูง ๗ โยชน งดงาม  
เหมือนดวงอาทิตย และตนพญารังท่ีมีดอกบาน เพื่อสักการะบูชา  
พระศาสดา ดฉัินไดใหชาง ๗ คนเอารัตนะ ๗ อยางทําตะเกียง ๗ 
แสนดวงแลว เอานํ้ามันหอมใสเต็มทุกถวย ตามประทีปไว ณ 
ท่ีนั้น ลุกโพลงดังไฟไหมปาออ เพื่อบูชาพระศาสดาผูแสวงหาคุณ 
อันยิ่งใหญ ผูทรงอนุเคราะหสรรพสัตว ดิฉันใหชางทําหมอ ๗ 
แสนหมอ เต็มดวยรัตนะตางๆ มีพวงทองตัง้ไวในระหวางหมอ ๘  
ใบ รุงเรืองดวยสีเหมือนดวงอาทิตยในสารทสมัย เพื่อบูชาพระ-  
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ศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ท่ีประตูท้ัง ๔ มีเสาระเนยีดสําเร็จ 
ดวยรัตนะ มีแทนมากสําเร็จดวยรัตนะต้ังไวงดงามนายินดี ท้ังมีคู  
ปลูกพรรณดอกไมน้ําเปนระเบียบดี และมีธงรัตนะยกข้ึนไว ลวน  
แตงามไพโรจน พระเจดียท่ีสําเร็จดวยรัตนะนัน้ๆ สรางไวมีสีสุก 
งามดี รุงโรจนดวยสีเหมือนดวงอาทิตยท่ีมีรัศมีงาม พระสถูปของ  
ดิฉันมี ๓ ดาน ดานหนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไปดวยหรดาล ดานหนึ่ง  
ดิฉันบรรจุเต็มไปดวยมโนศิลา ดานหน่ึงดฉัินบรรจุเต็มไปดวยแร 
พลวง ดิฉันใหชางสรางเคร่ืองบูชาท่ีนายินดีเชนนีแ้ลว ไดถวายทาน 
แกพระสงฆผูกลาวธรรมอันประเสริฐตามกําลัง ตลอดช่ัวชีวิต ดิฉัน  
กับเศรษฐีนัน้ทํายัญเหลานั้นโดยประการท้ังปวงจนตลอดชีวิต แลว  
ไดไปสูสุคติภพพรอมกัน เสวยสมบัติท้ังหลายในเทวดาและมนุษย 
ทองเท่ียวไปกบัเศรษฐีนั้น ปานประหนึ่งวาเงาติดตามไปกับตัว  
ฉะนั้น ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  
ผูเปนนายกของโลก มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจมแจงในธรรม 
ท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น พราหมณท่ีประชุมชนสมมติวา 
เปนผูดี สมบูรณดวยความดี ม่ังมีทรัพย มีอยูในพระนครพันธุมดี  
แมคร้ังนั้น ดิฉันเปนพราหมณีของพราหมณนั้น มีจิตเสมอกัน 
บางคร้ัง พราหมณนั้นเขาไปเฝาพระมหามุนี ซ่ึงประทับในหมูชน  
ทรงแสดงธรรมสวนอมตบทอยู ไดฟงธรรมแลวเบิกบานใจ ไดถวาย 
ผาหมผืนหนึ่ง มีผานุงผืนเดียวกลับไปถึงเรือน แลวไดบอกดิฉันวา  
ดูกรนองผูมีบุญมาก เชิญอนโุมทนาเถิดผาหมฉันถวายพระพุทธเจา 
แลว ขณะน้ันดิฉันประนมอัญชลีกลาวอนุโมทนาวา นายขา ผาหม  
ทานถวายดีแลวแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ คงท่ี พราหมณกับดิฉัน   
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เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญพราหมณ  
ไดเปนพระเจาแผนดินในพระนครพาราณสี คร้ังนั้น ดิฉันไดเปน  
พระมเหสีสูงกวาพวกพระสนม เปนท่ีสองของทาวเธอ ทาวเธอ  
โปรดปรานดิฉัน เพราะสิเนหาเน่ืองมาแตภพกอนๆ พระเจาแผนดิน 
นั้นทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจา ๘ พระองค ผูกําลังเท่ียว 
ไปเพื่อบิณฑบาตทรงพอพระทัย ไดถวายบิณฑบาตท่ีควรแกคามาก  
คร้ันแลวทรงนิมนตไว ทรงสรางมณฑปแกวประดับดวยทอง มี 
ความเปลงปล่ัง อันพวกชางทองทําไว มีสวน ๑๐๐ ศอก ทาวเธอ 
ทรงเล่ือมใส รับส่ังใหอาราธนาพระปจเจกพุทธเจาท้ังหมด แลวได  
ทรงถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ซ่ึงเขามาในพระราช  
นิเวศน ดวยพระหัตถของพระองคเอง แมคร้ังนั้น ดิฉันกไ็ดถวาย  
ทานนั้นรวมกนักับพระเจากาสีดิฉันมาเกิดในกาสิกคาม ในพระนคร 
พาราณสีอีก พระเจากาสีกับพระภาดามาเกิดในสกุลกุฎมพี มีความ 
เจริญ เพรียบพรอมดวยความสุข ดิฉันเปนภรรยาของพราหมณ  
คนพ่ีมีวัตรในสามีเปนอยางดี นองชายของสามีดิฉัน เหน็พระ  
ปจเจกพุทธเจาแลว เอาอาหารของพ่ีชายถวายแกพระปจเจกพุทธเจา 
เม่ือพี่ชายซ่ึงเปนสามีดิฉันมาแลว บอกวาพระปจเจกพุทธเจาทาน 
มิไดยินดีทาน ขณะนัน้ ดิฉันก็ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจานั้น 
สามีของดิฉัน ถวายอาหารอันไมควรแกพระปจเจกพุทธเจา เวลานัน้ 
ดิฉันโกรธเททานของพระปจเจกพุทธเจานัน้เสียแลว ไดใหบาตร  
อันเต็มดวยเปอกตมแกพระปจเจกพุทธเจาผูคงท่ีนั้น คร้ังนั้น ดิฉัน 
เห็นสามีมีสีหนาแสดงวามีจติสงบในการให การรับ การไมเคารพ 
และการประทุษราย จึงสลดใจมาก สามีของดิฉันรับบาตรมาแลว 
เอาน้ําหอมอยางดีลางใหสะอาดดิฉันมีจิตเล่ือมใส เอาน้ําตาลกรวด  
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กับเปรียงใสบาตรจนเต็มแลว ถวายพระปจเจกพุทธเจาองคนั้น 
ดิฉันมีความยนิดีเกดิในภพไหนๆ ก็มีรูปสวยเพราะถวายทาน แตมี  
กล่ินตัวเหม็น เพราะทําความไมดี หยาบหยามตอพระปจเจกพุทธเจา  
เม่ือพระเจดียแหงพระกัสสปธีรเจาซ่ึงสามีใหสําเร็จแลว ดฉัินมี 
ความยินดีไดถวายแผนอิฐทองคําอยางดีเอาแผนอิฐนั้นชุบจนเปยก  
ดวยน้ําหอมท่ีเกิดแตเคร่ืองหอมส่ีชนิด จึงพนจากโทษท่ีมีกล่ินตัว  
เหม็น งดงามดท่ัีวสรรพางค และใหชางเอารัตนะ ๗ ประการทํา  
ตะเกยีง ๗ แสนดวง ใสเปรียงเต็มแลว ใหใสไสพันไสตามประทีป  
ตั้งไว ๗ แถว เพื่อบูชาพระพุทธเจา ผูเปนท่ีพึ่งของสัตวโลก  
ดวยจิตอันเล่ือมใส แมในครัง้นั้น ดิฉันมีสวนในบุญนั้นโดยพิเศษ 
สามีของดิฉันไปเกิดในแควนกาสี มีนามปรากฏวาสุมิตตะ ดิฉัน 
เปนภรรยานายสุมิตตะนัน้ เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ เปนท่ีรัก 
ของสามี คร้ังนั้น สามีของดฉัินไดถวายผาโพกศีรษะเนื้อดีแก 
พระปจเจกมุน ีแมดิฉันก็มีสวนแหงทานนัน้อนุโมทนาทาน 
อันอุดมสามีไปเกิดในกําเนดิแหงชาวโกลิยะในแควนกาสี คร้ังนั้น  
สามีของดิฉัน พรอมกับบุตรของชาวโกลิยะ ๕๐๐ คน ไดบํารุง  
พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค อาราธนาพระปจเจกพุทธเจา  
เหลานั้นใหอยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลว ไดถวายไตรจวีร 
คร้ังนั้น ดิฉันเปนภรรยาแหงโกลิยบุตรคนนั้นดวยกุศลกรรมบถท่ี 
บําเพ็ญมา โกลิยบุตรนั้นเคล่ือนจากอัตภาพนั้นแลว เกดิเปน  
พระราชาพระนามวานนัทะ มีอิสริยยศมาก แมดิฉันเกิดเปนมเหสี  
ของทาวเธอ เปนผูม่ังค่ังดวยกามสุขท้ังปวง พระเจานันทะน้ัน 
เคล่ือนจากอัตภาพนัน้แลวเกดิเปนพระเจาพรหมทัตต เปนใหญใน  
ปฐพี คร้ังนั้น ดิฉันกับพระเจาพรหมทัตต ไดอาราธนาพระปจเจก   
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พุทธเจา ๕๐๐ องค ผูเปนพระโอรสแหงพระนางปทุมวด ีใหมา  
อยูในพระราชอุทยานแลวบํารุงอยู และบูชาพระปจเจกพุทธเจา 
เหลานั้นผูนิพพานแลว จนตลอดชีวิต เราท้ังสองใหสรางเจดีย  
หลายองค แลวก็บวชกัน เจริญอัปปมัญญาแลวไดไปสูพรหมโลก  
จุติจากพรหมโลกแลว สามีของดิฉัน เกิดเปนพราหมณช่ือปป  
ผลายนะ ท่ีประเทศมหาติตถะ มารดาช่ือสุมนเทวี บิดาเปนพราหมณ 
โกสิโคตร ดิฉันเกิดเปนธิดาของพราหมณนาสวากปละ มารดาช่ือ  
สุจิมดี ในมัททชนบท เมืองสากลบุรีท่ีอุดม บิดาของดิฉันหลอรูป  
ดิฉันดวยแทงทองคําแลว ถวายรูปหลอแกพระพุทธกัสสปผูเวนจาก  
กามคุณ พราหมณปปผลายนะน้ันเปนหนุม ไปตรวจดกูารงานใน  
กาลบางคร้ัง เห็นสัตวท้ังหลายที่ถูกกาเปนตนกัดกินแลวสลดใจ  
คร้ังนั้นดิฉันเห็นน้ํามันงาท่ีมีในเรือน เอาออกผ่ึงแดด มีเหลาหนอน 
อาศัยกินแลว ไดความสลดใจ คร้ังนั้นปปผลายนพราหมณ ออก 
บวชแลว ดิฉันก็บวชตาม อยูในสํานักปริพาชก ๕ ป เม่ือพระนาง  
โคตมี ผูเปนพระมาตุจฉาบํารุพระพิชิตมารมาทรงผนวชแลว ดิฉัน  
เขาไปหาทาน ตอมา พระพุทธเจาโปรดส่ังสอนแลวไมนานเทาไร  
ก็ไดบรรลุอรหัตผล ไดอุทานวานาชม เรามีพระกัสสปเถระผูมีสิริ  
เปนกัลยาณมิตร พระกัสสปเถระเปนบุตรทายาทแหงพระพุทธเจา  
มีจิตต้ังม่ันดีรูปุพเพนวิาสญาณ เหน็สวรรคและอบาย ลุถึงแลวซ่ึง  
ความส้ินชาติ เปนมุนีอยูจบอภิญญา เปนพราหมณมีไตรวชิชาดวย  
วิชชา ๓ นี้ ดิฉันช่ือภัททกาปลานีก็เหมือนกันไดไตรวิชชาละ  
มัจจุราช ทรงรางกายเปนท่ีสุดนี้ ชนะมารพรอมท้ังพลมารแลว เรา  
ท้ังสองเห็นโทษในโลกแลวออกบวชกนั เปนผูหมดอาสวะ ทรมาน 
เสร็จแลว มีความเย็น ดับสนทิแลว ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ...  
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พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
ทราบวา ทานพระภัททกปลานีภิกษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบภัททกาปลานีเถริยาปทาน. 
ยโสธราเถริยาปทานท่ี ๘  
วาดวยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี  
[๑๖๘] ดิฉันมีฤทธ์ิมาก มีปญญามาก มีภิกษุณี ๑,๑๐๐ องค เปนบริวาร 
เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา ถวายอภิวาทแลวเหน็ลายลักษณกงจกัร 
ของพระศาสดา แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง ไดกราบทูลวา 
หมอมฉันมีอายุ ๗๘ ป ลวงเขาปจฉิมวัยแลว ถึงความเปนผูมีกาย 
เง้ือมลงแลวขอกราบทูลลาพระมหามุนี หมอมฉันมีวยัแก มีชีวติ 
นอย จกัละพระองคไป มีท่ีพึง่ของตนไดทําแลว มีมรณะใกลเขามา 
ในวยัหลัง ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี ้
มิไดมีชาติ ชรา พยาธิและมรณะ จกัไปสูนพิพานท่ีไมมีปจจัยปรุงแตง  
เปนบุรีอันไมมีความแก ความตายและไมมีภัย บริษัทเขาเฝาพระองค 
อยู รูจักความผิด ขอประทานโทษ ณ ท่ีเฉพาะพระพักตรพระองค  
เม่ือหมอมฉันทองเท่ียวไปในสงสาร หากมีความพล้ังพลาดใน  
พระองค ขอพระองคทรงโปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด.  
พระมีผูพระภาคตรัสวา  
ดูกรทานผูปฏิบัติตามคําสอนของเรา ทานจงแสดงฤทธ์ิ และตัดความ  
สงสัยของบริษัทท้ังปวงในศาสนาเถิด.  
พระยโสธราเถรีกราบทูลวา  
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันช่ือยโสธราเปนปชาบดีของพระองค 
เม่ือยังทรงครองอาคารวิสัย เกิดในศากยสกุลต้ังอยูในองคสมบัติ  
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ของหญิง ประเสริฐกวาหญิง ๑๖๙,๐๐๐ นาง ขาแตพระมหาวีรเจา 
หมอมฉันเม่ืออยูในพระราชวังของพระองค เปนประธานเปนใหญ  
กวาหญิงท้ังปวง สมบูรณดวยรูปสมบัติ และอาจารสมบัติ  
ดํารงอยูในความเจริญทุกสมัย นารีท้ังมวลยอมเคารพหมอมฉัน  
เหมือนพวกมนุษยเคารพเทวดา ฉะนั้น หมอมฉันเปนประมุข  
แหงนางกัญญาหน่ึงพัน ในราชพระนิเวศนของพระศากยบุตร นาง 
กัญญาเหลานัน้รวมสุขรวมทุกขกัน ปานประหน่ึงวาพวกเทวดาใน 
นันทวนั ฉะนัน้ หมอมฉันเปนบัณฑิต ลวงกามธาตุดวยรูปธาตุ 
มิไดมีใครๆ มีรูปเหมือนรูปของหมอมฉัน เวนแตพระองคผูเปน  
นายกของโลก หมอมฉันขอภิวาทพระสัมพุทธเจาแลว จกัแสดง 
ฤทธ์ิถวาย พระยโสธราเถรี แสดงฤทธ์ิชนิดตางๆ มากมาย  
แสดงกายเทาภูเขาจักรวาล แสดงศีรษะเทาอุตรกุรุทวีป แสดงแขน  
สองขางเทาทวีปท้ังสอง แสดงสรีระเปนตนหวาประจําทวีปมีกิ่ง 
ดานใตมีลูกเปนพวง กิ่งตางๆ ก็มีลูกดก แสดงดวงจนัทร และ  
ดวงอาทิตยเปนนัยนตา แสดงเขาสุเมรุเปนกระหมอมแสดงเขา 
จักรวาลเปนหนา เอาตนหวาพรอมท้ังรากทําเปนพัดเดินเขาไป  
เฝาถวายบังคมพระศาสดาผูเปนนายกของโลกแสดงเพศชาง เพศมา 
ภูเขา และทะเล ดวงจันทร ดวงอาทิตย เขาสุเมรุ และเพศทาว  
สักกเทวราช กราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษ ุหมอมฉัน  
ผูช่ือวายโสธรา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท พระเถรีเอาดอกไม  
ปดพันโลกธาตุไว และนิรมิตเปนเพศพรหมแสดงสุญญตธรรมอยู 
กราบทูลวา ขาแตพระวีรเจาผูมีพระจักษุ หมอมฉันผูช่ือวายโสธรา  
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ  
มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ ยอม   
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รูปุพเพนวิาสญาณ และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะท้ังปวง 
หมดส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉัน 
มีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณเกดิข้ึนในสํานักของ 
พระองค ความพรอมเพรียงแหงพระพทุธเจาท้ังหลาย ผูเปนนาถะ 
ของโลก พระองคทรงแสดงดีแลว ขาแตพระมหามุนี อธิการเปน  
อันมากของหมอมฉันยอมเปนไปเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต  
พระมุนีมหาวรีเจา ขอพระองคพึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของ 
หมอมฉันเถิดขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันส่ังสมบุญไวเพื่อ  
ประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันงดเวน  
อนาจารในสถานที่ไมควร แมชีวิตกย็อมสละเพ่ือประโยชนแก 
พระองคได ขาแตพระมหามุนี พระองคประทานหมอมฉันเพื่อให  
เปนภรรยาผูอ่ืนหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชนแกพระองค หมอม 
ฉันมิไดเสียใจในเร่ืองนั้นเลย ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน 
หมอมฉันเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกัป เพือ่ประโยชนแกพระองค 
หมอมฉันมิไดเสียใจในเร่ืองนั้นเลย ขาแตพระมหามุนี พระองค  
ประทานหมอมฉันเพื่อประโยชนเปนอาหารหลายพันโกฏิกัป หมอม  
ฉันมิไดเสียใจในเร่ืองนั้นเลย หมอมฉันบริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป  
ประชุมชนจักทําการพนจากภัย ก็ยอมสละชีวิตของหมอมฉันให  
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันยอมไมเคยหวงเคร่ืองประดับและผา  
นานาชนิดซ่ึงอยูท่ีตัว และภณัฑะคือตัวหญิง เพื่อประโยชนแก 
พระองค ขาแตพระมหามุนมิหาวีรเจา ทรัพย ขาวเปลือกปจจัย 
เคร่ืองบริจาค บาน นิคม ไรนา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี 
ภรรยา มากมายนับไมถวน พระองคทรงบริจาคแลวเพื่อประโยชน 
แกพระองค (พระองคตรัสบอกหมอมฉันวา) เรายอมใหทานกะพวก  
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ยาจก เม่ือเราใหทานอันอุดม เรายอมไมเหน็หมอมฉันเสียใจ ขาแต 
พระมหามุนี หมอมฉันยอมรับทุกขมากมายหลายอยางจนนับไมถวน  
ในสงสารเปนอเนกเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนี  
หมอมฉันไดรับสุขยอมอนุโมทนา และในคราวท่ีไดรับทุกขก็ไม 
เสียใจ เปนผูยนิดีแลวในท่ีทุกแหงเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต  
พระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดยมรรคาอันสมควร 
เสวยสุขและทุกขแลว ไดบรรลุซ่ึงพระโพธิญาณ หมอมฉันไดรวม 
มาเปนอันมาก กับพระสัมพทุธเจาพระนามวาโคดมผูเปนนายกของ  
โลก เปนเทพผูประเสริฐ พระองคก็ไดรวมมาเปนอันมาก กับพระ 
สัมพุทธเจาพระองคอ่ืนๆ ผูเปนนาถะของโลก ขาแตพระมหามุน ี
อธิการของหมอมฉันมีมากเพ่ือประโยชนแกพระองค หมอมฉันเม่ือ  
แสวงหาพุทธธรรมอยูก็ไดเปนบริจาริกาผูรับใชของพระองค ในส่ี  
อสงไขยแสนกัป พระมหาวรีเจาพระนามวาทีปงกร ผูเปนนายก 
ของโลก เสด็จอุบัติข้ึนแลว ประชาชนในปจจันตประเทศ มีจิตใจ  
ยินดนีิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกนัแผวถางหนทางสําหรับเปน  
ท่ีเสด็จพระพทุธดําเนิน ณ กาลคร้ังนั้น พระองคเปนพราหมณ  
นามวาสุเมธ ตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจาผูทรงเห็นธรรม  
ท้ังปวง หมอมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ เปนหญิงสาวมีนามวา  
สุมิตตาเขาไปสูสมาคม ถือดอกบัวไป ๘ กาํ เพื่อบูชาพระศาสดา 
แตไดถวายพระองคผูเปนฤาษีอุดม ในทามกลางประชุมชน คร้ังนั้น  
หมอมฉันไดเห็นพระองคประกอบสุภกจิอยูนาน มีความกรุณา เม่ือ  
ฤาษีนั้นเดนิเลยไปแลวยังดึงใจหมอมฉันใหนิยม จงึไดสําคัญวา  
ชีวิตของเรามีผล คร้ังนั้น หมอมฉันเห็นความพยายามของพระองค 
นั้นมีผลจึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษี ดวยบุญท่ีทํามากอน  
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แมจิตของหมอมฉันก็เล่ือมใสในพระสัมพทุธเจา หมอมฉันยิ่งมีจิต  
เล่ือมใสในพระองคผูเปนฤาษีมีมนัสสูง มิไดเหน็ส่ิงอ่ืนท่ีควรถวาย  
จึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษีพรอมดวยกลาววา ขาแต  
พระฤาษี ดอกบัว ๕ กํา จงมีแกทาน ดอกบัว ๓ กํา จงมีแกดิฉัน 
ขาแตทานพระฤาษีดอกบัวเหลานั้นจงมีเสมอกับดวยทานน้ัน เพื่อ  
ประโยชนแกโพธิญาณของทาน  
จบภาณวารท่ี ๔.  
สุเมธฤาษีรับดอกบัว แลวบูชาพระพุทธทีปงกร ผูแสวงหาคุณธรรม 
ใหญ มีบริวาร ยศมาก เสดจ็ดาํเนินมาในทามกลางประชุมชน เพื่อ  
ประโยชนแกโพธิญาณ พระมหามุนีมหาวรีเจาทีปงกร ทอดพระเนตร  
เห็นสุเมธฤาษผูีมีมนัสสูงแลว ทรงพยากรณในทามกลางประชุมชน 
ขาแตพระมหามุนีในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ พระมหามุนี  
ทีปงกรทรงพยากรณกรรมของหมอมฉันอันเปนกรรมตรงวา ดูกรฤาษ ี
ผูใหญ อุบาสิกาผูนี้ จักเปนผูมีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรมเสมอกัน  
ทํากุศลรวมกนั เปนท่ีรักของบุญกรรม เพื่อประโยชนแกทาน นาดู  
นาชม นารักยิง่ นาชอบใจ มีวาจาออนหวาน จักเปนธรรมทายาท  
ผูมีฤทธ์ิของทาน อุบาสิกานี้ จักรักษากุศลธรรมท้ังหลายเหมือนพวก  
เจาของทรัพย รักษาทรัพยท่ีเก็บไวเองในคลัง ฉะนั้น ประชาชนจะ  
อนุเคราะห อุบาสิกาผูท่ีเปนท่ีรักของทานนั้น อุบาสิกานีจ้ักมีบารมี 
เต็ม จักละกิเลสไดดังราชสีหละกรง แลวจกับรรลุโพธิญาณ  
ในกัปอันประมาณมิไดแตกปันี้ พระพุทธเจาทรงพยากรณหมอมฉัน 
ดวยพระวาจาใด หมอมฉันเม่ืออนุโมทนาพระวาจาน้ัน เปนผูทํา 
กรณียกิจอยางนี้ หมอมฉันยงัจิตใหเล่ือมใสในกุศลกรรมท่ีไดทําไว   
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แลวนั้น ไดเสวยผลในกําเนดิเทวดาและมนุษยมากมาย ไดเสวย  
สุขและทุกขในเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ในภพนี้ซ่ึงเปนภพหลัง  
หมอมฉันเกดิในศากยสกุล มีรูปสมบัติ มีโภคสมบัติ มียศ มีศีล  
สมบูรณดวยองคสมบัติท้ังปวง ไดรับสักการะอยางยิ่งในสกุล 
ท้ังหลาย มีลาภ สรรเสริญและสักการะ พร่ังพรอมไปดวยโลกธรรม  
มีจิตไมประกอบดวยทุกข ไมมีภัยแตท่ีไหนๆ สมจริงตามพระดํารัส 
ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ในกาลนั้นยโสธรานารีผูมีเพียร แสดง  
อุปการะท้ังภายในพระราชฐานและแกพวกเจาในพระนคร มีอุปการะ 
ท้ังในยามสุขและยามทุกข เปนผูบอกประโยชนใหและทําความ 
อนุเคราะห หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแลวแกพระพุทธเจา หา 
รอยโกฏิและพระพุทธเจาเการอยโกฏิ ขาแตพระมหาราช ขอพระองค 
ทรงสดับอธิการเปนอันมากของหมอมฉัน หมอมฉันยังมหาทานให  
เปนไป แกพระพุทธเจารอยสิบเอ็ดโกฏิ ซ่ึงเปนนายกผูเลิศของโลก 
ขาแตพระมหาราช ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจา 
รอยยี่สิบโกฏิ และแกพระพุทธเจารอยสามสิบโกฏิ ... หมอมฉันยัง 
มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจารอยส่ีสิบโกฏิและแกพระพุทธเจา 
รอยหาสิบโกฏิ ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป แกพระพุทธเจา 
รอยหกสิบโกฏิ และแกพระพุทธเจารอยเจด็สิบโกฏิ ... หมอมฉันยัง 
มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจารอยแปดสิบโกฏิ และแกพระ 
พุทธเจารอยเกาสิบโกฏิ ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ  
พุทธเจาแสนโกฏิ ซ่ึงเปนนายกผูประเสริฐของโลก ... หมอมฉันยัง  
มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจาเกาพันโกฏิ และแกพระพุทธเจา 
อ่ืนอีกซ่ึงเปนนายกของโลก ... หมอมฉันยงัมหาทานใหเปนไปแก  
พระพุทธเจาแสนโกฏิ และแกพระพุทธเจาแปดสิบหาโกฏิแก  
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พระพุทธเจารอยแปดสิบหาโกฏิ แกพระพทุธเจายี่สิบเจ็ดโกฏิ ...  
หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป แกพระปจเจกพุทธเจาผูปราศจาก  
ราคะ มีแปดโกฏิเปนท่ีสุด ขาแตพระมหาราช ... หมอมฉันยัง 
มหาทานใหเปนไปแกพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน เปนพระพุทธ  
สาวกมาก นับไมถวน ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงทรงฟง 
อธิการเปนอันมากของหมอมฉัน แตหมอมฉัน หมอมฉันยัง  
มหาทานใหเปนไปแลวแกพระพุทธเจาผูทรงประพฤติธรรมท้ังหลาย 
และพระอรยิสงฆผูประพฤติในสัทธรรม ในกาลทั้งปวง ดวย  
ประการอยางนี้ บุคคลผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี ้
และโลกหนา ควรประพฤติธรรมใหเปนสุจริต ไมควรประพฤติ  
ธรรมใหเปนทุจริต เพราะบุคคลผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขท้ังใน  
โลกน้ีและโลกหนา หมอมฉันเบ่ือหนายในสงสาร จึงออกบวช 
พรอมดวยบริวารชนพันหนึง่ คร้ันบวชแลวก็หมดกังวล ละอาคาร 
สถานแลวออกบวช ยังไมทันถึงคร่ึงเดือนก็ไดบรรลุจตุราริยสัจ 
คนเปนอันมากนําจวีรบิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปจจัยเขามา 
ถวาย เหมือนลูกคล่ืนในทะเล ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระ 
พุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว หมอมฉันไดรับทุกขวบัิติมากอยาง  
และสุขสมบัติมากอยางเชนนี้ ถึงพรอมแลวซ่ึงความเปนผูบริสุทธ์ิ 
สมบูรณดวยคุณท้ังปวง บุคคลผูถวายตนของตนแกพระพุทธเจาผู 
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพื่อประโยชนแกบุญ ก็ยอมพร่ังพรอมไป  
ดวยสหาย ลุถึงนิพพานบทอันเปนอสังขตะ กรรมท้ังปวงสวนอดีต 
ปจจุบันและอนาคต ของหมอมฉันหมดส้ินไปแลว ขาแตพระองค  
ผูมีพระจักษุ หมอมฉันขอถวายบังคมพระยคุลบาท.  
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ทราบวา ทานพระยโสธราภกิษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้เฉพาะพระพักตรผูมีพระภาค ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
จบยโสธราเถริยาปทาน.  
อปทานแหงพระเถรีหนึ่งหม่ืนท่ี ๙ 
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหม่ืนรูป  
[๑๖๙] ในส่ือสงไขยแสนกัป พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวา  
ทีปงกร เสด็จอุบัติข้ึนแลว พระพุทธทีปงกรมหาวีรเจาผูเปนนายกช้ัน  
พิเศษ ทรงพยากรณวา สุเมธบัณฑิตกับนางสุมิตตามีสุขและทุกข  
รวมกัน เม่ือเสด็จเท่ียวทรงดโูลกกับท้ังเทวโลก เสด็จเขามาสู 
สมาคมแหงหมอมฉันท้ังหลาย ในการทรงพยากรณสุเมธบัณฑิต 
และนางสุมิตตานั้นสุเมธบัณฑิตยอมเปนใหญกวาชนท้ังปวงใน  
สมาคมอนาคตแหงหมอมฉันท้ังหลาย ภรรยาท้ังหมด กลาววาจา  
เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจแหงทาน ขาแตพระมหามุนี ทานศีลท้ังปวงและ  
ภาวนาท่ีบําเพญ็ดีแลว ทานทั้งปวงนี้ คือ ของหอม ดอกไม เคร่ือง 
ไลทา ประทีป และทานวัตถุอันสําเร็จดวยรัตนะ หมอมฉัน  
ท้ังหลายบริจาคแลวตลอดกาลนาน ขาแตพระมหามุนี ฐานะอยางใด  
อยางหนึ่ง หมอมฉันท้ังหลายปรารถนาไวแลวทานท้ังปวงบริจาคแลว  
ขาแตพระมหามุนี กุศลกรรมอยางอ่ืนและวตัถุเคร่ืองบริโภคเปน  
ของมนุษย หมอมฉันท้ังหลายทําไวแลว หมอมฉันท้ังหลายบริจาค 
ทานท้ังปวงในพระมหามุนตีลอดกาลนาน บุญเปนอันมากหมอมฉัน 
ท้ังหลายทําแลวในสงสารมีชาติเปนอเนก หมอมฉันท้ังหลายได  
เสวยความเปนอิสระ ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ ในภพนี ้
ซ่ึงเปนภพหลัง หมอมฉันเกดิแลวในนิเวศนแหงพระศากยบุตร   
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พวกสตรีเกดิแลวในสกุลตางๆ งดงามดังนางฟา มีวรรณะเปนท่ี 
ชอบใจหมอมฉันท้ังหลายมีลาภเปนอยางเลิศถึงยศแลวไดรับบูชา 
สักการะแตชนท้ังปวง หมอมฉันท้ังหลายไดอันนปานาหาร ประชุมชน  
นับถือเสมอไป ละอาคารสถานแลวออกบวช ยังไมทันถึงคร่ึงเดือน  
ก็ไดถึงแลวซ่ึงความดับทุกขท้ังหมดดวยกนั หมอมฉันท้ังหลายได 
ขาว น้ํา ผา เสนาสนะและสรรพปจจัยท่ีพวกทายกทายิกานําเขา  
มาสักการะบูชาเสมอไป หมอมฉันท้ังหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนา หมอมฉันท้ังหลายทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหม่ืนมีพระยโสธราเถรีเปนประธาน ไดกลาวคาถาเหลานี้  
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะน้ีแล.  
จบอปทานแหงพระเถรีหนึ่งหม่ืน. 
อปทานแหงพระเถรีหนึ่งหม่ืนแปดพนัท่ี ๑๐ 
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหม่ืนแปดพันรูป  
[๑๗๐] ภิกษณุท่ีีมีสมภพในศากิยสกุล ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรีเปน 
ประธาน เขาเฝาพระสัมพุทธเจา ภิกษุณีท้ัง ๑๘,๐๐๐ ลวนแตผูมี  
ฤทธ์ิ ถวายบังคมพระยุคบาทแหงพระมุนี ไดกราบทูลตามกําลังวา  
ขาแตพระมหามุนีผูนายก หมอมฉันท้ังหลายมีชาติ ชรา พยาธิและ  
มรณะส้ินแลว ยอมถึงอมตบทอันสงบไมมีอาสวะ ขาแตพระมหา  
มุนีผูเปนนายกช้ันพิเศษประชาชนยอมรูความผิด คือ ความพล้ัง 
พลาดท่ีมีในกอนของหมอมฉัน ท้ังปวง ขอพระองคโปรดประทาน 
โทษแกหมอมฉันท้ังหลายเถิด.  
พระบรมศาสดาตรัสวา 
ทานท้ังหลายเปนผูปฏิบัติตามคําส่ังสอนของเรา จงแสดงฤทธ์ิและ   
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ตัดความสงสัยของบริษัทท้ังมวลเถิดฯ  
ขาแตพระมหาวีรเจา พระยโสธราเถรีผูเปนปชาบดีแหงพระองค  
เม่ือยังดํารงอยูในอคารวิสัย เปนท่ีพอพระทัยนารัก นาชมทุกอยาง  
เปนหวัหนาแหงสตรี ๑๙๖,๐๐๐ ขาแตพระองคผูมีความเพียร  
หมอมฉันท้ังหลายน้ันเปนอิสระกวาสตรีท้ังส้ิน สมบูรณดวยรูป 
สมาบัติและอาจารสมบัติ ดํารงอยูในความเจริญ มีวาจาเปนท่ีรัก 
สตรีท้ังปวงยอมเคารพเหมือนพวกมนุษยเคารพเทวดา สตรีท่ีมี  
สมภพในศากยิวงศ ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรี เปนประมุขเปน  
ใหญ ขาแตพระมหามุนี พระยโสธราเถรีลวงกามธาตุ ดํารงอยู  
ในรูปธาตุ สตรีหนึ่งพันมิไดมีคนไหนมีรูปเหมือนพระเถรีนั้น ทาน  
พระยโสธราเถรีจงถวายอภวิาทพระสัมพทุธเจาแสดงฤทธ์ิถวายเถิด 
ภิกษณุีมีพระยโสธราเถรีเปนตนนั้นแสดงฤทธ์ิชนิดตางๆ เปน 
อันมาก แสดงกายเทาภูเขาจกัรวาล แสดงศีรษะเทาอุตรกุรุทวีป 
แสดงแขนสองขางเทาทวีปท้ังสอง แสดงสรีระเปนตนหวาประจํา  
ทวีป มีกิ่งดานใตมีลูกเปนพวงกิ่งตางๆ มีลูกดก แสดงดวงจันทร  
ดวงอาทิตยเปนนัยนตา แสดงเขาสุเมรุเปนกระหมอม แสดงเขา  
จักรวาลเปนหนาเอาตนหวาพรอมท้ังรากเดินพัดเขามาถวายบังคม  
พระโลกนายกแสดงเพศชาง เพศมา ภูเขา ทะเล ดวงจันทร  
ดวงอาทิตย เขาสุเมรุและเพศทาวสักกเทวราช ขาแตพระวรีเจาผูมี  
พระจักษุ เปนนายกของนรชน พระยโสธราเถรีและหมอมฉัน  
ท้ังหลาย ขอถวายบังคมพระยุคลบาท เปนผูสําเร็จแลวดวยกุศล 
ธรรมท่ีอบรมมานานเพื่อพระองค ขาแตพระมหามุนหีมอมฉัน  
ท้ังหลายเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ  
มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอัน  
หมดจดวิเศษ มีอาสวะท้ังปวงหมดส้ินแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก   
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ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉันท้ังหลายมีญาณในอรรถะ ธรรมะ  
นิรุติและปฏิญาณเกดิข้ึนแลวในสํานักของพระองค หมอมฉัน  
ท้ังหลายแสดงความสมาคมแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย ผูเปนนาถะ 
ของโลกแตขาพระมหามุนี อธิการเปนอันมากของหมอมฉันท้ังหลาย 
ยอมเปนประโยชนแกพระองค ขอพระองคทรงระลึกถึงกุศลกรรม  
เกาของหมอมฉันท้ังหลายเถิด ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉัน  
ท้ังหลายส่ังสมบุญ ก็เพื่อประโยชนแกพระองคหมอมฉันท้ังหลาย  
งดเวนอนาจารในสถานท่ีไมควร แมชีวิตกย็อมสละเพ่ือประโยชน  
พระองค ขาแตพระมหามุนพีระองคประทานหมอมฉันท้ังหลาย  
เพื่อตองการใหเปนภรรยาของผูอ่ืนหลายพันโกฏิกัป กเ็พื่อประโยชน 
แกพระองค หมอมฉันท้ังหลายมิไดเสียใจ ขาแตพระมหามุนี  
พระองคประทานหมอมฉันท้ังหลายเพื่ออุปการะหลายพนัโกฏิกับ เพื่อ  
ประโยชนแกพระองค หมอมฉันท้ังหลายมิไดเสียใจในเร่ืองนี้เลย 
ขาแตพระมหามุนี พระองคประทานหมอมฉันท้ังหลาย เพื่อ 
ประโยชนเปนอาหารหลายพนัโกฏิกัป เพื่อประโยชนแกพระองค  
หมอมฉันท้ังหลาย มิไดเสียใจในเร่ืองนีเ้ลยหมอมฉันท้ังหลายยอม  
สละชีวิต ทําความพนภัยหลายพันโกฏิกัป ขาแตพระมหามุนี 
หมอมฉันท้ังหลายไมเคยหวงเคร่ืองประดับ และผามากชนดิซ่ึงอยูท่ี  
ตัว และภณัฑะคือ ตัวหญิงเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต  
พระมหามุนีมหาวีรเจา ทรัพย ขาวเปลือก ปจจัยเครื่องบริจาค บาน  
นิคม นา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี ภรรยา มากนับไม 
ถวน พระองคทรงบริจาคแลว เพื่อประโยชนแกพระองค พระองค  
ตรัสบอกหมอมฉันท้ังหลายวา เราท้ังหลายจักใหทานกะพวกยาจก 
เม่ือเราใหทานอันอุดมเราท้ังหลายก็ไมเห็นความเสียใจกนั ขาแต   
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พระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายยอมรับทุกขมากมายหลายอยาง 
นับไมถวน ในสงสารเปนอเนก เพื่อประโยชนแกพระองค 
หมอมฉันท้ังหลายไดรับความสุข ยอมอนุโมทนา และในคราวได  
รับทุกขก็ไมเสียใจ เปนผูยินดีแลวในท่ีทุกแหง เพื่อประโยชนแก  
พระองค ขาแตพระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดย  
มรรคาอันสมควรเสวยสุขทุกขแลว ไดบรรลุซ่ึงโพธิญาณ หมอมฉัน 
ท้ังหลายไดรวมกับพระสัมพทุธเจาพระนามวาโคดม ผูเปนนายก  
ของโลก เปนเทพผูประเสริฐ มาเปนอันมาก พระองคกไ็ดรวมกับ 
พระสัมพุทธเจาพระองคอ่ืนๆ ผูเปนนาถะของโลกมาเปนอันมาก 
ขาแตพระมหาวีรเจา อธิการของหมอมฉันท้ังหลายมีมากเพ่ือ  
ประโยชนแกพระองค เม่ือพระองคทรงแสวงหาพุทธธรรมอยู 
หมอมฉันท้ังหลายก็ยอมเปนบริจาริการับใชพระองค ในส่ีอสงไขย 
แสนกัป พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร เปนพระมหาวรีะ เปน 
นายกของโลก เสด็จอุบัติข้ึนแลว ประชาชนในปจจันตประเทศ  
มีใจยนิดี นิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกนัแผวถางหนทางเปนท่ี  
เสด็จพระพุทธดําเนิน กาลคร้ังนั้น พระองคเปนพราหมณนามวา 
สุเมธตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจาผูทรงเห็นธรรมท้ังปวง  
คราวนั้น หมอมฉันทุกคนมีสมภพในสกุลพราหมณ ถือดอกบัว  
เปนอันมากนําไปสูสมาคม สมัยนั้น พระพุทธเจาทีปงกรผูมีบริวาร  
ยศมาก เปนพระมหาวีระทรงพยากรณสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง  
เม่ือพระพุทธทีปงกรกําลังทรงประกาศกรรมของสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง  
แผนดินหวัน่ไหวสะเทื้อนสะทานไปในโลกพรอมท้ังเทวโลก พวก  
เทพกัญญา มนุษย และหมอมฉันท้ังหลายกับท้ังเทวดา พากัน  
บูชาพระองคผูเปนสุเมธฤาษีดวยส่ิงของท่ีควรบูชาตางๆ แลวก็  
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ปรารถนา พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ทรงพยากรณแกเขา 
เหลานั้นวา ในวันนี้ ชนเหลาใดมีความปรารถนา ชนเหลานั้น 
จักมีในท่ีเฉพาะหนาในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้พระพุทธเจาทรง  
พยากรณหมอมฉันท้ังหลาย ดวยพระวาจาใดหมอมฉันท้ังหลาย  
เม่ืออนุโมทนาพระวาจาน้ันเปนผูทํากรณียกิจอยางนี้ หมอมฉัน 
ท้ังหลายยังจิตใหเล่ือมใสในกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนัน้ จึงไดเสวย  
สมบัติในกําเนดิเทวดาและมนุษยนับไมถวน คร้ันไดเสวยสุขและ  
ทุกขในเทวดาและมนุษยแลว ในภพนี้ซ่ึงเปนภพหลัง จึงมาเกิดใน  
ศากิยสกุล มีรูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศและศีล สมบูรณดวยองค 
สมบัติท้ังปวงไดรับสักการะอยางยิ่งในสกลุท้ังหลาย มีลาภ สรรเสริญ 
และสักการะ พร่ังพรอมไปดวยโลกธรรม มีจิตไมประกอบดวยทุกข 
ไมมีภัยแตท่ีไหนๆ สมจริงตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา 
ในกาลนัน้ ยโสธรานารี แสดงอุปการะท้ังในภายในราชฐานและแก  
พวกเจาในพระนคร มีอุปการะท้ังในยามสุขและในยามทุกข เปนผู 
บอกประโยชนใหและทําความอนุเคราะห ควรประพฤติธรรมใหเปน  
สุจริตไมควรประพฤติธรรมใหเปนทุจริต เพราะวาบุคคลผูประพฤติ 
ธรรม ยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี้และโลกหนา หมอมฉันท้ังหลาย  
ละอคารสถานออกบวช ยังไมทันถึงคร่ึงเดือนก็บรรลุจตุราริยสัจ  
คนเปนอันมากนําจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปจจัยมา  
ถวาย เหมือลูกคล่ืนในทะเล หมอมฉันท้ังหลายเผากิเลสท้ังหลาย  
แลว ... พระพทุธศาสนา หมอมฉันท้ังหลายไดทําเสร็จแลว หมอม- 
ฉันท้ังหลายไดทุกขวิบัติมากอยาง และสุขสมบัติก็มากอยางเชนนี ้
ถึงพรอมแลว ซ่ึงความเปนผูบริสุทธ์ิ สมบูรณดวยคุณท้ังปวง บุคคล  
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ผูถวายตนของตนแกพระเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพือ่ประโยชน  
แกบุญ กย็อมพร่ังพรอมไปดวยสหาย ลุถึงนิพพานบทเปนอสังขตะ 
กรรมท้ังปวงสวนอดีตปจจุบันและอนาคตของหมอมฉันท้ังหลาย 
หมดส้ินไปแลว ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ หมอมฉันท้ังหลาย  
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท. 
พระพุทธเจาตรัสวา 
เม่ือเธอท้ังหลายบอกลาเพ่ือจะนิพพาน เราจะกลาวอะไรใหยิ่งกะเธอ  
ท้ังหลายเลา บุคคลท่ีเปนทาสท่ีนับวาสัตวก็ลุถึงอมตบทแลว.  
ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหมื่นแปดพันมีพระยโสธราเถรีเปนหัวหนา ไดกลาวคาถาเหลานี ้
ในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะน้ีแล ฯ 
จบอปทานแหงพระเถรีหนึ่งหม่ืนแปดพัน. 
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน ๒. กิสาโคตมีเถริยาปทาน ๓. ธรรมทินนาเถริยาปทาน 
๔. สกุลาเถริยาปทาน ๕. นนัทาเถริยาปทาน ๖. โสณาเถริยาปทาน ๗. ภัททกาปลาน ี
เถริยาปทาน ๘. ยโสธราเถริยาปทาน ๙. ทสสหัสสเถริยาปทาน ๑๐. อัฏฐารสเถรีสหัสสาน 
มาปทาน บัณฑิตคํานวณคาถาได ๔๗๘ คาถา.  
จบกุณฑลเกสวรรคท่ี ๓ 
----------------   
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ขัตติยกัญญาวรรคท่ี ๔  
อปทานแหงพระเถรีท่ีเคยเปนขัตติยกัญญา  
หม่ืนแปดพันท่ี ๑  
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหม่ืนแปดพันรูป  
[๑๗๑] ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายมีภพท้ังปวงส้ินไปแลว ปลด  
เปล้ืองท่ีตอแหงภพแลว มิไดมีอาสวะท้ังปวงเลย ขอกราบทูลวา  
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายมีกรรมเกา สวนกุศลทุกอยาง 
บําเพ็ญไวดีแลว วัตถุเคร่ืองบริโภคก็ใหแลวเพื่อประโยชนแก  
พระองค ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายบําเพ็ญกุศลกรรม  
ถวายเคร่ืองบริโภคแกพระพทุธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ  
พระสาวกท้ังหลายเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนี  
หมอมฉันท้ังหลายมีกรรมอยางสูงและอยางตํ่าบําเพ็ญดีแลว แกภิกษ ุ
ท้ังหลายมีกรรมเกาท้ังสวนสูงท้ังสวนตํ่าทําไวแลว หมอมฉัน 
ท้ังหลายอันกรรมเดิม ท่ีเปนกุศลนั้นนั่นแหละเตือนแลว เปนผู 
พร่ังพรอมไปดวยกุศลกรรม ลวงวิบัติของมนุษยแลว มาเกิดใน  
สกุลกษัตริย เพราะหมอมฉันท้ังหลายรวมกอสรางกรรมโดยชาติ  
เดียวกันจึงไดมาเกิดมีสมภพในตระกูลกษตัริยรวมกนั ในภพหลัง 
ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายเปนผูมีรูปสมบัติ มีโภค  
สมบัติ มีลาภสักการะ อันมหาชนบูชาแลว ณ ภายในบุรี เหมือน  
นันทนวันของทวยเทพ หมอมฉันท้ังหลายเบ่ือหนายจึงพากันออก  
บวชเปนภิกษณุี มีอุปาทานอยูสองสามวัน ก็บรรลุถึงความดับ  
ทุกขท้ังหมดดวยกัน หมอมฉันท้ังหลาย อันชนเปนอันมากนําจวีร 
บิณฑบาต เสนาสนะเภสัชปจจัยเขามาสักการะบูชาแลว หมอมฉัน  
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ท้ังหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาหมอมฉันท้ังหลาย  
ไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ภิกษุณีผูเคยเปนขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ มีพระยสวดีเถรีเปนหัวหนา ไดกลาว 
คาถานี้เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้แล.  
จบอปทานแหงพระเถรีพระธิดากษัตริย ๑๘,๐๐๐.  
