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                                       พระสุตตันตปฎก 
 
                      ขุททกนิกาย  อปทาน๑ 

 
                                        เลมท่ี  ๙  
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองคนั้น 

 
                 ภทัทาลิวรรคท่ี  ๔๒ 
 
                                  ๓. เถราปทาน 
 
      ภัททาลิเถราปทานที่  ๑ (๔๑๑) 
 
             วาดวยผลแหงการมุงมณฑปดวยดอกรัง 
 
                 [๑]  พระสมัมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
        สุเมธะ  ผูเลิศ  ประกอบดวยพระกรุณา  เปนมนุี 
        ปรารถนาความวิเวก  เลิศในโลกไดเสด็จเขาไปยัง 
        ปาหมิพานต 
                ครัน้แลว  พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจาผูนํา 
        โลก  พระเสริฐกวาบุรุษ  ไดประทับน่ังขัดสมาธิ 
        พระพทุธเจาผูนําโลก  พระนามวาสุเมธะผูสูงสุด 
        กวาบรุษุ  พระองคประทับนั่งขดัสมาธิอยู  ๗  คืน 
        ๗  วัน 
                เราถือหาบเขาไปกลางปา   ณ  ที่นั้นเราได 



        เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูขามโอฆะไดแลว 
        ไมมีอาสวะ 
 
๑. บาลีเลมท่ี ๓๓  
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                      ครั้งน้ัน      เราจับไมกวาด   กวาดอาศรม 
        ปกไมสีอ่ันทําเปนมณฑป 
                      เราเอาดอกรังมานุงมณฑป  เราเปนผูมีจิต 
         เลื่อมใส  โสมนัส    ไดถวายบังคมพระผูนําโลกแลว 
                      พระสมัมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ  
        ที่ชนท้ังหลายกลาวกันวา  มีพระปญญาดังแผนดิน 
        มีพระปญญาดี  ประทับน่ัง ณ ทามกลางพระภิกษ ุ
        สงฆไดตรัสพระคาถาเหลาน้ี 
                      เทวดาท้ังปวงทราบวาพระพุทธเจาจะ 
        เปลงวาจา   จึงพากนัมาประชุมดวยคิดวา พระพุทธ 
        เจาผูประเสริฐสุด  มพีระจักษุ   จะทรงแสดงพระ 
        ธรรมเทศนาโดยไมตองสงสัย 
                      พระสมัพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ   ผูสม- 
        ควรรบัเครื่องบูชา ประทับนั่งในหมูเทวดา  ไดตรัส 
        พระคาถาดังตอไปน้ี 
                      ผูใดทรงมณฑป   มีดอกรังเปนเครื่องมุง 
        แกเราตลอด  ๗  วัน   เราพยากรณผูนั้น   ทานทั้ง 
        หลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้น  เกิดเปนเทวดาหรือมนุษย    จกัเปน 
        ผูมีผิวพรรณเหมือนทองคํา      จักมีโภคทรัพย 
        ลนเหลือ   บริโภคกาม 
                     ชางมาตังคะ ๖ หมื่นเชือกประดับดวย 
        เครื่องอาภรณทุกชนิด   รัดปะคน   และพานหนา  
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            พานหลังลวนทองกอปรดวยเครื่องประดับศีรษะ 
            และขายทอง  
                    มีนายหัตถาจารยผูมีมือถือหอกซัดและขอ 
            ขึ้นขีป่ระจํา   จกัมาสูที่บํารุงผูนั้นทั้งเวลาเย็นเวลา 
            เชา 
                    ผูนี้จักเปนผูอันชางเหลาน้ันแวดลอมแลว 
            รื่นรมยอยู  สินธพอาชาไนยโดยกําเนิด  ๖  หมื่นมา 
            ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยางเปนพาหนะ 
            วองไว มีอัศวาจารยผูสวมเกราะถือธนูขึ้นขี่ประจํา 
            จักแวดลอมอยูเปนนิตย    นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                    รถ ๖ หมื่นคันประดับดวยสรรพาลังการ 
            หุมดวยหนังเสือเหลืองบาง ดวยหนังเสือโครงบาง 
            มีธงปกหนารถ     มีคนขับถือธนูสวมเกราะขึ้น 
            ประจํา    จักแวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย   นี้เปนผล 
            แหงพุทธบูชา 
                    บาน ๖ หมื่นบริบูรณดวยเครื่องใชทุกสิ่ง 
            มีทรพัยและขาวเปลือกลนเหลือ      บริบรูณดีทุก 
            ประการ    จักมีปรากฏอยูทุกเมื่อ   นี้เปนผลแหง 
            พุทธบูชา 
                    เสนาส่ีเหลา คือ  กองชาง  กองมา  กอง 
            รถ  กองราบ  จักแวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย    นี้เปน 
            ผลแหงพุทธบูชา  
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                                               ใน  ๑๘,๐๐๐ กัป   ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทว-  
                โลก      จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง 
                 และจักเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง  จกัได 
                 เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับ 
                ไมถวน  
                                           ในกัปท่ี  ๓๐,๐๐๐  แตกัปนี้   พระศาสดามี  
                พระนามชื่อวาโคดม      ซึ่งสมภพในวงศพระเจา 
                โอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
                                             ขาพระองคเปนทายาทในธรรมของพระ- 
                องคทาน  เปนโอรสอันธรรมนิรมิตแลว  กําหนด  
                รูอาสวะท้ังปวงแลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู 
                                             ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐(แตกัปนี้)  ขาพระองค  
                ไดเห็นพระศาสดาผูนําโลก ในระหวางน้ี  ขาพระ- 
                องคไดแสวงหาอมฤตบท 
                                          การท่ีขาพระองครูศาสนธรรมน้ี  เปนลาภ 
                ของขาพระองค   ขาพระองคไดดีแลว  วิชชา ๓ 
                  ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ  พระพทุธศาสนา 
                ขาพระองคทําเสร็จแลว 
                                          ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย    ขา 
                   พระองคขอนอบนอมแดพระองค  ขาแตพระองค  
                   ผูสูงสุดกวาบุรุษ       ขาพระองคขอนอบนอมแด 
                   พระองค   ขาพระองคไดบรรลุอมฤตบท    เพราะ 
                 กลาวสดุดีพระพุทธญาณ  
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                              ขาพระองคเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ จะเปน 
                  เทวดาหรือมนุษย     ยอมเปนผูมีความสุขในทุก 
                  สถาน     นี้เปนผลในการทท่ีขาพระองค กลาวสดุดี 
                  พระพุทธญาณ           
                              นี้เปนการเกิดครั้งหลังของขาพระองค 
                   ภพสุดทายกําลังเปนไปอยู    ขาพระองคตัดกิเลส 
                   เครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว  เปนผูไมมีอาสวะ 
                   อยู 
                                ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว   ถอน 
                   ภพข้ึนไดทั้งหมดแลว   ตัดกิเลสเครื่องผูก  ดังชาง 
                   ตัดเชือกแลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู     
                              การท่ีขาพระองคไดมาในสํานักของพระ- 
                   พุทธเจาของขาพระองคนี้   เปนการมาดีแลวหนอ  
                   วิชชา ๓ พระองคบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา  ขาพระองคไดทําเสร็จแลว 
                            คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔ 
                   วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคไดทําใหแจง 
                   แลว  คําสอนของพระพุทธเจา   ขาพระองคไดทํา 
                   เสร็จแลว   ดงัน้ี. 
                   ทราบวา  ทานพระภัททาลิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบภัททาลิเถราปทาน  
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         เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๒  (๔๑๒) 
 
วาดวยแหงการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจา 
 
                 [๒]   ขาพระองคไดสรางอาศรม    ซึ่งมี   
        ทรายสีขาวสะอาดเกลื่อนกลนใกลแมน้ําจันทภาคา         
        และไดสรางบรรณศาลาไว    แมน้ําจันทภาคานั้น 
        เปนแมน้ําท่ีมีฝงลาด มีทานํ้าราบเรียบ  นารืน่รมย 
        สมบูรณดวยปลาและเตา   อันจระเขเสพอาศัย 
               หม ี  นกยูง   เสือเหลือง    นกการะเวก 
        และนกสาริกา   ร่ํารองอยูทุกเวลา   ชวยทําอาศร  
        ของขาพระองคใหงดงาม                                                                    
               นกดุเหวาเสียงหวาน      และหงสมีเสียง 
        เสนาะรองอยูใกลอาศรมน้ัน    ชวยทําอาศรมของ 
        ขาพระองคใหงดงาม 
               ราชสีห   เสือโครง  หมู  นกยาง  หมาปา 
        และหมาใน     บันลอืเสียงอยูที่ชองเขา    ชวยทํา 
        อาศรมของขาพระองคใหงดงาม 
               เน้ือทราย  กวาง หมาจิ้งจอก สุกร มมีาก 
        บันลือเสียงอยูที่ชองเขา     ชวยทําอาศรมของขา- 
        พระองคใหงดงาม 
               ตนราชพฤกษ  ตนจําปา  ไมแคฝอย  ไม 
        ยางทราย ไมอุโลก   และตนอโศก  ชวยทําอาศรม 
        ของขาพระองคใหงดงาม  
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                    ตนปรู  ตนคัดเคา   ตนตีนเปด  เถาตําลึง 
            ตนคนทีสอ ไมกรรณิการ  ออกดอกอยูใกลอาศรม 
            ของขาพระองค   ไมกากะทิง  ตนรัง  และตนสน 
            บัวขาว ดอกบานสะพรั่ง  ใกลอาศรมน่ัน   กลิ่น 
            หอมฟุงไป       ชวยทําอาศรมของขาพระองคให 
            งดงาม  
                    และที่ใกลอาศรมน้ัน  มีไมโพธิ์ ไมประดู 
            ไมสะทอน   ตนรัง   และไมประยงค    ดอกบาน 
            สะพรั่ง   ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม 
                    ตนมะมวง  ตนหวา    ตนหมากหอมควาย 
            ตนกระทุม  ตนรงัท่ีงดงาม  มกีลิ่นหอมฟุงขจรไป 
            ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม 
                    ตนอโศก  ไมมะขวิด และตนภคิมิมาลา 
            ดอกบานสะพรั่ง   มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป  ยอมทํา 
            อาศรมของขาพระองคไหงดงาม 
                    ตนกระทุม    ตนกลวย  ถ่ัวฤาษี   และตน 
            มะกล่ําดํา   มีผลอยูเปนนิตย      ชวยทําอาศรมของ 
            ขาพระองค ใหงดงาม 
                    ตนสมอไทย  มะขามปอม  มะมวง  หวา 
            สมอพิเภก   กระเบา ไมรกฟา  มะตูม   ผลติผลอยู 
            ใกลอาศรมของขาพระองค  ในท่ีไมไกลอาศรม 
            มีสระโบกขรณ ี     มีทานํ้าราบเรียบนารื่นรมยใจ             . 
            ดารดาษไปดวยบัวขม   กอปทุมและกออบุล กอ  
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            ปทุมกอหนึ่งกําลังดอกตูม     กออื่น ๆ มีดอกบาน 
            บางก็มีใบและกลบีหลุดลง     บานอยูใกลอาศรม 
            ของขาพระองค 
                    ปลาสลาด ปลากระบอก  ปลาสวาย ปลา   
            เคาและปลาตะเพียน    วายอยูในนํ้าใส    ชวยทํา 
            อาศรมของขาพระองคใหงดงาม     มะมวงหอมท่ี 
            นาดู กับตนเกดท่ีขึ้นอยูริมฝง มีกลิ่นหอมฟุงขจร 
            ไป    ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม 
                    น้ําหวานที่ไหลออกจากเหงา    รสหวาน 
            ปานดังนํ้าผ้ึง      นมสดและเนยใสมีกลิ่นหอมฟุง 
            ขจรไป  ยอมทําใหอาศรมของขาพระองคใหงดงาม 
                    ใกลอาศรมน้ัน     มีกองทรายท่ีสวยงาม 
            อันน้าํเสพแลวเกล่ือนไป   ดอกไมหลน   ดอกไม 
            บาน  สีขาว ๆ    ชวยทําอาศรมของขาพระองคให 
            งดงาม 
                    ฤาษีทั้งหลายสวนชฎา   มหีาบเต็ม   นุง 
            หนังสัตวทั้งเล็บ  ทรงผาเปลือกไมกรอง   ยอมยัง 
             อาศรมของขาพระองคใหงดงาม 
                    ฤาษีทั้งหลายทอดตาดูประมาณชั่วแอก  
             มีปญญา  มีความประพฤติสงบ   ไมยินดีในความ 
             กําหนัดในกาม  อยูในอาศรมของขาพระองค  
                    ฤาษีทั้งหลายผูมีขนรักแรและเล็บงอกยาว 
             ฟนเขลอะ มีธุลีบนศีรษะ  ทรงธุลีละอองและของ  
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            เปรอะเปอน      ลวนอยูในอาศรมของขาพระองค 
            ฤาษีเหลาน้ันถึงท่ีสุดแหงอภิญญาเหาะเหินเดิน 
            อากาศได  เมื่อเหาะขึ้นสูทองฟา ยอมพาใหอาศรม 
            ของขาพระองคงดงาม  
                    ครั้งน้ัน        ขาพระองคอันศิษยเหลาน้ัน  
            แวดลอมอยูในปา      เปนผูเพียบพรอมดวยความ 
            ยินดีในฌาน   ไมรูกลางวันกลางคืน  ก็สมัยนั้น 
            พระผูมีพระภาคมหามุน ี     พระนามวาอัตถทัสสี 
            เปนนายกของโลก    เสด็จอุบติัขึ้น   ยังความมืดให 
            พินาศไป 
                    ครั้งน้ัน    ศษิยคนหน่ึงไดยังสํานักของ 
             ขาพระองค       เขประสงค  จะเรียนลักษณะช่ือวา 
             ฉฬังคะ  ในคัมภรีพระเวท 
                    พระพุทธเจาพระนามวาอัถทัสสี   ผูเปน 
             มหามุนี   ทรงอบุติัขึ้นในโลก      เมื่อทรงประกาศ  
             สัจจะ ๔  ทรงแสดงอมตบท  ขาพระองคเปนผูยินดี  
             ราเรงิบันเทิงจิต     มีหมวดธรรมอยางอ่ืนเปนที่มา 
             นอน  ออกจากอาศรมแลว  พูดดังน้ีวา 
                    พระพุทธเจาผูมีพระลักษณะอันประเสริฐ 
             ๓๒ ประการ  เกดิอุบัติขึ้นแลวในโลก  มาเถอะ 
             ทานท้ังหลาย     เราทุกคนจักไปยังสํานักของพระ 
             สัมมาสัมพุทธเจา  
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                    ศิษยเหลาน้ันดูปฏิบัติตามคําส่ังสอนถึง 
            ที่สุดในสัจธรรม     แสวงหาประโยชนอยางเย่ียม       
            ไดรบัปากวาดีแลว 
                    ในกาลน้ัน   พวกเขาผูสวมชฎา มหีาบเต็ม 
            นุงหนังสัตวพรอมท้ังเล็บ เสาะหาประโยชนอยาง 
            เย่ียม  ไดออกจากปาไป  
                    สมัยน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระยศ 
            ใหญ   พระนามวาอัตถทัสสี     เมื่อทรงประกาศ 
            สัจจะ ๔  ไดทรงแสดงอมตบท 
                    ขาพระองคถือเศวตฉัตรกั้นถวายแดพระ 
            พุทธเจาผูประเสริฐ   ขาพระองคครั้นกั้นถวายวัน 
            หน่ึงแลวไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
                    ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี 
            ผูเชษฐะของโลก  ประเสริฐกวานรชน ประทับนั่ง 
            ในทามกลางพระภิกษุสงฆแลว  ไดตรัสพระคาถา 
            เหลาน้ีวา 
                    ผูใดมีจิตเลื่อมใส  ไดกั้นเศวตฉัตรใหเรา 
            ดวยมือท้ังสอของตน  เราจักพยากรณผูนั้น    ทาน 
            ทั้งหลายจงฟงเรากลาว 
                    เมื่อผูนี้เกิดในเทวดาหรือมนุษย   ชนทั้ง  
            หลายจักคอยกั้นเศวตฉัตรใหทุกเมื่อ     นี้เปนผล 
            แหงการกั้นฉัตรถวาย  
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                      ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก ๗๗  กัป   จัก 
            ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ ครั้ง    จักเสวย 
            ทิพยสมบัติในเทวโลก ๗๗ ครั้ง จักไดเปนพระเจา 
            ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับไมถวน  ใน 
            ๑๘๐๐ กัป พระพทุธเจาพระนามวา โคดม  ศากย- 
            บุตร จักเสด็จอุบัติ   กําจัดความมืดมนธนการให 
            พินาศ  
                     เขาจักเปนทายาทในธรรมของพระพุทธ-      
            เจาพระองคนั้น         เปนโอรสในธรรมนิรมิตแลว 
            จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวง   แลวเปนผูไมมีอาสวะ 
            ปรินพิพาน 
                     ในระหวางกาล  นับต้ังแตขาพระองคได 
            ทํากรรม คือ ไดกัน้เศวตฉัตรถวายแดพระพุทธเจา 
            มา  ขาพระองคไมรูจักเศวตฉัตรท่ีไมถูกกั้น  
                     ชาตินี้เปนชาติหลังสุดของขาพระองค  
            ภพสุดทายกําลังเปนไปอยู 
                     ทุกวันนี้   เหนือศีรษะของขาพระองคได 
            มีการก้ันเศวตฉัตร  ซึ่งเปนไปตลอดกาลเปนนิตย  
            โดยขาพระองคไดทํากรรมไวดีแลว แดพระพุทธ- 
            เจาพระนามวาอัตถทัสสี   ผูคงท่ี   ขาพระองคเปน 
            ผูสิ้นอาสวะท้ังปวงแลว  บัดน้ีภพใหมมิไดมี   ขา 
            พระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว       ถอนภพขึ้นได  
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                  ทั้งหมดแลว   ตัดกิเลสเครื่องผูก  ดังชางตัดเชือก  
                  แลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู    
                         การท่ีขาพระองคไมมาในสํานักของพระ- 
                  พุทธเจาของขาพระองคนี้       เปนการมาดีแลว, 
                  วชิชา ๓ ขาพระองคบรรลแุลวโดยลําดับ คําสอน 
                  ของพระพุทธเจา  ขาพระองคไดทําสําเร็จแลว  
                          คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔ 
                  วโิมกข   ๘  และอภิญญา ๖  ขาพระองคทําใหแจง        
                  แลว    คําสอนของพระพุทธเจา    ขาพระองคได 
                  กระทําเสร็จแลว   ดังน้ี 
            ทราบวา     ทานพระเอกฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะนีแ้ล                                   
                               จบเอกฉัตตติยเถราปทาน  
 

                 ติณสูลกฉาทนิยเถรปทานที่ ๓ (๔๑๓) 
 
           วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิซอนเปนพุทธบูชา         
 
                           [๓]  ครั้งน้ัน      เราไดพิจารณาถึงความ 
              เกิด ความแก และความตาย  ผูเดียว ไดออกบวช  
              เปนบรรพชิต 
 
                          เราเท่ียวไปโดยลําพัง ไดไปถึงฝงแมน้ํา 
              คงคา     ไดเห็นพ้ืนแผนดินที่ฝงแมน้ําคงคาน้ัน  



              เรียบราบ   สม่ําเสมอ  
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                    จึงไดสรางอาศรมขึ้นที่ฝงแมน้ําคงคาน้ัน 
            อยูในอาศรมของเรา  ที่จงกรม ซึ่งประกอบดวย 
            หมูนกนานาชนิด  เราไดทําไวอยางสวยงาม 
                    สัตวทั้งหลายอยูใกลเรา      และสงเสยีง 
            รื่นรมย     เรารื่นรมยอยูกับสตัวเหลาน้ันอยูใน 
            อาศรม  
                    ที่ใกลอาศรมของเรามีมฤคราชส่ีเทาออก  
            จากที่อยูแลว มันคํารามเหมือนอสนีบาต 
                    ก็เมื่อมฤคราชคําราม เราเกิดความราเริง  
            เราคนหามฤคราชอยู ไดเห็นพระพุทธเจาผูนําโลก 
                    ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูนําช้ันเลิศของ 
            โลกพระนามวาติสสะ  ผูประเสริฐกวาเทวดาแลว 
            เปนผูราเริง    มีจติบันเทิง    เอาดอกกากะทิงบูชา 
            พระองค  
                    ไดชมเชยพระผูนําโลก       ผูเดนเหมือน 
             พระอาทิตย   บานเหมือนดอกไมพญารัง  รุงโรจน  
             เหมอืนดาวประกายพฤกษวา 
                    พระองคผูสัพพัญู  ทําใหพระองคพรอม 
             ทั้งเทพยดาใหสวาง     ดวยพระญาณของพระองค  
             บุคคลทําใหพระองคโปรดปรานแลว  ยอมพนจาก  
             ชาติได                     
                    เพราะไมไดเฝาพระสัพพัญูพุทธเจา 
             ผูเหน็ธรรมทั้งปวง     สัตวทัง้หลายท่ีถูกราคะและ 
             โทสะทับถม  จึงพากันตกนรกอเวจี  
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                    เพราะอาศัยการไดเขาเฝาพระองคผูสัพ- 
            พัญูนายกของโลก สัตวทั้งปวงจึงหลุดพนจากภพ 
            ยอมถูกตองอมตบท  
                    เมื่อใด    พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษ ุ
            เปลงรัศมี   อบุัติขึน้    เมื่อนั้น     พระองคทรงเผา 
            กิเลสแลว    ทรงแสดงแสงสวาง 
                    เราไดกลาวสดุดีพระสัมพุทธเจาพระนาม 
            วาติสสะ  ผูเปนนายกชั้นเลิศของโลกแลว  เปน 
            ผูราเริงมีจิตบันเทิง เอาดอกมะลิซอนบูชาพระองค  
                    พระพุทธเจาพระนามวาติสสะผูนําชั้น  
            เลิศของโลกทรงทราบความดําริของเรา  ประทับ 
            นั่งบนอาสนะของพระองคแลว   ไดตรัสพระคาถา 
             เหลาน้ีวา 
                     ผูใดเปนผูเลื่อมใส   ไดเอาดอกไมบังเรา 
             ดวยมือของตน    เราจักพยากรณผูนั้น     ทานท้ัง  
             หลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้นจักเสวยทิพยสมบัติในเทวโลก ๒๕ 
             ครั้ง  จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ ครัง้  จักได 
             เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับ 
             มิได     ผลแหงกรรมนั้นเปนผลแหงการบชูาดวย 
             ดอกไม 
                     ก็บุรษุท่ีไดเอาดอกไมบังเราท้ังเย็นและ 
             เชา เปนผูประกอบดวยบุญกรรม จักปรากฏตอไป 
             ขางหนา  
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                    เขาปรารถนาส่ิงใด ๆ สิ่งน้ัน ๆ จักปรากฏ 
            ตามความในประสงค     เขาทําความดําริชอบให 
            บริบรูณแลว  จักเปนผูไมมีอาสวะ  ปรินิพพาน 
                    เขาเผากิเลส  มีสติสัมปชญัญะ     นั่งบน 
            อาสนะเดียว  บรรลุอรหัตได  
                    เราเมื่อเดินยืน นั่ง หรือนอน ยอมระลกึ 
            ถึงพระพุทธเจา  ผูประเสริฐสุด  อยูทุกขณะ 
                    ความพรองในปจจัยน้ัน ๆ   คือ   จีวร 
            บณิฑบาต ที่นอน ที่นั่ง  และคิลานปจจัย มิไดมี 
            แกเรา   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                    บัดน้ี    เราบรรลุอมตบท   อันสงบระงับ 
            เปนธรรมยอดเย่ียม    กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว 
            เปนผูไมมีอาสวะอยู 
                    ในกัปท่ี ๙๒   แตกัปนี้   เราไดบูชาพระ- 
            พุทธเจาอันใด    ดวยการบูชาน้ัน    เราจึงไมรูจัก  
            ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบชูา 
                    เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพขึ้นได 
            ทั้งหมดแลว    ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือก  
             แลว   เปนผูไมม ี อาสวะอยู 
                    การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของ 
             เรานี้    เปนการมาดีแลวหนอ    วิชชา ๓   เราได 
             บรรลุแลวโดยลําดับ       คําสอนของพระพุทธเจา 
             เราไดทําเสร็จแลว  
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                          คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔ 
                วิโมกข ๘  และอภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว 
                คําสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา   ทานพระติณสูลกฉาทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล  
                             จบติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน 
 
    ๔๑๑. - ๔๑๓.อรรถกถาภัททาลิวรรคท่ี ๔๒ 
 
            อุปทานท่ี ๑  อปทานท่ี ๒  และอุปทานท่ี ๓  ในวรรคที่ ๔๒  มีเนื้อ 
ความพอจะกําหนดรูไดโดยงาย   คามลําดับ แหงนัยนั่นแล. 
                           จบอรรถกถาภัตทาลิวรรคที่ ๔๒                                                       
  
          มธุมังสทายกเถรปทานท่ี ๔ (๔๑๔) 
 
                            [๔]  เราเปนคนฆาหมูอยูในนครพันธุมดี 
                เราเลือกเอาเนื้อดี  ๆ มาเทลงแชน้ําผ้ึง     เราไดไป 
                สูที่ประชุมสงฆ      ถือเอาบาตรมาใบหนึ่ง   เอาเน้ือ 
                ใสบาตรนั้นใหเต็มแลวไดถวายแกพระภิกษุสงฆ   
                          ครั้งน้ัน     เราไดถวายแกพระสงฆเถระ 
                ดวยคิดวา  เพราะเอาเนื้อใสบาตรใหเต็มน้ี เราจัก                  
                ไดสุขอันไพบูลย  
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                             เราไดเสวยสมบัติทั้งสองแลว    อันกุศล 
                  มลูตักเตือนแลว  เมื่อเราดํารงชีพอยูในภพสุดทาย 
                  จกัเผากิเลสท้ังหลายได 
                             เรายังจิตใหเลื่อมใสในทานน้ันแลว   ได 
                ไปยังดาวดึงสพิภพ ณ ที่นั่น    เรากิน  ด่ืม   ไดสุข 
                อยางไพบูลย 
                            ที่มณฑป  หรือโคนไม   เรานึกถึงบุรพ- 
                กรรมเสมอ หาฝน คือ ขาวและนํ้า ยอมตกลงมา 
                เพ่ือเราในครั้งน้ัน  
                             ชาตินี้เปนครั้งสุดทายของเรา ภพหลัง  
                 กาํลังเปนไป   ถึงในภพนี้  ขาวและน้ํา  ก็ตกลงมา 
                 เพ่ือเราตลอดกาลทุกเมื่อ 
                             เพราะมธุทานน่ันแหละ  เราทองเท่ียวไป 
                 ในภพ   กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว    เปนผูไมม ี 
                 อาสวะอยู 
                             ในกัปท่ี ๙๑   แตกปัน้ี   เราไดใหทานใด 
                 ดวยทานน้ัน       เราไมรูจกัทุคติเลยน้ีเปนผลแหง 
                 มธุทาน 
                            เราเผากิเลสแลว . . . คําสอนของพระ- 
                 พุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระมธุนังสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะนีแ้ล  ฯ 
                             จบทธมุังสทายกเถราปทาน.   
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    ๔๑๔.  อรรถกถามธุมังสทายกเถราปทาน 
 
          พึงทราบเรื่องราวในอุปทานท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :- 
          อุปทานของทานพระมธุมังสทายกเถระ        มีคําเริ่มตนวา  นคเร 
พนฺธุมติยา  ดังน้ี.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา สกูริโก   ไดแก   ขายเนื้อสุกรเลี้ยงชีวิต   
บทวา  อุกฺโกฏก  รนฺธยิตฺวา    ความวา   เราตมเน้ือไตและเนื้อปอดแลว    แช 
ใสลงในเนื้อท่ีผสมนํ้าผ้ึง  อธิบายวา  เอาเน้ือน้ันบรรจุจนเต็มบาตรแลว  ถวาย 
แดภิกษุสงฆ     ดวยบุญกรรรมน้ัน ในพุทธุปบาทกาลน้ี      บวชแลวจึงไดบรรล ุ
พระอรหัตแล. 
                         จบอรรถกถามธุมังสทายกเถราปทาน 
 
                 นาคปลลวกเถราปทานท่ี ๕ (๔๑๕) 
 
     วาดวยผลแหงการบูชาดวยกิ่งไมกากะทิง 
 
                               [๕]  เราอาศัยอยูในสวนหลวงในพระ- 
                 นครพันธุมดี   พระพุทธเจาผูนําโลก   ไดประทับ 
                 อยูใกลอาศรมของเรา 
                              เราถือเอากิ่งไมกากะทิงไปปกไวขางหนา 
                 พระพุทธเจา      เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัสไดถวาย 
                 อภิวาทพระสุคตเจา 
                                ในกปัท่ี  8   แตกปัน้ีเราไดเอาก่ิงไมบูชา 
                 ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
                 แหงพุทธบูชา  
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                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . คําสอน 
                        ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา     ทานพระนาคปลลวกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.                                                 
                                      จบนาคปลลวกเถราปทาน.  
                       

                          เอกทปียเถราปทานที่ ๖    (๔๑๖)  

 
                        วาดวยการตามประทีปเปนพุทธบูชา 
 
                                 [๖]  เมื่อพระสุคตเจาผูนําโลกพระนาม 
                        วาสิทธัตถะ  ปรินิพพานแลว ชนท้ังปวงท้ังเทวดา 
                        และมนุษย   ตางก็บูชาพระองคผูสูงสุดกวาสัตว 
                                และเมื่อเขาชวยกนัยกพระผูนําโลก  พระ 
                        นามวาสิทธัตถะ ขึ้นบนเชิงตะกอน  ชนท้ังหลาย 
                        พากันบูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกําลัง 
                                เราไดตามประทีปไวไมไกลเชิงตะกอน 
                        ประทีปของเราลุกโพรงจนพระอาทิตยขึ้น 
                                เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวน้ัน        และ 
                        เพราะความต้ังใจชอบ  เราละรางมนุษยแลว  ได 
                        ไปสูดาวดึงสพิภพ 
                                เขายอมทราบกันวา   วมิานอนับุญกรรม 
                        ไดทําไวเปนอยางดี   เพ่ือเราในดาวดึงสพิภพน้ัน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 20 

            ชื่อวาเอกทีปะ     ประทีปแสนดวงสองสวางอยูใน 
            วมิานของเรา  
                    รางกายของเรารุงเรืองอยูทุกเมื่อ  เหมอืน 
            พระอาทิตยที่กําลังอุทัยฉะนี้   สรีระของเรามีแสง 
            สวางดวยรัศมีในกาลทุกเมื่อ   
                    เรามองเห็นไดตลอด ดวยจักษุ  ทะลุฝา 
            กําแพง  ภูเขา  โดยรอบรอยโยชน  
                    รื่นรมยอยูในเทวโลก ๗๗ ครั้ง     เสวย 
            รัชสมบัติในเทวโลก  ๓๑  ครั้ง  ไดเปนพระเจาจักร- 
            พรรดิราช  ๒๘ ครั้ง   เปนพระเจาประเทศราชอัน 
            ไพบลูยโดยคณนานับมิได  เราจุติจากเทวโลกแลว 
            เกิดในครรภของมารดา     นยันตาของเราผูแมจะ 
            อยูในครรภ  ของมารดา   ก็ไมวินาศ 
                    เรามีอายุ ๔ ขวบแตกําเนิดก็ไดออกบวช 
            เปนบรรพชิต  ไดบรรลุพระอรหัตแตยังไมทันได  
            ถึงก่ึงเดือน       เราชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์แลว 
            ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว    ตัดกิเลสท้ังปวงขาด 
            แลว  นี้เปนผลแหงประทีปดวงเดียว 
            นอกฝา นอกกําแพง และถึงภูเขาท้ังส้ิน 
            เราก็เห็นทะลุไปได     นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวง 
            เดียว 
                   สําหรับเรา   ภูมิภาคที่ขรขุระ   ยอมเปน 
            ที่ราบเรียบ  ความมืดยอมไมปรากฏมี  เราไมเห็น 
            ความมืด  นี้ก็เปนแหงประทีปดวงเดียว  
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                             ในกัปท่ี  ๙๔   แตกปัน้ี  เราไดถวายประ- 
                    ทีปใด   ดวยการถวายประทีปนั้น  เราไมรูจักทุคติ 
                    เลย นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว            
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน  
                    ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี 
            ทราบวา  ทานพระเอกปยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                       จบเอกทีปยเถราปทาน 
 

                           อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๔๑๗) 
                               วาดวยการถวายดอกไมหนึ่งพก 
                               [๗]  ในกาลน้ัน   เราเปนชางดอกไมอยู 
                    ในพระนครพันธุมดี       เราเอาดอกไมหอเต็มพก 
                    แลวไดไปยังตลาด 
                              สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคเจาผูนายกของ 
                    โลก    อันภิกษุสงฆหอมลอมแลว    เสด็จออกไป 
                    ดวยอานุภาพใหญ 
                              เราไดเห็นพระวิปสสนา สัมพุทธเจาผูสอง 
                    โลกใหโพรงท่ัว ยังโลกใหขามพน  จึงหยิบดอกไม 
                    ออกจาก   บชูาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
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                              ในกัปท่ี ๙๑       แตกัปน้ี   เราไดบูชาพระ- 
                  พุทธเจาประเสริฐสุด  ดวยพุทธบูชาน้ัน    เราไม 
                  รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน  
                  ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระอุจฉังคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                    จบอุจฉังคปุปผิยเถราปทาน 
 
               ยาคุทายกเถราปทานท่ี ๘ [๔๑๘] 
 
                 วาดวยผลแหงการถวายขาวยาคู  
 
                               [๘]  ครั้งน้ัน    เราไดพาแขกมาบาน 
                   เห็นแมน้ําท่ีเต็มฝง   จึงเขาไปสูสังฆาราม   ภิกษ ุ
                   ทั้งหลายเปนผูอยูปาเปนวัตร  รักษาธุดงค ยินดี 
                   ในณาน   มีจวีรเศราหมอง    ชอบสงัด    เปนนัก 
                    ปราชญ  ทานกําลังอยูในสังฆาราม 
                            ทานเหลาน้ันผูหลุดพนดีแลว เปนผูคงท่ี 
                   ไดตัดคติเสียแลว    ในเวลาท่ีแมน้ําท่ีกั้นดวยนํ้า 
                   ทานไปบิณฑบาตไมได   เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส 
                   เกิดปติปราโมทย ประนมกรอัญชลี ประคอง 
                   ขาวสาร ถวายยาคุทานแลว  
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                    เราเลื่อมใส      ถวายขาวยาคูที่เราตมดวย 
            มือท้ังสองตน   ปรารภแตเฉพาะกรรนของตัว 
            ไดไปดาวดึงสพิภพแลว 
                    วิมานที่สําเร็จดวยแกวมณี     ไดเกิดแก 
            เราในหมูไตรทศ       เราประกอบดวยหมูเทพนารี 
            บันเทิงอยูในวิมานอันอุดม  
                    เราไดเปนจอมเทพยดาเสวยราชสมบติัใน 
            เทวโลก ๓๓ ครั้ง   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวย 
            ราชสมบัติใหญ ๓๐ ครั้ง   ไดเปนพระเจาประเทศ 
            ราชอนัไพบูลยโดยคณานับไดมิได เสวยยศ ใน  
            เทวโลกบาง  ในมนุษยโลกบาง 
                    เมื่อถึงภพท่ีสุด     เราไดออกบวชเปน 
            บรรพชิต  ไดละทิ้งสมบัติทุกอยาง  พรอมกับผม 
            ที่ถูกโกน  
                    เราพิจารณารางกายโดยความส้ินไปและ 
            ความเสื่อมไป  กไ็ดบรรลุพระอรหัตกอนใหสิกขา 
                    ทานอันประเสริฐเกิดแตเมื่อ  ซึ่งเราประ- 
        กอบดีแลว      ชื่อวาเปนอันใหดีแลว     เพราะขาว 
        ยาคูนั้นน่ันเอง  เราจงึไดบรรลุบทอันไมหว่ันไหว 
                    เราไมรูสึกวา    ความโศก   ความร่ําไร 
        ความปวยไข.   ความกระวนกระวาย    ความเดือด 
        รอนใจเกิดขึ้นเลย นี้เปนผลแหงการพวายขาวยาคู  
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                            เราไดถวายขาวยาคูแกสงฆในบญุเขตอัน 
                   ยอดเยี่ยม ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ เพราะ 
                   เราเปนผูถวายขาวยาคูดีหนอ คือ ความเปนผูไมมี                 
                   พยาธิ  ๑   ความเปนผูมีรปูสวย ๑  ความเปนผูได 
                   ตรัสรูธรรมไดเร็วพลัน ๑ ความเปนผูไดขาวและ 
                   น้ํา ๑ และอายุเปนที่ ๕   
                            ผูใดผูหน่ึง  เมื่อจะไหเกิดโสมนัส  ผูนั้น  
                   ควรถวายขาวยาคูในสงฆ บัณฑิตพึงถือเอาเฉพาะ 
                   ฐานะ ๕ ประการนี้ 
                            เราทํากจิท่ีควรทําทุกอยางแลว  เพิกถอน 
                   ภพท้ังหลายแลว อาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดน้ีภพ 
                  ใหมไมมีอีก 
                            เรานั้นจักเท่ียวไปนมัสการพระสัมพุทธเจา 
                   และพระธรรมอันดี    จากบานหน่ึงไปยังบานหน่ึง 
                   จากบุรีหน่ึงไปยังบุรีหน่ึง             
                            ในกัปท่ี  ๓๐,๐๐๐   เราไดถวายทานใดใน 
                   กาลนั้น     ดวยทานน้ันเราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
                   ผลแหงการถวายขาวยาคู              
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี 
           ทราบวา ทานพระยาคุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบยาคุทายกเถราปทาน  
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      ปตโถทนทายกเถราปทานท่ี ๙ (๔๑๙) 
 
   วาดวยผลแหงการถวายขาวสาลีหนึ่งแลง 
 
                          [๙]   เมือ่กอน, เราเปนคนชอบเที่ยวใน  
                ปาประกอบการงานในปาเสมอ เราถือเอาขาวสุก  
                แหงขาวสาลีแลงหนึ่ง   แลวไดไปทําการงาน 
                          ณ ที่นั้น  เราไดเห็นพระสยัมภูสัมพุท- 
                เจา  ผูไมพายแพอะไร ๆ  เสด็จออกจาปาเพ่ือ 
                บณิฑบาต 
                          ครั้นแลวเราไดยังจิตใหเลื่อมใส  เราประ 
                กอบในทางการงานของคนอื่น     และบญุของเรา 
                ก็ไมม ี  มีแตขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง  เราจัก 
                นมินตพระมุนใีหเสวย  เราหยิบขาวสุกแหงขาว 
                สาลีแหงหนึ่งถวายแดพระสยัมภู   เมือ่เราเพงดูอยู 
                พระมหามุนีทรงเสวย 
                          เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวน้ัน    และ 
                เพราะความต้ังเจตนาไว  เราละรางมนุษยแลวก็ไป 
                สูดาวดึงสพิภพ 
                          เราไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบติั ใน 
                เทวโลก  ๓๒ ครั้ง เปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๓ 
                ครัง้  ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย   โดย 
                คณนานับมิได  เราเปนผูถึงความสุข มียศ นี้เปน 
                ผลของขาวสุกแหงขาวแลงหนึ่ง  
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                               เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ 
                     ไดทรัพยนับไมถวน  ความบกพรองในโภคทรัพย 
                     มิไดมีแกเราเลยน้ีเปนผลของขาวสุกแหงขาวสาร 
                     แลงหน่ึง  
                               โภคสมบัติเปรียบดวยกระแสน้ําเกิดขึ้น 
                     แกเรา   เราไมสามารถจะนับได    นี้ก็เปนผลของ 
                     ขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง 
                               เพราะมีผูเชื้อเชิญวา    เชิญเค้ียวกินสิ่งน้ี 
                     เชิญบริโภคสิ่งน้ี  เชิญนอนบนที่นอนน้ี    ฉะนั้น 
                    เราจึงเปนคนมีความสุข     นี้ก็เปนผลของขาวสุก  
                    แหงขาวสารแลงหนึ่ง 
                               ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้  เราไดถวายทานใด 
                    ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี่ก็เปนผลของ 
                    ขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง 
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา   ทานพระปตโถทนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                         จบปตโถทนทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 27 

          มัญจทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๒๐) 
 
                   วาดวยผลแหงการทําเตียงถวาย 
 
                               [๑๐]  เมื่อพระพุทธเจาผูนําโลก  พระนาม   
                วาสิทธัตถะ ผูประกอบดวยพระกรุณา   ปรินิพพาน 
                แลว    เธอปาพจนมีความแพรหลาย    อนัเทวดา 
                และมนุษยสักการะแลว 
                              ในครัง้น้ัน    เราเปนคนจัณฑาล    ทําเกาอี้     
                และต่ัง   เลี้ยงชพีดวยการงานนั้น     เลี้ยงดูเด็ก ๆ 
                กด็วยการงานน้ัน 
                              เราเลื่อมใสแลว    ทาํเกาอี้ยาวเปนอยางดี 
                ดวยมือท้ังสองของตน       แลวไดเขาไปถวายแก 
                พระภิกษุสงฆดวยตนเอง 
                              ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวน้ัน         และดวย 
                ความต้ังเจตนานั้นไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป 
                ยังดาวดึงสพิภพ 
                              เราไปสูเทวโลก  บนัเทิงอยูในหมูไตรทศ 
                ทีน่อนมีราคามาก  ยอมเกดิตามความปรารถนา 
                              เราไดเปนจอมเทพเสวยรัชสมบติัในเทว- 
                โลก ๕๐ ครั้ง     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๐ 
                ครัง้  และไดเปนพระเจาประเทศราช  อนัไพบูลย 
                โดยคณนานับมไิด    เราเปนผูถึงความสุข      มียศ 
                นี้เปนผลแหงการถวายเตียงนอน  
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                                  เมื่อเราจุติจากเทวโลกมาสูภพมนุษย  
                        ที่นอนสวย ๆ   ควรแกคามาก  ยอมเกิดแกเราเอง 
                        นี้เปนการเกิดครั้งหลังของเรา    ภพสุดทายกําลัง 
                        เปนไป แมทุกวันนี้ ทีน่อนก็ปรากฏในเวลาที่จะ 
                        นอน                                                
                                  ในกปัท่ี ๙๔ แตกัปนี้เราไดถวายทานใด  
                        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
                        การถวายเตียง 
                                  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี 
            ทราบวา  ทานพระมัญจทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                                    จบมัญจทายกเถราปทาน 
 
                       อรรถกถาภัททาลิวรรคท่ี  ๔๒ 
 
            แมอปทานท่ี  ๕  ของพระนาคปลลวกเถระ  แมอปทานท่ี ๖ ของพระ 
เอกทีปยเถระ   แมอปทานท่ี ๗  ของพระอุจฉังคปุปผิยเถระ   แมอปทานท่ี๘ 
ของพระยาคุทายกเถระ    แมอปทานท่ี ๙   ของพระปตโถทนทายกเถระ   แม 
อปทานท่ี ๑๐ ของพระมัญจทายกเถระ   ทุกๆ อปทานท้ังหมด  มีเนื้อความพอ 
ที่นักศึกษาจะรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                            จบอรรถกถาภัตทาลิวรรคที่ ๔๒  
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                               รวมอปทานทีม่ีในวรรคนี้    คือ 

 
            ๑. ภทัทาลิเถราปทาน  ๒. เอกฉัตติยเถราปทาน   ๓.  ติณสูลฉาท- 
นิยเถราปทาน    ๔.   มธมุังสทายเถราปทาน     ๕.  นาคปลลวกเถราปทาน 
๖.  เอกทีปยเถราปทาน   ๗.   อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน  ๘.  ยาคุทายกเถรา 
ปทาน    ๙. ปตโถทนายกเถราปทาน    ๑๐.  มัญจทายกเถราปทาน 
            บณัฑิตคํานวณคาถาแผนกหน่ึงได  ๒๐๐ คาถา.  
                                     จบภัททาลิวรรคที่  ๔๒  
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                      สกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓  

 
             สกิมมัชชกเถราปทานท่ี ๑  [๔๒๑] 
 
     วาดวยผลแหงการกวาดลานพระศรีมหาโพธิ  
 
                               [๑๑]  เราไดเห็นแคฝอย  ซึ่งเปนไมโพธิ  
                อนัอุดมของพระผูมีพระภาคเจาพระนานวาวิปสสนา  
                แลวยังใจใหเลื่อมใสในไมโพธินั้น 
                              เราหยิบเอาไมกวาดมากวาด  (ลานโพธิ- 
                พฤกษ ) อันเปนที่ต้ังแหงไมโพธิในกาลนั้น  ครั้น  
                แลวไดไหวไมแคฝอยซ่ึงเปนไมโพธินั้น  
                              เรายังจิตใหเลื่อมใสในไมโพธินั้น  ประ- 
                นมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา  นมัสการไมโพธินั้น 
                แลว   กลับไปยงักระทอม 
                             เราเดินนึกถึงไมโพธิอันอุดมไปตามหน 
                ทางสัญจร   งูเหลือมซึ่งมรีปูรางนากลัว   มีกําลัง 
                มาก   รัดเรา 
                               กรรมที่เราทําในเวลาใกลจะตาย    ไดทํา 
                ใหเรายินดีดวยผล     งูเหลือมกลืนกินรางของเรา 
                เรารื่นรมยอยูในเทวโลก  
                               จิตของเราไมขุนมวั   บริสุทธิข์าวสะอาด 
                ในกาลทุกเมื่อ  ลูกศรคือความโศก  ที่เปนเหตุทํา 
                จติของเราใหเรารอน   เราไมรูจักมัน เลย  
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                           เราไมมีโรคเรื้อน  ฝ  โรคกลาก   ลมบาหม ู
                 คุดทะราด   หดิเปอย   และหิดดาน   นี้กเ็ปนผล 
                 แหงการกวาด 
                           ความโศก  ความเรารอน ไมมใีนหทัยของ 
                 เรา   จิตของเราตรง   ไมวอกแวก    นี้เปนผลแหง 
                 การกวาด  
                           เราถึงสมาธิอีก   ใจของเราเปนธรรมชาติ 
                 บริสุทธิ์    สมาธิที่เราปรารถนายอมสําเร็จแกเรา 
                           เราไมกําหนัดในอารมณเปนที่ต้ังแหง 
                 ความกําหนัด  ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหง 
                 ความขัดเคือง   และไมหลงในอารมณ   เปนที่ต้ัง 
                 แหงความหลง   นี้เปนผลแหงการกวาด 
                           ในกัปท่ี ๙๑   แตกัปนี้เราไดทํากรรนใดใน 
                 กาลน้ัน     ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปน 
                 ผลแหงการกวาค 
                           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                 ของพระพุทธเจา   เราไดทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
        ทราบวา    ทานพระสกิงสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                         จบสกิงสัมมัชชกเถราปทาน  
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         เอกทสุสทายกเถราปทานที่ ๒  (๔๒๒) 
 
       วาดวยผลแหงการถวายผาเปนพุทธบูชา  
 
                              [๑๒]  เราเปนคนเกี่ยวหญาขายอยูใน  
                พระนครหังสวดี     เลีย้งชพีดวยการเกี่ยวหญา 
                เลีย้งดูเด็ก ๆ  ดวยการเกี่ยวหญาน้ัน 
                            พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระผูรูจบ 
                ธรรมท้ังปวง   เปนนายของ      เสด็จอุบัติข้ึน 
                กําจัดความมืดมนใหพินาศ  
                              ครั้งน้ัน     เรานั่งอยูในเรือนของตน   คิด  
                อยางนี้วา   พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก 
                ไทยธรรมของเราไมมี   เรามีแตผาสาฎกผืนเดียวน้ี 
                ไมมีใครจะใหเรา     การถูกตองนรกนําความทุกข 
                มาให  เราจะปลูกฝงทักษิณา 
                              ครั้นคิดไดเชนนี้แลว  เราจึงไดยังจิตของ 
                เราใหเลื่อมใส  ไดถือผาผืนหน่ึงไปถวายแดพระ- 
                พุทธเจาผูประเสริฐสุด  
                        ครั้นถวายผาแลวประกาศเสียงกองวา 
                ขาแตพระมหามุนีวีระเจา     ถาพระองคเปน 
                พระพุทธเจา     ก็ขอทรงโปรดชวยขาพระองคให 
                ขามดวยเถิด  
                               พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ  ทรง 
                รูแจงโลก    ผูสมควรรับเครื่องบูชา    เม่ือจะทรง  
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                      ประกาศทานของเรา       ไดทรงทําอนุโมทนาแก 
                เราวา 
                            ดวยการถวายผาผืนหนึ่งน้ี   และดวยการ 
                ต้ังเจตนาไว     บุรุษน้ีจะไมไปสูวินิบาศเลยตลอด 
                แสนกัป  
                            เขาจักไดเปนจอมเทพเสวยรัชสมบัติใน 
                เทวโลก ๓๖ ครั้ง  จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
                ๓๓ ครั้ง 
                            และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
                ไพบูลยโดยคณนานับมิได     เมื่อเธอทองเท่ียวอยู 
                ในภพ คือ ในเทวโลกหรือมนุษยโลก  
                            จักเปนผูมีรูปสวยงาม    สมบูรณดวยคุณ  
                มกีายสงา     จักไดผารอยลานแสนโกฏนิับไมได 
                ตามความปรารถนา 
                            ครั้นพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
                ผูเปนนักปราชญตรัสดังน้ีแลว    ไดเสด็จเหาะเหิน 
                สูอากาศเหมือนพญาหงสในอันพรฉะนั้น 
                            เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดาหรือ 
                มนุษย   ในกําเนิดนั้น  ๆ   เราไมมีความพรองใน 
                โภคสมบัติเลย  นี้เปนผลแหงผาผืนหน่ึง 
                            ผาเกิดแกเราทุก ๆ ยางกาว    ขางลางเรา 
                ยนือยูบนผาลางบนเราน้ีผาเปนเครื่องบัง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 34 

                              ทุกวันนี้จักรวาลพรอมท้ังปา  ภูเขา  เมื่อ 
                    เราปรารถนาจะถือเอา ก็พึงคลุมไดดวยผา 
                              เพราะผาผืนเดียวนั่นแหละ    เมือ่ยังทอง 
                    เที่ยวอยูในภพนอยใหญ     เราเปนผูมีผิวพรรณ 
                    เหมือนทองคํา  ทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ 
                              เราถึงความเปนภิกษุเพราะวิบากแหง  
                    ผาผืนเดียว   ถึงชาตินี้จะเปนชาติสุดทาย   แมใน 
                    ชาตินี้   ผากย็ังใหผลแกเราอยู 
                              ในกัปที่แสนแตกัปนี้     เราไดถวายผาใด  
                    ในกาลน้ัน   ดวยการถวายผาน้ัน  เราไมรูจักทุคติ 
                     เลย   นี้เปนผลแหงผาผืนเดียว 
                              เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ 
                     พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระเอกทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบเอกทุสสทายเถราปทาน 
 

                เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓  (๔๒๓) 
 
                    วาดวยผาแหงการแตงอาสนะบูชา   
 
                              [๑๓]  มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อสิกะ   อยูในที่ 
                 ไมไกลจากภูเขาหิมวันต       เราสรางอาศรมอยาง 
                 สวยงาม  สรางบรรณศาลาไวที่ภูเขานั้น  เรามีนาม  
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                ชือ่วานารทะ     แตคนทั้งหลายเรียกวา   กัสสปะ 
                ในกาลน้ัน  เราแสวงหาทางบริสุทธิ์อยูที่ภูเขากสิกะ 
                           พระชินสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
                ทรงรูจบธรรมท้ังปวง  ทรงใครตอวิเวก   ไดเสด็จ 
                มาทางอากาศ  
                           เราเห็นพระรัศมีของพระองคผูแสวงหา- 
                คุณอันยิ่งใหญ  กําลังเสด็จมาที่ชายปา  จึงตบแตง 
                เตียงไมแลวปูลาดหนังสัตว 
                           ครั้นตบแตงอาสนะเสร็จแลว  จึงประนม 
                กรอัญชลีข้ึนเหนือเศียรเกลา     ประกาศถึงความ  
                โสมนัสแลว  ไดกราบทูลดังน้ีวา 
                           ขาแตพระองคเปนปราชญ  นําสัตวออก 
                จากโลก         ขอพระองคผูเปนดังแพทยรักษา 
                ความเดือดรอน  ไดโปรดประทานการรักษาแกขา 
                พระองค   ผูอันความกําหนัดครอบงําเถิด 
                           ขาแตพระมุนีชนเหลาใดมีความตองการ 
                ดวยบุญ    มองดูพระองคผูเปนพระพุทธเจาผูประ- 
                เสริฐสุด        ชนเหลาน้ันยอมถึงความสําเร็จแหง 
                ประโยชนอันยั่งยืน  พึงเปนผูไมแก 
                           ขาพระองคหามีไทยธรรมเพื่อพระองคไม 
                เพราะขาพระองคบริโภคไมที่หลนเอง   ขาพระ 
                องคมีแตอาสนะนี้   ขอเชิญประทับนั่งบนเตียงไม 
                เถดิ  
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                              พระผูมีพระภาคเจา     ผูไมมีความสะดุง 
                เหมือนราชสีห        ไดประทับน่ังบนเตียงไมแลว 
                ทรงยับย้ังอยูครูหน่ึง   แลวไดตรัสอยางน้ีวา 
                             ทานจงเบาใจอยาไดกลัวเลย    แกวมณีที่  
                สวางไสว  ควรยินดี    ทานไดแลว  ความปรารถนา 
                ทีท่านไดต้ังไว    จักสําเร็จทุกประการก็เพราะ 
                อาสนะ 
                             บุญท่ีไดบําเพ็ญไวดีแลวในเขตบุญอัน 
                ยอดเย่ียม    หานอยไมเลย     อันผูที่ต้ังจิตไวดีแลว 
                สามารถท่ีจะรื้อตนขึ้นได 
                             เพราอาสนะทานน้ี     และเพราะการต้ัง  
                เจตนาไว  ทานจะไดไปสูวินิบาตตลอดแสนกัป 
                             จักไดเปนจอมเทพ     เสวยราชสมบัติใน 
                เทวโลก  ๕๐  ครั้ง   จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
                ๘๐ ครั้ง  
                             จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
                โดยคณนานับมไิด       ขณะที่ยังทองเท่ียวอยูใน 
                สังสารวัฏ   จักเปนผูมีความสุขในที่ทั้งปวง 
                             พระสมัพุทธเจาผูมีพระนามวาปทุมุตตระ 
                เปนนักปราชญ  ครั้นตรัสดังน้ีแลวไดเสด็จขึ้นสู 
                นภากาศ    ปานดังวาพญาหงสในอัมพรฉะน้ัน  
                             ยานชาง ยานมา รถ  คานหาม  เราไดสิ้น 
                ทกุอยาง  นี้เปนผลของอาสนะอันหนึ่ง  
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                             ในเมื่อเราเขาปาแลวตองการน่ัง  บัลลังก   
                ดุจวารูความดําริของเรา   
                             ในเมื่อเราอยูทามกลางน้ําตองการท่ีนั่ง 
                บลัลังกดังจะรูความดําริของเรา  ต้ังขึ้นใกล ๆ 
                              เราจะเขาถึงกําเนิดใด ๆ     คือ  เปนเทวดา 
                หรือมนุษย  ในกําเนิดน้ัน ๆ บัลลังกต้ังแสน  ยอม  
                แวดลอมเราอยูทุกเมื่อ 
                               เราจะทองเท่ียวอยูแตในสองภพ คือ ใน 
                เทวดาและมนุษย     และจะเกิดในสองสกุล    คือ 
                กษัตริยและพราหมณ   
                               เราถวายอาสนะอันหนึ่งในเขตบญุอัน 
                ยอดเย่ียม  รูทั่วถึงบัลลังก  คือ    ธรรมแลว  เปนผู 
                ไมมีอาสนะอยู 
                            ในกัปท่ีแสน  แตกัปนี้เราไดถวายทาน 
                ใดในกาลน้ัน   ดวยทานน้ัน     เราไมรูจกัทุคติเลย 
                นี้เปนผลของอาสนะอันหน่ึง 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . . คําสอน  
                 ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
       ทราบวา    ทานพระเอกาสนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                          จบเอกาสนทายกเถราปทาน  
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      สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทานที่  ๔  (๔๒๔) 
 
      วาดวยผลแหงการถวายดอกกระทุม  ๗   ดอก 
 
                           [๑๔]  มภูีเขาชื่อทัมพะ      อยูในทีไ่ม 
                  ไกลภูเขาหิมวันต  พระปจเจกพุทธเจา  ๗ องคอาศัย 
                  อยูที่ขางภูเขาน้ัน  
                           เราเห็นดอกกระทุมจึงประนมมือไหวแลว 
                  หยิบเอามา ๗  ดอก   ไดเรี่ยรายลงดวยจิตอันเปยม  
                           เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น   และ 
                   เพราะความต้ังเจตนาไว       เราละรางมนุษยแลว 
                   ไดไปยังดาวดึงสพิภพ 
                           ในกัปที่ ๙๔  แดกัปนี ้ เราไดกระทํากรรม 
                   ใดในกาลน้ัน     ดวยกรรมน้ัน     เราไมรูจักทุคติเ ล 
                   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                           เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังนี้. 
           ทราบวา  ทานพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบสัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน  
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  โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่  ๕   (๔๒๕) 
 
         วาดวยผลแหงการถวายหงอนไก 
 
                      [๑๕ ]   เมื่อกอน  เรากับบิดาและปู  เลี้ยง 
            ชีพดวยการฆาปศุสัตว  กุศลกรรมของเราไมมี 
                      ใกลกับที่อยูของเรา      พระพุทธเจาผูนํา  
            ชั้นเลศิของโลก พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญา 
            จักษุ  ไดทรงแสดงรอยพระบาทไว ๓ รอย   เพ่ือ 
            อนุเคราะห 
                      เราไดเห็นรอยพระบาทของพระศาสดา 
            พระนามวาติสสะ  ที่พระองคทรงเหยียบไว  เปน 
            ผูราเริงมีจิตยินดี ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท 
                      เราเห็นตนหงอนไก  ที่ข้ึนมาจากแผนดิน 
            มีดอกบานแลว  จึงเด็ดมาพรอมท้ังยอด  บูชารอย 
            พระบาทอันประเสริฐสุด 
                      เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวน้ัน  และ 
            เพราะครามต้ังเจตนาไว       เราละรางมนุษยแลว 
            ไปสูดาวดึงสพิภพ 
                      เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดาหรือ 
            มนุษยในกําเนิดนั้น  ๆ   เรามีผิวกายเหมือนสีดอก  
            หงอนไก  มีรัศมมีีเปนแดนซานออกจากตน 
                      ในกัปที ่ ๒  แตกัปนี้  เราไดทํากรรมใด 
             ในกาลน้ัน      ดวยกรรมนั้น     เราไมรูจักทุคติเลย 
             นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระพุทธบาท  
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                          เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.              
          ทราบวา   ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                  จบโกรัณฑปุปผิยเถราปทาน  
                                                         

                ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖  (๔๒๖) 
 
                             วาดวยผลแหงการถวายเปรียง 
 
                             [๑๖]  พระผูมีพระภาคเจาผูมีเหตุอันทรง 
                   ดําริดีแลว    เปนเชษฐบุรษุของโลก     ประเสริฐ  
                   กวานรชน   เสด็จเขาไปสูปาใหญ    ถูกอาพาธอัน 
                   เกิดแตลมเบียดเบียน 
                               เราเหน็แลว จึงทําจิตใหเลื่อมใส  นําเอา 
                    ขี้ตะกอนเปรียงเขาไปถวาย   เพราะเราไดกระทํา 
                    กุศลกรรมและไดบูชาพระพุทธเจาเนือง ๆ  แมน้ํา 
                    คงคาชื่อภาคีรีสีห 
                               มหาสมุทรท้ัง  ๘   และพ้ืนปฐพีที่นากลัว 
                    ซึ่งจะประมาณมิได นับไมถวนน้ี  ยอมสําเร็จเปน 
                    เปรียงขึ้นไดสําหรับเรา 
                               น้ําผ้ึง   น้ําตาลกรวด   ดังจะรูความดําริ 
                     ของเรา   เกดิขึ้น   ตนไมที่งอกขึ้นแตแผนดินใน  
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                        ทิศท้ัง ๔  ดังจะรูความดําริของเรา   ยอมเกิดเปน 
                        ตนกัลปพฤกษขึ้น  
                                เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน 
                        เทวโลก  ๕๐ ครั้ง    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕๑ 
                        ครั้ง  ไดเปนพระเจาประเทศราอันไพบูลย  โดย  
                        คณนานับไมถวน 
                                ในกปัท่ี  ๙๔  แตกัปนี้   เราไดใหทานใด 
                        ในกาลน้ัน      ดวยทานน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย   
                        นี้เปนผลแหงขี้ตะกอนเปรียง 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                        ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา   ทานพระฆฏมณัฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                จบฆฏมัณฑทายกเถราปทาน 
 

    เอกธัมมสวนิยเถราปทานที่  ๗     (๔๒๗) 
 
        วาดวยผลแหงการฟงธรรมครั้งเดียว 
 
                                [๑๗]  พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ 
                       ทรงรูจบธรรมทั้งปวงประกาศสัจจะ ๔  ทรงยังชน 
                       เปนอันมากใหขามพนดีแลว 
                                สมัยน้ัน    เราเปนชฎิลมีตบะใหญ   สลัด 
                       ผาคากรองเปลือกไมเหาะไปอัมพรในกาลน้ัน  
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                        เราไมสามารถจะเหาะไปไดเหนือพระ- 
                        พุทธเจาผูประเสริฐสุด เราเหาะไปไมได เหมือน 
                        นกเขาไปใกลภูเขาแลวไปไมไดฉะนั้น 
                                   เราบังหวนเปนไอนํ้าลอยอยูในอัมพร 
                        เชนนี้ ดวยคิดวา เหตุเครื่องทําใหอริิยาบถกําเริบ 
                        เชนนี้ มิไดเคยมีแกเรา  
                                   เอาละ เราจักคนหาเหตุนั้น บางทีเรา 
                        จะพึงไดผล เราลงจากอากาศ ก็ไดสดับพระ 
                        สุรเสียงของพระศาสดา 
                                   เมือ่พระศาสดาตรัสถึงวาสังขารไมเท่ียง 
                        ดวยพระสุรเสียงท่ีนายินดี นาฟง กลมกลอม 
                        ขณะนั้นเราไดเรียนเอาอนิจจลักษณะนั่นแหละ 
                                   ครัน้เรียนอนิจจลักษณะไดแลว ก็ไปสู 
                        อาศรมของตน เราอยูในอาศรมน้ันแหละ ตราบ 
                        เทาส้ินอายุ ตายไปแลว 
                                    เมือ่กาลท่ีสุดกําลังเปนไป เราระลึกถึง 
                        การฟงพระสัทธรรม เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดี 
                        แลวน้ัน และเพราะความต้ังเจตนาไว 
                                    เราละรางมนุษยแลว ไดไปสูดาวดึงส- 
                        พิภพ   รื่นรมยอยูในเทวโลก ๓ หมืน่กัป 
                                        ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๑  ครัง้ 
                              ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๓๑  ครั้ง 
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                                         และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
                        โดยคณนานับมิได  เราเสวยบุญของตน  ถึงความ 
                        สุขในภพนอยใหญ 
                                         เราทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ  ก็ยัง  
                        ระลึกไดถงึสัญญาน้ัน    บทอันไมเคลื่อน  คือ 
                        นิพพาน  เราหาไดแทงตลอดดวยธรรมอันหน่ึงไม 
                        สมณะผูมีอินทรียอันอบรมแลว    นั่งในเรือนบิดา 
                                         เมื่อจะแสดงธรรมกถาทานไดยกอนิจจ-     
                        ลักษณะข้ึนมาในธรรมกถาน้ัน 
                                         พรอมกับทีไ่ดฟงคาถาวา สังขารทั้งหลาย 
                        ไมเที่ยงหนอ     มีความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป 
                        เปนธรรมดา     เกิดข้ึนแลวยอมดับไป    ความท่ี 
                        สังขารเหลาน้ันสงบระงับ    เปนความสุข   ดังน้ี             
                                         เราจึงนึกถึงสัญญาข้ึนไดทุกอยาง  เรานั่ง 
                        ณ อาสนะเดียว  บรรลอุรหัตแลว 
                                         เราไดบรรลอุรหัต  โดยเกิดได   ๗ ป   พระ 
                        พุทธเจาทรงใหเราอุปสมบทแลว    นี้เปนผลแหง 
                        การฟงธรรม 
                                         ในกัปที่แสนแตกัปนี้   เราไดฟงธรรมใด 
                        ในกาลน้ัน        ดวยการฟงธรรมนั้น     เราไมรูจัก 
                        ทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการฟงธรรม 
                                         เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                           ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา    ทานพระเอกธัมมสวนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย   
ประการฉะนีแ้ล.  
                           จบเอกธมัมสวนิยเถราปทาน  
 

           สุจนิติตเถราปทานที่  ๘    (๔๒๘) 
 
             วาดวยผลแหงการถวายขาวใหม 
 
                          [๑๘ ]  ครั้งน้ัน   เราเปนชาวนา   อยูในพระ   
                 นครหังสวดี     เลี้ยงชีพดวยกสิกรรม   เลี้ยงดูเด็ก  ๆ 
                 กด็วยกสิกรรมนั้น    ครั้งน้ัน   นาของเราสมบูรณดี  
                 ขาวของเราออกรวงแลว  เมื่อถึงเวลาขาวแกดีแลว 
                 เราคิดอยางน้ีในกาลนั้นวา 
                         เปนการไมเหมาะไมสมควรแกเราผูรูคุณ                   
                 นอยใหญ     ทีเ่ราไมถวายทานในสงฆแลว   พึง 
                 บริโภคสวนอันเลิศดวยตน 
                         พระสัมพุทธเจาผูไมมีใครเสนอเหมือน 
                 ในโลก  มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒  ประการ 
                  และพระสงฆผูตนอันอบรมแลว เปนนาบุญของ 
                  โลก  ไมมีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกวา 
                          เราจักถวายทาน คือ ขาวกลาใหมในพระ 
                  พุทธเจาและพระสงฆนั้น  เสียกอน   ครั้นคิดเชนนี้ 
                  แลว   เราเปนผูราเริง   มีใจประกอบดวยปติ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 45 

                            นําเอาขาวเปลือกมาจากนา     เขาไปเฝา 
                พระสัมพุทธเจา     ครั้นเขาไปเผาพระสัมพุทธเจา 
                ผูเปนเชษฐบุรษุของโลก  ประเสริฐกวานรชน 
                            ถวายบงัคมพระบาทของพระศาสดาแลว  
                กราบทูลวา     ขาแตพระมนุี     ขาวกลาสมบูรณ  
                ทั้งพระองคก็กําลังประทับอยู  ณ ที่นี้        ขาแต 
                พระองคผูมีพระปญญาจักษุ      ของพระองคจงทรง 
                พระกรุณารับเถิด 
                            พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ   ผูรู 
                แจงโลกสมควรรับเครื่องบูชา ทรงทราบความดําริ 
                ของเราแลวตรัสพระดํารัสนี้วา บุรุษบุคคลผูปฏิบัติ 
                ๔  จําพวก ผูต้ังอยูในผล ๔ จําพวก นี้  คือสงฆ 
                เปนผูตรง  มีปญญา ศีล และมีจิตมั่นคง  บุญยอม 
                เปนอันสั่งสมแลว ในเมื่อมนุษยเพงบุญบูชากระ 
                ทําอยู 
                            ทานท่ีใหในสงฆ     ยอมมีผลมาก   และ 
                ควรใหทานในสงฆนั้น   ขาวกลาของทานน้ีก็เชน 
                เดียวกัน  ควรใหในสงฆ   
                       ทานจงอุทิศแดสงฆ   นาํเอาภิกษุทั้งหลาย 
                ไปสูเรือนของตน   แลวจงถวายส่ิงท่ีมีอยูในเรือน 
                ซึง่ทานไดตกแตงแลวเพ่ือภิกษุสงฆเถิด เราอุทิศ 
                แดสงฆ  นําภิกษุทั้งหลายไปเรือน   ไดถวายส่ิงท่ี 
                เราไดตกแตงไวในเรือนแดภิกษุสงฆ                
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                            เพราะกรรมที่เราไดทําไวดีแลวนั้น  และ 
                เพราะความต้ังเจตนาไว     เราละรางมนุษยแลว 
                จึงไปยังดาวดึงสพิภพ    วิมานทองงามผุดผองสูง 
                ๖๐ โยชน   กวาง ๓๐  โยชน  บุญกรรมไดสรางไว 
                อยางงามแลวเพ่ือเรา ณ สวรรคชั้นดาวดึงสนั้น 
                                                        จบภาณวารท่ี  ๑๙  
 
                            ภพของเรา      เกลื่อนกลนระคนไปดวย 
                เทพนารี เรากิน  ดื่มในภพน้ัน    อยูในสวรรคชั้น 
                ไตรทศ  
                            เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก  ๓,๐๐๐ 
                ครัง้     และไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกอีก ๕๐๐  
                ครัง้  
                            ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง  และ 
                ไดเปนพระเจาประเทศราช  โดยคณนานับมิได 
                            เราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ ไดทรัพย  
                นบัไมได เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย 
                นี้เปนผลแหงขาวใหม 
                            ยานชาง  ยานมา   วอ  และคานหาม เรา 
                ไดทุกส่ิง  นี้เปนผลแหงขาวใหม 
                            ผาใหม    ผลไมใหม    โภชนะมีรสอัน 
                เลศิใหม   เราไดทุกอยาง   นี้เปนผลแหงขาวใหม  
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                              ผาใหม  ผากัมพล ผาเปลือกไม    ผาฝาย 
                เราไดทุกอยาง   นี้เปนผลแหงขาวใหม 
                       หมูทาสี     หมูทาส   และนารี    ที่ประดับ 
                ประดาอยางสวยงาม   เราไดทุกจําพวก นี้เปนผล   
                แหงขาวใหม  
                              หนาวหรือรอนไมเบียดเบียนเรา เราไมมี 
                ความเรารอน    อน่ึง  ทุกขทางใจ   ไมมีในหทัย 
                ของเรา 
                              เชญิเค้ียวส่ิงนี้   เชญิบริโภคสิ่งน้ี    เชญิ  
                นอนบนท่ีนอนน้ี    คําเชนนี้       เราไดทุกประการ 
                นี้เปนผลแหงขาวใหม 
                              บัดนี ้ชาตินี้เปนชาติหลังสุดภพสุดทาย 
                กําลังเปนไป  ถงึทุกวันนี้  ไทยธรรมของเรา  ก็ทํา 
                เราใหยินดีอยูทุกเม่ือ 
                              เราไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูประ- 
                เสริฐสุด     ยอมเสวยอานิสงส ๘ ประการ    อัน 
                สมควรแกกรรนของเรา 
                              คือ  เราเปนผูมีผิวพรรณผิวผอง  ๑  มียศ ๑ 
                มีโภคทรัพยมากมาย  ใคร ๆ ลักไมได ๑  มีภักษา 
                มากทุกเม่ือ    มบีริษัทไมราวรานกันทุกเม่ือ 
                              สัตวทีอ่าศัยแผนดินลวนยําเกรงเรา ๑ 
                เราไดไทยธรรมกอน   จะในทามกลางสงฆ     หรือ 
                เฉพาะพระพักตร        พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   
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                     ก็ตาม พวกทายกเลยองคอื่น ๆ เสียหมด   ถวายแก 
                     เราเทาน้ัน ๑ 
                              เราไดเสวยอานิสงสเหลาน้ี      เพราะได 
                    ถวายขาวใหมในหมูสงฆผูอุดมกอน    นี้เปนผล 
                    แหงขาวใหม  
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  เราไดถวายทานใด 
                    ดวยทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
                    ขาวใหม 
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
           ทราบวา   ทานพระสุจินติตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                                 จบสุจินติตเถราปทาน 
 
      โสณณกิงกณยเถราปทานที่  ๙   ( ๔๒๙ )                      
 
        วาดวยผลแหงการถวายดอกกะดึงทอง 
 
                              [๑๙ ]  เราไดออกบวชเปนบรรพชิตดวย 
                   ศรัทธา  เรานุงหมผาเปลือกไมกรอง   เห็นกรรม 
                   คือการบําเพ็ญตบะ 
                            สมัยน้ัน     พระผูมพีระภาคเจาผูเชษฐ- 
                   บุรุษของโลก   ประเสริฐกวานระ พระนามวาอัตถ- 
                   ทัสสี    เสด็จอุบัติขึ้นชวยมหาชนใหขาม  
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                             ก็เราสิน้กําลังเพราะพยาธิอยางหนัก  เรา 
                นกึถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   กอพระสถูปอัน 
                อดุมท่ีหาดทราย 
                             ครั้นแลว   เปนผูจิตยินดี     มใีจโสมนัส  
                เรีย่รายดอกกะดึงทองลงโดยพลัน   เราบําเรอพระ 
                สถูปของพระพุทธเจา      พระนามวาอัตถทัสสี 
                ผูคงท่ี  ดวยใจอันเลื่อมใสน้ัน  ปานดังบาํเรอพระ 
                พุทธเจาเฉพาะพระพักตร  
                             เราไปสูเทวโลกแลว      ไดความสุขอัน 
                ไพบูลย  ในเทวโลกนั้น เรามีผิวพรรณปานทองคํา 
                นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                             เทพนารีของเรามีประมาณ  ๘๐ โกฏิ  
                ประดับประดาสวยงาม  บํารุงเราอยูทุกเมื่อ นี้เปน 
                ผลแหงพุทธบชูา 
                             นักดนตรี ๖ หมื่น  กับ   กลอง  ตะโพน 
                 สงัข    บัณเฑาะว      มโหระทึก     บรรเลงอยาง 
                ไพเราะในเทวโลกนั้น                                 
                             ชางกุญชรตระกูลมาตังคะแตกมัน ๓ ครั้ง 
                อายุ ๖๐ ป ๘๔,๐๐๐ เชือก ประดับสวยงามคลุมดวย 
                ตาขายทอง  ทําการบํารุงเรา  ความเปนผูบกพรอง 
                ในพลกายและท่ี๑อยู   ไมมีแกเรา 
                             เราเสวยผลของดอกกะดึงทอง    ไดเสวย  
                ราชสมบัติในเทวโลก  ๕๘  ครั้ง    ไดเปนพระเจา 
 
ม.ยุ.  คเช  ชางศึก  
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                   จักรพรรดิ  ๗๑  ครั้ง      และไดเสวยราชสมบัติ 
                   มหาปฐพี ๑๐๑  ครั้ง  
                            บัดนี้เราไดบรรลุอมตบทอันลึกซ้ึง ยาก  
                   ที่จะเห็นได  สังโยชนหมดสิ้นไปแลว  บัดนี้  ภพ 
                    ใหมไมมี  
                             ในกัปที่  ๑,๘๐๐   แตกัปนี้     เราไดเอา 
                    ดอกไมบูชา  ดวยการบูชานั้น    เราจักไมรูจักทุคติ  
                    เลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                             เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน  
                    ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังนี้. 
           ทราบวา   ทานพระโสณณกิงกณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ันแล. 
                              จบโสณณกิงกณิยเถราปทาน 
 

               โสวัณณโกนตริกเถราปทานที่  ๑๐  (๔๓๐) 
 
             วาดวยผลแหงการถวายกระโหลกน้ําเตา 
 
                              [๒๐]  เราเห็นพระพุทธเจาผูอบรมใจ ฝก   
                      พระองคแลว    มีพระทัยต้ังม่ันเสด็จดําเนินอยูใน 
                      ทางใหญ 
                               -ทรงขามโอฆะไดแลว    ทรงยินดีในการ 
                      สงบระงับจิต  ตรัสรูดวยพระองคเอง มีปรกติเพง  
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                พินิจ  ยินดีในณาน  เปนมุนี  เขาสมาบัติ สํารวม 
                อินทรีย 
                             จึงเอากระโหลกน้ําเตาตักน้ําเขาไปเผา  
                พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด        ลางพระบาทของ 
                พระพุทธเจาแลวถวายกระโหลกน้ําเตา 
                             และพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
                ไดทรงบังคับวา      ทานจงเอากระโหลกน้ําเตาน้ี 
                ตักน้ํามาวางไวที่ใกล ๆ เทาของเรา 
                             เรารับสนองพระพุทธดํารัสวา สาธุ แลว 
                เอากระโหลกนํ้าเตามาวางไวใกลพระพุทธเจา 
                ผูประเสริฐสุด  เพราะความเคารพตอพระศาสดา 
                             พระศาสดาผูทรงมีความเพียรใหญ   เมื่อ 
                จะทรงยังจิตของเราใหดับสนิท ไดทรงอนุโมทนา 
                วาดวยการถวายน้ําเตาน้ี     ขอความดําริของทาน 
                จงสําเร็จ 
                             ในกัปที่ ๑๕   แตกปันี้  เรารื่นรมยอยูใน 
                เทวโลก     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๓ ครั้ง 
                             จะเปนกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม   เมื่อ 
                เราเดินหรือยืนอยู   คนทั้งหลายถือถวยทองยืนอยู 
                ขางหนาเรา 
                             เราไดถวยทองเพราะการถวายกระโหลก 
                น้ําเตาแดพระพุทธเจา     สักการะที่ทําไวในทาน 
                ผูคงที่ทั้งหลาย  ถึงจะนอยก็ยอมเปนของไพบูลย  
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                                ในกปัท่ีแสนแคกัปนี้   เราไดถวายนํ้าเตา  
                   ในกาลน้ัน    ดวยทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย 
                   นี้เปนผลแหงนํ้าเตา 
                                 เราเผากิเลสท่ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี.  
           ทราบวา  ทานพระโสวัณณโกนตริกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                 จบโสวัณณโกนตริกเถราปทาน 
 
            อรรถกถาสกิงสัมมัชชกวรรคที่  ๔๓ 
 
           อปทานของพระเถระทั้งหมดในวรรคท่ี ๔๓ มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล 
ความตางกันแหงชื่อของพระเถระทั้งหลาย    และความตางกันแหงบุญของพระ 
เถระทั้งหลายเทานั้นเปนความแปลกกัน. 
                           จบอรรถถาสกิงสัมมัชชกวรรคท่ี  ๔๓                                                   
 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้คือ 
 
               ๑.  สกิงสัมมัชชกเถราปทาน          ๒.   เอกทุสสทายกเถราปทาน 
๓.  เอกาสนทายกเถราปทาน  ๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน  ๕. โกรัณฑ- 
ปุปผิยเถราปทาน       ๖. ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน   ๗.  เอกธมัสวนิยเถรา 
ปทาน  ๘. สจุินติตเถราปทาน  ๙.  โสณณกิงณยเถราปทาน   ๑๐. โสวัณณ- 
โกนตริกเถราปทาน   และในวรรคนี้  บัณฑิตคํานวนคาถาไว ๑๗๑ คาถา. 
                          จบสกิงสัมมัชชกวรรคที่  ๔๓   
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                         เอกวิหารวิรรคท่ี  ๔๔ 
 
             วาดวยผลแหงการอยูปาแตผูเดียว 
 
                             [๒๑]  ในภัทรกัปน้ี   พระพุทธเจาพระ  
                นามวากัสสปะโดยพระโคตรเปนเผาพรหม มีพระ 
                ยศใหญ  ประเสริฐ  วานักปราชญ   ทั้งหลาย  เสด็จ 
                อบุัติขึ้นแลว 
                             พระองคไมมีธรรมเครื่องใหเนิ่นชา  ไมม ี
                เครื่องยึดหนวง   มีพระทัยเสมอดวยอากาศ  มาก 
                ดวยสุญญตสมาธิ    คงท่ี   ยนิดีในอนิมิตตสมาธิ  
                ประทับอยูแลว 
                             พระองคผูมีพระทัยรังเกียจ   ไมมีตัณหา 
                เครื่องฉาบทา    ไมเกี่ยวของในตระกูล   ในคณะ 
                ประกอบดวยพระกรุณาใหญ  เปนนักปราชญ ทรง 
                ฉลาดในอุบายเรื่องแนะนํา 
                             ทรงขวนขวายในกิจของผูอื่น   ทรงแนะ 
                นําในหนทางอันยังสัตวใหถึงนิพพาน     ซึ่งเปน 
                เหตุทําเปอกตมคือคติใหแหง     ในโลกพรอมทั้ง 
                เทวโลก 
                             ประทบัน่ังแสดงอมตธรรมอันเปนความ 
                แชมชื่นอยางย่ิง  ซึ่งเปนเครื่องหามชราและมรณะ 
                ในทามกลางบรษิัทใหญ ยังสัตวใหขามโลก  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 54 

                             พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก  เปน  
                  นาถะของโลก  มีพระสุรเสียงกังวาลประหน่ึงเสียง 
                  พรหม  ผูเสด็จมาดวยประการนั้น     ถอนพระองค 
                  ขึน้มาจากมหนัตทุกข  ในเมื่อโลกปราศจากผูแนะนํา 
                             ทรงแสดงธรรมท่ีปราศจากธุลี    นําสัตว 
                  ออกจากโลก     เราไดเห็นแลว    ไดฟงธรรมของ  
                  พระองค   จงึออกบวชเปนบรรพชิต  
                              ครั้นเราบวชแลวในกาลน้ัน        คิดถึงคํา 
                  สอนของพระชินเจา ถูกความเกี่ยวของบีบค้ัน   จึง 
                  ไดอยูเสวยในปาท่ีนารื่นรมยแตผูเดียวเทาน้ัน 
                              การท่ีเรามีกายหลีกออกมาได    เปนเหตุ 
                   แหงการหลีกออกแหงใจของเราผูเห็นภัยในความ 
                   เกี่ยวของ 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา     ทานพระเอกวิหารยิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                จบเอกวิหาริยเถราปทาน  
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        เอกสงัขิยเถราปทานที่ ๒  (๔๓๓) 
 
    วาดวยผลแหงการเปาสังขเปนพุทธบูชา   
 
                            [๒๒]  ไดมีการสมโภชไมมหาโพธิ์ของ  
                พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี       มหาชนมา 
                ประชุมกันบูชาไมมหาโพธิ์อันอุดม 
                            ไมมหาโพธิ์ที่ควรบูชาเชนนี้     ของพระ 
                ศาสดาพระองคใด   พระศาสดาพระองคนั้น   จัก 
                เปนผูเวนจากความเศราโศกใหญ   มีปญญา  เปน 
                พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
                            ครั้งน้ัน   เราถือเอาสังขมาบํารุงโพธิ์พฤกษ 
                เราเปาสังขตลอดวันยังคํ่า      ไหวไมมหาโพธิ์อัน 
                อุดมแลว 
                            กรรมทีเ่ราไดทําในเวลากอนจะตาย 
                สงใหเราไปเทวโลก      ซากศพของเราตกไปแลว 
                เรารื่นรมยอยูในเทวโลก 
                            นักดนตรีหกหม่ืน ยินดี  ราเริง  บันเทิง 
                บํารุงเราอยูทุกเมื่อ  นี้เปนผลของพุทธบูชา 
                             ในกัปที่  ๗๑       เราไดเปนพระราชาพระ 
                นามวาสุทัสสนะ  เปนใหญอยูในชมพูทวีป  มีมหา 
                สมุทรท้ัง  ๔ เปนขอบเขต   
                             ครั้งน้ัน    นักดนตรี  ๘๐๐    แวดลอมเรา 
                ตลอดเวลา   เรายอมเสวยกรรมของตน   นี้เปนผล 
                ของการบํารุง  
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                                เราเขาถึงกําเนิดใด คือ เทวดาหรือมนุษย 
                   แมเรายังอยูในครรภของมารดา    กลองก็ประคม 
                   อยูตลอดเวลา 
                                เพราะอุปฏฐากพระสัมพุทธเจา     เราได 
                   เสวยสมบัติแลว     เปนผูบรรลบุทอันไมหว่ันไหว 
                   เปนบทอันเกษมไมมีมลทิน  ไมตาย   
                               ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใด 
                   ในกาลน้ัน        ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย 
                   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา  ทานพระเอกสังขิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                                จบเอกสังขิยเถราปทาน 
 
              ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานท่ี ๓  (๔๓๓) 
 
            วาดวยผลแหงความเลื่อมใสในปาฏิหาริย 
 
                           [๒๓]  ครั้งน้ัน    พระพิชิตมารผูสมควร 
                   รับเครื่องบูชาพระนามวาปทุมุตตระ   ไดเสด็จเขา 
                   ไปยังพระนคร   พรอมทัง้ภิกษุสงฆผูมีอินทรียอัน 
                   สํารวมแลว แสนรูป  ขณะน้ันไดมีเสียงสน่ันกอง  
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                   ไพเราะรับเสด็จพระพุทธเจาผูสงบระงับ  คงท่ี  ซึ่ง 
                   กําลังเสด็จเขาพระนครโดยทางรถ 
                              ดวยพุทธานุภาพ     พิณท่ีไมถูกทําเพลง 
                   ไมถูกเคาะ  ก็บรรเลงขึ้นไดเอง ในเมื่อพระพุทธ- 
                    เจาเสด็จเขาบุรี    
                              เรานมสัการพระพุทธเจาผุประเสริฐสุด 
                    พระนามวาปทุมุตตระ ผูเปนพระมหามุนี  และเห็น 
                    ปาฏิหาริยแลว  ไดยังจิตใหเลื่อมใสในปาฏิหาริยนั้น 
                              โอ  พระพุทธเจา    โอ   พระธรรม    โอ 
                    สมบัติแหงพระศาสดาของเรา        ดนตรีถึงไมมี 
                    เจตนาถึงยังบรรเลงไดเองเทียว 
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     เราไดสัญญาใด 
                    ในกาลน้ัน    ดวยการไดสัญญาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย 
                     เลย  นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทะเจา  
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
           ทราบวา     ทานพระปาฏิหิรสญัญกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล . 
                              จบปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน  
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        ญาณัตถวิกเถราปทานที่  ๔  (๔๓๔) 
 
          วาดวยผลแหงการสดุดีพระพุทธเจา  
 
                               [๒๕]  เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุด  
                กวาสัตว   ผูรุงเรืองเหมือนตนกรณิการ   โชติชวง 
                ดังดวงประทีป  ไพโรจนดุจทองคํา 
                              เราวางคนโทน้ํา    ผาเปลือกไมกรอง 
                ธมกรก  ทําหนังเสือเฉวียงบา แลวกลาวสดุดีพระ- 
                พุทธเจาผูประเสริฐสุดวา 
                              ขาแตพระมุนี     พระองคทรงขจัดความ  
                มดืมิด    ซึ่งอากูลไปดวยขายคือโมหะ  ทรงแสดง 
                แสงสวาง คือ พระญาณแลวเสด็จขามไป  
                              พระองคไดยกโลกน้ีขึ้นแลว    สิ่งท่ียอด 
                เย่ียมซึ่งมีอยูทัง้หมด   จะเปรียบปานกับพระญาณ 
                เปนประมาณเครื่องไปจากโลกของพระองคไมมี 
                              ดวยพระญาณน้ัน   โลกจึงขนานนาม 
                พระองควาสัพพัญู   สัพพัญู  ขาพระองคขอ 
                ถวายบังคมพระองคผูมีความเพียรใหญ  ทรงทราบ 
                ธรรมทั้งปวง ไมมีอาสวะ 
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     เราไดสดุดีพระ 
                พุทธเจาผูประเสริฐสุด   ดวยการสดุดีนั้น    เราไม 
                รูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการสดุดีพระญาณ    
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                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระญาณัตถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                              จบญาณัตถวิกเถราปทาน  
 

                     อุจฉขัณฑิกเถราปทานที่  ๕  (๔๓๕)  

 
                วาดวยผลแหงการถวายทอนออย 
 
                               [๒๕]  เราเปนคนเฝาประตูอยูในพระ- 
                นครพันธุมดี   ไดเห็นพระพุทธเจา  ผูปราศจากธุลี 
                ทรงรูจบธรรมท้ังปวง 
                              เรามิจติเลื่อมใสโสมนัส    ไดถือเอาทอน 
                 ออยมาถวาย    แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระ 
                 นามวาวิปสสี  ผูแสวงทาคุณอันยิ่งใหญ 
                              ในกัปท่ี ๙๑   แตกปัน้ีเราไดถวายออยใด 
                 ในกาลน้ัน      ดวยการถวายออยนั้น      เราไมรูจัก  
                 ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายทอนออย                                 
                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  . . . คําสอน 
                 ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
ทราบวา  ทานพระอุจฉุขณัฑิกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                         จบอุจฉขุณัฑิกเถราปทาน  
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          กลัมพทายกเถราปทานท่ี ๖  (๔๓๖) 
 
                   วาดวยผลแหงการถวายมันออน 
 
                               [๒๖]   พระสมัพุทธเจาพระนามวาโรมสะ  
                    ประทับอยูที่ซอกเขา  เราเลื่อมใสไดถวายมันออน 
                    แดพระองคดวยมือท้ังสองของตน 
                              ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  เราไดถวายทานใด 
                    ในกาลน้ัน     ดวยทานน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย 
                    นี้เปนผลแหงการถวายมันออน 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา   เราไดสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระกลัมพทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                     จบกลัมพทายกเถราปทาน 
 

             อัมพาฏกทายกเถราปทานที่ ๗  (๔๓๗) 
 
                   วาดวยผลแหงการถวายมะกอก 
 
                               [๒๗]  เราไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจาผูไม 
                    ทรงพายแพอะไร ในปาใหญ  จึงไดเอาผลมะกอก 
                    มาถวายแดพระสยัมภ ู
                              ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้  เราไดถวายผลไม 



                    ใดในกาลน้ัน    ดวยการถวายผลไมนั้นเราไมรูจัก 
                    ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
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                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                       ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา   ทานพระอัมพาฏกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                             จบอมัพาฏกทายกเถราปทาน 
 

        หรีตกิทายกเถราปทานที่  ๘  (๔๓๘) 
 
                          วาดวยผลแหงการถวายผลสมอ 
 
                               [๒๘]  เรากําลังนําผลสมอ    ผลมะขาม 
                     ปอม  ผลมะมวง   ผลหวา   สมอพิเภก    กระเบา 
                     ผลรกฟา  มะตูม    มาดวยตนเอง 
                              เราไดเห็นพระมหามุนีผูมีปรกติเพงพินิจ 
                     ยินดีในณาน   เปนนักปราชญ  ถูกอาพาธเบียดเบียน 
                     เสด็จเดินทางไกล  ประทบัอยูที่เง้ือมเขา 
                               จึงไดเอาผลสมอทําเภสัชเสร็จแลวถวาย 
                     แดพระสยัมภู  พยาธิหายไปในทันใดนั้นเอง 
                               พระพุทธเจาผูมีความกระวนกระวายอันละ 
                     ไดแลว   ไดทรงทําอนุโมทนาวา  ก็ดวยการถวาย 
                     เภสัชอันเปนเครื่องระงับพยาธินี้    ทานเกิดเปน 
                     เทวดา  เปนมนุษย   หรือจะเกิดในชาติอื่น  จงเปน  
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                    ผูถึงความสุขในที่ทุกแหง    และทานอยูถึงความ 
                    ปวยไข  
                                ครั้นพระสยัมภูพุทธเจาผูไมทรงพายแพ 
                    อะไร  เปนนกัปราชญ    ตรัสดังน้ีแลวไดเสด็จเหาะ 
                    ขึ้นสูอากาศ  เหมือนพญาหงสในอัมพรฉะนั้น   
                                เพราะเราไดถวายสมอแดพระสยัมภูพุทธ- 
                    เจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   ความปวยไขจึงมิได 
                    เกิดแกเราเลยจนถึงชาตินี้      นี้เปนความเกิดครั้ง 
                    หลังของเรา 
                                ภพสุดทายกําลังเปนไป    วิชชา ๓  เรา 
                    ไดบรรลุแลวโดยลําดับ     คําสอนของพระพุทธเจา 
                     เราไดทําเสร็จแลว        
                                ในกปัท่ี ๙๔   แตกัปนี้  เราไดถวายเภสัช 
                     ในกาลน้ัน      ดวยการถวายเภสัชนั้น    เราไมรูจกั 
                     ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงเภสัชทาน 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา   ทานพระหรีตกิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                               จบหรีตกิทายกเถราปทาน  
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      อัมพปณฑิยเถราปทานที่ ๙  (๔๓๙) 
 
            วาดวยผลแหงการถวายมะมวง 
 
                           [๒๙]  ครั้งน้ัน  เราเปนพญาชางมีงางอน  
               งาม  ทรงกําลังกลาวองไว  เท่ียวอยูในปาใหญได 
                เหน็พระผูนําโลก   
                          เราไดหยิบเอาชิ้นมะมวงมาถวายแดพระ 
                 ศาสดา พระมหาวีรเจาพระนามวาสิทธัตถะผูนายก 
                 ของโลก  ทรงรับประเคน 
                          เมื่อเราเพงดู พระพิชิตมารไดเสวยในกาล 
                 นัน้   เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระชินเจาพระองคนั้น  
                 จงึเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต 
                          เราจุติจากดุสิตน้ันแลว    ไดเปนพระเจา 
                  จกัรพรรดิราชเสวยสมบัติโดยอุบายเชนนั้นแหละ 
                          เรามีตนสงไปเพ่ือความเพียร   สงบระงับ 
                  ไมมีอุปธิกิเลส   กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  เปน 
                  ผูไมมีอาสวะอยู            
                          ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี ้ เราไดถวายทานใด   
                  ในกาลน้ัน     ดวยทานน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย 
                  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                          เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจา   เราไดสําเร็จแลว    ดังนี้. 
           ทราบวา    ทานพระอัมพปณฑยิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 



ประการฉะนีแ้ล. 
                           จบอมัพปณฑิยเถราปทาน  
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                   ชัมพูผลิยเถราปทานที่  ๑๐ 
 
                วาดวยผลแหงการถวายลูกหวา 
 
                               [๓๐]  เมื่อพระพุทธเจาพระนามวาปทุ- 
                  มตุตระ  เชษฐบุรุษของโลก  ผูคงท่ี  ผูทรงยศอัน  
                  สงูสุด กําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาตอยู 
                              ขาพระองคมีใจเลือ่มใส ไดถือเอาผลหวา 
                   อยางดีมาถวายแดพระศาสดา       ผูเปนทักขิไณย 
                   บุคคล   เปนนักปราชญ  
                              ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาสัตว  เชษฐ- 
                    บุรุษของโลก     ประเสริฐกวานรชน  เพราะกรรม 
                    นั้น   ขาพระองคจึงเปนผูละความชนะ   และความ 
                    แพแลว  ไดถึงฐานะท่ีไมหว่ันไหว 
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  ขาพระองคไดถวาย 
                    ทานใดในกาลน้ัน   ดวยทานน้ัน   ขาพระองคไมรูจกั 
                    ทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไมอยางดีเปน 
                    ทาน 
                              ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . 
                    คําสอนของพระพุทธเจา     ขาพระองคไดทําเสร็จ 
                    แลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา  ทานพระชัมพูผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบชัมพูผลิยเถราปทาน  
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                  อรรถกถาเอกวิหาริวรรคที ่๔๔ 
 
             แมในวรรคท่ี ๔๔ อปทานท้ังหมด ก็ปรากฏชัดแลวเหมือนกัน 
 ความตางแหงบุญ และความตางแหงผลอยางเดียวเทาน้ัน  เปนความแปลกกัน 
                                จบอรรถกถาเอกวิหาริวรรคที่  ๔๔  
                                                 
                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
                  ๑.  เอกวิหาริยเถราปทาน  ๒. เอกสังขิยเถราปทาน  ๓.  ปาฏิหริ- 
สัญญกเถราปทาน   ๔.  พาณัตถวิกเถราปทาน    ๘.  อุจฉุขณัฑิกเถราปทาน 
๖.   กลมัพทายกเถราปทาน   ๗.  อมัพาฏกทายกเถรปทาน  ๘.  หรีตกิทายก 
เถราปทาน  ๙.  อมัพปณฑิยเถราปทาน    ๑๐.  ชมัพูผลิยเถราปทาน 
                  บัณฑิตคํานวณคาถาได ๘๖ คาถา. 
                                    จบเอกวิหาริวรรคที่ ๔๔  
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                         วิเภทกวิรรคที่  ๔๕ 
 
        วิเภทกพีชิยเถราปทานที่ ๑  (๔๔๑) 
 
      วาดวยผลแหงการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก 
 
                           [๓๑]  พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญ 
                 ทรงรูจบธรรมท้ังปวง   พระนามวากกุสันธะ  พระ 
                 องคเสด็จหลีกออกจากหมูไปสูภายในปา 
                          เราถือเมล็ดพืชเครือเถาเท่ียวมา   สมัยน้ัน                  
                 พระผูมีพระภาคทรงเขาฌานอยู ณ ระหวางเขา 
                          เราเห็นพระพุทธเจา     ผูเปนเทพของ 
                 ทวยเทพแลว     มีใจเลื่อมใสไดถวายเมล็ดพืชแด 
                 พระพุทธเจา      ผูเปนทักขิไณยบุคคล    เปนนัก  
                 ปราชญ  
                          ในกัปน้ีเอง  เราไดถวายพืชใดในกาลน้ัน 
                  ดวยการถวายพืชนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปน 
                  ผลแหงเมล็ดพืช 
                          เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระวิเภทกพีชิยเถระไดภาษิจคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                              จบวิเภทกพีชิยเถราปทาน  
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                           อรรถกถาวิเภทิกวรรคที่  ๔๕๑ 

 
    ๔๔๑. อรรถกถาวิเภทิกมิญชิยเถราปทาน  
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑  วรรคที ่๔๕  ดังตอไป 
           อปทานของทานพระวิเภทิกมิญชิยเถระ  อันมีคําเริ่มตนวา  กกฺสนฺโธ  
มหาวีโร  ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทลา พีชมิฺชมทาสห ความวาเราไดผาผลสมอ 
พิเภกแลว   ถือเอาเมล็ดในพืชปรุงกับน้ําผ้ึงและนํ้าตาลกรวด   ถวายแดพระผูมี 
พระภาคเจาพระนามวา กกุสันธะ   แล. 
                         จบอรรถกถาวิเภทิกมิญชิยเถราปทาน 
 

                   โกลทายกเถราปทานที่  ๒  (๔๔๒) 
 
               วาดวยผลแหงการถวายพุทรา 
 
                               [๓๒]  ครั้งน้ัน    เรานุงหนังเสือ  หมผา 
                   คากรอง  บําเพ็ญวัตรจริยาอยางหนัก   ใกลอาศรม 
                   ของเรามีตนพุทรา                           
                             ในกาลนั้น   พระพุทธเจาพระนามวาสิข ี
                   เปนเอก  ไมมผูีเสมอสอง  ทรงทําใหโชติชวง 
                   อยูตลอดกาลท้ังปวง เสด็จเขามายังอาศรมของเรา 
                              เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส      เราถวาย 
                   บังคมพระพุทธเจาผูมีวัตรอันงามแลว    ไดเอามือ 



                   ทั้งสองกอบพุทราถวายแดพระพุทธเจา 
 
๑. บาลีวา  วิเภทกพีชิยเถราปทาน  
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                            ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้  เราไดถวายพุทรา 
                 ใดในกาลน้ัน     ดวยทานน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย 
                 นีเ้ปนผลแหงการถวายพุทรา 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนพิภพขึ้นได 
                 ทั้งหมดแลว     ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือก  
                 แลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู  
                              การท่ีเราไดมายังสํานักของพระพุทธเจา 
                 ของเราน้ี  เปนการมาดีแลวหนอ  วิชชา ๓ เราได 
                 บรรลุแลวโดยลําดับ       คําสอนของพระพุทธเจา 
                 เราไดทําเสร็จแลว 
                              คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภทิา ๔ 
                  วโิมกข  ๘   และอภิญญา     เราไดทําใหแจงชัด 
                  แลว คําสอนของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว 
                  ดังน้ี.  
          ทราบวา ทานพระโกลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                              จบโกลทายกเถราปทาน 
 

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



                  ไปดวยตนมะตูม  เปนที่รวมหมูไมนานาชนิด  
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                                เราเห็นผลมะตูมมีกลิ่นหอมแลว  ระลึก 
                       ถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  เราท้ังยินดีทั้งสลด 
                       ใจ  เอาผลมะตูมใสหาบจนเต็ม 
                                ไดเขาเฝาพระพุทธเจาพระนามวา 
                       กกุสันธะ  แลวถวายผลมะตูมสุกแดพระองคผูเปน  
                       เน้ือนาบุญ  เปนนักปราชญ   ดวยใจอันผองใส 
                                ในกปัน้ีเอง    เราไดถวายผลมะตูมกดใดใน 
                       กาลนั้น      ดวยการถวายผลมะตูมน้ัน    เราไมรูจกั 
                       ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายมะตูม                                 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน   
                       ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา  ทานพระเวลุวผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                                    จบเวลุวผลิยเถราปทาน 
 

                  ภัลลาตกทายกเถราปทานที่ ๔ (๔๔๔) 
 
                       วาดวยผลแหงการถวายผลรกฟา   
 
                                [๓๔]  เราตกแตงเครื่องลาดท่ีทําดวยหญา 
                       แลว     ไดทูลอาราธนาพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวี  
                       วรรณเหมอืนทองคํา   มีพระลักษณะอันประเสริฐ 
                       ๓๒ ประการ   ผูประหนึ่งวาพระยารังท่ีกําลังมีดอก  
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                 บาน  เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  กาํลังเสด็จ 
                 ไปทางทายปาใหญวา     ขอพระพุทธเจาทรงโปรด 
                 อนุเคราะหขาพระองคเถิด   ขาพระองคปรารถนา 
                 จะถวายภิกษา  
                           พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูอนุ- 
                 เคราะห    ประกอบดวยพระกรุณา   มีพระยศใหญ 
                 ไดทรงทราบความดําริของเรา          จงเสด็จแวะที่ 
                 อาศรมของเรา 
                           ครั้นแลว    พระองคไดประทับบนเครื่อง 
                 ลาดท่ีทําดวยหญา  เราไดหยิบเอาผลรกฟามาถวาย 
                 แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
                           เมื่อเรามองดูอยู     พระพิชิตมารจึงเสวย 
                 ในเวลาน้ัน      เรายังจิตใหเลื่อมใสในทานนั้นแลว 
                 ไดถวายบังคมพระพิชิตมารในกาลน้ัน 
                           ในกัปท่ี  ๑๘๐๐    เราไดถวายผลไมใดใน 
                 กาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น   เราไมรูจักทุคติ 
                 เลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                 ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา   ทานพระภัลลาตกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                             จบภัลลาตกทายกเถราปทาน  
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         อุมมาปุปผิยเถราปทานที่  ๕  (๔๔๕) 
 
       วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผักตบ 
 
                            [๓] ครั้น  เมื่อตนไทรอันเปนไมโพธิ-  
                   พฤกษ งอกงามสีเขียวขจ ี  เราไดเอาดอกผักตบ 
                   มาบูชาไมโพธิพฤกษ  
                            ในกัปน้ีเอง     เราไดบูชาโพธิพฤกษใด 
                   ดวยการบูชาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
                   แหงการบูชาไมโพธิพฤกษ 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา     ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                               จบอมุมาปุปผิยเถราปทาน 
 

           อัมพาฏกิยเถราปทานที่ ๖  (๔๔๖) 
 
     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะกอก 
 
                             [๓๖]  พระมุนีพระนามวาเวสสภูผูอภิ- 
                  ชาติ     เสด็จเขาไปสูปารังซ่ึงมีดอกบานสะพรั่ง 
                  ประทับอยูที่ซอกเขา  เหมือนไกรสรสีหราชฉะนัน้  
                            เรามีจิตผองใสโสมนัส เลื่อมใสไดเอา 



                   ดอกมะกอกบูชาพระมหาวีรเจา  ผูเปนบุญเขตดวย 
                   มือท้ังสองของตน  
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                              ในกัปท่ี ๓๑    แตกปัน้ี   เราไดบชูาดวย 
                  ดอกไมใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย 
                  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา   
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา  ทานพระอัมพาฏกิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบอัมพาฏกิยเถราปทาน 
 

              สหีาสนิกเถราปทานท่ี ๗  (๔๔๓) 
 
            วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง 
 
                               [๓๗]  เรามีจิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส   ได 
                   ถวายอาสนะทองแดพระผูมีพระภาคพระนามวา 
                   ปทุมุตตระ  ผูแสวงหาประโยชนแดสรรพสัตว 
                              เราอยูในโลกใดๆ  คือ  ในเทวโลกหรือ 
                   มนุษยโลก   ในโลกนั้น ๆ เราไดวิมาน  อันไพบูลย 
                   นี้เปนผลของอาสนะทอง 
                              บลัลังกอันสําเร็จดวยทองและเงิน สําเร็จ 
                   ดวยแกวปทุมราช    และสําเร็จดวยแกวมณี    เกิด 
                   แกเรามากมาย   ในกาลทุกเมื่อ  
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                              เราทําอาสนะไมโพธิ์ของพระพุทธเจาพระ  
                   นามวาปทุมุตตระแลว     ไดบังเกิดในสกุลสูง 
                   โอ  พระธรรมเปนธรรมดีแลว  
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  เราไดทําอาสนะ 
                   ทอง  ดวยกรรมน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
                   ผลแหงอาสนะทอง 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระสีหาสนิกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.     
                            จบสีหาสนิกเถราปทาน 
 

              ปาทปฐิยเถราปทานที่  ๘  (๔๔๘) 
 
          วาดวยผลแหงการถวายต่ังรองเทา 
 
                               [๓๘า  พระมหามนุีสัมพุทธเจา    ผูประ- 
                   กอบดวยพระกรุณา   พระนามวาสุเมธะ   ยังสัตว 
                   ใหขามเปนอนัมากแลว      พระองคผูทรงพระยศ 
                   ใหญก็ไดเสด็จนิพพาน 
                              เรามีจติเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคน 
                    ทําต่ังสําหรับรองเทา  ไวที่ใกลอาสนะทอง   ของ 
                    พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ   ผูแสวงหาคุณ 
                    อันยิ่งใหญ  
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                             เราทํากุศลกรรมอันมีความสุขเปนผล ม ี
                ความสุขเปนกําไรแลว      เปนผูประกอบดวยบุญ 
                กรรม  ไดไปสูสวรรคในชั้นดาวดึงส 
                             เมื่อเราผูมีความพรอมเพรียงดวยบุญกรรม 
                อยูในดาวดึงสนั้น   ต่ังทองยอมเกิดแกเราผูยกเทา 
                กาวไปอยู  
                             นรชนเหลาใดไดเขาไปฟงใกล ๆ ทํา 
                สกัการะในพระพุทธเจาผูเสด็จนิพพานแลว     ได 
                สขุอันไพบูลย   นรชนเหลาน้ัน  ไดลาภดีแลว 
                              แมเราก็ไดสรางกรรมไวดีแลว   เราทําต่ัง 
                สําหรับรองเทาอันประกอบแลวในการคาขาย   จึง 
                ไดต่ังทอง เราเหยียบไปบนต่ังทองในทิศท่ีไปดวย 
                กิจบางอยาง  นี้เปนผลแหงบญุกรรม 
                              ในกัปท่ีสามหมื่น    เราไดทํากรรมใดใน 
                กาลน้ัน   ดวยกรรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปน 
                ผลแหงต่ังสําหรับรองเทา 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
                                         จบปาทปฐิยกเถราปทาน  
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                  เวทิยการกเถราปทานที่  ๙  (๔๔๙) 
 
                วาดวยผลแหงการถวายไพรที 
 
                             [๓๙]   เราไดสรางไพรทีอยางสวยงาม  
                  ไวที่โพธิพฤกษของพระพทุธเจาพระนามวา 
                  ปทุมุตตระ  ซึ่งเปนไมสูงสุดกวาไมทั้งหลาย  แลว 
                  ยงัจิตของตนใหเลื่อมใส 
                            เครื่องใชสอยหลายชนิดเลิศโอฬาร ทั้งท่ี 
                  ทําเสร็จและยังทําไมเสร็จ      ตกลงมาจากอากาศ 
                   นี้เปนผลแหงไพรที 
                            ในสงความท่ีสองฝายประชิดกัน   อันนา 
                   กลัว    เมื่อเราเขาไป    ก็ไมพบสิ่งท่ีนาขลาดกลัว 
                   เลย  นี้เปนผลแหงไพรที  
                            วมิานอันงดงามและท่ีนอนอันลนคา  เกิด 
                   ขึ้นดังจะรูความดําริของเรา  นี้เปนผลแหงไพรที 
                            ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   เราไดทําไพรทีใด 
                   ดวยกรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
                   ไพรที  
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .  คําสอน 
                    ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา ทานพระเวทิยการกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                               จบเวทิยการกเถราปทาน  
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       โพธิฆรการกเถราปทานที่  ๑๐  (๔๕๐) 
 
        วาดวยผลแหงการสรางเรือนไมโพธิ์  
 
                             [๔๐]  เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใช   
                คนทําเรือนไมโพธิ์ของพระผูมีพระภาคเจาผูเปน 
                ใหญกวาสัตวผูคงท่ี  พระนามวาสิทธัตถะ 
                             เราเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต อยูในเรือนแกว 
                หนาว รอน  หรือลม  มิไดถูกตองตัวเราเลย 
                             ในกัปท่ี ๖๔   แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจา 
                จักรพรรดิ    วิสสุกรรมเทพบุตรไดเนรมิตนครชื่อ 
                กาสิกะ  ยาว  ๑๐โยชน     กวาง  ๘  โยชนใหเรา ใน 
                นครน้ันไมมีไม   เครือเถา  และดินเหนียวเลย 
                             วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตปราสาทชื่อ 
                มงคล  ยาวโยชนหน่ึง   กวางคร่ึงโยชน  ใหเรา 
                             เสาปราสาท ๘๔,๐๐๐  ตน  ลวนเปนทองคํา 
                พ้ืนสําเร็จดวยแกวมณี   หลังคาเปนเงิน 
                             เรือนสาํเร็จดวยทองน้ี     เราไดอยูครอบ 
                ครองมาแลว   นี้เปนผลแหงการใหเรือนเปนทาน 
                             เราไดเสวยผลท้ังปวงนั้น ในภพทั้งท่ีเปน 
                ของเทวดาและมนุษย     วนันี้เราบรรลนุิพพานอัน 
                เปนบทสงบระงับ  ไมมีบทใดจะย่ิงกวา  
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                           ในกัปท่ี ๓ หมื่น  เราไดใหทําเรือนโพธิ-  
                    พฤกษ  ดวยกรรมนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้ก็เปน 
                    ผลแหงการใหเรือนเปนทาน 
                           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
          ทราบวา  ทานพระโพธิฆรการกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                  จบโพธิฆรการกเถราปทาน 
 
                     อรรถกถาวิเภทกิวรรคท่ี  ๔๕ 
 
           อปทานท้ังหมดมีอปทานที่  ๒ เปนตน ไป    มีเนื้อความพอจะกําหนด 
รูไดโดยงายทีเดียว   ถึงจะมีขอแตกตางระหวางชื่อของพระเถระทั้งหลาย  ก็พึง 
ทราบไดโดยตามลําดับพระบาลีแล 
                                    จบอรรถกถาวิเภทกิวรรคที่  ๔๕ 
 
                          รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
          ๑.  วิเภทกิพีชิยเถราปทาน    ๒.  โกลทายกเถราปทาน   ๓.  เวลุว- 
ผลิยเถราปทาน   ๔.  ภัลลาตกทายกเถราปทาน    ๕.  อมุมาปุปผิยเถราปทาน 
๖.  อัมพาฏกยิเถราปทาน  ๗.  สีหาสนกิเถราปทาน  ๘.  ปาทปฐยิเถราปทาน 
8.  เวทิยการกเถราปทาน   ๙.  โพธิฆรการกเถราปทาน. 
               ในวรรคนี้  บัณฑิตไดภาษิตคาถาไวคํานวณได ๗๙ คาถา. 
                                  จบวิเภทกิวรรคท่ี ๔๕  
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                               ชคติวรรคที่ ๔๖  

 
      ชคติทายกเถราปทานท่ี  ๑  (๔๕๑) 
 
    วาดวยผลแหงการพรวนดินโคนตนโพธิ์  
 
                               [๔๑]  เรามีจิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส   ได 
               ใชใหคนพรวนดินที่ไมโพธิพฤกษของพระมหามุน ี 
               พระนามวาธัมมทัสสี   อันเปนตนไมสูงสุดกวาไม 
               ทั้งหลาย 
                              เราพลาดจากภูเขาหรือตกจากตนไมจุติ  
                แลว  ยอมไดที่พ่ึง  นี้เปนผลของการพรวนดิน 
                               โจรไมเบียดเบียนเรา   กษัตรยิก็ไมดูหมิ่น 
                 เรา    เรากาวลวงขาศึกไดทุกคน    นี้เปนผลของ 
                 การพรวนดิน 
                                เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ  คือ    เทวดาหรือ 
                 มนุษยในกําเนิดน้ัน   ๆ    เรายอมเปนผูอันเขาบูชา 
                 ทุกแหงไป  นีก้็เปนผลของการพรวนดิน 
                                 ในกปัท่ี ๑,๘๐๐๐ เราไดใชใหคนพรวนดิน 
                  ดวยกรรมนั้น     เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลของ 
                  การพรวนดิน 
                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา ทานพระชคติทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการ 



ฉะนี้แล. 
                                จบชคติทายกเถราปทาน  
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            โมรหัตถิยเถราปทานที่  ๒  (๔๕๒) 
 
          วาดวยผลแหงการถวายกําหางนกยูง 
 
                              [๔๒]   เราถือกําหางนกยูงเขาไปเฝาพระ 
                   โลกนายก   เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดถวาย 
                   กําหางนกยูง  
                             ดวยกําหางนกยูงน้ี และดวยการต้ังเจตนา 
                    ไว   ไฟ ๓  กองของเราจึงดับสนิทแลว  เราไดสุข 
                    อันไพบูลย  
                             โอ  พระพุทธเจา    โอ  พระธรรม  โอ 
                     สัมปทาแหงพระศาสดาของเรา     เราถวายกําหาง 
                     นกยูงแลว  ไดความสุขอันไพบูลย 
                             ไฟ ๓  กองของเราดับสนิทแลว  เราถอน 
                     ภพขึ้นไดทั้งหมดแลว  อาสวะท้ังปวงหมดสิ้นไป 
                     แลว  บัดน้ีภพใหมมิไดมี  
                             ในกัปท่ี ๓๑   แตกปัน้ีเราไดถวายทานใด 
                     ในกาลน้ัน     ดวยทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย 
                     นี้เปนผลแหงการถวายกําหางนกยูง 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                      ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
             ทราบวา ทานพระโมรหัตถิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบโมรหัตถิยเถราปทาน  
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       สีหาสนพิชิยเถราปทานที่  ๓  (๔๕๓) 
 
            วาดวยผลแหงการพัดพุทธอาสน  
 
                            [๔๓]  เราไดไหวโพธิพฤกษของพระผูมี 
                   พระภาคเจาพระนามวาติสสะ    ไดถือเอาพัดวีชนี   
                   พัดอาสนะทองในที่นั้น 
                           ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้   เราไดพัดอาสนะ 
                   ทอง  ดวยกรรมน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
                   ผลของการพัด 
                           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา     ทานพระสีหาสนพีชิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                             จบสีหาสนพีชิยเถราปทาน 
 
         ติณุกกธาริยเถราปทานท่ี  ๔  (๔๕๔) 
 
            วาดวยผลแหงการทําคบเพลิงบูชา 
 
                           [๔๔]  เราเปนผูมีจิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส 
                ไดชูคบเพลิงไว ๓ ดวง   ที่ไมโพธิพฤกษ     ของ 
                พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ       ซึ่งเปนไม 
                สูงสุดกวาไมทั้งหลาย  
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                            ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้      เราไดบูชาดวย 
                   คบเพลิงใด    ดวยการชูคบเพลิงน้ัน      เราไมรูจกั 
                   ทุคติเลย   นี้เปนผลของการใหคบเพลงิเปนทาน 
                            เราเผากิเลส    ทั้งหลายแลว  .  .  .  คําสอน  
                    ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระติณุกกธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                               จบติณุกกธาริยเถราปทาน 
 

              อักกมนทายกเถราปทานที่  ๕  (๔๕๕) 
 
                   วาดวยผลแหงการเหยียบนวด 
 
                             [๔๕]   เราไดถวายการเหยียบแดพระ-  
                   พุทธเจาพระนามวากุสันธะ      ผูเปนนักปราชญ  
                   มีบาปอันลอยเสียแลว  ทรงอยูจบพรหมจรรย   ซึง่ 
                   กําลังเสด็จดําเนินไปสูที่พักกลางวัน 
                            ในกัปน้ีเองเราไดถวายทานใดในกาลน้ัน 
                   ดวยทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
                   การถวายการเหยียบ 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี           
            ทราบวา     ทานพระอักกมนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะนีแ้ล                                           



                              จบอักกมนทายกเถราปทาน  
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        วนโกรัณฑิยเถรปทานที ่ ๖  (๔๕๖) 
 
       วาดวยผลแหงการถวายดอกหางชาง 
 
                              [๔๖]  เราถือดอกหางชางปามาบูชา  
                  พระผูมี พระภาค พุทธเจาพระนามวา สิทธัตถะ 
                  ประเสริฐสุดกวาโลก  ผูคงท่ี 
                             ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้เราไดเอาดอกไมใด 
                  บูชา ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปน                    
                  ผลแหงพุทธบชูา 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .  คําสอน 
                  ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
          ทราบวา   ทานพระวนโกรัณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                 จบวนโกรัณฑิยเถราปทาน 
 
                             จบภาณวารท่ี    ๒๐ 
 
         เอกฉัตติยจเถราปทานที่  ๗  (๔๕๗) 
 
  วาดวยผลแหงการกั้นรมถวายพระพุทธเจา 
 
                              [๔๗ ]  แผนดินรอนดังเพลิง    แผนดิน 
                 ดุจมีเถารึงไหล  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 



                 ปทุมุตตระ  เสด็จจงกรมอยูที่กลางแจง 
                             เรากั้นรมขาวเดินทางไปไดเห็นพระสัม-  
                 พุทธเจาเขาท่ีกลางแจงน้ัน  แลวเกิดควานคิดขึ้นวา  
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                                      ภมูิภาคลูกพยับแดดแผคลุม   แผนดินนี้ 
                   จึงเปนเหมือนถานเพลิง   ลมพายุใหญที่ทําสรีรกาย 
                  ใหลอยขึ้นไดต้ังขึ้นอยู 
                                      หนาวรอน  ยอมทําใจลําบาก ขอไดโปรด  
                    รับรมนี้      อนัเปนเครื่องปองกันลมและแดดเถิด 
                    ขาพระองคจักถูกตองนิพพาน 
                                      พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระผูทรง 
                     อนุเคราะห    ประกอบดวยพระกรุณา   มีพระยศใหญ 
                     ทรงทราบความดําริของเราแลว  ทรงรับไวในกาล 
                     นั้น 
                                       เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน 
                      เทวโลก  ๓๐  กัป      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
                     ๕๐๐ ครั้ง 
                                        และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
                      โดยคณนานับมิได  เราไดเสวยกรรมของตนซึ่งตน 
                      ไดกอสรางไวดีแลวในปางกอน 
                                         นี้เปนชาติสุดทายของเรา  ภพท่ีสุดกําลัง 
                       เปนไป   ถึงทุกวันนี้ชนท้ังหลายก็พากันกั้นเศวต- 
                      ฉัตรใหเราตลอดกาลทุกเมื่อ 
                                          ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดถวายรมใด 
                      ในกาลน้ัน   ดวยการถวายรมนั้น  เราไมรูจักทุคติ 
                       เลย  นี้เปนผลแหงการถวายรม 
                                          เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. .  .  คําสอน 
                       ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี.   
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           ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบเอกฉัตติยเถราปทาน  
 

        ชาติปปุผิยเถราปทานที่ ๘  (๔๕๘) 
 
        วาดวยผลแหงการถวายดอกไม  
 
                    [๔๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
           วาปทุมุตตระ  ผูมพีระยศใหญ   ปรินิพพานแลว 
           เราไดเอาผอบอันเต็มดวยดอกไมไปบูชาพระสรีระ 
                   เรายังจิตใหเลื่อมใสในบุญกรรมนั้น  แลว 
           ไดไปสูสวรรค ชั้นนิมมานรดี     เราถึงจะไปอยูยัง 
           เทวโลก   ก็ยังประพฤติบุญกรรมอยู 
           ฝนดอกไมตกจากฟากฟาเพ่ือเราตลอด 
           กาลท้ังปวง     เราสมภพในมนษุยก็เปนพระราชา 
           ผูมยีศใหญ 
                   ในอัตภาพนั้น  ฝนดอกโกสุมตกลงมาเพื่อ 
           เราทุกเมื่อ   เพราะอํานาจท่ีเอาดอกไมบูชาท่ีพระ- 
           กายของพระพุทธเจาผูทรงเห็นเหตุทั้งปวง 
                   นี้เปนความเกิดครั้งสุดทายของเรา    ภพ 
           ที่สุดกําลังเปนไป  ถึงทุกวันนี้  ฝนดอกไมถึงตกลง 
           มาเพ่ือเราทุกเวลา  
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                                ในกปัท่ีแสนแตกัปนี้    เราเอาดอกไมใด 
                      บชูา    ดวยการบูชาดวยดอกไมนั้น      เราไมรูจัก  
                      ทุคติเลย  นีเ้ปนผลแหงการบูชาพระสรีระ 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . คําสอน 
                      ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
            ทราบวา  ทานพระชาติปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                     จบชาติปุปผิยเถราปทาน 
 

               สตัติปณณิยเถราปทานที่  ๙ (๔๕๙) 
 
          วาดวยผลแหงการถวายดอกสัตตบรรณ 
 
                                 [๔๙]  เมื่อมหาชนชวยกันนําพระสรีระ 
                      ของพระพุทธเจาไป    เมื่อกลองบรรเลงอยู   เรามี  
                      จิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดเอาดอกสัตตบรรณบูชา 
                                ในกปัท่ีแสนแตกัป          เราไดเอาดอกไม 
                      ใดมาบูชา   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย 
                      นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                      ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา      ทานสัตติปณณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                 จบสัตติปณณิยเถราปทาน  
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                  คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๔๖๐) 
 
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยของหอม 
 
                            [๕๐]  เมื่อมหาชนกาํลังชวยกันทําจิต-  
                    กาธารอยู  และเมื่อของหอมนานาชนิดถูกนําเอามา 
                    เรามีจิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส ไดเอาของหอมกํามือ 
                    หน่ึงบูชา   
                            ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้       เราไดบูชาจิต- 
                     กาธารใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย 
                     นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
           ทราบวา ทานพระคันธปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล . 
                              จบคันธปูชกเถราปทาน 
 

                      อรรถกถาชคติวรรคที่ ๔๖  

 
           ๔๕๑.  อรรถกถาชคติทายกเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑  วรรคที ่ ๔๖  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  ชคตึ    การยึ   อห    ความวา  เราไดทําระเบียงไวรอบตนโพธิ์- 
พฤกษอันอุดม  อปทานท้ังหมดมีอปทานที่ ๒ เปนตนไปท่ีเหลือ  มีเนื้อความ 



งายทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาชคติทายกเถราปทาน 
                             จบอรรถกถาชคติวรรคท่ี ๔๖  
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                          รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
                ๑. ชคติทายกเถราปทาน  ๒.   โมรหัตถิยเถราปทาน  ๓.  สหีาสน- 
พีชิยเถราปทาน   ๔.  ติณกุกธาริยเถราปทาน    ๘.  อักกมนทายกเถราปทาน 
๖.  วนโกรัณฑิยเถราปทาน   ๗.   เอกฉัตติเถราปทาน   ๘.  ชาติปุปผิยเถรา- 
ปทาน  6.  สตัติปณณิยเถราปทาน  ๑๐.  คันธปูชกเถราปทาน. 
                บณัฑิตคํานวณคาถาได ๖๗ คาถา.  
                                จบชคติทายกวรรคที่ ๔๖  
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                    สาลปุปผวิรรคที่  ๔๗ 
 
       สาลกุสมุิยเถราปทานท่ี ๑     (๔๖๑) 
 
        วาดวยผลแหงการถวายดอกสาละ 
 
                          [๕๑]  เมือ่พระผูมีพระภาคเจาพระนาม  
              วาปทุมุตตระปรินิพพานแลว  เมื่อมหาชนชวยกัน 
              ยกพระพุทธสรีระขึ้นบนจิตกาธาร   เราไดเอาดอก  
              สาละบูชา 
                         ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดเอาดอกไม  
              ใดบชูา     ดวยการบูชาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย 
              นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
                         เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
              ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา ทานพระสาลกุสุมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบสาลกุสุมิยเถราปทาน 
 

                       จิตกปูชกเถราปทานที่  ๒   

 
            วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
 
                          [๕๒]  เมือ่เทวดาและมนุษยพากันถวาย 



            พระเพลิงพระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี    ผูเปน 
            เผาพันธุของโลก  เราไดเอาดอกจําปา   ดอกบูชา                      
            จิตกาธาร  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 89 

                            ในกัปท่ี  ๓๑   แตกัปนี้   เราไดเอาดอกไม 
                  ใดบูชา    ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย 
                  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา   ทานพระจิตกปูชกถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                 จบจิตกปูชกเถราปทาน  
 

        จิตกนิพพาปกเถราปทานที่  ๓  (๔๖๓) 
 
              วาดวยผลแหงการดับจิตกาธาร 
 
                             [๕๓]   เมื่อเทวดาและมนุษยพากันถวาย 
                 พระเพลิงพระสรีระของผูแสวงหาคุณใหญ   พระ 
                 นามวาเวสสภู   เราเอานํ้าหอมดับจิตกาธาร 
                            ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้  เราเอานํ้าหอมดับ 
                 จติกาธารใด   ดวยกรรรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย 
                 นีเ้ปนผลของน้ําหอม     
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                 ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระจิตกนิพพาปกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                             จบจิตกนิพพาปกเถราปทาน  
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               เสตุทายกเถราปทานที่   ๔  (๔๖๔) 
 
                 วาดวยผลแหงการสรางสะพาน 
 
                             [๕๔]  เรามีจิตเลื่อมใส     มีใจโสมนัส 
                  ไดใชคนสรางสะพานในท่ีเฉพาะพระพักตรของ 
                  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี   ผูเสด็จจง-  
                  กรมอยู 
                            ในกัปท่ี  ๙๑   แตกัปนี้   เราไดใหสราง 
                  สะพานใดไว  ดวยกรรมนัน้     เราไมรูจักทุคติเลย 
                  นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
           ทราบวา ทานพระเสตุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบเสตุทายกเถราปทาน 
 
        สมุนตาลวัณฏิยเถราปทานท่ี  ๕  (๔๖๕) 
 
                   วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล 
 
                             [๕๕]  เราไดถวายพัดใบตาลอันคลุมดวย 
                   ดอกมะลิ        แดพระผูมพีระภาคเจาพระนามวา 
                   สิทธัตถะ  เราจึงไดทรงยศใหญ                              



                            ในกัปท่ี  ๙๔   แตกัปนี้    เราไดถวายพัด 
                   ใบตาลใด  ดวยการถวายพัดใบตาลน้ัน   เราไมรูจกั  
                   ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพัดใบตาล  
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                                  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                       ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา   ทานพระสุมนตาลวัณฏิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                 จบสุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน  
 

               อวฏผลิยเถราปทานที่  ๖  (๔๖๖) 
 
              วาดวยผลแหงการถวายผลไม 
 
                                 [๕๖]   พระผูมีพระภาคผูสยัมภูพระนาม 
                    วาสตรังสี   ผูไมทรงพายแพอะไร ๆ   ทรงใครตอ 
                    ความวิเวก     ตรัสรูดวยพระองคเองเสด็จออกบิณฑ- 
                    บาต   เราถือผลไมอยูไดเห็นเขา   จึงไดเขาไปเฝา 
                   พระนราสภ    เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส    ได 
                   ถวายผลไม 
                                ในกปัท่ี  ๙๔  แตกัป  เราไดถวายผลไม 
                    ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไมรูจัก 
                     ทุคติเลย   นีเ้ปนผลแหงการถวายผลไม 
                                  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
             ทราบวา   ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                      จบอวฏผลิยเถราปทาน  
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  ลพุชผลทายกเถราปทานที่   ๗  (๔๖๗) 
 
     วาดวยผลแหงการถวายขนุนสํามะลอ  
 
                               [๕๗]   ครั้งน้ัน     เราเปนคนเฝาสวนอยู 
                ในพระนครพันธุมดี   ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศ- 
                จากกิเลสธุลี เสด็จเหาะไปในอากาศ 
                              เราไดหยิบเอาผลขนุนสํามะลอถวายแด 
                พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   พระพุทธเจาผูมีพระ 
                ยศใหญใหเกิดควานปลื้มใจแกเรา  นําความสุขมา 
                ใหในปจจุบัน   ประทับอยูในอากาศน้ันเอง   ได 
                ทรงรับประเคน 
                              เราถวายผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอัน 
                เลือ่มใสแลว   ไดประสบปติอันไพบูลย    เปนสุข. 
                ยอดเย่ียมในครัง้น้ัน      รัตนะเกิดขึ้นแกเราผูเกิด 
                ในที่นั้น  ๆ 
                              ในกัปท่ี  ๙๑    แตกปัน้ี  เราไดถวายผลไม 
                ใดในกาลน้ัน      ดวยทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย 
                นี้เปนผลแตงการถวายผลไม            
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา     ทานพระลพุชผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                      จบลพุชผลทายกเถราปทาน  
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          มิลักขุผลทายกเถราปทานที่  ๘  (๔๖๘) 
 
               วาดวยผลแหงการถวายผลไมมิลักข ุ
 
                                   [๕๘]  เราไดเหน็พระพุทธเจาพระนาม  
                        วาอัตถทัสสี  ผูมีพระยศใหญ  เปนผูมีจิตเล่ือมใส 
                        มีใจโสมนัส  ไดถวายผลไมมิลักข ุ
                                  ในกปัท่ี  ๑,๘๐๐  เราไดถวายผลไมใดใน 
                         กาลนั้น  ดวยทานน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปน 
                         ผลแหงการถวายผลไม 
                                  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . คําสอน 
                         ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
             ทราบวา   ทานพระมิลักขุผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                         จบลักขุผลทายกเถราปทาน 
 

            สยมัปฏิภาณิยเถราปทานที่  ๙  (๔๖๙) 
 
          วาดวยการสดุดีพระพุทธเจาดวยปฏิภาณ 
 
                                   [๕๘]  ใครไดเห็นพระนราสภผูประเสริฐ  
                         กวาเทวดา   งามเหมือนดอกรกฟาขาว   กําลังเสด็จ 
                         ดําเนินอยูที่ถนนแลวจะไมเลื่อมใสเลา   ใครไดไดเห็น 
                         พระพุทธเจาผูกําจัดความมืดมิดใหพินาศ  
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                            ทรงชวยเหลือนรชนใหขามพนไปไดเปน 
                อันมาก    ยังโลกใหโชติชวงดวยแสงสวางคือพระ- 
                ญาณแลวจะไมเลื่อมใสเลา 
                             ใครไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายกของ  
                โลก  กําลังเสด็จออกไปพรอมกับพระขีณาสพผูมี 
                อํานาจต้ังแสน    ผูทรงรื้อขนสัตวไปเสียมากมาย 
                แลว   จะไมเลื่อมใสเลา 
                             ใครไดเห็นพระพุทธเจา      ผูตีกลองคือ 
                พระธรรมทรงย่ํายีหมูเดียรถีย   บันลือสีหนาทแลว 
                จะไมเลื่อมใสเลา 
                             ทวยเทพพรอมดวยพรหม    พากันมาจาก  
                เทวโลกตราบเทาพรหมโลก      แลวทูลถามปญหา 
                อันลุมลึกกะพระพุทธเจาพระองคใด พระพุทธเจา 
                พระองคนั้น    ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา 
                             มนุษยพรอมดวยเทวดาประนมกรอัญชล ี
                แดพระพุทธเจาพระองคใด   ยอมไดเสวยบุญดวย 
                การประนมกรอัญชลีนั้น พระพุทธเจาพระองคนั้น  
                ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา 
                              ชนทั้งปวงมาประชุมพรอมหอมลอมพระผูมี  
                ปญญาจักษุ  พระผูมีปญญาจักษุพระองคใดไดรับ 
                อาราธนาแลวไมทรงหว่ันไหว  พระผูมีปญญาจักษุ 
                พระองคนั้น     ใครไดเห็นแลวจะไมเลื่อมใสเลา  
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                             เมื่อพระนราสภพระองคใดเสด็จเขาพระ 
               นคร   กลองเปนอันมากประโคมกึกกอง   คชสาร 
               ที่ตกมันพากันบนัลือ     พระนราสภพระองคนั้น 
               ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา  
                             เมื่อพระนราสภพระองคใดเสด็จดําเนิน 
               ไปในถนน     พระรัศมียอมสองสวางไสวทุกเมื่อ  
               ที่ซึ่งลุม ๆ ดอน ๆ ยอมสม่ําเสมอ    พระนราสภ 
               พระองคนั้น    ใครไดเห็นเขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา 
                              เมื่อพระพุทธเจาตรัสอยู   ประชาสัตวใน 
               จักรวาลไดยินทั่วกัน    พระพุทธเจาพระองคใดยัง 
               สัตวใหรูชัดไดทั่วกัน     พระพุทธเจาพระองคนั้น  
               ใครไดเห็นแลวจะไมเลื่อมใสเลา  
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดสดุดีพระ- 
               พุทธเจา     ดวยการสดุดีนั้น    เราไมรูจกัทุคติเลย 
               นี้เปนผลแหงการสดุดี  
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
               ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระสยัมปฏิภาณยิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                           จบสยัมปฏิภาณิยเถราปทาน  
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   นิมิตพยากรณิยเถราปทานที่  ๑๐  (๔๗๐) 
 
             วาดวยผลแหงการพยากรณนิมิต 
 
                              [๖๐]  ครั้งน้ัน     เราไดเขาไปปาหิมวันต  
        บอกมนต   ศิษย  ๕,๔๐๐ คนไดอุปฏฐากเรา 
                             ศิษยเหลาน้ันลวนเปนนักศึกษา     รูจบ  
        ไตรเทพถึงความเต็มเปยมในธรรมมีองค  ๖  พวก  
        เขาถือตัวจัดเพราะวิทยาของคน  อยูในปาหมิวันต    
                             เทพบุตรผูมียศใหญ     เปนผูมสีติสัมป- 
        ชัญญะ   จุติจากชั้นดุสิตอุบัติในครรภแหงมารดา 
                             เมื่อพระสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้น   หมื่น 
        โลกธาตุก็หวั่นไหว       คนตาบอดก็มองเห็นได 
        ในเมื่อพระผูนําเสด็จอุบัติขึ้น 
                             พ้ืนพสุธาน้ีทั้งส้ินสั่นสะเทือน   ๖   ประการ 
        มหาชนไดสดับเสียงกึกกองแลว พากันแยมสรวล 
                             ชนท้ังปวงประชุมกันแลว   ไดพากัน ไป 
        ยังสํานักของเรา   ถามวา  พ้ืนพสุธาน้ีสั่นสะเทือน 
        จักมีผลเปนอยางไร 
                             ครั้งน้ันเราไดพยากรณแกเขาท้ังหลายวา 
        อยากลัวเลย  ไมมีภยัแกทานท้ังหลาย   ทานทุกๆ 
        คนจงเบาใจเถิด        ความเกิดน้ีประกอบดวยสุข 
        ประโยชน   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 97 

                            พ้ืนพสุธาอันเหตุ ๘ ประการถูกตองแลว 
                  ยอมจะสั่นสะเทือน  นมิิตยอมจะปรากฏโดยอาการ 
                  เชนเดียวกัน  แสงสวางอันไพบูลยใหญโต  ก็เชน 
                  กนั  
                            พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด  ผูมจีักษุ  จัก  
                  เสด็จอุบัติขึ้นโดยไมตองสงสัย   เรายังประชุมชน 
                  ใหเขาใจดีแลว  ไดบอกเบญจศีล 
                             พวกเขาไดสดับเบญจศีลแลวคิดวา   การ 
                  เสด็จอุบัติของพระพุทธเจา   ยากท่ีจะหาได   เปน 
                  ผูเกิดอุพเพงคาปติ  มีใจโสมนัส  ยินดี  ราเริง 
                             ในกัปท่ี  ๙๒   แตกัปนี้    เราไดพยากรณ 
                  นิมิตใด  ดวยการพยากรณนิมิตน้ัน เราไมรูจักทุคติ 
                  เลย  นี้เปนผลแหงการพยากรณ  
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา  ทานพระนิมิตตพยากรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                            จบนิมติตพยากรณิยเถราปทาน 
 
              อรรถกถาสาลปุปผิวรรคที่  ๔๗ 
 
            อปทานมีอปทานท่ี  ๑   เปนตนไป    ในวรรคท่ี ๔๗   นกัศึกษาพอจะ 
กําหนดรูไดงายตามลําดับพระบาลีนั่นแล. 
                            จบอรรถกถาสาลปปุผิวรรคที่ ๔๗  
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                         รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้    คือ 
 
         ๑.  สกลกุสุมิยเถราปทาน    ๒.  จิตกปูชกเถราปทาน   ๓.  จิตก- 
นิพพาปกเถราปทาน   ๔.  เสตุทายกเถราปทาน     ๕.  สุมนตาลวัณฏิยเถรา- 
ปทาน  ๖.  อวฏผลิยเถราปทาน   ๗.  ลพุชผลทายกเถราปทาน  ๘.  มลิักขุ- 
ผลทายกเถราปทาน   ๙.  สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน  ๑๐.  นิมิตตพยากรณิย- 
เถราปทาน 
              บัณฑิตคํานวณคาถาได  ๗๒  คาถา.  
                                        จบสาลปุปผิยวรรคที่  ๔๗  
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                นฬมาลิยวรรคที่  ๔๘ 
 
      นฬมาลิยเถราปทานท่ี  ๑  (๔๗๑) 
 
    วาดวยผลแหงการถวายพวงดอกออ 
 
                      [๖๑]  เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูมีพระ 
            ฉวีวรรณดังทองคํา   ผูสมควรรับเครื่องบชูา   เปน 
            นายกของโลก   กาํลังเสด็จไปทางชายปาใหญ 
                     เราหยิบพวงดอกไมออและออกไปใน 
            ทันใดน้ัน     ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะได 
            แลว  ไมมีอาสวะ ณ  ที่นั้น 
                     เรามีจิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส ไดเอาพวง 
            ดอกไมออบูชาพระพุทธเจาผูเปนทักขิเณยยบุคคล 
                     ผูมีความเพียรใหญ  ทรงอนุเคราะหโลกท้ังส้ิน 
            ในกปัท้ัง ๓๑  แตกัปนี้   เราไดดอกไมใด  
            บชูา  ดวยการบูชา     เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปน 
            ผลแหงพุทธบูชา 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
            ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังนี้. 
       ทราบวา   ทานพระนฬมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ  
ฉะนี้แล. 
                    จบนฬมาลิยเถราปทาน  
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        มณิปชูกเถราปทานที่  ๒  (๔๗๒) 
 
     วาดวยผลแหงการบูชาดวยแกวมณ ี
 
                      [๖๒]  พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ  
            ทรงรูจบธรรมทั้งปวง   ใครตอความสงบ     ตรัสรู 
            ดวยพระองคเอง  เสด็จไปในอากาศ  
                     สระใหญมอียูในที่ไมไกลปาหิมวันต   ภพ 
            ของเราอันบุญกรรมประกอบดีแลว    มีอยูในสระ 
            นั้น 
                     เราออกจากภพไดเห็นพระผูนําโลก   ผูทรง 
            รุงเรอืงเหมือนตนราชพฤกษ  โชติชวงเหมือนดัง 
            กับไฟลุกโพลง 
                     เราไดเห็นดอกไมชนิดหน่ึงที่มีในปา 
            เปลี่ยว  คิดวาจักบูชาพระผูนําโลก    ทําจิตของตน 
            ใหเลือ่มใสแลว  ไดถวายบังคมพระศาสดา 
                     เราหยิบแกวมณีที่ศีรษะของเรา  บูชาพระ 
            ผูนําดวยความปรารถนาวา    ดวยการเอาแกวมณี 
            บชูานี้  ขอจงมีวิบากอันดี 
                     พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ  ผูทรง 
            รูแจงโลก   ผูสมควรรับเครื่องบูชา  ประทบัอยูใน 
            อากาศ  ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                     ขอความดําริของทานจงสําเร็จเถิด   ทาน 
            จงไดสุขอันไพบูลย   ดวยการบูชาแกวมณีนี้    ขอ 
            ทานจงไดเสวยยศอันใหญหลวงเถิด  
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                              พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด    พระนามวา 
         ปทุมุตตระ  ทรงตรสัรูดวยพระองคเอง  ครัน้ตรัส 
        แกเราผูต้ังปรารถนาไวดังน้ีแลว  ไดเสด็จไป 
                               เราไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทว 
        โลก  ๖๐กัป   และไดเปนพระเจาจักรพรรดิหลาย 
        รอยครัง้   
                               เมื่อเราเกิดเปนเทวดา  ระลึกถึงบุญกรรม 
        ขึ้นมา     แกวมณีอันสองแสงสวางใหเรา    ยอม 
        เกิดแกเรา 
                               เรามนีางเทพอัปสร ๘๖,๐๐๐ ซึ่งมีผาและ 
        เครื่องอาภรณอันวิจิตรสวมตางหูแกวมณีเปน 
        บริวาร 
                               นางเทพอัปสรเหลาน้ัน        มหีนาแฉลม 
        มักยิ้มกอนเจรจา  ตะโพกผาย   เอวบางออนแอน 
        แวดลอมเราอยูเปนนิตย      นี้เปนผลแหงการบูชา 
        ดวยแกวมณี  
                               ภัณฑะ คือ  เครื่องประดับอันสําเร็จดวย 
        ทอง   สาํเร็จดวยแกวมณี   และสาํเร็จดวยแกวทับ- 
        ทิม    ยอมเปนของบุคคลทําดีแลวเพ่ือเรา   ตาม  
        ที่เราตองการ 
                               เรือนยอดและถํ้าท่ีนารื่นรมยและท่ีนอน 
        อันสูงคา  ดังจะรูความประสงคของเรา  ยอมเกิด 
        ตามความปรารถนา  
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                               ก็การที่ชนเหลาใดไดเขาไปฟง   ชนเหลา 
                  นั้นไดลาภดีแลว        การไดเขาไปฟงเปนบุญเขต 
                  ของมนุษย   เปนโอสถของสรรพสัตว    ถึงกรรมที ่ 
                  เราผูไดเห็นพระผูนํา     กช็ื่อวาเปนอันทําไวดีแลว 
                  เราเปนผูรอดพนจากวินิบาต     เปนผูบรรลบุทอัน 
                  ไมหว่ันไหว  
                               เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ  คือ  เปนเทวดาหรือ 
                  มนุษย      ในกาํเนิดน้ัน  ๆ   แสงสวางยอมมีแกเรา 
                  ทุกเมื่อ  ทั้งกลางวันและกลางคืน 
                               เพราะการบูชาดวยแกวมณีนั้น   เราจึงได 
                  เสวยสมบัติ  พบแสงสวาง  คือ  ญาณ  เปนผูบรรล ุ
                  บทอันไมหว่ันไหว 
                                ในกปัท่ีแสนแตกัปนี้  เราเอาแกวมณีบูชา 
                   ดวยการบูชาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผล 
                   แหงการบูชาดวยแกวมณี  
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . คําสอนของ 
                    พระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังนี้แล. 
          ทราบวา  ทานพระมณิปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                 จบมณิปูชกเถราปทาน 
 
                   อรรถกถานฬมาลิยวรรคที่ ๔๘ 
 
           อทานท่ี ๑ และ ๒ ในวรรคท่ี   ๔๘ มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.  
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              อุกกาสติกเถราปทานที่  ๓ (๔๗๓) 
 
                วาดวยผลแหงการจุดคบเพลิง   
 
                              [๖๓]  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาพระ-  
        นามวาโกสิกะ ประทบัอยูที่ภูเขาจติตกูฏ   พระองค 
        เปนผูเพงพินิจ   ยนิดีในฌาน   เปนผูต่ืนแลว   อภ-ิ 
        รมยในวิเวก   เปนมนุี 
                             ขาพระองคอันหมูนารีแวดลอมเขาไปใน 
        ปาหมิวนัต    ไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ 
        ผูปานดังพระจันทรในวันเพ็ญ 
                             ครั้งน้ัน      ขาพระองคถือเอาคบเพลิงรอย 
        ดวง  แวดลอมพระพุทธเจาอยูตลอด ๗ วัน ๗ คืน 
        ไดไปโดยวันที่ ๘ 
                             ขาพระองคมีจิตเล่ือมใส       ถวายบังคม 
        พระสยมัภูพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ    ผูไมทรง 
        พายแพอะไร ๆ เสด็จออกจากสมาบัติ  แลวไดถวาย 
        ภิกษาอยางหนึ่ง 
                             ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงสัตว  เชษฐ- 
        บรุุษของโลก     ประเสริฐกวานรชน     เพราะกรรม 
        นั้น     ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทพช้ันดุสิต     นี้เปน 
        ผลแหงภิกษาอยางหนึ่ง 
                             แสงสวางยอมมีแกขาพระองคทุกเมื่อ 
        ทั้งกลางวันและกลางคืน     ขาพระองคแผรัศมีไป 



        ไดโดยรอบรอยโยชน  
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                              ในกัปท่ี   ๕๕  ขาพระองคไดเปนพระเจา 
        จักรพรรดิ  ผูเปนใหญในชมพูทวีป   มีมหาสมทุร 
        ๔  เปนขอบเขต  ชํานะแลว 
                              ครั้งน้ัน   พระนครของขาพระองค  เปน    
        เมืองมั่งค่ัง   เจริญสรางสรรอยางสวยงาม  ยาว ๓๐ 
        โยชน   กวาง ๒๐ โยชน 
                              พระนครชื่อโศภน อันวิสสุกรรมเทพบุตร 
        นิรมิตให  นครน้ันสงัดจากเสียง ๑๐ อยาง  ประ- 
        กอบดวยกังสดาลเสียงไพเราะ 
                              ในพระนครนั้นไมมีเครือเถา  ไม  และดิน 
        เลย  สําเร็จดวยทองคําลวน ๆ ทีเดียว  โชติชวงอยู 
        ตลอดกาลเนืองนิตย 
                              พระนครนั้นลอมดวยกําแพง ๔ ชั้น  ๓ ชั้น  
        สําเร็จดวยแกวมณี    สวนตรงกลางวิสสุกรรมเทพ- 
        บุตรไดเนรมิตถองแถวตนตาลไว 
                              สระโบกขรณีต้ังหมื่นปกคลุมไปดวยปทุม 
        และอบุล   ดารดาษไปดวยบุณฑริกเปนตน   หอม 
        กรุนไปดวยกลิ่นนานาชนิด 
                              ในกัปท่ี   ๙๔  แตกปัน้ี    ขาพระองคได 
        ทรงคบเพลิงใด ดวยกรรมนั้น   ขาพระองคไมรูจัก 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการทรงคบเพลิงไว  
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                              ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คํา 
                    สอนของพระพุทธเจา  ขาพระองคไดทําเสร็จแลว 
                    ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระอุกกาสติเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                             จบอุกกาสติกเถราปทาน  
 
        ๔๗๓.  อรรถกถาอุกกาสติกเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  โกสิโย  นาม  ภควา  ความวา  พระปจเจกพุทธเจาชื่อวา 
โกสิยะเพราะเกิดในโกสิยโครต.  บทวา จิตฺตกูเฏ  ความวา ในบรรดายอดภูเขา 
ที่ต้ังเรียงรายอยู  ปกคลุมสระอโนดาต  เชน  ภูเขาจิตตกูฏ  ภูเขาเกลาสกูฏ และ 
ภูเขาสานุกูฏเปนตน  พระปจเจกพุทธเจาองคนั้น อยูที่ภูเขาจิตตกูฏอันงดงาม 
วิจิตรไปดวยรัตนะและโอสถเปนตนนานาชนิดที่เกิดบนยอดภูเขาทั้งหลาย. 
                       จบอรรถกถาอุกกาสติกเถราปทาน 
 

           สุมนวีชนิยเถราปทานที่  ๕  (๔๗๔) 
 
              วาดวยผลแหงการพัดไมโพธิ์ 
 
                               [๖๔]  เราเปนผูมีใจโสมนัส  จบัพัดวีชนี 
                    พัดไมโพธิ์อันอุดม  ที่ไมโพธิ์ของพระผูมีพระภาค- 
                    เจาพระนามวาวิปสสี  ซึง่เปนไมสูงสุด  
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                                  ในกัปที่  ๙๑  แตกัปนี้ เราไดพัดไมโพธิ์ 
                        อันอุดม  ดวยการพัดไมโพธิ์นั้น  เราไมรูจักทุคติ 
                        เลย  นี้เปนผลแหงการพัดไมโพธิ์ 
                                  เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ  
                        พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดงัน้ี. 
            ทราบวา    ทานพระสุมนวีชนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                           จบสุมนวีชนิยเถราปทาน                                                            
 
           กุมมาสทายกเถราปทานท่ีSUP>๑  ๕  (๔๗๕) 
 
              วาดวยผลแหงการถวายขนมกุมมาส 
 
                                 [๖๕ ]  เราเห็นบาตรอันวางเปลาของ  
                        พระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
                        พระนามวาวิปสสี   ผูเสด็จเที่ยวแสวงหาบิณฑบาต 
                        อยู  จึงใสขนมกุมมาสจนเต็มบาตร 
                                 ในกปัที่  ๙๑    แตกัปนี้  เราไดถวายภิกษา 
                        ใด   ดวยการถวายภิกษานั้น     เราไมรูจักทุคติเลย 
                        นี้เปนผลแหงขนมกุมมาส 
                                 เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ 
                        พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดงัน้ี. 
 