อปทานแหงพระเถรีบุตรีพราหมณ  
แปดหม่ืนส่ีพนัท่ี ๒ 
วาดวยบุพจริยาของพระเถรีแปดหม่ืนส่ีพันรูป  
[๑๗๒] ขาแตพระมุนี หมอมฉันท้ังหลายมีสมภพในสกลุพราหมณจํานวน 
๘๔,๐๐๐ มีมือและเทาละเอียดออน เกดิในศาสนาของพระองค 
ขาแตพระมหามุนี หญิงท่ีเกดิในเวสสสกุล และสุททสกุล เทวดา 
นาค กินนร และท่ีอยูในทวปีท้ังส่ีมีมาก เกิดในศาสนาของพระองค 
หญิงบางพวกบวชแลว มีความเห็นธรรมท้ังปวงก็มีมาก พวกเทวดา  
กินนร นาค จกัตรัสรูในอนาคต ชนท้ังหลายไดเสวยเกียรติยศ 
ท้ังปวง ม่ังค่ังดวยสรรพสมบัติไดความเล่ือมใสในพระองค จักตรัส 
รูในอนาคต ขาแตพระมหาวรีเจาผูมีพระจกัษุ สวนหมอมฉัน 
ท้ังหลายเกดิในสกุลพราหมณ เปนธิดาของพราหมณ เปนผูมีโชคดี  
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หมอมฉันท้ังหลายกําจัดภพท้ังหมดแลว 
ถอนตัณหาอันเปนรากเงาข้ึนแลว ตัดอนุสัยขาดแลว ทําลายสังขาร  
คือบุญหมดแลว หมอมฉันท้ังปวงมีสมาธิเปนโคจรชํานาญใน  
สมาบัติ จักอยูดวยฌานและความยินดีในธรรมทุกเม่ือ ขาแตพระ  
องคผูนายก หมอมฉันท้ังหลายยังตัณหาทีน่ําไปสูภพ อวชิชา และ  
แมสังขารใหส้ินไปแลว บรรลุถึงบทท่ีแสนยากจะเห็นไดแลว  
ทราบอยู.   
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พระผูมีพระภาคตรัสวา  
ทานท้ังปวงมีอุปการะแกเราผูเดินทางไกลตลอดกาลนานมา จงตัด  
ความสงสัยของบริษัทส่ีแลวจึงถึงความดับทุกขเถิด. 
พระเถรีเหลานั้น ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระมุนแีลวแสดง 
ฤทธ์ิตางๆ บางพวกแสดงแสงสวาง บางพวกแสดงมืด บางพวก 
แสดงพระจันทร พระอาทิตย บางพวกแสดงทะเล พรอมดวยปลา 
บางพวกแสดงเขาสิเนรุ บางพวกแสดงเขาสัตตบริภัณฑ บางพวก 
แสดงตนปาริฉัตตกะ บางพวกแสดงภพดาวดึงส บางพวกแสดง  
ภพยามาดวยฤทธ์ิบางพวกแสดงเปนเทวดาชาวดุสิต บางพวกแสดง  
เปนเทวดาชาวนิมมานรดี บางพวกแสดงเปนเทวดาชาวปรนิมมิต  
วสวัตดีมีอิสระมาก บางพวกแสดงเปนพรหม บางพวกแสดงท่ี 
จงกรมอันควรแกคามาก บางพวกนิรมิตเพศเปนพรหมแสดง 
สุญญตธรรม พระเถรีท้ังปวงคร้ันแสดงฤทธ์ิมีชนิดตางๆ แลวก ็
แสดงกําลังถวายพระศาสดา คร้ันแลว ก็ถวายบังคมพระยคุลบาท  
กราบทูลวา ขาแตพระมหามุนีหมอมฉันท้ังหลายเปนผูมีความชํานาญ  
ในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโต 
ปริยญาณ รูบุพเพนวิาสญาณและทิพจักษอัุนหมดจดวเิศษ มีอาสวะ 
ท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา  
หมอมฉันท้ังหลายมีญาณในอรรถะธรรมะนิรุตติ และปฏิภาณเกิดข้ึน 
แลวในสํานักของพระองค ความสมาคมกับพระพุทธเจาท้ังหลายผู 
เปนนาถะของโลก พระองคทรงแสดงแลว ขาแตพระมหามุนี 
หมอมฉันท้ังหลายมีอธิการเปนอันมาก เพือ่ประโยชนแกพระองค 
ขาแตพระมุนมีหาวีรเจา ขอพระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมกอน 
ของหมอมฉันท้ังหลาย หมอมฉันท้ังหลายกอสรางบุญก็เพื่อ  
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ประโยชนแกพระองค ในกปัท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนีพ้ระมหามุน ี
พระนามวาปทุมุตระ เสด็จอุบัติข้ึนแลว พระนครหงสวดีเปนท่ีอยู  
อาศัยแหงสกุลของพระสัมพุทธเจา มีแมน้ําคงคาไหลผานทางประตู 
พระนครหงสวดี ในกาลทั้งปวงภกิษุท้ังหลายเดือดรอนเพราะแมน้ํา 
ไปไหนไมได น้ําเต็มเปยมวนัหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง  
สัปดาหหนึ่งบาง เดือนหนึ่งบาง ส่ีเดือนบาง ภิกษเุหลานัน้จึงไป 
ไมได คร้ังน้ัน รัฐบุรุษผูหนึ่งมีนามวาชัชชิยะ มีทรัพยเปนสาระ  
ของประโยชนของตนเห็นภกิษุท้ังหลาย ไดใหนายชางจดัสราง  
สะพานท่ีฝงนีแ้หงแมน้ําคงคา คร้ังนั้นประชาชน ใหนายชางสราง 
สะพานท่ีแมน้าํคงคาดวยทรพัยหลายแสนและรัฐบุรุษนัน้ ไดใหนาย 
ชางสรางวิหารที่ฝงโนนถวายแกสงฆ สตรี บุรุษ สกุลสูงและตํ่า  
เหลานั้น ได ใหสรางสะพานและวิหาร ใหมีสวนเทากนักับของ 
รัฐบุรุษนั้นหมอมฉันท้ังหลายและมนุษยเหลาอ่ืน ในพระนครและ 
ในชนบท มีจติเล่ือมใส ยอมเปนธรรมทายาทแหงพระพุทธเจา  
พระองคนั้น สตรี บุรุษ กุมารและกุมารีมากดวยกันตางก็ขนเอา 
ทรายมาเกล่ียลงท่ีสะพานและวหิาร กวาดถนนแลวยกตนกลวย 
หมอมีน้ําเต็มและธงข้ึน จัดธูป จุรณ และดอกไมเปนสักการะ  
แดพระศาสดา คร้ันสรางสะพานและวิหารแลว นิมนตพระพุทธเจา  
ถวายมหาทานแลวปรารถนาความตรัสรู พระมหามุนีปทุมุตระมหา  
วีรเจาผูเปนท่ีเคารพแหงสรรพสัตว ทรงทําอนุโมทนาแลว ตรัส  
พยากรณวา เม่ือแสนกัปลวงไปแลว จึงมีภทัรกัป บุรุษนีไ้ดความสุข 
ในภพนอยภพใหญแลว จักบรรลุโพธิญาณ บุรุษและสตรีท่ีทํา 
หัตถกรรมท้ังหมด จกัมีในท่ีเฉพาะหนาในอนาคตกาล ดวยวิบาก  
แหงกรรมนัน้และดวยการตั้งเจตนจํานงไว ประชาชนเหลานั้นเกิด   
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ในเทวโลกแลว เปนบริจาริกาแหงพระองค เสวยทิพยสุขและ 
มนุษยสุขมากมายทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญตลอดกาลนาน ใน  
กัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ หมอมฉันท้ังหลายมีกุศลกรรมอันทําดี  
แลว ยอมไดรูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศ ความสรรเสริญและ 
ความสุขเปนท่ีรัก ซ่ึงเปนผลที่ปรารถนาท้ังปวงเนืองๆ ในหมูมนุษย 
ท่ีละเอียดออน และในเทวโลก ในภพนี้ซ่ึงเปนภพหลัง หมอมฉัน  
ท้ังหลายเกดิในสกุลพราหมณ มีมือและเทาละเอียดออน และได 
มาในพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนดังวาพระนิเวศนแหงพระศากยบุตร  
ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายยอมไมเห็นแผนดินท่ีเขาไม 
ตกแตง และไมเห็นภาคพื้นท่ีเปนทางเดินล่ืน แมตลอดกาลทั้งปวง 
เม่ือหมอมฉันท้ังหลายอยูในอคารสถาน ประชุมชนก็นาํสักการะทุก 
อยางมาใหตลอดกาลทั้งปวงเพราะผลแหงกุศลกรรมในกาลกอน 
หมอมฉันท้ังหลายละอคารสถานแลว บวชเปนภิกษุณีขามทาง 
สงสารไดแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมีอีก พวกทายกทายิกาหลายพัน 
แตท่ีนั้นๆ นําจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชปจจยัมาให  
เสมอไป หมอมฉันท้ังหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
หมอมฉันท้ังหลายไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ภิกษุณีบุตรีพราหมณ ๘๔,๐๐๐ ไดกลาวคาถาเหลานี้เฉพาะพระพักตรพระผูมี  
พระภาค ดวยประการฉะนีแ้ล. 
จบอปทานแหงพระเถรีบุตรีพราหมณ ๘๔,๐๐๐. 
อุปลทายิกาเถริยาปทานท่ี ๓ 
วาดวยบุพจริยาของพระอุปลทายิกาเถรี 
[๑๗๓] พระเถรีกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
มีกษัตริยองคหนึ่งพระนามวาอรุณ ครองราชสมบัติในพระนคร  
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อรุณวดี หมอมฉันเปนมเหสีของทาวเธอ บอกบุคคลบางคนวา 
หมอมฉันนั่งอยูในท่ีลับคิดอยางนีว้า กุศลท่ีเราจะเอาไปท่ีเราทําไวไม 
มีเลย เราจะตองไปสูนรกอันมีความเรารอนมาก ท้ังเผ็ดรอนรายแรง  
แสนทารุณเปนแนในเร่ืองนีเ้ราไมมีความสงสัยเลย คร้ันหมอมฉัน 
คิดอยางนีแ้ลว ยังใจใหราเริงเขาไปเฝาพระราชสวามีแลว กราบทูล 
วา ขาแตพระขัตติยาธิบดีผูประเสริฐ หมอมฉันเปนสตรี จะไม  
เคยเปนบุรุษมิไดมี ขอพระองคไดโปรดประทานสมณะองคหนึ่งแก 
หมอมฉันเถิด หมอมฉันจักนมินตทานใหฉัน คร้ังนั้นพระราชาได 
ประทานสมณะองคหนึ่งผูอบรมอินทรียแลวแกหมอมฉัน หมอมฉัน 
มีใจยนิดีรับบาตรของทานมาแลว เอาภัตตาหารอยางประณีตใสจน  
เต็ม คร้ันแลวไดถวายผาผืนใหญใหทานครอง แลวไดถวายบาตร 
นั้น พรอมดวยดอกไมมีกล่ินหอมและนํ้ามันเคร่ืองไลทาอยางด ี
ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนจํานงไว 
หมอมฉันละรางกายมนษุยแลวไดไปภพดาวดึงส ไดครองตําแหนง  
พระมเหสีแหงเทวราชหนึ่งพนัองคไดครองตําแหนงพระมเหสีแหง 
พระเจาจักรพรรดิหนึ่งพันองค และครองตําแหนงพระมเหสีแหง  
พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยจะคณานับมิได ท้ังไดศุภผลอื่น  
มีอยางตางๆ มากมายซ่ึงเปนผลกรรมแหงบิณฑบาตในคราวน้ัน 
หมอมฉันมีสีกายเหมือนดอกบัว เปนหญิงมีรูปงาม นาดู นาชม 
ถึงพรอมดวยองคสมบัติท้ังปวงเปนอภิชาตสตรี ทรงไวซ่ึงความ 
เปลงปล่ังในภพนี้ซ่ึงเปนภพหลัง หมอมฉันเกิดในศากยิสกุล เปน 
ธิดาแหงพระเจาสุทโธนมหาราช เปนหัวหนาแหงนารีหนึ่งพันเบ่ือ 
หนายในอาคารสถาน จึงออกบวชเปนภกิษุณีถึงราตรีท่ี ๗ ก็ไดบรรลุ  
จตุราริยสัจ หมอมฉันไมสามารถจะประมาณจวีร บิณฑบาต   
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เสนาสนะ และเภสัชปจจัย ท่ีทายกทายิกานํามาถวายได นี้เปน  
ผลแหงบิณฑบาต ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคพึงทรง  
ระลึกถึงกุศลกรรมคร้ังกอนของหมอมฉัน หมอมฉันสละวัตถุทาน 
เปนอันมากเพือ่ประโยชนแกพระองค ในกัปท่ี ๙๑ แตกปันี้ หมอมฉัน 
ไดถวายทานใดในคร้ังนั้น ดวยผลแหงทานนั้น หมอมฉันไมรูสึก  
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน หมอมฉันรูจักคติสอง คือ  
เทวดา หรือมนุษย มิไดรูจักคติอ่ืนเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน 
รูจักแตสกุลสูงซ่ึงเปนสกุลมหาศาลมีทรัพยมาก มิไดรูจกัสกุลอ่ืน  
นี่เปนผลแหงบิณฑบาตทาน หมอมฉันทองเท่ียวไปในภคนอยภพ 
ใหญ อันกุศลมูลตักเตือนแลว ยอมไมเห็นส่ิงท่ีไมพอใจเลย นี ้
เปนผลแหงโสมนัส ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความ  
ชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญใน 
เจโตปริยญาณ ยอมรูปุพเพนวิาสญาณและทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ 
มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหา 
วีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิญาณเกดิข้ึน  
แลวในสํานักของพระองค ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
ศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา พระอุปลทายิกาภกิษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้เฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค  
ดวยประการฉะนี้แล.  
จบอุปลทายิกาเถริยาปทาน. 
สิงคาลมาตาเถริยาปทานท่ี ๔  
วาดวยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี 
[๑๗๔] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก  
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พระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวงเสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น 
ดิฉันเกิดในสกุลอํามาตยท่ีรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ เปนตระกูล  
ม่ังค่ัง เจริญ มีทรัพยมาก ในพระนครหงสวดี ดิฉันมีมหาชนเปน 
บริวารไปกับบิดา ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาแลวออกบวชเปน 
ภิกษณุี คร้ันบวชแลว เวนบาปกรรมทางกาย ละวจีทุจริตชําระ 
อาชีวะบริสุทธ์ิ มีความเล่ือมใสเพราะเคารพมากในพระพุทธเจา 
พระธรรม และพระสงฆ ขวนขวายในการฟงธรรม มีความเห็น  
พระพุทธเจาเปนปกติ ในคร้ังนั้น ดิฉันไดฟงภิกษุณีองคหนึ่งซ่ึง  
เปนผูเลิศกวาภิกษณุีท้ังหลาย ฝายสัทธาธิมุติ จึงปรากฏตําแหนง 
นั้นแลวไดบําเพ็ญไตรสิกขา คร้ังนั้น พระสุคตเจาผูมีพระอัธยาศัย  
ประกอบดวยกรุณา ตรัสกะดิฉันวาบุคคลผูมีศรัทธาไมหวั่นไหว ตั้ง 
ม่ันดีในพระตถาคต มีศีลงามท่ีพระอริยะรักใครสรรเสริญ มีความ 
เล่ือมใสในพระสงฆ มีความเห็นตรง นักปราชญเรียกผูนั้นวา เปน  
ผูไมขัดสน ชีวติของผูนั้นไมเปนหมัน เพราะฉะน้ัน บุคคลผูมี  
ปญญา เม่ือระลึกถึงคําส่ังสอนของพระพทุธเจาท้ังหลาย พึงหมั่น  
ประกอบศรัทธา ศีล ความเล่ือมใสและความเห็นธรรม ดฉัินได  
ฟงพระพุทธดาํรัสนั้นแลว มีความเบิกบานใจ ไดทูลถามถึงความ 
ปรารถนาดีของดิฉัน คร้ังนั้นพระสุคตเจาผูนําช้ันพิเศษผูมีปญญาไม  
ทราม มีพระคุณนับไมถวน ทรงพยากรณวาทานเล่ือมใสใน  
พระพุทธเจา มีธรรมงาม จักไดตําแหนงนั้นท่ีทานปรารถนาดีแลว  
ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพใน 
วงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานจักไดเปน  
ธรรมทายาทแหงพระศาสดาพระองคนั้น จกัเปนโอรสอันธรรม  
นิรมิต เปนมารดาแหงสิงคาลมาณพ จักไดเปนสาวิกา   
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ของพระศาสดาคร้ังนั้น ดิฉันไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว มี  
ความยินดี มีจติประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายก 
ของโลก ดวยความปฏิบัติท้ังหลาย จนส้ินชีวิต ดวยกุศลกรรม  
ท่ีไดทําไวแลวนั้นและดวยการตั้งเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกาย 
มนุษยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลังคร้ังนี้ ดิฉัน 
เกิดในสกุลเศรษฐีมีความเจริญ ส่ังสมรัตนะไวมาก ในพระนคร  
ราชคฤหอันอุดม บุตรของดิฉันช่ือสิงคาลมณพ ยนิดใีนทางผิด 
แลนไปสูทิฏฐิอันรกชัฏ มีการบูชาทิศเปนเบ้ืองหนา ยอมไหวทิศ  
ตางๆ พระพุทธเจาผูนําช้ันพิเศษ เสด็จเขาไปสูพระนครราชคฤห  
เพื่อทรงรับบิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นบุตรของดิฉันแลว ประทับ 
อยูท่ีหนทาง ตรัสแสดงธรรมแกบุตรของดฉัิน แตเขายังมีความ 
เห็นผิดอยูอยางเดิม ธรรมาภิสมัยไดมีแกบุรุษและสตรี ๒ โกฏิ  
คร้ังนั้นดิฉันไปในท่ีประชุมนั้นไดฟงสุคตภาษิตแลว ไดบรรลุโสดา 
ปตติผลแลวออกบวชเปนภกิษุณี ไดเห็นพระพุทธเจาเปนปกติ  
เจริญพุทธานุสสติอยูไมนาน ก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉันไดเห็น  
พระพุทธเจาอยูรํ่าไปมิไดเบ่ือชมพระรูปเปนท่ีเพลินตา เปนพระรูป  
ท่ีเกิดแตพระบารมีท้ังปวง เปนดังวาเรือนหลวงท่ีประกอบดวยสิริ 
มีพระลักษณะงามท่ัวไป พระพิชิตมารโปรดในคุณสมบัตินั้น จึงทรง 
ตั้งดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ภิกษณุมีารดาของสิงคาลมาณพ 
เปนผูเลิศกวาภิกษณุีท้ังหลายฝายสัทธาธิมุต ขาแตพระมหามุนี  
หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ  
มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษ ุ
อันหมดจดวเิศษ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิได  
มีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ  
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นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดข้ึนในสํานักของพระองค ดิฉันเผากิเลส  
ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระภิกษณุีมารดาสิงคาลมาณพไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบสิงคาลมาตาเถริยาปทาน.  
สุกกาเถริยาปทานท่ี ๕  
วาดวยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี  
[๑๗๕] ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูนายกของโลกพระนามวา  
วิปสสี มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจงซ่ึงธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึน  
แลว คร้ังนั้น หมอมฉันเกดิในสกุลหนึ่งในพระนครพนัธุมดี ไดฟง  
ธรรมของพระมุนีแลว ออกบวชเปนภิกษุณี เปนผูมีสุตะมาก ทรง  
ธรรม มีปฏิภาณ กลาวธรรมกถาไพเราะ ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา  
คร้ังนั้น หมอมฉันแสดงธรรมกถาเพ่ือประโยชนแกประชุมชนทุก 
สมัย หมอมฉันเคล่ือนจากอัตภาพนัน้แลวไปเกิดในภพดุสิต เปน  
เทพธิดามียศ ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวา 
สิขี มีพระรัศมีดังไฟ สงาอยูในโลกดวยยศประเสริฐกวาพวกบัณฑิต  
เสด็จอุบัติข้ึนแลว แมในครัง้นั้น หมอมฉันบวชแลว เปนผูฉลาด 
ในพุทธศาสนา ยังพระพุทธพจนใหกระจางแลวไปสูภพดาวดึงส  
ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระ  
นามวาเวสสภมีูธรรมดังวายานใหญ เสดจ็อุบัติข้ึนแลว หมอมฉัน 
ก็เปนเหมือนอยางกอน บวชแลวเปนผูทรงธรรม ยังพุทธศาสนา 
ใหกระจางแลว ไปสูเมืองมรุนายินดี ไดเสวรความสุขมากในภัทร  
กัปนี้ พระพิชิตมารผูอุดมพระนามวากกุสันธะประเสริฐกวานรชน 
เสด็จอุบัติข้ึนแลว แมในครัง้นั้น หมอมฉันก็เปนเหมือนอยางกอน  
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บวชแลว ก็ยังพุทธศาสนาใหกระจางจนตลอดชีวิต เคล่ือนจาก 
อัตภาพนัน้แลว ไดไปสูภพดาวดึงส เหมือนดังไปสูท่ีอยูของตน 
ในภัทรกัปนี้แล พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระนามวา  
โกนาคมนผูประเสริฐกวาพวกบัณฑิต อุดมกวาสรรพสัตวเสด็จอุบัติ  
ข้ึนแลว แมในคร้ังนั้น หมอมฉันบวชในศาสนาของพระองคผูคงท่ี 
เปนพหูสูตทรงธรรม ยังพุทธศาสนาใหกระจางในภัทรกปันี้เหมือน 
กัน พระมุนีพระนามวากัสสป มีพระคุณประเสริฐ เปนสรณะ  
แหงสัตวโลก ไมมีขาศึก ถึงท่ีสุดแหงมรณะ เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
หมอมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูทรงพระปรีชากวาประชากร  
พระองคนั้นศึกษาพระสัทธรรมแลวคลองแคลวในปริปุจฉา ขาแต  
พระมหามุนี หมอมฉันมีศีลงาม มีความละอาย ฉลาดในไตรสิกขา 
แสดงธรรมกถามากจนตลอดชีวิต ดวยวิบากแหงกรรมนัน้ และดวย  
การตั้งเจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว ไปสูภพ  
ดาวดึงส ในภพหลังคร้ังนี้ หมอมฉันเกิดในสกุลเศรษฐีท่ีเจริญ 
ส่ังสมรัตนะไวมาก ในพระนครราชคฤหอันอุดม เม่ือพระผูมี 
พระภาคผูเปนนายกของโลกอันภิกษุขีณาสพหนึ่งพนั เปนบริวาร 
สรรเสริญแลว เสด็จเขาไปสูเมืองราชคฤห. 
พระผูมีพระภาคทรงฝกอินทรียแลว พนขาดจากสรรพกิเลส  
มีวรรณะเปลงปล่ังดังแทงทองสิงคี พรอมดวยพระขีณาสพซ่ึง  
เคยเปนชฏิล ผูฝกอินทรียแลว พนขาดจากสรรพกิเลสเสด็จ 
เขาไปสูเมืองราชคฤห. 
หมอมฉันไดเห็นพระพุทธานุภาพ และไดฟงธรรมมีคุณเปนท่ีประชุม 
แลว ยังจิตใหเล่ือมใสในพระพุทธเจา บูชาพระองคผูมีพลธรรมมาก  
เวลาตอ หมอมฉันออกบวชเปนภกิษณุีในสํานักพระธรรมทินนาเถรี  
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หมอมฉันเผากเิลสท้ังหลายในเม่ือกําลังปลงผม บวชแลวไมนาน  
ศึกษาศาสนธรรมท่ัวแลว แตนั้นไดแสดงธรรมในสมาคมแหง  
มหาชน เม่ือหมอมฉันกําลังแสดงอยู ธรรมาภิสมัยไดมีแกประชุมชน 
หลายพันมียักษตนหนึ่งไดฟงธรรมนั้นแลว เกดิอัศจรรยใจ เล่ือมใส  
ตอหมอมฉัน ไดไปยังพระนครราชคฤห พวกมนษุยในพระนคร 
ราชคฤหอันหมอมฉันทําแลวอยางไร ไดดืม่ธรรมดังวาน้าํผ้ึงอยู 
มนุษยเหลาใดไมนั่งใกลภิกษุณีช่ือสุกกาผูแสดงอมตบท อันเปนเหตุ 
ไมใหถอยกลับ ใหเกดิความชื่นใจ มีรสโอชา มนุษยเหลานั้นเหน็ 
จะเปนเหมือนพวกคนมีปญญาเดินทางไกลหาน้ําฝนด่ืม ขาแตพระ 
มหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญใน  
ทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ 
และทิพจกัษุอันหมดจดวเิศษ มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนีภ้พ 
ใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ  
ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณ เกิดข้ึนแลวในสํานักของพระองค ดิฉัน 
เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระสุกกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบสุกกาเถริยาปทาน.  
จบภาณวารท่ี ๕.  
อภิรูปนันทาเถริยาปทานท่ี ๖  
วาดวยบุพจริยาของพระอภิรูปนันทาเถรี  
[๑๗๖] ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก 
พระนามวาปสสี มีพระเนตรงาม มีพระจักษุในธรรมท้ังปวง เสด็จ  
อุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น ดิฉันเกดิในสกุลใหญท่ีม่ังค่ังเจริญ ในพระนคร   
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พันธุมดี เปนหญิงมีรูปงาม นาพึงใจและเปนท่ีบูชาของประชุมชน  
ไดเขาเฝาพระพุทธวิปสสีผูมีความเพยีรมาก เปนนายกของโลก ได  
ฟงธรรมแลวถึงพระองคเปนสรณะ สํารวมอยูในศีล เม่ือพระผูมี 
พระภาคพระองคนั้นผูมีพระคุณสูงสุดกวานรชน ปรินิพพานแลว 
ดิฉันไดเอาฉัตรทองบูชาไว ณ เบ้ืองบนแหงพระสถูปท่ีบรรจุพระธาตุ 
ดิฉันเปนผูมีจาคะอันสละแลว มีศีลจนตลอดชีวิตเคล่ือนจากอัตภาพ  
นั้น ละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูภพดาวดงึส คร้ังนั้น ดิฉัน  
ครอบงําเทพธิดาท้ังหมดดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยรูป เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุข ยศ และความเปน  
อธิบดี รุงโรจนปรากฏอยู ในภพหลังคร้ังนี้ ดิฉันเกิดในพระนคร 
กบิลพัสดุเปนธิดาของศากยราชนามวาเขมกะ มีนามปรากฏวานันทา 
ประชุมชนกลาววา ดิฉันเปนผูหนึ่งซ่ึงมีความถึงพรอมดวยรูปงาม 
นาชม เม่ือดิฉันเติบโตเปนสาว (รูจกั) ตกแตงรูปและผิวพรรณ 
พวกศากยราชมีความววิาทกนัมากเพราะตัวดิฉัน คร้ังนัน้ พระบิดา 
ของดิฉันกลาววา พวกศากยราชอยาฉิบหายเสียเลย จึงใหดิฉัน 
บวชเสีย คร้ันดิฉันบวชแลวไดฟงวา พระตถาคตเจาผูมีพระคุณ 
สูงสุดกวานรชน ทรงติรูป จึงไมเขาไปเฝา เพราะดิฉันชอบรูปกลัว  
จะพบพระพุทธเจา จึงไมไปรับโอวาท คร้ังน้ัน พระพิชิตมารทรง  
ใหดิฉันเขาไปสูสํานักของพระองคดวยอุบาย พระองคทรงฉลาดใน 
ทางอุบาย ทรงแสดงหญิง ๓ ชนิด ดวยฤทธ์ิ คือ หญิงสาวสวย 
เหมือนรูปเทพอัปสร หญิงแก หญิงตายแลว ดิฉันเห็นหญิงท้ัง ๓  
แลว มีความสลดใจ ไมยินดใีนซากศพหญิงท่ีตายแลว มีความ  
เบ่ือหนายในภพเฉยอยู ขณะนั้นพระผูมีพระภาคนายกของโลก  
ตรัสกะดิฉันวา ดูกรนักทาทานจงดูรางกายท่ีทุรนทุราย ไมสะอาด  
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โสโครก ไหลเขาถายออกอยู ท่ีพวกพลาชนปรารถนากัน ทานจง 
อบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณอยางเดียวดวยอสุภเถิด รูปนี้เปนฉัน  
ใด รูปทานนัน้ก็เปนฉันนั้น รูปทานนั้นเปนฉันใด รูปนีก้็เปนฉัน 
นั้น เม่ือทานพจิารณาเหน็รูปนั้น อยางนี้ มิไดเกียจครานท้ังกลาง  
คืนกลางวัน แตนั้นก็จะเบ่ือหนายอยูดวยปญญาของตน ดิฉันผูไม 
ประมาท พิจารณาในรางกายนี้อยูโดยแยบคาย ก็เห็นกายนี้ท้ังกาย  
ในภายนอกตามความเปนจริง เม่ือเปนเชนนั้น ดิฉันจึงเบ่ือหนาย 
ในกาย และไมยินดีเปนภายใน ไมประมาท ไมเกาะเกีย่ว เปน  
ผูสงบเย็นแลว ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญ 
ในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ 
และทิพจกัษุอันหมดจดวเิศษ หมอมฉันส้ินอาสวะท้ังปวงแลว  
บัดนี้ภพใหมไมมี ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ 
ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดข้ึนแลวในสํานักของพระองค  
ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระอภิรูปนนัทาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบอภิรูปนันทาเถริยาปทาน.  
อัฑฒกาสีเถริยาปทานท่ี ๗  
วาดวยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถรี  
[๑๗๗] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณทรงพระยศ 
มาก มีพระนามวากัสสป ประเสริฐกวาพวกบัณฑิตเสด็จอุบัติข้ึน  
แลว คร้ังนั้น ดฉัินบวชในศาสนาของพระองคสํารวมในปาติโมกข 
และอินทรีย ๕ รูจักประมาณในอาสนะตํ่า ประกอบความเพียรใน 
ความเปนผูตื่นอยู บําเพ็ญเพยีรมีจิตช่ัว ไดดาภิกษณุีองคหนึ่งผู  
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ปราศจากอาสวะคร้ังเดยีววานางเพศยา ดวยบาปกรรมนัน้นั่นแหละ  
ดิฉันตองหมกไหมอยูในนรก ดวยกรรมท่ียังเหลืออยูนั้น ดิฉันเกดิ  
ในสกุลหญิงแพศยา ถูกขายใหบุรุษอ่ืนอยูโดยมาก ในชาติหลัง  
ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีในแควนกาสี มีความถึงพรอมดวยรูปดุจดัง 
นางเทพอัปสรในหมูเทวดา ดวยผลแหงพรหมจรรยประชุมชนเห็น 
ดิฉันมีรูปนาชม จึงต้ังดิฉันไวในความเปนหญิงแพศยาในพระนคร 
ราชคฤหท่ีอุดม ดวยผลที่ดาภิกษณุีนัน้ดิฉัน ไดฟงพระสัทธรรมท่ี  
พระพุทธเจาผูประเสริฐตรัสแลวเปนผูประกอบดวยบุพพวาสนา ได 
บวชเปนภิกษณุี แตเม่ือไปสูสํานักพระพิชิตมารเพ่ือจะอุปสมบท 
พบพวกนักเลงดักอยูท่ีหนทาง ไดแลวซ่ึงทูตอุปสมบท ดิฉันมีกรรม 
ทุกอยางท้ังบุญและบาปหมดส้ินไปแลว ขามพนสงสารท้ังปวงแลว 
และความเปนหญิงแพศยากส้ิ็นไปแลว.  
ทราบวา ทานพระอัฑฒกาสีภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบอัฑฒกาสีเถริยาปทาน.  
ปุณณกิาเถริยาปทานท่ี ๘ 
วาดวยบุพจริยาของพระปุณณิกาเถรี 
[๑๗๘] ดิฉันบวชเปนภิกษุณใีนศาสนาของพระพุทธเจา ๖ พระองค คือ 
พระวิปสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมน 
ผูคงท่ี พระกัสสป เปนผูถึงพรอมดวยศีลมีปญญา สํารวมอินทรีย  
เปนพหูสูต ทรงธรรมสอบถามอรรถแหงธรรม ศึกษาธรรมแลว 
มีกระแสธรรม เปนผูนั่งใกลแสดงพุทธศาสนาในทามกลาง 
ประชุมชน ดิฉันมีศีลเปนที่รักแตถือตัวจัดเพราะความเปนพหูสูตนัน้  
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ในภพคร้ังหลังนี้ดิฉันเกิดในเรือนแหงนางกุมภทาสี ของอนาถ  
บิณฑิกเศรษฐใีนพระนครสาวัตถีอันอุดม ดิฉันไปตักน้ํา ไดเหน็ 
โสตถิยพราหมณหนาวส่ันอยูในกลางน้ํา คร้ันเห็นแลวไดกลาววา  
ดิฉันมาตักน้ําในคราวหนาว กลัวภยัแตอาชญา และระแวงภยั คือ  
การดาดวยวาจาของเจานายจงึตองลงน้ํารํ่าไป ดูกรพราหมณทานกลัว  
อะไร จึงลงน้ําเสมอ มีตัวส่ัน รูสึกหนาวมากดูกรนางปุณณิกา  
ผูเจริญ ทานรูจักสอบถามขาพเจาผูทํากุศลกรรม กําจัดบาปกรรม  
(ดิฉันกลาววา) บุคคลใดเปนผูใหญก็ตาม เปนเด็กก็ตาม ทําบาป 
กรรม บุคคลนั้น จะพนจากบาปกรรม เพราะความอาบน้ําไดหรือ  
เม่ือพราหมณนั้นกลับข้ึนมาดิฉันไดบอกซ่ึงบทอันประกอบดวยธรรม 
และอรรถ พราหมณไดฟงธรรมบทนั้น แลวมีความสลดใจ บวช  
แลวไดเปนพระอรหันต เพราะดิฉันเกิดในสกุลทาสี ยังทาสทาสี  
๙๙ คนใหครบ ๑๐๐ คน เจานายนั้นจึงต้ังช่ือใหดิฉันวาปุณณาและ 
ปลดดิฉันใหเปนไทย ดิฉันใหเศรษฐีอนุโมทนาบุญนั้นแลว ออก 
บวชเปนภิกษณุี โดยกาลไมนานนักก็ไดบรรลุอรหัต ขาแตพระ 
มหามุน ีหมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ 
และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจด 
วิเศษ มีอาสวะทั้งปวงส้ินไปแลว บัดนีภ้พใหมมิไดมีอีก หมอมฉัน 
มีญาณอันปราศจาก มลทิน บริสุทธ์ิในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ 
และปฏิภาณ เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด หมอมฉันมี 
ปญญามากเพราะภาวนา มีสุตะเพราะพาหสัุจจะเกดิในสกุลตํ่าเพราะ  
มานะ แตมิไดมีกุศลกรรมวบัิติไปเลย ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว.  
ทราบวา ทานพระปุณณิกาภกิษุณไีดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบปุณณิกาเถริยาปทาน.  
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อัมพปาลีเถริยาปทานท่ี ๙  
วาดวยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรี  
[๑๗๙] ดิฉันเกดิในสกุลกษัตริย เปนภคินีแหงพระมหามุนีพระนามวาปุสสะ  
ผูมีพระรัศมีงามรุงเรือง มีธรรมดังวาเทริดดอกไมบนศีรษะ ดิฉันได  
ฟงธรรมของพระองคแลวมีจติเล่ือมใสถวายมหาทานแลว ปรารถนา 
ซ่ึงรูปสมบัติ ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาสิขี 
ผูเปนนายกช้ันเลิศของโลก ทรงยังโลกใหรุงเรือง เปนสรณะใน 
ไตรโลกเสด็จอุบัติข้ึนแลว คร้ังนั้น ดิฉันเกดิในสกุลพราหมณใน 
เมืองอรุณอันนาร่ืนรมย โกรธแลว ดาภกิษุณีองคหนึ่งผูมีจิตพนแลว  
จากกิเลสวา ทานเปนหญิงเพศยา ประพฤตอินาจารประทุษราย  
พุทธศาสนา คร้ันดาอยางนีแ้ลว ดิฉันตองไปสูนรกอันรายกาจ 
เพรียบพรอมไปดวยมหันตทุกข เพราะกรรมอันลามกนั้น เคล่ือน 
จากนรกนั้นแลวมาเกิดในหมูมนุษยเปนผูมีลามกธรรม เปนเหตุให  
เดือดรอนครองความเปนหญิงเพศยาอยางหม่ืนชาติยังมิไดพนจากบาป  
กรรมนั้น เปรียบเหมือนคนกินยาพิษอันรายแรง ดิฉันไดบวชเปน  
ภิกษณุีมีเพศประเสริฐในศาสนาพระพุทธกัสสป ไดไปเกิดในภพ  
ดาวดึงส เพราะผลแหงบรรพชากรรมน้ัน ในภพนี้ซ่ึงเปนภพหลัง 
ดิฉันเปนอุปปาติกสัตวเกดิในระหวางกิ่งตนมะมวง จึงมีช่ือวาอัมพ 
ปาลีตามนิมิตนั้น ดิฉันมีประชาชนหลายพันโกฏิ แหหอมมาบวช  
ในพุทธศาสนาเปนโอรสธิดาแหงพระพุทธเจา บรรลุถึงฐานะอันไม  
หวั่นไหว ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ  
ในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณ รูบุพเพนวิาสญาณและทิพจักษ ุ
อันหมดจดวเิศษ มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนีภ้พใหมมิไดมีอีก  
หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธ์ิ ในอรรถะ ธรรมะ  
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นิรุตติ และปฏิภาณ เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
หมอมฉันเผากเิลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมดส้ินแลว ตัด 
กิเลสเคร่ืองผูกดังชางพังตัดเชือกแลวเปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ี  
หมอมฉันไดมาในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาด ี 
แลวหนอ วิชชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา 
หมอมฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ  
ศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลวดังนี้. 
ทราบวา ทานพระอัมพปาลีภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.  
จบอัมพปาลีเถริยาปทาน.  
เสลาเถริยาปทานท่ี ๑๐ 
วาดวยบุพจริยาของพระเสลาเถรี 
[๑๘๐] ในภัทกัปนี้ พระพุทธเจาพละนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุแหง  
พราหมณ มียศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑติ เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
คร้ังนั้น ดิฉันเกิดในสกุลอุบาสก ในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐ 
เห็นพระพิชิตมารผูประเสริฐพระองคนั้น และฟงธรรมเทศนาแลว  
ถึงพระองคผูมีเพียรเปนสรณะแลวสมาทานศีลท้ังหลาย คร้ังหนึ่ง 
พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ผูองอาจกวานรชน ทรงประกาศอภิสัม 
โพธิญาณของพระองคในสมาคมแหงมหาชนวา เรามีจกัษุ ญาณ  
ปญญา วิชชาและแสงสวาง ในธรรมท่ีไมเคยฟงมาในกาลกอนและ  
ในอริยสัจมีทุกขอริยสัจเปนตน ดิฉันไดฟงธรรมนั้นแลว เลาเรียน  
สอบถามภิกษณุีท้ังหลาย ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําแลวนัน้ และดวย 
การเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนษุยแลว ไดไปสูภพดาวดึงส   
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ในภพหลังคร้ังนี้ ดิฉันเกิดในสกุลแหงเศรษฐีใหญ ดิฉันไดเขาเฝา  
พระพุทธเจา ไดฟงสัทธรรมอันประกาศมัจจุ บวชแลว คนควา  
อรรถธรรมท้ังปวง ยังอาสวะท้ังปวงใหส้ินไปแลว ไดบรรลุอรหัต 
โดยกาลไมนานเลย ขาแตมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญ 
ในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณรูปุพเพนิวาสญาณ  
และทิพจกัษุอันหมดจดพิเศษ มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี ้
ภพใหมมิไดมีอีก หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธ์ิ  
ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิญาณเพราะอํานาจพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐสุดหมอมฉันเผากเิลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมด 
ส้ินแลวตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะ 
อยู การท่ีหมอมฉันไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ 
พระพุทธศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ  
ปฏิสัมภิวาท ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัด 
แลว พระพุทธศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว ดังนี้.  
ทราบวา ทานพระเสลาภิกษณุีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.  
จบเสลาเถริยาปทาน. 
รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. อัฏฐารสหัสสขัตติยกัญญาเถริยาปทาน ๒. จตุราสีตสิหัสสพราหมณกัญญาเถริยา  
ปทาน ๓. อุปลทายิกาเถริยาปทาน ๔. สิงคาลมาตาเถริยาปทาน ๕. สุกกาเถริยาปทาน  
๖. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน ๗. อัฑฒกาสีเถริยาปทาน ๘. ปุณณกิาเถริยาปทาน ๙. อัมพปา  
ลีเถริยาปทาน ๑๐. เสลาเถริยาปทาน. 
จบขัตติยกัญญาวรรคท่ี ๔.  
จบอปทาน.  
----------------  
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พุทธวงศ 
รัตนะจงกรมกณัฑ 
วาดวยพระพุทธองคทรงเนรมิตท่ีจงกรมแกว 
[๑] ก็ทาวสหัมบดีพรหมผูเปนใหญในโลกไดประนมอัญชลีทูล 
อาราธนาพระผูมีพระภาควา สัตวท้ังหลายผูมีกิเลสธุลี 
ในนยันตานอย มีอยูในโลกนี้ ขอพระองคไดทรงโปรด 
อนุเคราะหแสดงธรรมแกหมูสัตวนี้เถิด (พระผูมี 
พระภาคผูเปนใหญกวาโลกอุดมกวานรชน อันหมูพรหม 
ผูประนมอัญชลีทูลอาราธนาวา สัตวท้ังหลายผูมีกิเลสธุลี  
ในนยันตานอยมีอยูในโลกนี้ ขอพระองคไดทรงโปรด  
อนุเคราะหแสดงธรรมแกหมูสัตวนี้ ขอพระสุคตเจาทรง 
โปรดแสดงธรรม ขอทรงแสดงอมตบท ขาแตพระองคผูเปนนายก 
ขอจงทรงโปรดอนุเคราะหแสดงธรรมแกสัตวโลก) พระตถาคผูไมมี  
บุคคลเปรียบเสมอ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ผูคงท่ี ผูทรง  
ความรุงเรือง ทรงไวซ่ึงพระกายคร้ังสุดทาย ทรงเกิดความกรุณา  
ในสัตวท้ังปวง 
พระผูมีพระภาคผูศาสดา ไดทรงสดับดังนัน้แลว ได 
ตรัสวา สัตวเหลาใดเง่ียโสตลงฟง ปลอยศรัทธาเราจะ 
เปดประตูอมตนิพพานแกสัตวเหลานัน้ ดูกรพรหม เรา 
สําคัญไปวาจะลําบากเปลา จึงไมกลาวธรรมมีคุณอัน 
ละเอียดประณตีในหมูมนุษย. 
(สมัยนั้น พระผูมีพระภาคผูประเสริฐกวามุนีจะทรงอนเุคราะห 
เวไนยสัตว เสด็จจากไมอัชปาลนิโครธ เสด็จถึงพระนครพาราณสี 
โดยเสด็จดําเนนิไปตามลําดบั ก็ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคประทับ  
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บนบัลลังกอันประเสริฐนั้น และทรงประกาศธรรมจักร คือ ทุกข 
เหตุใหเกดิทุกข ความดับทุกข มรรคอันสูงสุดแกปญจวัคคีย พระ 
ผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรนั้นแลว ฤาษีปญจวัคคียเหลานั้น  
คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ พรอม 
ดวยหมูเทวดาและพรหม ๑๘ โกฏิ ไดธรรมาภิสมัยในสันติบาต  
คร้ังแรก ในกาลนั้น พระองคทรงแนะนําปญจวัคคียแมท้ังหมด  
พรอมดวยหมูพรหมและเทวดา ๑๘ โกฏิ ใหวิเศษตามลําดับ ดวย  
พระธรรมเทศนาอยางอ่ืน ทรงยังหมูพรหมและเทวดาใหไดโสดา 
ปตติผลในสันติบาตน้ัน แลวเสด็จไปยังกรุงราชคฤห โดยเสด็จ 
ดําเนินไปตามลําดับ พระองคผูประเสริฐกวามุนี ประทับอยู ณ 
พระเวฬวุันมหาวหิาร ก็พระเจาพิมพิสารไดทรงสดับดงันั้น ไดเสด็จ 
ไปเฝาพระผูมีพระภาค มีบริวารเปนอันมากประมาณ๑๑ นหุต 
พระเจาพิมพิสารทรงบูชาพระผูมีพระภาค ดวยประทีป ของหอม 
ธูปและดอกไมเปนตน ในสมาคมน้ัน พระผูมีพระภาคทรงแสดง  
กามาทีนวกถา ในเวลาจบเทศนา คร้ังนั้น ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว 
๘๔,๐๐๐ มีพระราชาเปนประมุขพระพุทธบิดาไดทรงสดบัขาวนั้น  
ทรงสงทูตไป ๙ นายทูตเหลานั้นพรอมดวยบริวาร ๙,๐๐๐ ทูลขอ 
บรรพชากะพระมุนี ทูตเหลานั้นและบริวาร ๙,๐๐๐ ไดบรรลุอรหัต  
คร้ังสุดทายกาฬุทายีอํามาตยกับบริวาร ๑,๐๐๐ ถือเพศภิกษุแลว 
กราบทูลเชิญพระผูมีพระภาค พระศากยมุนีผูประเสริฐ ทรงรับ  
นิมนตแลว เสด็จดําเนินไปตามทางใหญ เสด็จไปพรอมดวยภิกษ ุ
สองหม่ืน พระองคเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุโดยการเสดจ็ดําเนินไป  
ตามลําดับ ไดทรงกระทําปาฏิหาริยท่ีใกลฝงแมน้ําโรหณิี ประทับนั่ง 
ณ ทามกลางบัลลังกนั้น ทรงแสดงมหาเวสสันตรชาดกธรรมเทศนา 
แกพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐).  
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พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา 
พรหมเหลานี้ พรอมดวยเทวดาและมนษุยไมรูวา พระ 
พุทธเจาผูสูงสุดกวานรชนน้ีเปนเชนไร ทรงมีกําลังฤทธ์ิ 
และกําลังปญญาเชนไร ทรงมีกําลังพุทธเจาอันเปน  
ประโยชนแกโลกเชนไร พรหมเหลานี้พรอมดวยเทวดา  
และมนุษยไมรูวา พระพุทธเจาผูสูงสุดกวานรชนน้ีเปน 
เชนนี้ทรงมีกําลังฤทธ์ิและกําลังปญญาเชนนี้ทรงมีกําลัง 
พระพุทธเจาอันเปนประโยชนแกโลกเชนนี้. 
เอาละ เราจักแสดงกําลังพระพุทธเจาอันยอดเยีย่ม เราจักนิรมิต  
ท่ีจงกรมอันประดับดวยรัตนะในนภากาศ.  