๑.อปทานท่ี ๔ และท่ี ๕ อรรถกถาวา มีเนื้อความงายทั้งนัน้.  
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              ทราบวา    ทานพระกุมมาสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                              จบกุมมาสทายกเถราปทาน 
                                                                                                           

         กุสัฏฐกทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๔๗๖)  

 
            วาดวยผลแหงการถวายสลากภัต 
 
                             [๖๖ ]  เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส  ได 
                ถวายสลากภัต  ๘ ที่  แดพระผูมีพระภาคเจา 
                พระนามวากัสสปะ  ผูมบีาปอันลอยเสียแลว   ม ี
                พรหมจรรยอนัอยูจบแลว 
                            ในกัปน้ีนั้นเอง  เราไดถวายสลากภัต   ที ่
                ดวยการถวายสลากภัตน้ัน       เราไมรูจกัทุคติเลย 
                นี้เปนผลแหงการถวายสลากภัต  ๘   ท่ี 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอนของ 
                พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระกุสัฏฐกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                             จบกุสฏัฐกทายกเถราปทาน  
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 ๔๗๖.  อรรถกถากุสัฏฐกทายกเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๖  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา กุสฏกมทาสห  ความวา  ในบรรดาภัต   เชน  ปกขิกภัตร 
อุโปสถิกภัต  ธุวภัต  และสลากภัตเปนตน    เราไดถวายสลากภัต  ๘  ที ่  ทีพ่ึ่ง 
ถวายดวยสามารถแหงใบสลาก.  
                              จบอรรถกถากุสัฏฐกทายกเถราปทาน 
 
               คิรปุินนาคิยเถราปทานที่  ๗ 
 
 วาดวยผลแหงการถวายดอกบุนนาคบูชา 
 
                      [๖๗]  ครั้งน้ัน      พระสัมพุทธเจาพระ- 
             นามวาโสภิตะ  ประทับอยูที่ภูเขาจิตตกูฏ    เราได 
             ถือเอาดอกบุนนาคเขามาบูชาพระสยัมภู 
                      ในกัปที ่ ๙๔   แตกัปนี้   เราไดบูชาพระ- 
             สัมพุทธเจา  ดวยกานบูชานั้น    เราไมรูจักทุคติเลย 
             นี้เปนผลแหงพุทธบุชา . . . 
                      เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ 
             พระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
       ทราบวา    ทานพระคิริปุนนาคิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบคิริปุนนาคิยเถราปทาน  
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      ๔๗๗.  อรรถกถาคิริปุนนาคิยเถราปทาน 
 
                   พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๗  ดังตอไปนี้ :- 
                   บทวา   โสภิโต  นาม  สมพฺุทฺโธ    ความวา   พระสมัมาสัมพุทธเจา 
มีพระนามวา  โสภิตะ   เพราะพระองคมีพระสรีระงดงามไปดวยพระมหาปุริส- 
ลักษณะ ๓๒ ประการ     และพระรัศมีแผออกขางละวา    ทั้งสวนยาวและสวน 
กวาง. 
                            จบอรรถกถาคิริปุนนาคิยเถราปทาน  
 
        วัลลิการผลทายกเถราปทานท่ี   ๘  (๔๗๘) 
 
                   วาดวยผลแหงการถวายผลไม 
 
                                 [๖๘]   ครั้งน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระ- 
                 นามวาสุมนะ   ประทับอยูในพระนครตักกรา 
                 เราไดหยิบเอาผลไมวิลลิการะถวายแดพระสยัมภ ู
                                   ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้  เราไดถวายผลไม 
                ใด  ในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น    เราไม 
                รูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
                พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระวัลลิการผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                จบวัลลิการผลทายกเถราปทาน  
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     ๔๗๘.  อรรถกถาวัลลิการผลทายกเถราปทาน 
 
                   พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๘  ดังตอไปนี้ :- 
                   บทวา  ตกฺกราย   วสี  ตทา   ความวา   ราชธานี   ชือ่วา   ตักกรา 
เพราะเปนที่อยูประจําของประชาชนผูบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ     ใน 
คราวที่ประทับอยูในตักกรานครน้ัน. 
                              จบอรรถกถาวัลลิการผลทายกเถราปทาน  
 
                ปานธิทายกเถราปทานที่  ๙  (๔๗๙) 
 
                            วาดวยผลแหงการถวายรองเทา 
 
                                  [๖๙]   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
                อโนมทัสสี  เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกวา 
                นรชน  มีพระจักษุ  เสด็จออกจากท่ีประทับสําราญ 
                กลางวันแลว  เสด็จข้ึนถนน 
                                 เราสวมรองเทาที่ทําอยางดีออกเดินทาง 
                ไป ณ ที่นั้น  เราไดเห็นพระสัมพุทธเจางามนาดู 
                นาชม  เสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา   เรายังจิต 
                ของตนใหเลื่อมใส  ถอดรองเทาออกวางไวแทบ 
                พระบาท  แลวกราบทูลวา 
                                   ขาแตพระสุคต  ผูเปนมหาวีรบุรุษ 
                เปนใหญเปนผูนําชั้นพิเศษ  ขอเชิญสวมรองเทา  
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                        เถิด  ขาพระองคจักไดผลแตรองเทาคูนี้  ขอความ 
                        ตองการของขาพระองคจงสําเร็จเถิด 
                                           พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี 
                        เชษฐบุรุษของโลก  ประเสริฐกวานรชน  ทรง  
                        สวมรองเทาแลว   ไดตรัสพระดํารัสนี้วา 
                                            ผูใดเลื่อมใสถวายคูรองเทาแกเรา    ดวย 
                        มือท้ังสองของตน  เราจักพยากรณผูนั้น  ทาน 
                        ทั้งหลายจงฟงเรากลาว 
                                              เทวดาทุก ๆ องคไดทราบพระพุทธเจาดํารัส 
                        แลว  มาประชุมกัน  ตางก็มีจิตปติ  ดีใจเกินความ 
                        โสมนัส  ประนมกรอัญชล ี
                                               พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  เพราะการ 
                        ถวายรองเทาน้ีแล  ผูนีจั้กเปนผูถึงความสุข   จัก 
                        เสวยราชสมบัติในเทวโลก  ๕๕  ครั้ง 
                                        จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐ 
                        ครั้ง  และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
                        โดยคณนานับมิได 
                                         ในกับซึ่งนับไมถวย  แตกัปนี้ไป   จักทรง 
                        สมภพในสกุลโอกกากะ  มีพระนามวาโคดม  จัก 
                        เสด็จอุบัติข้ึนเปนพระศาสดาของโลก  
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                                           ผูนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดา 
                        พระองคนั้น  เปนโอรสอันธรรมเนรมิต  จัก 
                        กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  จักเปนผูไมมีอาสวะ 
                        ปรินิพพาน  
                                            ผูนี้บังเกิดในเทวโลกหรือในมนุษยโลก 
                        จักเปนผูมีปญญา  จักไดยานอันเปรียบดวยยาน 
                        ของเทวดา 
                                            ปราสาท  วอ  ชาง  ที่ประดับประดาแลว 
                        และรถท่ีเทียมแลวดวยมาอาชาไนย  ยอมเกิด 
                        ปรากฏแกเราทุกเม่ือ 
                                             แมเม่ือเราออกบวช  กไ็ดออกบวชดวยรถ 
                        ไดบรรลุอรหัตเมื่อกําลังปลงผม 
                                             นี้เปนลาภของเรา  เราไดดีแลว   คือ 
                        การคาขายเราไดประกอบถูกทางแลว  เราถวาย 
                        รองเทาคูหน่ึงจึงไดบรรลุบทอันไมหว่ันไหว 
                                             ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้  เราได 
                        ถวายรองเทาใด  ดวยการถวายรองเทาน้ัน  เราไม 
                        รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายรองเทา 
                                              เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ 
                        พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
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                 ทราบวา  ทานพระปานธิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                        จบปานธิทายกเถราปทาน  
 
                                ๔๗๖.  อรรถกถาปานธิทายกเถราปทาน 
                พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
                บทวา ปานธึ  สุกต  คยฺห  ความวา  เราสวมคูแหงรองเทาท่ีทําเสร็จ 
โดยอาการอยางดีแลวแล. 
                                         จบอรรถกถาปานธิทายกเถราปทาน   
 

                                ปุฬินจังกมิยเถราปทานที่  ๑๐  (๔๘๐) 
                                    วาดวยการขนทรายใสที่จงกรม 
                                 [๗๐]   เมื่อกอน  เราเปนพรานเนื้อ  เรา 
                เท่ียวหาเนื้อสมนัอยูในอรัญราวปา  ไดพบที่จงกรม 
                เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสกอบเอาทรายใสพกมา 
                โรยลงในท่ีจงกรมของพระสุคตเจาผูมีสิริ 
                                ในกปัท่ี  ๓๑  แตกัปน้ี  เราไดโรยทราย 
                ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
                ทราย 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอนของ 
                พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.   
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            ทราบวา  ทานพระปุฬินจังมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
 ประการฉะน้ีแล. 
                         จบปุฬินจังกมิยเถราปทาน  
 
                 ๔๘๐.  อรรถกถาปุฬินจังกมิยเถราปทาน 
           อปทานท่ี ๑๐  มีเนื้อความท่ีจะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล.                           
                          จบอรรถกถานฬมาลวิรรคที่ ๔๘                                         
                            
                          รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
      ๑.  นฬมาลิยเถราปทาน                       ๒.  มณิปูชกเถราปทาน 
      ๓.  อุกกาสติเถราปทาน                       ๔.  สุมนวีชนิยเถราปทาน 
      ๕. กุมมาสทายกเถราปทาน                 ๖.   กุสฏัฐกทายกเถราปทาน 
      ๗.  คิริปนุนาคิยเถราปทาน                  ๘.   วัลลิการผลทายกเถราปทาน 
      ๙.  ปานธิทายกเถราปทาน                ๑๐.   ปฬุนิจังกมิยเถราปทาน 
            บัณฑิตคํานวณคาถาได ๙๕ คาถา. 
                           จบนฬมาลิวรรคที่  ๔๘  
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                                                    ปงสุกูลวรรคที่  ๔๙ 
                                      ปงสุกูลสัญญกเถราปทานที่ ๑  (๔๘๑) 
                                         วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกุลจีวร 
                                         [๗๑]  พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู  ผู 
                        นําของโลก  พระนามวาติสสะ  ไดเสด็จอุบัติขึ้น 
                        แลว  พระพิชิตมารทรงวางบังสุกุลจีวรไวแลว  
                        เสด็จเขาพระวิหาร 
                                        เราสะพายธนูที่มีสายและกระบอกน้ํา 
                        ถือดาบเขาปาใหญ 
                                        ครั้งน้ัน เราไดเห็นบังสุกุลจีวรซึ้งแขวน 
                        อยูบนยอดไมในปาน้ัน  จึงวางธนูลง  ณ  ที่นั้นเอง 
                        ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา 
                                        เรามีจิตเลื่อมใส  มใีจโสมนัส  และม ี
                        ปติเปนอันมาก  ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
                        สุด  แลวไดไหวบังสุกุลจีวร 
                                        ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้  เราไดไหวบังสุกุล 
                        จีวรใด  ดวยการไหวบงัสุกุลจีวรนั้น  เราไมรูจกั 
                        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการไหว 
                                        เราเผากิเลสท้ังหลาย. . คําสอน 
                        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.   
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                          ทราบวา  ทานพระปงสูกุลสัญญเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบปงสุกูลสัญญกเถราปทาน 
 

                             อรรถกถาปงสุกูลวรรคที่  ๔๙  

 
                          อปทานท่ี ๑  ในวรรคท่ี  ๔๙  มีเนื้อความพอท่ีจะกําหนดรูไดโดยงาย 
ทีเดียวแล.  
                        

             พุทธสัญญกเถราปทานที่  ๒  (๔๘๒) 
 
                วาดวยผลแหงการเกิดพุทธสัญญา 
 
                                  [๗๒]  เราเปนคนเลาเรียน  ทรงจํามนต 
                          รูจบไตรเพท    ชํานาญในคัมภีรทาํนายมหาปุริส 
                          ลักษณะ  คัมภีรอิติหาสะ   พรอมดวยคัมภีร 
                          นิฆัณธุศาสตร  แลคัมภีรเกฏภศาสตร 
                                 ครั้งน้ันพวกศิษยมาหาเราปานดังกระแส 
                          น้ํา  เราไมเกียจคราน  บกกมนตแกศิษยเหลาน้ัน 
                          ทั้งกลางวันและกลางคืน 
                                  ครั้งนั้น      พระสัมพุทธเจาพระนามวา 
                   สิทธัตถะ   เสด็จอุบัติขึ้นในโลก       พระองคทรง 
                           กําจัดความมืดมิดใหพินาศแลว    ยังแสงสวางคือ 
                   พระญาณใหเปนไป  
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                              ครั้งน้ัน ศิษยของเราคนหน่ึงไดบอกแก 
        ศิษยทั้งหลายของเรา  พวกเขาไดฟงความน้ัน  จึง 
        ไดบอกแกเรา  เราคิดวาพระสัพพัญูพุทธเจา 
        ผูเปนนายกของโลก  เสด็จอุบัติข้ึนแลว  ชนยอม 
        อนุวัตรตามพระพุทธเจาพระองคนั้น  เราไมมีลาภ 
                              พระพทุธเจาท้ังหลายเปนผูมีการอุบัติ  
        เลิศลอย  มีจักษุ  ทรงยศใหญ  ไฉนหนอ  เราพึง 
        เขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนผูนําโลก 
        เราถือหนังสือ  ผาเปลือกไมกรอง  และ 
        คนโทน้ําของเรา  แลวออกจากอาศรม  เชิญชวน 
        พวกศิษยวา 
                             ความเปนผูนําโลกหาไดยาก  เหมือนกับ 
        ดอกมะเดื่อ  กระตายในดวงจันทรหรือเหมือนกับ 
        น้ํานมกา ฉะน้ัน 
                             พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลกแลว 
        แมความเปนมนุษยก็หาไดยาก  และเม่ือความมี 
        พระพุทธเจาผูนําโลกและความเปนมนุษยทั้งสอง 
        อยางมีอยู  การไดฟงธรรมก็ยังไดยาก 
                             พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก  พวก 
        เราจักไดดวงตาเห็นธรรมอันเปนของพวกเรา  มา  
        เถอะทานทั้งหลาย  เราจักไปยังสํานักของพระ- 
        พุทธเจาดวยกันทุกคน  
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                            ศิษยทุกคนแบกคนโทนํ้า    นุงหนังเสือ 
                  ทั้งเล็บ  พวกเขาเต็มไปดวยภาชนะคือชฎา   พากัน 
                  ออกไปจากปาใหญในครั้งน้ัน  
                            พวกเขามองดูประมาณชั่วแอก   แสวงหา 
                  ประโยชนอันสูงสุด  เดินมาเหมือนลูกชาง   เปน 
                  ผูไมสะดุง  ประหน่ึงไกรสรสีหราช  ฉะน้ัน   
                            เขาทั้งหลายไมมีความสะดุง   หมดความ 
                  ละโมภ    มีปญญา   มีความประพฤติสงบ    เมื่อ 
                  เสาะแสวงหาโมกขธรรม    ไดพากันเขาไปเฝา 
                  พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  
                            เราเกิดปวยเจ็บข้ึนในประเทศประมาณ 
                  หน่ึงโยชนครึ่ง   เราระลกึถึงพระพุทธเจาผูประ- 
                  เสริฐสุดแลว  ตายท่ีประเทศน้ัน  
                            ในกัปที ่ ๙๔  แตกัปน้ี     เราไดสัญญาใด 
                  ในกาลน้ัน    ดวยการไดสัญญาน้ันเราไมรูจักทุคติ 
                  เลย  นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา 
                            เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . .  . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดงัน้ี. 
          ทราบวา  ทานพระพุทธสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
การฉะนี้แล.  
                            จบพุทธสัญญกเถราปทาน  
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     ๔๘๒.   อรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน 
 
          พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒  ดังตอไปนี้ :-  
          บทวา  อธิจฺจุปฺปตฺติกา  พุทฺธา  ความวา   พระพุทธเจาท้ังหลายเปน 
ผูมีการอุบัติเลิศลอย คือ ไมมีเหตุการณอะไรขัดของ  ไดแก  เกิดเปนดวยพระ  
ญาณของพระองคเอง   ปราศจากเทวดาพรหมและมารเปนตนเหลาอ่ืน    ทีจ่ะ  
ใหคําแนะนํา.  บทวา อุทุมฺพริกปุปฺผว  ไดแก  คลายดอกมะเดื่อที่หาไดโดยยาก 
คือเกิดข้ึนไดยากฉะนั้น.  บทวา  จนฺทมฺหิ  สสก  ยถา  ไดแก  คลายรูปกระตาย 
ในดวงจันทร  ซึ่งหาไดยาก.  บทวา วายสาน  ยถา  ขีร  ความวาคลายกับน้ํานม 
กาจะบีบค้ันเปนนิตย   คือทั้งคืนทั้งวันใหไดสักนิดหนอย   ก็ไดโดยยากฉันใด 
พระผูนําของชาวโลกก็หาไดยาก      เพราะกวาจะเปนพระพุทธเจาได    ตอง 
บําเพ็ญบารมีถึง ๔  อสงไขยกําไรแสนกัปก็มี   ถึง ๘  อสงไขยกําไรแสนกัปก็มี 
จึงจะไดเปนพระผูนําของชาวโลกได   ฉันนั้นแล. 
                              จบอรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน 
 
                 ภสิทายกเถราปทานท่ี  ๓  (๔๘๓) 
 
                  วาดวยผลแหงการถวายเหงาบัว 
 
                             [๗๓]  ครั้งน้ัน   เราลงสูสระโบกขรณีที่ 
                    ชางนานาชนิดเสพแลวถอนเหงาบัวในสระน้ัน  
                    เพราะเหตุจะกิน  สมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
                    พระนามวาปทุมุตตระ   ผูต่ืนแลว  ทรงผากัมพล 
                     สีแดง  สลัดผาบังสุกุลเหาะไปในอากาศ   
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                            เวลาน้ัน     เราไดยินเสียงจึงแหงนขึ้นไป 
        ดู  ไดเห็นพระผูนําโลก  
                            เรายืนอยูในสระโบกขรณีนั่นแหละ  ได 
        ทูลออนวอนพระผูนําโลกวา  น้ําหวานน้ํานมและ 
        เนยใสกาํลังไหลจากเหงาบัว  
                            ขอพระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุโปรด 
        ทรงรบัเพื่ออนุเคราะหแกขาพระองคเถิด    ลาํดับ 
        นั้นพระสัมพุทธเจาผูศาสดา     ทรงประกอบดวย 
        พระกรณุา  มียศใหญ  มีพระปญญาจักษุ   เสด็จ 
        ลงจากอากาศมารับภิกษาของเรา    เพ่ือความอน-ุ 
        เคราะห    ครั้นแลวไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา 
                            แนะ  ทานผูมีบุญใหญ   ทานจงเปนผูมี  
        ความสขุเถิด   คติจงสําเร็จแกทาน    ดวยการให 
        เหงาบัวเปนทานน้ี   ทานจงไดสุขอันไพบูลย 
                            ครั้นพระสัมพุทธชินเจาพระนามวาปทุมุต- 
        ตระตรสัฉะนี้แลว    ไดทรงรับภกิษาแลวเสด็จไป 
        ในอากาศ 
                            ลําดับน้ัน      เราเก็บเหงาบัวจากสระนั้น 
        กลบัมายังอาศรม    วางเหงาบัวไวบนตนไมระลึก 
        ถึงทานของเรา  
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                              ครั้งน้ัน     ลมพายใุหญดังขึ้นแลวพัดปา 
        ใหสั่นสะเทือน  อากาศดังลั่นในเมื่อฟาฝา 
                              ลําดับน้ัน  อสนบีาตไดตกลงบนศีรษะ 
        ของเรา ก็ในกาลนั้น  เราเปนผูนั่งตายอยู  ณ  ที่นั้น 
                              เราเปนผูประกอบดวยบุญกรรม  เขาถึง  
        สวรรคชั้นดุสิต  ซากศพของเราตกไป  สวนเรา 
        รื่นรมยอยูในเทวโลก 
                              นางเทพอัปสร  ๘๔,๐๐๐ นาง  ลวนประดับ 
        ประดาสวยงาม  ตางก็บํารุงเราท้ังเชาเย็น  นี้เปน 
        ผลแหงการถวายเหงาบัว 
                              ครั้งน้ัน เรามาสูกําเนิดมนุษยเปนผูถึง 
        ความสขุ  ความบกพรองในโภคทรัพย  ไมมแีก 
        เราเลย  นี้ก็เปนผลแหงการถวายเหงาบัว 
                              เราอันพระสัมพุทธเจา  ผูประเสริฐ 
        กวาทวยเทพ  ผูคงท่ี  พระองคนัน้ทรงอนุเคราะห 
        แลว  จงึเปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวง  บัดนี้ภพใหม 
        ไมมีอีก 
                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  เราไดถวายภิกษา 
        ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายภิกษา  เราไม 
        รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 122 

                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี.  
                           จบภิสทายกเถราปทาน 
 
        ๔๘๓.  อรรถกถาภิสทายกเถราปทาน  
 
                    พึงทราบเรื่องราวในอุปทานท่ี  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
                    บทวา  มธุ  ภิเสหิ  สวติ  ความวา  น้ําผ้ึงกําลังไหลหลั่งออกจากเกสร 
บัว.  บทวา  ขีร สปฺป มุฬาลิภิ  ความวา  น้ํานมและรสเนยใส  กาํลังไหล 
หลั่งออกจากเหงาบัว  อธิบายวา  เพราะฉะนั้น  ขอพระพุทธเจา  จงรับภิกษา 
ทั้ง ๒  นั้นของขาพระองคเถิด. 
 
                                จบอรรถกถาภิสทายกเถราปทาน 
 
          ญาณถวิกเถราปทานที่  ๔  (๔๘๕)        
 
  วาดวยผลแหงการสรรเสริญพระพุทธญาณ 
 
                              [๗๔]  เราสรางอาศรมอยางสวยงามไว ณ 
                   ทิศทักษิณแหงภูเขาหิมวนัต   ครั้งน้ัน    เราเสาะหา 
                   ประโยชนอันสูงสุด  จึงอยูในปาใหญ 
                             เรายินดีดวยลาภและความเสื่อมลาภ   คือ 
                   ดวยเหงามันและผลไม  ไมเบียดเบียนใคร ๆ เท่ียว 
                   ไป   เราอยูคนเดียว  
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                             ครั้งน้ัน     พระสัมพุทธเจาพระนามวา 
        สุเมธะ  เสด็จอุบัติขึน้แลวในโลก  พระองคกําลัง 
        รื้อขนมหาชน  ทรงประกาศสัจจะอยู 
                             เรามิไดสดับขาวพระสัมพุทธเจา    ถึง 
        ใคร ๆ ที่จะบอกกลาวใหเรารูก็ไมม ี  เมื่อลวงไป 
        ได  ๘  ป  เราจึงไดสดับขาวพระนายกของโลก  
                             เรานําเอาไฟและฟนออกไปเสียแลว 
         กวาดอาศรม  ถือเอาหาบส่ิงของออกจากเตาไป 
                             ครั้งน้ันเราพักอยูในบานและนคิมแหง 
        ละคืน     เขาไปใกลพระนครจันทวดีโดยลําดับ  
                             สมัยน้ัน     พระผูมพีระภาคเจาผูนําของ 
        โลกพระนามวาสุเมธะ     กําลังรือ้ขนสัตวเปนอัน 
        มาก  ทรงแสดงอมตบท 
                             เราไดผานหมูชนไปถวายบังคมพระชินเจา 
        ผูเสด็จมาดี  ทําหนังสัตวเฉวียงบาขางหนึ่ง  แลว 
        สรรเสรญิพระผูนําของโลกวา 
                             พระองคเปนพระศาสดาประหน่ึงยอด 
        เปนธงชัยและเปนเสายัญของหมูสัตว     เปนที่ยึด 
        หนวง เปนที่พ่ึง  และเปนเกาะของหมูสัตว  เปน 
        ผูสูงสุดกวาสัตว. 
                                      จบภาณวารท่ี  ๒๑  
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                             พระองคเปนผูฉลาด   เปนนักปราชญใน 
        ทัศนะ    ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไปได 
        ขาแตพระมุนี     ผูอืน่ที่จะชวยใหสัตวขามพนไป 
        ยิ่งไปกวาพระองค   ไมมใีนโลก 
                             สาครแสนลึกสุด    ก็พึงอาจท่ีจะประมาณ   
        ไดดวยปลายหญาคา   ขาแตพระสัพพัญู    สวน 
        พระญาณของพระองค  ใคร ๆ ไมอาจจะประมาณ 
        ไดเลย 
                             แผนดิน   ก็อาจท่ีจะวางบนตาช่ังแลว 
        กําหนดได  ขาแตพระองคผูมีจักษุ   แตสิ่งท่ีเสมอ 
        กบัพระปญญาของพระองคไมมีเลย 
                             อากาศก็อาจจะวัดไดดวยเชือกและนิ้วมือ 
        ขาแตพระสัพพัญู  สวนศีลของพระองค  ใคร ๆ 
        ไมอาจจะประมาณไดเลย 
                             น้ําในมหาสมุทร   อากาศและภูมภิาค ๓ 
        อยางน้ีประมาณเอาได       ขาแตพระองคผูมีจักษ ุ
        พระองคยอมเปนผูอันใคร ๆ    จะประมาณเอาไม 
        ไดเลย 
                              เรากลาวสรรเสริญพระสัพพัญู      ผูม ี
        พระยศใหญ  ดวยคาถา  ๖  คาถาแลว   ประนมกร 
        อัญชลี   ยืนนิ่งอยูในเวลานั้น   
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                              พระพทุธเจาผูมีพระปญญาเสมอดวย 
        แผนดิน    เปนเมธีชั้นดี     เขาขนานพระนามวา 
        สุเมธะ. 
                              ประทบัน่ังในทามกลางภิกษุสงฆแลว 
        ไดตรัสพระคาลาเหลาน้ีวา  ผูใดมีใจเลื่อมใส  ได 
        กลาวสรรเสริญญาณของเรา  เราจักพยากรณผูนั้น  
        ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                              ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก  ๗๗  กัป  จัก   
        เปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติอยูในเทวโลก  
        ๑,๐๐๐ ครั้ง     จกัไดเปนพระเจาจักรพรรดิเกินกวา 
        รอยครัง้  
                              และจกัไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
        ไพบูลย    โดยคณานับมิได    เขาเปนเทวดาหรือ 
        มนุษย    จักเปนผูต้ังมั่นในบุญกรรม   จักเปนผู 
        ความดําริแหงใจไมบกพรอง  มปีญญากลา 
                              ในกัปท่ี  ๓๐,๐๐๐  พระศาสดามีพระนามวา 
        โคดม    จักทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช 
        จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก   
                              ผูนี้ไมมีความกังวล     ออกบวชเปน 
        บรรพชติ   จักบรรลพุระอรหัตแตอายุ ๗ ขวบ  ใน 
        ระหวางเวลาท่ีเราระลึกถึงคน  และไดบรรลุศาสน-   
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                    ธรรม   เจตนาท่ีไมนารื่นรมยใจ     เราไมรูจักเลย 
                    เราทองเท่ียวไปเสวยสมบัติในภพนอยภพใหญ 
                    ความบกพรองในโภคทรัพยไมมีแกเราเลย  นี้เปน 
                    ผลในการสรรเสริญพระญาณ 
                              ไฟ ๓ กองเราดับสนิทแลว  เราถอนภพ 
                    ทั้งปวงขึ้นหมดแลว   เราเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยาง 
                    แลว  บัดน้ีภพใหมไมมีอกี  
                              ในกัปท่ีสามหมื่น     เราไดสรรเสริญ 
                    พระญาณใด    ดวยการสรรเสริญน้ัน     เราไมรูจกั 
                   ทุคติเลย  นี้ก็เปนผลแหงการสรรเสริญพระญาณ 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .   คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา ทานพระญาณถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                จบญาณถวิกเถราปทาน 
 
             จันทนมาลิยเถราปทานท่ี  ๕  (๔๘๕) 
 
  วาดวยผลแหงการถวายแกนจันทรและดอกรัง 
 
                              [๗๕]  เราละเบญจกามคุณอันนารัก   นา 
                   รื่นรมยใจและละทรัพยประมาณ ๘๐  โกฏิแลว 
                   บวชเปนบรรพชิต  
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                             ครั้นบวชแลวไดเวนการทําความชั่วดวย 
        กายละความประพฤติชั่วดวยวาจาอยูแทบฝงแมน้ํา 
                             พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    ไดเสด็จมา 
        หาเราผูอยูคนเดียว   เราไมรูจักวาเปนพระพุทธเจา 
        เราไดทําปฏิสันถาร  
                              ครั้นทาํปฏิสันถารแลว   จึงไดทูลถามถึง 
        พระนามและพระโคตรวา      ทานเปนเทวดาหรือ 
        คนธรรพ  หรือเปนทาวสักกปุรินททะ   ทานเปน 
        ใคร  หรือเปนบุตรของใคร  หรือเปนทาวมหา- 
        พรหมนาในท่ีนี้  ยอมสวางไสวไปทั่วทิศ  เหมือน 
        พระอาทิตยอุทัย  ฉะนั้น 
                              ขาแตทานผูนิรทุกข     จักรมีกาํพันหน่ึง 
        ปรากฏที่เทาของทาน    ทานเปนใคร    หรือเปน 
        บุตรของใคร  เราจะรูจักทานอยางไร   ขอทานจง 
        บอกชื่อและโคตรบรรเทาความสงสัยของเราเถิด. 
                              พระพทุธเจาตรัสตอบวา  เราไมใชเทวดา 
        ไมใชคนธรรพ     ไมใชทาวสักกปุรินททะ    และ 
        ความเปนพรหมก็หามีแกเราไม       เราสูงสุดกวา 
        พรหมเหลาน้ัน    ลวงวิสัยของพรหมเหลาน้ัน    เรา 
        ไดทําลายเครื่องผูกพันคือกามไดแลว    เผากิเลส 
        เสียหมดสิ้น   บรรลสุัมโพธิญาณอันอุดมแลว.   
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                              เราไดสดับพระดํารัสของพระองคแลว 
        จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี    ถาพระองค  
        เปนพระสัพพัญูพุทธเจาขอเชิญพระองคประทับ 
        นั่งเถิด  ขาพระองคจะขอบูชาพระองค    ขอพระ- 
        องคจงทําท่ีสุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด. 
                              เราไดลาดหนังสัตวถวายพระศาสดาแลว  
        พระผูมพีระภาคเจาประทับนั่งเหนือหนังสัตวนั้น  
        ดังสีหราชนั่งอยูที่ซอกภูเขา  ฉะน้ัน 
                              เขารีบข้ึนภูเขาเก็บเอาผลมะมวง   ดอกรัง 
        อันสวยงามและแกนจันทนอันมีคามาก 
                              เขารีบถือเอาท้ังหมดเขาไปเฝาพระผูนํา 
        ของโลก     ถวายผลไมแดพระพุทธเจา    แลวเอา 
        ดอกรังบูชา    ก็เรามจิีตเลื่อมใสมีใจโสมนัส    ม ี
        ปติอันไพบูลย  ไดเอาแกนจันทนลูบไลแลว  ถวาย 
        บังคม      พระศาสดาพระผูนําของโลกพระนาม 
        วาสุเมธะ   ประทับนั่งบนหนังเสือ    เมื่อจะยังเรา 
        ใหรื่นเรงิไดทรงพยากรณกรรมของเราในครั้งนั้น 
        วา 
                             ดวยการถวายผลไมกับของหอมและ 
        ดอกไมทั้งสองอยางนี้  ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก 
        ๒,๕๐๐   กัป   เขาจักเปนผูมีความดําริทางใจไม 
        บกพรอง  ยังอํานาจใหเปนไป  
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                             ในกัปท่ี ๒,๖๐๐  จกัไปสูความเปนมนุษย   
        จักไดเปนพระเจาจักพรรดิผูทรงมหิฤทธิ์   ม ี
        มหาสมทุรท้ัง ๔ เปนขอบเขต  วสิสุกรรมเทพบุตร 
        เนรมิตพระนครอันนามวา เวกระ ให พระนคร 
        นั้นจักสําเร็จดวยทองลวน ๆ ประดับประดาดวย 
        รัตนะนานาชนิด  เขาจักทองเท่ียวไปยังกําเนิด 
        ทั้งหลายโดยอุบายนี้เทียว  
                            เขาจกัเปนผูถึงความสุขในทุกภพ คือ 
        ในความเปนเทวดาหรือมนษุย เมื่อถึงภพสุดทาย 
        เขาจักเปนบุตรพราหมณ 
                            จักออกบวชเปนบรรพชิตจักเปนผูถึงฝง 
        อภิญญาไมมีอาสวะ  ปรินิพพาน 
                            พระสมัพุทธเจาพระนามวาสุเมธะผูนํา 
        ของโลก  ครั้นตรัสดังน้ี  เมื่อเรากําลังเพงมองอยู 
        ไดเสด็จเหาะไปในอากาศ 
                            ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลว และดวย 
        ความต้ังเจตนาไว  เราละรางมนษุยแลวไดเขาถึง 
        สวรรคชั้นดุสิต 
                            จุติจากดุสิตแลว ไปเกิดในครรภของ 
        มารดา  ในครรภที่เราอยู  ไมมีความบกพรอง 
        ดวยโภคทรัพยแกเราเลย 
                            เมื่อเรายังอยูในครรภของมารดา  ขาว 
        น้ํา  โภชนาหารเกิดตามความปรารถนาแกมารดา 
        ของเราตามชอบใจ  
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                              เราออกบวชเปนบรรพชิตแตอายุ ๕  ขวบ 
                    เมื่อปลงผมเสร็จ   เราก็ไดบรรลุพระอรหัต 
                              เราคนหาบุรพกรรมอยู      ก็มิไดเห็นฝง 
                   เลย  เราระลกึถึงกรรมของเราในสามหมื่นกัปได 
                              ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย    ขา 
                   พระองคขอนอบนอมแดพระองค   ขาแตพระองค  
                   ผูเปนอุดมบุรุษ   ขาพระองคขอนอบนอมแดพระ- 
                   องค  ขาพระองคอาศัยคําสั่งสอนของพระองค   
                   จึงไดบรรลุบทอันไมหว่ันไหว 
                              ในกัปท่ีสามหมื่น   เราบูชาพระสัมพุทธ- 
                    เจา  ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
                    ผลแหงการบชูาพระพุทธเจา                                   
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอนของ 
                    พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.           
           ทราบวา  ทานพระจันทนมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
การฉะนี้แล.  
                               จบจันทนมาลิยเถราปทาน  
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        ธาตุปชูกเถราปทานที่  ๖  (๔๘๖) 
 
         วาดวยผลแหงการบชูาพระธาตุ 
 
                            [๗๖]  เมื่อพระโลกนาถผูนําโลก  
              พระนามวาสิทธัตถะ  ปรินิพพาน  เราไดนํา 
        พวกญาติของเรามาทําการบูชาพระธาตุ 
                            ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้  เราไดบูชาพระ- 
        ธาตุใด   ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย 
        นี้เปนผลแหงการบูชาพระธาตุ 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
        ทราบวา   ทานพระธาตุปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                        จบธาตุปูชกเถราปทาน 
 
        อรรถกถาอปทานที่  ๔,๕  และ ๖ 
 
        อปทานท่ี  ๔,๕ และ ๖  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
 
    ปุฬินุปปาทกเถราปทานท่ี  ๗  (๔๘๓) 
 
    วาดวยผลแหงการกอพระเจดียทราย 
 
                            [๗๗]   เราเปนดาบสชื่อเทวละ  อาศัยอยู 



        ที่ภูเขาหิมพานต   ที่จงกรมของเราเปนที่อัน 
        อมนุษยเนรมิตให  ณ  ภูเขานั้น  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 132 

                             ครั้งน้ัน     เรามุนมวยผมสะพายคนโทน้ํา 
        เมื่อจะแสวงหาประโยชนอันสูงสุด  ไดออกไปจาก 
        ปาใหญ 
                             ครั้งน้ัน    ศิษย  ๘๔,๐๐๐  คน  อุปฏฐากเรา  
        เขาท้ังหลายขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยูใน 
        ปาใหญ 
                              เราออกจากอาศรม     กอพระเจดียทราย 
        แลวรวบรวมเอาดอกไมนานาชนิดมาบูชาพระเจดีย 
        นั้น  
                              เรายังจิตใหเลื่อมใสพระเจดียนั้น   แลว 
        เขาไปสูอาศรม   พวกศิษยไดมาประชุมพรอมกัน 
        ทุกคนแลว  ถามถึงความขอนี้วา 
                              ขาแตทานผูประเสริฐ    สถุปท่ีทานนมัส- 
        การกอดวยทราย    แมขาพเจาท้ังหลายก็อยากจะรู 
        ทานอันขาพเจาท้ังหลายถามแลว     ขอจงบอกแก       
        ขาพเจาท้ังหลาย. 
                              เราตอบวา    พระพุทธเจาท้ังหลายผูนี้ 
        พระจักษุ  มียศใหญ   ทานท้ังหลายไดพบแลวใน 
        บทมนตของเรามิใชหรือ   เรานมัสการพระพุทธ - 
        เจาผูประเสริฐสุด  มยีศใหญเหลาน้ัน. 
                              ศิษยเหลาน้ันไดถามอีกวา   พระพุทธเจา 
        ผูมีความเพียรใหญ  รูไญยธรรมท้ังปวง   ทรงเปน  
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        ผูนําโลกเหลาน้ัน  เปนเชนไร  มคุีณเปนอยางไร 
        มีศีลเปนอยางไร   พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ 
        เหลาน้ันเปนดังฤา. 
                            เราไดตอบวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย  ม ี 
        พระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ  มีพระทนต 
        ครบ  ๔๐  ถวน  มีดวงพระเนตรดังตาแหงโคและ 
        เหมือนผลมะกล่ํา 
                            อนึ่ง  พระพุทธเจาเหลาน้ันเมื่อเสด็จ 
        ดําเนินไป  ก็ยอมทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก 
        พระชานุของพระองคไมลั่น  ใคร ๆ ไมไดยิน 
        เสียงท่ีตอ 
                            อนึ่ง  พระสุคตทั้งหลาย  เมื่อเสด็จดําเนิน 
        ไป  ยอมไมรีบรอนเสด็จดําเนินไป  ทรงกาว 
        พระบาทเบื้องขวากอน  นี้เปนธรรมดาของพระ- 
        พุทธเจาท้ังหลาย 
                            และพระพุทธเจาเหลาน้ัน  เปนผูไม 
        หวาดกลัว  เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช  ฉะนั้น 
        พระพทุธเจาเหลาน้ัน  ไมทรงยกพระองค  และ 
        ไมทรงขมขี่สัตวทั้งหลาย 
                            ทรงหลดุพนจากการถือตัวและดูหมิ่น 
        ทานเปนผูมีพระองคเสมอในสัตวทั้งปวง  พระ- 
        พุทธเจาท้ังหลายเปนผูไมทรงยกพระองค  นี้เปน 
        ธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย  
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                             และพระสัมพุทธเจาท้ังหลายเมื่อเสด็จ 
        อบุัติขึน้  พระองคทรงแสดงแสงสวาง  ทรงประ- 
        กาศวิการ ๖ ทั่วพ้ืนแผนดินนี้ทั้งส้ิน 
                             ทั้งพระองคทรงเห็นนรกดวย     ครั้งน้ัน 
        ไฟนรกดับ  มหาเมฆยังฝนใหตก  นี้เปนธรรมดา 
        ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  
                             พระพุทธเจาผูมหานาคเหลาน้ัน    เปน 
        เชนนี้  พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลาน้ัน  ไมมีใคร 
        เทียมเทาพระตถาคตทั้งหลาย   เปนผูมีพระคุณหา 
        ประมาณมิได    ใคร ๆ  ไมเกินพระองคไปโดย 
        เกียรติคุณ. 
                             ศิษยทกุตนเปนผูมีความเคารพ    ชื่นชม 
        ถอยคําของเรา   ตางไดปฏิบัติเชนนั้น      ตามสัตติ 
        กําลัง 
                             พวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของ 
        ตน  เชือ่ฟงถอยคําของเรา  มีฉนัทะอัธยาศัยนอม 
        ไปในความเปนพระพุทธเจา  พากันบูชาพระเจดีย  
        ทรายในกาลน้ัน   เทพบุตรผูมียศใหญ  จุติจากช้ัน 
        ดุสิต   บังเกิดในพระครรภของพระมารดา   หมื่น 
        โลกธาตุหว่ันไหว 
                             เรายืนอยูในท่ีจงกรมไมอาศรม ศิษย 
        ทุกคนไดมาประชุมพรอมกันในสํานักของเรา  
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                ถามวา  แผนดินบันลือลั่น  ดุจโคอุสภะ คํารณ 
                ดุจมฤคราช  รองดุจจระเข  จักมีผลเปนอยางไร. 
                            เราตอบวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาพระ- 
                องคใดท่ีเราประกาศ  ณ  ที่ใกลพระสถูปคือกอง- 
                ทราย  บัดนี ้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีโชค เปน 
                ศาสดาพระองคนั้น  เสด็จลงสูพระครรภพระ- 
                มารดาแลว.  
                            เราแสดงธรรมกถาแกพวกศิษยเหลาน้ัน 
                แลว  กลาวสดุดีพระมหามุนี  สงศิษยของตนไป 
                แลว  นั่งขัดสมาธิ 
                            ก็เราเปนผูสิ้นกําลังนอนเจ็บหนัก  ระลึก 
                ถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  ทํากาลกิรยิา  ณ  ที ่
                นัน้เอง 
                            ครั้งน้ัน  ศิษยทุกคนพรอมกันทําเชิง 
                ตะกอนแลว  ยกซากศพของเราข้ึนเชิงตะกอน 
                            พวกเขาลอมเชิงตะกอน  ประนมอัญชล ี
                เหนือเศียร  อันลูกศรคือ  ความโศกครอบงํา  ชวน 
                กนัมาคร่ําครวญ 
                            เมื่อศิษยเหลาน้ันพิไรรําพันอยู  เราได 
                ไปใกลเชิงตะกอน  สั่งสอนพวกเขาวา  เราคือ 
                อาจารยของทาน  แนะทานผูมีปญญาดีทั้งหลาย 
                ทานท้ังหลายอยาไดเศราโศกเลย  
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                            ทานท้ังหลายควรเปนผูไมเกียจคราน 
        พยายามในประโยชนของตน  ทั้งกลางคืนและ 
        กลางวัน  ทานทั้งหลายอยาไดประมาท  ควรทํา 
        ขณะเวลาใหถึงเฉพาะ 
                             เราพร่ําสอนศิษยของตนแลวกลับไปยัง  
        เทวโลก เราไดอยูในเทวโลกถึง  ๑๘  กัป 
                             ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง  และ 
        ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกเกินรอยครั้ง 
                             ในกัปที่เหลือ  เราไดทองเท่ียวไปอยาง 
        สับสน  แตก็ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
        กอเจดียทราย 
                             ในเดือนท่ีดอกโกมุทบาน  ตนไมเปนอัน 
        มากตางก็ออกดอกบานฉันใด  เราก็เปนผูอันพระ- 
        ศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญใหบานแลวใน 
        สมัย  ฉันนั้นเหมือนกัน 
                            ความเพียรของเรานําธุระนอยใหญไป นํา 
        เอาธรรมท่ีเปนแดนเกษมจากโยคะมา  เราตัด 
        กิเลสเครื่องผูก  ดังชางตัดเชือกแลว  ฉะนั้น เปน 
        ผูไมมีอาสวะอยู 
                            ในกัปทีแ่สนแตกัปนี้  เราไดสรรเสริญ 
        พระพุทธเจาใด  ดวยการสรรเสรญิน้ัน  เราไมรูจัก 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ 
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                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา  เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระปุฬินุปปาทกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                 จบปุฬินุปปาทกเถราปทาน  
 
             อรรถกถาปุฬินุปปทากเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๗   ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา จตฺตลีสทิชาป  จ  ไดแก ชื่อวา  ทิชา  เพราะเกิด ๒  ครั้ง 
อธิบายวา ชื่อวา  ทิชา เพราะฟนที่งอกข้ึนในวัยเปนเด็กหักไปแลว  งอกข้ึนอีก 
และฟนเหลานั้นจึงชื่อวา  ทิชา ก็การพยากรณในนิทานกถา   ขาพเจาไดกลาว 
ไวแลวในหนหลังแลวทีเดียว. 
                          จบอรรถกถาปุฬินุปปาทกเถราปทาน 
 
                   ตรณิยเถราปทานที่  ๘  ( ๔๘๘) 
 
               วาดวยผลแหงการทอดตนเปนสะพาน 
 
                              [๗๘]     ก็พระผูมพีระภาคเจาพระนามวา 
               อัตถทัสสี  ผูเปนสยัมภู  เปนนายกของโลก 
               พระตถาคต  ไดเสด็จไปท่ีฝงแมน้ําวินตา 
                             เราเปนเตาเท่ียวไปในน้ํา  ออกไปจาก 
                น้ําแลวประสงคจะเชิญพระพุทธเจาเสด็จขามฟาก  
                จึงเขาไปเฝาพระองค   ผูนายกของโลก  
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                              (กราบทูลวา)   ขอเชิญพระพุทธเจาผูเปน 
        มหามุนพีระนามวาอัตถทัสสี    เสด็จขึ้นหลัง 
        ขาพระองคเถิด    ขาพระองคจะใหพระองคเสด็จ 
        ขามฟาก  ขอพระองคโปรดทรงทําท่ีสุดแหงทุกข 
        แกขาพระองคเถิด  
                             พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญพระนามวา 
        อัตถทัสสี    ทรงทราบถึงความดําริของเรา   จงึได 
        เสด็จขึน้หลังเรา   แลวประทับยืนอยู 
               ความสุขของเราในเวลาท่ีนึกถึงตนได 
        และในเวลาถึงความเปนผูรูเดียงสา      หาเหมอืน 
        ความสขุของเราเมื่อพ้ืนพระบาทสัมผัสไม 
                             สัมพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี   ผูม ี
        พระยศใหญ    เสด็จขึ้นประทับยืนที่ฝงแมน้ําแลว 
        ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
                             เราขามกระแสคงคา     ชั่วเวลาประมาณ 
        เทาจิตเปนไป   ก็พระยาเตาผูมีบุญนี้    สงเราขาม 
        ฟาก 
                             ดวยการสงพระพุทธเจาขามฟากนี้   และ 
        ดวยความเปนผูมีจิตเมตตา    เขาจักรื่นรมยอยูใน 
        เทวโลกตลอด ๑,๘๐๐ กัป 
                              จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้เปนผูอันกุศล 
        มูลตักเตือนแลว    นั่ง ณ  อาสนะเดียว    จักขาม 
        พนกระแส  คือ  ความสงสัยได  
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                            พืชแมนอยแตเขาเอาหวานลงในเนื้อนา 
        ดี  เมื่อฝนยังอุทกธารใหตกอยูโดยชอบ  ผลยอม 
        ทําชาวนาใหยินดี  แมฉันใด 
                            พุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 
        ไวนี้  กฉ็ันนั้นเหมือนกัน  เมือ่บญุเพ่ิมอุทกธาร 
        ใหโดยชอบ  ผลจักทําใหเรายินดี 
                            เราเปนผูมีตนอันสงไปแลวเพ่ือความเพียร  
        เปนผูสงบระงับ  ไมมีอุปธิ  กําหนดรูอาสวะท้ังปวง 
        แลว  ยอมเปนผูไมมีอาสวะอยู 
                            ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐  เราไดทํากรรมใด  ใน 
        กาลนั้น  ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปน 
                ผลแหงการสงพระพุทธเจาขามฟาก 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอนขอ 
                พระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
    ทราบวา  ทานพระตรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                               จบตรณิยเถราปทาน 
 
                         อรรถกถาตรณิยเถราปทาน 
 
        อปทานท่ี  ๘   มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. 
                                จบอรรถกถาตรณิยเถราปทาน 
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             ธรรมรุจิเถราปทานที่  ๙  (๔๘๙) 
 
            วาดวยผลแหงความพอใจในธรรม 
 
                            [๗๙]    ในเวลาท่ีพระพุทธเจาผูพิชิตมาร  
        พระนามวาทีปงกร  ทรงพยากรณสุเมธดาบสวา  
        ในกัปจากกัปนี้ไปนับไมถวย  ดาบสน้ีจักเปน 
        พระพุทธเจา 
                            พระมารดาบังเกิดเกลาของดาบสนี้จักทรง 
        พระนามวามายา  พระบิดาจักทรงพระนามวา 
        สุทโธทนะ  ดาบสน้ีจักชื่อวาโคดม 
                            ดาบสน้ีจักเริ่มต้ังความเพียรทําทุกกรกิรยิา 
        แลว  จักเปนพระสัมพุทธเจาผูมียศใหญ  ตรสัรู 
        ที่ควงไมอัสสัตถพฤกษ 
                            พระอุปติสสะและพระโกลิตะจักเปน 
        พระอัครสาวก  ภิกษุอุปฏฐากชื่อวาอานนท  จัก 
        บํารุงดาบสน้ีผูเปนพระพิชิตมาร 
                            นางภิกษุณีชื่อวาเขมาและอุบลวรรณา 
        จักเปนอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและชาวเมืองอาฬวี 
        (ชื่อวา หัตถกะ) จักเปนอัครอุบาสก 
                             นางขุชชุตตรา  และนางนันทมาตา  จัก 
        เปนอัครอุบาสิกา  ไมโพธิ์ของนักปราชญผูนี ้
        เรียกวาอัสสตถพฤกษ  
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                              มนุษยและเทวไดสดับพระดํารัสของ 
        พระพทุธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ซึ่งจะหาใคร 
        เสมอเหมือนมิไดแลว   ตางเปนผูเบิกบาน   ประ- 
        นมอัญชลีถวายนมัสการ  
                              เวลาน้ัน  เราเปนมาณพชื่อวาเมฆะ  เปน 
        นักศึกษา    ไดสดับคําพยากรณอันประเสริฐของ 
        สุเมธดาบส   พระมหามุน ี
                              เราเปนผูคุนเคยในสุเมธดาบสผูเปนที่อยู 
        แหงกรณุา    และไดบวชตามสุเมธดาบส   ผูเปน 
        วีรบุรุษน้ัน    ผูออกบวชอยู 
                              เปนผูสํารวมในพระปาติโมกขและ 
        อินทรีย  ๕  เปนผูมอีาชีวะหมดจด  มีสติ  เปน 
        นักปราชญ  กระทําตามคําสอนของพระพิชิตมาร 
                              เราเปนอยูเชนนี้      ถูกปาปมิตรบางคน 
        ชักชวนในอนาจาร   ถูกกําจัดจากหนทางอันชอบ 
                              เปนผูตกอยูในอํานาจแหงวิตก        ได 
        หลีกไปจากพระศาสนา     ภายหลังถูกมิตรอัน 
        นาเกลียดนั้น     ชักชวนใหฆามารดา 
                              เรามใีจอันชั่วชาไดทําอนันตริยกรรมฆา 
        มารดา    เราจุติจากอัตภาพน้ันแลวเกิดในอเวจี 
        มหานรกอันแสนทารุณ   
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                               เราไปสูวินิบาตถึงความลําบากทองเท่ียว 
        ไปนาน    ไมไดเปนสุเมธดาบสผูเปนนักปราชญ  
        ผูประเสริฐกวานระอีก 
                               ในกปันี้   เราเกิดเปนปลาติมิงคละ    อยู 
        ในมหาสมุทร     เราเห็นเรือในสาครจึงเขาไปเพ่ือจะ 
        กิน   
                               พวกพอคาเห็นเราก็กลัว    ระลึกถึงพระ- 
        พุทธเจาประเสริฐสุด       เราไดยินเสียงกึกกองวา 
        โคตโม  ที่พอคาเหลาน้ันเปลงข้ึน 
                               จึงนึกถึงสัญญาเกาข้ึนมาได   ตอจากนั้น 
        ไดทํากาลกิริยา    เกดิในสัญชาติพราหมณ    ใน 
        สกลุอันมั่งค่ัง  ณ   พระนครสาวัตถี  
                               เราชื่อวาธรรมรุจิ      เปนคนเกียจบาป 
        กรรมทกุอยาง  พออายุได ๗  ขวบ   ก็ไดพบพระ- 
        พุทธองคผูสองโลกใหโชติชวง 
                             จึงไดไปยังพระมหาวิหารเชตวัน     แลว 
        บวชเปนบรรพชิต   เราเขาเฝาพระพุทธเจา ๓ ครั้ง 
        ตอคนหนึ่งกับวันหนึ่ง 
                             ครั้งน้ัน     พระพุทธองคผูเปนมหามุนี  
        ทอดพระเนตรเห็นเราเขา   จึงไดตรัสวา    ดกูอน 
        ธรรมรจิุ    ทานจงระลึกถึงเรา   ลําดับนั้น    เราได 
        กราบทูลบุรพกรรมอยางแจมแจง   กะพระพุทธเจา         
        วา  
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                                     เพราะปจจัยแหงความบริสุทธิ์ในปางกอน 
                  ขาพระองคจึงมิไดพบพระองค   ผูทรงพระลักษณะ 
                  แหงบุญต้ังรอยเสียนาน วันนี้  ขาพระองคไดเห็น 
                  แลวหนอ  ขาพระองคเห็นพระสรีระของพระองค  
                  อันหาสิ่งอะไรเปรียบมิได  
                                    ขาพระองคตามหาพระองคมานานนักแลว 
                  ตัณหานี้ขาพระองคทําใหเหือดแหงไปโดยไม 
                  เหลือดวยอินทรียสิ้นกาลนาน    ขาพระองคชําระ 
                  นิพพานใหหมดมลทินได   โดยกาลนาน   ขาแต 
                  พระมหามุนี   นัยนตาอันสําเร็จดวยญาณ ถึงความ  
                  พรอมเพรียงแกพระองคได     ก็สิ้นเวลานานนัก  
                   ขาพระองคพินาศไปเสียในระหวาง   อีกเปนเวลา 
                   นาน วันนี้ไดสมาคมกับพระองคอีก   ขาแตพระ- 
                   โคดม  กรรมที่ขาพระองคไดทําไว  จะไมพินาศไป 
                   เลย. 
                          เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . คําสอนของ 
                   พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังนี้. 
  ทราบวา  ทานพระธรรมรุจิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                          จบธรรมรุจิเถราปทาน  
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       ๔๘๙.  อรรถกถาธรรมรุจิเถราปทาน 
 
          พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๙  ดังตอไปนี้ :- 
          บทวา  ตทาห  มาณโว  อาสึ  ความวา  สุเมธบัณฑิตไดรับพยากรณ 
จากสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาทีปงกรในกาลใดในกาลน้ันเรา 
ชื่อวา  เมฆะ เปนพราหมณหนุมบวชเปนฤาษีรวมกับสุเมธดาบส    ศึกษาใน 
สิกขาบทท้ังหลายจบแลวคลุกคลีกับเพ่ือนชั่วบางคนเขา   เพราะโทษท่ีคลุก-   
คลีสมาคมกันจึงตกไปในอํานาจแหงวิตกท่ีลามกเปนตน     ดวยกรรมคือการ 
ฆามารดา  จึงไดเสวยทุกขอันเนื่องดวยเปลวไฟเปนตนในนรก  จุจิจากอัตภาพ 
นั้นแลว   ไดบังเกิดเปนปลาใหญชื่อ ติมิงคละ ในมหาสมุทร   มคีวามประสงค 
จะกลืนเรือใหญที่แลนไปในทามกลางมหาสมุทร    จึงไดวายไป    พวกพอคา 
เห็นเราเขาจึงกลัวรองเสียงดังวา  โอ  พระผูมีพระภาคเจาโคดม   ลําดับนั้น 
ดวยอํานาจวาสนาที่ไดอบรมมาในกาลกอน     ปลาใหญจึงเกิดความเคารพใน 
พระพุทธเจา  จุติจากอัตภาพน้ันแลว   ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณที่สมบูรณ 
ดวยสมบัติในกรุงสาวัตถี  มีศรัทธาเลือ่มใส   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ 
ศาสดาแลวบวช    ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔  ไดไปสูที่บํารุง 
วันละ ๓  ครัง้  ระลึกถึงไหวอยู    ในกาลน้ัน     พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสกะ 
เราวา  เปนผูยินดีในธรรมไดนาน.  ลาํดับนั้น    พระเถระรูปนัน้กลาวชมเชย 
ดวยคาถาเปนตนวา  สุจิร  สตปฺุญลกฺขณ    ผูทรงพระลักษณะแหงบุญต้ังรอย 
เสียนานดังนี้   ขาแตพระโคดมผูทรงพระลักษณะแหงบุญต้ังรอยผูเจริญ.  บทวา 
ปติปุพฺเพน  วิสุทฺธปจฺจย  ความวา  ขาพเจามิไดพบเห็นทานผูมีปจจัยสมภารท่ี 
บําเพ็ญมาจนบริบูรณ  ณ  บาทมูลของพระพุทธเจาทีปงกรในกาลกอนเสียนาน  
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แสนนาน.  บทวา  อหมชฺช     สุเปกขน  ความวา   ในวันนี้นี่เอง   ขาพเจาได 
พบเห็นแลวหนอ ซึ่งพระโคตรผูมีพระสรีระอันปราศจากอุปมา นับวาเปนการ 
เห็นดวยดี   หรือเปนการเห็นที่งาม.  บทวา  สุจิร  วิหตตโม  มยา  ความวา 
พระองคทรงกําจัดความมืดไดแลวโดยพิเศษ   คือทรงกําจัดโมหะไดแลว     แม 
ขาพระองค    ก็ไดชมเชยแลวเปนอยางดีตลอดกาลนาน.    บทวา  สุจิรกฺเขน  
นที  วิโสสิตา  ความวา   แมน้ําคือตัณหานี้    ซึ่งขาพระองครักษาคุมครองมา 
เปนอยางดี    ไดใหเหือดแหงไปโดยพิเศษแลว    คือพระองคทําใหไมสมควร 
จะเกิดไดอีก.  บทวา  สุจริ  อมล  วิโสธติ  ความวา ขาพระองคชําระพระนิพพาน 
ใหหมดจดไดโดยกาลนาน  คือพระองคทําใหขาพระองคไดบรรลุแลว.  บทวา 
นยน  าณมย  มหามุเน   จิรากาลสมงฺคิโต  ความวา  ขาแตพระมหามุนีคือ 
พระมหาสมณะ   นัยนตาอันสําเร็จดวยญาณ   ถึงความพรอมเพรียงกับพระองค 
ได ก็สิ้นเวลานานนักหนา.  บทวา   อวนิฏโ  ปุนรนฺตร  ความวา  ขาพระองค 
ไดพินาศ    คือเสื่อมเสียไปในระหวางภพ    คือในทามกลางอีกเปนเวลานาน. 
บทวา  ปุนรชฺชสมาคโต  ตฺยา  ความวา  วันนี้   คือในเวลานี้ขาพระองคได 
มาสมาคมกับพระองค  เปนอันหน่ึงอันเดียวกันอีกครั้ง. บทวา น  หิ  นสฺสนติฺ 
กตานิ  โคตม  ความวา  ขาแตพระโคดม คือ  พระสพัพัญูพุทธเจา   กรรมมี 
การสมาคมเปนตน    ที่ขาพระองคไดทํารวมกับพระองคจะไมพินาศไป   จน 
กวาจะดับขันธปรินิพพาน   จึงจักไมมี.  คําท่ีเหลือ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. 
                               จบอรรถกถาธัมมรจิุเถราปทาน  
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        สาลมณัฑปยเถราปทานที่  ๑๐  (๔๙๐) 
 
                               [๘๐]    เราเขาไปสูปารัง  สรางอาศรมอยาง 
        สวยงาม  มุงบังดวยดอกรัง  ครัง้น้ันเราอยูในปา 
                              ก็พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภูเกอัคร-  
        บุคคล ตรัสรูดวยพระองคเอง  พระนามวา ปยทัสสี 
        ทรงประสงคความสงัด จึงไดเสด็จเขาสูปารัง 
                              เราออกจากอาศรมไปปาเท่ียวแสวงหามูล 
        ผลาผลในปา ณ  เวลานั้น 
                              ณ  ทีน่ั้น  เราไดเหน็พระสัมพุทธเจาพระ- 
        นามวา  ปยทัสสี  ผูมีพระยศใหญ  ประทับนัง่เขา 
        สมาบัติรุงโรจนอยูในปาใหญ 
                              เราปกเสา  ๔  เสา  ทําปะรําอยางเรียบรอย 
        แลวเอาดอกรังมุงเหนือพระพุทธเจา  เราทรงปะรํา 
        ซึ่งมุงดวยดอกรังไว  ๗  วัน  ยังจิตใหเลื่อมใสใน 
        กรรมนัน้ ไดถวายบังคมพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด 
                              สมัยน้ันพระผูมีพระภาคเจาผูอุดมบุรุษ 
        เสด็จออกจากสมาธปิระทับน่ังทอดพระเนตรดู 
        เพียงชัว่แอก 
                              สาวกของพระศาสดาพระนามวา  ปยทัสสี 
        ชื่อวา  วรุณ  กับพระอรหันตขีณาสพแสนองคได 
        มาเฝาพระศาสดาผูนําชั้นพิเศษ  
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                              สวนพระผูมีพระภาคเจาพิชิตมารพระ- 
        นามวาปยทัสสี  เชษฐบุรุษของโลก ประเสรฐิกวา 
        นรชน ประทับนั่งในทามกลางพระภิกษุสงฆแลว 
        ไดทรงกระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ 
                              พระอนุรุทธเถระ  ผูอุปฏฐาก  ของพระ-  
        ศาสดาพระนามวา ปยทัสสี  หมจีวรเฉวียงบาขาง 
        หน่ึงแลว  ไดทูลถามพระมหามุนีวา 
                              ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  อะไรเลาหนอ 
        เปนเหตุใหพระศาสดาทรงแยมพระสรวลให 
        ปรากฏ    เพราะเม่ือเหตุ  พระศาสดาจึงทรงแยม 
        พระสรวลใหปรากฏ. 
                              พระศาสดาตรัสวา  มาณพใดทรงปะรําท่ี 
        มุงดวยดอกไมไวตลอด  ๗  วัน      เรานึกถึงกรรม    
        ของมาณพนั้น     จึงไดทําการย้ิมแยมใหปรากฏ 
                              เราไมพิจารณาเห็นชองทางท่ีไมควรท่ีบุญ 
        จะไมใหผล  ชองทางท่ีควรในเทวโลกหรือมนุษย- 
        โลก    ยอมไมระงับไปเลย 
                              เขาผูเพียบพรอมดวยบุญกรรมอยูใน 
        เทวโลกมีบริษัทเทาใด   บริษัทเทาน้ันจักถูกมุงบัง  
        ดวยดอกรัง  เขาเปนผูประกอบดวยบุญกรรม  จัก 
        รื่นเริงอยูในเทวโลกน้ัน    ดวยการฟอน  การขับ 
        การประโคม  อันเปนทิพยในกาลน้ันทุกเม่ือ  
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                              บริษัทของเขาประมาณเทาท่ีมี    จักม ี
        กลิ่นหอมฟุง     และฝนดอกรังจักตกลงท่ัวไปใน 
        ขณะนัน้      มาณพนี้จุติจากเทวโลกแลว   จักมาสู 
        ความเปนมนุษย แมในมนุษยโลกน้ีหลังคาดอกรัง 
        ก็จักทรงอยูตลอดกาลท้ังปวง  
                              ณ  มนุษยโลกนี้การฟอนและการขับ    ที ่     
        ประกอบดวยกังสดาล      จักแวดลอมมาณพนี้อยู 
        เปนนิตย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                              และเมือ่พระอาทิตยอุทัย     ฝนดอกรังท่ี 
        บุญกรรมปรุงแตงแลว  จักตกลงทุกเวลา 
                              ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ พระศาสดาพระนาม  
        โคดม  ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช  จัก 
        เสด็จอบุัติขึ้นในโลก 
                              มาณพนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระ- 
        ศาสดาพระองคนั้น       เปนโอรสอันธรรมเนรมิต 
        จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว      จักไมมีอาสวะ 
        นิพพาน 
                              เมื่อเขาตรัสรูธรรมอยู      จักมีหลังคา 
        ดอกรัง  เมื่อถูกทําฌาปนกิจอยูบนเชิงตะกอน   ที่ 
        เชิงตะกอนน้ัน   ก็จักมีหลังคาดอกรัง. 
                              พระมหามุนีพระนามวา ปยทัสสี   ทรง 
        พยากรณวาแลว  ทรงแสดงธรรมแกบริษัท   ให 
        อิม่หนําดวยฝนคือธรรม  
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                               เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกในหมู 
                    เทวดา  ๒๐ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง 
                               เราออกจากเทวโลกมาในมนษุยโลกน้ี 
                    ไดความสุขอันไพบูลย   แมในมนุษยโลกน้ี    กม็ ี
                    หลังคาดอกรัง   นี้เปนผลแหงการถวายปะรํา 
                               นี้เปนความเกิดครั้งหลังของเรา     ภพ  
                    สุดทายกําลังเปนไป    แมในภพน้ีหลังคาดอกรัง 
                    ก็จักมีตลอดกาลท้ังปวง 
                               เรายังพระมหามุนพีระนามวา โคดม  ผู 
                    ประเสริฐกวาศากยราชใหทรงยินดีได    ละความ 
                    มีชัยและความปราชัยเสียแลว     บรรลุถึงฐานะท่ี 
                    ไมหว่ันไหว 
                               ในกัปท่ี   ๑,๘๐๐ เราไดบูชาพระพุทธเจา   
                    ดวยพุทธบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผล  
                    แหงพุทธบูชา 
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . คําสอน 
                    พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระสาลมัณฑปยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                             จบสาลมัณฑปยเถราปทาน  
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              อรรถกถาสาลมัณฑปยเถราปทาน 
 
            อปทานท่ี ๑๐  มีเนื้อความพอท่ีจะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                            จบอรรถกถาปงสุกูลวรรคที่  ๔๙ 
 
                            รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้    คือ  
 
               ๑.  ปงสุกูลสัญญกเถราปทาน        ๒.   พุทธสัญญกเถราปทาน   ๓. 
ภิสทายกเถราปทาน   ๔.  ญาณถวิกเถราปทาน    ๕.  จันทนมาลิยเถราปทาน 
๖.  ธาตุปูชกเถราปทาน   ๗.  ปุฬินุปปาทกเถราปทาน    ๘.  ตรณิยเถราปทาน 
๙.  ธัมมรุจิเถราปทาน    ๑๐.  สาลมัณฑปยเถราปทาน. 
              มีคาถาคํานวณได  ๒๑๙  คาถา. 
                               จบปงสุกูลวรรคที่  ๔๙  
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                               กิงกณิปุปผวรรคที่  ๕๐ 
 
               ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทานที่  ๑  (๔๙๑) 
 
                วาดวยผลแหงการถวายดอกกระดึงทอง 
 
                                  [๘๑]    เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก  
                         ธุลีพระนามวา วิปสสี   ผูเปนนายกของโลก  โชติ 
                         ชวงเหมือนตนกรรณิการ  ประทับนั่งท่ีซอกเขา 
                                  เราเก็บดอกกระดึงทอง ๓ ดอก   มาบูชา 
                          ครั้นบชูาพระสัมพุทธเจาแลว    เดินบายหนาไป 
                          ทางทิศทักษิณ 
                                  ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวน้ัน    และดวยการ 
                   ต้ังเจตาจํานงไว     เราละรางมนุษยแลว     ไดไป 
                   สวรรคชั้นดาวดึงส  
                                  ในกัปที่  ๙๑  แตกัปนี้เราไดบูชาพระพุทธ- 
                   เจาใด  ดวยการบูชานั้น     เราไมรูจักทุคติเลย  นี ้
                   เปนผลแหงพุทธบูชา 
                                  เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอนของ 
                    พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน  
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            ปงสุกุลปูชกเถราปทานท่ี  ๒ 
 
           วาดวยผลแหงการบูชาบังสุกุล 
 
                               [๘๒]   ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต  ม ี 
                   ภูเขาลูกหนึ่งชื่ออุทัพพละท่ีภูเขานั้น  เราไดเห็น 
                   ผาบังสุกุลหอยอยูบนยอดไมครั้งน้ัน  เราราเริง 
                   มีจิตยินดี  เลอืกเก็บเอกดอกกระดึงทอง  ๓  ดอก 
                   มาบูชาผาบังสุกุลจีวร 
                              ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวและดวยการครั้ง 
                   เจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยแลว  ไดไปสวรรค  
                   ชั้นดาวดึงส   
                              ในกัปท่ี  ๙๑   แตกปัน้ี   เราไดทาํกรรมใด 
                   ในกาลน้ัน    เพราะบูชาธงชัยแหงพระอรหันต 
                   เราไมรูจักทุคติเลย 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอนของ 
                   พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระปงสุกูลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                 จบปงสุกูลปูชกเถราปทาน  
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        โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่  ๓  (๔๙๓) 
 
                วาดวยผลแหงการบูชาบังสุกุล 
 
                             [๘๓]   เมื่อกอน  เรากับบิดาและปู  เปน  
           คนทํางานในปา  เลีย้งชีพดวยฆาปศุสัตว 
        กุศลกรรมของเราไมม ี
                            พระผูนาํชั้นเย่ียมของโลกพระนามวา 
        ติสสะ  ผูมีพระปญญาจักษุ  ทรงแสดงรอยพระบาท 
        ๓  รอยไวใกลที่อยูของเรา  ดวยทรงพระอนุ- 
        เคราะห 
                            เราเห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระ- 
        นามวา ติสสะ ที่ทรงเหยียบไว  เปนผูราเริง  มีจิต  
        บันเทิง  ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท 
                            เราเห็นตนหงอนไกงอกงามอยูมดีอกบาน 
        จึงเก็บใสผอบมาบูชารอยพระบาทอันประเสริฐ 
        สุด  
                           ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวน้ัน    และดวยการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว    เราละรางมนษุยแลว    ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                           เราเขาถึงกําเนิดใด  ๆ คือเปนเทวดาหรือ 
        มนุษยในกําเนิดน้ัน  ๆ  เรามีผิวพรรณเหมอืนดอก  
        หงอนไก  มีรัศมีซานออกจากตัว  
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                              ในกัปท่ี  ๙๒  แตกปัน้ี  เราไดทํากรรมใด 
                   ในกาลน้ัน      ดวยกรรมนัน้     เราไมรูจักทุคติเลย 
                   นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระพุทธบาท 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอนของ 
                    พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
           ทราบวา   ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                           จบโกรณัฑปุปผิยเถราปทาน 
 
          กิงสุกปุปผิยเถราปทานที่  ๔  (๔๙๔) 
 
       วาดวยผลแหงการถาวายดอกทองกวาว 
 
                              [๘๔]  เราเห็นตนทองกวาวมีดอก      จึง 
                 ประนมกรอัญชล ี    นึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
                 สดุ  แลวบูชาในอากาศ 
                               ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวน้ัน    และดวยการ 
                 ต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค  
                 ชัน้ดาวดึงส  
                               ในกปัที่ ๓๑ แตกปันี้   เราไดทํากรรมใด 
                 ในกาลน้ัน      ดวยกรรมนัน้      เราไมรูจักทุคติเลย 
                 นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา 
                                เราเผากิเลสทั้งหลายแลว...คําสอนของ 
                  พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
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           ทราบวา    ทานพระกิงสุกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบกิงสุกปุปผิยเถราปทาน 
 
                        อุปฑฒทุสสทายกเถราปทานท่ี  ๕ (๔๙๕)  
 
               วาดวยผลแหงการถวายผาครึ่งผืน 
 
                               [๘๕]  ครั้งน้ัน  สาวกของพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  ชื่อวา  สุชาตะ  แสวง 
        หาผาบงัสุกุลอยูที่กองหยากเยื่อใกลทางรถ 
                              เราเปนลูกจางของคนอื่นอยูในพระนคร 
                         หงสาวดี   ไดถวายผาครึ่งผืนแลวอภิวาทดวยเศียร  
                         เกลา  
                              ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวน้ัน    และดวยการ 
                          ต้ังเจตนจํานงไว    เราละรางมนุษยแลว    ไดไป 
                          สวรรคชัน้ดาวดึงส 
                              เราเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน 
                   เทวโลก   ๓๓   ครั้ง   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๗ 
                   ครั้ง      และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
                   โดยคณนานับมิได   เพราะถวายผาครึ่งผืนเปน 
                   ทาน 
                              เราเปนผูไมมีภัยแตไหน     เบกิบานอยู 
                    ทุกวันนี้เราปรารถนา    กพึ็งเอาผาเปลือกไมคลุม  
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                    แผนดินนี้พรอมทั้งปาและภูเขาได   นี้เปนผลแหง 
                    ผาครึ่งผืน 
                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดใหทานใด 
                   ในกาลน้ัน    ดวยทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย   นี ้
                    เปนผลแหงผาครึ่งผืน  
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา ทานพระอปฑฒทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                  จบอุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน 
 

      ฆตมณัฑทายกเถราปทานที่  ๖  (๔๙๖) 
 
                       วาดวยผลแหงการถวายกากเปรียง 
 
                              [๘๖]  เราเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูทรง 
                   พระดําริดี   เชษฐบุรษุของโลกประเสริฐกวานรชน 
                   เสด็จเขาปาใหญประชวรดวยพระโรคลม 
                               จึงทําจิตใหเลื่อมใสนํากากเปรียงเขาไป 
                    ถวาย   เพราะกุศลกรรมอันเราไดทําและสั่งสมไว. 
                                แมน้าํชื่อวา   ภาคีรถีนี้    และมหาสมุทร 
                     ทั้ง  ๔   ยอมสําเร็จเปนเปรียงแกเรา 
                                และแผนดินอันกวางใหญจะนับประมาณ 
                     มิไดนี้   ดังจะรูความดําริของเรา    ยอมกลายเปน 



                    น้ําผ้ึงและน้ําตาลกรวด  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 157 

                            พฤกษชาติที่งอกงามอยูบนแผนดินซึ่งมี  
                  อยูทั่วท้ังส่ีทิศน้ี     ดังจะรูความดําริของเรา  ยอม  
                  กลายเปนตนกัลปพฤกษไป 
                             เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน 
                  เทวโลก  ๕๐ ครั้งไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕๑ ครัง้ 
                  และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย      โดย 
                  คณนานับมิได  
                             ในกัปท่ี ๙๔  แตกปัน้ี   เราไดใหทานใด 
                  ในกาลน้ัน    ดวยทานน้ันเราไมรูจักทุคติเลย   นี ้
                   เปนผลแหงกากเปรียง 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
          ทราบวา   ทานพระฆตมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                จบฆตมัณฑทายกเถราปทาน 
 
           อุทกทายกเถราปทานท่ี ๗  (๔๙๗) 
 
                 วาดวยผลแหงการถวายน้ําด่ืม 
 
                              [๘๗]  เรามีจิตเลื่อนใสมีใจโสมนัส   ใน 
                 ภกิษุสงฆผูยอดเยี่ยมของพระพุทธเจาพระนามวา 
                 ปทุมุตตระ  จงึไดตักน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม  
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                              ในเวลาท่ีเราจะตองการน้ํา     จะเปนยอด 
                 ภเูขา  ยอดไมในอากาศ    หรือพ้ืนดิน    น้ํายอม 
                 เกิดแกเราทันที 
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดใหทานใด 
                ในกาลน้ัน     ดวยทานน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย    นี ้
                 เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน  
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอทุกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวยประ- 
การฉะนี้แล.  
                              จบอุทกทายกเถราปทาน 
 
                  ปุฬินถูปยเถราปทานที่   ๘  (๔๙๔) 
 
              วาดวยผลแหงการกอเจดียทราย 
 
                            [๘๘]   ในท่ีไมไกลภเูขาหิมวันต      มีภูเขา 
                 ลกูหนึ่งชื่อวา  ยมกะ  เราไดทําอาศรมสรางบรรณ 
                 ศาลาไวที่ภูเขานั้น  เราเปนชฎิลผูมีตบะใหญ ม ี
                 นามช่ือวา  นารทะ  ศษิย ๔ หมื่นคนบํารุงเรา 
                            ครั้งน้ัน    เราเปนผูหลีกออกเรนอยู   คิด  
                  อยางน้ีวา   มหาชนบูชาเรา    เราไมบูชาอะไร ๆ 
                  เลย  
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                              ผูที่จะกลาวส่ังสอนเราก็ไมมี  ใคร ๆ  ที ่
         จะตักเตือนเราก็ไมมีอ เราไมมีอาจารยและอุปชฌาย 
        อยูในปา 
                              ศิษยผูภักดีพึงบํารุงเราก็ไมมี    ความเปน 
        อาจารยเชนนั้นของเราไมมี    การอยูในปาจึงไมม ี
        ประโยชน    
                              สิ่งท่ีควรบูชา  เราควรแสวงหา  สิ่งท่ีควร 
        เคารพก็ควรแสวงหาเหมือนกัน   เราจักชื่อวาเปน 
        ผูมีที่พึงพํานักอยู  ใคร ๆ จักไมติเราได 
                              ในท่ีไมไกลอาศรมของเรา    มีแมน้ําซ่ึง 
        มีชายหาด  มีทานํ้าราบเรียบ นารืน่รมยใจ  เกลื่อน 
        ไปดวยทรายท่ีขาวสะอาด  ครั้งน้ัน      เราไดไปยัง 
        แมน้ําชือ่วา   อมริกา    ตะลอมเอาทรายมากอเปน 
        เจดียทราย 
                              พระสถูปของพระสัมพุทธเจาผูทําท่ีสุด 
        ภพ  เปนมุนี  ที่ไดมีแลว  เปนเชนนี้   เราไดทํา 
        สถูปน้ันใหเปนนิมติ 
                               เรากอพระสถูปท่ีหาดทรายแลวปดทอง 
        แลวเอาดอกกระดึงทอง ๓  ดอกมาบูชา 
                               เราเปนผูมีความอิม่ใจ   ประนมกรอัญชล ี
        นมัสการท้ังเวลาเย็นเวลาเชา   ไหวพระเจดียทราย  
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        เหมือนถวายบังคมพระสัมพุทธเจาในท่ีเฉพาะพระ  
        พักตร   ฉะนั้น 
                                        ในเวลาท่ีกิเลสและความตรึกเกี่ยวดวย  
        กามเกิดขึ้น   เรายอมนึกถึง    เพงดูพระสถูปท่ีได 
        ทําไว    เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจาผูนําสัตว  
        ออกจากท่ีกันดาร  ผูนําชั้นพิเศษ  ตักเตือนตนวา 
        ทานควรระวังกิเลสไว  แนะทานผูนิรทุกข  การ 
        ยังกิเลสใหเกิดขึ้นไมสมควรแกทาน 
                                        ครั้งน้ัน  เมื่อเราคํานึงถึงพระสถูป  ยอม 
        เกิดความเคารพขึ้นพรอมกัน  เราบรรเทาวิตกท่ี 
        นาเกลียดเสียได  เปรียบเหมือนชางตัวประเสริฐ 
        ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน  ฉะนัน้ 
                                        เราประพฤติอยูเชนนี้ไดถูกพระยามัจจุ- 
        ราชย่ํายี  เราทํากาลกริิยา  ณ  ที่นัน้แลว  ไดไป 
        ยังพรหมโลก 
                                        เราอยูในพรหมโลกนั้นตราบเทาหมดอายุ 
        แลวมาบังเกิดในไตรทิพย  ไดเปนจอมเทวดา 
        เสวยราชสมบัติในเทวโลก  ๘๐  ครั้ง 
                                        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๓๐๐  ครั้ง  และ 
        ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  โดยคณนา 
        นับมิได 
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                              เราไดเสวยผลของดอกกระดึงทองเหลา 
        นั้น      ดอกกระดึงทอง  ๒๒,๐๐๐   ดอกแวดลอมเรา 
        ทุกภพ  
                              เพราะเราเปนผูบําเรอพระสถูปฝุนละออง 
        ยอมไมติดท่ีตัวเรา   เหง่ือไมไหล    เรามีรัศมีซาน 
        ออกจากตัว 
                              โอ  พระสถูปเราไดสรางไวดีแลว แมน้ํา 
        อมริกา    เราไดเห็นหมดแลว    เราไดบรรลุบทอันไม 
        หว่ันไหว 
                              ก็เพราะไดกอพระสถูปทราย    อันสัตวผู 
        ปรารถนาจะกระทํากุศลควรเปนผูยึดเอาส่ิงท่ีเปน 
        สาระ    ไมใชเปนดวยเขตหรือไมใชเขต    ความ 
        ปฏบิัตินั่นเองเปนสาระ 
                              บรุุษผูมีกําลัง   มีความอุตสาหะท่ีจะขาม 
        ทะเลหลวง   พึงถือเอาทอนไมเหล็ก    วิ่งไปสูทะเล 
        หลวง  ดวยคิดวา  
                              เราอาศัยไมนี้จักขามทะเลหลวงไปได 
        นรชนพึงขามทะเลหลวงไปดวยความเพียรอุตสาหะ 
        แมฉันใด  
                              เราก็ฉนันั้นเหมือนกัน  อาศัยกรรมเล็ก ๆ 
        นอย ๆ  ที่ไดทําไวแลว        จึงขามพนสงสารไปได  
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                               เมื่อถึงภพสุดทาย    เราอันกุศลมูลตักเตือน 
        แลวเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอันมั่งค่ัง  ใน 
        พระนครสาวัตถี  
                               มารดาบิดาของเรา     เปนคนมีศรัทธา  
        นับถือพระพุทธเจา     ทานท้ังสองน้ี    เปนผูฟง 
        ทิฏฐธิรรมแลว  ประพฤติตามคําสอน 
                               ทานท้ังถือเอาผาลาดสีขาว    มีเน้ือ 
        ออนมาที่ตนโพธ์ิ  ไดทําพระสถูปทองนมัสการใน 
        ที่เฉพาะพระพักตรแหงพระศากยบุตร ทุกเย็นเชา 
                               ในวันอุโบสถ     ทานท้ังสองนําเอาพระ- 
        สถูปทองออก    กลาวสรรเสริญคุณพระพุทธเจา 
        ยับย้ังอยูตลอด  ๓  ยาม  เราไดเห็นพระสถูปเสมอ 
        จึงจะระลึกถึงเจดียทรายขึ้นได   นั่งบนอาสนะ 
        เดียว  ไดบรรลุอรหตัแลว. 
                                   จบภาณวารท่ี   ๒๒ 
                               เราแสวงหาพระพุทธเจาผูเปนนักปราชญนั้น 
        อยู  ไดเห็นพระธรรมเสนาบดี  จงึออกจากเรือน 
        บรรพชาในสํานักของทาน 
                               เราไดบรรลุอรหัตแตอายุ  ๗  ขวบ  พระ- 
        พุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ  ทรงทราบถึงคุณวิเศษ 
        ของเราจึงใหเราอุปสมบท  
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                              เรามกีารกระทําอันบริบูรณดีแลว  แต 
               ยังเปนทารกอยูทีเดียว  ทุกวันนี้กิจท่ีควรทําใน 
               ศาสนาของพระศากยบุตร  เราทําเสร็จแลว 
                              ขาแตพระฤาษีผูมคีวามเพียรใหญ  สาวก  
               ของพระองคเปนผูลวงพนเวรภัยทุกอยาง  ลวงพน 
               ความเกี่ยวของท้ังปวง  นี้เปนผลแหงพระสถูปทอง 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
               ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
            ทราบวา  ทานพระปุฬินถูปยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะนี้แล.                  
                             จบปุฬนิถูปยเถราปทาน 
 
        นฬกุฏกิทายกเถราปทานที่  ๙  (๔๙๙) 
 
                     วาดวยผลแหงการสรางกุฏิไมออ 
 
                               [๘๙]    ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต  มีภูเขา 
        ลูกหนึ่งชื่อหาริกะ   ครั้งน้ันพระสยัมภูพระนามวา 
        นารทะ  ประทับอยูใกลตน 
                              เราทําเรือนไมออแลวมุงดวยหญา  เราได 
        ชําระทีจ่งกรมถวายพระสยัมภ ู
                              ดวยกรรมที่ไดทําดีแลว  และดวยการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนษุยแลวไดไปสวรรค 
        ชั้นดาวดึงส  
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                               ณ  ดาวดึงสนั้น  วมิานของเราสูง  ๖๐  โยชน 
        กวาง  ๓๐  โยชน  อนับุญกรรมเนรมิตขึ้นอยางสวย 
        งาม  เพราะกุฎีไมออ 
                               เรารืน่รมยอยูในเทวโลก ๑๔  กัป  ได 
        เสวยราชสมบัติในเทวโลก ๗๑  ครั้ง  
                   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๓๔  ครั้ง  และ 
                   ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  โดยคณนา 
        นับไมถวน 
                               เราขึน้ปราสาทคือธรรมแลว  เขาสูเรือน 
        อันวางเปลา  อยูในศาสนาของพระศากยบุตรตาม 
        ปรารถนา 
                               ในกัปท่ี  ๓๑  แตกปัน้ี  เราไดทํากรรมใด 
        ในกาลน้ัน  ดวยกรรมน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี ้
        เปนผลแหงกุฎีไมออ 
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
        ทราบวา  ทานพระนฬกุฏิกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                       จบนฬกุฏกิทายกเถราปทาน 
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        ปยาลผลทายกเถราปทานท่ี  ๑๐ (๕๐๐) 
 
            วาดวยผลแหงการถวายลูกมะหาด  
 
                               [๙๐]   เมื่อกอนเราเปนพรานเน้ือ  ครั้งน้ัน 
        เราเท่ียวอยูในปาใหญ   ไดเห็นพระพุทธเจาผู 
        ปราศจากกิเลสธุลี  ทรงรูจบธรรมทั้งปวง 
                              เราเลื่อมใส  ไดเอาผลมะหาดมาถวาย 
                    พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  เปนเขตแหงบุญ  ผู 
        แกลวกลา  ดวยมือท้ังสองของตน 
                              ในกัปท่ี  ๓๑  แตกปัน้ี  เราไดถวายผลไม 
        ใด  ในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไมรูจัก 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปยาลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                        จบปยาลผลทายกเถราปทาน 
 
                  รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
        ๑.  ตีณกิิงกณิปุปผิยเถราปทาน    ๒.  ปงสุกูลปูชกเถราปทาน 
๓.  โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน    ๔.  กงิสุกปุปผิยเถราปทาน   ๕.  อุปฑฒทุสส- 
ทายกเถราปทาน   ๖.  ฆตมัณทายกเถราปทาน  ๗.  อุทกทายกเถราปทาน          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 166 

๘.  ปุฬินถูปยเถราปทาน    ๙.  นฬกุฏทิายกเถราปทาน   ๑๐. ปยาลผลทายก 
เถราปทาน 
                 บณัฑิตคํานวณคาถาไว  ๑๐๙  คาถา 
                จบกิงกณิปุปผวรรคท่ี  ๕๐ 
 
                                และรวมวรรคมี  ๑๐  วรรค  คือ    
                 ๑.  เมตเตยยวรรค     ๒.  ภทัทาลิวรรค    ๓.  สกิงสัมมัชชกวรรค 
๔.  เอกวิหารวิรรค   ๕.  วเิภทกิวรรค   ๖.  ชคติวรรค   ๗.  สาลปุปผิยวรรค- 
๘.  นฬมาลิวรรค  ๙. ปงสุกูลวรรค   ๑๐.  กิงกณิปปผวรรค. 
                 มคีาถา  ๑,๔๘๒  คาถา 
                          จบหมวด ๑๐  แหงเมตเตยวรรค 
                               จบหมวด  ๑๐๐  ที่  ๕  
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                        กณิการวรรคที่  ๕๑ 
 
      ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทานที่  ๑   (๕๐๑) 
 
          วาดวยผลแหงการถวายดอกกรรณิการ 
 
                               [๙๑]  พระสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ  
        มีพระมหาปุริสลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ 
        พระองคทรงประสงคความสงัด  จงเสด็จไปปา 
        หมิพานต 
                              พระมนุีผูมีเลิศ     ประกอบดวยพระกรุณา 
        เปนอุดมบุรษุ  เสด็จถึงปาหิมพานตแลว  ประทับ 
        นั่งขัดสมาธิ  
                              ครั้งน้ัน     เราเปนวิทยาธรสัญจรไปใน 
        อากาศ     เราถือตรีศูลซึ่งกระทําไวดีแลวเหาะไปใน 
        อมัพร 
                              พระพทุธเจาสองสวางอยูในปา    เหมือน 
        ไฟบนยอดภูเขา  เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ 
        และเหมือนตนพระยารังท่ีมีดอกบานฉะนั้น  
                               เราออกจากปาเหาะไปตามพระรัศมีพระ- 
        พุทธเจาเห็นคลายกับสีของไฟท่ีไหมออ    ยังจิต 
        ใหเลื่อมใส  
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                              เราเลือกเก็บดอกไมอยู       ไดเห็นดอก- 
        กรรณิการที่มีกลิ่นหอมจึงเก็บเอา  ๓  ดอก   บชูา 
        พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด 
                              ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา    ครั้งน้ัน  
        ดอกไมของเราท้ัง  ๓  ดอกเอาขัว้ขึ้นเอากลีบลงทํา 
        เปนเงา (บัง) แดพระศาสดา  
                              ดวยกรรมที่ไดทําไวดีแลวน้ัน    และดวย 
        การต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยแลว  ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                              วมิานของเราสูง ๖๐  โยชน     กวาง  ๓๐ 
        โยชน  อันบุญกรรมทําใหอยางสวยงามในดาวดึงส 
        นั้น  ปรากฏช่ือวา  กรรณิการ  แลงธนูต้ังพัน  ลูก 
        คลีหนัง ๗ ลูก     คนถือธงสําเร็จดวยสีเขียวใบไม 
        หิ้งแขวนต้ังแสน   ปรากฏในปราสาทของเรา 
                              บลัลังกสําเร็จดวยทองก็มี      สาํเร็จดวย 
        แกวมณกี็มี     สําเร็จดวยแกวทับทิมก็ม ี     สําเร็จ 
        ดวยแกวผลึกก็มี  ตามแตจะตองการปรารถนา 
                              ที่นอนมีคามากยัดดวยนุน   มีผาลาดลาย 
        รูปสัตวตางๆ มีราชสีหเปนตน  ผาลาดมีชายเดียว 
        มีหมอนพรอม  ปรากฏวามีอยูในปราสาทของเรา 
                              ในเวลาท่ีเราปรารถนาจะออกจากภพเที่ยว 
        จาริกไปในเทวโลก  ยอมเปนผูอนัหมูเทวดาแวด- 
        ลอมไป  
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                              เราสถิตอยูภายใตดอกไม  เบื้องบนเราม ี
        ดอกไมเปนเครื่องกําบัง  สถานท่ีโดยรอบรอย 
        โยชน  ถูกคลุมดวยดอกกรรณิการ 
                              นักดนตรี  ๖  หมื่นบํารุงเราท้ังเชาและเย็น 
        ไมเกียจคราน  แวดลอมเราเปนนิตย  ตลอดคืน 
        ตลอดวัน  
                              เรารื่นรมยดวยการฟอน  การขบัและ 
        ดวยกังสดาล  เครื่องประโคม  เปนผูมักมากดวย 
        กาม  บนัเทิงอยูดวยความยินดีในการเลน 
                              ครั้งน้ัน  เราบริโภคและด่ืมในวมิานนั้น 
        บันเทิงอยูในไตรทศ  เราพรอมดวยหมูนางเทพ 
        อัปสร  บันเทิงอยูในวิมานอันสูงสุด 
        เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก  ๕๐๐ 
        ครั้ง  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๓๐๐ ครั้ง 
                              และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
        โดยคณานับมิได  เมือ่เรายังทองเท่ียวอยูในภพ 
        นอยภพใหญ  ยอมไดโภคทรัพยมากมาย  ความ 
        บกพรองในโภคทรัพย  ไมมีแกเราเลย  นี้เปน 
        ผลแหงพุทธบูชา 
                              เราทองเท่ียวอยูในสองภพคือ  ในความ 
        เปนเทวดาและในความเปนมนุษย  คติอื่นไมรูจัก 
        นี้เปนผลแหงพุทธบชูา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 170 

                               เราเกิดในสองสกุล  คือ  ในสกลุกษัตริย  
        หรือสกลุพราหมณ  ยอมไมเกิดในสกุลอันตํ่าทราม  
        นี้เปนผลแหงพุทธบชูา 
                               ยานชาง  ยานมา   และวอคานหาม   นี้เรา 
        ไดทุกสิ่งทุกอยางทีเดียว   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                               หมูทาส    หมูทาส     และนารีที่ประดับ 
        ประดาแลว  เราไดทกุอยางทีเดียว   นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา  
                               ผาแพร  ผาขนสัตว     ผาเปลือกไม   ผา 
        ฝาย  เราไดทุกชนิด  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                               ผาใหม ผลไมใหม  โภชนะมรีสอันเลิศ 
        ใหม ๆ เราไดทุกชนิด  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                               คําวา  เชิญเค้ียวส่ิงนี้   เชิญบริโภคสิ่งน้ี 
        เชิญนอนบนท่ีนอนนี้  เราไดทั้งน้ัน    นี้เปนผลแหง 
                               เราเปนผูอันเขาบูชาในท่ีทุกสถาน    เรา 
        มียศใหญยิ่ง   มีศักด์ิใหญ    มีบรษิัทไมแตกแยก 
        ทุกเมื่อ  เราเปนผูอุดมกวาหมูญาติ  นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา 
                               เราไมรูจักหนาว  ไมรูจักรอน  ไมมีความ 
        กระวนกระวาย  อนึง่  ทุกขทางจิตยอมไมมีในหทัย 
        ของเราเลย  
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                              เราเปนผูมีผิวพรรณดังทองคํา  เท่ียวไป  
        ในภพนอยภพใหญ  ความเปนผูมีวรรณะผิดแผก 
        ไป  เราไมรูจักเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                              เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว  จึงจุติจาก 
        เทวโลก  มาเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอัน 
        มั่งค่ัง  ในพระนครสาวัตถี  
                              ละกามคุณ  ๕  ออกบวชเปนบรรพชิต 
        เรามอีายุได  ๗  ขวบแตกําเนิ  ไดบรรลุอรหตั 
                              พระพทุธเจาผูมีพระปญญาจักษุ  ทรง 
        ทราบถึงคุณของ        เรา  จึงรับส่ังใหเราอุปสมบท 
        เรายังหนุม  ก็ควรบชูา  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                              ทิพยจักษุของเราบริสุทธิ์  เราฉลาดใน 
        สมาธิ  ถึงความบริบูรณแหงอภญิญา  นี้เปนผล 
        แหงพุทธบูชา 
                              เราบรรลุปฏิสัมภิทา  ฉลาดหลักแหลม 
        ในอิทธบิาท  ถึงความบรบิูรณในพระสัทธรรม นี ้
        เปนผลแหงพุทธบูชา 
                              ในกัปท่ี  ๓  หมื่น  เราไดบูชาพระพุทธเจา 
        ใด  ดวยการบูชาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปน 
        ผลแหงพุทธบูชา 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.   
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         ทราบวา  ทานพระตีณิกณิการปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                จบตีณิกณิการปุปผิยเถราปทาน 
 
                  เอกปตตทายกเถราปทานท่ี  ๒  (๕๐๒) 
 
        วาดวยผลแหงการถวายบาตร  
 
                 [๙๒]    ขาพระองคเปนชางหมออยูใน 
        พระนครหังสวดี  ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก 
        กิเลสธุลี  มีโอฆะอนัขามไดแลว  ไมมีอาสวะ 
                ขาพระองคไดถวายบาตรดินที่ทําดีแลว 
        แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  ครั้นถวายบาตร 
        แดพระผูมีพระภาคเจาผูตรงผูคงท่ีแลว 
                เมือ่ขาพระองคเกิดในภพ  ยอมไดภาชนะ 
        ทองและจานท่ีทําดวยเงิน  ทําดวยทอง  และทํา 
        ดวยแกวมณ ี
                ขาพระองคบริโภคในถาด  นี้เปนผลแหง 
        บุญกรรม   ขาพระองคเปนผูเลิศกวาชนท้ังหลาย 
        โดยยศ 
                พืชแมถึงนอย  แตหวานลงในนาดี  เมื่อฝน 
        ยังทอธารใหตกลงท่ัวโดยชอบ  ผลยอมยังชาวนา 
        ใหยินดีได  ฉันใด 
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                              การถวายบาตรน้ีก็ฉันนั้น  ขาพระองค 
        ไดหวานลงในพุทธเขต  เมือ่ทอธารคือปติตกลง 
        อยู  ผลจักทําขาพระองคใหยินดี 
                              เขต  คือ  หมูและคณะมีประมาณเทาใด 
        ที่จะใหความสุขแกสรรพสัตว   เสมอดวยพุทธเขต 
        ไมมีเลย    
                              ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย  ขา- 
        พระองคขอนอบนอมแดพระสงฆ  ขาแตพระองค 
        ผูเปนอดุมบุรุษ  ขาพระองคขอนอบนอมแดพระ- 
        องค  ขาพระองคไดบรรลบุทอันไมหว่ันไหว  ก ็
        เพราะไดถวายบาตรใบหน่ึง 
                              ในกัปท่ี  ๙๑  แตกปัน้ี  ขาพระองคได 
        ถวายบาตรใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายบาตรน้ัน 
        ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายบาตร 
                              ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว. . . 
        คําสอนของพระพุทธเจา  ขาพระองคไดทําเสร็จ 
        แลว  ดังน้ี. 
        ทราบวา  ทานพระเอกปตตทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                        จบเอกปตตทายกเถราปทาน  
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      กาสุมาริกผลทายกเถราปทานที่  ๒  (๕๐๓) 
 
                    วาดวยผลแหงการถวายผลมะรื่น 
 
                             [๙๓]  เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก  
        กิเลสธุลี  เชษฐบุรษุของโลกประเสริฐกวานรชน 
        โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ  ประทับน่ังอยูที่ 
        ซอกภูเขา 
                             เรามีจติเลื่อมใสมีใจโสมนัส ประนมกร 
        อัญชลีเหนือเศียรเกลา   แลวเอาผลไมมะรื่น 
        ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
                             ในกัปท่ี  ๓๑  แตกปัน้ี  เราไดถวายผลไม 
        ใดในกาลน้ัน   ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไม 
        รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอนของ 
        พระพทุธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
        ทราบวา  ทานพระกาสุมาริกผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี 
ดวยประการฉะนี้แล.  
                จบกาสุมาริกผลทายกเถราปทาน  
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             อวฏผลิยเถราปทานที่  ๔  (๕๐๕) 
 
        วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
 
                               [๙๔]   พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู  ผูมี  
        พระรัศมีนับดวยพัน  ไมทรงพายแพอะไร ๆ  ทรง 
        ออกจากวิเวกแลว  เสด็จออกโคจรบิณฑบาต         
                              เราถือผลไมอยู  ไดเห็นเขา  เราไดถวายผลไม 
        ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไม 
        รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอนของ 
        พระพทุธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
       ทราบวา  ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                              จบอวฏผลิยเถราปทาน 
 
            จารผลิยเถราปทานที่  ๕  (๕๐๕) 
 
     วาดวยผลแหงการถวายผลมะมวงกะลอน 
                 [๙๕]  เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง 
        แดพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณเหมือน 
        ทองคําผูสมควรรับเครื่องบูชา  กาํลังเสด็จดําเนิน 
        อยูในถนน            
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                                  ในกปัท่ี  ๙๑   แตกัปนี้   เราไดถวายผลไม 
                      ใดในกาลน้ัน      ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไมรูจัก  
                   ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                                  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระจารผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะนี้แล.  
                                            จบจารผลิยเถราปทาน  
 
     มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่  ๖  (๕๐๖) 
 
             วาดวยผลแหงการถวายผลมะง่ัว 
 
                                   [๙๖]   เราไดเห็นสมเด็จพระโลกนายก 
        ผูโชติชวงเหมือนตนกรรณิการ  รุงเรืองดังพระ- 
        จันทรในวันเพ็ญ  และเหมือนตนไมประจําทวีปที่ 
        โพลงอยู 
                                  เราเลื่อมใส   ไดเอาผลมะงั่วถวายแด 
        พระศาสดาผูเปนทักขิเณยยบุคคล  เปนวีรบรุุษ 
        ดวยมือทั้งสองของตน 
                                  ในกปัท่ี  ๓๑  แตกัปน้ี  เราไดถวายผลไม 
        ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไมรูจัก 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
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                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
                     ของพระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
            ทราบวา  ทานพระมาตุลุงคผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                        จบมาตุลุงคผลทายกเถราปทาน 
 
                      อัชเชลผลทายกเถราปทานท่ี  ๗  (๕๐๗)  
 
           วาดวยผลแหงการถวายผลรกฟา 
 
                               [๙๗]  ครั้งน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระ- 
                    นามวาอชินะ  ผูสมบูรณดวยจรณะ  และเปนมุนี 
                    ผูฉลาดในสมาธิ  ประทับอยูในปาหมิพานต 
                              เราเอามือประคองผลไมรกฟาซ่ึงมีขนาด 
                    เทาหมอถือรมใบไมแลวถวายแดพระศาสดา 
                              ในกัปท่ี  ๙๔  แตกปัน้ีเราไดถวายผลไมใด 
                    ในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไม 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระอัชเชลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                        จบอัชเชลผลทายกเถราปทาน 
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             อโมรผลิยเถราปทานที่  ๘    (๕๐๘) 
 
          วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
 
                            [๙๘]  เราไดถวายผลไมโมระแดพระสัม- 
                   พุทธเจา   ผูมพีระฉวีวรรณปานดังทองคํา   ผูสมควร 
                   รับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน  
                            ในกัปที ่๙๑ แตกัปนี้   เราไดถวายผลไม 
                   ใดในกาลน้ัน      ดวยการถวายผลไมนั้น       เราไม 
                   รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                            เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระอโมรผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประ 
การฉะนี้แล.                                                                                    
                                               จบอโมรผลยเถราปทาน 
 
               ตาลผลิยเถราปทานที่  ๙  (๕๐๙) 
 
                วาดวยผลแหงการถวายผลตาล 
 
                            [๙๙]  พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภูพระ- 
                  นามวาสตรังสี     ผูไมทรงพายแพอะไร ๆ  เสด็จ 
                  ออกจากท่ีสงัดแลวออกโคจรบิณฑบาต  
                             เราถือผลไมอยู  ไดเห็นเขา  จงไดเขาไป 
                  เฝาสมเด็จพระนราสภ เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส 



                  ไดถวายผลตาล   
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                                 ในกปัท่ี  ๙๔  แตกัปนี้   เราไดถวายผลไม 
                          ใดกาลนัน้      ดวยการถวายผลไมนั้น       เราไม 
                          รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา   ทานพระตาลผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                   จบตาลผลิยเถราปทาน  
 

     นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่  ๑๐  (๕๑๐) 
 
           วาดวยผลแหงการถวายผลมะพราว 
 
                                  [๑๐๐]  ครั้งน้ัน  เราเปนชาวสวน อยูใน 
                 พระนครพันธุมดี    ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก  
                 กิเลสธุลี   กําลงัเหาะอยูในอากาศ 
                                 เราไดเอาผลมะพราวถวายแดพระพุทธเจา 
                 ผูประเสริฐสุด  พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ 
                                 ทําปติใหแกเรา    ทรงนําความสุขมา 
                 ใหในปจจุบัน   ประทับยืนอยูในอากาศ   ไดทรง 
                 รบัแลว 
                                 เรามจีิตผองใส   ครั้นถวายผลมะพราวแด   
                 พระพุทธเจาแลว  ไดประสบปติอันไพบูลยและ 
                 อดุมสุข   รัตนะยอมบังเกิดแกเราผูเกิดในภพนั้น  ๆ  
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                              ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดถวายผลไม 
                   ใดในกาลน้ัน    ดวยการถวายผลไมนั้น   เราไมรูจกั 
                   ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                              ทิพยจักษุของเราสะอาดหมดจด  เราเปนผู 
                   ฉลาดในสมาธิ    ถึงความบริบูรณในอภิญญา   นี้ 
                    เปนผลแหงการถวายผลไม  
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระนาลิเกระผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                             จบนาลิเกรผลทายกเถราปทาน 
 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
           ๑.  ตีณิกิงกณิการปุปผิยเถราปทาน    ๒.   เอกปตตทายกเถราปทาน 
๓.  กาสุมารกิผลทายกเถราปทาน    ๔.  อวฏผลิยเถราปทาน   ๕. จารผลิย- 
เถราปทาน   ๖.  มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน    ๗.  อัชเชลผลทายกเถราปทาน 
๘.  อโมรผลยิเถราปทาน   8.   ตาลผลิยเถราปทาน     ๑๐.   นาลิเกรผลทายก 
เถราปทาน 
           ในวรรคนี้  มีคาถาคํานวณได  ๑๐๐ คาถาถวน. 
                               จบกณิกาวรรคที่  ๕๑                     
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                         ผลทายกวรรคที่  ๕๒ 
 
       กุรัญชิยผลทายกเถราปทานท่ี  ๑  (๕๑๑) 
 
         วาดวยผลแหงการถวายผลอัญชันขาว  
 
                             [๑๐๐]  เมื่อกอน  เราเปนพรานเน้ือ 
        เท่ียวอยูในปา  ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลส 
        ธุล ี  ทรงรูจบธรรมท้ังปวง 
                             เราเลื่อมใสไดเอาผลอัญชันขาวถวายแด 
        พระพทุธเจา  ผูประเสริฐสุดเปนเน้ือนาบุญ  เปน 
        นักปราชญ  ผูประเสริฐสุดเปนเน้ือนาบุญ  เปน 
        นักปราชญ  ดวยมือทั้งสองของตน 
                             ในกัปนี้  ๓๑  แตกปัน้ี  เราไดถวายผลไม 
        ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไมรูจัก 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
      ทราบวา  ทานพระกุรญัชิยผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                 จบกุรัญชิยผลทายกเถราปทาน  
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            กปฏฐผลทายกเถราปทานที่  ๒  (๔๑๒)                    

 
                    วาดวยผลแหงการถวายผลมะขวิด 
 
                               [๑๐๒]  เราไดถวายผลมะขวิด  แดพระ-  
                      สมัพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณ   ปานดังทองคํา   ผู 
                      สมควรรับเครื่องบูชา      กําลังเสด็จดําเนินอยูใน 
                      ถนน 
                               ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดถวายผลไม 
                      ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น    เราไมรูจกั 
                      ทุคติเลย   นี้เปนผลแตงการถวายผลไม 
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                      ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา    ทานพระกปฏฐผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                             จบกปฏฐผลทายกเถราปทาน 
 
                      โกสุมพผลยิเถราปทานท่ี  ๓  (๔๑๓) 
 
                   วาดวยผลแหงการถวายผลสะครอ 
 
                                [๑๐๓]  ในกาลนัน้  เราไดถวายผลสะครอ 
                      แดพระนราสภผูประเสริฐกวาทวยเทพ   งาม 
                      เหมือนตนรกฟาขาว     กําลังเสด็จดําเนินอยูใน 



                      ถนน  
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                            ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้  เราไดถวายผลไม 
                   ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น   เราไมรูจัก 
                   ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
           ทราบวา     ทานพระโกสุมพผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะนี.้  
                             จบโกสุมพผลิยเถราปทาน 
 
           เกตกปุปผิยเถราปทานที่ ๔  (๕๑๔) 
 
              วาดวยผลแหงการถวายดอกเกด 
 
                             [๑๐๔]    พระพุทธเจาผูอุดมบุรษุประทับ 
                   นั่งอยูที่ฝงแมน้ํามินตานที    เราไดพบพระพุทธเจา 
                   ผูปราศจากเกิดกิเลสธุลี    เปนเอกอัครบุคคลพระทัย 
                   ต้ังมั่นดี  
                            ครั้งน้ัน     เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส 
                   บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   ดวยดอกเกด  ซึ่ง 
                   มีกลิ่นหอมเหมือนน้ําผ้ึง 
                            ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้   เราไดเอาดอกไม 
                    ใดบูชา  ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย  นี้ 
                     เปนผลแหงพุทธบูชา  
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                         เราเผากิเลสทั้งหลายแลว  . . .  คําสอน 
                 ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว    ดงัน้ี. 
           ทราบวา ทานพระเกตกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                 จบเกตกปุปผิยเถราปทาน  
 

                นาคปปุผิยเถราปทานที่  ๕  (๕๑๕)  

 
                วาดวยผลแหงการถวายดอกกากะทิง 
 
                          [๑๐๕]   เราไดเอาดอกกากะทิงบูชาพระ- 
                 สมัมาสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งดัง 
                 ทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา  กําลังเสด็จดําเนิน 
                 อยูในถนน 
                         ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดเอาดอกไม 
                 ใดบูชา  ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย  นี้ 
                  เปนผลแหงพุทธบูชา 
                         เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา  ทานพระนาคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
ประการนี้แล.  
                                   จบนาคปุปผิยเถราปทาน  
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          อัชชปุปผิยเถราปทานที่  ๖  (๕๑๖) 
 
         วาดวยผลแหงการถวายดอกรกฟา 
 
                              [๑๐๖]    ครั้งน้ัน  เราเปนกินนรอยูที่ใกล 
        ฝงแมน้ําจันทภาคา  ไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจา  
        ผูปราศจากกิเลสธุลี  ผูไมพายแพ 
                              มีความเลื่อมใสโสมนัส  และดวย 
        การต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางกินนรแลว  ได 
        ไปสวรรคชั้นดาวดึงส 
                              เราไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติใน 
        เทวโลก  ๓๖  ครั้ง  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวย 
        ราชสมบัติอันใหญ  ๑๐  ครั้ง 
                              ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
        ทุกวันนี้  เราควรแกการบูชาในศาสนาของพระ- 
        ศากยบุตร 
                              เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังนี้.  
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            ทราบวา    ทานพระอัชชุนปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวย 
 ประการฉะน้ีแล.                        
                                    จบอัชชุนปุปผิยเถราปทาน 
 

                       กุฏชปุปผิยเถราปทานที่  ๗  (๕๑๗) 
 
                     วาดวยผลแหงการถวายดอกอัญชันเขียว 
 
                             [๑๐๗]     ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต    ม ี
               ภูเขาลูกหนึ่งชือ่วา  อัจจละ พระพุทธเจาพระนามวา 
               สุทัสสนะ ประทบัอยูที่ซอกเขา  
                            เราถือดอกไมที่เกิดในปาหิมพานต  เหาะ 
               ขึ้นอากาศท่ีนั้น     เราไดเห็นพระพุทธเจาผูขาม 
              พนโอฆะ  ไมมีอาสวะ 
                            ครั้งน้ันเราถือเอาดอกอัญชันเขียวจบ 
               เหนือเศียรเกลาแลว    บูชาแดพระสยัมภูพุทธเจา 
               ผูแสวงหาประโยชนใหญ 
                            ในกัปท่ี ๓  แตกัปนี้   เราไดเอาดอกไม 
               ใดบูชา  ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย  นี ้
               เปนผลแหงพุทธบูชา 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . คําสอน 
               ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระกุฏชปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประ 
การฉะนี้แล.                                                                                          



                                         จบกุฏชปุปผิยเถราปทาน 
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         โฆสสัญญกเถราปทานที่  ๘  (๕๑๘) 
 
      วาดวยผลแหงความเลื่อมใสในเสียงแสดงธรรม 
 
                              [๑๐๘]   เมื่อกอน  เราเปนพรานลาเนื้อ 
        เท่ียวอยูในไพรวัน  อันสงัดเงียบ  ไดพบพระ 
        พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี  อันหมูเทวดาหอม- 
        ลอม  กาํลังทรงประกาศสัจจะ ๔  ทรงแสดงอมตบท 
        เราไดสดับธรรมอันไพเราะของพระพุทธเจาผูเผา 
        พันธุของโลกพระนามวา  สขิี  
                             เราจิตใหเลื่อมใสในพระสุรเสียง  เรา 
        ยังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานผูไมมีบุคคล 
        เปรียบเสมอเหมือนแลว  ขามพนภพท่ีขามได 
        ยาก 
                             ในกัปท่ี  ๓๑  แตกปัน้ี  เราไดสัญญาใด 
        ในกาลน้ัน  ดวยการไดสัญญานั้น  เราไมรูจกั 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงสัญญาในเสียง 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
          ทราบวา  ทานพระโฆสสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                        จบโฆสสัญญกเถราปทาน  
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        สัพพผลทายกเถราปทานท่ี  ๙   (๕๑๙) 
 
           วาดวยผลแหงการถวายผลไมตาง ๆ 
 
                             [๑๐๙]    ครั้งน้ัน     เราเปนพราหมณมีนาม 
        ชื่อวา  วรุณะ  เปนผูเรียนจบมนต   ทิ้งบุตร ๑๐ คน 
        เขาไปกลางปา   สรางอาศรมอยางสวยงาม     สราง 
        บรรณศาลาจัดไวเปนหอง ๆ  นารื่นรมยใจ  อาศัย 
        อยูในปาใหม  
                            พระพทุธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทรงรู 
        แจงโลก    ผูสมควรรบัเครื่องบูชา  ทรงพระประ- 
        สงคจะชวยเหลือเรา      พระองคจึงไดเสด็จมายัง 
        อาศรมของเรา 
                             พระรศัมีไดแผกวางใหญตลอดไพรสณฑ  
        ครั้งน้ัน     ปาใหญโพลงไปดวยพุทธานุภาพ   เรา 
        เห็นปาฏิหาริยของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด     ผู 
        คงท่ี  ไดเก็บเอาไปไมมาเย็บเปนกระทง   แลวเอา 
        ผลไมใสจนเต็มหาบ     เขาไปเฝาพระสัมมา-  
        พุทธเจาแลวไดถวายพรอมท้ังหาบ    เพ่ือทรง 
        อนุเคราะหเรา   พระพุทธเจาไดตรัสแกเราวา 
                             ทานจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เมื่อ 
        สงฆบรโิภคแลว  บญุจักมีแกทาน  
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                            เราไดหาบผลไมไปถวายแกพระภิกษ-ุ 
        สงฆ   เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆแลว 
        ไดเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต 
                            เปนผูประกอบดวยการฟอน    การขับ  
        การประโคมอันเปนทิพย     เสวยยศในสวรรคชั้น  
        ดุสิตนั้นโดยบุญกรรม  เราเขาถึงกําเนินใด ๆ คือ 
        เปนเทวดาหรือมนุษย     ในกําเนิดน้ัน ๆ เราไมม ี
        ความบกพรองในเรือ่งโภคทรัพยเลย     นี้เปนผล 
        แหงการถวายผลไม  
                            เพราะไดถวายผลไมแดพระพุทธเจา  เรา 
        จึงไดเปนใหญตลอดทวีปทั้ง  ๔  พรอมดวยสมุทร 
        พรอมท้ังภูเขา   ถึงฝูงนกมีเทาใดท่ีบินอยูในอากาศ 
        นกเหลาน้ันก็ตกอยูในอํานาจของเรา    นี้เปนผล 
        แหงการถวายผลไม 
                            ยักษ  ภตู  รากษส  กมุภัณฑและครุฑ 
        เทาท่ีมอียูในไพรสัณฑ     ตางก็บํารุงบําเรอเรา  ถึง 
        พวกเตา  หมาไน   ผ้ึงและเหลือบยุง  ก็ตกอยูใน 
        อํานาจของเรา   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                            แมเหลาสกุณปกษีมกีําลังมากชื่อสุบรรณ 
        ก็นบัถือเรา  นี้ก็เปนผลแหงการถวายผลไม 
                            ถึงพวกนาคท่ีมีอายุยืน  มีฤทธ์ิ  มียศใหญ 
        ก็ตกอยูในอํานาจเรา  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
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                             ราชสีห     เสือโครง    เสือเหลือง    หมี  
        หมาปา    หมาจ้ิงจอก  ก็อยูในอํานาจของเรา 
        นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                             ที่อยูในซากไมตายและหญา   กบัผูที่อยู 
        ในอากาศ   ลวนนับถือเราท้ังหมด  นี้เปนผลแหง 
        การถวายผลใหม 
                             ธรรมท่ีเห็นไดยาก    ละเอียด    ลึกซ้ึง ซึ่ง  
        พระศาสดาทรงประกาศไวดีแลว   เราถูกตองแลว 
        อยู  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม  
                             เราถูกตองวิโมกข   เปนผูไมมีอาสวะ 
        เปนผูมีความเพียรเผากิเลส   และมีปญญารักษาตน 
        นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                             เราเปนผูหน่ึงในจํานวนโอรสของพระ- 
        พุทธเจาท่ีดํารงอยูในผล  สิ้นโทสะ    มียศใหญ  นี ้
        เปนผลแหงการถวายผลไม 
                             เราถึงความบริบูรณในอภิญญา   อันกุศล 
        มลูตักเตือน กําหนดรูอาสวะทั้งปวง   เปนผูไมมี  
        อาสวะอยู 
                             เราเปนผูหน่ึงในจํานวนพระโอรสของ 
        พระพุทธเจาท่ีไดวิชชา ๓ บรรลฤุทธิ์    มียศใหญ 
        สมบูรณดวยทิพโสต  
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                            ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   เราไดถวายผลไม  
                    ใดในกาลน้ัน     ดวยการถวายผลไมนั้น      เราไม 
                    รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระสัพพผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                  จบสัพพผลทายกเถราปทาน 
 

                 ปทุมธาริยเถราปทานที่  ๑๐  (๕๒๐) 
 
                    วาดวยผลแหงการถวายดอกบัว 
 
                             [๑๑๐]  ในท่ีไมไกลภเูขาหิมวันต   มีเขา 
                        ลูกหนึ่งชือ่โรมสะ   ครั้งน้ัน  พระพุทธเจาพระนาม 
                        วาอภิสมัภวะ  ประทับอยูกลางแจง 
                            เราออกจากท่ีอยูไป  ถือเอาดอกปทุมบูชา 
                         เราถือดอกปทุมบูชาอยูหน่ึงวัน   แลวจึงไดกลับท่ี 
                         อยู 
                            ในกัปท่ี  ๓๑   แตกัปนี้     เราไดบูชาพระ 
                         พุทธเจาใด  ดวยการบชูาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย 
                         นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                          ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
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          ทราบวา  ทานพระปทุมธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                 จบปทุมธาริยเถราปทาน  
 
                      รวมอปทานในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  กุรญัชิยผลทายกเถราปทาน       ๒.  กปฏฐผลทายกเถราปทาน 
๓.  โกสุมพผลิยเถราปทาน  ๔.  เกตุกปุปผิยเถราปทาน   ๕.  นาคปุปผิย- 
เถราปทาน   ๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน    ๗.  กุฏชปุปผิยเถราปทาน 
๘.  โฆสสัญญกเถราปทาน  ๙.   สัพพผลทายกเถราปทาน   ๑๐.  ปทุมธาริย- 
เถราปทาน 
           และในวรรคมีคาถาคํานวณได  ๘๓  คาถา.  
                                จบผลทายกวรรคท่ี  ๕๒  
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                   ติณทายกวรรคที่  ๕๒ 
 
           ติณมฏุฐิทายกเถราปทานท่ี  ๑  (๕๒๑) 
 
           วาดวยผลแหงการถวายหญาคา  ๑ 
 
                              [๑๑๑]   ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต  มีภูเขา  
        ลูกหนึ่งชื่อวา  ลมัพกะ  ที่ภูเขาลมัพกะนั้น  พระ- 
        สมัมาพุทธเจาพระนามวา  ติสสะ  เสด็จจงกรม 
        อยูกลางแจง 
                             เมื่อกอน  เราเปนพรานเน้ือ  อยูในอรัญ 
        ราวปา  ไดพบพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดกวาทวย 
        เทพ  จงึไดถวายหญาคากําหนึ่งแดพระพุทธเจา  เพ่ือ 
        เปนที่ประทับน่ัง  ครั้นแลวเรายังจิตใหเลื่อมใส 
        ถวายบงัคมพระสัมมาพุทธเจาแลว  บายหนา 
        กลบัทางทิศอุดร 
                             เราเดินไปไมนาน  กถู็กราชสีหฆา  เรา 
        เปนผูถูกราชสีหฆาตายในที่นั้นนั่นเอง  เราไดทํา 
        อาสันนกรรม  ณ  ทีใ่กลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
        ไมมีอาสวะ  เราไดไปยังเทวโลก  เหมือนลกูศรท่ี 
        พนจากแลง  ฉะนั้น 
                             ปราสาทในเทวโลกน้ัน  ซึ่งบุญกรรม 
        เนรมิตให  เปนของงดงามมีแลงธนูต้ังพัน  มี  
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                    ลูกหนังเปนจํานวนรอย    มีธงประจําปราสาทเปน 
                    สีเขียว 
                            รัศมีของปราสาทนั้นแผซานไป  เหมือน 
                    พระอาทิตยอุทัย    เราเปนผูพรั่งพรอมดวยเหลา 
                    นางเทพกัญญา      เพียบพรอมดวยกามคุณารมณ 
                    บันเทิงเริงรมยอยู  
                            เราอันกศุลมูลตักเตือนแลว  จุติจากเทว- 
                    โลกมาเปนมนุษย   เปนผูบรรลุธรรมเปนที่สิ้น 
                    อาสวะ 
                            ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้    เราไดถวายหญา 
                    สําหรับรองนั่ง   ดวยการถวายหญานั้น     เราไมรูจัก  
                    ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายหญากําหนึ่ง 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระติณมุฏฐิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                 จบติณมุฏฐิทานกเถราปทาน 
 
            เวจจกทายกเถราปทานที่  ๒ (๕๒๒) 
 
                  วาดวยผลแหงการถวายวัจจกุฎี 
 
                              [๑๑๒]  เราเลื่อมใส  ไดถวายวัจจกุฎีหลัง 
                  หน่ึงแดพระผูมีพระภาคเจา ผูเชษฐบรุุษของโลก   
                  ผูคงท่ี  พระนามวา  วิปสส ี ดวยมือของตน  
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                            เราไดยานชาง    ยานนํ้าและยานทิพย 
                 เราไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ      ก็เพราะการ 
                 ถวายวัจจกุฎีนั้น  
                            ในกัปท่ี ๙๑   แตกัปนี้  เราไดถวายวัจจกุฎี 
                 ใด   ดวยการถวายวัจจกุฎีนั้น     เราไมรูจักทุคติเลย 
                 นีเ้ปนผลแหงการถวายวัจจกุฎี  
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเวจจกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
การฉะนี้แล.  
                             จบเวจจกทายเถราปทาน 
 
        สรณคมนิยเถราปทานท่ี  ๓  (๕๒๓) 
 
                วาดวยผลแหงการถึงสรณะ 
 
                             [๑๑๓]   ครั้งน้ัน   ภกิษุและเราผูเปนอาชีวก  
                   ขึ้นโดยสารเรือไปดวยกัน   เมื่อเรื่อกาํลังจะอับปาง 
                   ภิกษุไดใหสรณะแกเรา 
                   ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้    ภิกษุนั้นไดให 
                   สรณะใดแกเรา     เพราะสรณะนั้น       เราไมรูจกั 
                   ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงสรณคมน  
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว... คําสอนของ 
                   พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.   
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          ทราบวา   ทานพระสรณคมนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                               จบสรณิคมนิยเถราปทาน  
 

      อัพภัญชนทายกเถราปทานที่  ๔  (๕๒๔) 
 
                 วาดวยผลแหงการถวายยาหยอดตา 
 
                                [๑๑๔]  เราอยูใกลพระราชอทุยาน  ใน 
                   พระนครพันธุมดี     ครั้งนั้นเรานุงหนังเสือเหลือง 
                   ถือคณโฑนํ้า 
                               เราไดพบพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจาก  
                   กิเลสธุลี    ผูไมทรงพายแพอะไร ๆ   มคีวามเพียร 
                   เผากิเลส  มีพระหทัยแนวแน  มีปรกติเพงพินิจ 
                   ยินดีในฌาน มีความชํานาญ  สําเร็จความประสงค  
                   ทั้งปวง     ขามพนโอฆะแลว      ไมมอีาสวะ 
                   ครั้นเราพบแลวก็เลื่อมใสโสมนัส   ไดถวายยา 
                   หยอดตา 
                               ในกัปท่ี    แตกัปนี้  เราไดถวายทานใด ใน 
                   กาลนั้น    ดวยทานน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
                   ผลแหงยาหยอดตา 
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี  
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          ทราบวา  ทานพระอัพภัญชนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบอัพภัญชนทายกเถราปทาน 
 
        สุปฏทายกเถราปทานที่  ๕  (๕๒๕) 
 
           วาดวยผลแหงการถวายผาเน้ือดี  
 
                                  [๑๑๕]  พระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาผูนํา 
                   โลก     เสด็จออกจากท่ีประทับสําราญในกลางวัน 
                    เราไดถวายผาอยางดีมีเน้ือเบา   แลวบนัเทิงอยูใน 
                    สวรรคตลอดกัป 
                                 ในกปัท่ี  ๙๑  แตกัปน้ี    เราไดถวายผาใด  
                    ดวยการถวายผาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
                    ผลแหงผาอยางดี  
                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอนของ 
                    พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระสุปฏทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี      ดวย 
                                         จบสุปฏทายกเถราปทาน  
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               ทณัฑทายกเถราปทานที่  ๖ (๕๒๖) 
 
                         วาดวยผลแหงการถวายไมเทา 
 
                                 [๑๑๖]  ครั้งน้ัน      เราเขาไปยังปาใหญ 
                          คัดเอาไมไผมาทําเปนไมเทา  ถวายแดพระสงฆ 
                                เรากราบไหวทานผูมีวัตรอันงามดวยจิต  
                          เลื่อมใสนั้น    ถวายไมเทาแลวเดินบายหนาไปทาง 
                          ทิศอุดร 
                                ในกปัท่ี  ๙๔  แตกัปนี้  เราไดถวายไมเทา 
                          ใดในกาลนั้น      ดวยการถวายไมเทาน้ัน    เราไม 
                           รูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายไมเทา 
                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอนของ 
                            พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา    ทานพระทัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                                             จบทัณฑทสยกเถราปทาน 
 
                        คิริเนลปูชกเถราปทานที่  ๗  (๕๒๗) 
 
             วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว 
 
                                 [๑๑๗ ]   เมื่อกอน  เราเปนพรานเน้ือเท่ียว 
                   อยูในปา   ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี  



                   ทรงรูจบธรรมทั้งปวง  
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                             เรามีจติเลื่อมใสมีใจโสมนัสในพระพุทธเจา 
        พระองคนั้น  ผูประกอบดวยพระมหากรุณาทรง 
        ยินดีในประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว  จึงได 
        บชูาดวยดอกอัญชันเขียว         
                             ในกัปท่ี  ๓๑  แตกปัน้ี  เราไดบชูาพระ- 
        พุทธเจาดวยดอกไมใด  ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจัก 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน  
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระคิริเนลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.  
                จบคิริปูชกเถราปทานท่ี  ๘  (๕๒๘) 
 
        โพธิสัมมัชชกเถราปทานท่ี  ๘ (๕๒๘) 
 
             วาดวยผลแหงการกวาดลานโพธิ์ 
 
                              [๑๑๘]   ในกาลกอน  เราเก็บใบโพธิ์ที่ 
        ถูกท้ิงไว ณ ลานพระเจดียเอาไปท้ิงเสีย  เราจึงได 
        คุณ  ๒๐  ประการ 
                            ดวยเดชแหงกรรมนั้น  เมื่อเรายังทอง- 
        เท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ  ยอมทองเท่ียวไปแต 
        ในสองภพ  คือ  ในเทวดาและมนุษย 
          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 200 

                                        จุติจากเทวโลกแลวมาสูมนุษยโลก  ก็เกิด 
                        แตในสองสกุล คือ สกลุกษัตริยและสกุลพราหมณ 
                                        เรามีอวัยวะนอยใหญสมบูรณสูงใหญ รูป 
                        สวย  สะอาดสะอาน  เต็มเปยม  ไมบกพรอง 
                                         เราเกิดในภพใดภพหน่ึง คือ  ในเทวโลก  
                        หรือมนุษยโลกในภพนั้น      เรามผิีวพรรณเหมือน 
                        ทองคํา   เปรียบดังทองคําท่ีนายชางหลอมแลว  ผิว 
                        ของเราออนนุม     สนทิ   สขุุม   ละเอียดออนอยู  
                        ตลอดเวลา   เพราะใบโพธิ์อันเราท้ิงดีแลว 
                                         ในคติไหน ๆ  ก็ตามที    ฝุนละอองยอม 
                        ไมติดในสรีระของเรา  ผูเปนไปอยู   นี้เปนวิบาก  
                        แหงการทิง้ใบโพธิ์  
                                          เพราะความรอน   ลม   แดด   หรือเพราะ 
                        ความรอนของไฟก็ตาม      ที่ตัวของเราไมมีเหง่ือ 
                        ไหล  นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์  
                                          ในกายของเรา  ไมมีโรคเรื้อน  ฝ   กราก 
                        ตกกระ  หดูและหิดเปอยเลย  นี้เปนวิบากแหงการ 
                        ทิ้งใบโพธ์ิ  
                                           คุณแหงการท้ิงใบโพธิ์อกขอหนึ่ง    คือ 
                        บุคคลเกิดในภพนอยภพใหญ     ยอมไมมีโรคใน 
                        กาย  นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์   
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                                 คุณอีกขอหนึ่ง  คือ เขาเกิดในภพนอยภพ 
                        ใหญ  ยอมไมมีความบีบค้ันที่เกิดขึ้นทางใจเลย 
                        นี้เปนวิบากแหงการทิ้งใบโพธิ์  
                                คุณอกีขอหนึ่ง  คือ  เขาเกิดในภพนอย 
                        ภพใหญ  ยอมไมมใีครเปนขาศึกเลย  นี้เปนวิบาก 
                        แหงการทิง้ใบโพธิ์ 
                                คุณอกีขอหนึ่ง  คือ  เขาเกิดในภพนอยภพ 
                        ใหญ  ยอมมีโภคทรัพยไมบกพรองเลย  นี้เปน 
                        วิบากแหงการท้ิงใบโพธิ์ 
                                คุณอกีขอหนึ่ง  คือ  เขาเกิดในภพนอยภพ 
                        ใหญ  ยอมไมมีภัยแตไฟ  พระราชา  โจรและน้าํ 
                                คุณอกีขอหนึ่ง  คือ  เขาเกิดในภพนอย 
                        ภพใหญ  ทาสหญิงและชายและคนติดตาม  ยอม 
                           ประพฤติตามตองการของเขา 
                                เขาเกิดในมนุษยโลกในปริมาณอายุเทาใด 
                        อายุของเขา  ยอมไมลดไปจากปริมาณอายุนั้น 
                        ยอมดํารงอยูตราบเทาส้ินอายุ 
                                คนใน  คนนอก  ตลอดถึงชาวนิคม  ชาว 
                        รฐั  ลวนแตเปนผูชวยเหลือ  ใครใหความเจริญ 
                        ปรารถนาใหความสุขแกเขาท้ังน้ัน  ในทุก ๆ ภพ 
                        เราเปนคนมีโภคทรัพย  มียศ  มีสริิ  มีญาติพวกพอง 
                        ไมมีเวร  หมดความสะดุง ในทุกภพ  เรามีทุกสิง่.   
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                               เมื่อเรายังทองเท่ียวอยูในภพ   เทวดา 
                   มนุษย   อสูร  คนธรรพ  ยักษและรากษส   ลวน 
                   แตปองกันรักษาเราทุกเมือ่ 
                              เราเสวยยศสองอยางท้ังในเทวโลกและ 
                       มนุษยโลก   ในอวสานกาล  เราไดบรรลุศิวโมกข 
                       มหานฤพานอันยอดเยี่ยม  
                              บรุุษใดประสพบุญเพราะเจาะจงพระสัมมา- 
                       สัมพุทธเจา   หรือโพธิพ์ฤกษของพระศาสดาพระ- 
                      องคนั้น     สําหรับบรุุษเชนนั้น      สิง่อะไรเลาท่ีเขา 
                       จะหาไดยาก                                           
                              เขายอมเปนผูยิ่งใหญกวาคนอ่ืน ๆ   ใน 
                       มรรค,  ผล   การศึกษาปริยัติและคุณ   คือ  ฌาน 
                       และอภิญญา  ไมมีอาสวะ  ปรินิพพาน 
                              เมื่อกอน   เรามีใจยินดีเก็บใบโพธิ์เอาไป 
                       ทิ้ง  จึงเปนผูพรอมเพรียงดวยองคคุณ ๒๐ ประการ 
                       นี้ทุกทิพาราตรีกาล  
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอนของ 
                       พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระโพธิสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                   จบโพธิสัมมัชชกเถราปทาน  
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      อามัณฑผลทายกเถราปทานที่  ๙  (๕๒๙) 
 
                 วาดวยผลแหงการถวายแฟง 
 
                               [๑๑๙]    พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ  
        ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง  เปนนายกของโลก  ออก 
        จากสมาธิแลว    เสด็จจงกรมอยู 
                              ครั้งน้ัน  เราเอาผลไมใสหาบ  หาบมา  ได 
        พบพระพุทธเจามหามุนีผูปราศจากกิเลสธุลี  กําลัง 
        เสด็จจงกรมอยู 
                              เรามีจติเลื่อมใสมีใจโสมนัส  ประนมกรอัญชลี 
        เหนือเศียรเกลา  ถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจา 
        แลวถวายผลแฟง 
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  เราไดถวายผลไม 
        ใด  ในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไมรูจัก 
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงผลแฟง 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
        ทราบวา  ทานพระอามัณฑผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.   
                          จบอามัณฑผลทายกเถราปทาน  
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                สคุันธเถราปทานที่  ๑๐  (๕๓๐) 
 
            วาดวยผลแหงการสดุดีพระรัตนตรัย 
 
                               [๑๒๐]  พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหง  
        พราหมณ  ทรงพระยศใหญมีพระนามวากัสสปะ 
        ประเสรฐิกวานักปราชญทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแลว 
        ในภัทรกัปน้ี 
                              พระองคทรงสมบรูณดวยอนุพยัญชนะมี 
        พระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ  อันรัศม ี
        วาหน่ึงแวดลอม  มขีายรัศมีบังเกิดปรากฏ  กอให 
        เกิดความยินดีเหมือนพระจันทร  สองแสงสวาง 
        เหมือนพระอาทิตย  ทรงยังหมูสตัวใหเยือกเย็น 
        เหมือนเมฆฝน  เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาคร 
                               พระองคประหนึ่งวา  แผนดินโดยศีล 
        ประหนึง่วา  ภูเขาหมิวันตโดยสมาธิ  ประหน่ึงวา 
        อากาศโดยปญญา  เปนผูไมเกาะเก่ียวเสมือนลม 
        ฉะนั้น 
                               พระองคไมทรงบกพรองเหมือนวิหาร 
        ทรงแกลวกลาในบรษิัท  ทรงประกาศสัจธรรม 
        ชวยมหาชนใหรอดพน 
                               ครั้งน้ัน  เราเปนเศรษฐีบุตรผูมยีศใหญ 
        ในพระนครพาราณสี  มีทรัพยและขาวเปลือก 
        มากมาย  
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                         เราเท่ียวเดินเลนไปจนถึงปามฤคทายวัน 
                ไดเห็นพระศาสดาผูเปนนาถะ     กําลังทรงแสดง 
                พระธรรมเทศนา  เรื่องบทอมตธรรม 
                        เราไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น      ผู 
                เปนเทพย่ิงกวาทวยเทพ    มพีระดํารัสเกลี้ยงเกลา  
                นารัก มีพระสุรเสียงสม่ําเสมอเหมืนนกการะเวก 
                มพีระสําเนียงกองเหมือนเสียงหงสและเสียงกลอง 
                ใหญ    ยังมหาชนใหทราบชัดได      และไดสดับ 
                พระสุรเสียงอันไพเราะ    จึงไดละโภคทรัพยมิใช 
                นอย   ออกบวชเปนบรรพชิต   เราบวชแลวเชนนี้ 
                ไมนานก็เปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก   มีปฏิภาณ 
                อนัวิจิตร 
                        เราเปนคนองอาจในการพรรณนา   ได 
                พรรณนาพระคุณของพระศาสดาผูมีพระฉวีวรรณ 
                เหมือนทองคํา   ในทามกลางบริษัทบอย ๆ  วา 
                             พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้  เปนพระ 
                ขณีาสพ    เปนผูต่ืนแลวไมมีทุกข     ทรงตัดความ 
                สงสัยไดแลวทรงถึงควานส้ันกรรมทุกอยาง   ทรง 
                พนกิเลสแลวในเพราะธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ 
                            พระผูมพีระภาคเจาพระองคนี้นั้น  เปนผู 
                ต่ืนแลว    ทรงแกลวกลาดุจสีหะ   พระองคเปนผู 
                ประเสริฐยิ่ง ทรงประกาศพรหมจักรแกโลก  พรอม 
                ทั้งเทวโลก    ทรงฝกพระองคเองและทรงฝกผูอื่น  
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             ทรงสงบระงับเอง    และทรงทําผูอื่นใหสงบระงับ 
            เปนผูดับกิเลส   เปนนักบวช   ทรงยังผุอื่นใหดับ 
            กิเลส       เปนผูเบาพระทัยและทรงยังมหาชนให 
            เบาใจ 
                      ทรงมีความเพียร  องอาจ  กลาหาญ   ม ี
            พระปญญา   ทรงประกอบดวยพระกรุณา  ทรงม ี  
            ความชํานาญ   เปนผูมีชัยชนะ  เปนพระพิชิตมาร 
            ไมทรงคนอง  ทรงหมดความหวงใย 
                      เปนผูไมหว่ันไหว ไมสั่นสะเทือน  เปน 
            นักปราชญ   ไมทรงหลงใหล    ไมมีใครเทยีมทัน 
            เปนมุนี  มีปรกตินําธุระไป  ทรงอาจหาญแมในพวก  
            คร ู ดังโคอุสภราช  พระยาคชสาร (และ)  ไกรสร 
            สีหราช 
                      เปนผูปราศจากราคะ     ปราศจากมลทิน 
            เปนดังพรหม  กลากวานักปราชญ   หักเสียซ่ึงขาศึก    
            คือกิเลส  หมดเส้ียนหนาม     ปราศจากความเศรา- 
             โศก   ไมมีใครเสมอเหมือน  เปนผูประเสริฐ  สะอาด  
             หมดจด 
                      เปนพราหมณ  เปนสมณะ  เปนนาถะ 
             เปนหมอ  เปนผูกําจัดลูกศร  เปนนักรบ  เปนผู 
             เบิกบาน   เปนผูหลับและต่ืน  ไมหว่ันไหว  มีใจ 
             เบิกบาน  ยิม้แยม  
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                             ทรงทําการฝกอินทรีย  เปนผูทําตนไป 
        เปนผูทํา  เปนผูนํา เปนผูประกาศ  เปนผูทํา 
        สัตวใหราเริง  เปนผูวิด  เปนผูตัก  เปนผูฟง 
        เปนผูสรรเสริญ 
                            เปนผูไมกําเริบ  ปราศจากลูกศร ไมม ี 
        ทุกข  ไมทรงมีความสงสัย  เปนผูหมดตัณหา 
        ปราศจากธุลี  เปนผูขุด  เปนผูทําลาย เปนผูกลาว 
        เปนผูทําใหปรากฏ 
                            เปนผูยังสัตวใหขาม  ใหทําประโยชน 
        เปนผูถึงสัมปทา   เปนผูยังสัตวใหบรรลุ  เปนผู 
        ไปดวยกัน  เปนผูฆา ทรงยังกิเลสใหเรารอน  ให 
        เหือดแหง 
                            ดํารงอยูในสัจจะ  เสมอดวยผูเสมอ ไม 
        มีสหาย  เปนที่อยูแหงความเอ็นดู  มมีนตอัศจรรย 
        ไมทรงลวงใหพิศวง  เปนผูนํา  เปนนักบวชองค 
        ที่  ๗ 
                             ทรงขามพนความสงสัยแลว  ไมทรงถือ 
        พระองค  ทรงมีคุณหาประมาณมิได  ไมมีใคร 
        เปรียบปาน  ลวงคลองแหงถอยคําทุกชนิด  ลวง 
        เวไนยสัตวทุกคน  ทรงชนะหมูมาร 
                             ความเลื่อมใสในพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        มีพระรศัมีกําหนดดวยรอยพระองคนั้น  ยอมนํา  
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         อมตมหานิพพานมาให  เพราะฉะน้ัน     ความเชื่อ 
        ในพระพุทธเจา      ในพระธรรมและในพระสงฆ   
        จึงมีประโยชนใหญ 
                             เราสรรเสริญพระพุทธเจาผูเปนสรณะอยาง 
        สูงสุดของโลก  ๓  ดวยคุณมีอาทิเห็นปานดังน้ี 
        แสดงธรรมกถาในทามกลางบริษทั 
                             จุติจากอัตภาพน้ันแลว  ไดเสวยมหันตสุข  
        ในสวรรคชั้นดุสิต   จุติจากดุสิตแลวเกิดในมนุษย  
        เปนผูมกีลิ่นหอม 
                             ลมหายใจ  กลิ่นปากและกลิ่นตัวเองเรา 
        ก็เชนนัน้เหมือนกัน คือ มีกลิ่นหอม    และกลิน่ 
        หอมน้ัน  นั่นแหละฟุงไปเนืองนิตย  เรามีกลิน่หอม 
        ทุกอยาง 
                             กลิ่นปากของเราหอมฟุงอยูทุกเมื่อ  สรีระ 
        ของเรางดงาม  หอมฟุงทุกทิพาราตรีกาล  ปานดัง 
        ดอกปทุม  ดอกอุบลและดอกจําปาฉะน้ัน 
                             ทั้งหมดน้ันเปนผลแหงการกลาวสรรเสริญ 
        คุณพระพุทธเจา   ผลน้ันนาอัศจรรยอยางย่ิง   ขอ 
        ทานท้ังหลายจงต้ังใจสดับคุณของพระพุทธเจาน้ัน  
        ซึ่งเราไดกลาวแลว 
                             ครั้นเรากลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธ- 
        เจาซ่ึงนําประโยชนและความสุขมาใหแลว    เปน  
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        ผูมีจิตผองแผวในธรรมทั้งปวง  พระสงฆเปนผู 
        ประกอบดวยความเพียร  มียศ  ถงึความสุข งด 
        งามรุงเรือง  นารักนาชม  เปนผูกลาวไมดูหม่ินดู 
        แคลนไมมีโทษ  และเปนผูมีปญญา 
                               ขวนขวายในธรรมท่ีเปนที่สิ้นกิเลส  
        สําหรับผูภักดีตอพระพุทธเจาไดนิพพานโดยงาย 
        เราจักกลาวถึงเหตุของพวกเรา  เชิญทานท้ังหลาย 
        ฟงเหตุนั้นตามเรื่อง 
                               เราถวายบังคมก็เพราะคนพบพระยศของ 
        พระผูมพีระภาคเจาที่มีอยู  เพราะฉะนั้น      แมเรา 
        จะเกิดในภพใด ๆ กย็อมเปนผูมียศในภพนั้น   ๆ 
                                เราสรรเสริญพระพุทธเจา     ผูทําท่ีสุด 
        ทุกข   และพระธรรมอันสงบระงับ  อันปจจัยมิได 
        ปรุงแตง  จึงไดเปนผูถึงความสุข    เพราะฉะน้ัน  
        พระพุทธเจาจึงขอวา     ทรงประทานความสุขแก 
        สัตวทั้งหลาย 
                               เรากลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา 
        วามีทั้งสวนพระองคและที่เปนประโยชนแกคนอ่ืน 
        จึงเปนผูประกอบดวยปติในพระพุทธเจา    เพราะ 
        ฉะน้ัน     เราจึงเปนผูมีความงดงาม    เมื่อเรากลาว 
        สรรเสรญิพระคุณ ชือ่วาชมเชยพระผูนํา  ซึ่งทรง 
        ชํานะมาร ลวงเสียซึ่งเดียรถีย  ครอบงําเดียรถีย  ถึง 
        เสียได  เพราะฉะนั้น  เราจึงเปนคนมีความรุงเรือง  
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                                เมื่อเรากลาวสรรเสริญพระคุณของพระ- 
        สมัพุทธเจา  ชื่อวาทําพระองคใหเปนที่รักแมแหง 
        หมูชน    เพราะฉะน้ันเราจึงเปนผูนารัก    นาชม   
        เหมือนพระจันทรอันมีในสรทกาลฉะน้ัน     เรา   
        เชยพระสุคตเจาดวยวาจาทุกอยาง ตามสติสามารถ 
        เพราะฉะน้ัน     เราจึงมีปฏิภาณวิจิตร   เหมือนทาน 
        พระวังคีสะ 
                               คนพาลพวกใดเปนผูถึงความสงสัย   จึง 
        ดูหมิ่นพระมหามุน ี  เราขมขี่คนพาลพวกน้ัน  โดย 
        ชอบธรรม  เพราะฉะน้ัน     เราจึงไมถูกดูหมิ่น  เรา 
        ไดชวยนํากิเลสของสัตวทั้งหลายใหหมดไป  ดวย 
        การสรรเสริญพระคุณพระพุทธเจา   เพราะอํานาจ 
        ของกรรมน้ัน    เราจึงเปนผูมีใจไมมีกิเลส 
                               เราผูแสดงพุทธานุสสติ      ไดทําปญญา 
        เครื่องตรัสรูใหเกิดแกผูฟง  เพราะฉะนั้น    เราจึง 
        เปนผูมปีญญาเห็นแจงอรรถอันละเอียด  
                               เราจักเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยางจักขามพน 
        สาครคือสงสารไปได      และมีความชํานิชํานาญ 
        ไมถือมัน่ดวยอุปาทาน   ถึงควานดับสนิท 
                               ในกัปนี้เองเราไดชมเชยพระชนิเจาใด 
        ดวยการชมเชยน้ัน      เราไมรูจกัทุคติเลย    นีเ้ปน 
        ผลแหงพุทธบูชา  
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                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา   ทานพระสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะนี้แล.   
                                         จบสุคันธเถราปทาน 
 
                             รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ  
 
           ๑.  ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน             ๒.  เวจจทายกเถราปทาน 
          ๓.  สรณคมนิยเถราปทาน                  ๔.  อพัภัญชนทายกเถราปทาน 
          ๕.  สปุฏทายกเถราปทาน                   ๖.  ทณัฑทายกเถราปทาน 
          ๗.  คิริเนลปูชกเถราปทาน                  ๘.   โพธิสัมมัชชกเถราปทาน 
          ๙.  อามัฑผลทายกเถราปทาน          ๑๐.   สุคันธเถราปทาน 
         ในวรรคนี้  บัณฑิตคํานวณคาถาท้ังหมดได  ๑๒๓  คาถา.   
                                         จบติณทายกวรรคที่    ๕๓ 
 
                  อรรถกถากิงกณิปุปผวรรคท่ี  ๕๐  เปนตน 
 
          อปทานท้ังหมด   ในวรรคท่ี  ๕๐  วรรคที่  ๕๑   วรรคท่ี  ๕๒  และ 
วรรคที่   ๕๓  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถากิงกณิปุปผวรรคท่ี  ๕๐ เปนตน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 212 

                   กัจจายนวรรคท่ี  ๕๔ 
 
        มหากัจจายนเถราปทานท่ี  ๑  (๕๑๓) 
 
     วาดวยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ 
 
                            [๑๒๑]   พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ  
                ผูปราศจากตัณหา  ทรงชาํนะส่ิงท่ีใคร ๆ เอาชนะ 
                ไมได  เปนพระผูนํา  ไดเสด็จอุบัติข้ึนในกัปที่แสน 
                แตภัทรกัปนี้ 
                            พระองคเปนผูแกลวกลาสามารถ  มีพระ- 
                อินทรียเสมือนใบบัว  มีพระพักตรปราศจากมลทิน 
                คลายพระจันทร  มีพระฉวีวรรณปานดังทองคํา  มี 
                พระรัศมีซานออกจากพระองค  เหมือนรัศมี 
                พระอาทิตยฉะน้ัน 
                น้ําตาและใจของสัตวลง  ประดับดวย 
                พระลักษณะอันประเสริฐ  ลวงทางแหงคําพูดทุก 
                อยาง  อันหมูมนุษยและอมรเทพสักการะ 
                            ตรัสรูดวยพระองคเอง  ทรงยังสัตวให 
                ตรสัรู  ทรงนําไปไดอยางรวดเร็ว  มีพระสุรเสียง 
                ไพเราะ  มีพระสันดานมากไปดวยพระกรุณา  ทรง 
                แกลวกลาในที่ประชุม 
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                              พระองคทรงแสดงธรรมอันไพเราะ   ซึ่ง 
                ประกอบดวยสัจจะ  ๔   ทรงฉุดข้ึนซึ่งหมูสัตวที่จม  
                อยูในเปอกตมคือโมหะ 
                              ครั้งน้ัน  เราเปนดาบสสัญจรไปแตคนเดียว 
                มปีาหิมพานตเปนที่อยูอาศัย   เมื่อไปสูมนุษยโลก   
                ทางอากาศ  
                              ก็ไดพบพระพิชิตมาร    เราไดเขาไปเฝา 
                พระองคแลวสดับพระธรรมเทศนาของพระธีรเจา 
                ผูทรงพรรณนาคุณอันใหญของพระสาวกอยูวา 
                              เราไมเห็นสาวกองคอ่ืนใดในธรรมวินัยนี ้
                ทีจ่ะเสมอเหมือนกับกัจจายนภิกษุนี้   ผูซึ่งประกาศ 
                ธรรมท่ีเราแสดงแลวแตโดยยอไดโดยพิสดาร   ทํา 
                บริษัทและเราใหยินดี  
                              เพราะฉะนั้น     กัจจายนภิกษุนี้    จึงเลิศ 
                ในการกลาวซึ่งอรรถแหงภาษิต   ที่เรากลาวไวแต 
                โดยยอน้ันไดโดยพิสดาร    ภิกษุทั้งหลาย    ทาน 
                ทั้งหลายจงทรงจําไวอยางนี้เถดิ 
                              ครั้งน้ัน      เราไดฟงพระดํารัสอันรื่นรมย 
                ใจแลว  เกิดความอัศจรรย  จึงไปปาหิมพานตนํา 
                เอากลุมดอกไมมาบูชาพระผูเปนที่พ่ึงของโลก 
                แลวปรารถนาฐานันดรน้ัน    ครั้งน้ัน   พระผูเปน 
                ทีอ่ยูแหงสรณะ     ทรงทราบอัธยาศัยของเราแลว 
                ไดทรงพยากรณวา  
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                               จงดูฤาษีผูประเสริฐนี้   ซึ่งเปนผูมีผิวพรรณ 
        เหมือนทองคํา  ที่ไลมลทินออกแลว    มโีลมชาติ  
        ชุนชันและใจโสมนัส   ยืนประนมอัญชลีนิ่งไมไหว 
        ติง  ราเริง  มีนัยนตาเต็มดี   มีอัธยาศัยนอมไปใน 
        คุณของพระพุทธเจา  มีธรรมเปนธง    หทัยราเริง 
        เหมือนกับถูกรดดวยนํ้าอมฤต 
                              เขาไดสดับคุณของกัจจายนภิกษุแลว  จึง  
        ไดปรารถนาฐานันดรน้ัน      ในอนาคตกาล    ฤาษี 
        ผูนี้จักไดเปนธรรมทายาทของพระโคดมมหามุนี  
        เปนโอรสอันธรรมเนรมิต   จักเปนพระสาวกของ 
        พระศาสดา  มีนามชื่อวากัจจายนะ 
                              เขาจักเปนพหูสูต  มีญาณใหญ  รูอธิบาย 
        แจงชัด   เปนนักปราชญ    จักถึงฐานันดรน้ัน    ดัง 
        ที่เราไดพยากรณไวแลว 
                              ในกัปที่แสนแตกัปนี้     เราไดทํากรรม 
        ใดในกาลน้ัน       ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย 
        นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                              เราทองเท่ียวอยูแตในสองภพ   คือ   ใน 
        เทวดาและมนุษย  คติอ่ืนเราไมรูจัก  นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา 
                              เราเกิดในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและ 
        สกลุพราหมณ       เราไมเกิดในสกุลที่ตํ่าทราม 
        นี้เปนผลแหงพุทธบูชา  
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                                และในภพสุดทาย   เราเกิดเปนบุตรของ 
                  ติปตวัจฉพราหมณ    ผูเปนปุโรหิตของพระเจา 
                  จณัฑปชโชต   ในพระนครอุชเชนีอันรืน่รมย  เรา 
                  เปนคนฉลาดเรียนจบไตรเพท  สวนมารดาของเรา 
                  ชือ่จันทนปทุมา  เราชื่อกัจจานะ เปนผูมีผิวพรรณ 
                   งาม 
                                เราอนัพระเจาแผนดินทรงสงไปเพ่ือ 
                  พิจารณาพระพุทธเจา    ไดพบพระผูนําซ่ึงเปน  
                  ประตูของโมกขบุร ี เปนท่ีสั่งสมคุณ 
                                และไดสดับพระพุทธภาษิตอันปราศจาก 
                   มลทิน    เปนเครื่องชําระลางเปอกตมคือคติ   จึง 
                   ไดบรรลุอมตธรรมอันสงบระงับ  พรอมกับบุรุษ  
                   คนท่ีเหลือ 
                                 เราเปนผูรูอธิบายในพระมติอันใหญ  ของ 
                   พระสุคตเจาไดแจงชัด    และพระศาสดาทรงต้ังไว 
                   ในตําแหนงเอตทัคคะ  เราเปนผูมีความปรารถนา 
                   สําเร็จดวยดีแลว 
                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ...คาํสอนของ 
                   พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระมหากัจจายนเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                              จบมหากัจจายนเถราปทาน 
 
ม. ติริฏิวัจฉะ  
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                        อรรถกถากัจจายนวรรคที่  ๕๔ 
 
      ๕๓๑.  อรรถกถากัจจายนเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑   แหงวรรคที่  ๕  ดังตอไปน้ี :- 
          อปทานของทานพระมหากัจจายนเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   ปทุมุตฺตโร 
นาม ชิโน  ดังน้ี.  
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทานไดบังเกิด 
ในตระกูลคฤหบดีมหาศาล  พอเจริญวัยแลว   วันหน่ึงไดฟงธรรมในสํานักของ 
พระศาสดา  ไดเห็นภิกษุรูปหน่ึง   ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงท่ี 
(สามารถ)      จําแนกเนื้อความท่ีพระศาสดาตรัสไวโดยยอใหพิสดารได     แม 
ตนเองก็ปรารถนาตําแหนงน้ันบาง    จึงต้ังปณิธานทําบุญมีทานเปนตนไวเปน 
อันมาก   แลวทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก   ในกาลแหงพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวาสุเมธะ  ไดเปนวิทยาธร  เที่ยวไปทางอากาศ   ไดพบพระผูมี 
พระภาคเจา     ซึ่งประทับนั่งในชัฏแหงปาแหงหนึ่ง     มีใจเลื่อมใสไดเอาดอก 
กรรณิการมาทําการบูชา. 
         ดวยบุญอันนั้น   เขาจึงกลับไปกลับมาเฉพาะแตในสุคติอยางเดียว  ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ   เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล 
ในกรุงพาราณสี      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว      ไดเอาแผนอิฐ 
ทองคํา  มีคาราคาแสนหน่ึง  ทําการบูชา ณ  ที่สุวรรณเจดียสําหรับบําเพ็ญ 
กัมมัฏฐาน  ไดต้ังความปรารถนาไววา   ดวยผลแหงบุญอันนี้    ขอใหสรีระของ  
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ขาพระองคจงมีวรรณะดุจทองคํา    ในที่ที่ไดบังเกิดแลว  ๆ เถดิ   ต้ังแตนั้นมา 
ก็ไดทําแตกุศลกรรมจนตลอดชีวิตแลว   ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ตลอดพุทธันดรหน่ึง   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดบังเกิดในเรือนปุโรหิต   ของ 
พระเจาจัณฑปชโชตในกรุงอุชเชนี  ในวันต้ังชื่อเขามารดาคิดวา   ลูกของเรามี 
สีกายดุจทองคํา     เขาถือเอาชื่อของตนเองมา   (แตเกิด)    ดังน้ีจึงต้ังชื่อเขาวา 
กัจจนมาณพทีเดียว.   เขาเจริญวัยแลว   เลาเรียนจบไตรเพท   พอบิดาลวงลับ 
ดับชีวิตแลว      ก็ไดรับตําแหนงปุโรหิตแทน     วาโดยอํานาจโคตรเขาปรากฏ 
แลววา  กัจจายนะ.   ยอมาพระเจาจัณฑปชโชตไดทรงสดับวา   พระพุทธเจา  
ทรงอุบัติข้ึน  จึงสงเขาไปดวยพระราชดํารัสวา  ทานอาจารย   ทานจงไปท่ีพระ 
อารามน้ันแลว  ทลูนิมนตพระศาสดามาในวังน้ี    ทานปุโรหิตน้ัน    มีตนเปน 
ที่ ๘ เขาไปเฝาพระศาสดา   พระศาสดาไดทรงแสดงธรรมแกปุโรหิตน้ันแลว . 
ในเวลาจบพระธรรมเทศนา   ทานปุโรหิตพรอมกับคนท้ัง  ๗    ไดดํารงอยูใน 
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทา ๔ 
           ทานไดบรรลุอรหัตผลแลวอยางนี้       ระลกึถึงบุรพกรรมของตนได 
เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร   นาม   ชิโน  ดังน้ี.     คําน้ัน 
มีเนื้อความดังท่ีขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังน่ันแล.  ลําดับนั้นพระศาสดา 
ทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา  พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด.   ในขณะน้ัน      พวก 
ภิกษุเหลาน้ันไดมีผมและหนวดยาวประมาณ  ๒  องคุลี    ทรงบาตรและจีวรอัน 
สําเร็จดวยฤทธ์ิ   ไดเปนคลายพระเถระบวชมา  ๖๐   พรรษา   พระเถระทําประ- 
โยชนของตนใหสําเร็จแลวอยางนี้   (วันหน่ึง)  จึงกราบทูลพระศาสดาวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ พระเจาจัณฑปชโชต  ปรารถนาจะไหวพระบาท  และฟงธรรม 
ของพระองคผูเจริญ  พระเจาขา.   พระศาสดาตรัสวา   กัจจานะ  เธอนั่นแหละจงไปใน  
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วังนั้น   เมื่อเธอไปถึงแลว   พระราชาจักทรงเลื่อมใส   พระเถระมีตนเปนที่  ๘ 
ไดไปในพระราชวังน้ัน   ตามพระบัญชาของพระศาสดา  ไดทําใหพระราชาทรง 
เลื่อมใสแลว   ไดประดิษฐานพระศาสนาไวในอวันตีชนบทเรียบรอยแลว   จึง 
ไดกลับมาเฝาพระศาสดาอีก  ดวยอํานาจความปรารถนาในครั้งกอนของตน 
ปกรณทั้ง ๓   คือ  กัจจายนปกรณ  มหานิรุตติปกรณ  และเนตติปกรณ  จึงได 
ปรากฏแลวในทามกลางสงฆ.     ตอมาทานไดรับสถาปนาจากพระผูมีพระภาค 
เจาผูทรงสันโดษ   ไวในตําแหนงที่เลิศ  ดวยพระดาํรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มหากัจจานะเปนเลิศกวาสาวกท้ังหลายของเรา  ผูจําแนกเนื้อความท่ีเรากลาวไว 
โดยยอ  ทําใหพิสดารได ดังน้ีแลว  ทานก็อยูดวยความสุขอันเกิดแตพระอรหัต- 
ผลแล.  
                             จบอรรถกถามหากัจจายนเถราปทาน 
 
                    วักกลิเถราปทานท่ี  ๒  (๕๓๒) 
 
               วาดวยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ 
 
                           [๑๒๒]   สมเด็จพระผูนํามีพระนามไม 
                       ทราม  มีพระคุณนับไมได  พระนามวา ปทุมุตตระ 
                       เสด็จอุบัติขึ้นแลวในกปัท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ 
                          พระองคทรงพระนามวา ปทุมุตตระ   ก ็
                 เพราะมีพระพักตรเหมือนดอกปทุม     มีพระฉว-ี 
                 วรรณงามไมมีมลทินเหมอืนดอกปทุม    ไมเปอน 
                 ดวยโลก    เหมือนดอกปทุมไมเปอนดวยนํ้า ฉะนั้น   
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                              เปนนกัปราชญ   มพีระอินทรียดังใบปทุม 
        และนารักเหมือนดอกปทุม  ทั้งมีพระโอษฐมีกลิ่น 
        อุดม  เหมือนกลิ่นในกลีบของดอกปทุม    เพราะ 
        ฉะนั้น    พระองคจึงทรงพระนามวา ปทุมุตตระ. 
                             พระองคเปนผูเจริญกวาโลก    ไมทรงถือ 
        พระองค   เปรียบเสมือนเปนนัยนตาใหคนตาบอด 
        มีพระอริิยาบถสงบ     เปนที่ฝงพระคุณ    เปนท่ี 
        รองรับกรุณาและมติ  
                             ถึงในครั้งไหน ๆ    พระมหาวีรเจาพระ- 
        องคนั้น    ก็เปนผูอันพรหม  อสูรและเทวดาบูชา 
        สูงสุดกวาชน  ในทามกลางหมูชนที่เกลื่อนกลนไป 
        ดวยเทวดาและมนุษย 
                             เมื่อจะยังบริษัทท้ังปวงใหยินดีดวยพระ- 
        สําเนียงอันเสนาะ    และดวยพระธรรมเทศนาอัน 
        เพราะพริ้ง  จึงไดชมสาวกของพระองควา 
                             ภิกษุอืน่ที่พนกิเลสดวยศรัทธา  มีมติดี  
        ขวนขวายในการดูเรา  เชนกับวักกลิภิกษุนี้   ไมม ี
        เลย 
                             ครั้งน้ัน  เราเปนบตุรของพราหมณใน 
        พระนครหังสวดี   ไดสดับพระพุทธภาษิตนั้น    จึง 
        ชอบใจฐานันดรน้ัน   
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                              ครั้งน้ัน     เราไดนิมนตพระตถาคตผู 
        ปราศจากมลทินพระองคนั้น   พรอมดวยพระสาวก 
        ใหเสวยตลอด ๗ วัน  แลวใหครองผา 
                             เราหมอบศีรษะลงแลวจมลงในสาครคือ 
        อนันตคุณของพระศาสดาพระองคนั้น   เต็มเปยม 
        ไปดวยปติ  ไดกราบทูล ดังน้ีวา 
                             ขาแตพระมหามุน ี  ขอใหขาพระองคได 
        เปนเชนกับภิกษุผูสทัธาธิมุต    ที่พระองคตรัส 
        ชมเชยวา   เลิศกวาภิกษุผูมีศรัทธาในพระศาสนา 
        นี้เถิด   
                             เมื่อเรากราบทูลดังน้ีแลว     พระมหามุน ี
        ผูมีความเพียรใหญ    มีพระทรรศนะมิไดเครื่อง 
        กีดกัน  ไดตรัสพระดํารัสนี้ในทามกลางบริษทัวา 
                             จงดูมาณพผูนี้  ผูนุงผาเน้ือเกลี้ยงสีเหลือง 
        มีอวัยวะอันบุญสรางสมใหคลายทองคํา  ดูดด่ืมตา 
        และใจของหมูชน  ในอนาคตกาล มาณพผูนีจ้ักได 
        เปนพระสาวกของพระโคดมผูแสวงหาคุณอันยิ่ง 
        ใหญ   เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายสัทธาธิมุต 
                             เขาเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตามจักเปนผู 
        เวนจากความเดือดรอนท้ังปวง  รวบรวมโภคทรัพย  
        ทุกอยาง  มีความสขุทองเท่ียวไป  
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                               ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  พระศาสดามีพระ- 
        นามช่ือวา   โคดม    ทรงสมภพในวงศพระเจา 
        โอกกากราช  จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  
                              มาณพผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระ-  
        ศาสดาพระองคนั้น   จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต 
        จักเปนสาวกของพระศาสดา มนีามช่ือวาวักกลิ 
                              เพราะผลกรรมท่ีเหลือนั้น        และเพราะ 
        ต้ังเจตนจํานงไว    เราละรางมนษุยแลว    ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส   
                              เรามีความสุขในทีทุ่กสถาน ทองเท่ียวไป 
        ในภพนอยภพใหญ   ไดเกิดในสกุลหน่ึงในพระ- 
        นครสาวัตถี  
                              มารดาของเราถูกภัยแตปศาจคุกคาม    มี  
        ใจหวาดกลัวจึงใหเราผูละเอียดออนเหมือนเนยขน 
        นุนนิม่เหมือนใบไมออน ๆ ซึ่งยังนอนหงาย  ให 
        นอนลงแทบบาทมูลของพระผูแสวงหาคุณอัน 
        ยิ่งใหญ  กราบทูลวาขาแตพระโลกนาถ   หมอม 
        ฉันขอถวายทารกนี้แดพระองค    ขาแตพระโลก 
        นายก  ขอพระองคจงทรงเปนที่พ่ึงของเราดวยเถิด 
                              ครั้งน้ัน      สมเด็จพระมุนีผูเปนที่พ่ึงของ 
        หมูสัตวผูหวาดกลัว     พระองคไดทรงรับเราดวย 
        ฝาพระหัตถอันออนนุมมีตาขายอันทานกําหนด 
        ดวยจักร  
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                             จําเดิมแตนั้นมา   เราก็เปนผูถูกรักษาโดย 
        พระพทุธเจา      จึงเปนผูพนจาความปวยไขทุก  
        อยาง  อยูโดยสุขสําราญ 
                            เราเวนจากพระสุคตเสียเพียงครูเดียวก็ 
        กระสัน     พออายุได ๗  ขวบ   เราก็ออกบวชเปน 
        บรรพชติ  
                            เราเปนผูไมอิ่มดวยการดูพระรูปอันประ-   
        เสริฐเกดิเพราะบารมีทุกอยาง    มีดวงตาสีเขียว 
        ลวน  เกลื่อนกลนไปดวยวรรณสัณฐานอันงดงาม  
                            ครั้งน้ัน     พระพิชิตมารทรงทราบวา  เรา 
        ยินดีในพระรูป    จงไดตรัสสอนเราวา    อยาเลย 
        วักกล ิ  ประโยชนอะไรในรูปท่ีนาเกลียด  ซึ่งชน 
        พาลชอบเลา                 
                             ก็บัณฑติใดเห็นสัทธรรม  บัณฑิตนั้นชื่อ 
        วาเห็นเรา   ผูไมเห็นสัทธรรม   ถึงจะเห็นเราก็ชื่อ 
        วาไมเหน็ 
                             กายมีโทษไมสิ้นสุดเปรียบเสมอดวยตนไม 
        มีพิษ  เปนที่อยูของโรคทุกอยาง   ลวนเปนทีป่ระชุม 
        ของทุกข 
                             เพราะฉะน้ัน      ทานจงเบื่อหนายในรูป 
        พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหง 
        ขันธทั้งหลาย  จักถึงที่สุดแหงสรรพกิเลสไดโดย 
        งาย   
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                             เราอันสมเด็จพระโลกนายกผูแสวงหา 
        ประโยชนพระองคนั้น    ทรงพร่ําสอนอยางน้ี   ได 
        ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ  เพงดูอยูที่ซอกเขา 
                            พระพิชติมารผูมหามุนีประทับยืนอยูที่ 
        เชิงเขา     เมื่อจะทรงปลอบโยนเรา   ไดตรัสเรียก  
        วา  วักกลิ  เราไดฟงพระดํารัสนั้นเขาก็เบิกบาน 
                            ครั้งน้ัน     เราวิ่งลงไปที่เง้ือมเขาสูงหาย  
        รอยชั่วบุรุษ   แตถึงแผนดินไดโดยสะดวกทีเดียว 
        ดวยพุทธานุภาพ 
                             พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระ- 
        ธรรมเทศนา คือ  ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป 
        แหงขันธทั้งหลายอีก   เรารูธรรมนั้นทั่วถึงแลวจึง 
        ไดบรรลุอรหัต 
                             ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจา  ผูมีพระ- 
        ปรีชาใหญทรงทําท่ีสุดแหงจรณะ     ทรงประกาศ  
        ในทามกลางมหาบุรษุวา    เราเปนผูเลิศกวาภิกษ ุ
        ทั้งหลายฝายสัทธามุต 
                              ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้         เราไดทํากรรมใด 
        ในกาลน้ัน  ดวยกรรมน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย 
        นี้เปนผลแหงพุทธบชูา 
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว .  . . คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
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           ทราบวา    ทานพระวักกลิเถระไดภาษิตภาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบวักกลิเถราปทาน 
 
        ๕๓๒.  อรรถกถาวักกลิเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒  ดังตอไปนี้ :-  
           อปทานของทานพระวักกลิเถระ   อันมีคําเริ่มตนวา  อิโต  สตสหสฺสมหฺิ 
ดังน้ี. 
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชินวรพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ปทุมุตตระ    ทานได 
บังเกิดในเรือนอันมีสากล    ในหังสวดีนคร    บรรลนุิติภาวะแลว     ไดไปยัง 
พระวิหารพรอมกับพวกอุบาสกอุบาสิกา       ซึ่งกําลังเดินทางไปเฝาพระศาสดา 
ไปถึงแลวยืนอยูที่ทายบริษัท    กําลังฟงธรรมอยู   มองเห็นภิกษุรูปหน่ึง    ซึ่ง 
พระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนศรัทธา- 
ธิมุต   (คือหนักไปในความเชื่อ)    แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงน้ัน    จึงได 
ถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน   แลวไดต้ัง 
ปณิธานไวแลว   พระศาสดาทรงเห็นวาเธอไมมีอันตราย  จึงไดทรงพยากรณ. 
         เขาไดบําเพ็ญกุศลกรรมไวจนตลอดชีวิตแลว  ทองเที่ยวไปในเทวโลก 
และมนุษยโลก   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย    ไดบังเกิดใน 
ตระกูลพราหมณในกรุงสาวัตถี.    มารดาบิดาไดต้ังชื่อเขาวา  วักกลิ.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน บทวา กลิ เปนชื่อของโทษมีมลทินและตกกระเปนตน   กลิ  คือ   
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โทษของผูนั้นไปปราศแลว   จากไปแลว   เพราะเปนเชนกับกอนทองคําท่ีไล 
มลทินแลว   เหตุนั้น     ผูนั้นทานจึงเรียกวา   วักกลิ  เพราะลง  ว  อาคม  วักกล ิ
นั้น    เจริญวัยแลว   เลาเรียนไตรเพทจนจบในศิลปศาสตรของพวกพราหมณ 
ทั้งหมด  (วันหน่ึง)  เห็นพระศาสดา   มองดูรูปกายสมบัติไมอ่ิม    จึงเท่ียวจาริก 
ไปกับพระศาสดา   เขาคิดวา    เราอยูแตในบาน    ก็จักไมไดเห็นพระศาสดา 
ตลอดกาลเปนนิตย   ดังน้ีแลว   จึงบวชในสํานักของพระศาสดา    เวนเวลาขบ  
ฉัน     และเวลาการทําสรีรกิจเทาน้ัน     สวนเวลาท่ีเหลือ   ก็จะไปยืนอยูในที่ที่ 
สามารถจะเห็นพระทศพลได ยอมละหนาที่อ่ืนเสีย  ไปเฝาดูอยูแตพระผูมีพระ- 
ภาคเจาอยางเดียวเทาน้ัน.  พระศาสดา  ทรงคอยความแกรอบแหงญาณของเธอ 
ถึงเธอจะเท่ียวติดตามไปดูรูปหลายเวลา   ก็มิไดตรัสอะไร ๆ จนถึงวันหน่ึง  จึง 
ตรัสวา    ดกูอนวักกลิ    จะมีประโยชนอะไรดวยการท่ีเธอตองมาดูรางกายอัน 
เปอยเนาน้ี  วักกลิเอย   ผูใดเห็นธรรม   ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา  ผูใดเห็นเราผูนั้น  
ชื่อวาเห็นธรรม  ก็วักกลิเห็นธรรมอยู  ก็ชื่อวาเห็นเรา   แมเมื่อพระศาสดาตรัส 
สอนอยูอยางนี้        พระเถระก็ไมอาจจะละการมองดูพระศาสดาแลวไปในท่ีอ่ืน 
ได แคนั้นพระศาสดาจึงทรงดําริวา  ภิกษุนี้ไมไดความสงัเวช   จักไมไดตรัสรู 
แน   พอใกลวันเขาพรรษา  จึงทรงขับไลพระเถระไปดวยพระดํารัสวา  วักกล ิ
เธอจงหลีกไปเสียเถิด   เธอถูกพระศาสดาทรงขับไลแลว      จึงไมสามารถจะอยู 
ตอพระพักตรพระศาสดาได    คิดวาเราไมไดเห็นพระศาสดา    จะมีชีวิตอยูไป 
ทําไม    ดังนีแ้ลว    จึงข้ึนไปท่ีปากเหว   บนภูเขาคิชฌกูฏ.   พระศาสดาทรง 
ทราบความเปนไปน้ันของเธอแลว  ทรงดําริวา  ภิกษุนี้เมื่อไมไดรับความเบาใจ 
จากสํานักของเรา    ก็จะพึงทําใหอุปนิสัยแหงมรรคและผลพินาศไป   ดังน้ีแลว 
ทรงแสดงพระองค  เปลงพระโอภาส   ตรัสพระคาถาวา :-   
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                         ภิกษุผูมากไปดวยความปราโมทย  
                   เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา     จะพึงบรรลุบทอัน 
                   สงบ  อันเขาไประงับสังขารเปนสุขได  ดังนี้. 
ทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา มาน่ีเถิด วักกลิ.  พระเถระไดเกิดปติและโสมนัสใจ 
เปนกําลังวา    เราจะไดเห็นพระทศพลแลว     ความไมเสื่อมเราไดแลว     ดวย  
พระดํารัสวา จงมา ดังน้ีแลวคิดวา  เราจะไปทางไหน   แลวไมรูหนทางที่ตน 
จะไปเฝา  จึงไปในอากาศเฉพาะพระพักตรพระศาสดา    โดยเอาเทาขางหน่ึง 
เหยีนบบนภูเขา  รําพึงถึงพระคาถาท่ีพระศาสดาไดตรัสแลว ขมปติในอากาศ 
นั่นแล    บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา    แลวขมเรื่องที่วามานี้   มา 
ในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย  และในอรรถกถาธรรมบทแล.  
          สวนในอรรถกถานี้  นักศึกษาพึงทราบอยางนี้วา  พระวักกลิพอไดรบั 
พระโอวาทจากพระศาสดา โดยนัยเปนตนวา   กึ   เต  วกฺกลิ   อมิินา  ปูติกาเยน 
ทิฏเน  ดูกอนวักกลิ  จะมีประโยชนอะไร  ดวยการท่ีเธอตองมาดูรางกายอัน 
เปอยเนาน้ี   ดังน้ีแลว   กอ็ยูบนภูเขาคิชฌกูฏเริ่มเจริญวิปสสนา   เพราะความท่ี 
เธอมีศรัทธาหนักมากไป  วิปสสนาจึงไมหยั่งลงสูวิถี   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทราบเรื่องนั้นแลว  ไดทรงประทานใหเธอชําระกัมมัฏฐานใหม.  พระวักกลินั้น 
ไมสามารถจะทําวิปสสนาใหถึงท่ีสุดไดเลยทีเดียว.  
          ตอมาอาพาธเนื่องดวยลม   เกิด  ข้ึนแกเธอ   เพราะความบกพรองแหง 
อาหาร  (ทองวาง) พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาเธอถูกอาพาธเนื่องดวย 
โรคลมเบียดเบียน  จึงเสด็จไปในท่ีนั้น    เมื่อจะตรัสถาม  จึงตรัสวา 
                          ดูกอนภกิษุ   เมื่อเธออยูในปาใหญ   ซึ่ง 
                   เปนที่ปราศจากโคจร  เปนที่เศราหมอง  ถูกโรคลม 
                   ครอบงําจักทําอยางไร 
           พระเถระไดสดับพระดํารัสนั้นแลว  จึงกราบทูลดวยคาถา  ๔  คาถาวา  
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                            ขาพระองคจะทําปติและความสุข 
           ไพบูลยใหแผไปสูรางกาย  ครอบงําปจจัยอัน 
        เศราหมองอยูในปาใหญ 
                            จักเจริญสติปฏฐาน  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕ 
        และโพชฌงค  ๗  อยูในปาใหญ 
                            เพราะไดเห็นภิกษุทั้งหลายผูปรารถนาความ   
        เพียร  มใีจเด็ดเด่ียว  มีความบากบ่ันมั่นเปนนิตย                           
        ความพรอมเพรียงกัน    มีความเห็นรวมกัน    ขา 
                       พระองคจึงจักอยูในปาใหญ 
                            เมื่อขาพระองคระลึกถึงพระพุทธเจา ผูนี้ 
                       พระองคอันฝกแลว   มพีระหทัยต้ังมั่น   จึงเปน 
                       ผูไมเกียจครานตลอดท้ังกลางคืนและกลางวัน    อยู 
                       ในปาใหญ  ดังนี้.                                 
        เนื้อความแหงคาถาเหลานั้น  ขาพเจาไดกลาวไวในอรรถกถาเถรคาถา 
แลวแล.   พระเถระ  พยายามเจริญวิปสสนาอยางนี้  ไดบรรลุพระอรหัตแลว. 
        พระวักกลิเถระนั้น    ครั้นบรรลพุระอรหัตแลว  ไดระลึกถึงบุญกรรม 
ของตน  เกิดความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติ  
มาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  อิโต  สตสหสฺสมฺหิ  ดังนี้ .  บรรดา 
บทเหลาน้ัน     บทวา  อิโต  ความวา  ในท่ีสุดแสนกัป   ภายหลงัแตภัทรกัปที่ 
พระกกุสันธพุทธเจาเปนตน  เสด็จอุบัติแลวไป.  บทวา ปทุมาการวทโน ไดแก 
มีพระพักตรมีความงดงามดุจดอกปทุมที่เบงบานดีแลว.   บทวา ปทุมปตฺตกฺโข 
ความวา มีพรเนตรเชนกับดอกและใบปทุมขาว.    บทวา  ปทุมุตฺตรคนฺโธ   ว 
ความวา มีพระโอษฐมีกลิ่นคลายกลิน่ดอกปทุม.   บทวา  อนธฺาน  นยนูปโม  
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ความวา  เปนเสมือนนัยนตาของปวงสัตวผูปราศจากนัยนตา  (คนตาบอด)  คือ 
ทรงประทานจักษุมีปญญาจักษุเปนตน     ใหปวงสัตวทั้งหลาย  ดวยพระธรรม 
เทศนา. บทวา  สนฺตเวโส  ไดแก ทรงมคีวามสงบระงับเปนสภาพ คือ ทรงมีพระ 
อิริยาบถอันสงบ.   บทวา  คุณนิธ ี ไดแก เปนที่ฝงแหงพระคุณทั้งหลาย, อธิบายวา 
เปนที่รองรับหมูแหงพระคุณท้ังหมด.  บทวา  กรุณามติอากโร  ความวา  เปน 
บอเกิด คือ เปนที่รองรับซึ่งความกรุณา  กลาวคือการยังจิตของสาธุชนท้ังหลาย  
ใหหว่ันไหว     และเปนทีร่องรับซึ่งมติอันเปนเครื่องกําหนดประโยชนและตัด 
เสียซึ่งสิ่งอันหาประโยชนมิได.   บทวา พฺรหฺมาสรุสุรจฺจิโต  ความวาเปนผูอัน 
พรหม  อสูร  และเทวดาเคารพ  คือบูชาแลว.   บทวา  นธุเรน  รุเตน  จ  เชื่อม 
ความวา  ทรงยังประชาชนทั้งหมดใหยินดีดวยพระสุรเสียงอันไพเราะเสนาะดุจ 
นกการเวก.  บทวา สนฺถวี   สาวก  สก  ความวา  ไดทรงชมเชย  คือ  ทรง 
กระทําการชมเชยสาวกของพระองคดวยพระธรรมเทศนาอันไพเราะเพราะพริ้ง. 
บทวา   สทฺธาธิมุตโต   ความวา    นอมใจต้ังม่ันในพระศาสนาดวยศรัทธาคือ 
การนอมใจเธอ.   บทวา  มม  ทสฺสนลาลโส  ความวา  ขวนขวายมีใจจดจอใน 
การดูเรา.   บทวา  ต  านภิโรจยึ    ความวา  เราชอบใจ   ตองการปรารถนา 
ตําแหนงสัทธาธิมุตน้ัน.  บทวา   ปตมฏนิวาสน    ความวา    ผูนุงผามีสีดุจ 
ทองคําเนื้อเกลี้ยง.   บทวา เหมยฺโปจิตงฺค  ความวา มีอวัยวะอันบุญสรางสม 
ใหคลายกับสายสรอยทองคํา.   บทวา  โนนีตสุขุมาล  ม  ความวา  ผูมีมือและ. 
เทาอันละเอียดออนดุจเนยขน.   บทวา ชาตปลฺลวโกมล  ความวา นุมนิ่มออน 
ดุจความออนของใบอโศกออน ๆ ฉะน้ัน.  บทวา  ปสาจีภยตชฺชิตา  ความวา 
ในคราวท่ีหญิงแมมดอ่ืน   คือราษสตนหนึ่ง  คุกคามทําใหเราผูเปนกุมารมีความ 
กลัว   มารดาบิดาไดใหเรานอนใกลบาทมูลของพระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูแสวง 
คุณใหญอธิบายวา    มารดาบิดาของเราผูมีจิตหวาดกลัวไดกราบทูลวา    ขาแต  
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พระโลกนาถ    พระผูนําของชาวโลก    หมอมฉันขอถวายทารกนี้แดพระองค 
ขอพระองคจงทรงเปนที่พ่ึงของทารกนี้ดวยเถิด.  บทวา ตทา ปฏิคฺคหิ  โส ม 
ความวา  ในคราวท่ีมารดาถวายเราแลวน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
ไดทรงรับเราดวยผาพระหัตถอันออนนุมบริสุทธิ์    มีตาขาย   คือประกอบดวย 
ตาขายที่ทานกําหนดดวยจักรลักษณะเปนตน.   บทวา  สพฺพปารมิสมฺภูต   ความ 
วา  อันบังเกิดพรอมดวยพระบารมีทุกอยาง    มีทานบารมีเปนตน.   บทวา  
นีลกฺขินยน  วร  ไดแก  มดีวงตาสีเขียวอันอุดม  เกิดแตบุญสมภาร.    บทวา 
สพฺพสุภากิณฺณ  ความวา  ไดดูพระรปูเชน พระหัตถ   พระบาท   และพระ- 
เศียรเปนตนของพระผูมีพระภาคเจา   อันลึกซึ้งเกลื่อนกลนไปดวยพระวรรณะ 
สัณฐานอันงดงามพรอมสรรพ.  เชื่อมความวา  เรา (ดู) อยู  ไมถึงความอ่ิม. 
           บทวา  ตทา  น  จรณนฺตโค  ความวา    เม่ือเราไดบรรลุพระอรหัต  
แลวน้ัน    ไดทรงทําท่ีสุดแหงจรณะธรรม ๑๕ ประการมีศีลเปนขอตน   อธิบาย 
วา  บรรลุถึงท่ีสุด  คือบําเพ็ญจนเต็มบริบูรณ.  บาลเีปน   มรณนตฺโค   ดังน้ี 
ก็มี  อธิบายวา ถึงท่ีสุดแหงความตายน้ัน ก็คือพระนิพพาน   เธอมีความวาได 
ทรงตั้งไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูเปนสัทธาธิมุต.      มีคําท่ีทานกลาว 
อธิบายไววา   ลําดับนั้น  พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ    ทรง 
สถาปนาเราไวในตําแหนงท่ีเลิศดวยพระดํารัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วักกล ิ
เปนผูเลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเปนสัทธาธิมุตแล.  คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
พอกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                              จบอรรถกถาวักกลเิถราปทาน  
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           มหากปัปยเถราปทานที่  ๓  (๕๓๓) 
 
            วาดวยบุพจริยาของมหากัปปนเถระ 
 
                           [๑๒๓]  พระพิชิตมารผูทรงรูจักธรรม 
                ทั้งปวงพระนามวา ปทุมุตตระ ปรากฏในอัชฎากาศ  
                เหมือนพระอาทิตย ปรากฏในอากาศในสรทกาล  
                ฉะน้ัน 
                           พระองคยังดอกบัวคือเวไนยสัตวใหบาน  
                ดวยพระญาณน้ีคือพระดํารัส   สมเด็จพระโลกนายก 
                ทรงยังเปอกตม   คือกิเลสใหแหงไปดวยพระรัศมี 
                คือพระปรีชา 
                           ทรงกําจัดยศของพวกเดียรถียเสียดวย 
                พระญาณปานดังเพชร    เหมือนพระอาทิตยกําจัด 
                ความมืด     ฉะน้ันสมเด็จพระทิพากรเจาทรงสอง 
                แสงสวางจาท้ังกลางคืน  และกลางวัน     ในที่ทุก  
                หนทุกแหง 
                           เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาครเปนบอ 
                เกดิแหงรัตนะ   ทรงยังเมฆ   คือ   ธรรมใหตกลง 
                เพ่ือหมูสัตว   เหมือนเมฆยังฝนใหตก   ฉะน้ัน 
                           ครั้งน้ัน       เราเปนผูพิพากษาอยูในพระ 
                นครหังสวดี   ไดเขาไปฟงธรรมของพระพุทธเจา 
                ผูมีพระนามวา  ปทุมุตตระ  ซึ่งกําลังประกาศคุณ  
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         ของพระสาวกผูมสีติ  ผูกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย 
        อยู  ทรงยังใจของเราใหยินดี 
                             เราไดฟงแลวเกิดปติโสมนัส  นมินต 
        พระตถาคตพรอมดวยศิษย  ใหเสวยและฉันแลว 
        ปรารถนาฐานนันดรน้ัน  
                             ครั้งน้ัน  พระสมัมาสัมพุทธเจาผูมีสวนเสมอ 
        ดวยหงส  มีพระสุรเสียงเหมือนหงสและมโหรทึก 
        ไดตรัสวา  จงดูมหาอํามาตยผูนี้ ผูแกลวกลาใน 
        การตัดสินหมอบอยูแทบเทาของเรา  มีประกายดุจ 
        ลอยขึ้นและมีใจสูงดวยปติ     วรรณะเหมือนแสง 
        แหงแกวมุกดา  งดงาม  นัยนตาและหนาผองใส 
                             มีบริวารเปนอันมาก  ทําราชการ    มียศ  
        ใหญ     มหาอํามาตยนี้เขาปรารถนาตําแหนงภิกษ ุ
        ผูใหโอวาทแกภิกษุ  เพราะพลอยยินดีดวย 
                             ดวยการบริจาคบิณฑบาตนี้  และดวยการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว    เขาจักไมเขาถึงทุคติเลยตลอด 
        แสนกัป 
                             จักเสวยความเปนผูมีโชคดีในหมูทวยเทพ 
        และจักเสวยความเปนใหญในหมูมนุษย จกับรรล ุ
        ถึงนิพพาน  ดวยผลกรรมสวนที่เหลือ 
                             ในแสนกัปแตกัปนี้    พระศาสดามีพระ- 
           นามช่ือวา   โคดม   ทรงสมภพในวงศพระเจา 
                  โอกกากราช  จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก      
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                            มหาอํามาตยนี้  จักเปนธรรมทายาทของ 
        พระศาสดาพระองคนั้นจักเปนโอรสอันธรรม 
        เนรมิต  จักมีนามวา  กัปปนะ  เปนสาวกของพระ- 
        ศาสดา 
                             ตอแตนั้น  เราก็ไดทําสักการะดวยดีใน  
        พระศาสนาของพระชินสีห  ละรางมนุษยแลว 
        ไดไปสวรรคชั้นดุสติ 
                              เราครองราชยในเทวดาและมนุษยโดย 
        เปนสวน ๆ  แลวเกดิในสกุลชางหูก  ที่ตําบลบาน 
        ใกลพระนครพาราณสี 
                              เรากับภรรยามีบริวารแสนคน  ไดอุปฏ- 
        ฐากพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐  องค 
                              ไดถวายโภชนาหารตลอดไตรมาส  แลว 
        ใหครองไตรจีวร  เราทั้งหมดจุติจากอัตภาพน้ัน 
        แลว  ไดเขาถึงสวรรคชั้นไตรทส 
                              เราทั้งหมดจุติจากสวรรคนั้นแลว  กลับมา 
        เปนมนษุยอีก  พวกเราเกิดในกุกกุฏบุร ี ขางปา 
        หิมพานต 
                              เราไดเปนราชโอรสผูมียศใหญ  พระนาม 
        วากัปปนะ  พวกท่ีเหลือเกิดในสกุลอํามาตย  เปน 
        บริวารของเรา  
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                              เราเปนผูถึงความสุขอันเกิดแตความเปน 
        มหาราชา  ไดสําเร็จสิ่งท่ีตองประสงคทุกประการ 
        ไดสดับขาวการอุบัติของพระพุทธเจาท่ีพวกพอคา 
        บอกดังน้ีวา 
                             พระพุทธเจาผูเอกอัครบุคคลไมมีใคร  
        เสมอเสมือน  เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก  พระองค 
        ทรงประกาศพระสัทธรรมอันเปนธรรมไมตาย 
        เปนอุดมสุข 
                             และสาวกของพระองคเปนผูหมั่นขยัน 
        พนทุกขไมมีอาสวกิเลส  ครั้นเราไดสดับคําของ 
        พอคาเหลาน้ันแลว  ไดทําการสักการะพวกพอคา 
                             สละราชสมบัติพรอมดวยอํามาตย  เปน 
        พุทธมามกะ  พากันออกเดินทาง  ไดพบแมน้าํ 
        มหาจันทานที  มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง  ทัง้ 
        ไมมีทานํ้า  ไมมีแพ  ขามไดยาก  มีกระแสน้ําไหล 
        เชี่ยว  เราระลึกถึงพระพุทธคุณแลว  ขามแมน้ํา 
        ไปไดโดยสวัสดี 
                             ถาพระพุทธองคทรงขามกระแสน้ําคือภพ 
        ไปได ถึงท่ีสุดแหงโลก  ทรงรูแจงชัดไซร  ดวย 
        สัจวาจาน้ี  ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ 
                             ถามรรคเปนเครื่องใหสัตวถึงความสงบ 
        ได  เปนเครื่องใหโมกขธรรม  เปนธรรมอันสงบระงับ  
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         นําความสุขมาใหไดไซร    ดวยสัจวาจาน้ี    ก ็
        ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ 
                            ถาพระสงฆเปนผูขามพนทางกันดารไป 
        ได   เปนเน้ือนาบุญอันเย่ียมไซร    ดวยสัจวาจาน้ี 
        ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ 
                            พรอมกบัท่ีเราไดทําสัจจะอันประเสริฐ  
        ดังน้ี    น้ําไดไหลหลีกออกไปจากหนทาง   ลาํดับ 
        นั้น    เราไดขามไปขึ้นฝงแมน้ําอันนารื่นรมยใจได 
        โดยสะดวก  
                            ไดพบพระพุทธเจาประทับนั่งอยูเหมือน 
        พระอาทิตยที่กําลังอุทัย     ดังภูเขาทองท่ีลุกโพลง 
        ฉะนั้น 
                            เหมือนประทีปดามท่ีถูกไฟไหมโชติชวง 
        อันสาวกแวดลอมเปรียบดังพระจันทรที่ประกอบ 
        ดวยดวงดาว    ยังเทวดาและมนุษยใหเพลิดเพลิน 
        ปานทาววาสวะ  ผูยงัฝนคือรัตนะใหตกลงฉะนั้น 
                            เราพรอมดวยอํามาตยถวายบังคมแลว 
        เฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง   ลําดับน้ัน    พระ- 
        พุทธเจาทรงทราบอัธยาศัยของเราไดแสดงพระ- 
        ธรรมเทศนา 
                            เราฟงธรรมอันปราศจากมลทินแลว    ได 
        กราบทูลพระพิชิตมารวา    ขาแตพระมหาวีรเจา  ขอ  
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         ไดทรงโปรดใหพวกขาพระองคไดบรรพชาเถิด 
        พวกขาพระองคเปนผูลงสูภพแลว 
                            พระมหามุนีผูสูงสุดไดตรัสวา  ทาน 
        ทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด  ธรรมอันเรากลาวดี 
        แลว  ทานท้ังหลายจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทํา 
        ที่สุดแหงทุกขเถิด  
                            พรอมกนักับพระพุทธดํารัส  เราทุกคน 
        ลวนทรงเพศเปนภิกษุ  เราท้ังหลายอุปสมบทแลว 
        เปนภิกษุผูโสดาบันในพระศาสนา 
                             ตอแตนั้นมา  พระผูนําชั้นพิเศษไดเสด็จ 
        เขาพระเชตวันมหาวิหารแลวทรงส่ังสอน เราอัน 
        พระพิชติมารทรงสั่งสอนแลว  ไดบรรลุอรหัต 
                             ลําดับน้ัน  เราไดสั่งสอนภิกษุพันรูป  แม 
        พวกเขาทําตามคําสอนของเรา  ก็เปนผูไมมีอาสวะ 
                             พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น 
        จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ  ณ  ทามกลาง 
        มหาชนวา  ภิกษกุัปปนะ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
        ผูใหโอวาทแกภิกษ ุ
                             กรรมที่ไดทําไวในแสนกัป  ไดแสดงผล 
        ใหเราในครั้งน้ี   เราพนจากกิเลส  ดุจดังลูกศรที่ 
        พนจากแลง  
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                                เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
                ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระมหากัปปนเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
การฉะนี้แล.   
                            จบมหากัปปนเถราปทาน  
 
                           ๕๓๓.  อรรถกถามหากัปปนเถราปทาน 
 
         อปทานของทานพระมหากัปปนเถระ    มีคําเริ่มตนวา     ปทุมุตฺตโร 
นาม  ชิโน  ดงัน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว   ในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน  ๆ   ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวมากในภพนั้น   ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเขาพระนามวา  ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิดในเรือน 
อันมีสกุล   ในหังสวดีนคร   บรรลุนิติภาวะแลว   เมื่อกําลังฟงพระธรรมเทศนา 
ในสํานักของพระศาสดา  ไดมองเห็นภิกษุรูปหน่ึง   ที่พระศาสดาทรงสถาปนา 
ไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูใหโอวาทแลว    ไดกระทาํกรรมท่ีสูงยิ่งข้ึน 
ไป   แลวปรารถนาตําแหนงน้ัน . 
        เขาไดกระทํากุศลกรรมไวในมนุษยโลกนั้น    จนตลอดชีวิตแลวทอง- 
เที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก     ไดมาบังเกิดในเรือนของทานหัวหนาชาง 
หูก  ในหมูบานชางหูกแหงหนึ่ง  ในที่อันไมไกลจากกรุงสาวัตถีนัก    ในคราว 
นั้น    พระปจเจกพุทธเจาประมาณ ๑,๐๐๐ องค   อยูที่ภูเขาหิมวันต  ๘   เดือน 
เวลาจะเขาพรรษาก็มาอยูในชนบท  ๔  เดือน       พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน 
ครั้งแรกก็ลงมาในท่ีอันไมไกลกรุงพาราณสีแลว   สงพระปจเจกพุทธเจา ๘   องค  
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ไปพบพระราชายังพระราชวังดวยคําวา   พวกทานจงขอหัตถกรรมเพื่อกอสราง 
เสนาสนะ  ดังนี้  ก็ในคราวน้ันไดมีพระราชพิธีวัปปมงคล (พืชมงคล) พระราชา 
นั้นไดทรงทราบวานัยวาพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายมา    จึงเสด็จออกมาถาม 
ถึงเหตุที่ทานพากันมาแลว ตรัสวา ทานผูเจริญ  วันนี้ไมมีโอกาส  พรุงน้ีเปน 
พระราชพิธีวัปปมงคลของโยม   วันที่  ๓ โยมจักทํากิจใหดังน้ีแลว    ไมนิมนต 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  เสด็จเขาไปแลว   พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายพา 
กันหลีกไปดวยกลาววา  พวกเราจักเขาไปยังหมูบานอ่ืน  ดังนี้.  
           ในสมัยนั้น      ภริยาของหัวหนาชางหูก     เดินทางไปยังกรุงพาราณสี 
ดวยหนาที่การงานบางอยาง    ไดพบพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นเขา    จึงเอย 
ถามวา  พระคุณเขามาในกาลอันมิใชเวลาเพ่ือตองการอะไรเจาคะ   พระปจเจก 
พุทธเจาเหลาน้ันไดเลาเรื่องแตตนใหฟงแลว.     หญิงผูสมบูรณดวยศรัทธาถึง 
พรอมดวยปญญา  พอไดฟงเรื่องนั้นแลว   จึงกราบเรียนนิมนตวา  ทานเจาขา 
พรุงน้ีนิมนตรับภิกษาของพวกดิฉันนะเจาคะ.   พระปจเจกพุทธเจา    กลาววา 
โยมนองหญิง  พวกอาตมภาพมีดวยกันมากองค. หญิงน้ันถามวา มีกี่องคพระ- 
คุณเจา. พระปจเจกพุทธเจาตอบวา   มีประมาณ  ๑,๐๐๐ องคนองหญิง.   หญิง 
คนนั้น     กราบเรียนวา   ทานเจาขา   ในหมูบานของพวกดิฉันนี้    ก็มีคนอยู 
ประมาณ ๑,๐๐๐  คนเชนกัน   คนคนหนึ่งจะถวายภิกษาแกภิกษุองคหน่ึง   ขอ 
นิมนตทานจงรับภิกษาเถิด  ดิฉันคนเดียว  จักใหชางกอสรางที่อยูสําหรับพระ- 
คุณเจาท้ังหลาย.  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายรับนิมนตแลว. 
            หญิงคนน้ัน    เขาไปยังหมูบานโฆษณาปาวรองวา  แมพอทั้งหลายเอย 
ฉันไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาประมาณ ๑,๐๐๐ องคไดนิมนตทานไวแลว พวก 
ทานจงชวยกันตระเตรียมที่สําหรับพระคุณเจาท้ังหลายดวย  (และ)   จงชวยกัน  
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ตระเตรียมขาวยาคูและภัตรเปนดวย   ดังน้ีแลว    ใหคนชวยกันกอสราง 
มณฑปในทามกลางหมูบาน  ใหปูลาดอาสนะท้ังหลายไว  พอถึงวันรุงข้ึน  จึง 
นิมนตใหพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายนั่งแลว    อังคาสดวยขาทนียะโภชนียะอัน 
ประณีต   ในเวลาเสร็จภัตรกิจ  ไดพาผูหญิงท้ังหมดในหมูบานน้ันมา     ไดไหว 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายพรอมกับผูหญิงเหลานั้น  นิมนตใหทานรับปฏิญญา 
เพ่ืออยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลว   จึงไดปาวรองในหมูบานอีกวา    แมและ 
พอทั้งหลายบุรุษคนหนึ่งๆ     จากตระกูลหน่ึง ๆ      (คัดเอาผูชายบานละคน) 
ใหถือมีดและขวานเปนตน     เขาปาไปนําทัพพสัมภาระมาแลว     จงสรางที่อยู 
ถวายสําหรับพระผูเปนเจาท้ังหลายเถิด    พวกชาวบาน    ไดฟงคําของนางนั้น 
แลว   แตละคนกอสรางบรรณศาลาคนละหลัง  ทํางานกอสรางทั้งคืนทั้งวัน   จน 
บรรณศาลา  ๑,๐๐๐  หลังเสร็จเรียบรอยแลว   กราบเรียนพระปจเจกพุทธเจา 
ผูซึ่งเขาไปอยูในบรรณศาลาของตนของตนวา  เราจักบํารุงทานโดยความเคารพ 
เราจักบํารุงทานโดยความเคารพแลว     จึงไดพากันบํารุง    พอถงึเวลาออก 
พรรษาแลว   ภริยาหัวหนาชางหูกคนน้ัน     จึงกลาววา   พวกทานจงตระเตรียม 
ผาจีวรสาฎก  ถวายแดพระปจเจกพุทธเจา  ผูอยูจําพรรษาแลว   ในบรรณศาลา 
ของตนของตนเถิด  แลวชวยกันตระเตรียมเสร็จแลว  จึงไดชวยกันถวายผาจีวร 
มีคา ๑,๐๐๐ แดพระปจเจกพุทธเจาองคละ ๑ ผืน ออกพรรษาแลวพระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลาย  ทําอนุโมทนาแลวก็หลีกไป   แมพวกชาวบานที่ทําบุญกรรม 
นี้แลว   จุติจากอัตภาพน้ัน      ไดไปบังเกิดในดาวดึงสเทวโลก  ไดเปนผูชือ่วา 
คณเทวดา. 
           เทวดาเหลาน้ัน   ไดเสวยทิพยสมบัติในดาวดึงสเทวโลกนั้นแลว    ใน 
กาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  กัสสปะ  ไดพากันมาบังเกิดในบาน  
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เรือนของพวกกุฎมพี    หวัหนาชางหูกในกาลกอน    ไดมาเกิดเปนลูกชายของ 
หัวหนากุฎมพี  แมภริยาของหัวหนาชางหูกในกาลกอน   ก็ไดมาเกิดเปนลูกสาว 
ของหัวหนากุฎมพีคนหน่ึง.    พวกภริยาของชางหูกที่เหลือในกาลกอน   ไดมา 
เกิดเปนพวกลูกสาวของกุฎมพีที่เหลือท้ังหลาย  หญิงเหลาน้ันแมทั้งหมดเจริญ 
วัยแลว    เมือ่จะไปสูตระกูลอัน   (มีเหยาเรือน)   ตางก็แยกกันไปยังเรือนของ 
กุฏมพีเหลาน้ัน    (ชาติกอนเคยเปนสามีภรรยากันอยางใด    แมชาตินี้ก็ไดมา 
เปนสามีภรรยากันอยางนั้นอีก).   ภายหลังวันหน่ึง    เมื่อมีการปาวประกาศให  
ไปฟงธรรมที่พระวิหาร  พวกกุฎมพีเหลาน้ันแมทั้งหมดไดทราบวา พระศาสดา 
จักทรงแสดงธรรม  จึงไดพรอมกับภริยาไปยังพระวิหารดวยมุงหมายวา   พวก 
เราจักฟงธรรม   ในขณะที่คนเหลาน้ันเขาไปยังทามกลางพระวิหาร    ฝนกต็ก 
ลงมา  พวกคนท่ีรูจักมักคุนกับพระหรือมีญาติที่เปนสามเณรเปนตน    ตางก็จะ 
เขาไปยังบริเวณเปนตนของพระและสามเณรที่คุนเคยเปนญาติกันเหลาน้ัน  
(เพ่ือหลบฝน)   แตกุฎมพีเหลาน้ัน     ไมอาจจะเขาไปในที่แหงใดแหงหน่ึงได 
เพราะไมมีพระภิกษุสามเณรที่รูจักหรอืเปนญาติเชนนั้นเลย    จึงไดยืนอยูทาม 
กลางพระวิหารเทาน้ัน. ตอมาหัวหนากุฎมพีเหลาน้ันกลาววา  ชาวเราเอย  จงดู 
ประการอันแปลกของพวกเราซิ   ธรรมดาวาพวกกุลบุตรควรจะเกี่ยวของกันได 
ดวยเหตุเพียงไร.   พวกกฎุมพีจึงถามวา  พวกเราจะทําอยางไรดีนาย  พวกเรา 
ถึงซ่ึงประการอันแปลกน้ี  เพราะไมมีที่อยูสําหรับผูคุนเคยกัน   พวกเราท้ังหมด 
จักรรวบรวมทรัพยสรางบริเวณ.  หัวหนาจึงพูดวา   ดีละนาย  แลวไดใหทรัพย 
พันหน่ึง.  คนที่เหลือไดใหทรัพยคนละหารอย   พวกผูหญิงไดใหทรัพยคนละ 
สองรอยหาสิบ  กุฎมพีเหลาน้ันนําทรัพยนั้นมาแลวมอบใหชางสรางเรือนยอด 
รายไป ๑,๐๐๐  หลัง    ไดชื่อวาเปนบริเวณกวางขวางเพ่ือเปนที่ประทับสําหรับ 
พระศาสดา    เพราะดาท่ีการกอสรางนั้นใหญไปเมื่อทรัพยไมเพียงพอ    จึงได  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 240 

ชวยกันออกใหอีกครึ่งหนึ่งของจํานวนทรัพยที่ไดบริจาคใหแลวในครั้งกอน. 
เมื่อบริเวณสําเร็จเสร็จส้ินแลว   ก็ทําการฉลองพระวิหาร   ไดถวายมหาทานแด 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ตลอด ๗ วัน แลว   จัดแจงผาจีวรสําหรับ 
ภิกษุ  ๒,๐๐๐  องค  
           สวนภริยาของหัวหนากุฎมพี       ดํารงอยูดวยปญญาของตนเองคิดวา 
เราจัดไมทําใหเสมอกับพวกเขา     แตจะทําใหยิ่งไปกวาพวกเขาคือ    จักบูชา 
พระศาสดา  ดังนี้แลว    จึงถือเอาผอบบรรจุดอกอโนชาพรอมกับผาสาฎก   ม ี
มูลคา ๑,๐๐๐ ซึ่งมีสีดุจดอกอโนชาแลว   เอาดอกอโนชาบูชาพระศาสดา   วาง 
ผาสาฎกน้ันไวใกลบาทมูลของพระศาสดา  ไดต้ังความปรารถนาไววา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ขอใหสรีระของขาพระองคจงมีสีคลายดอกอโนชา     ในท่ีที่ 
ขาพระองคเกิดแลวเกิดแลวเถิด  และจงมีชื่อวา อโนชา ดังน้ีเถดิ.   พระศาสดา 
ไดทรงกระทําอนุโมทนาดวยพระดํารัสวา    จงสําเร็จดังปรารถนาเถิด.    คน 
เหลาน้ันแมทั้งหมดดํารงอยูจนตลอดอายุแลว     จุติจากอัตภาพน้ันไดไปบังเกิด 
ในเทวโลก  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  เทวดาเหลาน้ัน   จุติจากเทวโลกแลว   ผูเปน 
หัวหนากุฏมพี   ไดบังเกิดในราชตระกูลในกุกกุฎวดีนคร   บรรลุนิติภาวะแลว 
ไดเปนพระเจามหากัปปนะ.  คนที่เหลือไดไปบังเกิดในตระกูลอํามาตยทั้งหมด 
ภริยาของหัวหนากุฎมพีไดบังเกิดในราชตระกูล   ในมัททรัฐสาคลนคร   พระ- 
นางไดมีพระสรีระงามมีสีดุจดอกอโนชาทีเดียว  ดวยเหตุนั้นพระชนกพระชนนี 
จึงไดทรงขนานพระนามของพระนางวา อโนชา นัน่แล   พระนางทรงเจริญวัย 
แลว   ก็เสด็จไปยังพระราชวังของพระเจามหากัปปนะ ไดมีพระนามปรากฏวา 
อโนชาเทวี. 
            แมพวกผูหญิงท่ีเหลือ   ก็ไดไปบังเกิดในตระกูลพวกอํามาตยเจริญวัย 
 แลว    ไดไปสูคฤหาสนแหงบุตรอํามาตยเหลาน้ันแล.   คนเหลาน้ันแมทั้งหมด  
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ไดเสวยสมบัติเชนกับสมบัติของพระราชา  ก็ในกาลใด  พระเจาแผนดิน  ทรง 
ประดับดวยเครื่องอลังการพรอมสรรพ    เสด็จข้ึนหลังพญาชางเท่ียวไป   แม 
ในกาลน้ัน  คนเหลาน้ัน  ก็เที่ยวไปอยางนั้นเหมือนกัน  เมื่อพระราชาพระองค 
นั้น    เสด็จเที่ยวไปดวยมาหรือดวยรถ  ถึงพวกอํามาตยเหลาน้ันก็เที่ยวไปอยาง 
นั้นเหมือนกัน      เพราะกําลังแหงบุญเปนอันมากท่ีไดทําไวรวมกันอยางนั้น 
พวกอํามาตยเหลาน้ันจึงไดเสวยสมบัติอยางเดียวกันกับพระราชาแล.     ก็พระ- 
ราชามีมา  ๕ ตัวคือมาชื่อวา วาละ วาลวาหนะ ปุปผะ ปุปผวาหนะ และมาชื่อวา 
สุปตตะ  ในบรรดามา  ๕  ตัวเหลาน้ัน   พระราชายอมทรงมาชื่อวา  สุปตตะดวย 
พระองคเอง    สวนมาอีก  ๔  ตัวนอกน้ีไดพระราชทานแกพวกคนข่ีมาท้ังหลาย 
เพ่ือใชนําขาวสารมา.    พระราชาใหพวกคนเหลานั้น  บรโิภคแคเชารูแลว 
ทรงสงพวกเขาไปดวยพระราชดํารัสวา  พนาย  พวกเธอจงเที่ยวไปใหถึงระยะ 
ทาง ๒  โยชน  หรือ ๓ โยชน  แลวสืบเสาะฟงวา  พระพุทธเจา  พระธรรมหรือ 
วาพระสงฆ  อุบัติข้ึนแลว     จงนําสารอันเปนสุขมาบอกแกเรา    คนเหลาน้ัน 
ออกจากประตูทั้ง ๔  ทิศแลว     เที่ยวไปได  ๒-๓  โยชน     ไมไดรับขาวสาร 
อะไร ๆ เลย  จึงกลับมา. 
           วันตอมา   พระราชาเสด็จข้ึนมาสุปตตะ    ทรงมีอํามาตยพันคนเปน 
บริวาร    กําลังเสด็จไปยังพระราชอุทยาน    ไดทอดพระเนตรเห็นพวกพอคา 
ประมาณ ๕๐๐ คน     ผูซึ่งมีรางกายอิดโรยเหนื่อยออนกําลังเขาไปยังพระนคร  
จึงทรงดําริวา    พวกพอคาเหลาน้ี     อิดโรยเหนื่อยออนเพราะเดินทางมาไกล 
เราจักไดฟงขาวสารอันเจริญอยางหน่ึงจากสํานักของพวกพอคาเหลาน้ีเปน  
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แน  จึงมีพระราชดํารัสสั่งใหอํามาตยไปเรียกพวกพอคาเหลาน้ันมาแลว    ตรัส 
ถามวา   พวกเธอมาจากเมืองไหน.    พวกพอคากราบทูลวา    ขาแตพระองคผู 
สมมุติเทพ  นครหน่ึงนามวาสาวัตถีมีอยูไกลจากท่ีนี้ไปอีก ๒๐๐ โยชน   พวก 
ขาพระองคมาจากพระนครน้ันพระเจาขา.    พระราชาตรัสถามวา    มีขาวสาร 
อะไรเกิดข้ึนในประเทศถิ่นที่อยูของพวกเธอบางเลา.     พวกพอคากราบทูลวา 
ขาแตสมมติเทพขาวสารอะไรอยางอ่ืนไมมี  นอกจากขาวที่พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงอุบัติข้ึนเทาน้ันพระเจาขา. ในขณะน้ันนั่นเอง  พระราชาทรงมีพระสรีระอัน 
ปติมีกําลังกระทบถูกแลว      ไมทรงอาจจะกําหนดอะไร ๆ ไดทรงน่ิงเงียบไป  
ครูหน่ึง    แลวตรัสถามอีกวา    พูดอะไรนะพอคุณ.   พวกพอคาก็กราบทูลวา 
พระพุทธเจา   ทรงอุบัติแลวพระเจาขา.  พระราชาทรงน่ิงเงียบไปครูหน่ึง  แม 
ครั้งท่ี ๒ แมครั้งท่ี ๓  ก็เหมือนครั้งแรกน่ันแล  แลวตรัสถามเปนครั้งท่ี ๔ วา 
พูดอะไรนะพอคุณ. เมื่อพวกพอคากราบทูลวา พระพุทธเจา ทรงอุบัติข้ึนแลว 
พระเจาขา   จึงตรัสวา   พอคา   เพราะการท่ีไดฟงขาวสารอันเปนสุข     เราจะ 
ใหทรัพย  ๑  แสนแกพวกเธอ    แลวตรัสถามวา   ขาวสารอะไรแมที่นอกเหนือ 
ไปกวาน้ียังมีอีกไหมพอคุณ.  พวกพอคากราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  มีพระ- 
ธรรมอุบัติข้ึนแลวพระเจาขา.  พระราชาทรงสดับถอยคําแมนั้นแลว    ทรงน่ิง 
เงียบไปครูหนึ่งตลอด  ๓  วาระเหมือนนัยกอนน่ันแล   ในวาระท่ี ๔ เมื่อพวก 
พอคากราบทูลวา  พระธรรมอุบัติข้ึนแลว   ตรัสวา  แมในวาระน้ี  เราก็จะให 
ทรัพย ๑  แสนแกพวกเธอแลว    ตรัสถามวา   ขาวสารอะไรแมที่นอกเหนือไป 
กวาน้ี   ยังมอีีกไหมพอคุณ.  พวกพอคากราบทูลวา   ขาแตสมมติเทพ  มีพระ-  
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สงฆอุบัติข้ึนแลว.   พระราชาทรงสดับถอยคําแมนั้นแลว     ทรงน่ิงเงียบไปครู 
หน่ึงตลอด  ๓  วาระเหมือนอยางครั้งกอนน่ันแล  ในวาระท่ี  ๔  เมื่อพวกพอคา 
กราบทูลวา  พระสงฆอุบัติข้ึนแลว  ตรัสวา  แมในครั้งน้ีเราจะใหทรัพย ๑ แสน 
แกพวกเธอแลวทรงทอดพระเนตรดูอํามาตยพันคน  ตรัสถามวา  พอคุณ   พวก 
เราจักทําอยางไร.   พวกอํามาตยกราบทูลวา   ขาแตสมมุติเทพ  พระองคจักทํา 
อยางไร.  พระราชาตรัสวา  พอคุณเราไดสดับฟงวา  พระพุทธเจา   ทรงอุบติข้ึน 
แลว  พระธรรมทรงอุบัติข้ึนแลว   พระสงฆทรงอุบัติข้ึนแลว    เราจักไมหวน  
กลับไปอีก  เราจักไปบวชอุทิศพระผูมีพระภาคเจาในสํานักของพระองค.  พวก 
อํามาตยกราบทูลวา     ขาแตสมมุติเทพ    แมพวกขาพระองค     ก็จักบวชกบั 
พระองค.   พระราชาทรงใหพวกอาลักษณจารึกพระอักษรลงในพระสุพรรณบัฏ 
พระราชทานแกพวกพอคาแลวตรัสวา  พวกเธอ  จงมอบพระสุพรรณบัฏนี้แด 
พระราชเทวีพระนามวาอโนชา   พระราชเทวีนั้นจักพระราชทานทรัพยจํานวน 
๓ แสนแกพวกเธอ    ก็เม่ือเปนเชนนั้นพวกเธอพึงกราบทูลกับพระราชเทวีนั้น 
วา  ทราบวาพระราชาทรงมอบความเปนใหญถวายแดพระองค  ขอพระองค 
จงเสวยสมบัติตามความสบายเถิด   กถ็าวาพระนางตรัสถามวา    พระราชาของ 
พวกทานเสด็จไปท่ีไหนเสีย  พวกทานพึงกราบทูลวา    พระราชาตรัสวา  เรา 
จักบวชอุทิศพระศาสดา   แลวก็เสด็จไปแลว.    แมพวกอํามาตยก็สงขาวสารไป 
เพ่ือภรรยาของตนของคนเหมือนอยางนั้นเชนกัน.  พระราชาทรงสงพวกพอคา 
ไปแลว    ก็เสด็จข้ึนมา   มีอํามาตยพันคนติดตามแวดลอม    เสด็จออกไปใน 
ขณะนั้นเอง.  
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          แมพระศาสดา  ในเวลาเชามืดวันนั้น    ทรงตรวจดูสัตวโลก  ไดทอด 
พระเนตรเห็นพระเจามหากัปปยนะพรอมดวยบริวาร   ทรงพระดําริวา  พระเจา 
มหากัปปนะ   พระองคนี้    ไดทรงทราบขาวจากสํานักของพวกพอคาวา    พระ- 
รัตนตรัยอุบัติข้ึนแลว    จึงทรงเอาทรัพย ๓  แสน   บชูาถอยคําของพวกพอคา 
เหลาน้ันแลว  ทรงละพระราชสมบัติ   ทรงมีอํามาตยพันคนแวดลอมแลว   ทรง 
มีพระประสงคจะบวชอุทิศเรา พรุงน้ีจักเสด็จออก พระราชาพระองคนั้นพรอม 
ทั้งบริวารจักไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔  เราจักกระทําการ 
ตอนรับ   ดังนี้    ในวันรุงข้ึน    เมื่อจะเสด็จไปตอนรับพระราชาผูครอบครอง  
บานเมืองเล็ก   ซึ่งคลายกับวาเสด็จไปตอนรับพระเจาจักรพรรดิฉะน้ัน  พระ- 
องคเอง    ทรงถือบาตรและจีวร    เสด็จไปตอนรับสิ้นระยะทาง  ๑๒๐  โยชน 
ทรงประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีมีวรรณะ ๖ ประการ ณ  ควงไมนิโครธ  ใกล 
กับฝงแมน้ําจันทภาคา.  แมพระราชาเสด็จมาถึงแมน้ําสายหน่ึง    ก็ตรัสถามวา 
แมน้ําสายน้ี  ชื่ออะไร.  พวกอํามาตยก็กราบทูลวา  แมน้ําสายน้ีชื่อวาอปรัจฉา 
พระเจาขา.  พระราชาตรัสถามวา  พอคุณ  แมน้ําสายน้ี  มีขนาดประมาณเทาไร. 
พวกอํามาตยกราบทูลวา  แมน้ําสายน้ีลึก  ๑  คาวุต   กวาง ๒ คาวุต  พระเจาขา. 
พระราชาตรัสถามวา  ก็ในท่ีนี้มีเรือหรือแพบางไหม.  พวกอํามาตยกราบทูลวา 
ไมมีพระเจาขา   พระราชาตรัสวา  เมื่อเรามัวหวงถึงพาหนะมีเรือเปนตน  ชาติ 
คือความเกิด   ยอมนําเขาไปหาชราความแก   และชราความแกยอมนําเขาไปหา 
มรณะความตาย.  เราเปนผูไมมีความสงสัย   ออกเดินทางมาแลว   ก็เพ่ืออุทิศ 
พระรัตนตรัย    ดวยอานุภาพแหงพระรัตนตรัยนั้น    ขอน้ําน้ี    จงอยาไดเปน  
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เหมือนนํ้าแกเราเลย  แลวทรงระลึกถงึคุณของพระรัตนตรัย ระลึกถึงพระพุทธ- 
คุณวา  อิติปโส  ภควา  อรห  สมฺมาสมพฺุทโธ   แมเพราะเหตุนี้   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ดังน้ี   พรอมดวยบริวาร   กับ 
มา  ๑,๐๐๐  ตัว    เสด็จไปบนหลังนํ้า   มาสินธพทั้งหลายว่ิงไปบนหลังนํ้าคลาย 
กับวาว่ิงไปบนหลังแผนหินดาดฉะนั้น    มาทุกตัวเปยกแคปลายกีบเทาน้ัน.  
            พระราชาพระองคนั้น    ทรงขามแมน้ําน้ันแลว  เสด็จพระราชดําเนินไป 
ขางหนา   ทอดพระเนตรเห็นแมน้ําแมอ่ืนอีก    ตรัสถามวา    แมน้ําสายน้ี   ชื่อ 
อะไร.  พวกอํามาตยกราบทูลวา  ชื่อวานีลวาหา  พระเจาขา  พระราชาตรัสถาม 
วา แมน้ําสายน้ีมีขนาดประมาณเทาไร. พวกอํามาตยกราบทูลวา  ทั้งสวนลึกทั้ง  
สวนกวางมีขนาดประมาณครึ่งโยชนพระเจาขา.  คําท่ีเหลือ  ก็เปนเชนกับคําท่ี 
กลาวมาแลวในตอนแรกน่ันแล.    ก็พระราชาทอดพระเนตรเห็นแมน้ํานั้นแลว 
ก็ทรงอนุสรณระลึกถึงพระธรรมคุณวา สฺวากฺขาโต  ภควตา   ธมฺโม  พระธรรม 
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว   ดังน้ีแลวก็เสด็จไปได   พอเสด็จพระราช 
ดําเนินลวงพนแมน้ํานั้นไปแลว     พระราชาไดทอดพระเนตรเห็นแมน้ําอ่ืนอีก 
ตรัสถามวา  แมน้ําสายน้ี  ชื่ออะไร.  พวกอํามาตยกราบทูลวา ชือ่วา  จันทภาคา 
พระเจาขา    พระราชาตรัสถามวา   แมน้ําสายน้ีมีขนาดประมาณเทาไร.   พวก 
อํามาตยกราบทูลวา  ทั้งสวนลึกทั้งสวนกวางมีขนาดโยชนหน่ึงพอดีพระเจาขา.  
คําท่ีเหลือก็เปนเชนกับคําท่ีกลาวมาแลวในตอนแรกน่ันแล  กพ็ระราชาไดทอด 
พระเนตรเห็นแมน้ํานั้นแลว  ก็ทรงอนุสรณระลึกถึงพระสังฆคุณวา สุปฏิปนฺโน  
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ภควโต  สาวกสงฺโฆ   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว   ดังน้ี 
แลวเสด็จไปได  พอเสด็จพระราชดําเนินลวงพนแมน้ําแมนั้นไปได   พระราชา 
ไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรัศมีมีพรรณะ  ๖  ประการ  แผซานออกจาก 
พระสรีระของพระศาสดา  สวางไสวรอดออกจากกิ่งคาคบและใบของตนนิโครธ 
แลว   ทรงพระดําริวา   แสงสวางนี้      มิใชแสงสวางของพระจันทร    มใิชแสง 
สวางของพระอาทิตย   มิใชแสงสวางของเทวดา  มาร  พรหม  ครุฑ   และนาค 
อยางใดอยางหนึ่งเลย  เราเดินทางมาเพ่ืออุทิศพระศาสดา  เห็นทีจักไดพบเห็น 
พระสัมมาสัมพุทธเจาแลวเปนแน    ในบัดดลนั้นเองพระราชาพระองคนั้น  ก ็
เสด็จลงจากหลังมา  นอมพระสรีระเขาไปเฝาพระศาสดาตามแนวแสงแหงพระ-  
รัศมี     ไดเสด็จเขาไปภายในพระพุทธรัศมีดุจดําลงไปท่ีมโนศิลารส    ฉะน้ัน 
พระราชาพระองคนั้น    ถวายบังคมพระศาสดาแลว    ก็ประทบันั่ง ณ  สถานท่ี 
อันสมควรขางหน่ึงพรอมกับอํามาตยพันคน    พระศาสดา    ตรัสอนุปุพพีกถา 
แกคนเหลาน้ัน    พอจบพระธรรมเทศนา  พระราชาพรอมกับบริวารก็ดํารงอยู 
ในโสดาปตติผล.                                              
         ลําดับนั้น  ชนทั้งหมดลุกข้ึนแลว ทูลขอบวช พระศาสดา  ทรงใครครวญ  
วา  บาตรและจีวรที่สําเร็จดวยฤทธิ์    จักมาประสิทธิ์แกกุลบุตรเหลาน้ีหรือไม 
หนอ ก็ทรงทราบวา  กุลบุตรเหลาน้ันไดเคยถวายจีวรพันผืน   แดพระปจเจก- 
พุทธเจาพันองค    ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ     ไดถวายจีวร 
สองหม่ืนผืน  แดภิกษุสองหม่ืนองค    การมาแหงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวย 
ฤทธิ์    จึงไมเปนเหตุอัศจรรยแกกลุบตุรเหลาน้ันเลย    ดังน้ีแลว    ทรงเหยียด  
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พระหัตถขวาตรัสวา   พวกเธอ  จงเปนภิกษุมาเกิด    จงประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด  ในขณะนั้นนั่นเอง  ภิกษุเหลาน้ันก็ไดทรง 
บริวาร  ๘  เปนดังพระเถระมีพรรษาตั้ง ๖๐  พรรษาฉะน้ัน    เหาะข้ึนสูเวหาส 
แลว   ก็กลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาแลว   นัง่  ณ  ที่สมควรดานหน่ึง. 
           ฝายพวกพอคาเหลาน้ัน     เดินทางไปยังกรุงราชคฤหแลว    กราบทูล 
ขาวสารท่ีพระราชาสงไปถวายแดพระราชเทวีใหทรงทราบ     เม่ือพระราชเทวี 
ตรัสวา  จงเขามา   จึงเขาไปยืน  ณ  ที่สมควรดานหน่ึง    ที่นั้นพระราชเทวีจึง  
ตรัสถามพวกพอคาเหลานั้นวา  พอคุณ   เพราะเหตุไรจึงเดินทางมานี่    พวก 
พอคาจึงกราบทูลวา  พระราชาทรงสงพวกขาพระพุทธเจามาเฝาพระองค นัยวา 
พระองคจะพระราชทานทรัพย  ๓  แสน    แกพวกขาพระองค      พระราชเทวี 
ตรัสวา     พนาย !  พวกทานพูดมากไปแลว     พวกทานทําประโยชนอะไรใน 
สํานักของพระราชา   พระราชาทรงเลื่อมใสในเรื่องอะไร  จึงรับสั่งใหพระราช 
ทานทรัพยถึงเพียงนี้   แกพวกทาน.  พวกพอคากราบทูลวา ขาแตพระราชเทวี 
พวกขาพระองคมิไดกระทําเรื่องอะไรอยางอ่ืนเลย      เพียงแคแจงขาวสารอยาง 
หน่ึงใหทรงทราบเทาน้ัน    พระราชเทวีตรัสถามวา   พอคุณ   อาจพอที่จะบอก 
ขาวสารน้ันแมแกเราบางไดหรือ.      พวกพอคากราบทูลวา   อาจ   พระเจาขา 
แลวบวนปากดวยสุวรรณภิงคาร  กราบทูล  วา  ขาแตพระราชเทวี  พระพุทธ- 
เจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก   แมพระราชเทวี  พระองคนั้น   พอไดสดับคําน้ัน 
แลว    เปนผูมีพระเสรีระอันปติถูกตองแลวไมอาจจะกําหนดอะไร ๆ  ไดถงึ ๓ 
ครั้ง   ในครั้งท่ี  ๔    ไดทรงสดับวา  พระพุทธเจา  ทรงอุบัติข้ึนแลว   จึงตรัสวา  
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พอคุณในเพราะบทนี้   พระราชาทรงพระราชทานทรัพยใหพอเทาไร.   พวก 
พอคากราบทูลวา  ๑   แสนพระเจาขา.  พระราชเทวีตรัสวา  พอคุณ  พระราชา 
พระราชทานทรัพย  ๑   แสนแกพวกทาน    เพราะไดสดับขาวสารถึงขนาดน้ี  
นับวาทรงกระทําไมสมควรเลย     เราจะใหทรัพย ๓ แสน    ในเพราะบรรณา 
การอันยากแคนของเรา  แกพวกทาน  พวกทานไดกราบทูลเรื่องอะไรอยางอ่ืน 
อีกหรือไม    พวกพอคาเหลาน้ัน      กราบทูลถึงขาวสาร  ๒  อยางแมนอกน้ีให 
ทรงทราบวา   เรื่องนี้   และเรื่องนี้   พระราชเทวี    ไมอาจจะกําหนดอะไร ๆ 
ไดตลอด  ๓  วาระ   เหมอืนกับนัยที่กลาวแลวในตอนแรกน่ันแล   ทุก ๆ ครัง้ท่ี 
๔  ไดพระราชทานทรัพยครั้งละ ๓  แสน    รวมความวา    พวกพอคาเหลานั้น 
ไดรับทรัพยทั้งหมดไปถึง  ๑๒  แสน.  
          ลําดับนั้น  พระราชเทวีจึงตรัสถามพวกพอคาเหลาน้ันวา พอคุณ พระ- 
ราชาเสด็จไปในที่ไหนเลา  พวกพอคาจึงกราบทูลวา  ขาแตพระเทวี  ระราชา 
ตรัสวา    เราจักบวชอุทิศพระศาสดาแลวก็เสด็จไป  พระราชเทวี  ตรัสถามวา 
ขาวสารอะไรท่ีพระราชาพระองคนั้น     ไดมอบแกเรามีไหม   พวกพอคากราบ 
ทูลวา  นัยวา  ทรงสละมอบความเปนใหญทั้งหมดแดพระองค   นัยวา   พระ- 
องคจงเสวยสมบัติตามความสุขสําราญเถิด.  พระราชเทวี  ตรสัถามวา    พวก 
อํามาตยไปไหนเสียเลาพอคุณ.  พวกพอคากราบทูลวา  ขาแตพระราชเทวี  แม 
พวกอํามาตยเหลาน้ันก็พูดวา  พวกเราจักบวชกับพระราชาแลวไปแลว   พระ- 
ราชเทวีพระองคนั้น   จึงรับสั่งเรียกหาพวกภรรยาของอํามาตยเหลาน้ันมาแลว 
ตรัสวา   แมคุณ   สามีของพวกเจาส่ังไววา   พวกเราจักบวชกับพระราชา  แลว  
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ก็พากันไปแลว   พวกเจาจักทําอะไร.    พวกภรรยาของอํามาตยเหลาน้ันจึงทูล 
ถามวา  ขาแตพระราชเทวี ขาวสารอะไร ที่พวกสามีสงฝากมาถึงพวกหมอมฉัน 
พระราชเทวีตรัสวา  ไดทราบวา   พวกอํามาตยเหลาน้ันไดสละมอบสมบัติ  
ของตนแกพวกเธอ  ไดทราบวา  พวกเธอจงบริโภคสมบัติตามสบายเถิด  พวก 
ภรรยาของอํามาตยเหลานั้นกราบทูลถามวา  ขาแตพระราชเทวี  พวกเราจัก 
กระทําอยางไรดีเลา.   พระราชเทวีตรัสวา    เบ้ืองแรก   พระราชาของพวกเรา  
พระองคนั้น     ดํารงอยูในหนทาง    เอาทรัพย  ๓  แสนบูชาพระรัตนตรัยแลว 
สละพระราชสมบัติที่คลายกับกอนเขฬะ  ออกไปไดดวยต้ังพระราชหฤทัยวา  เรา 
จักบวช      แมเราไดสดับขาวสารของพระรัตนตรัย    ก็นําเอาทรัพย  ๙  แสน 
บูชาพระรัตนตรัยนั้นแลว  ก็ข้ึนชื่อวาสมบัตินั้น  มใิชจะเปนทุกขแดพระราชา 
อยางเดียวเทาน้ัน  ยอมเปนทุกขแมแกเราเหมือนกัน   ใครจักคุกเขาลงที่พ้ืนดิน 
แลว   อาปากรับกอนเขฬะที่พระราชาถมแลวเลา   เราไมมีความตองการสมบัติ 
เราจักบวชอุทิศพระศาสดา.  พวกภรรยาของพวกอํามาตยเหลาน้ัน    กราบทูลวา 
ขาแตพระราชเทวี   ถึงพวกขาพระองค  ก็จักบวชพรอมกับพระองค.  พระราช 
เทวีตรัสวา  ถาพวกเจาอาจสามารถ  กน็ับวาเปนการดี.   พวกภรรยาของพวก 
อํามาตยเหลาน้ัน  กราบทูลวา  พวกขาพระองค    อาจสามารถ    พระเจาขา 
พระราชเทวีตรัสวา     ถาเชนนั้นพวกเจาจงมา     แลวรับสั่งใหตระเตรียมรถ 
พันคันเสร็จแลว  ก็เสด็จข้ึนรถ   เสด็จออกไปพรอมกับพวกภรรยาของอํามาตย 
เหลาน้ัน      ในระหวางทางไดทอดพระเนตรเห็นแมน้ําสายแรก    ไดตรัสถาม  
  เหมือนอยางที่พระราชาตรัสถามครั้งแรกเชนกัน     ไดทรงสดับความเปนไปทั้ง  
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หมดแลว   จึงตรัสวา   พวกเธอจงแลดูหนทางที่พระราชาเสด็จไปแลวซิ    เม่ือ   
พวกภรรยาของอํามาตยเหลาน้ัน     กราบทูลวา    พวกหมอมฉันมองไมเห็น 
รอยเทาของมาสินธพเลย   แลวตรัสวา    พระราชาทรงกระทําสัจกิริยาวา   เรา 
เปนผูออกไปเพื่ออุทิศพระรัตนตรัยแลว       ทรงระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 
จึงจักเสด็จไปแลว   แมเราออกมา  ก็เพ่ืออุทิศพระรัตนตรัย  ดวยอานุภาพแหง 
พระรัตนตรัย   ขอน้ําน้ีจงอยาเปนดุจน้ําแกเราเลย  ดังนี้     ทรงอนุสรณถึงคุณ 
ของพระรัตนตรัย  รถพันคันก็แลนไปได   แมน้ําไดเปนเชนกับแผนหินดาด. 
รถทุกคันเปยกเพียงแคขอบลอเทาน้ันแล  แมน้ําอีก  ๒  สายนอกน้ีพระนางและ 
ทุกคนก็ไดขามไปแลว   ดวยอุบายวิธีนี้นั่นแล.  
            พระศาสดา   ไดทรงทราบวาหญิงเหลาน้ันมาแลว    จึงทรงอธิษฐาน 
โดยประการที่พวกภิกษุผูเปนสามีซึ่งน่ังอยูแลวในสํานักของพระองคใหมองไม 
เห็นหญิงเหลาน้ัน    แมพระราชเทวีกําลังเสด็จมา    ไดทอดพระเนตรเห็นพระ- 
รัศมี  ซึ่งแผซานออกจากพระสรีระของพระศาสดาแลว    ก็ไดทรงจินตนาการ 
เชนเดียวกับพระเจามหากัปปยนะเหมือนกัน  แลวเขาไปเฝาพระศาสดา   ถวาย 
บังคมประทับยืนอยู    สถานที่อันสมควรขางหน่ึงแลวทูลถามวา    ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ  พระเจามหากัปปนะ   เสด็จออกเพ่ืออุทิศพระองค  (บัดนี้ ) พระเจา 
มหากัปปนะพระองคนั้น    ประทับอยู ณ  ที่ไหนหนอ      ขอพระองคจงแสดง 
พระราชาพระองคนั้น    ใหปรากฏแกพวกหมอมฉันเถิดพระเจาขา.  พระศาสดา 
ตรัสวา    เชญิพวกเธอนั่งกอนเถอะ   พวกเธอจักไดพบเห็นพระราชาพระองค 
นั้นในที่นี้แหละ.  หญิงเหลาน้ัน แมทั้งหมดราเริงดีใจพูดกันวา   นัยวาพวกเรา  
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นั่งแลวในที่นี้แหละ.  จักไดพบเห็นพวกสามีของพวกเราแน  ดังน้ี  จึงนั่งแลว. 
พระศาสดาไดตรัสแสดงอนุปุพพีกถา    (แกหญิงท้ังหมด)    ในเวลาจบเทศนา 
พระนางอโนชาเทวี   กบ็รรลโุสดาปตติผลพรอมกับหญิงเหลาน้ัน    พระมหา- 
กัปปนะเถระพรอมดวยพระบริวาร  ไดสดับพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาทรง 
แสดงแกหญิงเหลาน้ันแลว     ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔. ใน 
ขณะนั้น    พระศาสดาไดทรงแสดงใหหญิงเหลานั้นเห็นภิกษุเหลาน้ันได   ก็ใน 
ขณะที่หญิงเหลาน้ันมาถึงแลว  ไดเห็นพวกสามีของตน  ซึ่งทรงผากาสาวะ  ม ี
ศีรษะโลนเขา    จิตก็จะไมพึงมีอารมณเปนหน่ึงได    จะไมพึงอาจเพื่อท่ีจะทํา 
มรรคและผลใหบังเกิดข้ึนได    เพราะฉะนั้น     ต้ังแตเวลาท่ีพวกเธอมีศรัทธา  
ต้ังม่ันไมหว่ันไหวแลว    พระศาสดาจึงทรงแสดงภิกษุเหลาน้ันผูไดบรรลุพระ- 
อรหัตแลว  แกหญิงเหลานั้น  แมหญิงเหลานั้นไดเห็นภิกษุเหลาน้ันแลว    กไ็ด 
กราบดวยเบญจางคประดิษฐแลวเรียนวา   ทานผูเจริญ   กิจแหงบรรพชิตของ 
ทานถึงท่ีสุดแลว  ดังนั้นแลว  ถวายบังคมพระศาสดา  ยืน  ณ  ที่สมควรขางหน่ึง 
แลวไดทูลขอบรรพชา. 
           ในขณะที่หญิงเหลาน้ัน  กลาวคําขอบรรพชาอยางน้ีพระศาสดา    ได 
ทรงดําริถึงการมาของนางอุบลวรรณาเถรี     ในบัดดลท่ีพระศาสดาทรงดําริ 
แลวเทาน้ัน      นางอุบลวรรณาเถรีนั้น      ก็มาโดยทางอากาศ     รับเอาหญิง 
เหลาน้ัน  ทั้งหมดนําไปยังสํานักภิกษุณีโดยทางอากาศแลว   จึงใหบรรพชา   ไม 
นานเทาไรนักหญิงเหลาน้ัน  ทั้งหมด  ก็ไดบรรลพุระอรหัต   พระศาสดาไดทรง 
พาภิกษุพันรูปไปยังพระเชตวันวิหารโดยทางอากาศ  สดับมาวา ณ ที่พระเชตวัน  
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นั้น    ทานพระมหากัปปนะเที่ยวเปลงอุทานวา   อโห    สขุ   อโห  สข   โอ  สขุ 
จริงหนอ    โอ  สุขจริงหนอ  ในสถานท่ีตาง  ๆ  มีที่พักกลางคืนเปนตน   ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงไดกราบทูลใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา       ขาแตพระองคผู 
เจริญ  พระมหากัปปยนะ เที่ยวเปลงอุทานวา โอ สุขจริงหนอ  โอ สุขจริงหนอ 
ดังน้ี   คงจะเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอัน เกิดแตพระราชสมบัติของตน 
กระมัง    พระศาสดา  รับสั่งใหเรียกพระมหากัปปนะน้ันมาแลว    ตรัสถามวา 
กัปปนะ    ทราบวา     เธอเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอันเกิดแกกามจริง 
หรือ.  พระมหากัปปนะกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงทราบวาขาพระองคเปลงอุทานปรารภถึงความสุขนั้น   หรือวาขาพระ 
องคเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอ่ืน.  ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บุตรของเรา  จะไดเปลงอุทานปรารภถึงความสุขอันเกิดแกกาม 
(หรือวา)    ความสุขอันเกิดแกราชสมบัติก็หามิได    หากแตธรรมปติ    ยอม 
บังเกิดข้ึนแกบุตรของเราผูประพฤติธรรมอยูเทาน้ัน     เธอปรารภถึงอมตมหา- 
นิพพานจึงไดเปลงอุทานอยางน้ัน   ดังน้ี  เมื่อจะทรงสืบตออนุสนธิแสดงธรรม  
จึงตรัสพระคาถาวา. 
                             ผูมีปติในธรรม  มใีจผองใสแลว   ยอม  
                   อยูเปนสุข  บัณฑิตยอมยินดีในธรรมที่พระอริยเจา 
                   ประกาศแลว  ในกาลทุกเมื่อ  ดังน้ี. 
           ตอมาวันหน่ึง    พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     พระกัปปนะไดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายหรือเปลา ?   พวกภิกษุ  
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กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระมหากัปปนะ  เปนผูมีความขวนขวาย 
นอย   ประกอบอยูดวยความสุขที่เปนไปในทิฏฐธรรม    ไมยอมใหแมกระทั่ง 
โอวาท.  พระศาสดาทรงมีรับสั่งใหเรียกพระเถระมาแลว  ตรัสถามวา กัปปนะ 
ทราบวาเธอไมยอมใหแมกระทั่งโอวาทแกพวกภิกษุอันเตวาสิก   จริงไหม ? 
พระมหากัปปนะกราบทูลวา  จริง  พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา    พราหมณ 
เธออยาไดกระทําอยางนั้นเลย  ต้ังแตวันนี้ไป   เธอจงแสดงธรรมแกพวกภิกษุ 
ที่เขามาหาแลว.      พระเถระทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาดวย 
เศียรเกลาวา  สาธุ  ดลีะ  พระเจาขา  ดังนี้แลวจึงโอวาทใหสมณะพันรูป   ดํารง  
อยูในพระอรหัต     ดวยการโอวาทเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน   ดวยเหตุนั้น    พระ- 
ศาสดา     เมื่อจะทรงสถาปนาพระสาวกของพระองคไวตามลําดับ     จึงไดทรง 
สถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศกวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระมหากัปปนะ  เปน 
ผูเลิศกวาสาวกท้ังหลายของเราผูใหโอวาทแกภิกษุแล. 
            พระเถระไดบรรลพุระอรหัตผลแลวอยางนี้    ระลึกถึงบุรพกรรมของ 
ตน  ไดเกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คนเคยไดประพฤติมา 
แลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร  นาม   ชิโน   ดังน้ี .  บทวา 
อุทิโต  อชฏากาเส   ไดแก   ผุดข้ึน   ต้ังขึ้น  ปรากฏในอากาศท้ังสิ้น   อธิบาย 
วา  คลายพระอาทิตยปรากฏกลางอากาศในฤดูสุรทกาล   ฉะน้ัน.  บทวา 
อกฺขทสฺโส  ตทา อาสึ    ความวา   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระนั้น   เราไดเปนผูมีปกติเห็นสาระ  คือ  เปนผูมีปกติเห็นประโยชน 
(เปนผูพิพากษาชี้ขาด)  ไดปรากฏเปนอาจารย.  
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           บทวา  สาวกสสฺ    กตาวิโน     เชื่อมความวา    ไดฟงพระดํารัสของ   
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ซึง่กําลังทรงประกาศคุณของพระสาวกผูกลาว 
สอนภิกษุ คือ ทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศ ไดแกทรงประกอบไวในหนาท่ี 
ที่เปนไปติดตอกัน    ทรงยังใจของเราใหราเริงยินดี.  
          บทวา หสสมภาโค  ไดแก   มีสวนเสมอกับหงส.   บทวา  หสทุนฺทุ- 
ภินิสฺสโน  เชือ่มความวา  มีพระสุรเสียงดุจหงส คือ  มีพระดํารัสคลายกับเสียง  
มโหระทึกและกลองเภรี   ไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงดูมหา- 
อํามาตยผูนี้เถิด.    บทวา   สมุคฺคตตนูรุห   ความวา   มีขนลุกข้ึนชูชันดวยดี 
หรือวามีใจฟูข้ึน  (ดวยปติ).  บทวา   ชมีูตวณฺณ  ความวา    มีวรรณะเสมอ 
ดวยแกวมุกดา คือ มีรัศมีแผซานออกจากสรีระงดงาม.  บทวา  ปณส แปลวา 
มีพระอังสาบริบูรณ.  บทวา ปสนฺนนยนานน  ความวา  มีนัยนตาและใบหนา 
ผองใส. 
           บทวา   กตาวิโน   เชื่อมความวา  มหาอํามาตยนี้นั้น  ปรารถนาตําแหนง 
ของภิกษุผูบําเพ็ญกุศลมาแลว       ดํารงอยูในตําแหนงอันเลิศเพราะเขามีความ 
พลอยยินดี  คือมีใจราเริง   บทวา  สตโส อนุสาสิยา  ความวา   พร่ําสอนดวย 
อํานาจถอยคําอันเปนธรรมสม่ําเสมอเปนเหตุ.  บทวา พาราณสิยมาสนฺเน ได 
แกในหมูบานชางหูกใกลพระนครพาราณสี.  บทวา ชาโต  เกนิยชาติย  ความ 
วา  เกิดในตระกูลชางทอผา  คือ ในตระกูลชางหูก.  คําท่ีเหลือ    มีเน้ือความ 
พอที่จะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล. 
                        จบอรรถกถามหากัปปนเถราปทาน  
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       ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่  ๔  (๔๓๕) 
 
    วาดวยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ 
 
                               [๑๒๔]  พระพิชติมารพระนามวาปทุมุต- 
        ตระ   ทรงรูแจงโลกท้ังหมดท่ีเปนมุนี  มีพระจักษ ุ
        ไดเสด็จอุบัติขึ้นในกปัท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ 
                              พระองคทรงตรัสสอน  ทําสัตวใหรูชัด 
        ยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร  ทรงฉลาดใน  
        เทศนา  เปนผูเบิกบาน  ทรงยังประชุมชนเปน 
        อันมากใหขามพนไปได 
                              พระองคเปนผูพระอนุเคราะห  ทรงประกอบ 
        ดวยพระกรุณา  ทรงแสวงหาประโยชนแกสรรพ- 
        สัตว  ยงัเดียรถียที่มาเฝาทุกคนใหดํารงอยูใน 
        เบญจศีล 
                              เมื่อเปนเชนนี้  พระศาสนาจึงหมดความ 
        อากูล  วางจากพวกเดียรถีย  และวิจิตรดวยพระ- 
        อรหันตผูคงท่ี  มีความชํานิชํานาญ 
                              พระมหามุนีพระองคนั้นสูง  ๕๘  ศอก  ม ี
        พระฉววีรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา  มีพระ- 
        ลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ    
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                             ครั้งน้ันอายุขัยของสัตวแสนป  พระชิน- 
        สีหพระองคนั้น  ดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ 
        เทาน้ัน   ทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพน 
        วัฏสงสารไปได 
                            ครั้งน้ัน  เราเปนบุตรเศรษฐี  มียศใหญ  
        ในพระนครหังสวดี  เขาไปเฝาพระองคผูสองโลก 
        ใหสวางไปทั่ว  แลวไดสดับพระธรรมเทศนา 
                            เราไดฟงพระดํารัสของพระศาสดาผูตรัส 
        สรรเสรญิสาวกของพระองค  ผูแตงต้ังเสนาสนะ 
        ใหภิกษทุั้งหลาย  ก็ชอบใจ 
                            จึงทําอธิการแดพระองคผูทรงแสวงหา 
        คุณอันใหญพรอมทัง้พระสงฆแลว  หมอบลง 
        แทบพระบาทดวยเศียรเกลา  แลวปรารถนา 
        ฐานันดรน้ัน 
                            แทจริง ในครั้งน้ัน  พระมหาวีรเจาพระ- 
        องคนั้น  ไดทรงพยากรณกรรมของเราไววา 
                            เศรษฐบีุตรน้ี  ไดนมินตพระโลกนายก 
        พรอมดวยพระสงฆใหฉันตลอด  ๗  วัน  เขาจกัม ี
        อินทรียดังใบบัว  มีจะงอยบาเหมอืนของราชสีห 
        มีผิวพรรณดุจทองคํา  หมอบอยูแทบเทาของเรา 
        ปรารถนาตําแหนงอันสูงสุด  
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                               ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้พระศาสดามีพระ- 
        นามวา  โคดม  ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกาก- 
        ราช  จกัเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
                              เศรษฐีบุตรน้ีจักไดเปนสาวกของพระ-  
        พุทธเจาพระองคนั้น  ปรากฏโดยชื่อวา  ทัพพะ  เปน 
        ภิกษุผูเลิศฝายจัดแจงเสนาสนะตามท่ีปรารถนา 
        ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลว  และดวยการต้ัง 
        เจตนจํานงไว   เราละรางมนุษยแลว  ไดไปสวรรค 
        ชั้นดาวดึงส 
                              เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก  ๓๐๐ 
        ครั้ง  และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕๐๐  ครั้ง เปน 
        พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได 
        เพราะกรรมนั้นนําไป  เราจึงมีความสุขในทีทุ่ก 
        สถาน 
                              ในกัปท่ี  ๙๑  แตภทัรกัปน้ี  พระนายก 
        พระนามวาวิปสสี  ผูมีพระเนตรงาม  ทรงเห็น 
        แจงธรรมท้ังปวงไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว  เราเปนผูมี 
        จิตขัดเคือง  ไดพูดตูสาวกของพระพุทธเจาผูคงท่ี 
        พระองคนั้น  ผูสิ้นอาสวะท้ังปวงแลว  ทั้ง ๆ  ที่รู 
        อยูวาทานเปนผูบริสุทธิ์  
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                              และเราจับสลากแลว  ถวายขาวสุกท่ี 
        หุงดวยน้ํานม  แกพระเถระท้ังหลาย  ผูแสวงหา 
        คุณใหญ  ผูเปนสาวกของพระผูแกลวกลากวา 
        นรชนพระองคนั้นแหละ  
                             ในภัทรกัปน้ี  พระพทุธเจาผูเปนพงศพันธ 
        ของพรหม  มีพระยศใหญ  ประเสริฐกวานัก- 
        ปราชญ พระนามวา  กัสสปะ  ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว 
        พระองคทรงยังศาสนธรรมใหรุงโรจน  ขมขี ่
        เดียรถียผูหลอกลวงเสีย  ทรงแนะนําเวไนยสัตว 
        แลว  เสด็จปรินิพพานพรอมท้ังพระสาวก 
                             ครั้นเมือ่พระโลกนาถเจาพรอมทั้งพระ- 
        สาวกปรินิพพานแลว  ครั้นเมือ่ศาลธรรม  กําลัง 
        จะสิ้นสญูอันตรธาน   ทวยเทพและมนุษยพากัน 
        สลดใจ  สยายผม  มหีนาเศรา  คร่ําครวญวา 
                             ดวงตาคือธรรมจักดับแลว  เราจักไมได 
        เห็นทานท่ีมีวัตรดีงามทั้งหลาย  เราจักไมไดฟง 
        พระสัทธรรม  นาสังเวช  เราเปนคนมีบุญนอย 
                             ครั้งน้ัน  พ้ืนปฐพีทั้งหมดน้ี  ทัง้ใหญทั้ง 
        หนาไดไหวสะเทือน  สาครสมุทรได  แมน้ํา 
        รองอยางนาสงสาร  
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                            อมนุษยตีกลองดังท่ัวท้ังส่ีทิศ   อสนีบาต 
                อันนากลัวตกลงไปรอบ ๆ อุกกาบาตตกจากทองฟา 
                ดาวหางปรากฏ  เกลียวแหงเปลวไฟมีควันพวยพุง 
                หมูมฤครองครวญครางอยางนาสงสาร 
                            ครั้งน้ัน  เราทั้งหลายเปนภิกษุรวม  ๗  รูป 
                ดวยกัน  ไดเห็นความอุบาทวอันรายแรง  แสดง 
                เหตุวาพระศาสนาจะส้ินสูญ  จึงเกิดความสังเวช 
                คิดกันวา  
                            เวนพระศาสนาเสีย  ไมควรท่ีเราจะมี 
                ชีวิตอยู  เราทั้งหลายจึงจะเขาไปสูปาใหญแลว 
                บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีหเจา 
                            ครั้งน้ัน  เราทั้งหลายไดพบภูเขาหินใน 
                ปาสูงลิ่ว  เราไตข้ึนทางพะอง        แลวผลักพะอง 
                ใหตกลงเสีย 
                            ครั้งน้ัน  พระเถระไดตักเตือนเราวาการ 
                อุบัติแหงพระพุทธเจาหาไดยาก  อีกประการหน่ึง 
                ความเชื่อท่ีบุคคลไดไว  ก็หาไดยาก  และพระ- 
                ศาสนายังเหลืออีกเล็กนอย 
                            ผูที่ปลอยเวลาใหผานไปเสีย  จะตองตก 
                ลงไปในสาคร  คือความทุกขอันไมมีที่สิ้นสุด    
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         เพราะฉะน้ัน  พวกเราควรกระทําความเพียร  ตลอด 
        เวลาท่ีพระศาสนายังดํารงอยูเถิด  ดังน้ี 
                             ครั้งน้ัน      พระเถระนั้นเปนพระอรหันต  
        พระอนเุถระไดเปนอนาคามี  พวกเราที่เหลือ 
        จากนี้  เปนผูมีศีลบรสิุทธ์ิประกอบความเพียร  จึง 
        ไดไปยังเทวโลก  
                             องคที่ขามสงสารไปไดปรินิพพานแลว 
        อีกองคหน่ึงเกิดในชั้นสุทธาวาส,  เราท้ังหลาย คือ 
        ตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ   ๑   พระสภิยะ  ๑  พระ- 
        พาหิยะ  ๑  พระกุมารกัสสปะ ๑    เกิดในที่นั้น   ๆ  
        อันพระโคดมบรมศาสดา  ทรงอนุเคราะห     จึง 
        หลุดพนไปจากเครื่องจองจํา  คือ  สังสารวัฏได 
                             เราเกิดในพวกมัลลกษัตริยในพระนคร 
        กุสินารา  เมื่อเรายังอยูในครรภนั่นแล    มารดาได 
        ถึงแกกรรม  เขาชวยกันยกสรีระขึ้นสูเชิงตะกอน 
                             ลําดับน้ัน    เราตกลงมา   ตกลงไปในกอง 
        ไม  ฉะนั้นจึงปรากฏนามวา  ทพัพะ  ดวยผลแหง 
        การประพฤติพรหมจรรย  เรามีอายุได  ๗  ขวบ 
        กห็ลุดพนจากกิเลส  ดวยผลท่ีถวายขาวสุก 
        ผสมนํ้านม  เราจึงเปนผูประกอบดวยองค  ๕  ดวย 
        บาปเพระกลาวตูพระขีณาสพ  เราจึงถูกคนโจท 
        มากมาย  
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                            บัดนี้เราลวงบุญและบาปไดทั้งสองอยาง 
แลว  ไดบรรลุบรมสันติ  เปนผูไมมีอาสวะอยู 
                            เราแตงต้ังเสนาสนะใหทานผูมีวัตรอันดี 
        งามทั้งหลายยินดี  พระพิชิตมารทรงพอพระทัยใน 
        คุณขอน้ันจึงไดทรงตั้งเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
                            เราเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังนี้. 
        ทราบวา  ทานพระทัพพมัลลปุตตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะน้ีแล  
                          จบทัพพมัลลปุตตเถราปทาน 
 
               ๕๓๔.  อรรถกถาทัพพมัลลปุตตเถราปทาน 
 
        พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๔   ดังตอไปนี้  :- 
        อปทานของทานพระทัพพมัลลปุตตเถระ  อันมีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร 
นาม  ชิโน  ดงัน้ี. 
        แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากใน 
ภพนั้น  ๆ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    ปทุมตุตระ    ทานได 
เกิดเปนบุตรเศรษฐี   ไดเปนผูสมบูรณดวยสมบัติ     เขาเลื่อมใสในพระศาสดา  
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กําลังฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาอยูไดมองเห็นภิกษุรูปหน่ึง    ผูซึ่ง 
พระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาภิกษุผูจัดแจงเสนาสนะแลว 
มีใจเลื่อมใส    นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    ไดถวายมหาทาน 
ตลอด ๗ วัน  พอลวงได ๗ วัน ไดหมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว     ปรารถนาตําแหนงน้ัน      แมพระผูมีพระภาคเจา    ทรงทราบถึงความ 
สําเร็จของเขาจึงไดตรัสพยากรณแลว.  
           เขาไดบําเพ็ญกุศลกรรมจนตลอดชีวิตแลวจุติจากอัตภาพนั้น  ไดเสวย 
ทิพยสมบัติในหมูเทวดาชั้นดุสิตเปนตน   แลวจุติจากอัตภาพน้ัน    ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี   เขาไดบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง  เพราะ 
ไดคบหากับอสัปบุรุษ    แมรูวาภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
เปนพระอรหันตก็ยังไดพูดกลาวตูดวยคําไมจริง.    เขาไดถวายสลากภัตรน้ํานม 
แดพระสาวกท้ังหลาย  ของพระพุทธเจาพระองคนั้นนั่นแล.   เขาไดทําบุญจน 
ตลอดอายุแลว  ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ไดเสวยสมบัติในโลกท้ัง  
๒  แลว  ในกาลแหงพระกัสสปทศพล  เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล  ในกาล 
ที่สุดบวชแลวในพระศาสนา  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว     ความ 
โกลาหลอลหมานก็ไดเกิดข้ึนในสกลโลก  ภิกษุ ๗ รูป    เปนบรรพชิตในรูป 
ยังภูเขาลูกหนึ่งในทามกลางปา    ในปจจันตชนบทแลว     ผลกัพะองใหตกลง 
ดวยคิดวา ความหวังในชีวิต   จงตกลงไป  ความสิ้นอาลัย   จงจมลงไปเสียเถิด 
หัวหนาพระเถระผูใหโอวาทแกภิกษุเหลาน้ัน    ภายใน ๗ วัน     ก็ไดเปนพระ- 
อรหันต. พระเถระที่รองลงมาจากพระเถระนั้น  ไดเปนพระอนาคามี. พระเถระ  
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อีก  ๕  รูปนอกนี้      เปนผูมีศีลบริสุทธิ์       จุติจากอัตภาพน้ันแลวไปบังเกิดใน 
เทวโลก.  ไดเสวยทิพยสุขในเทวโลกน้ันตลอดพุทธันดรหน่ึง.  ในพุทธุปบาท 
กาลน้ี  ภิกษุ ๔  รูปเหลาน้ันคือ ปุกกุสาติ  ๑  สภิยะ ๑  พาหิยะ ๑ กุมารกัสสปะ ๑ 
ไดบังเกิดแลวในที่นั้น    สวนพระเถระนี้ไดบังเกิดในอนุปยนครในมัลลรัฐ. 
มารดาไดกระทํากาละเสีย  ในระหวางที่ทารกนั้นยังมิทันไดออกจากทองมารดา 
แล.   ลําดับนั้น  บุคคลหนึ่ง  จึงใหชวยกันยกรางของนางข้ึนวางบนจิตกาธาน 
เพ่ือทําการฌาปนกิจ     แลวไดชวยกนัรับประคับประคองกุมารซ่ึงตกลงมาใน 
ระหวางกองไมไว.  ดังนี้  พระเถระนี้  จึงไดปรากฏช่ือวา  ทัพพมัลลบุตร เพราะ 
ตกลงมาท่ีกองไม.     ในกาลตอมา     ดวยอํานาจบุญสมภารที่ทําไวในปางกอน 
ทานจึงไดบวชแลวประกอบความเพียรเจริญกัมมฏัฐาน    ไมนานเทาไรนัก ก็ได 
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔.  
           ลําดับนั้น    พระศาสดา    จึงทรงมอบหมายทานไวในตําแหนงจัด 
เสนาสนะ     และในตําแหนงจัดแจงเรื่องภัตรแกภิกษุทั้งหลาย     เพราะวาทาน 
วางตนเปนกลาง  และเพราะทานมีอานุภาพสมบูรณ  และพระภิกษุสงฆทั้งหมด 
ก็พรอมกันยกยองทาน    อันวาเรื่องนั้นไดมาแลวในวินัยขันธกะน้ันแล.    ใน 
กาลตอมาพระเถระไดเจาะจงสลากภัตรของทานผูใหสลากอันประเสริฐคนหน่ึง 
แกพวกภิกษุเมตติยภูมชกะ.  พวกภิกษุเหลาน้ัน   ราเริงดีใจ  พูดกันวาพรุงน้ี 
พวกเราจักบริโภคภัตรที่เจือดวยถั่วเขียวเนยใสและนํ้าผ้ึงของเรา    ดังน้ีแลวจึง 
ไดมีความอุตสาหะ.    ฝายอุบาสกน้ัน    ทราบวาถึงวาระของภิกษุเหลาน้ันจึงสั่ง 
นางทาสีวา  แนะแม  พรุงน้ีภิกษุเหลาใดจักมาถึงในท่ีนี้เจาจงอังคาสภิกษุเหลาน้ัน  
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ดวยขาวปลายเกรียน     มนี้ําผักดองเปนที่  ๒      แมทาสีนั้นก็ไดนิมนตให 
ภิกษุเหลาน้ันผูมาถึงแลวใหนั่ง  ณ  ทีมุ่มซุมประตู   นิมนตทานบริโภคแลวอยาง 
ที่นายส่ังน่ันแล.    ภิกษุเหลาน้ัน     ไมพอใจ   เดือดดาลอยูดวยความโกรธ  ผูก 
อาฆาตในพระเถระพูดติเตียนวา    พระเถระรูปนั้นแหละ  ทําใชใหทายกผูให 
ภัตอันอรอย  สั่งใหใหภัตรอันไมอรอยแกพวกเรา  จึงมีความทุกข   เศราใจ 
นั่งแลว.  ลําดับนั้น    นางภิกษุณีชื่อวาเมตติยาจึงถามภิกษุเหลานั้นวา    ขาแต  
ทานผูเจริญ  ทานมีความทุกขใจเรื่องอะไร ? ภิกษุเหลาน้ันพูดวา   นองหญิง !  
เรื่องอะไรพวกเราจึงมาถูกพระทัพพมัลลบุตรเบียดเบียน   คอยเพงโทษ.  นาง 
ภิกษุณีจึงถามวา ขาแตทานผูเจริญ  มเีรื่องอะไรท่ีดิฉันพอสามารถจะชวยทําได 
ไหม ?   ภิกษุเหลาน้ันพูดวา  เธอจงยกโทษของพระทัพพมัลลบุตรนั้นข้ึนเถิด. 
นางภิกษุณีนั้น จึงไดกระทําการกลาวตูยกโทษแกพระเถระในเรื่องนั้น  ๆ.   ภิกษุ 
ทั้งหลายไดสดับเรื่องนั้นแลว     จึงกราบทูลใหพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบ 
ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจา       จึงรับสั่งเรียกหาพระทัพพมัลลบุตรแลว 
ตรัสถามวา  ทัพพะ  ไดยินวาเธอไดกระทําประการอันแปลกแกนางเมตติยา 
ภิกษุณี   จริงไหม ?  พระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวาขาพระองคเปนอยางไร.  พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา  ทัพพะ  พวกทัพพมัลลบุตรทั้งหลาย    ยอมไมอธิบายอยางน้ันแล 
เธอจงบอกมาวา  เปนผูกระทําหรือวาไมไดเปนผูกระทํา.   พระทัพพมัลลบุตร 
กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไมไดเปนผูกระทําพระเจาขา. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  พวกเธอจงประกอบภิกษุเหลาน้ันใหเมตติยาภิกษุณี  
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พินาศเสีย   ภิกษุทั้งหลายมีพระอุบาลีเถระเปนประธาน    จึงสั่งใหนางภิกษุณี 
นั้นสึกเสียแลว  ซกัถามพวกภิกษุเมตติยภูมชกะ  เมื่อพวกภิกษุเหลาน้ัน   กราบ 
เรียนวา  พวกเราไดใชนางภิกษุณีนั้นเอง   ดังน้ีแลวจึงไดพากันกราบทูลเรื่อง 
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ.  พระผูมีพระภาคเจา    จึงทรงบัญญัติ 
อาบัติสังฆาทิเสสในเพราะกลาวตูเรื่องอันไมมีมูลแกพวกภิกษุเมตติยภูมชกะ. 
           ก็โดยสมัยนั้นแล   พระทัพพเถระเมื่อจะจัดแจงเสนาสนะสําหรับพวก 
ภิกษุ   คือเมื่อจะสงพวกภิกษุผูที่เสมอกันไปในพระมหาวิหาร ๑๘ แหง    รอบ 
พระเวฬุวันมหาวิหาร  ในสวนแหงราตรีในเวลามืด   ใชนิ้วทําแสงประทีป 
ใหลุกโพลงแลว      สงพวกภิกษุผูไมมีฤทธิ์ไปดวยแสงสวางนั้นนั่นแล     เม่ือ 
หนาที่จัดแจงเสนาสนะและหนาที่จัดแจงเรื่องภัตรของพระเถระเกิดปรากฎแลว 
อยางนั้น     พระศาสดาเม่ือจะทรงแตงต้ังพระทัพพเถระไวในฐานันดร     ใน 
ทามกลางหมูพระอริยเจาจึงทรงแตงต้ังไวในตําแหนงท่ีเลิศวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   พระทัพพมัลลบุตร   เปนผูเลิศแหงหมูภิกษุสาวกของเรา   ผูจัดแจง 
เสนาสนะแล. 
           พระเถระ   ระลึกถึงบุรพกรรมของตน  เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตน 
วา  ปทุมุตฺตโร  นาม   ชิโน  ดังน้ี   ถอยคําน้ันทั้งหมดมีเน้ือความดังท่ีขาพเจา 
ไดกลาวไวแลวในหนหลงัน่ันแล.   เธอมีความวาในกัปที่ ๙๑ แตนี้ไป    พระ 
ผูนําของชาวโลกพระนามวา วิปสสีทรงไดอุบัติข้ึนแลวในโลกแล.   บทวา  
ทุฏจิตฺโต  ความวาผูมีจิตอันโทษประทุษรายแลว  คือ  ผูมีจิตไมผองใสเพราะ 
สมาคมกับคนไมดี.  บทวา  อุปวทึ   สาวก  ตสฺส   ความวา  เราไดใหรายพระ 
สาวกท่ีเปนพระขีณาสพ     ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   คือ  เราไดยก  
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เอาถอยคําท่ีไมเปนจริงกลาวทับถม    ไดแกเราไดกระทําการกลาวตูดวยเรื่องที่ 
ไมเปนจริง.  บทวา  ทุนฺทุภิโย    ความวา    เภรีทานเรียกวาทุนทุภิ    กลอง 
มะโหระทึกเพราะเปลงเสียงวา ทุง  ทุง  ดังนี้.  บทวา นาทยึสุ  แปลวา  เปลง 
เสียงดัง.  บทวา   สมนฺตโต  อสนิโย  เชื่อมความวา    ประกอบลงแลวในหิน 
คือใหพินาศไปโดยทิศาภาคทั้งหมด    รวมความวา    สายฟาอาชญาของเทวดา 
อัน นํามาซึ่งความหวาดกลัวไดผาแลว.  บทวา  อุกกฺา  ปตึสุ  นภสา   ความวา 
กอกองไฟไดตกลงแลว   จากอากาศ.   บทวา  ธมุเกตุ  จ  ทิสฺสติ   ความวา  และ 
กองไฟอันประกอบดวยกลุมควัน  ยอมปรากฏชดัเจน.  คําท่ีเหลือ   มีเนื้อความ 
พอที่จะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล. 
                          จบอรรถาทัพพมัลลปุตตเถราปทาน  
                                                    
                           กุมารกัสสปเถราปทานท่ี ๕  (๕๓๕) 
 
                        วาดวยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ 
 
                 [๑๒๕]   ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  พระ- 
        ผูมีพระภาคเจาผูนายก  ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก 
        ทั้งปวง  เปนนักปราชญ  มีพระนามวาปทุมุตตระ 
        ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว 
                ครัง้น้ัน  เราเปนพราหมณมีชื่อเสียง 
        โดงดัง  รูจบไตรเพท เที่ยวไปในท่ีพักสําราญ 
        กลางวัน  ไดพบพระผูมีพระภาคเจา  ผูนายกของ 
        โลก  กําลังทรงประกาศสัจจะ  ๔  ทรงยัง 
        มนุษยพรอมดวยทวยเทพใหตรัสรู  กําลังทรง  
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         สรรเสริญพระสาวกของพระองค  ผูกลาวธรรม 
        กถาวิจติรอยูในหมูมหาชน 
                            ครั้งน้ัน  เราชอบใจ  จึงไดนิมนตพระ- 
        ตถาคตแลวประดับประดามณฑปใหสวางไสวดวย 
        รัตนะนานาชนิด  ดวยผาอันยอมดวยสีตาง ๆ  
        นมินตพระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆใหเสวยและ 
        ฉันในมณฑปน้ัน  เรานิมนตพระพุทธเจาพรอม 
        ดวยพระสาวกใหเสวยและฉันโภชนะมีรสอันเลิศ 
        ตาง ๆ ถึง  ๗  วัน   
                            แลวเอาดอกไมที่สวยงามตาง ๆ ชนิด 
        เปนที่อาศัยอยูแหงกรุณา  ไดตรัสวา  จงดูพราหมณ 
        นี ้ ผูมีปากและตาเหมือนดอกปทุมมากดวยความ 
        ปรีดาปราโมทย  มีกายและใจฟูขึน้เพราะโสมนัส 
        นําความราเริงมา  จกัษุเบิกกวาง มีความปรารถนา 
        ในศาสนาของเรา  หมอบลงแทบบาทมูลาของเรา 
        มีความประพฤติมั่น  มีใจโสมนัส  เขาปรารถนา 
        ฐานันดรน้ัน  คือ การกลาวธรรมกถาอันวิจิตร 
                            ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  พระศาสดามีพระ- 
        นามวาโคดม  ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช 
        จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  
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                             ผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา 
        พระองคนั้น   จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต  จัก 
        มีนามวากุมารกัสสปะเปนสาวกของพระศาสดา 
                            เพราะอํานาจดอกไมและผาอันวิจิตรกับ 
        รัตนะ  เขาจักถึงความเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
        ผูกลาวธรรมกถาอนัวิจิตร  
                            เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลว  และเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนษุยแลว  ไดไป 
        สวรรคดาวดึงส 
                            เราทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ 
        เหมือนตัวละครหมนุเวียนอยูกลางเวทีเตนรํา 
        ฉะนั้น  เราเปนบุตรของเนื้อชื่อสาขะหย่ังลงใน 
        ครรภแหงแมเน้ือ 
                            ครั้งน้ัน  เมื่อเราอยูในทองมารดาของ 
        เรา  ถึงเวรท่ีจะตองถูกฆา  มารดาของเราถูกเน้ือ 
        สาขะทอดท้ิง  จึงยึดเอาเนื้อนิโครธเปนที่พ่ึง 
                            มารดาของเราอันพญาเน้ือนิโครธ  ชวย 
        ใหพนจากความตาย  สละเน้ือสาขะแลว  ตัก 
        เตือนเราผูเปนบุตรของตัวในครั้งน้ันอยางน้ีวา 
                            ควรคบหาแตเน้ือโครธเทาน้ัน  ไมควร 
        เขาไปคบหาเนื้อสาขะ  ตายในสํานักเน้ือนิโครธ 
        ประเสรฐิกวา  มีชีวิตอยูในสํานักเน้ือสาขะจะประ- 
        เสริฐอะไร.   
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                             เรา  มารดาของเรา  และเนื้อนอกจากนี้ 
        อันเน้ือนิโครธ  ผูเปนเปนนายฝูงน้ันพร่ําสอน  อาศัย 
        โอวาทของเนื้อนิโครธน้ัน  จึงไดไปยังท่ีอยูอาศัยคือ  ส 
        คือ   สวรรคชั้นดาวดึงสอันรื่นรมย       ประหนึ่งวาไป 
        ยังเรือนของตัวท่ีทิ้งจากไป  ฉะนัน้. 
                            เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจา  
        กําลังถึงความส้ินสูญอันตรธาน เราไดขึ้นภูเขาอัน 
        ลวนดวยหิน    บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระ- 
        พิชิตมาร 
                            กบ็ัดน้ี    เราเกิดในสกุลเศรษฐีในพระ-          
        นครราชคฤห   มารดาของเรามีครรภ  ออกบวช 
        เปนภิกษุณี  พวกภิกษุณี   รูวามารดาของเรามคีรรภ   
        จึงนําไปหาพระเทวทัต     พระเทวทัตนั้น   กลาววา  
        จงนาสนะภิกษุณีผูลามกนี้เสีย 
                            ถึงในบดัน้ีมารดาบังเกิดเกลาของเรา   เปน 
        ผูอันพระพิชิตมารจอมมุนีทรงอนุเคราะหไว   จึง 
        ไดถึงความสุขในสํานักของภิกษณุี 
                            พระเจาแผนดินพระนามวาโกศล      ได 
        ทรงทราบเรื่องน้ันจึงทรงเลี้ยงดูเราไวดวยเครื่อง 
        บริหารแหงกุมาร   และตัวเรามีชื่อวากัสสปะ    เพราะ 
        อาศัยทานพระมหากัสสปเถระ     เราจึงถูกเรียกวา 
        กมุารกัสสปะ  
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                             เพราะไดสดับพระธรรมเทศนา  ที่พระพุทธเจา   ที่พระ- 
        พุทธเจาทรงแสดงวา  กายเชนเดียวกับจอมปลวก 
                            จิตของเราจึงพนอาสวะทั้งปวง  เราไดรับ 
        ตําแหนงเอตทัคคะ  ก็เพราะทรมานพระเจาปายาสิ 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
        ทราบวา   ทานพระกุมารกัสสปะไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.   
                        จบกุมารกัสสปเถราปทาน 
                                จบภาณวารท่ี  ๒๔  
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    ๕๓๕.    อรรถกถากุมารกัสสปเถราปทาน   
 
        พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
        อปทานของทานพระกุมารกัสสปเถระ   อันมีคําเริ่มตนวา   อิโต 
สตสหสฺสมหฺิ  ดังนี้.  
        ไดทราบวา  พระเถระรูปนี้   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา  ปทุมุตตระ  ทานไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ  บรรลุนิติภาวะแลว    วัน 
หน่ึง  ขณะที่กําลังฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา  ไดเห็นภิกษุรูปหน่ึง  ซึง่ 
พระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงท่ีเสิศกวาภิกษุผูกลาวธรรมถถาอัน 
วิจิตร  แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงน้ันบาง   จึงต้ังปณิธานไว    กระทําบุญ 
ทั้งหลาย อันเหมาะแกตําแหนงนั้น  ดํารงชีวิตอยูจนตลอดอายุ   จุติจากอัตภาพ 
นั้น ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ไดเสวยสมบัติในโลกท้ัง ๒  แลว 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ    เขาไดบังเกิดในเรือนอัน มี 
สกุล     บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว     บําเพ็ญ 
สมณธรรม    ทองเท่ียวไปเฉพาะในสุคติทั้งหลายอยางเดียว    ไดเสวยทิพยสุข 
และมนุษยสุขแลวในพุทธุปบาทกาลน้ีเขาไดบังเกิดในทองของลูกสาวเศรษฐี 
คนหน่ึง  ในกรุงราชคฤห.  ทราบวา  ลกูสาวเศรษฐีนั้น      ในเวลาท่ีเปนเด็ก 
หญิงน้ันแล  มีความประสงคจะบวช  จึงขออนุญาตมารดาบิดา   เมื่อไมไดรับ 
อนุญาตใหบวชจึงไปยังตระกูลสามี  ไดมีครรภ   แตไมรูวามีครรภนั้น    จึงคิด  
แลววา   เราจักทําใหสามียินดี  (ทําใหถกูใจสามี)  แลวจึงจักขออนุญาตบวช. 
เมื่อนางจะทําใหถูกใจสามี   จึงชี้ถึงโทษของสรีระโดยนัยเปนตนวา  
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                             ถาวาในภายในของรางกายน้ี  จะพึงกลับ 
                ออกมาในภายนอกไซร    บุคคลก็จะตองถือทอนไม 
                คอยไลหมูกาและหมูสุนขัแนนอน  ดังนี.้ 
จึงทําสามีผูประเสริฐนั้น ใหยินดีแลว  
          หญิงน้ัน     ไดรับอนุญาตจากสามีแลว     ไมรูวามีครรภจึงไดบวชใน 
หมูนางภิกษุณีฝายของพระเทวทัต.         พวกนางภิกษุณีไดเห็นวานางมีครรภ 
จึงไปถามพระเทวทัต.   พระเทวทัตน้ันตัดสินวา   นางภิกษุณีนี้ไมเปนสมณะ. 
นางภิกษุณีนั้นจึงคิดวา      เรามิไดบวชอุทิศพระเทวทัต.      แตเราบวชอุทิศ 
พระผูมีพระภาคเจาดังน้ี     จึงไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว   ทูลถามพระ- 
ทศพล. พระศาสดา  ทรงมอบหมายใหพระอุบาลีเถระรับหนาที่ไป    พระเถระ 
สั่งใหเรียกตระกูลชาวพระนครสาวัตถี   และนางวิสาขาอุบาสิกามาแลว   เม่ือจะ 
วินิจฉัยเรื่องน้ันพรอมกับบริษัทผูมีความขัดแยง  จึงกลาววา    นางไดมีครรภ 
กอนบวช  ครรภไมมีอันตรายบวชแลว.   พระศาสดาไดทรงสดับเรื่องนั้นแลว 
ตรัสวา    อุบาลีวินิจฉัยอธิกรณถูกตองดีแลว   จึงทรงประทานสาธุการแกพระ- 
เถระ. 
           นางภิกษุณีรูปนี้     ไดตลอดบุตรรูปรางงดงามดุจทองคํา.     พระเจา 
ปเสนทิโกศล   ทรงพระดําริวา   การเลี้ยงดูทารก  จะเปนความกังวลใจแกพวก 
นางภิกษุณี  จึงทรงรับสั่งใหแกพวกญาติแลว   รับสั่งใหเลี้ยงดู.   พวกญาติได 
ต้ังชื่อทารกน้ันวา    กัสสปะ.  ในกาลตอมามารดาประดับตกแตงแลว    นาํไป 
เฝาพระศาสดาแลวทูลขอบรรพชาแลว.      ก็เพราะทานบวชในเวลาที่เปนเด็ก 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      พวกเธอจงเรียกกัสสปะมา    พวกเธอจงให 
ผลไมหรือวาของท่ีควรเค้ียวน้ีแกกัสสปะ  พวกภิกษุจึงทูลถามวา  กัสสปะไหน.  
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ตอมาในเวลาเจริญวัยแลว   จึงปรากฏชื่อวา     กมุารกัสสปะ   เพราะต้ังชื่อเสีย   
ใหมวากุมารกัสสปะ  และเพราะเปนบุตรที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง. 
            จําเดิมแตบวชแลว    ทานก็บําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐาน    และศึกษา 
เลาเรียนพระพุทธวจนะ.  ลําดับนั้น   ทาวมหาพรหมผูเปนพระอนาคามีเกิด 
ในชั้นสุทธาวาส  ไดบําเพ็ญสมณธรรมบนยอดภูเขารวมกับทานคิดวา  เราจัก 
ชี้ทางวิปสสนาแลว   กระทําอุบายเพื่อบรรลุมรรคผลได    ดังน้ีแลว    จึงแตง  
ปญหาข้ึน ๑๕  ขอแลว   บอกแกพระเถระผูอยูในปาอัมธวันวา   ทานควรถาม 
ปญหาเหลานั้น  กะพระศาสดา.    ทนีั้นทานจึงทูลถามปญหาเหลาน้ันกะพระผูมี 
พระภาคเจา.   แมพระผูมีพระภาคเจา   ก็ไดทรงวิสัชนาแกเธอแลว.  พระเถระ 
เลาเรียนปญหาเหลาน้ัน   โดยทํานองที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวท้ังหมด  ยัง 
 วิปสสนาใหถือเอาซ่ึงหองแลว   ไดบรรลุพระอรหัต. 
           พระกมุารกัสสปะนั้น    พอไดบรรลุพระอรหัตแลว     ระลึกถึงบุรพ- 
กรรมของตน  ไดเกิดความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คุนเคยได 
ประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  อิโต  สตสหสฺสมหิ  ดังน้ี  
คําใดในคาถานั้น   มีเนื้อความซํ้ากับที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง คําน้ัน 
ทั้งหมด     ขาพเจาจักไมพรรณนา      ขาพเจาจักพรรณนาเฉพาะบทท่ียาก ๆ 
เทาน้ัน. 
             บทวา   อาปนฺนสตฺตา  เม   มาตา  ความวา   มารดาของเรามีครรภแก 
เปนหญิงมีครรภ  ไดแกมคีรรภแกใกลเวลาคลอด.  บทวา  วมฺมกิสทิส   กาย 
ความวา  ข้ึนชื่อวา   สรีระเปนเชนกับจอมปลวก  พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรง 
แสดงคือทรงประกาศไววารางกายน้ีมีชองอยูชอง   ซึ่งไหลไปอยูเปนนิตย 
เปรียบเหมือนจอมปลวกมีชองเล็กชองใหญขางโนนขางน้ี     เปนที่อยูอาศัยของ 
สัตวทั้งหลาย  เชน  มอดและตัวปลวกเปนตน     ฉันนั้นเหมือนกัน    อธิบายวา  
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ครั้นไดสดับพระดํารัสนั้นแลว  จิตของเราไมยึดถืออาสวะทั้งหลาย  พนแลวจาก 
กิเลสไดโดยพิเศษ คือ ดํารงอยูแลวในพระอรหัตผล.   ในกาลตอมา   พระ- 
ศาสดาไดทรงทราบจากภิกษุทั้งหลายในท่ีนั้น   ๆ วา    พระเถระนั้นเปนผูกลาว 
ธรรมกถาไดอยางวิจิตร    จึงทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงที่เลิศวา   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย     กุมารกัสสปะนี้    เปนผูเลิศแหงภิกษุสาวกของเรา    ผูกลาว 
ธรรมกถาใหวิจิตรแล. 
                           จบอรรถกถากุมารกัสสปเถราปทาน  
 
            พาหยิเถราปทานท่ี  ๖  (๕๓๖) 
 
        วาดวยบุพกรรมของพระพาหิยเถระ 
 
                            [๑๒๖]   ในกัปที่แสนแตกัปนี้  พระ- 
                ผูมีพระภาคเจาผูนายก  มีพระรัศมีใหญ  เลิศกวา 
                ไตรโลก  มีพระนามชื่อวาปทุมุตตระ  ไดเสด็จ 
                อุบัติข้ึนแลว 
                            เมื่อพระมุนี  ตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุ 
                ผูตรัสรูไดเร็วพลันอยู  เราไดฟงแลวชอบใจ จึง 
                ไดทําสักการะแดพระผูมีพระภาคเจา  ผูแสวงหา 
                คุณอันใหญ 
                            ถวายทานแดพระมหามุนีพรอมดวยพระ- 
                สาวกตลอด  ๗  วัน  ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา 
                แลวปรารถนาฐานันดรน้ันในกาลน้ัน 
                            ลําดับนั้นพระสัมพุทธเจาไดทรงพยากรณ 
                เราวา  จงดูพราหมณที่หมอบอยูแทบเทาของเรานี้  
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         ผูสมบรูณดวยโสมนัส  มีผิวพรรณเหมือนเด็กอายุ 
        ๑๖  ป 
                            มีรางกายอันบุญกรรมสรางสรรใหคลาย 
        ทองคํา  ผุดผอง  ผิวบาง    รมิฝปากแดงเหมือน 
        ผลตําลึงสุก  มีฟนขาวคมเรียบเสมอ 
                            มากดวยกําลังคือคุณ  มีกายและใจสูง  
        เพราะโสมนัส  เปนบอเกิดแหงกระแสน้ํา  คือ 
        คุณ  มหีนาย้ิมแยมแจมใสดวยปติ 
                            เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษผูุตรัสรู 
        ไดโดยเร็วพลัน  พระมหาวีรเจาพระนามวาโคดม 
        จักเสด็จอุบัติขึ้นในอนาคตกาล 
                            เขาจักเปนธรรมทายาทของพระมหาวีร- 
        เจาพระองคนั้น  เปนโอรสอันธรรมเนรมิต  จัก 
        ไดเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวาพาหิยะ 
                            ก็ครั้งน้ัน  เราเปนผูยินดี  หมั่นกระทํา 
        สักการะพระมหามนุีเจา  ตราบเทาส้ินชีวิต   จุติแลว 
        ไดไปสวรรค   ดุจไปท่ีอยูของตนฉะนั้น 
                            เราจะเปนเทวดาหรือมนุษยยอมเปนผูถึง 
        ความสขุ  เพราะกรรมน้ันชักนําไป   เราจึงได 
        ทองเท่ียวไปเสวยราชสมบัติ 
                            เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจาเสื่อม 
        ไปแลว  เราไดขึ้นสูภูเขาอันลวนแลวดวยหิน  
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         บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีห  เปนผูมี 
        ศีลบริสทุธิ์  มีปญญา  ทํากิจพระศาสนาของพระ- 
        ชินสหี  เรา  ๕  คนดวยกัน  จุติจากอัตภาพน้ันแลว 
        ไปสูเทวโลก  
                            เราเกิดเปนบุรุษชื่อพาหิยะ  ในภาระกัจฉ- 
        นครอันเปนเมืองอุดม  ภายหลัวไดแลนเรือไป 
        ยังสมุทรสาคร  ซึ่งมคีวามสําเร็จเพียงเล็กนอย 
                            ไปได  ๒-๓  วันเรือก็อัปปาง  ครัง้น้ัน 
        เราตกลงไปยังมหาสมุทร  อันเปนที่อยูแหงมงักร 
        รายกาจ  นาหวาดเสียว 
                            ครั้งน้ัน  เราพยายามวายขามทะเลใหญ 
        ไปถึงทาสุปปารกะ  มีคนรูจักนอย 
                            เรานุงผากรองเขาบานเพ่ือบิณฑบาต  ครั้ง 
        นั้น  หมูชนเปนผูยินดีกลาววา  นี้พระอรหันต 
        ทานมาท่ีนี่ 
                            พวกเราสักการะพระอรหันตดวยขาว  น้ํา 
        ผา  ที่นอนและเภสัชแลวจักเปนผูมีความสุข 
                             ครั้งน้ัน  เราไดปจจัยอันเขาสักการะบูชา 
        ดวยปจจัยเหลาน้ัน  เกิดความดําริโดยไมแยบคาย 
        ขึ้นวา  เราเปนพระอรหันต 
                             ครั้งน้ัน  บรุพเทวดารูวาวาระจิตของเรา  จึง 
        ตักเตือนวาทานหารูชองทางแหงอุบายไม  ที่ไหน 
        จะเปนพระอรหันตเลา  
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                              ครั้งน้ัน  เราอันเทวดานั้นตักเตือนสลดใจ 
        จึงสอบถามเทวดาน้ัน  พระอรหนัตผูประเสริฐ 
        กวานรชนในโลกน้ีคือใคร  อยูที่ไหน 
      เทวดาน้ันบอกวา  
                             พระพิชิตมารผูมีพระปญญามาก   ผูม ี
        ปญญาเสมือนแผนดินประเสริฐ  ประทับอยูที่กรุง 
        สาวัตถี  แควนโกสล  พระองคเปนโอรสของ 
        เจาศากยะ  เปนพระอรหันต  ไมมีอาสวะ  ทรง 
        แสดงธรรมเพ่ือบรรลุพระอรหันต. 
                              เราไดสดับคําของเทวดานั้นแลว  อิม่ใจ 
        เหมือนคนกําพราไดขุมทรัพย  ถึงความอัศจรรย 
        เบิกบานใจท่ีจะไดพบพระอรหนัตอันอุดมชวนมอง 
        พึงใจ  มีอารมณไมมีที่สุด 
                              ครั้งน้ัน   เราออกจากท่ีนั้นไปดวยต้ังใจ 
        วาเมื่อเราชนะกิเลสได  ก็จะไดเห็นพระพักตร 
        อันปราศจากมลทิน  ของพระศาสดาทุกทิพาราตรี 
        กาล  เราไปถึงแควนอันนารื่นรมยนั้นแลว  ได 
        ถามพวกพราหมณวา  พระศาสดาผูยังโลกใหยินดี 
        ประทับอยูที่ไหน 
                              ครั้งน้ัน  พราหมณทั้งหลาย  ตอบวา 
        พระศาสดา  อันนราชรและทวยเทพถวายวันทนา 
        เสด็จเขาไปสูบุรีเพ่ือทรงแสวงหาพระกระยาหาร  
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         แลว   พระองคก็เสด็จกลับมา   ทานขวนขวาย 
        ที่จะเขาเฝาพระมุนีเจา   ก็จงรีบเขาไปถวายบังคม 
        พระองคผูเปนเอกอัครบุคคลนั้นเถิด 
                             ลําดับน้ัน     เรารีบไปยังเมืองสาวัตถีบุรี  
        อันอุดม     ไดพบพระองคผูไมกําหนัดในอาหาร 
        ไมทรงนุงดวยความโลภ  ทรงยังอมตธรรมใหโชติ 
        ชวง  อยู ณ พระนครนี้  ประหนึง่วาเปนที่อยูของ 
        สิร ิ พระพักตรโชติชวงเหมือนรศัมีพระอาทิตย 
        ทรงถือบาตร  กําลังเสด็จโคจรบิณฑบาตอยู 
                             ครั้นพบพระองคแลวเราจึงไดหมอบลง 
        กราบทูลวา  ขาแตพระโคดม    ขอพระองคโปรด 
        เปนที่พ่ึงของขาพระองค    ผูเสียหายไปในทาง 
        ผิดดวยเถิด 
                             พระมนุีผูสูงสุดไดตรัสวา  เรากาํลังเท่ียว 
        บณิฑบาต     เพ่ือประโยชนแกการยังสัตวใหขาม 
        พน    เวลานี้ไมใชเวลาท่ีจะแสดงธรรมแกทาน 
                              ครั้งน้ัน      เราปรารถนาไดธรรมนัก    จึง 
        ไดทูลออนวอนพระพุทธเจาบอย ๆ    พระองคได 
        ตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตบทอันลึกซึ้งแกเรา 
                              เราไดสดับธรรมของพระองคแลว  โอ 
        เราเปนผูอัน  พระศาสดาทรงอนุเคราะห  
                              เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.   
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                              พระพาหิยทารุจิริยเถระผูไดกลาวการ 
        พยากรณอยางน้ีแลว   ลมลงที่กองหยากเยื่อ  เพราะ 
        แมโคภูตผีมองไมเห็นตัวขวิดเอา     พระเถระผูมี  
        ปรีชามาก   เปนนักปราชญ     ครั้นกลาวบุรพจริต  
        ของตนแลว  ทานปรินิพพาน  ณ  พระนครสาวัตถี 
        เมืองอดุมสมบูรณ   
                             สมเด็จพระฤาษีผูสูงสุด     เสด็จออกจาก 
        พระนคร     ทอดพระเนตรเห็นทานพระพาหิยะผู 
        นุงผาคากรองนั้น       ผูเปนนักปราชญ      มีความ 
        เรารอนอันลอยเสียแลว  ลมลงทีภู่มิภาค   ดุจเสา 
        คันธงถูกลมลมลง  ฉะนั้น    หมดอายุ  กิเลสแหง 
        ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีหเสร็จแลว 
                             ลําดับน้ัน  พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวก  
        ทั้งหลาย    ผูยินดีในพระศาสนามาส่ังวา    ทาน 
        ทั้งหลายจงชวยกันจับรางของเพื่อนสพรหมจาร ี
        แลวเผาเสีย 
                             จงสรางสถูปบูชา      เขาเปนคนมีปรีชา 
        มาก   นพิพานแลว   สาวกผูทําตามคําของเราผูนี้ 
        เลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายท่ีตรัสรูไดเร็วพลัน 
                             คาถาแมต้ังพัน      ถาประกอบดวยบทที่ 
        แสดงความฉิบหาย  มิใชประโยชนไซร   คาถาบท 
        เดียวท่ีบุคคลฟงแลวสงบระงับได      ก็ประเสริฐ 
        กวา  
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                              น้ํา  ดนิ  ไฟ  และ  ลม  ไมต้ังอยู 
        นิพพานใด  ในนิพพานนั้น  บุญกุศลสองไปไม 
        ถึง  พระอาทิตยสองแสงไมถึง 
                              พระจันทรก็สองแสงไมถึง  ความมืดก็ไม 
        ม ี อนึ่ง เมื่อใด  พราหมณผูชื่อวามุนีเพราะความ 
        เปนผูนิ่ง  รูจริงดวยตนเองแลว  
                              เมื่อน้ันเขาพนจากรูป  อรูป   สขุและ 
        ทุกข   พระโลกนาถผูเปนมุนี  เปนที่นับถือของ 
        โลกท้ังสาม  ไดภาษิตไวดวยประการดังกลาวมา 
        ฉะน้ีแล. 
        ทราบวา  ทานพระพาหิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                        จบพาหิยเถราปทาน  
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          ๕๓๖.  อรรถกถาพาหิยเถราปทาน 
 
        พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
        อปทานของทานพระทาหิยพารุจิริยเถระ  อันมีคําเริ่มตนวา  อิโต 
สตสหสฺสมหฺิ  ดังนี้.  
        แมพระเถระรูปนี้  กไ็ดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทานไดบังเกิด 
ในตระกูลพราหมณ   ถึงความสําเร็จในศิลปะของพวกพราหมณแลว    เปนผูมี 
ความรูไมขาดตกบกพรองในเวทางคศาสตรทั้งหลาย.    วันหน่ึงไดไปยังสํานัก  
ของพระศาสดา   ขณะฟงธรรมมีใจเลือ่มใส   ไดเห็นภิกษุรูปหน่ึง    ซึ่งพระ 
ศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปาภิญญา (ตรัสรู 
ไดเร็วไว)   เปนผูประสงคจะไดตําแหนงน้ันบาง   จึงไดถวายทานแดภิกษุ 
สงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ตลอด ๗ วัน     โดยลวง ๗  วันไปแลว    จึง 
หมอบลงท่ีบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ต้ังความปรารถนาไววา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ ในวันที่ ๗ แตวันนี้ไป  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงไดสถาปนา 
ภิกษุใดไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปาภิญญา    ในอนาคตกาล  แม 
ขาพระองคก็พึงเปนเหมือนภิกษุรูปนั้น  คือ พึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปา- 
ภิญญา ในพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งเถิด.  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตรวจดูดวยอนาคตังสญาณแลว     ทรงทราบวาสําเร็จผลแน   จึงทรงพยา- 
กรณวา ในอนาคตกาล  เขาบวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วาโคคม  จักเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูขิปปาภิญญาแล.   เขาไดทําบุญไวเปนอัน  
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มากจนตลอดอายุ   จุติจากอัตภาพนั้นแลว  ไดบังเกิดในเทวโลก  ไดเสวยสมบัติ  
ในกามาวจร  ๖ ชั้นในเทวโลกน้ันแลว.   ก็ไดเสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติ 
เปนตนในมนุษยโลกอีกหลายรอยโกฏิกัป   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
นามวากัสสปะ      เขาไดบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง      เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานแลว  จึงไดบวชแลว.   เมื่อพระศาสนา  เสื่อมส้ินลง  ภิกษุ ๗ รูป 
มองเห็นความประพฤติผิดของบริษัท  ๔  ถึงความสังเวชสลดจิต    พากันเขาไป 
ปา  คิดวา  พวกเราจักกระทําท่ีพ่ึงแกตนเองตลอดเวลาที่พระศาสนายังไมเสื่อม 
สิ้นไป  จึงพากัน ไหวพระสุวรรณเจดียแลว    ไดมองเห็นภูเขาลูกหนึ่งในปาน้ัน  
จึงพูดข้ึนวา   ผูมีความหวงใยในชีวิต  จงกลับไปเสีย   ผูไมหวงใยในชีวิต   จงพา 
กันข้ึนไปยังภูเขาลูกนี้เถิด  แลวจึงพาดพะอง    ทั้งหมดพากันข้ึนไปยังภูเขาลูก 
นั้นแลว   ผลกัพะองใหตกไปแลวตางก็บําเพ็ญสมณธรรม.   ในบรรดาภิกษุทั้ง 
๗ รูปเหลาน้ัน    พระสังฆเถระไดบรรลุพระอรหัต    โดยลวงไปเพียงราตรีเดียว 
เทาน้ัน.   พระเถระนั้นเค้ียวไมสีฟนชื่อนาคลดา    ในสระอโนดาด    ลางหนา 
แลว   นําเอาบิณฑบาตมาจากอุตตรกุรุทวีปแลว   พูดกะภิกษุเหลาน้ันวา    ผูมี 
อายุ จงฉันบิณฑบาตน้ีเถิด.  ภิกษุเหลาน้ันพูดวา  ขาแตทานผูเจริญ   พวกเราได 
กระทํากติกาอยางนี้ไวแลวหรือวา    รปูใดบรรลุพระอรหัตกอน   รูปที่เหลอื 
จงบริโภคฉันบิณฑบาตท่ีรูปนั้นนํามาแลว.   พระเถระถามวา  ผูมีอายุ  ขอน้ัน 
มิใชเปนเชนนั้น.  ภิกษุเหลาน้ันกลาววา   กถ็าวาแมพวกเราจักไดทําคุณวิเศษ 
ใหบังเกิดข้ึนไดเหมือนอยางทานไซร   ตนเองก็จักนํามาบริโภคฉันเอง    ดังนี้ 
จึงไมปรารถนาแลว. 
          ในวันที่ ๒ พระเถระรูปที่ ๒ ไดเปนพระอนาคามี  ไดนําเอาบิณฑบาต 
มาแลวอยางนั้นเหมือนกันแลว   นิมนตใหภิกษุนอกน้ีฉัน  ภิกษุเหลาน้ันกลาว 
แลวอยางนี้วา   ผูมีอายุ   พวกเราไดทํากติกากัน ไวแลวหรือวา     พวกเราจักไม  
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ฉันบิณฑบาตท่ีพระมหาเถระนํามา     จักฉันบิณฑบาตเฉพาะที่พระอนุเถระนํา 
มาแลว.   พระเถระกลาววา  ผูมีอายุ   กข็อน้ันมิใชเปนเชนนั้น.  ภิกษุเหลาน้ัน 
กลาววา    ขาแตทานผูเจริญ    แมพวกเราจักทําคุณวิเศษใหบังเกิดข้ึนเหมือน 
อยางพวกทานอยางนั้นแลว     ก็จักอาจเพ่ือขบฉันตามความเปนอยางบุรุษของ 
ตนของตน  ดังนี้  ไมปรารถนาแลว.    ในบรรดาภิกษุเหลาน้ันพระเถระท่ีได  
บรรลุพระอรหัต  ไดปรนิิพพานแลว.  พระเถระรปูที่ ๒ ไดเปนพระอนาคามี 
ไดไปบังเกิดพรหมโลก   ภิกษุอีก ๕  รปูนอกน้ีไมสามารถจะทําคุณวิเศษให 
บังเกิดข้ึนได   จึงเศราโศกใจในวันที่  ๗   ไดกระทํากาละไปบังเกิดในเทวโลก. 
ไดเสวยทิพยสุขในเทวโลกน้ันแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    จุติจากอัตภาพน้ัน 
แลว   บังเกิดในมนุษยโลก.  ในบรรดาชน ๕  คนเหลาน้ัน     คนหน่ึงไดเปน 
พระราชาพระนามวาปุกกุสะ   คนหน่ึงชื่อวากุมารกัสสปะ    อยูในกรุงตักกสิลา 
แควนคันธาระ  คนหน่ึงชื่อวา  พาหิยทารุจิริยะ  คนหน่ึงชื่อวาทัพพมัลลบุตร 
และคนหน่ึงชื่อวา   สภิยปริพพาชกแล.  ในบรรดาชน  ๕  คนเหลาน้ัน   พาหิย- 
ทารุจิริยะคนนี้     ไดบังเกิดในตระกูลพอท่ีทาสุปปารกะ    ถึงความสําเร็จใน 
พาณิชยกรรมแลว   มีทรพัยมาก   มโีภคะมาก.    เขาไดข้ึนเรือไปตางประเทศ 
พรอมกับพวกพอคาซ่ึงกําลังเดินทางไปยังสุวรรณภูมิ     เดินทางไปไดเล็กนอย 
เรือก็อัปปาง   ผูคนที่เหลือ   ก็กลายเปนภักษาของปลาและเตา    เหลือเขาเพียง 
คนเดียวเทานั้น     เกาะไมกระดานแผนหน่ึงพยายามวายน้ํา    ในวันที่ ๗ ก็ลวง 
ถึงฝงแหงทาสุปปากะ.   เขาไมมีผานุงและผาหม   เขามองไมเห็นใครอ่ืน   จึง 
เอาปอผูกทอนไมแหงแลว     นุงและหม    ถือเอากระเบ้ืองจากเทวสถานไดไป 
ยังทาสุปปารกะ.      พวกมนุษยเห็นเขาเขาแลว      ตางก็พากันใหยาคูและภัตร 
เปนตนแลว   ยกยองวา  ทานผูนี้คนเดียวเปนพระอรหันต.   เมือพวกชาวบาน  
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นําเอาผานุงผาหมมาใหมากมายเขาจึงคิดวา   ถาวา  เราจะนุงหรือจะหมผาไซร 
ลาภและสักการะของเราก็จักเส่ือมส้ินไป  จึงพูดหามผาเหลานั้น  เสียแลว  ใชสอย 
เฉพาะแตผาเปลือกไมอยางเดียว.                            
          ลําดับนั้น     เมื่อเขาไดรับยกยองจากประชาชนเปนอันมากวา    เปน 
พระอรหันต  พระอรหันตดังน้ี  จึงมีความปริวิตกเกิดข้ึนในใจอยางน้ีวา พวก 
ที่เปนพระอรหันต   หรือวาปฏิบัติดําเนินไปเพ่ือบรรลุพระอรหัตมีอยูในโลกน้ี 
ตัวเราก็เปนผูหน่ึงของพวกน้ัน.     เขาเลี้ยงชีวิตดวยการงานท่ีหลอกลวงคนอ่ืน 
โดยทํานองน้ันแล.  
          ในพระศาสนาแหงพระกัสสปทศพล    เมื่อชนท้ัง  ๗   คนในรูปยัง 
ภูเขาบําเพ็ญสมณธรรม คนหน่ึงไดเปนพระอนาคามีไดไปบังเกิดในพรหมโลก 
ชั้นสุทธวาส  ตรวจดูพรหมสมบัติของตน  รําพึงถึงสถานท่ีที่ตนมาแลว     ข้ึน 
ไปยังภูเขา  เห็นที่บําเพ็ญสมณธรรมแลว    รําพึงถึงสถานท่ีที่คนท่ีเหลือไปเกิด 
รูวาทานหน่ึงปรินิพพานแลว  และรูวา  นอก  อีก ๕  คนไปบังเกิดในเทวโลก 
ชั้นกามาวจร  ไดรําพึงถึงคนท้ัง  ๕  เหลาน้ันตามกาลอันสมควร.  เมื่อรําพึงวา 
ก็ในเวลาน้ีคนท้ัง  เหลาน้ันไปบังเกิดในที่ไหนหนอ     จึงไดเห็นทารุจิริยะ  
ผูอาศัยทาสุปปารกะเลี้ยงชีวิต ดวยการงานคือการหลอกลวงแลว  คิดวา ผูนี้เปน 
คนพาลฉิบหายแลวหนอ  เขาบําเพ็ญสมณธรรมในกาลกอน   ไมไดฉันบิณฑ- 
บาตแมที่พระอรหันตนํามาแลว   โดยความอุกฤษฏยิ่ง    บัดนี้เปนผูไมสมควร 
เพราะเหตุแหงตอง    อางวาเปนพระอรหันตเที่ยวหลอกลวงชาวโลกอยู   ไมรู 
วาพระทศพล ทรงอุบัติข้ึนแลว     เราจะไปทําใหเกิดความสังเวช      จักใหเขา 
ไดทราบวา  พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลว  ดังนี้   ในขณะนั้นน่ันแล  จึงลงจาก 
พรหมโลกแลวไดปรากฏขางหนาทารุจิริยะ   ในระหวางภาคราตรี  ณ  ที่ทา  
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สุปปารกะ.  ทารุจิริยะน้ัน  ไดเห็นแสะสวางสองมาในท่ีอยูของตน   จึงออกมา 
ขางนอก    เห็นทาวมหาพรหมเขา   จึงประคองอัญชลถีามวา  ทานเปนใครหนอ . 
ทาวมหาพรหมตอบวา    เราเปนสหายเกาของทาน    ไดบรรลอุนาคามิผลแลว  
ไปบังเกิดในพรหมโลก หัวหนาของพวกเราท้ังหมด   เปนพระอรหันตปรินิพ- 
พานแลว   สวนพวกทาน   ๕   คน   ไปบังเกิดในเทวโลก   บัดนี้เรานั้นไดเห็น 
ทานเลี้ยงชีวิตดวยการงานคือการหลอกลวงในท่ีนี้      จึงไดมาเพ่ือสั่งสอนทาน 
แลวกลาวถึงเหตุนี้วา  พาหิยะ  ทานไมใชพระอรหันต   ทั้งไมใชเปนผูปฏบิัติ 
ตามหนทางพระอรหัตเลย ทานจะเปนพระอรหันต หรือวาทานจะเปนผูปฏิบัติ  
ตามหนทางพระอรหัตดวยปฏิปทาใด  ปฏิปทาแมนั้นไมไดมีแกทานเลย. ลําดับ  
นั้น    ทาวมหาพรหมไดบอกเขาวา  พระศาสดาทรงอุบัติข้ึนแลว    และไดบอก 
เขาวา   พระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี   ไดสงเขาไปดวยส่ังวา  จงไปเฝา 
พระศาสดาเถิด      แลวกไ็ดกลับไปยังพรหมโลกตามเดิม. 
            ฝายพาหิยะ   มองดูทาวมหาพรหมผูยืนกลาวอยูในอากาศแลว   คิดวา 
โอ เราไดกระทํากรรมหนักหนอ เรามิไดเปนพระอรหันต   แตคิดวาเปนพระ- 
อรหันตแลว    ทาวมหาพรหมกลาวกะเราวา   ทานไมใชเปนพระอรหันตเลย 
ทั้งทานก็มิไดปฏิบัติตามหนทางพระอรหัตดวยดังนี้  คนอ่ืนที่เปนพระอรหันต 
ในโลกน้ี  มหีรือไมหนอ.  ลําดับนั้น พาหิยะจึงถามเทวดานั้นวา   เมื่อเปนเชน 
นั้นพวกใครเลา  เปนพระอรหันต  หรอืวาเปนผูปฏิบัติตามหนทางพระอรหัต. 
ลําดับนั้น   เทวดาจึงบอกเขาวา  พาหิยะ  ในอุตตรชนบทมีพระนครหนึ่ง  ชื่อ 
สาวัตถี  บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา    ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
กําลังประทับอยูในพระนครนั้น   พาหิยะ  ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปน  
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พระอรหันต    และทรงแสดงธรรมเพ่ือใหคนเปนพระอรหันต.    ในสวนแหง 
ราตรีนั้น     พาหิยะไดฟงถอยคําของเทวดาแลว     มีความสังเวชสลดใจ    จึงได 
ออกจากทาสุปปารกะในขณะน้ันนั่นเอง       แลวไดไปยังกรุงสาวัตถีโดยคืน 
เดียวแล.   ก็เม่ือขณะกําลังเดินทางไปดวยอานุภาพแหงเทวดา และดวยอานุภาพ 
ของพระพุทธเจาจึงทําใหเขาเดินทางไปไดถึง ๑๒๐ โยชน  ถึงกรุงสาวัตถี. 
          ในขณะน้ัน  พระศาสดากําลังเสด็จเขาไปยังกรุงสาวัตถีเพ่ือบิณฑบาต  
เขาเขาไปยังพระเชตวันแลว   ถามพวกภิกษุมากรูป      ผูกําลังเดินจงกรมอยู 
ในที่กลางแจงวา   บัดนี้   พระศาสดาเสด็จไปไหนเสียเลา ?  พวกภิกษุตอบวา 
พระศาสดาเสด็จเขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลวถามวา  คุณมาจากไหนเลา ? 
เขาตอบวา  ผมมาจากทาสุปปารกะขอรับ.  ถามวา  คุณออกเดินทางเวลาเทาไร ?   
เขาตอบวา  ผมออกเดินทางเม่ือเย็นวานน้ี   ขอรับ.  พวกภิกษุกลาวตอนรับวา 
คุณเดินทางมาไกล   เชญิน่ัง  ลางเทาทาน้ํามันเสียกอน  พักผอนสักหนอย ใน 
เวลาไมนานนัก  จักไดเห็นพระศาสดา.  พาหิยะกราบเรียนวา  ขาแตทานผูเจริญ 
ผมไมรูถึงอันตรายในชีวิตของพระศาสดา  หรือวาของตัวผมเอง   ผมไมไดยืน 
พัก   ไมไดนั่งพักในที่ไหนเลย    เดินทางมาถึง ๑๒๐ โยชนโดยราตรีเดียวเทา 
นั้น  ผมจักขอเขาเฝาพระศาสดาเสียกอนแลว    จึงพักผอนภายหลัง    เขาพูด 
อยางนั้นแลวก็รีบรอน   เขาไปยังกรุงสาวัตถี   ไดพบพระผูมีพระภาคเจา    ซึ่ง 
กําลังเสด็จจาริกไปดวยพระพุทธสิริอันหาที่เปรียบมิได  คิดวา   เปนเวลานาน 
หนอที่เราไดพบพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจา  ดังนี้ ต้ังแตที่ไดพบเห็นแลวก็ 
นอมสรีระไปแลว   กราบลงที่ระหวางถนนดวยเบญจางคประดิษฐจับที่ขอพระ- 
บาทไวมั่นแลว       กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงแสดงธรรมเถิด  ขอพระสุคตเจา   จงทรงแสดงธรรมเถิด   ซึ่งจะไดเปน  
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ไปเพ่ือประโยชนสุขแกขาพระองคตลอดกาลนาน.  ลําดับนั้น    พระศาสดาทรง 
ตรัสหามเขาไววา   เวลาน้ีมิใชกาล   พาหิยะ     เราจะเขาไปยังละแวกบานเพ่ือ 
บิณฑบาต. 
           พาหิยะ  ไดสดับพระดํารัสนั้นแลว   จึงกราบทูลวิงวอนอีกวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ผูทองเท่ียวไปในสังสารวัฏ     ไมเคยไดอาหารคือคําขาวไมมี 
ขาพระองคไมรูอันตรายในชีวิตของพระองค   หรอืวาของขาพระองค    ขาแต 
พระองคผูเจริญ      ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด 
ขอพระสุคตเจา   จงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด.   พระศาสดา   ตรัสหาม 
อยางนั้นนั่นแลแมครั้งท่ี  ๒.   นัยวาพระศาสดาไดมีพระดําริอยางนี้วา      ต้ังแต 
เวลาท่ีพาหิยะน้ีเห็นแลว      สรรีะทั้งส้ินของเขามีปติทวมทับหาระหวางมิได 
กําลังแหงปติที่มีกําลังมาก   แมจะไดฟงธรรมแลว     ก็จักไมสามารถเพ่ือบรรล ุ
ไดเลย    จงพักผอนดวยมัชฌัตตุเปกขาเสียกอน    เพราะเม่ือเขาเดินทางมาส้ิน 
หนทางถึง ๑๒๐ โยชน    โดยราตรีเดียวเทาน้ัน    จงระงับความเหน็ดเหน่ือย 
อันนั้นเสียกอน   เพราะเหตุนั้นพระศาสดา   จึงตรัสหามถึง ๒ ครั้ง   เขาทูลขอ 
ในครั้งท่ี  ๓   ประทับยืนอยูในระหวางทางน่ันแล     ไดทรงแสดงธรรมโดย 
อเนกปริยายโดยนัยเปนตนวา    เพราะเหตุนั้นในขอน้ี      เธอพึงศึกษาอยางนี้ 
พาหิยะ  เมื่อเธอเห็นแลว   จักเปนสักวาเห็น.    พาหิยะน้ันขณะกําลังฟงธรรม 
ของพระศาสดาอยูนั่นแล     ไดทําอาสวะท้ังปวงใหหมดสิ้นไปแลว     ไดบรรล ุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทา ๔. 
            พาหิยะน้ัน  ในขณะท่ีไดบรรลุพระอรหัตแลวน่ันแล   ระลึกถึงบุรพ- 
กรรมของตน     เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนไดเคย 
ประพฤติมาแลวในกาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา  อิโต  สตสหสฺสมฺห ิ ดังน้ี.  
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คําน้ันมีเนื้อความงายทั้งนั้น   เพราะมีนัยดังท่ีขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลัง 
นั่นแล.   ขาพเจาจักกระทําการพรรณนาเฉพาะบทที่ยากเทานั้น. 
           บทวา  หสน  ปจฺจเวกฺขณ  ความวา     พิจารณาความสมบูรณดวย 
โสมนัส  คือมีวรรณะ  ของคนวัยหนุมวัยสาว     ละเอียดออนยิ่งนัก.   บทวา  
เหมยฺโญปจิตงค  ความวา   ผูมีอวัยวะสรีระรางกายอันบุญกรรมสรางสรรให 
คลายกับเสนทองคํา.  บทวา ปลมฺพพิมฺพตมฺโพฏฐ ความวา มีริมผีปากท้ัง ๒ 
ขางเปนสีแดงคลายกับผลตําลึงสุก.  บทวา  เสตติณฺหสม ทิช  ความวา  มีฟน 
เสมอคลายกระทําการคัคดวยเครื่องคัคเหล็กและโลหะอันคมดวยหินลับมีดชั้นด ี
ทําใหเสมอ.    บทวา  ปติสมฺผุลฺลิตานน   ความวา    มีใบหนาเบิกบานดวย 
ดีดวยปติ คือมีหนาแจมใสเชนกับพ้ืนกระจก.  บทวา  ขิปฺปาภิฺญสฺส ภิกฺขโฺน 
ความวา  แหงภิกษุผูสามารถเพื่อจะตรัสรูไดโดยพิเศษยิ่งโดยเร็วพลัน คือ ใน 
ขณะที่ยกธรรมข้ึนแสดงเทาน้ัน .   บทวา  สคฺค  อค  สภวน  ยถา  ความวา เรา 
ไดไปสูโลกสวรรคซึ่งคลายกับบานเรือนของตนฉะนั้น.   บทวา  น  ตฺว อปุาย- 
มคฺคฺญ  ความวา   เธอมิใชเปนผูรูหนทางอันเปนอุบายใหไดบรรลุพระ- 
นิพพาน.  บทวา สตฺถุโน สทา ชิน  มโียชนาวา   เราพายแพตอความกําเริบ 
จักไดเห็นพระชินเจา    ผูมีพระพักตรอันผองใสดุจพ้ืนกระจก  ของพระศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจาตลอดกาลทั้งปวง  คือ   จักออกไปเพ่ือเขาเฝา.   บทวา   ทิเช  
อปุจฉึ  กหุึ  โลกนนฺทโน  ความวา  เราไดถามพวกผูเกิดสองครั้ง  คือพราหมณ 
ไดแก   พวกภิกษุวา   พระศาสดาผูทรงกระทําใหชาวโลกเลื่อมใส   ประทับ 
อยู ณ ที่ไหน.  บทวา สโสว  ขิปฺป  มุนทิสฺสนุสฺสุโก  ความวา เปนผูมีความ 
พยายามอุตสาหะในการเห็นพระมุนีเจา คือ ในการเห็นพระตถาคตเจา   ดุจ 
กระตายหมายจันทร ฉะน้ัน  ยอมบรรลุโดยพลัน.   บทวา ตุวฏ คนฺตฺวา คือไป 
โดยเร็วพลัน. บทวา  ปณฑฺตฺถ  อปหาคิธ  ความวา  อาศัยบิณฑบาตไมละโมบ  
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ปราศจากความละโมบ   ไมกําหนัด  ไมมีตัณหา.   บทวา   อโลลกฺข    เชื่อมความ 
วา  เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูไมเหลียวมองดูขางโนนขางนี้   เสด็จเที่ยว 
ไปเพ่ือบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีอันอุดม. บทวา  สิรินิยสงฺกาส ความวา 
คลายกับที่อยูอันงดงามดวยสิริลักษณะและอนุพยัญชะ คือ เชนกับเสาคายอัน 
ลุกโพลง.  บทวา รวิทิตฺติหรานน  ความวามณฑลหนามุขอันลุกโชติชวง คลาย 
กับมณฑลพระอาทิตยนี้รุงโรจนฉะนั้น.  บทวา กุปเถ วิปฺปนฏฐสฺส    ความ 
วา     ขอพระองคจงเปนสรณะ    คือจงเปนที่พ่ึงของขาพระองค    ผูหลงทาง  
ปฏิบัติผิดในหนทางที่บัณฑิตติเตียน  คือ ในหนทางที่มีอันตราย.   คําวา โคตม 
ความวา    พาหิยะยอมรองเรียกพระผูมีพระภาคเจาโดยพระโคตร.     บทวา 
น  ตตฺก    สกฺกา   โชตนฺติ   ความวา     หมูดาวมีประกายพรึกที่เรืองแสง 
เปนตน   สมบูรณดวยรัศมีสุกเปลงปลั่ง    ยอมไมรุงโรจนอับแสงไป.  คําที่เหลือ  ม ี
เนื้อความงายท้ังน้ันแล.   พาหิยะน้ัน     ครั้นไดประกาศเรื่องราวที่ตนเคยได 
ประพฤติมาแลวในกาลกอนอยางนั้นแลว  จึงไดทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาในขณะน้ันนั่นแล.    และเขาถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   บาตร 
และจีวรของเธอมีครบแลวหรือ  จึงกราบทูลวา   ยังไมครบพระเจาขา.  ลําดับ 
นั้น    พระศาสดาจึงตรัสกะเขาวา    ถาอยางนั้น     เธอจงไปแสวงหาบาตรและ 
จีวรมาเถิด    แลวก็เสด็จหลีกไป.    ไดทราบมาวาเขาบําเพ็ญสมณธรรมมาส้ิน 
๒ หม่ืนป  กลาววา  ธรรมดาวาภิกษุไดปจจัยทั้งหลายมาดวยตัวเอง   ไมหวงใย 
ภิกษุรูปอ่ืน    ตนเองเทาน้ันยอมสมควรเพื่อจะใชสอยเอง  ดังนี้แลว  จึงไมได 
ทําการสงเคราะหดวยบาตรหรือจีวรแมแกภิกษุรูปหน่ึงเลย.      พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงทราบวา   บาตรและจีวรที่สําเร็จดวยฤทธ์ิ     จักไมเกิดข้ึนแกเราแน 
จึงมิไดประทานการบรรพชาดวยเอหิภิกขุ.  อมนุษยผูมีเวรกันในกาลกอน  เขา 
สิงในรางของโคแมลูกออนตัวหนึ่ง     ขวิดเขาเขาที่โคนขาขางซาย      นําเขาผู  
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กําลังแสวงหาบาตรและจีวร   ซึ่งฉุดดึงเอาทอนผาออกจากกองหยากเย่ือแมนั้น 
ใหถึงความส้ินชีวิตไป.   พระศาสดา    เสด็จจาริกไปบิณฑบาตแลวทรงกระทํา 
ภัตรกิจเสร็จแลว      ขณะกําลังเสด็จออกพรอมกับพวกภิกษุมากรูป     ไดทอด 
พระเนตรเห็นรางของพาหิยะ    ซึ่งฟุบจมกองหยากเยื่อแลว    ตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงประคองพาหิยทารุจิริยะนี้ไป   ดังน้ี แลว    ประทับ 
ยืนที่ประตูเรือนแหงหนึ่ง    ทรงสั่งพวกภิกษุวา     จงนํารางนี้ข้ึนเตียงนําออก 
ไปจากประตูเมืองแลว   ใหทําการฌาปนกิจ   เก็บเอาธาตุไวกอเปนสถูป.  
            พวกภิกษุเหลาน้ันชวยกันกอสรางสถูปบรรจุพระธาตุไวที่หนทางใหญ 
แลวเขาไปเฝาพระศาสดา   ไดกราบทูลใหทรงทราบถึงการงานท่ีคนไดทําเสร็จ 
แลว  แตนั้นมาในทามกลางสงฆก็เกิดถอยคําข้ึนวา  พระตถาคตเจา  ทรงบังคับ 
ใหเก็บเอาพระธาตุบรรจุไวที่เจดีย หนทางไหนหนอ ที่พาหิยะน้ันไดบรรลแุลว 
เขาเปนสามเณร หรือวา ภิกษุหนอแล.  พระศาสดาทรงทําเรื่องน้ัน  ใหเปนอัต- 
ถุปปตติเหตุ  ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายพาหิยะ ทารุจิริยะดํารงอยูในพระอรหัต 
แลวทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพ่ิมเติมข้ึนอีก.   และพระศาสดาไดตรัสบอกวา 
พาหิยะน้ันปรินิพพานแลว   จึงทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงท่ีเลิศวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   พาหิยะ   ทารุจิริยะเลิศกวาภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูตรัสรูได 
โดยพลันแล. 
            ลําดับนั้น    พวกภิกษุจึงกราบทูลถามพระองควา     ขาแตพระองคผู 
เจริญ  พระองคตรัสวา  พาหิยะ ทารุจิริยะบรรลุพระอรหัตแลว   เขาไดบรรลุ 
พระอรหัตในเวลาใดพระเจาขา   พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใน 
เวลาท่ีเขาไดฟงธรรมของเราแลว.   พวกภิกษุทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  
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ก็พระองคตรัสแสดงธรรมแกเขาเมื่อไร     พระศาสดาตรัสวา     เมื่อเวลาที่เรา 
จาริกไปเพ่ือภิกษา  ยืนอยูระหวางถนน.   พวกภิกษุทูลถามวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  พระองคประทับยืนอยูระหวางถนนแสดงธรรมเพียงเล็กนอย เขายังคุณ 
วิเศษใหบังเกิดข้ึน   ไดดวยพระธรรมเพียงเทาน้ันไดอยางไร.  ลําดับนั้น  พระ- 
ศาสดา    จึงตรัสกะภิกษุเหลาน้ันวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธออยาคิดวา 
ธรรมของเรานอยหรือมาก  ดวยวาคาถา ๑,๐๐๐ คาถา    ที่ประกอบดวยบทอัน 
หาประโยชนมิได     แมจะมีเปนอเนกก็ตาม     ยอมไมประเสริฐเลย     สวนวา 
บทแหงคาถา    แมบทเดียวท่ีประกอบดวยประโยชน    ยอมประเสริฐแท  ดังน้ี  
เมื่อจะทรงสืบตออนุสนธิแสดงธรรม   จึงตรัสพระคาถานี้วา :- 
                               หากวาคาถาท่ีประกอบดวยบทอันไมม ี
                     ประโยชนแมมีต้ัง  ๑,๐๐๐  คาถา บทแหงคาถาเพียง 
                     คาถาเดียว  ที่ตนไดฟงแลวสงบได  ประเสริฐกวา 
                     คาถาต้ัง ๑,๐๐๐ นั้น. 
           ในเวลาจบเทศนา  สัตว  ๘๔,๐๐๐  ไดบรรลธุรรมาภิสมัยแล. 
                              จบอรรถกถาพาหิยเถราปทาน  
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        มหาโกฏฐิตเถราปทานที่  ๗  (๕๓๗) 
 
                              [๑๒๗]    ในแสนกัปนับจากภัทรกัปนี้ไป 
        พระพิชติมารพระนามวาปทุมุตตระ  ผูรูแจง 
        โลกท้ังปวง  เปนมนุีมีจักษ ุ ไดเสด็จอุบัติขึ้น 
        แลว  
                             พระองคตรัสสอน  ทรงแสดงใหสัตวรู 
        ชัดได  ทรงยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร  ทรง 
        ฉลาดในเทศนา  เปนผูเบิกบาน  ทรงชวยให 
        ประชมุชนขามพนไปเสียเปนอันมาก 
                             พระองคเปนผูอนุเคราะห  ประกอบดวย 
        พระกรณุา  แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว  ยัง 
        เดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน 
        เมื่อเปนเชนนี้  พระศาสนาจึงไมมีความ 
        อากูล  วางสูญจากเดียรถีย  วิจิตรดวยพระอรหันต 
        ผูคงท่ีมคีวามชํานิชํานาญ 
                             พระมหามุนีพระองคนั้น  สูงประมาณ 
        ๕๘  ศอก  พระฉววีรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา 
        มีพระลกัษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ 
                             ครั้งน้ันอายุของสัตวแสนป  พระชินสีห 
        พระองคนั้น  เมื่อดํารงพระชนมอยู  โดยกาล  
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         ประมาณเทาน้ัน  ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก 
        ใหขามพนวัฏสงสารไปได 
                              ครั้งน้ัน  เราเปนพราหมณผูเรียนจบ 
        ไตรเพท  ชาวพระนครหังสวดี   ไดเขาไปเฝา 
        พระพทุธเจาผูเลิศกวาโลกท้ังปวง  แลวสดับพระ- 
        ธรรมเทศนา  
                              ครั้งน้ัน  พระธรีเจาพระองคนั้น  ทรง 
        ต้ังสาวกผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา  ฉลาดในอรรถ 
        ธรรม  นิรุตติและปฏิภาณ  ในตําแหนงเอตทัคคะ 
        เราไดฟงดังน้ันแลวก็ชอบใจ   จงึไดนิมนตพระ- 
        ชินวรเจาพรอมดวยพระสาวก  ใหครองผาแลว 
        ถึง  ๗  วัน 
                              ในกาลน้ัน    เรายังพระพุทธเจาผูเปรียบ 
        ดวยสาคร  พรอมท้ังพระสาวก  ใหครองผาแลว 
        หมอบลงแทบบาทมูล  ปรารถนาฐานันดรน้ัน 
                              ลําดับน้ัน  พระพุทธเจาผูเลศกวาโลกได 
        ตรัสวา  จงดูพราหมณผูสูงสดท่ีหมอบอยูแทบเทา 
        ผูนี้มรีัศมีเหมือนกลบัดอกบัว  พราหมณนี้ปรารถนา 
        ตําแหนงแหงภิกษุผูแตกฉาน  ซึง่เปนตําแหนง 
        ประเสรฐิสุด  เพราะการบริจาคทานดวยศรัทธา 
        นั้นและเพราะการสดับพระธรรมเทศนา  
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                               พราหมณนี้จักเปนผูถึงสุขในทุกภพ เท่ียว 
        ไปในภพนอยภพใหญ  จักไดสมมโนรถเชนนี้ 
                              ในกัปนับแตนี้ขึ้นไปแสนหน่ึง     พระ- 
        ศาสดามีพระนามชือ่วาโคดม     ซึ่งสมภพในวงศ  
        พระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
                              พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาทของพระ-          
        พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาทของพระ- 
        ศาสดาพระองคนั้น    จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต 
        เปนสาวกของพระศาสดา  มีนามช่ือวา โกฏฐิตะ 
                              เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปน 
        ผูเบิกบาน   มีใจยินดี  บํารุงพระชินสีหเจาตราบ 
        เทาส้ินชีวิต   ในกาลน้ัน      เพราะเราเปนผูมีสติ 
        ประกอบดวยปญญา       ดวยผลของกรรมนัน้ 
        และดวยการต้ังเจตนจํานงไว       เราละรางมนุษย 
        แลว  ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส 
                              เราไดเสวยราชสมบัติ    ในเทวโลก ๓๐๐ 
        ครั้งไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้งและไดเปน 
        พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได 
        เพราะกรรมนั้นนําไป   เราจึงเปนผูถึงความสุขใน 
        ทุกภพ 
                              เราทองเท่ียวไปแตในสองภพ     คือใน 
        เทวดาและมนุษย     คติอื่นเราไมรูจัก    นี้เปนผล 
        แหงกรรมท่ีสั่งสมไวดีแลว  
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                             เราเกิดแตในสองสกุล    คือสกุลกษัตริย 
                และสกุลพราหมณ   หาเกิดในสกุลตํ่าทรามไม  นี ้
                เปนผลแหงกรรมที่สั่งสมไวดีแลว 
                             เมื่อถึงภพสุดทาย     เราเปนบุตรของ  
                พราหมณ   เกดิในสกุลท่ีมทีรัพยสมบัติมาก    ใน 
                พระนครสาวัตถี  มารดาของเราชื่อจันทวดี บิดาชื่อ 
                อสัสลายนะ     ในคราวท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนํา 
                บดิาเรา  เพ่ือความบริสุทธิ์ทุกอยาง 
                             เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา  ไดออกบวช 
                เปนบรรพชิต     พระโมคคัสลานะ   เปนอาจารย 
                พระสารีบุตร  เปนอุปชฌาย 
                             เราตัดทิฏฐิพรอมดวยมูลรากเสียไดในเมื่อ 
                กําลังปลงผม   และเม่ือกําลังนุงผากาสาวะ   ก็ได 
                บรรลุพระอรหัต 
                             เรามีปรีชาแตกฉานในอรรถ   ธรรม   นริุตติ 
                และปฏิภาณ ฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวา 
                โลก  จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
                             เราอันทานพระอุปติสสะไตถามในปฏ-ิ 
                สมัภิทา   ก็แกไดไมขัดของ  ฉะนั้น  เราจึงเปน 
                ผูเลิศในพระพุทธศาสนา  
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                                  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                       ของพระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา     ทานพระมหาโกฏฐิตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.   
                                จบมหาโกฏฐิเถราปทาน  
 
         ๕๓๗.  อรรถกถามหาโกฏฐิกฺเถราปทาน๑ 

 
            พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๗ ดังตอไปนี้ :- 
            อปทานของทานพระมหาโกฏฐิกเถระ      มีคําเริ่มตนวา   ปทุมุตฺตโร 
นาม ชิโน ดงัน้ี. 
             มีเรือ่งเกิดข้ึนอยางไร ?   แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมา 
แลว    ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ   ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานไวเปนอันมากในภพน้ัน   ๆ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในหังสวดีนคร    บรรลนุิติ- 
ภาวะแลว  พอมารดาลวงลับไปแลว  ดํารงตําแหนงกุฎมพีอยูครองฆราวาส. 
วันหน่ึงในเวลาที่พระมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระทรงแสดงธรรม  เขา 
ไดมองเห็นชาวหังสวดีนคร  ถือของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน   ซึ่งกําลัง 
นอบนอม  นอมกายไปในท่ีเปนที่ประทับของพระพุทธเจา    พระธรรม   และ 
พระสงฆจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาพรอมกับคนเหลาน้ันดวย  ไดเห็นภิกษุ  
รูปหน่ึงซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูบรรล ุ
 
๑.  บาลีเปน  มหาโกฏฐิเตเถราปทาน  
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ปฏิสัมภิทาจึงคิดวา    ภิกษุรูปนี้    เยี่ยมยอดกวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทาใน 
พระศาสนาน้ี  ถาแมไฉนเราพึงเปนผูยอดเยี่ยม  กวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏสิัมภิทา 
เหมือนดังภิกษุรูปนี้บาง ในพระศาสนาของพระพุทธเจาสักพระองคหน่ึง  ดังนี้ 
ในเวลาจบเทศนาของพระศาสดา  เมื่อบริษัทลุกไปแลว  จึงเขาไปใกลพระผูมี 
พระภาคเจาแลวกราบทูลนิมนตวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พรุงน้ีขอนิมนต 
รับภิกษาที่เรือนของขาพระองค     พระเจาขา.     พระศาสดาทรงรับนิมนต 
แลว.   เขาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   ทําประทักษิณแลว   กับไปยัง  
เรือนของตน   เอาของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน    ประดับที่ที่ประทับนั่ง 
ของพระพุทธเจา   และที่นั่งของภิกษุสงฆตลอดทั้งคืนยังรุงแลว   ใหคนจัดแจง 
ขาทนียะและโภชนียะ  ณ  ที่อยูของตน   พอลวงราตรีนั้นไป   ไดนิมนตพระ- 
ศาสดา ซึ่งมีภิกษุแสนรูปเปนบริวารใหฉันขาวสาลีอันมีกลิ่นหอม พรอมท้ังสูปะ 
และพยัญชนะ   อันเปนบริวารของยาคูและของเค้ียวนานาชนิด    ในเวลาเสร็จ 
ภัตรกิจ  คิดวา  เราจะขอปรารถนาตําแหนงใหยิ่งใหญแล     แตเราไมควรถวาย 
ทานเพียงวันเดียวเทาน้ัน  ควรถวายทานตลอด  ๗  วัน  ตามลําดับเพ่ือปรารถนา 
ตําแหนงนั้น       แลวจึงจักปรารถนา.     เขาไดถวายมหาทานตลอด ๗ วัน   โดย 
ทํานองนั้นนั่นแล     ในเวลาเสร็จภัตรกิจ     ใหคนเปดโรงเก็บผาแลว   วางผา 
เนื้อละเอียดชนิดเยี่ยมซึ่งเพียงพอทําเปนไตรจีวรได  ณ  ที่บาทมูลของพระพุทธ- 
เจา   และไดถวายไตรจีวรแกภิกษุแสนรูปแลว      เขาไปใกลพระตถาคตเจา 
หมอบลงท่ีบาทมูลของพระศาสดาแลวต้ังความปรารถนาวา    ขาแตพระองคผู 
เจริญภิกษุรูปใดที่พระองคทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศกวาพวกภิกษุผูปฏ-ิ 
สัมภิทาในวันที่ ๗ นับแตวันนี้   แมขาพระองคก็พึงเปนเหมือนภิกษุรูปนั้นบาง  
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คือ ขอใหไดบวชในพระศาสนาของพระพุทธเจาผูจะทรงอุบัติในอนาคตกาล 
แลว   พึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทาเถิด.  พระศาสดาทรงทราบ 
ถึงความสําเร็จของเขา   จึงทรงพยากรณวา    ในอนาคตกาล    คือในที่สุดแหง 
แสนกัปแตนี้ไป  พระพุทธเจาพระนามวาโคดม  จักทรงอุบัติข้ึนในโลก  ความ 
ปรารถนาของเธอ   จักสําเร็จในพระศาสนาของพระโคดมพุทธเจาพระองคนั้น 
และ    เขากระทําบุญไวในท่ีนั้นเปนอันมากจนตลอดอายุ    จุติจากอัตภาพน้ัน 
แลว   ไดเสวยเทวสมบัติวนเวียนอยูในเทวโลกและมนุษยโลก   
        เขาทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกอยางน้ัน   ไดรวบรวมสั่งสม 
บุญสมภารไวในภพน้ัน  ๆ ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ 
มหาศาลในกรุงสาวัตถี.     มารดาบิดาไดต้ังชื่อเขาวาโกฏฐิกะ.   หากจะมีคําถาม 
วา  ทําไมไมดังชื่อตามมารดา  หรือ   ตามฝายญาติมีปู   ตา  เปนตน     เพราะ 
เหตุไรจึงพากันต้ังชื่ออยางนั้นเลา.  บณัฑิตพึงทราบคําตอบวา  มารดาบิดาได 
ต้ังชื่อเขาตามความหมายวา   เปนผูทําชนที่ตนเห็นแลว   เห็นแลวใหหลบซอน 
เที่ยวเจาะแทงดวยหอกคือปาก     เพราะวาตนเปนผูฉลาด    ในเวทางคศาสตร 
ในตักกศาสตรของคนและของผูอ่ืน      ในนิฆัณฑุศาสตร  เกฏภศาสตรของตน 
ในประเภทแหงอักษรสมัยของตน   และในการพยากรณทั้งหมดแล.    เขาเจริญ 
วัยแลวเลาเรียนไตรเพทจนถึงความสําเร็จในศิลปของพราหมณ  วันหน่ึงเขาไป 
เฝาพระศาสดาฟงธรรมแลว     ไดมีศรัทธาบวช    ต้ังแตเวลาไดอุปสมบทแลว 
ก็บําเพ็ญวิปสสนากัมมัฎฐาน  ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔  เปน 
ผูเชี่ยวชาญในการประพฤติในปฏิสัมภิทา  ไมกลัว   แมเขาไปหาพระมหาเถระก็  
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ถามปญหา     เขาไปเฝาพระทศพลแลวก็ยังถามปญหาในปฏิสมัภิทา ๔ นั่นแล. 
พระเถระรูปนี้      กลายเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทาได  ก็เพราะ 
ทานไดสั่งสมบุญไวในปฏิสัมภิทาน้ัน     และเพราะทานชํานาญในการประพฤติ 
ปฏิสัมภิทาน้ัน.   ลําดับนั้น     พระศาสดาไดทรงการทํามหาเวทัลลสูตรใหเปน 
อัตถุปตติเหตุแลว  ทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูบรรล ุ 
ปฏิสัมภิทา  และตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาโกฏฐิกะน้ี  เปนผูเลิศกวา 
พวกภิกษุสาวกของเราผูบรรลุปฏิสัมภิทาแล.                                
        สมัยตอมา       ทานเมื่อไดเสวยความสุขอันเกิดแตก็วิมุตติ      เกิดความ 
โสมนัสใจ       เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
ของตน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร นาม  ชิโน  ดังนี้.   คําน้ันทั้งหมด 
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน       เพราะมีนัยดังท่ีขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล. 
คําวา  สุท  ในบทวา  อิตฺถ สุทมายสฺมา  มหาโกฏฐโิก  นิ  เปนนิบาตใชลงใน 
การชี้แจงแสดงตัวอยาง.   คําวา  อายสฺมา  เปนความเรียกโดยความเคารพอยางยิ่ง 
เหมือนดังคําวา    อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน      ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ดังน้ีแล.     
                        จบอรรถกถามหาโกฏฐิกเถราปทาน 
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          อุรุเวทกัสสปเถราปทานท่ี  ๘ (๕๓๘) 
                                                                                                                                                                                
.                                                                                                                                                   
.                                                                                                                                  
       วาดวยบุพจริยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ 
 
                              [๑๒๘]  ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  พระพิชิต  
        มาร  พระนามวาปทุมุตตระ  ผูรูแจงโลกท้ังปวง 
        เปนนักปราชญมีจักษุ  ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว  พระ- 
        องคเปนผูตรัสสอน  ทรงแสดงใหสัตวรูชัด  ไดยัง 
        สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร    ฉลาดในเทศนา 
        เปนผูเบิกบาน  ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไป 
        เสียเปนอันมาก 
                            พระองคเปนผูอนุเคราะหประกอบดวย 
        พระกรณุา  แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว   ยัง 
        เดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน 
                            เมื่อเปนเชนนี้   พระศาสนาจึงไมมีความ 
        อากูล  วางสูญจากเดียรถีย  วิจิตรดวยพระอรหันต 
        ผูคงท่ีมคีวามชํานิชํานาญ 
                            พระมหามุนีพระองคนั้น      สูงประมาณ 
        ๕๘  ศอก   มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา 
        มีพระลกัษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ 
                            ครั้งน้ัน    อายุของสัตวแสนป   พระชิน- 
        สีหพระองคนั้น        เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาล  
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         ประมาณเทาน้ัน   ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก 
        ใหขามพนวัฏสงสารไปได 
                            ครั้งน้ันเราเปนพราหมณชาวเมือ่หังสวดี  
        อันชนสมมติวาเปนคนประเสริฐ      ไดเขาไปเฝา 
        พระพทุธเจาผูสองโลก  แลวสดับพระธรรมเทศนา 
                            ครั้งน้ัน        เราไดฟงพระผูมีพระภาคเจา  
        ทรงต้ังสาวกของพระองคในตําแหนงเอตทัคคะ 
        ในท่ีประชุมใหญ  กช็อบใจจึงนิมนตพระมหาชิน- 
        เจากับบริวารเปนอนัมาก   แลวไดถวายทานพรอม 
        กันกบัพราหมณอีก ๑,๐๐๐  คน 
                            ครั้นแลวเราไดถวายบังคมพระผูมีพระ- 
        ภาคเจา  ผูนายก    ยนือยู  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
        เปนผูราเริง  ไดกราบทูลวา 
                            ขาแตพระมหาวีรเจาดวยความเชื่อใน 
        พระองคและดวยอธิการคุณ       ขอใหขาพระองค  
        ผูเกิดในภพน้ัน  ๆ   มีบรษิัทมากเถิด 
                            ครั้งน้ัน    พระศาสดาผูมีพระสุรเสียง 
        เหมือนคชสารคํารณ     มีพระสําเนียงเหมือนนก 
        การเวกไดตรัสกะบริษัทวา  จงดูพราหมณผูนี้  ผูม ี
        วรรณะเหมือนทองคํา  แขนใหญ  ปากและตา  
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         เหมือนดอกบัวมีกายและใจสูงเพราะปติ      ราเริง 
        มีความเชื่อในคุณของเรา 
                              เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษผูุมีเสียง 
        เหมือนราสีห       ในอนาคตกาล       เขาจักได 
        ตําแหนงน้ีสมดังมโนรถปรารถนา  
                              ในกัปนับแตนั้นไปหน่ึงแสน     พระ- 
        ศาสดามีพระนามชือ่วา   โคดม  ซึ่งสมภพในวงศ  
        พระเจาโอกกากราช  จักเสด็จอุบติัขึ้นในโลก  
                              พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาทของพระ- 
        ศาสดาพระองคนั้น        เปนโอรสอันธรรมเนรมิต 
        จักเปนสาวกของพระศาสดา  มนีามช่ือวากัสสปะ 
                              พระอคัรนายกของโลกพระนามวาผุสสะ 
        ผูเปนศาสดาอยางยอดเยี่ยม  หาผูเปรียบมิได   ไม 
        มีใครจะเสมอเหมือน  ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวในกัป 
        ที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ 
                              พระศาสดาพระนามวาผุสสะพระองคนั้น  
        แล   ทรงกําจัดความมืดท้ังปวง    สางรกชัฏใหญ 
        ทรงยังฝนคืออมตธรรมใหตกลง     ใหมนุษยและ 
        ทวยเทพอิ่มหนํา 
                              ครั้งน้ัน     เราสามคนพ่ีนองเปนราชมหา- 
        อํามาตยในพระนครพาราณสี     ลวนแตเปนที่ไว  
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         วางพระทัยของพระมหากษัตรยิรูปรางองอาจแกลว 
        กลา    สมบูรณดวยกําลัง ไมพายแพใครเลยใน 
        สงครามครั้งน้ัน  พระเจาแผนดินผูมีเมืองชายแดน 
        กอการกําเริบ    ไดตรัสสั่งเราวา   ทานท้ังหลายจง 
        ไปชนบทชายแดน  
                             พวกทานจงยังกําลังของแผนดินใหเรียบ- 
        รอย   ทาํแวนแควนของเราใหเกษม   แลวกลบัมา 
        เถิด 
                             ลําดับน้ัน   เราไดกราบทูลวา  ถาพระองค  
        จะพึงพระราชทานพระนายกเจาเพ่ือใหขาพระองค 
        ทั้งหลายอุปฏฐากไซร    ขาพระองคทั้งหลายก็จัก  
        ทํากิจของพระองคใหสําเร็จ 
                             ลําดับน้ัน   พวกเราผูไดรับพระราชทานพร 
        อันสมเด็จพระภูมิบาลสงไป    ทาํชนบทชายแดน 
        ใหวางอาวุธแลว   กลบัมายังพระนครนั้น 
                             เราทูลขอการอุปฏฐากพระศาสดาแดพระ 
        ราชา    ไดพระศาสดาผูเปนนายกของโลกผูประ- 
        เสริฐกวามุนีแลว      ไดบูชาพระองคตราบเทาสิ้น 
        ชีวิต  
                             เราท้ังหลายเปนผูมีศีล      ประกอบดวย 
        กรณุา   มีใจประกอบดวยภาวนาไดดวยผามีคา  
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         มาก   ภัตมีรสอันประณีต  เสนาสนะอันนารื่นรมย 
        และเภสัชท่ีเปนประโยชน    ที่ตนใหเกิดขึ้นโดย 
        ชอบธรรมแกพระมนุีพรอมท้ังพระสงฆ   อุปฏฐาก 
        พระองคดวยจิตเมตตาตลอดกาล  ครั้นพระศาสดา 
        ผูเลิศพระองคนั้นเสด็จนิพพานแลว เราไดทําการ 
        บชูาตามลําพัง  
                            เราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้นแลว  ไปสู 
        สวรรคชั้นดาวดึงสเสวยมหันตสขุในดาวดึงสนั้น 
        นี้เปนผลแหงพุทธบชูา 
                            เมื่อเรากําลังทองเท่ียวอยูในภพเปนเหมือน 
        นายชางดอกไม     ไดดอกไมแลวแสดงชนิดแหง 
        ดอกไมแปลก  ๆ    มากมายฉะนั้น       ไดเกิดเปน 
        พระเจาวิเทหราช 
                            เพราะถอยคําของคุณาเจลก  เราจึงมี 
        อัธยาศัยอันมิจาฉาทิฏฐิกําจัดแลวขึ้นสูทางนรก  ไม 
        เอื้อเฟอโอวาทของธิดาเราผูชื่อวารุจา 
                            เมื่อถูกพรหมนารทะส่ังสอนเสียมากมาย 
        จึงละความเห็นที่ชั่วชาเสียได 
                            บําเพ็ญกุศลกรรมบถ  ๑๐  ใหบรบิูรณโดย 
        พิเศษ   ละทิ้งรางกายแลวไดไปสวรรคเหมือนไป 
        ที่อยูของตัว   ฉะนั้น  
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                               เมื่อถึงภพสุดทายเราเปนบุตรของพราหมณ    
        เกิดในสกุลท่ีสมบูรณในพระนครพาราณสี  
                              เรากลวัตอความตายความเจ็บไขและ 
        ความแกชราจึงเขาปาใหญ  แสวงหาหนทาง 
        นิพพาน  ไดบวชในสํานักของชฎิล 
                              ครั้งน้ัน      นองชายท้ังสองของเราก็ได  
        บวชพรอมกับเรา     เราไดสรางอาศรมอาศัยอยูที่ 
        ตําบลอรุุเวลา 
                              เรามีนามตามโคตรวากัสสปะ   แตเพราะ 
        อาศัยอยูที่ตําบลอุรุเวลาเราจึงมีนามบัญญัติวา 
        อุรุเวลกัสสปะ 
                              เพราะนองชายของเราอาศัยอยูที่ชายแมน้ํา 
        เขาจึงไดนามวานทีกัสสปะ     เพราะนองชายของ 
        เรา   อีกคนหนึ่ง   อาศัยอยูที่ตําบลคยา   เขาจึงถูก  
        ประกาศนามวาคยากัสสปะ 
                              นองชายคนเล็กมีศิษย  ๒๐๐  คน  นองชาย 
        คนกลางมี  ๓๐๐ คน  เราม ี ๕๐๐  คนถวน  ศษิยทุกคน   
        ลวนแตประพฤติตามเรา 
                              ครั้งน้ันพระพุทธเจาผูเลิศในโลกเปน 
        สารถีฝกนรชน      ไดเสด็จมาหาเรา       ทรงทํา 
        ปาฏิหาริยตาง ๆ  แกเราแลวทรงแนะนํา  
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                                    เรากับบริวารพันหน่ึงไดอุปสมบทดวย 
                        เอหิภิกขุ    ไดบรรลุอรหัตพรอมกับภิกษุเหลาน้ัน  
                        ทุกองค  
                                    ภิกษุเหลาน้ันและภิกษุพวกอ่ืนเปนอันมาก 
                        แวดลอมเราเปนยศบริวาร   และเราก็สามารถที่จะ 
                        สั่งสอนไดเพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาสูงสุด 
                        จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะความเปนผูมี  
                        บริษัทมาก  โอ  สกัการะที่ไดทําไวในพระพุทธเจา 
                        ไดกอใหเกิดสิ่งท่ีมีผลแกเราแลว  
                                    เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน 
                        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
            ทราบวา    ทานพระอุรุเวลกัสสปเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบอุรุเวลกัสสปเถราปทาน 
 
             ๕๓๘.  อรรถกถาอุรุเวลกัสสปเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๘  ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระอุรุเวลกัสสปเถระ  อันมีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร 
นาม ชิโน ดังน้ี. 
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว  ในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ  
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ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  ทานบังเกิดในเรือนอันมี 
สกุล   เจริญวัยแลว     ไดฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา    ไดมองเห็นภิกษุ 
รูปหน่ึง    ซึง่พระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูมีบริ- 
วารมาก  แมตนเองก็ปรารถนาตําแหนงน้ัน   ไดถวายมหาทาน   กระทําปณิธาน 
ไวแลว.   และพระผูมีพระภาคเจา   ทรงเห็นวาเขาไมมีอันตราย    จึงทรงพยา-  
กรณวา  ในอนาคตกาล  ในพระศาสนาของพระโคดมพุทธเจา  เขาจักเปนผูเลิศ 
กวาพวกภิกษุผูมีบริวารมาก.  เขากระทําบุญไวในภพนั้นเปนอันมาก  จนตลอด 
อายุ   จุติจากอัตภาพนั้นแลว   ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ในท่ีสุด 
๙๒  กัปแตกัปนี้     ไดบังเกิดเปนพระกนิฏฐภาดาตางพระมารดาของพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวา  ผุสสะ  เขาไดมีกนิฏฐภาดา ๒ คนแมเหลาอ่ืน. คน ๓ 
คนเหลาน้ัน     ไดนิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข     บชูาดวยเครื่อง 
บูชาอยางยอดเยี่ยมไดกระทํากุศลไวจนตลอดชีวิตแลว  ทองเที่ยวไปในเทวโลก 
และมนุษยโลก   ไดบังเกิดเปนพ่ีนองกัน  ๓ คน  ในตระกูลพราหมณ  ในกรุง 
พาราณสี  กอนหนาท่ีพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย   ทรงอุบัติข้ึนทีเดียว 
ทั้ง ๓  คนไดมีชื่ออยางนี้วา  กัสสปะ  ดวยอํานาจแหงโคตร.   คนทั้ง ๓  คน 
เหลาน้ันเจริญวัยแลว    กไ็ดเลาเรียนจบไตรเพท.    บรรดาคนทั้ง ๓ เหลาน้ัน  
คนพ่ีชายใหญมีบริวาร ๕๐๐ คน    คนกลางมีบริวาร ๓๐๐ คน   คนนองเล็กมี 
บริวาร ๒๐๐ คน  คนทั้ง ๓ นั้น     ตรวจดูสาระประโยชนในคัมภีรทั้งหมดของ 
ตน  ไดเห็นแตเพียงประโยชนปจจุบันเทาน้ัน   จึงพากันยินดีการบวช.  บรรดา 
พ่ีนอง ๓ คนนั้น    คนพ่ีใหญไดไปยังตําบลอุรุเวลาพรอมกับบริวารของตน 
บวชเปนฤาษี  ไดปรากฏชือ่วา อุรุเวลกัสสปะ  คนกลางบวชอยูที่ทางโคงแมน้ํา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 308 

คงคา  ปรากฏชื่อวานทีกัสสปะ    คนเล็กบวชอยูทีค่ยาสีสะ   ไดปรากฏชื่อวา 
คยากัสสปะ.  เมื่อพ่ีนอง ๓ คนนั้นไดบวชเปนฤาษีอยางนั้น  ตางก็อยูกันในที่ 
นั้น  ๆ  โดยลวงไปไดหลายวัน      พระโพธิสัตวของพวกเรา      ไดเสด็จออก 
มหาภิเนษกรมณ  ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว  ทรงประกาศธรรมจักร 
ใหเปนไปแลวโดยลําดับ   ทรงใหพระเถระปญจวัคคีย    ดํารงอยูแลวในพระ- 
อรหัต  ทรงแนะนําคน  ๕  คนซึ่งเปนสหายกัน   อันมียศสกุลบุตรเปนหัวหนา 
(ใหดํารงอยูในพระอรหัต)   ทรงสงพระอรหันต ๖๐  องคไปดวยพระดํารัสวา  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเถิด  ดังน้ีแลว  ทรงแนะนําพวก 
ภิกษุภัททวัคคีย ๓๐ รูป  แลวไดเสด็จไปยังที่อยูของอุรุเวลกัสสปะ  เสด็จเขาไป 
ยังโรงไฟเพื่อพักอาศัย ณ ที่นั้น     ไดทรงแนะนําอุรุเวลกัสสปะพรอมท้ังบริวาร 
ดวยปาฏิหาริย ๓,๕๐๐ มกีารทรมานนาคเปนตนเสร็จแลว  จึงใหเขาไดบรรพชา 
วิธีการบรรพชาของอุรุเวลกัสสปะนั้น     และการกระทําอิทธิปาฏิหาริยทั้งหมด 
จักมีแจมแจงในอรรถกถาอปทานของทานนทีกัสสปะแล.   แมถึงพ่ีนองที่เหลือ 
อีก ๒ คนนอกน้ี  พอไดทราบขาววาอุรุเวลกัสสปะผูพ่ีใหญนั้นบวชแลว   ตาง 
ก็พรอมดวยบริวาร  พากนัมาบวชในสํานักของพระศาสดาแลว.  พ่ีนอง ๓ คน 
ทั้งหมดน้ันทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวย.    ไดเปนเอหิภิกษุแลว.   พระ- 
ศาสดา   ทรงพาสมณะ ๑,๐๐๐  องคนั้น   เสด็จไปยังคยาสีสะ    ประทับนั่งบน 
แผนหิน  ทรงใหสมณะทั้งหมดน้ันดํารงอยูในพระอรหัต   ดวยอาทิตตปริยาย- 
เทศนา. 
           พระอุรุเวลกัสสปะนั้น   พอไดบรรลุพระอรหัตแลวอยางนั้น   เกิดความ 
โสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 309 

ของตน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา    ปทมุุมุตฺตโร  นาม   ชิโน  ดังน้ี.  ขาพเจาจัก 
พรรณนาเฉพาะบทท่ียากเทาน้ัน.   บทวา  โส   สพฺพ   ตม    หนฺตฺวา   ความ 
วา  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ผุสสะ   พระองคนั้น   ทรงกําจัดไดแลว  ซึ่ง 
ความมืดคือกิเลสอันไดแก   ราคะ  โทสะ   โมหะ   เปนตน .  บทวา  วิชเฏตฺวา 
มหาชฏ  ความวา  สะสาง  ทําลายลางผลาญชัฏเครื่องยุงกันใหญ    ดวยหมู 
แหงกิเลส  ๑,๕๐๐   มีตัณหาและมานะเปนตน .    มวีาจาประกอบความวา   ทํา 
เทวโลกคือโลกสันนิวาสท้ังส้ินใหยืนดี  ใหอ่ิมใจ   ใหชุมใจอยู   ยังฝนคืออมตะ  
มหานิพพานใหตกลงไหลเอิบอาบแล.  บทวา  ตทา  ห ิ  พาราณสิย  มีอรรถ 
วิเคราะหวา  คําวา  พารส   แปลวา ๑๒  ดุจในประโยคเปนตนวา มนุษย   ๑๒ 
คน  เมืองที่มี  ๑๒  ราศี   ฤาษีจากหิมวันตประเทศ    และฤาษีคือพระปจเจกมุนี 
มาจากภูเขาคันธมาทนโดยทางอากาศ  ยอมพากันไป  คือ  หยั่งลง   ไดแกยอม 
เขาไป   ในเมืองที่มี ๑๒ ราศีนั้น    เหตุนั้น     เมืองน้ันจึงชื่อวา   พาราณสี  อีก 
ความหมายหนึ่งวา     สถานที่อันบุคคลคือพระสัมมาสัมพุทธเจา     หลายแสน 
พระองคทรงหยั่งลงเพ่ือประกาศพระธรรมจักรใหเปนไปท่ัว    บัณฑิตเรียกกัน 
วา  พาราณสี ดวยอํานาจทางศัพทเปนอิตถีลิงค  เพราะทํา  นคร  ศัพทใหเปน 
ลิงควิปลาส.  ในพระนครพาราณน้ัน.   บทวา  นิกฺขตฺิตสตฺถ  ปจฺจนฺต    ความ 
วา  ทําปจจันตชนบทใหทิ้งศัสตรา   ใหวางอาวุธ  ใหสิ้นพยศ.  บทวา    กตฺวา 
ปุนรุปจฺจ  ต ความวา  แลวกลับเขามาถึงยังพระนครน้ันอีก.    คําท่ีเหลือมีเนื้อ 
ความพอท่ีจะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                          จบอรรถกถาอุรุเวลกสัสปเถราปทาน  
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                ราธเถราปทานท่ี  ๙  (๕๓๙) 
 
              วาดวยบุพจริยาของพระราธเถระ 
 
                             [๑๒๙]  ในกัปนับจากภัทรกัปน้ีไปแสน  
        หน่ึง  พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ  ผูทรง 
        รูแจงเทวโลกท้ังปวงเปนนักปราชญ  มีจักษุ  ไดเสด็จ 
        อบุัติขึน้แลว 
                            พระองคเปนผูตรัสสอน  ทรงแสดงให 
        สัตวรูชดัได  ยังสรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร 
        ทรงฉลาดในเทศนา   เปนผูเบิกบาน  ทรงชวย 
        ประชมุชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก 
                            พระองคเปนผูอนุเคราะห  ประกอบดวย 
        พระกรณุาแสวงหาประโยชนใหสรรพสัตวยัง 
        เดียรถียที่มาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน 
                            เมื่อเปนเชนนี้พระศาสนาจึงไมมีความ 
        อากูล  วางสูญจากเดียรถีย  วิจิตรดวยพระอรหันต 
        ผูคงท่ี  มีความชํานิชํานาญ 
                            พระมหามุนีพระองคนั้นสูงประมาณ  ๕๘ 
        ศอก  มพีระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา   ม ี
        พระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ  
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                             ครั้งน้ันอายุของสัตวแสนป    พระชินสีห 
        พระองคนั้นเมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ 
        เทาน้ัน     ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขาม 
        พนวัฏสงสารไปได   
                            ครั้งน้ัน  เราเปนพราหมณชาวพระนคร 
        หังสวดี  ผูเรียนจบไตรเพท  ไดเขาไปเฝาพระผูมี  
        พระภาคเจาผูประเสริฐ  วานรชนทรงมีความเพียร 
        ใหญ  ทรงแกลวกลาในบรษิัท   กาํลังทรงแตงต้ัง  
        ภิกษุผูมีปฏิภาณไวในตําแหนงเอตทัคคะ   แลวได 
        ฟงพระธรรมเทศนา 
                            ครั้งน้ัน    เราทําสักการะในพระโลกนายก 
        พรอมท้ังพระสงฆ  แลวหมอบศีรษะลงแทบพระ- 
        บาทปรารถนาฐานันดรน้ัน                            
                            ลําดับน้ันพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระรัศมี  
        ซานออกจากพระองคดุจลิ่มทองสิงคีไดตรัสกะเรา 
        ดวยพระสุรเสียงอันเปนที่ต้ังแหงควานยินดีมีปรกติ 
        นําไปสงมลทินคือกิเลสวา 
                            ทานจงเปนผูมีความสุขมีอายุยืนเถิด  ปณิ- 
        ธานความปรารถนาของทานจงสําเร็จเถิด  สักการะ 
        ที่ทานทําในเรากับพระสงฆ    ก็จงมีผลไพบูลยยิ่ง 
        เถิด  
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                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   พระศาสดามีพระ- 
        นาทชื่อวาโคดมซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกาก- 
        ราช  จกัเสด็จอุบัติขึ้นในโลก   
                            พราหมณนี้จักไดเปนธรรมทายาทของ  
        พระศาสดาพระองคนั้น   เปนโอรสอันธรรมเนรมิต 
        เปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวาราธะ   พระ- 
        นายจักทรงแตงต้ังทานวา     เปนผูเลิศกวาภิกษุ 
        ทั้งหลายผูมีปฏิภาณ  เราไดสดับพุทธพยากรณนั้น  
        แลวก็เปนผูเบิกบานมีจิตประกอบดวยเมตตาบํารุง 
        พระพิชติมารในกาลนั้นตลอดชีวิต  
                            เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา  ดวย 
        กรรมทีเ่ราไดทําไวดีแลวน้ัน         และดวยการต้ัง 
        เจตนจํานงไว   เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค  
        ชั้นดาวดึงส    ไดเสวยราชสมบติัในเทวโลก ๓๐๐ 
        ครั้ง 
                            ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕๐๐  ครั้ง  และ 
        เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับ 
        มิได 
                            เพราะกรรมนั้นนําไปเราจึงเปนผูถึงความ 
        สขุในทกุภพ      เมื่อถึงภพสุดทายเราเกิดในสกุล 
        ที่ยากจน     ขาดเครื่องนุงหมและอาหารใหพระ-  
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         นครราชคฤหอันอุดม  ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง 
        แกทานพระสารีบุตรผูคงท่ี 
                            ในเวลาเราแกเฒา  เราอาศัยวัดอยู  ใคร ๆ 
        ไมยอมบวชใหเรา  ผูชรา หมดกาํลังเรี่ยวแรง 
                            เพราะฉะน้ัน  ครั้งน้ัน เราเปนผูเปนคนยาก  
        เข็ญจึงเปนผูปราศจากผิวพรรณ  เศราโศก  พระ- 
        มหามุนผูีประกอบดวยพระมหากรุณาทอดพระเนตร 
        เห็นเขา  จึงตรัสถามเราวา 
                            ลูกไฉนจึงเศราโศก  จงบอกถึงโรคท่ีเกิด 
        ในจิตของเจา  เราไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผู 
        มีความเพียร  ขาพระองคไมไดบวชในศาสนา 
        ของพระองค  ซึ่งพระองคตรัสดีแลว 
                            เพราะเหตุนั้นขาพระองคจึงมีความเศรา- 
        โศก  ขาแตพระนายก  ขอพระองคจงเปนที่พ่ึง 
        ของขาพระองคดวยเถิด  ครั้งน้ัน พระมหามุนีผู 
        สูงสุดไดรับสั่งใหเรยีกภิกษุมาประชุมพรอมแลว 
        ตรัสถามวา         
                            ผูที่นึกถึงอธิการของพราหมณนีไ้ดมีอยู 
        จงบอกมา  เวลาน้ัน  พระสารีบุตรไดกราบทูลวา 
        ขาพระองคนึกถึงอธิการของเขาไดอยู  
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                               พราหมณผูนี้ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก 
                    ขาพระองคผูกําลังเท่ียวบิณฑบาต พระเจาขา 
                              พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ สาร-ี 
                    บุตร  เธอเปนคนกตัญู  เธอจงยังพราหมณนี้ให 
                    บวช    พราหมณนี้จักเปนผูควรบูชา   ลําดับน้ัน  
                    เราไดการบรรพชาและอุปสมบทดวยกรรมวาจา 
                    โดยเวลาไมนานเลย  เราก็ไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้น 
                    ไปแหงอาสวะ   เพราะเราเปนผูเพลิดเพลิน  สดับ 
                    พระพุทธดํารัสโดยเคารพ ฉะนั้น   พระพิชิตมารจึง 
                    ทรงแตงต้ังเราวา   เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมี 
                    ปฏิภาณ 
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอนของ 
                    พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา     ทานพระราธเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                       จบราธเถราปทาน  
 
              ๕๓๔.  อรรถกถาราธเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
           อปทานของทานพระราธเถระ   มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน 
ดังน้ี.  
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        คําน้ันทั้งหมด    วิญูชนทั้งหลาย    พึงกําหนดรูไดโดยงายดวยการ 
ติดตามเนื้อความไปตามลําดับของปาฐะน่ันแล      จะตางกันก็แตบุญกุศลอยาง 
เดียวเทาน้ันแล. 
                                              จบอรรถกถาราธเถราปทาน  
 
                 โมฆราชเถราปทานท่ี  ๑๐  (๕๔๐) 
 
              วาดวยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ 
 
                             [๑๓๐]  ในกัปนับจากภัทรกัปน้ีไปแสน- 
        หน่ึง  พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ  ผูทรง 
        รูแจงโลกท้ังปวง  เปนนกัปราชญ  มีจักษ ุ ได 
        เสด็จอบุัติขึ้นแลว  พระองคเปนผูตรัสสอน  ทรง 
        แสดงใหสัตวรูชัดยังสรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร 
        ทรงฉลาดในเทศนา  เปนผูเบิกบาน  ทรงชวย 
        ประชมุชน  ใหขามพนไปเสียเปนอันมาก 
                            พระองคเปนผูอนุเคราะห  ประกอบดวย 
        พระกรณุา  แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว  ยัง 
        เดียรถียที่มาเฝา  ใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน 
                            เมื่อเปนเชนนี้พระศาสนาจึงไมมีความ 
        อากูล   วางสูญจากเดียรถีย  วิจิตรดวยพระอรหันต 
        ผูคงท่ี  มีความชํานิชํานาญ  พระมหามุนีพระองค 
        นั้นสูงประมาณ  ๕๘  ศอก  มีพระฉวีวรรณงามคลาย 
        ทองคําอันล้ําคา  มพีระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒ 
        ประการ  
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                               ครั้งน้ัน    อายุของสัตวแสนป พระชินสีห  
        พระองคนั้น  เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ  
        เทาน้ัน    ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก  ใหขาม  
        พนวัฏสงสารไปได 
                              ครั้งน้ัน      เราเปนผูประกอบในหนทาง  
        แหงการงานของบุคคลอ่ืน     ในสกุลหน่ึง    ใน 
        พระนครหังสวดี  ทรัพยสินอะไร  ๆ   ของเราไมมี  
                              เราอาศัยอยูที่พ้ืนซึ่งเขาทําไวที่หอฉัน 
        เราไดกอไฟท่ีพ้ืนหอฉันนั้น      พ้ืนศิลาจึงดําไป 
        เพราะไฟลน 
                              ครั้งน้ัน  พระโลกนาถผูประกาศสัจจะ ๔ 
        ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูทรงจีวรเศราหมองใน 
        ประชมุชน 
                              เราชอบใจในคุณของทาน   จึงไดปฏิบัติ  
        พระตถาคต  ปรารถนาฐานันดรอันสูงสุด คือความ 
        เปนผูเลิศกวาภิกษุผูทรงจีวรเศราหมอง 
                              ครั้งน้ัน     พระผูมพีระภาคเจาพระนามวา 
        ปทุมุตตระ      ไดตรัสกะพระสาวกทั้งหลายวา  จง 
        ดูบุรษุน้ี  ผูมีผาหมนาเกลียด  ผอมเกร็ง  มหีนา 
        ผองใสเพราะปติ   ประกอบดวยทรัพยคือศรัทธา ม ี
        กายและใจสูง   เพราะปติ    ราเริง    ไมหว่ันไหว 
        หนาแนนไปดวยธรรมที่เปนสาระ  
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                               บุรษุน้ีชอบใจในคุณของภิกษุผูทรงจีวร 
        เศราหมอง  ปรารถนาฐานันดรน้ันอยางจริงใจ 
                              เราไดฟงพุทธพยากรณนั้นแลว   ก็เบิก 
        บาน  ถวายบังคมพระพิชิตมารดวยเศียรเกลา  ทํา 
        แตกรรมที่ดีงามในศาสนาของพระชินเจาตราบ 
        เทาส้ินชีวิต  
                              เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น   และเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว     เราละรางมนุษยแลว    ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                              เพราะกรรมคือการเอาไฟลนพ้ืนที่หอฉัน 
        เราจึงถูกเวทนาเบียดเบียน  ไหมแลวในนรกพันป 
                              ดวยเศษกรรมที่เหลือนั้น  เราเปนมนุษย  
        เกิดในสกุล     จึงเปนผูมีรอยเครื่องหมายถึง  ๕๐๐    
        ชาติโดยลําดับ 
                              เพราะอํานาจกรรมน้ัน   เราจึงเปนผูเพียบ 
        พรอมดวยโรคเรื้อน   เสวยมหันตทุกขถึง ๕๐๐ ชาติ 
        เหมือนกัน 
                              ในภัทรกัปน้ี   เรามจีิตเล่ือมใส    เลี้ยงดู 
        พระอุปริฏฐะผูมียศ   ใหอิ่มหนําดวยบิณฑบาต 
                              เพราะเศษกรรมที่ยงัเหลือนั้น         และ 
        เพราะการต้ังเจตนจํานงไว   เราละรางมนุษยแลว 
        ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส     
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                              เมื่อถึงภพสุดทาย       ไดบังเกิดในสกุล 
        กษัตริย    เมื่อพระชนกลวงไปแลวก็ไดเปนพระ- 
        มหาราชา 
                             เราถูกโรคเรื้อนครอบงํา  กลางคืนไมได 
        รบัความสุข     เพราะสุขท่ีเกิดจากความเปนพระ- 
        เจาแผนดินหาประโยชนนั้นได  ฉะนั้น    เราจงึชื่อวา 
        โมฆราช 
                             เราเห็นโทษของรางกาย   จงไดบวชเปน  
        บรรพชติ     มอบตัวเปนศิษยของพราหมณพาวรี 
        ผูประเสริฐ     เราเขาไปเฝาพระผูนํานรชนพรอม 
        ดวยบรวิารเปนอันมาก      ไดทูลถามปญหาอัน 
        ละเอียดลึกซึ้งวา 
                             โลกนี้     โลกหนา    พรหมโลกกบัท้ัง 
        เทวโลก   ขาพระองคไมทราบความเห็นของพระ 
        องค  ผูทรงพระนามวาโคดม  ผูมียศ 
                             เมื่อเปนเชนนี้   จึงไดมีปญหามาถึงพระ- 
        องค    ผูทรงเห็นลวงสามัญชน ขาพระองคจะ 
        พิจารณาเห็นโลกอยางไร  มัจจุราชจึงจะไมเห็น 
                             พระพุทธเจาผูทรงรักษาโรคทุกอยางให 
        หายได  ไดตรัสกะเราวา  ดูกอนโมฆราช  ทานจง 
        เปนผูมสีติทุกเมื่อ      พิจารณาเหน็โลกโดยความ  
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                   เปนของวางเปลา       ถอนความเห็นวาตัวตนเสีย 
                   บุคคลพึงขามพนมัจจุราชไปไดดวยอุบายเชนนี้ 
                              ทานพิจารณาเห็นโลกอยางนี้  มจัจุราชจึง 
                   จะไมเห็น  เราเปนผูไมผมและหนวด   นุงผา 
                   กาสาวพัสตร   เปนภิกษุพรอมกับเวลาจบพระคาถา 
                               เราเปนผูถูกโรคเบียดเบียน       ถูกเขาวา  
                   กลาววา   วิหารอยาเสียหายเสียเลย     จึงไมไดอยู 
                   ในวิหารของสงฆ       เรานําเอาผามาจากกองหยาก 
                    เยื่อ   ปาชาและหนทาง   แลวทําผาสังฆาฏิดวยผา 
                    เหลาน้ี  ทรงจีวรที่เศราหมอง 
                               พระผูนําชน  พิเศษเปนนายแพทยใหญ 
                    ทรงพอพระทัยในคุณอันนั้นของเรา  จึงทรงต้ังเรา  
                    ไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
                    ฝายที่ทรงจีวรเศราหมอง 
                                เราสิน้บุญและบาป หายโรคทุกอยาง  ไม 
                    มีอาสวะ ดับสนิทเหมือนเปลวไฟที่มอดเชื้อ 
                                 เราเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังนี้. 
           ทราบวา  ทานพระโมฆราชเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบโมฆราชเถราปทาน  
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                              อรรถกถาโมฆราชเถราปทาน 
 
           อปทานของทานพระโมฆราชเถระที่ ๑.   มีเนื้อความพอท่ีจะกําหนด 
ไดโดยงายทีเดียวแล. 
                              จบอรรถกถาโมฆราชเถราปทาน  
                             จบอรรถกถากัจจายนวรรคท่ี ๕๔ 
 
                รวมอปทานท่ีมใีนวรรคนี้  คือ 
 
             ๑.  มหากัจจายนเถราปทาน   ๒. วักลลิเถราปทาน   ๓.  มหากัปปน- 
เถราปทาน    ๔.  ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน   ๕.  กมุารกัสสปเถราปทาน 
๖. พาหิยเถราปทาน    ๗.  มหาโกฏฐิตเถราปทาน   ๘.  อรุเวลกัสสปเถราปทาน   
๙.  ราธเถราปทาน  ๑๐.  โมฆราชเถราปทาน. 
          ในวรรคนี้  บัณฑิตประมวลคาถาได    ๓๖๒  คาถา 
                                        จบกัจจายนวรรคท่ี  ๕๔  
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                               ภัททิยวรรคที่  ๕๕ 
 
              ลกณุฏกภัททิยเถราปทานท่ี  ๑  (๕๔๑) 
 
                วาดวยบุพจริยาของพระลกณุฏกเถระ 
 
                               [๑๓๑]  ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้  พระ-  
        พิชิตมาร  พระนามวาปทุมุตตระ  ทรงรูจบธรรม 
        ทั้งปวง  เปนพระผูนํา  ไดเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
                              ครั้งน้ัน  เราเปนบตุรเศรษฐี  มทีรัพยมาก 
        ในพระนครหังสวดี  เท่ียวเดินพักผอนอยู  ไดไป 
        ถึงสังฆาราม 
                              คราวนั้น  พระผูนาํ  ผูสองโลกใหโชติชวง 
        พระองคนั้น  ทรงแสดงธรรมเทศนา  ไดตรัส 
        สรรเสรญิพระสาวกผูประเสริฐกวาภิกษุทั้งหลาย 
        ที่มีเสียงไพเราะ 
                              เราไดสดับพระธรรมเทศนานั้นแลวก็ 
        ชอบใจ  จึงไดทําสักการะแกพระองคผูแสวงหา 
        คุณอันใหญ  ถวายบงัคมพระบาททั้งสองของ 
        พระศาสดาแลว  ปรารถนาฐานันดรนั้น 
                              ครั้งน้ัน  พระพุทธเจาซ่ึงเปนผูนําชั้น 
        พิเศษ  ไดตรัสพยากรณในทามกลางพระสงฆวา 
        ในอนาคตกาล  ทานจักไดฐานันดรน้ีสมดังมโนรถ 
        ความปรารถนา  
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                            ในกัปทีแ่สนแตภัทรกัปนี้  พระศาสดา   
        พระนามชื่อวาโคดม      ซึ่งสมภพในวงศพระเจา 
        โอกกากราช  จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก   เศรษฐีบุตร 
                     ผูนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระ-   
        องคนั้น      เปนโอรสอันธรรมเนรมิต     เปนสาวก  
        ของพระศาสดา  มีนามชื่อวา ภัตทิยะ 
                            เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น     และเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว    เราละรางมนุษยแลว    ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                            ในกัปที ่ ๙๒  แตภัทรกัปนี้พระพิชิตมาร 
        พระนามวาผุสสะ       เปนผูนํายากท่ีจะหาผูเสนอ 
        ยากท่ีจะขมข่ีได  สูงสุดกวาโลกทั้งปวงไดเสด็จ 
        อุบัติข้ึนแลว 
                            และพระพุทธองคทรงสมบูรณดวยจรณะ 
        เปนผูประเสริฐเท่ียงตรง      ทรงมีความเพียรเผา 
        กิเลสทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว 
        ทรงเปลื้องสัตวเปนอันมากจากกิเลสเครื่องจองจํา 
                            เราเกิดเปนนกดุเหวาขาวในพระอาราม 
        อันนาเพลิดเพลินเจริญใจ     ของพระผุสสสัมมา-  
        สัมพุทธเจาพระองคนั้น       เราอยูที่ตนมะมวงใกล 
        พระคันธกุฎี 
                            ครั้งน้ัน       เราเห็นพระพิชิตมารผูสูงสุด  
        เปนพระทักขิไณยบุคคล   เสด็จพระราชดําเนินไป  
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         บิณฑบาต  จึงทําจิตใหเลื่อมใส  แลวรองดวย 
        เสียงอนัไพเราะ 
                            ครั้งน้ัน  เราบินไปสวนหลวง  คาบผล 
        มะมวงที่สุกดีมีเปลือกเหมือนทองคํามาแลว  นอม 
        เขาไปถวายแดพระสัมพุทธเจา  
                            เวลาน้ันพระพิชิตมารผูประกอบดวยพระ- 
        กรณุา  ทรงทราบวาระจิตของเรา  จึงทรงรับบาตร 
        จากมอืของภิกษุอุปฏฐาก 
                            เรามีจิตราเริงถวายผลมะมวงแดพระมหา- 
        มุนี  เราใสบาตรแลวก็ประนมปก  รองดวยเสียง 
        อันไพเราะ  นายินดี  เสนาะนาฟง  เพ่ือบูชา 
        พระพทุธเจา  แลวไปนอนหลับ 
                            ครั้งน้ัน  นกเหย่ียวผูมีใจช่ัวชาไดโฉบ 
        เอาเรา   ผูมีจิตเบิกบาน  มีอธัยาศัยไปสูความรัก 
        พระพทุธเจา  แลวไปนอนหลับ 
                            เราจุติจากอัตภาพน้ันไปเสวยมหันตสุข 
        ในสวรรคชั้นดุสิต  แลวมาสูกําเนิดมนุษย   เพราะ 
        กรรมนัน้พาไป 
                            ในภัทรกัปน้ี  พระพทุธเจาผูมีพระนาม 
        ตามพระโคตรวากัสสปะ  เปนเผาพันธุพรหม  ม ี
        พระยศใหญ  ประเสริฐกวานักปราชญ  ไดเสด็จ 
        อบุัติขึน้แลว  
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                             พระองคทรงยังพระศาสนาใหโชติชวง 
        ครอบงําเดียรถียผูหลอกลวง  ทรงแนะนําเวไนย- 
        สัตว  พระองคพรอมทั้งพระสาวกปรินิพพานแลว 
                             เมื่อพระพุทธองคผูเลิศในโลกปรินิพพาน 
        แลว  ประชุมชนเปนอันมากท่ีเลื่อมใส  จักทํา 
        พระสถูปของพระศาสด  เพ่ือตองการจะบูชา 
        พระพทุธเจา  
                             เขาปรกึษากันอยางน้ีวา  จักชวยกันทํา 
        พระสถูปของพระศาสดา  ผูแสวงหาพระคุณ 
        อันใหญ  ใหสูงเจ็ดโยชน  ประดับดวยแกว ๗ 
        ประการ 
                             ครั้งน้ัน  เราเปนจอมทัพของพระเจา 
        แผนดินแควนกาสี  พระนามวากิกี  ไดพูดลด 
        ประมาณ  ที่พระเจดียของพระพุทธเจา  ผูไมม ี
        ประมาณเสีย 
                             ครั้งน้ัน  ชนเหลานั้นไดชวยกันทําเจดีย 
        ของพระศาสดา  ผูมพีระปญญากวานรชน  สูง 
        โยชนเดียว  ประดับดวยรัตนะนานาชนิด  ตาม 
        ถอยคําของเรา 
                             เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น  และเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนษุยแลว  ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
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                               ในภพสุดทายในบัดน้ี   เราเกิดในสกุล 
                  เศรษฐีอันมั่งค่ังสมบูรณ    มีทรัพยมากมาย    ใน 
                  พระนครสาววัตถีอันประเสริฐ 
                               เราไดเห็นพระสุคต เจาในเวลาเสด็จเขา 
                  พระนครก็อัศจรรยใจ  จงึบรรพชา   ไมนานก็ได 
                  บรรลุอรหัต   
                               เพราะกรรมคือการลดประมาณ   ของพระ- 
                   เจดียเราไดทําไว   เราจึงมรีางกายตํ่าเต้ีย   ควรจะ 
                   เปนรางกายกลม 
                                เราบชูาพระพุทธเจาสูงสุดดวยเสียงอัน 
                   ไพเราะจึงไดถึงความเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
                   ที่มีเสยงไพเราะ 
                                เพราะการถวายผลไมแดพระพุทธเจา 
                    และเพราะการอนุสรณถึงพระพุทธคุณ       เราจึง 
                    สมบูรณดวยสามัญผล   ไมมีอาสวะอยู 
                                 เราเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอนของ 
                    พระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระลกุณฏกภัททิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะนีแ้ล.   
                            จบลกุณฏกภัททิยเถราปทาน  
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                                ภัททิยาวรรคท่ี  ๕๕ 
 
       ๕๔๑.  อรรถกถาลกุณฏกภัททิยเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑  วรรคที ่ ๕๕  ดังตอไปนี้ :- 
           อปทานของทานพระลกุณฏกภัททิยเถระ   มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร 
นาม   ชิโน  ดังน้ี.  
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว   ในพระพุทธเจาพระ- 
องกกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้นๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิด 
ในตระกูลทีม่ีโภคะมากมาย     ในหังสวดีนคร    บรรลุนิติภาวะแลว   กําลงัน่ัง 
ฟงธรรมของพระศาสดา  ไดมองเห็นภิกษุรูปหน่ึง  ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนา 
ทานไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูมีเสียงไพเราะ     แมตนเองก็ปรารถนา 
ตําแหนงนั้นบางไดถวายมหาทานอันเจือปนดวยรสหวาน   เชน  เนยใส   และ 
น้ําตาลกรวดเปนตน    แตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว    ต้ังปณิธาน 
ไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ในอนาคตกาล   แมขาพระองคก็พึงเปนเหมือน 
ภิกษุรูปนี้   คือพึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูมีเสียงไพเราะ    ในพระศาสนาของ 
พระพุทธเจาพระองคหน่ึง.      พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวาเขาไมมีอันตราย 
จึงทรงพยากรณแลว   เสด็จหลีกไป. 
           เขาทําบุญไวเปนอันมากจนตลอดอายุแลว      ทองเท่ียวไปในเทวโลก 
และมนุษยโลก    ไดเสวยสมบัติในโลกทั้ง ๒ แลว     ในกาลแหงพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวา  ผุสสะ  เขาไดบังเกิดเปนนกดุเหวาสวยงาม    บินมาโฉบเอา  
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ผลมะมวงพันธุอรอยไปจากพระราชอุทาน  มองเห็นพระศาสดาแลวมีใจเลื่อมใส 
เกิดความคิดข้ึนวา  เราจักถวายแดพระพุทธเจา.   พระศาสดา  ทรงทราบความ 
เปนไปทางจิตของเขา   จึงทรงรับบาตรแลวประทับนั่ง.    นกดเุหวานั้นไดวาง 
ผลมะมวงสุกลงในบาตรของพระทศพล.       เพ่ือจะใหเขาเกิดความโสมนัสใจ 
พระศาสดาไดเสวยผลมะมวงสุกนั้น     ขณะที่เขากําลังเห็นอยูนั้นแล.     ลําดับ 
นั้นนกดุเหวานั้น    มีใจเลื่อมใส    ระงับยับยังอยูดวยความสุขอันเกิดแตปตินั้น 
นั่นแลตลอด ๗ วัน.  ดวยบุญกรรมน้ันนั่นแหละทุก ๆ ภพที่เขาเกิดแลว   จึง 
ไดมีเสียงไพเราะ     ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  กัสสปะ   เขา  
ไดบังเกิดในตระกูลชางไม  ไดปรากฏวาเปนหัวหนาชางไม.  เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจาปรินิพพานแลว       เขาพูดกะพวกประชาชนผูเริ่มจะกอสรางสถูปประ- 
มาณ ๗ โยชน   เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาพระองคนั้นวา 
เราจักกระทําวงกลมรอบ ๑  โยชน    และสวนสูงอีก ๑ โยชน.    คนเหลาน้ัน 
ทั้งหมดไดต้ังอยูในถอยคําของเขาแลว.    เขาไดชวยกันสรางเจดียอันมีประมาณ 
ตํ่า   แดพระพุทธเจา   ผูหาประมาณมิได   ดวยประการฉะน้ี.     ดวยกรรมอัน 
นั้นทุก ๆ ทีท่ี่เขาไดเกิดแลว   จึงไดมีรูปรางประมาณตํ่ากวาคนอ่ืน ๆ.  ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย   เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล    ได 
ปรากฏชื่อวา   ลกุณฏกภัททิยะ   เพราะมีรูปรางตํ่า    และเพราะมีสรีระสวยงาม 
คลายรูปเปรียบทองคํา  ฉะนั้น.  ในกาลตอมาเขาไดฟงพระธรรมเทศนาของ 
พระศาสดาแลว     ไดมีศรัทธา    บวชแลวเปนพหูสูต      เปนพระธรรมกถึก 
แสดงธรรมแกคนเหลาอ่ืนดวยเสียงอันไพเราะ.  
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                  ตอมาในวันมีมหรสพวันหน่ึง    หญิงคณิกาคนหน่ึง      นั่งรถไปกับ 
พราหมณคนหนึ่ง     เธอมองเห็นพระเถระเขา      จึงหัวเราะจนมองเห็นฟน. 
พระเถระถือเอากระดูกฟนของหญิงคนนั้นมาเปนนิมิต     ทําฌานใหบังเกิดข้ึน 
แลว   ทําฌานน้ันใหเปนพ้ืนฐานเจริญวิปสสนา  ไดเปนพระอนาคามี.    ทาน 
อยูดวยสติเปนไปในกายเนือง ๆ      วันหน่ึงทานไดรับคําแนะนําพร่ําสอนจาก 
ทานพระธรรมเสนาบดี  จนถึงไดดํารงอยูในพระอรหัต.   ภิกษุแสะสามเณรบาง 
พวก  ไมรูวาทานไดบรรลุพระอรหัตแลว   แกลงดึงหูทานเสียบาง   จับศีรษะ 
จับแขน   หรอืจับมือและเทาเปนตนสั่นเลน  เบียดเบียนบาง.  
               ทานเปนพระอรหัตแลว     เกิดความโสมนัสใจ      เมื่อจะประกาศถึง 
เรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอนของตน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน  ดังน้ี .  บทวา  มฺชุนาภินิกชูห  ความวา    เราไดพูด 
ไดเปลงเสียงดวยเสียงอัน ไพเราะนารัก   คําท่ีเหลือในเรื่องนี้     พอจะกําหนดรู 
ไดโดยงายทีเดียวแล. 
                           จบอรรถกถาลกุณฏกภัททิยเถราปทาน 
 
                   กังขาเรวตเถราปทานที่  ๒  (๒๔๕) 
 
           วาดวยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ 
 
                               [๑๓๒]  ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้  พระ- 
                พิชิตมารมีพระนามวาปทุมุตตระ  ผูมพีระจักษุใน 
                ธรรมทั้งปวง  เปนพระผูนํา  มีพระหนุเหมือนคาง 
                ราชสีห   พระดํารัสเหมือนเสียงพรหม     พระสุร-  
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         เสียงคลายเสียงหงสและกลองใหญ   เสด็จดําเนิน 
        ดุจชาง       มีพระรัศมีประหนึ่งรศัมีของจันทเทพบุตร 
        เปนตน 
                            มีพระปรีชาใหญ  มคีวามเพียรมากมี 
        ความเพงพินิจมาก  มีคติใหญ  ประกอบดวยพระ- 
        มหากรณุาเปนที่พ่ึงสัตว  กําจัดความมืดใหญ  ได 
        เสด็จอบุัติขึ้นแลว  
                            คราวหนึ่ง      พระสมัพุทธเจาผูเลิศกวา 
        ไตรโลก   เปนมุนี  ทรงรูจักวาระจิตของสัตวพระ- 
        องคนั้น    ทรงแนะนาํเวไนยสัตวเปนอันมาก  ทรง 
        แสดงพระธรรมเทศนาอยู 
                            พระพิชติมารตรัสสรรเสริญภิกษุผูมีปกติ 
        เพงพินิจ   ยินดีในฌาน   มีความเพียรสงบระงับ  
        ไมขุนมวัในทามกลางบริษัท  ทรงทําใหประชาชน 
        ยินดี  
                            ครั้งน้ัน  เราเปนพราหมณเรียน. ไตรเพท 
        อยูในพระนครหังสวดี   ไดสดับพระธรรมเทศนาก็ 
        ชอบใจ  จึงปรารถนาฐานันดรน้ัน 
                             ครั้งน้ัน    พระพิชติมารผูทรงเปนพระ 
        ผูนําชั้นพิเศษไดตรัสพยากรณในทามกลางสงฆวา 
        จงดีใจเถิดพราหมณ  ทานจักไดฐานันดรน้ี  สมดัง 
        มโนรถความปรารถนา  
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                             ในกัปที่แสนแตกัปนี้     พระศาสดามี  
                พระนามชื่อวาโคดม      ซึ่งสมภพในวงศพระเจา 
                โอกกากราช   จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก    ทานจัก 
                 ไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
                เปนโอรสอันธรรมเนรมิต      เปนสาวกของพระ- 
                ศาสดา  มีนามชื่อวาเรวตะ 
                             เพราะกรรมที่ทําไวดี   และเพราะการต้ัง   
                เจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยแลวไดไปยังสวรรค 
                ชัน้ดาวดึงส  
                             ในภพสุดทายในบัดนี้     เราเกิดในสกุล 
                กษัตริยอันมั่งค่ังสมบูรณ     มีทรัพยมากมาย   ใน 
                โลกิยนคร 
                             ในคราวท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรม 
                เทศนาในพระนครกบิลพัสดุ  เราเลื่อมใสในพระ- 
                สคุตเจา  จึงออกบวชเปนบรรพชิต  
                             ความสงสัยของเราในส่ิงท่ีเปนกัปปยะ 
                และอกัปปยะน้ัน  ๆ มีมากมายพระพุทธเจาไดทรง 
                แสดงธรรมอันอุดม  แนะนําขอสงสัยทั้งปวงน้ัน  
                              แตตอน้ัน     เราก็ขามพนสงสารได   เปน 
                ผูยนิดีดวยความสุขในฌานอยู      ในครัง้น้ัน 
                พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นเรา     จึงไดตรัส 
                พระพุทธภาษิตวา  
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                          ความสงสัยในโลกนี้หรือโลกอื่น       ใน 
                ความรูของตนหรือในความรูของผูอื่นอยางใด 
                อยางหนึ่งน้ัน     อันบุคคลผูมีปรกติเพงพินิจ    ม ี
                ความเพียรเผากิเลสประพฤติพรหมจรรย    ยอมละ 
                ไดทั้งส้ิน 
                         กรรมที่ทาํไวในกัปท่ีแสน    ไดแสดงผล  
                 แกเราแลวในอตัภาพนี้    เราพนกิเลสแลวเหมือน 
                 ลกูศรพนจากแลง   ไดเผากิเลสของเราเสียแลว 
                         ลําดับน้ัน    พระมุนีผูมีปรีชาใหญ  เสด็จ 
                  ถึงท่ีสุดของโลก  ทรงเห็นวาเรายินดีในฌาน  จึง 
                  ทรงแตงต้ังวาเปนเลิศกวาภิกษุทั้ง  หลายฝายท่ีได 
                  ฌาน 
                         เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
           ทราบวา  ทานพระกังขาเรวตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี   ดวยประ- 
การฉะนี้แล.                                                                                            
                                  จบกังขาเรวตเถราปทาน 
 
              ๕๔๒.  อรรถกถากังขาเรวตเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒ ดังตอไปนี้ :- 
          อปทานของทานพระกังขาเรวตเถระ      มีคําเริ่มตนวา    ปทุมุตฺตโร 
นาม  ชิโน  ดงัน้ี.  
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            แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูนี้พระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   เขาไดบังเกิดใน 
ตระกูลพราหมณ. คําน้ันทั้งหมด  พอจะกําหนดไดโดยงายตามลําดับแหงปาฐะ 
นั้นนั่นแล. 
                                   จบอรรถกถากังขาเรวตเถราปทาน  
 

                   สีวลิเถราปทานที่  ๓  (๕๔๓) 
 
               วาดวยบุพจริยาของพระสีวลิเถระ 
 
                             [๑๓๓ ]  ในกัปที่แสนแตกัปนี้  พระพิชิต 
                   มารพระนามวาปทุมุตตระ ผูมีจักษุในธรรมท้ังปวง 
                   เปนผูนํา  ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว   ศีลของพระองค  
                   ใคร ๆ  ก็คํานวณไมได   สมาธิของพระองคเปรียบ 
                   ดวยแกววิเชียร     ฌานอันประเสริฐของพระองค 
                   ใคร ๆ ก็นับไมได    และวิมุตติของพระองคก็หา 
                   อะไรเปรียบมิได 
                               พระนายกเจาทรงแสดงธรรมในสมาคม 
                    มนุษย  เทวดา  นาคและพรหม   ซึ่งเกลื่อนกลน 
                    ไปดวยสมณะและพราหมณ 
                               พระพุทธองคก็แกลวกลาในบริษัท   ทรง 
                     ต้ังสาวกของพระองค   ผูมีลาภมากมีบุญ   ทรงซึ่ง 
                     ฤทธิ์อันรุงเรอืง  ไวในตําแหนงเอตทัคคะ  
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                             ครั้งน้ัน      เราเปนกษัตริยในพระนครหังส- 
        วดี  ไดยินพระพิชิตมารตรัสถึงคุณเปนอันมากของ 
        พระสาวก ดังน้ัน    จึงไดนิมนตพระชินสีหพรอม  
        ทั้งพระสาวก    ใหเสวยและฉันถึง  ๗  วัน   ครั้น 
        ถวายมหาทานแลวก็ไดปรารถนาฐานันดรน้ัน  
                            พระธรีเจาผูประเสริฐกวาบุรุษ  ทอดพระ-  
        เนตรเหน็เราหมอบอยูแทบพระบาทในคราวนั้น 
        จึงไดตรัสพระดํารัสดวยพระสุรเสียงอันดัง 
                             ลําดับน้ัน  มหาชน  ทวยเทพ   คนธรรพ  
        พรหมผูมีฤทธิ์มากและสมณพราหมณ  ผูใครจะฟง 
        พระพทุธพจน    ตางประณตนอมถวายนมสัการ 
        ทูลวา ขาแตพระองคผูเปนบุรุษผูเปนอาชาไนย 
        ขาพระองคทั้งหลายขอนอบนอมแดพระองค    ขา 
        แตพระองคผูเปนอุดมบุรษุ   ขาพระองคทั้งหลาย 
        ขอนอบนอมแดพระองค  
                             พระมหากษัตริยไดถวายทานกวา ๗ วัน 
        ขาพระองคทั้งหลายประสงคจะฟงผลของมหาทาน 
        นั้น    ขาแตพระมหามุนีขอไดทรงโปรดพยากรณ  
        เถิด 
                             ลําดับน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
        ทานท้ังหลายจงคอยสดับภาษิตของเรา   ทักษณิาท่ี  
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        ต้ังไวในพระพุทธเจาผูมีคุณหาประมาณมิไดพรอม 
        ทั้งพระสงฆ   ใครเลาจะเปนผูถือเอามากลาว 
        เพราะทักษิณานั้น  มีผลหาประมาณมิได    อีกประ- 
        การหนึง่กษัตริยผูมีโภคะมาน้ี      ทรงปรารถนา 
        ฐานันดรอันอุดมวา   ถึงเราก็พึงเปนผุไดลาภมาก  
        เหมือนภิกษุชื่อสุทัสสนะฉะนั้นเถิด   มหาบพิตร 
        จักไดฐานันดรน้ีในอนาคต  
                            ในกัปทีแ่สนแตกัปนี้ไปพระศาสดามี 
        พระนามวาโคดม    ซึ่งสมภพในวงศของพระเจา 
        โอกกากราช  จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
                            กษัตริยองคนี้จักไดเปนธรรมทายาทของ 
        พระศาสดาพระองคนั้น      จักเปนโอรสอันธรรม 
        เนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา    นามชื่อวา 
        สีวล ี 
                            เพราะกรรมที่ทําไวดีแลว       และเพราะ 
        การต้ังเจตนจํานงไว     เราละรางมนุษยแลว   ได 
        ไปสวรรคชั้นดาวดึงส  
                            ในกัปที ่ ๙๑  แตภัทรกัปนี้พระโลกนายก 
        พระนามวาวิปสสี    ผูมีพระเนตรงดงาม  ทรงเห็น 
        แจงธรรมทั้งปวง   ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว  
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                             ครั้งน้ัน     เราเปนคนโปรดปรานของสกุล  
        หน่ึงในพระนครพันธุมวดี   และเปนคนท่ีหมั่น 
        ขยันขวนขวายในกิจการงาน   ครัง้น้ัน  พระราชา 
        พระองคหน่ึงตรัสสั่งใหนายชางสรางพระอาราม 
        ซึ่งปรากฏวาใหญโต       ถวายสมเด็จพระวิปสสี  
        ผูแสวงหาประโยชนใหญ  
                            เมื่อการสรางพระอารามสําเร็จแลว     ชน 
        ทั้งหลายไดถวายมหาทานซ่ึงเขาใจวาของเค้ียว 
        ชนท้ังหลาย        คนควาหานมสมใหมและน้ําผ้ึง 
        ไมได   เวลาน้ัน     เราถือนมสมใหญและน้ําผ้ึงไป 
        เรือนของนายงาน    ชนท้ังหลายที่แสวงหานมสม 
        ใหญและนํ้าผ้ึงพบเราเขา     ของสองสิ่งเขาไดให 
        ราคาต้ังพันกหาปณะก็ยังไมไดไป 
                            ครั้งน้ัน     เราคิดวาของสองสิ่งน้ีเราไมมี  
        กะใจท่ีจะขายมัน  ชนเหลาน้ีทั้งหมดสักการะพระ- 
        ตถาคต   ฉันใด  แมเราก็จะทําสักการะในพระผูนํา 
        โลกกับพระสงฆ    ฉันนั้นก็เหมอืนกัน 
                            ครั้งน้ัน     เราไดนําเอาไปแลว     ผสมนม 
        สมกับนํ้าผ้ึงปาดวยกัน  แลวถวายแดพระโลกนาถ 
        พรอมท้ังพระสงฆ   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 336 

                              เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลวและเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว     เราละรางมนุษยแลว    ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                             ตอมา   เราไดเปนพระเจาแผนดินผูมียศ 
        ใหญในพระนครพาราณสี  ในครัง้น้ัน     เราเคือง 
        ศัตรูจึงสั่งใหทหารทําการลอมประตูเมืองศัตรู 
        ไว  
                             ประตูที่ถูกลอมของพระราชาผูมีเดชรักษา 
        ไวไดเพียงวันเดียว   เพราะผลของกรรมน้ัน    เรา 
        จงตองตกนรกอันรายกาจท่ีสุด 
                             และในภพสุดทายในบัดน้ี      เราเกิดใน 
        โกลิยบรุี   พระชนนขีองเราพระนามวาสุปปวาสา 
        พระชนกของเรา   พระนามวามหาลิลิจฉวี    เรา 
        เกิดในราชวงศเพราะบุญกรรม    เพราะการลอม 
        ประตูเมืองใหผล     เราจึงตองประสบทุกขอยูใน 
        พระครรภของพระมารดาถึง ๗ ป 
                             เราตองหลงทวารอยูอีก  ๗   วัน       เพียบ 
        พรอมไปดวยมหันตทุกข     พระมารดาของเรา 
        ตองประสบทุกขดวยเชนนี้  ก็เพราะใหฉันทะใน 
        การลอมประตูเมือง  
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                              เราอันพระพุทธเจาทรงอนุเคราะห   จึง 
        ออกจากพระครรภพระมารดาโดยสวัสดีเราไดออก  
        บวชเปนบรรพชิต ในวันที่เราคลอดออกมาน่ันเอง 
                              ทานพระสารีบุตรเถระ   เปนอุปชฌายของ 
        เราพระโมคคัลลานเถระผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ  มปีรีชา 
        มาก    เมื่อปลงผมให    ไดอนุศาสนพร่ําสอนเรา 
        เราไดบรรลุอรหัตเมื่อกําลังปลงผมอยู  ทวยเทพ 
        นาคและมนุษย     ตางก็นอมนําปจจัยเขามาถวาย  
        เรา 
                              เพราะเศษของกรรมท่ีเราเปนผูเบิกบาน 
        บชูาพระผูนําชน  พิเศษพระนามวาปทุมุตตระและ 
        พระนามวาวิปสสี     ดวยปจจัยทั้งหลายโดยพิเศษ 
        เราจึงไดลาภอันอุดมไพบูลยทุกแหงหน  คือ  ใน 
        ปา ในบาน  ในน้ํา  บนบก 
                              ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ผูนําโลก   
        ชั้นเลิศ     พรอมดวยภิกษุสามหม่ืนรูป    เสด็จ 
        ไปเยี่ยมทานพระเรวตะ 
                              พระพทุธเจาผูมีพระปรีชาใหญ    มีความ 
        เพียรมาก    เปนนายกของโลก    พรอมดวยพระ- 
        สงฆ    เปนผูอันเราบํารุงดวยปจจัยที่เทวดานําเขา 
        มาถวายเราไดเสด็จไปเย่ียมทานเรวตะแลว  ภาย 
        หลังเสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแลวจึง 
        ทรงแตงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ  
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                                พระศาสดาผูทรงประพฤติประโยชนแก 
                   สัตวทั้งปวง      ไดตรัสสรรเสริญเราในทามกลาง 
                   บริษัทวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในบรรดาสาวก 
                   ของเรา     ภกิษุสีวลีเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายท่ีมี 
                    ลาภมา   
                               เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา    ทานพระสีวลีเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
                                   จบสีวลิเถราปทาน  
 
           ๕๔๓.  อรรถกถาสีวลิเถรปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓  ดังตอไปนี้:-  
           อปทานของทานพระสีวลีเถระ       มีคําเริ่มตนวา    ปทมุุตฺตโร  นาม 
ชิโน   ดังน้ี. 
           แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิด 
ในเรือนอันมีสกุล      ไดไปยังพระวิหารโดยนัยดังท่ีไดกลาวไวแลวในหนหลงั 
ยืนอยูทายบริษัท   กก็ําลังฟงธรรม    ในเห็นพระภิกษุรูปหน่ึง    ซึ่งพระศาสดา 
ทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูมีลาภ   แลวคิดวา  ใน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 339 

อนาคตกาลแมเราก็ควรเปนเชนภิกษุรูปนี้บาง  จึงไดนิมนตพระทศพล   ถวาย 
มหาทานแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน แลว   ไดต้ังความ 
ปรารถนาไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ดวยกรรมดีที่สั่งสมไวนี้    ขาพระองค 
มิไดปรารถนาสมบัติอ่ืนเลย  หากแตในอนาคตกาล      ในพระศาสนาของพระ- 
พุทธเจาพระองคหน่ึง       แมขาพระองคพึงก็เปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูมีลาภ 
เหมือนเชนภิกษุที่พระองคทรงสถาปนาไวในตําแหนงที่เลิศนั้นเถิด.  
           พระศาสดา    ทรงเห็นวาเขาไมมีอันตราย    จึงทรงพยากรณวาความ 
ปรารถนาของเธอนี้     จักสําเร็จในสํานักของพระโคดมพุทธเจาในอนาคตกาล 
แลวเสด็จหลีกไป.    กุลบุตรนั้น ไดกระทํากุศลไวจนตลอดชีวิตแลว     ไดเสวย 
สมบัติทั้ง ๒ ในเทวโลกและมนุษยโลก    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
นามวาวิปสสี  เขาไดเกิดในหมูบานแหงหนึ่ง   ซึ่งไมไกลจากพันธุมดีนคร  ใน 
สมัยนั้น   ชนชาวพันธุมดีนคร  ไดสนทนากันกับพระราชาแลว   ไดถวายทาน 
แดพระทศพลเจา. 
             วันหน่ึง     คนทัง้หมดไดรวมเปนพวกเดียวกัน    เมื่อจะถวายทานก็ 
ตรวจดูวา    ความเลิศแหงทานของพวกเรามีหรือไมหนอ      ไมไดเห็นน้ําผ้ึง 
และนมสม.    คนเหลาน้ันจึงคิดวาพวกเราจักนํามาจากท่ีไหนหนอ     จึงมอบ 
หนาที่ใหพวกบุรุษยืนอยูที่หนทางจากชนบทเขาพระนคร.   ครั้งน้ัน  กุลบุตร 
คนนั้นถือเอาหมอนมสมมาจากบานของตน    เดินทางไปยังเมือง    ดวยคิดวา 
เราจักแลกนําอะไรบางอยางมา     ดังน้ี   มองไปเห็นสถานที่อันมีความผาสุก 
คิดวา    เราจักลางหนา     ชําระลางมือและเทาใหสะอาดกอนแลวจึงจักเขาไป 
ดังน้ีแลวไดมองเห็นรังผ้ึงอันไมมีตัวผ้ึงประมาณเทาหัวไถ     คิดวา    สิ่งนี้  
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เกิดข้ึนแลวแกเราดวยบุญ    จึงถือเอาแลว     เขาไปยังพระนคร.    บุรุษท่ีชาว 
พระนครมอบหมายหนาท่ีให  เห็นเขาแลวจึงถามวา  แนะเพ่ือน  ทานนํานํ้าผ้ึง 
เปนตนนี้มาเพ่ือใคร.  เขาตอบวา  นาย   เรามิไดนํามาเพ่ือใคร   สิ่งน้ีเราขาย. 
บุรุษน้ันจึงพูดวา    ถาเชนนั้น      ทานจงถือเอากหาปณะน้ีแลว     จงใหน้ําผ้ึง 
และนมสมนั้นเถิด.   
           เขาคิดวา น้ําผ้ึงเปนตนนี้มิไดมีคามากสําหรับเราเลย  แตบุรุษน้ียอม 
ใหราคามากโดยการใหราคาครั้งเดียวเราจักพิจารณาดูตอแตนั้นเขาจึงกลาวกะ 
ชาวเมืองนั้นวา  เราจะไมยอมใหดวยราคาเพียงกหาปณะเดียว.   บุรุษชาวเมือง 
จึงกลาววา   ถาอยางนั้นทานรับกหาปณะ  ๒  อันไป   แลวจงใหน้ําผ้ึงเปนตน 
เถิด  เขากลาววา  ถึงจะใหกหาปณะ ๒ อัน  เรากไ็มยอมให.   บุรุษชาวเมือง 
เพ่ิมกหาปณะข้ึนดวยอุบายนั้น    จนถึงพันกหาปณะ.    เขาคิดวา   เราไมควร 
เพ่ิมราคาข้ึน หยุดไวกอน  เราจักถามถึงการงานท่ีผูนี้จะพึงทํา.  ลําดับนั้นเขา 
จึงกลาวกะบุรุษชาวเมืองนั้นวา  น้ําผ้ึงเปนตนนี้   มไิดมีคามีราคามากเลย  แต 
ทานใหราคาเสียมากมาย  ทานจะรับน้ําผ้ึงเปนตนนี้ไปเพราะจะทําอะไร.   บรุุษ 
ชาวเมืองชี้แจงวา    ทานผูเจริญ   ชาวพระนครในที่นี้  ไดขัดแยงกับพระราชา 
กําลังถวายทานแดพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา      มองไมเห็นนํ้าผ้ึงเปนตน 
ทั้งสองนี้ ในทานอันเลิศ  จึงใชใหเรามาแสวงหา  ถาวาจักไมไดน้ําผ้ึงเปนตน 
ทั้งสองนี้ไซร    พวกชาวเมือง    ก็จักมีความพายแพแน    เพราะฉะนั้นเราให     
ทรัพยพันกหาปณะแลว   จะขอรับน้ําผ้ึงเปนตนนี้ไป.    เขากลาววา    ก็น้ําผ้ึง 
เปนตนนี้    สมควรแกพวกชาวเมืองเทาน้ันหรือ   หรือวา    สมควรเพ่ือใหแก 
ชนเหลาอ่ืนก็ได.  บุรุษชาวเมืองตอบวา   น้ําผ้ึงเปนตนนี้    เรามิไดหามเพ่ือจะ 
ใหแกใคร.    เขากลาววามีใครบางไหม   ที่ใหทรัพยพันหน่ึงตลอดวันหน่ึงใน  
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ทานของพวกชาวพระนคร.  บุรุษชาวเมืองตอบวา ไมมีดอกเพ่ือน. เขากลาววา 
น้ําผ้ึงเปนตนนี้  ที่เราใหแกพวกชาวเมืองเหลาน้ัน    ทานจงรูวามีคาราคาต้ังพัน 
เชียวนะ.    บรุุษชาวเมืองตอบวา   ใช   เรารู.   เขากลาววา   ถาเชนนั้นจงไป 
ทานจงบอกใหพวกชาวเมืองรูวา  บุรุษคนหนึ่ง    ไมยอมใหสิ่งของเหลาน้ีดวย 
มูลคาสองพัน  เขาประสงคจะรวมกับพวกทานใหดวยมือของตนเอง   พวกทาน 
จึงหมดความกังวล   เพราะเหตุแหงสิ่งของท้ังสองอยางนี้เถิด.   บุรุษชาวเมือง 
กลาววา   ทานจงเปนพยานของผูมีสวนเปนหัวหนาในทานน้ีดวยเถิด    แลวก็ 
ไป   สวนกลุบุตรนั้น     ไดเอากหาปณะที่ตนเก็บไวเพ่ือเสบียงเดินทางจากบาน   
ไปซ้ือเครื่องเทศ  ๕  อยางแลว   ทําใหปน  นําเอานํ้าสมมาจากนมสมแลว   ค้ัน 
รังผ้ึงลงในน้ัน   ปรุงดวยจุณเครื่องเทศ ๕  อยางแลว  ใสลงในใบบัวตระเตรียม 
สิ่งน้ันเรียบรอยแลว  ถือไปน่ังในท่ีไมไกลพระทศพล.  เมื่อมหาชนเปนอันมาก 
นําเอาสักการะไป      เขามองดูวาระที่จะถึงแกตนในลําดับ     รูชองทางแลว 
จึงเขาเฝาพระศาสดา   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  สักการะอันยากไรนี้ 
เปนของขาพระองค   ขอพระองคโปรดอาศัยความอนุเคราะหขาพระองค    รับ 
สักการะนี้เถิด.  พระศาสดาทรงอนุเคราะหเขา    ทรงรับสักการะนั้น  ดวยบาตร 
ศิลา  อันทาวมหาราชทั้ง  ๔   ถวายแลว      ไดทรงอธิษฐานโดยประการท่ีเมื่อ 
ถวายแกภิกษุ  ๖  ลาน  ๘  แสนรูป  สกัการะก็ไมหมดไป.  
           กุลบุตรนั้น    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ผูเสร็จภัตรกิจเรียบรอย 
แลว    นั่ง  ณ  ที่สมควรขางหน่ึงแลว     กราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว     วันนี้พวกชาวพันธุมดีนครนํา  
สักการะมาถวายพระองค    ดวยผลแหงกายถวายสักการะนี้     แมขาพระองคพึง 
เปนผูเลิศดวยลาภและเลิศดวยยศ  ในภพท่ีเกิดแลวเกิดแลวเถิด    พระศาสดา  
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ตรัสวา   จงเปนอยางปรารถนาเถิดกุลบุตร    แลวทรงกระทําภัตตานุโมทนาแก 
เขา  และชาวพระนคร  แลวก็เสด็จหลีกไป.  กุลบุตรคนนั้น    ทาํกุศลจนตลอด 
ชีวิตแลว    ทองเท่ียวไปในเทวโลก และมนุษยโลก   ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ได 
ถือปฏิสนธิในครรภของพระราชธิดาสุปปวาสา.  จําเดิมแคเวลาท่ีเขาถือปฏิสนธิ 
มา   คนทั้งหลายยอมนําเอาบรรณาการ ๕๐๐ สิ่งมาถวายแดพระนางสุปปวาสา 
ทั้งเวลาเย็นและเวลาเชา.  ลําดับนั้นพระนางทรงยืนใชใหคนเอามือแตะกระเชา 
พืช   เพ่ือจะทดลองบุญบารมีของเขา.   รอยสลากจากพืชแตละเมล็ด   ยอมรวม  
ลงในพันสลาก.   จากนาแตละกรีสก็เกิดขาวมีประมาณ  ๕๐  เกวียน  ๖๐  เกวียน 
เมื่อพระราชธิดาเอาพระหัตถไปแตะท่ีประตูฉาง    แมในเวลาท่ีฉางยังเต็มเปยม 
เมื่อคนท้ังหลายมารับเอาไป  ก็เต็มข้ึนอีกดวยบุญ.   แมจากหมอที่เต็มเปยมดวย 
ภัตร  ชนทั้งหลายกลาววา  เปนบุญของพระราชธิดา ดังน้ีแลว    เมื่อใหแกใคร 
คนใคคนหน่ึง     ตลอดเวลาท่ียังไมดึงมือออก  ภัทรก็ยังไมพรองไป.    ขณะที่ 
ทารกยังอยูในทองนั่นแล  ไดลวงไปแลว  ๗ ป. 
             ก็เม่ือพระครรภแกเต็มที่แลว    พระนางไดเสวยทุกขเวทนามากตลอด 
๗  วัน   พระนางทูลเชิญพระราชสวามีมาแลวตรัสวา  กอนตาย  หมอมฉันจักขอ 
ถวายทานขณะยังมีชีวิตอยู.  ดังน้ีแลวทรงสงพระราชสวามีไปยังสํานักของพระ 
ศาสดาวา  ขาแตพระสวามี  ขอพระองคจงไป  กราบทูลใหพระศาสดาทรงทราบ 
ความเปนไปน้ีแลว  จงนิมนตพระศาสดามา   และพระศาสดา     ตรัสพระดํารัส 
อันใด    พระองคจงกําหนดพระดํารัสนั้นใหดี   แลวกลับมาบอกแกหมอมฉัน. 
พระสวามีนั้นเสด็จไปถึงแลว  กราบทูลขาวสาสนของพระนางใหพระศาสดาทรง 
ทราบแลววา    ขาแตพระองคผูเจริญ     พระนางโกลิยธิดาฝากถวายบังคมมาท่ี 
พระบาทของพระศาสดา.  พระศาสดาทรงอาศัยความอนุเคราะหพระนาง  ตรัสวา 
ขอพระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา  จงเปนผูมีความสุข    ปราศจากโรคภัยเถิด  จง  
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คลอดบุตรที่หาโรคมิไดเถิด.  พระสวามีนั้น   ทรงฟงพระดํารัสน้ันแลว  กถ็วาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   มุงตรงไปยังบานของตน.   สัตวผูมาบังเกิดใน 
ครรภไดคลอดออกจากทองของพระนางสุปปวาสา      งายดายดุจเทนํ้าออกจาก 
ธรมกรกฉะน้ัน    เรียบรอยกอนท่ีพระสวามีจะมาถึง  ประชาชนท่ีมีมานั่งแวดลอม 
มีน้ําตาคลอ      เริ่มจะรองไห       กก็ลบัเปนหัวเราะราดีใจเมื่อพระสวามีของ    
พระนางกลับมาแจงขาวสาสนอันนายินดีใหไดทราบ.  พระสวามีนั้น   ทรงเห็น 
กิริยาทาทางของคนเหลานั้นแลว  ทรงคิดวา  ชรอยวาพระดํารัสที่พระทศพลตรัส 
แลว   คงจักสําเร็จผลไปในทางที่ดีเปนแน.  พระสวามีนั้น  พอเสด็จมาถึงแลว 
ก็ตรัสถึงพระดํารัสของพระศาสดาแกพระราชธิดา.  พระราชธดิาตรัสวา ความ  
ภักดีในชีวิตท่ีพระองคนิมนตพระศาสดาแลวน้ันแหละ  จักเปนมงคล   ขอพระองค 
จงไปนิมนตพระทศพลตลอด ๗ วัน .  พระราชสวามีทรงกระทําตามพระดํารัส 
ของพระนางแลว.  ชนทั้งหลายไดยังมหาทานใหเปนไปแดภิกษุสงฆ    มีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วันแลว.  ทารกนั้น    เปนผูทําจิตใจของหมูญาติที่ 
กําลังเรารอนใหดับสนิทคือทําใหกลายเปนความเย็น   เพราะเหตุนั้น   หมูญาติ 
จึงต้ังชื่อเขาวา สีวลี.   ต้ังแตเวลาท่ีไดเกิดมาแลว     ทารกนั้นไดเปนผูแข็งแรง 
อดทนไดในการงานท้ังปวง  (มีกําลังดี)   เพราะคาท่ีเขาอยูในครรภมานานถึง 
๗   ป.  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ    ไดทําการสนทนาปราศรัยกับเขาใน 
วันที่ ๗.  แมพระศาสดา  ก็ไดตรัสพระคาถาน้ีไววา.  
                            บุคคลใดลวงพนหนทางลื่น  หลม  สงสาร 
                   โมหะได  ขามฝงแลว  มคีวามเพียรเพงพินิจไมมี 
                   ความหว่ันไหว  หมดความสงสัย  ดับแลวเพราะ 
                   ไมยึดมั่นถือมั่น  เราเรียกบุคคลนั้นวาเปน 
                   พราหมณ.  
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          ลําดับนั้น      พระเถระไดกลาวกะเด็กนั้นอยางนี้วา เธอไดรับความ 
ทุกขเห็นปานนี้    การบวชจะไมควรหรือ.   เด็กคนน้ันตอบวาเม่ือไดรับ 
อนุญาตก็จะพึงบวช  ขอรับ.  พระนางสุปปวาสา  เห็นเด็กนั้นกําลังพูดกับ 
พระเถระ      จึงคิดวา    ลกูของเรา    กาํลังพูดเรื่องอะไรกับพระธรรมเสนาบดี 
หนอแล จึงเขาไปหาพระเถระถามวา    ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ   ลูกชายของ  
ดิฉัน   พูดเรือ่งอะไรกับพระคุณเจา  พระเถระพูดวา  เด็กนั่น  พูดถึงความทุกข 
ในการอยูในครรภที่ตนเองไดเสวยมาแลว   แลวพูดวา    กระผมไดรับอนุญาต  
แลว    จักบวช.  พระนางตรัสวา  ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ     ดลีะ.  ขอใหพระ- 
คุณเจาใหเขาบวชเถิด.    พระเถระจึงนําเขาไปยังวิหารแลว    ไดใหตจปญจก- 
กัมมัฏฐานแลว  ก็ใหเขาบวช   พร่ําสอนวา  สีวลีเอย !   หนาที่เกี่ยวกับโอวาท 
อยางอ่ืนของเธอไมมี      เธอจงพิจารณา      ถึงความทุกขที่เธอไดเสวยมาแลว 
ตลอด  ๗  ปเถิด.  ทานตอบวา   ขาแตทานผูเจริญ   กระผมจักไดรูถึงภาระของ 
ทานเกี่ยวกับการบวชบาง  เพ่ือผมจักไดทําตาม.  ก็พระสีวลีนั้น  ไดดํารงอยูใน 
โสดาปตติผล  ในขณะที่เขาปลงมวยผมชั้นที่  ๑ ลง  ไดดํารงอยูในสกทาคามิผล 
ในขณะที่ปลงมวยผมชั้นที่ ๒ ลง  ไดดํารงอยูในอนาคามิผล  ในขณะท่ีเขา 
ปลงมวยผมชั้นที่  ๓  ลง  การปลงผมท้ังหมดไดอยางเรียบรอย  และการกระทํา 
ใหแจงซ่ึงพระอรหัตผลไดมีแลวในเวลาไมกอนไมหลังแล. 
            ตอมา  ไดมีถอยคําเกิดข้ึนในหมูภิกษุวา  โอ  พระเถระถงึจะมีบุญ 
อยางนี้     ก็ยงัอยูในครรภของมารดาถึง ๗ ป  ๗  เดอืน   แลวยังอยูในครรภ 
หลงอีก  ๗  วัน.   พระศาสดาเสด็จมาแลวตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวก 
เธอกําลังน่ังสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ เมื่อพวกภิกษุกราบทูลใหทรงทราบ 
แลว   จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กลุบุตรผูนี้  มิใชกระทํากรรมไวในชาติ  
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นี้เทาน้ันแลว   ทรงนําอดีตนิทานมาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอดีตกาล 
กอนแตพุทธุปบาทกาลน่ันแล  กุลบุตรผูนี้    ไดบังเกิดในราชตระกูลในกรุง 
พาราณสี    พอพระราชบิดาสวรรคตแลว    ก็ไดดํารงอยูในราชสมบัติ    ได 
ปรากฏวาสมบูรณดวยสมบัติ    ในคราวน้ันพระราชาในปจจันตชนบทพระองค 
หน่ึง  ทรงดําริวา  เราจักยึดเอาราชสมบัติใหได    แลวจึงเสด็จมาลอมพระนคร  
เอาไว    ไดต้ังคายพักแรมแลว.      ลําดับนั้น    พระราชาไดมีสมานฉันทเปน 
อันเดียวกันกับพระราชมารดา  สั่งใหปดประตูทั้ง ๔  ทิศ  ต้ังคายปองกันตลอด 
๗ วัน   ความหลงประตูไดมีแกพวกคนท่ีจะเขาไป  และคนท่ีจะออกมาครั้งน้ัน 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  ประกาศธรรมในมิคทายวิหาร.  พระราชาไดทรง 
สดับแลว  จึงทรงมีรับสั่งใหเปดประตูเมืองแล. แมพระเจาปจจันตราชา ก็ทรง 
หนีไปแลว.    ดวยวิบากแหงกรรมอันนั้น    เขาจึงไดเสวยความทุกขในอบายมี 
นรกเปนตน   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   แมจะไดบังเกิดในราชตระกูลก็ตาม   ยงัได 
เสวยความทุกขเห็นปานน้ีรวมกับพระราชมารดา.    ก็ต้ังแตเวลาท่ีทานไดบวช 
แลว   ปจจัย  ๔   ยอมบังเกิดข้ึนแกภิกษุสงฆตามปรารถนา.   เรือ่งในอดีตตน 
ไดบังเกิดข้ึนแลวอยางนี้. 
           ในกาลตอมา    พระศาสดาไดเสด็จไปยังพระนครสาวัตถี.   พระเถระ 
ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     กราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคจักทดลองกําลังบุญของขาพระองค  ขอพระองคจงประทานภิกษุให 
๕๐๐ องคเถิด.    พระศาสดาตรัสวาเธอจงพาไปเถิดสีวลี.    พระสีวลีนั้นไดพา 
ภิกษุ ๕๐๐ องคไปแลว     มุงหนาไปยังหิมวันตประเทศ     ถึงหนทางปากดง. 
เทวดาที่สิง อยู ณ  ตนนโิครธอันพระเถระนั้นเห็นแลวเปนครั้งแรก   ไดถวาย 
ทานแลวตลอด  ๗  วัน.  เพราะเหตุนั้น   พระเถระนั้นจึงกลาววา :-  
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                            ทานจงดูตนนิโครธเปนครั้งท่ี  ๑ ภูเขา 
                  บัณฑวะเปนครั้งที่  ๒  แมน้ําอจิรวดีเปนครั้งท่ี  ๓ 
                  แมน้ําสาครอันประเสริฐ  เปนครั้งท่ี  ๔  ภูเขาหิม- 
                  วันตเปนครั้งที่ ๕  ทานเขาถึงสระฉัททันต  เปน 
                  ครั้งท่ี  ๖  ภูเขาคันธมาทนเปนครั้งท่ี  ๗ และที่อยู 
                  ของพระเรวตะ  เปนครั้งท่ี  ๘  
           ประชาชนทั้งหลาย     ไดถวายทานในท่ีทุกแหงตลอด  ๗  วัน เทาน้ัน. 
ก็ในบรรดา  ๗  วัน  นาคทัตตเทวราช  ที่ภูเขาคันธมาทน  ไดถวายบิณฑบาต  
ชนิดน้ํานมวันหน่ึง  ไดถวายบิณฑบาตชนิดเนยใสวันหน่ึง  ลําดับนั้นภิกษุสงฆ 
จึงกลาวกะทานวา  ผูมีอายุ  แมโคนมที่เขารีดนมถวายแดเทวราชน้ี  มิไดปรากฏ 
การบีบน้ํานมสม   ก็มิไดปรากฏ  แนะเทวราช  ผลนี้เกิดข้ึนแกทานแตกาลไร. 
เทวราชา  ตรัสวา  ขาแตทานผูเจริญ ผลนี้ เปนผลแหงการถวายสลากภัตรน้ํานม 
ในกาลแหงพระกัสสปทศพล. 
           ในกาลตอมา  พระศาสดา    ไดทรงกระทําการตอนรับพระขทิรวนิย- 
เรวตเถระ.  อยางไร  คือ  ครั้งน้ัน    ทานพระสารีบุตร    กราบทูลพระศาสดา 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ   นัยวา    พระเรวตะผูเปนนองชายของขาพระองค 
บวชแลว   เธอจะพึงยินดียิ่ง  (ในพระศาสนา)   หรอืไมพึงยินดี    ขาพระองค 
จักไปเย่ียมเธอ.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทราบวาพระเรวตะเริ่มทําความเพียร 
เจริญวิปสสนา  จึงทรงหาม  (พระสารีบุตร)   ถึง ๒ ครั้ง   ในครั้งท่ี ๓  เมือ่ 
พระสารีบุตรทูลออนวอนอีก   ทรงทราบวา   พระเรวตะบรรลุพระอรหัตแลว 
จึงตรัสวา  สารีบุตร  แมเราเองก็จักไป  เธอจงบอกใหพวกภิกษุไดทราบดวย. 
          พระเถระสั่งใหภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันแลว  แจงใหภิกษุทั้งหมดได 
ทราบดวยคําวา  ผูมีอายุทั้งหลาย  พระศาสดา   ทรงมีพระประสงคจะเสด็จไป 
สูที่จาริก  พวกทานผูมีความประสงคจะตามเสด็จดวย  ก็จงมาเถิด.  ในกาลที่  
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พระทศพลจะเสด็จไปเพ่ือสูที่จาริก  ชือ่วาพวกภิกษุผูที่มักชักชาอยู    มีจํานวน 
นอย  โดยมากมีความประสงคจะคามเสด็จมีจํานวนมากกวา  เพราะต้ังใจกันวา 
พวกเราจักไดเห็นพระสรีระอันมีวรรณะดุจทองคําของพระศาสดา    หรือวา 
พวกเราจักไดฟงพระธรรมกถาอันไพเราะ   เพราะเหตุนั้น     พระศาสดามีภิกษุ 
สงฆหมูใหญเปนบริวาร   เสด็จออกไปดวยพระประสงควา  จักเยี่ยมพระเรวตะ. 
           ณ ทีป่ระเทศแหงหน่ึง    พระอานนทเถระถึงหนทาง  ๒  แพรง  แลว  
กราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญตรงน้ีมีหนทาง ๒ 
แพรง  ภิกษุสงฆจะไปทางไหน พระเจาขา  พระศาสดาตรัสถามวา  อานนท 
หนทางไหน  เปนหนทางตรง. พระอานนทกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
หนทางตรงมีระยะประมาณ  ๓๐๐ โยชน  เปนหนทางที่มีอมนุษย   สวนหนที่  
ออมมีระยะทาง  ๖๐ โยชน     เปนหนทางสะดวกปลอดภัย     มีภิกษาดีหางาย. 
พระศาสดาตรัสวา อานนท สีวลีไดมาพรอมกับพวกเรามิใชหรอื. พระอานนท 
กราบทูลวา ใช  พระสีวลมีาแลวพระเจาขา.    พระศาสดาตรัสวา   ถาอยางนั้น 
พระสงฆจงไปตามเสนทางตรงน้ันแหละ      เราจักไดทดลองบุญของพระสีวลี. 
พระศาสดามีพระภิกษุสงฆเปนบริวาร  เสด็จข้ึนสูเสนทาง  ๓๐ โยชน   เพ่ือจะ 
ทรงทดลองบุญของพระสีวลีเถระ. 
           จําเดิมแตที่ไดเสด็จไปตามหนทาง      หมูเทวดาไดเนรมิตพระนคร 
ในที่ทุก ๆ โยชน       ชวยกันจัดแจงพระวิหารเพ่ือเปนที่ประทับ และที่อยูแด 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.   พวกเทวบุตรซึ่งเปนดุจกรรมกรท่ีพระ- 
ราชาทรงสงไป   ไดถือเอาขาวยาคูและของเค้ียวเปนตนไป   ถามอยูวา   พระ- 
ผูเปนเจาสีวลีไปไหน   ดงัน้ีแลว    จึงไป.   พระเถระใหชวยกนัถือเอาสักการะ 
และสัมมานะแลวไปเฝาพระศาสดา. พระศาสดา  ไดทรงเสวยรวมกับภิกษุสงฆ.  
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โดยทํานองน้ีแหละ  พระศาสดาเมื่อจะทรงเสวยสักการะ   เสด็จไปวันละโยชน 
เปนอยางสูงจนลวงพนหนทางกันดาร ๓๐  โยชนเสด็จถึงท่ีอยูของพระทิรวนิย- 
เรวตเถระแลว.  พระเถระทรงวาพระศาสดาเสด็จมา   จึงเนรมิตวิหารจํานวน 
เพียงพอแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขและเนรมิตพระคันธกุฏีที่ประทับ 
กลางคืนและประทับกลางวันแดพระทศพล ดวยฤทธ์ิ  ณ  ที่อยูของตนน่ันแหละ 
แลวออกไปทําการตอนรับพระตถาคตเจา. พระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระวิหาร 
ตามหนทางท่ีประดับตกแตงแลว.   ครั้นเมื่อพระตถาคต     เสด็จเขาไปยังพระ-  
คันธกุฎีแลว      พวกภิกษุจึงคอยเขาไปยังเสนาสนะท่ีถึงแลวตามลําดับพรรษา. 
พวกเทวดาคิดวา  เวลาน้ีมิใชเวลาอาหาร   จึงไดนําเอานํ้าปานะ  ๘  อยางถวาย. 
พระศาสดา   ทรงดื่มน้ําปานะรวมกับพระภิกษุสงฆ.    เมื่อพระตถาคต       เสวย 
สักการะและสัมมานะโดยทํานองน้ีนั่นแหละ    เวลาผานไปแลวครึ่งเดือน 
          ลําดับนั้น   ภิกษุผูไมพอใจบางพวก   นั่งแลวในที่แหงหน่ึงพากันยก 
เรื่องข้ึนสนทนากันวา  พระทศพล  ตรัสวา    พระนองชายแหงอัครสาวกของ 
เราดังน้ี  แลวเสด็จมาเพ่ือทอดพระเนตรภิกษุผูเปนชางกอสรางเห็นปานน้ี พระ- 
เชตวันมหาวิหาร  หรือวา  พระวิหารเชนเวฬุวันวิหารเปนตน      จักทําอะไร 
ในสํานักแหงวิหารน้ีได  ถึงภิกษุรูปนี้    ก็เปนผูทําการกอสรางงานเห็นอยางนี้ 
จักบําเพ็ญสมณธรรมอะไรได.  ลําดับนั้น  พระศาสดาทรงดําริวา   เมื่อเราอยู 
ในที่นี้นานไป  สถานที่นี้จักกลายเปนที่เกลื่อนกลน  ธรรมดาพวกภิกษุผูอยูใน 
ปา   ตองการความสงบเงียบมีอยู     การอยูดวยความผาสุก     จักไมมีแกพระ- 
เรวตะแน.   แตนั้นก็เสด็จไปสูที่พักกลางวันของพระเถระ.    แมพระเถระก็อยู 
เพียงผูเดียวอาศัยแผนกระดานพาดยึดท่ีทายจงกรม     นั่งบนหลังแผนหินแลว 
ไดมองเห็นพระศาสดา  เสด็จมาแตไกลเทียว   จึงลุกข้ึนตอนรับแลว.   
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        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสถามเธอวา  เรวตะ  สถานท่ีนี้มีเนื้อราย 
เธอไดฟงเสียงชางมาเปนตนที่ดุรายแลว  จะทําอยางไร ?  พระเถระกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมดาวาความยินดีในการอยูปา  บังเกิดข้ึนแลวแก 
ขาพระองค  ก็เพราะไดฟงเสียงของสัตวเหลาน้ันแล.  ณ สถานที่นั้นพระศาสดา 
ไดตรัสถึงชื่อวา  อานิสงสในการอยูปา  ดวยพระคาถา  ๕๐๐  พระคาถาแต 
พระเรวตเถระ  วันรุงข้ึนเสด็จไปบิณฑบาตในสถานที่ไมไกล ตรัสเรียก  
พระเรวตเถระมาแลว  ไดทรงกระทําพวกภิกษุผูที่กลาวโทษพระเถระใหหลง 
ลืมไมเทา  รองเทา  ทะนานนํ้ามันและรมแลว.  พวกภิกษุเหลานั้น  พากัน 
กลับมาเพ่ือนําบริขารของตนไป  แมจะยอนไปตาเสนทางที่มาแลวก็ตาม  แต 
เดินไปตามเสนทางที่ประดับตกแตงแลว  แตวันนั้น  เดินไปตามทางขรุขระ 
ในที่นั้นตงอนั่งยอง ๆ ตองเดินเขา.   ภิกษุเหลาน้ันพากันเดินเหยียบย่ํากอไม 
พุมไม  และหนาม  ไปถงึสถานท่ีที่ตนเคยอยู  จําไดวารมของตนคลองไวที่ 
ตอตะเคียนตรงนั้น  ตรงนั้น  จําไดวารองเทาไมเทาและทะนานนํ้ามันอยู 
ตรงนั้น.  ในตอนน้ัน  ภิกษุเหลาน้ัน  จึงทราบวา  ภิกษุรูปนี้มีฤทธิ์  จึงถือเอา 
บริขารของตน  แลวพากนัพูดวา  สักการะเห็นปานนี้  ยอมเปนสักการะที่ 
พระเถระจัดแจงไวเพ่ือพระทศพล  ดงัน้ีแลว  จึงไดพากันไป. 
        ในเวลาท่ีพวกภิกษุพากันนั่งแลวในเรือนของตน  นางวิสาขาอุบาสิกา 
จึงเรียนถามพวกภิกษุที่ลวงหนามากอนวา  ขาแตทานผูเจริญ  สถานท่ีอยูของ 
พระเรวตะเปนที่นาจับใจไหมหนอ ?  พวกภิกษุกลาววา ดูกอนอุบาสิกา  นา 
จับใจ  เสนาสนะนั้นมีสวนเปรียบดวยนันทวันและจิตตลดาวันแล.  ตอมานาง 
วิสาขาก็ถามพวกภิกษุผูพากันมาภายหลังกวาภิกษุเหลาน้ันบางวา  พระคุณเจา 
สถานที่อยูของพระเรวตะเปนที่นาพอใจไหม ?  ภิกษุเหลาน้ัน   ตอบวา  อยา    
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ถามเลย อุบาสิกา  สถานที่นั้นเปนที่ไมสมควรจะกลาว  ภิกษุรปูนั้น   ยอมอยู 
ในสถานท่ีซึ่งมีแตที่แหงแลง  กอนกรวด  กอนหิน   ขรุขระและตอไมเทาน้ัน 
แล. 
         นางวิสาขา  ไดฟงถอยคําของพวกภิกษุผูมากอนและมาหลังแลว    คิด 
วา  ถอยคําของภิกษุพวกไหนหนอเปนความจริง   จึงถือเอาของหอมและ  
ระเบียบดอกไมภายหลังภัตรไปสูที่บํารุงของพระทศพลเจา      ถวายบังคมแลว 
นั่ง ณ  ที่สมควรขางหน่ึง  กราบทูลถามพระศาสดาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ภิกษุบางพวกพากันนินทาท่ีอยูของพระเรวตเถระ    สถานที่อยูนั้นเปนอยางไร 
พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนวิสาขา    ที่อยูจะเปนสถานที่อยูรื่นรมย 
หรือไมนั้น  ข้ึนอยูวา  จิตของพระอริยะท้ังหลายยอมยินดีในสถานท่ีใด  สถานท่ี 
นั้นนั่นแหละชื่อวาสถานท่ีรื่นรมยใจ  ดังนี้แลวจึงตรัสพระคาถานี้วา:- 
                       พระอรหันตอยูในที่ใด  จะเปนบานก็ตาม 
               ปาก็ตาม  ที่ลุมก็ตาม  ที่ดอนก็ตาม  ที่นั้นยอม 
              เปนภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ. 
         ในกาลตอมา  พระผูมีพระภาคเจา   ประทับนัง่ในทามกลางหมูพระ- 
อริยเจาแลว    ทรงสถาปนาพระเถระน้ันไวในตําแหนงอันเลิศวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   พระสีวลีเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีลาภ. 
          ลําดับนั้น   ทานพระสีวลีเถระ  ไดบรรลุพระอรหัต   ไดรับเอตทัคคะ 
แลว    ระลึกถึงบุรพกรรมของตนแลว    เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศ 
ถึงเรื่องราวที่ตนไดเคยประพฤติมาแลวในกาลกอน      จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน  ดงัน้ี.    ขาพเจา     จักกระทาํการพรรณนาเนื้อความ 
เฉพาะบทท่ียากเทาน้ัน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 351 

           บทวา สีล  ตสฺส    อสงฺเขยฺย   ความวา   ศีลของพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา   ปทุมุตตระพระองคนั้น     กําหนดนับไมได  สิกขาบทท้ังหลายท่ี 
ตรัสไวแลว   อยางนี้วา:-   
                           สังวรวินัยเหลาน้ีคือ  จํานวน  ๙  พันโกฏ,ิ 
                  ๑๘๐  โกฏ,ิ  ๕ ลาน  และอ่ืนอีก  ๓๖  พระสัม- 
                  พุทธเจาทรงประกาศไวแลว  คือ  ทรงแสดงไวแลว 
                  โดยมุขเปยยาล  ในสิกขาวินัยสังวรแล.        
        อธิบายวา  ก็ศีลของพระผูมีพระภาคเจา  อันใคร ๆ ไมอาจจะกําหนด 
นับไดโดยสิ้นเชิง.  บทวา  สมาธิวชิรูปโม   ความวา   เพชรที่อยู     ยอมทํา 
การตัดรัตนะเชน     แกวอินทนิล แกวไพฑูรย แกวมณี  แกวผลึก  และเพชรตาแมว 
เปนตน  ใหเปนชิ้นเล็กชิน้นอยได  ฉันใด  สมาธิในโลกุตตรมรรคของพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  คือยอมแทง  ยอมทําลาย 
ยอมตัดไดเด็ดขาดซ่ึงธรรมท้ังหลายอันเปนฝายตรงกันขามและเปนขาศึก. 
           บทวา อสงฺเขยฺย  าณวร  ความวา  หมูแหงพระญาน  เชน  พระสยัม- 
ภูญาณและพระสัพพัญุตญาณเปนตนของพระพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งสามารถ 
เพ่ือจะรูและแทงตลอดอริยสัจ ๔  โพธิปกขิยธรรม   ๓๗   และสังขตธรรมและ 
อสังขตธรรมท้ังหลายได     อันบุคคลกําหนดนับไมได  คือ  ปราศจากการนับ 
โดยประเภทเปนอดีต   อนาคต  และปจจุบันเปนตน.  บทวา วิมุตฺติ จ  อโนปมา 
ความวาวิมุตฺติ  ๔  มโีสดาปตติผลเปนตน     ไมมีขออุปมา    ปราศจากขออุปมา 
เพราะพนจากสังกิเลสทั้งหลาย      อันใคร  ๆ  ไมสามารถเพ่ือจะอุปมาวา  เปน 
เชนกับสิ่งเหลานี้.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาสีวลิเถราปทาน  
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                วงัคีสเถราปทานที่  ๔  (๕๔๔) 
 
            วาดวยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ 
 
                            [๑๓๔]    ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้  พระ-  
        พิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ  ผูมีจักษุในธรรม 
        ทั้งปวง  ทรงเปนผูนํา  ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว  พระ- 
        ศาสนาของพระองค  วิจิตรไปดวยพระอรหันต 
        ทั้งหลายเหมือนคลื่นในสาคร  และเหมือนดาวใน 
        ทองฟา  พระพิชิตมารผูสูงสุด  อันมนุษยพรอม 
        ทั้งทวยเทพ  อสูรและนาคหอมลอม ในทามกลาง 
        หมูชนซึ่งเกลื่อนกลนไปดวยสมณะและพราหมณ 
                            พระพิชติมารผูถึงท่ีสุดโลก  ทรงทําโลก 
        ทั้งหลายใหยินดีดวยพระรัศมี  พระองคยังดอก 
        ปทุม  คือเวไนยสัตวใหชื่นบานดวยพระดํารัส  ทรง 
        สมบูรณดวยเวสารัชชธรรม ๔ เปนอุดมบุรุษ   และ 
        ความกลัวแลความยินดีใหเด็ดขาด  ทรงถึงธรรม 
        อันเกษม  องอาจกลาหาญ 
                            พระผูเลิศในโลกทรงปฏิภาณซ่ึงฐานะของ 
        ผูเปนโจกอันประเสริฐและพุทธภูมิทั้งส้ิน  ไมมี 
        ใครจะทักทวงไดในฐานะไหน ๆ  
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                             เมื่อพระพุทธเจาผูคงท่ีพระองคนั้นบันลือ 
        สีหนาทอันนาสะพรึงกลัว  ยอมไมมีเทวดามนุษย 
        หรือพรหมบันลอืตอบได 
                            พระพทุธเจาผูแกลวกลาในบรษิทั  ทรง  
        แสดงธรรมอันประเสริฐ  ชวยมนุษยพรอมทัง้ 
        เทวดาใหขามวฏัสงสาร  ทรงประกาศธรรมจกัร 
                            พระผูมพีระภาคเจา  ตรัสสรรเสริญคุณ 
        เปนอันมากของพระสาวก  ผูไดรับสมมติวา  เลิศ 
        กวาภิกษุผูที่มีปฏิภาณท้ังหลาย  แลวทรงต้ังทาน 
        ไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
                            ครั้งน้ัน  เราเปนพราหมณชาวเมอืงหังสวดี 
        เปนผูไดรับสมมติวาเปนคนดี  รูแจงพระเวททุก 
        คัมภรี  มีนามวา  วังคีสะ  เปนที่ไหลออกแหงนัก 
        ปราชญ 
                            เราเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้น 
        สดับพระธรรมเทศนาน้ันแลวไดปติอันประเสริฐ 
        เปนผูยินดีในคุณของพระสาวก  จึงไดนิมนต 
        พระสุคต  ผูทําใหโลกใหเพลิดเพลิน  พรอมดวย 
        พระสงฆใหเสวยและฉัน  ๗  วันแลว  นมินตให 
        ครองผา. 
                            ในครั้งน้ัน  เราไดหมอบลงแทบพระบาท 
        ทั้งสองดวยเศียรเกลา  ไดโอกาสจึงยืนประนม  
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         อัญชลีอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง  เปนผูราเริงกลาว 
        สดุดีพระชินสีหผูสูงสุดวา 
                            ขาแตพระองคผูเปนท่ีไหลออกแหงนัก-  
        ปราชญ  ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
        ขาแตพระองคผูเปนฤาษีสูงสุด  ขาพระองคขอ 
        นอบนอมแดพระองค  ขาแตพระองคผูเลิศกวา 
        โลกท้ังปวง  ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
                            ขาแตพระองคผูทรงทําความไมมภีัย 
        ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค  ขาแตพระองค 
        ผูทรงย่าํยีมารขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
        ขาแตพระองคผูทรงทําทิฏฐิใหไหลออก  ขา- 
        พระองคขอนอบนอมแดพระองค  ขาแตพระองค 
        ผูทรงประทานสันติสุข  ขาพระองคขอนอบนอม 
        แดพระองค. 
                            ขาแตพระองคผูทรงทําใหเปนที่นับถือ 
        ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค  พระ- 
        องคเปนที่พ่ึงของชนท้ังหลายผูไมมีที่พ่ึง  ทรง 
        ประทานความไมมภีัยแกคนท้ังหลายท่ีกลัว  เปน 
        ที่คุนเคยของคนท้ังหลาย  ทีม่ีภมูิธรรมสงบระงับ 
        เปนที่พ่ึงท่ีระลึกของคนท้ังหลายผูแสวงหาท่ีพ่ึง ที่ 
        ระลกึ  
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                             เราไดชมเชยพระสมัพุทธเจาดวยคํากลาว 
        สดุดีมีอาทิอยางน้ี  แลวไดกลาวสรรเสริญพระคุณ 
        อันใหญ  จึงไดบรรลคุติของภิกษุผูกลาวานักพูด 
                            ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาผูมีปฏิญาณ  
        ไมมีที่สิน้สุดไดตรัสวา  ผูใดเปนผูเลื่อมใสนิมนต 
        พระพทุธเจาพรอมดวยสาวก  ใหฉันสิ้น  ๗  วัน 
        ดวยมือทั้งสองของตน  และไดกลาวสดุดีคุณของ 
        เรา  ปรารถนาตําแหนงแหงภิกษผูุกลากวานักพูด 
                             ในอนาคตกาล  ผูนั้นจักไดตําแหนงน้ี 
        สมดังมโนรถปรารถนา  เขาจักไดเสวยทิพยสมบัติ 
        และมนุษยสมบัติมีประมาณไมนอย 
                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  พระศาสดามี 
        พระนามวาโคดมซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกาก- 
        ราช  จกัเสด็จอุบัติขึ้น  พราหมณนี้จักไดเปนธรรม 
        ทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น  จักเปนโอรส 
        อันธรรมเนรมิต  จักเปนสาวกของพระศาสดาม ี
        นามช่ือวา  วังคีสะ 
                             เราไดสดับพระพุทธพยากรณนั้นแลวเปน 
        ผูมีความเบิกบาน  มจีิตประกอบดวยเมตตา  บํารุง 
        พระพิชติมารดวยปจจัยท้ังหลายในกาลครั้งน้ัน  จน 
        ตราบเทาส้ินชีวิต  
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                             เพราะกรรมที่ทําไวดีแลวน้ัน  และเพราะ 
        การต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยแลวไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส 
                            ในภพสุดทายในบัดน้ี  เราเกิดในสกุล  
        ปริพาชก  เมือ่เราเกิดในครั้งหลัง  มีอายุได ๗  ป 
        แตกําเนดิ  เราเปนผูรูเวททุกคัมภีรแกลวกลาใน 
        วาทศาสตรมีเสียงไพเราะ  มีถอยคําวิจิตร ย่ํายี 
        วาทะของผูอื่น 
                            เพราะเราเกิดท่ีวังคชนบท  และเราเปน 
        ใหญในถอยคํา  เราจึงชื่อวา  วังคีสะ  เพราะ 
        ฉะนั้นถึงแมชื่อของเราจะเปนเลิศ  ก็เปนชื่อสมมติ 
        ตามโลก 
                            ในเวลาที่เรารูเดียงสาต้ังอยูในปฐมวัย  เรา 
        ไดพบทานพระสารีบุตรเถระในพระนครราชคฤห 
        อันรื่นรมย 
       จบภาณวารท่ี  ๒๕ 
                             ทานถือบาตร  สํารวมดี  ตาไมลอกแลก 
        พูดแตพอประมาณ  แลดูเพียงชัว่แอก  เท่ียว 
        บณิฑบาตอยู 
                             ครั้นเราเห็นทานแลวก็เปนผูอัศจรรยใจ 
        ไดกลาวบทคาถาอันวิจิตร  เปนหมวดหมูเหมือน 
        ดอกกรรณิการ  ที่รอยไวแลว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 357 