ภุมมเทวดา เทวดาช้ันมหาราชิกา ช้ันดาวดงึส ช้ันยามา 
ช้ันดุสิต ช้ันนมิมานรดี ช้ันปรนิมมิตสวัตดี และ 
เทวดาทีน่ับเนือ่งในหมูพรหม ตางก็ยินดี ไดพากัน 
สงเสียงอ้ืออึง แผนดินพรอมดวยเทวโลกสวางไสว 
ท่ีอันมีในระหวางโลกอันหนาแนนไมมีอะไรปด และ 
ความมืดทึบไดหายไป ในกาลนั้น พรหมพรอมท้ังเทวดา  
คนธรรพมนุษยและรากษส ไดเหน็ปาฏิหาริยอันอัศจรรย 
แลว กลาววารัศมีอันสวางจา ไดเกดิข้ึนแลวในโลกนี้  
และในโลกอ่ืน ท้ังเบ้ืองลางเบ้ืองบน และเบ้ืองขวาง  
สวนกวาง พระศาสดาผูอุดมกวาสัตวไมมีใครประเสริฐ 
ยิ่งไปกวา เปนนายกช้ันพิเศษ อันเทวดาและมนุษยบูชา 
ทรงมีอานุภาพมาก มีลักษณะบุญนับดวยรอย ทรงแสดง 
ปาฏิหาริยอันนาอัศจรรย ฯ 
(ในสมาคมนัน้ พระศาสดาผูพิชิตมารเสด็จเหาะข้ึนในนภาดลแลว  
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ทรงนิรมิตขุนเขาสิเนรุใหเปนท่ีจงกรมอันนาร่ืนรมย ทวยเทพใน  
หม่ืนโลกธาตุ มาประชุมกันในสํานักพระพิชิตมารถวายนมัสการ  
พระตถาคตแลว กระทําพุทธบูชา)  
ในกาลนัน้ พระศาสดาผูมีพระจักษุอุดมกวานรชน เปน  
นายกของโลกอันทาวสหัมบดี ผูประเสริฐกวาเทวดา 
ทูลอาราธนาแลว ทรงพิจารณาเหน็ประโยชนดีแลว จึง 
ทรงนิรมิตท่ีจงกรมเรียบรอยสวยงามประดับดวยรัตนะ 
ท่ัวไป พระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก ทรงมีความ  
ชํานาญในปาฏิหาริย ๓ อยาง คือ อิทธิปาฏิหาริย 
อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุศาสนีปาฏิหาริย ทรงนิรมิต 
ท่ีจงกรมเรียบรอยสวยงามประดับดวยรัตนะท่ัวไป  
ทรงแสดงขุนเขาสิเนรุอันสูงสุดในหม่ืนโลกธาตุ เปนเสาเรียงตาม 
ลําดับ ในท่ีจงกรมอันสําเร็จดวยรัตนะ พระพิชิตมารทรงนิรมิต  
ท่ีจงกรมเกนิกวาพันท่ี ลวนแตสําเร็จดวยทองคําไวรอบขางรัตนะ 
จงกรม ทรงนิรมิตแผนกระดานทองคําติดอยูตามข่ือและเตา ทรง 
นิรมิตไพรทีลวนแตทองคําไวท่ีขางท้ังสอง รัตนะจงกรมท่ีทรงนิรมิต  
เกล่ือนไปดวยแกวมณแีกวมุกดาและทรายสวางไสวไปท่ัวทิศเหมือน  
พระอาทิตยอุทัย ฉะนัน้ พระชินสัมพุทธเจาผูเปนนักปราชญ มี  
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ทรงเปลงพระรัศมีรุงเรือง เสด็จ  
จงกรมอยูบนรัตนะจงกรมน้ัน ทวยเทพท้ังปวงท่ีมาประชุมกันตางก็  
โปรยปรายดอกมณฑารพ ดอกปทุม ดอกปาริชาตกทิพยลงในท่ี 
จงกรม หมูเทพในหม่ืนจกัรวาลไดเห็นเชนนั้นจึงมาประชุมกัน 
ตางก็ยินดีราเริง เบิกบานใจหมอบลงถวายนมัสการ ทวยเทพช้ัน  
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ดาวดึงส ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดแีละช้ันปรนิมมิตวสวัตดี  
ไดเหน็พระศาสดาผูเปนนายกของโลก ตางก็มีจิตเบิกบานโสมนัส. 
พวกนาค ครุฑ หรือแมกินนร พรอมดวยเทวดาคนธรรพ  
มนุษยและรากษส ตางก็ไดเหน็พระศาสดาผูทรงเกื้อกูล  
อนุเคราะหโลก เหมือนดวงจันทรท่ีข้ึนไปในนภากาศ  
ฉะนั้น. 
อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหมและอกนฏิฐพรหม 
ตางก็นุงผาขาวลวนๆ ยนืประนมอัญชลี.  
ตางก็โปรยดอกมณฑารพ ๕ สี อันเจือดวยกระแจะจนัทน  
และพากนัโบกผาอยูในอัมพรในกาลน้ันตางก็เปลงเสียง  
วา โอ พระพิชิตมารทรงเกื้อกูลอนุเคราะหโลก. 
พระองคผูอุดมกวาสัตว เปนศาสดา เปนยอด เปนธง เปนหลักไชย 
เปนท่ีพึ่งอาศัย และเปนประทีปของสัตวท้ังหลาย ทวยเทพผูมี 
ฤทธ์ิมากในหม่ืนโลกธาตุ ตางก็ยินดีราเริง เบิกบานใจ พากัน  
แวดลอมถวายนมัสการ เทพบุตรและเทพกญัญา ตางก็เล่ือมใสมีใจ 
ยินดีพากันบูชาพระนราสภดวยดอกไม ๕ สี หมูเทพเจาไดเห็น 
พระศาสดา ตางก็เล่ือมใสมีใจยินดีพากนับูชาพระนราสภดวยดอก 
ไม ๕ สี เปลงเสียงวา ความอัศจรรย โอ ขนพองสยองเกลาไม 
เคยมีในโลก ความอัศจรรยขนพองสยองเกลาเชนนี้ ไมเคยเปน  
เทพเจาเหลานี้ อยูในภพของตนๆ ไดเหน็ความอัศจรรยในนภากาศ 
แลว พากนัราเริงเปนอันมาก เทพเจาท่ีอยูในนภากาศ พื้นดิน 
ปาหญาและท่ีประจําดวงดาว ตางกย็ินดีราเริงเบิกบานใจ พากัน 
ประนมอัญชลีนมัสการ แมพวกนาคที่มีอายยุืน มีบุญ มีฤทธ์ิมาก  
ไดเหน็อัศจรรยในนภากาศแลวตางกย็นิดีมีจิตเบิกบาน ถวายนมัส-  
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การบูชาพระศาสดาผูอุดมกวานรชน บรรเลงสังคีต ตีกลองกันอยู  
ในอากาศกลางหาวไดเหน็อัศจรรยในนภากาศแลว ตางกป็ระโคม  
สังข บัณเฑาะวและมโหรทึกอยูในอากาศเปลงเสียงวา วนันี้ ความ  
อัศจรรยไมเคยมี ขนพองสยองเกลาเกิดข้ึนแกเรา เราไดความสําเร็จ 
ประโยชนยั่งยนื ขณะปรากฏแกเราแลวเพราะไดฟงวาพุทโธ นาค  
เหลานั้นเกิดปติในขณะน้ัน ตางก็ยืนประนมอัญชลีเปลงเสียงวา 
พุทโธ พุทโธ หมูสัตวตางๆ ในทองฟาตางก็ประนมอัญชลีเปลง 
เสียงหึ่งๆ เสียงสาธุการและเสียงโหกึกกอง  
นาคท้ังหลายตางก็เปลงเสียงประสานขับรองประโคมปรบ 
มือ ฟอนรําและตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพ ๕ สี 
อันเจือดวยกระแจะจนัทน ลงมาบูชาเปลงเสียงประกาศวา 
ขาแตพระมหาวีรเจา ลายจักรท่ีพระบาทยุคลของพระองคฉันใด  
ธงไชย ธงปฏากวิเชียรก็ลอยเดนอยู ฉันนั้นไมมีใครเสมอดวย 
พระรูป ศีล สมาธิ และปญญาของพระองคในการประกาศธรรมจักร 
ไมมีใครเสมอดวยวิมุตติ กําลังกายของนาค ๑๐ นาค เปนพระ  
กําลังกายปกติของพระองคในการประกาศธรรมจักรไมมีใครเสมอ  
ดวยกําลังพระฤทธ์ิของพระองค ทานท้ังหลายจงนมัสการพระมหามุนี  
ผูประกอบดวยคุณสมบัติทุกอยาง ทรงประกอบดวยองคคุณท้ังปวง  
มีพระกรุณา เปนนาถะของโลก พระองคยอมควรแกการอภิวาท 
การชมเชย การไหว การสรรเสริญ การนมัสการ และการบูชา 
ทุกอยาง ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคเปนผูประเสริฐท่ีสุดกวา  
บุคคลผูไหว และผูควรไหวในโลกไมมีใครเสมอกับพระองค พระ 
สารีบุตรผูมีปญญามาก เปนผูฉลาดในสมาธิและฌาน สถิต ณ เขา  
คิชฌกูฏ ไดเหน็พระองคผูเปนนายกของโลก มองดูพระนราสภงาม  
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เหมือนพระยารังมีดอกบานสะพร่ัง เหมือนพระจนัทรในทองฟา 
และเหมือนพระอาทิตยในเวลาเท่ียง เห็นพระองคผูนายกของโลก 
ผูแวดลอมดวยรัศมีดานละวา งามดังตนไมประจําทวีปอันรุงเรือง  
เหมือนพระอาทิตยอุทัยสองแสงออนๆ พระสารีบุตรไดนมินตพระ 
ภิกษุขีณาสพ ๕๐๐ รูป ผูทํากิจเสร็จแลว ผูคงท่ี ผูปราศจากมลทิน 
ใหมาประชุมกันในขณะนั้น กลาววา พระพิชิตมารทรงแสดง  
ปาฏิหาริยอันจะยังโลกใหเล่ือมใส แมเราท้ังหลาย ก็จกัไปถวาย  
บังคมพระองคในท่ีนั้น มาเถิด เราท้ังปวงจักไป จกัทูลถามพระองค  
เราจักไปเฝาพระองคผูเปนนายกของโลก ใหพระองคบรรเทาความ  
สงสัยให พระภิกษุผูมีปญญาสํารวมอินทรียเหลานัน้ รับวาสาธุแลว 
ตางก็ถือบาตรและจวีร พากนัรีบรอนเขาไปเฝาพระสารีบุตรผูมี  
ปญญามาก พรอมดวยพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูฝกตนดวย  
การฝกอันอุตมพากันไปเฝาดวยฤทธ์ิ พระสารีบุตรผูเปนเจาคณะใหญ  
แวดลอมดวยภิกษเุหลานั้นเขาไปเฝาดวยฤทธ์ิ เปรียบเหมือนเทวดา 
ลอยมาในอากาศ ฉะนั้น พระภกิษุเหลานัน้ผูมีวัตรอันงาม มีความ  
เคารพยําเกรง ไมไอ ไมจาม พากันเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา 
คร้ันเขาเฝาแลว ไดเห็นพระสยัมภูวีรเจาผูเปนนายกของโลก ลอย 
เดนอยูในนภากาศ เหมือนพระจันทรในทองฟา ไดเห็นพระพุทธเจา 
ผูเปนนายกของโลกดังตนไมประจําทวีปอันรุงเรืองเหมือนสายฟาใน  
อากาศ ดุจพระอาทิตยในเวลาเท่ียง พระภิกษุท้ัง ๕๐๐ องค ไดเหน็  
พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ดังหวงน้าํอันใสแจว ดงัดอก  
บัวบาน ตางกย็ินดีราเริงบันเทิงใจ ประนมอัญชลีหมอบลงถวาย 
นมัสการแทบพระบาทพระศาสดา พระสารีบุตรผูมีปญญามาก เสมอ 
เหมือนโลกพิภพ ฉลาดในสมาธิและฌาน ถวายบังคมพระศาสดา   
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ผูเปนนายกของโลกพระโมคคัลลานะผูมีฤทธ์ิมาก ไมมีใครเสมอ 
ดวยกําลังฤทธ์ิเปรียบดวยดอกนิลุบล เหมือนอกาลเมฆกระหึ่ม 
ฉะนั้นแมพระมหากัสสปเถระ ผูเปรียบดวยทองคําสีรุงเรืองพระ 
ศาสดาทรงชมเชยสรรญเสริญต้ังไววาเปนยอดในธุดงคคุณพระอนุรุทธ  
เถระผูเปนเจาคณะใหญ เลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีจักษุทิพยเปนพระ 
ญาติผูประเสริฐของพระผูมีพระภาคสถิตอยูไมไกล พระอุบาลีเถระ 
ผูฉลาดในอาบัติ อานาบัติ สเตกิจฉา พระศาสดาทรงสรรเสริญต้ังไว 
วาเปนผูเลิศในฝายวินยั พระเถระผูเปนบุตรของนางมันตานี ปรากฏ  
วาช่ือปุณณะ ผูแทงตลอดอรรถธรรมอันสุขุมละเอียดประเสริฐกวา 
ภิกษุผูเปนธรรมกถึก พระมุนมีหาวีรเจาผูทรงฉลาดในอุปมา ผูตัด 
ความสงสัย ทรงทราบวาระจิตของทานเหลานั้นแลวจึงตรัสพระคุณ  
ของพระองควา ชนเหลาใดไมรูสัตตนิกาย โอกาสและจักรวาล 
อันไมมีท่ีส้ินสุด ในส่ีอสงไขยโกฏิได ชนเหลานั้นกไ็มสามารถจะ 
รู พระพุทธญาณ อันไมมีเปรียบไดการแผลงฤทธ์ิของเรานี้ จะ 
อัศจรรยอะไรในโลกเลา ความอัศจรรยอันไมเคยมี นาขนพองสยอง 
เกลาอยางอ่ืนมีอีกมากในกาลใด เราอยูในช้ันดุสิต ในกาลนั้น เรา 
ช่ือวาสันดุสิตเทวดาในหม่ืนจักรวาฬมาประนมอัชลีเชิญเราวา ขาแต  
ทานผูมีเพียรใหญ เวลานี้เปนกาลสมควรท่ีทานจะเกิดในครรภพระ 
มารดา ของเชิญตรัสรูอมตบทชวยร้ือขนสัตวพรอมดวยเทวดาให  
ขามเถิด ขณะเม่ือเราจุตี่จากสวรรคช้ันดุสิตลงสูครรภนั้นแผนดนิใน 
หม่ืนโลกธาตุยอมหวั่นไหว ขณะเม่ือเรามีความรูสึกตัวประสูติ 
จากครรภพระมารดานั้น ทวยเทพในหม่ืนโลกธาตุเปลงเสียงสาธุการ 
หวั่นไหว ในการลงสูครรภประสูติและออกบวชไมมีใครเสมอดวย 
เรา เราเปนผูประเสริฐสุดในกาลตรัสรูและในการประกาศธรรมจักร   
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โอ ความอัศจรรยมีในโลกเพราะพระพุทธเจามีคุณมาก หม่ืนโลก  
ธาตุหวั่นไหว ๖ คร้ังมีรัศมีสวางจา นาอัศจรรยขนพองสยองเกลา  
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคผูพิชิตมาร เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐ  
กวานรชน ทรงจงกรมดวยฤทธ์ิ แสดงใหโลกพรอมท้ังเทวโลกเหน็ 
พระศาสดาผูเปนนายกของโลก เสด็จจงกรมอยู ณ ท่ีจงกรมนั่นเอง 
ตรัสตอบ ไมเสด็จกลับในระหวางเหมือนดังเสด็จจงกรมอยูในท่ีจง  
กรม ๕ ศอก พระสารีบุตรผูมีปญญามากในสมาธิและฌาน ถึงความ  
บริบูรณดวยปญญาไดทูลถามพระศาสดาผูเปนนายกของโลกวา ขา  
แตพระมหาวีรเจาผูอุดมกวานรชน อภินหิารของพระองคเชนไร 
พระองคทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดมในกาลไร ทาน ศีล เนก 
ขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตาและอุเบกขา  
เปนเชนไร ขาแตพระมหาวีรเจา ผูเปนนายกของโลก บารมี ๑๐  
เปนอยางไร อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ บริบูรณอยางไร  
(เพราะทรงอธิษฐานกรรมอะไร จึงเปนอธิบดีเชนไร เปนบารมีได  
เชนไร นักปราชญเชนไรมีในโลก เมตตา กรุณา มุทิตา และ 
อุเบกขาเปนเชนไร พระองคทรงบําเพ็ญพุทธการกธรรมใหบริบูรณ  
เชนไร) พระศาสดาผูมีพระสุรเสียงไพเราะดังนกการะเวกอันพระ  
สารีบุตรทูลถามแลว ทรงพยากรณใหเยน็ใจ และทรงยังโลกพรอม 
ท้ังเทวโลกใหยินดี.  
พระศาสดาทรงประกาศประโยชนแกโลก ท่ีพระพุทธเจา  
ในอดีตทรงแสดงไว ทรงชมเชย อันพระพุทธเจาทรงนาํ 
สืบๆ กันมา ดวยพระพุทธญาณท่ีไปตามปุพเพนวิาส  
ญาณ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  
วาทานท้ังหลายจงทําจิตใหเกิดปติและปราโมทยใหบรรเทาลูกศร คือ  
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ความโศก ใหไดสมบัติท้ังปวงแลว จงฟงเราทานท้ังหลายจงดําเนิน 
ไปตามมรรคอันเปนเคร่ืองย่ํายีมีความเมาบรรเทาความโศก เปล้ือง 
ตนจากสงสาร เปนท่ีส้ินทุกขท้ังปวงโดยความเคารพเถิด.  
จบรัตนะจงกรมกัณฑ  
ทีปงกรพุทธวงศท่ี ๑ 
วาดวยพระประวัติพระทีปงกรพุทธเจา 
[๒] ในส่ีอสงไขยแสนกัป มีพระนครหน่ึงช่ือวาอมรนครเปนนครสวยงาม  
นาร่ืนรมยใจ ไมวางจากเสียง ๑๐ ประการคือ เสียงประกาศใหมา  
นําเอาขาวน้ําไป เสียงชาง เสียงมา เสียงกลอง เสียงสังข เสียง 
รถ เสียงเชิญใหมาเค้ียวมาดืม่ มาบริโภคขาวและน้ํา เปนนคร 
สมบูรณดวยองคคุณท้ังปวง ประกอบดวยการงานทุกอยาง สมบูรณ 
ดวยรัตนะ ๗ ประการ คับค่ังไปดวยหมูชนตางๆ เปนนครสมบูรณ 
เหมือนเทพนคร เปนท่ีอยูของผูมีบุญ เราเปนพราหมณนามวาสุเมธ  
อยูในครอมรวดี ส่ังสมโภคทรัพยไวหลายโกฏิ มีทรัพยสมบัติ 
มากมาย เปนผูเลาเรียน ทรงมนตรูจบไตรเพท ถึงความสําเร็จใน 
ตําราทํานายลักษณะ และคัมภีรอิติหาสะ นั่งอยูในท่ีลับคิดอยางนี ้
ในครั้งนั้นวาการเกิดในภพใหมและความท่ีสรีระแตกเปนทุกข [ความ 
หลงตายเปนทุกข ชีวิตถูกย่ํายี] เราจกัแสวงหานิพพานอันไมแกไม  
ตาย ปลอดภยั เปนท่ีดับชาติธรรม ชราธรรม และพยาธิธรรม  
เอาละ เราพึงเปนผูไมมีความหวงใย ไมตองการ ละท้ิงกายอันเปอย 
เนาเต็มดวยซากศพนี้ไปเสียเถิดทางท่ีใครๆ ไมอาจจะไปไดเพราะ  
ไมมีเหตุ จกัมีแนนอนเราจักแสวงหาทางนัน้เพื่อหลุดพนไปจากภพ  
เม่ือมีความเจริญ ความเส่ือมก็จําตองปรารถนา เปรียบเหมือนเม่ือมี  
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ทุกขแมสุขก็ยอมมี ฉะนั้นไฟ ๓ กองมีอยูนิพพานความดับก็จํา  
ตองปรารถนา เปรียบเหมือนเม่ือความรอน ความเยน็กย็อมมี 
ฉะนั้น ความเกิดมีอยู ความไมเกิดก็จําตองปรารถนาเปรียบเหมือน 
เม่ือความช่ัวมีอยู แมความดกี็ยอมมี ฉะนัน้สระน้ําอมฤตอันเปน  
สถานท่ีชําระกิเลสมลทินมีอยู แตบุคคลผูตองการจะชําระไมแสวง  
หาสาระ จะโทษสระน้ําอมฤตไมได เปรียบเหมือนบุรุษเปอนคูถ  
เห็นสระมีน้ําเต็มแลว ไมไปหาสระเอง จะโทษสระนั้นไมไดฉะนัน้  
บุคคลผูถูกกิเลสหอมลอมแลว เม่ือทางเกษมมีอยูแตไมแสวงหา  
ทางนั้น จะไปโทษทางเกษมไมได เปรียบเหมือนบุรุษถูกขาศึกลอม  
ไว เม่ือทางสําหรับจะหนีไปมีอยูแตเขาไมหนีไป จะโทษทางน้ัน 
ไมได ฉะนั้น บุคคลผูมีทุกขถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียด ไม  
แสวงหาอาจารย จะโทษอาจารยนั้นไมได เปรียบเหมือนบุรุษผู  
ปวยไข เม่ือหมอมีอยูแตไมใหรักษาความปวยไขนั้น จะโทษหมอ 
นั้นไมได ฉะนั้น [เอาละ เราพึงเปนผูไมมีความหวงใยไมตองการ  
ละท้ิงกายอันเปอยเนาเต็มไปดวยซากศพนี้ไปเสียเถิด] เราพึงเปนผู  
ไมมีความหวงใย ไมตองการ ละท้ิงกายอันเปอยเนาส่ังสมดวยซาก 
ศพตางๆ นี้ไปเสีย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเปล้ืองซากศพอันนาเกลียด 
พันอยูท่ีคอออกเสีย แลวพึงไปอยูเปนสุขเสรีตามลําพังตน ฉะนั้น  
เราจักละท้ิงกายอันเต็มดวยซากศพตางๆ นีไ้ปเสีย ดังถายอุจจาระ  
ในสวมแลวไป เปรียบเหมือนบุรุษและสตรีถายอุจจาระลงในสวม 
เสร็จแลวออกไป โดยไมหวงใย ไมตองการ ฉะนั้น เราจกัละท้ิง 
กายอันมีชอง ๙ แหง มีน้ําหนองเปนนิตยนี้ไปเสีย ดังเจาของเรือ 
ท้ิงเรือท่ีครํ่าครา เปรียบเหมือนเจาของเรือท่ีเกาครํ่าครา ชํารุดน้ําชุม  
ไปโดยไมหวงใย ไมตองการ ฉะนั้นเถิด เราจักละกายนี้ซ่ึงเปรียบ   
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เสมอดวยมหาโจรไปเสีย เพราะกลัวจะชิงตัดกุศล เปรียบเหมือน  
บุรุษถือหอส่ิงของไปกับพวกโจร ท้ิงโจรไปเสียเพราะเหน็ภัย คือ  
โจรจะชิงส่ิงของ ฉะนั้น คร้ันเราคิดอยางนี้แลว ไดใหทรัพยหลาย  
รอยโกฏิแกคนไมมีท่ีพึ่งและคนอนาถาแลวเขาไปยังภูเขาหิมวันต  
ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต มีเขาลูกหนึ่งช่ือธรรมมิกบรรพต เราสราง  
อาศรมอยางดี สรางบรรณศาลาอยูท่ีเขาธรรมมิกบรรพต ณ ท่ีนั้น 
เราสรางท่ีจงกรมอันเวนโทษ ๕ ประการ ประกอบดวยคุณ ๘  
ประการ เปนท่ีนํามาซ่ึงอภญิญาและพละไว ท้ิงผาสาฎกประกอบ  
ดวยโทษ ๙ ประการเสีย นุงผาเปลือกไมกรองอันประกอบดวยคุณ  
๑๒ ประการเราละบรรณศาลาอันเกล่ือนกลนไปดวยโทษ ๘ ประการ 
เสีย มาอาสัยโคนไมอันประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ เราละท้ิง 
ขาวเปลือกท่ีปลูกไวหวานไวเสียโดยไมเหลือ เก็บเอาผลไมท่ีหลน  
เองซ่ึงประกอบดวยคุณหลายอยางมาบริโภค ณ ท่ีนัน้ เราบําเพ็ญ  
ความเพยีรอยูในท่ีนั่งและท่ีจงกรมภายใน ๗ วันกไ็ดบรรลุอภิญญา 
และพละ เม่ือเราถึงความสําเร็จมีความเยน็ใจในศาสนาอยางนี้แลว  
พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวา ทีปงกร เสด็จอุบัติข้ึน  
เม่ือพระพิชิตมารเสด็จอุบัติบังเกิด ตรัสรู และในการแสดง  
พระธรรมเทศนา เราผูเปยมดวยความยินดใีนฌาน ไมไดเห็นนิมิต  
๔ ประการ ชนท้ังหลายทูลนิมนตพระตถาคต ณ ท่ีประทับในปจจนัต  
ประเทศชวยกนัแผวถางทาง สําหรับพระตถาคตเสด็จดําเนินมา  
สมัยนั้น เราออกจากอาศรมของตนแลว สลัดผาคากรองเหาะไป 
ในอัมพรไดเหน็หมูชนผูมีจิตโสมนัส ยินดี ราเริงเบิกบานใจ จึงลง  
จากอากาศมาถามมนุษยท้ังหลายในขณะนั้นวา มหาชนผูมีจิตโสมนัส   
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ยินดี ราเริง เบิกบานใจ ชวยกันแผวถางทางสําหรับเดินเพื่อใคร  
ชนเหลานั้นอันเราถามแลวบอกวา พระพทุธชินเจาผูยอดเยีย่มเปน  
นายกของโลก พระนามวาทีปงกร เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก ชน  
ท้ังหลายชวยกนัแผวถางทางสําหรับเดินเพือ่พระองค ขณะน้ันปติ  
เกิดข้ึนแกเรา เพราะไดฟงคําวา พุทโธ เราจงึกลาวประกาศความ  
โสมนัสวา พุทโธ พุทโธ เราท้ังยินดีท้ังสลดใจยืนคิดอยู ณ ท่ีนั้น  
วาเราจะปลูกพืชคือบุญลงในท่ีนี้ขณะอยางไดลวงไปเสียเลย แลว 
กลาววาถาทานท้ังหลายชวยกันถางทางเพ่ือพระพุทธเจา ขอจงให 
โอกาสหนึ่งแกขาพเจาแมขาพเจากจ็ะชวยแผวถางทางเสด็จดําเนิน  
ในกาลนัน้ชนเหลานั้นไดใหโอกาสเพื่อการถางทางแกเรา คร้ังนั้น  
เราถางทางไปพลางคิดไปพลางวา พุทโธ พุทโธ เม่ือเราทํายังไมทัน  
เสร็จ พระมหามุนีทีปงกรชินเจากับพระขีณาสพส่ีแสนผูไดอภิญญา 
๖ ผูคงท่ีปราศจากมลทินก็เสด็จมาถึง การตอนรับยอมเปนไป คน 
เปนอันมากประโคมกลองเภรี มนุษยและเทวดาตางก็มีใจเบิกบาน 
เปลงเสียงสาธุการ เทวดาก็เห็นมนษุย มนษุยกเ็ห็นเทวดา มนุษย 
และเทวดาท้ังสองพวกน้ัน พากันประนมอัญชลีเดินตามพระตถาคต 
พวกเทวดาเอาดนตรีทิพยมาประโคม พวกมนุษยเอาดนตรีมนุษยมา  
ประโคม เดินตามพระตถาคตมาท้ังสองพวกทวยเทพผูอยูในอากาศ 
ตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพดอกปทุม ดอกปาริชาตกทิพย ลงยัง 
ทิศนอยทิศใหญและโปรยลงซ่ึงกระแจะจันทน และของหอมอยางด ี
ลวนแตเปนของทิพยลงยังทิศนอยทิศใหญ พวกมนุษยผูท่ีอยูบน 
พื้นดิน ก็โปรยดอกจําปา ดอกชางนาว ดอกประดู ดอกกากะทิง 
ดอกบุนนาค ดอกการเกตลงยงัทิศนอยทิศใหญเราสยายผมแลว  
เอาผาคากรองและหนงัสัตวลาดลงบนเปอกตม นอนคว่ําลง ณ  
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ท่ีนั้น ดวยคิดวา พระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวก จงทรงเหยยีบ 
เราเสด็จไปเถิด อยาทรงเหยยีบเปอกตมนัน้เลย ขอนั้นจกัเปน  
ประโยชนเกื้อกูลแกเรา เม่ือเรานอนอยูท่ีพืน้ดิน ไดมีความคิดอยาง 
นี้วา เรา (มิได) ปรารถนาวา วันนี้ พระพุทธเจาพึงทรงเผากิเลส 
ของเราประโยชนอะไรแกเราดวยเพศท่ีใครๆ ไมรูจัก และดวยการ  
ทําใหแจงซ่ึงธรรม ณ ท่ีนี้ เราพึงบรรลุสัพพัญุตญาณหลุดพนแลว  
พึงเปล้ืองหมูสัตวพรอมท้ังเทวดาใหหลุดพนเถิด ประโยชนอะไร 
ดวยเราผูเปนคนมีกําลังจะขามไปคนเดียวเลา เราบรรลุสัพพัญุต  
ญาณได และจะชวยหมูชนใหขามไดเปนอันมาก ดวยอธิการท่ีเรา  
ทําแลวในพระพุทธเจานี้ เราตัดกระแสสงสารกําจัดภาพท้ัง ๓ ข้ึน 
สูเรือคือธรรมแลว จักชวยหมูสัตวพรอมท้ังเทวดาใหขามได พระ 
พุทธทีปงกรผูทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเคร่ืองบูชาประทับยืนอยู  
เหนือศีรษะเรา ตรัสพระดํารัสวา ทานท้ังหลายจงดูชฎิลดาบสผูมี  
ตบะอันรุงเรืองนี้ เขาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลกในกปัอันประมาณ 
มิไดแตกัปนี้ พระตถาคตชินเจาพระองคนั้น ผูมีพระเกยีรติยศมาก 
จักเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ อันนาร่ืนรมย จักทรงบําเพ็ญ 
ความเพยีรทําทุกกรกิริยา แลวเสด็จไปประทับนั่งท่ีควงไมอชปาล  
นิโครธทรงรับขาวมธุปายาส ณ ท่ีนั้นแลว เสด็จไปยังแมน้ํา  
เนรัญชรา พระองคเสวยขาวมธุปายาสที่ฝงแมน้ําเนรัญชรา แลว 
เสด็จดําเนนิตามทางราบเรียบท่ีเขาตกแตงไวไปท่ีควงไมโพธิพฤกษ 
แตนั้นทรงทําประทักษณิโพธิมณฑลอันยอดเยีย่มแลว จกัตรัสรู 
ท่ีควงไมอัสสัตถพฤกษ พระมารดาบังเกิดเกลาของพระตถาคต  
พระองคนี้ จกัมีพระนามวามายา พระบิดามีพระนามวาสุทโธทนะ 
พระตถาคตนีจ้ักมีพระนามวาโคดม พระตถาคตพระองคนั้น จักมี   
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พระอัครสาวกผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับม่ันคง  
นามวาโกลิตะ และอุปปติสสะ ภิกษุอุปฐากมีนามวาอานนท จัก  
บํารุงพระพิชิตมารนี้ จักมีอัครสาวิกาผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ 
มีจิตสงบระงับ ม่ันคง นามวาเขมาและอุบลวรรณา ไมโพธิ  
ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ประชาชนเรียกวาอัสสัตถพฤกษ 
จิตตคฤหบดี หัตถกคฤหบดชีาวเมืองอาฬว ีจักเปนอุปฏฐากผูเลิศ 
นันทมารดาและอุตตราอุบาสิกา จักเปนอุปฏฐายิกาผูเลิศ พระโคดม 
ผูมียศพระองคนั้น จักมีพระชนมายุ ๑๐๐ ป มนุษยและเทวดา  
ท้ังหลายไดฟงพระพุทธดํารัสนี้แลว ตางก็เบิกบานใจกลาววา ทาน 
ผูนี้จักเปนหนอพุทธธางกูร หมูสัตวในหม่ืนจักรวาลพรอมท้ังเทวดา  
ตางก็เปลงเสียงโหรองปรบมือ ราเริง ประนมอัญชลีถวายนมัสการ 
วา ถาเราท้ังหลายจักไมยินดพีระศาสนาของพระโลกนาถพระองคนี้  
เราท้ังหลายจักมีหนาพรอมตอหนอพุทธางกูรนี้ในอนาคต ถาเรา 
ท้ังปวงละพระพิชิตมารพระองคนี้ เราท้ังปวงก็จกัมีหนาพรอมตอ 
หนอพุทธางกรูนี้ในอนาคตเปรียบเหมือนมนุษยผูจะขามแมน้ําไม  
ยินดีทาน้ําเฉพาะหนา ไปยดึเอาทาน้ําขางหลัง ขามแมน้ําใหญ 
ฉะนั้น พระพทุธทีปงกรผูทรงรูแจงโลก ทรงสมควรรับเคร่ืองบูชา 
ทรงประกาศกรรมของเราแลว ทรงยกพระบาทเบ้ืองขวาขึ้น พระ 
สาวกของพระพิชิตมารท่ีอยู ณ ท่ีนั้น ไดทําประทักษณิเราทุกๆ  
องค เทวดา มนุษย อสูร ยกัษ อภวิาทเราแลวพากันกลับไป  
คร้ังนั้น เม่ือพระพุทธทีปงกรผูเปนนายกของโลก พรอมดวยพระ  
สงฆสาวกลวงคลองจักษุเราไป เราลุกข้ึนจากท่ีนอนแลว นั่งเขา  
สมาธิอยู เราสําราญใจดวยความสุข เบิกบานใจดวยปราโมทย  
และอ่ิมใจดวยปติ นั่งเขาสมาธิอยูในกาลนัน้ คร้ังนั้น เรานั่งขัด   
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สมาธิแลว คิดอยางน้ีวา คิดอยางนีว้า เราเปนผูมีความชํานาญใน  
ฌาน ถึงท่ีสุดแหงอภิญญาในหม่ืนโลกธาตุ ฤาษีผูเสมอเหมือนเรา 
ไมมี ในธรรมคือฤทธ์ิไมมีใครเสมอเรา เราไดสุขเหลานี้ ขณะท่ี 
เราเขาสมาธิอยู เทวดาผูสถิตอยูในหม่ืนจกัรวาล พากันเปลงเสียง  
กึกกองวา ทานผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาแน นิมิตเหลาใด ท่ีเคย  
ปรากฏในขณะท่ีพระโพธิสัตวในปางกอนนั่งเขาสมาธิอันประเสริฐ 
นิมิตเหลานั้นปรากฏในวนันี้ ความหนาวถึงความซาบซึม และ  
ความรอนสงบ นิมิตเหลานัน้ปรากฏในวนันี้ ทานผูนี้จกัเปน  
พระพุทธเจาแน หม่ืนโลกธาตุเงียบเสียง สงบเสียง นิมิตเหลานั้น  
ปรากฏในวนันี้ ทานผูนี้จกัเปนพระพุทธเจาแน ลมพายยุอมไมพัด 
แมน้ํายอมไมไหล นิมิตเหลานั้นปรากฏในวันนี้ ทานผูนีจ้ักเปน 
พระพุทธเจาแน ไมดอกพันธุไมบกและพันธุไมน้ําทุกชนิด ผลิดอก  
ในขณะน้ัน แมวันนีด้อกไมเหลานี้ก็บานทุกดอก ทานผูนีจ้ักเปน 
พระพุทธเจาแน ไมเถาหรือไมตน ยอมเผล็ดผลในขณะนัน้ แม 
วันนีไ้มผลทุกชนิดก็เผล็ดผลในวนันี้ ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา 
แน รัตนะท้ังท่ีอยูในอากาศและพื้นดนิยอมสวางไสวในขณะน้ัน 
แมวันน้ีรัตนะเหลานั้นก็สวางไสว ทานผูนีจ้ักเปนพระพทุธเจาแน  
ดนตรีท้ังของมนุษยและทิพย ยอมประโคมในขณะน้ัน แมวันนี ้
ดนตรีท้ังสองอยางนั้นก็ประโคม ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน  
ดอกไมอันวิจติรยอมตกลงจากอากาศในขณะน้ัน แมวันนี้ดอกไม 
เหลานั้นก็ปรากฏ ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน มหาสมุทรยอม  
กระฉอกฉอน หม่ืนโลกธาตุยอมหวั่นไหว แมวันนี้ส่ิงท้ังสอง 
นั้นก็มีเสียงครืนๆ อยู ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน ไฟในนรก  
หม่ืนขุมยอมดบัในขณะนั้น แมวันนี้ไฟนั้นก็ดับแลว ทานผูนี้จัก   
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เปนพระพุทธเจาแน พระอาทิตยยอมปราศจากมลทิน ดาวทุกดวง  
ยอมปรากฏแจมจา แมวนันี้พระอาทิตยและดาวทุกดวงก็แจมจา  
ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน โดยที่ฝนไมตกเลย น้ําในแมน้ําก ็
ข้ึนในขณะนัน้ แมวันนี้น้ําในแมน้ําก็ข้ึน ทานผูนี้จักเปนพระ  
พุทธเจาแน หมูดาวนักษัตรในทองฟา ยอมสองแสงไพโรจน 
พระจันทรวันวิสาขฤกษแจมจา ทานผูนี้จะเปนพระพุทธเจาแน งูท่ี  
อยูรูและท่ีอยูตามซอก ยอมออกจากท่ีอยูของตน แมวันนี้งเูหลานั้น 
ก็ออกมาเพนพาน ทานผูนี้จกัเปนพระพุทธเจาแน สัตวท้ังหลายท่ี 
ไมยินดไีมมี ยอมยินดีท่ัวกนัในขณะนั้น แมวันนี้สัตวกย็นิดีท่ัว  
กัน ทานผูนีจ้ักเปนพระพุทธเจาแน โรคทุกชนิดเบาบางสงบ และ  
ความหวิยอมหายไป แมวนันี้ก็ปรากฏอยางนั้น ทานผูนี้จกัเปน 
พระพุทธเจาแน ในกาลนั้นราคะยอมบางเบา โทสะและโมหะยอม 
เส่ือมคลาย แมวันนีก้็ปราศจากไปหมดส้ิน ทานผูนี้จักเปนพระ  
พุทธเจาแน ในกาลนั้นภัยยอมไมมี แมวนันี้ก็ปรากฏเชนนี้ ดวย 
นิมิตนั้น เราท้ังหลายจึงรูไดวา ทานผูนี้จกัเปนพระพุทธเจาแน  
ธุลียอมไมฟุงข้ึนเบ้ืองบน แมวันนีก้็ปรากฏเชนนั้น ดวยนิมิตนั้น 
เราท้ังหลายจึงรูไดวา ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน กล่ินเหม็น 
ยอมปราศจากไป มีแตกล่ินหอมตระหลบไป แมวนันี้กมี็กล่ินหอม  
ตระหลบไป ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน เทวดาท้ังปวงยอม  
ปรากฏ เวนแตท่ีไมมีรูป แมวนันี้ก็ปรากฏทัง้หมด ทานผูนีจ้ักเปน 
พระพุทธเจาแน ขณะนั้น นรกมีประมาณเทาใด ก็ปรากฏหมด  
เทานั้น แมวันนี้ก็ปรากฏทั้งหมด ทานผูนีจ้ักเปนพระพทุธเจาแน 
ในกาลนัน้ หมอไห บานประตู ภูเขา ยอมไมมีอะไรปด แม 
วันนีก้็เปดโลง ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน การจุตแิละการ  
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อุบัติ ยอมไมมีในขณะน้ัน แมวันนีก้็ปรากฏเชนนั้น ทานผูนี้จัก 
เปนพระพุทธเจาแน (นิมิตเหลานี้ยอมปรากฏ เพื่อประโยชนแก  
การตรัสรูของสัตว) ทานจงบําเพ็ญเพียรใหม่ันเถิด อยาถอยกลับ 
จงกาวไปขางหนา แมเราท้ังหลายก็รูทานวา จักไดเปนพระพุทธเจา  
เปนแน เราไดฟงพระพุทธดาํรัส และคําของเทวดาในหม่ืนโลก  
ธาตุแลวก็ยนิด ีราเริง เบิกบานใจ ไดคิดอยางนี้ในกาลนั้นวา 
พระพุทธชินเจามีพระวาจาไมเปนสอง มีพระวาจาไมเปลาประโยชน  
พระพุทธเจาไมตรัสคําไมจริง เราจักไดเปนพระพุทธเจาแน พระ 
ดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบ 
เหมือนกอนดนิท่ีโยนข้ึนไปในอากาศ ยอมตกลงมาท่ีพื้นดินแนนอน  
ฉะนั้น (พระพุทธเจาไมตรัสคําไมจริง เราจักไดเปนพระพุทธเจาเปน 
แน) พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน  
เปรียบเหมือนสัตวท้ังปวงตองตายเปนแน ฉะนั้น พระดํารัสของ  
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบเหมือนเม่ือ  
ราตรีส้ินไปพระอาทิตยข้ึนแน ฉะนั้น พระดํารัสของพระพุทธเจาผู  
ประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบเหมือนราชสีหเม่ือลุกจาก 
ท่ีนอน ตองบันลือสีหนาทแน ฉะนั้นพระดํารัสของพระพุทธเจาผู 
ประเสริฐสุดยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบเหมือนสัตวท้ังหลายผู  
ไปถึงท่ีหมายแลว ยอมปลงภาระอันหนักลง ฉะนั้น เอาละ เราจักคน 
หาพุทธการกธรรม จากขางนี้ๆ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่าท้ังทิศนอยทิศ  
ใหญตลอดท่ัวธรรมธาตุ ในกาลนั้น เม่ือเราคนหาอยู ไดเห็นทานบารมี 
เปนขอท่ี ๑ ซ่ึงเปนทางใหญอันพระพุทธเจาท้ังหลายแตปางกอน 
ประพฤติมาจึงเตือนตนเองวา ทานจงยดึบารมีขอท่ี ๑ นี้บําเพ็ญให   
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ม่ันกอนทานจงบําเพ็ญทานบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุ 
โพธิญาณ ทานเห็นยาจกท้ังช้ันตํ่า ปานกลางและช้ันสูงแลว จงให  
ทานอยาใหเหลือ ดังหมอท่ีเขาคว่ําไว เปรียบเหมือนหมอท่ีเต็ม 
ดวยน้ํา ผูใดผูหนึ่งจับคว่ําลงแลว น้ํายอมไหลออกหมด ไมขังอยู 
ในหมอนัน้ ฉะนั้น แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นั้นหามิได เรา  
จักคนหาธรรมอันเปนเคร่ืองบมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไป ในกาลนัน้ 
เม่ือเราคนหาอยู ก็ไดเหน็ศีลบารมีเปนขอท่ี ๒ ท่ีพระพุทธเจาแต  
ปางกอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยดึบารมีขอท่ี ๒ 
นี้บําเพ็ญใหม่ันกอนทานจงบําเพ็ญศีลบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะ  
บรรลุโพธิญาณ ทานจงบําเพ็ญศีลในภูมิ ๔ ใหบริบูรณ จงรักษาศีล  
ในกาลทั้งปวง ดังจามรีรักษาขนหาง เปรียบเหมือนดังจามรียอม 
รักษาขนหางอันติดในที่ไรๆ ยอมตายในท่ีนั้น ไมยอมทําขนหางให  
เสีย ฉะนัน้ แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นัน้หามิได เราจกัคนหา  
ธรรมอันเปนเคร่ืองบมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไป ในกาลนั้น เม่ือเรา  
คนหาอยูก็ไดเห็นเนกขัมมบารมีเปนขอท่ี ๓ ท่ีพระพุทธเจาแตปาง  
กอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๓  
นี้บําเพ็ญใหม่ันกอน ทานจะบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด ถาทาน  
ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ทานจงเหน็ภพทั้งปวงดังเรือนจํา ทานจง 
มุงหนาตอเนกขัมมะ เพื่อหลุดพนไปจากภพ เปรียบเหมือนบุรุษท่ี 
ถูกขังในเรือนจํา ไดรับทุกขมานาน ยอมไมยังความยินดใีหเกดิใน  
เรือนจํานั้น แสวงหาความพนไป ฉะนัน้ แตพุทธธรรมจักมีเพียง 
เทานี้นั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเคร่ืองบมโพธิญาณ 
อยางอ่ืนตอไป ในกาลนัน้ เม่ือเราคนหาอยู ไดเหน็ปญญาบารมี 
เปนขอท่ี ๔ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอน ทรงเสพอาศัย จึงเตือนตน  
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เองวา ทานจงยึดบารมีท่ี ๔ นี้บําเพ็ญใหม่ันกอน ทานจะบําเพ็ญ 
ปญญาบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ทานไดสอบถาม  
คนมีปญญาตลอดกาลทั้งปวง บําเพ็ญปญญาบารมีแลว จักบรรลุ  
สัมโพธิญาณได เปรียบเหมือนภิกษุ เม่ือเท่ียวภกิษา ไมเวนตระกูล 
ต่ํา ปานกลางและสูงยอมไดอาหารเคร่ืองเยยีวยาอัตภาพ ฉะนั้น 
แตพุทธธรรมจักมีเพยีงเทานีน้ั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปน 
เคร่ืองบมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไป ในกาลนั้น เม่ือเราคนหาอยูกไ็ด 
เห็นวิริยบารมีเปนขอท่ี ๕ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย 
จึงเตือนตนเองวาทานจงยึดบารมีขอท่ี ๕ นี้บําเพ็ญใหม่ันกอน  
ทานจงบําเพ็ญวิริยบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ  
ทานประคองความเพียรใหม่ันไวทุกภพ บําเพ็ญวิริยบารมีแลว จัก  
บรรลุสัมโพธิญาณได เปรียบเหมือนสีหมฤคราช มีความเพียรไม  
ยอหยอนในทีน่ั่งท่ียืนและท่ีเดินประคองใจไวทุกเม่ือ ฉะนั้น แต  
พุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นัน้หามิได เราจกัคนหาธรรม อันเปน 
เคร่ืองบมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไปในกาลนั้น เม่ือเราคนหาอยูกไ็ด  
เห็นขันติบารมีเปนขอท่ี ๖ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย 
จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๖ นี้บําเพ็ญใหม่ันกอน 
ทานมีใจแนวแนในขันตินัน้ จักบรรลุสัมโพธิญาณได ทานจง  
อดทนตอคํายกยองและคําดหูม่ินท้ังปวง บําเพ็ญขันติบารมีเปรียบ  
เหมือนแผนดนิอดทนส่ิงท่ีเขาท้ิงลงทุกอยางท้ังสะอาดและไมสะอาด  
ไมแสดงความยินดยีินรายฉะนั้นแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณได แต  
พุทธธรรมจักมีเพียงเทานี้นัน้หามิได เราจกัคนหาธรรมอันเปนเคร่ือง 
บมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไป ในกาลนัน้ เม่ือเราคนหาอยู ก็ไดเห็นล  
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สัจจบารมีเปนขอท่ี ๗ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย จึง  
เตือนตนเองวา ทานจงยดึบารมีขอท่ี ๗ นี้บําเพ็ญใหม่ันกอน ทานมี 
ใจแนวแนในสัจจะนัน้ จักบรรลุสัมโพธิญาณได ดาวประกายพฤกษ  
เปนดาวนพเคราะห ประจําอยูในมนษุยโลกท้ังเทวโลก ไมหลีกไป  
จากทางเดนิ ทุกสมัยฤดูหรือป ฉันใด แมทานก็ฉันนัน้ อยาหลีก  
ไปจากแนวในสัจจะ บําเพ็ญสัจจบารมีแลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได 
แตพุทธธรรมจักมีเพยีงเทานีน้ั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปน 
เคร่ืองบมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไป ในกาลนั้น เม่ือเราคนหาอยู  
ก็ไดเห็นอธิษฐานบารมีเปนขอท่ี ๘ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรง  
เสพอาศัย จึงเตือนตนเองวาทานจงยดึบารมีขอท่ี ๘ นี้บําเพ็ญให 
ม่ันกอน ทานไมหวั่นในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได  
ทานจงเปนผูไมหวั่นไหวในการอธิษฐานในการท้ังปวง บําเพ็ญ  
อธิษฐานบารมี เปรียบเหมือนภูเขาหนิไมหวัน่ไหว ตั้งม่ัน ไม  
สะทานสะเทือนเพราะลมจดั คงอยูในท่ีเดิม ฉะนั้นแลว จกับรรลุ  
สัมโพธิญาณได แตพุทธธรรมจักมีเพยีงเทานี้นั้นหามิได เราจักคน  
หาธรรมอันเปนเคร่ืองบมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไป ในกาลนั้น เม่ือ 
เราคนหาอยูกไ็ดเหน็เมตตาบารมีเปนขอท่ี ๙ ท่ีพระพุทธเจาแตปาง 
กอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๙ นี้  
บําเพ็ญใหม่ันกอน ทานจงเปนผูไมมีใครเสมอดวยเมตตา ถาทาน 
ปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณ ทานจงเจริญเมตตาใหเสมอกัน  
ท้ังในสัตวท่ีมีประโยชน และไมมีประโยชนบําเพ็ญเมตตาบารมี  
เปรียบเหมือนน้ํายอมแผความเย็น ชําระลางมลทินธุลี เสมอกัน 
ท้ังในคนดีและคนช่ัว ฉะนัน้แลวจกับรรลุสัมโพธิญาณได แตพุทธ  
ธรรมจักมีเพียงเทานี้นั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเคร่ือง  
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บมโพธิญาณอยางอ่ืนตอไป ในกาลนัน้ เม่ือเราคนหาอยู ก็ไดเห็น 
อุเบกขาบารมีเปนขอท่ี ๑๐ ท่ีพระพุทธเจาทรงเสพอาศัยจึงเตือนตน  
เองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๑๐ นี้บําเพ็ญใหม่ันกอน ทานเปนผูมี  
อุเบกขาม่ันคงดังตราช่ัง จักบรรลุโพธิญาณได ทานจงมีใจเท่ียงตรง 
ดังตราช่ังในสุขและทุกขในกาลทุกเม่ือ บําเพ็ญอุเบกขาบารมีเปรียบ  
เหมือนแผนดนิยอมวางเฉย ส่ิงท่ีเขาท้ิงลงท้ังท่ีไมสะอาดและสะอาด  
ท้ังสองอยาง เวนจากความโกรธและความยินดี ฉะนั้นแลว จัก  
บรรลุสัมโพธิญาณได ธรรมอันเปนเคร่ืองบมโพธิญาณ มีอยูในโลก  
เพียงเทานี้ นอกจากนีท่ี้ยิ่งกวานั้นไมมี ทานจงต้ังม่ันอยูในธรรม  
นั้นเถิด.  
เม่ือเราพิจารณาเห็นธรรมเหลานี้ พรอมท้ังภาวะ กจิของตนและ  
ลักษณะ พื้นพสุธาในหม่ืนจกัรวาล ก็หวั่นไหวดวยเดชแหงธรรม 
ปฐพียอมหวั่นไหวสงเสียงรอง เหมือนหีบออยบีบออย ฉะนั้น 
เมทนีดลยอมหวั่นไหว เหมือนลอยนตใสน้ํามัน ฉะนัน้ บริษัท 
ประมาณเทาใด มีอยูในบริเวณรอบๆ พระพุทธเจาบริษัทในบริเวณ  
นั้นหวั่นไหวนอนซบอยูท่ีภาคพื้นหมอน้ําหลายพันหมอ หมอขาว 
หลายพันหมอ หมอใสกระแจะและหมอเปรียงในท่ีนัน้ กระทบกัน 
และกันมหาชนหวาดเสียว สะดุงกลัว ประหลาดใจ มีใจหวาดหวั่น  
ประชุมกันแลว พากนัเขาเฝาพระพุทธทีปงกร ทูลถามวาความดีงาม 
หรือความช่ัวรายอะไรจกัมีแกโลก โลกท้ังปวงจักมีอันตรายหรือ ขอ  
พระองคผูมีพระจักษุ โปรดบรรเทาอันตรายน้ันเถิด ในกาลนั้น 
พระพุทธทีปงกรมหามุนี ทรงช้ีแจงใหมหาชนน้ันเขาใจวา ในการที่  
แผนดินหวัน่ไหวนี้ ทานท้ังหลายจงเบาใจ อยากลัวเลย วนันี้ เรา  
พยากรณผูใดวาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ผูนั้นพิจารณาเหน็  
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ธรรมท่ีพระพิชิตมารทรงเสพมากอน เม่ือผูนั้นพิจารณาธรรมอันเปน  
พุทธภูมิโดยไมเหลือ เพราะเหตุนั้น ปฐพีในหม่ืนโลกธาตุพรอมท้ัง  
ในเทวโลก จึงหวั่นไหว ขณะน้ัน มหาชนไดฟงพระพุทธดํารัสแลว 
เย็นใจ ทุกคนพากันมาหาเราแลว กก็ราบไหวอีก ในกาลนั้น เรา 
ยึดพระพุทธคุณ ทําใจใหม่ันคง ถวายนมัสการพระพุทธทีปงกร  
แลว ลุกจากอาสนะ ขณะเม่ือเราลุกข้ึนจากอาสนะ ทวยเทพและ  
หมูมนุษย ก็พากันเอาดอกไมทิพยและดอกไมมนุษยโปรยปรายลง  
อนึ่ง ทวยเทพและหมูมนุษยนั้น ตางก็อวยชัยใหพรสวัสดีวา ทาน  
ปรารถนาภูมิอันใหญหลวง ขอใหทานไดภูมินั้นตามปรารถนาเถิด  
เสนียดจัญไรท้ังปวงจงอยามี ความโศกและโรคจงอยามี อันตรายจง 
อยามีแกทาน ขอใหทานไดบรรลุโพธิญาณอันอุดมเร็วพลัน ขาแต 
ทานผูมีเพียรใหญ ทานยอมบานดวยพุทธญาณ เปรียบเหมือนไม  
ดอกยอมมีดอกบานในฤดูท่ีมาถึง ฉะนั้น ขาแตทานผูมีเพียรใหญ 
ขอใหทานจงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ดงัพระสัมพุทธเจาเหลาใด  
เหลาหนึ่งทรงบําเพ็ญฉะน้ันเถิด ขาแตทานผูมีเพียรใหญ ขอใหทาน 
จงตรัสรูท่ีโพธิพฤกษ เหมือนหนึ่งพระสัมพทุธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ตรัสรูท่ีโพธิมณฑลเถิด ขาแตทานผูมีเพียรใหญ ขอใหทานจงประกาศ  
ธรรมจักร อยางพระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งทรงประกาศ ฉะนัน้  
เถิด ขอใหทานมีใจเต็มเปยม รุงเรืองในหมื่นจักวาล เชนพระจนัทร  
เต็มดวง สองแสงสวางในวนัเพ็ญ ฉะนั้นเถิด ขอใหทานพนจาก 
โลก รุงเรืองดวยศิริดังพระอาทิตยพนจากราหูแผดแสงสวางจา 
ฉะนั้นเถิด โลกพรอมดวยเทวโลก มาประชุมกันในสํานกัของทาน  
เปรียบเหมือนแมน้ําทุกสายยอมไหลมารวมลงยังทะเลหลวง ฉะนั้น 
ในกาลนัน้ สุเมธดาบสนั้น อันทวยเทพและหมูมนุษยเหลานั้น   
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ชมเชย สรรเสริญแลว สมาทานธรรม ๑๐ ประการ เม่ือจะบําเพ็ญ  
ธรรมเหลานั้นใหบริบูรณ จึงเขาปาใหญ. 
จบสุเมธกถา.  
ในกาลนัน้ มหาชนเหลานั้น นิมนตพระศาสดาพระนามวา ทีปงกร 
ผูเปนนายกของโลก พรอมดวยหมูภกิษุสงฆ ใหเสวยแลว ไดถือ  
เปนสรณะ พระตถาคตผูนราสภ ทรงยังใครๆ ใหตั้งอยูในสรณะ 
พระตถาคตผูนราสภ ทรงยงัใครๆ ใหตั้งอยูในสรณคมน ทรงยัง  
ใครๆ ใหตั้งอยูในเบฌศีล ทรงยังใครๆ ใหตั้งอยูในศีล ๑๐ ทรง  
ประทานสามัญผล คือ ผล ๔ อันสูงสุดใหแกใคร ทรงประทาน  
ธรรมอันไมมีธรรมอ่ืนเสมอ คือปฏิสัมภิทาใหแกใคร ทรงประทาน  
สมาบัติ อันประเสริฐ ๘ ใหแกใคร ทรงประทานวชิชา ๓ อภิญญา  
๖ ใหแกใคร มหามุนียอมตรัสสอนหมูชน ดวยธรรมเคร่ืองประกอบ 
นั้น พระศาสนาของพระโลกนาถ แผไปกวางขวางดวยธรรมนั้น 
พระศาสดาทรงพระนามวา ทีปงกร มีพระหนุใหญ และพระกายงาม 
ทรงชวยใหคนหมูมากขามไป ทรงเปล้ืองใหพนทุคติ พระมหามุน ี
ทรงเห็นคนท่ีควรใหตรัสรูไดแมในแสนโยชน ก็เสด็จไปช่ัวขณะ 
เดียว ทรงยังผูนั้นใหตรัสรู ในธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ พระพุทธเจา  
ผูเปนนาถะของโลก ทรงยังชนใหตรัสรูรอยโกฏิ คร้ังท่ี ๒ เกาสิบ  
โกฏิ และธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกทวยเทพเกาหม่ืนโกฏิ  
ในเม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมในเทพพิภพพระพุทธทีปงกรบรม  
ศาสดาทรงประชุมพระสาวก ๓ คร้ัง การประชุมคร้ังท่ี ๑  
มีพระสาวกแสนโกฏิ เม่ือพระพิชิตมาร ประทับอยูในท่ี  
วิเวก ท่ียอดเขานารทะอีก พระขีณาสพผูปราศจากมลทินรอยโกฏิ 
มาประชุมกัน สมัยใด พระมหามุนีมหาวีรเจา ทรงปวารณาพรรษา  
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พรอมดวยภกิษุสงฆเกาหมืน่โกฏิ ท่ียอดเขาสุทัสนะ สมัยนั้น เรา  
เปนชฎิลผูมีตบะอันรุงเรือง รูจบอภิญญา ๕ เหาะไปในอากาศได  
ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาและมนุษยสองแสน ธรรมาภิสมัยในคร้ัง 
ท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ คณนานับมิได ในกาลนัน้ พระศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคทีปงกรแผไพศาล มีคนมาก เจริญแพรหลายบริสุทธ์ิ 
สะอาด ภกิษุสงฆส่ีแสน ลวนไดอภิญญา ๖ มี ฤทธ์ิมาก แวดลอม  
พระผูมีพระภาคทีปงกร ผูทรงรูแจงโลกในกาลทั้งปวง สมัยนั้น  
ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมไดบรรลุอรหัตเปนพระเสขะ ละภพมนุษย 
ไป ชนเหลานัน้ยอมถูกครหา พระศาสนาแพรหลาย งดงามดวย 
พระอรหันตขีณาสพ ผูคงท่ี ปราศจากมลทิน ในกาลทั้งปวง พระนคร  
ช่ือรัมมวดี พระชนกนาถของพระทีปงกรบรมศาสดาเปนพระมหา  
กษัตริย ทรงพระนามวาสุเทพ พระชนนีทรงพระนามวา สุเมธา  
พระพิชิตมารทรงครอบครองอคารสถานอยูหม่ืนป ทรงมีฝูงหงส 
นกกะเรียน นกยูงมากมาย มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท 
มีนางสนมนารีกํานัลใน ๓ แสน ลวนประดับประดาสวยงาม  
พระมเหสีพระนามวาปทุมา พระราชโอรสพระนามวาอุสภขันธกุมาร  
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการแลว เสด็จออกผนวชดวยคชสาร  
ยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพญ็เพียรอยู ๑๐ เดือนเต็ม คร้ันทรง  
ประพฤติปธานจริยาแลว ก็ไดตรัสรูพระสัมโพธิญาณ พระมหามุนี  
ทีปงการ มหาวีรชินเจาอันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระ  
ธรรมจักร แลวประทับอยูในนันทารามประทับนั่งท่ีควงไมซึก ทรง  
ปราบปรามเดียรถีย ทรงมีพระสุมงคลเถระ และพระติสสเถระเปน  
พระอัครสาวก มีพระเถระช่ือวาสาคตะเปนอุปฏฐากมีพระนันทาเถรี  
และพระสุนนัทาเถรี เปนพระอัครสาวิกาไมโพธิพฤกษของพระองค   
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มหาชนเรียกวา ปปผลิ ทรงมีอุบาสกช่ือ ตปุสสะ และภัลลิกะ 
เปนอัครอุปฏฐาก นางสิริมา และ นางโสณา เปนอุปฏฐายกิา 
พระมหามุนีทีปงกร สูง ๘๐ ศอก ทรงงดงามดังไมประจําทวีป 
เหมือนพญารังกําลังดอกบาน พระองคมีพระรัศมีแผซานออก ๑๐ 
โยชน โดยรอบ พระองคผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง มีพระชนมายุ  
แสนป ทรงดํารงอยูนานเพยีงนั้น ทรงประกาศสัทธรรมใหรุงเรือง 
ชวยบุคคลใหพนวัฏสงสารไปเปนอันมาก พระองคเองทรงรุงเรือง 
ดังกองไฟ แลวเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระฤทธ์ิ ยศ  
บริวาร และจักรรัตนะท่ีพระยุคลบาท หายไปหมดทุกอยาง สังขาร 
ท้ังปวงวางเปลาหนอ พระทีปงกรชินศาสดา เสด็จนพิพาน ณ 
นันทารามพระสถูปของพระองคท่ีนันทารามนั้น สูง ๓๖ โยชน พระ  
สถูปบรรจุบาตร จีวร และบริขารและเคร่ืองบริโภคของพระองค 
ตั้งอยูท่ีควงไมโพธิพฤกษในกาลนั้นสูง ๓ โยชน.  
จบทีปงกรพุทธวงศ ท่ี ๑  
โกณฑัญญพุทธวงศท่ี ๒  
วาดวยพระประวัติพระโกณฑัญญะพุทธเจา 
[๓] สมัยตอมาจากพระพุทธทีปงกร พระพุทธเจาทรงพระนามวา 
โกณฑัญญะ เปนนายกของโลก ทรงพระเดชไมมีท่ีสุด มีพระยศ 
นับมิได ประมาณไมได ยากที่จะรู พระองคมีขันติเปรียบดวยถนน  
มีศีลเปรียบดวยสาคร มีสมาธิเปรียบดวยเขาสุเมรุ มีญาณเปรียบ 
ดวยอากาศ ทรงประกาศอินทรีย พละ โพชฌงค มรรคและอริยสัจ 
ในกาลทุกเม่ือ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว เม่ือพระพุทธ-  
โกณฑัญญะ ผูเปนนายกของโลกทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัย  
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คร้ังท่ี ๑ ไดมีแกมนุษยและเทวดาแสนโกฏิ ตอแตนั้นเม่ือทรง  
แสดงพระธรรมเทศนาในสมาคมมนุษยและเทวดา ธรรมาภิสมัยคร้ัง 
ท่ี ๒ ไดมีแกมนุษยและเทวดาเกาหม่ืนโกฏิ ในเม่ือทรงแสดงธรรม 
ย่ํายีพวกเดียรถีย ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกเทวดาและมนุษย 
แปดหม่ืนโกฏิ พระพุทธโกณฑัญญะผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง  
ทรงประชุมพระสาวกขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงท่ี ๓ 
คร้ัง การประชุมคร้ังท่ี ๑ มีพระสาวกแสนโกฏิ คร้ังท่ี ๒ พันโกฏิ  
คร้ังท่ี ๓ เกาสิบโกฏิ สมัยนั้นเราเปนพระมหากษัตริยพระนามวา  
วิชิตาวี เปนใหญในแผนดนิ โดยมีสมุทรสาครเปนขอบเขต เรา  
นิมนตพระสงฆสาวกผูปราศจากมลทิน ผูแสวงหาคุณใหญ พรอม  
ดวยพระศาสดาผูเปนนาถะช้ันเลิศของโลก ใหฉันภัตตาหารอยางดี  
แมพระพุทธโกณฑัญญะผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรง 
พยากรณวาผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ... ขามแมน้ําใหญ  
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ยังจติใหเล่ือมใสอยาง  
ยิ่ง เราเม่ือจะยังประโยชนนัน้ใหสําเร็จ ไดถวายราชสมบัติอันใหญ  
หลวงแกพระพิชิตมาร คร้ันแลวก็ออกบวชในสํานักของพระองค  
เราไดเลาเรียนพระสูตรพระวินัย อันเปนนวังคสัตถุศาสนท้ังปวง 
แลว ทําพระศาสนาของพระพิชิตมารใหงดงาม เราเปนผูไมประมาท  
ในคําส่ังสอนของพระองคท้ังเวลานั่ง ยนื และ เดิน ถึงความสําเร็จ 
ในอภิญญาแลวไดไปยังพรหมโลก พระนครช่ือ รัมมวดี พระมหา 
กษัตริย พระนามวา สุนันทะ พระนางสุชาดา เปนพระชนกชนนี 
ของพระพุทธโกณฑัญญะ ผูแสวงหาคุณใหญหลวงพระองคประทับ 
อยู ณ ทามกลางเรือนสองหม่ืนป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓  
ปราสาทช่ือ รุจิ สุรุจิ และสุภะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน   
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สามแสน ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวา รุจิเทวี  
พระราชโอรสพระนามวาชีวติเสน พระองคทรงเห็นนิมิต ๔  
ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยรถราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๑๐ 
เดือนเต็ม พระพุทธโกณฑัญญมหาวีรเจาผูอุดมกวาสัตวอันพรหมทูล 
อาราธนาแลวทรงประกาศพระธรรมจักรแกเทวดาและมนุษยในปา  
มหาวัน พระองคทรงมีพระภทัทเถระและพระสุภัททเถระเปนอัคร  
สาวก มีพระเถระนามวา อนรุุทธะเปนอุปฏฐาก มีพระติสสาเถรี 
และพระอุปติสสาเถรีเปนอัครสาวิกา มีไมสาละตนงามเปนไมโพธ์ิ 
ตรัสรู โสณอุบาสกและอุปโสณอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นันทา 
อุบาสิกา และสิริมาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุน ี
พระองคนั้น สูง ๘๘ ศอก ทรงงามดั่งพระจนัทร และเหมือน 
พระอาทิตยในเวลาเท่ียง ในขณะนัน้ สัตวท้ังหลายอายแุสนป  
พระองคทรงดาํรงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพน  
วัฏสงสารไดมากมาย พืน้เมทนีงามวิจิตรไปดวยพระขีณาสพผู 
ปราศจากมลทิน พระองคยอมงามดวยพระขีณาสพเหมือนทองฟา  
ยอมงามดวยหมูดาว ฉะนั้น พระมหานาคแมเหลานัน้มีคุณอัน  
ประมาณไมได นับไมถวน ยากท่ีจะรูได ทานผูทรงยศเหลานั้น 
นิพพานแลวเหมือนแสงสายฟาตก พระพิชิตมารมีพระฤทธ์ิไมมีท่ี  
เปรียบ มีสมาธิอันพระญาณอบรมทุกอยางหายไปหมดส้ิน สังขาร 
ท้ังปวงวางเปลาหนอ พระโกณฑัญญพุทธเจาผูทรงศิริเสด็จนิพพาน  
ท่ีนันทาราม พระเจดียของพระองคสูง ๗ โยชน เขาสรางไวท่ี  
นันทารามน้ัน.  
จบโกณฑัญญพุทธวงศท่ี ๒  
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มังคลพุทธวงศท่ี ๓ 
วาดวยพระประวัติพระมงคลพุทธเจา 
[๔] สมัยตอมาจากพระโกณฑัญญะ มีพระพุทธเจาพระนามวามงคล ทรง 
กําจัดความมืดในโลกแลว ทรงชูคบเพลิงคือ พระธรรมสวางไสว  
พระองคมีพระรัศมีไมมีอะไรเปรียบปาน ยิง่กวาพระพิชิตมารอื่นๆ 
ทรงกําจัดรัศมีพระจันทรและพระอาทิตย สองแสงไพโรจนในหม่ืน  
จักวาล แมพระพุทธเจาพระองคนั้นก็ทรงประกาศจตุสัจธรรมอัน 
ประเสริฐสุด เทวดาและมนษุยไดดื่มรสสัจธรรมแลว ยอมบรรเทา  
ความมืดต้ือได ในคราวท่ีพระองคทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันไมมี 
อะไรเปรียบแลว ทรงแสดงธรรมคร้ังแรก ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ 
ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมท่ีพิภพของทาว  
สักกะจอมอสูร คร้ังนั้น ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแกทวยเทพ  
แสนโกฏิ ในกาลเม่ือพระเจาจักรพรรดิ พระนามวา สุนันทะ 
เสด็จเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาทรงตีกลองธรรมเภรีอันประเสริฐสุด 
และคร้ังนั้น บริวารของพระเจาสุนันทะ มีประมาณเกาสิบโกฏิ 
คร้ังท่ี ๒ พระสาวกมาประชุมกันแสนโกฏิ คร้ังท่ี ๓ พระสาวก  
มาประชุมกันเกาสิบโกฏิ การประชุมคร้ังนั้น ลวนแตพระขีณาสพ 
ผูปราศจากมลทิน สมัยนั้น เราเปนพราหมณมีนามวาสุรุจิ เปน 
ผูเลาเรียน ทรงมนต รูจบไตรเพท เราไดเขาเฝาพระศาสดาพระองค 
นั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะและไดบูชาพระสงฆ อันมีพระสัม 
พุทธเจาเปนประมุขดวยของหอมและดอกไม อังคาสดวยน้ํานมโค  
จนสําราญพระทัย แมพระพุทธมงคลผูอุดมกวาสัตวพระองคนั้น ก ็
พยากรณเราวา ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ........... 
..................... ขามแมน้ําใหญ      ฉะนั้น      เราได  
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ฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว ยังจิตใหเล่ือมใสอยางยิง่ เรา  
อธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหยิ่งข้ึน คร้ังนั้น เราพอก  
พูนปติ เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ จึงถวายเรือนของเรา 
แกพระพุทธเจา แลวออกบวชในสํานักของพระองค เราเลาเรียน  
พระสูตรและพระวนิัย อันเปนสัตถุศาสนมีองค ๙ ประการแลว  
ทําพระศาสนาของพระชินเจาใหงาม คร้ังนัน้ เราเปนผูไมประมาท  
เจริญพรหมวหิารภาวนา ถึงท่ีสุดในอภิญญาแลวไดไปยงัพรหมโลก 
พระนครช่ือวาอุตระพระมหากษัตริยพระนามวาอุตระ เปนพระชนก  
ของพระมงคลบรมศาสดาพระชนนีพระนามวา อุตรา พระองคทรง  
ครอบครองอาคารสถานอยูเกาหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ  
๓ ปราสาท ช่ือวายสวา สุจิมาและสิริมา มีพระสนมนารีกํานัล 
ในสามหม่ืนนาง ลวนแตประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ  
นามวายสวดี พระราชโอรสพระนามวาสีวละ พระชินเจาทรงเห็น 
นิมิตร ๕ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยอัสสวราชยานตน ทรง  
บําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระมงคลมหาวีรเจาผูเปนนายก 
ของโลกอุดมกวาสัตว อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ  
พระธรรมจักร พระองคมีพระสุเทวเถระและพระธรรมเสนเถระเปน 
อัครสาวก พระเถระช่ือปาลิตะ เปนอุปฏฐากพระสีวลาเถรีและพระ 
อโสกาเถรีเปนอัครสาวิกา ไมโพธ์ิของพระผูมีพระภาคนั้น เรียก  
กันวาตนกากะทิง นันทอุบาสก และวิสาขอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก 
อนุฬาอุบาสิกาและสุมนาอุบาสิกาเปนอุปฏฐายิกา พระมงคลมหามุนี  
สูง ๘๐ ศอก พระรัศมีแผซานออกจากพระองค ไปไกลหลายแสน 
โลกธาตุในขณะน้ัน มนษุยมีอายุเกาหม่ืนป พระองคทรงดํารง  
พระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมาก   
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มาย สาวกของพระองคใครๆ ไมสามารถจะนับได ฉะนั้น  
คร้ังนั้น พระสัมพุทธมงคลผูเปนนายกของโลก ทรงดํารงพระชน 
มายุอยูเพียงนัน้ ในพระศาสนาของพระองคไมมีการตายอยางคนมี 
กิเลสเลย พระองคผูทรงยศใหญทรงชูดวงไฟคือพระธรรมสวางจา 
ทรงชวยมหาชนใหขามพนวฏัสงสาร ทรงรุงเรืองเหมือนดาวธุมเกต 
แลวเสด็จนิพพาน ทรงแสดงสภาวะแหงสังขาร ในมนุษยโลก  
พรอมท้ังเทวโลก ทรงรุงเรืองเหมือนกองไฟ แลวเสดจ็เขานิพพาน  
เหมือนพระอาทิตยอัสดงคต ฉะนั้น พระพทุธมงคลเสด็จปรินิพพาน 
ท่ีพระราชอุทยานช่ือเวสสระ พระสถูปของพระองคสูง ๓๐ โยชน  
ประดิษฐานอยูในพระราชอุทยานนัน้. 
จบมังคลพุทธวงศท่ี ๓  
สุมนพุทธวงศท่ี ๔ 
วาดวยพระประวัติพระสุมนพุทธเจา 
[๕] ในสมัยตอมาจากพระพทุธมงคล มีพระพุทธเจาพระนามวาสุมนะ  
ไมมีใครเสมอเหมือนโดยธรรมท้ังปวง อุดมกวาสรรพสัตว คร้ังนั้น 
พระศาสดาทรงตีกลองอมฤตเภรีในเมขลบุรี พระศาสนาของพระ 
องคมีองค ๙ ประกอบดวยธรรมอันขาว พระศาสดาพระองคนั้น  
ทรงชําระกิเลสแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงสรางนคร 
คือ พระสัทธรรม เปนเมืองประเสริฐสุด ทรงสรางถนนใหญ  
คือ สติปฏฐานอันเลิศลํ้า ไมมีอะไรค่ัน ไมคด เปนถนนตรง 
ไพบูลย กวางขวาง ทรงลาดสามัญผล ๕ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา  
๖ และสมาบัต ิ๘ ไวบนถนนนั้น ชนเหลาใดเปนผูไมประมาท  
ประกอบดวยหิริและความเพียร ชนเหลานั้นท้ังหมด ยอมถือเอา 
คุณอันประเสริฐนี้ไดตามสบาย พระศาสดาทรงร้ือขนมหาชนข้ึนดวย 
โยคธรรมนั้นอยางนี้ ทรงยังเทวดาและมนษุยแสนโกฏิใหตรัสรูใน   
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คร้ังแรก ในกาลเปนท่ีทรงแสดงธรรมคร้ังท่ี ๒ ท่ีพระมหาวีรเจา  
ตรัสสอนหมูเดียรถีย เทวดาและมนุษยแสนโกฏิไดตรัสรูธรรม 
ในกาลเม่ือเทวดาและมนษุยผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกนัมาทูลถาม  
ปญหานิโรธ อันเปนความสงสัยแหงใจ ในการทรงแสดงธรรม 
เคร่ืองแสดงนโิรธแมคร้ังนั้น ธรรมาภสิมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกเทวดา 
และมนุษยเกาหม่ืนโกฏิ พระสุมนบรมศาสดาทรงมีการประชุม 
พระสาวกขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงท่ี ๓ คร้ัง เม่ือพระ  
ผูมีพระภาคทรงจําพรรษาแลว ในวันสังฆปวารณา พระตถาคตทรง  
ปวารณาพรอมดวยพระสาวกแสนโกฏิ ตอแตนั้นในการประชุมท่ี 
ภูเขาทองอันสุกอรามพระสาวกมาประชุมกนัคร้ังท่ี ๒ เกาหม่ืนโกฏิ  
ในกาลเม่ือทาวสักกเทวราชเสด็จเขาเฝา เพือ่ทรงเยี่ยมพระพุทธเจา  
พระสาวกมาประชุมกันคร้ังท่ี ๓ แปดหม่ืนโกฏิ สมัยนัน้เราเปน  
พญานาคราชมีฤทธ์ิมาก มีนามช่ือวาอตุละ เปนผูกอสรางกุศล  
เจริญข้ึน คร้ังนั้น เราพรอมดวยหมูญาติออกจากนาคพภิพ เอาดนตรี 
ทิพยไปบรรเลงบูชาพระพิชิตมารพรอมดวยพระสงฆ ถวายขาวน้ําให  
พระสงฆสาวกแสนโกฏิ ฉันจนเพยีงพอ แลวถวายผาเฉพาะรูปละคู 
ไดเขาถึงพระพิชิตมารกับท้ังพระสงฆนั้นเปนสรณะ แมพระสุมน  
พุทธเจาผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น กท็รงพยากรณเราวานี้จกัได 
เปนพระพุทธเจาในโลก ................ ขามแมน้ําใหญ 
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว ยังจิตใหเล่ือมใส  
อยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมีใหยิ่งข้ึน พระมหา  
กษัตริยพระนามวาสุทัตตะ เปนพระชนกของพระสุมนบรมศาสดา  
พระชนนพีระนามวาสิริมา พระองคทรงครอบครองอคารสถานอยู  
เกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือวาจนัทะ  
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สุจันทะและวฏังสะ มีพระสนมนารีกํานัลในหกลานสามแสนนาง  
ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวฏังสกี พระราช  
โอรสพระนามวาอนูปโม พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ 
จึงเสด็จออกผนวชดวยพระยาคชสารยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญ  
เพียร ๑๐ เดือนเต็ม พระมหาวีรสุมนเจาผูเปนนายกของโลก อัน  
พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เมขลนคร  
อันเปนเมืองประเสริฐสุด พระองคทรงมีพระสรณเถระ และพระ 
ภาวิตัตตเถระเปนพระอัครสาวก ทรงมีพระเถระนามวาอุเทนเปน  
พระพุทธอุปฏฐาก พระโสณาเถรีและพระอุปโสณาเถรีเปนพระ 
อัครสาวิกา แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนพระองคนั้น  
ก็ไดตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเปนอัคร  
อุปฏฐากจาลาอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระ 
พุทธเจาพระองคนั้น พระองคสูง ๙๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปล่ังดัง  
ทองคําลํ้าคา สองสวางจาไปในหม่ืนโลกธาตุ ขณะน้ัน มนุษยมีอายุ  
เกาหมื่นป พระองคดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยหมูชนให  
ขามพนวัฏสงสารไดมากมาย พระสัมพุทธเจาทรงชวยคนท่ีควรขาม 
ใหขาม ทรงชวยคนท่ีควรตรัสรูใหตรัสรู แลวเสด็จปรินพิพาน  
เหมือนพระจันทรดับ พระขีณาสพเหลานัน้ และพระพุทธเจาผูไม 
มีใครเปรียบพระองคนั้น แสดงรัศมีอันไมมีอะไรเสมอเหมือนแลว 
นิพพาน ญาณและรัตนตรัยอันไมมีอะไรเทยีบเคียงเหลานัน้หายไป  
หมดส้ิน สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระสุมนพุทธเจาผูทรงยศ  
เสด็จนิพพาน ณ อังคาราม พระสถูปของพระองคสูง ๔ โยชน  
ประดิษฐานอยู ณ อังคารามนั้นแล.  
จบสุมนพุทธวงศท่ี ๕   
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เรวตพุทธวงศท่ี ๕ 
วาดวยประวัตพิระเรวตพุทธเจา 
[๖] สมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวา สุมนะ พระพิชิตมารพระนาม 
วาเรวตะ เปนนายกของโลก มีพระคุณสูงสุดไมมีใครเปรียบเทียบ  
เสมอ แมพระองคอันพรหมทูลอาราธนาแลว ก็ทรงประกาศธรรม 
กําหนดดวยขันธและธาตุท่ีใครๆ ยังมิไดประกาศ ในภพนอยใหญ 
ในกาลที่พระองคทรงแสดงธรรม ธรรมาภิสมัยมี ๓ คร้ัง ธรรมาภิ 
สมัยคร้ังท่ี ๑ จะพึงกลาวโดยคํานวณไมได ในกาลเม่ือพระเรวต  
มหามุนี ทรงส่ังสอนแนะนําพระเจาอรินทมหาราช ธรรมาภิสมัยคร้ัง 
ท่ี ๒ ไดมีแกมนุษยและเทวดาพันโกฏิ พระนราสภเสด็จออกจาก  
ท่ีเรน ๗ วัน ทรงส่ังสอนแนะนํามนษุยและเทวดาในผลชั้นสูง 
รอยโกฏิพระเรวตบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภิกษขีุณาสพ 
ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบ คงท่ี ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระภกิษุท่ีมา  
ประชุมกันลวงทางท่ีจะนับได คร้ังท่ี ๒ พระภกิษุท่ีมาประชุมกัน  
แสนโกฏิ ในกาลเม่ือพระองคผูไมมีใครเสมอดวยพระปญญา ทรง 
ประกาศธรรมจักรแลว ทรงประชวรจวนจะเสด็จนพิพาน คร้ังนั้น 
พระภกิษุผูขีณาสพท่ีมาเฝาพระมหามุนี เพือ่ทูลถามอาการประชวร  
ประชุมกันเปนคร้ังท่ี ๓ แสนโกฏิ สมัยนัน้เราเปนพราหมณนามวา 
อติเทพ ไดเขาไปเฝาพระเรวตพุทธเจาแลว ถึงพระองคเปนสรณะ 
ไดชมเชยศีล สมาธิและพระปญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค  
แลวไดทูลถวายจีวรแกพระองคตามกําลัง แมพระเรวตพุทธเจาผูเปน 
นายกของโลก พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวา ผูนีจ้ักไดเปน 
พระพุทธเจาในโลก ................ ขามแมน้ําใหญ 
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว ยังจิตใหเล่ือมใส   
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อยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหยิ่งข้ึน แม  
คร้ังนั้น เราระลึกถึงพระพุทธการกธรรมนั้น แลวตามเพิม่พูนวา  
เราจักนํามาซ่ึงธรรมนั้นอันเปนธรรมท่ีเราปรารถนายิ่ง พระนครช่ือวา 
สุธัญญกะ พระมหากษัตริยพระนามวาวิปุละ เปนพระชนกของ 
พระเรวตบรมศาสดา พระนางวิปุลาเปนพระชนนี พระองคทรง 
ครอบครองอคารสถานอยู ๖,๐๐๐ ป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ช่ือสุทัสนะ รัตนัคฆิ และอาเวฬะ ตกแตงสวยงาม 
เกิดเพราะบุญกรรม ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามโกฏิสามแสน  
นาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาสุทัสนา 
พระโอรสพระนามวาวรุณ พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ  
จึงเสด็จออกผนวชดวยรถอันเปนราชยานที่นั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียร  
อยู ๗ เดือนเต็ม พระเรวตมหาวีรชินเจาผูเปนนายกของโลก อัน 
พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศธรรมจักร ประทับอยู ณ วรุ 
ณาราม พระองคทรงมีพระวรุณเถระและพระพรหมเทวเถระเปน 
พระอัครสาวก พระเถระช่ือสัมภวะเปนพุทธอุปฏฐาก พระภัททาเถรี 
พระสุภัททาเถรีเปนพระอัครสาวิกา แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ  
เหมือนพระองคนั้น ก็ไดตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง วรุณอุบาสกและ 
สรภอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นางปาลาอุบาสิกาและนางอุปปาลา 
อุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้นมีพระองคสูง 
๘๐ ศอก ทรงเปลงปล่ังพระรัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ ดังพระอาทิตย  
อุทัย ฉะนัน้ พระรัศมีอันเปนระเบียบสวางไสว ท่ีเกดิในพระพุทธ  
สรีระแผไปโยชนหนึ่งโดยรอบ ท้ังกลางวนัและกลางคืน ในขณะ 
นั้น มนุษยมีอายุหกหม่ืนป พระองคทรงดาํรงพระชนมายุเทานั้น 
ทรงชวยใหหมูชนขามพนวฏัสงสารไดเปนอันมาก ทรงแสดงกําลัง  
พระพุทธเจาแลว ประกาศอมตธรรมในโลก ไมทรงมีอุปทานเสด็จ  
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นิพพาน เพราะส้ินความถือม่ันวาเปนผูเลิศ ทรงมีพระวรกายมีรัศมี 
ดังแกว พระธรรมก็ไมมีอะไรเหมือน หายไปหมดทุกอยาง สังขาร 
ท้ังปวงวางเปลาหนอ พระเรวตพุทธเจาผูทรงยศ มีพระปญญามาก  
เสด็จนิพพานแลว พระธาตุของพระองคแผไปกวางขวางในประเทศ  
นั้นๆ ฉะนีแ้ล. 
จบเรวตพุทธวงศท่ี ๕ 
โสภิตพุทธวงศท่ี ๖ 
วาดวยพระประวัติพระโสภติพุทธเจา  
[๗] สมัยตอมาจากพระเรวตพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาโสภิต  
เปนนายกของโลก ทรงมีพระทัยม่ันคงสงบระงับไมมีใครเสมอ 
ไมมีบุคคลเปรียบ พระองคทรงกลับพระทัย (ไมพอพระทัย) ใน 
พระราชวังของพระองค ทรงบรรลุโพธิญาณ ประกาศพระธรรมจักร  
อยางเดยีว ในระหวางเบ้ืองบนตลอดถึงอเวจีนรก และเบ้ืองตํ่า 
ตลอดถึงภวัคคพรหมนี้ เปนบริษัทเดียวกนัในการทรงแสดงธรรม 
พระสัมพุทธเจาทรงประกาศพระธรรมจักรแกบริษัทนัน้ โดยจะนับ 
ผูไดตรัสรูธรรมคร้ังแรกพึงกลาวไมได เบ้ืองหนาแตนั้น เม่ือทรง 
แสดงธรรมในสมาคมของมนุษยและเทวดา ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ 
ไดมีแกมนุษยและเทวดาเกาหมื่นโกฏิ ในกาลนั้น พระบรมกษัตริย 
พระนามวาชยเสนะ รับส่ังใหสรางพระอารามอีกแหงหนึ่ง มอบ  
ถวายในพระพุทธเจา พระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงแสดงธรรมประ  
กาศการบูชาของบรมกษัตริย คร้ังนั้นธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแก 
มนุษยและเทวดาพันโกฏิ พระโสภิตบรมศาสดา ทรงมีการประชุม  
พระภกิษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงท่ี ๓ คร้ัง พระ  
ราชาพระนามวาอุคคตะ ทรงถวายทานในพระพุทธเจา ในทาน  
คร้ังนั้น พระอรหันตมาประชุมกันประมาณรอยโกฏิ มีหมูคณะมา   
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ถวายทานในพระพุทธเจาอีก คร้ังนั้น พระอรหันตมาประชุมกันคร้ัง 
ท่ี ๒ เกาสิบโกฏิ ในกาลเม่ือพระพิชิตมาร ทรงจําพรรษาในเทวโลก 
แลวเสด็จลง พระอรหันตมาประชุมกันคร้ังท่ี ๓ แปดสิบโกฏิ สมัย  
นั้น เราเปนพราหมณนามวาสุชาติ เราไดถวายขาวและน้าํใหพระ  
พุทธเจาเสวยพรอมท้ังพระสาวกจนเพียงพอ แมพระพทุธเจาพระ 
นามวาโสภิตผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวา 
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจา ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนัน้เราไดฟง 
พระพุทธพยากรณแมนั้นแลว มีใจยินดีปราโมทยแลวไดกระทํา  
ความเพยีรอยางยอดเยี่ยม เพือ่บรรลุประโยชนนั้น พระนครช่ือวา 
สุธรรม พระมหากษัตริยพระนามวาสุธรรมเปนพระชนกของพระ  
โสภิตบรมศาสดา พระชนนีพระนามวาสุธรรมา พระองคทรง 
ครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓  
ปราสาท ช่ือกุมุท นฬินี ปทุม มีพระสนมนารีกํานัล  
ในส่ีหม่ืนสามพันนางลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ  
นามวามกิลา พระราชโอรสมีพระนามวาสีหะ พระองคทรงเห็น 
นิมิต ๔ ประการ เสด็จออกผนวชพรอมท้ังปราสาท พระองคผูเปน  
บุรุษอุดม ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วนั พระโสภิตมหาวีรเจาผูเปน 
นายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรม  
จักร ณ พระอุทธยานสุธรรมาอันสวยงาม ทรงมีพระอสมเถระและ 
พระสุเนตตเถระเปนอัครสาวก เพราะเถระชื่อวาอโนมะเปนพุทธ  
อุปฏฐาก พระนกุลาเถรีและพระสุชาตาเถรี เปนพระอักครสาวิกา 
และพระพุทธเจาพระองคนั้น เม่ือตรัสรูก็ไดตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง 
รัมมะอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นกุลาอุบาสิกา 
และจิตตาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีพระองคสูง ๕๘  
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ศอก ทรงเปลงพระรัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ ดุจพระอาทิตยอุทัย 
ฉะนั้น คําส่ังสอนของพระองคหอมตระหลบไปดวยกล่ินศีล เปรียบ 
เหมือนปาไมท่ีดอกบาน หอมตระหลบไปดวยกล่ินตางๆ ฉะนั้น 
คําส่ังสอนของพระองคไมมีใครอ่ิมดวยการฟง ดังสมุทรสาครไมมี  
ใครอ่ิมดวยการเห็น ฉะนั้น ในขณะนั้น มนษุยมีอายเุกาหม่ืนป  
พระองคทรงดาํรงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยในหมูชนขามพน 
วัฏสงสารไดเปนอันมาก พระองคทรงประทานพระโอวาทและการ 
พรํ่าสอน ทรงส่ังสอนหมูชนท่ีเหลือใหเผากิเลสดังเปลวไฟไหมเช้ือ  
แลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ  
เหมือน และพระสาวกผูบรรลุพลธรรมทั้งหลาย หายไปหมดส้ิน 
แลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระสัมพทุธเจาผูประเสริฐ 
พระนามวาโสภิต เสด็จนิพพาน ณ สีหาราม พระธาตุของพระ  
องคแผกวางไปในประเทศนัน้ๆ ฉะนี้แล. 
จบโสภิตพุทธวงศท่ี ๖  
อโนมทัสสีพุทธวงศท่ี ๗  
วาดวยพระประวัติพระอโนมทัสสีพุทธเจา  
[๘] สมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวาโสภิตมีพระสัมพุทธเจาพระ  
นามวาอโนมทัสสี ทรงพระยศนับไมได มีพระเดชยากท่ีจะลวงได  
พระองคทรงตัดเคร่ืองผูกทุกอยาง ทรงทําลายภพ ๓ แลว ทรงแสดง  
ทางท่ีไปไมกลับ ในหมูเทวดาและมนษุย พระองคทรงพระคุณนับ 
ไมไดดังมหาสมุทร ยากท่ีจะใหจมลงเหมือนภูเขา ไมมีท่ีสุดดุจ  
อากาศ พระคุณบานเต็มท่ีเชนพญารัง สัตวท้ังหลายยอมยนิดีแม 
ดวยการเหน็พระองคสัตวเหลานั้นไดฟงพระสุรเสียงท่ีทรงเปลง 
ยอมบรรลุอมตธรรม ในกาลนั้น ธรรมาภิสมัยของพระองคเจริญ-  
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รุงเรืองในพระธรรมเทศนาคร้ังท่ี ๑ สัตวรอยโกฏิไดตรัสรู สมัยตอ  
แตนั้นมา เม่ือพระองคทรงยงัฝนคือธรรมใหตก ในพระธรรม 
เทศนาคร้ังท่ี ๒ สัตวแปดสิบโกฏิไดตรัสรู และสมัยตอมาเม่ือ  
พระองคทรงยงัฝนคือธรรมใหตกใหสัตวท้ังหลายอ่ิมหนําสําราญ  
ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกสัตว ๗๘ โกฏิ พระบรมศาสดา ไดทรง 
ประชุมพระภกิษุผูบรรลุอภิญญาและพลธรรม ผูบานแลวดวยการ  
หลุดพน ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระภกิษุขีณาสพผูละความมัวเมา และ 
ความหลง มีจติสงบระงับ ผูคงท่ี มาประชุมแปดแสน คร้ังท่ี ๒ 
พระภกิษุขีณาสพผูไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวน ปราศจากธุลี สงบระงับ 
คงท่ี มาประชุมเจ็ดแสน คร้ังท่ี ๓ พระภกิษุขีณาสพผูบรรลุอภิญญา  
และพลธรรมผูดับสนิท มีตบะ มาประชุมหกแสน สมัยนั้น เราเปน 
ยักษมีฤทธ์ิมาก เปนใหญ ปกครองยักษหลายโกฏิใหอยูในอํานาจ 
แมคร้ังนั้น เราก็ไดเขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูทรงแสวงหา 
คุณใหญหลวงพระองคนั้นแลวไดถวายขาวและน้ําใหพระองคเสวย  
พรอมดวยพระสงฆจนเพยีงพอ แมพระมุนีผูมีพระนยันาบริสุทธ์ิ 
พระองคนั้นกท็รงพยากรณเราวาผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ...  
... ขามแมน้ําใหญฉะนั้นเราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ก ็
ยินดีมีใจปราโมทย อธิฐานวตัรในการบําเพ็ญบารมีใหยิง่ข้ึน  
พระนครช่ือวาจันทวดี พระบรมกษัตริยพระนามวายสวา เปน  
พระชนกของพระอโนมทัสสีศาสดา พระชนนีพระนามวายโสธรา  
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหม่ืนป มีปราสาทอันประเสริฐ 
๓ ปราสาท ช่ือศิริ อุปศิริ และวัฑฒะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน  
สองหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
พระนามวาสิริมา พระราชโอรสพระนามวาอุปสาละ พระองค  
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ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยวอทองทรงบําเพ็ญ  
เพียรอยู ๑๐ เดอืนเต็ม พระมหามุนีอโนทัสสีมหาวีรเจาอันพรหม 
ทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ สุทัสนราชอุทยาน  
อันประเสริฐ ทรงมีพระนิสภเถระและพระอโนมเถระเปนพระอัคร 
สาวกพระเถระช่ือวาวรุณเปนพุทธุปฏฐาก พระสุนทราเถรีและพระ  
สุมนาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคนัน้ 
เรียกวาตนกุม นันทิวฑัฒอุบาสกและสิริวฑัฒอุบาสกเปนอัคร  
อุปฏฐากอุปลาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิภา พระ 
มหามุนีมีพระองคสูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีซานออกสวางไสวดัง  
พระอาทิตยอุทัย ฉะนัน้ ในคร้ังนั้น มนุษยท้ังหลายมีอายแุสนป 
พระองคดํารงพระชนมายุอยูเพียงนัน้ ทรงชวยใหหมูชนขามพน  
วัฏสงสารไดเปนอันมาก พระศาสนาของพระองคบานสะพร่ัง 
งดงามดวยพระอรหันตท้ังหลายผูคงท่ีผูปราศจากราคะและมลทิน  
พระศาสดาผูทรงยศนับไมไดและคูพระสาวกผูไมมีใครแมนเสมือน  
หายไปหมดส้ินแลวสังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระอโนมทัสสี 
พระบรมศาสดาชินเจา เสดจ็นิพพาน ณ ธรรมาราม พระสถูปของ 
พระองคสูง ๒๐ โยชน ประดิษฐานอยู ณ ธรรมารามนั้น ฉะนี้แล.  