                             ทานบอกแกเราวาพระสัมพุทธเจาผูนํา 
        โลก  เปนศาสดาของทาน  ครั้งน้ันทานพระสารี- 
        บุตรเถระผูฉลาด  เปนนักปราชญนั้น  ไดพูดแก 
        เราเปนอยางดียิ่ง  
                             เราอันพระเถระผูคงท่ีใหยินดีดวยปฏิภาณ 
        อันวิจิตร  เพราะทําถอยคําท่ีปฏิสังยุตดวยวิราค- 
        ธรรมเห็นไดยาก  สงูสุด  จึงซบศีรษะลงแทบเทา 
        ของทานแลวก็กลาววา  ขอไดโปรดใหกระผม 
        บรรพชาเถิด  ลําดับน้ัน  ทานพระสารีบุตรบตุรผูมี 
        ปญญามาก  ไดนําเราไปเฝาพระพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐสดุ 
                             เราซบเศียรลงแทบพระบาทแลว  นั่งลง 
        ในท่ีใกลพระศาสดา  พระพุทธเจาผูประเสริฐกวา 
        นักปราชญทั้งหลาย  ไดตรัสถามเราวา  ดูกอน 
        วังคีสะ  ทานรูศีรษะของคนท่ีตายไปแลววา  จะ 
        ไปสูสุคติหรือทุคติดวยวิชาพิเศษของทานจริง 
        หรือ 
                             ถาทานสามารถก็ขอใหทานบอกมาเถิด 
        เมื่อเรากราบทูลวา  เปนศีรษะของคนท่ีเกิดใน 
        นรกและเทวดา 
                             ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  ผูนําของ 
        โลกไดแสดงศีรษะของพระขีณาสพ  ลําดับน้ัน  
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         เราเหมดมานะ  จึงไดทูลออนวอนขอบรรพชา 
        ครั้นบรรพชาแลว  ไดกลาวสดุดีพระสุคตเจาโดย 
        ไมเลือกสถานท่ี  ครั้งน้ันแล  ภิกษุทั้งหลาย 
        พากันโพนทนาวา  เราเปนจิตตกวี 
                            ลําดับน้ัน  พระพุทธเจาผูชั้นวิเศษได  
        ตรัสถามเราเพ่ือทดลองวา   คาถาเหลาน้ียอมแจม- 
        แจงโดยควรแกคนท้ังหลายผูตรึกตรอง 
        แลวมิใชหรือ 
                            เราทูลวา  ขาแตพระองคผูมีความเพียร 
        ขาพระองคไมใชนักกาพยกลอน     แตวาคาถาท้ัง 
        หลายแจมแจงโดยควรแกเหตุแกขาพระองค 
                            พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนวังคีสะ 
        ถากระน้ันทานาจงกลาวคาถาสดุดีพระธีรเจาผูเปน 
        พระฤาษีสูงสุดแลว   พระพิชิตมารทรงพอพระทัย 
        ในคราวนั้น  จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
                             เราดูหมิ่นภิกษุอื่น ๆ ก็เพราะปฏิภาณอัน 
        วิจิตร  เราเปนผูมีศีลเปนที่รัก  จึงเกิดความสลดใจ 
        เพราะเหตุนั้นไดบรรลุพระอรหตั 
                             พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ไมมีใคร 
        อื่นที่จะเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย  ทีม่ีปฏิภาณเหมือน 
        ดัง  วังคีสะภิกษุนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทาน 
        ทั้งหลายจงทรงจําไวอยางน้ี  
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                             กรรมที่เราไดทําไวในกัปท่ีแสน  ได 
                       แสดงแกผลแกเราแลวในอัตภาพนี้  เราหลุดพน 
                       จากกิเลส  เหมือนลูกศรพนจากแลงฉะน้ัน  กิเลส 
                       ทั้งหลายเราเผาเสียแลว  
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                       ทั้งหลายพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                               จบวังคีสเถราปทาน  
 
        ๕๔๔.  อรรถกถาวังคีสเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๔ ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระวังคีสเถระ    มีคําเริ่มตนวา   ปทุมตฺุตโร  นาม 
ชิโน  ดังนี้. 
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว  ในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิด 
ในตระกูลทีม่ีโภคะมากมาย    ในหังสวดีนคร   เจริญวัยแลวไดไปยังพระวิหาร 
พรอมกับชาวพระนคร  ผูกําลังเดินไปเพ่ือฟงธรรม    ขณะ กําลังฟงธรรม   ได 
เห็นภิกษุรูปหน่ึง   ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาเธอไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวก 
ภิกษุผูมีปฏิภาณแลว     ไดบําเพ็ญกรรมท่ีดียิ่งแดพระศาสดาแลว        ต้ังความ  
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ปรารถนาไววา  ในอนาคตกาล  แมเราก็พึงเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุผูมีปฏิภาณ 
บาง  ดังน้ี  ไดรับการพยากรณจากพระศาสดาแลว  ก็บําเพ็ญแตกุศลกรรมจน 
ตลอดชีวิต  แลว   ไดเสวยสมบัติทั้งสองในเทวโลกและมนุษยโลก    ในพุทธุป- 
บาทกาลน้ี      เขาไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ     ในกรุงสาวัตถี     เพราะมี 
ปริพาชิกาเปนมารดา    ในกาลยอมา    จึงไดปรากฏวา  ปริพพาชก  และ 
มีชื่อวา   วังคีสะ    เลาเรยีนไตรเพทแลว     เพราะไตรเพทน้ันจึงทําอาจารยให 
ยินดี     ไดศึกษามนตชนิดที่สามารถจะรูไดดวยหัวกระโหลก    เอาเล็บดีดหัว 
กระโหลกแลว   ยอมรูวา  สัตวผูนี้ไดบังเกิดในกําเนิดโนน.  
          พวกพราหมณ  พากันคิดวา  อาชีพน้ี    เปนทางเครื่องเลี้ยงชีวิตของ 
พวกเรา  จึงพาวังคีสะน้ันทองเที่ยวไปในหมูบาน  ตําบลและตัวเมือง.  วังคีสะ 
ประกาศใหผูคนนําเอาศีรษะ  เฉพาะของพวกคนผูตายไปแลว  ภายในขอบเขต  
๓ ปมาแลว     เอาเล็บคิดแลวกลาววา     สัตวผูนี้    บังเกิดแลวในกําเนิดโนน 
ดังน้ีแลว   ใหชนเหลาน้ันนําเอามาเพ่ือกําจัดตัดความสงสัยของมหาชนเสียแลว 
ก็ใหหัวกระโหลกบอกถงึคติของตนของตน.  ดวยเหตุนั้น    มหาชนจึงเลื่อมใส 
อยางยิ่งในตัวเขา.    เขาอาศัยมนตอันนั้น       ยอมไดเงิน  ๑๐๐   กหาปณะบาง 
๑,๐๐๐  กหาปณะบาง  จากมือของมหาชน    พวกพราหมณ    อาศัยวังคีสะพา         
กันเท่ียวไปแลวตามความสบายใจ.  วังคีสะไดสดับพระคุณท้ังหลายของพระ- 
ศาสดาแลว   ไดมีความประสงคจะเขาไปเฝาพระศาสดา.    พวกพราหมณ   พา 
กันหามวา  พระสมณโคดมจักเอามายาเขากลับใจทานเสีย.                         
          วังคีสะ  ไมเชื่อคําของพราหมณเหลาน้ัน     เขาไปเฝาพระศาสดา 
กระทําการปฏิสันถารแลว  นั่ง ณ ที่สมควรขางหน่ึง.  พระศาสดาตรัสถามเขาวา 
วังคีสะ  เธอรูศิลปะอะไรบาง.    วังคีสะกราบทูลวา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
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ใชแลว  ขาพระองค  รูมนตอยางอน่ึงชื่อวา  มนตสําหรับดีดหัวกระโหลก โดย 
การท่ีขาพระองค   เอาเล็บดีดศีรษะแมของคนท่ีตายแลว   ภายในระยะเวลา  ๓  ป 
ก็จะรูถึงท่ีที่เขาไปบังเกิดแลวได.  ลําดับนั้น     พระศาสดารับสั่งใหภิกษุนําเอา 
ศีรษะของผูที่บังเกิดในนรก  ๑  ศรีษะ    ศีรษะของคนท่ีบังเกิดในหมูมนุษย 
๑ ศีรษะ   ศีรษะของผูบังเกิดในหมูเทวดา  ๑ ศีรษะ   ศรีษะของผูปรินิพพาน  
แลว  ๑ ศีรษะ   ใหแสดงแกวังคีสะน้ัน.    เขาดีดศีรษะที่  ๑  แลวกราบทูลวา 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ   สัตวผูนี้ไปบังเกิดในนรก.   พระศาสดาตรัสวา   ดีละ 
วังคีสะ  เธอเห็นแลวดวยดี   แลวตรัสถามอีกวา  สัตวผูนี้    ไปบังเกิดทีไหน  ? 
วังคีสะ    กราบทูลวา    ในมนุษยโลกพระเจาขา.    พระศาสดาตรัสถามอีกวา 
สัตวผูนี้   ไปบังเกิดที่ไหน    วังคีสะกราบทูลวา  ในเทวโลกพระเจาขา.  วังคีสะ 
ไดกราบทูลท่ีบังเกิดของสัตวทั้ง  ๓  ไดอยางถูกตอง.    แตเมื่อเอาเล็บดีดศีรษะ 
ของผูปรินิพพานแลว  ก็ไมเห็นเบื้องตนและเบื้องปลาย.  ลําดับนั้น    พระศาสดา 
จึงตรัสถามเขาวา    วังคีสะไมสามารถหรือ      วังคีสะกราบทูลวา    ขาแตพระ- 
โคดมผูเจริญ   พระองคคอยดูนะ  ขอใหขาพระองคพิจารณาดูกอน   ดังน้ีแลว 
แมจะพยายามรายมนตกับไปกลับมา   ก็ไมสามารถจะรูศีรษะของพระขีณาสพ 
ดวยมนตภายนอก.   ลําดับนั้น   เหง่ือไดไหลออกจากศีรษะของเขาแลว.   เขา 
ละอายใจไดแตนิ่งเงียบไป.  ลําดับนั้น   พระศาสดา  จึงไดตรัสกะเขาวา  ลําบาก 
ใจนักหรือ  วังคีสะ.  วังคีสะ   กราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ใชแลว 
ขาพระองคไมสามารถที่จะรูถึงท่ีบังเกิดของศีรษะน้ีได   ถาพระองคทรงทราบ 
ขอจงตรัสบอก. พระศาสดาตรัสวา   วังคีสะ   เรารูถึงศีรษะนี้ไดอยางดี   เรารู 
ยิ่งกวานี้  ดังนี้แลว   ไดตรัสพระคาถา  ๒  คาถาน้ีวา. 
                    ผูใดรูการจุติและการอุบัติของสัตวทั้งปวงสัตว 
           ไดทั้งหมด  เรากลาวผูนั้น  ซึ่งไมขัดของ  ไปดี  
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                   แลว  รูแลววา  เปนพราหมณ.  เทวดา   คนธรรพ 
                   และหมูมนุษย      ไมรูทางไปของผูใด     เรากลาว 
                   ผูนั้น  ผูสิ้นอาสวะ   เปนพระอรหันต   วาเปน 
                   พราหมณ   ดังน้ี.  
           วังคีสะนั้น  กราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ถาเชนนั้นขอพระ- 
องค จงประทานวิชานั้นใหแกขาพระองคเถิด   แลว    แสดงความเคารพนั่งเฝา 
พระศาสดาแลว.      พระศาสดาตรัสวา      เราจะใหแกคนที่มีเพศเสมอกับเรา. 
วังคีสะคิดวา      เราควรทําอะไรอยางใดอยางหน่ึงแลวเรียนมนตนี้ใหได    จึง 
เขาไปหาพวกพราหมณพูดวา     เมื่อเราออกบวชพวกทานก็อยาคิดอะไรเลย 
เราเรียนมนตแลว      จักไดเปนผูยิ่งใหญในชมพูทวีปทั้งส้ิน     แมพวกทานก็ 
จักมีชื่อเสียงไปกับเราน้ันดวย.  วังคีสะน้ัน    เขาไปเฝาพระศาสดาแลว    ทลูขอ 
บวชเพ่ือตองการมนต.    ก็ในเวลาน้ันพระนิโครธกัปปเถระ  อยูในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจา     ทรงสั่งเธอวา    นิโครธกัปปะ 
เธอจงบวชวังคีสะผูนี้ดวยเถิด   ดังน้ีแลว    ทรงบอก  (สมถะ)  กัมมัฏฐานคือ 
อาการ  ๓๒  และวิปสสนากัมมัฏฐานใหแลว.  พระวังคีสะน้ัน   เมื่อกําลังสาธยาย  
กัมมัฏฐานคืออาการ ๓๒ อยู     ก็เริ่มบําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐานแลว.    พวก 
พราหมณเขาไปหาวังคีสะน้ันแลว  ถามวา  วังคีสะผูเจริญ  ทานเลาเรียนศิลปะ 
ในสํานักของพระสมณโคดมจบแลวหรือ.    พระวังคีสะตอบวา   ใช   เราเลา 
เรียนจบแลว.    พวกพราหมณกลาววา    ถาเชนนัน้  ทานจงมา   พวกเราจักไป 
กัน  ประโยชนอะไรดวยการศึกษาศิลปะ.  พระวังคีสะ  ตอบวา   พวกทานจง 
ไปกันเถิด    เราไมมีกิจท่ีจะพึงทํารวมกับพวกทาน.   พวกพราหมณ  กลาววา 
บัดนี้    ทานตกอยูภายใตอํานาจของพระสมณโคดม    พระสมณโคดมใชมายา  
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กลับใจทานเสียแลว    พวกเราจักทําอะไรในสํานักของทานได   ดังน้ีแลว   จึง 
หลีกไปตามหนทางที่มาแลวน่ันเอง.   พระวังคีสะเจริญวิปสสนาแลวกระทําให 
แจงพระอรหัต.  
          พระเถระบรรลุพระอรหัตแลวอยางนั้น    กร็ะลึกถึงบุรพกรรมของตน 
เกิดความโสมนัสใจ   เมือ่จะประกาศถึงเรื่องที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน  ดังนี้.    ขาพเจาจัก 
พรรณาเฉพาะบทที่มีเนื้อความยากเทานั้น.    บทวา  ปภาห ิ  อนรฺุชนฺโต 
ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระพระองคนั้น   ทรงเปลงปลั่ง 
รุงเรือง  สวยงาม   โชติชวงดวยพระรัศมี   มีแสงสวางดวยฉัพพรรณรังสี  ม ี
สีเขียวและสีเหลืองเปนตน.  บทวา เวเนยฺยปทุมานิ   โส   ความวา พระอาทิตย 
คือพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ.   ทรงยังดอกปทุมคือเวไนยชนใหต่ืน  ให 
เบิกบานโดยพิเศษ  ดวยรัศมีแหงพระอาทิตย  กลาวคือพระดํารัสของพระองค 
ไดแก    ทรงกระทําใหผลิผลได     ดวยการบรรลุอรหัตมรรคแล.     บทวา 
เวสารชฺเชหิ  สมฺปนฺโน  ความวา  สมบูรณ  พรั่งพรอมคือประกอบพรอมแลว 
ดวยจตุเวสารัชชญาณ  สมตามท่ีทานกลาวไวอยางนี้วา:- 
                              พระพทุธเจา  ทรงแกลวกลาเปนอยางดี 
                 ในฐาน  ๔  เหลาน้ีคือ  ในเมื่อมีอันตราย  ในธรรม 
                 เครื่องนําออกจาวัฏฏะ  ในความเปนพระพุทธเจา 
                 และในการทําอาสวะใหสิ้นไปห  ดังน้ี. 
           บทวา วาคีโส  วาทิสูทโน  ความวา  เปนใหญคือเปนประธานของพวก 
นักปราชญ  คือ  พวกบัณฑิต.   พึงทราบวา  ควรจะกลาววา  วาทีโส   แตกลาวไว 
อยางนั้น   เพราะทํา  ท   อักษรใหเปน  ค  อักษร. ชือ่วา  วาทิสูทนะ  เพราะทํา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 364 

อรรถะของตนใหเปนอรรถะอื่น  คือ  ใหไหลออก  ไดแก  ทําใหชัดเจน 
บทวา  มารมสนา  มีวิเคราะหวา  ชื่อวา  มารมสนะ  เพราะถูกตอง  ลูบคลํา 
ทําลายมาร  ๕  มีขันธมารเปนตนได.  บทวา  ทิฏสูทนา  มีวิเคราะหวา 
ชื่อวา  ทิฏฐิสูทนะ  เพราะความเห็นตามทิฏฐิคือจริงตามท่ีโลกกลาว  ยอม 
หลั่งไหลออก  คือแสดงถึงความไหลออก.  บทวา   วิสฺสามภูมิ  สนฺตาน   
ความวา  ภูมิเปนที่พัก  ที่เปนที่หยุดอยู  ไดแกเปนทีเ่ขาไปสงบของสัตวผู 
ตองสืบตอ  ผูลําบากอยูในสงสารสาครท้ังส้ิน  ดวยการบรรลุมรรคมีโสดาปตติ- 
มรรคเปนตน.  บทวา  ตโตห  วิหตารมฺโก  ความวา  เพราะไดเห็นพระสรีระ 
ของพระปจเจกพุทธเจาพระองคนั้น  เราฆาความหัวด้ือ  ทําความแขงดีให 
พินาศไป  กําจัดมานะเสียไมมัวเมาแลว  จึงออนวอนขอการบวชแลว.  คําที่ 
เหลือมีเนื้อความพอจะรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                        จบอรรถกถาวังคีสเถราทาน 
 
             นันทกเถราปทานท่ี  ๕  (๕๔๕) 
 
            วาดวยบุพจริยาของพระนันทกเถระ 
 
                            [๑๓๕]  ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้  พระ- 
        พิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ  ผูมีจักษุในธรรม 
        ทั้งปวง  เปนพระผูนํา  ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว  พระ- 
        องคประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย  เปนบรุุษ 
        อาชาไนย  ทรงปฏบิัติเพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือประโยชน 
        เพ่ือสุขแกสรรพสัตว  ในโลกพรอมดวยเทวโลก.  
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                             ถึงความเปนผูเลิศดวยยศ  มีสริิ  ม ี
        เกียรติคุณเปนเครื่องอลังการ  ทรงชํานะมาร  ได 
        รบัการบูชาท่ัวโลก  ปรากฏท่ัวไปทุกทิศ 
                            พระองคทรงขามพนวิจิกิจฉา  ลวงพน 
        ความสงสัย  มีความดําริชอบเต็มเปยม  ทรงบรรลุ 
        สมัโพธิญาณอันอุดม 
                            ทรงยังหนทางท่ียังไมเกิดใหเกิด  เปน  
        ผูสูงสุดกวานรชน  ตรัสบอกสิ่งท่ีคนอื่นยังไมได 
        บอก  และทรงยังส่ิงท่ียังไมเกิดใหเกิดมีพรอม 
                            ทรงรูจกัหนทาง  ทรงเขาใจหนทางแจง 
        ชัด  ตรสับอกหนทางให  ประเสริฐกวานรชน 
        ทรงฉลาดในหนทาง  เปนครู  เปนพระผูสูงสุดกวา 
        นายสารถีทั้งหลาย 
                            ครั้งน้ัน  พระโลกนายกผูประกอบดวย 
        พระมหากรุณา ไดตรัสพระธรรมเทศนา ทรงฉุด 
        ขึ้นซึ่งสัตวทั้งหลาย  ผูจมลงแลวในหลมคือโมหะ 
                            พระมหามุนีทรงสรรเสริญพระสาวกผูมี 
        สมมติวาเลิศในการใหโอวาทแกนางภิกษุณีทั้ง 
        หลาย  ไดทรงแตงต้ังไวตําแหนงเอตทัคคะ 
                             เราไดฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว  ก็ชอบใจ 
        จึงนิมนตพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆใหเสวย 
        และฉันภัตตาหาร  แลวปรารถนาฐานันดรน้ัน  
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                             ครั้งน้ัน พระโลกนาถผูแสวงหาคุณอัน 
        ยิ่งใหญ  ทรงเบิกบานพระทัยไดตรัสกะเราวา 
        ทานจงมีความสุข  อายุยืนเถิด  ทานจักไดฐานัน- 
        ดรนี ้ สมมโนรถปรารถนา 
                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  พระศาสดามีพระ-  
        นามวาโคดม  ผูทรงสมภพในวงศพระเจาโอก- 
        กากราช  จักเสด็จอุบติัขึ้นในโลก  ทานจักเปน 
        ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปน 
        โอรสอนัธรรมเนรมติ  จักไดเปนสาวกของพระ 
        ศาสดา  มีนามวานันทกะ 
                             เพราะกรรมที่ไดทําไวดีนั้น  และเพราะ 
        การต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยแลว  ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส 
                             ก็ในภพสุดทายในบัดน้ี  เราเกดิในสกุล 
        เศรษฐี  อันมั่งค่ังสมบูรณ  มีทรัพยมากมาย  ใน 
        พระนครสาวัตถี 
                             เราไดพบพระสุคตเจา  ในวันทีพ่ระองค 
        เสด็จเขาพระนคร  เปนผูมีใจอัศจรรยไดออกบวช 
        เปนบรรพชิต  ในวนัที่พระพุทธองคทรงรับพระ- 
        เชตวนาราม. 
                             ไดบรรลุอรหัตผลโดยกาลไมนานเลย 
        ครั้งน้ันเราอันพระศาสดาผูทรงเห็นธรรมท้ังปวง 
        ทรงพร่าํสอน  จึงขามพนสังสารวัฏไปได  
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                            เราสอนธรรมแกพระภิกษุทั้งหลาย 
        พระภิกษุณีที่เราสอนนั้นรวม ๕๐๐  รูปดวยกนั 
        ลวนเปนผูไมมีอาสวะ 
                           ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาผูมีประโยชน  
        เกื้อกูลใหญ  ทรงพอพระทัย  จึงทรงต้ังเราไวใน 
        ตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษทุั้งหลายให 
        โอวาทพระภิกษุณ ี
                           กรรมที่เราทําไวในกัปท่ีแสน  แสดงผล 
        แกเราในอัตภาพน้ีแลว   เราเปนผูพนจากกิเลส 
        ดวยดี  เหมือนลูกศรที่พนไปจากแลง  ฉะนั้น เรา 
        เผากิเลสเสียแลแลว 
                           เราเผากิเลสท้ังหลาย. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
       ทราบวา  ทานพระนันทกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.   
                              จบนันทกเถราปทาน 
 
        ๕๔๕.  อรรถกถานันทกเถราปทาน 
 
        พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
        อปทานของทานพระนันทกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร  นาม 
ชิโน  ดังนี้.  
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           คําต้ังแตเริ่มตนเรื่องวา    แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมา 
แลวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ  ดังน้ีทั้งหมดมีเนื้อความพอจะรูไดโดยงาย 
ตามแนวพระบาลีนั้นนั่นแล. 
                           จบอรรถกถานันทกเถราปทาน  
 
            กาฬุทายีเถราปทานที่  ๖  (๕๔๖) 
 
        วาดวยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ 
 
                             [๑๓๖]  ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ไป 
        พระพิชติมารพระนามวาปทุมุตตระ  ผูมีจักษุใน 
        ธรรมทัง้ปวง  เปนผูนํา  ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว 
        พระองคเปนครูผูประเสริฐกวาพวกผูนํา  เปน 
        พระพิชติมารผูเขาใจสิ่งดีและสิ่งท่ีชั่วแจงชัด และ 
        เปนคนกตัญูกตเวทียอมประกอบสัตวทั้งหลาย 
        เขาในอบุาย  อันเปนเหตุใหถึงนิพพาน 
                            พระองคทรงรูธรรมทั้งปวง  เปนที่อาศัย 
        อยูแหงความเอ็นดู  เปนที่สั่งสมแหงอนันตคุณ 
        ทรงพิจารณาดวยพระญาณน้ันแลว  ทรงแสดง 
        ธรรมอนัประเสริฐ 
                            พระองคเปนผูมีความเพียรใหญ  ผูมีพระ 
        ปญญาไมมีที่สุด  บางครั้ง  ทรงแสดงธรรมไพเราะ 
        ปฏิสังยุตดวยสัจจะ  ๔  แกหมูชนไมมีที่สุด  
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                             สัตวจํานวนแสนไดบรรลุธรรม  เพราะ 
        ไดฟงธรรมอันประเสริฐ อันงามในเบื้องตน  งาม 
        ในทามกลางและงามในที่สุดน้ัน 
                            ครั้งน้ัน  แผนดินสั่นสะเทือน  เมฆ 
        กระหึ่ม  ทวยเทพ  พรหม  มนุษยและอสูร  ตางก็ 
        แซซองสาธุการวา  
                            โอ  พระศาสดา  ประกอบดวยพระกรุณา 
        โอ  พระสัทธรรมเทศนา  โอ  พระพิชิตมารทรง 
        ฉุดหมูสัตวที่จมลงในสมุทรคือภพขึ้นมาแลว 
                            เมื่อสัตวพรอมทั้งมนุษย   เทวดาและ 
        พรหม  เกิดความสังเวชเชนนี้แลว  พระพิชิตมาร 
        ไดทรงสรรเสริญสาวก  ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
        ฝายทําสกุลใหเลื่อมใส 
                            ครั้งน้ัน เราเกิดในสกุลอํามาตยในพระ- 
        นครหังสวดี  เปนผูนํามาซึ่งความเลื่อมใส  นาดู 
        มีทรัพยและธัญญาหารเหลือลน 
                            เราเขาไปยังพระวิหารหังสาราม  ถวาย 
        บังคมพระตถาคตพระองคนั้น  ไดสดับธรรมอัน 
        ไพเราะ  และทําสักการะแดพระผูคงท่ี  หมอบลง 
        แทบบาทมูลแลว  ไดกราบทูลวา  ขาแตพระมนุี 
        ผูมีความเพียรใหญ  ภิกษุใดในศาสนาของพระ- 
        องค เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายผูทําสกุลให  
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         เลื่อมใส  ขอใหขาพระองคไดเปนเหมือนภกิษุนั้น 
        ในศาสนาของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเถิด 
                            ครั้งน้ัน  พระศาสดาผูประกอบดวยพระ- 
        มหากรณุา  เมื่อจะเอาน้ําอมฤตรดเรา  ไดตรัสกะ 
        เราวา  ลุกขึ้นเถิดลูก  ทานจะไดฐานันดรน้ี 
        สมมโนรถปรารถนา  บุคคลทําสักการะในพระ- 
        พิชิตมารแลว  จะพึงเปนผูปราศจากผล  อยางไร 
        ไดเลา  
                            ในกัปท่ีแสนแตกัปน้ี  พระศาสดาม ี
        พระนามวาโคดม  ผูสมภพในวงศพระเจา- 
        โอกกากราช  เสด็จอบุัติขึ้นในโลก  ทานจัก 
        ไดธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
        เปนโอรสอันธรรมเนรมิต    จกัเปนสาวกของพระ- 
        ศาสดา  มีนามวากาฬุทายี 
                            ครั้งน้ัน  เราไดสดับพระพุทธพยากรณ 
        แลว  เปนผูเบิกบาน  มีจิตประกอบดวยเมตตา 
        บํารุงพระพิชิตมารซึ่งเปนผูนําชั้นพิเศษดวยปจจัย 
        ทั้งหลาย  ตราบเทาสิ้นชีวิต 
                            เพราะวิบากของกรรมนั้น  และเพราะ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนษุยแลว  ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
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                             ก็ในภพสุดทายในบัดน้ี   เราเกิดในสกุล 
        มหาอํามาตย    ของพระเจาแผนดิน  พระนามวา 
        สุทโธทนะ  ในพระนครกบิลพัสดุอันรื่นรมย 
                            ครั้งน้ัน     พระสิทธตัถราชกุมาร  ผูประ-  
        เสริฐกวานรชน   ไดประสูติแลวท่ีสวนลุมพินีอัน 
        รื่นรมย       เพ่ือประโยชนและความสุขแกโลกทั้ง  
        มวล    เราก็เกิดในวันเดียวกัน     เติบโตมาพรอม 
        กันกบัพระสิทธัตถราชกุมารนั้นแหละ  เปนสหาย 
        รักใครชอบใจของกนั   คุนเคยกัน    ฉลาดในทาง 
        นิติบัญญัติ 
                            พระสิทธัตถราชกุมารน้ัน   มีพระชนมายุ 
        ๒๙  พรรษา  ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ยบัย้ัง  
        อยู  ๖  พรรษา  ก็ไดเปนพระพุทธเจาผูนําช้ันเลิศ 
        พระพทุธองคทรงชํานะมารพรอมทั้งเสนามาร  ยัง 
        อาสวะใหสิ้นไป     ขามหวงอรรณพคือภพแลว 
        เปนพระพุทธเจาในโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก   
                            เสด็จไปยังปาอิสิปตนะ ทรงแนะนําภิกษุ 
        ปญจวัคคีย  ตอจากนั้นพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จ 
        ไป     ในที่นั้น   ๆ    แลวทรงแนะนําเวไนยสัตว 
        พระพิชติมารพระองคนั้น    ทรงแนะนําเวไนยสัตว  
        ทรงสงเคราะหมนุษยพรอมทั้งทวยเทพ   ไดเสด็จ 
        ไปถึงภูเขาในแควนมคธ    แลวประทับอยู  
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                             ในคราวครั้งน้ัน  เราอันพระเจาแผนดิน 
        พระนามวา  สุทโธทนะ  ทรงสงไป  ไดไปเฝาพระ- 
        ทศพล  บวชแลว  ไดเปนพระอรหันต 
                            ครั้งน้ัน  เราทูลออนวอนพระศาสดา 
        ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  ใหเสด็จไปนคร 
        กบิลพัสดุ  ตอจากนั้น  เราไดลวงหนาไปกอน 
        กุลใหญ ๆ ใหเล่ือมใส  
                            พิชิตมารผูประเสริฐกวาบุรุษ  ทรง 
        พอพระทัยในคุณขอนั้นของเรา  จึงไดทรงแตงต้ัง 
        เราไววา  เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายฝายท่ีทําสกุล 
        ใหเลื่อมใส 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอนของ 
        พระพทุธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
      ทราบวา   ทานพระกาฬุทายีเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.   
                         จบกาฬุทายีเถราปทาน  
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     ๕๔๖.  อรรถกถากาฬุทายีเถราปทาน   
 
            พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            อปทานของทานพระกาฬุทายีเถระ    มีคําเริ่มตนวา   ปทุมุตฺตโร นาม  
ชิโน  ดังนี้.                                                         
             แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทานไดบังเกิด 
ในเรือนอันมีสกุลในหังสวดีนคร   ไดบรรลุนิติภาวะแลว     ขณะฟงพระธรรม 
เทศนาของพระศาสดา  มองเห็นภิกษุรูปหน่ึง   ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาเธอ 
ไวในตําแหนงท่ีเลิศกวาพวกภิกษุผูทําสกุลใหเลื่อมใสแลว  เรงกระทําบุญกรรม 
สูสมไวเพ่ือไดตําแหนงนั้น    ไดปรารถนาตําแหนงน้ันแลว.   ถึงแมพระศาสดา 
ก็ไดทรงพยากรณแลว.    เขาไดบําเพ็ญกุศลกรรมไวจนตลอดชีวิตแลว    ทอง 
เที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในวันที่พระโพธิสัตวของพวกเราถือปฏิสนธ ิ
ในพระครรภมารดา (เขาก็) จุติจากเทวโลกแลว  ไดถือปฏิสนธใินตระกูลอํามาตย 
ในกรุงกบิลพัสดุนั่นเอง.  เขาไดเกิดในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตวทีเดียว  ใน 
วันนั้นนั่นเอง  มารดาบิดาใหเขานอนบนที่นอนท่ีทําดวยผาเน้ือดีชนิดหน่ึงแลว 
พาไปสูที่บํารุงของพระโพธิสัตว    จรงิอยู    ตนโพธิ์พฤกษ   มารดาของพระ- 
ราหุล ขุมทรพัย  ๔  แหง   ชางทรง  มากัณฐกะ   นายฉันนะ   และกาฬุทายี 
อํามาตย  รวม ๗  อยางเหลาน้ี      ไดเปนสหชาติกับพระโพธิสัตว  เพราะเกิด 
ในวันเดียวกัน.     ครั้นถึงวันต้ังชื่อ  มารดาบิดาไดต้ังชื่อเขาวา  อุทายี  เพราะ 
เหตุที่เขาเกิดในวันที่ชาวพระนครท้ังส้ินมีจิตเบิกบาน.     แตกลับปรากฏชือ่วา 
กาฬุทายี      เพราะเขามีธาตุดําไปหนอย.      เขาเม่ือจะเลนตามประสาเด็ก ๆ 
ก็เลนกับพระโพธิสัตวไดถึงความเจริญวัยแลว.  
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           ในกาลตอมา  เมื่อพระโลกนาถเจา   เสด็จออกสูพระมหาภิเนษกรมณ 
ไดบรรลุพระสัพพัญุตญาณตามลําดับแลว     ทรงอาศัยพระนครราชคฤห 
ประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไปแลว   ประทับอยู  ณ พระเวฬุวัน 
วิหาร   พระเจาสุทโธทนมหาราช    ไดทรงทราบความเปนไปน้ันแลว     ทรง 
สงอํามาตยคนหนึ่งซึ่งมีบริวาร  ๑,๐๐๐  คนไปดวยพระดํารัสวา  เธอจงไปนําลูก 
ของเรามาในพระราชวังน้ีเถิด.        ในเวลาท่ีพระศาสดาทรงแสดงพระธรรม 
เทศนา  เขาก็ไดเขาไปเฝาพระศาสดา  ยืนอยูที่ทายบริษัท  ฟงพระธรรมเทศนา 
แลว  พรอมดวยบริวาร   ก็ไดบรรลุพระอรหัตแลว.   ลําดับนัน้พระศาสดาทรง  
เหยียดพระหัตถตรัสกะคนเหลาน้ันวา   พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด.   ในบัดดล 
นั้นเอง     ชนท้ังหมดไดทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์  ไดเปนเชนกับ 
พระเถระมีพรรษาต้ัง  ๖๐ พรรษา.     ต้ังแตไดบรรลุพระอรหัตแลว   ธรรมดาวา 
พระอริยะท้ังหลายยอมเปนผูวางตนเปนกลาง     เพราะฉะน้ัน    ขาวสารท่ี 
พระราชาทรงสงไปจึงมิไดกราบทูลใหพระทศพลไดทรงทราบ.   พระราชาตรัส 
วา  เขาไปแลว   ไมยอมกลับมา   ไมไดรับขาวสารกันเลย   จึงทรงสงอํามาตย 
อีกคนหน่ึงพรอมดวยบริวาร ๑,๐๐๐ คนไปอีก.    ถงึจะทรงสงไปอีกคนหน่ึง 
ก็คงปฏิบัติดําเนินตามอํามาตยนั้นดังนั้น  ทรงสงไปโดยนัยนี้   จึงรวมอํามาตยได 
ถึง ๙  คน  บริวารของอํามาตยรวมได  ๙,๐๐๐ คน.  ชนทั้งหมดไปแลวพอบรรล ุ
พระอรหัตแลว   ก็ไดเปนผูนิ่งเฉยเสีย. 
             ลําดับนั้น     พระราชาทรงพระดําริวา    ชนทั้งหลายมีประมาณเทานี้ 
มิไดกราบทูลคําอะไร  ๆ  เพ่ือการเสด็จมาในพระราชวังน้ีแดพระทศพล  เพราะ 
ไมไดมีความเยื่อใยในเราเลย     แตอุทายีคนนี้แล   มีวัยเสมอกันกับพระทศพล 
เคยเลนฝุนดวยกัน   และมีความเยื่อใยในเราแท   เราจักสงอุทายีนี้ไป.  ลําดับ 
นั้น  พระราชาทรงมีรับสั่งใหเรียกอุทายีนั้นมาแลว    ตรัสวา   พอคุณเอย   พอ   
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จงพาบริวาร  ๑,๐๐๐  คนไป   นิมนตพระทศพลมาในพระราชวังน้ีเถิด   ดังน้ี 
แลว จึงทรงสงไปแลว.  ก็อุทายีนั้น    เมื่อจะไปจึงกราบทูลพระราชาวา    ขาแต 
สมมุติเทพ      ถาหากวาขาพระองคจักไดบวชไซร      ขาพระองคก็จักนิมนต 
พระผูมีพระภาคเจามาในพระราชวังน้ีใหจงได  ดังนี้แลว   พระราชาตรัสวา 
แมเจาบวชแลว     จงชี้แจงกะบุตรของเราดวย     ดงัน้ีแลว      เขาจึงไปยังพระนคร 
ราชคฤห   ในเวลาท่ีพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา จึงยืนอยูที่ทายบริษัท 
ฟงธรรมแลว     พรอมกับบริวารไดบรรลุพระอรหัต      ดํารงอยูในความเปน 
เอหิภิกษุแลว.  ทานบรรลพุระอรหัตแลว  คิดวา รอกอน    เวลานี้ยังมิใชเวลาท่ี 
พระทศพลจะเสด็จไปยังพระนครตระกูลเดิม    แตเมื่อใกลจะเขาพรรษาจักเปน  
กาลท่ีควรเสด็จไปได   ตามภูมิภาคที่ดารดาษไปดวยติณชาติอันเขียวชอุมตามท่ี 
ภูเขาลําเนาไพร   ดังน้ี    เม่ือรอกาลเวลาอันควรเสด็จไป     ถึงใกลเขาพรรษา 
เขามา  จึงพรรณนาถึงหนทางที่พระศาสดาจะเสด็จไปยังพระนครแหงราชตระ-  
กูล.  สมจริงดังคําท่ีทานกลาวไวในเถรคาถาวา.  
                                ขาแตพระองคผูเจริญ    บัดน้ี   หมูไม 
                    ทั้งหลายมีดอกและใบมีสแีดงดังถานเพลิง    ผลิต 
                    ผลผลัดใบเการวงหลนไป  หมูไมเหลาน้ัน  งดงาม 
                    รุงเรืองด่ังเปลวเพลิง       ขาแตพระองคผูมีความ 
                    เพียรใหญ     กาลนี้เปนเวลาสมควรอนุเคราะหหมู 
                    พระญาติ 
                               ขาแตพระองคผูแกลวกลา หมูไมทั้งหลาย 
                    มีดอกบานงามดี     นารื่นรมยใจ    สงกลิ่นหอม 
                    ฟุงตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบดาน       ผลัดใบเกา 
                    ผลดอกออกผล     เวลาน้ีเปนเวลาสมควรจะหลีก     
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         ออกไปจากท่ีนี้  ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จไปสู 
        กรุงกบลิพัสดุเถิด 
                             ขาแตพระองคผูเจริญ  ฤดูนี้ก็เปนฤดูที่ 
        ไมหนาวนัก  ไมรอนนัก  เปนฤดูพอสบาย  ทั้ง 
        มรรคาก็สะดวก  ขอพวกศากยะและโกลิยะ 
        ทั้งหลาย  จงไดเขาเฝาพระองคที่แมน้ําโรหนิี 
        อันมีหนาในภายหลังเถิด  
                             ชาวนาไถนาดวยความหวังผล  หวานพืช 
        ดวยความหวังผล  พอคาผูเท่ียวไปหาทรัพย  ยอม 
        ไปสูสมทุรดวยความหวังทรัพย  ขาพระองคอยูใน 
        ที่นี้ดวยความหวังทรัพย  ของความหวังผลอันนั้น 
        จงสําเรจ็แกขาพระองคเถิด         
                             ขาแตพระมหามุน ี ภาคพ้ืนมีหญาสีเขียว 
        สด  ไมหนาวเกินไป  ไมรอนเกินไป  ภิกษาหา 
        ไดงาย  ไมแรนแคน กาลนี้แลเปนกาลสมควรจะ 
        เสด็จไปได 
                             ชาวนาหวานพืชบอย ๆ ฝนตกบอย ๆ  
        ชาวนาไถนาบอย ๆ แวนแควนสมบูรณดวยธัญญา- 
        หารบอย ๆ  
                             พวกยาจกเท่ียวของทานบอย ๆ ผูเปน 
        ทานาธบิดี  กใ็หทานบอย ๆ ครัน้ใหทานบอย ๆ 
        แลว  ยอมเขาถึงสวรรคบอย ๆ 
                             บุรษุผูมีความเพียร  มีปญญากวางขวาง 
        เกิดในสกุลใด  ยอมยงัสกุลนั้นใหบริสุทธิ์สะอาด  
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         คน  ขาพระองคยอมเขาใจวา พระองคเปนเทพเจา 
        ประเสรฐิกวาเทพเจาท้ังหลาย  ยอมทรงสามารถ 
        ทําใหสกุลบริสุทธิ์  เพราะพระองคเกิดแลวโดย 
        อริยชาติ  ไดสัจนามวาเปนนักปราชญ 
                             สมเด็จพระบิดาของพระองคผูแสวงหา  
        คุณอันยิ่งใหญ ทรงพระนามวาสุทโธทนะ  สมเด็จ 
        พระนางเจามายาพระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ 
        เปนพระพุทธมารดา  ทรงบริหารพระองคผูเปน 
        พระโพธิสัตวมาดวยพระครรภเสด็จสวรรคตไป 
        บันเทิงอยูในไตรทิพย 
                             สมเด็จพระนางเจามายาเทวีนั้น  ครั้น 
        สวรรคต  จุติจากโลกน้ีแลว  ทรงพร่ังพรอมดวย 
        กามคุณอันเปนทิพย  มีหมูนางฟาหอมลอม  บนัเทิง 
        อยูดวยเบญจกามคุณ                 
                             อาตมภาพเปนบุตรของพระพทุธเจาผูไมมี 
        สิ่งใดจะยํ่ายีได  มีพระรัศมีแผซานออกจากพระ- 
        วรกาย  ไมมีผูจะเปรียบปาน  ผูคงที่  ดูกอน 
        มหาบพิตร  พระองคเปนโยมบิดาขอโยมบิดา 
        แหงอาตมภาพ  ดูกอนมหาบพิตร  พระองคเปน 
        พระอัยกาของอาตมภาพโดยธรรม. 
                             มะมวง  ขนุน  และมะขวิด  ถูกประดับ 
        ประดาไปดวยดอกและใบ  มีผลอยูเนืองนิตย  ยัง 
        มีผลเล็กรสอรอย  มอียูสองขางทาง  ขาแตพระ- 
        ผูทรงยศใหญ  บัดน้ี  เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได.   
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                                ผลหวามีรสอรอยหวานเย็น  ผลไมสวรรค  
        คือรวงผ้ึงเหลาน้ัน      รุงเรืองงามท้ังสองขางทาง 
        ขาแตพระผูทรงยศใหญ      บัดน้ีเปนเวลาสมควร 
        จะเสด็จไปได. 
                               หมูตนหญา  ไมมะหาด   มีสีดุจทองคํา  
        เปนที่นารื่นรมยใจ    ผลไมอันประกอบดวยนํ้าก็มี   
        อยูเปนนิตย  ขาแตพระผูทรงยศใหญ   บัดนี้เปน 
        เวลาสมควรจะเสด็จไปได. 
                               ตนกลวยและกลวยเล็บมือนาง    ตางก็มี  
        ผลสุกงอมหอยยอยอยูสองขางทาง     ขาแตพระผู 
        ทรงยศใหญ  บัดน้ีเปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได. 
                               ตนไมมีผลหวานอรอยเปนนิตย  ตน 
        หางนกยูงดูเปนที่นารื่นรมยใจ   ตนไมที่มีผลเล็ก 
        กม็ีอยูเปนนิตย   ขาแตพระผูทรงยศใหญ   บดัน้ี 
        เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได. 
                                ตนเตารางมีผลสุก      มีลําตนคลายสีเงิน 
        โชติชวง  ตนไมเล็กซึ่งดารดาษไปดวยผลสุก    ม ี 
        รสอรอย  จะไดเสวยผลไมเหลาน้ัน    ขาแตพระผู 
        ทรงยศใหญ  บัดน้ีเปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได. 
                                 ตนมะเด่ือมีสีคลายสีอรุณ      มีผลอรอยดี  
        ทุกเมื่อ    มีผลหอยยอยอยูสองขางทาง      ขาแต 
        พระทรงยศใหญ   บดัน้ีเปนเวลาสมควรจะเสด็จ 
        ไปได.   
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                             ตนไมที่มีผลนานาชนิดมากมายเหลาน้ัน  
        เปนเชนนี้       หอยยอยอยูในท่ีทั้งสองขางทาง 
        ขาแตพระผูทรงยศใหญ  บัดนี้เปนเวลาสมควรจะ 
        เสด็จไปได. 
                            ดอกจําปา    ดอกชางนาว    มีกลิน่หอม  
        ยามเมื่อลมรําเพยพัด     ที่ยอดที่ดอกสะพรั่ง   งาม 
        รุงเรือง ไดบูชาแลวดวยกลิ่นอันหอมชื่น  มีความ 
        เอื้อเฟอ  นอบนอมแลว  ขาแตพระผูทรงยศใหญ 
        บัดน้ีเปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได. 
                             ดอกบนุนาค    ดอกบุนนาคบนเขา   ก็เบง 
        บาน   ลาํตนอันมั่นคง  มีดอกงามสะพรั่งรุงเรือง 
        ไดบูชาแลวดวยกลิ่นอันหอมหวล    เอื้อเฟอ    ม ี
        ปลายยอดนอมลง  ขาแตพระผูทรงยศใหญ บัดน้ี 
        เปนเวลาสมควรจะเสด็จไปได. 
                             ดอกอโศก    และดอกปาริชาต   อันประ- 
        เสริฐสรางเสริมความโสมนัสใจ   กรรณิการกิง่กาน 
        เกี่ยวพันมีดอกหอม        ประดับพ้ืนที่ดวยสีเงิน 
        เอื้อเฟอ  มีปลายยอดนอมลง  ขาแตพระผูทรง 
        ยศใหญ  บัดนี ้เปนเวลาสมควรของพระองคจะ 
        เสด็จไปได. 
                             ตนกรรณิการ  ผลดิอกบานเปนนิตย 
        รุงโรจนดวยแสงทอง      มีดอกหอมคลายดอกไม 
        ทิพยฟุงขจรไป   ดูงดงามไปท่ัวทุกทิศ   มีความ   
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        เอ้ือเฟอ    นอมกิ่งลง    ขาแตพระผูทรงยศใหญ  
        บัดนี้เปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได. 
                              ดอกการะเกด  ดอกลําเจียก  มีใบงาม 
        สมบูรณดวยกลิ่น  มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป  หอมไป 
        ทั่วทุกทิศ  มีความเอ้ือเฟอ  นอมกิ่งลงบูชา  ขาแต 
        พระผูทรงยศใหญ  บัดนี้เปนเวลาสมควรของ 
        พระองคจะเสด็จไปได. 
                              ดอกมัลลิกา  ดอกมะลิวัลย  มีกลิน่หอม 
        มีดอกเล็ก  สงกลิ่นหอมไปท่ัวทุกทิศ  งดงามใน  
        ระหวางสองขางทาง  มีความเอ้ือเฟอ  นอมกิ่งลง 
        เพ่ือพระองค  ขาแตพระผูทรงยศใหญ  บัดนี้เปน 
        เวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.         
                              ดอกไมใกลฝงแมน้ําสินธุ  มีกลิ่นหอม 
        ฟุง    นอมลงบูชาทั่วทุกทิศ      งดงามในระหวาง 
        สองฟากทาง  มีความเอื้อเฟอนอมกิ่งลง  มีปลาย 
        ออนนอมลง   ขาแตพระผูทรงยศใหญ   บัดนี้เปน 
        เวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได. 
                              สิงหและราชสีห  สัตว   ๔   เทาอาศัยต้ังม่ัน 
        มิคราชผูไมสะดุงกลัวถึงความเปนสัตวแกลวกลา 
        ยอมพากันบูชาดวยการบันลือสีหนาท      มคีวาม 
        เอ้ือเฟอแดพระองค     ครอบงําหมูเนื้อ    ไลออก 
        ไปจากสองขางทาง  ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ 
        บัดนี้เปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได.  
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                             เสือโครง   นาสินธพ     พังพอน   ซึ่งม ี
        รูปรางงดงามมีความสะดุงกลัว   เหมือนโลดแลน 
        ไปในอากาศ    ไมมคีวามกลัวอะไร  ๆ   ดวยเหตุ 
        บางอยาง   สัตวเหลาน้ันมีความเอือ้เฟอออนนอม 
        ตอพระองค   ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ    ดังน้ี 
        เปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได. 
                            ชางตระกูลฉัททันต  ตกมันแลว  ๓  ครั้ง   
        มีรูปรางดี    มีเสียงไพเราะ   งดงาม    มีองคอนั 
        ต้ังมั่นนอมลงเพื่อพระองค      สงเสียงรองบันลือ 
        ในสองขางทาง  มีความเอ้ือเฟอ  ราเริงอยู  ขาแต 
        พระองคผูทรงยศใหญ   บัดน้ีเปนเวลาสมควรของ 
        พระองคจะเสด็จได. 
                            มิคะ หมู   อีเกง  มีอวัยวะงดงาม  งดงาม 
        ดวยเสนคาดเปนทางลงมีรูปดีสํารวมตัว  ขับกลอม 
        ในระหวางสองขางทาง      ขาแตพระองคผูทรง 
        ยศใหญ       บัดน้ีเปนเวลาสมควรของพระองคจะ 
        เสด็จไปได. 
                            กวางโคกัณณา     กวางสรภาและกวางรุร 
        ซึ่งมีเขาตรงและโคง   มีรูปดี    มีรางกายสมบูรณ  
        ซึ่งกําลงัพากันหยุดพักอยูในคราวนั้น   ผูตองการจะ 
        คบหากับพระองค     ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ 
        บัดน้ีเปนเวลาสมควรของพระองคจะเสด็จไปได. 
                            เสือเหลือง  หมี   และเสือดาว   ซึง่ตะปบ  
        กินสัตวทุกเมื่อ    บัดนี้สัตวเหลาน้ันทั้งหมด   ได  
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         ศึกษาดีแลว  มีความมั่นคงตอพระองคดวยเมตตา 
        เปนผูตองการจะคบหาเฉพาะพระองคมาเปนเวลา 
        นาน  ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ  บัดนี้เปนเวลา 
        สมควรของพระองคจะเสด็จไปได. 
                            กระตาย  สุนขัจิ้งจอก  พังพอน  และ  
        กระรอก  กระแตเปนจํานวนมาก  ไมมีความสะดุง 
        กลาหาญ  พากันขับรองเพ่ือพระองคอยางเดียว 
        ขาแตพระองคผูทรงยศใหญ  บัดน้ีเปนเวลาสมควร 
        ของพระองคจะเสด็จไปได. 
                            หมูนกยูงเหลาน้ัน  มีคอสีเขียว  มีหงอน 
        งาม  มปีกสวย มีกําหางงาม  รองไพเราะ 
        งดงามคลายกับแกวไพฑูรยและแกวมณี  ยอมพา 
        กันเปลงเสียงรองบูชาพระองคอยู  บัดน้ีเปนเวลา 
        ที่พระองคจะไดเห็นชนกแลว. 
                            หมูหงสทองอันงดงาม  เปนหงสที่บินไว 
        ไปในอากาศ  หงสเหลาน้ันทั้งหมด  ทั้งถ่ินแลว 
        อาศัยอยู  พากันขวนขวายในการท่ีจะไดเห็นพระ- 
        ชินเจา  ยอมสงเสียงรองดวยเสียงอันไพเราะ  บัดนี ้
        เปนเวลาท่ีพระองคจะไดเห็นพระชนกแลว. 
                           หมูหงส  หมูนกกระเรียน  พากันรองเสียง 
        ไพเราะ  หมูนกจากพราก  ก็เท่ียวไปในน้ํา  หมู 
        นกกระยาง  หมูนกตะกรุมอันงดงามนาพอใจ  หมู  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 383 

         กานํ้า  หมูไกฟาเหลนั้นพากันมีความเอื้อเฟอ 
        รองเสียงอันไพเราะ  บัดนี้เปนเวลาท่ีพระองคจะ 
        ไดเห็นพระชนกแลว. 
                           หมูนกสาลิกา  หมูนกแกว  มีรูปงามวิจิตร 
        มีเสียงไพเราะ  พากันสงเสียงรองบนยอดไม 
        สงเสียงรองท้ังสองขางทาง  บัดนี้เปนเวลาท่ีพระ- 
        องคจะไดเห็นพระชนกแลว.   
                           นกดุเหวา  ซึ่งลวนแตสวยวิจิตร  ม ี
        สําเนียงเสียงไพเราะ  ประเสริฐ  เปนที่อัศจรรยใจ 
        แกปวงชน  มีความกลาหาญ  ในการเปนมิตร 
        รวมกันเปนตน  กําลังพากันบูชาอยูดวยเสียง  บัดนี ้
        เปนเวลาท่ีพระองคจะไดเห็นพระชนกแลว. 
                           พวกลูกชาง  นกเขา  นกกระเด็น  มีอยู 
        บริบูรณในปาทุกเมื่อ  พากันขบักลอม  มีความ 
                สามัคคีซึ่งกันและกัน  ขับรองดวยเสียงอันไพเราะ 
        บัดน้ีเปนเวลาท่ีพระองคจะไดเห็นพระชนกแลว. 
                           หมูนกกระทา  นกกระเต็น  มีเสียงอัน 
        ไพเราะ  ไกปาก็มีเสียงเพราะ  นารื่นรมยใจ  บัดน้ี 
        เปนเวลาท่ีพระองคจะไดเห็นพระชนกแลว. 
                           มีสถานท่ีอันมั่นคง  งดงามนารื่นรมย 
        ดารดาษไปดวยทรายสีขาว  มีสระนํ้าอันบริบรูณ 
        ดวยนํ้าสะอาด  สวยงามทุกเมื่อ  ทุกชีวิตพากัน    
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         อาบและด่ืมกินในสระนํ้าน้ัน  บดัน้ีเปนเวลาท่ี 
        พระองคจะไดเห็นหมูพระญาติแลว. 
                            จรเขแหวกวายไปมาเกล่ือนกลน  ปลาสรอย 
        ปลาเคา  ปลาตะเพียนแดง  ปลา  และเตา  แหวก- 
        วายไปมาในสระท่ีมีน้ําเย็นสะอาด  ซึ่งเปนที่อาบ 
        และด่ืมกินของทุกชวีิต  บัดนี้เปนเวลาท่ีพระองค 
        จะไดเหน็พระญาติแลว.  
                            มีสระน้าํงดงาม  ดารดาษไปดวยดอก  
        อบุลสีเขียว  และดอกอุบลสีแดง  ดารดาษไปดวย 
        ดอกโกมุท  มากมายหลายชนิดในสระนํ้าน้ัน  ม ี
        น้ําเย็นสะอาด  บัดนี้เปนเวลาท่ีพระองคจะไดเห็น 
        พระญาติแลว. 
                             สระน้ํานั้นดารดาษดวยดอกบุณฑริก  มาก 
        ดวยดอกปทุม สวยงามท้ังสองขางทาง  ในท่ี 
        นั้น  ๆ  ไดมีสระโบกขรณีอื่น ๆ  อกี  ซึ่งเปนที่ชน 
        ทั้งหลายสรงสนานในสระน้ัน  บดัน้ีเปนเวลาท่ี 
        พระองคจะไดเห็นพระญาติแลว. 
                             มีสถานท่ีอันต้ังมั่น  นารื่นรมยใจ  เกลื่อน 
        กลนไปดวยเม็ดทรายสีขาว  มีแมน้ําอันสวยงดงาม 
        สมบูรณเปยมดวยนํ้าเย็นและมีหวงนํ้ากวางใหญ 
        มีน้ําไหลทั้งสองขางทาง  บัดนี้เปนเวลาท่ีพระ- 
        องคจะไดเห็นพระญาติแลว.   
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                              ในสองขางทาง  มบีานและนิคมต้ังเรียง 
        ราย  ประชาชนท้ังหลายมีศรัทธาเลื่อมใส  นับถือ 
        พระรัตนตรัย  พวกเขามีความดําริอันเต็มเปยม 
        บัดน้ีเปนเวลาท่ีพระองคจะไดเห็นพระญาติแลว. 
                            พวกเทวดาและพวกมนุษยทั้งสอง  ในถ่ิน  
        ที่นั้น ๆ ตางก็พากันบูชาพระองคดวยระเบียบของ 
        หอม  บดัน้ีเปนเวลาท่ีพระองคจะไดเห็นพระ- 
        ญาติแลว.   
           พระเถระไดพรรณนาถึงความงดงามแหงหนทางเสด็จไปแดพระศาสดา 
ดวยคาถาประมาน ๖๐ คาถาอยางนี้แลว.  
           ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา  กาฬุทายีปรารถนา 
จะใหเราไป   เราจักทําความดําริของเธอใหบริบูรณ    ดังน้ีแลวทรงเห็นวาใน 
การไปในท่ีนั้น      ประชาชนเปนจํานวนมากจะไดบรรลุคุณวิเศษ  ทรงมีพระ- 
ขีณาสพ  ๒  หม่ืนในรูปแวดลอม   เสด็จออกจากกรุงราชคฤห   ทรงเสวยผลาผลมี 
ประการดังไดกลาวแลว  ดวยอํานาจการเสด็จไปโดยไมรีบดวน    หมูแหงสัตว 
๒ เทาและ ๔ เทาเปนตนพากันบูชาดวยเครื่องบูชา   ไดทรงรบักลิ่นหอมแหง 
ดอกไมมีประการดังไดกลาวแลว    ทรงกระทําการสงเคราะหแกชาวบานและ 
ชาวนิคมเสด็จถึงหนทางไปกรุงกบิลพัสดุแลว.     พระเถระไปยังกรุงกบิลพัสดุ 
ดวยฤทธิ์ยืนกลางอากาศขางหนาพระราชา พระราชาไดเห็นเพศท่ียังไมเคยเห็น 
จึงตรัสถามวา    ทานเปนใครกัน ?   พระเถระเมื่อจะกลาววา   ถาพระองคไม 
ทรงรูจักลูกอํามาตย  ผูถูกพระองคสงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวไซร   กจ็ง 
รูจักอยางนั้นเถิด  ดังนี้จึงกลาวคาถาวา:-  
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                         อาตมภาพเปนบุตรของพระพุทธเจา  ผูไม 
                มสีิ่งใดจะย่ํายีได  มีพระรศัมีแผซานออกจาก 
                พระวรกาย  ไมมีผูที่จะเปรียบปานได  ผูคงท่ี 
                ดูกอนมหาบพิตร  พระองคเปนพระบิดาของ 
                บดิาแหงอาตมภาพ  ดูกอนมหาบพิตร  พระองค 
                เปนพระไอยกาของอาตมภาพโดยทางธรรม  ดังน้ี.   
          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา พุทฺสฺส   ปุตฺโตมหิ   ความวา   อาตมภาพ 
เปนพระโอรส     เพราะเกิดจากความพยายามใหเกิดในพระอุระ        และจาก 
พระธรรมเทศนาของพระสัมพัญูพุทธเจา.  บทวา  อสยฺหสาหิโน   ความวา 
ต้ังแตในกาลท่ีไดบรรลุพระสัมโพธิญาณแลวไป       เปนผูที่มีพระโพธิสมภาร 
ทั้งส้ิน   ใคร ๆ  จะยํ่ายีไมได     เพราะคนเหลาอ่ืนไมสามารถจะขมข่ีพระมหา- 
โพธิสัตวได  และเปนผูมากไปดวยพระมหากรุณา   มีความอดทน   เพราะคน 
เหลาอ่ืนแมที่อ่ืนยิ่งไปกวาน้ันก็ยังไมสามารถเพ่ือท่ีจะขมข่ีครอบงําได ทรงขมข่ี  
ครอบงํามารท้ัง ๕ ที่คนอ่ืนย่ํายีไมได    ทรงอดทนตอพุทธกิจที่คนพวกอ่ืน 
จะอดทนยํ่ายีไมได   กลาวคือทรงพร่ําสอนทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน   สัมปรายิ- 
กัตถประโยชน    และปรมัตถประโยชน    แกปวงเวไนยสัตวผูสมควร    ซึ่งมี 
อาสัย  อนุสัย  จริต    และอธิมุตติที่จะหยั่งรูเบื้องตนและคุณสวนพิเศษไดหรือ 
เปนผูไมมีสิ่งใดจะย่ํายีได  เพราะทรงมีปกติกระทําคุณงามความดีไวในท่ีนั้น ๆ. 
บทวา   องฺคีรสสฺส     ไดแก ผูมีสมบัติเชนศีลที่ทรงทําเปนสวน ๆ.  อาจารยพวก 
อ่ืนกลาววา    พระองคผูมีพระโอภาสแผไปจากสวนตาง ๆ.    สวนอาจารยบาง 
พวกกลาววา  พระนามท้ังสองเหลาน้ันคือ  อังคีรส  และสิทธตัถะ    ที่พระบิดา 
เทาน้ันทรงถือเอาแลว. บทวา  อปฺปฏิมสฺส    ความวา  ไมมีผูจะเปรียบปานได  
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เปนผูคงท่ี  เพราะสมบูรณดวยพระลักษณะแหงความเปนผูคงที่   ในอารมณที่ 
นาปรารถนาเปนตน.  บทวา ปตุปตา   มยฺห  ตุวสิ  ความวา  พระองคเปน 
พระบิดาโดยโลกโวหารของพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนพระบิดาของอาตมภาพ 
โดยอริยชาติ.  พระเถระเรียกพระราชาโดยพระวงศวาสักกะ. บทวา  ธมฺเมน 
ไดแก    สภาวสโมธานท่ีมีเองโดยท้ัง ๒  ชาติ    คืออริยชาติและโลกิยชาติโดย 
สภาพ.  พระเถระเรียกพระราชาโดยพระโคตรวา  โคตมะ  บทวา  อยฺยโกสิ 
ไดแก  ไดเปนพระปตามหะ  (ปู)  และพระเถระเมื่อกลาวคําเปนตนวา  พุทฺธสฺส 
ปุตฺโตมฺหิ  ดงัน้ี  ในคาถาน้ัน    ก็ไดพยากรณพระอรหัตผลไวแลว.   
           ก็พระเถระไดใหพระราชารูจักคนอยางนั้นแลว    พระราชาทรงราเริง 
ยินดี  นิมนตใหนั่งบนบัลลังกที่สมควรแลว  ทรงบรรจุบาตรใหเต็มดวยโภชนะ 
อันมีรสเลิศนานาชนิด   ที่ราชบุรุษตระเตรียมไวเพ่ือพระองค    เมื่อพระราชา 
ทรงถวายบาตรแลว     พระเถระก็แสดงอาการท่ีจะไป      เมื่อพระราชาตรัสวา 
เพราะเหตุไรทานจึงประสงคจะไปเสียเลา  นิมนตฉันภัตรกอน. พระเถระทลูวา 
ไปเฝาพระศาสดา    แลวจึงจักฉันภัตร.  พระราชาตรัสถามวาพระศาสดาอยู 
ที่ไหนเลา.  พระเถระทูลวา  พระศาสดาทรงมีภิกษุสองหม่ืนเปนบริวาร  กาํลัง 
ดําเนินมาตามทางเพ่ือตองการพบพระองคแลว.    พระราชาตรัสวา    ทานจง 
ฉันบิณฑบาตน้ีเถิด   จงนําบิณฑบาตอ่ืนไปถวายพระผูมีพระภาคเจา.   เวลาท่ี 
บุตรของเราถึงพระนครน้ี       ทานจึงคอยนําบิณฑบาตจากท่ีนี้เทาน้ันไปถวาย. 
พระเถระทําภัตรกิจเสร็จแลว     แสดงธรรมโปรดพระราชาและบริษัท    เพราะ 
มาถึงยังพระราชนิเวศนกอนกวาพระศาสดา จึงกระทําใหหมูชนเลื่อมใสยิ่ง  ใน 
คุณของพระรัตนตรัย  เมือ่คนท้ังหมดกําลังแลดูอยูนั้นแหละ  ไดปลอยบาตรท่ี  
เต็มดวยภัตรท่ีตองนําไปเพ่ือพระศาสดาไปในกลางอากาศ แมตนเองก็เหาะข้ึนสู  
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เวหาส   นอมเอาบิณฑบาตไปวางไวในพระหัตถพระศาสดา.    แมพระศาสดา 
ก็ไดเสวยบิณฑบาตน้ันแลว.        เมื่อเดินทางไปวันละโยชนตลอดหนทาง  ๖๐ 
โยชนอยางนี้ พระเถระไดนําเอาภัตรจากพระราชวังไปถวายพระผูมีพระภาคเจา 
แลว.  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปถึงพระนครกบิลพัสดุแลว     วันรุงข้ึนเสด็จ 
เที่ยวไปบิณฑบาตในถนนหลวง.   พระเจาสุทโธทนมหาราชไดสดับถึงขาวนั้น 
แลว   เสด็จไปในท่ีนั้นตรัสวา    อยาสําคัญถึงสิ่งท่ีพึงกระทําอยางนี้เลย    สิ่งน้ี 
มิใชประเพณีแหงพระราชวงศเลย.  พระศาสดาตรัสวา   มหาราชเจา    นี้เปน 
วงศของพระองค    แตการกระทําเชนนี้เปนพุทธวงศของพวกเรา    แลวแสดง 
ธรรมวา:-  
                           บรรพชิตไมพึงประมาทในกอนขาว  อัน 
                 ตนพึงลุกขึ้นยืนรับ     บุคคลพึงประพฤติธรรมให 
                 สจุริต  ผูมีปกติประพฤติธรรม  ยอมอยูเปนสุขใน 
                 โลกนี้และโลกหนา    บุคคลพึงประพฤติธรรมให 
                 สจุริต  ไมพึงประพฤติธรรมนั้นใหทุจริต  ผูมีปกติ 
                 ประพฤติธรรม    ยอมอยูเปนสุขในโลกน้ีและโลก 
                 หนา  ดังน้ี.   
           พระราชาทรงดํารงอยูในโสดาปตติผล.  แตนั้นพระราชา ก็ทรงนิมนต  
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ใหเสวยและบริโภคในภาชนะท่ีพระองค 
ตบแตงไวแลวในพระราชมนเทียรของพระองค          ในที่สุดแหงการบริโภค 
ทรงสดับธัมมปาลชาดกแลว   พรอมดวยบริษัทไดทรงดํารงอยูในอนาคามิผล. 
กาลตอมาบรรทมอยู ณ ภายใตมหาเศวตฉัตรนั่นแหละทรงบรรลุพระอรหัต 
ปรินิพพานแลว.  
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           ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาไดเสด็จไปยังปราสาทของพระนางพิมพา- 
เทวี  พระมารดาของพระราหุลกุมาร  ทรงแสดงธรรมแกพระนาง  ทรงบรรเทา 
ความเศราโศกแลว       ทรงทําใหพระนางไดเกิดความเลื่อมใสดวยเทศนา 
คือจันทกินนรีชาดกแลว       ไดเสด็จไปยังนิโครธาราม.      ครั้งน้ันพระนาง 
พิมพาเทวี  ไดตรัสกะพระราหุลกุมารผูพระราชโอรสวา   พอจงไปขอทรัพยที่ 
มีอยูของพระบิดาของพอเถิด.  พระกุมารทูลวา   ขาแตพระสมณะขอพระองค 
จงพระราชทานสมบัติแกหมอมฉันเถิด    แลวติดตามพระผูมีพระภาคเจาไป 
พลางกราบทูลวา  ขาแตพระสมณะพระองคเปนรมเงาที่สุขสบายของหมอมฉัน    
พระผูมีพระภาคเจาทรงนําพระราหุลกุมารน้ัน  ไปยังนิโครธารามแลวตรัสวา 
เธอจงรับเอาทรัพยสมบัติคือโลกุตธรรมเถิด   แลวทรงใหบรรพชา.  ลําดับ 
นั้นพระผูมีพระภาคเจา  ทรงประทับนั่ง  ณ  ทามกลางหมูพระอริยสงฆ    ทรง 
สถาปนาพระเถระไวในตําแหนงที่เลิศวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาพวก 
ภิกษุผูสาวกท่ีทําตระกูลใหเลื่อมใสของเราแลว  กาฬุทายีนับวาเปนเลิศกวาเขา 
ทั้งหมด. 
            พระเถระไดรับตําแหนงเอตทัคคะน้ันแลว  ระลึกถึงบุรพกรรมของตน 
ได    เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนไดเคยประพฤติมา 
แลวในกาลกอน  จึงไดกลาวคาถาเริ่มตนวา   ปทุมุตฺตโร  นาม  ชโิน  ดังนี้.   
ในคาถาน้ัน    ขาพเจาจักพรรณนาแตเฉพาะบทท่ียากเทาน้ัน. 
            บทวา   คุณาคุณวิทู    มีความหมายวา    คุณและส่ิงมิใชคุณ   ชื่อวา 
คุณาคุสะ  คือคุณและโทษ  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา คุณาคุณวิทู   เพราะยอมรูจัก 
ชัดซึ่งกุศลกรรมและอกศุลกรรมนั้น .  บทวา  กตฺู  ความวา  ชื่อวา  กตัญู 
เพราะรูคุณท่ีคนเหลาอ่ืนกระทําแลว,   ชื่อวา  กตัญู   เพราะสามารถเพ่ือจะให 
แมราชสมบัติ  แกผูกระทําอุปการะดวยการใหภัตรเปนตนแมตลอดวันหน่ึงได.  
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บทวา  กตเวที  ความวา  ชื่อวา    กตเวที   เพราะยอมได   ยอมเสวยคือยอมรับ 
เฉพาะซึ่งอุปการะที่เขาทําแลว. บทวา ติตฺเถ  โยเชติ  ปาณิเน  ความวา  ยอม 
ประกอบ     คือยอมประกอบพรอมสรรพ   ไดแก  ยอมใหสัตวทั้งปวงดํารงอยู 
เฉพาะในหนทางแหงกุศลธรรมคือมรรค    อันเปนอุบายใหเขาถึงพระนิพพาน 
ไดดวยการแสดงธรรม.  คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.     เนื้อความแหง 
คาถาอันพรรณนาถึงหนทางเสด็จขาพเจาไดกลาวไวแลวในเถรคาถาน้ันนั่นแล. 
                            อรรถกถากาฬุทายีเถราปทาน  
 
                 อภยเถราปทานท่ี  ๗   (๕๔๗) 
 
              วาดวยบุพจริยาของพระอภยเถระ 
 
                              [๑๓๗]  ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้  พระ- 
                   พิชิตมารผูรูจบธรรมทั้งปวง  เปนพระผูนํา  พระ- 
        นามวาปทุมตตระไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว  พระตถาคต- 
        เจา  ยังบุคคลบางพวกใหต้ังอยูในสรณคมน  ยัง 
        บุคคลบางพวกใหต้ังอยูในศีล  คือ          กุศลกรรมบถ 
        ๑๐  อันอุดม 
                              พระธรีเจาพระองคนั้น  ทรงประทาน 
        สามัญผลอันอุดมแกบุคคลบางคน  ทรงประทาน 
        สมาบัติ ๘  และวิชา  ๓  แกบุคคลบางคน 
                              พระโลกนาถผูสูงสุดกวานรชนพระองค 
        นั้น  ทรงประกอบสัตวบางพวกไวในอภิญญา  ทรง 
        ประทานปฏิสัมภิทา  ๔  แกบุคคลบางคน  
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                             พระผูเปนสารถีฝกนระ  ทรงเหน็ประชา 
        สัตวที่ควรจะนําไปใหตรัสรูได   แมในสถานท่ีนับ 
        ดวยโยชนไมถวน   ก็รีบเสด็จไปทรงแนะนํา             
                            ครั้งน้ัน     เราเปนบุตรของพราหมณใน 
        พระนครหังสวดี    เปนผูเรียนจบทุกเวท    เขาใจ 
        ไวยากรณ   ฉลาดในนิรุตติ  เฉียบแหลมในคําภีร 
        นิฆัณฑ ุ เขาใจตัวบท  รูชัดในคัมภีรเกฏตะ  ฉลาด 
        ในฉันทและกาพยกลอน  
                            เมื่อเท่ียวเดินพักผอน   ไดไปถึงพระวิหาร 
        หังสาราม       ไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
        อันมหาชนแวดลอม 
                            เรามมีติเปนขาศึก  เขาไปเฝาพระพุทธ- 
        เจา  ผูปราศจากกิเลสธุลี  ซึ่งกําลงัทรงแสดงธรรม 
        ไดสดับพระดํารัสอันงามของพระองคอันปราศจาก  
        มลทิน 
                            ไมไดพบเห็นพระดํารัส    ที่ไรประโยชน  
        ของพระมุนี  คือ  คําที่ซักมาผิด  คําท่ีตองกลาวซ้ํา 
        หรือคําท่ีไมถูกทาง  เพราะฉะน้ันเราจึงไดบวช 
                            โดยเวลาไมนานเลยเราก็เปนผูแกลวกลา 
        ในธรรมทุกอยาง    ไดรับสมมติใหเปนเจาหมูเจา 
        คณะ  ในพระพุทธพจนอันละเอียด  
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                             ครั้งน้ัน  เราไดรอยกรองคาถา ๔  คาถา ซึ่ง 
        มีพยัญชนะสละสลวย      ชมเชยพระพุทธเจาผูเลิศ 
        ในโลก ๓ ทรงแสดงธรรมทุกวัน 
                             พระองคเปนผูปราศจากความกําหนัด  มี  
        ความเพียรมาก    ทรงอยูในสงสาร   ที่มีภัย    ไม 
        เสด็จนพิพาน  ก็เพราะพระกรณุา     ฉะนั้นพระ- 
        มุนีเจาจึงชื่อวาทรงประกอบดวยพระกรุณา 
                             เพราะเหตุนั้น      สตัวที่เปนปุถุชนแตไม 
        ตกอยูในอํานาจกิเลส  มีสัมปชญัญะ ประกอบ 
        ดวยสตินี้  ไมควรจะคิด  
                             กิเลสท่ีมีกําลังทุรพล      อันนอนเนื่องอยู 
        ในสันดานของเรา    ถูกเผาดวยไฟคือญาณแลวไม 
        สิ้นไป   ขอนั้นไมเคยมีเลย 
                             ผูใดเปนที่เคารพของโลกท้ังปวง    เปน 
        ผูเลิศในโลก   และเปนอาจารยของโลก     โลกยอม 
        อนุวัตรตามผูนั้น  
                             เราประกาศพระธรรมเทศนาสดุดีพระ- 
        สมัพุทธเจา    ดวยคาถา  มีอาทิ    ดังกลาวมาตราบ  
        เทาส้ินชีวิต   จุติจากอัตภาพน้ันแลวไดไปสวรรค. 
                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     เรากลาวสดุดี 
        พระพทุธเจาใด  เพราะกลาวสดุดีนั้น     เราไมรูจัก  
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี            
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                            ครั้งน้ัน      เราไดเสวยราชสมบัติใหญอัน 
        เปนทิพยในโลก  ไดเสวยราชสมบัติใหญของ 
        พระเจาจักรพรรดิ  กม็ากครั้ง 
                            เราเกิดแตในสองภพ  คือ  ในเทวดาและ 
        มนุษย  ไมรูจักคติอ่ืน  นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี. 
                            เราเกิดแตในสองสกุล  คือ  สกลุกษัตริย  
        และสกลุพราหมณ  หาเกิดในสกุลท่ีตํ่าทรามไม 
        นี้เปนผลแหงการกลาวสดุดี 
                            ก็ในภพสุดทาย  ในบัดนี้  เราเปนโอรส 
        ของพระเจาพิมพิสาร  ในพระนครราชคฤหอัน 
        อุดม  มนีามวา  อภัย 
                            เราไปสูอํานาจของบาปมิตร  สมาคมกับ 
        นิครนถ  อันนิครนถนาฏบุตรสงไป  จึงไดเฝา 
        พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  เราทลูถามปญหาอัน 
        ละเอียดสุขุม  ไดสดับการฟงพยากรณอยางสูงแลว 
        จึงบวช  ไมนาน  ก็ไดบรรลุพระอรหัต 
                            เราเปนผูกลาวสดุดีพระชินวรเจาทุกเม่ือ 
        เพราะกรรมนั้น  เราจึงเปนผูมีรางกายและปากมี 
        กลิ่นหอม  เปนผูเพียบพรอมดวยความสุข 
                            เพราะกรรมนั้นสงผลให  เราจึงเปนคน 
        มีปญญากลา  มีปญญาราเริง  มีปญญาเร็ว  ม ี
        ปญญามาก  และปฏิภาณอันวิจิตร  
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                         เราเปนผูมีจิตเลื่อมใส  กลาวสดุดีพระ- 
                สยัมภู  ผูไมมใีครเสมอเหมอืน  พระนามวา 
                ปทุมุตตระ  เพราะผลของกรรมนั้น  เราจึงไมไป 
                อบายภูมิถึงแสนกัป 
                        เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
                ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
      ทราบวา  ทานอภยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.   
                        จบอภยเถราปทาน  
 
                    ๕๔๗.  อรรถกถาอภยเถราปทาน 
 
        พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
        อปทานของทานอภยเถระ  มีเริ่มตนวา   ปทุมตฺุตโร  นาม 
ชิโน   ดังน้ี. 
        แมพระเถระรูปนี้ กไ็ดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว  ในพระชนิวรพุทธ- 
เจาพระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอัน 
มากในภพนั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ได 
บังเกิดในตระกูลพราหมณ  ในหังสวดีนคร.  ทานไดเจริญวัยแลว  เปนผู 
เลาเรียนจนจบเวทางคศาสตร  เปนผูฉลาดในลัทธสิมัยของตนและของ 
ผูอ่ืน  วันหน่ึงไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว  มีใจเลือ่มใส  กลาว  
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ชมพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลาย.     ทานดํารงอยูในมนุษยโลกนั้นจน 
ตลอดอายุ     ไดทําบุญท้ังหลายไว     จุติจากอัตภาพน้ันแลว      ไปบังเกิดใน 
เทวโลก    ทองเท่ียวไปมาเฉพาะแตในสุคติภพเทาน้ัน      ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
ไดบังเกิดเปนพระราชโอรสของพระเจาพิมพิสาร   ในกรุงราชคฤห   พระราช- 
บิดาและพระราชมารดาไดทรงขนานพระนามพระราชโอรสนั้นวา   อภยกุมาร. 
พระราชกุมารน้ัน   พอไดเจริญวัยแลว   ก็ไดเปนผูคุนเคยกับพวกนิครนถทอง- 
เที่ยวไปดวยกัน    วันหน่ึง   ถูกนิครนถนาฎบุตร   สงไปเฝาพระศาสดาเพ่ือยก 
วาทะข้ึนกลาวแยง   ไดทลูถามปญหาอันสุขุมละเอียด    ไดฟงคําพยากรณอัน 
ละเอียดแลว  มีความเลื่อมใส  บวชในสํานักของพระศาสดา   ไดสงญาณไปตาม 
ลําดับกัมมัฏฐานแลว   ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต.  
          ทานครั้นบรรลุพระอรหัตแลว     ระลึกถึงบุรพกรรมของตนได  เกิด 
ความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล 
กอนจึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร  นาม   ชิโน  ดังนี้.  คําน้ันทั้งหมด   ม ี
เนื้อความพอจะกําหนดไดโดยงายเลยทีเดียวแล. 
                              จบอรรถกถาอภยเถราปทาน  
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              โลมสติยเถราปทานที่  ๘  (๕๔๘) 
 
            วาดวยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ๑ 

 
                             [๑๓๘]   ในภัทรกัปนี้  พระพุทธเจาพระ- 
        นามวากัสสปะ  ผูเปน  (เผาพันธุ)  พรหม  มพีระ- 
        ยศใหญ  ประเสริฐกวานักปราชญ  ไดเสด็จอุบัติ 
        ขึ้นแลว.  
                            ครั้งน้ัน  เราและสหายช่ือวา  จันทนะ 
        ไดบรรพชาในพระศาสนา  บําเพ็ญกิจพระศาสนา 
        ที่ทายรานตลาด. 
                            จุติจากอัตภาพนั้นแลว  เขาถึงสวรรค 
        ชั้นดุสติท้ังสองคน  ครอบงําเทพบุตรท่ีเหลือใน 
        ดุสิตนั้น  ดวยการฟอน  การขบั  การประโคม   
        และดวยองค  ๑๐  มรีูปเปนตนอันเปนทิพย  อยู 
        เสวยมหันตสุขตราบเทาส้ินอายุ 
                            จุติจากดุสิตนั้นแลว  จันทนเทพบุตรเขา 
        ถึงสวรรคชั้นดาวดึงส  สวนเราเกดิเปนโอรสของ 
        เจาศากยะในพระนครกบิลพัสดุ. 
                            ในคราวท่ีพระศาสดาผูนายกของโลก  อัน 
        พระอุทายีเถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัสดุ 
        เพ่ือจะทรงอนุเคราะหเจาศากยะ.  
 
๑.ในบางสูตรเปนพระโลมสกังคิยเถระ.  
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                            ครั้งน้ัน  พวกเจาศากยะมีมานะจัด  ไม 
        รูจักคุณของพระพุทธเจา  เปนคนกระดางเพราะ 
        ชาติ  ไมเอ้ือเฟอ  ไมนอบนอมพระสัมพุทธเจา 
                            พระพิชติมารผูเปนมุนี  ทรงทราบความ  
        ดําริของเจาศากยะเหลาน้ัน  จึงไดเสด็จจงกรมใน 
        อากาศ  ยังธุลีพระบาทใหตกลง  เหมือนเมฆยังฝน 
        ใหตกลงแลวเหมือนเปลวไฟลุกโพรงอยูฉะน้ัน  
                             ทรงแสดงพระรูปที่ไมกระสับกระสาย 
        แลวทรงหายไปเสียอีก  แมพระองคเดียวก็เปน 
        มากองคได แลวกลบัเปนพระองคเดียวอีก. 
                             ทรงแสดงความมืดและแสงสวาง  ทรง 
        ทําปาฏหิาริยมากมาย  ทรงปราบพวกพระ- 
        ญาติใหหมดมานะ 
                             ขณะนั้นเองมหาเมฆอันต้ังข้ึนในทวีปทั้ง 
        ๔  ยังฝนใหตกลงแลว  ก็ในครั้งน้ัน  พระพุทธเจา 
        ไดตรัสเทศนาเวสสันดรชาดก 
                             คราวนั้น  กษัตริยเหลาน้ันทุก ๆ พระ- 
        องค  กาํจัดความเมาอันเกิดจากชาติไดแลว  ถงึ 
        พระพุทธเจาวาเปนสรณะ  ในกาลนั้น  พระเจา 
        สุทโธทนะไดตรัสวา 
                              ขาแตพระองคผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน 
        มีจักษุโดยรอบ  ครั้งน้ีเปนครั้งท่ี  ๓  ที่หมอมฉัน 
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         ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค     ก็ใน 
        ครั้งพระองคประสูติ  แผนดินไหว     หมอมฉันก็ 
        ไดถวายบังคม     และครั้งท่ีเงาไมหวาไมเอนเอียง 
        หมอมฉันก็ไดถวายบังคมพระองค 
                            ครั้งน้ัน       เราเห็นพุทธนุภาพนั้นแลว 
        เปนผูอศัจรรยใจจึงไดบรรพชา    เปนคนบูชา 
        มารดา     จึงไดอาศัยอยูในพระนครกบิลพัสดุนั่น 
        เอง  
                            ครั้งน้ัน     จันทนเทพบุตรไดเขามาหาเรา 
        แลว   ถามถึงนัยแหงผูมีราตรีเดียวเจริญท้ังยอและ 
        พิสดาร 
                            ครั้งน้ัน    เราอันจันทนเทพบุตรตักเตือน 
        แลวเขาไปเฝาพระศาสดาผูนําของนรชน  ไดสดับ     
        ภัทเทกรัตตสูตร  เปนผูสลดใจ  รกัใครปา 
                     ไดบอกลามารดาวา   จักอยูในปาแตผูเดียว 
        เมื่อถูกมารดาทานปรามวา     ทานเปนคนละเอียด 
        ออน 
                             เราไดตอบวา   เราจักทําหญาคา  หญาเลา 
        แฝก   หญาปลอง    หญามุงกระตาย  ใหแหลก 
        ละเอียดท้ังหมดดวยอก    พอกพูนวิเวก  
                             ครั้งน้ัน    เราไดเขาปา     นึกถึงคําสอนของ 
        พระพิชติมาร   คือ   ภัทเทกรัตตสูตร     ไดบรรลุ 
        พระอรหัตแลว  
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                             ผูมีปญญาไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวงไปแลว 
        ไมควรมุงหวังส่ิงท่ียังมาไมถึง   สิ่งใด   ที่ลวงไป  
                       แลว   สิ่งน้ัน    ก็ละไปแลว   และสิ่งใดท่ียังมาไม 
                       ถึง  สิ่งน้ันก็ยังไมถึง 
                            กบ็ุคคลไดเห็นแจงธรรมที่เกิดขึน้เฉพาะ 
        หนา  ในที่นั้น   ๆ  ไมงอนแงน   ไมคลอนแคลน 
        บุคคลนั้นมารองแจงธรรมนั้นแลว    ควรเจริญธรรม  
        นั้นไวเนือง ๆ          
                            ความเพียร       ควรทําเสียในวันนี้แหละ 
        เพราะใครเลา   จะพึงรูวาความตายจะมีในวันพรุงน้ี 
                        การผัดเพ้ียนกับพระยามัจจุราชผูมเีสนาใหญนั้น  
                       ยอมไมมีเลย 
                            มุนีผูสงบระงับ  ยอมกลาวสรรเสริญ 
                       บุคคลผูมีธรรมเปนเครือ่งอยู  มีความเพียรเผากิเลส 
                        ไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลางคืนอยางน้ีนั้น 
                       แลวา    ผูมรีาตรีเดียวเจริญ        ดังน้ีแลวไดบรรล ุ 
                       อรหัต 
                            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                       ของพระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
          ทราบวา        ทานพระโลมสติยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                    จบโลมสติยเถราปทาน  
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   ๕๔๘.  อรรถกถาโลมกังคิยเถราปทาน๑       
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๘  ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระโลมสกังคิยเถระ     อันมีคําเริ่มตนวา     อมิมหฺ ิ
ภทฺทเก    กปฺเป  ดังน้ี.  
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว   ในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   กัสสปะ   ทานไดบังเกิดใน 
ตระกูลพราหมณไดมีศรัทธาเลื่อมใสแลว.  อีกคนหน่ึงชื่อวา  จันทนะ  ไดเปน 
สหายของเขา,  พวกเขาท้ังสองคน    ไดฟงพระธรรมเทศนาในสํานักของพระ- 
ศาสดาแลว  มีใจเลื่อมใสบวชแลว ไดรักษาศีลจนตลอดชีวิต ไดเสวยทิพยสุข 
จนตลอดพุทธันดรหน่ึงแลว.    ทั้งสองคนนั้น    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    คนหน่ึง 
ไดมาบังเกิดในตระกูลสกัยะ    อีกคนหนึ่ง   ที่มีชื่อวา  จันทนะ  ไดบังเกิดเปน 
เทพบุตรอยูในภพดาวดึงส.  ลําดับนั้น    ทานไดมอบเห็นอิทธิปาฏิหาริยฝน 
โบกขรพรรษที่พระผูมีพระภาคเจาอันพระกาฬุทายีผูเลื่อมใสในสักยะตระกูล 
กราบทูลใหทรงยินดีแลว     ทรงกระทําการขมมานะของพวกเจาสักยะ    แสดง 
พระ.ธรรมคือเวสสันดรชาดกแลว      มีใจเลื่อมใสบวชแลว     ไดฟงพระธรรม 
เทศนาภัทเทกรัตตสูตร  ที่ตรัสไวแลวในมัชฌิมนกิาย   อยูในปา   อนุสรณถึง 
เทศนาคําส่ังสอนในภัทเทกรัตตสูตรแลว    สงญาณไปตามลําดับของเทศนานั้น 
ต้ังใจบําเพ็ญกัมมัฏฐาน  ไดบรรลุพระอรหัตแลว. 
          ครั้นทานไดบรรลพุระอรหัตแลว      ระลึกถึงบุรพกรรมของตนเกิด 
ความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่คนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล 
 
๑.  บาลีวา  โลมสติเถราปทาน.  
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กอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา อิมมหฺิ  ภททฺเก    กปฺเป ดังน้ี.  คําวา  กัป  ในคําวา 
กปฺเป นั้นมี  ๔  อยางเทานั้นคือ สารกัป  วรกัป  มณัฑกัป  และภัททกัป.  ใน   
บรรดากัปทัง้ ๔  อยางนั้น    พระพุทธเขาพระองคเดียว ทรงอุบัติข้ึนในกัปใด 
กัปนี้ชื่อวา สารกัป,  พระพุทธเจา ๒ พระองคหรือ ๓ พระองค  ทรงอุบัติข้ึน 
ในกัปใด   กปันี้ชื่อวา วรกัป.   พระพทุธเจา  ๔  พระองคทรงอุบัติข้ึนในกัปใด 
กัปนี้ชื่อวา มัณฑกัป.  พระพุทะเจา  พระองคทรงอุบัติข้ึนในกัปใด   กัปนี ้
ชื่อวา ภัททกัป.  แตในที่อ่ืนทานกลาวกัปไว  ๕  อยาง   อยางคือ:- 
                      กัปม ี ๕  อยางคือ   สารกัป  มัณฑกปั  สาร- 
             มัณฑกัป  วรกัป  และภัททกปั.  พระผูนําโลก 
             ยอมทรงอุบัติข้ึน  ในบรรดากัปทั้ง ๕ อยางเหลาน้ี 
             ตามลําดับคือ:- 
                      พระพุทธเจา  ๑  พระองค      ทรงอุบัติข้ึน 
             ในสารกัป  พระพุทธเจา  ๒  พระองค   ทรงอุบัติ 
             ข้ึนในสารมัณฑกัป  พระพุทธเจา  ๓  พระองค   ทรง 
             อุบัติข้ึนในสารมัณฑกัป     พระพุทธเจา  ๔ พระ- 
             องค     ทรงอุบัติข้ึนในวรกัป     พระพุทธเจา ๕ 
             พระองค  ทรงอุบัติข้ึนในภัททกัป. 
           บรรดากัปเหลาน้ัน   กัปนี้ไดมีชือ่วา  ภัททกัป   เพราะประดับไปดวย 
พระพุทธเจา  ๕  พระองค  คือ  พระกกุสันธพุทธเจา    พระโกนาคมนพุทธเจา 
พระกัสสปพุทธเจา    พระโคดมพุทธเจา    และพระเมตเตยยพุทธเจา.   เชื่อม 
ความวา   เพราะฉะนั้น    พระกัสสปพุทธเจาผูนําโลก     ทรงอุบัติข้ึนแลวใน 
ภัททกกัปนี้.  คําท่ีเหลือ  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาโลมสกังคิยเถราปทาน   
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               วนวัจฉเถราปทานที่  ๙ (๕๔๙) 
 
            วาดวยบุพจริยาของพระวนวัจฉเถระ 
 
                             [๑๓๙]    ในภัทรกัปนี้  พระพุทธเจา    
        มีพระนามวา  กัสสปะ  ผูเปนพงศพันธุของพรหม 
        ทรงพระยศใหญ  ประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย 
        ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว 
                            ครั้งน้ัน     เราบวชในศาสนาของพระพุทธ- 
        เจาพระองคนั้น  ประพฤติพรหมจรรยตราบเทา 
        สิ้นชีวิต  จุติจากอัตภาพนั้นแลว 
                             เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้นและเพราะการต้ัง 
        เจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยนั้นแลวไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส 
                             จุติจากนั้นแลว  ไดเปนนกพิราบอยูใน 
        ปา  ภิกษุผูสมบูรณดวยคุณ  ยินดีในฌานทุกเมื่อ 
        อาศัยอยูในปาน้ัน 
                             ทานเปนผูมีจิตเมตตาประกอบดวยกรุณา 
        มีหนาเบิกบานทุกเมื่อ  วางเฉย  มีความเพียรมาก 
        ฉลาดในอัปปมัญญา 
                             มีความดําริปราศจากนิวรณ  มีอธัยาศัย 
        ใครประโยชนแกสรรพสัตว โดยไมนาน  เรา 
        คุนเคยในพระสาวกของพระสุคตนั้น  
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                             เมื่อเราเขาไปจับอยูแทบเทาของทานผูนั่ง 
        อยูในอาศรม  ณ  ครั้งน้ัน  บางครั้งทานก็ใหเหยื่อ 
        บางครัง้ทานก็แสดงธรรมเทศนา 
                            ครั้งน้ัน  เราเขาไปหาทานผูเปนโอรส   
        ของพระพิชิตมารดวยความรักอนัไพบูลย  จติุจาก 
        อัตภาพนั้นแลวไดไปสวรรค  ปานดังจากท่ีอยู 
        แลวกลับไปเรือนของตัว  ฉะนั้น 
                            เราจุติจากสวรรคแลว  เกิดในมนุษยดวย 
                 บญุกรรม  ไดละทิ้งเรือนออกบวชโดยมาก  เรา 
        เปนสมณะ  ดาบส  พราหมณ  ปริพาชกอยูในปา 
        กวารอยชาติ 
                            กใ็นภพสุดทายในบัดน้ีเราหย่ังลงสูครรภ 
        ภรรยาของพราหมณวัจฉโคตร  ในพระนครกบิล- 
        พัสดุ  อนันารื่นรมย 
                            เมื่อเรายังอยูในครรภของมารดา  มารดา 
        ของเราแพทองในเวลาที่เราใกลจะคลอด  ทานตัด 
        สินใจเพ่ือจะอยูในปา 
                            จากนั้น  มารดาของเราไดคลอดเราภายใน 
        ปาอันนารื่นรมย  เมือ่เราออกจากครรภมารดา 
        ชนท้ังหลายเอาผากาสวะรองรับเรา 
                            ในขณะนั้น  พระสิทธัตถราชกุมารผูเปน 
        ธงชัยของสักยวงศ  ก็ประสูติ  เราเปนสหายรัก 
        สนิทชดิชอบของพระองค  
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                             เมื่อพระองคละยศใหญ  เสด็จออก 
        มหาภิเนษกรมณเพ่ือสาระประโยชนแกสัตว  แม 
        เราก็บวชแลวเขาสูปาหิมพานต 
                            เราพบทานพระกัสสปะ  ผูอยูปานาสรร- 
        เสริญบอกกลาวธุดงค  จึงไดสดับขาววา  พระ- 
        พิชิตมารเสด็จอุบัติขึ้นแลว  ก็ไดเขาไปเฝาพระ- 
        พุทธเจาผูเปนสารถีฝกนระ 
                            พระองคไดทรงแสดงพระธรรมเทศนา  
        ประกาศประโยชนทุกประการแกเรา  ตอนั้น  เรา 
        ก็ไดบวชแลวเขาไปปาตามเดิม  เมื่อเราอยูในปา 
        นั้น  เปนผูไมประมาท  ก็ไดเห็นอภิญญา  ๖  โอ 
        เราเปนผูมีลาภอันไดดีแลว  เปนผูอันพระศาสดา 
        ผูเปนกลัยาณมิตรทรงอนุเคราะหแลว 
                             เราเผากิเลสท้ังหลายแลว. . . คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
       ทราบวา  ทานพระวนวัจฉเถระไดภาษิตเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะนี้แล.   
                         จบวนวัจฉเถราปทาน 
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        ๕๔๙.  อรรถกถาวนวัจฉเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๙  ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระวนวัจฉเถระ  คําเริ่มตนวา อิมมฺห ิ ภทฺทเก 
กปฺเป  ดังน้ี.  
            แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว   ในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสปะ   ทานไดบังเกิดใน 
เรือนอันมีสกุล  บรรลุนติิภาวะแลว    ไดสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดา 
เกิดศรัทธาบวชแลว  ประพฤติพรหมจรรยไดอยางบริสุทธิ์  จุติจากอัตภาพน้ัน 
แลว  ไปบังเกิดในเทวโลก   จุติจากเทวโลกนั้น     ไปบังเกิดในกําเนิดนกพิราบ 
อยูใกลพวกภิกษุผูอยูในปา.    เขามีเมตตาจิตในหมูภิกษุเหลาน้ัน  ไดฟงธรรม 
จุติจากอัตภาพนั้น   ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ  ในกรงุกบิลพัสดุ.   ในเวลาท่ีเขาอยูในทองของ 
มารดานั่นแหละ  มารดาไดเกิดการแพทอง  เพ่ือจะอยูในปา    และเพ่ือคลอด 
ในปา.      การออกจากครรภไดมีแกมารดาผูอยูในปา      ตามอํานาจแหงความ 
ปรารถนานั้นแลว.      และพวกญาติไดเอาทอนผารับเขาผูคลอดออกจากครรภ 
แลว.  เวลาน้ันเปนเวลาที่พระโพธิสัตวก็ไดทรงอุบัติข้ึนแลว. พระราชา  ทรงมี 
รับสั่งใหพวกคนนําเด็กนั้นมาแลว     เลี้ยงไวรวมกับพระโพธิสัตว    ลําดับนั้น 
พระโพธิสัตว    เสด็จออกสูพระมหาภิเนษกรมณ     ผนวชแลว    ทรงบําเพ็ญ 
ทุกกรกิรยิาตลอดเวลา  ๖  ป   เมื่อเปนพระพุทธเจาแลว.  นายวนวัจฉะน้ัน   ไป 
หาพระมหากัสสปะเลื่อมใสแลวในโอวาของทาน   ไดทราบจากสํานักของทาน  
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วาพระพุทธเจาทรงอุบัติแลว     จึงไปเฝาพระศาสดา    ไดฟงธรรมแลวจึงบวช 
ไมนานนัก  ก็ไดเปนพระอรหันตพรอมดวยอภิญญา ๖. 
           ทานบรรลุพระอรหันตแลว   ระลึกถึงบุรพกรรมของตน    ไดเกิดความ 
โสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา  อิมมฺหิ  ภทฺทเก   กปฺเป ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน    ใน 
บทวา      พฺรหฺมพนฺธุ    มหายโส    นี้ไดแก    เปนพวกพองคือญาติของพวก 
พราหมณ  พึงทราบวา ในเม่ือควรจะกลาววา พฺราหฺมณพนฺธุ แตทานไดกลาว 
ไววา   พฺรหมฺพนฺธุ  ก็เพ่ือความสะดวกแกการประพันธคาถา.  ชื่อวา มหายโส   
เพราะมียศแผปกคลุมไปในโลกทั้ง  ๓  คําท่ีเหลือท้ังหมด    มีเนื้อความพอท่ีจะ 
กําหนดไดโดยงายทีเดียวแล 
                                จบอรรถกถาวนวัจฉเถราปทาน 
 
               จฬูสุคันธเถราปทานที่  ๑๐  (๕๕๐)                
 
                          [๑๔๐]  ในภัทรกัปนี้  พระพุทธเจามีพระ- 
                นามวา  กัสสปะผูเปนพงศพันธพรหม  ทรงพระยศ 
                ใหญประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย  ไดเสด็จ 
                อุบัติข้ึนแลว 
                        พระองคสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ  มี 
                พระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ  มีพระ- 
                รัศมีลอมรอบขางละวา  ประกอบดวยขายรัศมี  
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                             ทรงยังสัตวใหยินดีไดเหมือนพระจันทร 
        แผดแสงเหมือนพระอาทิตย        ทําใหเยือกเย็น 
        เหมือนเมฆ  เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาคร 
                             มีศีลเหมือนแผนดิน   มีสมาธิเหมือนขุน 
        เขาหิมวันต  มีปญญาเหมือนอากาศ  ไมของเหมือน 
        กบัลมฉะนั้น   
                              ครั้งน้ัน  เราเกิดในสกุลใหญ  มทีรัพยและ 
        ธัญญาหารมากมาย  เปนที่สั่งสมแหงรัตนะตาง ๆ 
        ในพระนครพาราณสี  
                              เราไดเขาไปเฝาพระองคผูเปนนายกของ 
        โลก   ซึง่ประทับนั่งอยูกับบริวารมากมาย  ไดสดับ 
        อมตธรรมอันนํามาซึ่งความยินดีแหงจิต  
                              พระพทุธองคทรงพระมหาปุรสิ ลักษณะ 
        ๓๒ ประการ  มีนักษัตรฤกษดีเหมือนพระจนัทร 
        ทรงสมบูรณดวยอนพุยัญชนะ      บานเหมือนตน 
        พระยารัง 
                              อันขายคือพระรัศมีแวดวง    มพีระรัศมี  
        รุงเรืองเหมือนภูเขาทอง      มีพระรัศมีลอมรอบ  
        ดานละวา  มรีัศมีนบัดวยรอยเหมือนอาทิตย  
                              มีพระพักตรเหมือนทองคําเปนพระพิชิต  
        มารผูประเสริฐ    เปนเหมือนภูเขาอันใหเกิดความ 
        ยินดี   มีพระหฤทัยเต็มดวยพระกรุณา      มพีระ-  
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         คุณปานดังสาคร  มีพระเกียรติปรากฏแกโลก 
        เหมือนเขาสิเนรุซึ่งเปนภูเขาสูงสุด  มีพระยศ  เปน 
        ที่ปล้ืมใจ  เปนผูประกอบดวยปญญาเชนเดียวกับ 
        อากาศ  เปนนักปราชญ 
                             มีพระทัยไมของในท่ีทั้งปวงเหมือนลม 
        เปนผูนํา  เปนที่พ่ึงของสรรพสัตวเหมือนแผนดิน 
        เปนมุนพีระองคที่  ๗  
                             อันโลกไมเขาไปฉาบทาได  เหมอืนปทุม 
        ไมติดนํ้าฉะน้ัน  เปนผูเชนกับกองไฟ  เผาทําลาย 
        พวกมีวาทะผิด 
                             พระองคเปนเสมือนยาบําบัดโรค  ทําให 
        ยาพิษคือกิเลสพินาศ  ประดับดวยกล่ินคือคุณ 
        เหมือนภูเขาคันธมาทน 
                              เปนนกัปราชญที่เปนบอเกิดของคุณ  ดุจ 
        ดังสาครเปนบอเกิดแหงรัตนะท้ังหลาย  ฉะนัน้ 
        และเปนเหมือนมาสินธพอาชาไนย  เปนผูนําออก 
        ซึ่งมลทินคือกิเลส 
                              ทรงย่าํยีมารและเสนามารเสียได  เหมอืน 
        นายทหารใหญผูมีชยัโดยเด็ดขาด  ทรงเปนใหญ 
        เพราะรตันะคือโพชฌงคเหมือนพระเจาจักรพรรดิ 
        ฉะนั้น  
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         ทรงเปนผูเยียวยาพยาธิคือโทสะเหมือนกับหมอ 
        ใหญ  ทรงเปนศัลยแพทยผาฝมือคือทิฏฐิ  เหมือน 
        ศัลยแพทยผูประเสริฐสุด 
                            ครั้งน้ัน  พระองคทรงสองโลกใหโชติชวง 
        อันมนษุยและทวยเทพ สักการะเปนดัง พระอาทิตย 
        สองแสงสวางใหแกนรชน  ฉะนัน้  ทรงแสดง 
        พระธรรมเทศนาในบริษัทท้ังหลาย  
                            พระองคทรงพร่ําสอนอยางน้ีวา  บุคคลจะ 
        มีโภคทรัพยมากได  เพราะใหทาน จะเขาถึงสุคติ 
        ไดเพราะศีล  จะดับกิเลสได  เพราะภาวนา ดังน้ี 
                             บรษิัทท้ังหลายฟงเทศนานั้นอันใหเกิด 
        ความแชมชื่นมาก  ไพเราะท้ังเบื้องตนทามกลาง 
        และที่สดุ  มรีสใหญ  ประหนึ่งนํ้าอมฤต  เราได 
        สดับพระธรรมเทศนาของพระพิชิตมาร  จงึถึง 
        พระสุคตเจาสรณะ  นอบนอมตราบเทาส้ินชีวิต 
                             ครั้งน้ัน  เรานั้นไดเอาของหอมมีชาติ  ๔ 
        ทาพ้ืนพระคันธกุฎีของพระมหามุนีเดือนหน่ึง  ๘ 
        วัน  โดยต้ังปณิธานใหสรีระที่ปราศจากกล่ินหอม 
        ใหมีกลิน่หอม  ครั้งนั้น  พระพิชติมารไดตรัส 
        พยากรณเราผูจะไดมีกลิ่นหอมวา 
                             นระใดเอาของหอมทาพ้ืนพระคันธกุฎี 
        คราวเดียว  ดวยผลของกรรมนัน้  นระนี้เกิดใน 
        ชาติใด ๆ  จักเปนผูมตัีวหอมทุกชาติไป  จักเปน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 410 

         ผูเจริญดวยกลิ่นคือคุณ  จักเปนผูไมมีอาสวะปริ- 
        นิพพาน 
                            เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลว  และเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนษุยแลว  ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                            กใ็นภพสุดทายในบัดน้ี  เราเกิดในสกุล 
        อันมั่งค่ัง  เมื่อเรายังอยูในครรภมารดา  มารดา 
        เปนหญิงมีกลิ่นตัวหอม 
                            และในเวลาท่ีเราคลอดจากครรภมารดา 
        นั้น  พระนครสาวัตถีหอมฟุงเหมือนกับถูกอบดวย 
        กลิ่นตัวหอมทุกอยาง 
                            ขณะนัน้ฝนดอกไมอันหอมหวล  กลิ่น 
        ทิพยอนันารื่นรมยใจ  และธูปมคีามาก  หอมฟุง 
        ไป 
                            เราเกิดในเรือนหลังใด  เรือนหลังนั้น 
        เทวดาไดเอาธูปและดอกไมลวนแตมีกลิ่นหอม 
        และเครือ่งหอมมาอบ 
                            กใ็นเวลาท่ีเรายังเยาว  ต้ังอยูในปฐมวัย 
        พระศาสดาผูเปนสารถีฝกนระ  ทรงแนะนําบริษัท 
        ของพระองคที่เหลือแลว 
                            เสด็จมายังพระนครสาวัตถี  พรอมดวย 
        พระภิกษุสงฆเหลาน้ันทั้งหมด   ครั้งน้ัน  เราได 
        พบพุทธานุภาพจึงออกบวช 
                            เราเจรญิธรรม  ๔  ประการ คือ  ศีล  สมาธิ  
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                ปญญา  และวิมุตติอันยอดเย่ียม  แลวบรรลุธรรม 
                เปนที่สิ้นอาสวะ 
                            ในคราวที่เราออกบวช  ในคราวท่ีเราเปน 
                พระอรหันต  และในคราวท่ีเราจักนิพพาน  ไดมี 
                ฝนมีกลิ่นหอมตกลงมา 
                            ก็กลิ่นสรีระอันประเสริฐสุดของเรา   
                ครอบงําจันทนอันมีคา  ดอกจําปาและดอกอุบล 
                เสยี  และเราไปในที่ใด ๆ กย็อมจะขมข่ีกลิ่น 
                เหลาน้ีเสียโดยประการท้ังปวง  ฟุงไปเชนนั้น 
                เหมือนกัน 
                            เราเผากิเลสทั้งหลายแลว  ถอนภพข้ึน 
                ไดหมดแลว  ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือก 
                แลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู 
                            การท่ีเราไดมายังสํานักของพระพุทธเจา 
                ของเรานี้   เปนการมาดีแลวหนอ  วิชชา  ๓  เราบรรล ุ
                แลวโดยลําดับ  คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทํา 
                เสร็จแลว 
                            คุณวิเศษเหลาน้ีคือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข 
                ๘  และอภิญญา  ๖  เราทําใหแจงชัดแลว  คําสอน 
                ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
               ทราบวา   ทานพระจูฬสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบจูฬสุคันธเถราปทาน  
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     ๕๕๐.   อรรถกถาจูฬสุคันธเถราปทาน 
 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑๐ ดังตอไปนี้:- 
         อปทานของทานพระจูฬสุคันธเถระ   อันมีคําเริ่มตนวา อิมมฺห ิ ภทฺทเก 
กปฺเป   ดังนี้.   
          แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว  ในพระพุทธเจาพระ- 
องคดูกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ  ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ  ทานไดบังเกิดใน 
ตระกูลซึ่งสมบูรณดวยสมบัติ    ในกรุงพาราณสี    บรรลุนิติภาวะแลว   ไดฟง 
ธรรมในสํานักของพระศาสดาแลว    นมัสการอยูทุกเม่ือ   ถวายมหาทาน  นํา 
เอาของหอมโดยชาติ ๔ อยาง๑   ฉาบไลพระคันธกุฎีพระผูมีพระภาคเจาเดือน 
ละ ๗ ครั้ง.    เขาไดสงความปรารถนาไววา     ขอใหกลิ่นหอมอยางดียิ่ง    จง 
บังเกิดแกสรีระของขาพระองคในสถานท่ีที่ไดเกิดแลวเกิดแลวเถิด.     พระผูมี 
พระภาคเจา   ไดตรัสพยากรณกะเขาแลว.   เขาดํารงอยูในตลอดอายุ   บําเพ็ญ 
บุญไวเปนอันมาก  จุติจากอัตภาพน้ันไปบังเกิดในเทวโลก   กระทํากลิ่นสรีระ 
ใหหอมฟุงท่ัวกามาวจรโลก   จึงไดปรากฏชื่อวา   สุคันธเทวบุตร.    เทพบตุร 
นั้น   ไดเสวยสมบัติเทวโลกแลว    จุติจากอัตภาพนั้น    ในพุทธุปบาทกาลน้ีได 
บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากมาย.  ดวยกลิ่นแหงสรีระของมารดาเขา    เรอืน 
ทั้งส้ินและพระนครทั้งส้ิน  ไดมีกลิ่นหอมเปนอันเดียวกัน.  ในขณะเขาเกิดแลว 
สาวัตถีนครท้ังส้ิน    ไดเปนคลายกับผอบของหอม.  ดวยเหตุนั้น   มารดาบิดา 
จึงไดต้ังชื่อเขาวา  สุคันธะ.  เขาไดถึงความเจริญวัยแลว.    ในคราวน้ันพระ- 
 
๑. กล่ินหญาฝร่ัน  กล่ินกฤษณา  กล่ินกํายาน  กล่ินบุปผชาติ  กล่ิน ๔ อยางนี้  เรียกวา  จตุชาติ 
คันธะ  หรือเรียกวา  จตุชาติสุคันธะ.  
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ศาสดาไดเสด็จถึงสาวัตถี     ไดทรงรบัพระเชตวันมหาวิหาร.   นายสุคันธะน้ัน 
เห็นพระศาสดาพระองคนั้นแลว   มีใจเลื่อมใส  บวชในสํานักของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔.  ต้ังแตวันที่ 
ทานเกิดข้ึนจนถึงปรินิพพาน   ในระหวางนี้     กลิน่หอมเทาน้ันฟุงตลบไปใน 
ที่ทั้งหลายเชนที่นอนและท่ียืนเปนตน.    แมพวกเทวดาก็ยังโปรดจุณทิพยและ 
ดอกไมหอมทิพยลงถวาย.  
           ก็พระเถระนั้น    ครั้นไดบรรลพุระอรหัตแลว   ระลกึถงึบุรพกรรมของ 
ตน  เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมา 
แลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  อิมมฺห ิ ภททฺเก    กปฺเป   ดังน้ี. คําน้ัน 
ทั้งหมดมีเนื้อความพอที่จะกําหนดไดโดยงายทีเดียว    เพราะมีนัยดังท่ีไดกลาว 
ไวแลวในหนหลัง  และเพราะมีเนื้อความงาย.   ความตางกันแหงบุญและความ 
ตางกันแหงชื่ออยางเดียวเทาน้ันเปนความแปลกกันแล. 
                         จบอรรถกถาจูฬสุคันธเถราปทาน 
                           จบอรรถกถาภัททิยวรรคที่ ๕๕ 
 
                  รวมอปทานท่ีมีในวรรคที่   คือ 
 
                 ๑.  ลกุณกฏภัททิยเถราปทาน  ๒.  กังขาเรวตเถราปทาน  ๓.  สีวลี- 
เถราปทาน  ๔.  วังคีสเถราปทาน  ๕.  นันทกเถราปทาน  ๖.  กาฬุทายี 
เถราปทาน  ๗.  อภยเถราปทาน  ๘.  โลมสติยเถราปทาน    ๙.  วนวัจฉ- 
เถราทาน  ๑๐.  จูฬสุคันธเถราปทาน  และในวรรคนี้มีคาถา  ๓๑๖  คาถา. 
                        จบภัททิยวรรคที่  ๕๕  
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                                                     รวมวรรค 
            ๑.  กณิการวรรค   ๒.  ผลทายกวรรค   ๓.  ติณทายกวรรค  ๔.   กัจจา- 
ยนวรรค  ๕.  ภัททิยวรรค 
        บณัฑิตคํานวณคาถาไวแผนกหน่ึง  รวมได  ๙๘๔  คาถา  และประกาศ 
อปทานรวมได  ๕๕๐  อปทาน  พรอมกับอุทานคาถา  มีคาถา  รวม  ๖,๒๑๘ 
คาถา.  
        จบพุทธาปทาน  ปจเจกพุทธาปทาน  และเถราปทานต้ังแตเทาน้ี  
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                              ยสวรรคที่  ๕๖๑ 

 
                   ยสเถราปทานที่  ๑  (๕๕๑) 
 
              วาดวยบุพจริยาของพระยสเถระ 
 
                             [๑๔๑]    ครั้งเมื่อขาพเจาเกิดเปนพญานาค  
        ไดนําพระพุทธเจา  พระนามวา  สุเมธะ  พรอม 
        ดวยพระภิกษุสงฆผูดําลงสูมหาสมุทร  สูภาคพ้ืนที่ 
        อยูของขาพเจา  อันสําเร็จดวยการเนรมิตเปนอยาง 
        ดี  มีสระโบกขรณ ี ที่เนรมิตเปนอยางดี  มีเสียง 
        นกจากพรากร่ํารองขับกลอมอยู. 
                            ภพท่ีอยูนั้น  มุงบังดวยดอกมณฑารพ 
        ดวยดอกปทุมและดอกอุบล  นที  ก็ไหลผานไปใน 
        ที่นั้น  ๆ  มีทาขึ้นลงเปนที่รื่นรมยใจ. 
                            คลาคล่าํไปดวยหมูปลาและเตา  หมูนก 
        นานาพันธุ  ก็โบยบนิอยูเบื้องบน  นกยูงและนก 
        กะเรียนก็รอนรอง  นกดุเหวาก็ร่ํารองซองสําเนียง 
        เสนาะ. 
                            นกเขา  นกคับแค  นกจากพราก  นก 
        เปดน้ํา นกกะทา  นกสาลิกา  นกกะปูด  นก 
        ออกกม็อียูในท่ีนั้น.  
 
๑. วรรคนี้ในบาลีไทย  ขาดหายไป  แตของฉบับภาษาอ่ืนและอรรถกถา  จึงนํามาเพ่ิม 
ใหครบ   พรอมท้ังเพิ่มเลขขอตอจากขอ  ๑๔๐  ไปตามลําดับ  
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                             หมูหงส   และนกกระเรียน   สงเสียงรอง 
        ดัง  นกแสกสีน้ําตาลก็มีมาก  ภพท่ีอยูนั้น  สมบูรณ 
        ดวยรัตนะท้ังประการ  เชนแกวมณี  แกวมุกดา 
        และแลวประพาฬ. 
                            ตนไมเลา ก็สําเร็จดวยทองท้ังส้ิน  ลําตน  
        ตางก็โอนเอนไปมา   สองแสงแวววาวท้ังวันทั้งคืน 
        ภพท่ีอยูมีทุกสิ่งตลอดกาล. 
                            มีนักดนตรีหญิงหกหมื่น  ขบักลอมทั้ง 
        เย็นทั้งเชา  มีสตรหีน่ึงหมื่นหกพันนาง  แวดลอม 
        บํารุงเราตลอดการ. 
                            ขาพเจามีจิตเลื่อมใส  มีใจเปนสุข  ถวาย 
        บังคมพระพุทธเจา  พระนามวา  สุเมธะ  ผูเปน 
        นายกของโลกผูมีพระยศใหญนัน้  ในกาลท่ีพระ- 
        องคเสด็จออกจากภพของขาพเจา. 
                            ครั้นขาพเจาถวายบังคมพระสัมพุทธเจา 
        แลว  ทลูนิมนตพระองค  พรอมดวยภิกษุสงฆ 
        พระสุเมธพุทธเจาผูจอมปราชญ   ผูเปนนายกของ 
        โลก  พระองคนั้น  ทรงรับนิมนตแลว. 
                            ครั้นแลว    ทรงแสดงธรรมถลาแกขาพ- 
        เจา   ขาพเจาไดสงพระมหามุนีเสด็จกลับแลว 
        ถวายบงัคมพระสัมพุทธเจาแลว   จึงกลับเขาสูภพ 
        ของขาพเจา.   
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                             ขาพเจา  บอกกับบริวารชนทั้งหมดท่ี 
        กําลังประชุมกันอยู  ณ  ที่นั้นวา  ในเวลาเชาวัน 
        รุงขึ้น  พระพุทธเจาจักเสด็จมายังภพของเรา. 
                           พวกเราเหลาใด  ทั้งท่ีอยูในสํานักของ 
        พระองคแมพวกเราเหลาน้ัน  ไมใชจะไดลาภโดย 
        งายนัก  จึงพวกเราจักบูชาพระพุทธเจา  ผูประ- 
        เสริฐ  ผูเปนพระศาสดา.  
                            เมื่อเรา  จัดต้ังภัตตาหารและน้ําฉนัเสร็จ 
        แลว  จงึไปกราบทูลภัตกาล  พระพุทธเจา  ผูเปน 
        นายกของโลกพรอมดวยพระภิกษุสงฆผูชํานาญ 
        ในฤทธิจ์ํานวนหน่ึงแสนรูป  จะเสด็จเขามาแลว. 
                            ขาพเจาไดทําการตอนรับพระองค  ดวย 
        การประโคมดวยดนตรีเครื่องหา  พระองค  ผูเปน 
        บรุุษสูงสุด  ประทับน่ังบนต่ังอันสําเร็จดวยทองคํา 
        ลวน. 
                            ไดมีการมุงบังในเบือ้งบน  ครั้งนั้น 
        อาสนะสําเร็จดวยทองท้ังน้ัน  พัดวีชนี  ก็พัด   
        โบกพระองคผูไมมีใครย่ิงกวา  พรอมดวยพระ- 
        ภิกษุสงฆ. 
                            ไดอังคาส  พระพุทธองค  พรอมดวย 
        พระภิกษุสงฆ  ใหอิม่หนํา  ดวยขาวและน้ําอนั 
        เพียงพอ  แลวไดถวายคูผาแดพระองค  และพระ- 
        ภิกษุสงฆองคละคู.      
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                              พระสเุมธพุทธเจา  พระองคนั้น  ผูควร 
        รบัเครือ่งบูชา  ประทับน่ังในทามกลางพระภิกษ ุ
        สงฆแลว  จะตรัสพระดํารัส  จึงตรัสพระคาถา 
        เหลาน้ี  วา  
                              บุคคลใด  อังคาสเราดวยขาวและน้ํา ให 
        เราเหลาน้ีทั้งหมดอิ่มพอแลว  เราจะสรรเสรญิผูนั้น 
        พวกทานจงฟงเรากลาวเถิด. 
                              ตลอดกาล  ๑,๘๐๐  กัป  ผูนั้น  จกัชื่นชม 
        ยินดีอยูในเทวโลก  จกัชื่นชมอยูในความเปน 
        พระราชา  ๑,๐๐๐  ครั้ง  แลวจักเปนพระเจาจักร- 
        พรรดิ. 
                              เมื่ออบุัติในกําเนิดใด ก็อุบัติแตในกําเนิด 
        เทวดาและมนุษยเทานั้น  เครื่องมงุบังอันสําเร็จ 
        ดวยทองลวน ก็จักกัน้อยูเบื้องบนเขา. 
                              ในกัปท่ีสามหมื่น  พระมหาบรุษุ  พระ- 
        นามวา  โคตมะ  โดยพระโคตร  จกัทรงสมภพใน 
        พระราชวงศแหงพระเจาโอกกากราช  จักเปน 
        พระศาสดาในโลก. 
                              เขาจักเปนทายาทในธรรมของพระองค 
        จักเปนพระโอรส  โดยธรรมเนรมิต  เพราะกําหนด 
        รูอาสวะท้ังส้ินแลว  จักเปนผูไมมีอาสวะปรนิิพ- 
        พาน.   
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                             เมื่อเขาน่ังในทามกลางพระภิกษุสงฆ   
        เขาจักบรรลือสีหนาท  มนษุยทั้งหลาย   จักสราง 
        ฉัตรเบือ้งบนจิตกาธารแลวฌาปนกิจบนจิตการธาร 
        ภายใตฉัตร.  
                            สามัญผลเกิดขึ้นแกขาพเจาโดยลําดับ 
        บรรดากิเลสท้ังหลาย   ขาพเจาไดเผาหมดสิ้นแลว 
        เมื่ออยูในเรือนยอด  หรือโคนตนไม     ขาพเจาก็ 
        ไมมีความหวาดกลัวเลย. 
                            ในกัปท่ีสามหมื่น    ขาพเจา    ไดถวาย 
        ทานใดไวในกาลน้ัน        เพราะทานนั้นในกาลนี้ 
        ขาพเจามิไดรูจักทุคติเลย     อันนี้เปนผลของการ 
        ถวายทานท้ังส้ิน. 
                            ขาพเจาเผากิเลสท้ังหลายหมดส้ินแลว 
        ภพท้ังหลาย   ขาพเจาถอนขึ้นแลว    ขาพเจาตัด 
        เครื่องผูกพันขาดสิ้นแลว     เสมือนชางตัดเครื่อง 
        ผูกออกแลวฉะนั้น  ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                            ขาพเจาไดเปนผูมาดีแลวแล     ขาพเจา 
        ไดบรรลุวิชชาสามในสํานักของพระพุทธเจา  ของ 
        เรา   คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกระทํา 
        เสร็จแลว.   
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                              ปฏิสมัภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  อภิญญา  ๖ 
             ขาพเจาไดกระทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของ 
                        พระพุทธเจา    ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา  ทานพระยสเถระ  ไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวยประการฉะน้ี  
แล. 
                                    จบยสเถราปทาน  
                     
                              ยศวรรคที่ ๕๖ 
 
               ๕๕๑.อรรถกถาสเถราปทาน 
 
          พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑  แหงวรรคท่ี  ๕๖  ดังตอไปนี้:-  
          อปทานของทานพระยสเถระ  มีคําเริ่มตนวา  มหาสนุททฺ   โอคฺคยฺห 
ดังน้ี.  
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธะ  ทานไดเปนนาคราชผูมี 
อานุภาพมาก     ไดนําภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขไปยังภพของตนแลว 
ไดถวายมหาทาน.   ไดถวายไตรจีวรที่มีคามากใหพระผูมีพระภาคเจาทรงครอง 
ไดถวายคูแหงผา    และเครื่องสมณบริขารท้ังปวงอันมีคามากกะพระภิกษุรูปละ 
คู.  ดวยบุญกรรมอันนั้น   เขาไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ ไดเกิดเปนบุตรเศรษฐี   นําเอา  
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รัตนะ  ๗  ประการบูชารอบตนมหาโพธิ์.  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
นามวา    กัสสปะ  ไดบวชแลวในพระศาสนา ไดบําเพ็ญสมณธรรม.  ดวยความ 
ประพฤติอยางนี้เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเฉพาะแตสุคติอยางเดียว    ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย  เปนบุตรของเศรษฐีผูมีสมบัติมาก   ในกรุง 
พาราณสี   ไดบังเกิดในทองของธิดาเศรษฐี  ชื่อนางสุชาดา  ผูถวายขาวปายาส 
ผสมนํ้ามันแดพระผูมีพระภาคเจา  วาถึงชื่อ  เขาชือ่วา   ยสะ   เปนผูละเอียดออน  
อยางยิ่ง    ยสะน้ันมีปราสาท  ๓  หลงั  คือ  หลังหนึ่ง    สําหรับอยูในฤดูหนาว 
หลังหนึ่งสําหรับอยูในฤดูรอน  หลังหนึ่งสําหรับอยูในฤดูฝน.  เขาอยูในปราสาท 
ฤดูฝน   ตลอด ๔  เดือนในฤดูฝน  มีนกัดนตรีสตรีลวนบําเรออยู.   มิไดลงมา 
ยังพ้ืนปราสาทชั้นลางเลย.     เขาอยูบนปราสาทประจําฤดูหนาวตลอด  ๘  เดือน 
ปดบานประตูหนาตางอยางสนิทดี    อยูประจําบนปราสาทนั้นน่ันแล.    เขาอยู 
บนปราสาทประจําฤดูรอน       อันสมบูรณดวยบานประตูและหนาตางมากมาย 
อยูประจําบนปราสาทนั้นนั่นแล.     กิจการงานท่ีเกี่ยวกับการนั่งเปนตน      บน 
ภาคพ้ืนไมมี  เพราะมือและเทาของเขาละเอียดออน.   เขาลาดพ้ืนใหเต็มไปดวย 
ปุยนุนและปุยง้ิวเปนตนแลว  จึงทําการงานบนหมอนท่ีรองพื้นน้ัน .   เมื่อความ  
เพียบพรอมดวยกามคุณทั้ง  ๕  กําลังบําเรอขับกลอมอยู    ยสกลุบุตรนอนหลับ 
กอนเขา     คลายเทวบุตรผูอยูในเทวโลกอยางนั้นแล     แมเม่ือพวกบริวารชน 
นอนหลับ.  และประทีปน้ํามันยังลุกโพลงอยูตลอดราตรี. ครัน้ตอมา  ยสกุลบุตร 
ต่ืนกอนเขาท้ังหมด  ไดพบเห็นบริวารชนของตนนอนหลับใหล    บางนางก็มี 
พิณอยูที่รักแร    บางนางก็มีตระโพนอยูที่ขางลําคอ    บางนางก็มีเปงมางอยูที่ 
รักแร   บางนางก็สยายผม   บางพวกก็มีน้ําลายไหล    บางพวกก็บนเพอละเมอ 
บางพวกก็นอนแบมือคลายซากศพในปาชา   ครั้นไดมองเห็นแลว    โทษจึงได  
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ปรากฏชัดแกยสกุลบุตรนั้น    จิตเบื่อหนายแลวมีความดํารงมั่น.   ลําดับนั้นแล 
ยสกุลบุตร   จึงไดเปลงอุทานวา   ผูเจริญท้ังหลาย   ที่นี่วุนวายหนอ   ผูเจริญ 
ทั้งหลาย  ทีน่ี่ขัดของหนอ.  
           ลําดับนั้นแล     ยสกุลบุตรจึงสวมรองเทาทองคํา       เขาไปยังประตู 
นิเวศน  พวกอมนุษยเปดประตูแลวดวยคิดวา   ใคร ๆ  อยาทําอันตรายแกยส- 
กุลบุตร  เพ่ือจะไดออกจากเรือนบวช  ดังน้ี.  ลําดับนั้นแล   ยสกลุบุตรจึงเขา 
ไปยังประตูพระนคร    พวกอมนุษยเปดประตูแลวดวยคิดวา    ใคร ๆ  อยาทํา 
อันตรายแกยสกุลบุตร  เพ่ือจะไดออกจากเรือนไปบวชดังน้ี.   ลําดับนั้น    ยส- 
กุลบุตร  จึงไดเขาไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวันแล.        
            ก็ในสมัยนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา     เสด็จลุกข้ึนในเวลาเชามืด 
เสด็จจงกรมในเวลาจงกรม.    พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นยสกุล- 
บุตรแตไกลเทียว    ครั้นไดทอดพระเนตรเห็นแลว     จึงเสด็จลงจากท่ีจงกรม 
ประทับนั่งบนบัญญัตตาอาสน.    ลําดับนั้นแล  ยสกุลบุตร  ไดเปลงอุทานในที่ 
ไมไกลพระผูมีพระภาคเจาวา    ผูเจรญิท้ังหลาย     ที่นี่วุนวายหนอ     ผูเจริญ  
ทั้งหลาย   ทีน่ี่ขัดของหนอ  ดังนี้. 
            ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรสักะยสกุลบตุรนั้นวา   ยสะ 
ที่นี่แลไมวุนวาย    ที่นี่ไมขัดของ   ยสะ   เธอจงมาน่ังเถิด   เราจักแสดงธรรม 
ใหเธอฟง.    ลําดับนั้นแล    ยสกุลบุตร    ดีใจราเริงวา     เราไดยินวาที่ไม 
วุนวาย    ที่นีไ่มขัดของดังนี้แลว   ดีใจ   ถอดรองเทาทองคําออกแลว   เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นเขาไปเฝาแลวจงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลว  ก็นั่ง  ณ  ที่สมควรขางหน่ึง. พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสแสดงอนุปุพพิกถา 
คือ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามท้ังหลาย  ความตํ่าชาคือสังกิเลส  
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แลวทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ  แกยสกลุบตุรผูนั่งแลว  ณ  สวนขางหน่ึง 
แลวแล.  ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคเจา    ไดทรงทราบถึงยสกุลบุตรนั้นวา  มี 
จิตสมควร    มีจิตออนโยน    มีจิตปราศจากนิวรณ   มีจิตราเริง  มีจิตแจมใส 
จึงไดทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกข้ึนแสดงเอง 
อันไดแก  ทกุข   สมุทัย   นิโรธ    และมรรค.    จิตอันปราศจากธุลี    จิตอัน 
ปราศจากมลทิน    คือธรรมจักษุไดเกิดข้ึนแกยสกุลบุตร  ณ  ทีน่ั่งน้ันนั่นเองวา 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง  มีเหตุเปนแดนเกิด    สิง่น้ันทั้งหมดลวนมีความดับเปนธรรมดา 
เปรียบเหมือนผาอันบริสุทธิ์ สะอาดปราศจากจุดดํา     พึงควรรบัน้ํายอมท่ีดีได 
ทันที.  
            ลําดับนั้นแล    มารดาของยสกุลบุตรนั้น ไปยังปราสาท    มองไมเห็น 
ยสกุลบุตร  จึงเขาไปหาทานเศรษฐีคหบดี   พอเขาไปหาแลวจึงกลาวกะทาน 
เศรษฐีคฤหบดีนั่นวา   ทานคฤหบดี  ยสะ  บุตรของทานไมเห็นปรากฏ.  ลาํดับ 
นั้นแล  ทานเศรษฐีคหบดี    จึงสงพวกทูตมาเร็วไปท้ัง  ๔  ทิศแลว     ตนเอง 
ก็เขาไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน.    ทานเศรษฐีคฤหบดี     ไดพบแตรองเทา 
ทองคําถอดไว  ครั้นเห็นแลว  จึงไดติดตามเขาไป.   พระผูมีพระภาคเจา   ได 
ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีคฤหบดี    ผูมาแตที่ไกลทีเดียว    ครั้น ไดทอดพระ- 
เนตรเห็นแลว      พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริวา   ไฉนหนอ  เราพึง 
แสดงฤทธิ์ใหเศรษฐีคฤหบดีผูนั่งอยูแลวในที่นี้มองไมเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู 
แลวในที่นี่   ดังน้ี.    ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา    จึงไดแสดงฤทธิ์อยาง 
พระดําริแลว.   ลําดับนั้น     เศรษฐีคฤหบดี   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมี 
พระภาคเจา    ไดเห็นยสกลุบุตรบางไหม    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ทาน  
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คฤหบดี   เชญิน่ังกอน  ทานน่ังแลวในที่นี้     ก็จึงไดเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยู 
แลวในที่นี้  ตอมาเศรษฐีคฤหบดี  คิดวา  นัยวาเราน่ังแลวในที่นี้เทาน้ัน  จัก 
ไดเห็นยสกุลบุตรผูนั่งอยูแลวในที่นี้เปนแน  ดังน้ีแลว    จึงราเริงดีใจ   ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจา  นั่ง  ณ   ทีส่มควรขางหนึ่งแลว.   พระผูมีพระภาคเจา 
ไดทรงแสดงอนุปุพพิกถาแกเศรษฐีคฤหบดีผูนั่งอยูแลว  ณ   ที่สมควรน้ันแลฯลฯ 
ทานเศรษฐีคฤหบดี  เปนผูมีความเชื่อในคําส่ังสอนของพระศาสดา   โดยมิตอง 
อาศัยผูอ่ืนเปนปจจัย   ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  พระดํารัสนายินดียิ่งนัก     ขาแตพระองคผูเจริญ    พระดํารัสนายินดี  
ยิ่งนัก  ขาแตพระองคผูเจริญ   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปดของ 
ที่ปด    บอกทางแกคนหลงทาง    หรอืจุดไฟใหสวางไสวในท่ีมืด    ดวยคิดวา 
รูปทั้งหลาย  ยอมปรากฏแกคนนัยนตาดี   ดังน้ีฉันใด    พระผูมพีระภาคเจาก็ 
ฉันนั้นเชนกัน    ทรงแสดงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายแลวแล.   ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ  ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  พระธรรมเจา  และพระภิกษุ 
สงฆวาเปนสรณะ      ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
ต้ังแตวันนี้เปนตน ไป   ขาพระองคขอถึงสรณะจนตลอดชีวิต.  ทานเศรษฐีนั้น  
ไดเปนอุบาสก (ผูกลาวถึงสรณะ ๓) คนแรกในโลกแล. 
           ลําดับนั้นแล      เมือ่พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตร 
ยสกุลบุตรไดพิจารณาถึงภูมิธรรมตามท่ีคนเห็นแลว   ตามท่ีตนทราบแลว   จิต 
หลุดพนจากอาสาวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น.     ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดทรงมีพระดําริวา   เมื่อเราแสดงธรรมแกบิดาของยสกุลบุตร  ยสกุล- 
บุตรก็พิจารณาถึงภูมิธรรมตามท่ีตนเห็นแลว  ตามท่ีตนทราบแลว   จิตหลุดพน  
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แลวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น      ยสกลุบุตรไมสมควรเวียนมา  เพ่ือ 
ความเปนคนเลว     เพ่ือบริโภคกามคุณ     เหมือนคนครองเรือนในกาลกอน 
ถากระไรเราพึงระงับอิทธาภิสังขารนั้นเสีย.  
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา  จึงไดทรงระงับอิทธาภิสังขารนั้นเสีย 
ทานเศรษฐีคฤหบดีไดเห็นแลวซ่ึงยสกุลบุตรผูนั่งอยูแลวแล   ครั้นไดเห็นแลว 
จึงไดกลาวกะยสกุลบุตรนั้นวา  พอยสะเอย !    มารดาของเจา   กําลังไดประสบ 
ความเศราโศกปริเทวนาการมาก   เจาจงใหชีวิตแกมารดาเถิด.    ลําดับนั้นแล 
ยสกุลบุตรไดแลดูพระผูมีพระภาคเจา.   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    ได 
ตรัสกะทานเศรษฐีคฤหบดีนั้นวา  ทานคฤหบดี    ทานจะสําคัญยสกุลบุตรนั้น 
อยางไรธรรมที่ยสกุลบุตรไดเห็นแลว  ไดทราบแลว ดวยเสกขญาณ  ดวยเสกข- 
ทัสสนะเหมือนกับทาน  เมื่อยสกุลบุตรนั้น     พิจารณาถึงภูมิธรรมตามท่ีตน 
เห็นแลว  ตามท่ีตนทราบแลว  จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น 
เขาเปนผูสมควรเพ่ือจะเวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว    เพ่ือบริโภคกามคุณ 
เหมือนคนครองเรือนในกาลกอนอยางนั้นหรือ.  ทานเศรษฐีกราบทูลวา   มใิช 
อยางนั้น    พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี   ธรรมท่ียสกุลบตุร 
ไดเห็นแลว   ไดทราบแลวดวยเสกขญาณ  ดวยเสกขทัสสนะ    เหมือนกับทาน 
แตเมื่อยสกุลบุตรนั้น     ไดพิจารณาถึงภูมิธรรมตามท่ีตนเห็นแลว    ตามท่ีคน 
ทราบแลว  จิตก็หลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมยึดมั่น     ทานคฤหบดี 
ยสกุลบุตรแล     เปนผูไมสมควรเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว     เพ่ือบริโภค 
กามคุณ    เหมือนกับคนครองเรือน    ในกาลกอนเลย.    ทานเศรษฐีคหฤบดี 
ไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญเปนลาภของยศกุลบุตรแลวหนอ   ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ยสกุลบตุรไดดีแลวหนอ    จิตของยสกุลบุตรหลุดพนแลวจาก 
อาสวะทั้งหลาย  เพราะไมยึดมั่น  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจา  
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จงทรงรับนิมนตเสวยภัตตาหาร  ในวันพรุงน้ี  โดยมียสกุลบุตรเปนปจฉาสมณะ 
เถิด.    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพแลว.    ลําดับนั้นแล 
ทานเศรษฐีคฤหบดี  ทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว   จึงลกุข้ึน 
จากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  กระทําประทักษิณแลวหลีกไป.  ลาํดับ 
นั้นแล  ยสกลุบุตร  เมื่อเศรษฐีคฤหบดีหลีกไปไมนาน  ก็ไดกราบทูลกะพระ- 
ผูมีพระภาคเจาดวยคําน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคพึงไดบรรพชา 
อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  จง 
เปนภิกษุมาเถิด  แลวไดตรัสวา    ธรรมเรากลาวไวดีแลว   จงประพฤติพรหม-  
จรรย   เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด.    พระวาจาน้ันแลไดเปนอุปสมบท  
ของทานผูมีอายุนั้น. 
            ก็ครัน้ทานเปนพระอรหันตแลว     เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประ- 
กาศเรื่องราวท่ีตนไดเคยประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
มหาสมุทฺท  โอคฺคยฺห   ดงัน้ี . 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สมุทฺท   มีความหมายวา  ชื่อวา สมุทร 
เพราะอันบุคคลพึงแสดงชี้ดวยดี    ดวยแหวนตรา    อีกความหมายหน่ึงชื่อวา 
สมุทร   เพราะผุดข้ึน   กระเพ่ือม   ชําระดวยดี   คือทําเสียงครั่นครื้น    ยอม 
เคลื่อนไหวเปนลูกคลื่น,  สมุทรน้ันดวย  ใหญดวย ชื่อวา มหาสมุทร  ซึ่งมหา- 
สมุทรน้ัน .  บทวา  โอคฺคยฺห  ความวา  จมลงแลว   เขาไปภายในคือเขาไป 
ภายในมหาสมุทรน้ัน  กคํ็าวา  โอคฺคยฺห  ความวาไหลทวมเขาไปในภายในคือ 
ไหลเขาไปภายในมหาสมุทรน้ัน .    บทนั้นพึงทราบวาเปนทุติยาวิภัตติ    ลงใน 
อรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.   บทวา  ภวน  เม  สุมาปต   ความวา  ชือ่วา ภวนะ  เพราะ 
เปนที่มี   ที่เกิด  ที่อยูอาศัย   คือ  เปนที่เลี้ยงชีวิตอยูดวยอิริยาบถ  ๔   ในที่อยู 
นั้น    วิมานน้ันเปนของเรา  ปราสาทน้ันคือนครท่ีเราสรางไวแลวเปนอยางดี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 427 

ดวยเรือนยอดมีปราการ  ๕  แหง  หมายความวา  สรางเปนอยางดีดวยกําลังของ 
ตน.  บทวา สุนิมฺมิตา   โปกฺขรณี    ความวา  ชื่อวา โปกขรณี   เพราะเปนสระ 
ใหญดี  ถึง  ไป  เปนไป  สรางไวแลวโดยครูเดียว  อธิบายวา   เพราะสรางให 
มีพรอมดวย  ปลา  เตา  ดอกไม  ทราย  ทาลง   และน้ําหวานเปนตน.   บทวา 
จกฺกวากูปกูชิตา   เชื่อมความวา    สระโปกขรณีนั้นมีนกจากพราก  ไกปา  และ 
หงส  เปนตนรองกึกกองบันลือเสียง.  เบื้องหนาตอแตนี้ไป   การพรรณนาถึง  
แมน้ํา  ปา  สตัวปกชนิดสองเทาและส่ีเทา   การไดพบเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  สุเมธะ   และการนิมนตแลว   ถวายทานตามลําดับแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวา สุเมธะ ทุกประเด็นบัณฑิตพอจะกําหนดไดโดยงายทีเดียว.  
           ในบทวา      โลกาหุติปฏิคฺคห  นี้   มีความหมายวา    เครือ่งบูชาและ 
สักการะในโลก   เรียกวา     โลกาหุติ    พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรับเครื่อง 
บูชาและสักการะของชาวโลก  คือ  กามโลก,    รูปโลกอรูปโลก  เพราะเหตุนั้น 
จึงรวมเรียกวา    โลกาหุติปฏิคฺคห    อธิบายวา    ซึง่พระผูมีพระภาคเจาพระ- 
นามวา    สุเมธะ.   เรื่องราวเกี่ยวกับการประทานพยากรณ    และการบรรลพุระ- 
อรหัตผลท่ีเหลือ  บัณฑิตพอจะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียว. 
                                 จบอรรถกถายสเถราปทาน  
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              นทกีัสสปเถราปทานท่ี  ๒  (๕๕๒) 
 
        วาดวยบุพจริยาของพระนทีกัสสปเถระ 
 
                           [๑๔๒]  ขาพเจาปฏิเสธความเปนผูมียศ  
                สูงแลว บวชเปนดาบส  ถือเอาผลมะมวงสุกอัน 
                มีรสเลิศ  ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา  พระนาม 
                วา  ปทุมุตตระ  ผูเปนใหญที่สุดในโลก  ผูคงที่ 
                ผูเปนพระศาสดา  ซึ่งกําลังเสด็จจาริกไป  เพ่ือ 
                บณิฑบาต. 
                           ดวยกรรมน้ัน  ขาพเจาไดอุปบัติเปน 
                จอมเทวดา  เปนนราสพ  ผูเปนใหญในโลก  ได 
                ดํารงตําแหนงอันมั่นคง  ครั้นละโลกน้ันแลว  ก ็
                เปนผูมีชัยในเบ้ืองหนา. 
                           ในแสนกัปแตกัปนี้  ขาพเจาไดถวาย 
                ผลไมใดไว  ในครั้งน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น 
                ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย  อันนี้เปนผลแหงการ 
                ถวายผลไมอันมีรสเลิศ. 
                           ขาพเจา  ไดเผากิเลสท้ังหลายชิ้นแลว 
                ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                           ขาพเจาไดเปนผูมาดีแลวแล  คําสอน 
                ของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.          
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                                            ปฏิสมัภิทา  ๔  ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธ- 
              เจา     ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.                         
           ทราบวา   ทานพระนทีกัสสปเถระ     ไดกลาวคาถาเหลานี้ไว    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบนทีกัสสปเถราปทาน  
 