จบอโนมทัสสีพุทธวงศท่ี ๗ 
ปทุมพุทธวงศท่ี ๘ 
วาดวยพระประวัติพระปทุมพุทธเจา 
[๙] สมัยตอมาจากพระอโนมทัสสีบรมศาสดา พระสัมพุทธเจาผูอุดมกวา 
สรรพสัตว มีพระนามวาช่ือปทุม ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ ศีล  
ของพระองคหาเสมอไม แมสมาธิก็ไมมีท่ีสุด พระญาณอันประเสริฐ  
นับไมถวน แมวิมุตติก็ไมมีอะไรเปรียบ แมในคราวท่ีพระองคผู   
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ทรงเดชไมมีอะไรเทียบเทาทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัยอัน  
กําจัดความมืดต้ือไดมี ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระพุทธธีรเจาทรงยังสัตวให 
ตรัสรูรอยโกฏิ คร้ังท่ี ๒ ทรงยังสัตวใหตรัสรูเกาสิบโกฏิ และ  
ในคราวเม่ือ พระปทุมพุทธเจาตรัสสอนพระราชโอรส ของพระองค  
ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปดสิบโกฏิพระปทุมบรมศาสดา 
ทรงมีการประชุมพระสาวก ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระสาวกมาประชุมกัน  
แสนโกฏิ เม่ือกฐินจวีรเกดิข้ึนในสมัยกรานกฐิน ภิกษุท้ังหลาย  
ชวยกันเย็บจวีร เพื่อประโยชนแกพระธรรมเสนาบดี คร้ังนั้น 
ภิกษเุหลานั้นลวนปราศจากมลทินไดอภิญญา ๖ มีฤทธ์ิมาก ผูไม  
พายแพอะไรๆ สามแสนรูปมาประชุมกนั สมัยตอมา ในคราวท่ี  
พระบรมศาสดาผูองอาจกวานรชน ทรงเขาจําพรรษาในปาใหญ  
คร้ังนั้น พระสาวกสองแสนมาประชุมกัน สมัยนั้นเราเปนราชสีห  
เปนใหญกวาฝูงมฤค ไดพบพระพิชิตมาร ซ่ึงกําลังเจริญวิเวกอยูใน  
ปาใหญ เราถวายบังคมพระยคุลบาทดวยเศียรเกลากระทําประทักษณิ 
บันลือสีหนาท ๓ คร้ัง บํารุงพระพิชิตมารอยู ๗ วนั ครบ ๗ วัน  
แลวพระตถาคตเสด็จออกจากสมาบัติอันประเสริฐทรงดําริดวยพระ 
ทัยใหพระภิกษุมาประชุมกนัโกฏิหนึ่ง แมคร้ังนั้น พระมหาวีรเจา  
พระองคนั้น กท็รงพยากรณเราในทามกลางภิกษเุหลานั้นวาผูนี้จักได 
เปนพระพุทธเจาในโลก ............................  
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้นเรา ไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว 
ยังจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
ใหยิ่งข้ึน พระนครช่ือวา จัมปกะ พระบรมกษัตริยพระนามวาอสมะ 
เปนพระชนกของพระปทุมบรมศาสดา พระนางอสมาเปนพระชนน ี
พระองคทรงครอบครองอคารสถานอยูสองหม่ืนป ทรงมีปราสาทอัน  
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือนันทะ วสุ และอสัตตระ ทรงมีพระ-  
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สนมานารีกํานลัในสามหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามวาอุตตรา พระราชโอรสพระนามวารัมมะ 
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสดจ็ออกผนวชดวยราชรถ  
อันเปนราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระปทุมมหาวีร 
เจาผูเปนนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ  
พระธรรมจักร ณ ธนัญชราชอุทยานอันประเสริฐทรงมีพระสาลเถระ 
และพระอุปสาลเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาวรุณเปน 
พระพุทธุปฏฐากพระราธาเถรีและพระสุราธาเถรีเปนพระอัครสาวิกา 
ไมโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเรียกกันวาไมออยชาง 
ใหญ สภยิอุบาสกและอสมอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก รุจิอุบาสิกา  
และนันทิมาราอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนพีระกายสูง 
๕๘ ศอก พระองคทรงมีพระรัศมีไมมีอะไรเสมอแผออกไปท่ัวทิศ  
รัศมีพระจันทร รัศมีพระอาทิตย แสงรัตนะ และแสงแกวมณี  
แมทุกอยางนัน้ คร้ันมาถึงรัศมีอันสูงสุดของพระชินเจา ยอมหายไป  
คร้ังนั้นมนุษยมีอายุแสนป พระองคทรงดํารงพระชนมายอุยูเทานั้น 
ทรงชวยใหหมูชนขามพนวฏัสงสารไดเปนอันมาก พระองคทรงยัง 
สัตวผูมีอัธยาศัยแกกลาใหตรัสรูโดยไมเหลือ ทรงพรํ่าสอนชนท่ี 
เหลืออ่ืนๆ แลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองคทรง 
ละท้ิงสังขารท้ังปวง เหมือนงลูอกคราบอันเกา ดังตนไมสลัดใบเกา 
แลวเสด็จนิพพานเหมือนไฟดับ ฉะนัน้ พระพิชิตมารผูประเสริฐ 
บรมศาสดาพระนามวาปทุม เสด็จนิพพาน ณ ธรรมาราม พระธาตุ 
ของพระองคแผไปกวางในประเทศน้ันๆ ฉะนี้แล. 
จบปทุมพุทธวงศท่ี ๘   
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นารทพุทธวงศท่ี ๙  
วาดวยพระประวัติพระนารทพุทธเจา 
[๑๐] สมัยตอมาจากพระปทุมบรมศาสดา พระสัมพุทธเจาผูอุดมกวา  
สรรพสัตว มีพระนามช่ือวานารทะ เปนบุคคลผูไมมีใครเปรียบ  
เสมอ พระองคเปนพระเชษฐโอรสท่ีทรงโปรดปรานของพระเจา 
จักรพรรดิ ทรงสวมใสอาภรณแกวมณี เสด็จไปยังพระราชอุทยาน  
ในพระราชอุทยานนัน้ มีตนไมโตใหญแผกิง่กานสวยงาม พระองค 
เสด็จถึงทามกลางพระราชอุทยานนัน้แลว ประทับนั่งภายใตตนออย 
ชางใหญ ณ ท่ีนั้น เกดิพระญาณอันประเสริฐไมมีท่ีสุด เปรียบดวย 
วิเชียร ทรงพิจารณาสังขารท้ังเปดเผยท้ังปกปดดวยพระญาณนั้นทรง  
ลอยกิเลสท้ังปวงโดยไมเหลือ ณ ท่ีนั้น ทรงบรรลุพระโพธิญาณ  
ท้ังส้ิน และพระพุทธญาณ ๑๔ คร้ัง คร้ันทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
แลว ทรงประกาศธรรมจักร ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตว 
แสนโกฏิ เม่ือพระมหามุนีทรงปราบนาคราชผูมีตัวโตเทาเรือโกลน 
ใหญ ไดทรงปาฏิหาริยแสดงใหเห็นในมนษุยโลกพรอมดวยเทวโลก  
ในการที่ทรงประกาศธรรมแกเทวดาและมนุษยคร้ังนัน้ เทวดาและ 
มนุษยเกาหม่ืนโกฏิขามความสงสัยท้ังปวงได ในกาลเม่ือพระมหาวีร 
เจาตรัสสอนพระราชโอรสของพระองค ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมี  
แกเทวดาและมนุษยแปดหม่ืนโกฏิ พระนารทบรมศาสดาทรงมีการ  
ประชุมพระสาวก ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน 
คร้ังท่ี ๒ ในคราวเม่ือพระพทุธเจาทรงประกาศพระพุทธคุณพรอม  
ดวยเหตุ พระสาวกผูปราศจากมลทินเกาหม่ืนโกฏิมาประชุม 
คร้ังท่ี ๓ ในคราวท่ีเวโรจในนาคราชถวายทานแดพระศาสดา พระ- 
สาวกชินบุตรแปดโกฏิมาประชุมกัน สมัยนั้นเราเปนชฏิลผูมีตบะ   
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อันรุงเรืองถึงท่ีสุดในอภิญญา ๕ เหมาะไปในอากาศได แมคร้ังนั้น 
เราก็ถวายขาวและน้ําใหพระศาสดาเสวยพรอมดวยพระสงฆและ  
บริวารชนจนเพียงพอ แลวไดบูชาดวยไมจนัทน แมพระนารทบรม 
ศาสดานายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในคร้ังนั้นวา 
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ............... ขามแมน้ําใหญ  
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว มีใจยินดอียางยิ่ง 
อธิษฐานวัตรเปนอยางเลิศเพือ่บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ พระนคร  
ช่ือวาธัญญวดี พระมหากษัตริยพระนามวาสุเทพเปนพระชนกของ 
พระนารทบรมศาสดา พระนางอโนมาเปนพระชนนี พระองคทรง  
ครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓  
ปราสาท ช่ือชิตะ วิชิตะ และอภิรามะ มีพระสนมนารีกํานัลใน  
ส่ีหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนาม 
วาวิชิตเสนา พระราชโอรสพระนามวานันทุตตระ พระองคผูเปน 
บุรุษอุดม ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสดจ็ออกผนวช ทรงบําเพ็ญ  
เพียรอยู ๗ วัน พระนารทมหาวีรเจาผูเปนนายกของโลก อันพรหม  
ทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ธนัญชอุทยาน  
อันประเสริฐ ทรงมีพระภัททสาลเถระและพระชิตมิตตเถระเปน 
พระอัครสาวก พระเถระช่ือวาวาเสฏฐะ เปนพระพุทธุปฏฐาก พระ 
อุตตราเถรีและพระผัคคุนีเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษ 
ของพระองคเรียกกันวาไมออยชางใหญ อุคครินทอุบาสกและวสภ  
อุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก อินทวรีอุบาสิกาและคัณฑีอุบาสิกา เปน 
อัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนมีีพระองคสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีงามเชน  
กับทองคําลํ้าคาสวางไสวไปในหม่ืนโลกธาตุ พระองคมีพระรัศมีซาน  
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ออกจากพระวรกายดานละวา ซานออกไปท่ัวทิศนอยใหญ แผไปไกล 
โยชนหนึ่งท้ังกลางวันกลางคืนทุกเม่ือ สมัยนั้น ในระยะโยชนหนึ่ง 
โดยรอบ ใครๆ ไมตองตามประทีปโคมไฟ พระพุทธรัศมีสองให  
สวางจาในกาลนั้น มนุษยท้ังหลายมีอายุเกาหม่ืนป พระองคทรง 
ดํารงอยูเพยีงนัน้ ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย  
พระศาสนาของพระองคงามวิจิตรดวยพระอรหันตท้ังหลาย เปรียบ 
เหมือนทองฟายอมงามวิจติรดวยหมูดาว ฉะนั้น พระนราสภ  
พระองคนั้นทรงสรางสะพานไวม่ันคง สําหรับใหคนทีเ่หลือดําเนิน  
ขามกระแสสงสารแลวเสด็จนิพพาน แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ  
เหมือนพระองคนั้น และพระขีณาสพผูมีเดชเทียบไมไดเหลานั้น 
ก็หายไปหมดส้ินแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระนารทชินเจา  
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ สุทัสนนคร พระสถูปอันประเสริฐ 
สูง ๔ โยชนกป็ระดิษฐานอยู ณ นครนั้น ฉะนี้แล.  
จบนารทพุทธวงศท่ี ๙ 
ปทุมุตรพุทธวงศท่ี ๑๐ 
วาดวยพระประวัติพระปทุมุตรพุทธเจา 
[๑๑] สมัยตอมาจากพระนารทพุทธเจา พระสัมพุทธชินเจาผูอุดมกวา 
สรรพสัตว พระนามวาปทุมุตระ มีพระคุณนับไมถวน เปรียบดวย  
สาคร และในกัปท่ีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติเปนมัณฑกัป ประชุมชน 
ผูมีกุศลมากจึงไดเกดิในกัปนัน้ ในพระธรรมเทศนาคร้ังท่ี ๑ ของ 
พระผูมีพระภาคปทุมุตระ ธรรมาภิสมัย ไดมีแกเทวดาและมนุษย  
แสนโกฏิ ตอจากนั้น เม่ือพระองคทรงยังฝนคือธรรม ใหตก และ 
ใหสัตวท้ังหลายอิ่มหนําสําราญ ธรรมาภิสมัย คร้ังท่ี ๒ ไดมีแก  
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สัตวสามหม่ืนเจ็ดพัน ในกาลเม่ือพระมหาวีรเจา เสดจ็เขาไปยัง  
สํานักพระเจาอานันทพุทธบิดา คร้ันแลวทรงตีกลองอมฤต เม่ือ  
พระองคทรงตีกลองอมฤตเภรี ยังฝนคือธรรม ใหตก ธรรมาภิสมัย  
คร้ังท่ี ๓ ไดมีแกสัตวหาโกฏิ พระพุทธเจาทรงประทานโอวาทใหรูแจง  
ทรงยังสัตวท้ังปวงใหขาม ทรงฉลาดในเทศนา ทรงชวยให  
หมูชนขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย พระปทุมุตรบรมศาสดาทรง  
ประชุมพระสาวก ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน 
คร้ังท่ี ๒ ในกาลเม่ือพระพุทธเจา ผูไมมีใครเสมอเหมือน ประทับอยู  
ณ เวภารบรรพต พระสาวกเกาหม่ืนโกฏิมาประชุมกัน คร้ังท่ี ๓  
เม่ือพระองคเสด็จจาริกจากนิคมและรัฐ พระสาวกแปดหม่ืนโกฏิมา  
ประชุมกัน สมัยนั้น เราเปนชฎิลช่ือวารัฏฐิกะ ไดถวายผาพรอม 
ภัตตาหารแกสงฆมีพระสัมพทุธเจาเปนประมุข แมพระพุทธเจา 
พระองคนั้นประทับนั่ง ณ ทามกลางสงฆทรงพยากรณเราวา ใน  
แสนกัปแตกัปนี้ไป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ......... 
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว 
อธิษฐานวัตรใหยิ่งข้ึน เราไดทําความเพยีรม่ันช้ันยอด ในการบําเพ็ญ  
บารมี ๑๐ ประการ ในกาลนัน้ เดียรถียท้ังปวงถูกกําจดั พากัน 
เสียใจโทมนัส ใครๆ ไมบํารุงเดียรถียเหลานั้น พวกเขาจึงพากัน  
ออกไปจากแวนแควน มาประชุมกันในท่ีนัน้ท้ังหมดแลวเขาไปใน  
สํานักพระพุทธเจา กราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจา ขอพระองค  
ผูมีจักษุ ผูทรงพระกรุณาอนุเคราะห แสวงหาประโยชนแกสัตว 
ท้ังปวงไดทรงเปนท่ีพึ่งท่ีระลึกเถิด พระองคทรงยังเดียรถียท่ีมาประชุม 
กันท้ังปวง ใหตั้งอยูในเบญจศีล พระศาสนาของพระองคไมอากูล 
วางจากพวกเดยีรถียอยางนี้ งามวิจิตรดวยพระอรหันตท้ังหลาย ซ่ึง  
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เปนผูมีความชํานาญคงท่ี พระนครช่ือวาหงสวดี พระบรมกษัตริย 
พระนามวาอานนท เปนพระชนกของพระปทุมุตรศาสดา พระนาง 
สุชาดา เปนพระพุทธชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยู 
เกาหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือนารี พาหนะ 
และยศวดี มีพระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับ 
ประดาสวยงาม พระอัครมเหสีพระนามวาวสุลทัตตา พระราชโอรส  
พระนามวาอุตระ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออก  
ผนวชพรอมดวยปราสาท ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระปทุมุตร 
บรมศาสดามหาวีรเจา อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ณ มิถิลาราชอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระเทวิลเถระ 
และพระสุชาตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาสุมนะ เปน 
พุทธอุปฏฐาก พระอมิตาเถรีและพระอสมาเถรี เปนพระอัครสาวิกา  
ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกกันวาไมสน อมิตอุบาสกและติสส  
อุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก อุหัตถาอุบาสิกาและสุจิตราอุบาสิกา  
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีทรงมีพระองคสูง ๕๘ ศอก มี  
พระรัศมีงามเชนกับทองคําลํ้าคา มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ  
พระรัศมีของพระองคแผไป ๑๒ โยชน โดยรอบกําแพง บานประตู  
ฝาเรือน ตนไม และภูเขาสูงเทียมฟา กําบังไมได คร้ังน้ัน มนุษย  
ท้ังหลายมีอายแุสนป พระองคดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงตัด  
ความสงสัยท้ังปวง ชวยหมูชนใหขามพนวฏัฏสงสารไดมากมาย ทรง  
รุงเรืองดังกองไฟแลวเสด็จนพิพาน พรอมดวยพระสาวก พระ 
ปทุมุตรพุทธชินเจา เสด็จนิพพาน ณ นันทาราม พระสถูปอัน 
ประเสริฐของพระองค สูง ๑๒ โยชน ประดิษฐานอยูในนันทารามน้ัน  
ฉะนี้แล. 
จบ ปทุมุตรพทุธวงศท่ี ๑๐  
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สุเมธพุทธวงศท่ี ๑๑  
วาดวยพระประวัติพระสุเมธพุทธเจา  
[๑๒] ในสมยัตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ พระพิชิตมาร 
พระนามวาสุเมธ ผูเปนนายกของโลก ยากที่จะเทียมถึง ทรงมีเดช 
รุงเรือง อุดมกวาสัตวโลกท้ังปวง ทรงมีพระเนตรแจมใส พระพักตร  
แชมช่ืน พระองคสูงใหญ ตรง มีสงา ทรงแสวงหาประโยชนเพื่อ  
สรรพสัตว ทรงเปล้ืองสัตวใหพนจากเคร่ืองผูกเปนอันมาก ในกาล 
เม่ือพระพุทธเจาทรงบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมบริสุทธ์ิแลว ทรง 
ประกาศธรรมจักร ณ สุทัสนนคร แมในกาลท่ีพระองคทรงแสดง 
พระธรรมเทศนา มีธรรมาภิสมัย ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ ธรรมาภิสมัยได 
มีแกสัตวแสนโกฏิ คร้ังท่ี ๒ ในกาลเม่ือพระพิชิตมารทรงทรมาน 
ยักษช่ือวา กุมภกรรณ ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวเกาหม่ืนโกฏิ คร้ังท่ี ๓  
ในกาลเม่ือพระองคผูทรงยศนับไมได ทรงประกาศจตุราริยสัจ  
ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏิ พระสุเมธศาสดาทรงมีการ 
ประชุมพระภกิษุขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี  
๓ คร้ัง ในกาลเม่ือพระพิชิตมารเสด็จเขาไปในสุทัสนนคร  
พระภกิษุขีณาสพมาประชุมกันรอยโกฏิ ในกาลเม่ือภกิษท้ัุงหลาย  
กรานกฐิน ณ เทวกูฏ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันคร้ังท่ี ๒ เกาสิบ  
โกฏิ ในกาลเม่ือพระทศพลเสด็จจาริกไปอีกคร้ังหนึ่ง พระภกิษุ  
ขีณาสพมาประชุมกันคร้ังท่ี ๓ แปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเปนมาณพ  
มีนามวาอุตระ มีทรัพยท่ีเก็บสะสมไวในเรือนแปดสิบโกฏิ เราได 
ถวายทรัพยแกพระศาสดา พรอมดวยพระสาวกหมดส้ิน แลวถึง  
พระองคเปนสรณะ ชอบใจ (ออก) บรรพชา แมพระพุทธเจา  
พระองคนั้น เม่ือทรงทําอนุโมทนา ก็ทรงพยากรณเราในกาลนั้นวา  
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ในสามหม่ืนกปั ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ......... 
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว 
ยังจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
ประการ ใหยิ่งข้ึนไป เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินยั อันเปน  
นวังคสัตถุศาสนท้ังปวงแลว ทําพระศาสนาของพระพิชิตมารใหงาม  
เราเปนผูไมประมาทในคําส่ังสอนนั้น ท้ังในเวลานั่งยืนและเดิน ถึง  
ความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก พระนครชื่อวา 
สุทัสนะ พระบรมกษัตริยพระนามวาสุทัตตะ เปนพระชนกของ 
พระสุเมธศาสดา พระนางสุทัตตาเปนพระชนนี พระองคทรงครอบ  
ครองอาคารสถานอยูเกาหม่ืนป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท 
ช่ือวาสุจันทะ กัญจนะ และสิริวัฑฒะ มีพระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืน 
แปดพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาสุมนา 
พระราชโอรสพระนามวาปุนัพพะ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ  
จึงเสด็จออกผนวชดวยคชสารอันเปนยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญ  
เพียรอยู ๘ เดอืนเต็ม พระสุเมธมหาวีรชินเจาผูเปนนายกของโลก 
อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศธรรมจักร ณ สุทัสนอุทยาน 
อันประเสริฐ ทรงมีพระสรณเถระและสรรพกามเถระ เปนพระอัคร 
สาวก พระเถระช่ือวาสาคระ เปนพุทธอุปฏฐาก พระรามาเถรีและ 
พระสุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค 
เรียกช่ือวาตนสะเดา อุรุเวลาอุบาสกและยสวาอุบาสก เปนอัคร 
อุปฏฐาก ยสาอุบาสิกาและสิริวาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา  
พระมหามุนีทรงมีพระองคสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ 
เปรียบดังพระจันทรในหมูดาว ฉะนัน้ พระรัศมีของพระองคแผไป 
ตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบ เหมือนแกวมณขีองพระเจาจกัรพรรดิ   
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แผไปโยชนหนึ่ง ฉะนั้น ในกาลนั้น มนษุยท้ังหลายมีอายเุกาหมื่นป 
พระองคทรงดาํรงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพน  
วัฏฏสงสารไดมากมาย พระศาสนาของพระองค คับค่ังไปดวยพระ 
อรหันตท้ังหลาย ลวนแตผูบรรลุไตรวิชชา ฉฬภิญญา และพลธรรม  
คงท่ี แมทานท้ังหมดนัน้ ลวนมียศศักดิ์มากนับไมได หลุดพนแลว  
ไมมีอุปธิ แสดงแสงสวางแหงญาณแลวนิพพาน พระพุทธสุเมธ  
ชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เมธาราม พระธาตุของพระองค 
แผกระจัดกระจายไปในประเทศนั้นๆ ฉะนีแ้ล.  
จบสุเมธพุทธวงศท่ี ๑๑ 
สุชาตพุทธวงศท่ี ๑๒  
วาดวยพระประวัติพระสุชาตพุทธเจา  
[๑๓] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพระนามวา  
สุชาตะ มีพระหนุดังคางราชสีห พระองคงาม มีพระคุณประมาณ 
ไมได ยากท่ีจะเทียมถึง พระองคทรงงามรุงเรืองดวยพระสิริทุกเม่ือ  
ดังพระจนัทรหมดจดปราศจากมลทิน เหมือนพระอาทิตยสองแสง  
พระสัมพุทธเจาทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันอุดมบริสุทธ์ิแลว ทรง  
ประกาศพระธรรมจักร ณ สุมังคลนคร เม่ือพระสุชาตบรมศาสดา 
ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ในพระธรรมเทศนาคร้ังท่ี ๑ สัตวได 
ตรัสรูแปดสิบโกฏิ ในกาลเม่ือพระองคเสดจ็เขาจําพรรษา ณ  
เทวโลก ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแกทวยเทพสามโกฏิเจ็ดแสน  
ในกาลเม่ือพระองคเสด็จเขาไปยังสํานักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัย  
คร้ังท่ี ๓ ไดมีแกสัตวหกโกฏิ พระสุชาตบรมศาสดา ทรงมีการ 
ประชุมพระภกิษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี  
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๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระภิกษเุหลานั้นลวนแตบรรลุอภิญญาและพลธรรม  
ผูไมตองไปในภพนอยภพใหญ มาประชุมกนัหกโกฏิ คร้ังท่ี ๒  
ในกาลนัน้ พระพิชิตมารเสดจ็ลงจากเทวโลก พระภิกษุขีณาสพมา 
ประชุมกันหาโกฏิ คร้ังท่ี ๓ พระอัครสาวกของพระสัมพทุธเจา 
ผูประเสริฐกวานรชนเขาเฝาพรอมดวยพระขีณาสพส่ีแสน สมัยนั้น 
เราเปนพระเจาจักรพรรดิผูมีพลนิกายมาก เปนใหญในทวปีท้ังส่ี เหาะ  
ไปในอากาศ เราถวายราชสมบัติใหญในทวีปท้ังส่ี และรัตนะ ๗ 
ประการ อันประเสริฐในพระพุทธเจาแลวออกบวชในสํานักของ  
พระองค พวกคนรักษาอารามในชนบท นาํเอาบิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปจจยั มาถวายแกภกิษุสงฆเนืองๆ แมพระพุทธเจาผูเปน  
ใหญในหม่ืนโลกธาตุพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในกาลนั้นวา  
ในสามหม่ืนกปั ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ..........  
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ยัง  
ความยินดีใหเกิดอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรอยางยอดเยีย่ม ในการ 
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ เราเลาเรียนพระสูตรและพระวนิัย 
อันเปนนวังคสัตถุศาสนท้ังปวงแลว ทําพระศาสนาของพระพิชิต  
มารใหงาม เราเปนผูไมประมาทในคําส่ังสอนนั้น เจริญพรหม 
วิหารภาวนา ถึงความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก 
พระนครช่ือวาสุมังคละ พระบรมกษัตริยพระนามวาอุคคตะ เปน 
พระพุทธบิดา พระนางประภาวดี เปนพระพุทธมารดา พระองค  
ทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพนัป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ช่ือสิริ อุปสิริ และจันทะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน  
สองหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ  
นามวาสิรินันทา พระราชโอรสพระนามวาอุปเสนะ พระพิชิตมาร  
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ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยอัสวราชยานพระที่  
นั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๙ เดือนเต็ม พระสุชาตมหาวีรเจาผู 
เปนนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ณ สุมังคลอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระสุทัสนเถระ  
และพระสุเทวเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวานารทะ เปน 
พุทธอุปฏฐาก พระนาคาเถรีและพระนาคสมานาเถรี เปนพระ 
อัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกวาไมไผใหญ และ  
โพธิพฤกษนั้นลําตนแข็ง ไมเปนโพรง มีใบแนนหนา ลําตนตรงใหญ  
นาดูนาชม นาร่ืนรมยใจ ตนหนึ่งเจริญงอกงามแลวแตกกิง่สาขา  
ออกไป ไมโพธิพฤกษยอมงามเหมือนดังหางนกยูงท่ีผูกเปนกํา 
ฉะนั้น ไมไผนัน้ไมมีหนาม แมชองใหญก็ไมมี มีกิ่งชิดไมหาง 
เงาทึบ นาร่ืนรมยใจ สุทัตตอุบาสกและจิตตอุบาสก เปนอัคร 
อุปฏฐาก สุภัททาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา 
พระพิชิตมารพระองคนั้นมีพระองคสูง ๕๐ ศอก ทรงประกอบดวย  
พระอาการอันประเสริฐและพระคุณทุกอยาง ทรงมีพระรัศมีหาเสมอ 
เหมือนมิได ซานออกโดยรอบ ไมมีประมาณ ไมมีเทยีบเคียง  
หาอุปมาเปรียบมิได คร้ังน้ัน มนุษยท้ังหลายมีอายุเกาหม่ืนป พระองค 
ทรงดํารงพระชนมายุอยูเทานั้น ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏฏสงสาร  
ไดมากมาย ในกาลนั้น พระศาสนางามวิจิตรดวยพระอรหนัต  
ท้ังหลาย ดังคล่ืนในสมุทสาคร เหมือนดาวในทองฟา ฉะนั้น  
(พระศาสนาของพระพิชิตมารคับคั่งดวยพระอรหันตท้ังหลาย 
ผูบรรลุไตรวิชชา ฉฬภิญญาและพลธรรม ผูคงท่ี) พระพุทธเจา  
พระองคนั้น หาผูเสมอเหมือนมิไดและพระคุณเหลานั้นหาเทียบ   
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เคียงมิได หายไปหมดส้ินแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ  
พระพุทธสุชาตชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เสลาราม 
พระสถูปของพระองค สูง ๓ คาวุต ประดิษฐานอยูในเสลารามน้ัน 
ฉะนี้แล. 
จบสุชาตพุทธวงศท่ี ๑๒ 
ปยทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๓  
วาดวยพระประวัติพระปยทัสสีพุทธเจา  
[๑๔] สมัยตอมาจากพระพุทธเจา พระนามวาสุชาต พระสยัมภู พระนาม  
วาปยทัสสี ผูเปนนายกของโลก ยากท่ีจะเทียมทันหา ผูเสมอเหมือน 
มิได มียศมาก แมพระพุทธเจาผูทรงยศนับมิไดพระองคนั้น ทรง  
รุงเรืองดังพระอาทิตย ทรงกําจัดความมดืท้ังปวงแลว ทรงประกาศ  
พระธรรมจักร แมพระองคกท็รงส่ังสอนใหสัตวไดตรัสรูธรรม ๓ 
คร้ัง คร้ังท่ี ๑ ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ทาวสุทัสนเทว  
ราชมากราบทูลถึงมิจฉาทิฏฐิ เม่ือพระศาสดาจะทรงบรรเทาทิฏฐิของ 
ทาวเทวราชนัน้ ทรงแสดงธรรม คร้ังน้ัน มหาชนมาประชุมสันนิบาต 
กันมากมาย ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแกสัตวเกาพนัโกฏิ ในคราว  
ท่ีพระศาสดาผูเปนสารถีฝกนรชน ทรงปราบชางโทนมุข ธรรมาภิ  
สมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏิ แมพระปยทัสสีพุทธเจา  
พระองคนั้น กมี็การประชุมพระภกิษุขีณาสพ ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ 
พระภกิษุขีณาสพมาประชุมกันแสนโกฏิ คร้ังท่ี ๒ ตอแตนั้น พระ  
ภิกษุขีณาสพมาประชุมกันเกาสิบโกฏิ คร้ังท่ี ๓ พระภกิษขีุณาสพ  
มาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเปนมาณพช่ือวา กัสสปะ 
เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท เราไดฟงธรรมของพระองค  
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แลว เกดิความเล่ือมใส ไดบริจาคทรัพยแสนโกฏิสรางสังฆาราม  
ถวาย คร้ันถวายอารามแกพระองคแลว มีใจยินดีโสมนัส ไดสมาทาน  
สรณะและเบญจศีลกระทําใหม่ัน แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ก็  
ประทับนั่งทามกลางสงฆ ทรงพยากรณเราวา ในพันแปดรอยกัป  
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก .......... ขามแมน้ําใหญ 
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว กย็ังจิตใหเล่ือมใส  
อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึน  
พระนครช่ือวาสุธัญญะ พระบรมกษัตริย พระนามวาสุทัตตะ เปน  
พระชนกของพระปยทัสสีศาสดา พระนางสุจันทา เปนพระชนนี  
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอัน  
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือสุนิมมิละ วิมละ และคิริคุหา ทรงมีพระ  
สนมนารีกํานลัในสามหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม  
พระมเหสีพระนามวาวิมลา พระราชโอรสพระนามวากญัจนาเวฬะ 
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสดจ็ออกผนวชดวยราชรถทรง 
ทรงบําเพ็ญเพยีรอยู ๖ เดือนเต็ม พระปยทัสสีมหามุนีมหาวีรเจา  
อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ อุสภ 
อุทยานอันร่ืนรมยใจ ทรงมีพระปาลิตเถระและพระสรรพทัสสีเถระ 
เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาโสภิตะ เปนพุทธอุปฏฐาก  
พระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินนาเถรี เปนพระอัครสาวกิา ไมโพธิ 
พฤกษของพระองคเรียกช่ือวาตนกุม สันทกอุบาสกและธรรมิก  
อุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก วิสาขาอุบาสิกาและธรรมทินนาอุบาสิกา  
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพทุธเจาผูทรงยศนับมิไดพระองคนั้น ทรงมี 
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ สูง ๘๐ ศอก ปรากฏดัง 
พญารัง รัศมีของพระบรมศาสดาซ่ึงหาผูเสมอมิไดพระองคนั้น   
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แสงไฟ รัศมีพระจันทรและพระอาทิตย ไมเปรียบปานเลย แม  
พระพุทธเจาผูมีพระจักษุพระองคนั้น ทรงดํารงอยูในโลกเกาหม่ืนป  
เทากับอายุของมนุษยท้ังหลาย แมพระพุทธเจาซ่ึงหาผูเสมอเหมือน 
มิไดพระองคนั้น แมคูพระอัครสาวกซ่ึงไมมีผูเทียบเคียงเหลานั้น  
หายไปหมดส้ินแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระปยทัสสีมุนี 
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสัตถาราม พระสถูปของพระองค  
สูง ๓ โยชน ประดิษฐาน ณ อัสสัตถารามนั้น ฉะนีแ้ล. 
จบปยทัสสีพทุธวงศท่ี ๑๓ 
อัตถทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๔ 
วาดวยพระประวัติพระอัตถทัสสีพุทธเจา 
[๑๕] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูมียศมากนามวาอัตถทัสสี ทรง 
กําจัดความมืดใหญออกแลว ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด 
พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงยงัหม่ืนโลก 
ธาตุพรอมท้ังเทวโลก ใหดื่มน้ําอมฤตธรรมจนอ่ิมหนําสําราญ แม 
พระองคผูเปนนาถะของโลกน้ัน ก็ทรงมีการแสดงธรรมใหสัตวได 
ตรัสรู ๓ คร้ัง ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในกาล 
เม่ือพระพุทธอัตถทัสสีเสด็จจาริกไปในเทวโลก ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒  
ไดมีแกทวยเทพแสนโกฏิอีกคร้ังหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจาทรง 
แสดงธรรมในสํานักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแก  
สัตวแสนโกฏิ และพระบรมศาสดาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุม  
พระภกิษุขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ผูหลุดพน 
เพราะไมถือม่ัน ผูแสวงหาประโยชนใหญ ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระภิกษุ  
ขีณาสพมาประชุมกันเกาหม่ืนแปดพนั คร้ังท่ี ๒ พระภิกษขีุณาสพ  
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มาประชุมกันแปดหม่ืนแปดพัน คร้ังท่ี ๓ พระภกิษุขีณาสพมาประชุม  
กันเจด็หม่ืนแปดพัน สมัยนัน้ เราเปนชฎิลผูมีตบะอันรุงเรือง มีนาม  
ช่ือวาสุสิมะ ประชาชนยกยองวาเปนผูประเสริฐสุดในแผนดิน เรา  
นําดอกมณฑารพ ดอกประทุม ดอกปาริชาตอันเปนทิพย จากเทวโลก 
มาบูชาพระสัมพุทธเจา แมพระพุทธอัตถทัสสีมหามุนีพระองคนั้นก ็
ทรงพยากรณเราวา ในพนัแปดรอยกัป ผูนีจ้ักไดเปนพระพุทธเจาใน 
โลก ................. ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธ 
พยากรณแมนัน้แลว ก็มีใจยนิดีโสมนัส ไดอธิษฐานวัตรในการ 
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึน พระนครช่ือวาโสภณะ พระบรม 
กษัตริยพระนามวาสาคระ เปนพระชนกของพระอัตถทัสสีศาสดา  
พระนางสุทัสนา เปนพระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถาน  
อยูหม่ืนป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ืออมรคิ สุรคิ  
และคิริพาหนะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามหม่ืนสามพันนาง 
ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวิสาขาพระราช 
โอรสพระนามวาเสละ พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการจึงเสด็จ 
ออกผนวชดวยอัสวราชยาน ทรงบําเพ็ญเพยีรอยู ๘ เดือนเต็ม 
พระนราสภอัตถทัสสีมหาวีรเจา ผูมีพระยศใหญ อันพรหมทูลอาราธนา 
แลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ อโนมอุทยานทรงมีพระสันต 
เถระและพระอุปสันตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาอภยั 
เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระธรรมาเถรีและสุธรรมาเถรี เปนพระอัคร  
สาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวาจําปา นกุลอุบาสกและ  
นิสภอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก มกิลาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกา 
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพทุธเจาซ่ึงไมมีผูเสมอเหมือนพระองคนั้น 
สูง ๘๐ ศอก ทรงสงางามดังพญารัง เหมือนพระจนัทรเต็มดวง มี  
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พระรัศมีอันประเสริฐหลายรอยเปนปกติ แผไปโยชนหนึ่ง  
ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่า ท้ังทิศนอยทิศใหญทุกเม่ือ แมพระพทุธมุนีผู 
ประเสริฐกวานรชน สูงสุดกวาสรรพสัตว ผูมีจักษุ พระองคนั้น  
ทรงดํารงอยูในโลกแสนป แมพระองคทรงแสดงพระรัศมีอันไมมี  
ส่ิงอ่ืนเทียมทันใหสวางไสว ไพโรจนในโลกพรอมท้ังเทวโลกแลว  
ก็เสด็จนพิพานดับไป ดังไฟส้ินเช้ือ ฉะนั้น พระอัตถทัสสีชินเจา 
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อโนมาราม พระธาตุเร่ียรายแผกวาง 
ไปในประเทศนั้นๆ ฉะนีแ้ล. 
จบอัตถทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๔  
ธรรมทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๕  
วาดวยพระประวัติพระธรรมทัสสีพุทธเจา  
[๑๖] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูมียศมากพระนามวาธรรมทัสสี  
ทรงกําจัดความมืดต้ือแลว ทรงรุงเรืองอยางยิ่ง ในโลกพรอมท้ังเทว  
โลก แมในความท่ีพระองคผูมีเดชไมมีเทยีบนั้นทรงประกาศ 
พระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในคราว  
เม่ือพระพุทธธรรมทัสสีทรงแนะนําสญชัยฤาษี ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ 
ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ ในคราวเม่ือทาวสักกะพรอมดวยบริษัท 
เสด็จเขาเฝาพระบรมศาสดา ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปด  
สิบโกฏิ แมพระบรมศาสดาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภกิษ ุ
ขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบ คงท่ี ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ เม่ือ 
พระพุทธธรรมทัสสีทรงจําพรรษา ณ สมณนคร พระภกิษุขีณาสพ 
มาประชุมกันพันโกฏิ คร้ังท่ี ๒ เม่ือพระพทุธเจาเสด็จจากเทวโลก 
มายังมนุษยโลก แมคร้ังนั้น พระภกิษุขีณาสพมาประชุมกันรอยโกฏิ  
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คร้ังท่ี ๓ เม่ือพระพุทธเจาทรงประกาศธุดงคคุณ คร้ังนั้นพระภกิษุ  
ขีณาสพมาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเปนทาวปุรินททสักก 
เทวราช ไดบูชาพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยของหอม มาลาและ 
ดนตรีทิพย แมพระพุทธเจาพระองคนั้นประทับนั่งทามกลางสงฆ ก็  
ทรงพยากรณเราในกาลนั้นวา ในพันรอยแปดกัป ผูนี้จกัไดเปน 
พระพุทธเจา ...... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ 
แมนั้นแลว กย็งัจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญ 
บารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึนไป พระนครช่ือวาสรณะ พระบรม  
กษัตริยพระนามวาสรณะ เปนพระชนกของพระธรรมทัสสีศาสดา 
พระนางสุนันทา เปนพระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคาร  
สถานอยูแปดพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือวา 
อรชะ วิรชะ และสุทัสนะ มีพระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืน ลวน 
ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวจิิโกลี พระราชโอรส 
พระนามวาปุญญวัฑฒนะ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึง 
เสด็จออกผนวชดวยปราสาท ไดทรงบําเพญ็เพียรอยู ๗ วนั พระธรรม 
ทัสสีนราสภมหาวีรเจา ผูสูงสุดกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนา 
แลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน พระองคมีพระปทุม 
เถระและพระปุสสเทวเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวา 
สุทัตตะ เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระเขมาเถรีและพระสัจจนามาเถรี  
เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวาติมพชาละ 
(มะพลับ) สุภทัทอุบาสกและกฏิสสหอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก  
สาฬิสาอุบาสิกาและกฬิสสาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา แม  
พระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนพระองคนั้นสูง ๘๐ ศอก ทรงมี  
พระเดชรุงเรืองอยางยิ่ง แผไปในหม่ืนธาตุ พระองคงามสงา ดัง  
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พญารังมีดอกบาน เหมือนสายฟาในอากาศ ดุจพระอาทิตยในเวลา 
เท่ียง ฉะนั้น แมพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ มีพระเดชไมมีเทียบเคียง  
ทรงดํารงพระชนมชีพอยูสมํ่าเสมออยูในโลกแสนป ทรงแสดง 
พระรัศมีสวางไสว ทําพระศาสนาใหปราศจากมลทิน เสด็จนิพพาน 
พรอมกับพระสาวก ดังพระจันทรลับไปในทองฟา ฉะนัน้ พระธรรม  
ทัสสีมหาวีรเจาเสด็จนิพพาน ณ เกสาราม พระสถูปอันประเสริฐ  
ของพระองค สูง ๓ โยชน ฉะนี้แล.  
จบธรรมทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๕ 
สิทธัตถพุทธวงศท่ี ๑๖ 
วาดวยพระประวัติพระสิทธัตถพุทธเจา 
[๑๗]สมัยตอมาจากพระธรรมทัสสีพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวา  
สิทธัตถะ ทรงกําจัดความมืดท้ังปวง เหมือนพระอาทิตยอุทัย ฉะนัน้ 
แมพระองคทรงบรรลุสัมโพธิญาณแลว ก็ทรงชวยหมูมนุษย พรอม 
ดวยเทวดาใหขามพนวัฏฏสงสาร ทรงยังฝนคือธรรมใหตก ดับความ  
รอนใหแกโลกพรอมดวยเทวโลก แมพระองคผูมีเดชไมมีเทียบเคียง 
ก็ตรัสพระธรรมเทศนาใหสัตวไดตรัสรูธรรม ๓ คร้ัง ธรรมาภิสมัย 
คร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในคราวเม่ือพระพุทธเจาพระองค  
นั้น ทรงตีกลองอมฤตเภรีท่ีภมีรัฐ ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแก 
สัตวเกาสิบโกฏิ ในคราวเม่ือพระพุทธเจาผูอุดมกวานรชนพระองค  
นั้นทรงแสดงธรรมท่ีเวภารบรรพต ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแก  
สัตวเกาสิบโกฏิ พระสิทธัตถบรมศาสดาทรงมีการประชุมพระภกิษ ุ
ขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ๓ คร้ัง สถานท่ี  
ท่ีพระภกิษุผูปราศจากมลทิน มาประชุมกัน ๓ แหง แหงท่ี ๑   
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พระภกิษุรอยโกฏิ แหงท่ี ๒ เกาสิบโกฏิ และแหงท่ี ๓ แปดสิบโกฏิ 
สมัยนั้น เราเปนดาบสชื่อวามงคล มีเดชอันรุงเรืองยากท่ีผูอ่ืนจะขมได 
ประกอบดวยกําลังแหงอภญิญา เราไดนําเอาผลหวามาถวายแด 
พระสิทธัตถสัมพุทธเจา พระองคทรงรับแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วา  
จงดูชฎิลดาบสผูมีตบะรุงเรืองนี้ ในกัปท่ี ๙๔ แกกัปนี้ ดาบสนี้จัก  
ไดเปนพระพทุธเจาในโลก ................. ขามแมน้ําใหญ 
ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลว กย็ังจิตใหเล่ือมใส  
อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึน 
พระนครช่ือวาเวภาระ พระบรมกษัตริยพระนามวาอุเทน เปน  
พระชนกของพระสิทธัตถบรมศาสดา พระนางสุผัสสา เปนพระชนนี  
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหม่ืนป ทรงมีปราสาทอัน  
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือโกกาสะ อุปละ และโกกนุทะ ทรงมี  
พระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืนแปดพนันาง ลวนประดับประดาสวยงาม 
พระมเหสีพระนามวาสุมนา พระราชโอรสพระนามวาอนปูมะ 
พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสดจ็ออกผนวชดวยวอทอง  
ทรงบําเพ็ญเพยีรอยู ๑๐ เดือนเต็ม พระสิทธัตถมหาวีรเจาผูเปน  
นายกของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทลูอาราธนาแลว ทรง  
ประกาศพระธรรมจักรท่ีมฤคทายวัน ทรงมีพระสัมพลเถระและพระ  
สุมิตตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาเรวตะ เปนพระพุทธ 
อุปฏฐาก พระสีวลาเถรีและพระสุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา  
ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวากรรณิการ สุปปยอุบาสกและ  
สัมพุทธอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก รัมมาอุบาสิกาและสุรัมมา  
อุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้น สูง ๖๐ ศอก  
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พระองคงามเปลงปล่ังดั่งทองคําลํ้าคา รุงเรืองไปในหม่ืนโลกธาตุ  
พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ ทรงพระคุณไมมีผูเสมอเหมือน ไมมีบุคคล  
เปรียบเทียบถึง ทรงดํารงอยูในโลกแสนป พระองคทรงแสดง  
พระรัศมีอันไพบูลย ทรงยังพระสาวกทั้งหลายใหบานสะพร่ัง  
ทรงเยื้องกรายงดงามดวยสมาบัติอันประเสริฐ แลวเสด็จนพิพาน 
พรอมดวยพระสาวก พระสิทธัตถพุทธเจาผูเปนมุนีประเสริฐเสด็จ  
นิพพาน ณ อโนมาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค สูง ๔ 
โยชน ประดิษฐานอยูท่ีอโนมาราม ฉะนี้แล.  
จบสิทธัตถพุทธวงศท่ี ๑๖  
ติสสพุทธวงศท่ี ๑๗ 
วาดวยพระประวัติพระติสสพุทธเจา 
[๑๘] ในกัปตอมาจากพระสิทธัตถพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาติสสะ  
ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีศีลไมมีท่ีสุด ทรงยศนับมิได เปนนายก  
ช้ันเลิศของโลก พระมหาวีรเจาผูมีพระจักษ ุผูทรงอนุเคราะห เสดจ็ 
อุบัติข้ึนในโลก กําจัดความมืดมน ฉายพระรัศมีใหมนุษยโลกพรอม 
ท้ังเทวโลกสวางไสว แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ทรงมีฤทธ์ิ ศีล  
และสมาธิ ไมมีส่ิงอื่นเทียมถึง ทรงบรรลุถึงความสําเร็จในธรรม 
ท้ังปวงแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร พระองคทรงแสดงธรรม  
ส่ังสอนถึงความบริสุทธ์ิไปในหม่ืนโลกธาตุ ในพระธรรมเทศนาคร้ัง  
ท่ี ๑ สัตวไดตรัสรูรอยโกฏิ คร้ังท่ี ๒ เกาสิบโกฏิ คร้ังท่ี ๓ หกสิบ  
โกฏิ คร้ังนั้น พระองคทรงเปล้ืองมนุษยและเทวดาท่ีมาประชุมกัน 
ใหหลุดพนจากกิเลสเคร่ืองผูก พระองคทรงมีการประชุมพระภกิษ ุ
ขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑   
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พระภกิษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูบานแลวดวยวิมุติ มาประชุม  
กันหนึ่งแสน คร้ังท่ี ๒ เกาโกฏิ คร้ังท่ี ๓ แปดโกฏิ สมัยนั้น  
เราเปนพระมหากษัตริยพระนามวาสุชาต ละท้ิงโภคสมบัติเปน  
อันมากแลว ออกบวชเปนฤาษี เม่ือเราบวชแลว พระพุทธเจาผูเปน 
นายกของโลกจึงเสด็จอุบัติ เพราะไดฟงเสียงวาพุทโธ ปติจึงเกิดแก 
เรา เราผูกําจัดมานะแลว เอามือท้ังสองประคองดอกมณฑารพ ดอก 
ปทุม และดอกปาริชาต เขาไปเฝา เราเอาดอกไมนั้นถือกัน้เปนรม 
ใหพระติสสชินเจา ผูแวดลอมดวยพระรัศมีอันปรากฏ ผูเปนนายก 
ช้ันเลิศของโลก ในกาลนั้น แมพระองคกป็ระทับนั่งทามกลาง  
ประชุมชน ทรงพยากรณเราวา ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ ผูนีจ้กัได 
เปนพระพุทธเจาในโลก ........................... 
ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนัน้แลวยัง  
จิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐  
ประการยิ่งข้ึน พระนครช่ือวาเขมกะ พระบรมกษัตริยพระนามวา  
ชนสันทะ เปนพระชนกของพระติสสศาสดา พระนางปทุมา เปน 
พระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเจ็ดพันป ทรงมี 
ปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือคุณเสลา นาทิยะ และนิสภะ 
ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามหม่ืนนาง ลวนประดับประดาสวยงาม  
พระมเหสีพระนามวาสุภัททา พระราชโอรสพระนามวาอานันทะ  
พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวย 
อัสวราชยาน ทรงบําเพ็ญเพยีรอยูคร่ึงเดือนเต็ม พระติสสมหาวีรเจา  
ผูเปนนายกช้ันเลิศของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ  
พระธรรมจักร ท่ียสวดีทายวันอันประเสริฐ ทรงมีพระพรหมเทว  
เถระและพระอุทยเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาสมคะ เปน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 348 
พระพุทธอุปฏฐาก พระผุสสาเถรีและพระสุทัตตาเถรี เปนพระอัคร  
สาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวาไมประดู สัมพล 
อุบาสกและศิริอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก กิสาโคตมีอุบาสิกาและ  
อุปเสนาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา แมพระพุทธชินเจาพระองค 
นั้น ก็มีพระองคสูง ๖๐ ศอก ไมมีผูเปรียบ ไมมีผูเสมอเหมือน 
ทรงปรากฏดังขุนเขาหิมวนัต แมพระองคผูมีเดชหาเทยีบเคียงมิได  
มีพระจักษุ ทรงมีพระชนมายมุาก ดํารงอยูในโลกแสนป พระองค  
ทรงเสวยพระยศใหญ อุดม ประเสริฐสุด ทรงรุงเรืองดังกองไฟ 
เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองคเสด็จนิพพานพรอมดวย  
พระสาวกดังเมฆหายไปเพราะลม น้ําคางหายไปเพราะพระอาทิตย  
ความมืดหายไปเพราะแสงไฟ ฉะนั้น พระติสสพุทธเจาผูประเสริฐ 
เสด็จนิพพาน ณ นันทาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค  
สูง ๓ โยชน ประดิษฐานอยูท่ีนันทารามน้ัน ฉะนีแ้ล.  
จบติสสพุทธวงศท่ี ๑๗  
ปุสสพุทธวงศท่ี ๑๘ 
วาดวยพระประวัติพระปุสสพุทธเจา 
[๑๙] ในมัณฑกัปนั้นแล ไดมีพระศาสดาผูยอดเยี่ยม ผูไมมีใครเปรียบ  
เสมอเหมือน พระนามวาปุสสะ เปนนายกช้ันเลิศของโลก แม 
พระองคก็ทรงกําจัดความมืดท้ังปวง ทรงสางความรกชัฏเปนอันมาก  
แลว ทรงยังน้ําอมฤตใหตก ชวยใหมนษุยพรอมดวยเทวดาไดดื่ม 
จนสําราญ เม่ือพระองคทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เดือน 
ผุสสนักขัตมงคล ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดแกสัตวแปดโกฏิ  
คร้ังท่ี ๒ เกาโกฏิ คร้ังท่ี ๓ แปดโกฏิ พระปุสสบรมศาสดา ทรง  
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มีการประชุมพระภกิษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตระงับ ผูคงท่ี  
๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระภิกษุขีณาสพผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน ผูตัด  
ธรรมเคร่ืองสืบตอขาด มาประชุมกันหกโกฏิ คร้ังท่ี ๒ หาโกฏิ  
คร้ังท่ี ๓ ส่ีโกฏิ สมัยนั้น เราเปนกษัตริยทรงพระนามวาวชิิต ละทิ้ง  
ราชสมบัติเปนอันมากแลวออกผนวช ในสํานักของพระองค แม 
พระปุสสพุทธเจาผูเปนนายกช้ันเลิศของโลกพระองคนัน้ ก็ทรง  
พระยากรณเราวา ในกัปท่ี ๙๒ แตกปันี้ ผูนีจ้ักไดเปนพระพุทธเจา  
ในโลก ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ  
แมนั้นแลว กย็งัจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการ 
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึน เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินยั 
อันเปนนวังคสัตถุศาสนจบทุกอยางแลว ยงัพระศาสนาของ  
พระชินเจาใหงาม เราเปนผูไมประมาทในคําส่ังสอนนั้น เจริญพรหม  
วิหารภาวนา ถึงความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก 
พระนครช่ือวากาสิกะ พระบรมกษัตริยพระนามวาชยเสนะ เปน 
พระชนกของพระปุสสศาสดา พระนางสิริมา เปนพระชนนี พระองค 
ทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพนัป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ช่ือวาคุฬะ หังสะ และสุวรรณดารา มีพระสนมนารีกํานัล 
ในสองหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
พระนามวากีสาโคตมี พระราชโอรสพระนามวาอานันทะ พระองค  
ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยคชสารราชยาน 
ทรงบําเพ็ญเพยีรอยู ๗ วัน พระปุสสมหาวรีเจาผูเปนนายกช้ันเลิศ  
ของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ  
พระธรรมจักร ณ มฤคทายวนั ทรงมีพระสุรักขิตเถระและพระธรรม 
เสนเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือสภิยะ เปนพระพุทธ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 350 
อุปฏฐาก พระจาลาเถรีและพระอุปจาลาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไม  
โพธิพฤกษเรียกกันวาไมมะขามปอม อนัญชยอุบาสกและวิสาขอุบาสก  
เปนอัครอุปฏฐาก ปทุมาอุบาสิกาและสิรินาคาอุบาสิกา เปนอัคร  
อุปฏฐายิกา พระมุนีพระองคนั้นมีพระองคสูง ๕๘ ศอก ทรงงาม 
สงาดังพระอาทิตย เหมือนพระจันทรเต็มดวง ฉะนัน้ ในกาลนั้น  
มนุษยท้ังหลายมีอายุเกาหม่ืนป พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยู  
เพียงนัน้ ทรงชวยหมูชนใหขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย  
พระศาสดาผูมีพระยศไมมีเทียมพระองคนัน้ ตรัสสอนสัตวเปน 
อันมาก ทรงชวยใหประชาชนมากมายขามไปแลว พระองค 
เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระปุสสชินศาสดาผูประเสริฐ 
เสด็จนิพพาน ณ เสนาราม พระธาตุของพระองคแผไพศาลไปใน  
ประเทศนั้นฉะนี้แล. 
จบปุสสพุทธวงศท่ี ๑๘  
วิปสสีพุทธวงศท่ี ๑๙  
วาดวยพระประวัติพระวิปสสีพุทธเจา  
[๒๐] ในกัปตอมาจากพระปุสสพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา 
สัตว ผูมีจักษุ มีพระนามวาวปิสสี เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองค 
ทรงทําลายกะเปาะฟองไขคืออวิชชาแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณ 
อันอุดม เสด็จไปยังพระนครพันธุมดี เพื่อทรงประกาศพระธรรม  
จักร ทรงประกาศพระธรรมจักรใหเทวดาและมนุษยไดตรัสรู ธรรมาภิ 
สมัยคร้ังท่ี ๑ จะพึงกลาวดวยการนับมิได ทรงประกาศจตุราริยสัจ  
ในพระนครนัน้ ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนส่ีพัน 
มนุษยแปดหม่ืนส่ีพันออกบวชตาม พระสัมพุทธเจาพระองคทรงแสดง  
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ธรรมแกเขาผูมาถึงอาราม พระชินเจาทรงต้ังอยูในเหตุโดยการตรัส  
ดวยอาการทั้งปวง แมมนษุยเหลานั้นไดบรรลุธรรมอันประเสริฐ 
เปนธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ พระวิปสสีบรมศาสดา ทรงมีการประชุม  
พระภกิษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ๓ คร้ัง  
คร้ังท่ี ๑ พระภกิษุขีณาสพมาประชุมกันหกโกฏิแปดแสน คร้ังท่ี ๒  
หนึ่งแสน คร้ังท่ี ๓ แปดหม่ืน พระสัมพุทธเจาทรงรุงเรืองอยางยิ่ง 
ในทามกลางหมูพระภกิษุขีณาสพนั้น สมัยนั้น เราเปนพระยานาคราช 
ผูมีฤทธ์ิมาก มีบุญ ทรงความรุงเรือง มีนามช่ือวาอตุละ ในกาลนั้น 
เราแวดลอมดวยนาคหลายโกฏิเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนเชษฐบุรุษ 
ของโลก ประโคมดนตรีทิพยถวาย คร้ันเขาเฝาพระองคผูเปนนายก  
ของโลกแลว เรานิมนตพระองคแลว ไดถวายตั่งทองอันวิจิตรดวย  
แกวมณแีละแกวมุกดา ประดับดวยอาภรณท้ังปวง แกพระองคผู  
เปนพระธรรมราชา แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ประทับนั่งทาม 
กลางสงฆแลว ก็ทรงพยากรณเราวา ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี ้ผูนี้จัก  
ไดเปนพระพทุธเจาในโลก ........ ขามแมน้ําใหญ ฉะนัน้ เราไดฟง 
พระพุทธพยากรณแมนั้นแลวยังจติใหเล่ือมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐาน 
วัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึนไป พระนครช่ือวา  
พันธุมดี พระบรมกษัตริยพระนามวาพันธุมะ เปนพระชนกของ  
พระวิปสสีบรมศาสดา พระนางพันธุมดี เปนพระชนนี พระองคทรง 
ครอบครองอาคารสถานอยูแปดพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
ปราสาท ช่ือนันทะ สุนันทะ และสิริมา ทรงมีพระสนมนารีกํานัล  
ในส่ีหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
พระนามวาสุทัสนา พระราชโอรสพระนามวาสมวัตตขันธ พระองค  
ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยราชรถพระท่ีนั่ง  
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ทรงบําเพ็ญเพยีรอยู ๘ เดือนเต็ม พระวิปสสีมหาวีรเจาผูเปนนายก 
ของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ  
พระธรรมจักร ณ มฤคทายวนั ทรงมีพระขันธเถระและพระติสสนาม  
เถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาอโสก เปนพระพทุธอุปฏฐาก  
พระจนัทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิ  
พฤกษของพระองคเรียกกันวาไมแคฝอย ปุนัพพสุมิตตอุบาสกและ 
นาคอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก สิริมาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกา 
เปนอัครอุปฏฐายิกา พระวิปสสีสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลกสูง  
๘๐ ศอก พระองคมีพระรัศมีเปลงปล่ัง แผไป ๗ โยชน โดยรอบ  
คร้ังนั้น พระพุทธเจามีพระชนมายุแปดหม่ืนป พระองคทรงดํารงอยู  
เทานั้น ทรงชวยหมูชนใหขามพนวัฏฏสงสารเปนอันมาก ทรงเปล้ือง 
เทวดาและมนษุยเปนอันมากใหพนจากเคร่ืองผูก ตรัสบอกทางและ  
มิใชทางแกปุถุชนท่ีเหลือ ทรงแสดงแสงสวาง ทรงแสดงอมตบท 
ทรงรุงเรืองดังกองไฟ แลวเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระฤทธ์ิ  
และบุญอันประเสริฐ พระลักษณะและลายจันทรอันสวยงามทุกอยาง  
หายไปส้ิน สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระวิปสสิวีรเจาผูประเสริฐ 
กวานรชน เสด็จนิพพาน ณ สุมิตตาราม พระสถูปอันประเสริฐของ  
พระองคสูง ๗ โยชน ประดิษฐานอยู ณ สุมิตตารามนั้น ฉะนี้แล. 
จบวิปสสีพุทธวงศท่ี ๑๙ 
สิขีพุทธวงศท่ี ๒๐  
วาดวยพระประวัติพระสิขีพทุธเจา  
[๒๑] สมัยตอมาจากพระวิปสสีสัมพุทธเจา พระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา  
สัตว ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนามวาสิขี ทรงย่ํายีมารและ  
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เสนามารแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงประกาศพระ  
ธรรมจักร เพื่ออนุเคราะหแกสัตวท้ังหลาย เม่ือพระสิขีชินเจาผู  
ประเสริฐ ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดมีแก 
สัตวแสนโกฏิ เม่ือพระองคผูประเสริฐกวาหมูคณะ สูงสุดกวา 
นรชน ทรงแสดงธรรมอีก ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแกสัตวเกาหมืน่ 
โกฏิ เม่ือพระองคทรงแสดงยมกปาฏิหาริยในโลกพรอมดวยเทวโลก  
ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏิ แมพระสิขี 
บรมศาสดา ก็ทรงมีการประชุมพระภกิษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน 
มีจิตสงบระงับผูคงท่ี ๓ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระภกิษุขีณาสพมาประชุม  
กันหนึ่งแสน คร้ังท่ี ๒ แปดหม่ืน คร้ังท่ี ๓ เจ็ดหม่ืน เปรียบ  
เหมือนดอกปทุมอันเจริญในนํ้า น้ําเล้ียงไว ฉะนัน้ สมัยนั้นเราเปน 
กษัตริยพระนามวาอรินทมะ ไดถวายขาวและน้ําใหพระสงฆ มีพระ 
พุทธเจาเปนประธานฉันจนเพียงพอ ไดถวายผาอยางดีมากมายหลาย 
โกฏิผืน ไดถวายยานชางอันประดับแลว แกพระสัมพุทธเจา เรา  
ไดสรางยานชางใหเปนของควรแกสมณะแลวนําเขาไปถวาย เรายัง 
ฉันทะของเราซึ่งต้ังไวม่ันเปนนิตยใหเต็ม แมพระพุทธสิขีผูเปน 
นายกช้ันเลิศของโลก พระองคนั้นก็ทรงพยากรณเราวา ในกัปท่ี ๓๑ 
แตกัปนี้ ผูนีจ้กัไดเปนพระพุทธเจาในโลก ........... ขามแมน้ําใหญ  
ฉะนั้นเราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเล่ือมใส 
อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึน  
ไป พระนครช่ือวาอรุณวดี พระบรมกษัตริยพระนามวาอรุณ เปน 
พระชนกของพระสีขีบรมศาสดา พระนางประภาวดีเปนพระชนน ี
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเจด็พันป ทรงมีปราสาทอัน   
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ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือสุวัฑฒกะ คิริ และนารีวาหนะ ทรงมี 
พระสนมนารีกํานัลในสองหม่ืนส่ีพันนาง ลวนประดับประดาสวย  
งาม พระมเหสีพระนามวาสรรพกามา พระราชโอรสพระนามวา  
อตุละ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวย 
คชสารยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระสิขี 
มหาวีรเจาผูเปนนายกช้ันเลิศของโลกอุดมกวานรชน อันพรหมทูล 
อาราธนาแลวทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวนั ทรงมีพระ  
อภิภูเถระ และพระสัมภวเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวา  
เขมังกรเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระมขีลาเถรีและพระปทุมาเถรีเปน 
พระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค เรียกกนัวา บุณฑริก 
[ไมกุมบก] สิริวัฑฒอุบาสกและนันทอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก  
จิตราอุบาสิกาและสูจิตราอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจา 
พระองคนั้น มีพระองคสูง ๗๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปล่ังดังทองคํา 
ลํ้าคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ พระรัศมี ของพระองค  
ซานออกไปจากพระวรกายดานละวาเนืองนิตย พระรัศมีนั้นเปลง 
ออกไปยังทิศนอยทิศใหญ ๓ โยชน พระองคมีชนมายุเจ็ดหม่ืนป  
ทรงดํารงอยูเทานั้น ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมาก  
มาย พระองคทรงยังฝนคือธรรมใหตก ยังมนุษยพรอมท้ังเทวดาให 
ชุมช่ืน ใหบรรลุความเกษมแลว เสร็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก  
พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ  
หายไปหมดส้ินแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระพุทธสิขีมุนี 
ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสาราม พระสถูปอันประเสริฐ  
ของพระองคสูง ๓ โยชน ประดิษฐานอยู ณ อัสสารามนั้น ฉะนี้แล.  
จบสิขีพุทธวงศท่ี ๒๐  
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เวสสภูพุทธวงศท่ี ๒๑  
วาดวยพระประวัติพระเวสสภูพุทธเจา  
[๒๒] ในมัณฑกัปนั้นแล พระพิชิตมารผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนาม  
ช่ือวาเวสสภู เสร็จอุบัติข้ึนในโลก พระเวสสภูผูเปนนายกของโลก  
ทรงทราบวาไฟคือราคะน้ีเปนของรอนเปนแวนแควนของตัณหา ทรง 
ตัดกิเลสดังชางตัดเชือกแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม แลว 
ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตว 
แปดหม่ืนโกฏิ เม่ือพระนราสภเชษฐบุรุษของโลก เสด็จจาริกไป 
ในแวนแควน ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแกสัตวเจด็หม่ืนโกฏิ เม่ือ 
พระองคทรงกระทําปาฏิหาริยบรรเทาทิฏฐิใหญ มนุษยและเทวดาใน  
หม่ืนโลกธาตุมาประชุมกัน เทวดาและมนษุยไดเหน็ความมหัศจรรย 
อันไมเคยมี เปนเหตุใหขนพองสยองเกลาแลวไดตรัสรู ๖๐ โกฏิ  
พระเวสสภูบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภกิษุขีณาสพผู  
ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงท่ี ผูกลัวภัยมีชราเปนตน เปน  
โอรสของพระศาสดาผูไดฟงพระธรรมจักรอันประณีตอุดม ท่ีพระ 
พุทธเจาซ่ึงไมมีใครเสมอพระองคนั้นทรงประกาศแลวออกบวช ๓ 
คร้ัง คร้ังท่ี ๑ พระภกิษุขีณาสพมาประชุมกันแปดหม่ืนโกฏิ คร้ังท่ี ๒  
เจ็ดหม่ืนโกฏิ คร้ังท่ี ๓ หกหมื่นโกฏิ สมัยนั้น เราเปนกษตัริย  
พระนามวา สุทัสนะ ไดบูชาพระพิชิตมารพรอมดวยพระสงฆ ดวย  
ขาว น้ําและผา เรายังมหาทานใหเปนไปไมเกียจครานท้ังกลางคืน 
กลางวัน ออกบวชอันถึงพรอมดวยคุณ ในสํานักของพระชินเจา  
เราเปนผูสมบูรณดวยอาจารคุณ ตั้งม่ันอยูในวัตรและศีล แสวงหา  
พระสัพพัญุตญาณ ยินดีในศาสนาของพระชินเจา เรายังศรัทธา 
และปติใหเกดิ ถวายบังคมพระพุทธบรมศาสดา ปติเกิดข้ึนแกเรา  
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เพราะเหตุแหงโพธิญาณน่ันเอง พระสัมพุทธเจาทรงทราบวา เรามี 
ฉันทะอันไมกลับกลอกจึงทรงพยากรณวา ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ ผูนี ้
จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ......... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น 
เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจติใหเล่ือมใสอยางยิ่ง  
ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพญ็บารมี ๑๐ ประการ ใหยิ่งข้ึนไป 
พระนครช่ือวาอโนมะ พระบรมกษัตริย พระนามวาสุปติตะ เปน  
พระชนกของพระเวสสภูบรมศาสดา พระนางยสวดีเปนพระชนนี  
พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหกพันป ทรงมีปราสาทอัน  
ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือวารุจิ สุรติ และวฑัฒกะทรงมีพระสนม  
นารีกํานัลในสามหม่ืนนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี  
นามวาสุจิตรา พระราชโอรสพระนามวาสุปปพุทธะ พระองคทรง  
เห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสดจ็ออกผนวชดวยวอทอง ทรงบําเพ็ญ  
เพียรอยู ๖ เดือนเต็ม พระเวสสภูมหาวีรเจา ผูเปนนายกของโลก  
อุดมกวานรชน อันพรหมทลูอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรม 
จักร ณ อรุณาราม ทรงมีพระโสณเถระและพระอุตรเถระเปนพระ  
อัครสาวก พระเถระช่ือวาอุปสันตะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระรามา  
เถรีและพระสุมาลาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของ  
พระองคเรียกกันวาไมออยชางใหญ โสตถิอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก  
โคตมีอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกา เปนอุปฏฐายิกา พระองคสูง ๖๐ 
ศอก เปรียบเสมอดวยเสาทอง พระรัศมีเปลงออกจากพระวรกาย 
ดังไฟบนภูเขาในเวลากลางคืน พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระชน 
มายุหกหม่ืนป พระองคทรงดํารงอยูเพยีงนัน้ ทรงชวยใหประชุมชน 
ขามพนวัฏสงสารไดมากมาย ทรงจําแนกธรรมไวอยางพิสดาร ทรงต้ัง  
มหาชนใหอยูบนธรรมนาวาแลว พระองคก็เสด็จนพิพานพรอมดวย  
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พระสาวกพระวิหารอันมีชนทุกหมูเหลา นาดูนาชม พระอิริยาบถ  
หายไปหมดส้ินแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระเวสสภ ู
ศาสดาชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพานท่ีเขมาราม พระธาตุของ 
พระองคแผไปกวางขวางในประเทศน้ันๆ ฉะนี้แล.  
จบเวสสภูพุทธวงศท่ี ๒๑ 
กุกกุสันธพุทธวงศท่ี ๒๒ 
วาดวยพระประวัติพระกกุสันธพุทธเจา 
[๒๓] สมัยตอมาจากพระเวสสภูพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตว 
พระนามวา กกุกุสันธะ มีพระคุณประมาณมิไดยากท่ีจะเทียมถึง 
ทรงเพิกภพท้ังปวง ถึงท่ีสุดแหงจริยา ทรงทําลายกิเลสดังราชสีหทํา  
ลายกรงแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เม่ือพระกกุกุสันธะ  
พุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัย 
คร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตวส่ีหม่ืนโกฏิ ในคราวเม่ือพระองคทรงแผลงฤทธ์ิ  
กระทํายมกปาฏิหาริยในอากาศ พระองคทรงยังเทวดาและมนุษยให 
ตรัสรูสามหม่ืนโกฏิ ในคราวเม่ือทรงประกาศจตุราริยสัจ แกมนุษย  
เทวดาและยกัษ ธรรมาภิสมัยคร้ังนั้น จะคํานวณนับมิได พระผูมี  
พระภาคกุกกสัุนธะ ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผูปราศจาก  
มนทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี คร้ังเดียวในกาลนั้น พระภิกษุขีณาสพ 
ผูบรรลุถึงภูมิท่ีฝกแลว เพราะส้ินกิเลสเหตุใหเปนหมูคณะมีอาสวะ  
เปนตน มาประชุมกันส่ีหม่ืน สมัยนั้น เราเปนกษัตริย มีพระนามวา 
เขมะ เราไดถวายทานมิใชนอยแดพระตถาคตและพระสาวก เรา 
ถวายบาตร จวีร ยาหยอดตา ชะเอมเครือ เราถวายของดีๆ ทุกอยาง 
ตามท่ีภิกษุสงฆปรารถนา แมพระมุนีกกุกสัุนธะผูเปนนายกช้ันพิเศษ   
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พระองคนั้น กท็รงพยากรณเราวาในภัทรกปันี้ ผูนี้จักไดเปนพระ 
พุทธเจาในโลก ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนัน้ เราไดฟงพระพุทธ 
พยากรณแมนัน้แลว ก็ยังจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตร 
ในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึน นครช่ือวาเขมวดี ในกาลนัน้  
เรามีช่ือวาเขมะ เม่ือแสวงหาพระสัพพัญุตญาณจึงออกบวชใน 
สํานักของพระองค พราหมณนามวาอัคคิทัตตะเปนพุทธบิดา  
นางพราหมณช่ืีอวาวิสาขา เปนพุทธมารดา ตระกูลใหญของพระ  
สัมพุทธเจาเปนตระกูลท่ีประเสริฐสุดกวาตระกูลอ่ืนๆ มีชาติสูง 
มียศมาก อยูในเขมนครนั้น พระองคครอบครองอาคารสถานอยู  
ส่ีพันป มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือกามวัฑฒะ กามสุทธิ  
และรติวัฑฒนะ มีนางสาวนารีสามหม่ืนนาง บุตรชายนามวาอุตระ  
พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชดวยรถอันเปน 
ยานพาหนะ บําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระกุกกุสันธมหาวีรเจา  
ผูอุดมกวานรชน ทรงประกาศพระธรรมจักรท่ีมฤคทายวนั ทรงมี 
พระวิธุรเถระและพระสัญชีวนามเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระ 
ช่ือวาพุทธิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสามาเถรีและพระจัมปนามา  
เถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวาไมซึก 
อัจจุคตอุบาสก และสุมนอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นันทาอุบาสิกา  
และสุนันทาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีมีพระองค 
สูง ๔๐ ศอก พระรัศมีสีเปลงปล่ังดังทองคํา เปลงออกไป ๑๐ โยชน  
โดยรอบ พระองคมีพระชนมายุส่ีหม่ืนป เม่ือทรงดํารงอยูเทานั้น 
ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย ทรงแจกจาย  
ตลาดธรรมใหแกบุรุษและสตรี ทรงบันลือสีหนาทในโลกพรอมท้ัง 
เทวโลกแลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองค ทรงถึง   
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พรอมดวยพระดํารัสมีองค ๘ ไมมีชองเนอืงนิตย ทุกอยางหายไป  
หมดแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระกุกกุสันธชินเจาผู 
ประเสริฐเสด็จนิพพานท่ีเขมาราม พระสถูปอันประเสริฐของ  
พระองคสูงคาวุตหนึง่ ประดิษฐานอยู ณ เขมารามน้ัน ฉะนี้แล.  
จบกุกกุสันธพทุธวงศท่ี ๒๒  
โกนาคมนพุทธวงศท่ี ๒๓  
วาดวยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจา 
[๒๔] สมัยตอมาจากพระกุกกุสันธพุทธเจา พระสัมพุทธนราสภชินเจาผู 
อุดมกวาสัตว เชษฐบุรุษของโลก พระนามวาโกนาคมนะ ทรง  
บําเพ็ญธรรม ๑๐ ประการบริบูรณ ขามทางกันดารไดแลว ทรงลอย 
มลทินท้ังปวงแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เม่ือพระองคผู 
เปนนายกช้ันพิเศษของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัย 
คร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตวสามหม่ืนโกฏิ และในคราวเม่ือพระองค 
ทรงทําปฏิหาริยย่ํายีวาทะของผูอ่ืน ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมีแก 
สัตวสองหม่ืนโกฏิ ตอแตนั้น พระมุนีสัมพทุธชินเจาทรงแผลงฤทธ์ิ 
ตางๆ เสด็จไปยังดาวดึงสเทวโลก ประทับเหนือบัณฑุกัมพลศิลา  
อาสน ทรงจําพรรษาอยู ณ ดาวดึงสนัน้ ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗  
คัมภีร ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมีแกทวยเทพหม่ืนโกฏิ แม  
พระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภกิษุขีณาสพผู 
ปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ คงท่ี คร้ังเดียว ในกาลนัน้ 
พระภกิษุขีณาสพผูลวงโอฆะท้ังหลายและทําลายมัจจุราชแลว มา 
ประชุมกันสามหม่ืน สมัยนัน้ เราเปนกษัตริยพระนามวาบรรพต 
ถึงพรอมดวยมิตรและอํามาตย มีพลนิกายและพาหนะมากมาย เรา  
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ไปเฝาพระสัมพุทธเจาไดฟงธรรมอันยอดเยี่ยมแลว นิมนตพระสงฆ 
พรอมดวยพระชินเจา ไดถวายทานตามปรารถนา เราไดถวายผา 
ปตตุณณะ ผาเมืองจีน ผาไหม ผากัมพล และรองเทาทอง แก 
พระศาสดาและพระสาวก แมพระมุนีพระองคนั้น ก็ประทับนั่ง  
ทามกลางสงฆตรัสพยากรณเราวา ในภัทรกปันี้ผูนี้จักไดเปนพระพุทธ  
เจาในโลก .... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ 
แมนั้นแลว กย็งัจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง เราไดอธิษฐานวัตรในการ  
บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึนไป เราผูอุดมกวานรชน เม่ือ  
แสวงหาพระสัพพัญุตญาณ จึงใหทาน ละราชสมบัติอันใหญหลวง 
บวชในพระสํานักพระชินเจา พระนครช่ือวาโสภวดี พระบรมกษัตริย 
พระนามวาโสภะ ตระกูลใหญของพระสัมพุทธเจาอยูในพระนครนั้น  
ยัญทัตตพราหมณเปนพุทธบิดา นางอุตราพราหมณีเปนพทุธมารดา  
พระองคครอบครองอาคารสถานอยูสามหม่ืนป มีปราสาทอันประเสริฐ 
๓ ปราสาท ช่ือดุสิต สันดุสิต และสันตุฏฐะ มีนางสาวนารี หม่ืน 
หกพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม นางรุจิคุตตาพราหมณีเปน 
ภรรยา บุตรชายนามวาสัตถวาหะ พระองคผูเปนอุดมบุรุษไดเหน็ 
นิมิต ๔ ประการ จึงออกบวชดวยยานชางยานพาหนะ บําเพ็ญเพียร  
อยู ๖ เดือน พระโกนาคมนมหาวีรเจา นายกของโลก ผูอุดมกวา 
นรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักรท่ี 
มฤคทายวัน ทรงมีพระภยิโยสเถระ และพระอุตรเถระเปนพระอัคร  
สาวก พระเถระช่ือวาโสตถิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสมุททา  
เถรีและพระอุตราเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค  
เรียกช่ือวา ไมมะเดื่อ อุคคอุบาสกและโสมเทวอุบาสกเปนอัคร- 
อุปฏฐาก สีวลาอุบาสิกาและสามาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา  
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พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระองคสูง ๓๐ ศอก ประดับดวย  
พระรัศมีเปลงปล่ัง ดังทองท่ีปากเบา พระองคมีพระชนมายุในขณะ  
นั้นสามหม่ืนป ทรงดํารงอยูเทานั้น ทรงชวยใหประชุมชนขามพน 
วัฏสงสารไดมากมาย ทรงยกธรรมเจดียอันประดับดวยผาคือธรรม 
ข้ึนแลว ทรงรอยพวงดอกไมคือธรรมเสร็จแลว เสด็จนิพพานพรอม 
ดวยพระสาวก พระองคมีพระลีลาอันใหญมีธรรมอันเปนสิริเปนเคร่ือง  
ปรากฏ ส่ิงท้ังปวงหายไปหมดแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระ  
โคนาคมนสัมพุทธเจา เสด็จนิพพาน ณ ปพพตาราม พระธาตุของ  
พระองคแผกวางไปในประเทศน้ันๆ ฉะนีแ้ล.  
จบโกนาคมนพุทธวงศท่ี ๒๓ 
กัสสปพุทธวงศท่ี ๒๔  
วาดวยพระประวัติพระกัสสปพุทธเจา  
[๒๕] สมัยตอมาพระโกนาคมนพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตว 
เปนพระธรรมราชา มีพระรัสมีสวางไสวทรงพระนามวา กัสสปะ  
ทรัพยอันเปนตนทุนของตระกูล ท่ีสัตวเปนอันมากบูชา พระองค  
ทรงละท้ิงเสียแลวทรงเปนทายกผูองอาจใหทาน ยังฉันทะใหเต็ม ทรง 
ทําลายกิเลสดงัสัตวรายแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เม่ือ 
พระกัสสปะผูเปนนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมา 
ภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตวสองหมื่นโกฏิ ในคราวเม่ือพระพุทธเจา  
เสด็จจาริกไปในโลกตลอด ๔ เดือน ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ ไดมี  
แกสัตวหม่ืนโกฏิ ในคราวเม่ือพระองคทรงทํายมกปาฏิหาริยแสดง 
ฤทธ์ิตางๆ ทรงประกาศพระญาณธาตุ ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ ไดมี  
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แกสัตวหาพันโกฏิ ในคราวท่ีพระองคทรงแสดงธรรม ณ สุธรรมเทพ  
นครอันร่ืนรมย พระชินเจาทรงทําใหเทวดาสามพันโกฏิไดตรัสรู 
และในคราวทรงแสดงธรรมแกมนษุย เทวดา และยักษอีกคร้ังหนึ่ง  
มนุษยเปนตนผูไดตรัสรูธรรมนั้นจะคณนานับมิได แมพระพุทธเจา  
พระองคนั้นกท็รงมีการประชุมพระภกิษุขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน  
มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี คร้ังเดียว คร้ังน้ันพระภิกษุขีณาสพผูลวง 
สุดภพแลว ผูคงท่ีดวยหิริและศีลมาประชุมกันสองหม่ืน ในกาลนั้น  
เราเปนมาณพ มีช่ือปรากฏ วาโชติปาละ เปนผูเลาเรียน ทรงมนต 
รูจบไตรเพทถึงท่ีสุดในคําภีรทํานายลักษณะและคัมภีรอิติหาสะ เปน 
ผูฉลาดในวิชาดูพื้นที่และอากาศ เปนผูใชวชิา ไมมีทุกข ฆฏิการ  
อุบาสกผูอุปฏฐากแหงพระผูมีพระภาคกัสสปะ เปนผูมีความเคารพ 
ยําเกรง เปนพระอนาคามี ฆฏิการอุบาสกไดพาเราเขาไปเฝาพระ 
กัสสปชินเจา เราไดฟงธรรมของพระองคแลวบวชในสํานักของ  
พระองค เราเปนผูปรารภความเพียร ฉลาดในวัตรและมิใชวัตร  
ไมเส่ือมในท่ีไหนๆ ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระชินเจาบริบูรณ  
เลาเรียนนวังคสัตถุศาสนเทาท่ีพระพุทธเจาตรัสแลวทุกอยาง ยัง 
พระศาสนาของพระพิชิตมารใหงดงาม แมพระพุทธเจาพระองคนั้น 
ทรงเห็นความอัศจรรยของเราแลว จึงทรงพยากรณวา ในภัทรกัปนี้  
ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ...... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น  
เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลวยังจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง เรา 
อธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญเพียรบารมี ๑๐ ประการ การใหยิ่งข้ึนไป  
เรานึกถึงพระพุทธพยากรณอยางนี้แลว งดเวนอนาจาร กระทํากรรม 
ท่ีทําไดยาก เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณเทานั้น พระนครช่ือวา  
พาราณสี พระบรมกษัตริย พระนามวากิกี ตระกูลใหญของพระ-  
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สัมพุทธเจาอยูในพระนครนัน้ พรหมทัตตพราหมณเปนพุทธบิดา  
นางธนวดพีราหมณีเปนพุทธมารดา พระองคทรงครอบครองอาคาร 
สถานอยูสองพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือหังษะ 
ยสะ และสิริจนัทะ มีนางสาวนารีส่ีหม่ืนแปดพันนางลวนประดับ 
ประดาสวยงาม นางสุนนัทาพราหมณีเปนภรรยา บุตรชายนามวา 
วิชิตเสน พระองคผูเปนบุรุษอุดม ไดเห็นนมิิต ๔ ประการ จึงออก  
บวชพรอมดวยปราสาท ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วนั พระกัสสปมหา 
วีรเจาผูเปนนายกของโลกผูอุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว  
ทรงประกาศพระธรรมจักรท่ีมฤคทายวัน ทรงมีพระติสสเถระและ 
พระภารทวาชเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระช่ือวาสรรพมิตตะ 
เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระอนุลาเถรีและพระอุรุเวลาเถรีเปนพระ 
อัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวานิโครธ สุมังคล  
อุบาสกและฆฏิการอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก วิชิตเสนาอุบาสก และ 
ภัททาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพทุธเจาพระองคนั้น มี 
พระองคสูง ๒๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปล่ังดังสายฟาในอากาศ 
ดุจพระจันทรเต็มดวง พระองคมีพระชนมายุสองหม่ืนป เม่ือทรง  
ดํารงอยูเพยีงนัน้ ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย 
ทรงสรางสระน้ําคือธรรมไว ทรงประทานเคร่ืองลูบไล คือ ศีล  
ทรงจัดผาคือธรรมไวนุงหม ทรงแจกพวงมาลัยคือธรรม ทรงต้ัง 
กระจกเงาอันไรมลทินคือธรรมไวใหมหาชน ดวยทรงหวงัวา ชน  
บางพวกปรารถนานิพพาน จงเห็นเคร่ืองประดับของเรา ทรงจัดเส้ือ  
คือศีล เกราะหนังคือญาณ ทรงจัดหนังคือธรรมไวใหคลุม และ 
เคร่ืองรบอยางดีเลิศให ทรงจัดโลหคือสติ หอกคือญาณอันคมกลา 
ดาบอยางดีคือธรรม และศาตราวุธเคร่ืองย่าํยีศัตรูคือศีลไวให ทรงจัด   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 364 
ภูษา คือไตรวชิา พวงมาลัยสวมศีรษะคือผล ๔ เคร่ืองอาภรณ คือ  
อภิญญา ๖ และดอกไมเคร่ืองประดับคือธรรม รมขาวคือพระสัทธรรม 
อันเปนเคร่ืองปองกันบาป ทรงนิรมิตดอกไม คือ ความไมมีเวรภยั 
ไวใหเสร็จแลว พระองคกเ็สด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก แท  
จริง พระสัมมาสัมพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได ยากท่ีจะรูได 
พระธรรมรัตนะท่ีตรัสไวดแีลวควรเรียกใหมาดู พระสังฆรัตนะผู  
ปฏิบัติดี ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา ท้ัง ๓ รัตนะน้ี หายไปหมดทุกอยางแลว  
สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระมหากัสสปชินศาสดา เสด็จนิพพาน  
ท่ีเสตัพยาราม ทระสถูปของพระองค สูงหนึ่งโยชน ประดิษฐานอยู  
ณ เสตัพยารามนั้น ฉะนีแ้ล.  
จบกัสสปพุทธวงศท่ี ๒๔ 
โคตมพุทธวงศท่ี ๒๕ 
วาดวยพระประวัติพระโคตมพุทธเจา 
[๒๖] บัดนี้ เราเปนพระสัมพุทธเจานามวา โคดม เจริญในศากยสกุล  
เราบําเพ็ญเพียรแลว ไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม พรหมอาราธนา 
แลว ประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๑ ไดมีแกสัตว 
๑๘ โกฏิ ตอแตนั้น เม่ือเราแสดงธรรมในสมาคมมนุษยและเทวดา 
ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๒ จะพึงกลาวโดยคํานวณนับมิได ในคราวท่ีเรา  
กลาวสอนราหลุบุตรของเราบัดนี้ ณ ท่ีนี้แล ธรรมาภิสมัยคร้ังท่ี ๓ 
จะพึงกลาวโดยคํานวณนับมิได เรามีการประชุมพระสาวกผูแสวงหา  
คุณใหญคร้ังเดียว ภกิษุท่ีประชุมกันมี ๑๒๕๐ รูป เราผูปราศจาก 
มลทินรุงเรือนอยูในทามกลางภิกษุสงฆ เราใหส่ิงท่ีปรารถนาทุกอยาง 
เหมือนแกวมณีใหส่ิงท่ีตองการท้ังปวง ฉะนั้น เราประกาศจตุราริยสัจ  
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เพื่ออนุเคราะหแกสัตวท้ังหลาย ผูหวังผล ผูแสวงหาธรรมเคร่ืองละ 
ความพอใจในภพ ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวสองแสน ธรรมาภิสมัย  
คร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ ไดมีแกสัตวโดยจะคณนานับมิได คําส่ังสอน  
ของเราผูเปนศากยมุนี กวางขวางเจริญแพรหลายงอกงามดี บริสุทธ์ิ 
ผองแผว เปนประโยชนแกชนเปนอันมาก ภิกษุหลายรอยลวนเปน 
ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับม่ันคงแวดลอมเราอยูทุก  
เม่ือในกาลบัดนี้ ภิกษุเหลาใด เปนพระเสขะยังมิไดบรรลุอรหัต  
ละภพมนษุยไป ภิกษเุหลานัน้ วิญูชนตําหนิ ชนท้ังหลายผูชอบใจ  
ทางพระอริยเจา ยินดใีนธรรมทุกเม่ือ มีปญญารุงเรือง ถึงจะยัง 
ทองเท่ียวอยูในสงสาร ก็จักตรัสรูได นครของเราช่ือกบิลพัสดุ  
พระเจาสุทโธทนะเปนโยมบิดาของเรา โยมมารดาบังเกดิเกลาของเรา  
เรียกพระนามวา มายาเทวี เราครอบครองอาคารสถานอยู ๒๙ ป 
มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือสุจันทะ โกกนุทะ และ 
โกญจะ มีสนมนารีกํานัลในแปดหม่ืนส่ีพนันาง ลวนประดับประดา  
สวยงาม มเหสีของเรานามวา ยโสธรา บุตรชายของเราช่ือวาราหุล  
เราเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชดวยอัสวราชยาน ไดบําเพ็ญ 
เพียรประพฤตทุิกกรกิริยาอยู ๖ ป เราประกาศธรรมจักท่ีปาอิสิปตน  
มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เราเปนพระสัมพุทธเจาช่ือวาโคดม  
เปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังปวง ภกิษุ ๒ รูป ช่ืออุปติสสะและโกลิตะ 
เปนอัครสาวกของเรา ภิกษุช่ืออานนทะ เปนอุปฏฐาก อยูในสํานัก  
ของเรา ภิกษณุีช่ือเขมาและอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกา จิตต 
คฤหบดีและหตัถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนอัครอุปฏฐาก นันท 
มาดาและอุตราอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา เราบรรลุสัมโพธิญาณ- 
อันอุดม ท่ีควงไมอัสสัตถพฤกษ เรามีรัศมีซานออกดานละวาทุกเม่ือ  
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สูงข้ึนไป ๑๖ ศอก บัดนี้ อายุของเรานอย มี ๑๐๐ ป ถึงเราจะดํารง  
อยูเพียงนั้น กช็วยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย เราต้ังคบ  
เพลิงคือธรรมไวสําหรับใหคนภายหลังไดตรัสรู อีกไมนานเลย แม 
เรากับสงฆสาวกกจ็ักนิพพาน ณ ท่ีนีแ้ลเพราะส้ินอาหาร เหมือน  
ไฟส้ินเช้ือ ฉะนั้น เรามีรางกายเปนเคร่ืองทรงคุณ คือ เดชอันไมมี 
เทียบเคียง ยศ กําลังและฤทธ์ิเหลานี้ วจิิตดวยลักษณะอันประเสริฐ 
๓๒ ประการ มีรัศมี ๖ ประการ สวางไสวไปท่ัวทิศนอยใหญ ดุจ 
พระอาทิตย ทุกอยางจกัหายไปหมดส้ิน สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ 
ฉะนี้แล. 
จบโคตมพุทธวงศท่ี ๒๕  
พุทธปกิรณกกณัฑ 
วาดวยเร่ืองเบ็ดเตล็ดเกีย่วกบัพระพุทธเจา  
[๒๗] ในกัปอันประมาณมิไดแกภัทรกัปนี ้มีพระพุทธเจาผูเปนนายกช้ัน  
พิเศษ ๔ พระองค คือ พระตัณหังกรสัมพุทธเจา ๑ 
พระเมธังกรสัมพุทธเจา ๑ พระสรณังกรสัมพุทธเจา ๑ และพระ 
ทีปงกรสัมพุทธเจา ๑ ทานเหลานั้นเสด็จอุบัติในกัปเดียวกนั ตอจาก  
ท่ีพระทีปงกรสัมพุทธเจา พระสัมพุทธเจาพระนามวาโกณฑัญญะ 
พระองคเดยีวเสด็จอุบัติกัปหนึ่ง ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสาร  
ไดมากมาย ระหวางพระผูมีพระภาคทีปงกร และพระโกณฑัญญะ  
บรมศาสดา เปนอันตรกัป โดยจะคํานวณนบัมิได ตอจากพระโกณ  
ฑัญญะบรมศาสดา มีพระพุทธเจาพระนามวามังคละ แมระหวาง  
พระโกณฑัญญะและพระมังคละพุทธเจานั้น ก็เปนอันตรกัป โดยจะ 
คํานวณนับมิได พระพุทธเจาพระนามวามังคละ สุมนะ เรวตะ และ 
โสภิตะ ผูเปนมุนี มีจักษุ มีพระรัศมีสวางไสว แมพระพุทธเจา ๔ 
พระองคนั้นก็เสด็จอุบัติข้ึนในกัปเดยีว กันตอจากพระโสภิตพุทธเจา  
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มีพระมหามุนพีระนามวาอโนมทัสสี แมระหวางพระพทุธเจาพระนาม 
วาโสภิตะ และอโนมทัสสีนั้นก็เปนอันตรกัป โดยจะคํานวณนับมิ 
ได พระพุทธเจาพระนามวาอโนมทัสสี ปทุมะ และนารทะ ผูเปน 
มุนีกระทําท่ีสุดความมืด ก็เสด็จอุบัติข้ึนในกัปเดยีว ตอจากพระ 
นารทสัมพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เสด็จอุบัติใน 
กัปหนึ่ง ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย แมระหวาง 
พระผูมีพระภาคนารทะและพระปทุมุตรศาสดาน้ัน ก็เปนอันตรกัป 
โดยจะคํานวณนับมิไดในแสนกัป มีพระมหามุนีพระองคเดียว คือ  
พระปทุมุตระผูรูแจงโลก ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา ในสามหม่ืนกัป  
ตอจากพระพทุธเจาพระนามวาปทุมุตระ มีพระพุทธเจา ๒ พระองค 
คือ พระสุเมธะและพระสุชาตะ ในพันแปดรอยกัป (แตกัปนี้) มี 
พระพุทธเจา ๓ พระองค คือ พระปยทัสสี พระอัตถทัสสี และ 
พระธรรมทัสสี ตอจากพระสุชาตพุทธเจา พระสัมพุทธเจาผูอุดม  
กวาสัตว ผูไมมีบุคคลเปรียบในโลก ๓ พระองคนั้น เสดจ็อุบัติใน 
กัปเดียวกัน ในกปัท่ี ๙๔ แตภัทรกัปนี้ มีพระมหามุนีพระองคเดียว 
คือ พระสิทธัตถะ ผูทรงรูแจงโลก ยอดเยีย่มโดยมีบุญสิริ ในกัป 
ท่ี ๙๒ แตภัทรกัปนี้ มีพระสัมพุทธเจา ๒ พระองค คือพระติสสะ  
และพระปุสสะ ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้  
มีพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ผูมีพระกรุณาพระนามวาวิปสสี 
ทรงเปล้ืองสัตวท้ังหลายจากเคร่ืองผูก ในกปัท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ มี  
พระพุทธเจา ๒ พระองค คือพระสิขีและพระเวสสภู ผูไมมีบุคคล 
เปรียบเสมอ ในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจา ๓ พระองค คือ พระ 
กุกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ บัดนี้เราเปนพระ 
สัมพุทธเจาและจักมีพระเมตไตรยสัมพุทธเจา แมพระพุทธเจา ๕  
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พระองคนี้ ก็เปนนักปราชญ อนุเคราะหโลก บรรดาพระพุทธเจา  
ผูเปนธรรมราชาเหลานี้ พระเมตไตรยสัมพทุธเจาจักตรัสบอกมรรคา  
นั้นแกผูอ่ืนหลายโกฏิ แลวจักเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก  
ฉะนี้แล. 
จบพุทธปกิรณกกัณฑ. 