     ๕๕๒.   อรรถกถานทีกัสสปเถราปทาน 
 
          พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๒  ดังตอไปนี้:- 
          อปทานของทานพระนทีกัสสปเถระ    มีคําเริ่มตนวา    ปทุมุตฺตรสฺส 
ภวคโต  ดังน้ี. 
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว   ในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิด 
ในเรือนอันมีสกุล  บรรลนุิติภาวะแลว    วันหน่ึงไดมองเห็นพระศาสดาเสด็จไป 
บิณฑบาตแลว   มีใจเลื่อมใส  ไดนอมถวายผลมะมวงผลหน่ึง   มีสีดุจมโนศิลา 
ซึ่งบังเกิดผลครั้งแรก    ของตนมะมวงท่ีตนเองปลูกไว.    ดวยบุญกรรมอันนั้น 
เขาจึงทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดบังเกิด 
เปนนองชายของทานอุรุเวลกัสสปะ.   ในตระกูลพราหมณ   ในแควนมคธะ  ไม 
ปรารถนาอยูเปนฆราวาส     เพราะมีอัธยาศัยเพ่ือออกจากทุกข     จึงบวชเปน 
พระดาบสไดพรอมกับพวกพระดาบสจํานวน  ๓๐๐  คน   ชวยกันสรางอาศรม  
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อยูใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา.  ไดมีสมัญญาวา นทีกัสสปะ  เพราะอาศัยอยูใกลฝง 
แมน้ํา     และเพราะมีโคตรวากัสสปะ.     พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานอุป- 
สมบท    ดวยความเปนเอหิภิกขุแกเขาพรอมท้ังบริษัทดวย.     นทีกัสสปะน้ัน 
ดํารงอยูในพระอรหัต     ดวยพระธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตรของพระผูมี 
พระภาคเจา  ณ  คยาสีสประเทศ.  
          ในเรื่องน้ัน    มีอนุปุพพิกถาดังตอไปนี้ :-   พระศาสดาทรงประทาน 
อนุญาตใหยสกุลบุตรไดบวชแลว    ไดเสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาเพ่ือทรมานชฎิล 
๓  พ่ีนอง ณ อุรุเวลาประเทศ.  ก็โดยสมัยนั้นแล  ชฎิล ๓ พ่ีนองคือ  อุรุเวล- 
กัสสปะ  นทกีัสสปะและคยากัสสปะ   ยอมอยูอาศัยในอุรุเวลประเทศ    บรรดา 
ชฎิลทั้ง  ๓   นั้น    อุรุเวลกัสสปชฎิล   เปนผูนํา  เปนหัวหนา   เปนผูเลิศ   เปน 
ประมุข  เปนปาโมกข   ของพวกชฎิล ๕๐๐ คน,    นทีกสัสปชฎิล   เปนผูนํา 
เปนหัวหนา   เปนผูเลิศ  เปนประมุข   เปนปาโมกข  ของพวกชฎิล ๓๐๐ คน, 
คยากัสสปชฎิลก็เปนผูนํา   เปนหัวหนา   เปนผูเลิศ  เปนประมขุ  เปนปาโมกข 
ของพวกชฎิล ๒๐๐ คน.   ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จไปยังอาศรม 
ของอุรุเวลกัสสปชฎิล  ครั้นเขาไปหาแลว     ไดตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลนัน้วา 
กัสสปะ    ถาทานไมมีความหนักใจแลวไซร     เราจะขอพักอาศัยอยูที่โรงไฟน้ี  
สักราตรีหน่ึงเถิด.   อุรุเวลกัสสปะ  กลาววา  มหาสมณะ  เราไมมีความหนักใจ 
อะไรเลย  แตวา  นาคราชดุราย  มีฤทธ์ิ  มีพิษ  มีพิษรายแรงอาศัยอยูในโรงไฟ 
นั้น    เขาอยาเบียดเบียนทานเลย,  แมถึงวาระท่ี  ๒  พระผูมีพระภาคเจา   กไ็ด 
ตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลน้ันอีก ฯลฯ  แมถึงวาระท่ี ๓ ฯลฯ  เขาอยาเบียดเบียน 
ทานเลย   พระศาสดาตรัสวา  ถึงอยางไร  เขาก็ไมเบียดเบียนเราดอก   กัสสปะ  
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ขอทานจงอนุญาตโรงไฟใหเถิด.  อุรุเวลกัสสปะกลาววามหาสมณะ    ตามใจ 
ทาน  ทานจงอยูตามสบายเถิด.  ลําดับนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา  ไดเสด็จ 
เขาไปยังโรงไฟ  ทรงปูลาดสันถัดหญา  ประทับนั่ง  คูบัลลังก  ทรงต้ังพระกาย 
ตรง  ดํารงพระสติไวเฉพาะหนาอยางน้ันคง.  
           นาคราชน้ัน   ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปแลว  เดือดดาลใจ 
จึงบังหวนควัน     ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจา   ไดทรงมีพระดําริวา   ถา 
อยางไรเราพึงครอบงําเดชดวยเดชใหจรดผิวหนัง  เนื้อ เอ็น  กระดูก  เยื่อใน 
กระดูกของนาคราชน้ี.   ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงปรุงแตงอิทธาภิ- 
สังขารเชนนั้น   ทรงบังหวนควันแลว.   ลําดับนั้นแลนาคราชน้ัน   ไมสามารถ 
จะอดทนความลบหลูไดโพลงไฟข้ึนแลว.   แมพระผูมีพระภาคเจา   ก็ไดทรงเขา 
เตโชกสิณโพลงไฟข้ึนแลว.                            
           โรงไฟมีกองไฟ  ๒  กองลุกโพลง   ดุจแสงพระอาทิตย   ลุกโชติชวง 
โพลงไปทั่ว .    ลําดับนั้นแล    พวกชฎิลเหลาน้ัน     พากันแวดลอมโรงไฟแลว 
กลาวอยางนี้วา   ชาวเราเอย !   พระมหาสมณะผูมีพระรูปพระโฉมอันแสนจะ 
งดงาม  กําลังถูกนาคราชเบียดเบียนอยู.   ลําดับนั้นแล    เมื่อราตรีนั้นผานไป 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงใชเดชครอบงําเดชของนาคราชน้ัน    จนจรดถึง   ผิว 
หนัง  เนื้อ   เอ็น  กระดูก   และเย่ือในกระดูกแลวจับใสในบาตร     แสดงให 
อุรุเวลกัสสปชฎิลไดเห็นประจักษแลว.   ตรัสวา   กัสสปะ    นาคราชของทานน้ี 
ไดถูกเราใชเดชครอบงําเดชจนหมดฤทธ์ิแลว.    ลาํดับนั้นแล    อุรุเวลกัสสป- 
ชฎิลไดมีความคิดวา   พระมหาสมณะนี้  มีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากนักหนา 
จึงไดใชเดชครอบงําเดชของนาคราชท่ีดุรายมีฤทธ์ิ    มีพิษ  มพิีษรายแรงนี้ได 
ถึงกระน้ัน    ก็ยังไมเปนพระอรหันตเหมือนเรา.                               
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                             พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูใกลแมน้ํา 
        เนรัญชราไดตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลวา  กัสสปะ 
        ถาวาความไมหนักใจ       มีอยูแกทานไซร    วนันี้ 
        เราจะขอพักอาศัยอยู ณ ที่โรงไฟ.  
                            อุรุเวลกัสสปะกลาววา  มหาสมณะ ขาพ- 
        เจาไมมคีวามหนักใจแตอยางไรเลย     ขาพเจาผู 
        ประสงคความผาสุก  จึงหามทานวา  นาคราชดุราย 
        มีฤทธ์ิ  มีพิษ มีพิษรายน้ีอยูในที่นั้น   นาคราชน้ัน  
        อยาเบียดเบียนทานเลย. 
                            พระศาสดาตรัสวา  ถึงอยางไร  นาคราช 
        ก็ไมพึงเบียดเบียนเราแน     กัสสปะ    ขอทานจง 
        อนุญาตโรงไฟใหเราเถิด. 
                            พระศาสดาทรงทราบวา   อุรุเวลกัสสปะ 
        นั้น    อนุญาตใหแลว   ไมทรงหวาดกลัว  กาวลวง 
        เสียไดซึ่งภัย   เสรจ็เขาไปแลว. 
                             นาคราช  พอไดเห็นพระฤาษีเจา  (พระ- 
        พุทธเจา)  เขาไปจึงเดือดดาลใจ บังหวนควันแลว 
        พระศาสดา   ทรงมพีระหทัยอันสม่ําเสมอ  มนี้ํา 
        พระทัยเยี่ยมยอด   แม  (จะถูก)  นาคราชในราง 
        มนุษย  บังหวนควันในท่ีนั้นก็ตาม. 
                             สวนนาคราชไมสามารจะอดกลัน้  ตอ 
        ความลบหลูได   ไดบังหวนควันโพลงไฟท่ัวแลว. 
        พระศาสดาทรงเปนผูฉลาดอยางยอดเยี่ยมในเตโซ- 
        ธาตุกสนิ  ไดทรงบังหวนควันจนโพลงไฟท่ัวแลว  
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                โรงไฟมีเปลวไฟโพลงของท้ังสองฝาย  ลุกโพลง 
                โชติชวง  ดุจแสงพระอาทิตย.  พวกชฎิลพากัน 
                พูดวา  ชาวเราเอย  ! พระมหาสมณะ  ผูมีรูปงาม 
                ยิ่ง  กําลังถูกนาคราชเบียดเบียนอยู.  
                             พอราตรีนั้นผานไป  เปลวไฟของนาคราช 
                นัน้ก็ถูกเบียดเบียน.  สวนพระศาสดาก็คงทรงมี 
                พระฤทธิ์อยู  เปลวไฟจึงมีวรรณะมากมายท่ีพระกายของ 
                พระอังคีรส.  พระศาสดา  ทรงใหนาคาราชขดลง 
                ในบาตรแลว  แสดงแกพราหมณวา  กัสสปเอย 
                นีอ่ยางไร  นาคราชของทานถูกเราใชเดชทําลาย 
                เดชของนาคราชนั้นแลวแล. 
        ลําดับนั้นแล  อุรุเวลกัสสปฎิล  เลื่อมใสยิ่งแลวในอิทธิปาฏิหาริย 
นี้ของพระผูมีพระภาคเจา  จึงไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแต 
พระมหาสมณะ  ขอพระองคจงประทับอยูในที่นี้เทาน้ันเถิด  ขาพเจา  จักถวาย 
ภัตรเปนประจําแกพระองค. 
                            จบปาฏหิาริยครั้งแรก 
        ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยูในราวปาแหงหนึ่ง 
ซึ่งไมไกลจากอาศรมของอุรุเวลกัสสปชฎิลนัก.  ลําดับนั้นแล  ทาวมหาราช  
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ทั้ง  ๔  เมื่อปฐมยามแหงราตรีลวงไปแลว   มีรัศมีงดงามย่ิงนัก  ยังราวปาท้ังสิ้น 
ใหสวางไสวแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นเขาไปเฝาแลว     ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจา    ไดยืนอยูทั้ง ๔  ทิศ    เปรียบเหมือนกองไฟใหญ. 
ลําดับนั้นแล  อุรุเวลกัสสปชฎิล    พอราตรีนั้นลวงพนไป    จึงเขาไปเฝาพระ-  
ผูมีพระภาคเจา    ครั้นเขาไปเฝาแลว    จึงไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา  
ขาแตพระมหาสมณะ     บัดนี้ถึงเวลาแลว     ภัตรสําเร็จเรียบรอยแลว      ขาแต  
พระมหาสมณะ  เมื่อปฐมยามแหงราตรีลวงไปแลว    ใครหนอแลมีรัศมีงดงาม 
ยิ่งนัก   ยังราวปาท้ังส้ินใหสวางไสวแลว     จึงพากันเขาไปเฝาพระองค    ครั้น 
เขาไปเฝาแลว   ไดถวายบังคมพระองคแลว    ไดยืนอยูในทิศทั้ง  ๔  เปรียบดวย 
กองไฟอันใหญยิ่ง.  พระศาสดาตรัสวา   กัสสป   ทานเหลาน้ันคือทาวมหาราช 
ทั้ง  ๔  เขามาหาเราก็เพ่ือฟงธรรม.  ลาํดับนั้นแล   อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความ 
คิดวา   พระมหาสมณะทรงมีฤทธ์ิมาก   มีอานุภาพมาก    ซึ่งทาวมหาราชทั้ง 
๔  เขาเฝาเพ่ือฟงธรรม    ถึงอยางไร    ก็ยังไมไดเปนพระอรหันตเหมือนเรา. 
ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาเสวยภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลวประทับ 
อยูในราวปานั้นนั่นแล. 
                                จบปาฏิหาริยครั้งที่สอง 
           ลําดับนั้นแล  ทาวสักกะเทวานมินทะ   เมื่อปฐมยามแหงราตรีลวงพน 
ผานไป    มีรศัมีงดงามย่ิงนัก      ยังราวปาท้ังส้ินใหสวางไสวเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา     ครั้นเขาไปเฝาแลว     ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ประทับยืน  ณ  ที่สมควรดานหน่ึงเปรียบเหมือนกองไฟใหญ    มีรัศมีมากกวา  
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และประณีตกวารัศมีสีแสงที่มีมากอน.  ลําดับนั้นแล  อุรุเวลกัสสปชฎิล    เม่ือ 
ราตรีนั้นลวงผานไป   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นเขาไปเฝาแลวได 
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระมหาสมณะ  บัดนี้ถึงเวลาแลว  ภัตร 
สําเร็จเรียบรอยแลว   ขาแตพระมหาสมณะ  ใครกันหนอแล   เมื่อปฐมยามแหง  
ราตรีผานไป    มีรัศมีงดงามยิ่งนัก     ยงัราวปาท้ังส้ินไหสวางไสว    เขาไปเฝา 
พระองค  ครั้นเขาไปเฝาแลวไดถวายบังคมพระองค  ยืนอยู  ณ  ที่สมควรขาง 
หน่ึง  เปรียบเหมือนกองไฟใหญยิ่งมีรัศมีมากกวา  และประณีตกวารัศมีสีแสง 
ที่มีมากอน.  พระศาสดาตรัสวา  กัสสป   ผูนั้นคือทาวสักกะเทวานมินทะ   เขา  
มาหาเราก็เพ่ือฟงธรรม.    ลําดับนั้นแล    อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมคีวามคิดวา 
พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก      มีอานุภาพมาก      ซึง่แมทาวสักกะเทวานมินทะ 
ก็ยังเขามาเฝาเพ่ือฟงธรรม    ถึงอยางไรก็ยังไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจา      ไดเสวยภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลว 
ประทับอยูที่ราวปาน้ันนั่นแล. 
                                 จบปาฏิหาริยครั้งที่สาม 
           ลําดับนั้นแล  ทาวสหัมบดีพรหม   เมื่อปฐมยามแหงราตรีผานพนไป 
ทรงมีรัศมีงดงามยิ่งนัก    ยังราวปาท้ังสิ้นใหสวางไสวแลว     เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา  ครั้น เขาไปเฝาแลว  ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ยืนอยู ณ 
ที่สมควรขางหนึ่ง  เปรียบเหมือนกองไฟอันใหญยิ่ง  มีรัศมีมากกวา และประณีต  
กวาแสงสีที่มีมากอน.     ลําดับนั้นแล   อุรุเวลกัสสปชฎิลเมื่อราตรีนั้นผานพน 
ไป    จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นเขาไปเฝาแลว     ไดกราบทูลกะ  
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พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระมหาสมณะ   บัดนี้ถึงเวลาแลว     ภัตรสําเร็จ 
เรียบรอยแลว     ขาแตพระมหาสมณะ    ใครหนอแล    เมื่อปฐมยามแหงราตรี 
ผานไปแลว    ทรงมีพระรศัมีงดงามย่ิงนัก    ยังราวปาท้ังส้ินใหสวางไสว  เขา 
ไปเฝาพระองค  ครั้นเขาไปเฝาแลว  ถวายบังคมพระองคแลวไดยืน ณ ที่สมควร 
ขางหน่ึง    เปรียบเหมือนกองไฟอันใหญยิ่ง     มรีัศมีมากกวาและประณีตกวา 
แสงสีที่มีมากอน  พระศาสดาตรัสวา  กัสสป  ผูนั้นคือทาวสหัมบดีพรหม  เขา 
มาหาเรา    เพ่ือฟงธรรม.    ลําดับนั้นแล     อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา 
พระมหาสมณะ    ทรงมีฤทธิ์มาก   มอีานุภาพมาก    ซึ่งแมทาวสหัมบดีพรหม  
ยังเขาไปเฝาเพ่ือฟงธรรมเลย   ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันต    เหมือนเรา 
แนนอน.  ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา    เสวยภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิล 
แลว   ประทบัอยูที่ราวปานั้นนั่นแล. 
                                    จบปาฏิหาริยครั้งท่ีสี่  
            กโ็ดยสมัยนั้นแล   มหายัญ   ไดต้ังข้ึนเฉพาะแลวเพ่ืออุรุเวลกัสสปชฎิล 
และชาวแควนอังคะและมคธะท้ังส้ิน   ต้ังใจถือเอาขาทนียะโภชนียะเปนอันมาก 
มุงหนาไป.  ลําดับนั้นแล  อุรุเวลกัสสปชฎิล   ไดมีความคิดวา   บัดนี้มหายัญ 
ต้ังข้ึนแลวเพ่ือเรา     ชาวแควนอังคะและมคธะทั้งส้ิน      จักถอืเอาขาทนียะ 
โภชนียะเปนอันมากมุงหนาไป  ถาวา  พระมหาสมณะ  จักกระทําอิทธิปาฏิหาริย 
ในหมูมหาชน   ลาภและสักการะจักเจริญยิ่งแกพระมหาสมณะ  ลาภและสักการะ 
ของเราจักเส่ือมไป  โอ  ทําไฉน  พระมหาสมณะจะไมพึงมาในวันพรุงน้ี.  ลําดับ 
นั้นแล  พระมีผูพระภาคเจา   ไดทรงทราบถึงความปริวิตกทางใจ   ของอุรุเวล-  
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กัสสปชฎิลดวยใจแลว    เสด็จไปยังอุตตรกุรุ    ทรงนําเอาบิณฑบาตมาจากที่ 
นั้นแลว    เสวยใกลสระอโนดาตแลว    ไดทรงกระทําการพักผอนเวลากลางวัน 
ในที่นั้นนั่นแหสะ.    ลําดับนั้นแล    อุรุเวลกัสสปชฎิลครั้นราตรีนั้นลวงผาน 
ไปแลว   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นเขาไปเฝาแลว   จึงไดกราบทูล 
กะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระมหาสมณะ   บัดนี้ถึงเวลาแลว   ภัตรเสร็จ 
เรียบรอยแลว   ขาแตพระมหาสมณะ   เพราะเหตุไรหนอ   เมือ่วานน้ีพระองค 
จึงไมเสด็จมา  อนึ่งพวกเรานึกถึงพระองค  เพราะเหตุไรหนอ  พระมหาสมณะ  
จึงไมเสด็จมา  พวกเราไดแบงขาทนียะและโภชนียะวางไวสําหรับพระองคแลว. 
พระศาสดาตรัสวา กัสสป เธอไดมีความคิดอยางนี้มิใชหรือวา บัดนี้แล มหายัญ 
เกิดข้ึนเฉพาะเพื่อเรา   และชาวแควนอังคะและมคธะท้ังส้ิน  จักถือเอาขาทนียะ 
โภชนียะเปนอันมากมุงหนาไป     ถาวาพระมหาสมณะจักกระทําอิทธิปาฏิหาริย 
ในหมูมหาชนไซร   ลาภและสักการะของพระมหาสมณะก็จักเจริญยิ่งข้ึน  สวน 
ลาภและสักการะของเราก็จักเส่ือมส้ินไป  โอ  ทําไฉน  พระมหาสมณะ  จะไม 
พึงมาในวันพรุงน้ี   ดังน้ัน    ดูกอนกสัสป    เรานัน้แล   ไดทราบความปริวิตก 
ทางใจของทานดวยใจ    จึงไปยังอุตตรกุร ุ   นําเอาบิณฑบาตมาจากท่ีนั้นแลว 
ฉันใกลสระอโนดาต  ไดทําการพักผอนกลางวันในที่นั้นนั่นเอง.  ลําดับนั้นแล 
อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา   พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก   มีอานภุาพ 
มาก   จึงจักทราบชัดถึงจิตใจไดดวยใจ    ชื่อเห็นปานน้ี    ถึงอยางไรก็ไมเปน 
พระอรหันตเหมือนเราแน.    ลําดับนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาไดเสวยภัตร 
ของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลว   ประทับอยู  ณ  ราวปาน้ันนั่นแล. 
                                  จบปาฏิหาริยครั้งท่ีหา  
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             ก็โดยสมัยนั้นแล     ผาบังสุกุลเกิดข้ึนแลว     แกพระผูมีพระภาคเจา. 
ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา   ไดทรงมีพระดําริวาเราจะพึงชักผาบังสุกุล 
ในที่ไหนหนอแล.   ลําดับนั้นแล    ทาวสักกะเทวานมินทะ    ไดทรงทราบถึง 
ความปริวิตกแหงพระทัยของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว         จึงใชมือขุด  
สระโบกขรณีเสร็จแลว   ก็กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจา     จงซักผาบังสุกุลในที่สระโบกขรณีนี้เถิด. 
ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา   ไดทรงมีพระดําริวา   เราพึงขยําผาบังสุกุล   
ณ ที่ไหนหนอแล.  ลําดับนั้นแล  ทาวสักกะเทวานมินทะ  ไดทรงทราบความ 
ปริวิตกแหงใจของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว     จึงทรงยกแผนศิลาใหญ 
มาวางไวแลวกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาจง 
ขยําผาบังสุกุล ณ  ที่แผนศิลานี้เถิด.  ลาํดับนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา    ได 
ทรงมีพระดําริวา  เราจะพึงหอยตากผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล.  ลําดับนั้นแล 
เทพยดาผูสิงสถิตอยู ณ ทีน่ี้ไมรกฟา      ไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของ 
พระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว  จึงนอมเอากิ่งไมลงมาแลว  กราบทูลวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจา   จงตากผาบังสุกุลไวที่กิ่งไมนี้.   ครั้ง 
นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา   ไดทรงมีพระดําริวา  เราพึงเปลี่ยนผาบังสุกุลใน 
ที่ไหนหนอแล.  ลําดับนัน้แล    ทาวสักกะเทวานมินทะ    ไดทรงทราบความ 
ปริวิตกแหงใจของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจแลว     จึงไดยกเอาแผนศิลาใหญ 
มาวางไวแลวกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาทรง 
เปลี่ยนผาบังสุกุล  ณ  ที่นีเ้ถิด.    ลําดับนั้นแล   อุรุเวลกัสสปชฎิลพอเม่ือราตรี 
นั้นผานพนไปแลว  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นเขาไปเฝาแลว   จึง  
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ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระมหาสมณะ  บัดนี้ถึงกาลเวลา 
แลว  ภัตรเสร็จเรียบรอยแลว  ขาแตพระมหาสมณะ  เพราะเหตุไรในกาล 
กอนโบกขรณีนี้ไมมีในที่นี้   เย็นนี้จึงมีสระโบกขรณีในที่นี้ได   กอนศิลา 
นี้ในกาลกอนไมมีวางไว     ใครยกเอากอนศิลานี้มาวางไว    กิ่งแหงตนรกฟา 
นี้ในกาลก็มไิดนอมลง      เย็นนี้ก็มีกิ่งไมนอมลงแลว.     พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนกัสสป  ผาบังสุกุลไดเกิดข้ึนแกเราในที่นี้    ดกูอนกัสสป    เราไดมีความ  
ดํารินี้วา  เราจะพึงซักผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล  กัสสป  ลําดับนั้นแล  ทาว 
สักกะเทวานมินทะ    ไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจ    จึงใช 
ฝามือขุดสระโบกขรณีแลว     ไดกลาวกะเราวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาจงซักผาบังสุกุลในที่นี้เถิด.   ดกูอนกัสัสป  เย็นนี้    เท1า 
ซึ่งมิใชมนุษยใชฝามือขุดเปนสระโบกขรณี  ดูกอนกัสสป  เราไดมีความ 
ดําริวา  เราจะพึงขยําผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล   ดูกอนกัสสป   ลําดับนั้นแล 
ทาวสักกะเทวานมินทะ  ไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจ   จึงได 
เอาแผนศิลาใหญมาวางไว    กราบทูล  วาขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมี 
พระภาคเจา   จงขยําผาบังสุกุล ณ ที่แผนศิลานี้เถิด   ดูกอนกัสสป  เย็นวานนี้ 
เทวดามิใชมนุษยจึงไดวางแผนศิลาไวแลว   ดูกอนกัสสป   เราไดมีความดําริวา 
เราจะพึงตากผาบังสุกุลในที่ไหนหนอแล  ดูกอนกัสสป  ลําดับนั้นแล  เทพยดา 
ผูสิงสถิตอยู ณ  ตนรกฟา    ไดทราบถงึความปริวิตกแหงใจของเราดวยใจแลว 
จึงนอมเอากิ่งไมลงมาแลว   กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาจงหอยตาก  ณ  ที่กิ่งไมนี้เถิด    ก็ตนรกฟาน้ันสูงแคมือเอ้ือมถึง.  ด ู
กอนกัสสป    เราไดมีความดําริวาเราจะพึงเปลี่ยนผาบังสุกุล  ณ  ที่ไหนหนอแล.  
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ดูกอนกัสสป    ลําดับนั้นแล   ทาวสักกะเทวานมินทะไดทราบถึงความปริวิตก 
แหงใจของเราดวยใจ     ยกเอาแผนศิลาใหญมาวางไวแลวกราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจา    ทรงเปลี่ยนผาบังสุกุล  ณ  ที่นีเ่ถิด 
ดูกอนกัสสป   แผนศิลานี้เทวดามิใชมนุษยยกมาวางไว   ลําดับนั้นแล   ทาน 
อุรุเวลกัสสปไดมีความคิดวา    พระมหาสมณะนี้มีฤทธิ์มาก    มอีานุภาพมาก 
ซึ่งแมทาวสักกะเทวานมินทะก็ยังมาทําการชวยเหลือถึงท่ี   ถงึอยางไรก็ไมเปน 
พระอรหันตเหมือนเราแน.   ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาไดเสวยภัตรของ 
อุรุเวลกัสสปชฎิลแลวประทับอยู  ณ  ราวปาน้ันนั่นแล.  
           ลําดับนั้นแล  อุรุเวลกัสสปชฎิล  พอเมื่อราตรีนั้นผานพนไปแลว  จึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นพอเขาไปเฝาแลว    จึงกราบทูลภัตกาลแด 
พระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระมหาสมณเจา    บัดนีถ้ึงภัตกาลแลว    ภัตร 
เสร็จเรียบรอยแลว.    พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนกสัสป   เธอไปกอนเถอะแลว 
เราจะตามไป   ดังน้ีแลว    เสด็จสงทานอุรุเวลกัสสปชฎิล.   ชมพูทวีป   ยอม 
ปรากฏมีตนหวา     จึงทรงถือเอาผลจากตนหวาน้ันแลว     รีบเสด็จมาประทับ 
นั่ง  ณ  ทีโ่รงไฟกอนกวา.    อุรุเวลกัสสปชฎิลพอไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่ง  ณ  ที่โรงไฟจึงกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระสมณะ 
พระองคเสด็จมาโดยหนทางไหน    พระเจาขา    ขาพระองคหลีกไปกอนกวา 
พระองค   แตทําไม  พระองคจึงมาถึงกอนกวาขาพระองค   แลวยังประทับนั่ง 
ณ ที่โรงไฟ  (อยางสําราญเสียอีก).  พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนกัสสป   เราสง 
เธอ  ณ  ที่นัน่แลว   ชมพูทวีปเกิดมีตนหวาใหญ   เราจึงเก็บผลหวาจากตนหวา 
นั้นแลว  มาน่ัง  ณ  โรงไฟกอนกวา ดูกอนกัสสป  ผลหวาน้ีแล  สมบูรณดวยสี  
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สมบูรณดวยกลิ่น     สมบรูณดวยรสชาติ    ถาเธอประสงค    กจ็งบริโภคเถิด. 
อุรุเวลกัสสปกราบทูลวา     ขาแตพระมหาสมณะ    พอแลว    พระองคเทานั้น 
สมควรแกผลไมนั้น     พระองคเทาน้ัน     จงบริโภคผลไมนั้นเถิด.  ลําดับนั้นแล 
อุรุเวสกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา      พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก     มีอานุภาพ 
มากแล  ทรงสงเราใหไปกอนกวาแลว   ชมพูทวีปก็ปรากฏมีตนหวาข้ึน    เก็บ 
ผลไมจากตนหวาน้ัน     มาถึงประทับนั่ง  ณ   โรงไฟกอนกวาเรา    ถึงอยางไรก็ 
คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.  ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาเสวย 
ภัตรของอุรุเวลกัสสปชฎิลแลว  ประทับอยู  ณ  ราวปาน้ันแล.  
            ลําดับนั้นแล    อุรุเวลกัสสปชฎิล    เมื่อพอวาราตรีนั้นลวงไปแลวจึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นเขาไปเฝาแลว     จึงไดกราบทูลภัตกาลให 
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา   ขาแตพระมหาสมณะ    บัดน้ีถึงภัตกาลแลว 
ภัตรเสร็จเรียบรอยแลว.    พระศาสดาตรัสวา    ดกูอนกัสสป    เธอจงไปกอน 
เราจะตามไปแลวทรงสงอุรุเวลกัสสปชฏิลไป      ชมพูทวีปปรากฏมีตนหวาข้ึน 
ตนมะมวงมีไมไกลตนหวาน้ันนัก ฯลฯ      ตนมะขามปอมมีไมไกลตนหวาน้ัน 
นัก ฯลฯ  ตนสมอไทยมีไมไกลตนหวาน้ันนัก ฯลฯ จึงไปยังดาวดึงส   ถือเอา 
ดอกปาริฉัตตกะมาประทับนั่ง  ณ  โรงไฟกอนกวา.    อุรุเวลกัสสปชฎิล  ไดเห็น 
แลวแลซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่ง  ณ  โรงไฟ    ครั้นไดเห็นแลวจึงได 
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระมหาสมณะ  พระองคเสด็จมาโดย 
หนทางไหน   ขาพระองคหลีกไปกอนกวาพระองค  พระองคนั้นกลับมาประทับ 
นั่ง   ณ   โรงไฟกอนกวาขาพระองค.  พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนกัสสป  เราสง 
เธอในท่ีนั้นแลว   ก็ไปยังดาวดึงส   ถอืเอาดอกปาริฉัตตกะ  มานั่ง  ณ   โรงไฟ  
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กอนกวา  ดูกอนกัสสป  ดอกปาริฉัตตกะน้ีแล   สมบูรณดวยสี  สมบูรณดวย 
กลิ่น   ถาเธอประสงค    กจ็งถือเอาเถิด.    อุรุเวลกัสสป    กราบทูลวา   ขาแต 
พระมหาสมณะ  พอแลว   พระองคเทาน้ัน    สมควรแกดอกไมนั้น     พระองค 
เทาน้ัน     จงถือเอาดอกไมนั้นเถิด.   ลาํดับนั้นแล   อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความ 
คิดวา    พระมหาสมณะมีฤทธิ์มาก  มอีานุภาพมากมายนักแล    ทรงสงเราไป 
ลวงหนากอนแลว  พระองคเสด็จไปยังดาวดึงส   เลือกเก็บดอกปาริฉัตตกะแลว 
มาประทับนั่ง  ณ   โรงไฟกอนกวาเราอีก    ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันต 
เหมือนเราแน.  
            กโ็ดยสมัยนั้นแล  พวกชฎิลเหลาน้ัน    มีความประสงคเพ่ือจะทําการ 
บูชาไฟ  แตไมอาจเพ่ือจะฝาฟนได.   ลาํดับนั้นแล    พวกชฎิลเหลาน้ันจึงไดมี 
ความคิดวา  ตองเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะเปนแน   อยางมิตองสงสัย 
พวกเราจึงไมอาจจะฝาฟนได.   ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา   จึงไดตรัส 
กะอุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา  ดูกอนกัสสป   พวกของเธอจงฝาฟนเถิด.  อุรุเวล- 
กัสสปกราบทูลวา   ขาแตพระมหาสมณะ  พวกชฎิลจะฝาฟน.  พวกชฎลิไดฝาฟน 
๕๐๐ ทอนครั้งเดียวเทาน้ัน .   ลําดับนัน้แล   อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความคิดวา 
พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก      ทรงมีอานุภาพมากนักแล     ทรงบันดาลให 
พวกเราฝาฟนทั้งหลายได    ถึงอยางไรก็คงจะไมเปนพระอรหันต   เหมือนเรา 
แน. 
            กโ็ดยสมัยนั้นแล   พวกชฎลิเหลาน้ัน     มีความประสงคจะบูชาไฟแต 
ไมอาจเพ่ือจะกอไฟได.  ลําดับนั้นแล    พวกชฎิลเหลาน้ัน  ไดมีความคิดวา  คง 
จะเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะแนนอน  อยางมิตองสงสัย     พวกเราจึง  
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ไมอาจเพ่ือจะกอไฟได.    ลําดับนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา     จึงไดตรัสกะ 
อุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา     ดูกอนกัสสป  ไฟจงลุกโพลงข้ึนเถิด.   อุรุเวลกัสสป 
กราบทูลวา  ขาแตพระมหาสมณะ  ขอไฟจงลุกโพลงข้ึนเถิด.  พวกชฎิลไดให 
กองไฟ ๕๐๐ กองลุกโพลงข้ึนแลวคราวเดียวเทาน้ัน .    ลําดับนั้นแล   อุรุเวล- 
กัสสปชฎิลไดมีความคิดน้ีวา  พระมหาสมณะ    ทรงมีฤทธิ์มาก    ทรงมีอานุ- 
ภาพมากนักแล   ทรงสามารถบันดาลแมกระทั่งไฟใหลุกโพลงข้ึนได   ถึงอยาง 
ไรก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.  
           ก็โดยสมัยนั้นแล  พวกชฎิลเหลาน้ันบูชาไฟแลว    แตไมสามารถเพ่ือ 
จะทําการดับไฟได.    ลําดับนั้นแล   พวกชฎิลเหลาน้ันไดมีความคิดนี้วา   คง 
เปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะอยางมิตองสงสัย      พวกเราจึงไมสามารถ 
เพ่ือจะทําการดับไฟได.    ลําดับนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา    จึงไดตรัสกะ 
อุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา  ดูกอนกัสสป   พวกชฎิลจงดับไฟเถิด.   อุรุเวลกัสสป 
กราบทูลวา   ขาแตพระมหาสมณะ  พวกชฎิลจงดับไฟเถิด. พวกชฎิลพากันดับ 
ไฟ ๕๐๐ กองคราวเดียวเทาน้ัน.   ลําดับนั้นแล    อุรุเวลกัสสปชฎิลไดมีความ 
คิดนี้วา  พระมหาสมณะทรงมีฤทธ์ิมาก  ทรงมีอานุภาพมากนักแล  ซึ่งบันดาล 
ใหเราดับไฟได.  ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน. 
          กโ็ดยสมัยนั้นแล   ในราตรีที่เย็นหนาว    ในสมัยที่มีหิมะตกในวันที่ 
หนาวท่ีสุด  ๘  วันในฤดูหิมะตก  พวกชฎิลเหลาน้ัน    ตางก็พากันอาบนํ้าโผลข้ึน 
บาง  ดําลงบางในแมน้ําเนรัญชรา    กระทําการโผลข้ึนและดําลงบาง.   ลําดับ 
นั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา      จึงไดทรงเนรมิตเชิงกรานกอไฟข้ึนประมาณ  
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๕๐๐ ที่ซึ่งพวกชฎิลเหลาน้ันตางก็พากันผิงไฟ.     ลําดับนั้นแล     พวกชฎลิ 
เหลาน้ันจึงคิดวา  คงจะเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะเปนแนมิตองสงสัย 
จึงเกิดมีการเนรมิตเชิงกรานกอไฟข้ึน.   ลําดับนั้นแล   อุรุเวลกัสสปชฎิล   ได 
มีความคิดข้ึนวา  พระมหาสมณะ  มีฤทธิ์มาก  มอีานุภาพมากนักแล  ทรงเนรมิต  
เชิงกรานกอไฟข้ึนมาก  ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.   
           ก็โดยสมัยนั้นแล   มหาเมฆกอนใหญตกลงมา    มิใชตามฤดูกาล  ได 
มีน้ําทวมมาก  พระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยูในประเทศถิ่นที่ใด    ประเทศ 
ถิ่นที่นั้น    กไ็มมีน้ําทวม.  ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริ 
วา  ไฉนหนอเราจะพึงยังน้ําน้ันใหเปนขอบสูงในรูปในทิศโดยรอบได.  ลาํดับ 
นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา    จึงทรงยังนํ้าน้ันใหเปนขอบสูงข้ึนไปในทิศโดย 
รอบ  เสด็จจงกรมตรงกลางที่มีพ้ืนเปนธุลีฟุงข้ึน.   ลําดับนั้นแล   อุรุเวลกัสสป 
ชฎิลคิดวา  พระมหาสมณะ    อยาไดถูกนํ้าทวมทับพัดพาไปเลย    จึงไดไปยัง 
ถิ่นที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูพรอมกับพวกชฎิลมากมาย    โดยมีเรือเปน 
พาหนะ.  อุรเุวลกัสสปชฎิลไดเห็นแลวแล  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา    พระองค 
ผูทรงเนรมิตน้ําน้ันใหเปนขอบสูงข้ึนโดยรอบ  ทรงจงกรมตรงกลางที่มีพ้ืนเปน 
ฝุนฟุงข้ึน.   ครั้นไดเห็นแลว    จึงไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระมหาสมณะ  นี่พระองคหรือ.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนกัสสป 
นี้เราเอง   แลวเสด็จเหาะข้ึนสูเวหาส    ไดเสด็จข้ึนไปพรอมกับเรือ    ลําดับ 
นั้นแล  อุรุเวลกัสสปชฎิล    ไดมีความคิดวา    พระมหาสมณะทรงมีฤทธิ์มาก 
ทรงมีอานุภาพมากนักแล   ซึ่งแมกระทั่งนํ้าก็ยังไมพัดพาไปได   ถึงอยางไร 
ก็คงไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน.  
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           ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา    ไดทรงมีพระดําริวา    เปนเวลา 
นานหนอ  จึงจักมีโมฆบุรุษเชนนี้    โดยท่ีคิดวาพระมหาสมณะ.    ทรงมีฤทธ์ิ 
มาก   ทรงมีอานุภาพมากนักแล     ถึงอยางไรก็คงไมเปนพระอรหันต     เชน 
กับเราแนดังน้ี    ถากระไร  เราพึงทําชฎิลนี้ใหเกิดความสังเวช.  ลําดับนั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจา     ไดตรัสกะอุรุเวลกัสสปชฎิลนั้นวา   ดกูอนกัสสป   เธอ 
ยังไมไดเปนพระอรหันต      ทั้งยังไมไดเขาถึงแมอรหัตมรรคดวย      เธอจัก 
เปนพระอรหันต  หรือวา  จักเขาถึงอรหัตมรรค  ดวยปฏิปทาใด  ปฏิปทาแม 
นั้นของเธอยังไมมีเลย.      ลําดับนั้นแล     อุรุเวลกัสสปชฎิล     ไดซบศีรษะ  
ลงที่พระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาแลว          ไดกราบทูลกับพระผู  
มีพระภาคเจาพระองคนั้นวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคพึงไดการ 
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.    พระศาสดาตรัสวา 
ดูกอนกัสสป   เธอแล   เปนนายกผูคอยแนะนํา   เปนผูเลิศเปนประมุข   เปน 
ประธานของพวกชฎิล ๕๐๐ คน  เธอจงบอกลาพวกชฎิลเหลาน้ันเสียกอน  พวก 
ชฎิลเหลาน้ันจักไดทําตามท่ีเธอสําคัญเขาใจได.   ลําดับนั้นแล  อุรุเวลกัสสปชฎิล 
จึงเขาไปหาพวกชฎิลเหลาน้ัน    ครัน้เขาไปหาแลวจึงไดกลาวกะชฎิลเหลาน้ันวา 
ชาวเราเอย    เราตองการจะประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะ     ขอพวก 
ทานจงทําตามท่ีทานผูเจริญเขาใจเถิด.   พวกชฎลิกลาววา  ชาวเราเอย   ต้ังแต 
กาลนานมาแลว   พวกเราไดมีความเลื่อมใสเปนอยางยิ่งในพระมหาสมณะ   ถา 
ทานผูเจริญจักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะไซร  แมพวกเราท้ังหมด 
ก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระมหาสมณะนั้นดวยเหมือนกัน.    ลําดับนัน้แล 
ชฎิลเหลาน้ันจึงปลอยใหสิ่งท่ีเจือปนดวยเสนผม ชฎา สาแหรก   เครื่องบูชาไฟ  
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ลอยไปในน้ําแลว     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นเขาไปเฝาแลวจึงซบ 
ศีรษะลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคเจา   แลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบท 
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  พวกเธอ  จงเปน 
ภิกษุมาเถิด     แลวตรัสตอไปอีกวา    ธรรมอันเรากลาวไวดีแลว    พวกเธอจง 
ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด.      พระวาจานั้นแลได 
เปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลาน้ัน.  
           นทีกสัสปชฎิล    ไดเห็นแลวซ่ึงมวยผม  ชฎา  สาแหรก   เครื่องบูชา 
ไฟ   ลอยน้ํามา   ครั้นเขาไดเห็นแลว    จึงมีความคิดวา    คงจะมีอันตรายแก 
พระพี่ชายของเราแน  จึงสงชฎิลไปสืบวา  ทานจงไปใหรูเรื่องพ่ีชายของเราให 
ไดดังน้ี     และตนเองพรอมกับชฎิล ๓๐๐ คน     ไดไปหาทานอุรุเวลกัสสป 
ครั้นเขาไปหาแลว   จึงกลาวกะทานอุรุเวลกัสสปนั้นวา  พ่ีกัสสป    การบวชน้ี 
เปนสิ่งประเสริฐดีหรือ.    ทานอุรุเวลกัสสปตอบวา  ใช  การบวชแบบน้ี   เปน 
สิ่งประเสริฐแน.   ลําดับนั้นแลพวกชฎิลเหลาน้ันจึงไดเอามวยผม  ชฎา สาแหรก 
เครื่องบูชาไฟ   ลอยน้ําไปแลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นเขาไปเฝา 
แลว      จึงซบศีรษะลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงได 
กราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองค 
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาบาง.  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด   แลวตรัสอีกวาธรรมอันเรากลาว 
ไวดีแลว     พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด. 
พระวาจานั้นแลไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลาน้ัน .  
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            คยากัสสปชฎิล   ไดเห็นแลวซ่ึงมวยผม   ชฎา  สาแหรก    เครื่องบูชา 
ไฟ  อันลอยนํ้ามา  ครั้นเขาไดเห็นแลว   จึงไดมีความคิดวา   อันตรายจะมีแก 
พ่ีชายทั้งสองของเราแนนอน    แลวไดสงชฎิลไปสืบใหรูวา     พวกทานจงไป 
จงรูเรื่องราวแหงพ่ีชายของเราดังน้ี    และตนเองพรอมดวยพวกชฎิล ๒๐๐คน 
จึงพากันเขาไปหาทานอุรุเวลกัสสป    ครั้นเขาไปหาแลว     จึงไดกลาวกะทาน 
อุรุเวลกัสสปนั้นวา    ขาแตพ่ีกัสสป    การทําอยางนี้ประเสริฐแลวหรือ.  ทาน 
อุรุเวลกัสสป   ตอบวา   ใชแลว    การทําอยางนี้เปนสิ่งประเสริฐแน.    ลําดับ 
นั้นแล  พวกชฎิลเหลาน้ัน  จึงไดพากันลอยมวยผม   ชฎา  สาแหรก   เครื่อง    
บูชาไฟ  ในน้ําแลว   พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครัน้เขาไปเฝาแลว 
จึงไดซบศีรษะลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ไดกราบ 
ทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     พวกขาพระองค 
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา    พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด    แลวตรัสอีกวา    ธรรมอันเรา 
กลาวไวดีแลว   พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ 
เถิด.  พระวาจานั้นแลไดเปนอุปสมบทของทานผูมีอายุเหลานั้น . 
                                ดวยการอธิษฐานของพระผูมพีระภาคเจา 
                   ปาฏิหาริย  ๓,๕๐๐  วิธี  จึงมีโดยนัยน้ีคือ  พวกชฎิล 
                   ฝาฟน  ๕๐๐ ทอนไมออก  พอฝาฟนออกแลว  ก ็
                   กอไฟไมติด  พอกอไฟติดแลว  จะดับไฟก็ดับ 
                   ไมได  ครั้นพอดับไฟไดแลว  ก็ทรงนิรมิต 
                   เชิงกราน  ๕๐๐  ที่ให.   
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                       ลําดับน้ันแล     พระผูมพีระภาคเจาประ 
            ทับอยูในอุรุเวลาตามความพอพระทัย   ทรงพรอม 
            กบัภกิษุสงฆจํานวนมาก      รวมกับปุราณชฎิล  
            ทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน  เสร็จหลีกจาริกไปยังคยาสีสะ 
            ประเทศ   ไดทราบวา   ในครั้งน้ัน    พระผูมีพระ 
            ภาคเจา   ประทบัอยู  ณ  คยาสีสะประเทศ   ได 
            แมน้าํคยาพรอมกับภิกษุจํานวน  ๑,๐๐๐  
                      ในกาลน้ันแล   พระผูมพีระภาคเจา   ได 
            ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา    ภกิษุทั้งหลาย    สิ่ง 
            ทั้งปวงเปนของรอน  ภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา 
            ชื่อวาสิ่งท้ังปวงเปนของรอน  ภิกษุทั้งหลาย  จักษ ุ
            เปนของรอน  รปูท้ังหลายก็เปนของรอน วิญญาณ 
            อาศัยจักษุก็เปนของรอน. 
                      จักษุสัมผัสก็เปนของรอน     ความเสวย 
            อารมณนี้เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย   แม 
            อันใด  เปนสุขกดี็  ทุกขก็ดี  ไมใชทุกขไมใชสุข 
            ก็ดี   แมอันนั้นก็เปนของรอน    รอนเพราะอะไร 
            รอนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ  ไฟคือโมหะ 
            รอนเพราะความเกิด   เพราะความแก  และเพราะ 
            ความตาย  เพราะความเศราโศก   เพราะความคร่ํา-   
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            ครวญเพราะความทุกข  เพราะความโทมนัส 
           เพราะความคับแคนใจ  เราจึงกลาววาเปนของ 
           รอน. 
                    โสตเปนของรอน  เสียงท้ังหลายก็เปน 
           ของรอน ฯลฯ  ฆานะเปนของรอน  กลิ่นทั้งหลาย 
           ก็เปนของรอน  ฯลฯ  ลิ้นเปนของรอน  รสก็เปน 
           ของรอน ฯลฯ  กายเปนของรอน  โผฏฐัพพะก็ 
           เปนของรอน  ฯลฯ  ใจเปนของรอน  ธรรมทั้งหลาย  
           ก็เปนของรอน 
                    มโนวิญญาณก็เปนของรอน  มโนสมัผัส 
           ก็เปนของรอน  ความเสวยอารมณนี้เกิดขึ้น 
           เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยแมอันใดเปนสุขก็ดี 
           เปนทุกขก็ดี  ไมใชทุกขไมสุขกดี็  แมอันนั้น 
           ก็เปนของรอน  รอนเพราะอะไร   รอนเพราะไฟ 
           คือราคะ  เพราะไฟคือโทสะ  เพราะไฟคือโมหะ 
           รอนเพราะความเกิด  เพราะความแก  และ 
           ความตาย  เพราะความเศราโศก  เพราะความ 
           คร่ําครวญ  เพราะความทุกข  เพราะความโทมนัส 
           เพราะความคับแคนใจ  เราจึงกลาววาเปนของ 
           รอนแล.   
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                                 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดเห็น 
                ไดฟงแลวอยางน้ี    ยอมเบื่อหนายในจักษุ   ยอม 
                เบือ่หนายในรปู     ยอมเบือ่หนายในวญิญาณท่ี 
                อาศัยจักษุ    ยอมเบื่อหนายในสัมผัสอาศัยจักษ ุ
                ความเสวยอารมณนี้   เกิดขึน้เพราะจักษุสัมผัสแม 
                อนัใด  เปนสุขก็ดี  เปนทุกขก็ดี  ไมใชทกุข  ไมใช 
                สขุก็ดี   ยอมเบื่อหนายในความเสวยอารารมณ   นัน้  
                ยอมเบื่อหนายในโสต  ยอมเบื่อหนายในเสียง  ฯลฯ  
                ยอมเบื่อหนายในฆานะ  ยอมเบื่อหนายในกล่ิน  ฯลฯ 
                ยอมเบื่อหนายในชิวหา    ยอมเบื่อหนายในรส 
                ทั้งหลาย   ฯลฯ      ยอมเบื่อหนายแมในกาย      ยอม  
                เบือ่หนายแมในโผฏฐัพพะ ฯลฯ    ยอมเบื่อหนาย 
                แมในใจ   ยอมเบื่อหนายแมในธรรมทัง้หลาย  ยอม 
                เบือ่หนายแมในมโนวิญญาณ    ยอมเบื่อหนายแม 
                ในมโนสัมผัส    ความเสวยอารมณนี้เกิดขึ้นเพราะ 
                มโนสัมผัสเปนปจจัยแมอันใด  เปนสุขกดี็   เปน 
                ทกุขก็ดี   ไมใชทุกข  ไมใชสุขก็ดี  ยอมเบื่อหนาย 
                แมในความเสวยอารมณนัน้    เมื่อเบื่อหนาย  ยอม 
                คลายความกําหนัด       เพราะคลายความกําหนัด 
                จติยอมหลุดพน  เมื่อจิตหลุดพนแลว  ก็มีญาณรูวา  
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                    หลุดพนแลว  พระอริยสาวกนั้น  ยอมทราบชัดวา 
                   ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจอื่นที ่
                   ควรทําไดทําเสร็จแลว  กจิอื่นอีก  เพ่ือความเปน 
                   อยางน้ี   มิไดมีอีกตอไป  ดังน้ี.   
           ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจากําลังตรัสไวยากรณนี้อยู      จิตของภิกษุ 
๑,๐๐๐ รูปนัน้    ก็หลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือมั่นแล. 
           เพราะไดฟงอาทิตตปริยายเทศนาอยางนี้      พระนทีกัสสปเถระจึงได 
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เกิดความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศ 
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
ปทุมุตฺตรสฺส    ภควโต  ดงัน้ี .   บรรดาบทเหลาน้ัน  บท อคฺคผล  คือผลอัน 
สูงสุด  หรือ  ผลที่ตนเก็บเอาในครั้งแรกแหงตนมะมวงที่ตนเองไดปลูกไว.  คํา 
ที่เหลือ  มีเนื้อความพอที่จะกําหนดรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                         จบอรรถกถานทีกัสสปเถราปทาน 
 
                  คยากัสสปเถราปทานท่ี  ๓  (๕๕๓) 
 
            วาดวยบุพจริยาของพระคยากัสสปเถระ 
 
                            [๑๔๓ ]  ครั้งเมื่อขาพเจาเปนดาบส  ครอง 
                 หนังเสือเหลือง    ประกอบดวยเครื่องหาบ     หาบ  
                 เครื่องหาบไปเท่ียวหาผลไม      ไดนําเอาผลพุทรา 
                 มายังอาศรม.   
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                                     ในสมัยน้ัน      พระผูมีพระภาคพระชิน- 
                        เจา  เพียงพระองคเดียว   ทรงแผพระรัศมีตลอด 
                        กาลท้ังส้ิน  เสด็จมายังอาศรมของขาพเจา. 
                                    ขาพเจายังจิตตนเองใหเลื่อมใสแลว  ถวาย  
                        บังคมพระองค ผูมีวัตรอันงาม   ประคองอัญชลี 
                        ประนมดวยหัตถทั้งสองแลว      ถวายผลพุทราแด 
                        พระพุทธเจา.  
                                    ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้    ขาพเจาไดถวาย 
                        ผลไมไดไว  ในคราวนั้น   แตนั้น   ขาพเจาไมรูจัก  
                        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลพุทรา. 
                                    ขาพเจา   ไดเผากิเลสท้ังหลายสิ้นแลว 
                        ฯลฯ    เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                                    ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ     คําสอน 
                        ของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
                                    ปฏิสัมภิทา ๔ ฯลฯ   คําสอนของพระ- 
                        พุทธเจา   ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.   
            ทราบวา  ทานพระคยากัสสปเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบคยากัสสปเถราปทาน  
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        ๕๕๓.  อรรถกถาคยากัสสปเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๓  ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระคยากัสสปเถระ   อันมีคําเริ่มตนวา    อชินมมฺ- 
วตฺโถห   ดังน้ี.  
           แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกปัที่  ๓๑   แตกัปนี้ไป     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
สิขี   ทานไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล  บรรลุนิติภาวะแลวเพราะความท่ีตนเองมี 
อัธยาศัยที่จะออกจากทุกข  จึงละเพศฆราวาสออกบวชเปนพระดาบส  สรางอา- 
ศรมอยูในปา มีมูลผลาผลในปาเปนอาหาร.  ก็โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคเดียวไมมีผูติดตามเปนที่สอง      ไดเสด็จไปใกลอาศรมของพระดาบส 
นั้นแลว.   ดาบสน้ัน    พอไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา    ก็มีใจเลื่อมใส   เขาไป 
ใกลแลว    ถวายบังคมยืนอยู  ณ  ที่อันสมควรดานหนึ่ง    คอยดูเวลาอยูจึงนอม 
เอาผลพุทธราอันเปนที่นาจับใจเขาไปถวายแดพระศาสดา.      ดวยบุญกรรมอัน 
นั้น    เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
ไดเกิดในตระกูลพราหมณ  เจริญวัยแลว   เพราะความท่ีคนมีอัธยาศัยที่จะออก 
จากทุกข  จึงละเพศฆราวาส  บวชเปนพระดาบสอยูรวมกับพระดาบส  ๒๐๐ องค 
ณ   ใกลแมน้าํคยา.      เพราะอยูใกลแมน้ําคยา      และเพราะมีโคตรวากัสสป 
จึงไดมีสมัญญาวาคยากัสสป.    ทานไดฟงโอวาทคืออาทิตตปริยายเทศนา  โดย  
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นัยที่พระผูมีพระภาคเจาไดประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาใหพรอมกับบริษัท  ดัง 
ที่ไดกลาวไวแลวในอปทานของพระนทีกัสสป     จึงไดดํารงอยูในพระอรหัต- 
ผล 
           ครั้นทานไดบรรลุพระอรหัตแลว     เกิดมคีวามโสมนัสใจเม่ือจะประ- 
กาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
อชินจมฺมวตฺโถห   ดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อชินจมฺมวตฺโถ     
ความวา  เพราะบวชเปนดาบส   จึงนุงหมดวยหนังเสือ.   บทวา  ขาริภารธโร 
ความวา  ในเวลาเปนดาบส  ตองบรรจุหาบบริขารสําหรับดาบสหาบไป.   คือ 
เอาบริขารของดาบสบรรจุลงจนเต็มหาบ.    บทวา    โกล   อหาสิ    อสฺสม 
ความวา     เอาผลพุทราวางจนเต็มเกลื่อนอาศรมแลวก็นั่งในอาศรม.     บทวา 
อโคปยึ  ความวา   เราไดแสวงหาผลพุทราแลวเก็บรักษาไวในอาศรม.    คําท่ี 
เหลือท้ังหมด  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                  จบอรรถกถาคยากัสสปเถราปทาน 
 
                 กมิิลเถราปทานท่ี  ๔  (๕๕๔) 
 
            วาดวยบุพจริยาของพระกิมิลเถระ 
 
                           [๑๔๔]  เมื่อพระพุทธเจา     พระนามวา 
               กกสุันธะ  ปรินพิพานแลว  ขาพเจา   ไดเก็บเอา 
               ดอกเข็มมาทําเปนมณฑปบรรจุพระธาตุ  ของพระ- 
               ผูมพีระภาคเจา  ผูทรงมีวสี.   
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                            ครั้นจุติแลว ไปสูภพดาวดึงส   ไดวิมาน 
                 สงูใหญเปนพิเศษรุงโรจนลวงวิมานของเทวดา 
                 เหลาอื่น  นี้เปนผลแหงกรรมอันเปนบญุ. 
                           จะเปนกลางวัน  หรอืกลางคืนก็ดี   ขาพ- 
                 เจา  จะเดินอยู  หรือยืนอยูกดี็     ดอกเขม็จะตอง 
                 มาครอบคลุมอยูเบื้องบน   นี้เปนผลแหงกรรมอัน 
                 เปนบุญ.  
                           ในกัปน้ีนี่แหละ    ขาพเจาไดบูชาอยางย่ิง 
                 ซึง่พระพุทธเจาพระองคใด   ดวยกรรมนั้น   ขาพเจา  
                 ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธ- 
                 เจา. 
                           กิเลสท้ังหลาย   ขาพเจาไดเผาส้ินแลว 
                 ฯลฯ  ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                           ขาพเจา  ไดมาดีแลวแล  ฯลฯ คําสอน   
                 ของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา    ทานพระกิมิลเถระ    ไดกลาวคาถาเหลาน้ันไวดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จนกิมิลเถราปทาน  
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            ๕๕๔.  อรรถกถากิมิลเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๔  ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระกิมิลเถระ  มีคําเริ่มตนวา  นิพฺพุเต  กกุสนฺธมฺห ิ
ดังน้ี.  
            แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กกุสันธะ   ทานไดบังเกิด 
ในเรือนอันมีสกุล บรรลุนติิภาวะแลว  เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  ไดชวย 
กันเอาดอกเข็มมาทําเปนมณฑปอุทิศถวายพระธาตุของพระองค  ไดทําการบูชา 
แลว.   ดวยบุญกรรมอันนัน้    ทานไดบังเกิดในภพดาวดึงส    ไดทองเท่ียวไป 
ในเทวโลกและมนุษยโลกกลับไปกลบัมา   ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ไดบังเกิดใน 
สักยราชตระกูลในกบิลพัสดุนคร   เขาไดมีชื่อวา  กมิิละ.  พอเขาเจริญวัยแลว 
อยูอยางประมาทดวยโภคสมบัติ.     พระศาสดาประทับอยูนอนุปยนิคม  ทรง 
ทราบวาญาณของเขาแกกลาแลว   เพ่ือจะใหเขาเกิดความสังเวช   จึงทรงเนรมิต 
รูปหญิงท่ีงามนารื่นรมยใจ     อยูในวัยรุน    ทรงแสดงใหปรากฏขางหนาตาม 
ลําดับอีก  ปรากฏเปนไปตามความวิบัติดวยความชราและโรคภัยไขเจ็บ. ไดทรง 
กระทําอยางนั้นแลว.  กิมลิกุมารไดเห็นรูปนั้น  แลวไดเกิดความสังเวชเปนยิ่งนัก 
เมื่อจะประกาศความสังเวชของตน    ทําใหปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา    ได 
รับคําส่ังสอนแลว   ก็ไดบรรลุพระอรหัต.  
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           ทานไดบรรลุพระอรหัตแลว   เกิดความโสมนัสใจ   เมือ่จะประกาศถึง 
เรื่องราวที่ตนเองเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
นิพฺพุเต  กกุสนฺธมฺห ิ  ดังน้ี.   บทวา  พฺราหฺมณมหฺิ   วุสีมติ  ความวา   เมื่อ  
พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุวสี  ดวยวสี  ๕   อยาง  อธิบายวา  เมื่อพราหมณ 
คือพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ   เพราะประดับและเจริญยิ่งดวยหมู 
แหงคุณท้ังปวงของพราหมณ    ปรินิพพานแลว    คําท่ีเหลือท้ังหมด   มีเนื้อ 
ความงายทั้งนั้นแล. 
                              จบอรรถกถากิมิลเถราปทาน 
 
         วิชชีปุตตเถราปทานท่ี  ๕(๕๕๕)                
 
    วาดวยบุพจริยาของพระวัชชีปุตตเถระ 
 
                            [๑๔๕]  เมื่อพระผูมพีระภาคเจา  ผูม ี
พระรัศมีเปนพัน  เปนผูตรัสรูดวยพระองคเอง 
ผูอันใคร ๆ  เอาชนะไมได  ทรงออกจากนิโรธ 
แลว  จะเสด็จไปสูที่โคจร. 
                                   ขาพเจา  มีผลไมอยูในมือ  เห็นพระ- 
ศาสดาเสด็จเขามา  มีจิตเลื่อมใส  มีใจแชมชื่น 
จึงถวายผลไมหมดทั้งพวง. 
                                  ในกปัท่ี  ๙๔  แตกัปนี้  ขาพเจาไดถวาย 
ผลไมใด  ในครั้งน้ัน  ดวยกรรมนั้น  ขาพเจา 
ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 458 

                              ขาพเจาไดเผากิเลสท้ังหลายสิ้นแลว 
                     ฯลฯ  ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                             ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ  คําสอน 
                     ของพระพทุธเจา  ขาพเจาไดทําเสร็จแลว. 
                             ปฏิสัมภิทา ๔  ฯลฯ      คําสอนของพระ- 
                     พุทธเจา  ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.   
            ทราบวา  ทานพระวัชชีปุตตเถระ    ไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                               จบวัชชีปุตตเถราปทาน 
 
       ๕๕๕.  อรรถกถาวัชชีปุตตเถราปทาน 
 
            พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            อปทานของทานพระวัชชีปุตตเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สหสฺสรสี  ภควา 
ดังน้ี. 
            แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว  ในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ ในกปัที่ ๙๔  แตกัปนี้    ไดพบพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงกําลังเท่ียว 
ภิกขาจารอยู   มีใจเลื่อมใสไดถวายผลกลวย   ดวยบุญกรรมน้ัน     เขาจึงไดทอง-  
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เที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดบังเกิดเปนลิจฉวี 
ราชกุมารในเมืองเวสาลี.   เพราะทานเปนโอรสของเจาวัชชี   จึงไดรับสมัญญา 
วา    วัชชีบุตร.    ทานเปนหนุม    ในเวลาที่ศึกษาศิลปะเกี่ยวกับชางเปนตน 
เพราะสมบูรณดวยเหตุ    จึงเปนผูมีอัธยาศัยใครจะออกจากทุกขเที่ยวไป    ได 
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว      ไดมีศรัทธาบวชในสํานักของพระ- 
ศาสดา  บําเพ็ญวิปสสนากัมมัฏฐาน  ไมนานเทาไรนัก    ก็ไดอภิญญา ๖.   ก ็
ทานเปนผูไดอภิญญา  ๖  ในกาลตอมา  เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลวไมนาน 
นัก  จึงทําหมายกําหนดการเพ่ือสังคายนาพระธรรม  เมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย 
ประชุมกันในท่ีนั้น ๆ วันหน่ึง  ไดเห็นทานพระอานนทซึ่งเปนพระเสขบุคคล  
มีบริษัทใหญแวดลอมกําลังแสดงธรรมอยู.    เมื่อจะทําความอุตสาหะใหเกิดข้ึน 
เพ่ือบรรลุมรรคผลท่ีสูงข้ึนไปกวาทานพระอานนทนั้น   จึงกลาวคาถาน้ีวา:- 
                          โคตมะเอย ! ทานจงเขาไปยังโคนตนไม 
                ในปา  จงต้ังพระนิพพานไวในหทัย  จงเจริญ 
                ภาวนาและอยาประมาท  พูดซุบซิบนินทาคนอ่ืน 
                จักทําประโยชนเชนไร  ใหสําเร็จแกทานไดเลา. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา รุกขฺมูลคหน   ความวา   ปาท่ีมีโคนตนไม 
จริงอยู  ปาไมมีโคนตนไมก็มีอยู   และโคนตนไมที่ไมมีในปาก็มี.   บรรดา 
บทเหลาน้ัน  ทานแสดงถึงความไมมีอันตรายคือลมและแดด  เพราะเปนสถานที่ 
อันสมบูรณดวยรมเงา  ดวยศัพทวา  รุกขมูละ  ทานแสดงถึงความไมมีอันตราย 
คือลม   เพราะปราศจากสายลมและแสดงถึงความไมเบียดเสียดดวยฝูงชน    ไว  
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ดวย  คหนะ  ศัพท.   และทานไดประกอบบททั้งสองน้ันมุงถึงการบําเพ็ญเพียร 
ทางภาวนา.  บทวา ปสกฺกิย  แปลวาเขาไปแลว. บทวา นิพฺพาน หทยสฺม ึ โอปย 
ความวา  ต้ังพระนิพพานไวในหทัย  คือ  ทําไวในจิตวาเราปฏิบัติอยางนี้แลว  
จะพึงบรรลพุระนิพพานได.  บทวา  ฌาย  ความวา   จงเพงดวยการเพงไตร- 
ลักษณะ คือ  จงเจริญมรรคภาวนาอันประกอบดวยวิปสสนาภาวนา.  ทานเรียก 
พระธรรมภัณฑาคาริกโดยโคตรวา  โคตมะ.  บทวา  มา  จ  ปมาโท  ความวา 
อยาถึงความประมาทในกุศลธรรมทัง้ปวงเลย.  บดันี้  ความประมาทเชนใดมีแก 
พระเถระ   เม่ือจะแสดงถึงการหามความประมาทนั้น    ทานจึงกลาววา  กึ   เต 
พิฬิพิฬิกา   กริสฺสติ    การพูดซุบชิบนนิทาคนอ่ืนจักทําประโยชนเชนไรให 
สําเร็จแกทานไดเลา  ดังนี้ไว.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา พิฬิพิฬิกา ความ 
วา   กิรยิาที่ซุบซิบนินทาคนอ่ืน     ความเปนไปแหงเสียงซุบซิบนินทาคนอ่ืน 
ไมมีประโยชนอยางไร   การบัญญัติของหมูชนอันเชนกับเสียงซุบชิบนินทาคน 
อ่ืนก็อยางนั้นแล. บทวา  กึ  เต  กรสฺสติ  ความวา  การซุบซิบนินทาคนอ่ืนจัก 
ทําประโยชนเชนไรใหสําเร็จแกทานไดเลา  เพราะฉะนั้น    ทานจึงไดใหโอวาท 
วา  ทานจงละการบัญญัติวาคน  จงขวนขวายในประโยชนของตนเถิด. 
           พระเถระไดฟงคํานั้นแลว    เกดิความสลดใจตามคําอันระบายออกซ่ึง 
ความหอมฟุงท่ีทานผูอ่ืนไดกลาวแลว    ทําราตรีโดยมากใหลวงไปดวยการจง- 
กรมพยายามเจริญวิปสสนา    เขาไปสูที่นอนและท่ีนั่ง    พอนั่งบนเตียงเทานั้น 
ก็คิดวา  เราจะนอนพักผอนสักเล็กนอย  ดังนี้แลวจึงยกเทาข้ึนจากพ้ืนพอศีรษะ 
ถึงหมอน   ในขณะที่สรีระอยูในอากาศน่ันแล    (อยูในทาอิริยาบถ)   ก็ได 
บรรลุพระอรหัต.  
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            ในกาลตอมา พระวัชชีปุตตเถระเกิดความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศ 
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
สหสฺสรสี   ภควา  ดังนี้.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สหสฺสรสี   ซึ่งในท่ีนี้ควร 
จะกลาววา  อเนกสตสหสฺสรสี    บัณฑิตพึงทราบวา     ทานกลาวไวแลววา 
สหสฺสรสี   กเ็พ่ือสะดวกในการประพันธคาถา.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอที่ 
จะกําหนดไดโดยงายทีเดียวแล.  
                                จบอรรถกถาวัชชปีุตตเถราปทาน 
 
                   อุตตรเถราปทานท่ี  ๖  (๕๕๖) 
 
                 วาดวยบุพจริยาของพระอุตตรเถระ 
 
                            [๑๔๖]  พระผูมีพระภาคสัมพุทธเจา 
        พระนามวา  สุเมธะ  ทรงประกอบดวยพระวร- 
        ลักษณะ  ๓๒  ประการ  ทรงพอพระทัยในความ 
        วิเวก  เสด็จเขาไปยังหิมวันตประเทศ 
                           พระมุน ี ผูเปนบุรุษสงูสุด  ทรงประกอบ 
        ดวยพระกรุณา  ผูเลศิ  ครั้นถึงหมิวันตประเทศ 
        แลว   ประทับนั่งขัดสมาธิ. 
                           ในกาลครั้งน้ัน    ขาพเจา  เกิดเปนวิทยาธร 
        สามารถแมเหาะไปในอากาศได  ถืออาวุธวิเศษ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 462 

         คือตรีศูลอันคมฉกาจนัก  ในเวลานั้น  ขาพเจา 
        กําลังเหาะทองเท่ียวไปในอัมพร. 
                            พระพทุธเจา  ทรงยังปาหิมวันตใหสวาง 
        กระจางแจงอยู  เสมอืนกองไฟท่ีลุกโพลงอยูบน 
        ยอดภูเขา  เสมือนแสงแหงดวงจันทรที่กําลังเต็ม 
        ดวง  หรือเสมือนตนพญาสาละที่มีดอกกําลังบาน 
        เต็มตนฉะน้ัน.  
                             จิตของขาพเจาเลื่อมใส  เพราะไดเห็น 
        พระพทุธเจา  ผูกําลังเสด็จออกมาจากปา  มพีระ- 
        พุทธรังสีกําลังซานออก  ดุจดังแสงไฟท่ีกําลังเผา 
        ไหมปาตนออฉะนั้น. 
                             ขาพเจาไดถือเอาดอกไม  ๓  ดอก  คือ 
        ดอกทานตะวัน  ดอกกรรณิการ  และดอกเทว- 
        คันธีมาบูชาพระพุทธเจา  ผูประเสริฐ. 
                             เพราะอานุภาพของพระพุทธเจา  ในขณะ 
        นั้น  ดอกไมทั้งสามดอกของขาพเจา  ไดทําขั้ว 
        ขึ้นเบื้องบน  เอาดอกลงเบื้องลาง  ทําเปนดังรม 
        บังเงาใหพระศาสดา. 
                             เพราะกรรมทีข่าพเจา  ไดกระทาํมาดี 
        แลวน้ัน  ประกอบกบัท่ีขาพเจาต้ังเจตนาไวดี  
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         เมื่อขาพเจาจุติจากความเปนมนุษยแลว  ก็ไปเกิด 
        ในดาวดึงส. 
                           วิมานของขาพเจาในดาวดึงสนั้น  บุญ  
        กรรมไดสรางใหเปนอยางดี  มีชือ่ปรากฏวา 
        กัณณิการี  สูง  ๖๐  โยชน  กวาง ๓๐  โยชน. 
                           มียอดแหลม  ๑,๐๐๐  ยอด มียอดเปนโดม 
        ๑๐๐  ยอดประดับดวยธงสีเหลือง  ประกอบดวย 
        ปอมหอคอยหนึ่งแสนปอม  สิ่งเหลาน้ีมีปรากฏอยู 
        ในวิมานของขาพเจา. 
                           แทนนั่งสําเร็จดวยแกวผลึกก็มี  สําเร็จ 
        ดวยทอง  ดวยแกวมณี  และดวยทับทิมก็ม ี ผูนั่ง 
        ยอมไดตามปรารถนา. 
                           ที่นอนมรีาคามาก  ประกอบดวยชนิดท่ี 
        ยัดดวยนุน  แตละชายประดับดวยครุยขนสตัว 
        และประกอบดวยหมอน. 
                           ครั้นขาพเจาจุติจากภพแลว  ทองเท่ียว 
        ไปสูภพเทวดา  ขาพเจาทองเท่ียวไปตามปรารถนา 
        เปนผูมหีมูเทวดาแวดลอมแลว. 
                            ขาพเจา  ดํารงอยูภายใตรมดอกไม 
        ดอกไมกั้นอยูเบื้องบนขาพเจา  กวางโดยรอบ 
        หน่ึงรอยโยชนแวดลอมดวยดอกกรรณิการ.   
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                            นักดนตรี  หกหมื่นคน  บํารุงขาพเจา 
        อยู  ตลอดเวลาต้ังแตเย็นถึงเชา  แวดลอมขาพเจา 
        อยูเปนประจําท้ังกลางคืนกลางวัน  โดยไมเกยีจ 
        คราน. 
                            ในเทวโลกน้ัน  ขาพเจา  ยินดีอยูกบั  
        นางรํา  นางรอง  นางประโคม นางนักดนตรี 
        เพลิดเพลินอยูกับความยินดี  บนัเทิงอยูกับความ 
        ใครในกาม. 
                            ในเทวโลกนั้น  มีแตรับประทาน  และ 
        ด่ืม  ในครั้งน้ัน  ขาพเจาเพลิดเพลินอยูในไตรทศ 
        พรั่งพรอมไปดวยหมูนางสนมนารี  ขาพเจาเพลิด 
        เพลินอยูในวิมานอนัอุดม. 
                            ขาพเจาเสวยรัชสมบติัอยู  ๕๐๐  ครั้ง  และ 
        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิอยู  ๓๐๐  ครั้ง  สวนท่ี 
        เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  ไมอาจจะนับ 
        ประมาณได. 
                            เมื่อขาพเจาทองเท่ียวอยูในระหวางภพ 
        กบัภพ  ยอมไดโภคสมบัติเปนอันมาก  ขาพเจา 
        ไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเปนอันมาก  นี้  เปนผล 
        แหงการบูชาพระพุทธเจา.   
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                             เมื่อขาพเจาทองเท่ียวอยูในภพ  ก็ทอง- 
        เท่ียวอยูในภพท้ังสอง  คือ  ภพแหงเทวดา  และ 
        ภพแหงมนุษย  ขาพเจา  ไมรูจักทุคติอื่นเลย  นี้ 
        เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา. 
                            เมื่อขาพเจาเกิด  ก็เกิดในตระกูลท้ังสอง  
        คือ  ตระกูลกษัตริย  และตระกูลพราหมณ  ขาพ- 
        เจา  ไมรูจักตระกูลตํ่าเลย  นี้เปนผลแหงการบูชา 
        พระพทุธเจา. 
                            ขาพเจา  ไดรับยานชาง  ยานมา  ยาน 
        วอ  อันไปไดรวดเร็ว  ทั้งหมดน้ี  นี้เปนผลแหง 
        การบูชาพระพุทธเจา. 
                            ขาพเจา  ไดรับหมูทาสี  หมูทาส  หมู 
        สตรีผูแตงกายงดงาม  ทั้งหมดน้ี  นี้เปนผลแหง 
        การบูชาพระพุทธเจา. 
                            ขาพเจาไดรับผาไหม  ผากัมพล  ผาลินิน 
        และผาฝาย  ทั้งหมดน้ี  นี้เปนผลแหงการบูชา 
        พระพทุธเจา. 
                            ขาพเจา  ไดรับผาใหม  และผลไมใหม 
        โภชนะมีรสอรอยเลศิ  ทั้งหมดน้ี  นี้เปนผลแหงการบูชา 
        พระพทุธเจา. 
                            ขาพเจา   ไดรับคําบอกเลาวา   เชญิทานจง 
        เค้ียวกนิสิ่งน้ี  เชิญทานจงบริโภคสิ่งน้ี  เชิญทาน.   
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         จงนอนบนท่ีนอนนี้  ทั้งหมดน้ี  นี้เปนผลแหง 
        การบูชาพระพุทธเจา. 
                             ขาพเจา  ไดรับการบูชาในท่ีทุกแหง 
        เกียรติยศของขาพเจาฟุงขจรไป  มีสหายมากใน   
        กาลทุกเมื่อ  ขาพเจาเปนผูมีบริษทัไมแตกแยก 
        ในกาลทุกเมื่อ  ขาพเจาเปนผูสูงสุดกวาหมูญาติ 
        นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา. 
                             ขาพเจาไมรูจักความหนาว  ความรอน   
        ไมมีความเรารอน  อนึ่ง  ขาพเจาไมมีทุกขทางจิต 
        ในหทัยเลย. 
                             ขาพเจาเปนผูมีวรรณะ  เพียงดังวรรณะ 
        แหงทอง  ทองเท่ียวไปในระหวางภพกับภพ 
        ขาพเจาไมรูจักความเปนผูมีวรรณะตางออกไปเลย 
        นี ้ เปนผลแหงการบชูาพระพุทธเจา. 
                             ขาพเจา  จุติจากเทวโลกแลว  อนักุศล- 
        มูลชักจงูแลว  ไปเกดิในนครสาวัตถี  ในตระกลู 
        มหาศาล  ผูมั่งค่ัง. 
                             ครั้น  ขาพเจาละกามคุณ  ๕  แลว บวช 
        ในความเปนผูไมมีเรือน  ขาพเจามีอายุเพียง  ๗  
        ขวบแตปเกิด  ไดบรรลุพระอรหตัแลว. 
                             พระพุทธเจา  ผูมีพระจักษุ  ทรงทราบ 
        คุณของขาพเจาแลว  ทรงอนุญาตการอุปสมบท  
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            ขาพเจายังเปนเด็ก    เปนผูไดรบัการบูชา 
            ผลแหงการบูชาพระพุทธเจา. 
                        ขาพเจา  เปนผูมีทิพยจักษุบริสุทธิ์  เปน 
            ผูฉลาดในสมาธิ  เปนผูบรรลุถงึฝงแหงอภิญญา 
            นี ้  เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา. 
                        ขาพเจา    เปนผูบรรลปุฏิสัมภิทาตาม 
            ลําดับแลว  เปนผูฉลาดในอิทธิบาท  เปนผูบรรล ุ 
            ถึงฝงในธรรมท้ังหลาย  นี ้  เปนผลแหงการบูชา 
            พระพุทธเจา. 
                        ในกัปที ่ ๓๐,๐๐๐  ขาพเจาไดบูชาพระ- 
             พุทธเจาใด  ดวยกรรมนั้น    ขาพเจาไมรูจักทุคติ 
             เลย  นี้  เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา. 
                        ขาพเจา      เผากิเลสทั้งหลายส้ินแลว 
             ฯลฯ  ขาพเจาเปน  ไมมีอาสวะอยู. 
                        ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล    ฯลฯ   คําสอน 
             พระพุทธเจา  ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
                        ปฏิสัมภิทา  ๔ ฯลฯ  คําสอนของพระ- 
             พุทธเจา   ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
       ทราบวา  ทานพระอุตตรเถระ    ไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                          จบอุตตรเถราปทาน  
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            ๕๕๖.  อรรถกถาอุตตรเถราปทาน 
 
          พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
          อปทานของทานอุตตรสามเณร  มีคําเริ่มตนวา   สุเมโธ  นาม  สมฺพุท-ฺ 
โธ  ดังนี้.  
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น  ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สุเมธะ   ทานเปนวิทยาธรเที่ยวไป 
ทางอากาศ.  ก็โดยสมัยนัน้    พระศาสดาประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีมีพรรณะ 
๖ ประการ  ณ  โคนตนไมแหงหนึ่งระหวางปา    เพ่ือทรงอนุเคราะหสรรพสัตว 
ในที่นั้นนั่นแล.   วิทยาธรน้ัน  ไปทางอากาศ  มองเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว 
มีใจเลื่อมใส  ลงจากอากาศนําเอาดอกกรรณิการอันบริสุทธิ์สะอาดงามตา  นอม 
บูชาพระผูมีพระภาคเจา    ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา    ดอกไมทั้งหลายได 
ต้ังอยูโดยอาการดังฉัตรอยูเบื้องบนพระศาสดา.    วิทยาธรน้ัน     มีจิตเลื่อมใส 
โดยประมาณยิ่ง   ในกาลตอมา   กระทํากาละแลว    บังเกิดในดาวดึงส   เสวย 
ทิพยสมบัติ   ดํารงอยูในดาวดึงสนั้นจนตลอดอายุ   จุติจากภพนั้นแลว   ทอง 
เที่ยวไปโนเทวโลกและมนุษยโลก  ในพุทธุปบาทกาลน้ีไดบังเกิดเปนบุตรของ 
พราหมณมหาศาลในกรุงราศคฤห.    เขาไดมีชื่อวา  อุตตระ.    เขาไดบรรลุนิติ- 
ภาวะแลว   ถึงความสําเร็จในวิชาของพราหมณแลว    ดวยชาติตระกูล  ดวยรูป 
สมบัติ    ดวยความรู    ดวยวัย   และดวยศีลจารวัตร   เขาจึงไดรับความยกยอง 
จากชาวโลก.  
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           วัสสการพราหมณ   ตําแหนงมหาอํามาตยประจําแควนมคธ    ไดมอง 
เห็นสมบัติอันนั้นของอุตตระน้ันแลว     จึงมีความประสงคที่จะยกธิดาของตน 
มอบใหแกเขา    ไดประกาศความประสงคของตนใหทราบแลว.    อุตตระนั้น 
ปฏิเสธเรื่องผูหญิง   เพราะวาเขาเปนผูมีอัธยาศัยเพ่ือจะออกจากทุกข   เขาไปหา 
พระธรรมเสนาบดีเปนประจําตามการอันสมควร    ไดฟงธรรมในสํานักของ 
ทานแลว    ไดมีศรัทธาบรรพชาแลว    เปนผูสมบูรณดวยวัตรปฏิบัติ    บํารุง 
พระเถระเปนประจํา.  
           ก็โดยสมัยนั้น   อาพาธอยางหน่ึงเกิดข้ึนแกพระเถระ   อุตตรสามเณร 
ประสงคจะปรุงเภสัชถวายพระเถระ.    รุงข้ึนเชา    จึงถือบาตรและจีวรออกจาก 
วิหาร    ในระหวางหนทางไดวางบาตรไวใกลสระน้ําแลว   เขาไปใกลน้ํา    ลาง 
หนาอยู.    ครั้งน้ัน     โจรขุดอุโมงคคนหนึ่ง    ไปทําการลักขโมยมาแลว    ถูก 
พวกจํารวจติดตามไลจับ      ออกจากเมืองโดยถนนใหญ      เมื่อจะหนีไป 
ไดใสหอรัตนะที่ตนถือมาลงในบาตรของสามเณรแลว      จึงหนีไป.     แม 
สามเณร    เขาไปใกลบาตรแลว.    พวกตํารวจติดตามโจรไป    มองเห็นหอ 
ของในบาตรของสามเณรเขาใจผิดวา   ผูนี้   เปนโจร,    ผูนี้ไดกระทําโจรกรรม 
แลว.    ดังน้ีแลว     จึงผูกแขนสามเณรไพลหลัง    นําไปแสดงแกทานวัสสการ- 
พราหมณ.   ก็ในครั้งน้ัน  ทานวัสสการพราหมณเปนผูดํารงตําแหนงผูพิพากษา 
ประจําพระราชสํานัก    ยอมตัดสินการตัดและการทําลายได.    ทานวสัสการ- 
พราหมณกลาววา  ครั้งกอน  ทานไมเชื่อถอยคําเรา.  ไปบวชในหมูผูประพฤติ 
นอกรีตนอกรอยจากทางท่ีบริสุทธิ์    ดังน้ี   ไมยอมชําระคดีใหขาวสะอาด   ใคร  
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จะตัดสินฆาอยางเดียว     โดยวิธีเอาหลาวเสียบเขาท้ัง  ๆ     ที่ยงัมีชีวิตอยู 
นั่นแหละ.  
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงแลเห็นวาญาณของเขาแกกลา 
แลว   จึงเสด็จไปยังสถานท่ีนั้น    ทรงวางพระหัตถมีพระองคุลียาวเรียวออนนุม 
ดุจปุยนุนเหมือนตัดดวยเปลวไฟ    คลายทอธารทองคําสีแดงชาติหลั่งไหลออก 
เพราะมีพระหัตถและพระนขาอันงดงามดุจสําเร็จดวยแกวมณีทําใหสั่นสะเทือน 
ลงบนศีรษะของอุตตรสามเณรตรัสวา    อุตตระ    นี้เปนผลกรรมในครั้งกอน 
เกิดข้ึนแลวแกเธอ     เธอพึงอดกลั้นดวยกําลังแหงปจจเวกขณญาณแลว     จึง 
ทรงแสดงธรรมอันเหมาะแกอัธยาศัย.    อุตตรสามเณร    ไดรับปติปราโมทย 
อันโอฬาร     เพราะเกิดความเลื่อมใสโสมนัสใจ     ดวยการสัมผัสพระหัตถ 
ของพระคาสดา     เชนกับไดรับการรดดวยนํ้าอมฤต     เริ่มยกจิตข้ึนสูหนทาง 
วิปสสนาตามท่ีตนไดสั่งสมมา      เพราะญาณถึงความแกกลา      และเพราะ 
ความไพเราะแหงเทศนาของพระศาสดา      จึงทํากิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปไดตาม 
ลําดับแหงมรรค  ในขณะนั้นนั่นเอง   เปนผูไดอภิญญา  ๖.  ก็ครั้นทานเปนผู 
ไดอภิญญา ๖  แลวไดถอนตนข้ึนจากหลาว   ยืนอยูในอากาศ   เพ่ืออนุเคราะห 
ผูอ่ืน   จึงแสดงปาฏิหาริยแลว.   มหาชนไดเกิดความอัศจรรยใจ.   ในขณะนั้น 
นั้นเอง  แผลของทานก็หายสนิทดี.  สามเณรนั้น    ถูกพวกภิกษุถามวา  อาวุโส 
ไดรับทุกขถงึอยางนั้น       เธอยังสามารถเพ่ือเจริญวิปสสนาไดอยางไร   ดังน้ี  
จึงกลาววา   อาวุโส   จะกลาวไปทําไมถึงโทษในสงสารของผมเลา,    ก็สภาวะ 
แหงสังขารทั้งหลาย      ผมเห็นไดชัดเจนแลว      ผมแมจะเสวยทุกขถึงเชนนั้น 
ก็ยังสามารถเพ่ือบรรลุวิปสสนาได     และกลาวอีกวา    ในชาติกอนเวลาเปน  
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เด็กหนุม    ผมถือหลาวไมสะเดาไลแทงแมลงวัน    เพราะอาศัยการเลนจับสัตว 
เสียบหลาว   จึงไดเสวยความทุกขถูกเสียบหลาว   ต้ังหลายรอยชาติอยางนี้   ใน 
ชาติสุดทายนี้ก็ยังไดรับทุกขถึงอยางนี้แล.  
           ครั้นในกาลตอมา    ทานระลึกถงึบุรพกรรมได    เกิดความโสมนัสใจ 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน   จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา   สเุมโธ  นาม   สมฺพุทฺโธ   ดงัน้ี.  ในคําน้ันขาพเจาจักทําการอธิบาย 
เฉพาะบทท่ียากเทาน้ัน. 
            วิชฺชาโร  จทา  อาสึ   ความวา   เราไดเปนผูสามารถไปในอากาศได 
ดวยวิชาที่สําเร็จมามีมนตภายนอกศาสนาเปนตน     รักษาวิชานั้นไมใหเสื่อมไป 
ดวยการประพฤติเสมอ   ดวยอํานาจการบริหารรักษาไว   จึงไดกําเนิดเกิดเปน 
วิทยาธร.   บทวา   อนฺตลิกฺขจโร  อห   ความวา   ชือ่วา   อันตลกิขะ   เพราะ 
กระทําการกําหนดเบื้องตนและที่สุดได,  อีกความหมายหน่ึงชื่อวา  อันตลิกขะ 
เพราะเปนเหตุใหกําหนดแลดูเบื้องตนและท่ีสุดได.   อธิบายวา  ในอากาศน้ัน 
ขาพเจาเท่ียวไปในอากาศเปนประจํา.    บทวา   ติสูล  สุกนต  คยฺห    ความวา 
หลาวอันคมกริบ  คือ  อาวุธชั้นยอด   ไดแก   หลาวที่ทําเปนอยางดี,  อธิบาย 
วา  ขาพเจาถือเอาอาวุธคือหลาวท่ีทําอยางดี   สามารถที่จะท่ิมแทง   ย่ํายี   และ 
ประหารสัตวได    แลวไปทางทองฟา.    คําท่ีเหลือทั้งหมดมีเนื้อความพอที่จะ 
กําหนดรูไดโดยงาย   ดวยวิธีประกอบตามเน้ือความ   เพราะมีความหมายดังท่ี 
ไดกลาวไวแลวในหนหลงัน่ันแล. 
                                     จบอรรถกถาอุตตรเถราปทาน  
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                           อปรอุตตรเถราปทาน  ๗   (๕๕๗) 
 
          วาดวยบุพจริยาของพระอปรอุตตรเถระ/H1 
 
                            [๑๔๗ ]  เมื่อพระพุทธเจา    พระนามวา 
                 สทิธัตถะ  ผูเปนนาถะของโลก  ผูนําโลก   นิพพาน 
                 แลว   ขาพเจาประชุมกันระหวางพวกญาติของ  
                 ขาพเจาแลว  ไดทําการบูชาพระธาตุ. 
                           ในกัปท่ี ๙๔ ขาพเจา   ไดบูชาพระธาตุ 
                 ใดไว   เพราะกรรมนั้น     ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย 
                 นีเ้ปนผลแหงการบูชาพระธาตุ. 
                           ขาพเจา   เผากิเลสท้ังหลายสิ้นแลว  ฯลฯ 
                 ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                           ขาพเจา   ไดมาดีแลวแล  ฯลฯ   คําสอน 
                 ของพระพุทธเจา   ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
                           ปฏิปทา ๔  ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธเจา 
                 ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.                                     
           ทราบวา   ทานพระอุตตรเถระ   ไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                จบอปรอุตตรเถราปทาน  
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      ๕๕๗.  อรรถกถาอปรอุตตรเถราปทาน   
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๗  ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระอุตตรเถระรูปอ่ืนอีก    มีคําเริ่มตนวา   นิพฺพุเต 
โลกนาถมฺหิ  ดังน้ี.  
           แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอนๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ 
ในกัปที่ ๙   แตกัปนี้   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา  สิทธัตถะ 
ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล   เจริญวัยแลว   บรรลุนิติภาวะแลว    ไดเปนผู 
เลื่อมใสในพระศาสนา    ประกาศตนเปนอุบาสก.   เมื่อพระศาสดาปรินิพพาน 
แลว   อุบาสกน้ัน  เรียกประชุมหมูญาติของตนรวบรวมเครื่องบูชาสักการะมาก 
มายแลว   ไดทําการบูชาพระธาตุ.   ดวยบุญกรรมอันนั้น    เขาจึงไดทองเที่ยว 
ไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดเกิดในตระกูลพราหมณ 
เมืองสาเกต   มีชื่อวา   อุตตระ   เจริญวัยแลว   ไปเมืองสาวัตถีดวยการงานบาง 
อยาง     มองเห็นยมกปาฏิหาริย     ทีพ่ระศาสดาทรงกระทําแลว  ณ  โคนตน 
คัณฑามพพฤกษแลวเลื่อมใส   มีศรัทธาเจริญยิ่งข้ึนดวยเทศนากาฬการามสูตร 
อีกบรรพชาแลว   ไปยังกรุงราชคฤหกับพระศาสดา   ไดอุปสมบทแลว   เที่ยว 
จาริกไปอยางนั้นแล  เริ่มเจริญวิปสสนาไมนานนักแลก็ไดอภิญญา  ๖.  กท็าน 
เปนผูไดอภิญญา  ๖     เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี     จึงออกจาก 
กรุงราชคฤหไปยังกรุงสาวัตถีเพ่ืออุปฏฐากพระพุทธเจา     ถูกพวกภิกษุถามวา 
อาวุโส   กิจแหงการบวช   ทานทําใหถึงท่ีสุดไดแลวหรือ  จึงไดพยากรณความ 
เปนพระอรหันตแลว.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 474 

           ก็ทานไดบรรลุพระอรหัตแลว  เกิดความโสมนัสใจ     เมือ่จะประกาศ 
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหิ  ดงัน้ี.   คําน้ันทั้งหมด   มีเน้ือความงายทั้งน้ัน    เพราะ 
ขาพเจาไดกลาวความหมายไวแลวในหนหลังแล. 
                          จบอรรถกถาอปรอุตตรเถราปทาน   
 
                  ภทัทชิเถราปทานที่  ๘  (๕๕๘) 
 
              วาดวยบุพจริยาของพระภัททชิเถระ 
 
                         [๑๔๘]  ในครั้งน้ัน  ขาพเจาไดลงสูสระ 
                บวั  ไดถอนเหงาบัว  อันเปนอาหารที่ชางชอบ 
                เสพในสระน้ันขึ้นมาเพราะเหตุที่มีความหิว. 
                        ในสมัยน้ัน  พระผูมีพระภาคพุทธเจา 
                พระนามวา  ปทุมุตตระ  ผูทรงไวซึ่งความสูงสุด 
                ผูกําลังเสด็จมาทางอากาศ. 
                        ผาบังสุกุลจีวร  ปลิวสะบัดอยู  ในครัง้น้ัน 
                ขาพเจาไดยินเสียง  ขาพเจาจึงแหงนหนาขึ้นมอง 
                ดูเบื้องบน  ไดเห็นพระพุทธเจา  ผูนายกของโลก. 
                        ขาพเจายืนสงบอยูในที่นั้นนั่นแหละ  ได 
                ทลูอาราธนาพระโลกนายกใหทรงรบันํ้าผ้ึง  พรอม 
                กบัเหงาบัว  น้าํนม  เนยใส  และเหงาบัว. 
                        พระพุทธเจา  ผูมีพระจักษุ  ทรงรบัภิกษา 
                แลว  เพ่ือทรงอนุเคราะหขาพเจา  แตนั้นพระ-  
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         ศาสดาผูมีพระกรุณา  ผูมีพระยศใหญ  เสด็จลงมา 
        จากอากาศแลว. 
                           พระพุทธเจา  ผูมีพระจักษุ  จึงทรงรับ 
        ภิกษาของขาพเจา  เพ่ือทรงอนุเคราะหขาพเจา 
        ครั้นทรงรับแลว  ไดทรงกระทําอนุโมทนาแก 
        ขาพเจาวา   
                           ทานผูมบีุญใหญ  ทานจงมีความสุข  คติ 
        จงสําเรจ็แกทาน  ดวยอานิสงสแหงการถวายเหงา- 
        บัวน้ี    ทานจงไดสุขอันไพบูลยเถิด. 
                            พระสมัพุทธเจา  พระนามวาปทุมุตตระ 
        ครั้นตรสัพระดํารัสนี้แลว  พระสัมพุทธเจา ได 
        นําภิกษาไปทางอากาศ  พระพุทธชินเจา  ไดเสด็จ 
        ไปทางอากาศแลว. 
                            แตนั้น  ขาพเจา  ถือเอาเหงาบัวกลับไป 
        ยังอาศรมของขาพเจา  ไดแขวนพวงเหงาบัวไวที่ 
        ตนไมแลว ระลึกถึงทานของขาพเจา. 
                            ครั้งน้ัน  ลมพายุใหญ  ก็เกิดขึ้น ไฟปา 
        ก็ไหมปา  อากาศ  กก็ําเริบคะนองย่ิง  และใน 
        ขณะนัน้  ฟาก็ผาลงมา. 
                            ครั้งน้ัน  อสุนบีาตตกบนศีรษะขาพเจา 
        จนลมลง  ในขณะนัน้  ขาพเจาน่ังสงบอยู  ขาพเจา 
        ไดทํากาละแลวในทีน่ั้น.   
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                             ขาพเจาระลึกถึงบุญกรรมแลว  ไปอุปบัติ 
        ยังดุสิต  ขาพเจาละท้ิงซากรางกายไว  แตขาพเจา 
        ไปราเรงิยินดีอยูในเทวโลก. 
                            สตรี ๘๖,๐๐๐  นาง  ประดับตกแตงรางกาย 
        งาม คอยบํารุงรับใชทั้งเวลาเชาและเวลาเย็น  อัน 
        นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว.   
                            ครั้นกลบัมาสูกําเนิดมนุษย     แตละครั้ง 
        ขาพเจามีแตความสุข   โภคะท้ังหลายของขาพเจา 
        ไมบกพรองเลย   นี้เปนผลของการถวายเหงาบัว. 
                             ขาพเจาผูอันกรรมนั้นและเทพแหงเทพ 
        ผูคงท่ีอนุเคราะหแลว   เพราะเปนผูสิ้นอาสวะท้ัง 
        ปวงแลว  บัดน้ีภพใหมนี้ไดมีแลว. 
                             ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    ในครั้งน้ัน 
        ขาพเจาไดถวายเหงาบัวใด  ดวยกรรมนั้น  ขาพเจา 
        ไมรูจักทุคติเลย      อันนี้เปนผลแหงการถวาย 
        เหงาบัว. 
                             ขาพเจาไดเผากิเลสท้ังหลายสิ้นแลว ฯลฯ  
        ขาพเจา  เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                             ขาพเจา   ไดมาดีแลวแล  ฯลฯ     คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.   
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                                  ปฏสิัมภิทา  ๔ ฯลฯ  คําสอนของพระ- 
                    พุทธเจา   ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
           ทราบวา   ทานพระภัททชิเถระ   ไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบภัททชิเถราปทาน  
 
           ๕๕๘.  อรรถกถาภัททชิเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๘   ดังตอไปนี้:- 
           อปทานของทานพระภัททชิเถระ     อันมีคําเริ่มตนวา      โอคยฺหาห 
โปกฺขรณี   ดงัน้ี. 
            แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ  ไดสัง่สมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา   ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิดใน 
ตระกูลพราหมณ   บรรลุนิติภาวะแลว    จบการศึกษาในศิลปะวิชาการของหมู 
พราหมณ    ละกามบวชเปนพระดาบส    สรางอาศรมอยูในปา    วันหน่ึงเห็น 
พระศาสดาเสด็จมาทางอากาศ  มีใจเลื่อมใส ไดยืนประคองอัญชล.ี พระศาสดา 
ทรงเห็นอัธยาศัยของเขา   จึงเสด็จลงจากอากาศ.   ก็เขาไดนอมนํ้าผ้ึง  เหงาบัว 
เนยใสและนมสดเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา     ผูเสด็จลงแลว     พระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงอนุเคราะหเขาจึงทรงรับสิ่งของน้ันแลว  ทรงกระทําอนุโมทนา 
เสด็จหลีกไป.   ดวยบุญกรรมนั้น    เขาจึงไดบังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต  ดาํรงอยู 
ในสวรรคชัน้นั้นจนตลอดอายุแลว     จุติจากอัพภาพนั้น      ทองเท่ียวไปมาใน   
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เฉพาะแตสุคติภพอยางเดียวเทาน้ัน   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
วิปสสี   เขาเปนเศรษฐีผูมีทรัพยมากมาย   ไดนิมนตใหภิกษุ ๑   ลาน  ๘  แสน 
รูป  ใชสอยนุงหมผาไตรจีวรแลว.  
            เขาไดทํากุศลไวเปนอันมากอยางนั้นแลว     ก็ไดบังเกิดในเทวโลก. 
เขาดํารงอยูในเทวโลกนัน้จนตลอดอายุแลว      ก็เคลื่อนจากเทวโลกน้ัน      ได 
บังเกิดในมนุษยโลก  ในโลกท่ีวางเปลาจากพระพุทธเจา   ไดบํารุงพระปจเจก- 
พุทธเจา  ๕๐๐  องค    ดวยปจจัย ๔  แลว    จุติจากอัตภาพนั้น     ไดบังเกิดใน 
ราชตระกูล   เมื่อจะพร่ําสอนความเปนพระราชา   ไดบํารุงบุตรของตนผูบรรล ุ
พระปจเจกโพธิญาณอยูแลว   ถือเอาพระธาตุของทานผูปรินิพพานแลว   สราง 
เปนเจดียบูชาแลว.   เขาไดบําเพ็ญบุญเหลาน้ันไวในภพน้ันอยางนั้นแลว   ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   ไดบังเกิดเปนลูกชายคนเดียวของภัททิยเศรษฐี   ผูมีทรัพย-  
สมบัติมากถึง ๘๐ โกฏ ิ  ในภัตทิยนคร.   เขาไดมีชื่อวา   ภัททชิ.   ทราบวา 
อิสริยสมบัติ   โภคสมบัติ  และบริวารสมบัติของเรา  ไดมีในภพสุดทาย  คลาย 
กับของพระโพธิสัตวฉะนั้น . 
            ในคราวน้ัน     พระศาลดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี   เพ่ือจะทรงทําการ 
สงเคราะหภัททชิกุมาร  จึงพรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ   เสด็จไปยังภัททิยนคร 
ประทับอยูในชาติวัน      ทรงคอยเวลาใหญาณของเขาแกกลาเสียกอน.     แม 
ภัททชิกุมารน้ัน     ก็นั่งอยูบนปราสาทเปดสีหบัญชรมองดู    เห็นมหาชนกําลัง 
เดินไปฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ถามวา  มหาชนน้ี   กําลัง 
ไปไหนกัน  ดังน้ี.  ครั้นทราบเหตุอันนั้นแลว   แมตนเอง   พรอมดวยบริวาร 
หมูใหญก็ไปสํานักของพระศาสดา  ฟงธรรม  ทั้งทีป่ระดับประดาไปดวยอาภรณ 
พรอมสรรพ   ทํากิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปแลว   ไดบรรลุพระอรหัต,   ก็เม่ือทาน  
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ไดบรรลุพระอรหัตแลว    พระศาสดาตักเตือนทานภัททิยเศรษฐีวา   ลูกชาย 
ของทาน   ประดับประดาดวยเครื่องอลังการ   ฟงธรรม   ไดดํารงอยูในพระ- 
อรหัตแลว.    บุตรของทานสมควรเพ่ือจะไดบวชเสียเด๋ียวน้ีแหละ,    ถาจักไม 
บวช,  ก็จักปรินิพพานแน.   เศรษฐีกราบทูลวา   บุตรของขาพระองคยังเปน 
คนหนุมแนนอยู     กิจดวยการปรินิพพานจะมีไมได      ขอพระองคจงใหเขา 
บวชเถิด.    พระศาสดาทรงใหเขาไดบรรพชาอุปสมบทแลว     ประทับอยูในที่ 
นั้นได ๗ วันแลว    ก็เสด็จไปถึงโกฏิคาม.    ก็หมูบานน้ัน     ไดต้ังอยูใกลฝง  
แมน้ําคงคา.   กช็าวบานโกฏิคาม   ไดยังมหาทานใหเปนไปแกหมูภิกษุมีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุข.    พระภัททชิเถระ    ไปยังนอกหมูบาน    เพ่ือปรารภจะ 
ใหพระศาสดาทรงอนุโมทนาเสียกอน   ดวยคิดวา   ในเวลาท่ีพระศาสดาเสด็จ 
มาใกลหนทางฝงแมน้ําคงคา   จึงจักออกไปดังนี้    ทําการกําหนดเวลาแลว    ก ็
นั่งเขาสมาบัติ  ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง.   แมเม่ือพระมหาเถระทั้งหลาย  จะมาก็ 
ไมยอมลุกข้ึน    ตอเมื่อถึงเวลาที่พระศาสดาเสด็จมาแลวเทาน้ัน      จึงลุกข้ึน. 
พวกภิกษุผูเปนปุถุชน  กพ็ากันเพงโทษวา   ภิกษุรปูนี้บวชมายังไมทันไรเลย, 
ก็กลายเปนผูแข็งกระดาง  ไมยอมลุกข้ึนในเวลาที่พระมหาเถระทั้งหลายมาถึง. 
            ชาวบานโกฏิคาม   ไดพากันผูกเรือแพเปนอันมากเพื่อพระศาสดาและ 
ภิกษุสงฆ.    พระศาสดา    ทรงพระดําริวา     เราจะประกาศถึงอานุภาพของ 
พระภัททชิ     แลวจึงประทับยืนบนเรือ    ตรัสถามวา     ภัททช ิ   ไปไหน   
พระภัททชิเถระกราบทลูวา      พระเจาขา      แลวจึงเขาไปเฝาพระศาสดาแลว 
ไดยืนประคองอัญชลี.    พระศาสดาตรัสวา   ภัททชิ   มาน่ีซ,ิ   เธอจงข้ึนเรือ 
ลําเดียวกันกบัเราเถอะ.   พระภัททชินั้น     จึงเหาะข้ึนแลว    ไดยืนในเรือลําท่ี 
พระศาสดาประทับอยูแลว.     ในเวลาท่ีเรือแลนไปในทามกลางแมน้ําคงคา 
พระศาสดาตรัสวา ภัททช ิ ในเวลาท่ีเธอเปนพระเจามหาปนาทะ  รัตนปราสาท  
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จมลงในท่ีไหนเลา ?    พระเถระกราบทูลวา    จมลงในท่ีตรงนี้     พระเจาขา 
พระศาสดาตรัสวา ภัททช ิถาเชนนั้น   เธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนสพรหม- 
จารีทั้งหลายเสียเถอะ.  ในขณะน้ัน  พระเถระ   จึงถวายบังคมพระศาสดาแลว 
ไปดวยกําลังแหงฤทธิ์แลว   เอาระหวางนิ้วเทาคีบยอดปราสาท  ถือปราสาทอัน 
ใหญประมาณ  ๒๕  โยชนไว    เหาะไปในอากาศ,   ก็เม่ือเหาะไป   ไดยกข้ึนสูง 
ถึง ๕๐ โยชน.  ลําดับนั้น     พวกญาติของทานในภพกอน   ซึ่งไดเกิดเปนปลา 
เตาและกบ   ดวยความโลภในปราสาท   เมื่อปราสาทน้ัน     ถกูยกลอยไป  ก็พา  
กันลมตกลงไปมา.  พระศาสดา   ทรงเห็นสัตวเหลาน้ันลมกลิ้งเชนนั้นแลว   จึง 
ตรัสวา   ภัททชิ   พวกญาติของเธอกําลังลําบากนะ.    พระเถระเชื่อพระดํารัส 
ของพระศาสดา  จึงปลอยปราสาทแลว.  ปราสาทก็คงต้ังสถิตอยูตามเดิมนั้นแล. 
พระศาสดา   เสด็จถึงฝงแลว    ถูกพวกภิกษุทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ปราสาทหลังน้ี   อันพระภัททชิเถระ   ใหจมลงเมื่อไร   แลวจึงตรัสมหาปนาท- 
ชาดก  ทําชนหมูมากใหไดดื่มน้ําอมตะ.  คือธรรมะ.                                   
           สวนพระเถระ      บรรลุพระอรหัตแลว     ระลึกถึงบุญสมภารในกาล 
กอนแลว    เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยประพฤติ 
มาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา    โอคยหฺาห    โปกฺขรณี   ดังน้ี. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา โอคยฺหาห  โปกขฺรณี   ความวา   ขาพเจาหยั่งลง 
ดําลง   เขาไปหยั่งลงไปสูชลาลัยอันไดนามวา   โบกขรณี   เพราะเขาขุดหวงน้ํา 
ใหญและกวางมากมาย  คือ   เมื่อขาพเจาเขาไปยังสระโบกขรณีนั้นเพ่ือของกิน 
และของเค้ียวแลวเก็บเอาเหงาบัวและรากบุณฑริกข้ึนมา. คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
พอที่จะกําหนดไดโดยงาย     ตามลําดับแหงเน้ือความ     เพราะขาพเจาไดกลาว 
เนื้อความไวแลวในหนหลัง   และเพราะมีเน้ือความงายทั้งหมดแล. 
                            จบอรรถกถาภัททชิเถราปทาน  
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                  สวิกเถราปทานที่  ๙  (๕๕๙) 
 
                  วาดวยบุพจริยาของพระสิวกเถระ 
 
                             [๑๔๙ ]  ขาพเจา  ไดเห็นบาตรของพระ-  
                    วิปสสีพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณอันใหญ  ผูกําลังเสด็จ 
                    ไป  เพ่ือแสวงหาบิณฑะ  วางเปลา  จึงถวายขนม 
                    กุมมาสจนเต็ม. 
                            ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้  ในครั้งน้ัน   ขาพเจา 
                     ไดถวายภิกษาใด  ดวยกรรมนั้น   ขาพเจาไมรูจัก  
                     ทุคติเลย   นีเ้ปนผลของการถวายขนมกุมมาส. 
                            ขาพเจาเผากิเลสท้ังหลายสิ้นแลว  ฯลฯ 
                       ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                            ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ คําสอน 
                ของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.   
      ทราบวา    ทานพระสิวกเถระ    ไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบสิวกเถราปทาน 
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              ๕๕๙.  อรรถกถาสิวกเถราปทาน 
 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๙  ดังตอไปนี้ :- 
           อปทานของทานพระสิวกเถระ  อันมีคําเริ่มตนวา  เอสนาย จรนฺตสฺส   
ดังน้ี.  
           แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน  ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพน้ัน ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา  วิปสสี   ทานไดเกิดในเรือนอัน 
มีสกุล    บรรลุนิติภาวะแลว     วันหน่ึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเท่ียวไป 
บิณฑบาต   มีจิตเลื่อมใส   รับบาตรมาบรรจุขนมกุมมาสจนเต็มแลวจึงไดถวาย. 
ดวยบุญกรรมอันนั้น      เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี    ไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุลของพราหมณในกรุงราชคฤห 
เขาไดมีชื่อวา  สิวกะ  เขาเจริญวัยแลว   จบการศึกษาในวิชาและศิลปะทั้งหลาย 
แลว    เพราะคาท่ีตนมีอัธยาศัยใครจะออกบวช    จึงละกามบวชเปนพระดาบส 
ทองเท่ียวจาริกไป   ไดเขาไปเฝาพระศาสดา   ฟงธรรมแลว   ไดมีศรัทธาบวช 
แลว   บําเพ็ญวิปสสนา  ไมนานเทาไรนัก   ก็ไดบรรลุพระอรหัต. 
            ทานครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว      เกิดความโสมนัสใจ     เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตน 
วา  เอสนาย  จรนฺตสฺส  ดงัน้ี.   คําน้ันทั้งหมด   บณัฑิตพอท่ีจะกําหนดรูได 
โดยงายทีเดียวแล. 
                              จบอรรถกถาสิวกเถราปทาน  
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        อุปวาน๑เถราปทานที่  ๑๐  (๕๖๑) 
 
         วาดวยบุพจริยาของพระอุปวานเถระ 
 
                             [๑๕๐]  พระชินเจา  พระนามวาปทุมุตตระ  
        ผูทรงถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง  ผูรุงโรจนแลว 
        เสมือนกองเพลิงท่ีลุกโพลงฉะนั้น  พระสมัพุทธ- 
        เจาปรินพิพานแลว. 
                            มหาชน  มาประชุมกันแลว  บูชา 
        พระตถาคต  กระทําจิตกาธารใหดีแลว  ยก 
        พระสรรีะขึ้นสูจิตกาธารแลว. 
                            กระทําสรีรกิจแลว  รวบรวมพระธาตุไว 
        ในท่ีนั้น  มนุษยและเทวดาทั้งส้ินเหลาน้ัน  ได 
        กระทําพระสถูปพระพุทธเจาแลว. 
                            พระสถูปน้ันชั้นหนึ่ง  สําเร็จดวยทอง 
        ชั้นที่สอง  สําเร็จดวยแกวมณี  ชั้นที่สาม  สาํเร็จ 
        ดวยเงิน  ชั้นที่สี ่ สาํเร็จดวยแกวผลึก. 
                            ที่พระสถูปช้ันที่หาน่ันแล  สําเร็จดวย 
        แกวทับทิมลวน  ชั้นที่หก  สําเร็จดวยแกวลาย 
        ทั่วท้ังองคตลอดถึงยอด  สําเร็จดวยรัตนะ 
                            ทางเทา  สําเร็จดวยแกวมณี  แทนบูชา 
        สําเร็จดวยรัตนะ  พระสถูปท้ังองค  สําเร็จดวยทอง 
        สูงหนึ่งโยชน.  
 



๑.  ในบาลีทีฆนิกายเลมท่ี  ๑๐  ขอ  ๑๓๐  วา  อปวาณเถระ.  
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                             เทวดาท้ังหลายมาประชุมกัน  ณ  ที่นั้น  
        รวมปรกึษากันในครัง้น้ันวา   แมพวกเราจักพากัน 
        เสรมิแตงพระสถูปของพระโลกนาถเจา     ผูคงท่ี 
        บาง.   
                            พระธาตุมิไดกระจัดกระจาย  พระสรีระ 
        ธาตุเปนกอนเดียว      พวกเราจะเสริมแตงหุม 
        พระพทุธสถูปน้ี. 
                            เทวดาท้ังหลาย    ไดเสริมแตงพระสถูป 
        ใหสูงขึน้อีกหนึ่งโยชน      ประกอบดวยรัตนะ ๗ 
        ประการ  เพราะฉะนั้น  พระสถูปจึงสูงเปนสอง 
        โยชน  พระสถูปน้ัน  สูงขึ้นไปในหมอก.         
                            พวกนาคท้ังหลายมาประชุมกัน  ณ  ที่นั้น  
        รวมปรกึษากันในครัง้น้ันวา     มนุษยและเทวดา 
        ทั้งหลายเหลาน้ันไดสรางพระพุทธสถูปกันแลว 
                            พวกเราอยาไดเปนผูประมาทเลย  เพราะ 
        พวกมนุษยและเทวดา       เปนผูไมประมาทแลว 
        แมพวกเราจักเสริมแตงพระสถูปของพระโลก- 
        นาถเจา  ผูคงท่ีบาง. 
                             พวกนาคไดประชุมกันแลว    ไดหุมหอ 
        พระสถูป   ดวยแกวอินทนิล    แกวมหาอินทนิล  
        และแกวโชติรส.   
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                             องคพระพุทธเจดีย  ไดสําเร็จดวยแกว 
        มณีตลอดท้ังองค  เพ่ิมความสูงขึ้นเปนสามโยชน 
        ในครั้งน้ันไดกระทําท่ีนั้นใหสวางแลว. 
                            พวกครฑุ  มาประชมุกันแลว รวม  
        ปรึกษากันในครั้งน้ันวา  มนษุย  เทวดา  และนาค 
        เหลาน้ันไดพากันกระทําพุทธบูชาแลว. 
                             พวกเรา  อยาไดประมาทเลย  พวก 
        มนุษย  เทวดา  และนาค  เปนผูไมประมาทแลว 
        แมพวกเรา  ก็จักเสรมิแตงพระสถูปของพระ- 
        โลกนาถเจา  ผูคงท่ีบาง. 
                             พวกครุฑเหลาน้ัน   ไดกระทําการหุมหอ 
        พระสถูป  ใหสําเร็จดวยแกวมณทีั้งองค  แมพวก 
        ครุฑเหลาน้ัน  ไดเสริมแตงพระพุทธเจดียใหสูง 
        ขึ้นอีกหน่ึงโยชน. 
                             พระพุทธสถูปจึงสูงขึ้นเปนสี่โยชน 
        รุงโรจนยิ่ง  สวางแจงไปทุกทิศ  แสงสวางพวย- 
        พุงขึ้นสูง  สวางเหมือนดวงอาทิตยฉะนั้น. 
                              พวกกมุภัณฑ  มาประชุมกันแลว  รวม 
        ปรึกษากันในครั้งน้ันเหมือนอยางที่มนุษย  เทวดา 
        นาค  และครุฑปรึกษากันฉะนั้น 
                               พวกเขาเหลาน้ัน  ตางพากันกระทํา 
        พระสถูปอันอุดม  ของพระพุทธเจา  ผูประเสริฐ  
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         แลว  พวกเราอยาเปนผูประมาทเลย   พวกมนษุย  
        และเทวดาเปนตน  เปนผูไมประมาทแลว. 
                           แมพวกเรา  ก็จักเสรมิแตงพระสถูปของ 
        พระโลกนาถเจา ผูคงที่บาง พวกเราจักเสริมแตง 
        พระพทุธเจดียใหสูงขึ้นไปดวยรัตนะ. 
                           แมพวกเขาเหลาน้ัน         ก็ไดเสริมแตง     
        พระพทุธเจดียใหสูงขึ้นไปหน่ึงโยชน    ครั้งนั้น 
        พระสถูปจึงสูงหาโยชน   สองแสงสวางอยู 
                           พวกยักษ  ไดมาในท่ีนั้นแลว  ตางประชุม 
        ปรึกษากันในครั้งน้ันวา  พวกมนุษย  เทวดา นาค 
        ครุฑ   และกุมภัณฑ  ไดเสริมแตงพระสถูปแลว. 
                           พวกเขาเหลาน้ัน        ตางไดกระทําพระ- 
        สถูปอนัอุดมของพระพุทธเจาผูประเสริฐแลว 
        พวกเรา    อยาไดเปนผูประมาทเลย   พวกมนษุย 
        และเทวดาเปนตนเปนผูไมประมาทแลว. 
                           แมพวกเรา  ก็จักเสรมิแตงพระสถูปของ 
        พระโลกนาถเจา    ผูคงท่ีบาง    พวกเราจักเสริม  
        แตงพระพุทธเจดีย    ดวยแกวผลกึ. 
                           แมพวกเขา    (ยักษ)    เหลาน้ัน      ได 
        เสรมิแตงพระพุทธเจดียใหสูงขึน้หน่ึงโยชน   ใน 
        ครั้งน้ัน   พระสงฆจงึสูงเปนหกโยชน   สองสวาง 
        อยู.    
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                                          พวกคนธรรพไดมาประชุมกันแลว   ได 
                        ประชมุปรึกษากันในครั้งน้ันวา    พวกมนุษย  
                        เทวดา  นาค  กุมภัณฑ  และครุฑ   ไดกระทํากัน 
                        แลวอยางน้ัน   
                                         พวกเขาทั้งหมดไดกระทําพระพุทธสถูป 
                        แลว   พวกเราในท่ีนี้ยังมิไดกระทํา   แมพวกเรา 
                        ก็จักกระทําพระสถูปของพระโลกนาถเจา  ผูคงท่ี 
                        บาง. 
                                          ในครั้งน้ัน    พวกคนธรรพ   ไดกระทําท่ี 
                        บชูา  ๗  ที ่ กระทําธง  และฉัตรแตงเสริมพระสถูป 
                        ใหสําเร็จดวยทองคําท้ังองค. 
                                          ในครั้งน้ัน      พระสถูปสูงไดเจ็ดโยชน  
                        สองแสงสวางอยู  จนไมปรากฏวา   เปนกลางคืน 
                        หรือกลางวัน  โลกคงมแีตแสงสวางตลอดกาล. 
                                    แสงสวางของดวงจันทร  ดวงอาทิตยและ 
                        ดวงดาวท้ังหลาย  ไมครอบงําแสงสวางพระ- 
                        สถูปน้ันได   แสงสวางน้ัน     สวางแผไปถึงระยะ 
                        หนึ่งรอยโยชนโดยรอบ  จนแมประทีป  ก็ไมสวาง 
                                    ในกาลน้ัน   มนษุยบางพวกบูชาพระสถูป 
                        อยู   ทั้งท่ีนั้นมนุษยเหลาน้ัน  กม็ิไดขึ้นสูพระสถูป 
                        มนุษยเหลาน้ัน    ก็เสมอืนขึ้นไปอยูสูงในทองฟา 
                        ฉะนั้น.   
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                              ยักษ    มีนามวา    อภิสมมต   ยนือยูกับ 
        พวกเทวดา  ไดยกธงและพวงดอกไมขึ้นสูงย่ิง. 
                             ชนเหลาน้ัน    มิไดเห็นยักษนั้น  เมื่อเดิน 
        ไป ก็เหน็พวงดอกไม  เมื่อเห็นพวงดอกไม   ก็ 
        เดินไปอยูอยางน้ัน    ชนเหลาน้ันทั้งหมด  ยอมไป 
        สูสุคติ.  
                             มนุษยเหลาใด  ประพฤติชอบในปาพจน 
        และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา   มนุษยเหลาน้ัน  
        ใครจะเห็นปาฏิหารยิ  จึงบูชาพระสถูป. 
                              ครั้นเมื่อขาพเจาเกิดเปนคนรับจาง   อา- 
        ศัยอยูในพระนครหงัสวดี      เหน็ชนรื่นเริงยินดี 
        แลวจึงคิดอยางน้ีวา 
                               ก็ชนเหลาน้ี   ยินดีแลว   ยอมไมอิ่มตอ 
        การบุญท่ีควรกระทํา   อันปรากฏในพระสถูป บรรจ ุ
        พระธาตุของพระผูมีพระภาคเจา  ผูสูงสุดพระองค  
        นั้น. 
                               แมขาพเจาจักกระทําบุญ     ขาพเจาจัก  
        เปนทายาทในธรรมของพระโลกนาถเจา   ผูคงท่ี  
        พระองคนั้น    ในอนาคตกาลบาง. 
                               ขาพเจาจักทําความสะอาด  ดวยการเช็ด  
        ลางพระสถูป  ยกธงแผนผาของขาพเจาขึ้นใหสูง 
        ผูกธงทีป่ลายไมไผแลวยกขึ้น.   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 489 

                              ขาพเจายืนประคองอยูธงอยู  ธงของขาพเจา 
        ถูกยกสงูขึ้นไปในอัมพร  ขาพเจา  เห็นธงถูกลม 
        ปลิวสะบัดแลว  ขาพเจามีความยินดีเกิดขึ้นแลว 
                             ขาพเจากระทําจิตใหเลื่อมใสในพระสถูป 
        นั้น  จึงเขาไปหาพระสมณะ  ถวายอภิวาทพระภิกษ ุ
        นั้น  ถามถึงวิบากในการถวายธง  
                             พระภกิษุนั้น  มีความยินดี  กลาวกับ 
        ขาพเจา  คือกลาวถึงวิบากของการถวายธงน้ัน  ยัง 
        ความปติใหเกิดแกขาพเจา  ตลอดกาลท้ังปวง. 
                             กองทหารชาง  กองทหารมา  กองทหาร 
        รถ กองทหารเดินเทา  และจตุรงคเสนาแวดลอม 
        เขาอยูเปนประจํา  นี้เปนผลแหงการถวายธง. 
                             นักดนตรีหกหมื่นคน  กบักลองท่ีประดับ 
        แลว  แวดลอมเขาอยูเปนประจํา  นี้เปนผลแหง 
        การถวายธง. 
                             สตรีผูประดับตกแตงแลว  ๘๖,๐๐๐  นาง 
        ประดับตกแตงดวยเครื่องผาอาภรณอันวิจิตร 
        ประดับประดาดวยแกวมณีและตุมหู. 
                             มีปากงาม  เจรจาดวยความยิ้มแยม  อก 
        ผ่ึงตะโพกผาย  ทรวดทรงองคเอวกลมกลึง  แวด- 
        ลอมเขาอยูเปนประจํา  นี้เปนผลของการถวายธง.   
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                              ทานจักยินดีในเทวโลก  ตลอดเวลาสาม- 
        หมื่นกปั  จักเปนจอมเทวดา  ๘๐  ครั้ง  จักเสวย 
        เทวรัชสมบัติ.  
                             จักเปนพระราชา  ๑,๐๐๐  ครั้ง  และจักเปน 
        พระเจาจักพรรดิ  ๑,๐๐๐ ครั้ง   จกัเปนพระเจา 
        ประเทศราช  ผูไพบูลยโดยประมาณนับมิได. 
                             ในกัปท่ีหน่ึงแสน  พระมหาบรุษุจักทรง 
        สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช  มีพระนามตาม 
        พระโคตรวา  โคตมะ  จักทรงเปนพระศาสดาใน 
        โลก. 
                             ครั้นจติุจากเทวโลกแลว  อันกศุลตัก- 
        เตือนแลว  อันบุญกรรมใหระลึกไดแลว  จักเกิด 
        เปนพราหมณ. 
                             ทานจักทอดท้ิงโภคสมบัติจํานวน  ๘๐   
        โกฏ ิ ทาสและกรรมกรเปนจํานวนมาก  จกับวช 
        ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา  พระนาม 
        วา  โคตมะ. 
                             ทานจักกราบทูลพระสัมพุทธเจา  พระ- 
        นามวา  โคตมะ  ผูประเสริฐในสกัวงศใหทรง 
        ยินดี  ดวยชื่อวา  อุปวานะ  จักเปนสาวกของ 
        พระศาสดา.   
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                               กรรมที่ขาพเจากระทําไวในแสนกัป  จัก 
        ใหผลแกขาพเจาในกัปนี้  ขาพเจาไดหลุดพนแลว 
        จากแรงเสียบแทงของกิเลสเพียงดังลูกศร ขาพ- 
        เจาเผากิเลสท้ังหลายสิ้นแลว.  
                              ธงท้ังหลาย  ไดชักขึ้นเพ่ือขาพเจา  ได 
        เปนพระเจาจักรพรรดิ  ผูสงบ  ผูปกครองทวีป 
        ทั้ง  ๔  โดยรอบสามโยชน  ในกาลทุกเมื่อ. 
                              แตในกัปท่ีแสนในกาลน้ัน  ขาพเจา  ได 
        กระทํากรรมใดไว  ดวยกรรมนัน้  ขาพเจาไมรู 
        จักทุคติเลย  อันนี้เปนผลแหงการถวายธง. 
                              กิเลสทั้งหลาย ขาพเจา ไดเผาท้ิงไปสิ้นแลว 
        ฯลฯ   ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                              ขาพเจาเปนผูมาดีแล  ฯลฯ  คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
                              ปฏิสมัภิทา  ๔  ฯลฯ  คําสอนของพระ- 
        พุทธเจา  ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
                              ทราบวา  ทานพระอุปวานเถระ  ไดกลาว 
        คาถาเหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ีแล.          
                    จบอุปวานเถราปทาน  
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        ๕๖๐.  อรรถกถาอุปวานเถราปทาน๑ 

 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
           เรื่องราวของทานพระอุปวาณเถระ    อันคําเริ่มตนวา    ปทุมุตฺตโร 
นาม  ชิโน  ดงัน้ี.  
            ไดทราบวา   พระเถระรูปนี้   กไ็ดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว    ในพระ- 
พุทธเจาพระองคกอน ๆ   ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปน 
อันมากในภพน้ัน  ๆ  เพราะถูกกรรมบางอยางมาตัดรอน  ในกาลแหงพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ    เขาจึงไดมาบังเกิดในตระกูลคนยากจน 
บรรลุนิติภาวะแลว  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว  ไดเก็บเอาพระธาตุ 
ของพระองคไวแลว   เมื่อพวกมนุษย   เทวดา นาคราช  ครุฑ  ยักษ  กุมภัณฑ 
และคนธรรพ   พากันสรางสถูปประมาณ  ๗  โยชน   อันสําเร็จลวนดวยรตันะ 
๗  ประการ    ไดเอาผาอุตตราสงคอันขาวสะอาดของคนทําเปนธงผูกติดปลาย 
ไมไผแลว   ไดทําการบูชา  ณ  ที่สถูปนั้น  เสนาบดียักษ   ชื่อวา  อภิสัมมตกะ 
ถือเอาธงนั้น   ไดต้ังพวกเทวดาไวเพ่ือรักษาเครื่องบูชาที่พระเจดียแลว   เปนผู 
ไมปรากฏกาย  ทรงตัวอยูในอากาศ  ไดทําประทักษิณพระเจดีย  ๓  รอบ.  ดวย 
บุญกรรมอันนั้น    เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก   ในพุทธุป- 
บาทกาลน้ี  ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ  ในกรุงสาวัตถี  ไดมีชื่อวา  อุปวาณะ  
เจริญวัยแลว  ไดมองเห็นพุทธานุภาพในการรับพระเชตวัน   ไดมีศรัทธา  บวช 
แลว  บําเพ็ญวิปสสนา  ไดอภิญญา ๖ แลว.  ก็โดยสมัยนั้น    อาพาธเกี่ยวดวย 
โรคลมไดเกดิข้ึนแลวแกพระผูมีพระภาคเจา.    พราหมณ    ชือ่วา    เทวหิตะ 
ผูเปนสหายคฤหัสถของพระเถระ    อยูประจําในกรุงสาวัตถี.    เขาไดปวารณา 
 
๑.  บาลีเปนอุปวานเถระ  
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พระเถระไวดวยปจจัย  ๔.  ลําดับนัน้   ทานพระอุปวาณะนุงหมแลว  ถือบาตร 
และจีวร     เขาไปยังนิเวศนของพราหมณนั้นแลว. พราหมณทราบวา  พระเถระ 
เห็นจักมาดวยประโยชนอะไรสักอยางเปนแน  จึงพูดวา   พระคุณเจา   ตองการ 
อะไร  ก็พูดมาเถอะขอรับ.  พระเถระเม่ือจะบอกถึงความประสงคแกพราหมณ 
นั้น     จึงไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา :- 
                                   พราหมณเอย !  พระสุคตมุนีเจา  ผูเปน 
                        อรหันตในโลก  ถูกโรคลมเขาเบียดเบียน  ถา 
                        ทานมีน้ําอุนจงถวายแดพระมุนีเจาเถิด  การบูชา 
                        แลวแกผูควรบูชา  การสักการะแลวแกผูควร 
                        สักการะ  การนอบนอมแลวแกผูควรนอบนอม 
                        พระองคนั้น.   
          เนื้อความแหงบาทคาถาน้ันวา   พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  อัน 
พวกเทวดามีทาวสักกะเปนตน     และอันพวกพรหมมีทาวมหาพรหมเปนตน 
ไดบูชาแลวแกผูควรบูชาในโลกน้ี,      ผูอันพระเจาพิมพิสารและพระเจาโกศล 
เปนตน     ทรงกระทําสักการะแลว    แกผูควรสักการะ,     ผูอันพระขีณาสพผู 
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญนอบนอมแลว  แกผูควรนอบนอม, ทรงเปนพระอรหันต 
เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลายเปนตน,   ทรงเปนผูเสด็จไปดี   เพราะเสด็จไปได 
อยางงดงามเปนตน    ทรงเปนพระสัพพัญู  เปนพระมุนี  คือพระศาสดาของ 
พวกเรา   ซึ่งทรงเปนเทวดายิ่งกวาเทวดา  ทรงเปนทาวสักกะยิ่งกวาทาวสักกะ 
ทรงเปนทาวมหาพรหมยิ่งกวาพวกพรหม,  บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น     ถูกโรคลม    มลีมเปนเหตุ     เกดิการกระสับกระสายเพราะลมเปนเหตุ  
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ทรงกลายเปนผูอาพาธ.  ดูกอนพราหมณ   ถาทานมีน้ําอุน,   เราปรารถนาจะ 
นํานํ้าอุนนั้นไปเพ่ือระงับอาพาธเนื่องดวยโรคลมของพระผูมีพระภาคเจาพระ 
องคนั้น    ดังน้ี.  
           พราหมณ  ไดฟงคํานั้นแลว    จึงไดนอมเภสัชระงับโรคลม   อันพอ 
เหมาะกับน้ําอุนนั้นเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจาแลว.    ก็โรคของพระ- 
ศาสดา      ไดระงับแลวดวยเภสัชนั้น.     พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทํา 
อนุโมทนาแลว   แกพราหมณนั้น. 
           ลําดับนั้น  ทานพระอุปวาณะ  ไดระลึกถึงบุรพกรรมของตน  ในกาล 
ตอมา   เกิดความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมา 
แลวในกาลกอน    จึงไดกลาวคําเริ่มตนวา    ปทมุตฺุตโร  นาม   ชิโน  ดังนี้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปทฺมุตฺตโร   เปนตน  มีเนื้อความตามที่ไดกลาว 
มาแลวในตอนตนนั่นแล.   บทวา  มหาชนา   สมาคมฺม   ความวา  ชาวชมพู- 
ทวีปทั้งสิ้น   ไดรวมกันเปนกลุม.   บทวา  จิตก   กตฺวา   เธอมีความวา  ชน 
ทั้งหลายไดทําจิตกาธาน   ดวยหมูไมจันทนสูงต้ังโยชน     แลวยกพระสรีระของ 
พระผูมีพระภาคเจาข้ึนวางบนจิตกาธานน้ัน.    บทวา     สรีรกิจจฺ    กตฺวาน 
ความวา   การทํากิจคือการเผาดวยไฟ  คือ การจุดไฟ.  บทวา ชงฺฆา  มณิมยา 
อาสิ   ความวา    ทางเทา    ไปท่ีสถูปอันพวกมนุษยสรางข้ึนไว   คือ   สราง 
ทําดวยแกวมณี   ไดแก   ทําสถานท่ีนั้นดวยแกวอินทนิล   เพ่ือนําดอกไมไป. 
บทวา   มยมปฺ     ความวา    พวกเทวดาท้ังหมดจักสรางสถูปไวแน.    บทวา 
ธาตุ  อาเวณิการ  นตฺถิ  ความวา  พระธาตุไมมีเปนแผนก  ๆ   เพ่ือท่ีพวกเทวดา 
และมนุษยจะสรางเจดียไวเปนแหง ๆ      เมื่อจะแสดงถึงพระธาตุนั้น     ทานจึง 
กลาวไววา  สรีร  เอกปณฑฺิต  เปนตน,    อธิบายวา  ดวยกําลังแหงการอธิษฐาน  
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พระสรีรธาตุทั้งส้ิน   จึงไดเปนเพียงกอนเดียวเทานั้น     เปรียบดุจพระปฏิมาท่ี 
สําเร็จดวยศิลากอนเดียว ฉะน้ัน. บทวา อิมมหฺิ  พุทธถูปมฺหิ  ความวา  พวก 
เราทั้งหมด   จักมาพรอมกันแลว   ชวยกันสรางเคร่ืองปกคลุมสถูปไว  ณ  สถูป 
ทองคําน้ี  ที่พวกชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นไดพากันสรางไวแลว.   บทวา  อินฺทนีล   
มหานีล   ความวา    แกวมณีที่มีสีและแสงดุจดอกบัวสีน้ําเงิน   เรียกวา   แกว 
อินทนิล.   เชือ่มความวา   ชื่อวา   แกวมณีกอนใหญ    เพราะมีสียิ่งดวยแกว  
อินทนิลนั้น,   เราไดนําเอา   แกวมณีอินทนิล    แกวมณีสีเขียวชนิดกอนใหญ  
แกวมณีโชติรส   และแกวมณีสีแดงโดยชาติ   มารวมเปนกอนเดียวกัน   แลว 
ทําเปนเครื่องคลุมที่สถูปทองคํา   ปกคลุมไวแลว. บทวา  ปจิเจก  พุทฺธเสฏสฺส 
ความวา  พวกประชาชนไดทําสถูปดวยเครื่องปกคลุมไวขางบนเปนแผนกหน่ึง 
เพ่ือใหเปนอิสระแดพระพุทธเจาผูสูงสุด.    บทวา    กุมฺภณฑฺา   คุยฺหกา   ตถา 
ความวา   เทวดาพวกท่ีมีอัณฑะประมาณเทาหมอ   ชื่อวา  กุมภัณฑ,  จึงกลาย 
มาเปนชื่อกําเนิดเทวดาพวกครุฑ  เพราะปกปดทําใหมิดชิด,    พวกกุมภัณฑ 
เหลาน้ัน      ตัวเองมีเครื่องปกปด  จึงไดสรางสถูปมีเครื่องปกปดบาง.   บทวา 
อติโภนฺติ  น   ตสฺสาภา    ความวา    แสงสวางแหงพระจันทรพระอาทิตยและ 
หมูดาว    จึงไมสาดสอง   ไมเล็ดลอดทวมทับรัศมีแหงพระเจดียนั้นได.  บทวา 
อหมฺป  การ  กสฺสามิ  ความวา  แมเราก็จักทําสักการะบุญกิริยา  คือกุศลกรรม 
ไดแก  การบูชาดวยธงชัยและธงปฏาก  ณ พระสถปูของพระโลกนาถเจาผูคงที่ 
บาง. 
                       จบอรรถกถาอุปวาณเถราปทาน  
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               รฐัปาลเถราปทานที่  ๑๑  (๕๖๑) 
 
             วาดวยบุพจริยาของพระรัฐปาลเถระ 
 
                             [๑๕๑]    ขาพเจา  ไดถวายพญาชางเชือก  
        ประเสรฐิ  มีงาใหญงอนงามเสมือนงอนไถ  แด 
        พระผูมพีระภาคเจา  พระนามวา  ปทุมุตตระ  ผู 
        เจริญท่ีสุดของโลก  ผูคงท่ี. 
                            ขาพเจา  เปนนายควาญชาง  นั่งอยูบน 
        คอชาง  อันตกแตงใหงามดวยเศวตฉัตร  ไดจาย 
        ทรัพยแลวใหสรางสังฆารามท้ังหลังน้ัน. 
                            ขาพเจาไดสละทรัพย  ๕๔,๐๐๐  กหาปณะ 
        ใหสรางปราสาททั้งหลาย  กระทําการถวายทาน 
        ดวยเครือ่งไทยมีราคามาก  แดพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาผูมีพระคุณใหญ. 
                            พระมหาวีรเจา  ผูสพัพัญู  ผูเปนบุคคล 
        ผูเลิศ  ทรงยังมหาชนท้ังหมดใหราเริงอยู  ทรง 
        แสดงอมตบทแลว. 
                            พระพทุธเจา  พระนามวา  ปทุมุตตระ 
        ทรงกระทําธรรมนัน้  ใหแจงแกขาพเจา  ประทับ 
        นั่งในทามกลางหมูภิกษุแลว  ไดตรัสพระคาถา 
        เหลาน้ี  วา  
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                              ผูนี้  ไดสละทรัพย  ๕๔,๐๐๐  กหาปณะ 
        กระทําปราสาทแลว  เราจะกลาวถึงวิบาก  ทาน 
        ทั้งหลายจงฟง  เราจะกลาววิบากนั้น 
                             ผูนี้สละทรัพย ๑๘,๐๐๐  กหาปณะ  ให 
        สรางเรอืนยอด  เขาจักเกิดในวิมาน  และวมิาน 
        เหลาน้ัน  จักสําเร็จดวยทองท้ังหลัง. 
                             เขา  จกัเปนจอมเทวดา  ๕๐  ครัง้  จัก  
        เสวยรัชสมบัติและเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕๘  ครั้ง 
                             ในกัปท่ี ๑๐๐,๐๐๐ พระมหาบรุษุ  จกัทรง 
        สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช  ทรงมีพระนาม 
        โดยพระโคตรวา  โคตมะ  จักทรงเปนพระศาสดา 
        ในโลก. 
                             ครั้นเขาจุติจากเทวโลก  อันกุศลมูล 
        ตักเตือนแลว    ในกาลน้ัน  เขาจกัเกิดในตระกูลท่ี 
        มั่งค่ัง  มีโภคะมาก. 
                             ภายหลัง   เขาบวชแลว  อันกุศลมูล 
        ตักเตือนแลว  จึงไดนามวา  รฐัปาละ  จักไดเปน 
        สาวกของพระศาสดา. 
                             เขา  มคีวามเพียรอันต้ังไวแลว  เขาไป 
        สงบ  ปราศจากอุปธิแลว  ในเมื่อบริษัทยังมีอาสวะ 
        อยู  แตเขาจักเปนผูไมมีอาสวะ  นิพพาน.   
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                                    ขาพเจาพยายามแลวออกบวช      ละทิ้ง 
                       โภคะและสมบัติทั้งหลาย    ขาพเจา    ไมมีความ 
                       รักใครในโภคะสมบัติ   อันเปนเสมือนกอนเขฬะ  
                       ฉะนั้น.  
                                   ขาพเจาทรงไวซึ่งการนําธุระคือความเพียร 
                       ไป  ซึ่งการนําไปซึ่งธรรมอันเปนแดนเกษมจาก 
                       โยคะและซ่ึงกายในภพสุดทาย ในพระศาสนาของ 
                       พระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                                   กิเลสท้ังหลาย      ขาพเจาไดเผาสิ้นแลว 
                        ฯลฯ   ขาพเจาเปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                                   ขาพเจาเปนผูมาดีแลวแล ฯลฯ   คําสอน 
                        ของพระพุทธเจา   ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว. 
                                   ปฏสิัมภิทา   ๔  ฯลฯ     คําสอนของพระ- 
                        พุทธเจา   ขาพเจาไดกระทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา  ทานพระรัฐปาละเถระ  ไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบรัฐปาลเถราปทาน  
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                     ๕๖๑.   อรรถกถารัฐปาลเถราปทาน 
 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑๑   ดังตอไปนี้:- 
          อปทานของทานพระรัฐปาลเถระ     มีคําเริ่มตนวา    ปทุมุตฺตรสฺส 
 ภควโต  ดังนี้. 
แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว   ในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากในภพ 
นั้น  ๆ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทานไดบังเกิด 
ในตระกูลคฤหบดีมหาศาล  ในพระนครหังสาวดี  กอนหนาท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาพระองคนั้น  ทรงอุบติันั่นแล  พอเจริญวัยแลว   บิดาลวงลับดับชีวิตไป 
เองก็ดํารงเพศเปนฆราวาสครองเรือน  ไดเห็นทรพัยสมบัติ    ที่มีอยูในตระกูล 
วงศอันหาปริมาณมิได    ตามท่ีคนผูรักษาเรือนคลังรัตนะแสดงใหทราบแลว 
จึงคิดวา  ปูยา  ตายาย   เปนตนของเรา  ไมอาจเพ่ือจะถือเอากองทรัพยสมบัติ 
มีประมาณเทาน้ี  ไปกับตนไดเลย   แตเราควรท่ีจะถือเอาแลวจึงไป  จึงไดให 
มหาทานแกหมูคนทั้งหลายมีคนกําพราเปนตน.    เขาไดบํารุงพระดาบสผูได 
อภิญญารูปหน่ึง    บุญน้ันจึงสงเขาใหเปนใหญในเทวโลก     เขาบําเพ็ญบุญ 
ทั้งหลายจนตลอดชีวิตแลว   จุติจากอัตภาพนั้น    ไดไปเกิดเปนเทวดา.  เทวดา 
นั้น    ไดครอบครองเทวราชสมบัติในเทวโลกนัน้    ดํารงอยูจนตลอดอายุ  จุติ 
จากอัตภาพน้ันแลว   ไดเกิดเปนลูกชายคนเดียวแหงตระกูล  ซึ่งสามารถเพ่ือจะ 
ทํารัฐที่แตกกันแลวในโลกมนุษยใหทรงอยูได    ก็โดยสมัยนัน้    พระผูมพีระ- 
ภาคเจาพระนามวา    ปทมุุตตระ    ทรงอุบัติข้ึนในโลกแลว    ไดทรงประกาศ 
พระธรรมจักรอันบวชใหเปนไปแลว   ทรงยังเวไนยสัตว    ใหไดบรรลถุึงภูมิ  
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 อันเกษม   กลาวคือมหานครไดแกพระนิพพาน.    ลําดับนั้น     กลุบุตรผูนัน้ 
ไดบรรลุนิติภาวะแลวโดยลําดับ   วันหน่ึง   ไดไปยังพระวิหารพรอมกับ  พวก   
อุบาสกอุบาสิกา   ไดเห็นพระศาสดากําลังทรงแสดงธรรม   มีจิตเลื่อมใส   นั่ง 
อยูที่ทายบริษัทแลว. 
          กโ็ดยสมัยนั้น    พระศาสดาไดทรงสถาปนาภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนง 
ที่เลิศกวาพวกบรรพชิตผูมศีรัทธาทั้งหลาย.     เขาไดเห็นการสถาปนานั้นแลว 
มีใจเลื่อมใส   จึงปรารถนาเพื่อจะไดตําแหนงนั้นบาง  ไดทํามหาทานใหเปนไป 
แลวตลอด  ๗  วัน ไดทําปณิธานดวยเครื่องสักการะใหญแดพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมดวยภิกษุแสนรูปเปนบริวาร.    พระศาสดา    ทรงเห็นวาปณิธานน้ันจะ 
สําเร็จไดโดยหาอันตรายมิได  จึงทรงพยากรณวา  ในอนาคตกาล ในพระศาสนา 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา   โคคม   เขาจักเปนผูเลิศกวาพวกบรรพ- 
ชิต ผูมีศรัทธา.  เขาถวายบังคมพระศาสดาและไหวภิกษุสงฆแลว   จึงลุกข้ึนจาก 
อาสนะหลีกไป.   เขาอยูในโลกมนุษยนั้น    ไดบําเพ็ญบุญไวมากมายจนตลอด 
อายุแลว   จุติจากอัตภาพนั้นแลว   ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก  ใน 
กัปที่  ๙๒   แตกัปนี้ไป    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    ผุสสะ 
เมื่อพระราชโอรส  ๓  พระองค  ซึ่งเปนพระภาดาตางพระมารดากับพระศาสดา 
กําลังบํารุงปฏิบัติพระศาสดาอยู      ตนเองไดทํากิจเนื่องดวยสหายกับพระราช- 
โอรสเหลาน้ัน    เพ่ือจะไดบําเพ็ญบุญ.   เขาไดสั่งสมบุญกุศลน้ันไวเปนอันมาก 
ในภพน้ันอยางนั้นแลว    จึงไดทองเที่ยวไปในเฉพาะแตสุคติภพเทาน้ัน     ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   ไดบังเกิดในเรือนของรัฐปาลเศรษฐี   ในถุลลโกฏฐิตนิคม 
แควนกุรุ.  เพราะเขาเกิดในตระกูลทีส่ามารถเพ่ือจะทํารัฐที่แตกแลวใหดํารงอยู 
ได  จึงไดมีชื่อตามลําดับวงศนั้นแลวา  รัฐปาล.  เขามีบริวารมากมาย  เติบโต  
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ถึงความเปนหนุมตามลําดับ  มารดาบิดาไดใหแตงงานกับหญิงสาวรูปงาม    และ 
ไดใหดํารงอยูในยศอันยิ่งใหญ   ไดเสวยสมบัติเชนกับทิพยสมบัติ.   ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จจาริกไปในชนบท. ในแควนกุรุ   ไดเสด็จไปถึงบาน 
ถุลลโกฏฐิตะตามลําดับ.   กลุบุตรชื่อวา    รัฐปาลไดสดับเหตุการณนั้นแลวจึง 
เขาไปเฝาพระศาสดา    ไดฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา   ไดศรัทธา   แต 
มารดาบิดาขออนุญาตใหก็แสนยากลําบาก  ตองทําการอดอาหารถึง ๗ วัน   จึงได 
เขาไปเฝาพระศาสดา   ทูลขอบวชแลว    ไดบวชในสํานักของพระเถระรูปหน่ึง 
ตามรับสั่งของพระศาสดา       ทานไดบําเพ็ญกัมมัฏฐานโดยโยนิโสมนสิการ 
เจริญวิปสสนาแลว   ไดบรรลุพระอรหัต. 
           ครั้นกาลตอมา  ทานระลึกถึงบุรพกรรมของตนได  เกิดความโสมนัส 
ใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนไดเคยประพฤติมาในกาลกอน     จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา  ปทุมุตฺตรสฺส   ภควโต  ดังนี้.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สุนาโค 
โส  มยา  ทินโฺน  ความวา ในคราวท่ีเปนมหาธนเศรษฐี  ในสมัยที่สละเสบียง 
ทั้งหมดไปในทาน  นาคที่ดี  คือพญาชาง   ไดเปนผูอันเราถวายแลว.   เมื่อจะ 
แสดงถึงพญาชางนั้น    ทานจึงกลาวคําเปนตนวา  อีสาทนฺโต   ดังน้ี.   งาเทา 
งอนรถ      คือมีงาประมาณเทางอนแหงรถ,      พญาชางนั้นอันเราถวายแลว. 
บทวา  อุรุฬฺหวา   ไดแก   สามารถใชเปนพาหนะของพระราชา,  หรือเหมาะ 
สมแกพระราชา.  บทวา  เสตจฺฉตฺโต  ความวา  ประกอบดวยฉัตรสีขาวต้ังไว 
เพ่ือประดับประดา.   บทวา  ปโสภิโต   ความวา   สมบูรณดวยรปูโฉม   อัน 
งดงามดวยมีสายคาดอันหอยยอย.   บทวา   สกปฺปโน  สหตฺถิโป     ความวา 
ประกอบดวยเครื่องอลังการสําหรับชาง     ประกอบดวยนายควาญผูรักษาชาง. 
อธิบายวา      พญาชางผูเปนเชนนี้      เราไดถวายแลวแดพระผูมีพระภาคเจา  
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 พระนามวา   ปทุมุตตระ.    บทวา  มยา  ภตฺต    กาเรตฺวาน    เธอมีความวา 
เมื่อเราไดชวยกันสรางพระวิหารแลว     ไดชวยกันบํารุงนิตยภัตรแดพวกภิกษุ 
ประมาณโกฏิรูปผูจําพรรษาอยูแลว     ไดมอบถวายแดพระมเหสีเจา.    บทวา 
ชลชุตฺตมนามโก  ความวา ชื่อวา ชลชะ  เพราะเกิดจากน้ํา,  อันนั้นคืออะไร, 
 คือดอกปทุม,    อธิบายวา     พระผูมีพระภาคเจามีพระนามวา     ปทุมุตตระ 
เพราะมีนามเสมอกับดอกปทุมและเพราะเปนผูสูงสุด.     คําท่ีเหลือในที่ 
ทั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. 
                                 จบอรรถกถารัฐปาลเถราปทาน 
                                   จบอรรถกถายสวรรคที่  ๕๖ 
             อรรถกถาอปทาน  ชื่อวา  วิสทุธชนวิลาสินี  เปนอรรถกถาอปทาน 
ของพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  พระสาวก  และพระเถระ 
                                จบบริบูรณเพียงเทาน้ีแล.   
 