ธาตุภาชนียกถา 
วาดวยการแบงพระบรมสารีริกธาตุ 
[๒๘] พระมหาโคดมชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพานท่ีนครกุสินารา 
พระธาตุของพระองค เร่ียรายแผไปในประเทศน้ันๆ พระธาตุ 
ทะนานหนึ่ง พระเจาอชาตศัตรูทรงนําไปไวในพระนครราชคฤห 
ทะนานหนึ่งอยูในเมืองเวสาสี ทะนานหนึง่อยูในนครกบิลพัสดุ  
ทะนานหนึ่งอยูในอัลลากัปปนคร ทะนานหนึ่งอยูในรามคาบ  
ทะนานหนึ่งอยูในเวฏฐาทีปกนคร ทะนานหนึ่งอยูในเมืองปาวาของ  
มัลลกษัตริย ทะนานหนึ่งอยูในเมืองกุสินารา โทณพราหมณใหชาง 
สรางสถูป บรรลุทะนานทอง กษัตริยโมริยะผูมีหทัยยนิดี รับส่ังให  
สรางสถูปบรรจุพระอังคาร พระสถูปบรรจุพระสารีริกธาตุ ๘ แหง  
เปน ๙ แหง ท้ังตุมพเจดยี รวมพระอังคารสถูปดวยเปน ๑๐ แหง  
ประดิษฐานอยูแลวในกาลนัน้ พระทาฐธาตุขางหนึ่งอยูในดาวดึงส 
พิภพ ขางหน่ึงอยูในนาคบุรี ขางหนึ่งอยูในเมืองคันธารวิสัย ขาง 
หนึ่งอยูในเมืองกาลิงคราช พระทันตธาตุ ๔๐ พระเกศธาตุและพระ  
โลมาท้ังหมด เทวดานําไปไวในจักรวาลหนึง่ๆ จักรวาลละอยาง 
บาตรไมเทาและจีวรของพระผูมีพระภาค อยูในวชิรานครสงบอยูใน  
กุลฆรนคร ผาปจจัตถรณะอยูในสีหฬ ธมกรกและประคตเอว อยู 
ในนครปาฏลิบุตร ผาอาบน้ําอยูในจําปานคร อุณณาโลมอยูใน 
แควนโกศล ผากาสาวพัสตรอยูในพรหมโลก ผาโพกอยูในดาวดึงส  
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(รอยพระบาทอันประเสริฐท่ีหิน เหมือนมีอยูท่ีกัจฉตบุรี) ผานิสีทนะ 
อยูในอวันตีชนบท ผาลาดอยูในดาวดึงส ไมสีไฟอยูในมิถิลานคร 
ผากรองน้ําอยูในวเิทหรัฐ มีดและกลองเข็มอยูในอินทปตถนคร ใน 
กาลนั้น บริขารท่ีเหลือ อยูในชนบท ๓ แหงในกาลนั้น หมู 
มนุษยในกาลนั้นจักบูชาบริขารท่ีพระมุนทีรงบริโภค พระธาตุของ 
พระโคดมผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง กระจายแผกวางไป เพื่อ  
อนุเคราะหแกสัตวท้ังหลายเปนของเกาในกาลนั้น ฉะนี้แล.  
จบธาตุภาชนยีกถา. 
จบพุทธวงศ 
----------------   
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จริยาปฎก 
๑. การบําเพ็ญทานบารมี 
อกิตติจริยาท่ี ๑  
วาดวยจริยาวัตรของอกิตติดาบส 
[๑] ในส่ีอสงไขยแสนกัป ความประพฤติอันใดในระหวางนี้ ความ  
ประพฤติท้ังหมดนั้น เปนเคร่ืองบมพระโพธิญาณ เราจกัเวนความ 
ประพฤติในภพนอยใหญในกัปเสีย จกับอกความประพฤติในกัปนี ้
จงฟงเรา ในกาลใด เราเปนดาบสชื่ออกิตติ เขาไปอาศัยอยูในปา  
ใหญอันวางเปลา สงัดเงียบปราศจากเสียงอ้ืออึง ในกาลนัน้ ดวย 
เดชแหงการประพฤติตบะของเรา สมเด็จอัมรินทรผูครองไตรทิพย  
ทรงรอนพระทัย ทรงแปลงเพศเปนพราหมณเขามาหาเราเพ่ือภิกษา 
เราไดเหน็อินทพราหมณมายืนอยูใกลประตูบรรณศาลาของเรา จึง  
เอาใบหมากเมาท่ีเรานํามาแตปา อันไมมีน้ํามัน ท้ังไมเค็ม ใหหมด  
พรอมกับภาชนะ คร้ันไดใหหมากเมาแกอินทพราหมณนั้นแลว  
เราจึงคว่ําภาชนะ ละการแสวงหาใบหมากเมาใหม เขาไปยังบรรณ  
ศาลา แมในวนัท่ี ๒ แมในวนัท่ี ๓ อินทพราหมณกเ็ขามายังสํานัก 
ของเรา เราไมหวั่นไหว ไมอาลัยในชีวิต ไดใหหมดส้ินเชน  
วันกอนเหมือนกัน ในสรีระของเราไมมีความหมองศรีเพราะการอด 
อาหารนั้นเปนปจจัย เรายบัยัง้อยูตลอดวันนั้นๆ ดวยปติ สุข และ  
ความยินดี (อันเกิดแตความยินด)ี ถาเราพงึไดทักขิเณยยบุคคลผู  
ประเสริฐ แมเดือนหนึ่งสองเดือนเราก็ไมหวั่นไหว ไมทอแทใจ 
พึงใหทานอันอุดม เม่ือใหทานแกอินทพราหมณนัน้ เราจะได   
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ปรารถนายศและลาภก็หามิได เราปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ 
(เทานั้น) จึงไดประพฤติกรรมเหลานั้น ฉะนี้. 
จบอกิตติจริยาท่ี ๑ 
สังขพราหมณจริยาท่ี ๒  
วาดวยจริยาวัตรของสังขพราหมณ  
[๒] อีกเร่ืองหนึ่ง เม่ือเราเปนพราหมณมีนามวาสังขะ ตองการจะขาม  
มหาสมุทรไปอาศัยปฏฏนคามอยู ในกาลนั้น เราไดเห็นพระปจเจก  
พุทธเจาผูรูเอง ใครๆ ชนะไมได ซ่ึงเดินสวนทางมาตามทางกันดาร  
บนภาคพื้นอันแข็ง รอนจัด คร้ันเราเห็นทานเดินสวนทางมา จึงคิด 
เนื้อความนีว้า บุญเขตนี้มาถึงแกเราผูเปนสัตวท่ีตองการบญุเปรียบ  
เหมือนบุรุษชาวนาเห็นนาอันเปนอูขาวอูน้ํา (เปนท่ีนายินดมีาก) ไม  
ปลูกพชืลงในนาน้ัน เขาช่ือวาเปนผูไมตองการดวยขาวเปลือกฉันใด 
เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูตองการบุญ เห็นเขตบุญอันประเสริฐ  
สุดแลว ถาไมทําบุญ (สักการะ) เราก็ช่ือวาเปนผูไมตองการบุญ 
เปรียบเหมือนอํามาตยตองการจะใหชนชาวเมืองของพระราชายินด ี
แตไมใหทรัพยและขาวเปลอืกแกเขา ก็ยอมเส่ือมจากความยินดี  
ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูตองการบุญ เห็นทักขิเณยย  
บุคคลอันไพบูลยแลว ถาไมใหทานในทักขิเณยยบุคคลนัน้ก็จัก  
เส่ือมจากบุญ คร้ันเราคิดอยางนี้แลวจึงถอดรองเทา ไหวเทาของ  
ทานแลว ไดถวายรมและรองเทา เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูละเอียด 
ออนเจริญสุขไดรอยเทาพันทวี อนึ่ง เม่ือเราบําเพ็ญทานใหบริบูรณ 
ไดถวายแกทานนั้น อยางนี้แล. 
จบสังขพราหมณจริยาท่ี ๒  
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กุรุธรรมจริยาท่ี ๓ 
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาธนญชัย  
[๓] อีกเร่ืองหนึ่ง เม่ือเราเปนพระราชามีนามวาธนญชัย อยูใน  
อินทปตถบุรีอันอุดม ประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
ในกาลนัน้ พวกพราหมณชาวกาลิงครัฐ ไดมาหาเรา ขอพระยาคช 
สารทรง อันประกอบดวยมงคลหัตถี กะเราวาชนบทฝนไมตกเลย 
เกิดทุพภิกขภยั อดอยากอาหารมาก ขอพระองคจงทรงพระราชทาน  
พระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกายเขียวช่ืออัญชนะเถิด เราคิดวา  
การหามยาจกท้ังหลายท่ีมาถึงแลว ไมสมควรแกเราเลย กศุล 
สมาทานของเราอยาทําลายเสียเลย เราจักใหคชสารตัวประเสริฐ 
เราไดรับงวงพระยาคชสาร วางลงบนมือพราหมณ แลวจงึหล่ังน้ําใน 
เตาทองลงบนมือไดใหพระยาคชสารแกพราหมณ เม่ือเราไดให  
พระยาคชสารแลว พวกอํามาตยไดกลาวดงัน้ีวา เหตุไรหนอพระองค  
จึงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐ อันประกอบดวยธัญญ 
ลักษณ สมบูรณดวยมงคล ชนะในสงครามอันสูงสุด แกยาจก  
เม่ือพระองคทรงพระราชทานคชสารแลว พระองคจักเสวยราชสมบัติ  
ไดอยางไร [เราไดตอบวา] แมราชสมบัติท้ังหมดเรากพ็ึงให ถึง 
สรีระของตน เราก็พึงให เพราะสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา 
ฉะนั้น เราจึงไดใหพระยาคชสาร ดังนี้แล.  
จบกุรุธรรมจริยาท่ี ๓  
มหาสุทัสนจริยาท่ี ๔  
วาดวยพระจริยาวัตรของพระมหาสุทัสนจกัรพรรดิ 
[๔] ในเม่ือเราเปนพระเจาจักรพรรดิ ทรงพระนามวามหาสุทัสนะ   
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มีพลานุภาพมาก ไดเปนใหญในแผนดนิ เสวยราชสมบัติในพระนคร 
กุสาวดี ในกาลนั้น เราไดส่ังใหประกาศทุกๆ วัน วันละ ๓ คร้ังวา 
ใครอยากปรารถนาอะไร เราจะใหทรัพยอะไรแกใคร ใครหิว ใคร 
กระหาย ใครตองการดอกไม ใครตองการเคร่ืองลูบไล ใครขาด 
แคลนผาสีตางๆ ก็จงมาถือเอาไปนุงหม ใครตองการรมไปในหนทาง  
ก็จงมารับเอาไป ใครตองการรองเทาอันออนงาม ก็จงมารับเอาไป  
เราใหประกาศดังนี้ท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา ทุกวัน ทานน้ันมิใชเรา 
ตกแตงไวในท่ี ๑๐ แหง หรือมิใช ๑๐๐ แหงเราตกแตงทรัพยไว  
สําหรับยาจกในท่ีหลายรอยแหง วณิพกจะมาในเวลากลางวันก็ตาม  
หรือในเวลากลางคืนก็ตามกไ็ดโภคะตามความปรารถนา พอเต็มมือ  
กลับไป เราไดใหมหาทานเห็นปานนี้จนตราบเทาส้ินชีวิต เราไดให  
ทรัพยท่ีนาเกลียดกห็ามิได และเราไมมีการส่ังสมก็หามิได เปรียบ 
เหมือนคนไขกระสับกระสาย เพื่อจะพนจากโรค ตองการใหหมอ  
พอใจดวยทรพัยจึงหายจากโรคได ฉันใด เราก็ฉันนั้น รูอยู (วา ทาน  
บริจาคเปนอุบายเคร่ืองเปล้ืองตนและสัตวโลกท้ังส้ิน ใหพนจากโลก  
คือสังขารทุกขท้ังส้ินได) จึงบําเพ็ญทานใหบริบูรณโดยไมมีเศษเหลือ 
เพื่อยังใจท่ีบกพรองใหเต็มเราจึงใหทานแกวณิพกเรามิไดอาลัย มิได 
หวังอะไร ไดใหทานเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนี้แล.  
จบมหาสุทัสนจริยาท่ี ๔ 
มหาโควินทจริยาท่ี ๕ 
วาดวยจริยาวัตรของโควินทพราหมณ 
[๕] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนพราหมณนามวามหาโควินทเปน  
ปุโรหิตของพระราชา ๗ พระองค อันนรชนและเทวดาบชูา ใน  
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กาลนั้น เคร่ืองบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรท้ัง ๗ ไดมีแลวแก 
เรา เราไดใหมหาทานรอยลานแสนโกฏิเปรียบดวยสาครดวย 
บรรณาการนัน้ เราจะเกลียดทรัพยและขาวเปลือกก็หามิได และ 
เราจะไมมีการส่ังสมก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของ 
เรา ฉะนั้น เราจึงใหทานอยางประเสริฐ ฉะนี้แล.  
จบมหาโควินทจริยาท่ี ๕  
เนมิราชจริยา ท่ี ๖ 
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาเนมิราช 
[๖] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนมหาราชาพระนามวาเนมิเปนบัณฑติ 
ตองการกุศลอยูในพระนครมิถิลาอันอุดมในกาลนัน้ เราไดสราง  
ศาลา ๔ แหง อันมีหนามุขหลังละส่ีๆ เรายังทานใหเปนไปในศาลา  
นั้นแก เนื้อ นก และนรชนเปนตน ยังมหาทาน คือ เคร่ือง  
นุงหม ท่ีนอน และโภชนะ คือ ขาว และนํ้า ใหเปนไปแลวไม 
ขาดสาย เปรียบเหมือนเสวก เขาไปหานายเพราะเหตุแหงทรัพย 
ยอมแสวงหานายท่ีพึงใหยนิดีได ดวยกายกรรม วจีกรรม และ 
มโนกรรมฉันใด เราก็ฉันนัน้ จักแสวงหาพระสัพพัญุตญาณใน 
ภพทั้งปวง จึงยังสัตวท้ังหลายใหอ่ิมหนําดวยทาน แลวปรารถนา 
โพธิญาณอันอุดม ฉะนีแ้ล.  
จบเนมิราชจริยาท่ี ๖ 
จันทกุมารจริยาท่ี ๗  
วาดวยพระจริยาวัตรของพระจันทกุมาร  
[๗] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนโอรสของพระเจาเอกราชมีนามวา 
จันทกุมาร อยูในพระนครปุบผวดี ในกาลนั้นเราพนจากการบูชายัญ 
แลว ออกไปจากท่ีบวงสรวงนั้นยังความสังเวชใหเกดิข้ึน แลวยัง   
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มหาทานใหเปนไป เราไมใหทานแกทักขิเณยยบุคคลแลวยอมไม 
ดื่มน้ํา ไมเค้ียวของเค้ียว และไมบริโภคโภชนะ ๕-๖ ราตรีบาง 
เปรียบเหมือนพอคา รวบรวมสินคาไวแลว ในท่ีใดจะมีลาภมาก 
(ไดกําไรมาก) ก็นําสินคาไปในท่ีนั้น ฉันใดแมอาหารของตนท่ีเรา  
ใหแลวแกคนอ่ืน มีกําลังมาก (มากมาย) ฉันนั้น (ส่ิงของท่ีเราใหผู  
อ่ืน มีกําลังมากกวาส่ิงของท่ีตนใชเอง ฉันนั้น) เพราะฉะนั้น พาน 
ท่ีเราใหผูอ่ืนจกัเปนสวนรอย เรารูอํานาจประโยชนนี้ จึงใหทาน 
ในภพนอยภพใหญ เราไมถอยกลับ (ไมทอถอย) จากการใหทาน  
เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนีแ้ล.  
จบจันทกมุารจริยาท่ี ๗ 
สีวีราชจริยาท่ี ๘ 
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาสีวีราช 
[๘] ในกาลเม่ือเราเปนกษัตริยพระนามวาสีวี อยูในพระนครอันมีนามวา 
อริฏฐะ เราน่ังอยูในปราสาทอันประเสริฐ ไดดําริอยางนีว้า ทานท่ี  
มนุษยพึงใหอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีเราไมไดใหแลวไมมี แมผูใดพึงขอ 
จักษกุะเรา เราก็พึงใหไมหวัน่ใจเลย ทาวสักกะผูเปนใหญกวา 
ทวยเทพทรงทราบความดําริของเราแลว ประทับนั่งในเทพบริษัท  
ไดตรัสพระดํารัสนี้วาพระเจาสีวีผูมีฤทธ์ิมาก ประทับนั่งในปราสาท 
อันประเสริฐ พระองคทรงดาํริถึงทานตางๆ ไมทรงเห็นส่ิงท่ียังมิได  
ใหขอนั้นจะเปนจริงหรือไมหนอ ผิฉะนัน้ เราจักทดลองพระองคด ู
ทานท้ังหลายพึงคอยอยูสักครูหนึ่ง เพยีงเรารูน้ําใจของพระเจาสีรี  
เทานั้น ทาวสักกะจึงทรงแปลงเพศเปนคนตาบอด มีกายส่ัน ศีรษะ 
หงอก หนังหยอน กระสับกระสาย เพราะชรา เขาไปเฝาพระราชา  
ในกาลนัน้ อินทพราหมณนัน้ ประคองพระพาหาเบ้ืองซายขวา  
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ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรไดกลาวคํานี้วา ขาแตพระมหาราชาผู  
ทรงธรรม ทรงปกครองรัฐใหเจริญ ขาพระองคจะขอกะพระองค 
เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค ขจรไปในเทวดาและ  
มนุษยหนวยตาแมท้ังสองของขาพระองคบอดเสียแลว ขอจงพระ 
ราชทานพระเนตรขางหนึ่งแกขาพระองคเถิด แมพระองคจักทรงยัง  
อัตภาพใหเปนไปดวยพระเนตรขางหนึ่ง เราไดฟงคําของพราหมณ  
นั้นแลว ท้ังดีใจและสลดใจประคองอัญชลี มีปติและปราโมทย ได  
กลาวคํานีว้า เราคิดแลวลงจากปราสาทมาถึงท่ีนี้บัดนี้เอง ทานรูจิต 
ของเราแลว มาขอนัยนตา โอ ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว  
ความดําริของเราบริบูรณแลว วนันี้ เราจกัใหทานอันประเสริฐ ซ่ึง 
เราไมเคยให แกยาจก มานีแ่นะหมอสิวิกะ จงขมีขมันอยาชักชา  
อยาคร่ันคราม จงควักนัยนตาแมท้ังสองขางออกใหแกวณพิกนี้  
เดี๋ยวนี้ หมอสิวิกะนั้นเราเตือนแลว เช่ือฟงคําของเรา ไดควัก 
นัยนตาท้ังสองออกใหแกยาจกทันที เม่ือเราจะใหกด็ี กําลังใหกด็ี  
ใหแลวก็ดี จิตของเราไมเปนอยางอ่ืน เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณ  
นั้นเอง จกัษุท้ังสองเราจะเกลียดชังก็หามิได แมตนเราก็มิได  
เกลียดชัง แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้น เราจึง 
ไดใหจักษุ ฉะนี้แล. 
จบสีวีราชจริยาท่ี ๘  
เวสสันตรจริยาท่ี ๙ 
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเวสสันดร 
[๙] นางกษัตริยพระนามวาผุสสดีพระชนนขีองเรา พระนางเปนมเหสี   
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ของทาวสักกะ ในชาติท่ีลวงมาแลว ทาวสักกะจอมเทพทรงเห็นวา 
พระนางจะส้ินอายุ จึงตรัสดังนี้วา เราจะใหพร ๑๐ ประการแกเธอ 
นางผูเจริญ จะปรารถนาพรอันใด พอทาวสักกะตรัสอยางนี้เทานั้น 
พระเทวนีั้นไดทูลทาวสักกะ ดังนี้วา หมอมฉันมีความผิดอะไรหรือ 
หรือพระองคเกลียดหมอมฉันเพราะเหตุใด จึงจะใหหมอมฉัน  
เคล่ือนจากสถานอันร่ืนรมยเหมือนลมพัดใหตนไมหวัน่ไหว ฉะนั้น 
เม่ือพระนางผุสสดีตรัสอยางนี้ ทาวสักกะน้ันไดตรัสกะพระนางดังนี ้
อีกวา เธอไมไดทําความช่ัวเลย และจะไมเปนท่ีรักของเราก็หามิได  
แตอายุของเธอมีประมาณเทานี้เอง เวลานีเ้ปนเวลาที่เธอจักตองจุต ิ
เธอจงรับเอาพร ๑๐ ประการอันประเสริฐสุด ท่ีฉันใหเถิด พระนาง 
ผุสสดีนั้น มีพระทัยยนิดี ราเริงเบิกบานพระทัย ทรงรับเอาพร ๑๐ 
ประการซ่ึงเปนพรอันทาวสักกะพระราชทานทรงทําเราไวในภายใน  
พระนางผุสสดีนั้น จุตจิากดาวดึงสนั้นแลว มาบังเกดิในตระกูล 
กษัตริย ไดสมาคมกับพระเจากรุงสญชัย (เปนมเหสีของพระเจา  
กรุงสญชัย) ในพระนครเชตุดร ในกาลเม่ือเราลงสูพระครรภของ  
พระนางผุสสดี พระมารดาท่ีรัก ดวยเดชของเรา พระมารดาของเรา 
เปนผูยินดีในทานทุกเม่ือ ทรงใหทานแกคนยากจน คนปวยไข  
(กระสับกระสาย) คนแก ยาจก คนเดนิทาง สมณพราหมณคนส้ิน  
เนื้อประดาตัว คนไมมีอะไรเลย พระนางผุสสดีทรงพระครรภครบ  
๑๐ เดือน เม่ือพระเจาสญชัยทรงทําประทักษิณพระนคร พระนางก็  
ประสูติเรา ณ ทามกลางถนนของพวกคนคาขาย นามของเราจึงไม 
เนื่องขางฝายพระมารดา และไมเกิดเนื่องขางฝายพระบิดา เพราะเรา  
เกิดที่ถนนของคนคาขายนี้ ฉะนั้น เราจึงมีช่ือวาเวสสันดร ในกาล   
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เม่ือเราเปนทารกอายุ ๘ ปแตกําเนิด ในกาลนั้น เราน่ังอยูในปราสาท 
คิดเพื่อจะใหทานวา เราพึงใหหทัย จักษุ แมเนื้อและเลือด เราพึง  
ใหทานท้ังกาย ถาใครไดยินแลว พึงขอกะเรา เมื่อเราคิดถึงความ 
เปนจริง จิตของเราไมหวัน่ไหว ไมหดหู ในขณะนั้น แผนดิน 
เขาสิเนรุราชและปาหิมพานตไดหวั่นไหว ในเดือนเต็มวนัอุโบสถท่ี  
๑๕ ทุกกึ่งเดือน เราข้ึนคอมงคลหัตถีปจจัยนาค เขาไปยังศาลาเพื่อ 
จะใหทานพราหมณท้ังหลายชาวกาลิงครัฐ ไดมาหาเราไดขอพระ 
ยาคชสารทรง อันประกอบดวยมงคลหัตถีกะเราวา ชนบทฝนไมตก  
เกิดทุพภิกขภยั อดอยากมากมาย ขอพระองคทรงโปรดพระราชทาน  
พระยาคชสารตัวประเสริฐ เผือกผอง อันเปนชางมงคลอุดม  
พราหมณท้ังหลายขอส่ิงใดกะเรา เรายอมใหส่ิงนั้นไมหวัน่ไหวเลย  
เราไมซอนเรนของท่ีมีอยู ใจของเรายินดีในทาน เม่ือยาจกมาถึงแลว 
การหาม (การไมให) ไมสมควรแกเรา กุศลสมาทานของเราอยา  
ทําลายเสีย เราจักใหคชสารตัวประเสริฐ เราไดจับงวงพระยาคชสาร 
วางลงบนมือพราหมณแลวจึงหล่ังน้ําเตาทองลงบนมือ ไดใหพระ  
ยาคชสารแกพราหมณ เม่ือเราใหพระยามงคลคชสารอันอุดม เผือก 
ผอง อีก แมในกาลนั้น แผนดนิเขาสิเนรุราช และปาหิมพานต 
ก็ไดหวั่นไหว เพราะเราใหพระยาคชสารนัน้ ชาวพระนครสีพีพากัน 
โกรธเคือง มาประชุมกันแลว ขับไลเราจากแวนแควนของตนวา  
จงไปยังภูเขาวงกต เม่ือชาวพระนครเหลานัน้ขับไล จิตของเราไม  
หวั่นไหว ไมหดหู เราไดขอพรอยางหนึ่ง เพื่อจะยังมหาทานใหเปน 
ไป เม่ือเราขอแลว ชาวพระนครสีพีท้ังหมด ไดใหพรอยางหนึ่ง  
แกเรา เราจึงใหเอากลองคูหนึ่งไปตีประกาศวาเราจะใหมหาทาน 
คร้ันเม่ือเราใหทานอยูในโรงทานน้ัน เสียงดังกึกกองอึงม่ียอมเปนไป   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 379 
วา ชาวพระนครสีพีขับไลพระเวสสันดรนีเ้พราะใหทาน พระองค 
จะยังใหทานอีกเลา เราไดใหชาง มา รถ ทาสี ทาส แมโค ทรัพย  
คร้ันใหมหาทานแลว ก็ออกจากพระนครไปในกาลน้ัน คร้ันเราออก 
จากพระนครแลว กลับผินหนามาเหลียวดู แมในกาลนั้น แผนดิน 
เขาสิเนรุราชและปาหิมพานต ก็หวั่นไหว เราใหมาสินธพ ๔ ตัว 
และรถ แลวยนือยูท่ีทางใหญ ๔ แยก ผูเดยีวไมมีเพื่อนสอง ได 
กลาวกะพระนางมัทรีเทวีดังนี้วา ดกูรแมมัทรี เธอจงอุมกัณหากุมารี  
เถิด เพราะเธอเปนนองคงเบากวา พีจ่ะอุมพอชาลี เพราะเขาเปนพี่  
คงจะหนักพระนางมัทรีทรงอุมแมกัณหาผูออนนุม ดังดอกปทุมและ  
บัวขาว เราไดอุมพอชาลีหนอกษัตริย เปรียบดังแทงทองคําชนท้ัง ๔  
เปนกษัตริยสุขุมาลชาติเกิดในสกุลสูง ไดเสด็จดําเนนิไปตามทางอัน 
ขรุขระและราบเรียบ ไปยังเขาวงกต มนษุยเหลาใดเหลาหนึ่ง เดนิ  
ตามมาในหนทางก็ดี สวนทางมาก็ดี เราท้ังหลายไดไตถามเขาถึง 
หนทางวา เขาวงกตอยูท่ีไหน เขาเห็นเราท้ังหลาย ณ ท่ีนัน้แลว ได  
เปลงเสียงอันประกอบดวยกรุณาวา กษัตริยเหลานี้คงจะตองไดเสวย  
ทุกขอยางยิ่ง เพราะเขาวงกตยังไกล ถาพระกุมารท้ังหลายเห็นตนไม  
อันมีผลในปาใหญ พระกุมารกุมารีก็จะทรงกรรแสง เพราะเหตุแหง 
ผลไมเหลานั้น ตนไมท้ังหลายอันสูงใหญไพศาล เห็นพระกุมาร  
กุมารีทรงกรรแสงก็โนมยอดลงมาหาพระกุมารและพระกุมารีเอง  
พระนางมัทรีผูทรงความงามท่ัวสรรพางค ทรงเห็นความอัศจรรยนี้  
อันไมเคยมีมา นาขนลุกขนพอง จึงยังสาธุการใหเปนไปวา ความ 
อัศจรรยอันไมเคยมีในโลก บังเกิดขนชูชันหนอ หมูไมนอมยอดลง  
มาเอง ดวยเดชแหงพระเวสสันดร เทวดาท้ังหลายไดยนทางให ดวย  
ความเอ็นดพูระกุมารกุมารี ในวันท่ีเราออกจากพระนครสีพีนั้นเอง   
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เราท้ัง ๔ ไดไปถึงเจตรัฐ ในกาลนั้น พระราชา (เจา) หกหม่ืนองค  
อยูในพระนครมาตุละ ตางกป็ระนมกรอัญชลีพากันรองไหมาหา เรา 
เจรจาปราศรัยกับโอรสของพระเจาเจตราชเหลานี้อยู ณ ท่ีนั้น ให  
โอรสของพระเจาเจตราชเหลานั้นกลับท่ีประตูนั้นแลว ไดไปยังเขา  
วงกต ทาวสักกะจอมเทวดา ตรัสเรียกวิสสุกรรมเทพบุตรผูมีฤทธ์ิ 
มาก แลวรับส่ังใหไปเนรมิตบรรณศาลาอยางสวยงาม นาร่ืนรมย  
สําหรับเปนอาศรม เราท้ัง ๔ คน มาถึงปาใหญอันเงียบเสียงอ้ืออึง  
ไมเกล่ือนกลนดวยฝูงชนอยูในบรรณศาลานั้น ณ เชิงเขา ในกาลนัน้  
เขา พระนางมัทรีเทวี พอชาลีและแมกณัหาท้ังสอง บรรเทาความ 
เศราโศกของกันและกนัอยูในอาศรม เรารักษาเดก็ท้ังสองอยูใน  
อาศรม อันไมวางเปลา พระนางมัทรีนําผลไมมาเล้ียงคนท้ังสาม  
เม่ือเราอยูในปาใหญ ชูชกพราหมณเดินเขามาหาเรา ไดขอบุตร 
ท้ังสองของเรา คือ พอชาลีและแมกณัหาชินา เพราะไดเหน็ยาจก  
เขามาหา ความราเริงเกิดข้ึนแกเรา ในกาลนั้น เราไดพาบุตรท้ังสอง 
มาใหแกพราหมณ เม่ือเราสละบุตรท้ังสองของตนใหแกชูชก  
พราหมณในกาลใด แมในกาลนั้น แผนดนิ เขาสิเนรุราช และ 
ปาหิมพานต กห็วั่นไหว ทาวสักกะทรงแปลงเพศเปนพราหมณ  
เสด็จลงจากเทวโลก มาขอนางมัทรีผูมีศีลมีจริยาวัตรอันงาม กะเรา 
อีก เรามีความดําริแหงใจอันเล่ือมใส จับพระหัตถพระนางมัทรี ยัง  
ฝามือใหเต็มดวยน้ํา ไดใหพระนางมัทรีแกพราหมณนั้น เม่ือเราให 
พระนางมัทรี หมูเทวดาในอากาศเบิกบาน (พลอยยนิดี) แมใน  
กาลนั้น แผนดนิ เขาสิเนรุราช และปาหิมพานต ก็หวั่นไหว เรา 
สละพอชาลีแมกัณหาชนิาผูธิดา และพระนางมัทรีเทวีผูมีจริยาวัตร 
อันงาม ไมคิดถึงเลย เพราะเหตุแหงโพธิญาณน่ันเอง เราจะ   
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เกลียดบุตรท้ังสองหามิได จะเกลียดพระนางมัทรีก็หามิได แต  
สัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้นเราใหบุตรและภรรยาผูเปนท่ี  
รัก อีกคร้ังหนึง่ เม่ือพระมารดาและพระบิดาเสด็จมาพรอมกัน ณ 
ปาใหญ ทรงกรรแสงสะอึกสะอ้ืนนาสงสาร ตรัสถามถึงสุขทุกขกัน 
อยู เราไดเขาเฝาพระมารดาและพระบิดาท้ังสองผูเปนท่ีเคารพดวย  
หิริและโอตตัปปะ แมในกาลนั้น แผนดนิเขาสิเนรุราช และปา  
หิมพานต ก็หวั่นไหวอีกคร้ังหนึ่งเรากับบรรดาพระญาติของเราออก  
จากปาใหญ จกัเขาสูพระนครเชตุดร อันเปนนครนาร่ืนรมย แกว 
๗ ประการตกลงแลว มหาเมฆยังฝนใหตก (มหาเมฆยังฝนแกว ๗ 
ประการใหตกลง) แมในกาลนั้นแผนดิน เขาสิเนรุราชและปา  
หิมพานต ก็หวั่นไหว แมแผนดินนีไ้มมีจิตใจไมรูสุขและทุกข 
ก็หวัน่ไหวถึง ๗ คร้ัง เพราะกําลังแหงทานของเรา ฉะนี้แล. 
จบเวสสันตรจริยาท่ี ๙  
สสปณฑิตจริยาท่ี ๑๐  
วาดวยจริยาวัตรของสสบัณฑิต  
[๑๐] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนกระตายเท่ียวอยูในปา มีหญา  
ใบไม ผักและผลไมเปนภักษา เวนจากการเบียดเบียนผูอ่ืน ใน  
กาลนั้น ลิง สุนัขจ้ิงจอก ลูกนาค และเราเปนสหายอยูรวมกัน  
มาพบกันท้ังเวลาเย็นเวลาเชา เราส่ังสอนสหายเหลานั้นในกุศล 
ธรรมและอกุศลธรรมวาทานท้ังหลาย จงเวนบาปกรรมเสีย จงต้ังอยู 
ในกรรมอันงาม เราเห็นพระจันทรเต็มดวงในวนัอุโบสถ จึงบอก 
แกสหายเหลานั้นวา วันนี้เปนวันอุโบสถ ทานท้ังหลายจงตระ 
เตรียมทานท้ังหลายเพื่อใหแกทักขิไณยยบุคคล คร้ันใหทานแกทักขิ  
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ไณยยบุคคลแลว จงรักษาอุโบสถ สหายเหลานั้นรับคําของเราวา  
สาธุ แลวไดตระเตรียมทานตางๆ ตามสติกําลัง แลวแสวงหา 
ทักขิไณยยบุคคล เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแกทักขิไณยยบุคคล  
วา ถาเราพึงไดทักขิไณยยบุคคล เราจักใหอะไรเปนทาน งา ถ่ัวเขียว 
ถ่ัวเหลือง ขาวสาร และเปรียง ของเราไมมี เราเล้ียงชีวิตดวยหญา  
ถาทักขิไณยยบุคคลมาสักทานหน่ึง เพื่อขอใหสํานักของเรา เราพึง 
ใหตนของตน ทักขิไณยยบุคคลจักไมไปเปลา ทาวสักกะทรงทราบ  
ความดําริของเราแลว แปลงเพศเปนพราหมณเสด็จเขามายังสํานัก 
ของเรา เพื่อทรงทดลองทานของเรา เราเหน็พราหมณนัน้แลวกย็ิน  
ดี ไดกลาวคํานี้วาทานมาถึงในสํานักของเรา เพราะเหตุแหงอาหาร 
เปนการดแีล วนันี้เราจักใหทานอันประเสริฐท่ีใครๆ ไมเคยให 
แกทาน ทานผูประกอบดวยศีลคุณ การเบียดเบียนผูอ่ืนไมควรแก  
ทาน ทานจงไปนําเอาไมตางๆ มากอไฟข้ึน เราจักปงตัวของเรา 
ทานจักไดกินเนื้อท่ีสุกพราหมณรับคําแลว มีใจราเริง นําเอาไมตางๆ 
มาไดทําเชิงตะกอนใหญ ทําเปนหองอันเตม็ดวยถานเพลิงกอไฟ 
โพลงข้ึน ณ ท่ีนั้นทันทีเหมือนไฟนัน้เปนกองใหญฉะนัน้ เราสลัด 
ตัวอันมีธุลีแลว เขาไปนั่งอยูขางหนึ่งในเม่ือกองไมอันไฟติดท่ัว  
แลว เปนควันตระลบอยู ในกาลนั้น เราโดดลงในทามกลางระหวาง 
เปลวไฟ น้ําเยน็อันผูใดผูหนึง่ดําลงแลว ยอมระงับความกระวน  
กระวายและความรอน ยอมใหความยินดีและปติ ฉันใดในกาลเม่ือ  
เราเขาไปยังไฟท่ีลุกโพลง กฉั็นนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายท้ังปวง  
ยอมระงับ ดังดําลงในน้ําเยน็ฉะน้ัน เราไดใหแลวซ่ึงกายท้ังส้ิน  
โดยไมเหลือ คือ ขน หนัง เนือ้ เอ็น กระดูก และช้ินเนื้อหทัย 
แกพราหมณ ฉะนี้แล.  
จบสสปณฑิตจริยาท่ี ๑๐ 
----------------   
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รวมจริยาท่ีมีในวรรณนี้ คือ  
อกิตติดาบส สังขพราหมณ พระเจาธนญชัยกุรุราช พระเจามหา 
สุทัสนจักรพรรดิราช มหาโควินทพราหมณ พระเจาเนมิราช จันท 
กุมารพระเจาสีวิราช เวสสันดร และสสบณัฑิตผูใหทานอันประเสริฐ 
ในกาลนัน้ เปนเราน้ีเอง ทานเหลานี้เปนบริวารแหงทาน เปนทาน 
บารมี เราไดใหชีวิตเปนทานแกยาจกจึงยงับารมีนี้ใหเต็มได เราเหน็ 
ยาจกเขามาเพือ่ขอแลว ไดสละตนของตนให ความเสมอดวยทาน 
ของเราไมมี นี้เปนทานบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
จบการบําเพ็ญทานบารมีท่ี ๑  
----------------   
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สีลวนาคจริยาท่ี ๑  
วาดวยจริยาวัตรของพระยาชางสีลวนาค  
[๑๑] ในกาลเม่ือเราเปนกุญชรเล้ียงมารดาอยูในปาหิมพานต ในกาลนัน้ 
ในพื้นแผนดนินี้ ไมมีอะไรท่ีจะเสมอดวยศีลคุณของเรา พรานปา  
พบเราในปาใหญแลว ไดกราบทูลแดพระราชาวา ขาแตพระราชา 
ผูใหญ ชางมงคลอันสมควรเปนพระท่ีนั่งทรง มีอยูในปาใหญ อัน  
การจับชางนั้นไมตองขุดคู แมการปกเสาตลุงและการขุดหลุมลวง ก ็
ไมตองในขณะท่ีจับเขาท่ีงวงเทานั้น ชางนัน้ก็จะมา ณ ท่ีนี้เอง  
พระเจาขา ฝายพระราชาไดทรงฟงคําของพรานปานั้นแลวทรงดี 
พระทัย ทรงสงไปซ่ึงควาญชางซ่ึงเปนอาจารยผูฉลาดศึกษาดีแลว 
ควาญชางนั้นไปแลว ไดพบชางกําลังถอนเงาบัวอยูในสระบัวหลวง  
เพื่อตองการเล้ียงมารดาควาญชางรูศีลคุณของเรา พิจารณาดูลักษณะ 
แลวกลาววา มาน่ีแนะลูกแลวไดจับเขาท่ีงวงของเรา ในกาลนั้น  
กําลังของเราท่ีมีอยูในกายตามปรกติอันใด วันนีก้ําลังของเราน้ัน 
เสมอเหมือนกบักําลังของชางหลายพัน ถาเราโกรธแกควาญชาง 
เหลานั้นผูเขามาใกลเพื่อจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่าํเขาเหลานั้น 
ไดแมตลอดราชสมบัติของมนุษยแตถึงแมเราจะถูกเขาใสไวในเสา  
ตลุงเราก็ไมทําจิตโกรธเคือง เพื่อรักษาศีล เพื่อบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณ 
ถาเขาเหลานั้นพึงทําลายเราท่ีเสาตลุงนี้ดวยขวานและหอกซัด เรา 
ก็จะไมโกรธเขาเหลานั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด ฉะนีแ้ล.  
จบสีลวนาคจริยาท่ี ๑ 
ภูริทัตตจริยาท่ี ๒  
วาดวยจริยาวัตรของภูริทัตตนาคราช  
[๑๒] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนพระยานาคช่ือภูริทัต มีฤทธ์ิมาก  
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เราไปยังเทวโลกพรอมกับทาววิรูปกขมหาราช ในเทวโลกนั้น เรา 
ไดเหน็ทวยเทพผูสมบูรณดวยความสุขโดยสวนเดยีว จึงสมาทาน 
ศีลวัตร เพื่อตองการจะไปยงัสวรรคนั้น เราชําระรางกาย บริโภค  
อาหารพอเปนเคร่ืองเล้ียงอาชีพแลว อธิษฐานอุโบสถมีองค ๔  
ประการวาผูใดพึงทํากิจดวยผิวหนังก็ดี ดวยเนื้อกด็ี ดวยเอ็นก็ด ี
ดวยกระดูกกด็ ีขอผูนั้นจงนําเอาอวัยวะท่ีเราใหนี้ไปเถิด แลวนอน  
อยูบนยอดจอมปลวก พราหมณอาลัมพาน อันบุคคลผูไมรูอุปการะท่ี 
บุคคลอ่ืนทําแลว บอกแลว ไดจับเราใสไวในตะกรา ใหเราเลน 
ในท่ีนั้นๆ แมเม่ือพราหมณอาลัมพานใสเราไวในตะกรา แมเม่ือ 
บีบเราดวยฝามือ เราก็ไมโกรธเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด การ  
ท่ีเราบริจาคชีวติของตนเปนของเบาแมกวาหญา การลวงศีลของเรา 
เปนเหมือนดังวาแผนดิน เราพึงสละชีวิตของเราส้ินรอยชาติเนืองๆ 
เราไมพึงทําลายศีลแมเพราะเหตุแหงทวีปท้ัง ๔ ถึงแมเราจะถูก 
พราหมณอาลัมพานใสไวในตะกราเรากมิ็ไดทําจิตใหโกรธเคือง เพื่อ 
รักษาศีลเพื่อบําเพ็ญศีลบารมีใหเต็ม ฉะนี้แล.  
จบภูริทัตตจริยาท่ี ๒ 
จัมเปยยกจริยาท่ี ๓ 
วาดวยจริยาวัตรของจัมเปยยกนาคราช 
[๑๓] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนพระยานาคช่ือจัมเปยยกะมีฤทธ์ิมาก  
แมในกาลนั้น เราเปนผูประพฤติธรรมเพียบพรอมดวยศีลวัตร หมอ  
งูไดจับเราผูประพฤติธรรม รักษาอุโบสถใหเลนรําอยูท่ีใกลประตู 
พระราชวัง หมองูนั้นคิดเอาสีเชนใด คือ สีเขียว สีเหลือง หรือ   
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สีแดง เรายอมเปล่ียนไปตามจิตของเขา แปลงกายใหเหมือนท่ีเขา  
คิดเราไดทําน้ําใหเปนบกบาง ไดทําบกใหเปนน้ํา ถาแหละเรา 
โกรธเคืองตอหมองูนั้น ก็พงึทําเขาใหเปนเถาโดยฉับพลัน ถาเรา 
จักเปนไปตามอํานาจจิตเรากจ็ักเส่ือมจากศีล เม่ือเราเส่ือมจากศีล  
ประโยชนอันสูงสุดจะไมสําเร็จ กายของเรานี้จงแตกไป จงกระจัด  
กระจายอยู ณ ท่ีนี้ เหมือนแกลบกระจัดกระจายอยูก็ตามเถิด เราจะ  
ไมทําลายศีล ฉะนี้แล. 
จบจัมเปยยกจริยาท่ี ๓  
จูฬโพธิจริยาท่ี ๔ 
วาดวยจริยาวัตรของจูฬโพธิปริพาชก  
[๑๔] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนปริพาชกช่ือจูฬโพธิ มีศีลงามเรา 
เห็นภพโดยเปนส่ิงนากลัว จงึออกบวชเปนดาบส นางพราหมณีผูมี 
ผิวพรรณดังทองคํา ซ่ึงเปนภรรยาของเราแมนางก็มิไดอาลัยในวัฏฏะ 
ออกบวชเปนตาปสินี เราท้ังสองไมมีความอาลัย ตัดพวกพองขาด 
ไมหวงใยในตระกูลและหมูญาติเท่ียวไปยงับานและนิคม มาถึงยัง  
พระนครพาราณสี เราท้ังสองอยู ณ ท่ีนัน้ มีปญญาไมเกีย่วของใน  
ตระกูลและคณะ เราท้ังสองอยูในพระราชอุทยานอันไมเกล่ือนกลน 
สงัดเสียงพระราชาเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานไดทอด  
พระเนตรเห็นนางพราหมณี จึงเสด็จเขามาหาเราแลวตรัสถามวา นาง  
พราหมณีคนนีเ้ปนอะไรกับทาน เปนภริยาของใครเม่ือพระราชาตรัส  
ถามอยางนี้เราไดทูลแกพระองคดังนี้วา นางพราหมณนีี้มิใชภริยาของ 
อาตภาพ เปนผูประพฤติธรรมรวมกันเปนผูมีคําสอนรวมกัน พระ- 
ราชาทรงกําหนัดหนกัหนวงในนางพราหมณีนั้นจึงรับส่ังใหพวกราช-  
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บุรุษจับ ทรงบีบค้ันดวยกําลังส่ังใหนําเขาไปยังภายในพระนคร เม่ือ  
ภริยาเกาของเราเกิดรวมกันมีคําสอนรวมกัน ถูกฉุดคราไปความ  
โกรธพึงเกิดแกเรา เราระลึกถึงศีลวัตรไดพรอมกับความโกรธที่เกิดข้ึน 
เราขมความโกรธได ณ ท่ีนั้นเอง ไมใหมันเจริญข้ึนไปอีก ถาใครๆ 
พึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพราหมณนีัน้ เราก็ไมพึงทําลายศีล  
ของเราเลย เพราะเหตุแหงโพธิญาณเทานัน้เราจักเกลียดนางพราหมณ ี
นั้นกห็ามิได และเราจะไมมีกําลังก็หามิได เพราะพระสัมพัญุตญาณ 
เปนท่ีรักของเรา ฉะนั้นเราจงึรักษาศีลไว ฉะนี้แล.  
จบจูฬโพธิจริยาท่ี ๔  
มหิสราชจริยาท่ี ๕  
วาดวยจริยาวัตรของพระยากระบือ 
[๑๕] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนกระบือ เท่ียวอยูในปาใหญมีกาย  
อวนพี มีกําลังมากใหญโต ดหูนากลัวพิลึก ประเทศไรๆ ในปา  
ใหญนี้อันเปนท่ีอยูของฝูงกระบือ มีอยูท่ีเงือ้มเขาก็ดี ท่ีซอกหวยธาร  
เขาก็ดี ท่ีโคนไมก็ดีท่ีใกลบึงก็ดี เราเท่ียวไปในท่ีนั้นๆ เม่ือเราเท่ียว 
ไปในปาใหญ ไดเหน็สถานท่ีอันเจริญเราจึงเขาไปสูท่ีนัน้ แลวยืน 
พักอยูและนอนอยู คร้ังน้ัน ลิงปาผูลามก หลุกหลิก ลอกแลกมา  
ณ ท่ีนั้นถายอุจจาระปสสาวะรดเราท่ีคอท่ีหนาผาก ท่ีค้ิว ยอม 
เบียดเบียนเราวันหนึ่งคร้ังหนึ่ง วันท่ี ๒ วนัท่ี ๓ แมวนัท่ี ๔ ก็วนั  
ละคร้ัง เราจึงเปนผูอันลิงนั้นเบียดเบียนตลอดกาลทั้งปวง เทวดา  
เห็นเราถูกลิงเบียดเบียน ไดกลาวกะเราดังนี้วา ทานจงยังลิงลามก  
ตัวนี้ใหฉิบหายตายโหงเสีย ดวยเขาและกบีเถิด เม่ือเทวดากลาว  
อยางนี้ในคร้ังนั้นแลว เราไดตอบเทวดาน้ันวาเหตุไร ทานจะใหเรา  
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เปอนซากศพอันลามกไมเจริญเลา ถาเราพึงโกรธตอลิงนั้น เราก็พึง  
เปนผูเลวกวามัน ศีลของเราก็จะพึงแตก และวิญูชนท้ังหลายก็จะ 
พึงติเตียนเรา เราเปนผูบริสุทธ์ิ ตายเสียยังประเสริฐกวาความเปนอยู 
ท่ีนาละอายอีกอยางไรเราจักเบียดเบียนผูอ่ืนแมเพราะเหตุแหงชีวิต  
บุคคลผูมีปญญา อดกล้ันคําดูหม่ินในเพราะของคนเลวคนปานกลาง 
และคนช้ันสูง ยอมไดอยางนีต้ามใจปรารถนา ฉะนีแ้ล.  