                                 นิคมนกถา 
 
             ขอมนุษยโลกทั้งหมดพรอมท้ังเทวโลก    จงทราบถึงอรรถกถาแหง 
อปทานน้ี    ซึ่งบัณฑิตผูไดมีความฉลาดทําการอาราธนาโดยเฉพาะต้ัง  ๗  เดือน 
ผูแสวงหาโพธิสมภาร  ผูทรงไวซึ่งพระไตรปฎก  ไดนํามาแลว  เพ่ือตัดขม 
ดวยคุณมากรอบดาน   ผูทรงไวซึ่งพระไตรปฎก    ไดนํามาแลว     เพ่ือตัดขม 
และติชม   ตัณหา   มานะ   และทิฏฐิเปนตน   ของสัตวทั้งปวง  มีพระอานันท- 
เถระเปนอาทิ   ผูเปนประทีปในหมูเถรวงศ   ผูมีคุณเชนความมักนอยเปนตน 
อยูในเกาะสิงหลแล.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 503 

                              ดวยกศุลกรรมนี ้ ขอมลทินมีความโลภ 
        เปนตน  โรคมีโรคตาเปนตน  ความทุกขตาง ๆ  
        ชนิด  ภยัมีการทะเลาะเปนตน  จนกลายเปนได 
        รบัความทุกข  ผูกอการอันไมเปนประโยชนมีโจร 
        เปนตน  ของปวงประชาในโลกนี้  จงพินาศไป. 
                             ขอเวรและบาปธรรม  ๕  ประการของ 
        ขาพเจา  จงพินาศไปดุจฝนและลมกําจัดความรอน 
        ใหพินาศไปฉะน้ัน  ขอใหขาพเจาจงไดกําจัดความรอน 
        ใหพินาศไปฉะน้ัน  ขอใหขาพเจาจงไดดําเนินถึง 
        พระนพิพาน  ดวยหนทางอันประเสริฐคือมรรคม ี
        องค  ๘  ประการเถิด. 
                             ขอใหขาพเจา  จงยํ่ายีทิฏฐิทั้งปวงและ 
        ปาปธรรมมรีาคะโทสะเปนตนได  จงตัดสังสาร- 
        วัฏ  เขาถึงสวรรคและนิพพานเถิด.  ในอาณาเขต 
        ทั้งหมด  คือต้ังแตภวัคคพรหมจนถึงในอเวจีนรก 
        ขอสัตวทั้งปวง  จงไดพากันประพฤติตามธรรม 
        เถิด  โลกท้ัง ๓  ก็จักไดมีความอบอุนแล.   
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                            ๔.  เถรีอุปทาน 
 
                            สุเมธาวรรคท่ี  ๑ 
 
                สุเมธาเถรีอปทานท่ี  ๑ (๑) 
 
                   ผลของการถวายวิหาร 
 
        ลําดับนี้จงสดับอปทานของพระเถรีตอไป 
                             [๑๔๑]  เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระนาม 
        วา  โกนาคมนะ  ประทับอยูที่สังฆาราม  เราซึ่ง 
        เปนหญิงสหายกัน  ๓  คน  ไดถวายวิหารทาน 
                            เราท้ัง  ๓  คนเกิดในเทวโลก  ๑๐  ครั้ง 
        ๑๐๐  ครั้ง  ๑,๐๐๐  ครั้ง  ในมนุษยโลกไมจําตอง 
        พูดถึง 
                            ในเทวโลกเราเปนคนมีฤทธิ์มาก  ใน 
        มนุษยกไ็มจําตองพูดถึง  ดิฉันเปนนางแกว  พระ- 
        มเหสี  ของพระเจาจักรพรรดิ 
                            ดิฉันสรางสมกุศลไวในชาตินั้น  ชน  ๓ 
        คนคือ  นางธนัญชานี  นางเขมาและดิฉันมีสกุล 
        และบุตรอันสําเร็จดีแลว  ไดสรางพระอารามอยาง 
        เสร็จแลว  มอบถวายแดสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
        ประมุขเปนผูเบิกบานใจเพราะกรรมนั้นสงผล  ใน 
 
บาลี  ๓๓ ในเสรีอปทานไมมีอรรถกถาอธิบาย  
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        กําเนิดที่ดิฉันเกิดคือสวรรค    ดฉัินก็ถึงความเปน 
        หญิงเลศิ     และในมนุษยเชนเดียวกัน 
                           พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ  ผูเปน 
        พงศพันธุพรหม   มีพระยศใหญ   ประเสรฐิกวา 
        ปราชญทั้งหลาย    ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลวในกัป                 
                   นี้เอง   พระเจากาสีพระนามวากิกี    บรมกษัตริย  
        ในพระนครพาราณสีอันเปนบุรีอุดม  เปนอุปฏฐาก 
        ของพระพุทธเจา  ประพฤติพรหมจรรย 
                           ดิฉันเปนพระสหายของพระราชธิดา 
        เหลาน้ัน    เปนหญงิม่ันคงในศีล     ไดถวายทาน 
        โดยเคารพ   ประพฤติพรหมจรรยในเรือนน่ันเอง 
                           เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้นและเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  ดิฉันละรางมนุษยแลว  ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  จุติจากดาวดึงสแลวไปสวรรค 
                           ชั้นยามา  จุติจากสวรรคชั้นยามานั้นแลว  ไป 
        ชั้นดุสติ   และจุติจากดุสิต   ไปชั้นนิมมานรดีแลว 
        ก็ไปชั้นวสวัตดี  
                           ดิฉันผูประกอบดวยบุญกรรม     เกิดใน 
        ภพใดชาติใด  ในภพน้ันชาตินั้น  ก็ไดเปนพระ- 
        มเหสีของพระมหากษัตริย                           
                           ดิฉันจุติจากสวรรคชั้นวสวัตดีนั้นแลว 
        เกิดในมนุษย  ไดเปนพระมเหสีของพระเจาจักร- 
        พรรดิ  และพระเจาแผนดินประเทศเอกราช  
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                              เสวยสมบัติทั้งในสวรรคและมนุษย  ม ี
                    ความสุขทุกชาติ  ทองเท่ียวไปในชาติเปนอันมาก 
                     เหตุปจจัยและมูลนั้น ๆ เหมาะสมในพระศาสนา 
                     นั่นคือสโมธานขอตน      สโมธานของดิฉันผูยินดี  
                     ในธรรมนั้นดับสนิท 
                             ดิฉันเผากิเลสเสียแลว  ถอนภพขึน้ได 
                      หมดแลว  ตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหมือนชางพัง 
                      ตัดเชือกแลว  เปนผูไมมอีาสวะอยู 
                             การท่ีดิฉันไดมาในสํานักของพระพุทธ- 
                       เจาผูประเสริฐสุดน้ี  เปนการมาดีแลวหนอ   วิชชา 
                       ๓  ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ      คําสอนของพระ- 
                       พุทธเจาไดทําเสร็จแลว 
                             คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสมัภิทา  ๔ 
                     วิโมกข  ๘  อภิญญา  ๖  ดิฉันไดทําใหแจงแลว 
                     คําสอนของพระพุทธเจา  ไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
         ทราบวา   ทานพระสุเมธาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบสุเมธาเถรีอปทาน  
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               เมขลทายิกาเถรีอปทานที่  ๒  (๒) 
 
     วาผลแหงการถวายสายสะอ้ิงสรางพระสถูป 
 
                            [๑๔๒]  ดิฉันสรางพระสถูปของพระ- 
        ผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธตัถะ  ดิฉันได 
        ถวายสายสะอิ้งเพ่ือนวกรรมของพระศาสดา  และ 
        เมื่อพระมหาสถูปสําเร็จแลว  ดิฉันเล่ือมใสตอ 
        พระมุนผูีเปนนาถะของโลก  ไดถวายสายสะอิ้งอีก 
        ดวยมือทั้งสองของตน 
                           ในกัปท่ี  ๔๙  แตกัปนี้  ดิฉันไดถวายสาย 
        สะอิ้งในครั้งน้ัน  ดวยกรรมนั้น  ดิฉันไมรูจักทุคติ 
        เลย  นี้เปนผลแหงการสรางพระสถูป 
                           ดิฉันเผากิเลสท้ังหลาย  ถอนภพขึน้ 
        ไดทั้งหมดแลว  ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพังตัด 
        เชือกแลว  เปนผูไมมอีาสวะอยู 
                           การท่ีดิฉันไดมายังสํานักของพระพุทธ- 
        เจาผูประเสริฐสุดน้ี  เปนการมาดีแลวหนอ  วชิชา 
        ๓  ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของพระ- 
        พุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว 
                           คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสมัภิทา  ๔  
        วิโมกข  ๘  และ  อภญิญา  ๖  ดิฉนัไดทําใหแจงชัด  
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                       แลว  คําสอนของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จ 
                       แลว  ดังน้ี.  
           ทราบวา   ทานพระเมขลทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ไว   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบเมขลาทายิกาเถรีอปทาน 
 
           มัณฑปทายิการเถรีอปทานท่ี   ๓  (๓) 
 
                ผลของการสรางมณฑปถวาย 
 
                             [๑๔๓]  ดิฉันไดใหนายชางสรางมณฑป    
                ถวายพระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ  และได 
        สรางพระสถูปอันบวรของพระพุทธเจา  ผูเปน 
                พงศพันธุของโลก 
                            ดิฉันไปยังชนบท  นคิมหรือราชธานีใด  ๆ 
                ยอมไดรับการบชูาในท่ีนั้น  ๆ   ทุกแหงน้ีเปนผล 
                ของบุญกรรม 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ   คําสอน 
                ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.   
       ทราบวา   ทานพระมัณฑปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบมัณฑปทายิกาเถรีอปทาน  
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                 สงักมนทาเถรีอปทานท่ี  ๔  (๔) 
 
             ผลแหงการอุทิศรางกายเปนสะพาน 
 
                             [๑๔๔]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
                วา  โกณฑัญญะ  ผูประเสริฐกวา  ผูคงท่ี 
                ทรงชวยสัตวใหขามวัฏสงสาร  เสด็จพระดําเนิน 
                ไปที่ถนน 
                             ดิฉันออกจากเรือนแลวนอนคว่ําหนา 
                ครัง้น้ัน  สมเด็จพระโลกเชษฐผูทรงพระกรุณา  ได 
                เสด็จเหยียบไปบนศีรษะดิฉัน 
                             ครั้นแลว  พระองคก็ไดเสด็จเลยไป  ดิฉัน 
                ไดไปสวรรคชัน้ดุสิต  ก็เพราะจิตเลื่อมใสน้ัน 
                             ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว  ฯลฯ  คําสอน 
                ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว 
      ทราบวา  ทานพระสักมนทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                              จบสังกมนทาเถรีอปทาน 
 
              นฬาลิกาเถรีอปทานที่  ๕  (๕) 
 
                 ผลของการถวายดอกออ 
 
                            [๑๔๕]    ดิฉันไดเกิดเปนนางกินรีอยูที่ฝง 
                แมน้ําจันทภาคา  ครั้งน้ันดิฉันไดพบพระสยัมภู 



                พุทธเจาผูปราศจากธุลี  ผูไมทรงพายแพอะไร  
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                            ดิฉันมจีิตเล่ือมใสโสมนัส  เกิดปติ  ประ- 
                 นมอัญชลีแลว   เก็บเอาดอกออมาบูชาพระสยัมภ ู
                           เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น     และเพราะการ 
                 ต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางนางกินรีแลว   ได 
                 ไปสูคณะไตรทศ 
                           ไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักกเทว- 
                  ราช  ๓๖  พระองค   ไดเปนพระอัครมเหสีของ 
                  พระเจาจักรพรรดิ ๑๐  พระองค  
                           ดิฉันสลดใจแลวก็ไดออกบวชเปนบรรพ 
                  ชติ  ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว     ถอนภพขึ้นได 
                  หมดแลว  อาสวะของดิฉันสิ้นไปหมดแลว  บัดน้ี 
                  ภพใหมไมมีอกี   
                           ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี ้  ดิฉันไดบูชาดวย 
                  ดอกไมใด   ดวยการบูชาน้ัน     ดิฉันไมรูจักทุคติ 
                  เลย   นี้เปนผลแหงพุทธบชูา 
                           ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว  คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาไดฉันไดทําเสร็จแลว  
         ทราบวา   พระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                          จบฬมาลกิารเถรีอปทาน  
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                 เอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทานที่  ๖  (๖) 
 
              ผลของการถวายขาวผสมนํ้านม 
 
                               [๑๔๖]  ในพระนครพันธุมดี     มีพระบรม 
        กษัตริยพระองคหนึ่งพระนามวา  พันธุมา  ดิฉัน 
        เปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ  ดิฉันยอมพูดกะ 
        คนบางคน  ครั้งน้ัน  ดิฉันอยูในท่ีลับ  นั่งคิด 
        อยางน้ีวา  ก็กุศลทีบุ่คคลจะพึงถือเอาไปดวย  ที ่
        เราทําแลวไมมีเลย         
                              เราจะตองไปนรกท่ีมีความเรารอนใหญ 
        ยิ่ง  เผ็ดรอนรายกาจ  ทารุณโดยแนนอน  ใน 
        ขอนี้เราไมมีความสงสัยเลย  ดังน้ี 
                              ดิฉันเขาเฝาพระราชา  แลวกราบทูลวา 
        ขอเดชะ  ขอพระองคจงพระราชทานสมณะให 
        หมอมฉันสักองคหนึ่งเถิด  หมอมฉันจักนิมนต 
        ใหทานฉัน  พระมหาราชาไดพระราชทานสมณะ 
        ผูมีอินทรียอันอบรมแลวใหดิฉนั  ดิฉันรบับาตร 
        ของทานแลวนิมนตทานใหฉันจนอ่ิมหนํา  ดวย 
        ขาวท่ีระคนดวยนํ้านมและทธิแลว  ดิฉันบชูาดวยขาว 
        ที่ระคนดวยนํ้านมและทธิแลว  ทําของหอมและ 
        เครื่องไททา  เอารางแหปดแลวเอาผาเหลืองคลุม 
        ไว  
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                            ดิฉันนกึถึงอารมณของดิฉันทราบเทาส้ิน 
                ชีวติ    ยังจิตใหเลื่อมใสในกรรมนั้นแลว    ไดไป 
                สวรรคชั้นดาวดึงส  
                           ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว 
                สกักเทวราช  ๓๐   พระองค      สิ่งท่ีดิฉันปรารถนา 
                ดวยใจ    ยอมเกดิสมดังประสงค  
                           ฉันไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจา 
                 จกัรพรรดิ  ๒๐  พระองคดิฉันเปนหญิงสรางตัวเอง 
                 ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ 
                           ดิฉันพนจากเครื่องผูกพันทุกอยางแลว 
                  มกีารอุบัติไปปราศแลว   มีอาสวะส้ินไปหมดแลว 
                  บัดน้ี   ภพไปไมมีอีก  
                           ในกัปท่ี  ๙๑   แตกัปนี้  ดิฉันไดใหทานใด 
                  ในกาลน้ัน     ดวยทานน้ันดิฉันจึงไมรูจักทุคติเลย 
                  นี้เปนผลแหงบิณฑบาต 
                           ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ    คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
          ทราบวา     ทานพระเอกปณฑปาตทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้  
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                          จบเอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทาน  
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                     กฏัจฉุภิกขาทายกิาเถรีอปทานที่  ๗  (๗) 
                               ผลของการถวายภิกษา  ๑  ทัพพี 
                             [๑๔๗]  ดิฉันไดตักเอาภิกษาหน่ึงพันทัพพี 
        ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  พระนามวา 
        ติสสะ  บรมศาสดา  ซึ่งกําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาต 
        อยู 
                            พระสมัพุทธเจาพระนามวาติสสะ  บรม- 
        ศาสดา  ผูนําชั้นของโลก  ทรงรบัแลวประทับ 
        ยืนทําอนุโมทนาแกดิฉันกลางถนนวา 
                            ทานถวายภิกษาหน่ึงทัพพีแลว  จักไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  จักไดเปนพระอัครมเหสีของ 
        ทาวสักรินเทวราช  ถึง  ๓๖  พระองค  จักไดเปน 
        พระอัครมเหสขีองพระเจาจักรพรรดิ  ๕๐  พระองค 
        ทานจักไดสิ่งท่ีใจปรารถนาในกาลท้ังปวง 
                           ทานเสวยสมบัติแลว  จักเปนผูไมมีความ 
        หวงใยออกบวช  กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลวจัก 
        เปนผูไมมีอาสวะนิพพาน 
                           พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจา  ผูนําชั้น 
        เลิศของโลก  เปนนักปราชญ  ครั้นตรัสดังน้ีแลว 
        ก็เหาะขึน้สูนภากาศ  เหมือนพระยาหงสบินอยูใน 
        อมัพรฉะน้ัน.   
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                            ทานดิฉนัไดใหดีแลวทีเดียว   ยัญสมบัติ  
                ดิฉันไดบูชาดีแลว  ดิฉันบรรลุบทอันไมหว่ันไหว 
                ได   ก็เพราะถวายภิกษาหนึง่ทัพพี   ในกปัท่ี  ๙๒ 
                แตกัปนี้   ดิฉนัไดถวายทานใดในกาลน้ัน     ดวย 
                ทานน้ัน    ดิฉันไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
                 ถวายภิกษา 
                           ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
       ทราบวา  ทานพระกฏัจฉุภิกขาทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบกฏัจฉุภิกขาทายิกาเถราอปทาน 
 
                        สัตตอุปลมาลิกาเถรีอปทานท่ี  ๘  (๘) 
 
                               ผลของการถวายดอกอุบล  ๗   ดอก 
 
                               [๑๕๘]  ในพระนครอรุณวดี      มีพระ- 
        มหากษตัริยพระองคหนึ่งพระนามวา  อรุณ   ดิฉัน 
        เปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ 
                              ดิฉันรอยพวงมาลัยอยู   ไดหยิบเอาดอก  
        อบุลมีกลิ่นหอมเหมอืนทิพยมา  ๗  ดอก  แลวน่ัง 
        ลงในปราสาทอันประเสริฐ     คิดขึ้นในขณะนั้น  
        เองวา  
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                         ประโยชนอะไร     ดวยพวงมาลัยเหลาน้ี 
        ซึ่งเราเอาประดับศีรษะเรา      เราเอาบูชาในพระ- 
        ญาณของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   จะประเสริฐ 
        กวา 
                            ชนท้ังหลายเขาพากันนับถือบูชาพระ- 
        สมัพุทธเจา      เราจะน่ังท่ีใกลประตูจักบูชา 
        พระสมัพุทธเจาผูมหามุนีในเวลาท่ีพระองคเสด็จ 
        มา 
                            พระพิชติมารผูงดงามดังตนรกฟาขาว 
        หรือมฉิะน้ัน        ก็เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช  
        พรอมดวยพระภิกษสุงฆเสด็จมาตามถนน 
                            ฉันเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจาแลว 
        ก็ราเริงสลดใจ   ยังไมทันถึงประตูก็บูชาพระพุทธ- 
        เจาผูประเสริฐสุด. 
                            ดิฉันทําดอกอุบลอันบานเต็มท่ี  ๗  ดอก  
        ใหเปนของกั้นแดดในอัมพร    ดอกอุบลเหลาน้ัน  
        กั้นแดดอยูเหนือพระเศียรพระพุทธเจา. 
                            ดิฉันมจีิตประกอบดวยปติ   ดีใจ    เกิด 
        โสมนัสประนมอัฐชลี   ยังจิตใหเลื่อมใสในกาลน้ัน 
        แลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส  
                            เหนือศีรษะของดิฉนั     เขากั้นเศวตฉัตร 
        ขนาดใหญ  มกีลิ่นหอมดังกลิ่นทิพยฟุงไป  นี้เปน 
        ผลแหงดอกอุบล ๗  ดอก.   
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                              บางครั้ง      เมือ่ดิฉันถูกหมูญาตินําเอาไป 
        ครั้งน้ัน       เศวตฉัตรคันใหญยอมกั้นแดดไวทั่ว 
        บริษัทของดิฉัน 
                              ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว 
        สักรินทเทวราช  ๗๐ พระองค  ดิฉันเปนอิสระทุก  
        ภพ   เท่ียวไปในภพนอยใหญ   ไดเปนพระอัคร- 
        มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  ๖๓ พระองค     ชน 
        ทั้งหลายประพฤติตามดิฉันทุกคน  ดิฉันมีถอยคํา 
        นาเชื่อถือ. 
                              ผิวพรรณของดิฉันเหมือนดอกอุบล  และ 
        กลิ่นกฟุ็งไปเหมือนกลิ่นอุบลหอม   ดิฉันไมรูจัก  
        ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                              ดิฉันเปนผูฉลาดในอิทธิบาท  ยินดีในการ 
        เจริญโพชฌงค  ถึงความบริบรูณในอภิญญา  นี ้
        เปนผลแหงพุทธบูชา 
                              ดิฉันเปนผูฉลาดในสติปฏฐาน   มีสมาธิ  
        ฌานเปนโคจร  ขวนขวายในสัมมปัปธาน  นี้เปน 
        ผลแหงพุทธบูชา. 
                              ความเพียรของดิฉันนําเอาธุระนอยใหญ 
        ไป    นาํเอาธรรมท่ีเปนแดนเกษมจากโยคะมาให 
        ดิฉันมอีาสวะส้ินไปหมดแลว   บัดน้ีภพใหมไมมี  
        อีก  
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                             ในกัปท่ี  ๓๑  แตกปัน้ี    ดิฉันไดเอาดอก 
                 ไมบูชาใด  ดวยการบูชาน้ัน   ดิฉันจึงไมรูจักทุคติ 
                 เลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
                             ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                 ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา   ทานพระสัตตอุปลมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบสัตตอุปลมาลิกาเถรีอปทาน 
         
            ปญจทีปกาเถรีอปทานที่  ๙  (๙) 
         
            ผลของการถวายประทีป  ๕  ดวง 
 
                              [๑๔๙]  ครั้งน้ัน  ดิฉันเปนหญิงทอง- 
        เท่ียวอยูในพระนครหังสวดี  ดิฉันตองการกุศล 
        จึงเท่ียวไปสูอารามหนึ่งจากอารามหนึ่ง  ไดพบไม 
        โพธิ์อันอุดมในวันกาฬปกษ  ยังจิตใหเลื่อมใสใน 
        ไมโพธิน์ั้นแลว  นั่งลงท่ีโคนไมโพธิ์ 
                             ดิฉันต้ังจิตเคารพประนมอัญชลเีหนือ 
        เศียรเกลา  สําแดงความโสมนัสแลวคิดอยางน้ีใน 
        ขณะนัน้วา 
                             ถาพระพุทธเจามีพระคุณนับไมได  ไมม ี
        บุคคลเปรียบเสมอไซร  กข็อใหทรงแสดงปาฎิ-                          
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         หาริยแกเราเถิด    ขอไมโพธิ์จงเปลงรัศมี    ทันใด 
        นั้นเอง   ไมโพธิ์ก็ไดโพลงไปท่ัวพรอมกับท่ีดิฉัน 
        นึก   รศัมีสําเร็จดวยสีทองลวนไพโรจนไปท่ัวทิศ 
                            ดิฉันนั่งลงอยูที่โคนโพธิ์นั้น  ๗   คืน  ๗  วัน 
        เมื่อถึงวันเปนวันคํารบ  ๗  ดิฉันไดทําการบูชาดวย 
        ประทีป 
                            ประทีป  ๕  ดวงลุกโพลงยอมลอมรอบอาสนะ 
        ครั้งน้ัน   ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู    จนถึงเวลา 
        พระอาทิตยอุทัย. 
                             เพราะกรรมทีทําไวดีนั้น     และเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว   ดิฉันละรางมนุษยแลว    ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                             วิมานที่บุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวย- 
        งามในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น   เรียกวา    "ปญจทีป- 
        วมิาน"  ปญจทีปวิมานนั้นสูง ๑๐๐  โยชน   กวาง 
        ๖๐  โยชน 
                             ประทปีนับไมถวนสองสวางลอมดิฉัน  อยู 
        ทั่วเทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป   
                             คนท่ีหนัหนาไปทางทิศบูรพา    ถาดิฉัน 
        ปรารถนาท่ีจะดู   ดิฉันยอมเห็นไดดวยจักษุทุกคน 
        ทั้งเบื้องบน  เบือ้งลาง   และเบื้องขวาง  
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                             ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีและกรรมชั่ว 
        ที่คนทําในท่ีมีประมาณเทาใด  ที่มีประมาณเทาน้ัน  
        ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามากั้นกาง 
                            ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว 
        สักรินทเทวราช  ๘๐ พระองค     ไดเปนอัครมเหสี 
        ของพระเจาจักรพรรดิ  ๑๐๐ พระองค 
                            ดิฉันเขาถึงกําเนิดน้ัน  ๆ     ประทีปต้ัง 
        แสน ๆ  สองแสงลอมดิฉัน 
                            ดิฉันจติุจากเทวโลกแลว     เกิดในครรภ  
        มารดา    เมื่อดิฉันอยูในครรภมารดา    จักษขุอง 
        ดิฉันไมหลับ 
                             ประทปีท้ังจํานวนแสนดวง     สองสวาง 
        อยูในเรอืนประสูติของดิฉันผูพรอมเพรียงดวยบุญ  
        กรรม  นี้เปนผลแหงประทีป  ๕  ดวง 
                             เมื่อถึงภพสุดทาย   ดิฉันกลับฉันทะท่ีมี  
        ในใจ  เห็นนิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น  ไมมี  
        ชราและมรณะ 
                             พอเกิดไดอายุ  ๗  ขวบ     ดิฉันไดบรรล ุ
        อรหัต   พระพุทธเจาพระนามวา โคดม  ทรงทราบ 
        ถึงคุณของดิฉัน  จึงใหดิฉันอุปสมบท  
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                            ดิฉันเขาฌานอยูในมณฑป     โคนไม 
                     ปราสาท  ถํ้า  หรือเรือนอนัวางเปลาก็ดี   ประทีป 
                       ๕  ดวงสองแสงสวางใหดิฉัน 
                           ทิพยจักษุของดิฉันบริสุทธิ์    ดิฉนัฉลาด 
                      ในสมาธิ  ถึงความบริบูรณในอภิญญา    นี้เปนผล 
                       แหงประทีป  ๕  ดวง 
                           ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง   ทํา 
                       กิจเสร็จแลว  ไมมีอาสวะ   ขาแตพระมหาวีระผูมี  
                       พระจักษ ุ  หมอมฉันชื่อวาปญจทีปา  ขอถวาย 
                            ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    ดิฉันไดถวาย 
                       ประทีปใด  ในครั้งน้ัน   ดวยการถวายประทีปน้ัน  
                       ดิฉันไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหงประทีป ๕ 
                       ดวง 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .  คําสอน 
                       ของพระพทุธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
          ทราบวา     ทานพระปญจทีปกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบปญจทีปกาเถรีอปทาน.  
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            อุทกทายิกาเถรีอปทานที่  ๑๐  (๑๐) 
 
                                 ผลของการถวายนํ้า 
 
                             [๑๕๐]  ดิฉันเปนหญิงหาบนํ้าขายอยูใน 
        พระนครพันธุมดี   เลี้ยงชีพดวยการหาบนํ้า   เลี้ยง 
        ดูเด็ก  ๆ  ก็ดวยการหาบนํ้าน้ัน 
                            ก็ดิฉันไมมีไทยธรรม   ดิฉันเขาไปยังซุม  
        น้ําแลว  ต้ังนํ้าไวถวายในบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
                            เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวน้ัน    ดิฉันจึง 
        ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส   วมิานที่บุญกรรมสราง 
        ใหแกดิฉันอยูสวยงาม   ในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น 
        ถูกนิรมติรขึ้นก็เพราะการหาบนํ้า 
                            ครั้งน้ัน       ดิฉันประเสริฐกวาพวกนาง 
        อัปสรต้ังพัน     ดิฉันครอบงํานางอัปสรเหลาน้ัน  
        ทั้งหมดดวยฐานะ ๑๐ ประการ 
                             ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสัก- 
        รินทเทวราช  ๕๐ พระองค  ไดเปนพระอัครมเหสี  
        ของพระเจาจักรพรรดิ ๒๐ พระองค 
                             ดิฉันทองเท่ียวอยูแตในสองภพ    คือ 
        เทวดาและมนุษย   ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
        การถวายนํ้า.   
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                           บนยอดเขา    ยอดไม   ในอากาศ  หรือ 
         พ้ืนดินก็ตาม  ดิฉันตองการนํ้าเมื่อใด   ดิฉันยอม 
        ไดโดยเร็วพลันเมื่อนั้น  
                            ทิศท่ีไมมีฝนอยู    เพราะดิฉันเรารอน 
        กระหายนํ้าแลว   มหาเมฆรูความดําริของดิฉันยอม 
        ยังฝนใหตก 
                            ในบางครั้งเมื่อดิฉันถูกหมูญาตินําเอา 
        ออกไป   มหาเมฆไดยังฝนใหฝนตกลง   ในคราวท่ี 
        ดิฉันปรารถนาฝน 
                            ในสรีระของดิฉัน   ไมมีความเรารอน               
        หรือความกระวนกระวายเลย    และละออง  ธลุีก็ไม 
        มีในกายของดิฉัน     นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปน 
        ทาน 
                            ทุกวันน้ี  ดิฉันมใีจบริสุทธิ์ที่  ปราศจากใจ 
        ที่ชั่วชา  มีอาสวะส้ินไปหมดแลว   บัดน้ีภพใหม 
        ไมมีอีก  
                             ในกัปท่ี  ๙๑  แตกปัน้ี    ดิฉันไดทํากรรม 
        ใด ในกาลน้ัน    ดวยกรรมนั้น  ดิฉันไมรูจักทุคติ 
        เลย   นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน 
                             ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายหมดแลว . . . 
        คําสอนของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
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           ทราบวา     ทานพระอุทกทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบอุทกทายิกาเถรีอปทาน 
 
                 รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
 
            ๑.  สเุมธาเถรีอปทาน   ๒.  เมขลทายิกาเถรีอปทาน    ๓.  มัณฑปทา- 
ยิกาเถรีปทาน  ๔.  สังกมนัตถาเถรีอปทาน    ๕.  นฬมาลิกาเถรีอปทาน 
๖.  เอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทาน   ๗.  กฏัจฉุภกิขาทายิกาเถรีอปทาน 
๘.  สัตตอปุลทายิกาเถรีอปทาน    ๙.  ปญจทีปกาเถรีอปทาน  ๑๐.  อุทกทายิ- 
กาเถรีอปทาน    
        และในวรรคน้ี  บัณฑิตคํานวณคาถาได  ๑๓๐  คาถากึ่ง. 
                       จบสุเมธารวรรคท่ี  ๑๐   
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                         เอกกุโปสถวรรค ที่  ๒ 
 
            เอกุโปสถิกาเถรีอปทานที่  ๑  (๑๑) 
 
                  ผลของการรักษาอุโบสถศีล 
 
                            [๑๕๑]   ในพระนครพันธุมดี     มีพระ- 
        บรมกษตัริยทรงพระนามวาพันธุมา    ในวันเพ็ญ  
        ทาวเธอทรงรักษาอุโบสถ  ศีล 
                           สมัยน้ัน    ดิฉันเปนนางกุมภทาสในพระ- 
        นครพันธุมดีนั้น       เห็นเสนาพรอมดวยพระมหา 
        กษัตริย  จึงคิดอยางน้ีในครั้งน้ันวา 
                           แมพระมหากษัตริยก็ยังทรงละราชกิจมา 
        รักษาอโุบสถศีล    กรรมนั้นตองมีผลแนนอน    หมู 
        มหาชนจึงพากันเบิกบานใจ 
                           ดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเปนคน 
        ยากไรโดยแยบคาย   ทําใหจิตใจราเริงแลว  รักษา 
        อุโบสถศีล. 
                           ดิฉันรักษาอุโบสถศีลในพระศาสนาของ 
        พระสมัมาสัมพุทธเจา    เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลว 
        นั้น    ดิฉันไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส. 
                           วิมานทีบุ่ญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวย 
        งามในดาวดึงสนั้น    สูงโยชนหน่ึง  ประกอบดวย 
        เรือนยอด  มีที่นั่งใหญโต   ประดับแลวอยางดี  
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                             นางอัปสรแสนนางตางบํารุงบําเรอดิฉัน 
        อยูทุกเมื่อ  ดิฉันงามเกินนางเทพอัปสรอื่น ๆ  ใน 
        กาลท้ังปวง. 
                            ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาว 
        สักรินทเทวราช  ๖๔  พระองค   ไดเปนพระอัครมเหสี  
        ของพระเจาจักรพรรดิ ๖๓  พระองค 
                            ฉันเปนผูมีผิวพรรณปานดังทองคํา ทอง 
        เท่ียวอยูในภพท้ังหลาย  ดิฉันเปนผูประเสริฐในที่ 
        ทุกสถาน  นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล. 
                            ดิฉันยอมไดยานชาง   ยานไม    และยาน 
        รถ  แมทุกอยางมากมาย  นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล 
                            ภาชนะสําเร็จดวยทองเงินแกวผลึกและ 
        แกวปทุมราช  ดิฉันไดทุกอยาง  ผาไหม  ผาขน- 
        สัตว  ผาเปลือกไม  ผาฝายและผาท่ีมีราคาสูง ๆ 
        ดิฉันก็ไดทุกสิ่ง 
                            ขาว   น้าํ   ของเค้ียว   ผา     เสนาสนะ 
        ดิฉันไดทุกอยาง  นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล. 
                            เครื่องหอมชนิดดี  ดอกไม  จุรณสําหรับ 
        ลบูไล  ดิฉันก็ไดทุกประการ  นี้เปนผลแหง 
        อุโบสถศีล 
                            เรือนยอด  ปราสาท  มณฑป  เรอืนโลน 
        และถํ้า     ดิฉันก็ไดถวนทุกสิ่ง     นี้เปนผลแหง 
        อุโบสถศีล  
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                             พอดิฉันอายุได ๗  ขวบ    ก็ไดออกบวช 
                       เปนบรรพชิต    ไดบรรลุอรหัตเมื่อยงัไมทันจะถึง 
                       ครึ่งเดือน   ดิฉันมีอาสวะส้ินไปหมดแลว   ดังน้ี 
                       ภพใหมไมมีอีก. 
                            ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้    ดิฉันไดทํากรรม 
                       ใดในกาลน้ัน    ดวยกรรมน้ัน     ดิฉนัไมรูจักทุคติ 
                       เลย   นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .  คําสอน 
                       ของพระพทุธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา     ทานพระเอกุโปสถกิาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบเอกุโปสถิกาเถรีอปทาน. 
 
            สลฬปุปผิกาเถรีอปทานที่ ๒  (๑๒) 
 
                    ผลของการถวายดอกชางนาว 
 
                             [๑๕๒]    ครั้งน้ัน   ดิฉันเกิดเปนนางกินรี 
                       อยูที่ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา     ดิฉนัไดพบพระ- 
                       นราสภผูเปนเทพของทวยเทพ  กําลังเสด็จจงกรม  
                       อยู 
                            ดิฉันไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมาถวาย 
                       แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด      พระมหาวีรเจา- 
                       ทรงดมกลิน่ดอกไมชางนาว  ซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพย  
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                           พระมหาวีระผูนําโลกพระนามวาวิปสสี 
                 สมัพุทธเจาทรงรับแลว   ไดทรงดมกลิ่น   ในเมื่อ 
                 ดิฉันมองดูอยูในครั้งน้ัน      ดิฉันประนมอัญชลี 
                 ถวายบังคม   พระพุทธองคผูอุดมกวาสัตวสองเทา 
                 ทําจิตของตนใหเลื่อมใส   ตอจากนั้น   กไ็ดเดินขึ้น 
                          ในกัปท่ี   ๙๑   แตกัปนี้      ดิฉันไดถวาย 
                 ดอกไมใดในกาลน้ัน    ดวยการถวายดอกไมนั้น  
                 ดิฉันไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทะบูชา 
                          ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว. ..  คําสอน 
                  ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา     ทานพระสลฬปุปผิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบสลฬปุปผิกาเถรีอปาน. 
 
           โมทกทายิกาเถรีอปานท่ี ๓  (๑๓) 
 
           ผลของการถวายขนมตม  ๓  ชิน้ 
 
                          [๑๕๓ ]  ดิฉันเปนนางกุมภทาสีอยูใน 
                พระนครพันธุมดี  ดิฉันถือเอาขนมตมอนัเปนสวน 
                ของดิฉันไปทานํ้าไดพบสมณะผูมีจิตสงบ  มีใจ 
                เปนสมาธิ      ที่หนทาง       กม็ีจิตเล่ือมใสโสมนัส 
                จึงไดถวายขนมตม ๓ ชิ้น  
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                            เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น     และเพราะการ 
               ต้ังเจตนจํานงไว     ดิฉันจึงไมไดไปสูวินิบาตเลย  
               ตลอด  ๒   กัป 
                           ก็ดิฉันทําสมบัติแลวเสวยส้ินทุกอยาง 
               ดิฉันไดบรรลุอจลบทเพราะถวายขนมตม  ๓  ชิ้น 
                           ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว  . . . คําสอน 
               ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา     ทานพระโมทกทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบโมทกทายิกาเถราอปทาน 
 
           เอกาสนทายิกาเถรีอปทานท่ี  ๔ (๑๔) 
 
                        ผลของการถวายอาสนะ 
                            [๑๕๔]   ครั้งน้ัน ดิฉนัเปนหญิงชาง 
        กรองดอกไมชาวพระนครหังสวดี  มารดาบิดา 
        ของดิฉันทานไปทํางาน  ดิฉันไดพบพระสมณะ 
        กําลังเดินไปตามถนนในเวลาเท่ียงวัน  ดิฉันได 
        ปูลาดอาสนะไว   ครั้นปูลาดอาสนะดวยผาโกเชาว 
        อันวิจิตรเปนตนแลว  เปนผูมีจิตเลื่อมใสโสมนัส 
        กลาวดังน้ีวา  ภูมิภาคแรงรอนแดดกลาเวลาเท่ียง 
        แดดจัดลมไมรําเพยพัด  และเวลานี้ก็จวนจะเลย 
        เวลาแลว  
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                             ขาแตพระมหามุน ี อาสนะน้ีดิฉันปูลาด 
        ไวถวายทาน  ขอทานไดโปรดอนุเคราะหนั่งบน 
        อาสนะของดิฉันเถิด 
                            พระสมณะผูฝกตนดีแลวมีใจบริสทุธิ์ 
        ไดนั่งลงบนอาสนะนั้น  ดิฉันรบับาตรของทาน 
        แลว  ไดถวายบิณฑบาตตามท่ีตนหุงตมไว 
                            เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลวน้ัน  และเพราะ 
        การต้ังเจตนจํานงไว  ดิฉันสละรางมนุษยแลวไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส 
                            วมิานที่บุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวย- 
        งามในดาวดึงสนั้น  สูง  ๖๐  โยชน  กวาง  ๓๐   
                โยชน  ไดถูกสรางขึ้นแลวเพราะอาสนะ 
        บลัลังกของดิฉันมีหลายอยางตาง ๆ ชนิด 
        สําเร็จดวยทองก็มี  ดวยแกวมณกี็มี  ดวยแกว 
        ผลึกกม็ ี ดวยแกวปทุมราชก็ม ี บัลลังกของดิฉัน 
        ปูลาดดวยนวมก็ม ี ดวยผาลาดอันวิจิตรดวยรูป 
        ราชสหีและเสือโครงเปนตนก็มี  ดวยผาลาดทอ 
        ดวยไหมประดับแกวอันวิจิตรก็มี  ดวยเครื่องลาด 
        มีขนยาวชายดานเดียวก็ม ี
                            เมื่อใด  ดิฉันตองการจะเดินทาง  เมื่อนั้น 
        ดิฉันยอมเปนผูเพียบพรอมดวยการรื่นเริงสนุก- 
        สนาน  ไปสูที่ที่ดิฉันปรารถนา  พรอมกับบัลลงัก 
        อันประเสริฐ          
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                             ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสัก- 
        รินทเทวราช  ๘๐  พระองค  ไดเปนพระอัครมเหสี 
        ของพระเจาจักรพรรดิ  ๗๐ พระองค 
                            เมื่อดิฉนัยังทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ 
        ยอมไดโภคทรัพยมากมาย    ดิฉนัไมบกพรอง 
        โภคทรพัยเลย  นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว 
                            ฉันทองเท่ียวไปแตในสองภพ  คือ ใน 
        สวรรคและมนุษย    ภพอื่น ๆ  ดิฉันไมรูจัก    นี้ 
        เปนผลแหงอาสนะอันเดียว 
                            ดิฉันเกิดแตในสองสกุล คือ  สกลุกษัตริย  
        และสกลุพราหมณ  ดิฉันเกิดในสกุลสูงทุก ๆ ภพ 
        นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว 
                            ความโทมนัสท่ีทําจิตของดิฉันใหเรารอน 
        ดิฉันไมรูจัก  ความเปนผูมีผิวพรรณแปลกดิฉนัก็ 
        ไมรูจัก   นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว 
                            พ่ีเลี้ยงนางนมตางก็บํารุงดิฉัน  หญิงคอม 
        และเด็กรับใชมีมาก  ดิฉันไปสูอวัยวะหนึ่งจากอีก  
        อวัยวะหน่ึง  นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว 
                            พวกพ่ีเลี้ยงนางนมอ่ืนใหดิฉันอาบนํ้า 
        พวกอื่นใหรบัประทานขาว  พวกอื่นประดับประดา 
        ดิฉัน      พวกอื่นเหกลอมดิฉันใหรินเริงทุกเมื่อ 
        พวกอื่นเอาของหอมไลทาดิฉัน      นี้เปนผลแหง 
        อาสนะอันเดียว  
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                              บลัลังกดังจะรูความดําริของดิฉันผูอยูที่ 
               มณฑป  ที่โคนไม  หรือในเรือนวางเปลา  ยอม 
               ปรากฏขึ้น  นี้เปนอัตภาพสุดทายของดิฉัน  ภพ 
               หลงักําลังเปนไป 
                              แมวันนี้ดิฉันก็ไดสละราชสมบติัออกบวช 
               เปนบรรพชิต   ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  ดิฉนัไดให 
               ทานใดในกาลนัน้  ดวยทานน้ัน  ดิฉันไมรูจัก 
               ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว 
                              ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
               ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว   
          ทราบวา    ทานพระเอกาสนทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบเอกาสนทายิกาเถรีอปทาน 
 
              ปญฐจทีปทยิกาเถรีอปทานท่ี  ๕ (๑๕) 
 
                ผลของการถวายประทีป  ๕  ดวง 
 
                                [๑๕๕]  ครั้งน้ัน  ดิฉันเปนหญิงนักทอง- 
                  เที่ยวอยูในพระนครหังสวดี     ดิฉันตองการกุศล 
                  จงึทองเท่ียวไปตามวัดและอาราม  ดิฉันไดพบไม- 
                  โพธิ์อันอุดมในวันกาฬปกษ  ดิฉันยังจิตใหเลื่อม- 
                  ใสในไมโพธิ์นั้น  แลวน่ังลงท่ีโคนโพธิ์   
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                             ดิฉันต้ังจิตอันประกอบดวยความเคารพ 
        ไว   ประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา     สําแดงถึง 
        ความโสมนัส   แลวคิดอยางน้ีในทันใดนั้นวา 
                            ถาพระพุทธเจาเปนผูมีพระคุณนับไมได 
        ไมมีบุคคลอ่ืนเปรียบเสมอจริงไซร   ขอใหแสดง 
        ปาฏิหาริยแกเราเถิด  ขอใหไมโพธิ์นี้จงเปลงรัศมี 
                            ในทันไดน้ันเอง    ไมโพธิ์ก็ไดโพลงไป 
        ทั่วพรอมกับท่ีดิฉันนึก       รัศมนีั้นสําเร็จดวย 
        สีทองลวน  ไพโรจนไปท่ัวทิศ 
                            ดิฉันนั่งอยูที่โคนโพธ์ินั้น  ๗  คืน  ๗  วัน 
        เมื่อถึงวันเปนคํารบ  ๗   ดิฉันไดทําการบูชาดวย 
        ประทีป 
                             ประทปี  ๕   ดวงลกุโพรงรอบอาสนะ 
        ครั้งน้ันประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู    จนถึงเวลา 
        พระอาทิตยอุทัย 
                              เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น     และเพราะการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  ดิฉันละรางมนุษยแลวไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  
                              วมิานที่บุญกรรมสรางสรรใหดิฉันอยาง 
        สวยงาม     ในสวรรคชั้นดาวดึงสนั้น       เรียกวา 
        ปญจทีปวิมาน  สูง  ๖๐  โยชน  กวาง  ๓๐  โยชน 
                              มีประทีปนับไมถวนสองแสงสวางลอม 
        ดิฉัน  ทัว่เทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป  
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                              ดิฉันนัง่หันหนาไปทิศบูรพาแลว   ถา 
        ประสงคจะดู     ยอมเห็นทุกสิ่งไดดวยจักษุทั้ง 
        เบื้องบน   เบื้องลางและเบื้องขวาง 
                             ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีกรรมชั่วท่ี 
        คนทําในท่ีมีประมาณเทาใด ที่มปีระมาณเทาน้ัน 
        ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามากั้นกาง 
                             ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักก- 
        เทวราช  ๘๐ พระองค   ไดเปนพระอัครมเหสีของ 
        พระเจาจักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค  
                             ดิฉันเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ  เทวดาหรือ 
        มนุษย   ในกําเนิดน้ัน  ๆ ประทีปจํานวนแสนสอง 
        แสงสวางลอมดิฉัน 
                             ดิฉันจุติจากเทวโลกแลว    เกิดในครรภ  
        มารดา  เมื่อดิฉันอยูในครรภมารดา  นัยนตาของ 
        ดิฉันไมหลับ  ประทปีจํานวนแสนดวงสองสวาง 
        ในเรือนประสูติของดิฉัน   ผูเพียบพรอมดวยบุญ- 
        กรรม  นี้เปนผลแหงประทีป  ๕  ดวง 
                            เมื่อถึงภพสุดทาย  ดิฉันกลับไดฉันทะท่ี 
        มีในใจเห็นนิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น  ไมม ี
        ชราและมรณะ. 
                             พอเกิดอายุได  ๗  ขวบ   ดิฉันก็ไดบรรล ุ
        อรหัต   พระพุทธเจาใหดิฉันอุปสมบท    นี้เปน 
        ผลแหงประทีป ๕ ดวง  
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                             เมื่อดิฉนัอยูที่มณฑป   โคนไม  หรือใน 
                       เรือนวางเปลา     ประทีปสองแสงสวางใหทุกเมื่อ 
                       เชื่อวัน  นี้เปนผลแหงประทีป  ๕   ดวง 
                            ทิพยจักษุของดิฉันบริสุทธิ์    ดิฉนัฉลาด 
                       ในสมาธ ิ  ถึงความบริบูรณในอภิญญา  นี้เปนผล  
                       แหงประทีป   ๕  ดวง 
                            ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง  ทํา 
                       กิจเสร็จแลว   ไมมีอาสวะ  ขาแตพระมหาวีระผูม ี
                       จักษ ุ   หมอมฉันผูชื่อวาปญจทีปาขอถวายบังคม 
                       พระยุคลบาทของพระองค  
                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     ดิฉันไดใหทาน 
                       ใดในกาลน้ัน   ดวยทานน้ัน  ดิฉันไมรูจักทุคติ  
                       เลยน้ีเปนผลแหงประทีป  ๕  ดวง 
                             ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอน 
                       ของพระพทุธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา     ทานพระปญจทีปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ีดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบปญจทีปทายิกาเถรีอปทาน  
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                     นฬมาลิกาเถรีอปทาน   ๖  (๑๖) 
 
                                 ผลของการบูชาดวยดอกบัว 
 
                                          [๑๕๖ ]    ดิฉันเกิดเปนนางกินรีอยูที่ฝง 
                แมน้ําจันทภาคา  ครั้งน้ัน   ดิฉันไดพบพระสยัม- 
                ภพุูทธเจาผูปราศจากธุลี    ไมทรงพายแพอะไร ๆ 
                จึงมีจิตเลื่อมใสโสมนัส   เกดิปติ  ประนมอัญชลี 
                แลว    เก็บเอาดอกออมาบูชาพระสยัมภู    เพราะ 
                กรรมที่ทําไวดีนั้น     และเพราะการต้ังเจตนจํานง 
                ไว   ดิฉันละรางนางกินรีแลว    ไดไปสวรรคชั้น 
                ดาวดึงส  
                                                           ดิฉันไดเปนอัครมเหสีของทาวสักก- 
                เทวราช ๓๖ พระองค    สิ่งที่ฉันปรารถนาดวยใจ 
                ยอมเกิดตามปรารถนา     ดิฉันไดเปนพระอัคร- 
                มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  ๑๐  พระองค     ดิฉัน 
                เปนผูสรางตน  ทองเท่ียวไปในภพทั้งปวง 
                                        กุศลของดิฉันมี    ดิฉันไดออกบวชเปน 
                บรรพชิต    วนันี้ดิฉันเปนปูชารหบุคคลในศาสนา 
                        ของพระศากยบุตร 
                                        ในกัปท่ี  ๘๔   แตกัปนี้    ดิฉันไดบูชา 
                พระพุทธเจาใด   ดวยพุทธบูชาน้ัน  ดิฉนัไมรูจัก 
                ทคุติเลย  นี้เหน็ผลแหงดอกออ  
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                              ทุกวันน้ีดิฉันมีใจบริสุทธิ์    ปราศจากใจ 
               ที่ชัว่ชา   มีอาสวะส้ินไปทั้งหมด    บัดน้ีภพใหม 
               ไมมีอีก 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .  คําสอน 
                       ของพระพทุธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
          ทราบวา  ทานพระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบนฬมาลิกาเถรีอปทาน 
 
   มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทานที่  ๗  (๑๗) 
 
   บุพจริยาของพระมหาปาชาบดีโคตมีเถรี 
 
                             [๑๕๗]    ในกาลครัง้หนึ่ง  พระผูมีพระ- 
                   ภาคเจา  ผูเปนประทีปแกวสองโลกใหสวางไสว 
        เปนนายสารภีฝกนรชน  ประทับอยู  ณ  กูฏาคาร 
        ศาลาปามหาวันใกลพระนครเวสาลี 
                            ครั้งน้ัน  พระมาโคตมีภิกษุณ ี พระมหา- 
        ตุจฉาของพระพิชิตมาร  อยูในสาํนักนางภิกษุณ ี
        ในพระนครอันรื่นรมยนั้น  พรอมดวยพระภิกษุณ ี
        ๕๐๐  องค  ซึ่งลวนแตพนจากกิเลสแลว  เมื่อ 
        พระมหาปชาบดีโคตมีนั้นอยูในท่ีสงัด  ตรึกนกึคิด 
        อยางน้ีวา 
                            การปรนิิพพานของพระพุทธเจาก็ดี  ของ 
        คูพระอคัรสาวกก็ดี  ของพระราหลุ  พระอานนท 



        และพระนันทะก็ดี  เราไมไดเห็น  
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                             เราอันพระโลกนาถผูแสวงหาคุณอันใหญ 
        ทรงอนญุาตแลว  พึงปลงอายุสังขารแลวนิพพาน 
        กอนเถิด    พระภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ องค    ก็ไดตรึก 
        อยางน้ันเหมือนกัน   แมพระเขมาภิกษุณีเปนตน 
        ก็ไดตรึกเชนนี้เหมือนกัน 
                            ครั้งน้ัน     เกิดแผนดินไหว   กลองทิพย 
        ดังขึ้นเองทวยเทพท่ีสิงอยูในสํานักของนางภิกษุณี  
        ถูกความโศกบีบค้ัน        บนเพออยูอยางนาสงสาร 
        หล่ังนํ้าตาแลวในที่นั้น       พระภกิษุณีทุก ๆ  องค  
        พรอมดวยทวยเทพเหลาน้ัน     เขาไปหาพระมหา -     
        โคตมีภกิษุณี      ซบศีรษะแทบเทาแลวกลาววา 
        ขาแตพระแมเจา      เพราะเรามีปกติอยูดวยการ 
        เทียบเคยีงในกรรมเหลาน้ัน    เราไดอยูในท่ีสงัด 
                            พ้ืนภูมภิาคหวั่นไหวจลาจล   กลองทิพย  
        ดังขึ้นเอง    และเราไดยินเสียงคร่ําครวญ    ขาแต 
        พระโคตมี   จะตองมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน    
                             ครั้งน้ัน      พระมหาโคตมีภิกษุณีไดบอก 
        ถึงเหตุตามท่ีตนไดตรึกแลวทุกประการ      ลําดับ  
        นั้น    พระภิกษุณีทุก  ๆ องค    ก็ไดบอกถึงเหตุที่ 
        ตนตรึกตรองแลว  กลาววา 
                             ขาแตพระแมเจา   ถาพระแมเจาชอบใจ 
        การปรนิิพพานอันเกษมอยางย่ิงไซร       ถึงดิฉัน 
        ทั้งหลายก็จักนิพพานท้ังหมด      ในกาลกอนท่ี  
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         พระพุทธเจาจะทรงพระอนุญาต  ดิฉันทั้งหลายได 
        ออกจากเรือนพรอมดวยพระแมเจา       เมื่อดิฉัน 
        ทั้งหลายออกจากภพน้ีไปสูบุรีคือนิพพานอันอุดม 
        ดิฉันทั้งหลาย         กจ็ักไปพรอมกับพระแมเจา  
        เหมือนกัน. 
                         พระมหาปชาบดีโคตมีไดกลาววา 
               เมือ่ทานท้ังหลายจะไปสูนครคือนิพพาน 
        ดิฉันจักวาอะไรไดเลา  แลวไดออกจากสํานักนาง 
        ภิกษุณไีปพรอมกับพระภิกษุณทีั้งหมดในครั้งน้ัน  
                            พระปชาบดีโคตมีภิกษุไดกลาวกะทวย- 
        เทพท้ังหลายท่ีสิง อยู  ณ   สํานักนางภิกษุณีวา  จง 
        อดโทษแกดิฉันเถิด      การเห็นสาํนักนางภิกษุณ ี
        ของดิฉันนี้    เปนการเห็นครั้งสุดทาย  
                            ในท่ีใดไมมีความแกหรือความตาย  ไมมี  
        การสมาคมดวยสัตวและสังขารอันไมเปนที่รัก  
        ไมมีการพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันไมเปนที่รัก  
        ที่นั้น   นักปราชญกลาววาเปนอสังขตสถาน 
                            พระโอรสของพระสุคตเจาท้ังหลายท่ียัง 
        ไมปราศจากราคะ      ไดสดับคําของพระนางนั้น  
        เปนผูโศกกําศรดปริเทวนาการวา  
                            นาสังเวชหนอพวกเราเปนคนมีบุญนอย 
        สํานักพระภิกษุณีนี้จะวางเปลา    เพราะเวนพระ- 
        ภิกษุณีเหลาน้ัน    พระภิกษุณีผูชโินรส     จะไม  
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         ปรากฏ  เปรียบเหมอืนดวงดาวท้ังหลายไมปรากฏ 
        ในเวลาท่ีสวางฉะน้ัน  
                             พระนางโคตมีภิกษุณีจะไปสูนิพพาน 
        พรอมกบัพระภิกษณุีอีก ๕๐๐ องค     เหมือนกับ 
        แมน้ําคงคาไหลไปสูสาครพรอมกับแมน้ํา  ๕๐๐ 
        สาย  ฉะน้ัน 
                              อบุาสิกาท้ังหลายผูมีศรัทธา  เหน็พระ- 
        โคตมีภกิษุณีนั้นกําลงัเดินไปตามถนน  ไดพากัน 
        ออกจากเรือนไปหมอบลงแทบเทาแลวกลาววา 
                              ดิฉันทัง้หลายเลื่อมใสในพระแมเจา 
        พระแมเจาจะละท้ิงดิฉันทั้งหลาย    ไวใหเปนคน 
        อนาถาเสียแลว       พระแมเจายังไมควรท่ีจะปริ- 
        นิพพานกอน 
                              ควรท่ีจะสงสารดวยอุบาสิกาเหลาน้ันพา 
        กันปริเทวนาการ   เพ่ือจะใหอุบาสิกาเหลาน้ันละ 
        เสียซ่ึงความโศก  พระนางจึงไดกลาวอยางเพราะ 
        พริ้งวา  อยารองไหไปเลยลูกท้ังหลาย  วันนี้เปน 
        เวลารื่นเริงของทานท้ังหลาย 
                               ความทุกข  ดิฉันกาํหนดรูแลว   ตัณหา 
        อันเปนเหตุแหงควานทุกขดิฉันเวนขาดแลว 
        ความดับทุกข     ดิฉนัไดทําใหแจงแลว     อนึง่ 
        แมถึงมรรค  ดิฉันก็ไดอบรมดีแลว. 
                               จบภาณวารท่ี  ๑   
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                             พระศาสดาดิฉันไดบํารุงแลว    คําสอน 
        ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว    ภาระอัน 
        หนักดิฉันไดปลงลงแลว     ตัณหาอันนําไปสูภพ 
        ดิฉันไดถอนเสียแลว 
                             ดิฉันออกบวชเปนบรรพชิตเพ่ือประโยชน  
        ใด  ประโยชนนั้นดิฉันบรรลแุลวโดยลําดับ   สัง- 
        โยชนทกุอยางหมดไปแลว 
                             พระพุทธเจาและพระสัทธรรม       ของ 
        พระองค     มิไดบกพรอง     ยังดํารงอยูตราบใด 
        ตราบนัน้เปนกาลที่ดิฉันจะนิพพาน   ลูกท้ังหลาย 
        อยาไดเศราโศกถึงดิฉันเลย 
                             พระโกณฑัญญะ        พระอานนทและ 
        พระนนัทะเปนตน   กบัท้ังพระราหุลพุทธชโินรส 
        ยังมีชนมีชีพอยู       ขอพระสงฆจงเปนผูมีความ 
        สขุสําราญ    ขอใหเดียรถียจงเปนผูมีความโงเขลา 
        อันกําจัดเสียไดเถิด 
                             ยศ   คือ   การยํ่ายีมารอันวงศแหงพระเจา 
        โอกกากราชยกขึ้นแลว   ลูกท้ังหลาย    บัดน้ีถึง 
        เวลาท่ีดิฉันจะนิพพานมิใชหรือ   ความปรารถนา 
        ที่ดิฉันไดต้ังไวแตตนมานานนักหนา    จะสําเร็จ 
        แกดิฉันในวันนี้ 
                             เวลาน้ีเปนเวลาที่จะบันลือกลองนันทเภรี  
        ลูกท้ังหลาย     น้ําตาจะมีประโยชนอะไรแกทาน 
        ทั้งหลายเลา  
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                             ถาทานท้ังหลายจะมีความเอ็นดูหรือม ี
        ความกตัญูในดิฉัน      ขอใหทานทุกคนจงทํา 
        ความเพียรมั่นเพ่ือความดํารงอยูแหงพระสัทธรรม 
        เถิด 
                            พระสมัพุทธเจาอันดิฉันทูลออนวอน 
        จึงไดประทานบรรพชาแกสตรีทั้งหลาย     เพราะ 
        ฉะนั้น     ดิฉันยินดีฉันใด     ทานท้ังหลายก็จง 
        เจริญรอยตามซ่ึงความยินดีนั้น  ฉันนั้นเถิด  
                             ครั้น  พระนางพร่ําสอนอุบาสิกาเหลาน้ัน 
        อยางน้ีแลว    หอมลอมดวยภิกษุณีทั้งหลาย   เขา 
        ไปเฝาพระพุทธเจา    ถวายบังคมแลวไดกราบทูล 
        ดังน้ีวา 
                             ขาแตพระสุคตเจา  หมอมฉันเปนมารดา 
        ของพระองค    ขาแตพระธีรเจา    พระองคเปน 
        พระบิดาของหมอมฉัน    ขาแตพระโลกนาถ 
        พระองคเปนผูประทานความสุขอันเกิดจากพระ- 
        สัทธรรมใหหมอมฉนั  ขาแตพระโคดม หมอมฉัน 
        เปนผูอนัพระองคใหเกิด 
                             ขาแตพระสุคตเจา   รูปกายของพระองค 
        นี ้ อันหมอมฉันทําใหเจริญเติบโต    ธรรมกายอัน 
        นาเพลิดเพลินของหมอมฉัน   อันพระองคทําให 
        เจริญเติบโตแลว  
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                              หมอมฉันใหพระองคดูดด่ืมน้ํานมอัน 
        ระงับเสียไดซึ่งความอยากชั่วครู   แมน้ํานม   คือ 
        พระสัทธรรมอันสงบระงับลวงสวน    พระองค  
        ใหหมอมฉันดูดด่ืมแลว. 
                              ขาแตพระมหามุน ี     ในการผูกมัดและ 
        รักษา    พระองคชื่อวามิไดเปนหน้ีหมอมฉัน 
        หมอมฉันไดฟงมาวาสตรีทั้งหลายผูปรารถนาบุตร 
        บวงสรวงอยูก็ยอมจะไดบุตรเชนนั้น  
                              สตรีทีเ่ปนพระมารดาของพระนราธิบดีม ี
        พระเจามันธาตุเปนตน  ชื่อวาเปนมารดาผูยังบุตร 
        ใหจมอยูในหวงมหรรณพคือภพ 
                              ขาแตพระโอรส     หมอมฉันผูจมด่ิงอยู 
        ในหวงมหรรณพคือภพ    อันพระองคใหขามไป 
        จากสาครคือภพแลว   พระนามวาพระมเหสพัีนป 
        หลวง   สตรีทั้งหลายไดงาย   พระนามวา  พระ- 
        พุทธมารดา  นี้  สตรทีั้งหลายไดยากอยางย่ิง. 
                              ขาแตพระมหาวีรเจา    ก็พระนามวา 
        พระพทุธมารดานั้น     หมอมฉันไดแลว   ความ 
        ปรารถนานอยใหญของหมอมฉนัทั้งปวงน้ัน 
        หมอมฉันไดบําเพ็ญแลวกับพระองค   
                              หมอมฉันปรารถนาเพ่ือจะทิ้งรางน้ี 
        นิพพาน  ขาแตพระวีรเจาผูทําท่ีสุดทุกขเปนผูนํา 
        ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหหมอมฉันเถิด   ขอ  
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         ไดทรงโปรดเหยียบออกซึ่งพระยุคลบาทอันเกลื่อน  
        กลนไปดวยลายจักรและธง     อนัละเอียดออน 
        เหมือนกับดอกบัว       หมอมฉันจะถวายบังคม 
        พระยุคลบาทน้ัน  จะขอทําความรักในบุตร 
                            ขาแตพระองคผูนายก  หมอมฉันกระทํา 
        สรรีะซึง่เปรียบดวยลองกองใหปรากฏเปนขาวสุก 
        ไดเห็นพระสรีระของพระองคแลว     จึงจะขอไป 
        นิพพาน   พระพิชติมารไดทรงแสดงพระกาย 
        อันประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ 
        ประดับดวยพระรัศมีอันงาม   อนัเปนเหมือนดวง 
        ตาของคนพาลเพราะมีคามาก   กะพระมาตุจฉา 
                            ลําดับน้ัน    พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
        ไดซบพระเศียรลงแทบพ้ืนพระบาทอันเปนลายจักร 
        คลายกบัดอกบัวบานมีพระรัศมปีานดังพระอาทิตย 
        แรกทอแสง   แลวพระนางไดกราบทูลวา  หมอม 
        ฉันขอนอมมนัสการพระนราธิป     ผูเปนธงของ 
        องคพระอาทิตย     ขอพระองคทรงโปรดเปนที่พ่ึง 
        ของหมอมฉันในกาลสุดทายเถิด      หมอมฉนัจะ 
        ไมไดเหน็พระองคอีก 
                            ขาแตพระองคผูเลิศของโลก      ธรรมดา 
        สตรีทั้งหลายรูกันวามีแตจะกอโทษทุกประการ 
        ถาโทษอยางใดอยางหนึ่งของหมอมฉันมีอยู  ก็ขอ 
        พระองคไดโปรดกรุณาอดโทษแกหมอมฉันเถิด  
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                             อน่ึง    หมอมฉันไดทูลขอบอย ๆ   ให 
                สตรีทั้งหลายไดบวช  ขาแตพระนราสภ  ถาโทษ 
                ในขอน้ันจะมีแกหมอมฉัน     ขอไดทรงโปรดอด  
                โทษนั้นเถิด. 
                             ขาแตพระวีรเจาทรงไวซึ่งการอดโทษ 
                ภิกษุทั้งหลายอันหมอมฉันสั่งสอนแลว    ตามท่ี 
                พระองคทรงอนุญาต    ถาในขอน้ันจะมีการ 
                แนะนําไดยาก    ขอไดโปรดทรงอดโทษขอน้ันเถิด 
                             พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน 
                นางโคตมีผูประดับไปดวยคุณ    โทษทีท่านจะให 
                อดโทษพึงมีอะไร  เมื่อทานบอกวาจะลานิพพาน 
                ตถาคตจักไปวากระไรใหมากไปเลา. 
                             เมื่อภิกษุสงฆของตถาคตบริสุทธิ์ไมบก- 
                พรอง     ทานจะออกไปเสียจากโลกน้ีไดก็ควร 
                เพราะเน้ือหมดแสงดาวในเวลารุงแลว      รอบใน 
                พระจันทรยอมจะมองไมเห็น  ฉะนั้น 
                             พระภิกษุณีทั้งหลาย  นอกจากพระมหา- 
                ปชาบดีโคตมีเถรีพากันทําประทักษิณพระพิชิตมาร 
                ผูเลิศ  เหมือนหมูดาวท่ีติดตามพระจันทร  ทํา 
                ประทักษิณภูเขาสิเนรุ    ฉะนั้น      หมอบลงแทบ 
                พระบาทแลว   ยืนจองดูพระพักตรของพระพุทธ- 
                เจา    กราบทูลวา  
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                              จักษุของหมอมฉันท้ังหลาย    ไมเคยอิ่ม 
        ดวยการเห็นพระองค    โสตของหมอมฉันทั้งหลาย 
        ไมเคยอิม่ดวยพระภาษิตของพระองค       จติของ 
        หมอมฉันทั้งหลายดวงเดียวแท ๆ  ก็ไมอิม่ดวยรส 
        แหงธรรมของพระองค. 
                             ผูบันลอือยูในบริษทั    กําจัดเสียซ่ึงทิฏฐิ 
        และมานะชนเหลาใดเห็นพระพักตรของพระองค  
        ชนเหลาใดประณตนอมพระยุคลบาทของพระองค 
                             ขาแตพระองคผูถึงท่ีสุดสงความ      ชน 
        เหลาใดประณตนอมพระยุคลบาทของพระองค 
        ซึ่งมีพระองคุลียาว  มีพระนขาแดงงดงาม  มสีน 
        พระบาทยาว  ถึงชนเหลาน้ัน  ก็ชือ่วาเปนผูมีโชคดี 
                             ขาแตพระนโรดม    ชนเหลาใดไดสดับ              
        พระดํารัสของพระองคอันไพเราะนาปลื้มใจ   เผา 
        เสียซ่ึงโทษ  เปนประโยคเกื้อกูล    ชนเหลาน้ี   
        ก็ชื่อวาเปนผูมีโชคดี 
                             ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉนัทั้งหลาย 
        อิม่ไปดวยการบูชาพระบาทของพระองค  ขามพน 
        ทางกันดารคือสงสารได   ดวยพระสุนทรกถาของ 
        พระองคผูทรงสิริ     ฉะนั้นหมอมฉันทั้งหลายจึง 
        ชื่อวาเปนผูมีโชคดี. 
                             ลําดับน้ัน      พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผู 
        มีวัตรอนังาม  ประกาศในหมูพระภิกษุสงฆแลว  
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         ไหวพระรากล    พระอานนท    และพระนันทะ  
        แลวไดตรัสดังน้ีวา   ดิฉันเบื่อหนายในรางกายซ่ึง 
        เสมอดวยท่ีอยูของอสรพิษ      เปนที่พักของโรค 
        เปนสถานท่ีเกิดทุกข  มีชราและมรณะเปนโคจร 
                              อาเกียรณไปดวยมลทิน   คือ   ซากศพ 
                   ตาง  ๆ    ตองพ่ึงพาผูอื่น      ปราศจากเรี่ยวแรง 
        ฉะนั้น  ดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสีย     ขอลูก 
        ทั้งหลายจงยอมอนุญาตใหเถิด. 
                               พระนันทเถรเจาและพระราหลุผูเจริญ 
        เปนผูปราศจากความโศก    ไมมอีาสวะ    ต้ังมั่น 
        ไมหว่ันไหว  มีปญญา  มีความเพียร  ไดคิดตาม 
        ธรรมดาวา 
                               นาติโลกท่ีปจจัยปรุงแตงปราศจากแกน- 
        สาร   เปรียบดวยตนกลวย    เชนเดียวกับกลลวง 
        และพยบัแดด  ตํ่าชา  ไมมั่นคง 
                               พระโคตมีเถรี      พระมาตุจฉาของพระ- 
        พิชิตมาร  ซึ่งไดเล้ียงดูพระพุทธเจาก็ยังตองถึงแก 
        กรรม  สังขตธรรมทั้งปวงไมเท่ียง 
                              ก็ครั้งนั้น    พระอานนทพุทธอนุชา   ซึ่ง 
        เปนคนสนิทของพระพิชิตมาร    ยังเปนพระเสข- 
        บุคคลอยู    ทานหล่ังน้ําตารองไหคร่ําครวญอยาง 
        นาสงสาร  ณ  ที่นั้นวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 548 

                             พระโคตมีเถรีเจาตรัสอยูหลัด ๆ    ก็จะ 
        เสด็จไปนิพพานเลย  อีกไมนานเลยแมพระพทุธ- 
        เจาก็คงจะเสด็จไปนิพพานแนนอน  เปรียบเหมือน 
        ไฟท่ีหมดเชื้อแลว   ฉะนั้น 
                            พระโคตมีเถรีเจาไดตรัสกะทานพระ- 
        อานนทผูชํานาญพระปริยัติ   ปานดังสาครอันลึก  
        ล้ํา    เอาใจใสในการอุปฏฐากพระพุทธเจา    ซึ่ง 
        พร่ํารําพันอยูดังกลาวมาวา 
                            ลูกเอย  เมื่อกาลเปนที่ราเริงปรากฏขึ้น 
        แลว  พอไมควรท่ีจะเศราโศกถึงการตายของดิฉัน 
        ที่สุดแหงการนิพพานของดิฉันใกลเขามาแลว 
                            พอเอย  พระศาสดา  พอไดทูลใหทรงยิน-  
        ยอม  จงึไดทรงอนุญาตใหเราบวช  ลูกเอย  พอ 
        อยาเสียใจไปเลย   ความพยายามของพอมีผล 
                            กบ็ทใด  ที่ติตถิกาจารยทั้งหลายผูเกาแก 
        ไมเห็น   บทนั้นอันเด็กหญิงซ่ึงมีอายุ   ๗  ขวบรูแจง 
        ประจักษแลว 
                            พอจงรกัษาพระพุทธศาสนาไว    การท่ี 
        ดิฉันไดเห็นพอครั้งน้ีเปนครั้งสุดทาย   บุคคลไป 
        ในทิศใดแลวไมปรากฏ  ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศ  
        นั้นนะลูก.   
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                             ในกาลบางคราวพระ  นายกเจาผูเลิศโลก     
        กําลังทรงแสดงธรรมอยู     พระองคทรงถามแลว 
        ครั้งน้ัน        ดิฉันเกิดความสงสารกลาววาจาถวาย 
        พระพรวา 
                            ขาแตพระมหาวีรเจา     ขอพระองคจงมี 
        พระชนชีพอยูนาน  ๆ   ขาแตพระมหามุน ี   ขอ 
        พระองค   จงดํารงพระชนมอยูตลอดกัป    เพ่ือความ 
        เกื้อกูลและประโยชนแกโลกท้ังปวงเถิด   ขออยา 
        ใหพระองคทรงพระชราและปรนิิพพานเสียเลย. 
                            พระพทุธเจา    พระองคไดตรัสกะดิฉัน 
        กราบทูลเชนนั้นวา  ดูกอนพระนางโคตมี    พระ- 
        พุทธเจาท้ังหลายเปนผูอันบุคคลชมเชย    เหมือน 
        อยางท่ีทานชมเชยอยูมิได  ดิฉันไดทูลถามวาก็แล 
        ดวยประการเปนดังฤา   พระตถาคตผูสัพพัญูจึง 
        ชื่อวาอนับุคคลพึงชมเชยดวยประการเปนดังฤา. 
                             พระพุทธเจาจึงชื่อวาอันบุคคลไมชมเชย  
        พระองคอันหมอมฉนัถามถึงเหตุนั้นแลว     ขอได 
        ตรัสบอกเหตุนั้นแกหมอมฉันเถิด. 
                             พระองตรัสตอบวา  ทานจงดูพระสาวก  
        ทั้งหลายผูปรารภความเพียร    ต้ังใจแนวแน    มี  
        ความบากบั่นมั่นเปนนิตย   เปนคนพรอมเพรียงกัน 
        นี้เปนการชมเชยพระพุทธเจาท้ังหลาย  
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                             ตอแตนั้น      ดิฉันไปสูสํานักนางภิกษุ   
        อยูผูเดียว  คิดเห็นแจงชัดวา  พระนาถะผูถึงท่ีสุด 
        แหงไตรภพ  ทรงพอพระทัยบรษิัทท่ีสามัคคีกัน 
                            เมื่อกระนั้น    ดิฉันจะนิพพานเสีย  ดิฉัน 
        อยาไดพบความวิบติันั้นเลย     ครั้นดิฉันคิดดังน้ี 
        แลว   ไดไปเฝาพระพุทธเจาผูอุดมกวาฤาษีทั้งปวง 
                            แลวไดกราบทูลกาลเปนที่ปรินิพพานกะ 
        ผูนําชั้นพิเศษ  ลําดับน้ัน  พระองคไดทรงอนุญาต 
        ใหดิฉันด่ังน้ีวา  จงรูกาลเอาเถิดพระนางโคตมี 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .  คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
                            พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอน 
        พระโคตมี   คนพาลเหลาใด   สงสัยในการตรสัรู 
        ธรรมของสตรีทั้งหลาย     ทานจงแสดงอิทธิฤทธิ์  
        เพ่ือละเสียซ่ึงทิฏฐิของคนพาลเหลาน้ัน  
                             ครั้งน้ัน    พระโคตมีเถรีเจา   ถวายบังคม  
         พระสมัมาสัมพุทธเจาแลว   เหาะขึ้นสูอัมพร  แสดง 
         ฤทธิ์เปนอันมากตามพระพุทธานุญาต 
                              คือองคเดียวเปนหลายองคก็ได     ทําให 
        ปรากฏก็ได    ทําใหหายไปก็ได   ทะลุฝากําแพง 
        ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได    ผุด 
        ขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในนํ้าก็ได  เดินบน 
        น้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได  
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                            เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได     ใช 
                อํานาจทางกายไปตลอดพรหม   ก็ได 
                            ทําถูเขาสิเนรุใหเปนทอน ๆ  พลกิมหา- 
                ปฐพีข้ึนพรอมดวยราก     ทาํใหเปนตัวรมกั้นตาง 
                รมเดินจงกรมในอากาศ 
                            ทําโลกใหรุงโรจน       ประหน่ึงวาเวลา 
                พระอาทิตยอุทัยเหนือภูเขายุคันธร     และทําโลก 
                นัน้  ใหเปนเหมือนพวงดอกไมตาขาย 
                            เอาพระหัตถขางหน่ึงกําภูเขามุจจลินท  
                ภูเขาสิเนรุ  ภูเขามันทาระ   และภูเขาทัททระไว 
                ทั้งหมด    เหมือนดังกําเมล็ดพันธผักกาด     เอา 
                ปลายนิ้วมือบังพระอาทิตยพรอมท้ังพระจันทรไว 
                ทดัทรงพระจันทรพระอาทิตยไวต้ังพันดวง 
                เหมือนทัดทรงพวงมาลัย  ฉะนั้น  
                            ทรงน้ําในสาครท้ัง ๔     ไวไดดวยฝา  
                พระหัตถขางหน่ึง  ยังฝนใหญ   อันมีอาการปาน 
                ดังเมฆบนภูเขายุคันธรใหตกลง 
                            พระนางเจาน้ันไดนิรมิตใหเปนพระเจา- 
                จักรพรรดิ     พรอมดวยบรษัิทในนภาดลอากาศ 
                แสดงใหเปนครุฑ  คชสาร  ราชสีห   ตางบันลือ 
                สหีนาทนฤโฆษอยู  
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                               องคเดียวนิรมิตใหเปนคณะ  พระภิกษุณ ี
        นับไมถวน     แลวก็อันตรธานกลับเปนองคเดียว 
        กราบทูลพระมหามนุีเจาวา 
                   ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ  หมอม 
        ฉันผูเปนพระมาตุจฉาของพระองค   เปนผูทําตาม 
        คําสอนของพระองค   บรรลุประโยชนของตนโดย 
        ลําดับแลว        ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของ 
        พระองค  
                              พระนางเจาน้ันครั้นแสดงฤทธ์ิตาง ๆ 
        แลว    ลงจากนภาดลอากาศ     ถวายบังคมพระผู 
        สองโลกแลว  ประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
        พระนางเจาไดกราบทูลวา 
                              ขาแตพระมหามุนผูีนายกของโลก  หมอม 
        ฉันมีอายุได ๑๒๐ ป   แตกําเนิดแลวเพียงเทานี้ก็ 
        พอแลว  หมอมฉันจกัขอทูลลานพิพาน. 
                              ครั้งน้ัน   บรษิัทท้ังหมดนั้นถึงความพิศวง 
        ยิ่งนัก   จึงไดพากันประนมอัญชลีถามวา   ขาแต 
        พระแมเจา   พระแมเจาไดทําอะไรไว    จึงมีฤทธิ์  
        อํานาจเชนนี้.   
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจา   ไดกลาวบุพจริยาของทานดังตอไปนี้ 
                               ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้      พระพชิิตมาร 
        พระนามวาปทุมุตตระ    ผูมีจักษุในธรรมทัง้ปวง 
        เปนผูนําไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว  
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                                  ครั้งน้ัน     ดิฉันเกิดในสกุลอํามาตย   ซึ่ง 
                สมบูรณดวยเครื่องอุปการะทุกสิ่ง  เจริญ  รุงเรือง 
                ร่ํารวย  ในพระนครหังสวดี    
                                  บางครั้ง   ดิฉันพรอมดวยบิดา   อันหมู 
                ทาสหอมลอม   เขาไปเฝาพระนราสภพระองคนั้น  
                พรอมดวยบริวารเปนอันมาก     ไดเห็นพระพิชิต 
                มารผูปานดังทาววาสวะ   ยังฝนคือธรรมใหตกอยู 
                เปนผูไมมีอาสวะ  เกลื่อนไปดวยระเบียบแหงรัศมี 
                เปนกับพระอาทิตยในสรกาล     แลวยังจิตให 
                เลือ่มใส  และสดับสุภาษิตของพระองค  ไดสดับ 
                พระผูนํานรชนทรงตั้งพระภิกษุณีผูเปนพระมาตุจ- 
                ฉาไวในตําแหนงอันเลิศ       จงถวายมหาทานและ 
                ปจจัยเปนอันมาก   แตพระผูเลิศกวานรชน  ผูคง 
                ทีพ่ระองคนั้น   พรอมท้ังพระสงฆ ๗ วัน    แลว 
                ไดหมอบลงแทบพระบาท   มุงปรารถนาตําแหนง 
                นัน้. 
                            ลําดับนั้น    พระพิชติมารผูอุดมกวาฤาษี  
                ไดตรัสในบริษัทใหญวา  สตรีใดไดนิมนตพระผู 
                นําโลกพรอมดวยสงฆใหฉันตลอด  ๗  วัน  เราจัก  
                พยากรณสตรีนั้น    ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                             ในกัปที่แสนแตกัปนี้    พระศาสดาพระ- 
                นามวาโคดม        ซึ่งทรงสมภพในวงศพระเจา 
                โอกกากราช   จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก    
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                             สตรีผูมีจิตไดเปนธรรมทายาทของพระ- 
        ศาสดา   พระองคนัน้  จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต 
        จักไดเปนพระสาวิกาของพระศาสดา     มีนามวา 
        โคตม ี
                            จักไดเปนพระมาตุจฉาบํารุงเลี้ยงชีวิต 
        ของพระพุทธเจาพระองคนั้น    จักไดความเปนผู 
        เลิศกวาภิกษุณีทั้งหลายฝายผูรูราตรีนาน. 
                            ครั้งน้ัน    ดิฉันไดสดับพระพุทธพยากรณ 
        นั้นแลว   มีใจปราโมทย    บํารุงพระพิชิตมารดวย 
        ปจจัยท้ังหลายตราบเทาส้ินชีวิต   ตอจากนั้นดิฉัน 
        ไดทํากาลกิริยา              
                            ดิฉันเกิดในพวกเทพเหลาดาวดึงสผูซึ่ง 
        ใหสําเรจ็กามอารมณไดทุกประการ       ครอบงํา 
        ทวยเทพอื่น ๆ เสียดวยองค ๑๐ ประการ 
                            คือ  ดวยรูป   เสียง  กลิ่น   รส   ผัสสะ 
        อายุ    วรรณะ    สุข    ยศ    และรุงเรื่องครอบงํา 
        ทวยเทพอื่น ๆ  ดวยความเปนใหญ  ดิฉันไดเปน 
        พระมเหสีผูนารักของทาวอมรนิทรในสวรรคชั้น 
        ดาวดึงสนั้น. 
                            เมื่อดิฉนัยังทองเท่ียวอยูในสงสาร  เปน 
        หว่ันไหวเพราะพายุ   คือกรรม   จึงเกิดในบาน 
        ของทาส    ในอาณาเขตของพระเจากาสี  
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                             ครั้งน้ัน     ทาส ๕๐๐ คนอาศัยอยูในบาน 
        นั้น   ดิฉันไดเปนภรรยาของหัวหนาทาสในบาน 
        นั้น  
                            พระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐  องค  ไดเขาไป 
        สูบานเพื่อบิณฑบาต   ดิฉันกบัญาติทุกคน   เห็น 
        พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันมีความยินดี     เรา 
        พรอมดวยสามีมีจิตเลื่อมใส   สรางกุฎี  ๕๐๐ หลัง 
        อุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันตลอดส่ีเดือน 
        แลวถวายไตรจีวร 
                            ตอจากน้ัน       เราพรอมกับสามกี็ไดไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส   ก็ในภพสุดทายในบัดน้ีดิฉัน 
        เกิดในพระนครเทวทหะ     พระชนกของดิฉนั 
        พระนามวาอัญชนศากยะ    พระชนนีของดิฉัน 
        พระนามวาสุลักขณา  ตอมาดิฉนัไดไปสูพระราช- 
        วังของพระเจาสุทโธทนะ   ในพระนครกบิลพัสดุ 
        สตรีทุกคนเกิดในสกุลศากยะแลว  ไปสูเรือนของ 
        พวกเจาศากยะ   ก็ดิฉันประเสริฐกวาสตรีทุกคน 
        ไดเปนคนบํารุงเลี้ยงพระพิชิตมาร 
                            พระโอรสของดิฉันพระองคนั้นเสด็จออก 
        มหาภิเนษกรมณแลว  ไดเปนพระพุทธเจาผูนําชั้น 
        พิเศษ  ภายหลังดิฉันพรอมดวยนางศากิยานี  ๕๐๐ 
        จึงไดบวช  
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                             แลวก็ไดประสพสันติสุข   พรอมดวยนาง 
        ศากิยานีผูมีความเพียร     สามขีองเราท่ีไดทําบุญ  
        รวมกันมาแตชาติกอนในครั้งน้ันเปนผูทํามหาสมัย 
        อันพระสุคตเจาทรงอนุเคราะหแลว     ไดบรรลุ 
        อรหัต. 
                            พระภิกษุณีทั้งหลาย  นอกจากพระมหา- 
        ปชาบดีเถรีเจาน้ัน      ไดพากันเหาะขึ้นสูนภาดล 
        อากาศ      เปนผูประกอบดวยมหทิธิฤทธิ์ที่รุงโรจน  
        เหมือนดวงดาวท้ังหลาย  อันโคจรเปนกลุมกนัไป 
        ฉะนั้น 
                            พระภิกษุณีเหลาน้ัน    เปนผูศึกษาแลวใน 
        บุญกรรม    จึงไดแสดงฤทธ์ิมิใชนอยเหมือนนาย 
        ชางทองที่ไดรับการศึกษาแลวแสดงเครื่องประดับ  
        ที่ทําดวยทองชนิดตาง ๆ  ฉะนั้น. 
                            ในครั้งน้ัน  พระภิกษุณีเหลาน้ัน   แสดง 
        ปาฏิหาริยมากมายหลายอยาง    ยังพระมุนีผูประ- 
         เสริฐกวาพระอาทิตยพรอมทั้งบริษัทใหชอบใจ  
        แลวไดพากันลงจากนภาดลอากาศถวายบังคมพระ- 
        ศาสดาผูสูงสุดกวาฤาษี  เมื่อพระศาสดาผูเปนยอด 
        ของนรชนทรงอนุญาตแลว  จึงไดนั่ง  ณ  สถานท่ี  
        อันสมควร  แลวไดกราบทูลวา  
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                            ขาแตพระวีรเจา  โอหนอ   พระโคตมี- 
        เถรีเจาเปนผูอนุเคราะหหมอมฉนัทุก ๆ คน หมอม 
        ฉันทุกคน  พระนางไดอบรมดวยบุญ  จึงไดบรรล ุ
        ธรรมเปนสิ้นอาสวะ 
                           หมอนฉนัทั้งหลายเผากิเลสส้ินแลว   ถอน 
        ภพท้ังปวงขึ้นไดแลว    ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือน 
        ชางพังตัดเชือกแลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู 
                            การท่ีหมอมฉันทั้งหลายมาในสํานักของ 
        พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด  เปนการมาดีแลวหนอ 
                           วิชชา   ๓    หมอมฉนัทั้งหลายบรรลุแลว 
        โดยลําดับ   คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉนั 
        ทั้งหลายไดทําเสร็จแลว. 
                           คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ    ปฏิสมัภทิา ๔ 
        วิโมกข   ๘   และอภญิญา  ๖   หมอมฉันทั้งหลาย 
        ทําใหแจงแลว  คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉัน 
        ทั้งหลายไดทําเสร็จแลว. 
                             ขาแตพระมหามุน ี   หมอมฉันท้ังหลายมี  
        ความชาํนิชํานาญในฤทธ์ิและทิพโสดธาตุ  หมอม- 
        ฉันทั้งหลายมีความชํานิชํานาญในเจโตปริยญาณ 
        รูปุพเพนิวาสญาณ   ชําระทิพยจักษุไดแลว  มอีาสวะ 
        ทั้งหลายส้ินไปแลว  บัดนี้ภพใหมไมมีอีก    
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                             ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอนฉนัทั้งหลาย 
        มีญาณในอรรถ     ในธรรม    ในนิรุตติ  และใน 
        ปฏิภาณ   ญาณน้ันเกิดสํานักของพระองค  
                            ขาแตพระองคผูเปนพระนายกมหามุน ี
        พระองคเปนผูอันหมอมฉันทั้งหลายไดสั่งสมแลว 
        ไดทรงโปรดมีจิตเมตตา  อนุญาตใหหมอมฉนัทั้ง 
        ปวงนิพพานเถิดพระเจาขา. 
                            พระพิชติมารไดตรัสวา   เมื่อทานท้ังหลาย 
        พูดอยางน้ีวา  จักนพิพาน  ฉันจกัไปวาอะไร   ก ็ 
        บัดน้ีทานท้ังหลายจงสําคัญกาลเวลาเอาเองเถิด. 
                             ครั้งน้ัน     พระภิกษุณีเหลาน้ัน  มีพระ- 
        โคดมเถรีเจาเปนตน        ถวายบังคมพระพิชิตมาร 
        แลวไดพากันลุกจากที่นั่งน้ันไป   พระธีรเจาผูนํา 
        ชั้นเลิศของโลก  พรอมดวยหมูชนเปนอันมากได 
        เสด็จไปสงพระมาตุจฉาจนถึงซุมประตู  ครั้งน้ัน 
        พระโคตมีเถรีเจาพรอมดวยพระภิกษุณีทั้งหลาย 
        ทุก ๆ องค  ไดพากันหมอบลงแทบพระยุคลบาท 
        ของพระศาสนาผูเปนพงศพันธุของโลก  กราบ 
        ทูลวา     นี้เปนการถวายบังคมพระยุคลบาทครั้ง 
        สุดทายของหมอมฉนั    การไดเห็นพระองคผูเปน 
        นาถะของโลกครั้งน้ี  ก็เปนครั้งสุดทาย  หมอมฉัน 
        จักษุไดเห็นพระพักตรของพระองคซึ่งมีอาการ  
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                 ปานนํ้าอมฤต  ขาแตพระวรีเจาผูเลิศของโลก  
                หมอมฉันจักไมไดถวายบังคมพระยุคลบาทของ 
                พระองคซึ่งออนละเอียดอีก     วันนี้หมอมฉันจะ 
                เขานิพพาน. 
        พระศาสดาตรัสวา 
                                     จะมีประโยชนอะไรดวยรูปน้ีแกทานใน 
        ปจจุบนั    รูปน้ีลวนปจจัยปรุงแตง    ไมนายินดี  
        เปนของเลวทราม. 
                             พระมหาปชาบดีเถรีเจา  พรอมดวยพระ- 
        ภิกษุณีเหลาน้ัน    ไปสูสํานักนางภิกษุณีของตน 
        แลว  นัง่พับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ. 
                             ครั้งน้ัน      อบุาสิกาท้ังหลายในพระนคร 
        นั้น      เปนความเคารพรักในพระพุทธศาสนา   ได 
        สดับประพฤติเหตุของพระนางเจา ตางก็เขาไปหา 
               นมสัการแทบบาทมูล       เอากรคอนอุระประเทศ 
               รองไหพิไรร่ําคร่ําครวญควรจะกรุณา  เต็มไปดวย 
               ความโศกเศรา    ลมลงที่พ้ืนพสุธา    ดุจเถาวัลย 
               รากขาดแลวตกลง  ฉะนั้น 
                              พากันรองไหรําพันดวยวาจาวา    ขาแต 
               พระแมเจาผูเปนนาถะใหที่พ่ึงของดิฉันทั้งหลาย 
               พระแมเจา     อยาไดละท้ิงดิฉันทั้งหลายไปเขา 
               นพิพานเสียเลย ดิฉันทุกคนขอซบเศียรออนวอน.   
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                             พระมหาปชาบดีเถรีเจา    ลูบศีรษะของ 
        อบุาสิกาผูมีศรัทธา    มีปญญาซ่ึงเปนหัวหนาของ 
        อบุาสิกาเหลาน้ันอยู  ไดกลาววา 
                            ลูกท้ังหลายเอย    การพร่ําเพอซึ่งเปนไป 
        ในบวงแหงมารไมควรเลย      สังเขตธรรมท้ังปวง 
        ลวนไมเท่ียง   มีแตจะพลัดพรากจากกัน   หว่ันไหว 
                            ตอแตนัน้พระนางก็สละอุบาสิกาเหลา 
        นั้นเสีย    เขาปฐมฌาน    ทุติยฌาน    ตติยฌาน 
        และจตุตถฌาน    แลวเขาอากาสานัญจายตนฌาน 
        วิญญาณัญจายตนฌาน    อากญิจัญายตนฌาน 
        และเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน     ตามลําดับ 
        แลวพระโคดมเถรีเจาก็เขาฌานท้ังหลายโดยปฏิ- 
        โลม  แลวก็เขาปฐมฌานไปตราบเทาถึงจตุตถฌาน 
        ครั้นออกจากจตุตถฌานนั้นแลวก็ดับไป   เหมือน 
        เปลวประทีปที่หมดเชื้อดับไป  ฉะนั้น. 
                             ไดเกิดแผนดินไหวใหญ   สายฟาก็ตกลง 
        จากนภากาศ  กลองทิพยก็บันลือลั่นขึ้นเอง ทวย- 
        เทพพากันคร่ําครวญ     และฝนดอกไมก็ตกจาก  
        อากาศลงยังพ้ืนแผนดิน 
                             แมขุนเขาสุเมรุราชก็กัมปนาทหวั่นไหว 
        เหมือนคนเตนรําในทามกลางที่เตนรํา     ฉะน้ัน  
        สาครก็ปนปวนตีฟองคะนองระลอกฉะฉาน  
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                             ทวยเทพ  นาค  อสรู   และพรหมตางก็ 
        พากันสลดใจ  กลาวขึ้นในทันใดนั้นเองวา  สงัขาร 
        ทั้งหลายไมเท่ียงหนอ  เหมือนอยางพระมหาปชา- 
        บดีเถรีเจาน้ีถึงความยอยยับไปแลวฉะนั้น 
                            และพระเถรีทั้งหลายผูทําตามคําสอนของ 
        พระศาสดา  ซึ่งแวดลอมพระมหาปชาบดีเถรีเจาน้ี 
        พากันดับไปแลว    เหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อ 
        ดับไป   ฉะนั้น    โอ  ความประจวบกันมีความ 
        พลัดพรากเปนที่สุด   โอ  สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงลวน 
        แตไมเที่ยง    โอ    ชีวิตมีความหายสูญเปนท่ีสุด 
        ความปริเทวนา  ไดมีแลว  ดวยประการฉะนี.้ 
                            ในลําดับน้ัน    เทวดาและพรหมตางก็ทํา 
        ความประพฤติตามโลกธรรม   ตามสมควรแกกาล  
        แลว     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดกวา  
        ฤาษ ี
                            ครั้งน้ัน     พระศาสดาไดตรัสเรียกทาน 
        พระอานนทผูพหูสูตมาส่ังวา   อานนท   ทานจง 
        ไปประกาศใหภิกษทุั้งหลายทราบถึงการนิพพาน 
        ของพระมารดา 
                            เวลาน้ัน     ทานพระอานนทเปนผูหมด 
        ความแชมชื่น   มีตานองไปดวยนํ้าตา    ไดกลาว 
        ดวยเสียงอันนาสงสารวา    ขอพระภิกษุทั้งหลาย 
        ผูเปนโอรสของพระสุคตเจาซ่ึงอยูในทิศตะวันออก  
        ทิศใต  ทิศตะวันตกและทิศเหนือจงมาประชุมกัน  
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                         พระภิกษณุีผูยังพระสรีระสุดทายของ 
             พระมุนีใหเจริญดวยนํ้านม   พระมารดาของกระผม 
                        พระโคตมภีิกษุณีนั้นถึงความสงบ  เหมือนดวงดาว 
             ในเมื่อพระอาทติยอุทัย  ฉะนั้น    พระนางผูเปนที่ 
             รูทั่วกันวา   เปนพระพุทธมารดา   ครั้นดํารงอยูแลว 
             ไปสูความเสมอกนัแลว  คือในทีใด  ถึงคนมี  ๕ ตา 
             เห็นใหได  ในท่ีนัน้    พระผูมพีระภาคเจาซึ่งเปน 
             ผูนําทรงเห็นได 
                        ขอพระโอรสของพระสุคตเจาผูมีความ 
             เชื่อในพระสุคต    หรือเปนศิษยของพระมหามุนี  
             จงทําสักการะแดพระพุทธมารดาเถิด. 
                        ภิกษุทั้งหลายถึงอยูไกล    ไดฟงคําประ- 
             กาศน้ันแลว  กม็าไดเร็ว  บางพวกมาดวยพุทธ- 
             นุภาพ    บางพวกท่ีฉลาดในฤทธิ์ก็มาดวยฤทธิ์  ตาง 
             ชวยกันยกเอาเตียงนอนที่พระโคตมีเถรีเจาหลับ 
             ขึ้นไวในเรือนยอดอันประเสริฐ  นายินดี  สําเร็จ 
             ดวยทองคําลวน ๆ งดงาม 
                        ทาวโลกบาลท้ังส่ีเอาบาเขารองรับเรือน 
             ยอด    ทวยเทพท่ีเหลือมีทาวสักกะเปนตน     เขา 
             ชวยรับเรือนยอด 
                        เรือนยอดทั้งหมดมี ๕๐๐ หลัง   แทจริง 
             เรือนยอดเหลาน้ัน    วิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต  ม ี
             สีเหมือนพระอาทิตยในสรทกาล.   
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                             ทวยเทพท้ังหลายไดแบกพระภกิษุ  ทุก ๆ 
        องคที่นอนอยูบนเตียงแลว    นําเอาออกไปตาม 
        ลําดับ  พ้ืนนภากาศถูกเอาเพดานบังไวทั่ว  ดวง- 
        จันทร   ดวงอาทิตย    พรอมท้ังดวงดาวซ่ึงสําเร็จ 
        ดวยทองไดถูกติดเปนตราไวที่เพดานนั้น  
                             ธงปฏากไดถูกยกขึ้นไวเปนอันมาก   จิต- 
        กาธารทั้งหลายมีดอกไมเปนเครื่องปกคลุม    ดอก  
        ไมที่เกิดในอากาศเอาปลายลง   ดอกไมผุดขึ้นจาก 
        แผนดิน    พระจันทรและพระอาทิตย   คนมองดู 
        เห็นได   และดาวท้ังหลายสองแสงระยับระยิบ. 
                             อนึ่ง    พระอาทิตยถึงจะโคจรไปในเวลา 
        เท่ียงก็เปนเหมือนพระจันทร      ไมทําใคร ๆ ให 
        เรารอน  ทวยเทพท้ังหลายพากันบูชาดวยของหอม 
        และดอกไมทิพยอันนายินดี    และดวยการขับรอง 
        ฟอนรําดีดสีตีเปาอันเปนทิพย  
                             พวกนาค  อสูรและพรหม   ตางก็พากัน 
        บชูาพระพุทธมารดาผูนิพพานแลว  กําลังถูกเขา 
        นําเอาออกไป  ตามสติกําลัง 
                             พระภกิษุผูเปนโอรสของพระสคุตเจา 
        ซึ่งนิพพานแลวท้ังหมดเชิญไปขางหนา    พระ- 
        โคตมีเถรีพุทธมารดาผูอันเทวดาและมนุษยสกัการะ 
        เชิญไปขางหลัง  
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                             เทวดา  มนุษย   พรอมดวยนาค  อสูรและ 
        พรหม   ไปขางหนา  ขางหลังพระพุทธเจาพรอม 
        ดวยพระสาวกเสด็จไปเพ่ือจะบูชาพระมารดา. 
                            การปรนิิพพานของพระพุทธเจา   หาได 
        เปนเชนนี้ไม    การปรินิพพานของพระโคตมีเถรี 
        เจา อัศจรรยยิ่งนัก 
                            ในเวลาพระพุทธเจาเสด็จนิพพาน   ไมม ี
        พระพทุธเจาและภิกษุทั้งหลาย     มีพระสารบีุตร 
        เปนตน     เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจานิพพาน 
        ซึ่งมีพระพุทธเจาและภิกษุทั้งหลายมีพระสารบีุตร 
        เปนตน 
                            ชนท้ังหลายชวยกนัทําจิตกาธารซ่ึงสําเร็จ 
        ดวยของหอมลวน     และเกลื่อนไปดวยจุรณแหง 
        เครื่องหอม    แลวเผาพระภิกษุเหลาน้ันบนจติ- 
        กาธารนั้น   สวนท่ีเหลือนอกจากอัฐิถูกไฟไหมสิ้น. 
                            กใ็นเวลานั้นทานพระอานนทไดกลาว 
        วาจาอันใหเกิดความสังเวชวา   พระโคตมีเถรีเจา 
        เขานิพพานแลว   พระสรีระของพระนางก็ถูกเผา 
        แลว  การนิพพานของพระพุทธเจานาสังเกต  อีก 
        ไมนานก็คงจักมี    
                            ตอจากน้ัน     ในพระอานนทอันพระ- 
        พุทธเจาทรงตักเตือน     ทานไดนอมพระธาตุของ 
        พระโคดมเถรีเจา  ซึง่อยูในบาตรของพระนางเขา 
        มาถวายแดพระโลกนาถ   
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                             พระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดกวาฤาษี   ได 
        ทรงประคองพระธาตุเหลาน้ันดวยฝาพระหัตถแลว 
        ตรัสวา   เพราะสังขารเปนสภาพไมเท่ียง   พระ- 
        โคตมีผูเปนใหญกวาหมูพระภิกษณุีจึงตองนิพพาน 
        เชนเดียวกับลําตนของตนไมใหญ   ที่มแีกนต้ังอยู 
        ถึงจะใหญก็ตองพินาศ   ฉะนั้น. 
                             ดูเถอะอานนท   เมือ่พระพุทธมารดาแม 
        นิพพานแลว   เพียงแตสรีระก็ยังไมเหลือ   ไมนา 
        เศราโศกปริเทวนาการไปเลย 
                              คนอื่น ๆ   ไมควรเศราโศกถึงพระนางผู 
        ขามสาครคือสังขารไปแลว   ละเวนเหตุอันทําให 
        เดือดรอนเสียได   เปนผูเยือกเย็นดับสนิทดีแลว 
                              พระนางเปนบัณฑิต  มีปญญามาก   และ 
        มีปญญากวางขวาง      ทั้งเปนผูรูราตรีนานกวา  
        ภิกษุณทีั้งหลาย 
                               ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    จงรูไวอยางน้ีเถิด 
        พระโคตมรเถรีเจา   เปนผูชํานาญในทิพโสต- 
        ธาตุ   และมีความชํานาญในเจโตปริยญาณ   รูทั่ว 
        ถึงปุพเพนิวาสญาณ      ชําระทิพยจักษุใหหมดจด  
        อาสวะทั้งส้ินของพระนางหมดส้ินไปแลว    บัดน้ี  
        ภพใหมไมมีอีก          
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                     พระนางมีญาณอันบริสุทธิ์    ในอรรถะ 
         ในธรรมะ ในนิรุติและในปฏิภาณ  เพราะฉะนั้น  
         จึงไมควรจะเศราโศกถึงพระนาง 
                     คติของไฟท่ีลุกโพลง   ถูกแผนเหล็กทับ 
          แลวดับไปโดยลําดับ    ใคร ๆ  กร็ูไมได    ฉันใด 
          บุคคลผูที่หลุดพนจากกิเลสดวยดีแลว  ขามพน 
          โอฆะคือกามพันธุ  บรรลุอจลบทแลว  กฉ็ันนั้น  
          ยอมไมมีคติที่ใคร ๆ จะรูได 
                      เพราะฉะน้ัน     ทานท้ังหลายจงมีตนเปน 
          ที่พ่ึง   มีสติปฏฐานเปนโคจรเถิด   ทานท้ังหลาย 
          อบรมโพชฌงค   ๗   ประการแลว   จักทําท่ีสุดแหง 
          ทุกขได.   
   ทราบวา  ทานพระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัสคาถาเหลาน้ัน  ดวย 
การฉะนี้แล. 
                   จบมหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน 
 
          เขมาเถรีอปทานท่ี  ๘ (๑๘) 
 
    วาดวยบุพจริยาของพระเขมาเถรี 
 
                      [๑๕๘]  พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุต- 
            ตระมีพระญาณจักษุในสรรพธรรม  เปนพระโลก   
            นายกเสด็จอุบัติในท่ีแสนแตกัปนี้  
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                              ครั้งน้ัน   ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความ 
        รุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ ในเมืองหังสวดี    เปนผู 
        เพียบพรอมไปดวยความสุขมาก  
                             ดิฉันเขาไปเฝาพระพุทธมหาวีระพระองค 
        นั้นแลว   ไดฟงธรรมเทศนา   เกดิความเล่ือมใส 
        ในพระพุทธเจาพระองคนั้น    ไดถึงพระองคเปน 
        สรณะ 
                             ฉันขออนุญาตมารดาบิดาไดแลว นิมนต   
        พระพทุธเจาผูนําช้ันพิเศษใหเสวย    พรอมดวย 
        พระสงฆสาวก    ตลอดสัปดาหหน่ึง   เมื่อสัปดาห  
        หน่ึงลวงไปแลว   พระผูมีพระภาคเจาผูเปนสารถี  
        ฝกนระ   ทรงต้ังภิกษุณีองคหนึ่ง ซึ่งอุดมกวาพวก 
        ภิกษุณฝีายท่ีมีปญญามาก  ในตําแหนงเอตทัคคะ 
                             ดิฉันไดฟงเรื่องน้ันแลว    ความยินดีทํา 
        สักการะแดพระพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณใหญพระ- 
        องคนั้นอีก    แลวหมอบลงปรารถนาตําแหนงน้ัน. 
                             ในทันใดน้ัน    พระพิชิตมารพระองคนั้น 
        ตรัสกะดิฉันวา   ความปรารถนาของเธอจักสาํเร็จ 
        สักการะท่ีเธอทําแลวแกเรา   พรอมดวยภิกษสุงฆ 
        มีผลมาก  
                             ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     พระศาสดาพระ 
        นามวาโคดม   ทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกาก-        
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                ราชจักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก       หญิงน้ีจักไดเปน 
                ภิกษุณีชื่อเขมา  ผูเปนธรรมทายาทของพระศาสดา 
                พระองคนั้น      เปนโอรสอันธรรมนิรมิต    จักถึง 
                ตําแหนงเอตทัคคะ. 
                            ดวยกรรมท่ีทําดีแลวน้ัน    และดวยการต้ัง  
                เจตนจานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษยแลว   ได 
                เปนผูเขาถึงสวรรคชั้น  ดาวดึงส 
                            จุติจากสวรรคชั้นดาวดึงสแลว     ไปชั้น  
                ยามา   จุติจากชั้นยามาแลวไปชั้นดุสิต   จุติจากชั้น 
                ดสุิตแลว   ไปชั้นนิมมานรดี  จุติจากชั้นนิมมานร- 
                ดแีลว  ไปชั้นปรนิมมิตวสวัตดี  
                            เพราะอํานาจบุญกรรมน้ัน     ดิฉันเกิดใน 
                ภพใด  ๆ   ไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาใน 
                ภพนั้น  ๆ 
                            ดิฉันจุติจากภพนั้นแลวมาเกิดเปนมนุษย 
                ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ  และ 
                เปนมเหสีของพระเจาเอกราช 
                            เสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ  มีความ 
                สขุทุกภพ  ทองเที่ยวไปในกัปเปนอเนก. 
                            ในกัปที ่๙๑ แตกัปนี้  พระพุทธเจาพระ- 
        นามวาวิปสสี     เปนนายกของโลก      งดงามนาดู 
                ยิ่งนัก     ทรงเห็นแจมแจงในสรรพธรรม    เสด็จ 
                อุบัติข้ึนแลวในโลก  
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                             ดิฉันเขาเฝาพระพุทธเจาพระองคนั้น  ซึ่ง 
        เปนนายกของโลก  เพราะไดฟงธรรมอันประณีต 
        ไดออกบวชเปนบรรพชิตในพระศาสนาของพระ- 
        วีรเจาพระองคนั้นอยูหมื่นป  ประพฤติพรมจรรย 
        ประกอบความเพียร  เปนพหูสูต 
                            ฉลาดในปจจัย  มีความคลองแคลวใน 
        จตุรารยิสัจ  มีปญญาละเอียด  แสดงธรรมไพเราะ 
        ปฏบิัติตามสัตถุศาสนอยูหมื่นป 
                            ดวยผลแหงพรหมจรรย  ดิฉันจติุจากภพ 
        นั้นแลวเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต  เปนผูมียศ  เสวย 
        สมบัติในภพน้ันและภพอื่น 
                            ดิฉันเกิดในภพใด  ๆ  ก็เปนผูมีสมบัติมาก 
        มีทรัพยมาก  มีปญญา  มีรูปงาม  มีบริวารชนก็วา 
        งาย 
                            ดวยบญุกรรมและความเพียรในศาสนา 
        ของพระพิชิตมารนั้น  สมบัติทุกอยางดิฉันหาได 
        งาย  เปนที่รักแหงใจ 
                            ดวยผลแหงความปฏิบัติของดิฉนั  เมื่อ 
        ดิฉันเดินไป    ณ  ที่ใด ๆ  ภัสดาของดิฉันและใคร ๆ 
        ยอมไมดูหมิ่นดิฉัน. 
                            ในภัทรกัปน้ี  พระพทุธเจาพระนามวา 
        โกนาคมนะ  ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม  มียศมาก 
        ประเสรฐิกวาพวกบัณฑิต  เสด็จอุบัติขึ้นแลว  
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                            ในครั้งน้ันแหละกุลธิดาท่ีมั่งค่ังดีในเมือง 
        พาราณสี  ชื่อธนัญชานี  ๑  สุเมธา ๑  สุเมธา  ๑  ดิฉัน  ๑ 
        รวม  ๓  คนดวยกัน  ไดถวายสังฆารามแกพระมุนี 
        หลายพัน  และไดสรางวิหารอุทิศแดพระ- 
        พุทธเจา  พรอมดวยพระสาวกสงฆ 
                            เราทั้งหมดดวยกันจุติจากภพนั้นแลวไป 
        สวรรคชั้นดาวดึงส  ถึงความเปนผูเลิศดวยยศกวา 
        เทพธิดาและกุลธิดาในมนุษย. 
                            ในกัทรกัปนี้แหละ  พระพุทธเจาพระนาม 
        วากัสสปะ  ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม  มียศมาก 
        ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต  เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
                            ในครั้งน้ัน พระเจากาสีพระนามวากิกี 
        ในพระนครพาราณสีอันอุดม  เปนอิสระแหง 
        ประชาชน  เปนอุปฏฐากพระพุทธเจาผูแสวง 
        หาคุณอันยิ่งใหญ 
                            ดิฉันเปนพระธิดาคนใหญของทาวเธอ มี 
        นามปรากฏวาสมณี  ไดฟงธรรมของพระพิชิตมาร 
        ผูเลิศแลว  พอใจบรรพชา 
                            แตพระชนกนาถไมทรงอนุญาตแกเราทั้ง 
        หลาย  เมื่ออยูในอาคารสถานในครั้งน้ัน  เรา 
        ทั้งหลายผูเปนราบกัญญามิไดเกียจคราน  ประพฤติ 
        พรหมจรรยต้ังแตเปนกุมารี  ดํารงอยูในสุขสมบัติ 
        สองหม่ืนป.  
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                               พระราชธิดาท้ัง  ๗  องคลวนพอใจยินดีใน 
        การบํารงุพระพุทธเจา  พระราชธดิาท้ัง  ๗  นัน้  คือ 
        นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา  ๑  นางภิกษุณี  ๑ 
        นางภิกขุทาสิกา  ๑  นางธรรมา  ๑  นาสุธรรมา  ๑ 
        และนางสังฆทาสิกาเปนที่  ๗ 
                              พระราชธิดาท้ัง  ๗  นั้น  ไดมาเปนดิฉัน 
        เปนพระอุบลวรรณาเถรี  เปนพระปฏาจาราเถรี 
        เปนพระกุณฑลเกสีเถรี  เปนพระกิสาโคตมีเถรี 
        เปนพระธรรมทินาเสถรี  เปนนางวิสาขา  อาสิกา 
        เปนที่  ๗ 
                              บางครั้ง  พระพุทธเจาพระองคนั้นผูเปน 
        ดังวาดวงอาทิตยของนรชน  ทรงแสดงธรรมเปน 
        อัศจรรย  ดิฉันไดฟงมหานิทานสูตรแลวเลาเรียน 
        อยู 
                              เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวน้ัน  และ 
        เพราะการต้ังเจตนจํานงไว  ดิฉันละรางกายมนุษย 
        แลว  ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส. 
                              ในภพหลังครั้งน้ี  ดิฉันเปนพระธิดาท่ีพอ 
        พระทัยกรุณาโปรดปรานของพระเจามัททราช  ใน 
        สากลนครอันอุดม 
                              พรอมกับเมื่อดิฉันเกิด  พระนครนั้นไดมี 
        ความเกษมสุข  โดยคุณนิรมิตนั้น  ชื่อดิฉันปรากฏ 
        วา  เขมา  
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                               เมื่อใด  ดิฉันเจรญิวัยโตเปนสาว   มีรูป 
        และผิวพรรณงาม  เมื่อนั้น  พระราชบิดาก็โปรด 
        ปรานประทานดิฉันแกพระเจาพิมพิสาร 
                              ดิฉันเปนที่โปรดปรานของพระราชสวาม ี
        ยินดีแตในการบํารุงรูป  ไมพอใจคนท่ีกลาวโทษ 
        รูปเปนอันมาก. 
                              ครั้งน้ัน  พระเจาพิมพิสารโปรดใหนัก 
        ขับรอง  ขับเพลงพรรณาพระมหาวิหารเวฬุวัน 
        ดวยพระประสงคจะทรงอนุเคราะหดิฉัน 
                              ดิฉันสาํคัญวาพระมหาวิหารเวฬุวันอัน 
        เปนที่ประทับแหงพระสุคตเจาเปนที่รื่นรมย  ผู 
        ใดยังมิไดเห็นก็จัดวาผูนั้นยังไมเห็นนันทวัน 
                             พระมหาวิหารเวฬุวันเปนดังวานันทวัน 
        อันเปนท่ีเพลิดเพลินของนรชน  ผูใดไดเห็นแลว 
        นับวาผูนั้นเห็นซึ่งนันทวันดีแลว  อันเปนที่เพลิด 
        เพลินของทาวอมรนิทร 
                              สักกเทาวราชทวยเทพละนันทวันแลวลงมา 
        ที่พ้ืนดิน  เห็นพระมหาวิหารเวฬุวันอันนารื่นรมย 
        เขาแลว  ก็อัศจรรยใจเพลินชมมไิดเบื่อ 
                              พระมหาวิหารเวฬุวันเกิดขึ้นเพราะบุญ 
        ของพระราชา  อันบญุญานุภาพแหงพระพุทธเจา 
        ประดับแลว  ใครเลาจะกลาวถึงความเจริญดวย 
        คุณแหงพระมหาวิหารเวฬุวันใหจบได  
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                             ครั้งน้ัน  ดิฉันไดฟงความสําเร็จแหง 
        พระมหาวิหารเวฬุวัน  อันเปนทีช่อบโสตและชอบ 
        ใจแลว  ประสงคจะเห็น  ดิฉันจึงไดกราบทูล 
        พระราชา. 
                             ครั้งน้ัน  ทาวมหิบดีจึงโปรดสั่งดิฉันผูมุง 
        จะชมพระมหาวิหารเวฬุวัน  พรอมดวยบริวารเปน 
        อันมาก  ดวยพระดํารัสวา  พระนางผูมีสมบัติมาก 
        เชิญเสด็จไปชม  พระมหาวิหารเวฬุวัน  อันเปน 
        ที่เย็นตา  เปลงปลั่งดวยพระรัศมีแหงพระสุคตเจา 
        งามดวยสิริทุกสมัย 
                              ดิฉันทลูวา  เมื่อใด  พระพุทธมุนีเสด็จ 
        เขามาทรงบาตรในพระนครราชคฤหอันอุดม  เมื่อ 
        นั้น  หมอมฉันจะเขาไปชมพระมหาวิหารเวฬุวัน 
                              เวลาน้ัน  พระมหาวิหารเวฬุวันมีสวน 
        ดอกไมกําลังแยมบาน  หึ่ง ๆ ไปดวยเสียงบิน 
        ของภมรตางชนิด  และมีเสียงนกดุเหวาร่ํารองดัง 
        เพลงขบั  ทั้งมีเหลานกยูงฟอนรํา 
                              มีเสียงเบาไมพลุกพลานประดับไปดวยท่ี 
        จงกรมตาง ๆ สะพรั่งไปดวยกุฎีและมณฑปที ่
        พระโยคีชอบปรารภบําเพ็ญเพียร 
                              เมื่อดิฉันเท่ียวไปไดรูสึกวานัยนตาของ 
        เรามีผล  ครั้งน้ัน  ดิฉันไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบ 
        กิจอยู  แลวคิดไปวา  ภิกษุนี้ต้ังอยูในปฐมวัย  มี  
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         รูปนาปรารถนา  ปฏิบัติอยูในปาท่ีนารื่นรมยเชน 
        นี ้ เหมอืนคนอยูในท่ีมืด  ภิกษุนีศ้ีรษะโลน  คลุม 
        สังฆาฏ ิ นั่งอยูที่โคนตนไม  ละความยินดีที่เกิดแต 
        อารมณเจริญฌานอยู  ธรรมดาคฤหัสถควรจะบร-ิ 
        โภคกามตามความสุข  แกแลวจึงควรจะประพฤติ 
        ธรรมอนัเจริญงามน้ีในภายหลัง 
                             ดิฉันสําคัญวา  พระคันธกุฏีที่ประทับแหง 
        พระพิชติมารวางเปลาจึงเขาไป  ไดเห็นพระพิชิต- 
        มารดังดวงอาทิตยแรกอุทัย  ประทับสําราญ 
        พระองคเดียว  มีหญิงสาวสวยถวายการพัดอยู 
        ครั้นแลวดิฉันดําริผิดวาพระผูมีพระภาคเจาผูองอาจกวา 
        นรชนพระองคนี้มิไดเศราหมอง 
                             หญิงสาวคนน้ัน  มรีัศมีเปลงปลั่งดัง 
        ทองคํา  มีดวงตางามเชนดอกบวั  รมิฝปากแดง 
        ดังผลมะพลับสุก  ชาํเลืองแตนอยเปนที่ยินดีแหง 
        ใจและนัยนตา 
                              มีลําแขนเหมือนทองคํา  วงหนาสวย  ถัน 
        ทั้งคูเตงต้ังดังดอกบัวตูม  มีเอวกลมกลอม  ตะโพก 
        ผ่ึงผาย  ลําขานายินดี  มีเครื่องตกแตงงาม 
                              เครื่องประดับสีแดงแวววาว  นุงผาเน้ือ 
        เกลี้ยงสีเขียว  มีรูปสมบัติชมไมเบ่ือ  ประดับดวย 
        สรรพาภรณ.   
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                               ดิฉันเห็นหญิงสาวน้ันเขาแลวคิดวา  โอ 
        หญิงสาวคนนี้รูปงามเหลือเกิน  เราไมเคยเห็นดวย 
        นัยนตาในครั้งไหน  ๆ เลย 
                              ขณะนั้น  หญิงสาวคนนั้นถูกชราย่ํายี  ม ี
        ผิวพรรณแปลกไป  หนาเหี่ยว  ฟนหัก  ผมหงอก 
        น้ําลายไหล  หนาไมสะอาด  ใบหแูข็งกระดาง 
        นัยนตาขาว  นมยานไมงาม  ตัวตกกระท่ัวไป 
        รางกายสั่นตลอดศีรษะ 
                              หลังขด  มีไมเทาเปนคูเดิน  รางกาย 
        ซูบผอมลีบไป  ตัวส่ันงก  ลมลงแลวหายใจถ่ี ๆ 
                              ลําดับน้ัน  ความสงัเวชอันไมเคยเปน 
        ทําใหขนลุกชูชัน  ไดมีแกดิฉันวา  นาตําหนิรปู 
        อันไมสะอาดท่ีพวกคนพาลยินดีกัน. 
                              ขณะนั้น  พระพุทธเจาผูทรงพระกรุณา 
        มาก  มพีระทัยปติโสมนัส  ทอดพระเนตรเห็น 
        ดิฉันผูมีใจสังเวชแลว  ไดตรัสพระคาถานี้วา 
                              ดูกอนพระนางเขมา  เชิญดูรางกายอัน 
        กระสบักระสาย  ไมสะอาด  โสโครก  ไหลเขา 
        ถายออก  ที่พวกพาลชนยินดีกัน         
                              ทานจงอบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณ 
        เดียวดวยอสุภารมณเถิด  ทานจงมีกายคตาสติมาก 
        ไปดวยความเบื่อหนายเถิด  
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                   รูปหญิงน้ี  ฉนัใด  รูปของทานน้ันก็ฉัน 
        นั้น  รูปของทานฉันใด  รูปหญิงน้ีก็เปนฉันนั้น 
        ทานจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอก 
        เสียเถิด. 
                            จงอบรมอนิมิตตวิโมกข  จงละมานานุสัย 
        เสีย  ทานจักเปนผูสงบประพฤติไปเพราะละมานา- 
        นุสัยน้ันได. 
                            ชนเหลาใด  กําหนัดดวยราคะเกาะกระแส 
        อยู  เหมือนแมลงมมุเกาะใยตรงกลางที่ทําไวเอง 
        ชนเหลาน้ันตัดราคะนั้นเสีย  ไมมีความอาลัย 
        ละกามสุขไป  ยอมละเวนได. 
                            ขณะนัน้  พระบรมศาสดาผูเปนสารถี 
        ฝกนรชน  ทรงทราบดิฉันวามีจติควรแลว  จงึทรง 
        แสดงมหานิทานสูตรเพ่ือจะทรงแนะนําดิฉัน 
                            ดิฉันไดฟงพระสูตรอันประเสริฐน้ันแลว 
        จึงระลกึถึงสัญญาในกาลกอนได  ดํารงอยูใน 
        สัญญาน้ันแลว  ชําระธรรมจักษุใหหมดจด  ทนัใด 
        นั้น  ดิฉนัหมอบลงแทบพระบาทยุคลแหงพระ- 
        พุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  เพ่ือประสงคจะ 
        แสดงโทษ  จึงไดกราบทูลวา 
                            ขาแตพระองคผูทรงเห็นแจงธรรมท้ังปวง 
        หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระองค  ขาแต  
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         พระองคผูมีพระกรณุาเปนที่อยู  หมอมฉันขอ 
        ถวายนมัสการแดพระองค  ขาแตพระองคผูเสด็จ 
                   ขามสงสารแลว  หมอมฉนัขอถวายนมัสการแด 
        พระองค  ขาแตพระองคผูประทานอมตธรรม 
        หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระองค 
                            หมอมฉันแลนไปแลวสูทิฏฐิอันรกชัฏ 
        หลงใหลเพราะกามราคะ  พระองคทรงแนะนําดวย 
        อบุายท่ีชอบ  เปนผูยินดีแลวในธรรมที่ทรงแนะนํา 
                            สัตวทั้งหลายเหินหางจากการเห็นทานผู 
        แสวงหาคุณอันยิ่งใหญเชนพระองค  ยอมประสบ 
        มหันตทุกขในสังสารสาคร 
                            เมื่อใดหมอมฉันยังมิไดมาเฝาพระองคผู 
        เปนสรณะแหงสัตวโลก  ไมเปนศัตรูแกสัตวโลก 
        เสด็จถึงท่ีสุดแหงมรณะ  มีธรรมเปนประโยชน 
        อยางดี  หมอมฉันขอแสดงโทษน้ัน 
                            หมอมฉันมัวยินดีในรูป  ระแวงวาพระ- 
        องคไมเกื้อกูล  จึงมิไดมาเฝาพระองคผูทรง 
        เกื้อกูลมาก  ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ  หมอม 
        ฉันขอแสดงโทษน้ัน. 
                            ครั้งน้ัน  พระองคผูทรงพระมหากรุณา 
        มีพระกระแสเสียงอันไพเราะ  เมือ่ทรงเอาน้ําอมฤต 
        รดดิฉัน  ไดตรัสวา  ดูกอนพระนางเขมา  หยุด 
        อยูเถิด  
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                        ครั้งน้ัน  ดฉัินประนมนมัสการดวยเศียร 
            เกลา  ทําประทักษิณพระองคแลว  กลับไปเฝา 
            พระราชสวามีผูเปนนรบดี  แลวกราบทูลวา 
                        ขาแตพระองคผูทรงทรมานขาศึก  นา 
            ชมอุบายอยางดีนั้น  ที่พระองคทรงดําริแลว  พระ- 
            มุนีเจาผูไมมีกิเลสใหอยากได  หมอมฉันผูปรารถนา 
            จะชมพระมหาวิหารเวฬุวันไดเฝาแลว 
                        ถาพระมหาราชจะทรงพระกรุณาโปรด 
            หมอมฉันผูเบื่อหนายในรูปตามท่ีพระพุทธมุนีตรัส 
            สอน  จักบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูคงที่ 
            พระองคนั้น. 
                              จบทุติยภาณวาร 
                        ครั้งน้ัน  พระเจาพิมพิสารพระเจาแผน- 
             ดินพระองคนั้น  ทรงประนมกรอัญชลีตรสัวา 
             ดูกอนพระนองนาง  พ่ีอนุญาตแกพระนอง  บรรพ- 
             ชาจงสําเร็จแกพระนองเถิด 
                        ครั้งน้ัน  ดฉัินบวชมาแลวไดเจ็ดเดือน 
             เห็นประทีปสวางข้ึนและดับไป  มีใจสังเวช 
             เบื่อหนายในสรรพสังขาร  ฉลาดใน 
             ปจจยาการ  ขามพนโอฆะ  ๔  แลว  ไดบรรล ุ
             อรหัต  เปนผูชํานาญในฤทธ์ิ  ในทิพโสตธาตุและ 
             เจโตปริยญาณ  
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                              รูชัดปุพเพนิวาสญาณชําระทิพยจักษุให 
        บริสุทธิ ์ มีอาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแลว  บัดน้ีภพ 
        ใหมไมมีอีก 
                             ญาณอันบริสุทธิ์ของดิฉัน  ในอรรถะ 
        ธรรมะ  นิรุตติ  และปฏิภาณ  เกดิขึ้นแลวใน 
        พระพทุธศาสนา 
                             ดิฉันเปนผูฉลาดในวิสุทธิทั้งหลาย  คลอง 
        แคลวในกถาวัตถุ  รูจักนัยแหงอภิธรรม  ถึงความ 
        ชํานาญในศาสนา 
                             ภายหลัง  พระราชสวามีผูฉลาด  ตรัส 
        ถามปญหาละเอียดในโตรณวัตถุ  ดิฉันไดวิสัชนา 
        โดยควรแกกถา 
                             ครั้งน้ัน  พระราชาเสด็จเขาเฝาพระสุคต- 
        เจาแลว  ทูลสอบถามปญหาเหลาน้ัน  พระพทุธเจา 
        ทรงพยากรณเปนอยางเดียวกันกับท่ีดิฉันวิสัชนา 
        แลว 
                             พระพิชิตมารผูอุดมกวานรชน  ทรงพอ 
        พระทัยในคุณสมบัตินั้น  จึงทรงต้ังดิฉันไวใน 
        ตําแหนงเอตทัคคะวา  เปนผูเลิศกวาบรรดาภกิษุณ ี
        ผูมีปญญามาก 
                              ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
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           ทราบวา    ทานพระเขมาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบเขมาเถรีอปทาน 
 
              อบุลวรรณาเถรีอปทานท่ี  ๙  (๑๙) 
 
              บุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถรี 
 
                 [๑๕๙]  พระอุบลวรรณาภกิษุณีถึงความ 
        สําเร็จแหงฤทธิ์     ถวายบังคมพระยุคลบาทของ 
        พระศาสดาแลวทูลวา 
                ขาแตพระมหามุนี  หมอมฉนัขอกราบ 
        ทูลวา  หมอมฉันขามาพนชาติสงสารไดแลว  บรรลุ 
        ถึงอจลบท  หมดสิ้นสรรพทุกขแลว 
                ขอประชุมชนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
        และพวกชนท่ีหมอมฉันไดทําความผิดให  จงอด 
        โทษใหหมอมฉันเฉพาะพระพักตรพระพิชิตมาร 
                ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันขอกราบ 
        ทูลวา  เมื่อหมอมฉนัทองเท่ียวอยูในสงสาร  ถามี 
        ความผิดพลาด  ขอพระองคไดทรงโปรดประทาน 
        โทษแกหมอมฉันเถิด.   
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
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                             ดูกอนอุบลวรรณา     ผูทําตามคําสอนของ 
        เรา   ทานจงแสดงฤทธ์ิ   ตัดความสงสัยแหงบริษัท 
        สี่ในวันนี้เถิด. 
        พระอบุลวรรณาเถรีกราบทูลวา 
                            ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก  มีปญญา 
                     ทรงไวซึ่งความรุงเรือง     หมอมฉันเปนธิดาแหง 
        พระองค      มีกรรมท่ีทํายากมาก      มีกรรมทีท่ํา 
               แสนยากทําไวแลว     ขาแตพระมหาวีระผูมีจักษุ  
               หมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา     เพราะมีสีกาย 
               เหมือนสีดอกอบุล  เปนธิดาแหงพระองค   ขอถวาย 
              บังคมพระบาทยุคล  
                            พระราหุลเถระและหมอมฉัน      เกิดใน 
        ภพเดียวกันมากหลายรอยชาติ  เปนผูมีฉันทจิต 
               เสมอกัน 
                            มีความเกิดรวมภพรวมชาติกัน  ในภพนี้ 
               ซึ่งเปนภพหลัง   กม็ีนามเหมอืนกันทั้งคู  พระ- 
               ราหุลเถระเปนโอรส     หมอมฉันมีนามวาอุบล- 
               วรรณาเปนธิดา       ขาแตพระวีรเจา  ขอเชิญทอด 
               พระเนตรฤทธิ์ของหมอมฉันเถิด    หมอมฉันจะ 
               แสดงกําลังถวายพระศาสดา. 
                            พระอบุลวรรณาเถรีเหยียดมือไปวักเอานํ้า 
              ในมหาสมุทรท้ัง  ๔  มาใสไวในฝามือเหมือนเด็ก  
              เปนนํ้ามันที่อยูในฝามือ  
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                              เหยียดฝามือไปพลิกแผนดินแลว  เอามา 
        ใสไวบนฝามือเหมอืนเด็กหนุมฉุดปลาเคา ฉะนั้น 
                             เอาฝามือบีบครอบจักรวาลแลว     ยังเม็ด 
        ฝนสีตาง ๆ  ใหตกลง  ณ  เบื้องบนบอย ๆ 
                             เอาแผนดินทําเปนครก   เอาเมด็กรวดทํา 
        เปนขาวเปลือก   เอาภูเขาสิเนรุทําเปนสาก   แลว 
        ซอมอยู  เหมือนเด็กหญิงซอมขาว  ฉะนั้น. 
                             ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ   หมอนฉันม ี
        นามวาอุบลวรรณ      เปนธิดาแหงพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิ      มีความชํานาญในอภิญญาท้ังหลาย 
        เปนผูทําตามคําสอนของพระองค  
                             จักแผลงฤทธิ์ตาง ๆ    ถวายแดพระองคผู 
        เปนนายกของโลก      ประกาศนามและโคตรแลว 
        ขอถวายบังคมพระยุคลบาท 
                             ขาแตพระมหามุน ี   หมอมฉันเปนผู 
        ความชาํนาญในท่ี     ในทิพโสตธาตุ   และใน 
        เจโตปริยญาณ  รูปุพเพนิวาสญาณ  ชําระทิพยจักษ ุ
        บริสุทธิ ์ อาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแลว   บัดน้ีภพใหม 
        ไมมีอีก 
                             หมอมฉันมีญาณในอรรถะ  ธรรมะ  นิรุตติ 
        และปฏภิาณ  กวางขวาง  หมดจดตามสภาพแหง 
        พระองค  ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ.   
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                              ขาแตพระมหามุนี      อธิการเปนอันมาก  
        ที่หมอมฉันแสดงแลวในพระพิชิตมารผูประเสริฐ 
        แลวท้ังหลายในปางกอน   โดยความพินาศไปแหง 
        มัจฉริยะที่สูรบกันเพ่ือประโยชนแกพระองค. 
                              ขาแตพระมหามุนีผูมีความเพียรมาก   ขอ 
        พระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของหมอม- 
        ฉัน    และบุญท่ีหมอมฉันสั่งสมไวเพ่ือประโยชน 
        แกพระองค. 
                              ขาแตพระมหาวีรเจา    เม่ือพระองคทรง 
        ละเวนอนาจารในสถานที่ไมควรอบรมพระญาณ 
        ใหแกกลาอยู     ชีวิตอันสูงสุดหมอมฉันสละแลว 
        เพ่ือประโยชนแกพระองค 
                              ขาแตพระมหามุนี  พระองคไดประทาน 
        ชีวิตแกหมอมฉันหลายหมื่นโกฏิกัป  แมหมอมฉัน 
        ก็บริจาคชีวิตของหมอมฉัน      เพ่ือประโยชนแก 
        พระองค. 
                              ขาแตพระองคผูมีฤทธิ์มิไดมีสิ่งอะไร 
        เปรียบปาน    มีพระวิริยะกาวหนา     ในกาลน้ัน 
        หมอมฉันอัศจรรยใจทุกอยาง    ประนมกรอัญชล ี 
        ดวยเศียรเกลา   ไดทลูวา  กรณียกจิน้ีหมอมฉัน 
        ไดทําแลว.  
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                             ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้      ครัง้น้ัน 
        หมอมฉันเกิดเปนนางนาคกัญญา   มีนามวาวิมลา 
        คณะนาคสมมุติวา  เปนผูดีกวาพวกนาคกัญญา 
                            มหานาคราชนามวามโหรคะ     เลื่อมใส 
        ในพระพุทธศาสนา   นมินตพระพุทธเจาพระนาม 
        วาปทุมตุตระผูมีเดชมาก   พรอมดวยพระสาวก 
                            ตกแตงมณฑปสําเรจ็ดวยรัตนะ   บลัลังก  
        สําเร็จดวยรัตนะ  โปรยทรายรัตนะ  เครื่องอุปโภค 
        สําเร็จดวยรัตนะ  และมรรคาก็ประดับดวยธงรัตนะ 
        ตอนรับพระสัมพุทธเจา  ประโคมดวยดนตรีหลาย 
        ชนิด. 
                            พระสมัพุทธเจาผูเปนนายกของโลก  ทรง 
        แผไปดวยบริษัท  ๔  ประทับน่ังบนอาสนะอันประ- 
        เสริฐในภพนาคราชมโหรคะ     นาคราชไดถวาย 
        ขาวนํ้าและขาทนียโภชนียาหารอยางดี ๆ มีคามาก 
        แดพระผูมีพระภาคเจาผูมีบริวารมาก  พระสัมมา- 
        สมัพุทธเจาพระองคนั้น    ครั้นเสวยเสร็จ  ทรงลาง 
        บาตรดวยดีแลว  ไดทรงทํากิจคือการอนุโมทนา. 
                             นางนาคกัญญาผูมีฤทธิ์มาก    เหน็พระ- 
        สัพพัญูมีรัศมีเปลงปลั่ง  มียศมาก  มีจิตเล่ือมใส 
        มีใจเคารพในพระศาสนา  
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                                ในขณะน้ัน     พระพุทธเจาผูมีความเพียร 
         มาก   พระนามวาปทุมุตตระทรงทราบวาระจิตของ 
               หมอมฉันแลว  ทรงแสดงภิกษุณีรูปหนึ่งดวยฤทธิ์  
               ภิกษุณีนั้นคลองแคลว  แสดงฤทธิ์เปนอเนก  
                              หมอมฉันเกิดปติปราโมทยไดทูลถาม 
               พระศาสดาวา    หมอมฉันไดเห็นฤทธิ์ทั้งหลายท่ี 
               ภิกษุณีรูปนี้แสดงแลว   ขาแตพระธีรเจา   ภิกษุณ ี
               นั้นเปนผูคลองแคลวดีดวยฤทธิ์เพราะเหตุไร. 
      พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้นตรัสตอบวา 
                              ภิกษณุีนั้น  เปนโอรสธิดาเกิดแตปากเรา มี 
                 ฤทธิ์มาก   ทําตามอนุศาสนีของเรา  เปนผูคลอง- 
                 แคลวดีดวยฤทธิ์.  
                               หมอมฉันไดสดับพระพุทธพจนแลว   ม ี 
         ความยนิดีไดทูลวา  แมหมอมฉันก็ขอเปนผูคลอง 
               แคลวดีดวยฤทธ์ิ    เหมือนภกิษุณีองคนั้น  ขาแต 
               พระองคผูเปนนายก     หมอมฉันเบิกบานโสมนัส 
               มีใจอุดมถึงท่ีแลว     ขอใหไดเปนเชนภิกษุณีนี้ใน 
               อนาคตกาล  
                               หมอมฉันตกแตงบัลลังกอันงามดวยแกว 
               มณีและมณฑปอันผุดผองแลว  ทูลอัญเชิญพระ- 
               พุทธเจาผูเปนนายก     พรอมดวยพระสงฆ          
               ใหเสวยและฉัน     อิม่หนําสําราญ    ดวยขาวและ  
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         น้ํา  แลวไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกอุบลอันเปน 
        ดอกไมอยางดี    ที่พวกนาคเรียกกันในสมัยน้ันวา 
        ดอกอรณุ   โดยต้ังความปรารถนาวา   ขอใหสตัีว 
        ของเราจงเปนเชนกับสีดอกอุบลน้ี 
                            ดวยบญุกรรมที่ทําไวดีแลวน้ันและดวย 
          การต้ังเจตนจํานงไว   หมอมฉนัละรางกายมนุษย 
          แลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส  
                            จุติจากนั้นแลวมาเกดิในมนุษย  ไดถวาย 
         บิณฑบาต     พรอมดวยดอกอุบลเปนอันมากแก 
          พระสยัมภ ู
                            ในกัปท่ี ๙๑   แตภัทรกัปน้ี  พระพทุธเจา 
          พระนามวาวิปสสี    มีพระเนตรงาม   มีพระญาณ 
         จักษุในธรรม   เสด็จอุบัติขึ้นแลว 
                           ครั้งน้ัน    หมอมฉันเปนธิดาของเศรษฐี   
          ในเมืองพาราณสีอันอุดม      ไดนิมนตพระ-  
           สัมมาสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก   พรอมดวย 
           พระสงฆ  
                            ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจาน้ัน 
           ดวยดอกอุบลเปนอันมากแลว    ไดปรารถนาใหม ี 
           ผิวพรรณงามเหมอืนดอกอุบล  
                            ในภัทรกัปน้ี   พระพุทธเจามีพระนามวา 
           กัสสปะ  ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม   มีบริวารยศ 
           มาก  ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต   เสด็จอุบติัขึ้นแลว  
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                              ครั้งน้ัน  พระเจากาสีพระนามวากิกี    ใน 
         เมืองพาราณสีอันอุดม   เปนอิสระกวาชนท้ังหลาย 
         เปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง 
         ใหญ 
                             หมอมฉันเปนธิดาคนที่สองของทาวเธอ  
          มีนามปรากฏวาสมณคุตตา     ไดฟงพระธรรมของ 
          พระพชิิตมารผูเลิศแลว  พอใจบรรพชา   แตพระ- 
          ชนกนาถมิไดทรงอนุญาตใหพวกหมอมฉัน 
                             เมื่อตองอยูในอาคารสถาน    ในครั้งน้ัน  
          พวกหมอมฉันผูเปนราชกัญญา  ต้ังอยูในความสุข 
          มิไดเกียจคราน     ประพฤติพรหมจรรยต้ังแตเปน 
          กมุารอยูสองหมื่นป  
                             ราชธิดาทั้ง  ๗  พระองค  คือ  นางสมณี  ๑ 
          นางสมณคุตตา  ๑   นางภิกขุณ ี   ๑  นางภิกขุทาสิกา 
          ๑   นางธรรมา  ๑  นางสุธรรมา  ๑   และนางสังฆ- 
          ทาสีเปนที่  ๗   เปนผูยินดีพอใจในการบํารงุพระ- 
          พุทธเจา  ไดมาเปนหมอนฉัน    เปนพระเขมาเถรี  
          ผูมีปญญา  เปนพระปฏาจาราเถรี  เปนพระกุณฑล 
          เกสีเถรี  เปนพระกสิาโคตมี  เปนพระธรรมทินนา 
          เถรีและเปนวิสาขาอุบาสิกาคนท่ี  ๗. 
                             ดวยบญุกรรมที่ทําไวดีนั้น     และดวยการ 
        ต้ังเจตนจํานงไว  หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว 
                   ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส  
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                               จุติจากนั้นแลวมาเกิดในสกุลใหญในพวก 
        มนุษย   ไดถวายผาอยางดีมีสีเหลือง   เน้ือเกลีย้ง 
        แกพระอรหันตองคหน่ึง    เคลื่อนจากอัตภาพนั้น  
        แลว  ไปเกิดในสกุลพราหมณในเมืองอริฏฐะ เปน 
        ธิดาของพราหมณชือ่ติริฏิวัจฉะ  มีชื่อวาอุมมาทันตี 
        มีรูปงามเปนที่จูงใจใหยินดี. 
                              เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดในสกุล 
        หน่ึงซ่ึงไมมีความเจริญในชนบท  เปนผูขวนขวาย 
        เฝาไรขาวสาลี     ในครั้งน้ัน      หมอมฉันไดเห็น 
        พระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง      ไดถวายขาวตอก 
        หารอยดอกกับดอกปทุม  ปรารถนาใหมีบุตร ๕๐๐ 
        คน    เมื่อมบีุตรเทาน้ันแลว     ไดถวายนํ้าผ้ึงแก 
        พระปจเจกพุทธเจา     เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว 
                  ไดเกิดในดอกปทุมในปาท่ีมีสระบัว 
                           ไดเปนพระมเหสีของพระเจากาสีเปนที่  
        ทรงสักการะโปรดปราน     มีพระราชโอรสครบ 
        ๕๐๐    องค. 
                              เมื่อพระราชบุตรเหลาน้ันทรงเจริญวัย 
        แลว    ไปทรงเลนน้ํา     ทรงเห็นดอกบัวเขาแลว 
        ตางก็นํามาเฉพาะองคละดอก   หมอมฉันนัน้ไมม ี
        ดอกบัว   เพราะพระราชบุตรเหลาน้ันเก็บเสีย   ก ็
        มีความโศก    เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดใน 
        หมูบานขางภูเขาอิสิคิลิ   
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                           เมื่อพวกบุตรของหมอมฉันรูธรรมของ  
        พระปจเจกพุทธเจาแลว  นํายาคูไปถวาย  บุตร 
        ๘  คน  ไดบวชเปนพระปจเจกพุทธเจา  ไปสูบาน 
        เพ่ือภิกษา  ในขณะนั้น  หมอมฉนัเห็นเขาแลว 
        ระลกึได  มขีีรธาราพลานออกเพราะความรักบุตร 
                             หมอมฉันมีความเลือ่มใส   ไดถวายยาคู 
        ดวยมือของตนแกพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน 
        หมอมฉันจุติจากอัตภาพน้ันแลว  ไปเกิดในนันท- 
        วัน  ในภพดาวดึงส 
                             ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉันทองเท่ียว 
        ไปในภพนอยภพใหญ  ไดเสวยสุขและทุกขและ 
        บริจาคชีวิตเพ่ือประโยชนแกพระองค 
                             หมอมฉันมีทุกขกม็าก     มีสมบติัก็มาก 
        ดังท่ีกราบทูลมานี้  ในภพหลังสุดท่ีถึงแลวน้ี 
        หมอมฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีทรพัยมาก  ประกอบ 
        ดวยสุขสมบัติ      มคีวามรุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ 
        มั่งค่ังดวยกามสุขทัง้ปวงในพระนครสาวัตถี   
                             เปนที่ประชุมชนสกัการะบูชานับถือยํา- 
        เกรง  ประกอบดวยรปูสมบัติ  อันพหุชนในสกลุ 
        ทั้งหลายสักการะและปรารถนาอยางย่ิง  เพราะรูป 
        สิรแิละโภคสมบัติ  พวกเศรษฐีบุตรหลายรอยตาง 
        มุงหมายกัน  
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                              หมอมฉันละเรือนออกบวช  ยังไมถึงก่ึง 
        เดือนกไ็ดบรรลุจตุสัจธรรม  หมอมฉันนริมติรถ  
        เปนสี่เหลี่ยมจตุรัสดวยฤทธิ์แลว  ขอถวายบังคม 
        พระยุคลบาทของพระพุทธเจา  ผูเปนพระโลกนาถ 
        ผูมีพระสิริ.   
        มารกลาวกะหมอมฉันวา 
                              ทานเขามาสูกอไมที่มีดอกแยมบานดี  ยืน 
        อยูโคนตนรังผูเดียว  มิไดมีใครเปนเพ่ือน  ทาน 
        ผูโงเขลา  ทานไมกลวัพวกนักเลงหรือ.   
        หมอมฉันกลาววา 
                              พวกนกัเลงต้ังแสนคนมาในที่นี้เหมือน 
        กบัทาน  ก็ไมทําใหขนของเราหว่ันไหว  ดูกอน 
        มาร  ทานผูเดียวจักทําอะไรเราได. 
                             เรานี้จักหายไปเสีย  หรือวาเขาไปในทอง 
        ทาน  ทานจักไมเห็นเราแมยืนอยูที่ระหวางค้ิวทาน 
                             เรามีความชํานาญในจิต  เจริญอิทธิบาท 
        ดีแลว  พนจากกิเลสเครื่องผูกท้ังปวงแลว 
        ดูกอนมารผูมีอายุ  เรามิไดกลัวทาน 
                             กามท้ังหลายเปรียบดวยหอกและหลาว 
        แมขันธทั้งหลายก็คลายกองไฟ  ทานกลาวถึงความ 
        ยินดีในกาม  
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                               บัดน้ีเราไมมีความยินดีในกาม  ความ  
        เพลินในอารมณทั้งปวง  เรากําจัดแลว  กองมดืเรา 
        ทําลายแลว. 
                              ดูกอนมารผูลามก  ทานจงรูอยางน้ี  ทาน 
        จงหายไปเถิด 
                              พระพชิิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ  ทรง 
        พอพระทัยในคุณสมบัตินั้น  จึงทรงต้ังดิฉันไวใน 
        ตําแหนงเอตทัคคะ  ในหมูบริษัทวา  อุบลวรรณา- 
        ภิกษุณีเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณทีี่มีฤทธ์ิ 
                               ดิฉันบํารุงพระบรมศาสดาแลว  ทําตาม 
        คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว  ปลงภาระอัน 
        หนักลงแลว  ถอนตัณหาที่นําไปสูภพหมดแลว 
                               ดิฉันบรรลุถึงประโยชน  คือ  ธรรมเปน 
        ที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง  ที่กุลบุตรท้ังหลายออกบวช 
        เปนบรรพชิตตองการน้ันแลว  พวกทายกนอมเขา 
        มาซึ่งจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและเภสัชปจจัย 
        โดยขณะหน่ึงมากหลายพัน. 
                               ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ  คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
       ทราบวา  ทานพระอุบลวรรณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบอุบลวรรณาเถรีอปทาน  
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                            ปฏาจาราเถรีอปทานที่  ๑๐  (๒๐) 
 
                             บุพจรยิาของพระปฏาจาราเถรี 
 
                             [๑๖๐]  ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้   
        พระพิชติมารผูนายกของโลกพระนามวาปทุมุตตระ 
        ทรงรูจบธรรมท้ังปวง   เสด็จอุบติัขึ้นแลว 
                            ครั้งน้ัน   ดิฉันเกิดในตระกูลเศรษฐี   อัน 
        มีความรุงเรืองถวยรัตนะตาง ๆ   ในเมืองหังสวดี 
        เปนผูเพียบพรอมดวยความสุขเปนอันมาก 
                            ดิฉันเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองค 
        นั้นแลว  ไดฟงพระธรรมเทศนา  มีความเลื่อมใส 
        อันเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้น   ไดถึงพระองค 
        เปนสรณะ. 
                             ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ 
        ภิกษุณอีงคหน่ึง  ผูมีความละอาย  คงท่ีคลองแคลว 
        ในกิจท่ีควรและกิจท่ีไมควร     วาเปนผูเลิศกวา 
        ภิกษุณทีั้งหลาย  ฝายทรงวินัย 
                             ดิฉันมจีิตยินดีปรารถนาตําแหนงน้ัน   จึง 
        นมินตพระทศพลผูเปนนายกพรอมดวยพระสงฆ 
        ใหเสวยและฉันตลอดสัปดาหหน่ึง       ถวายบาตร 
        และจีวรแลว    ซบศีรษะลงแทบพระบาท    แลว 
        ไดกราบทูลวา  
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                             ขาแตพระธีรมุนีผูนายกของโลก    ภิกษุณ ี
        องคใด   พระองคทรงสรรเสริญในตําแหนงอัน  
        ประเสรฐิกวาภิกษุสงฆนี้     ถาตําแหนงน้ันจะ 
        สําเร็จแกหมอมฉัน    หมอมฉันจกัเปนเชนภิกษุณ ี
        องคนั้น    
                            ครั้งน้ัน      พระศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา 
        นางผูเจริญ   อยากลวัเลยจงเบาใจเถิด    ทานจัก  
        ไดตําแหนงน้ันตามใจปรารถนา    ในอนาคตกาล 
                            ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    พระศาสดา 
        พระนามวาโคดม    มีสมภพในวงศพระเจาโอก- 
        กากราช  จักเสด็จอุบติัขึ้นในโลก 
                            ทานผูเจริญน้ี   จักไดเปนภิกษุณี  ธรรม 
        ทายาท   พระศาสดาพระองคนั้น    เปนโอรสอัน 
        ธรรมนริมิต  เปนสาวิกาของพระศาสดา  มีนาม 
        วาปฏาจารา  ครั้งน้ัน   ดิฉันยินดีมีจิตประกอบดวย 
        เมตตา   บํารุงพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกกับ  
        พระสงฆจนตลอดชีวิต   ดวยกุศลธรรมที่ไดทําไว 
        แลวน้ัน  และดวยการต้ังเจตนจํานงไว  ดิฉันละ 
        รางกายมนุษยแลว  ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส 
                            ในภัทรกัปน้ี    พระพุทธเจาพระนามวา  
        กัสสปะ  ผูเปนพงศพันธแหงพรหม  มบีริวารยศ 
        มาก  ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต  เสด็จอุบัติขึน้แลว  
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                               ครั้งน้ัน  พระเจากาสีพระนามวากิกี  ผู 
        เปนใหญกวานรชน  ในพระนครพาราณสีอันอุดม 
        ทรงเปนอุปฏฐากของพระศาสดาผูแสวงหาคุณอัน 
        ยิ่งใหญ  ดิฉันเปนธดิาองคที่สามของทาวเธอ 
        มีนามปรากฏวาภิกษณุี  ไดฟงธรรมของพระ- 
        พิชิตมารผูเลิศแลว  พอใจบรรพชา... 
                              ดวยกศุลกรรมที่ไดทําไวแลวน้ัน  และ 
        ดวยการต้ังเจตนจํานงไว  ดิฉันละรางกายมนุษย 
        แลว  ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส 
                              ในภพหลัง  บัดน้ี  ดิฉันเกิดในสกุล 
        เศรษฐทีี่มั่งค่ังเจริญ  มีทรัพยมากในพระนคร 
        สาวัตถี 
                              เมื่อใด  ดิฉันเจริญวัยเปนสาวตกอยูใน 
        อํานาจวิตก  พบบรุษุชาวชนบทผูหน่ึงแลวไดไป 
        กบัเขา  ดิฉันคลอดบุตรคนหน่ึง  มีทองบุตรคน 
        ที่สอง  เมื่อนั้นดิฉันปรารถนาวา  จะไปเยี่ยม 
        มารดาบิดา 
                              ครั้นนัน้  ดิฉันไดบอกสามี  เมื่อสามี 
        ของดิฉันเขาไปปา  ดิฉันคนเดียวออกจากเรือน 
        จะไปยงัพระนครสาวัตถีอันอุดม 
                               ภายหลังสามีของดิฉันมาตามทันที่หน 
        ทาง  เวลาน้ัน  ลมกรรมัชวาตอนัทําใหเจ็บปวด  
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         เหลือทนเกิดแกดิฉัน  ทั้งมหาเมฆก็เกิดขึ้นใน 
        เวลาท่ีดิฉันจะคลอด  สามีไปหาท่ีกําบัง  ก็ถูกงูกัด 
        ตาย 
                              เวลาน้ันดิฉันมีทุกขเพราะการคลอด  หมด 
        ที่พ่ึงเปนคนกําพรา  เดินไปเห็นแมน้ํานอยแหง 
        หน่ึงซ่ึงมีน้ําเต็มเปนที่อยูแหงสัตว 
                              อุมบุตรนอยขามไปที่ฝงขางโนนคนเดียว 
        ใหบุตรนอยด่ืมนมแลว  ประสงคจะใหบุตรคน 
        ใหญขาม  จึงกลับมา 
                              เหยี่ยวตัวหน่ึง  เฉี่ยวบุตรนอยที่รองจาไป 
        เสียแลว  บุตรคนใหญก็ถูกกระแสน้ําพัดไป  ดิฉัน 
        มากไปดวยความโศก 
                              เดินไปยังพระนครสาวัตถี  ไดยินขาววา 
        มารดาบิดาและพ่ีชายของตนตายเสียแลว  เวลา 
        นั้น  ดิฉนัแนนไปดวยความโศก  เปยมไปดวย 
        ความโศกมาก 
                              ไดกลาววาบุตรสองคนตายเสียแลว  เวลา 
        ของเราก็ตายเสียในปา  มารดาบดิาและพ่ีชายของ 
        เรา  ก็ถูกเผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน 
                              ครั้งน้ัน  ดิฉันทั้งซูบผอม  ทั้งผิวเหลือง 
        ไมมีทีพ่ึ่ง  ตรอมใจทุกวัน  เมื่อเดินไปขางน้ีขาง 
        นั้นไดเห็นพระผูมพีระภาคเจา  ผูเปนสารถีฝก 
        นรชน  
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                             ขณะนัน้  พระศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา 
        ทานอยาโศกเศราถึงบุตรเลย  จงเบาใจเถิด  จง 
        แสวงหาตนของทานเถิด  เดือดรอนไปไมมปีระ- 
        โยชนอะไรเลย 
                            บุตรธิดา  ญาติและพวกพองไมปองกัน 
        คนผูถึงท่ีตายเลย   ความปองกันไมมีในญาติ 
        ทั้งหลาย 
                            ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว  ได 
        บรรลุถึงปฐมผล  บวชแลวไมนานก็ไดบรรล ุ
        อรหัตผล 
                            เปนผูมคีวามชํานาญในฤทธิ์และทิพโสต 
        ธาตุ  รูปรจิตตวิชา  เปนผูปฏิบัติตามคําสอนของ 
        พระพทุธเจา 
                            รูปุพเพนิวานญาณ  ชําระทิพยจักษุให 
        บริสุทธิ ์ ทําอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว  เปนผู 
        บริสุทธิห์มดมลทินดวยดี 
                            ในกาลน้ัน  ดิฉันศึกษาพระวินัยท้ังปวง 
        ในสํานักพระบรมศาสดา  ผูทรงเห็นธรรมทั้งปวง 
        และกลาวพระวินัยท้ังมวลกวางขวางไดตามจริง 
                            พระพิชติมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัติ 
        นั้น  จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา 
        ปฏาจาราภิกษุณีผูเดียวเลิศกวาพวกภิกษุฝายท่ี 
        ทรงพระวินัย  
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                               ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแลว . . . คําสอน 
                     ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
            ทราบวา     ทานพระปฏาจาราภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้น       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบปฏาจาราเถรีอปทาน 
 