จบมหิสราชจริยาท่ี ๕ 
รุรุมิคจริยาท่ี ๖ 
วาดวยจริยาวัตรของพระยาเนื้อ 
[๑๖] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนพระยาเน้ือช่ือรุรุ มีขนสีเหลืองคลาย 
หลอมทองคํา ประกอบดวยศีลอันบริสุทธ์ิยิ่ง เราเขาไปอาศัยอยู ณ 
ประเทศนาร่ืนรมย เปนรัมณยีสถาน สงัดเงียบปราศจากมนุษย เปน 
ท่ียินดแีหงใจ ใกลฝงคงคา คร้ังนั้น บุรุษถูกเจาหนี้ทวงถาม จึงโดด  
ลงในแมน้ํา ในกระแสน้ําขางเหนือ ดวยคิดวา เราจะเปนหรือตาย 
ก็ตามที เขาถูกกระแสน้ําพัดไปในแมน้ําใหญ ตลอดคืนตลอดวัน 
รองไหครํ่าครวญควรจะสงสาร ลอยไปในทามกลางคงคา เราฟงเสียง  
ของเขาผูรองไหครํ่าครวญควรจะสงสารแลว ไปยืนอยูท่ีฝงคงคา  
ไดถามวา ทานเปนคนเชนไร เขาอันเราถามแลว ไดแจงเหตุของตน 
ในกาลนัน้วา เราเปนผูถูกเจาหนี้ทําใหสะดุงกลัว จึงแลนมายัง 
มหานทีนี้เราทําความกรุณาแกเขา สละชีวิตของเราใหวายน้ําไปนําเขา  
มาในเวลากลางคืน ขางแรมเรารูกาลวา เขาหายเหน็ดเหน่ือยลาแลว  
ไดกลาวกะเขาดังนี้วา เราจะขอพรกะทานสักขอหนึ่ง คือ ทานอยา 
บอกเราแกใครๆ เขาไปยังพระนครแลว พระราชาตรัสถาม จึงกราบ   
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ทูลเพราะตองการทรัพย เขาไดพาพระราชาเขามายังท่ีอยูของเรา เรา  
กราบทูลเหตุการณทุกอยางแดพระราชา พระราชาทรงสดับคําของเรา  
แลวทรงสอดลูกศรจะยิงบุรุษนั้น ตรัสวา เราจักฆาคนลามกผูประทุษ 
รายมิตรเสียในท่ีนี้แหละ เราตามรักษาคนประทุษรายมิตรนั้น ได 
มอบตนของเราถวายวา ขาแตมหาราชา ขอไดทรงโปรดกอนเถิด  
พระเจาขา ขาพระบาทจะกระทําตามพระราชประสงคของพระราชา  
เราตามรักษาศีลของเรา ไมใชเราตามรักษาชีวิตของเราเพราะในกาล  
นั้น เราเปนผูมีศีลเพราะเหตแุหงโพธิญาณน่ันเอง ฉะนีแ้ล. 
จบรุรุมิคจริยาท่ี ๖  
มาตังคจริยาท่ี ๗  
วาดวยจริยาวัตรของมาตังคชฏิล 
[๑๗] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนชฏิล มีความเพยีรอันแรงกลา มีนาม 
ช่ือวามาตังคะ เปนผูมีศีล มีจิตม่ันคงดี เราและพราหมณคนหนึ่ง 
อยูใกลฝงแมน้าํคงคา เราอยูขางเหนือ พราหมณอยูขางใต พราหมณ 
เท่ียวไปตามริมฝง ไดเห็นอาศรมของเราขางเหนือนํ้าบริภาษเราใน 
ท่ีนั้น แลวแชงใหเราศีรษะแตกถาเราพึงโกรธตอพราหมณนั้น ถา  
เราไมคุมครองศีล เราแลดูพราหมณนัน้แลว พึงทําใหเปนดังเถาได  
คร้ังนั้นพราหมณนั้นโกรธเคืองมีใจประทุษราย แชงเรามุงหมายจะให 
ศีรษะแตก คําแชงนั้นจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง เราชวยเปล้ือง 
เขาใหพนโดยควร เราตามรักษาศีลของเรา มิใชเรารักษาชีวิตของเรา  
เพราะในกาลนั้น เราเปนผูมีศีลเพราะเหตแุหงโพธิญาณน่ันเอง  
ฉะนี้แล. 
จบมาตังคจริยาท่ี ๗  
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ธรรมเทวปุตตจริยาท่ี ๘  
วาดวยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตร 
[๑๘] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนเทพบุตรช่ือวาธัมโม มีอานุภาพมาก 
มีฤทธ์ิมาก บริวารมากเปนผูอนุเคราะหแกโลกท้ังปวง เราชักชวนให  
มหาชนสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เท่ียวไปยังบานและนิคม 
มีมิตรสหาย มีบริวารชน ในกาลนั้น เทพบุตรลามก เปนผูตระหนี ่
แสดงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ แมเทพบุตรนั้น ก็เท่ียวไปใน  
แผนดินนี้ มีมิตรสหาย มีบริวารชน เราท้ังสอง คือ ธรรมวาที 
เทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตร เปนขาศึกแกกัน เราท้ังสองนั่งรถ 
สวนทางกันมา ชนรถของกันและกนัท่ีแอกรถ การทะเลาะววิาทอัน 
พึงกลัวยอมเปนไปแกเทพบุตรท้ังสองผูประกอบดวยกัลยาณธรรม  
และบาปธรรม มหาสงครามปรากฏแลว เพือ่ตองการจะใหกันและ  
กันหลีกทาง ถาเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรนั้น ถาเราพึงทําลาย 
ตบะคุณเราพึงทําอธรรมเทพบุตรนั้นพรอมท้ังบริวารใหเปนดุจธุลีได 
แตเพื่อจะรักษาศีลไว เราจึงระงับความปรารถนาแหงใจเสียพรอมท้ัง  
บริษัท ไดหลีกทางใหแกอธรรมวาทีเทพบุตร พรอมกับเม่ือเราหลีก 
จากทาง ทําการระงับจิตได แผนดินไดใหชองแกอธรรมเทพบุตร 
ในขณะน้ัน ฉะนี้แล. 
จบธรรมเทวปุตตจริยาท่ี ๘ 
ชยทิสจริยาท่ี ๙ 
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาชยทิส  
[๑๙] พระราชาทรงพระนามวาชัยทิศ ทรงประกอบดวยศีลคุณเสวยสมบัติ  
ในพระนครอันประเสริฐช่ือกัปปลาเปนนครอุดมในปญจาลรัฐ เรา  
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เปนโอรสของพระราชาพระองคนั้น มีธรรมอันสดับแลว มีศีลงาม 
มีพระนามวาอลีนสัตตกุมารมีคุณสงเคราะหบริวารชนทุกเม่ือ 
พระบิดาของเราเสด็จไปประพาศเนื้อ ไดทรงพบพระยาโปริสาท 
พระยาโปริสาทนั้นไดจับพระบิดาของเราแลวกลาววา ทานเปนอาหาร  
ของเราอยาดิ้นรน พระบิดาของเราทรงสดับคําของพระยาโปริสาทนั้น 
ทรงกลัวสะดุงหวาดหวั่น พระองคมีพระเพลาแข็งกระดางเพราะทอด 
พระเนตรเห็นพระยาโปริสาท พระยาโปริสาทรับเอาเนื้อแลวปลอย 
ไปโดยบังคับใหกลับมาอีก พระราชบิดา พระราชทานทรัพยแก  
พราหมณ แลวตรัสเรียกเรามาวาพอลูกชาย จงปกครองราชสมบัติ 
อยาประมาทปกครองนครนี้ พระยาโปริสาทบังคับเราใหเรากลับไป 
หาอีก เราถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแลว ตกแตงรางกายสพาย  
ธนูเหน็บ พระแสงขรรค ออกไปหาพระยาโปริสาท (เราคิดวา) 
พระยาโปริสาทเห็นมีมือถืออาวุธ บางทีจักสะดุงกลัว แตเพราะ  
เม่ือเราทําความสะดุงกลัวแกพระยาโปริสาท ศีลของเราจะเศราหมอง 
เพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไมนําส่ิงท่ีนาเกลียด (อาวุธ) เขาไปใกล  
พระยาโปริสาทนั้น เรามีเมตตาจิต กลาวคําเปนประโยชน ไดกลาว  
คํานี้วา ทานจงเอาแกนไมมากอไฟใหเปนกองใหญ เราจะโดดเขา  
ไฟทานผูเปนพระปตุจฉาทราบเวลาวาเราสุกดีแลวจงกนิเถิด เราไม 
ไดรักษาชีวิตของเราเพราะเหตุแหงพระบิดาผูทรงศีล เราไดให 
พระยาโปริสาทผูฆาสัตวเปนปรกติทุกเม่ือนั้นบวชแลว ฉะนี้แล. 
จบชยทิสจริยาท่ี ๙  
สังขปาลจริยาท่ี ๑๐ 
วาดวยจริยาวัตรของสังขปาลนาคราช  
[๒๐] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนพระยานาคช่ือสังขปาละมีฤทธ์ิมาก  
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มีเข้ียวเปนอาวธุ มีพิษแรงกลา มีล้ินสองแฉกเปนใหญกวานาคท้ัง 
หลาย เราอธิษฐานอุโบสถมีองค ๔ ประการวา ผูใดมีกจิดวยผิวหนัง  
ก็ดี เนื้อก็ดี เอ็นก็ดี กระดกูกด็ี ของเราผูนั้นจงนําเอาอวยัวะท่ีเราให 
แลวนี้ไปเถิด แลวสําเร็จการอยู ณ สถานท่ีใกลทางใหญส่ีแยก อัน 
เกล่ือนกลนดวยหมูชนตางๆ พวกบุตรของนายพรานเปนคนดุราย 
หยาบชาไมมีกรุณา ไดเห็นเราแลวมีมือถือไมพลองตะบองส้ันกรูกัน 
เขามาหาเรา ณ ท่ีนั้น พวกบุตรนายพรานเอาหอกแทงเราท่ีจมูก  
ท่ีหาง ท่ีกระดกูสันหลัง แลวเอาหวายรอยหามเราไป ถาเราปรารถนา  
ก็พึงยังมหาปฐพีอันมีสมุทรสาครเปนท่ีสุด พรอมท้ังปาท้ังภูเขา  
ใหไหมดวยลมจมูกในที่นั้นๆ แตเราไมโกรธเคืองพวกนายพรานแม  
จะแทงดวยหลาว แมจะทุบตีดวยหอก นี้เปนศีลบารมีของเรา  
ฉะนี้แล. 
จบสังขปาลจริยาท่ี ๑๐ 
---------------- 
รวมจริยาท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. สีลวจริยา๒. ภูริทัตตจริยา๓. จัมเปยยกจริยา 
๔. จูฬโพธิจริยา๕. มหิสจริยา ๖. รุรุมิคจริยา  
๗. มาตังคจริยา๘. ธรรมเทวปุตตจริยา ๙. ชยทิสจริยา  
๑๐. สังขปาลจริยา จริยาท้ังหมดนี้เปนกําลังของศีล เปนบริขารของศีล เราไดสละชีวิต 
ตามรักษาศีล เราผูเปนสังขปาลนาคราช ไดมอบชีวิตใหแกคนใดคนหน่ึง แมตลอดกาลทุกเม่ือ 
เหตุนั้น จริยานั้นจึงเปนศีลบารมี ฉะนี้แล.  
จบสีลบารมีนิทเทส 
----------------   
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การบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเปนตน  
ยุธัญชยจริยาท่ี ๑ 
วาดวยพระจริยาวัตรของยุธัญชยกุมาร  
[๒๑] ในกาลเม่ือเราเปนพระราชโอรส (ของพระเจาสัพพทัตตราช) นามวา 
ยุธัญชัย มีบริวารยศหาประมาณมิได สลดใจเพราะไดเหน็หยาดน้ํา  
คางอันเหือดแหงเพราะแสงพระอาทิตย เราทําความเปนอนิจจังนัน้  
แลใหเปนปุเรจาริก พอกพูนความสังเวช เราถวายบังคมพระมารดา 
และพระบิดาแลว ทูลขอบรรพชา มหาชนพรอมท้ังชาวนิคมท้ังชาว  
จังหวดั ประนมอัญชลีออนวอนเรา พระบิดาตรัสวา วันนี้ เจาจง 
ปกครองแผนดินอันกวางใหญไพศาลเถิด ลูก เม่ือมหาชนพรอมท้ัง 
พระราชบิดา นางสนม ชาวนิคม และชาวแวนแควน รองไหรํ่าไร 
ควรสงสาร เราไมหวงใยสละไปแลวเราสละราชสมบัติในแผนดนิ 
หมูญาติ บริวารชน และยศศักดิ์ท้ังส้ินไดไมคิดถึงเลย เพราะเหตุ 
แหงโพธิญาณ เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดากห็ามิได เราจะ  
เกลียดยศศักดิอั์นยิ่งใหญก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรัก  
ของเรา ฉะนั้น เราจึงสละราชสมบัติ ฉะนีแ้ล.  
จบยุธัญชยจริยาท่ี ๑  
โสมนัสสจริยาท่ี ๒  
วาดวยพระจริยาวัตรของโสมนัสสกุมาร  
[๒๒] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนพระราชบุตรสุดท่ีรัก เปนท่ีปรารถนา 
ของพระมารดาพระบิดาปรากฏนามวาโสมนัส อยูในอินทปตถนคร  
อันอุดม เปนผูมีศีล สมบูรณดวยคุณธรรม มีปฏิภาณอันเฉียบ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พทุธวงศ-จริยาปฎก - หนาท่ี 394 
แหลม เคารพนบนอบตอบุคคลผูเจริญมีหิริ และฉลาดในสังคหธรรม 
คร้ังนั้น มีดาบสโกงผูหนึ่ง เปนท่ีโปรดปราน ของพระราชาพระองค  
นั้น ดาบสนั้นปลูกตนผลไม ดอกไมและผัก เก็บขายเล้ียงชีวิต  
เราไดเหน็ดาบสโกงนั้น เหมือนกองแกลบอันไมมีขาวสาร เหมือน  
ไมเปนโพลงขางใน เหมือนตนกลวยหาแกนมิได ดาบสโกงผูนี้ไม 
มีธรรมของสัตบุรุษ ปราศจากความเปนสมณะ ละหิริและธรรมขาว 
เพราะเหตุแหงการเล้ียงชีวิตปจจันตชนบทกําเริบข้ึน เพราะโจรอัน 
เท่ียวอยูในดง พระราชบิดาของเราเม่ือจะเสด็จไปปราบความกําเริบ  
นั้น ตรัสส่ังเราวา พออยาประมาทในชฎิลผูมีความเพยีรอันแรงกลา  
นะ ลูก พอจะอนุวัตรตามความปรารถนา ดวยวาชฎิลนั้น เปนผู  
ใหความสําเร็จความปรารถนาท้ังปวงเราไปสูท่ีบํารุงชฎิลนั้นแลว ได  
กลาวดังน้ีวา ดกูรคฤหบดี ทานสบายดีดอกหรือ หรือวาทานจะ  
ใหนําเอาอะไรมา เหตุนั้น ดาบสโกงน้ันอาศัยมานะจึงโกรธเราวา  
เราจะใหพระราชาฆาทานเสียในวันนี้ หรือจะใหขับไลเสียจากแวน  
แควน พระราชาทรงปราบปจจันตชนบทสงบแลว ไดตรัสถามชฎิล  
โกงวา พระผูเปนเจาสบายดีหรือสักการะสัมมานะยังเปนไปแกพระ 
ผูเปนเจาหรือชฏิลโกงนั้น กราบทูลแดพระราชา เหมือนวาพระราช 
กุมารใหฉิบหายพระเจาแผนดินทรงสดับคําของชฎิลโกงนั้นทรงบังคับ 
วาจงตัดศีรษะเสียในท่ีนีน้ั่นแหละ จงสับฟนบ่ันออกเปน ๔ ทอน 
ท้ิงไวในทามกลางถนนใหคนเห็นวา นัน่เปนผลของคนเบียดเบียน 
ชฎิล พวกโจรฆาตก็ใจดุรายไมมีกรุณาเหลานั้น เพราะรับส่ังบังคับ 
เม่ือรับนั่งอยูบนตักของพระมารดา ก็ฉุดครานําเราไป เราไดกลาว  
แกเขาเหลานัน้ ซ่ึงกําลังผูดมัดอยางม่ันคงอยางนี้วา ทานท้ังหลาย 
จงพาเราไปเฝาพระราชาโดยเร็ว ราชกจิของเรามีอยู เขาเหลานั้น   
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เปนคนลามกและเสพคนลามก พาเราไปเฝาพระราชา เราไปเฝา  
พระราชาแลวทูลใหทรงเขาพระทัย และนํามาสูอํานาจของเราพระ 
บิดาขมาเรา ณ ท่ีนั้นแลว ไดพระราชทานราชสมบัติอันใหญหลวง  
แกเรา เรานัน้ทําลายความมืดมัวเมาแลว ออกบวชเปนบรรพชิต 
เราจะเกลียดราชสมบัติ อันใหญหลวงกห็ามิไดจะเกลียดกามโภค  
สมบัติก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้น  
เราจึง สละราชสมบัติเสีย ฉะนี้แล. 
จบโสมนัสสจริยาท่ี ๒ 
อโยฆรจริยาท่ี ๓ 
วาดวยพระจริยาวัตรของอโยฆรกุมาร  
[๒๓] อีกเร่ืองหน่ึงในกาลเม่ือเราเปนพระราชโอรสของพระเจากาสีเจริญวัย  
ในเรือนเหล็ก มีนามช่ือวาอโยฆระ พระบิดาตรัสวาเจาไดความทุกข 
ตั้งแตเกดิมา เขาเล้ียงไวในท่ีแคบลูกเอย วนันี้จงปกครองแผนดิน  
ท้ังส้ิน พรอมท้ังแวนแควน พรอมท้ังชาวนิคมและบริวารชนน้ีเถิด 
เราถวายบังคมจอมกษัตริยแลวประคองอัญชลี ไดทูลดังนี้วา บรรดา  
สัตวในแผนดนิบางพวกตํ่าชา บางพวกอุกฤษฏ บางพวกปานกลาง 
สัตวท้ังหมดนัน้ไมมีอารักขา เจริญอยูในเรือนของตนพรอมดวยหมู  
ญาติ การเล้ียงดูขาพระบาทในท่ีอันคับแคบนี้ไมมีใครเหมือนในโลก  
ขาพระบาทเติบโตอยูในเรือนเหล็ก เหมือนพระจนัทรพระอาทิตย  
ไมมีรัศมี ขาพระบาทประสูติจากพระครรภพระมารดาอันเต็มไปดวย  
ซากศพเนาแลว ยังถูกใส (ขัง) ไวในเรือนเหล็ก ซ่ึงมีทุกขราย  
กวานัน้อีก ขาพระบาทไดรับความทุกขรายอยางยิ่งเชนนีแ้ลว ถายัง  
ยินดใีนราชสมบัติ ก็จะเปนผูเลวทราม กวาคนเลวทรามไปขาพระบาท  
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เปนผูเหนื่อยหนายในกาย ไมตองการดวยราชสมบัติ ขาพระบาท 
จะแสวงหาธรรมเคร่ืองดับ ซ่ึงเปนท่ีท่ีมัจจุราชพึงย่ํายีขาพระบาท 
ไมได เราคิดอยางนี้แลว เม่ือมหาชนรองไหครํ่าครวญอยู ไดตดั 
เคร่ืองผูกเสียแลวเขาไปยังปาใหญ เหมือนชาง ฉะนั้น เราจะเกลียด 
พระมารดาพระบิดากห็าไม จะเกลียดยศศักดิ์อันใหญหลวงก็หามิ 
ได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้น เราจึงสละ  
ราชสมบัติ ฉะนี้แล. 
จบอโยฆรจริยาท่ี ๓  
ภิงสจริยาท่ี ๔ 
วาดวยจริยาวัตรของภิงสพราหมณ  
[๒๔] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราอยูในพระนครกาสีอันประเสริฐสุดนอง 
หญิงชาย ๗ คน เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลเราเปนพี่ใหญของ  
นองหญิงชายเหลานั้นประกอบดวยหิริและธรรมขาว เราเห็นภพ 
โดยความเปนภัย จึงยินดีอยางยิ่งในเนกขัมมะ พวกสหายรวมใจ 
ของเรา ท่ีมารดาและบิดาสงมาแลวเช้ือเชิญเราดวยกามท้ังหลายวา  
เชิญทานดํารงศสกุลเถิด คําใดท่ีสหายเหลานั้นกลาวแลวเปนเคร่ือง  
นําสุขมาใหในธรรมของคฤหัสถ คําเหลานั้นเปนเหมือนคําหยาบ 
เสมอดวยผาลอันรอน ไดมีแกเรา ในกาลนัน้ สหายเหลานั้นได  
ถามเราผูหามอยูถึงความปรารถนาของเราวา ทานปรารถนาอะไรเลา 
เพื่อน ถาทานไมบริโภคกาม เราผูใครประโยชนแกตนไดกลาวแก  
สหายผูแสวงหาประโยชนเหลานั้นวา เราไมปรารถนาความเปน  
คฤหัสถ เรายินดีอยางยิ่งในเนกขัมมะสหายเหลานัน้ฟงคําเราแลว 
ไดบอกแกมารดาและบิดา มารดาและบิดาไดกลาวอยางนีว้า แมวา  
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เราท้ังสองจะบวช พอเรา มารดาบิดาท้ังสอง และนองหญิงชาย 
ท้ัง ๗ ของเราสละท้ิงทรัพยนับไมถวน เขาไปยังปาใหญ ฉะนี้แล. 
จบภิงสจริยา ๔ 
โสณนันทปณฑิตจริยาท่ี ๕  
วาดวยจริยาวัตรของโสณนันทบัณฑิต 
[๒๕] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเกิดในตระกูลมหาศาลอันประเสริฐสุด 
อยูในพระนครพรหมวัทธนะ ในกาลนั้น เราเห็นสัตวโลกเปนผูถูก 
ความมืดครอบงํา จิตของเราเบ่ือหนายจากภพ เหมือนชางถูกสับดวย  
ขอสลดใจ ฉะนั้น เราเหน็ความลามกตางๆ อยางนี้ จึงคิดอยางนี้  
ในกาลนัน้วาเม่ือไร เราจึงจะออกไปจากเรือนแลวเขาปาได แมใน  
กาลนั้น พวกญาติก็เช้ือเชิญเราดวยกามโภคะท้ังหลาย เราไดบอก 
ความพอใจแมแกเขาเหลานัน้วา อยาเช้ือเชิญเราดวยส่ิงเหลานั้นเลย 
นองชายของเราเปนบัณฑติช่ือวานันทะ แมเขาก็ศึกษาตามเราชอบใจ 
บรรพชา แมในกาลนั้น เราคือโสณบัณฑิต นันทบัณฑิต และมารดา  
บิดาท้ังสองของเราก็ละท้ิงโภคสมบัติท้ังหลายแลวเขาปาใหญ ฉะนี้  
แล.  
จบโสณนันทปณฑิตจริยาท่ี ๕ 
มูคผักขจริยาท่ี ๖ 
วาดวยพระจริยาวัตรของมูคผักขกุมาร  
[๒๖] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนพระราชโอรสของพระเจากาสี 
ชนท้ังหลายเรียกเราโดยช่ือวามูคผักขกุมารบาง เตมิยกุมารบาง  
ในกาลนัน้ พระสนมนางในหม่ืนหกพัน ไมมีพระราชโอรส โดย  
วันคืนลวงไปๆ เราบังเกิดผูเดียว พระบิดารับส่ังใหตั้งเศวตฉัตร  
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ใหเล้ียงดูเราผูเปนบุตรสุดท่ีรัก อันไดดวยยากเปนอภิชาตบุตร ทรง 
ไวซ่ึงความรุงเรือง บนท่ีนอน ในกาลนั้น เรานอนอยูบนท่ีนอนอัน  
ออนนุม ตื่นข้ึนแลวไดเหน็เศวตฉัตรอันเปนเหตุใหเราไปสูนรก  
ความสะดุงหวาดกลัวเกิดข้ึนแลวแกเรา พรอมกับไดเห็นฉัตร เรา 
ถึงความวินิจฉัยวา เม่ือไรหนอ เราจึงจะเปล้ืองธุลีนี้ได เทพธิดา  
ผูเปนสาโลหิตของเรามากอน ผูใครประโยชนตอเรา นางเห็นเราผู 
ประกอบไปดวยทุกข จึงแนะนําใหเราประกอบในเหตุ ๓ ประการ  
วาทานจงอยาแสดงความเปนบัณฑิต จงแสดงความเปนคนโงแกชน 
ท้ังปวง ชนท้ังหมดนั้นก็จะดหูม่ินทาน ประโยชนจักมีแกทานดวย  
อาการอยางนี้ เม่ือเทพธิดากลาวอยางนีแ้ลว เราไดกลาวดังนี้วา 
ดูกอนนางเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําท่ีทานกลาวกะเราฉะน้ัน ทาน 
เปนผูปรารถนาประโยชน เปนผูใครความเกื้อกูลแกขาพเจา แม  
เทพธิดา คร้ันเราไดฟงคําของเทพธิดานั้นแลว เหมือนดังไดพบฝง  
ในสาคร ราเริงดีใจ ไดอธิษฐานองค ๓ ประการ คือ เราเปนคนใบ  
เปนคนหหูนวก เปนคนงอยเปล้ียเวนจากคติ เราอธิฐานองค ๓  
ประการนี้อยู ๑๖ ป คร้ังนั้น เสนาบดีเปนตนตรวจดูมือเทา ล้ิน 
และชองหูของเราแลว เหน็ความไมบกพรองของเรา ติเตียนวาเปน  
คนกาฬกิณี ทีนั้นชาวชนบท เสนาบดี และปุโรหิตท้ังปวงรวมใจกัน 
ท้ังหมด พลอยดีใจการที่รับส่ังใหนําไปท้ิง เราน้ันไดฟงความประสงค  
ของเสนาบดีเปนตนนั้นแลว ราเริงดีใจวา เราประพฤติตบะมาเพ่ือ  
ประโยชนใด ประโยชนนัน้จะสําเร็จแกเรา ราชบุรุษท้ังหลายอาบน้ํา 
ใหเรา ไลทาดวยของหอม สวมราชมงกุฏราชาภิเษกแลว มีฉัตรท่ี  
บุคคลถือไวใหทําประทักษณิพระนครดํารงเศวตฉัตรอยู ๗ วนั พอ 
ดวงอาทิตยข้ึนนายสารถีอุมเราข้ึนรถ เขาไปยังปา นายสารถีหยุดรถ   
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ไว ณ โอกาสหนึ่งปลอยรถเทียมมาพอพนมือ ก็ขุดหลุมเพื่อจะฝง  
เราเสียในแผนดิน พระมหากษัตริยทรงคุกคามการอธิษฐาน ท่ีเรา  
อธิษฐานไวดวยเหตุตางๆ แตเราก็ไมทําลายการอธิษฐานนัน้ เพราะ 
เหตุแหงโพธิญาณน่ันเอง เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามไิด 
เราจะเกลียดตนเองก็หามิได แตพระสัญพญัุตญาณ เปนท่ีรักของ 
เรา เพราะฉะนัน้แหละ เราจึงอธิษฐานองค ๓ ประการนี้ เรา  
อธิษฐานองค ๓ ประการนี้อยู ๑๖ ป ผูเสมอดวยอธิษฐานของเรา 
ไมมี นี่เปนอธิษฐานบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
จบมูคผักขจริยาท่ี ๖  
กปลราชจริยาท่ี ๗  
วาดวยจริยาวัตรของพระยาวานร  
[๒๗] ในกาลเม่ือเราเปนพระยาวานร อยู ณ ซอกเขาใกลฝงแมน้ํา ในกาล 
นั้น เราถูกจรเขเบียดเบียนไปไมได เรายนือยู ณ โอกาสใด โดด  
จากฝงนี้ไปยังฝงโนน จรเขมันเปนสัตวดุราย แสดงความนากลัว  
อยู ณ โอกาสนั้น จรเขนัน้กลาวกะเราวา มาเถิด แมเรากลาวกะจรเข  
นั้นวา จะมาเราโดดลงเหยยีบศีรษะจรเขนัน้แลว โดดไปยืนอยูท่ีฝง 
โนน เรามิไดทําตามคําของจรเขท่ีกลาวหลอกลวงนั้นหามิไดผูเสมอ  
ดวยคําสัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
จบกปลราชจริยาท่ี ๗ 
สัจจสวหยปณฑิตจริยาท่ี ๘ 
วาดวยจริยาวัตรของสัจจดาบส  
[๒๘] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนดาบสปรากฏ นามวาสัจจะ เรารักษา 
สัตวโลกไวดวยคําสัจ ไดทําหมูชนใหสามัคคีกัน ฉะนีแ้ล. 
จบสัจจสวหยปณฑิตจริยาท่ี ๘  
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วัฏฏกโปตกจริยาท่ี ๙ 
วาดวยจริยาวัตรของลูกนกคุม 
[๒๙] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนลูกนกคุม ขนยังไมงอก ยังออน  
เปนดังช้ินเนื้อ อยูในรัง ในมคธชนบท ในกาลนั้น มารดาเอาจะ  
งอยปากคาบเหย่ือมาเล้ียงเรา เราเปนอยูดวยผัสสะของมารดา กําลัง  
กายของเรายังไมมี ในฤดูรอนทุกๆ ป มีไฟปาไหมลุกลามมา ไฟ  
ไหมปาเปนทางดําลุกลามมาใกลเรา ไฟไหมปาลุกลามใหญหลวง  
เสียงสนั่นอ้ืออึง ไฟไหมลุกลามมาโดยลําดบั เขามาใกลจวนจะถึง  
เรา มารดาบิดาของเราสะดุงใจหวาดหวั่น เพราะกลัวไฟที่ไหมมา  
โดยเร็ว จึงท้ิงเราไวในรังหนเีอาตัวรอดไปได เราเหยียดเทา กางปก 
ออกรูวา กําลังกายของเราไมมี เรานั้นไปไมไดอยูในรังนัน่เอง จึง  
คิดอยางนี้ในกาลนั้นวา เม่ือกอนเราสะดุงหวาดหวั่น พึงเขาไปซอน 
ตัวอยูในระหวางปกของมารดาบิดา บัดนี้ มารดาบิดาท้ิงเราหนีไปเสีย 
แลว วนันี้ เราจะทําอยางไรศีลคุณ ความสัตย พระสัพพญัูพุทธเจา 
ผูประกอบดวยความสัตยเอ็นดูกรุณามีอยูในโลก ดวยความสัตยนัน้ 
เราจักกระทํา สัจจกิริยาอันสูงสุดเราคํานึงถึงกําลังพระธรรมระลึกถึง 
พระพุทธเจาผูพิชิตมารอันมีในกอน ไดกระทําสัจจกิริยา แสดงกําลัง 
ความสัตยวา ปกของเรามีอยู แตไมมีขนเทาของเรามีอยู แตยังเดิน 
ไมได มารดาบิดาก็พากนับินออกไปแลวแนะไฟ จงกลับไป 
(จงดับเสีย) พรอมกับเม่ือเรากระทําสัจจกิริยา ไฟท่ีลุกรุงโรจน  
ใหญหลวงเวนไว ๑๖ กรีส ไฟดับ ณ ท่ีนั้นเหมือนจุมลงในนํ้า 
ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล.  
จบวัฏฏกโปตกจริยาท่ี ๙   
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มัจฉราชจริยาท่ี ๑๐ 
วาดวยจริยาวัตรของพระยาปลา 
[๓๐] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนพระยาปลาอยูในสระใหญน้ําในสระ  
แหงขอด เพราะแสงพระอาทิตยในฤดูรอน ท่ีนั้นกา แรง นกกระสา 
นกตะกรุมและเหยี่ยว มาคอยจับปลากินท้ังกลางวันกลางคืน ใน 
กาลนั้น เราคิดอยางนี้วา เรากบัหมูญาติถูกบีบค้ัน จะพึงเปล้ืองหมู  
ญาติใหพนจากทุกขไดดวยอุบายอะไรหนอ เราคิดแลว ไดเห็น 
ความสัตยอันเปนอรรถเปนธรรมวา เปนท่ีพึ่งของหมูญาติได เราต้ัง  
อยูในความสัตยแลว จะเปล้ืองความพินาศใหญของหมูญาตินั้นได 
เรานึกถึงธรรมของสัตบุรุษ คิดถึงการไมเบียดเบียนสัตว อันยั่งยนื  
เท่ียงแทในโลก ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งได แลวไดกระทําสัจจ 
กิริยาวา ตั้งแตเราระลึกตนได ตั้งแตเรารูความมาจนถึงบัดนี้ เรา  
ไมรูสึกวาแกลงเบียดเบียนสัตวแมตวัหนึ่งใหไดรับความลําบากเลย 
ดวยสัจจวาจานี้ ขอเมฆจงยังฝนใหตกหาใหญ แนะเมฆ ทานจง  
เปลงสายฟาคํารามใหฝนตกจงทําขุมทรัพยของกาใหพนิาศไป ทานจง 
ยังกาใหเดือดรอนดวยความโศก จงปลดเปล้ืองฝูงปลาจากความโศก  
พรอมกับเม่ือเราทําสัจจกิริยา เมฆสงเสียงสนั่นคร่ันคร้ืน ยังฝนให 
ตกครูเดียว ก็เต็มเปยมท้ังท่ีดอนและท่ีลุม คร้ันเราทําความเพียร 
อยางสูงสุด อันเปนความสัตยอยางประเสริฐเห็นปานนี้แลว อาศัย  
กําลังอานุภาพความสัตย จึงยงัใหฝนตกหาใหญผูเสมอดวยความ  
สัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเราฉะนี้แล.  
จบมัจฉราชจริยาท่ี ๑๐  
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กัณหทีปายนจริยาท่ี ๑๑ 
วาดวยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส  
[๓๑] อีกเร่ืองหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนฤาษีช่ือวากณัหทีปายนะ เราไมยนิดี 
ประพฤติพรหมจรรย ยิ่งกวา ๕๐ ป ใครๆ จะรูใจท่ีไมยินดปีระพฤติ 
พรหมจรรยของเราน้ันหามไิด แมเราก็ไมบอกแกใครๆ วา ความ  
ไมยินดมีีในใจของเรา สหายเพื่อนพรหมจรรยของเรา ช่ือมัณฑัพยะ  
เปนฤาษีมีอานภุาพมากประกอบดวยบุรพกรรม (กรรมเกาใหผล) 
ถูกเสียบหลาวท้ังเปน เราทําการพยาบาลมัณฑัพยะดาบสนั่นใหหาย  
โรคแลวไดอําลามาสูบรรณศาลาอันเปนอาศรมของเราเอง พราหมณ 
ผูเปนสหายของเรา ไดพาภริยาและบุตร ตางถือสักการะสําหรับ 
ตอนรับแขก รวมสามคนมาหาเรา เราน่ังเจรจาปราศรัยกบัสหาย  
และภรรยาของเขาอยูในอาศรมของตน เดก็โยนลูกขางเลนอยู ทํา 
งูเหาใหโกรธแลว ทีนั้น เด็กนั้นเอามือควานหาลูกขางไปตามปลอง 
จอมปลวก ควานไปถูกเอาศีรษะงูเขาพอมือไปถูกศีรษะของมัน งูก็  
โกรธ อาศัยกําลังพิษ เคืองจนเหลือจะอดกล้ันไดกัดเด็กทันที  
พรอมกับถูกงกูัด เดก็ลมลงท่ีพื้นดิน ดวยกําลังพิษกลา เหตุนั้น 
เราเปนผูไดรับทุกขหรือวาเรามีความรักจึงเปนทุกข เราไดปลอบ  
มารดาบิดาของทารกน้ัน ผูมีทุกขเศราโศก ใหสวางแลว ไดทํา 
สัจจกิริยาอันประเสริฐสุดกอนวา  
เราผูตองการบุญ ไดประพฤติพรหมจรรย มีจิตเล่ือมใส  
อยู ๗ วนัเทานัน้ ตอแตนัน้มา การประพฤติของเรา  
ไมเล่ือมใส ๕๐ ปเศษ เราไมปรารถนาจะประพฤติ 
เสียเลย ดวยความสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกเดก็  
นี้เถิด พิษจงระงับ ยัญญทัตตกุมารจงเปนอยู   
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พรอมกับเม่ือเราทําสัจจกิริยา มาณพหวั่นไหวดวยกําลังพษิไดฟน 
กายหายโรค ลุกข้ึนได ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี นี้เปน 
สัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
จบกัณหทีปายนจริยาท่ี ๑๑  
สุตโสมจริยาท่ี ๑๒  
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาสุตโสม  
[๓๒] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนพระเจาแผนดนิพระนามวาสุตโสม  
ถูกพระเจาโปริสาทจับไปได ระลึกถึงคําผัดเพี้ยนไวกะพราหมณ  
พระยาโปริสาทเอาเชือกรอยฝามือกษัตริย ๑๐๑ ไวแลว ทํากษัตริย  
เหลานั้นใหไดรับความลําบาก นําเราไปดวยเพื่อตองการทําพลีกรรม 
พระยาโปริสาทไดถามเราวาทานปรารถนาจะใหปลอยหรือ เราจักทํา 
ตามชอบใจของทาน ถาทานจะกลับมาสูสํานักเรา เรารับคําพระยา 
โปริสาทนั้นวาจะกลาวใย ถึงการมาของเรา แลวเขาไปยงัพระนคร 
อันร่ืนรมยมอบราชสมบัติแลวในกาลนัน้ เพราะเราระลึกถึงธรรมของ 
สัตบุรุษ เปนของเกา อันพระพุทธเจา เปนตนเสพแลวใหทรัพย  
แกพราหมณแลว จึงเขาไปหาพระยาโปริสาท ในการมาในสํานัก  
พระยาโปริสาทนั้น เราไมมีความสงสัยวาจักฆาหรือไม เราตามรักษา 
สัจจวาจายอมสละชีวิตเขาไปหาพระยาโปริสาท ผูเสมอดวยความ  
สัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
จบสุตโสมจริยาท่ี ๑๒ 
สุวรรณสามจริยาท่ี ๑๓  
วาดวยพระจริยาวัตรของสุวรรณสามดาบส  
[๓๓] ในกาลเม่ือเราเปนดาบส อันทาวสักกะเช้ือเชิญมาอยูในปา เรากับ   
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ราชสีหแลเสือโครงในปาใหญ ตางนอมเมตตาเขาหากัน (เราเขา  
ใกลราชสีหและเสือโครงในปาใหญไดดวยเมตตา) เราแวดลอมดวย 
ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี กระบือ กวางดาวและหมู  
อยูในปาใหญ สัตวอะไรๆ มิไดสะดุงกลัวเรา แมเรามิไดกลัวสัตว 
อะไรๆ เพราะเรากําลังเมตตาคํ้าจุน จึงยนิดอียูในปาในกาลนั้น  
ฉะนี้แล. 
จบสุวรรณสามจริยาท่ี ๑๓ 
เอกราชจริยาท่ี ๑๔  
วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาเอกราช  
[๓๔] อีกเร่ืองหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนพระราชา ปรากฏพระนามวาเอกราช 
ในกาลนัน้ เราอธิษฐานศีลอันบริสุทธ์ิยิ่งปกครองแผนดนิใหญ 
สมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการประพฤติโดยไมมีเศษ สงเคราะห 
มหาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ เม่ือเราเปนผูไมประมาทใน  
ประโยชนโลกนี้และโลกหนา ดวยอาการอยางน้ี พระเจาโกศล 
พระนามวาทัพพเสนะ ยกกองทัพมาชิงเอาพระนครเราได ทรงทํา 
ขาราชการ ชาวนิคม พรอมดวยทหาร ชาวชนบทใหอยูในเง้ือม 
พระหัตถท้ังหมดแลว ตรัสส่ังใหฝงเราเสียในหลุม เราเหน็พระเจา 
ทัพพเสนะกับหมูอํามาตย ชิงเอาราชสมบัติอันม่ังค่ังภายในพระนคร 
ของเรา เหมือนบุตรสุดท่ีรัก ฉะนั้น ผูเสมอดวยเมตตาของเราไมมี  
นี้เปนเมตตาบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
จบเอกราชจริยาท่ี ๑๕ 
มหาโลมหังสจริยาท่ี ๑๕  
วาดวยจริยาวัตรของมหาโลมหังสบัณฑิต 
[๓๕] เรานอนอยูในปาชา เอาซากศพอันมีแตกระดูกทําเปนหมอนหนนุ   
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เด็กชาวบานพวกหนึ่ง พากันเขาไปทําความหยาบชารายกาจนานัปการ  
อีกพวกหนึ่งราเริงดีใจ พากนันําเอาของหอม ดอกไม อาหาร และ 
เคร่ืองบรรณาการตางๆ เปนอันมากมาใหเรา พวกใดนําทุกขมาให  
เราและพวกใดใหสุขแกเรา เราเปนผูมีจิตเสมอแกเขาท้ังหมดไมมี  
ความเอ็นดู ไมมีความโกรธ เราเปนผูวางเฉยในสุขและทุกข ใน  
ยศและความเส่ือมยศ เปนผูมีใจเสมอในส่ิงท้ังปวง นี้เปนอุเบกขา  
บารมีของเรา ฉะนี้แล. 
จบมหาโลมหงัสจริยาท่ี ๑๕ 
----------------  
รวมจริยาท่ีมีในวรรคนี้ คือ  
๑. ยุธัญชยจริยา ๒. โสมนัสสจริยา ๓. อโยฆรจริยา  
๔. ภิงสจริยา ๕. โสณนันทปณฑิตจริยา ๖. มูคผักขจริยา 
๗. กปลราชจริยา ๘. สัจจสวหยปณฑิตจริยา ๙. วัฏฏกโปตกจริยา 
๑๐. มัจฉราชจริยา ๑๑. กณัหทีปายนจริยา ๑๒. สุตโสมจริยา 
๑๓. สุวรรณสามจริยา ๑๔. เอกราชจริยา ๑๕. มหาโลมหงัสจริยา 
เปนอุเบกขาบารมีดังน้ี 
พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญตรัสแลว เราไดเสวยทุกข  
และสมบัติมากมายหลายอยาง ในภพนอยภพใหญ ตามนัยท่ีกลาวแลว 
อยางนี้ แลวจึงไดบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด เราไดใหทานอันควร 
ให บําเพ็ญศีลโดยหาเศษมิไดถึงเนกขัมมบารมีแลว จึงบรรลุสัม 
โพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตท้ังหลายทําความเพียรอยาง  
อุกฤษฏอยางถึงขันติบารมีแลวจึงบรรลุโพธิญาณอันสูงสุด เรากระทํา 
อธิษฐานอยางม่ัน ตามรักษาสัจจวาจา ถึงเมตตาบารมีแลว จึงบรรลุ 
สัมโพธิญาณอันสูงสุด เราเปนผูมีจิตเสมอในลาภและความเส่ือม   
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ลาภ ในยศและความเส่ือมยศ ในความนับถือและการดูหม่ินท้ังปวง 
แลว จึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด ทานท้ังหลายจงเหน็ความ  
เกียจครานโดยความเปนภัย และเห็นการปรารภความเพียรโดยเปน 
ทางเกษมแลวจงปรารภความเพียรเถิด นีเ้ปนคําส่ังสอนของ  
พระพุทธเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงเห็นความววิาทโดยความเปน 
ภัย และเห็นความไมวิวาทโดยเปนทางเกษมแลวจงกลาววาจาออน 
หวานอันสมัครสมานกันเถิด นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
ท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงเหน็ความประมาทโดยความเปนภัย และ  
เห็นความไมประมาทโดยเปนทางเกษม แลวจงเจริญมรรคอันประ 
กอบดวยองค ๘ ประการเถิด นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  
ท้ังหลายฯ  
ทราบวา พระผูมีพระภาคเม่ือจะทรงยกยองบุรพจรรยาของพระองค จึงไดตรัสธรรมบรร  
ยายช่ือพุทธาปทานีย ดวยประการฉะนี้แล. 
จบจริยาปฎก  
----------------  
สโมธานกถา  
สรุปการบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ  
[๓๖] การบําเพ็ญบารมีอันเปนเคร่ืองบมพระโพธิญาณเหลานี้ จัดเปนบารมี 
๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คือการบําเพ็ญทานในภพท่ีตถา 
คตเปนพระเจาสิวิราชผูประเสริฐเปนทานบารมี ในภพท่ีเราเปน 
เวสสันดรและเปนเวลามพราหมณ เปนทานอุปบารมี ในภพท่ีเรา 
เปนอกิติดาบสอดอาหารนัน้ เปนทานอุปบารมี ในภพท่ีเราเปน  
พระยาไกปา สีลวนาคและพระยากระตาย เปนทานปรมัตถบารมี  
ในภพที่เราเปนพระยาวานร ชางฉัททันต และชางเล้ียงมารดา   
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เปนศีลบารมี พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณยิ่งใหญตรัสไวดังนี้ การ 
รักษาศีลในภพท่ีเราเปนจัมเปยยกนาคราช และภูริทัตตนาคราช เปน  
ศีลอุปบารมี ในภพท่ีเราเปนสังขปาลบัณฑิต เปนศีลปรมัตถบารมี 
ในภพที่เราเปนยุธัญชยกุมาร มหาโควินทพราหมณ คนเล้ียงชาง 
อโยฆรราชโอรส ภัลลาติ สุวรรณสาม มฆเทวะและเนมิราช บารมี  
เหลานี้เปนอุปบารมี ในภพท่ีเราเปนมโหสถผูเปนทรัพยของรัฐ  
กุลฑลตัณฑิละและนกกระทาบารมีเหลานี้เปนปญญาอุปบารมี ในภพ  
ท่ีเราเปนวิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณมาตังคะ ผูเปนศิษยเกาของ  
อาจารยบารมีท้ัง ๒ คร้ังนี้ เปนปญญาบารมี ในภพที่เราเปนพระราชา 
ผูมีศีล มีความเพียร เปนผูกอใหเกดิสัตตุภัสตชาดก บารมีนี้แล 
เปนปญญาปรมัตถบารมี ในภพท่ีเราเปนพระราชาผูมีความเพียร 
บากบ่ัน เปนวริิยปรมัตถบารมี ในภพที่เราเปนพระยาวานรผูมีครุธรรม 
๕ ประการ เปนวิริยบารมี ในภพท่ีเราเปนธรรมปาลกุมาร เปน  
ขันติบารมี ในภพท่ีเราเปนธรรมิกเทพบุตร ทําสงครามกับอธรรมิก  
เทพบุตร เรียกวาขันติอุปบารมี ในภพที่เราเปนขันติวาทีดาบส  
แสวงหาพุทธภูมิดวยการบําเพ็ญขันติบารมี ไดทํากรรมท่ีทําไดยาก 
เปนอันมาก นี้เปนขันติปรมัตถบารมี ในภพท่ีเราเปนสสบัณฑิต  
นกคุม ซ่ึงประกาศคุณสัจจะ ยังไฟใหดับดวยสัจจะ นีเ้ปนสัจจบารมี  
ในภพที่เราเปนปลาอยูในน้ํา ไดทําสัจจะอยางสูงยังฝนใหตกใหญ  
นี้เปนสัจจบารมีของเรา ในภพที่เราเปนสุปารบัณฑิตผูเปนนักปราชญ 
ยังเรือใหขามสมุทรจนถึงฝง เปนกณัหทีปายนดาบส ระงับยาพษิ 
ไดดวยสัจจะ และเปนวานรขามกระแสแมน้ําคงคาไดดวยสัจจะ  
นี้เปนสัจจอุปบารมีของเรา ในภพที่เราเปนสุตโสมราชา รักษาสัจจะ  
อยางสูง ชวยปลอยกษัตริย ๑๐๑ นี้เปนสัจจปรมัตถบารมี อะไรท่ีจะ   
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เปนความพอใจไปกวาอธิษฐาน นี้เปนอธิษฐานบารมี ในภพท่ีเรา 
เปนมาตังฏิล และชางมาตังคะ นี้เปนอธิษฐานอุปบารมี ในภพ  
ท่ีเราเปนมูคผักขกุมาร เปนอธิษฐานปรมัตถบารมี ในภพที่เปน  
มหากัณหฤาษ ีและพระเจาโสธนะ และบารมีสองอยาง คือในภพ 
ท่ีเราเปนพระเจาพรหมทัตต และคัณฑติิณฑกะ ท่ีกลาวแลวเปน 
เมตตาบารมี ในภพท่ีเราเปนโสณนันทบัณฑิตผูทําความรัก บารมี 
เหลานั้นเปนเมตตาอุปบารมี เมตตาบารมีในภพที่เราเปนพระเจา 
เอกราช เปนบารมีไมมีของผูอ่ืนเหมือน นี้เปนเมตตาปรมัตถบารมี  
ในภพที่เราเปนนกแขกเตาสองคร้ัง เปนอุเบกขาบารมี ในภพท่ีเรา  
เปนโลมหังสบัณฑิต เปนอุเบกขาปรมัตถบารมี บารมีของเรา ๑๐  
ประการนี้ เปนสวนแหงโพธิญาณอันเลิศ บารมียิ่งกวา ๑๐ ไมมี  
หยอนกวา ๑๐ ก็ไมมี เราบําเพ็ญบารมีทุกอยางไมยิ่งไมหยอน เปน  
บารมี ๑๐ ประการฉะนี้แล.  
จบสโมธานกถา 
จบจริยาปฎก  
----------------  