                             รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
           ๑   เอกุโปสถิกาเถรีอปทาน    ๒.  สลฬปุปผิกาเถรีอปทาน  ๓. โมทก- 
ทายิกาเถรีอปทาน   ๔.   เอกาสนทายิกาเถรีอปทาน    ๕.  ปญจทีปทายิกา- 
เถรีอปทาน   ๖.  นฬมาลกิาเถรีอปทาน    ๗.  มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน 
๘.  เขมาเถรีอปทาน  ๙.  อุบลวรรณาเถรีอปทาน  ๑๐.  ปฏาจาราเถรีอปทาน 
          ในวรรคน้ีบัณฑิตคํานวณคาถาไว  ๕๐๙   คาถา. 
                             จบเอกุโปสถวรรคที่  ๒  
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                              กุณฑลเกสวรรคท่ี  ๓ 
 
                         กุณฑลเกสีเถรีอปทานท่ี  ๑  (๒๑) 
 
                              [๑๘๑]   ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้  
        พระพิชติมาร  พระนามวา  ปทุมุตตระ   ผูทรงรู 
        จบธรรมท้ังปวง   เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้น 
        แลว 
                            ครั้งน้ัน       ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีอันม ี 
        ความรุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ      ในเมืองหังสวดี 
        เปนผูเพียบพรอมไปดวยความสุขมาก 
                             ดิฉันเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองค 
        นั้นแลว    ไดฟงธรรมอันอุดม    มีความเลื่อมใส 
        เกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้น    ไดถึงพระองค  
        เปนสรณะ 
                             ครั้งน้ัน      พระพชิิตมารผูเปนนายกพระ- 
        นามวาปทุมุตตระ ทรงประกอบดวยพระมหากรุณา 
        ทรงต้ังภิกษุณีองคหน่ึง  ผูมีปญญาดีวา  เปนผูเลิศ 
        กวาภิกษุณีทั้งหลาย  ฝายขิปปาภิญญา 
                              ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลวมีความ 
        พอใจ  ถวายทานแดพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน 
        ยิ่งใหญแลว  ซบเศียรลงแทบพระบาท   ปรารถนา 
        ตําแหนงน้ัน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 599 

                                          พระมหาวีรเจาทรงอนุโมทนาตรัสวา 
                        นางผูเจรญิ  ตําแหนงใดทานปรารถนาแลว   ตํา- 
                        แหนงน้ันทั้งหมดจักสําเร็จแกทาน    ทานจงเปน 
                        ผูมีสขุเย็นใจเถิด 
                                          ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    พระศาสดา 
                        พระนามวา โคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกาก- 
                        ราช  จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก      ทานผูเจริญน้ีจัก 
                        ไดเปนภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระ- 
                        องคนั้น    เปนโอรสอันธรรมเนรมิต  จักเปนสาวิกา 
                        ของพระศาสดาชื่อวาภัททากุณฑลเกสา 
                                           ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวน้ัน      และ 
                        ดวยการต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษย 
                        แลว  ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส     จุติจากภพน้ัน  
                        แลวไปสูชัน้มายา  จุติจากท่ีนั้นไดไปสูชั้นดุสิต 
                        จุติจากท่ีนั้นแลวไปสูชั้นนิมมานรดี    จุติจากท่ีนั้น  
                        แลวไปสูชัน้ปรนิมมิตวสวัสดี  
                                           ดวยอํานาจกุศลกรรมนั้น      ดิฉันเกิดใน 
                        ภพใด ๆ  ก็ไดครองตําแหนงอัครมเหสีของพระ- 
                        ราชาในภพน้ัน  ๆ  จุติจากภพน้ันแลว     ไดครอง 
                        ตําแหนงพระมเหสีแหงพระเจาจักรพรรดิ     และ 
                        พระราชาที่เปนเอกราชในหมูมนุษย   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 600 

                                          ดิฉันไดเสวยราชสมบัติในเทวดาและ 
                          มนุษย   เจริญดวยความสุขทุก  ๆ  ภพ   ทองเท่ียว 
                          ไปในกัปเปนอเนก 
                                         ในภัทรกัปน้ีพระพุทธเจาพระนามวา 
                           กัสสปะ  ผูเปนพงศพันธุแหงพรหมมียศมาก ประ- 
                           เสริฐกวาพวกบัณฑิต   เสด็จอุบติัขึ้นแลว 
                                          ครั้งน้ัน     พระเจากาสีพระนามวา   กิก ี
                           เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม 
                           เปนอุปฏฐากพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
                                           ดิฉันเปนพระธิดาองคที่  ๕   ของทาวเธอ 
                           มีนามปรากฏวาภิกขทุาสี     ไดฟงธรรมของพระ- 
                           พิชิตมารผูเลิศแลว    พอใจบรรพชา. . .ดวยกศุล 
                           กรรมทีท่ําไวแลวน้ันและดวยการต้ังเจตนจํานงไว 
                           ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้น  
                           ดาวดึงส  
                                          ในภพหลัง บัดน้ี  ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี 
                           ที่มีความเจริญ     ในพระนครราชคฤหอันอุดมเมื่อ 
                           ดํารงอยูในความเปนสาว   ไดเห็นราชบุรุษนําโจร 
                           ไปเพ่ือจะฆา  มีความรักในโจรคนน้ัน    บิดาของ 
                           ดิฉันปลดเปลื้องโจรน้ัน  ใหหลุดพนจากการฆา 
                           ดวยทรัพยพันหนึ่ง    รูจักใจดิฉันแลว    ยกดิฉนั 
                           ใหกบัโจรน้ัน      ดิฉนัรักใครเอ็นดูเกื้อกูลแกโจร 
                            นั้นมาก   
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                                      แตโจรน้ันพาดิฉันผูชวยขนเครื่องบวง- 
                สรวงไปท่ีภูเขามีเหวเปนที่ทิ้งโจร  คิดจะฆาดิฉัน 
                ดวยความโลภในเครื่องประดับของดิฉัน      เวลา 
                นัน้  ดิฉันจะรกัษาชีวิตของตัวไวจึงประนมมือไหว 
                โจรผูเปนศัตรูเปนอยางดีแลวกลาววา 
                                     นายผูเจริญ     สรอยทองคํา    แกวมุกดา 
                และแลวไพฑูรย   เปนอันมากท้ังหมดนี้   นายเอา 
                ไปเถิด    และจงประกาศวาฉันเปนทาสีเถิด  
                                       แนะนางงาม    จงตายเสียเถิด     อยามวั 
                 ราํพันนักเลย   เรามุงจะฆานางผูมาถึงปาแลว 
                                       ต้ังแตฉันระลึกถึงตัวไดถึงความเปนผูรู 
                ชดัแลว  ฉันไมรูจักบรุุษอ่ืนวาเปนที่รักยิ่งกวานาย 
                มาเถิด  ฉันจักขอกอดนาย  ทําประทักษิณแลวจะ 
                ไหวนาย  เพราะนายกับดิฉันจะไมไดรวมกัน 
                ตอไป 
                                       ในที่ทุกแหง   ใชวาบุรุษเทาน้ัน  จะเปน 
                 บณัฑิต    ถึงสตรีเปนบัณฑิตเฉลียวฉลาดในท่ี 
                 นัน้   ๆ   และในท่ีทุกแหง    ใชวาบรุุษเทาน้ันจะ 
                 เปนบัณฑิตคิดความไดวองไว     ใชวาบุรุษจะคิด 
                 เหมาะสมในเรื่องเดียวเร็วพลัน   ดิฉันฆาศัตรูได 
                ในครั้งน้ัน  ก็เพราะเนื่องดวยปญญาเต็มอยูในจิต  
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                  ผูใดไมรูจักเรื่องท่ีเกิดขึ้นเร็วไว  ผูนั้นม ี
        ปญญาเขลา  ยอมถูกเขาฆา  เหมอืนโจรท่ีถูกฆา 
        ที่เหวฉะน้ัน 
                ผูใด   รูจักเรื่องท่ีเกิดขึ้นไดวองไว 
        ผูนั้นกพ็นจากพวกศัตรู  เหมือนดิฉันพนจากโจร 
        ที่เปนศัตรูในครั้งน้ัน  ฉะนั้น 
                เมือ่ดิฉันผลักศัตรูใหตกไปในเหวแลว 
        เขาไปบวชในสํานักปริพาชกท่ีครองผาขาว 
                ครัง้น้ัน  พวกปริพาชกเอาแหนบถอนผม 
        ดิฉันหมดแลว  ใหบวชแลวบอกลัทธิใหเนือง ๆ 
        ดิฉันเรยีนลัทธินั้นแลว   นั่งคิดลัทธินั้นอยูผูเดียว 
        วา  คณะปริพาชกเปนดังวาสุนัข  ทํากะเราซ่ึงเปน 
        มนุษย  ถือเอากิ่งหวาท่ีหักแลวปกไว  ณ  ที่ใกลเรา 
        แลวก็หลีกไป  ดิฉันเห็นแลวไดนิมิต  ที่ต้ังอยู 
        เหมือนเปนหมูหนอน 
                ดิฉันลุกจากที่นั้นแลว  มีความสลดใจ 
        มาถามพวกปริพาชกท่ีมีลัทธิรวมกัน  พวกนัน้บอก 
        วา  พวกภิกษุศากยบุตรยอมรูเรือ่งน้ัน 
                ดิฉันเขาไปหาพุทธสาวกแลวถามเรื่องน้ัน  
        พุทธสาวกเหลาน้ัน  พาดิฉันไปในสํานักพระ 
        พุทธเจาผูประเสริฐ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 603 

                 พระองคผูเปนนายกของโลก  ทรงแสดง 
        ธรรมแกดิฉันวา  ขนัธอายตนะและธาตุทั้งหลาย 
        ไมงาม  ไมเท่ียง  เปนทุกข  และเปนอนัตตา 
                ดิฉันไดฟงธรรมของพระองคแลว  ยัง 
        ธรรมจกัษุใหหมดจดวิเศษ  รูสัทธรรมแลว     ได 
        ทูลขอบรรพชาอุปสมบท 
                ครัง้น้ัน  พระพทุธเจา  อันดิฉันทูลขอ 
        แลว  ไดตรัสวา  มาเถิด  นางผูเจริญ  ดิฉัน 
        อุปสมบทแลว  ไดเห็นน้ํานอยหนึ่ง 
                รูจกัสังขาร  อันมีความเกิดและความดับ 
        ดวยนํ้าลางเทา  คิดเห็นวา  สังขารทั้งปวงยอม 
        เปนอยางน้ัน 
                ลําดับน้ัน  จิตของดิฉันพนแลวเพราะไม 
        ถือมั่นโดยประการทั้งปวง  ครั้งน้ัน  พระพิชิตมาร 
        ทรงต้ังดิฉันวาเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีทั้งหลาย 
        ฝายขิปปาภิญญา 
                ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์และทิพ- 
        โสตธาตุ  รูวาระจิตผูอื่น  เปนผูทําตามสัตถุศาสน 
                รูปุพเพนิวาสญาณ  ชําระทิพยจักษุบร-ิ 
        สุทธิ ์ ยงัอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไป  เปนผูบริสุทธิ์ 
        หมดมลทินดวยดี  
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                                ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว   ปฏิบัติพระ- 
                พุทธศาสนาเสร็จแลว     ปลงภาระอันหนักลงแลว 
                ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว 
                                ดิฉันบรรลุถึงประโยชน    คือธรรมเปนที่  
                 สิน้สังโยชน    ที่กุลบุตรท้ังหลาย   ออกบวชเปน 
                 บรรพชิตตองการน้ันแลว     ญาณของดิฉัน     ใน 
                 อรรถะ  ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณไพบูลยหมดจด 
                 เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
                                ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . .  คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
       ทราบวา  ทานพระภัททากุณฑลเกสีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบกุณฑลเกสีเถรีอปทาน 
 
                           กิสาโคตมีเถรีอปทานท่ี  ๒  (๒๒) 
                               [๑๖๒]     ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้ 
                 พระพิชิตมารพระนามวา   ปทุมุตตระ  ผูทรงรูจบ 
                 ธรรมทั้งปวง  เปนนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแลว 
                               ครั้งน้ัน   ดิฉันเกิดในสกุลหน่ึงในพระนคร 
                  หังสวดี  เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐกวา 
                  นรชนพระองคนั้นแลว  ถึงพระองคเปนสรณะ  
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                                      ไดฟงธรรมของพระองคซึ่งประกอบดวย 
                สจัจะ ๔  ไพเราะจับใจอยางย่ิง   นํามาซึ่งสันติสุข 
                แหงจิต 
                                      ครั้งน้ัน    พระธีรเจาผูอุดมกวาบุรษุ  เมื่อ 
                ทรงต้ังภิกษุณีองคหนึ่งผูทรงจีวรเศราหมอง   ทรง 
                สรรเสริญในตําแหนงเอตทัคคะ    ดิฉันไดฟงคุณ 
                ของภิกษุณีแลว     เกิดปติมาก     ทําสักการะแด 
                พระพุทธเจาตามความสามารถ   ตามกําลังหมอบลง 
                ใกลพระธีรมุนแีลว  ปรารถนาตําแหนงน้ัน. 
                                       ครั้งน้ัน   พระสัมพุทธเจาผูเปนนายของ 
                โลก   ทรงอนุโมทนาเพ่ือการไดตําแหนงวา 
                               ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    พระศาสดา 
                พระนามวาโคดม       ซึ่งมสีมภพในวงศพระเจา- 
                โอกกากราช   จกัเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
                                        ทานผูเจริญจักเปนธรรมทายาทของพระ- 
                ศาสดาพระองคนั้น        เปนโอรสอันธรรมนิรมิต 
                เปนสาวิกาของพระศาสดา  มีนามช่ือวา กิสาโคตมี 
                                       ครั้งน้ันดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้น  แลว 
                มคีวามยินดี      มีจิตประกอบดวยเมตตา     บํารุง 
                พระพิชิตมารผูนําชั้นพิเศษ     ดวยปจจัยท้ังหลาย 
                จนตลอดชีวิต  
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                                        ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวน้ัน      และดวย 
                การต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษยแลว 
                ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส. 
                                      ในภัทรกัปน้ี    พระพุทธเจาพระนามวา 
                กสัสปะ  ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม   มียศมาก  
                ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต   เสด็จอุบัติขึน้แลว. 
                                       ครั้งน้ัน      พระเจากาสีพระนามวากิกี   
                เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม 
                เปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง 
                ใหญ 
                                        ดิฉันเปนพระศาสดาองคที่   ของทาวเธอ 
                มนีามปรากฏวาธรรมา  ไดฟงธรรมของพระพิชิต-   
                มารผูเลิศแลว   พอใจบรรพชา   แตพระชนกนาถ  
                มิไดทรงอนุญาตใหพวกเรา   เมื่อตองอยูในอาคาร- 
                สถาน 
                                        ครั้งน้ัน      พวกเราผูเปนราชกัญญาต้ังอยู 
                ในความสุข  มิไดเกียจคราน  ประพฤติพรหมจรรย 
                ต้ังแตเปนกุมารีอยูสองหมื่นป 
                                        พระราชธิดาท้ัง  ๗  พระองค    คือนาง 
                สมณี ๑  นาสมณคุตตา ๑  นางภิกขุณี  ๑  นาง 
                ภกิขุทาสิกา  ๑  นางธรรมา  ๑  นางสุธรรมา  ๑ 
                และนางสังฆทาสีเปนที่  ๗    เปนผูยินดีพอใจใน 
                การบํารุงพระพุทธเจา  
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                                         ไดมาเปนพระเขมาเถรี   พระอุบลวรรณา 
                เถรี  พระปฏาจาราเถรี  พระกุณฑลเกสีเถรี  ดิฉัน 
                พระธรรมทินนาเถรี  และวิสาขาอุบาสิกาเปนที่  ๗. 
                                        ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวน้ัน     และดวย 
                การต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษยแลว 
                ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส. 
                                        ในภพหลังครั้งน้ี  ดิฉันเกดิในสกุลเศรษฐี 
                ทีต่กยาก  จนทรัพย  เปนวงศตํ่า  ไปสูสกุลที่ม ี
                ทรัพย  พวกเสสชนก็รับรองแสดงวาดิฉันจนทรัพย 
                เมือ่ดิฉันคลอดบุตรแลว      ก็เปนที่เอ็นดูแหงชน 
                ทั้งปวง 
                                           กุมารซ่ึงเปนบุตรออนนัน้ดํารงอยูในความ 
                สขุ   เปนที่รักใครของดิฉันดุจชีวิตของตน  ไดถึง 
                อํานาจของยมราชเสียแลว 
                                           ดิฉันอัดอ้ันดวยความโศกเศรา     มหีนา 
                เศราตลอดวัน  มีตาชุมดวยนํ้าตา   เปนคนมีหนา 
                รองไห  อุมศพลูกท่ีตายพูดเพอไป. 
                                           ครั้งน้ัน  บรุุษผูหน่ึงเหน็เขาแลว  พาเขา 
                ไปเฝาพระพุทธเจา    ผูเปนหมอดีเลิศอดุม   ดิฉัน 
                ไดทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระองคได 
                โปรดประทานยาที่แกบุตรตายใหกลับเปนเถิด  
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                                         พระพิชิตมาร    ผูฉลาดในอุบายแนะนํา 
                รบัส่ังวา   ในเรือนใดไมมีคนตาย    ทานจงไปหา 
                เมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนนั้นมา  ครั้งนั้น   ดิฉัน 
                เท่ียวไปหาจนท่ัวเมืองสาวัตถี      ไมไดเมล็ดพันธุ 
                ผักกาดในเรือนใดท่ีไมมีคนตายเพราะฉะนั้น  ดิฉัน 
                จึงกลับไดสติทิ้งศพเสีย     แลวเขาไปเฝาพระ- 
                พุทธเจาผูเปนนายกของโลก   พระบรมศาสดาผูมี  
                พระกระแสเสยีงอันไพเราะ     ทอดพระเนตรเห็น 
                ดิฉันแตที่ไกล   แลวตรัสวา 
                                         ก็ความเปนอยูเพียงวันเดียว   ของบคุคล 
                ผูพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมไป   ประ- 
                เสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป     ของบุคคลผูมิได 
                พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป. 
                                         อนิจจตาธรรมน้ี   ไมใชธรรมเฉพาะบาน 
                ไมใชธรรมเฉพาะนิคม     ไมใชธรรมเฉพาะสกุล 
                เดียว  เปนธรรมของโลกทั้งปวงพรอมทั้งเทวโลก. 
                                         ดิฉันนั้น  ไดสดับคาถาเหลาน้ีแลว   ยัง 
                ธรรมจักษใุหหมดจดวิเศษ   เมื่อรูสัทธรรมแลวได 
                ออกบวช  
                                          แมเมื่อบวชแลวอยางน้ัน    ประกอบความ 
                เพียรในพุทธศาสนา   ไมนานชาก็ไดบรรลุอรหัต- 
                ผล  
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                                       ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์  และ 
                ทพิโสตธาตุ    รูวาระจิตของผูอื่น   เปนผูกระทํา  
                ตามคําสอนของพระศาสดา 
                                     ดิฉันรูปุพเพนิวาสญาณ   และทิพยจักษุ 
                อนัหมดจดวิเศษ   ยังอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว 
                เปนผูบริสุทธิ์   หมดมลทินดวยดี 
                                       ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว    ปฏบิัติตาม 
                คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว    ปลงภาระอัน 
                หนักลงแลว  ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นไดแลว 
                                        ดิฉันบรรลุประโยชน  คือ  ธรรมเปนทีส่ิ้น 
                สังโยชนทั้งปวง  ที่กุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปน 
                บรรพชิต  ตองการน้ันแลว 
                                        ญาณของดิฉันในอรรถะ   ธรรมะ  นิรตุติ 
                และปฏิภาณ     ญาณของดิฉันไพบูลย     หมดจด 
                เพราะอํานาจของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                                        ดิฉันนําผามาจากกองหยากเยื่อ     ปาชา 
                และถนนเอามาทําเปนผาสังฆาฏิ      ทรงจีวรอัน 
                เศราหมอง     พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ 
                ทรงพอพระทัยในคุณสมบติั  คือ  การทรงจีวรอัน 
                เศราหมองนั้น     จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนง 
                เอตทัคคะ  ในบริษัทท้ังหลาย 
                                         ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว. . .  คําสอน 
                ของพระพุทธเจาดิฉันทําเสร็จแลว.   
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                  ทราบวา   ทานพระกิสาโคตมีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลา    ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                       จบกิสาโคตมีเถรีอปทาน 
 
        ธรรมทนินาเถรีอปทานที่  ๓  (๒๓) 
 
         วาดวยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถรี 
 
                 [๑๖๓]    ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้ 
        พระพิชติมารผูเปนนายกของโลก  พระนามวา 
        ปทุมุตตระ  ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง  เสด็จอุบัติ 
        ขึ้นแลว 
                ครัง้น้ัน  ดิฉันเกิดในสกุลหน่ึงในเมือง 
        หังสวดี  รบัจางทําการงานของคนอื่น  เปนผูม ี
        ปญญาสํารวมอยูในศีล  พระเถระนามวาสุชาตะ 
        อัครสาวกของพระพุทธเจา  พระนามวาปทุมุตตระ 
        ออกจากวิหารไปเพ่ือบิณฑบาต 
                เวลานั้น  ดิฉันเอาหมอไปตักน้ํา  เห็น 
        ทานแลวเลื่อมใส  ไดถวายขนมดวยมือของตน 
                ทานรับแลวน่ังฉัน  ณ  ที่นัน้แหละ  ดิฉนั 
        นมินตทานไปสูเรือน  ไดถวายโภชนะแกทาน 
                ตอมา  นายของดิฉันทราบเขาแลวมีความ 
        ยินดี  ไดแตงดิฉันใหเปนลูกสะใภของทาน  ดิฉัน 
        ไปกับแมผัว  ไดถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา  
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                                       ครั้งน้ัน   พระบรมศาสดาทรงประกาศต้ัง  
                ภกิษุณีองคหนึง่ผูเปนธรรมกถึก       ในตําแหนง 
                เอตทัคคะ   ดิฉนัไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว  มี  
                ความยินดี 
                                     นมินตพระสุคตเจาพรอมดวยพระสงฆ 
                ถวายมหาทานแลว  ปรารถนาตําแหนงน้ัน. 
                                      ในทันใดนั้น  พระสุคตเจาผูมีพระกระแส 
                เสียงไพเราะ ไดตรัสกะดิฉันวา  ทานยินดีบํารุงเรา 
                อังคาสเรากับสาวกสงฆ   ขวนขวายในการฟงสัท- 
                ธรรม  มใีจเจรญิดวยคุณ  ทานผูเจริญ    ทานยินดี  
                เถิด   ทานจะไดตําแหนงน้ันอันเปนผลแหงความ 
                ปรารถนา 
                                      ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้   พระพุทธเจา 
                พระนามวาโคดม      ซึ่งมสีมภพในวงศพระเจา 
                โอกกากราช   จกัเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ทานผูเจริญ 
                จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
                เปนโอรสอันธรรมนิรมิตเปนสาวิกาของพระราชา 
                มชีื่อวา   ธรรมทินนา 
                                      ดิฉันไดฟงพุทธพจนนั้นแลวมีความยินดี 
                มจีิตประกอบดวยเมตตา   บํารุงพระมหามุนีผูเปน 
                นายกชั้นพิเศษ   ดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต  
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                                       ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวน้ัน     และดวย 
                การต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษยแลว 
                ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส   
                                      ในภัทรกัปน้ี    พระพุทธเจาพระนามวา 
                กสัสปะ   ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม    มียศมาก 
                ประเสริฐกวาบัณฑิตท้ังหลาย   เสด็จอบุัติขึ้นแลว 
                ครัง้น้ัน   พระเจากาสีพระนามวากิกี   ผูเปนใหญ 
                กวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม   ทรงเปน 
                อปุฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
                                      ดิฉันเปนพระธิดาคนท่ีหกของทาวเธอ   มี  
                นามปรากฏวาสุธรรมา   ไดฟงธรรมของพระพิชิต- 
                มารผูเลิศแลว  พอใจบรรพชา 
                                        แตพระชนกนาถมิไดทรงอนุญาตใหพวก 
                เรา  เมื่ออยูในอาคารสถาน   ครั้งน้ันพวกเราผูเปน 
                ราชกัญญาต้ังอยูในความสุข      มิไดเกียจคราน 
                ประพฤติพรหมจรรยต้ังแตเปนกุมารีอยูสองหมื่นป 
                                                 จบภาณวารท่ี   ๓ 
                                         ราชธิดาท้ัง   ๗   พระองค    คือนางสมณี  ๑   
                นางสมณคุตตา ๑  นางภิกขณุี  ๑  นางภิกขุทาสิกา 
                ๑  นางธรรมา  ๑   นางสุธรรมา  ๑   และนางสังฆ- 
                ทาสีเปนที่  ๗   เปนผูยินดีพอใจบํารุงพระพุทธเจา 
                ไดมาเปนพระเขมาเถรี   พระอุบลวรรณาเถรี พระ-  
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                 ปฏาจาราเถรี  พระกุณฑลเกสีเถรี  พระกิสาโคต- 
                มีเถรี  ดิฉันและวิสาขาอุบาสิกาคนท่ี  ๗. 
                                        ดวยกุศลธรรมที่ไดทําไวแลวน้ัน       และ 
                ดวยการต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษย 
                แลวไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส 
                                       ในภพหลังครั้งน้ี   ดิฉันไดเกิดในสกุลเศรษฐี 
                มคีวามเจริญมั่งค่ังดวยกามสุขทั้งปวง  ในพระนคร 
                ราชคฤหอันอุดม 
                                        เมื่อดิฉันประกอบดวยรปูสมบัติ     ต้ังอยู 
                ในปฐมวัย  ไปสูสกุลอื่น  เพียบพรอมดวยความ 
                สขุ 
                                         สามีของดิฉนั    เขาไปเฝาพระพุทธเจาผู 
                เปนสรณะแหงสัตวโลก   ฟงพระธรรมเทศนา  แลว 
                ไดบรรลุอนาคามิผล  เปนผูมีปญญาดี. 
                                          ครั้งน้ัน    ดิฉันไดรับอนุญาตจากสามีนั้น 
                แลวออกบวช  ไมนานก็ไดบรรลุอรหัตผล 
                                           อุบาสกน้ันเขาไปหาดิฉัน  แลวถามปญหา 
                ทีล่ึกซึ้งสุขุมมาก   ดิฉันแกปญหาท้ังหมดนั้นได 
                                           พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสม- 
                บติันั้น      จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
                ดวยพระดํารัสวา     เรามิไดเห็นภิกษุณีรปูอื่น  อื่น 
                เปนธรรมกถึกเหมือนธรรมทินนาภิกษุณีนี้  
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                            ดูกอนภกิษุทั้งหลายทานท้ังหลายจงทรง 
                 จาํภิกษุณีธรรมทินนาผูมีปญญาไวอยางน้ีเถิด. 
                           ดิฉันอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุ- 
                 เคราะหแลว  ชือ่วาเปนบัณฑิตอยางน้ี  ดิฉันบํารุง 
                 พระศาสดาแลว     คําสอนของพระพุทธเจาดิฉัน 
                 ไดทําเสร็จแลว   ปลงภาระอันหนักลงแลว    ถอน 
                 ตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นไดแลว     บรรลุถึงประ- 
                 โยชน    คือ    ธรรมเปนทีส่ิ้นสังโยชนทั้งปวง   ที่  
                 กลุบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการน้ัน  
                 แลว 
                           ดิฉันเปนผูมีความชาํนาญในฤทธ์ิ    และ 
                 ในทิพโสตธาตุ   รูวาระจิตของผูอื่น  เปนผูทําตาม 
                 สตัถุศาสน  ดิฉันรูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุ 
                 อนัหมดจดวิเศษ   ยังอาสวะท้ังปวงไดสิ้นไปแลว 
                 เปนผูบริสุทธิ์หมดมลทนดวยดี      ดิฉนัเผากิเลส 
                 ทั้งหลายแลว...คําสอนของพระพุทธเจา  ดิฉันได  
                 ทําเสร็จแลว.     
         ทราบวา     ทานพระธรรมทินนาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบธรรมทินนาเถรีอปทาน  
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                                           สกุลาเถรีอปทานที่  ๔  (๒๔) 
                  ผลของการถวายนํ้ามันตามประทีปบูชาพระพุทธเจดีย 
                                            [๑๖๔]    ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้ 
                        พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก       พระนามวา 
                        ปทุมุตตระ    ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวงเสด็จอุบัติขึ้น 
                        แลว 
                                            พระองคเปนบุรุษอาชาไนย     ประเสริฐ 
                         กวาบัณฑติท้ังหลาย  ทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูล  เพื่อ 
                         ความสุข   เพ่ือประโยชนแกสัตวทั้งปวง   ในโลก 
                         กับท้ังเทวโลก 
                                            เปนผูถึงซ่ึงยศอันเลิศ    ทรงสิร ิ  ทรงม ี
                         เกียรติคุณฟุงเฟอง  อันชาวโลกท้ังปวงบูชาแลว 
                         กวานรชน   ทรงขามพนจากความสงสัยแลว ทรง 
                         ลวงความเคลือบแคลงไปแลว      ทรงมีความดําริ 
                         ในพระหฤทัยบริบูรณเต็มท่ี    ทรงบรรลุพระสมั- 
                         โพธิญาณอันอุดม      ทรงยังมรรคาที่ยังไมเกิดให 
                         เกิดขึ้น   ตรัสบอกมรรคาที่ยังไมมีใครบอก    ทรง 
                         ยังธรรมที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม 
                                           พระองคเปนบุคคลผูองอาจ      ทรงรูจัก 
                         มรรคา  ทรงทราบมรรคา  ตรัสบอกมรรคา  เปน  
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          พระศาสดาผูฉลาดในมรรคา      ประเสริฐสดุกวา 
        นายสารถี  
                          เปนพระโลกนาถผูทรงประกอบดวยพระ- 
        มหากรณุา  เปนนายกโลก  ทรงแสดงธรรม 
        ถอนเหลาสัตวผูจมอยูในเปอกตมคือกาม. 
                          ครั้งน้ัน   ดิฉันเกิดในเมืองหังสวดีมีนาม 
        วาขัตติยนันทนา    มีรูปสวย   รวยทรัพย   เปนที่ 
        พึงใจ  มีสิร ิ
                           เปนพระธิดาของพระราชาผูใหญ   พระ- 
        นามวาอานนทะ    งดงามอยางย่ิง   เปนพระภคินี 
        ตางพระมารดาแหงพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุต- 
        ตระ 
                          หอมลอมดวยราชกญัญาท้ังหลาย    ประ- 
        ดับดวยสรรพาภรณ        เขาไปเฝาพระมหาวีรเจา 
        แลวไดฟงธรรมเทศนา 
                            ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูแจง 
        โลกพระองคนั้น   ทรงต้ังภิกษุณีองคหนึ่งผูมีทิพย- 
        จักษุในตําแหนงอันเลิศ  ในทามกลางบริษัทส่ี 
                            ฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว มีความ 
        ราเริง      ถวายทานและบูชาพระสัมพุทธเจาแลว 
        ไดปรารถนาทิพยจักษุ.   
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                           ทันใดนัน้       พระบรมศาสดาไดตรัสกะ 
        ดิฉันวา   ดูกอนขัตติยนันทนา เธอจักไดตําแหนง 
        ที่ตนปรารถนา   ตําแหนงท่ีเธอปรารถนานี้เปนผล 
        แหงการถวายประทีปธรรม 
                           ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    พระศาสดา 
        พระนามวาโคดม     จัดทรงสมภพในวงศพระเจา 
        โอกกากราช  จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
                            เธอจักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา 
        พระองคนั้น   เปนโอรสอันธรรมนิรมิต  จักเปน 
        พระสาวิกาของพระศาสดา  มีนามวาสกุลา 
                             ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวน้ันและดวย 
        การต้ังเจตนจํานงไว   ดิฉันละรางกายมนุษยแลว 
        ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส 
                             ในภัทรกัปน้ี     พระพุทธเจาพระนามวา 
        กัสสปะ    ผูเปนพงศพันธุแหงพรหม   มียศมาก  
        ประเสรฐิกวาบัณฑิตท้ังหลาย  เสด็จอุบัติขึ้นแลว 
                              ครั้งน้ัน   ดิฉันเปนปริพาชิกา  ประพฤติ 
        อยูผูเดียว    เท่ียวไปเพ่ือภิกษา   ไดน้ํามันมานอย 
        หน่ึง 
                               มีใจผองใส     เอาน้ํามันนั้นตามประทีป 
        บชูาพระเจดียชื่อสัพพสังวร  แหงพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิกวาสัตว  
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                                        ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวน้ันและ 
                ดวยการต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษย 
                นัน้แลว   ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส 
                                      ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น   ดิฉันไปเกิดใน 
                ที่ใด ๆ  ประทีปเปนอันมากก็สวางไสวแกดิฉันใน 
                ทีน่ั้น   ๆ 
                                       ดิฉันปรารถนาจะเห็นสิ่งท่ีอยูนอกฝาหรือ 
                สิ่งที่อยูนอกภูเขาศิลา  ก็เหน็ไดทะลุปรุโปรง  นี ้
                เปนผลแหงการถวายประทีป   ดิฉันมีนยันตาแจม 
                ใส  รุงเรืองดวยยศ  มีศรัทธา  มีปญญา  นี้ก็เปน 
                ผลแหงการถวายประทีป 
                                      ในภพหลังครั้งน้ี     ดิฉันเกิดในสกุล 
                พราหมณ     อนัมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย 
                มหาชนยินดี   พระราชาทรงบูชา 
                                       ดิฉันสมบูรณไปดวยอวัยวะท้ังปวง  ประ- 
                ดับดวยสรรพาภรณ   ยืนอยูที่หนาตาง 
                                        ไดเห็นพระสุคตเจาเสด็จเขาไปในเมือง 
                ทรงรุงเรืองดวยยศ   อันเทวดาและมนุษยสักการะ 
                บชูา  ทรงสมบูรณดวยพระอนุพยัญชนะ  ประดับ 
                ดวยพระลักษณะท้ังหลาย 
                                        มีจิตเล่ือมใสโสมนัส      พอใจบรรพชา 
                ครัน้ไดบรรพชาแลวไมนานนัก   ก็ไดบรรลุอรหัต- 
                ผล.   
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                                      ดิฉันมีความชาํนาญในฤทธ์ิและทิพโสต- 
                         ธาตุ  รูวาระจิตของผูอื่นเปนผูปฏิบัติตามสัตถุ- 
                         ศาสน  
                                    รูปุพเพนิวาสญาณ     และทิพยจักษุอัน 
                         หมดจดวเิศษ      ยังอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว 
                         เปนผูบรสิุทธิ์   หมดมลทินดวยดี  
                                     ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว  ปฏบิัติตามคํา 
                          สอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว   ปลงภาระอันหนัก  
                          ลงไดแลว  ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นไดแลว 
                                      บรรลุถึงประโยชน   คือ     ธรรมเปนทีส่ิ้น 
                   สังโยชนทั้งปวง   ที่กุลบตุรท้ังหลายออกบวชเปน 
                   บรรพชิตตองการน้ันแลว 
                              แตนั้น      พระผูมพีระภาคเจาผูทรงพระ-  
                   มหากรุณา   ผูอุดมกวานรชน  ทรงต้ังดิฉันไวใน 
                   ตําแหนงเอตทัคคะวา  สกุลาภิกษุณี     เปนผูเลิศ   
                   กวาภิกษุณีทัง้หลาย  ฝายที่มีทิพยจักษ ุ
                             ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา    ทานพระสกุลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                            จบสกุลาเถรีอปทาน  
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                                     นนัทาเถรีอปทานที่  ๕  (๒๕) 
                                  วาดวยบุพจริยาของพระนันทาเถรี 
                                         [๑๖๕]  ในกปัท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้ 
                        พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก  พระนามวา 
                        ปทุมุตตระ       ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง  เสด็จอุบัติขึ้น 
                        แลว  พระองคเปนพระพุทธเจาผูฉลาดในวิธี- 
                        เทศนา  ตรัสสอนเหลาสัตวใหรูแจง  ทรงชวย 
                        สรรพสัตวใหขามแลว  ทรงชวยใหหมูชนขามพน 
                        ไดเปนอันมาก 
                                        ทรงพระกรณุาอนุเคราะห  แสวงหา 
                        ประโยชนแกสัตวทั้งปวง  ทรงต้ังพวกเดียรถียที่ 
                 มาถึงแลวท้ังหมดไวในเบญจศีล 
                                        พระศาสนาของพระองคไมอากูล  วาง- 
                        เปลาจากพวกเดียรถีย  งดงามไปดวยพระอรหนัต 
                        ทั้งหลายท่ีมีความชํานาญ  เปนผูคงท่ี 
                                        พระองคเปนพระมหามุนมีีพระกายสูง 
                        ๕๘  ศอก  มีพระรัศมีงามปานทองคําท่ีมีคา  ม ี
                        พระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒  ประการ 
                                        มีพระชนมายุแสนป  พระองคดํารงอยู 
                        โดยกาลเทาน้ัน  ทรงชวยใหหมูชนขามพนไดเปน 
                        อันมาก.   
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                                         ครั้งน้ัน  ดิฉนัเกิดในสกุลเศรษฐีมีความ 
                รุงเรืองดวยรัตนะตาง ๆ  ในเมืองหังสวดี   เปนผู 
                เพียบพรอมไปดวยความสุขมาก 
                                        ดิฉัน   เขาไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองค 
                นัน้  ไดฟงพระธรรมเทศนา  อันประกาศปรมัตถ- 
                ธรรมอยางจับใจย่ิง    ซึ่งเปนอมตธรรม   ครั้งน้ัน 
                ดิฉันมีความเลือ่มใส  ไดนิมนตพระพุทธเจาผูเปน 
                นายกของโลกพรอมดวยพระสงฆ  ไดถวายมหา- 
                ทานแดพระองคดวยมือของตน 
                                        ไดซบเศียรลงใกลพระมหาวีรเจาพรอม 
                ดวยพระสงฆปรารถนาตําแหนงท่ีเลิศกวาภิกษุณี  
                ทั้งหลายฝายท่ีมีฌาน. 
                                         ครั้งน้ัน  พระสุคตเจาผูฝกนรชนท่ียังไม 
                ไดฝก  เปนสรณะของโลกสาม    ผูเปนใหญ   ทรง 
                นรชนไวใหดี  ทรงพยากรณวา 
                                         ทานจักไดตําแหนงท่ีปรารถนาดีแลวน้ัน 
                ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้   พระศาสดาพระนามวา 
                โคดม    มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช  จัก  
                เสด็จอุบัติขึ้นในโลก    ทานผูเจริญจักไดเปนธรรม 
                ทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น   เปนโอรสอัน 
                ธรรมนิรมิต     จักเปนสาวิกาของพระองค  มีนาม 
                ชือ่วานันทา.   
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                                    ครัง้น้ัน    ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้น  
                แลวมีใจยินดี    มีจิตประกอบดวยเมตตา    บํารุง 
                พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ    ดวยปจจัย 
                ทั้งหลายตลอดชีวิตดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวดีนั้น  
                และดวยการต้ังเจตนจํานงไว     ดิฉันละรางกาย 
                มนุษยแลว  ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส   
                                      จติุจากสวรรคชั้นนั้นแลว      ดิฉันไปสู 
                สวรรคชั้นยามา   จุติจากนั้นแลวไปสวรรคชั้นดุสิต 
                จติุจากนั้นแลวไปสวรรคชั้นนิมมานรดี     จุติจาก 
                นัน้  แลวไปสวรรคชั้นปรนมิมิตวสวัตดี  
                                      ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น      ดิฉันเกิดใน 
                ภพใด ๆ   ก็ไดครองตําแหนงราชเมหสีในภพน้ัน  ๆ 
                          จุติจากสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดีแลว 
                มาเกิดเปนมนุษย      ไดครองตําแหนงอัครมเหสี  
                ของพระเจาจักรพรรดิ   และพระเจาเอกราช 
                                                  เสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย  เปนผูมี 
                ความสุขในที่ทกุสถาน     ทองเท่ียวไปในกัปเปน 
                อเนก. 
                                      ในภพหลังท่ีมาถึงบัดน้ี   ดิฉันเปนพระ- 
                ธดิาแหงพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ   เปน 
                ผูมีรูปสมบัติอันประชาชนสรรเสริญ   
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                                      ราชสกุลนั้น     เห็นดิฉันมรีูปงามเปนสิริ 
                จึงพากันชื่นชม      เพราะฉะน้ันดิฉันจึงมีนามวา 
                นนัทา  เปนผูมีรูปลักษณะสวยงาม 
                                    ในพระนครกบลิพัสดุซึ่งเปนเปนธานีที่รื่น- 
                รมยนั้น      นอกจากพระนางยโสธรา    ปรากฏวา 
                ดิฉันงามกวายุวนารีทั้งปวง 
                                     พระภาดาพระองคใหญเปนพระพุทธเจา 
                ผูเลิศในไตรโลก  พระภาดาองครองก็เปนพระ- 
                อรหันต     ดิฉันยังเปนคฤหัสถอยูผูเดียว    พระ- 
                มารดาทรงตักเตือนวา 
                                       ดูกอนพระราชสุดา  ลูกรกัเกิดในศากย- 
                สกุล   เปนพระอนุชาแหงพระพุทธเจา    เมื่อเวน 
                จากนันทกุมารแลวจักไดประโยชนอะไรในวังเลา 
                                        รูปถึงมีความเจริญ      กม็ีความแกเปน 
                อวสาน    บัณฑติรูกันวาไมสะอาด    เมื่อยังเจริญ 
                มิไดมีโรค  แตมโีรคในตอนปลาย   ชีวิตมมีรณะ 
                เปนที่สุด 
                                        รูปของเธอนี ้   แมวาจะงามจูงใจใหนยิม 
                ดุจดวงจันทรที่ใครกัน       เมื่อตกแตงดวยเครื่อง 
                ประดับมากอยาง   ก็ยิ่งมีความงามเปลงปลั่งเปนที่  
                กําหนัด  
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                                         เปนที่ยินดีแหงนัยนตาทั้งหลายคลายกะ 
                วาทรัพยของโลกที่บูชากัน  เปนรูปที่ใหเกิดความ 
                สรรเสริญ      เพราะบุญมากท่ีบําเพ็ญไว  เปนที ่
                ชืน่ชมแหงวงศโอกกากราช 
                                        ไมชานานเทาไร  ชราก็จกัมาย่ํายี  ลูกรัก 
                จงละพระราชฐานและรูปท่ีบัณฑิตตําหนิ  ประ- 
                พฤติพรหมจรรยเถิด. 
                                         ดิฉันผูยังหลงใหลดวยความเจริญแหงรูป 
                ไดฟงพระดํารัสของพระมารดาแลว    ก็ออกบวช 
                แตรางกาย      แตมิไดออกบวชดวยความเต็มใจ 
                ดิฉันระลึกถึงตัวเองอยูดวยความเพงฌานเปนอัน- 
                มาก      พระมารดาตรัสตักเตือนเพ่ือใหประพฤติ 
                ธรรม   แตดิฉันมิไดขวนขวายในธรรมจริยาน้ัน. 
                                      ครั้งน้ัน     พระพิชิตมารผูทรงพระมหา- 
                กรณุา  ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผูมีผิวหนาดังดอก 
                บวั ทรงนิรมิตหญิงคนหนึ่งงามนาชม  นาชอบใจ 
                ยิ่งนัก  มีรูปงามกวาดิฉัน  ในคลองจักษุของดิฉัน 
                ดวยอานุภาพของพระองค   เพ่ือใหดิฉันเบื่อหนาย 
                ในรูป 
                                         ดิฉันเปนคนสวย เห็นหญิงมีรางกายสวย 
                ยิ่งกวา  คิดเพอไปวา  เราเห็นหญิงมนุษยดังน้ีมี 
                ผล    เปนลาภนัยนตาของเรา  
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                                          เชิญเถิดแมคนงาม    แมจงบอกส่ิงท่ีตอง 
                ประสงคแกฉัน   ฉันจะให   แมจงบอกสกุล  นาม 
                และโคตรของแม    ซึ่งเปนที่รักแหงแมแกฉันเถิด. 
                                         แมคนงาม        เวลาน้ียังไมใชกาลแหง 
                ปญหา  แมจงใหฉันอยูบนตัก  อวัยวะท้ังหลาย 
                ของฉันจะทับอยู  แมใหฉนัหลับสักครูเถิด 
                                         แตนั้นแมคนสวยพึงพิงศีรษะตักฉัน 
                นอนหลับไป       ของแข็งหยาบตกลงท่ีหนาผาก  
                ของแมคนสวย 
                                         ตอมาฝก็ปรากฏขึ้นพรอมกับท่ีของแข็งตก 
                ลงถูกนางน้ัน  หัวฝก็แตกออกแลวมีเครือ่งโสโครก 
                คือหนองและเลือดไหลออก  
                                          หนาท่ีแตกแลวมีกลิ่นเนาปฏิกูล    ตัวท่ัว 
                 ไปก็บวมเขียว  แมคนสวยมีสรรพางคสั่น  หายใจ 
                ถ่ีเสวยทุกขของตนอยู  รําพันอยางนาสมเพช. 
                                          เพราะแมคนสวยประสบทุกข     ฉันก็ม ี
                ทกุข  ตองทุกขเวทนา  จมอยูในมหาสมุทร  ขอ 
                แมคนสวยจงเปนที่พ่ึงของฉัน 
                                          หนาท่ีงามของแมหายไปไหน     จมกูท่ี 
                โดงงามของแมหายไปไหน   ริมฝปากท่ีสวยเหมือน 
                สลีูกมะพลับสกุของแมหายไปไหน  
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                                     วงหนางามคลายดวงจันทรและ  ลําคอ 
                        ละมายตอมทองคําของแมหายไปไหน  ใบหขูอง 
                        แมเปนดังพวงดอกไม  มีสีเสียไปแลว 
                                    ถันทั้งคูของแม  เหมือนดอกบัวตูม 
                        แตกแลว  มีกลิ่นเหม็นฟุงไปคลายกะวาศพเนา 
                                    แมมีเอวกลมกลอม  มีตะโพกผ่ึงผาย 
                        แมเต็มไปดวยส่ิงชั่วถอย  โอ  รูปไมเท่ียง 
                                    อวยัวะท่ีเนื่องในสรีระทั้งหมดมีกลิ่นปฏ-ิ 
                        กูล  นากลวั  นาเกลียด  เหมือนซากศพท่ีเขาท้ิง 
                        ไวในปาชา  เปนที่ยินดีของพวกพาลชน 
                                    ครัง้น้ัน  พระภาดาของดิฉันผูเปนนายก 
                        ของโลก  ผูประกอบดวยพระมหากรุณา  ทอด 
                        พระเนตรเห็นดิฉันมีจติสลด  ไดตรัสพระคาถา 
                        เหลาน้ีวา 
                                    ดูกอนนันทา  เธอจงดูรูปท่ีที่กระสับกระสาย 
                        เปอยเนาดังซากศพ  จงอบรมจิตใหต้ังมั่น  ม ี
                        อารมณเดียว  ดวยอสภุารมณ 
                                    รปูน้ี  เปนฉันใด  รูปเธอ  ก็เปนฉันนั้น 
                        รูปเธอ  เปนฉันใด  รูปน้ี  ก็เปนฉันนั้น  รูปนี ้  
                        มีกลิ่นเหมน็เนาฟุงไป  พวกคนพาลยินดียิ่งนัก 
                                    พวกบัณฑิตผูมิไดเกียจคราน  ยอม 
                        พิจารณาเห็นรูปเปนอยางน้ันทั้งกลางคืนกลางวัน  
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                 เธอจงเบื่อหนาย   พิจารณาดูรูปนั้นดวยปญญาของ 
                คน. 
                          ลําดับน้ัน  ดิฉันไดฟงคาถาเปนสุภาษิต 
                แลวมีความสลดใจ  ต้ังอยูในธรรมนั้น    ไดบรรล ุ
                ซึง่อรหัตผล 
                           ในกาลน้ัน     ดิฉันนั่งอยูในท่ีไหน ๆ  ก็ม ี
                ฌานเปนเบื้องหนา   พระพชิิตมารทรงพอพระทัย 
                ในคุณสมบัตินั้น      จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนง 
                 เอตทัคคะ 
                             ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว.. . คําสอน 
                 ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.           
           ทราบวา    ทานพระนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบนันทาเถรีอปทาน 
 
                           โสณาเถรีอปทานท่ี  ๖   [๒๖] 
                       วาดวยบุพจริยาของพระโสณาเถรี 
                             [๑๖๖]     ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้ 
                  พระพิชิตมาผูเปนนายกของโลกพระนามวา 
                  ปทุมุตตระ  ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้น 
                  แลว  
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                                        ครั้งน้ัน   ดิฉนัเถิดในสกุลเศรษฐี  เปน 
                ผูมีสุขชอบตกแตง    เปนที่รักของบิดา    เขาไป 
                เฝาพระมุนีผูประเสริฐพระองคนั้น       ไดฟงพระ- 
                ดํารัสอันไพเราะ. 
                                       พระพิชิตมารทรงสรรเสริญภิกษุองค- 
                หน่ึงวา    เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย    ฝายผู 
                ปรารภความเพียรครั้งน้ัน  ดิฉันไดฟงพระพุทธ- 
                พจนนั้นแลวมคีวามยินดี   ไดทําสักการะแดพระ- 
                ศาสดา 
                                         ถวายบังคมพระพุทธเจาแลวไดปรารถนา 
                ตําแหนงน้ัน      พระมหาวีรเจาทรงอนุโมทนาวา 
                ความปรารถนาของทานจะสําเร็จ 
                                         ในกัปท่ีแสนหน่ึงแตกัปนี้    พระศาสดา 
                พระนามวาโคดม     มีสมภพในวงศพระเจาโอก- 
                กากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก   ทานน้ีจักไดเปน 
                ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น  จักเปน 
                โอรสอันธรรมนิรมิต     จักไดเปนพระสาวิกาของ 
                พระศาสดามีชื่อวาโสณา. 
                                      ครั้งน้ัน   ดิฉันไดฟงพุทธานุโมทนานั้น 
                แลวมีความยินดี  มีจิตประกอบดวยเมตตา  บํารุง 
                พระพิชิตมารผูเปนนายกชั้น  พิเศษดวยปจจัยท้ัง 
                หลายจนตลอดชีวิต  
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                                          ดวยกุศลกรรมที่ทําไวแลวน้ัน    และดวย 
                การต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษยแลว 
                ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส 
                                         ในภพหลังครั้งน้ีดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี 
                ทีม่ั่งค่ังเจริญ     มีทรัพยมากในพระนครสาวัตถี 
                               เมื่อดิฉันเติบโตเปนสาว   ไดไปสูสกุลสามี 
                คลอดบุตรชาย ๑๐ คนลวนแตมีรูปงามย่ิงนัก  บุตร 
                ทกุคนน้ันต้ังอยูในความสุข    เจริญตาและใจของ 
                ชนใหนิยม   แมแตพวกศัตรูก็ชอบใจ   เปนที่รัก  
                ของดิฉันมาก. 
                                       ในกาลน้ัน  โดยท่ีดิฉันไมปรารถนา  สามี  
                ของดิฉันพรอมดวยบุตรท้ัง ๑๐ คนพากันไปบวช 
                ในพระพุทธศาสนา   
                                          ดิฉันอยูผูเดียวคิดวา   เราพลัดพรากจาก 
                สามีและบุตรเปนกําพราอยู     ไมควรจะเปนอยู 
                แมเราก็จักไปในอารามท่ีภกิษุผูเคยเปนสามีอยู 
                ครัน้คิดอยางน้ีแลว  จึงออกบวช. 
                                           ครั้งน้ัน   พวกภิกษุณลีะดิฉันไวในสํานัก  
                ทีอ่ยูอาศัยแตผูเดียว    สั่งดิฉันวา   ทานจงตมน้ํา 
                ไวแลวพากันไป 
                                           เวลาน้ัน      ดิฉันตักน้ํามาใสในหมอเล็ก  
                ต้ังท้ิงไวแลวน่ังอยู   แตนั้นดิฉันก็เริ่มเพียรทางจิต   
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                 ไดพิจารณาเห็นขันธุทั้งหลายโดยความเปนของไม 
                เท่ียง   เปนทุกข    และเปนอนัตตา    ยังอาสวะ 
                ทั้งปวงใหสิ้นไปแลว   ไดบรรลุอรหัตผล  เมือ่พวก  
                ภกิษุณีกลับมาแลวถามถึงนํ้ารอน   ดิฉันอธิษฐาน 
                เตโชธาตุใหน้ํารอนเร็วพลัน 
                          ภิกษุณีเหลาน้ันพากันพิศวง   ไปกราบทูล 
                พระพิชิตมารผูประเสริฐ   ใหทรงทราบเรื่องน้ัน  
                          พระโลกนาถทรงสดับเรื่องน้ันแลว  ทรง 
                ชืน่ชม   ไดตรัสพระคาถาน้ีวา  แทจริง  บุคคลผู 
                ปรารภความเพียรนั่น  มีชวีิตเปนอยูเพียงวันเดียว 
                กป็ระเสริฐ  กวาคนเกียจครานละความเพียรเปนอยู 
                ต้ัง ๑๐๐ ป  
                           พระมหามุนีมหาวีรเจาอันดิฉันใหโปรด 
                แลวเพราะความปฏิบัติดีตรัสวา    ดิฉันเปนผูเลิศ 
                กวาภิกษุณีทั้งหลายฝายปรารภความเพียร 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... คําสอน 
                 ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
         ทราบวา    ทานพระโสณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                จบโสณาเถรีอปทาน  
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                                ภัททกาปลานีเถรีอปทานที่  ๗  [๒๗]  

                             วาดวยบุพจริยาของพระภัททกาปลานีเถรี 
                                         [๑๖๗]      ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้ 
                        พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก  พระนามวา 
                        ปทุมุตตระ  ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง  เสด็จอุบัติ 
                        ขึ้นแลว  ครั้งน้ัน  ดิฉันเปนภรรยาของเศรษฐีม ี
                        ชื่อวาวิเทหะ  มีรัตนะมาก  ในเมืองหังสวดี 
                                        บางครั้ง  เศรษฐีนั้นพรอมกับนรชนที่เปน 
                บริวาร  เขาไปเฝาพระพุทธเจาซ่ึงเปนดังดวง 
                        อาทิตยแหงนรชน  ไดฟงธรรมของพระองคอัน 
                        เปนเหตุนํามาซึ่งความส้ินทุกขทั้งปวง 
                                        พระผูมีพระภาคเจาผูนายก  ทรงประกาศ 
                        พระสาวกองคหน่ึงวา  เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
                        ฝายกลาวคุณแหงธุดงค 
                                เศรษฐีผูเปนสามีแหงดิฉันไดฟงแลว 
                        ไดถวายทานแดพระพุทธเจาผูคงท่ีตลอด  ๗  วนั 
                        แลวซบเศียรลงแทบพระบาท  ปรารถนาตําแหนง 
                        นั้น  กใ็นกาลน้ันพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานรชน 
                        เมื่อจะทรงใหบรษิัทรืน่เริง  
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                                        ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีเพื่อทรงอนุ- 
                เคราะหเศรษฐวีา  ดูกอนบตุร  ทานจะไดตําแหนง 
                ทีต่นปรารถนา  จงเปนผูเย็นใจเถิด 
                                        ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้     พระศาสดา 
                พระนามวาโคดม     จักมีสมภพในวงศพระเจา 
                โอกกากราช  เสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
                                          ทานน้ีจักไดเปนธรรมทายาท  ของพระ 
                ศาสดาพระองคนั้น      จักเปนโอสอันธรรมนิรมิต 
                จักเปนสาวกของพระศาสดา  มีนามวากัสสปะ 
                                           เศรษฐีไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว 
                มคีวามเบิกบานใจ    มิจิตประกอบดวยเมตตา 
                บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกชั้นพิเศษ    ดวย 
                ปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต  
                                           พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงยัง 
                พระศาสนาใหรุงเรืองแลว  ทรงกําจัดเดียรถียที่ชั่ว 
                และทรงแนะนําประชาชนท่ีควรแนะนําแลว   พระ 
                องคกับท้ังพระสาวกก็ปรินิพพาน 
                                                      เมื่อพระสุคตเจาซึ่งเปนผูเลิศในโลก  พระ 
                องคนั้นปรินิพพานแลว   เศรษฐีนั้นเชญิญาติและ 
                มติรมาประชุมแลว    พรอมกับญาติและมิตรเหลา 
                นัน้  ไดสรางพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะ   สูง  ๗  โยชน  
                งามเหมือนดวงอาทิตย     และตนพระยารังท่ีมี  
                ดอกบาน  เพ่ือสักการะบูชาพระศาสดา  
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                                            ดิฉันไดใหชาง  ๗   คนเอารัตนะ   ๗    อยาง 
                        ทําตะเกียง   ๗   แสนดวงแกว   เอาน้ํามันหอมใส 
                        เต็มทุกถวย   ตามประทีปไว  ณ  ที่นั้น  ลุกโพลง 
                        ดังไฟไหมปาออ    เพ่ือบูชาพระศาสดาผูแสวงหา 
                        คุณอันยิ่งใหญ  ผูทรงอนุเคราะหสรรพสัตว  
                                           ดิฉันใหชางทําหมอ   ๗   แสนหมอ  เต็ม 
                        ดวยรัตนะตาง ๆ  มีพวงทองต้ังไวในระหวางหมอ 
                        ๘ ใบ    รุงเรืองดวยสีเหมือนดวงอาทิตยในสารท- 
                        สมัย  เพ่ือบูชาพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
                                            ที่ประตูทัง้  ๔  มีเสาระเนียดสําเร็จดวย 
                        รัตนะ  มแีทนมากสําเร็จดวยรัตนะ  ต้ังไวงดงาม 
                        นายินดี     ทั้งมีคูปลูกพรรณดอกไมน้ําเปนระเบียบ 
                        ดี  และมีธงรัตนะยกขึ้นไว  ลวนแตงงามไพโรจน 
                        พระเจดียที่สําเร็จดวยรัตนะน้ัน  ๆ   สรางไวมีสสีุก  
                        งามดี    รุงโรจนดวยสีเหมือนดวงอาทิตยที่มีรัศม ี
                        งาม. 
                                         พระสถูปของดิฉันมี  ๓   ดาน   ดานหน่ึง 
                        ดิฉันบรรจุเต็มไปดวยหรดาล   ดานหน่ึงดิฉันบรรจุ 
                        เต็มไปดวยมโนศิลา    ดานหน่ึงดิฉันบรรจุเต็มไป 
                        ดวยแรพลวง 
                                          ดิฉันใหชางสรางเครื่องบูชาท่ีนายินดี 
                        เชนนี้แลว  ไดถวายทานแกพระสงฆผูกลาวธรรม 
                        อันประเสริฐตามกําลัง  ตลอดชั่วชีวิต  
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                                         ดิฉันกับเศรษฐีนั้นทํายัญเหลาน้ันโดย 
                ประการทั้งปวงจนตลอดชีวิต  แลวไดไปสูสุคติภพ 
                พรอมกัน 
                                        เสวยสมบัติทั้งหลายในเทวดาและมนุษย  
                ทองเท่ียวไปกับเศรษฐีนั้น       ปานประหน่ึงวาเงา 
                ติดตามไปกับตัวฉะนั้น  
                                        ในกัปท่ี  ๙๑   แตภัทรกัปนี้พระพุทธเจา 
                พระนามวาวิปสสี    ผูเปนนายกของโลก  มีพระ- 
                เนตรงาม   ทรงเห็นแจมแจงในธรรมท้ังปวง  เสด็จ 
                อบุัติขึ้นแลว 
                                         ครั้งน้ัน   พราหมณที่ประชุมชนสมมติวา 
                เปนผูดี    สมบรูณดวยความดี   มั่งมีทรพัย    อยู 
                ในพระนครพันธุมดี  
                                          แมครั้งน้ัน        ดิฉันเปนพราหมณของ 
                พราหมณนั้น   มีจิตเสมอกนั  บางคร้ัง   พราหมณนัน้ 
                เขาไปเฝาพระมหามุน ี   ซึง่ประทับในหมูชนทรง 
                แสดงธรรมสวนอมตบทอยู   ไดฟงธรรมแลวเบิก- 
                บานใจ   ไดถวายผาหมผืนหนึ่ง 
                                        มีผานุงผืนเดียวกลับไปถึงเรือน   แลวได 
                บอกดิฉันวา   ดูกอนนองหญิงผูมีบุญมาก  เชิญ 
                อนุโมทนาเถิด   ผาหมฉันถวายพระพุทธเจาแลว 
                                        ขณะนั้นดิฉนัประนมอญัชลีกลาวอนุโม- 
                ทนาวา     นายขา    ผาหมทานถวายดีแลวแดพระ 
                พุทธเจาผูประเสริฐ   คงท่ี.   
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                                       พราหมณกับดิฉันเปนผูเจริญดวยสุขสม- 
                บติั  ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ    พราหมณ   
                ไดเปนพระเจาแผนดินในพระนครพาราณสี  
                                       ครั้งน้ัน     ดิฉันไดเปนพระมเหสีสูงกวา 
                พวกพระสนม   เปนที่สองของทาวเธอ  ทาวเธอ 
                โปรดปรานดิฉัน    เพราะสิเนหาเน่ืองมาแตภพ 
                กอน ๆ 
                                         พระเจาแผนดินนั้นทอดพระเนตรเห็น 
                พระปจเจกพุทธเจา ๘  พระองค  ผูกําลงัเที่ยวไป 
                เพ่ือบิณฑบาต  ทรงพอพระทัย  ไดถวายบิณฑบาต  
                ทีค่วรแกคามาก  
                                          ครั้นแลวทรงนิมนตไว  ทรงสรางมณฑป 
                แกวประดับดวยทอง  มีความเปลงปลั่ง  อันพวก 
                ชางทองคําไว  มีสวน  ๑๐๐  ศอก 
                                          ทาวเธอทรงเลื่อมใส  รบัส่ังใหอาราธนา 
                พระปจเจกพุทธเจาท้ังหมด  แลวไดทรงถวายทาน 
                แกพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน  ซึ่งเขามาในพระ 
                ราชนิเวศน  ดวยพระหัตถของพระองคเอง 
                                            แมครั้งน้ัน  ดิฉันก็ไดถวายทานน้ันรวม 
                กนักับพระเจากาสี  ดิฉันมาเกิดในกาสิกคาม  ใน 
                พระนครพาราณสีอีก   
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                                       พระเจากาสีกับพระภาดามาเกิดในสกุล 
                กฏุมพี  มีความเจริญ  เพียบพรอมดวยความสุข 
                ดิฉันเปนภรรยาของพราหมณคนพ่ี  มวีัตรในสาม ี
                เปนอยางดี 
                                     นองชายของสามีดิฉัน    เหน็พระปจเจก- 
                พุทธเจาแลว  เอาอาหารของพ่ีชายถวายแกพระ- 
                ปจเจกพุทธเจา  เมื่อพ่ีชายซึ่งเปนสามีดิฉันมาแลว 
                ดิฉันก็บอกเรื่องน้ัน 
                                      เขามิไดยินดีทาน  ขณะนัน้   ดิฉันก็ถวาย 
                ทานแกพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  โดยดิฉันนําขาว 
                มาใหสามขีองดิฉัน    ถวายอาหารแกพระปจเจก- 
                พุทธเจา 
                                       เวลาน้ัน    ดิฉันโกรธเททานของพระปจ- 
                เจกพุทธเจาน้ันเสียแลว  ไดใหบาตรอนัเต็มดวย 
                เปอกตมแกพระปจเจกพุทธเจาผูคงท่ีนั้น  
                                       ครั้งน้ัน      ดิฉันเห็นสามมีีสีหนาแสดงวา 
                มจีิตสงบในการให  การรับ  การไมเคารพ  และ 
                การประทุษราย    จึงสลดใจมาก 
                                        ดิฉันรับบาตรมาแลว   เอานํ้าหอมอยางดี  
                ลางใหสะอาด   ดิฉันมีจิตเลื่อมใส  เอาน้ําตาลกรวด 
                กบัเปรียงใสบาตรจนเต็มแลว   ถวายพระปจเจก- 
                พุทธเจาองคนั้น  
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                                     ดิฉันเกิดในภพไหน  ๆ   กม็ีรูปสวย 
                เพราะถวายทาน    แตมีกลิน่ตัวเหม็น   เพราะทํา 
                ความไมดี  หยาบคายตอพระปจเจกพุทธเจา. 
                                     เมื่อพระเจดียแหงพระกัสสปธีรเจาซ่ึง 
                สามีใหสําเร็จแลว  ดิฉันมีความยินดีไดถวายแผน 
                อิฐทองคําอยางดี     เอาแผนอิฐนั้นชุบจนเปยก  
                ดวยน้ําหอมท่ีเกดิแตเครื่องหอมส่ีชนิด  จงึพนจาก  
                โทษท่ีมีกลิ่นตัวเหม็น     งดงามดีทั่วสรรพางค  
                                       และใหชางเอารัตนะ    ๗    ประการทํา 
                ตะเกียง    ๗    แสนดวง   ใสเปรียงเต็มแลว    ใหใส 
                ไสพันไส    ตามประทีปต้ังไว    ๗    แถว   เพ่ือบูชา 
                พระพุทธจา  ผูเปนที่พ่ึงของสัตวโลก  ดวยจิต 
                อนัเลื่อมใส  แมในครั้งน้ัน  ดิฉันมีสวนในบุญน้ัน 
                โดยพิเศษ 
                                       สามีของดิฉนัไปเกิดในแควนกาสี  มนีาม 
                ปรากฏวาสุมิตตะ       ดิฉันเปนภรรยานายสุมิตตะน้ัน  
                เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ   เปนที่รักของสามี  
                                       ครั้งน้ัน      สามีของดิฉันไดถวายผาโพก 
                ศีรษะเนื้อดีแกพระปจเจกมุนี  แมดิฉันกม็ีสวน 
                แหงทานน้ัน   อนุโมทนาทานอันอุดม  สามีไปเกิด   
                ในกําเนิดแหงชาวโลกิยะในแควนกาสี 
                                        ครั้งน้ัน     สามีของดิฉัน    พรอมกบับุตร 
                ของชาวโกลิยะ  ๕๐๐  คน   ไดบํารุงพระปจเจก- 
                พุทธเจา  ๕๐๐ องค     อาราธนาพระปจเจกพุทธเจา  
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                 เหลาน้ันใหอยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลว  ได 
                ถวายไตรจีวร     ครั้งน้ัน    ดิฉันเปนภรรยาแหง 
                โกลิยบุตรคนน้ัน  ดวยกุศลกรรมบถที่บาํเพ็ญมา 
                                                   โกลิยบุตรน้ันเคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลว 
                เกดิเปนพระราชาพระนามวานันทะ     มีอิสริยยศ 
                มา      แมดิฉันก็เกิดเปนมเหสีของทาวเธอ   เปน 
                ผูมั่งค่ังดวยกามสุขทั้งปวง 
                                                   พระเจานันทะน้ัน  เคลื่อนจากอัตภาพนั้น  
                แลวเกิดเปนพระเจาพรหมทัต  เปนใหญในปฐพี  
                ครัง้น้ัน    ดิฉันกับพระเจาพรหมทัต  ไดอาราธนา 
                พระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐. องค   ผูเปนพระโอรส 
                แตงพระนางปทุมวดี  ใหมาอยูในพระราชอุทยาน 
                แลวบํารุงอยูจนตลอดชีวิต   และบูชาพระปจเจก- 
                พุทธเจาเหลาน้ันผูนิพพานแลว 
                                                   เราท้ังสองใหสรางเจดียหลายองค    แลว 
                พากันบวช     เจริญอัปปมัญญาแลวไดไปสูพรหม 
                โลก  
                                                   จุติจากพรหมโลกแลว     สามขีองดิฉัน 
                เกดิเปนพราหมณชื่อปปผลายนะ   ที่ประเทศมหา- 
                ติตถะ  มารดาชื่อสุมนเทวี  บิดาเปนพราหมณ 
                โกสิโคตร 
                                                   ดิฉันเกิดเปนธิดาของพราหมณนามวา 
                กปละ  มารดาชื่อสุจิมดี  ในมัททชนบท  เมือง 
                สากลบุรีที่อุดม  
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                                         บิดาของดิฉนัหลอรูปดิฉนัดวยแทงทอง- 
                คําแลว    ถวายรูปหลอแกพระพุทธกัสสปผูเวนจาก  
                กามคุณ 
                                        พราหมณปปผลายนะนั้นเปนหนุม   ไป 
                ตรวจดูการงานในกาลบางครั้ง    เห็นสัตวทั้งหลาย 
                ทีถู่กกาเปนตนกันกินแลวสลดใจ 
                                         ครั้งน้ัน       ดิฉันเห็นเมล็ดงาท่ีมีในเรือน 
                เอาออกผ่ึงแดด   มีเหลาหนอนอาศัยกินแลว  ได 
                ความสลดใจ. 
                                         ครั้งน้ัน     ปปผลายนพราหมณผูมีปญญา 
                ออกบวชแลว   ดิฉันก็บวชตาม     อยูในสํานัก 
                ปริพาชก  ๕  ป 
                                           เมื่อพระนางโคตมี     ผูเปนพระมาตุจฉา 
                บํารุงพระพิชิตมารทรงผนวชแลว     ดิฉันเขาไป 
                หาทาน    ตอมา   พระพุทธเจาโปรดสั่งสอนแลว 
                ไมนานเทาไร  ก็ไดบรรลุอรหัตผล   ไดอทุานวา 
                นาชม  เรามีพระกัสสปเถระผูมีสิริเปนกัลยาณมิตร 
                พระกัสสปเถระเปนบุตรผูทายาทแหงพระพุทธเจา 
                มจีิต   ต้ังมั่นดี  รูปุพเพนิวาสญาณ   เห็นสวรรคและ 
                อบาย 
                                         ลุถึงแลวซ่ึงความส้ินชาติ   เปนมุนีอยูจบ 
                อภิญญา  เปนพราหมณมีไตรวิชชาดวยวิชชา  ๓  นี้  
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                              ดิฉันชือ่ภัททาปลานีก็เหมือนกนั   ได 
                  ไตรวิชชา   ละมัจจุราช  ทรงรางกายในภพท่ีสุดน้ี 
                  ชนะมารพรอมท้ังพลมารแลว 
                              เราท้ังสองเห็นโทษในโลกแลวพากัน 
                  ออกบวช  เปนผูหมดอาสวะ  ฝกตนแลว   มีความ 
                  เย็น  ดับสนิทแลว 
                              ฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                  ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา    ทานพระภัททกาปลานีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบภัททกกปลานีเถรีอปทาน 
 

                             ยโสธราเถรีอปทานท่ี  ๘  [๒๘]   

                         วาดวยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี 
                               [๑๖๘]    ดิฉันมีฤทธ์ิมาก   มีปญญามาก 
                  มภีิกษุณี  ๑,๑๐๐  องคเปนบริวาร  เขาไปเฝาพระ 
                  สมัพุทธเจา     ถวายอภิวาทแลวเห็นลายลักษณกง 
                 จกัรของพระศาสดา  แลวน่ังอยู  ณ  ทีค่วรสวนหน่ึง 
                   ไดกราบทูลวา 
                              หมอมฉันมีอายุ  ๗๖  ปลวงเขาปจฉิมวัย 
                  แลว  ถึงความเปนผูมีกายเง้ือมลงแลว    ขอกราบ  
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                         ทูลลาพระมหามุน ี หมอมฉันมีวัยแก  มีชีวิตนอย 
                        จักละพระองคไป  มีทีพ่ึ่งของตนไดทําแลว  ม ี
                        มรณะใกลเขามาในวัยหลัง  ขาพระมหาวีรเจา 
                        หมอมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี ้
                                        ชาติ  ชรา  พยาธิและมรณะ  มิไดมี  จัก 
                        ไปสูนิพพานท่ีไมมีปจจัยปรุงแตง  เปนบุรีอันไมม ี
                        ความแก  ความตายและความไมมภีัย 
                                        ต้ังแตขาพระองคเปนบริษัทาเขาเฝาพระ 
                        องคอยู  รูจักความผิด  ขอประทานโทษ  ณ  ที่เฉพาะ 
                        พระพักตรพระองค 
                                        ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันขอกราบ 
                        ทูลวา  เมือ่หมอมฉันทองเท่ียวไปในสงสาร  หาก 
                        มีความพลั้งพลาดในพระองค  ขอพระองคทรง 
                        โปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด. 
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา 
                                        ดูกอนผูปฏิบัติตามคําสอนของเรา 
                        ทานจงแสดงฤทธ์ิ  และตัดความสงสัยของบรษิทั 
                        ทั้งปวงในศาสนาเถิด. 
        พระยโสธราเถรีกราบทูลวา 
                                        ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันชือ่ยโส- 
                        ธราเปนปชาบดีของพระองค  เมื่อยังทรงครอง 
                        อาคารวิสยั  เกิดในศากยสกุลต้ังอยูในองคสมบัติ  
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                         ของหญิง  ประเสริฐกวาหญิง  ๑๖๙,๐๐๐ นาง 
                        ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันเมือ่อยูในพระราช 
                        วังของพระองค  เปนประธาน  เปนใหญกวาหญิง 
                        ทั้งปวง 
                                        สมบูรณดวยรูปสมบัติ  และอาจารสมบัติ 
                        ดํารงอยูในความเจริญทุกสมัย  นารีทั้งมวลยอม 
                        เคารพหมอมฉัน  เหมอืนพวกมนษุยเคารพเทวดา 
                        ฉะนั้น 
                                        หมอมฉันเปนประมุขแหงนางกัญญาหน่ึง 
                        พัน  ในพระนิเวศนของพระศากยบุตร  นางกญัญา 
                        เหลาน้ันรวมสุขรวมทุกขกัน  ปานประหน่ึงวาพวก 
                        เทวดาในนันทวันฉะนั้น 
                                        หมอมฉันเปนบัณฑิต  ลวงกามธาตุดวย 
                        รูปธาตุ  มไิดมีใคร  ๆ  มีรูปเหมือนรูปของหมอมฉัน 
                        เวนแตพระองคผูเปนนายกของโลก 
                                        หมอมฉันขออภิวาทพระสัมพุทธเจาแลว 
                        จักแสดงฤทธ์ิถวาย  พระยโสธราเถรีแสดงฤทธ์ิ 
                        ชนิดตาง  ๆ   มากมาย 
                                        แสดงเปนนกมีกายเทาภูเขาจักรวาล 
                        แสดงศีรษะเทาอุตตรกุรุทวีป  แสดงปกสองขาง 
                        เทาทวีปทั้งสอง  แสดงสรีระเทาชมพูทวีป 
                                        เปลงเสียงดังกังวานไพเราะ  มีขนหาง  
                        เปนพวง  มีกลีบสีตาง  ๆ  กัน  มีนัยนตาเทา  
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                         ดวงจันทรและดวงอาทิตย  มีหงอนเทาภูเขาเมรุ 
                                        มีหนาเทาภูเขาจักรวาล  ถอนเอาตนหวา 
                        พรอมท้ังรากทําเปนพัดเดินเขาไปเฝา  ถวายบังคม 
                        พระศาสดาผูเปนนายกของโลก 
                                        แสดงเปนเพศชาง  เพศมา  ภูเขา  และ 
                        ทะเล  ดวงจันทร  ดวงอาทิตย  เขาเมรุ  และ 
                        เพศทาวสักกเทวราช  กราบทูลวา  ขาแตพระ- 
                        มหาวีรเจาผูมีพระจักษ ุ หมอมฉันผูชื่อวา ยโสธรา 
                        ขอถวายบังคมพระยุคลบาท 
                                        พระเถรีเอาดอกไมปกปดพันโลกธาตุไว 
                        และนริมิตเปนเพศพรหมแสดงสุญญตธรรมอยู 
                        กราบทูลวา  ขาแตพระวีรเจาผูมีพระจักษุ  หมอม 
                        ฉันผูชื่อวายโสธรา  ขอถวายบังคมพระยุคลบาท 
                                        หมอมฉันเปนผูมีความชาํนาญในฤทธ์ิ  ม ี
                        ความชํานาญในทิพโสตธาตุ  มีความชํานาญใน 
                        เจโตปริยญาณ 
                                        ยอมรูปุพเพนิวาสญาณ  และทิพยจักษุ 
                        อันหมดจดวิเศษ  มีอาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแลว 
                        บัดน้ี  ภพใหมไมมีอีก 
                                        ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันมีญาณ  
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                              ในอรรถะ   ธรรมะ  นิรุตติ  และปฏิภาณเกิดขึ้น 
                             ในสํานักของพระองค 
                                               ความพรอมเพรียงแหงพระพุทธเจาท้ัง๑ 

                             หลาย  ผูเปนนาถะของโลก  พระองคทรงแสดง 
                             ดีแลว  ขาแตพระมหามุนี  อธิการเปนอันมาก 
                             ของหมอมฉัน  ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนแก 
                             พระองค 
                                         ขาแตพระมนุีมหาวีรเจา  ขอพระองคพึง 
                              ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของหมอมฉันเถิด  ขา 
                              แตพระมหาวีรเจา     หมอมฉันส่ังสมบุญไวเพ่ือ 
                              ประโยชนแกพระองค  
                                           ขาแตพระมหาวีรเจา    หมอมฉันงดเวน 
                               อนาจารในสถานท่ีไมควร   แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อ 
                               ประโยชนแกพระองคได 
                                           ขาแตพระมหามุน ี     พระองคประทาน 
                               หมอมฉันเพ่ือใหเปนภรรยาผูอื่นหลายพันโกฏิกัป 
                               ก็เพ่ือประโยชนแกพระองค  หมอมฉันมิไดเสียใจ 
                               ในเรือ่งน้ันเลย 
                                           ขาแตพระมหามุน ี     พระองคประทาน 
                               หมอมฉันเพ่ืออุปการะหลายพันโกฏิกัป  เพ่ือประ- 
                               โยชนแกพระองค     หมอมฉันมิไดเสียใจในเรื่อง 
                               นั้นเลย 
 
 ๑. ม.  วา  ปุพพาน  แปลวา  พระองคทรงแสดงความพรอมเพรียงแหงพระโลกนาถเจา  ผูมี 
ในกาลกอนดแีลว  
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                                                     ขาแตพระมหามนุี        พระองคประทาน 
                หมอมฉันเพ่ือประโยชน   เปนอาหารพันโกฏิ 
                กปั   หมอมฉนัมิไดเสียใจในเรื่องน้ันเลย   หมอม 
                ฉนับริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป 
                                                    ประชุมชนจักทําการใหพนจากภัย   ก็ยอม 
                สละชีวิตของหมอมฉันให    ขาแตพระมหามุน ี
                หมอมฉันยอมไมเคยหวงเครื่องประดับและผา 
                นานาชนิดซึ่งอยูที่ตัว  และภัณฑะคือตัวหญิง  เพ่ือ 
                ประโยชนแกพระองค  
                                                    ขาแตพระมหามนุีมหาวีรเจา     ทรัพย  
                ขาวเปลือก  ปจจัย   เครื่องบริจาค   บาน   นิคม 
                ไรนา  บุตร   ธดิา  ชาง   มา   โค  ทาสี   ภรรยา 
                มากมายนับไมถวน   พระองคทรงบริจาคแลวเพ่ือ 
                ประโยชนแกพระองค 
                                                    (พระองคตรัสบอกหมอมฉันวา)  เรายอม  
                ใหทานกะพวกยาจก   เมื่อเราใหทานอันอุดม   เรา 
                ยอมไมเห็นหมอมฉันเสียใจ 
                                    ขาแตพระมหาวีระ     หมอมฉันยอมรับ 
                ทกุขมากมายหลายอยางจนนับไมถวน    ในสงสาร 
                เปนอเนก  เพ่ือประโยชนแกพระองค  
                                                    ขาแตพระมหามนุี     หมอมฉันไดรับสุข 
                ยอมอนุโมทนา      และในคราวท่ีไดรับทุกขก็ไม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๙ ภาค ๑ - หนาท่ี 646 

                 เสียใจ  เปนผูยนิดีแลวในที่ทุกแหงเพ่ือประโยชน  
                แกพระองค 
                                      ขาแตพระมหามุนี    พระสัมพุทธเจาทรง 
                แสดงธรรมโดยบรรดาอันสมควร      เสวยสุขและ 
                ทกุขแลว  ไดบรรลุซึ่งพระโพธิญาณ 
                                      หมอมฉันไดรวมมาเปนมาก  กับพระ 
                สมัพุทธเจาพระนามวาโคดม  ผูเปนนายกของโลก 
                เปนเทพผูประเสริฐ    พระองคก็ไดรวมมาเปนอัน 
                มาก    กบัพระสัมพุทธเจาพระองคอื่น  ๆ  ผูเปน 
                นาถะของโลก  
                                       ขาแตพระมหามุนี   อธกิารของหมอมฉัน 
                มมีากเพ่ือประโยชนแกพระองค     หมอนฉันเมื่อ 
                แสวงหาพุทธธรรมอยูก็ไดเปนบริจาริกาผูรับใช 
                ของพระองค  
                                        ในส่ีอสงไขยแสนกัป      พระมหาวีรเจา 
                พระนามวาทีปงกร    ผูเปนนายกของโลก  เสด็จ 
                อบุัติขึ้นแลว  ประชาชนในปจจันตประเทศ  มใีจ 
                ยนิดีนิมนตพระตถาคตเจาแลว    ชวยกันแผวถาง 
                หนทางสําหรับเปนที่เสด็จพระพุทธดําเนิน 
                                         ณ  กาลครั้งนั้น  พระองคเปนพราหมณ  
                นามวาสุเมธ    ตกแตงหนทางยาว    เพ่ือพระสุคต 
                เจาผูทรงเห็นธรรมทั้งปวง  
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                                     หมอมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ  เปน 
                หญิงสาวมีนามวาสุมิตตา    เขาไปสูสมาคม   ถือ 
                ดอกบัวไป  ๘   กํา   เพ่ือบูชาพระศาสดา   แตได 
                ถวายพระองคผูเปนฤาษีอุดม    ในทามกลางประ- 
                ชมุชน 
                                     ครั้งน้ัน     หมอมฉันไดเห็นพระองคประ- 
                กอบสุภกิจอยูนาน  มีความกรุณา  เมื่อฤาษีนั้น 
                เดินเลยไปแลว   ยังดึงใจหมอมฉันใหนิยม  จึงได 
                สําคัญวา  ชีวิตของเรามีผล 
                                      ครั้งน้ัน   หมอนฉันเห็นความพยายามของ 
                พระองคนั้นมผีล    จึงไดถวายดอกบัวแกพระองค  
                ผูเปนฤาษี  ดวยบุญท่ีทํามากอน  แมจิตของ 
                หมอมฉันเล่ือมใสในพระสมัพุทธเจา 
                                      หมอมฉันยังมีจิตเล่ือมใสในพระองคผู 
                เปนฤาษีมีมนัสสูง  มิไดเห็นสิ่งอื่นที่ควรถวาย 
                จึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษีพรอมดวย 
                กลาววา 
                                         ขาแตพระฤาษี   ดอกบัว  ๕  กํา  จงมแีก 
                ทาน     ดอกบัว  ๓   กําจงมแีกดิฉัน    ขาแตทาน 
                พระฤาษี  ดอกบัวเหลาน้ัน  จงมีเสมอกับดวยทาน 
                นัน้    เพ่ือประโยชนแกโพธิญาณของทาน. 
                                            จบภาณวารท่ี   ๔      
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                                       สุเมธฤาษีรับดอกบัว   แลวบูชาพระพุทธ- 
                ทปีงกร  ผูแสวงหาคุณธรรมใหญ  มบีรวิารยศมาก 
                เสด็จดําเนินมาในทามกลางประชุมชน   เพ่ือประ- 
                โยชนแกโพธิญาณ  
                                      พระมหามุน ี มหาวีรเจาทีปงกรทอดพระ- 
                เนตรเห็นสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูงแลว  ทรงพยากรณ 
                ในทามกลางประชุมชน   ขาแตพระมหามุนี  ในกัป 
                อนัประมาณมไิดแตกัปนี้  พระมหามุนทีีปงกรทรง 
                พยากรณกรรมของหมอมฉันอันเปนธรรมตรงวา 
                                        ดูกอนฤาษีผูใหญ  อุบาสิกาผูนี้  จักเปน 
                ผูมีจิตเสมอกนั     มีกุศลกรรมเสมอกัน    ทํากุศล  
                รวมกัน  เปนที่รักเพราะบุญกรรม  เพ่ือประโยชน  
                แกทาน นาดูนาชม  นารักยิ่ง  นาชอบใจ  มีวาจา 
                ออนหวาน  จักเปนธรรมทายาทผูมีฤทธิ์ของทาน 
                                        อุบาสิกาน้ีจักรักษากุศลธรรมทั้งหลาย 
                เหมือนพวกเจาของทรัพย  รักษาทรัพยที่เก็บไวเอง 
                ในคลัง  ฉะนั้น   ประชาชนจะอนุเคราะหอุบาสิกา 
                ผูที่เปนที่รักของทานน้ัน     อบุาสิกาน้ีจักมีบารมี  
                เต็ม  จักละกิเลสไดดังราชสีหละกรง  แลวจักบรรล ุ
                โพธิญาณ.   
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                                         ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้  พระ 
                        พุทธเจาทรงพยากรณหมอมฉันดวยพระวาจาใด 
                        หมอมฉันเมื่ออนุโมทนาพระวาจาน้ัน  เปนผูทํา 
                        กรณียกิจอยางน้ี 
                                        หมอมฉันยังจิตใหเลื่อมใสในกุศลกรรม 
                        ที่ไดทําไวแลวน้ัน  ไดเสวยผลในกําเนิดเทวดา 
                        และมนุษยมากมาย  ไดเสวยสุขและทุกขในเทวดา 
                        และมนุษยทั้งหลาย 
                                        ในภพน้ีซึ่งเปนภพหลัง  หมอมฉันเกดิใน 
                        ศากยสกุล  มีรูปสมบัติ  มีโภคสมบติั  มียศ  มีศีล 
                        สมบูรณดวยองคสมบติัทั้งปวง  ไดรับสักการะ 
                        อยางย่ิงในสกุลท้ังหลาย  มีลาภ  สรรเสริญและ 
                        สักการะ  พรั่งพรอมไปดวยโลกธรรม  มีจิตไม 
                        ประกอบดวยทุกข  ไมมีภัยแตที่ไหน  ๆ 
                                        สมจริงตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาค- 
                        เจาตรัสวา  ในกาลน้ันยโสธรานารีผูมีเพียง  แสดง 
                        อุปการะท้ังภายในพระราชฐานและแกพวกเจาใน 
                        พระนคร  มีอุปการะท้ังในยามสุขและยามทุกข 
                        เปนผูบอกประโยชนใหและทําความอนุเคราะห 
                                        หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแลวแก 
                        พระพุทธเจาหารอยโกฏิ  และพระพุทธเจาเการอย 
                        โกฏ ิ ขาแตพระมหาราช  ขอพระองคทรงสดับ 
                        อธิการเปนอันมากของหมอมฉัน  
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                                         หมอมฉันยงัมหาทานใหเปนรูป  แกพระ 
                พุทธเจารอยสิบเอ็ดโกฏิ  ซึง่เปนนายกผูเลิศของ 
                โลก  
                                        ขาแตพระมหาราช...หมอมฉันยังมหา- 
                ทานใหเปนรูปแกพระพุทธเจารอยยี่สิบโกฏิ  และ 
                แกพระพุทธเจารอยสี่สิบโกฏิ... 
                                      หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ- 
                พุทธเจารอยหกสิบโกฏิและแกพระพุทธเจารอยหา 
                สบิโกฏิ... 
                                      หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป  แกพระ 
                พุทธเจารอยหกสิบโกฏิ   และแกพระพุทธเจารอย 
                เจ็ดสิบโกฏิ ... 
                                     หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ 
                พุทธเจารอยแปดสิบโกฏิ  และแกพระพุทธเจา 
                 รอยเกาสิบโกฏิ... 
                                      หมอมฉันยังมหาทานใหเปนรูปแกพระ 
                พุทธเจาแสนโกฏิ     ซึ่งเปนนายกผูประเสริฐของ 
                โลก... 
                                      หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ 
                พุทธเจาเกาพันโกฏิ     และแกพระพุทธเจาอื่นอีก  
                ซึง่เปนนายกของโลก...   
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                                      หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ- 
                   พุทธเจาแสนโกฎิ  และแกพระพุทธเจาแปดสิบหา 
                โกฏิ      แกพระพุทธเจารอยแปดสิบหาโกฏิ    แก 
                   พระพุทธเจาย่ีสิบเจ็ดโกฏิ... 
                                     หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ- 
                   ปจเจกพุทะเจาผูปราศจากราคะ   มีแปดโกฏิเปน 
                   ที่สุด... 
                                       ขาแตพระมหาราช....หมอมฉันยังมหา- 
                    ทานใหเปนไปแกพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน 
                    เปนพระพุทธสาวกมาก   นับไมถวน 
                                       ขาแตพระมหาราช      ขอพระองคจงทรง 
                    ฟงอธิการเปนอันมากของหมอมฉัน   หมอมฉันยงั 
                    มหาทานใหเปนไปแลวแตพระพุทธเจาผูทรงประ- 
                    พฤติธรรมทั้งหลาย   และพระอริยสงฆผูประพฤติ 
                    ในสัทธรรม    ในกาลท้ังปวง    ดวยประการอยาง 
                    นี้ 
                                       บุคคลผูประพฤติธรรม    ยอมอยูเปนสุข 
                    ทั้งในโลกนี้และโลกหนา    ควรประพฤติธรรมให 
                    เปนสุจริต    ไมควรประพฤติธรรมใหเปนทุจริต  
                    เพราะบุคคลผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขท้ังใน 
                    โลกนี้และโลกหนา.   
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                               หมอมฉันเปนหนายในสงสาร  จึงออกบวช 
                  พรอมดวยบริวารชนพันหน่ึง  ครั้นบวชแลวก็หมด 
                  กงัวล 
                               ละอาคารสถานแลวออกบวช  ยังไมทันถึง 
                  ครึ่งเดือนก็ไดบรรลุจตุรารยิสัจ  คนเปนอันมากนํา 
                  จวีร   บิณฑบาต   เสนาสนะและเภสัชปจจัยเขามา 
                   ถวาย  เหมือนลูกคลื่นในทะเล  
                              ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว .. . คําสอน 
                   พระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว 
                              หมอมฉันไดรับทุกขวิบัติมากอยาง   และ 
                   สุขสมบัติมากอยางเชนนี้  ถึงพรอมแลวซ่ึงความ 
                   เปนผูบริสุทธิ์  สมบูรณดวยคุณท้ังปวง 
                               บุคคลผูถวายตนของตนแกพระพุทธเจา 
                   ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     เพ่ือประโยชนแกบุญ 
                   ก็ยอมพรั่งพรอมไปดวยสหาย  ลุถึงนิพพานบทอัน 
                   เปนอสังขตะ 
                               กรรมทั้งปวงสวนอดีต  ปจจุบนั  และ 
                   อนาคต    ของหมอมฉันหมดส้ินไปแลว    ขาแต 
                   พระองคผูมีพระจักษุ     หมอมฉันขอถวายบังคม 
                   พระยุคลบาท.   
           ทราบวา     ทานพระยโสธราภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานั้นเฉพาะพระ- 
พักตรพระผูมีพระภาคเจา   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                   จบยโสธราเถรีอปทาน  
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                                     ทสสหัสสเถรีอปทานที่  ๙  (๒๙) 
                              วาดวยบุพจริยาของพระเถรี  ๑๐,๐๐๐  รูป 
                                         [๑๖๙]  ในสี่อสงไขยแสนกัป  พระ- 
                        พิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวาทีปงกร 
                        เสด็จอุบัติขึ้นแลว  พระพุทธทีปงกรมหาวีรเจาผู 
                        เปนนายกชั้นพิเศษ  ทรงพยากรณวา  สุเมธบัณฑิต 
                        กบันางสุมติตามีสุขและทุกขรวมกนั 
                                        เมื่อเสด็จเท่ียวทรงดูโลกกับท้ังเทวโลก 
                        เสด็จเขามาสูสมาคมแหงหมอมฉันทั้งหลาย  ใน 
                        การทรงพยากรณสุเมธบัณฑิตและนางสุมิตตานั้น 
                                        สุเมธบัณฑิตยอมเปนใหญกวาชนท้ังปวง 
                        ในสมาคมอนาคตแหงหมอมฉันทั้งหลาย  ภรรยา 
                        ทั้งหมด  กลาววาจาเปนที่รักเปนที่พอใจแหงทาน 
                                        ขาแตพระมหามุนี  ทาน  ศีลท้ังปวงและ 
                        ภาวนาท่ีบาํเพ็ญดีแลว  ทานท้ังปวงนี้  คือ  ของ 
                        หอม  ดอกไม  เครื่องลูบไล  ประทีป  และทาน 
                        วัตถุอันสําเร็จดวยรัตนะ  หมอมฉันท้ังหลายบรจิาค 
                        แลวตลอดกาลนาน. 
                                        ขาแตพระมหามุนีฐานะอยางใดอยางหน่ึง 
                        หมอมฉันท้ังหลายปรารภไวแลว  ทานท้ังปวง 
                        พวกหมอมฉันบริจาคแลว  
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                                                    ขาแตพระมหามนุี     กุศลกรรมอยางอื่น 
                และวัตถุเครื่องบริโภคเปนของมนุษย   หมอมฉัน 
                ทั้งหลายทําไวแลว  หมอมฉนัทั้งหลายบริจาคทาน 
                ทั้งปวงในพระมหามุนีตลอดกาลนาน 
                                                   บุญเปนมากหมอมทั้งหลายทําแลว 
                ในสงสารมีชาติเปนอเนก    หมอมฉันทั้งหลายได 
                เสวยความเปนอิสระ   ทองเที่ยวไปในภพนอยภพ 
                ใหญ. 
                                                   ในภพนี้จึงเปนภพหลัง   หมอมฉันเกิด 
                แลวในนิเวศนแหงพระศากยบุตร  พวกสตรีเกิด 
                แลวในสกุลตาง  ๆ  งดงามดังนางฟา  มีวรรณะ 
                เปนที่ชอบใจ   หมอมฉันทั้งหลายมีลาภเปนอยาง 
                เลศิ     ถึงยศแลวไดรับบูชาสักการะแตชนท้ังปวง 
                หมอมฉันทั้งหลายไดขาวนํ้าและอาหาร ประชุมชน 
                นบัถือเสมอไป 
                                                   ละอาคารสถานแลวออกบวชยังไมทันถึง 
                ครึง่เดือนก็ไดถึงแลวซ่ึงความดับทุกขทั้งหมดดวย 
                กนั  หมอมฉันท้ังหลายไดขาว  น้ํา  ผา  เสนาสนะ 
                และสรรพปจจัยท่ีพวกทายกทายิกานําเขามา 
                สกัการะบูชาเสมอไป  
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                                       หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว 
                   .... คําสอนของพระพุทธเจา    หมอมฉนัทั้งหลาย 
                   ทําเสร็จแลว.   
          ทราบวา   ภิกษุณีหน่ึงหมื่นมีพระยโสธราเถรเีปนประธาน   ไดกลาว 
คาถาเหลาน้ี   เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                            จบทสสหัสสเถรีอปทาน 
 
                                     อฏัฐารสหัสสเถรีอปทานท่ี  ๑๐  (๓๐) 
                                 วาดวยบุพจริยาของพระเถรี  ๑๘,๐๐๐ รูป 
                                          [๑๗๐]    ภกิษุณีที่มีสมภพในศากิยสกุล 
                        ๑๘,๐๐๐  มีพระยโสธราเถรีเปนประธาน   เขาเฝา 
                        พระสมัพุทธเจา   ภิกษุณีทั้ง  ๑๘,๐๐๐   ลวนแตผูมี  
                        ฤทธิ์    ถวายบังคมพระยุคลบาทแหงพระมุนี   ได  
                        กราบทูลตามกําลังวา 
                                          ขาแตพระมหามุนีผูนายก  หมอมฉนั 
                        ทั้งหลายมชีาติ  ชรา  พยาธิและมรณะสิ้นแลว 
                        ยอมถึงอมตบทอันสงบ  ไมมีอาสวะ  ขาแตพระ 
                        มหามุนีผูเปนนายกชั้นพิเศษ  ประชาชนยอมรู 
                        ความผิด   คือ  ความพลั้งพลาดท่ีมีในกอนของ 
                        หมอมฉันท้ังปวง  ขอพระองคโปรดประทานอภัย 
                        โทษแกหมอมฉันทั้งหลายเถิด.   
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        พระบรมศาสดาตรัสวา 
                                   ทานท้ังหลายเปนผูปฏิบัติตามคําส่ังสอน 
             ของเรา      จงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของ 
             บรษิทัท้ังมวลเถิด. 
                           ขาแตพระมหาวีรเจา     พระยโสธราเถรี  
             ผูเปนปชาบดีแหงพระองค     เมื่อยังดํารงอยูใน 
             อาคารวิสัย   เปนที่พอพระทัย  นารัก   นาชมทุกอยาง 
             เปนหัวหนาแหงสตรี  ๑๖๙,๐๐๐  ขาแตพระองคผูมี 
             ความเพียร    หมอมฉันทั้งหลายน้ันเปนใหญกวา 
             ทั้งส้ิน   สมบรูณดวยรูปสมบติัและอาจาร- 
             สมบัติ    ดํารงอยูในความเจริญ      มีวาจาเปนที่รัก  
             สตรีทั้งปวงยอมเคารพเหมือนพวกมนุษยเคารพ 
             เทวดาฉะน้ัน 
                                สตรทีี่มีสมภพในศากิยวงศ  ๑๘,๐๐๐  ม ี
            พระยโสธราเถรีเปนประมุขเปนใหญ. 
                                 ขาแตพระมหามนุี  พระยโสธราเถรีมีรูป 
             ลวงรูปในกามธาตุ ดํารงอยูในรูปธาตุ  สตรีหน่ึง 
             พันมิไดมีคนไหนมีรูปเหมือนพระเถรีนั้น 
                                  ทานพระยโสธราเถรีจงถวายอภิวาทพระ- 
              สมัพุทธเจาแสดงฤทธิ์ถวายเถิด  ภิกษุณมีพีระยโส 
              ธราเถรีเปนตนนั้นแสดงฤทธ์ิชนิดตาง ๆ  เปนอัน 
              มาก   
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                                        แสดงเปนนกมีกายเทาภูเขาจักรวาล  
                แสดงศีรษะเทาอุตตรกุรุทวีป    แสดงปกสองขาง 
                เทาทวีปทั้งสอง  แสดงสรีระเทากับชมพูทวีป 
                                       เปลงเสียงดังกังวานไพเราะ     มขีนหาง 
                เปนพวง  มีกลบีสีตาง ๆ  มนีัยนตาเทาดวงจันทร  
                ดวงอาทิตย    มหีงอนเทาภูเขาเมรุ 
                                      มหีนาเทาภูเขาจักรวาล    ถอนเอาตนหวา 
                พรอมท้ังราก      ทําเปนพัดเดินเขามาถวายบังคม 
                พระโลกมายา    แสดงเปนเพศชางเพศมา   ภูเขา 
                ทะเล   ดวงจันทร     ดวงอาทิตยเขาเมรุและเพศ 
                ทาวสักกเทวราช. 
                                        ขาแตพระวีรเจาผูมีพระจักษุ   เปนนายก  
                ของนรชน  พระยโสธาเถรีและหมอมฉนัทั้งหลาย 
                ขอถวายบังคมพระยุคลบาท  เปนผูสําเร็จแลวดวย 
                กศุลกรรมที่อบรมมานานเพ่ือพระองค  
                                        ขาแตพระมหามุนีหมอมฉันทั้งหลายเปน 
                ผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ  มคีวามชํานาญในทิพโสต 
                ธาตุ  มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ  รูปุพเพ- 
                นวิาสญาณและทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษ  มีอาสวะ 
                ทั้งปวงหมดส้ินแลว  บัดน้ีภพใหมไมมีอกี 
                                         ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันทั้งหลาย 
                มญีาณในอรรถะ  ธรรมะ  นิรุตติและปฏิภาณเกิดขึ้น  
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                  แลวในสํานักของพระองค      หมอมฉันท้ังหลาย 
                 แสดงความพรอมเพรียงแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย 
                ผูเปนนายกของโลก. 
                                          ขาแตพระมหามุน ี     อธิการเปนอันมาก 
                 ของหมอมฉันท้ังหลาย     ยอมเปนประโยชนแก 
                พระองค  
                                         ขอพระองคทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกา 
                 ของหมอมฉันท้ังหลายเถิด   ขาแตพระมหาวีรเจา 
                 หมอมฉันทั้งหลายส่ังสมบุญ   ก็เพ่ือประโยชนแก 
                 พระองค  
                                          หมอมฉันทัง้หลายงดเวนอนาจารในสถาน 
                ที่ไมควร     แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชนแก 
                 พระองค 
                                          ขาแตพระมหามุน ี      พระองคประทาน 
                หมอมฉันทั้งหลาย  เพ่ือตองการใหเปนภรรยาของ 
                ผูอื่นหลายพันโกฏิกัป    เพ่ือประโยชนแกพระองค 
                หมอมฉันทั้งหลายมิไดเสียใจ. 
                                          ขาแตพระมหามุน ี    พระองคประทาน 
                หมอมฉันทั้งหลายเพ่ืออุปการะผูอื่นหลายพันโกฏิ 
                กปั  เพ่ือประโยชนแกพระองค  หมอมฉันทั้งหลาย 
                มิไดเสียใจในเรื่องน้ีเลย  
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                                       ขาแตพระมหามุนี    พระองคประทาน 
                หมอมฉันทั้งหลาย  เพ่ือประโยชนเปนอาหารหลาย 
                พันโกฏิกัป  เพ่ือประโยชนแกพระองค   หมอมฉัน 
                ทั้งหลาย     มิไดเสียใจในเรื่องน้ีเลย 
                                       หมอมฉันทั้งหลายยอมสละชีวิตทําความ 
                พนภัยแกพระองคหลายพันโกฏิกัป. 
                                       ขาแตพระมหามุนี    หมอมฉันทั้งหลาย 
                 ไมเคยหวงเครื่องประดับ     และผามาชนิดซ่ึงอยู 
                 ที่ตัว     และภณัฑะคือตัวหญิงเพ่ือประโยชนแก 
                 พระองค  
                                       ขาแตพระมหามุนีมหาวีรเจา     ทรัพย  
                 ขาวเปลือก   ปจจัยเครื่องบริจาค  บาน  นิคม 
                 ที่นา  บุตร  ธิดา  ชาง  มา  โค  ทาสี  ภรรยา 
                 มานับไมถวน    พระองคทรงบริจาคแลว    เพ่ือ 
                 ประโยชนแกพระองค  
                                      พระองคตรัสบอกหมอมฉันทั้งหลายวา 
                 เราท้ังหลายจักใหทานกะพวกยาจก  เมือ่เราใหทาน 
                 อนัอุดม  เราท้ังหลายก็ไมเห็นความเสียใจกัน. 
                            ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันท้ังหลาย 
                 ยอมรับทุกขมากมายหลายอยางนับไมถวน   ใน 
                 สงสารเปนอเนก   เพ่ือประโยชนแตพระองค  
                           หมอมฉนัทั้งหลายไดรับความสุข    ยอม 
                อนุโมทนา     และในคราวไดรับทุกขกไ็มเสียใจ  
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                 เปนผูยินดีแลวในที่ทุกแหง     เพ่ือประโยชนแก 
                พระองค  
                                      ขาแตพระมหามุนี   พระสมัพุทธเจาทรง 
                แสดงธรรมโดยบรรดาอันสมควรเสวยสุขทุกขแลว 
                ไดบรรลุซึ่งโพธิญาณ 
                                       หมอมฉันทั้งหลายไดรวมกับพระสัมพุทธ  
                 เจาพระนามวาโคดม  ผูเปนนายกของโลก    เปน 
                 เทพผูประเสริฐ    มาเปนอันมาก     พระองคก็ได 
                 รวมกับพระสมัพุทธเจาพระองคอื่น ๆ  ผูเปนนาถะ 
                 ของโลกมาเปนอันมาก 
                                     ขาแตพระมหาวีรเจา    อธกิารของหมอม  
                 ฉนัทั้งหลายมมีากเพ่ือประโยชนแกพระองค   เมื่อ 
                 พระองคทรงแสวงหาพุทธรรมอยู  หมอนฉันทั้ง- 
                หลายก็ยอมเปนบริจาริการบัใชพระองค 
                                     ในสี่อสงไขยแสนกัป    พระพุทธเจาพระ 
                นามวาทีปงกร  เปนพระมหาวีระ   เปนนายกของ 
                 โลก   เสด็จอุบัติขึ้นแลว 
                                      ประชาชนในปจจันตประเทศมีใจยินดี 
                นมินตพระตถาคตเจาแลว  ชวยกันแผวถางหนทาง 
                เปนที่เสด็จพระพุทธดําเนิน 
                                      กาลครั้งน้ัน     พระองคเปนพราหมณ  
                นามวาสุเมธ  ตกแตงหนทางยาว  เพ่ือพระสุคตเจา 
                ผูทรงเห็นธรรมท้ังปวง  
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                                         คราวน้ัน  หมอมฉันทุกคนมีสมภพใหญ 
                        สกุลพราหมณ  ถือดอกบัวเปนอันมากนําไปสู 
                        สมาคม 
                                        สมัยน้ัน  พระพุทธเจาทีปงกรผูมีบริวาร 
                        ยศมาก  เปนพระมหาวีระ  ทรงพยากรณสุเมธฤาษี 
                        ผูมมีนัสสงู  เมื่อพระพุทธทีปงกรกําลังทรงประกาศ 
                        กรรมาของสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง  แผนดินหว่ันไหว 
                        สะเทื้อนสะทานไปในโลกพรอมทั้งเทวโลก 
                                        พวกเทพกัญญา  มนุษย  และหมอมฉนั 
                        ทั้งหลายกบัเทวดา  พากันบูชาพระองคผูเปน 
                        สุเมธาฤาษีดวยส่ิงของสิ่งของท่ีควรบูชาตาง ๆ  แลวก็ 
                        ปรารถนา 
                                        พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร  ทรง 
                        พยากรณแกเขาเหลาน้ันวา  ในวันนี ้ ชนเหลาใด 
                        มีความปรารถนา  ชนเหลาน้ันจักมใีนท่ีเฉพาะหนา 
                        ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ 
                                        พระพุทธองคเจาทรงพยากรณหมอมฉัน 
                        ทั้งหลาย  ดวยพระวาจาใด  หมอมฉนัทั้งหลาย 
                        เมื่ออนุโมทนาวาจานั้น  เปนผูทํากรณียกิจ 
                        อยางน้ี. 
                                        หมอมฉันทั้งหลายยังจิตใจใหเลื่อมใสใน 
                        กุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวน้ัน  จึงไดเสวยสมบัติใน 
                        กําเนิดเทวดาและมนุษยนับไมถวน  ครั้นไดเสวย  
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                         สุขและทุกขในเทวดาและมนุษย  ในภพนี้ 
                        ซึ่งเปนภพหลัง  จึงมาเกิดในศากิยสกุล 
                                        มีรูปสมบัติ  โภคสมบัติ ยศและศีล 
                        สมบูรณดวยองคสมบติัทั้งปวง  ไดรับสักการะ 
                        อยางย่ิงในสกุลท้ังหลาย 
                                        มีลาภ  สรรเสริญ  และสกัการะ  พรั่ง 
                        พรอมไปดวยโลกธรรม  มีจิตไมประกอบดวยทุกข 
                        ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ  สมจริงตามดํารัสท่ีพระ- 
                        ผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                                        ในกาลน้ัน  ยโสธรานารี  แสดงอุปการะ 
                        ทั้งในภายในราชฐานและแกพวกเจาในพระนคร 
                                        มีอุปการะท้ังในยามสุขและในยามทุกข 
                        เปนผูบอกประโยชนให  และทําความอนุเคราะห 
                        แกเหลานารี  ควรประพฤติธรรมใหเปนสุจริต 
                        ไมควรประพฤติธรรมใหเปนทุจริต  เพราะวา 
                        บุคคลผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกนี้ 
                        และโลกหนา.         
                                        หมอมฉันทั้งหลายละอาคารสถานออกบวช 
                        ยังไมทันถึงครึ่งเดือนก็บรรลุจตุรารยิสัจ  คนเปน 
                        อันมากนําจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัช 
                        ปจจัยมาถวาย  เหมือนลูกคลื่นในทะเล  
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                               หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว 
                  . . . คําสอนของพระพุทธเจา  หมอมฉันท้ังหลาย 
                  ไดทําเสร็จแลว    หมอมฉนัทั้งหลายไดทุกขวิบัติ 
                  มากอยาง    และสุขสมบัติก็มากอยางเชนนี้    ถึง 
                  พรอมแลวซ่ึงความเปนผูบริสุทธิ์      สมบูรณดวย 
                  คุณท้ังปวง 
                              บุคคลผูถวายตนของตนแกพระพุทธเจา  
                  ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     เพ่ือประโยชนแกบุญ  
                  กย็อมพรั่งพรอมไปดวยสหาย    ลุถึงนิพพานบทอัน 
                  เปนอสังขตะ 
                              ธรรมทั้งปวงสวนอดีตปจจุบันและอนาคต  
                   ของหมอมฉนัทั้งหลายหมดส้ินไปแลว  ขาแตพระ- 
                   องคผูมีพระจักษุ  หมอมฉันทั้งหลายขอถวายบังคม 
                   พระยุคลบาท 
        พระพทุธเจาตรัสวา 
                                เมื่อเธอท้ังหลายบอกลาเพ่ือจะนิพพาน 
                    เราจะกลาวอะไรใหยิ่งกะเธอท้ังหลายเลา    บุคคล  
                    ผูมีโทษอันปจจัยปรุงแตงสงบแลว  ก็ลถึุงอมตบท 
                    แลว.   
           ทราบวา  ภิกษุณีหน่ึงหมื่นแปดพันมีพระยโสธราเถรีเปนหัวหนา  ได 
กลาวคาถาเหลาน้ันในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา    ดวยประการฉะน้ี 
แล. 
                            จบอัฏฐารสสหัสสเถรีอปทาน  
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                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  กุณฑลเกสีเถรีอปทาน  ๒.  กสิาโคตมีเถรีอปทาน  ๓.  ธรรม- 
ทินนาเถรีอปทาน  ๔.  สกลุาเถรีอปทาน  ๕.  นันทาเถรีอปทาน  ๖.  โสณา- 
เถรีอปทาน  ๗.  ภัททกาปลานีเถรีอปทาน  ๘.  ยโสธราเถรีอปทาน  ๙.  ทส- 
สหัสสเถรีอปทาน  ๑๐.  อัฏฐารสสหสัสเถรีอปทาน 
        บณัฑิตคํานวณคาถาได  ๔๗๘  คาถา. 
                        จบกุณฑลเกสวรรคท่ี  ๓  
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                                        ขัตติยกัญญาวรรคที่  ๔ 
                        อัฏฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีอปทานที่  ๑  (๓๑) 
                    วาดวยบุพจริยาของพระขัตติยกัญญาเถรี  ๑๘,๐๐๐ รูป 
                                         [๑๗๑]     ขาแตพระมหามุนี  หมอมฉนั 
                        ทั้งหลายมภีพท้ังปวงส้ินไปแลว  ปลดเปลื้องท่ีตอ 
                        แหงภพแลว  มิไดมีอาสวะท้ังปวงเลย 
                                        ขอกราบทูลวา  ขาแตพระมหามุน ี
                        หมอมฉันท้ังหลาย  มกีุศลกรรมเกาทุกอยาง 
                        บําเพ็ญไวดีแลว  วัตถุเครื่องบริโภคก็ใหแลวเพ่ือ 
                        ประโยชนแกพระองค 
                                        ขาแตพระมหามุนี  หมอมฉันทั้งหลาย 
                        บําเพ็ญกุศลกรรม  ถวายเครื่องบริโภคแกพระ- 
                        พุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  และพระสาวกทั้ง 
                        หลายเพ่ือประโยชนแกพระองค 
                                        ขาแตพระมหามุนี  หมอมฉันทั้งหลายม ี
                        กรรมอยางสูงและอยางตํ่าบําเพ็ญดีแลว  แกภิกษุ 
                        ทั้งหลาย  มีกรรมเกาท้ังสวนสูงท้ังสวนตํ่าทําไว 
                        แลว 
                                        หมอมฉันทั้งหลาย  อันกรรมเดิมท่ีเปน 
                        กุศลนั้นนัน่แหละเตือนแลว  เปนผูพรั่งพรอมไป  
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                  ดวยกุศลกรรม  ลวงวิบัติของมนุษยแลว  มาเกิด 
                 ในสกุลกษัตรยิ 
                             เพราะหมอมฉันทั้งหลายรวมกอสราง 
                กรรมโดยชาติรวมกัน      จึงไดมาเกิดมีสมภพใน 
                ตระกูลกษัตริยรวมกัน  ในภพหลัง 
                               ขาแตพระมหาวีรเจา   หมอมฉนัทั้งหลาย 
                 เปนผูมีรูปสมบัติ  มีโภคสมบัติ  มีลาภสักการะ 
                 อนัมหาชนบูชาแลว  ณ  ภายในบุร ี เหมอืนนันทวัน 
                 ของทวยเทพ  หมอมฉันทั้งหลายเบื่อหนายรวมกัน 
                 ออกบวชเปนภิกษุณี      มอีุปทานอยูสองสามวัน 
                 บรรลุถึงความดับทุกขทั้งหมดดวยกัน 
                           หมอมฉนัทั้งหลาย    อันชนเปนอันมาก  
                  นําจีวร  บิณฑบาต    เสนาสนะ  เภสัชปจจัยเขามา 
                  สกัการะบูชาแลว 
                            หมอมฉันทั้งหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว 
                  คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉันทั้งหลายได 
                  ทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา  ภิกษุณีผูเคยเปนขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ มีพระยสวดีเถรีเปน 
หัวหนาไดกลาวคาถาเหลานั้นเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                   จบอัฏฐารสสหัสสขัตติยกัญญาเถรีอปทาน  
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                        จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีอปทานที่  ๒  (๓๒) 
                    วาดวยบุพจริยาของพระพราหมณกัญญาเถรี  ๑๘,๐๐๐  รูป 
                                         [๑๗๒]   ขาแตพระมุนี  หมอมฉันทั้ง- 
                        หลายมีสมภพในสกุลพราหมณจํานวน  ๘๔,๐๐๐  
                        มีมือและเทาละเอียดออน  เกิดในบรุีของ 
                        พระองค 
                                        ขาแตพระมหามุนี  หญิงท่ีเกิดในสกุล 
                        พอคา  และสกุลศูทร  เปนเทวดา  นาค  กินนร 
                        และที่อยูในทวีปทั้งส่ีมีมาก  เกิดในบุรีของ 
                        พระองค 
                                        หญิงบางพวกบวชแลว  มีความเห็นธรรม 
                        ทั้งปวงก็มมีาก  พวกเทวดา  กินนร  นาค  จัก 
                        ตรัสรูในอนาคต 
                                        ชนท้ังหลายไดเสวยเกียรติยศท้ังปวง  มั่ง 
                        ค่ังดวยสรรพสมบัติไดความเลื่อมใสในพระองค 
                        จักตรัสรูในอนาคต 
                                        ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ  สวน 
                        หมอมฉันท้ังหลายเกิดในสกุลพราหมณ  เปนธดิา 
                        ของพราหมณ  เปนผูมโีชคดี  ขอถวายบังคม 
                        พระยุคลบาท  
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                 หมอมฉันทั้งหลายกําจักภพท้ังหมดแลว 
ถอนตัณหาอันเปนรากเหงาขึ้นแลว  ตัดอนุสัยขาด 
        แลว  ทาํลายสังขารคือบุญหมดแลว 
                หมอมฉันทั้งปวงมีสมาธิเปนโคจรชํานาญ 
        ในสมาบัติ  จักอยูฌานและความยินดีในธรรม 
        ทุกเมื่อ 
                ขาแตพระองคผูนายก   หมอมฉันทั้ง 
        หลาย  ยังตัณหาที่นําไปสูภพ  อวิชชา  และแม 
        สังขารใหสิ้นไปแลว  บรรลุถึงบทที่แสนยากจะ 
        ไดเห็นแลว  ทราบอยู. 
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา 
                ทานท้ังปวงมีอุปการะแกเราผูเดินทางไกล 
        ตลอดกาลนานมา  จงตัดความสงสัยของบรษิทัส่ี 
        แลวจึงนิพพานเถิด. 
                พระเถรีเหลาน้ันถวายบังคมพระยุคลบาท 
        ของพระมุนีแลว  แสดงฤทธ์ิตาง ๆ บางพวกแสดง 
        แสงสวาง  บวงพวกแสดงความมืด         
                บางพวกแสดงเปนดวงจันทร  ดวงอาทิตย 
        บางพวกแสดงทะเล  พรอมดวยปลา  บางพวก 
        แสดงเขาสิเนรุ  บางพวกแสดงเขาสัตตบริภัณฑ 
        บางพวกแสดงตนปาริฉัตตกะ  
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                                         บางพวกแสดงภพดาวดึงส  บางพวก 
                        แสดงภพยามาดวยฤทธิ์  บางพวกแสดงเปนเทวดา 
                        ชั้นดุสิต  บางพวกแสดงเปนเทวดาชั้นนิมมานรดี 
                        บางพวกแสดงเปนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีมี 
                        อิสระมาก 
                                        บางพวกแสดงเปนพรหม  บางพวกแสดง 
                        ที่จงกรมอันควรแกคามาก  บางพวกนิรมิตเพศเปน 
                        พรหมแสดงสุญญตธรรม. 
                                        พระเถรีทั้งปวงครั้นแสดงฤทธ์ิมีชนิด 
                        ตาง ๆ แลวกันแสดงกําลังถวายพระศาสดา  ครั้น 
                        แลว  ก็ถวายบังคมพระยุคลบาท 
                                        กราบทูลวา  ขาแตพระมหามุนี  หมอมฉัน 
                        ทั้งหลายเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์  มีความ 
                        ชํานาญในทิพโสตธาตุ  มีความชํานาญในเจโต- 
                        ปริญาณ 
                                        รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมด 
                        จดวิเศษ  มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว  บัดน้ี  ภพ 
                        ใหมมิไดมอีีก 
                                        ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันทั้งหลาย 
                        มีญาณในอรรถะ  ธรรมะ  นิรุตติ  และปฏิภาณ 
                        เกิดขึ้นแลวในสํานักของพระองค  
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                                         ความสมาคมกับพระพุทธเจาท้ังหลายผู 
                เปนนายกของโลก     พระองคทรงแสดงแลว   ขา 
                แตพระมหามนุี     หมอมฉันทั้งหลายมีอธิการเปน 
                อนัมาก    เพ่ือประโยชนแกพระองค 
                                        ขาแตพระมนุีมหาวีรเจา    ขอพระองคจง 
                ทรงระลึกถึงกุศลกรรมกอนของหมอมฉันทั้งหลาย 
                หมอมฉันทั้งหลายกอสรางบุญ      เพ่ือประโยชน 
                แกพระองค. 
                                        ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้  พระมหา- 
                มนุีพระนามวาปทุมุตตระ เสด็จอุบัติขึ้นแลว  พระ 
                นครหังสวดีเปนที่อยูอาศัยแหงสกุลของพระสัม- 
                พุทธเจา 
                                        มีแมน้ําคงคาไหลผานทางประตูพระนคร 
                หงัสวดี  ในกาลท้ังปวง  ภกิษุทั้งหลายเดือดรอน 
                เพราะแมน้ํา   ไปไหนไมได. 
                                       น้ําเต็มเปยมวันหน่ึงบาง  สองวันบาง 
                สามวันบาง  สปัดาหหน่ึงบาง  เดือนหน่ึงบาง 
                สี่เดือนบาง  ภกิษุเหลาน้ันจึงไปไมได 
                                         ครั้งน้ัน  รัฐบุรุษผุหน่ึงมนีามวาชัชชิยะ๑ 

                มทีรัพยเปนแกนสารสําหรบัมนุษย  เหน็ภิกษ ุ
                ทั้งหลายประสงคจะขามฝง  ไดใหนายชางจัดสราง 
                สะพานท่ีฝงน้ีแหงแมน้ําคงคา 
 
๑.  ม.ย.  ชฏิละ  
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                                     ครั้งน้ัน       ประชาชนใหนายชางสราง 
                สะพานท่ีแมน้ําคงคาดวยทรัพยหลายแสน    และ 
                รฐับุรุษน้ัน       ไดใหนายชางสรางวิหารท่ีฝงโนน 
                ถวายแกสงฆ 
                                    สตรี    บรุุษ    สกุลสูงและตํ่าเหลาน้ัน 
                ไดสรางสะพานและวิหารใหมีสวนเทากันกับของ 
                รฐับุรุษน้ัน  
                                   หมอมฉันทั้งหลายและมนุษยเหลาอื่น 
                ในพระนครและในชนบท      จิตเล่ือมใส    ยอม 
                เปนธรรมทายาทแหงพระพุทธเจาพระองคนั้น  
                                      สตรี    บรุุษ   กุมารและกมุารีมากดวยกัน 
                ตางก็ขนเอาทรายมาเกลี่ยลงท่ีสะพานและวิหาร 
                                     กวาดถนนแลวยกตนกลวย     หมอมีน้าํ 
                เต็ม    และธงขึน้  จัดธูป  จรุณและดอกไมเปน 
                สกัการะแดพระศาสดา 
                                     ครั้นสรางสะพานและวิหารแลว   นิมนต 
                พระพุทธเจาถวายมหาทานแลวปรารถนาความ 
                ตรสัรู 
                                      พระมหามุนปีทุมุตตระมหาวีรเจา  ผูเปน 
                ที่เคารพแหงสรรพสัตว    ทรงทําอนุโมทนาแลว 
                ตรสัพยากรณวา  
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                 เมื่อแสนกัปลวงไปแลว  จกัถึงภัทรกัป 
        บรุุษน้ีไดความสุขในภพนอยภพใหญแลว  จัก 
        บรรลุโพธิญาณ 
                บรุุษและสตรทีี่ทําหัตถกรรมทั้งหมด  จัก 
        เกิดรวมกันในอนาคตกาล 
                ดวยวิบางแหงกรรมนั้นและดวยการต้ัง 
        เจตนจํานงไว  ประชาชนเหลาน้ันเกิดในเทวโลก 
        แลว  เปนบริจาริกาแหงพระองค 
                เสวยทิพยสุขและมนุษยสุขมากมาย 
        ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญตลอดกาลนาน  ใน 
        กัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้  หมอมฉันทั้งหลาย 
        มีกุศลกรรมทําอันดีแลว  เมื่อเกิดเปนมนุษยยอม 
        เกิดในความเปนมนุษยสุขุมาลชาติ  เมื่อเกิดเปน 
        เทาวดายอมเกิดในความเปนเทวดาผูประเสริฐ 
                ยอมไดรูปสมบติั  โภคสมบติั  ยศ  ความ 
        สรรเสรญิและความสุข  ความเปนที่รัก  ซึ่งเปน 
        ผลท่ีปรารถนาท้ังปวงเนือง ๆ อันถึงพรอมเพราะ 
        กรรมทีต่นกระทํามาดีแลว. 
                ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง  หมอมฉันทั้ง 
        หลายเกิดในสกุลพราหมณ  มมีือและเทาละเอียด 
        ออน  และไดมาในพระนิเวศนแหงพระศากย- 
        บุตร  
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                                            ขาแตพระมหามุน ี    หมอมฉันทั้งหลาย 
                          ยอมไมเห็นแผนดินที่เขาไมตกแตง    แตไมเห็น 
                          ภาคพ้ืนที่เปนทางเดินลื่น  แมตลอดกาลท้ังปวง 
                                            เมื่อหมอมฉันทั้งหลายอยูในอาคารสถาน 
                          ประชมุชนก็นําสักการะทุกอยางมาใหตลอดกาลกอน 
                          ทั้งปวง   เพราะผลแหงกุศลกรรมในกาลกอน 
                                            หมอมฉันท้ังหลายละอาคารสถานแลว 
                           บวชเปนภิกษุณี   ขามพนทางสงสารไดแลว  บัดน้ี 
                           ภพใหมมิไดมีอีก 
                                             พวกทายกทายิกาหลายพันแตที่นั้น  ๆ 
                           นําจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและเภสัชปจจัยมา 
                           ใหเสมอไป 
                                             หมอมฉนัทั้งหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว 
                           . . .คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉันทั้งหลายได 
                           ทําเสร็จแลว. 
            ทราบวา  ทานพระภิกษุณีบุตรีพราหมณ  ๘๔,๐๐๐ ไดกลาวคาถาเหลาน้ี 
เฉพาะพระพักตรพระผูมพีระภาคเจา  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                   จบจตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถรีอปทาน          
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                                อุปปลทายิกาเถรีอปทานที่  ๓  (๓๓) 
                  วาดวยบุพจริยาของพระอปปลทายิการเถร ี
                [๑๗๓]      พระเถรีกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
                                         มีกษัตริยองคหน่ึงพระนามวาอรุณ  ครอง 
                        ราชสมบัติในพระนครอรุณวดี  หมอมฉันเปน 
                        มเหสีของทาวเธอ  บอกบุคคลบางคนวา  หมอม 
                        ฉันนั่งอยูในที่ลับคิดอยางน้ีวา  กุศลที่เราจะเอาไป 
                        ที่เราทําไวไมมีเลย 
                                        เราจะตองไปสูนรกอันมีความเรารอนมาก 
                        ทั้งเผ็ดรอนรายแรงแสนทารุณเปนแน  ในเรื่องน้ี 
                        เราไมมีความสงสัยเลย 
                                        ครั้นหมอมฉนัคิดอยางน้ีแลว  ยังใจให 
                        ราเริงเขาไปเฝาพระราชสวามีแลว  กราบทูลวา 
                        ขาแตพระขัตติยาธิยาบดีผูประเสริฐ  หมอม 
                        ฉันเปนสตรี  ไมเคยเปนบุรุษ  ขอพระองคได 
                        โปรดประทานสมณะองคหนึ่งแกหมอมฉันเถิด 
                        หมอมฉันจักนิมนตทานใหฉัน 
                                        ครั้งน้ันพระราชาไดประทานสมณะองค 
                        หน่ึงผูอบราอินทรียแลวแกหมอมฉนั  หมอมฉัน 
                        มีใจยินดีรบับาตรของทานมาแลว  เอาภัตตาหาร 
                        อยางประณีตใสจนเต็ม  
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                 ครั้นแลวไดถวายผาผืนใหญใหทานครอง 
        แลวไดถวายบาตรน้ันพรอมดวยดอกไมมีกลิน่หอม 
        และน้ํามันเครื่องไลทาอยางดี. 
                ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวน้ัน  และ 
        ดวยการต้ังเจตนจํานงไว  หมอมฉันละรางกาย 
        มนุษยแลว  ไดไปภพดาวดึงส 
                ไดครองตําแหนงพระมเหสีแหงเทวราช 
        หน่ึงพันชาติ  ไดครองตําแหนงพระมเหสีแหง 
        พระเจาจักรพรรดิหน่ึงพันชาติ 
                และครองตําแหนงพระมเหสีแหงพระ- 
        เจาประเทศราชอันไพบูลยโดยจะคณานับชาติมิได 
        ทั้งไดศุภผลอื่นมีอยางตาง ๆ  มากมายซึ่งเปนผล 
        กรรมแหงบิณฑบาตในคราวน้ัน 
                หมอมฉันมีสีกายเหมือนดอกบัว  เปน 
        หญิงมรีูปงาม  นาดู  นาชม  ถึงพรอมดวยองค- 
        สมบัติทั้งปวงเปนอภิชาติสตรี  ทรงไวซึ่งความ 
        เปลงปลั่ง 
                ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง  หมอมฉันเกิด 
        ในศากยิสกุล  เปนธดิาแหงพระเจาสุทโธทนมหา- 
ราช เปนหัวหนาแหงนารีหน่ึงพัน 
                เบือ่หนายในอาคารสถาน  จึงออกบวช 
        เปนภิกษุณีถึงราตรีที่  ๗  ก็ไดบรรลุจตุราริยสัจ  
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                 หมอมฉันไมสามารถจะประมาณจีวร 
        บณิฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัชปจจัย  ที่ทายก                         
ทายิกานํามาถวายไว  นี้เปนผลแหงบณิฑบาต. 
                ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา  ขอพระองค 
        พึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมครั้งกอนของหมอมฉัน 
        หมอมฉันสละวัตถุทานเปนอันมากเพื่อประโยชน 
        แกพระองค 
                ในกัปท่ี   ๙๑    แตกัปนี้  หมอมฉันไดถวาย 
        ทานใดในครั้งน้ัน  ดวยผลแหงทานน้ัน  หมอมฉัน 
        ไมรูสึกทุคติเลย  นี้เปนผลแหงบณิฑบาตทาน 
                หมอมฉันรูจักคติสอง  คือ  เทาวดาหรือ 
        มนุษย  มิไดรูจักคติอื่นเลย  นี้เปนผลแหงบิณฑ- 
        บาตทาน 
                รูจกัแตสกุลสูงซ่ึงเปนสกุลมหาศาลม ี
        ทรัพยมาก  มิไดรูจกัสกุลอื่นเลย  นี้เปนผลแหง 
        บณิฑบาตทาน. 
                หมอมฉันทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ 
        อันกุศลมูลตักเตือนแลวยอมไมเหน็สิ่งท่ีไมพอใจ 
        เลย นี้เปนผลแหงโสมนัส 
                ขาแตพระมหามุนี  หมอมฉนัเปนผูมี 
        ความชาํนาญในฤทธ์ิ  มีความชํานาญในทิพโสต- 
        ธาตุ  มคีวามชํานาญในเจโตปริยญาณ         
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                ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน 
        หมดจดวิเศษ  มีอาสวะทั้งปวงส้ินไปแลว  บดันี้ 
        ภพใหมมิไดมีอีก 
                ขาแตพระมหาวีรเจา  หมอมฉันมีญาณ 
        ในอรรถะ  ธรรมะ  นิรุตติ  และปฏิภาณเกิดข้ึน 
        แลวในสํานักของพระองค 
                ดฉัินเผากิเลสทั้งหลายแลว. . .คําสอน 
        ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
             ทราบวา  ทานพระอุปปลทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ีเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  ดวยประการฉะน้ีแล. 
จบอุปปลทายิกาเถรีอปทาน 
         
                สิงคาลมาตาเถรีอปทานท่ี   ๔   (๓๕) 
                    วาดวยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี 
                         [๑๗๔]   ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตภัทรกัปนี้ 
                พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก  พระนามวา 
                ปทุมุตตระ  ทรงรูจบธรรมท้ังปวงเสด็จอุบัติขึ้นแลว 
                        ครั้งน้ันดิฉันเกิดในสกุลอํามาตยที่รุงเรือง 
                ดวยรัตนะตาง ๆ เปนตระกูลมั่งค่ัง  เจรญิ  มีทรัพย 
                มาก  ในพระนครหังสวดี  
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                              ดิฉันมมีหาชนเปนบริวารไปกับบิดา   ได 
                ฟงธรรมของพระพุทธเจาแลวออกบวชเปนภิกษุณี  
                             ครั้นบวชแลว     เวนบาปกรรมท้ังหลาย 
                        ละวจีทุจรติ  ชําระอาชวีะบริสุทธิ์   มีความเลื่อมใส 
                เพราะเคารพมากในพระพุทธเจา  พระธรรม  และ 
                พระสงฆ        ขวนขวายในการฟงธรรม    มีความ 
                        ปรารถนาเห็นพระพุทธเจา 
                             ในครั้งนั้น   ดิฉันไดฟงภิกษุณีองคหนึ่ง 
                ซึง่เปนผูเลิศกวาภิกษุณีทั้งหลาย  ฝายสัทธาธิมุตติ 
                จงปรารถนาตําแหนงน้ัน  แลวไดบําเพ็ญไตรสิกขา. 
                              ครั้งน้ัน     พระสุคตเจาผูมีพระอัธยาศัย 
                ประกอบดวยกรุณา     ตรสักะดิฉันวาบุคคลผูมี  
                ศรทัธาไมหว่ันไหว  ต้ังมั่นดีในพระตถาคต  มีศีล 
                งามท่ีพระอริยะรักใครสรรเสริญ   มีความเลื่อมใส 
                ในพระสงฆ   มคีวามเห็นตรง 
                             นักปราชญเรียกผูนั้นวา  เปนผูไมขัดสน 
                ชีวติของผูนั้นไมเปนหมัน  เพราะฉะน้ัน  บุคคล 
                ผูมีปญญา  เมื่อระลึกถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
                        ทั้งหลาย   พึงหมั่นประกอบศรัทธา   ศีล  ความ 
                เลือ่มใสและความเห็นธรรม 
                             ดิฉันไดฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว    มี  
                ความเบิกบานใจ   ไดทูลถามถึงความปรารถนาของ 
                ดิฉัน.   
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                                      ครั้งน้ัน  พระสุคตเจาผูนําชั้นพิเศษ    ผูมี  
                ปญญาไมทราบ  มีพระคุณนับไมถวนทรงพยากรณ 
                วา  ทานเลื่อมใสในพระพุทธเจา  มีธรรมงาม จัก 
                ไดตําแหนงน้ันที่ทานปรารถนาดีแลว 
                                      ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    พระศาสดา 
                พระนามวาโคดม  มีสมภพในวงศพระเจาโอกกาก- 
                ราช  จักเสด็จอบุัติขึ้นในโลก 
                                      ทานจักไดเปนธรรมทายาทแหงพระ- 
                ศาสดาพระองคนั้น      จักเปนโอรสอันธรรมนริมิต 
                เปนมารดาแหงสิงคาลมาณพ     จักไดเปนสาวิกา 
                ของพระศาสดา. 
                                      ครั้งน้ัน      ดิฉันไดฟงพระพุทธพยากรณ 
                นัน้แลว      มีความยินดี   มจีิตประกอบดวยเมตตา 
                บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก  ดวยความ 
                ปฏิบัติทั้งหลาย  จนสิ้นชีวติ 
                                       ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวแลวน้ันและดวย 
                การต้ังเจตนจํานงไว    ดิฉันละรางกายมนุษยแลว 
                ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส  
                                       ในภพหลังครั้งน้ีดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี   
                มคีวามเจริญ    สั่งสมรัตนะไวมาก     ในพระนคร 
                ราชคฤหอันอุดม  
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                                                     บุตรของดิฉันชื่อสิงคาลมาณพ   ยินดีใน  
                ทางผิด   แลนไปสูทิฐิอันรกชัฏ   มกีารบชูาทิศเปน 
                เบือ้งหนา  ยอมไหวทิศตาง ๆ 
                                                     พระพุทธเจาผูนําชั้นพิเศษ  เสด็จเขาไปสู 
                พระนครราชคฤห    เพ่ือทรงรับบิณฑบาต   ทอด  
                พระเนตรเห็นบุตรของดิฉนัแลว   ประทับยืนอยูที่ 
                        หนทางตรสัแสดงธรรมแกบุตรของดิฉัน    แตเขา 
                ยังมีความเห็นผิดอยูอยางเต็ม      ธรรมาภิสมัยไดมี 
                แกบุรุษและสตรี  ๒ โกฏ ิ
                                              ครั้งน้ันดิฉันไปในท่ีประชุมน้ันไดฟงสุคต  
                ภาษิตแลว      ไดบรรลุโสดาปตติผลแลวออกบวช 
                เปนภิกษุณ ี
                                                      ดิฉนัผูปรารถนาเห็นพระพุทธเจา   เจรญิ 
                พุทธานุสสติอยูไมนาน  ก็ไดบรรลุอรหตัผล 
                                               ดิฉันไดเห็นพระพุทธเจาอยูร่ําไป  มิไดเบื่อ 
                ชมพูพระรูปเปนที่เพลินตา  เปนพระรปูท่ีเกิดแต 
                พระบารมีทั้งปวง  เปนดังวาเรือนหลวงท่ีประกอบ 
                ดวยสิริ   มีพระลักษณะงานท่ัวไป 
                                               พระพิชติมารโปรดในคุณสมบัตินั้น     จึง 
                ทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา 
                                               ภิกษุณมีารดาของสิงคาลมาณพเปนผูเลิศ 
                กวาภิกษุณีทั้งหลายฝายสัทธาธิมุตติ.   
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                           ขาแตพระมหามุนี      หมอมฉันเปนผูมี  
                ความชํานาญในฤทธิ์   มีความชํานาญในทิพโสต- 
                ธาตุ  มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ 
                           ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน 
                หมดจดวิเศษ   กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  บัดน้ี 
                ภพใหมมิไดมอีีก  
                           ขาแตพระมหาวีรเจา    หมอมฉนัมีญาณ 
                ในอรรถะ  ธรรมะ นิรุตติ   และปฏิภาณ   เกิดขึ้น 
                ในสํานักของพระองค 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... คําสอน 
                 พระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
           ทราบวา     ทานพระภิกษุณมีารดาสิงคาลมาณพไดกลาวคาถาเหลานั้น 
ดวยประการฉะนี้แล.   
                              จบสิงคาลมาตาเถริยาปทาน 
 
                              สุกกาเถรีอปทานท่ี  ๕  (๓๕) 
                 วาดวยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี 
                         [๑๗๕]    ในกัปท่ี  ๙๑  แตภัทรกัปนี้  พระ 
                พุทธเจาผูนายกของโลกพระนามวิปสสี  มีพระ 
                เนตรงาม  ทรงเห็นแจงซ่ึงธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติ 
                ขึน้แลว  
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                            ครั้งน้ัน    หมอมฉันเกิดในสกุลหน่ึง  ใน 
        พระนครพันธุมดี      ไดฟงธรรมของพระมุนแีลว 
        ออกบวชเปนภิกษุณี  เปนผูมีสุตะมาก  ทรงธรรม 
        ปฏิภาณ     กลาวธรรมกถาไพเราะ    ปฏบิัติตาม 
        พระพทุธศาสนา 
                    ครั้งน้ัน       หมอมฉันแสดงธรรมกถาเพ่ือ 
                ประโยชนแกประชุมชนทุกสมัย  หมอมฉันเคลื่อน 
        จากอัตภาพน้ันแลวไปเกิดในภพดุสิต     เปนเทพ 
        ธิดามียศ 
                   ในกัปท่ี ๓๑  แตภัทรกัปนี้  พระพิชิตมาร 
        พระนามวาสิขี     มพีระรัศมีดังไฟ  สงาอยูในใจ   
                ดวยยศประเสริฐกวาพวกบัณฑิต     เสด็จอุบัติขึ้น 
        แลว 
                            แมในครั้งน้ันหมอมฉันบวชแลว  เปนผู 
        ฉลาดในพุทธศาสนา  ยังพระพุทธพจนใหกระจาง 
        แลวไปสูภพดาวดึงส 
                            ในกัปท่ี ๓๑  แตภัทรกัปน้ี   พระพุทธเจา 
        ผูเปนนายกของโลก    พระนามวาเวสสภู   มีธรรม 
        ดังวายานใหญ   เสด็จอุบัติขึ้นแลว   แมหมอมฉัน 
        ก็เกิดในกาล 
                             บวชแลวเปนผูทรงธรรม  ยังพุทธศาสนา 
        เดียวกนันั้น  ใหกระจางแลว   ไปสูเทวบุรีที่นายินดี 
        ไดเสวยความสุขมาก   
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                                     ในภัทรกัปน้ี    พระพิชิตมารผูอุดมพระ- 
        นามวากกุสันธะ  ประเสริฐกวานรชน  เสด็จอุบัติ  
        ขึ้นแลว     แมในครั้งน้ัน  หมอมฉนัก็เกิดในกาล 
        เดียวกนันั้น 
                                    บวชแลว  ก็ยังพุทธศาสนาใหกระจางจน 
        ตลอดชวีิต   เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลว   ไดไปสู 
        ภพดาวดึงส  เหมือนดังไปสูที่อยูของตน 
                                    ในภัทรกัปน้ีแล   พระพุทธเจาผูเปนนายก  
        ของโลก     พระนามวาโกนาคมนะ    ผูประเสริฐ  
        กวาพวกบัณฑิต  อดุมกวาสรรพสัตว   เสด็จอุบัติ 
        ขึ้นแลว 
                                    แมในครั้งน้ัน    หมอมฉันบวชในศาสนา 
        ของพระองคผูคงท่ี   เปนพหูสูตทรงธรรม   ยังพุทธ 
        ศาสนาใหกระจาง 
                                    ในภัทรกัปน้ีเหมือนกัน  พระมุนีพระนาม 
        วากัสสปะ  มีพระคณุประเสริฐ  เปนสรณะแหง 
        สัตวโลก  ไมมีขาศึก  ถึงท่ีสุดแหงมรณะ  เสด็จ 
        อบุัติขึน้แลว 
                                    หมอมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธ 
        เจาผูทรงพระปรีชากวาประชากร     พระองคนั้น  
        ศึกษาพระสัทธรรมแลวคลองแคลวในปริปุจฉา  
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                             ขาแตพระมหามุน ี     หมอมฉนัมีศีลงาม 
        ความละอาย    ฉลาดในไตรสิกขา   แสดงธรรม 
        กถามากจนตลอดชีวิต  
                             ดวยวิบากแหงกรรมน้ัน     และดวยการต้ัง  
        เจตนจํานงไว     หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว 
        ไปสูภพดาวดึงส 
                            ในภพหลังครั้งน้ี   หมอมฉันเกิดในสกุล 
        เศรษฐทีี่เจริญ   สั่งสมรัตนะไวมาก    ในพระนคร 
        ราชคฤหอันอุดม 
                             เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายกของ 
        โลกอันภิกษุขีณาสพหน่ึงพันเปนบริวารสรรเสริญ  
        แลว  เสด็จเขาไปสูเมืองราชคฤห 
                               พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกอินทรียแลว 
        พนขาดจากสรรพกิเลส  มีวรรณะเปลงปลั่งดังแทง 
        ทองสิงคาล    พรอมดวยพระขีณาสพซ่ึงเคยเปนชฎิล  
        ผูฝกอินทรียแลว  พนขาดจากสรรพกิเลสเสด็จเขา 
        ไปสูเมอืงราชคฤห  
                              หมอมฉันไดเห็นพระพุทธานุภาพ   และ 
        ไดฟงธรรมมีคุณเปนที่ประชุมแลว  ยังจิตใหเลื่อม 
        ใสในพระพุทธเจา  บูชาพระองคผูพลธรรมมาก  
                               เวลาตอมา  หมอมฉันออกบวชเปนภิกษุณี  
        ในสํานักพระธรรมทินนาเถรี    หมอมฉันเผากิเลส  
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                 ทั้งหลายในเมือ่กําลังปลงผม  บวชแลวไมนาน 
                ศกึษาศาสนธรรมท่ัวแลว 
                                       แตนั้น  ไดแสดงธรรมในสมาคมแหงมหา- 
                ชน    เมือหมอมฉันกําลังแสดงธรรมอยู    ธรรมา- 
                ภสิมัยไดมีแกประชุมชนหลายพัน 
                                        มียักษตนหนึ่งไดฟงธรรมนั้นแลว    เกิด 
                อศัจรรยใจ  เลือ่มใสตอหมอมฉัน    ไดไปยังพระ-  
                นครราชคฤห  
                                        พวกมนุษยในพระนครราคฤหอันหมอม  
                ฉนัทําแลวอยางไร    ไดด่ืมธรรมดังวาด่ืมน้ําผ้ึงอยู 
                ฉะน้ัน    มนุษยเหลาใดไมนั่งใกลภิกษณุีชื่อสุกกา 
                ผูแสดงอมตบท  อันเปนเหตุไมใหถอยกลับ    ให 
                เกดิความช่ืนใจ    มีรสโอชา  มนุษยเหลาน้ันเห็น 
                จะเปนเหมือนพวกคนมีปญญาเดินทางไกล หาน้ํา  
                ฝนด่ืมฉะนั้น  
                                         ขาแตพระมหามุนี     หมอมฉันเปนผูม ี
                ความชํานาญในฤทธิ์    มีความชํานาญในทิพโสต- 
                ธาตุ   มีความชาํนาญในเจโตปริยญาณ 
                                          รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมด 
                จดวิเศษ  มีอาสวะท้ังปวงสิ้นไปแลว  บัดน้ีภพใหม 
                มิไดมีอีก    
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                             ขาแตพระมหาวีรเจา    หมอมฉันมีญาณ 
                   ในอรรถะ    ธรรมะ  นิรุตติและปฏิภาณ    เกิดขึ้น 
                   แลวในสํานักของพระองค 
                             ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว...คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา    ทานพระสุกกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบสุกกาเถรีอปทาน 
                                     จบภาณวารท่ี  ๕    
 
                        อภริูปนันทาเถรีอปทานที่  ๖  (๓๖) 
                วาดวยบุพจริยาของพระอภิรูปนันทาเถรี 
                             [๑๗๖]    ในกัปท่ี  ๙๑   แตกภัทรกัปน้ี   พระ-      
                พุทธเจาผูเปนนายกของโลก   พระนานวาวิปสสี  
                มพีระเนตรงาม  มีพระจักษุในธรรมทัง้ปวงเสด็จ 
                อบุัติขึ้นแลว 
                            ครั้งน้ัน       ดิฉันเกิดในสกุลใหญที่นั่งดัง 
                 เจริญ     ในพระนครพันธุมดี   เปนหญิงมีรูปงาม 
                นาพึงใจและเปนที่บูชาของประชุมชน  
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                                         ไดเขาเฝาพระพุทธวิปสสีผูมีความเพียร 
                มาก   เปนนายกของโลก   ไดฟงธรรมแลวถึงพระ 
                องคเปนสรณะ 
                                        สํารวมอยูในศีล  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
                พระองคนั้น  ผูมีพระคุณสูงสุดกวานรชน   ปรินิพ- 
                พานแลว  ดิฉนัไดเอาฉัตรทองบูชาไว  ณ  เบื้องบน 
                แหงพระสถูปท่ีบรรจุพระธาตุ  
                                        ดิฉันเปนผูมีจาคะอันสละแลว    มีศีลจน 
                ตลอดชีวิต    เคลื่อนจากอัตภาพน้ัน      ละรางกาย 
                มนุษยแลว  ไดไปสูภพดาวดึงส  
                                        ครั้งน้ัน    ดิฉันครอบงําเทพธิดาท้ังหมด 
                ดวยฐานะ  ๑๐  ประการ  คือ  ดวยรูป  เสียง   กลิ่น 
                รส   โผฏฐัพพะ  อายุ   วรรณะ  สขุ    ยศ    และ 
                ความเปนอธิบดี    รุงโรจนปรากฏอยู   ในภพหลัง 
                ครัง้น้ี   ดิฉันเกดิในพระนครกบิลพัสดุ  เปนธิดา 
                ของศากยราช  พระนามวาเขมกะ  มีนามปรากฏวา 
                นนัทา 
                                       ประชุมชนกลาววา  ดิฉันเปนผูหนึ่งซ่ึงมี  
                ความถึงพรอมดวยรูปงาม  นาชม  เมื่อดิฉันเติบโต 
                เปนสาว   (รูจัก)   ตกแตงรูปและผิวพรรณ  
                                        พวกศากยราชมีความวิวาทกันมากเพราะ 
                ตัวดิฉัน     ครัง้น้ัน       พระธิดาของดิฉัน  กลาววา 
                พวกศากยราชอยาฉิบหายเสียเลย  ถึงใหดิฉันบวช 
                เสีย  
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                                       ครั้นดิฉันบวชแลวไดฟงวา  พระตถาคต-  
                เจาผูมีพระคุณสูงสุดกวานรชน   ทรงติรปู  จึงไม 
                เขาไปเฝาเพราะดิฉันชอบรปู      กลัวจะพบพระ- 
                พุทธเจา  จึงไมไปรับโอวาท 
                                      ครั้งน้ัน   พระพิชิตมารทรงใหดิฉันเขาไป 
                สูสํานักของพระองคดวยอุบาย  พระองคทรงฉลาด 
                ในทางอุบาย   ทรงแสดงหญิง ๓ ชนิด   ดวยฤทธิ์  
                คือ   หญิงสาวสวยเหมือนรูปเทพอัปสร   หญิงแก 
                หญิงตายแลว 
                                       ดิฉันเห็นหญิงท้ัง  ๓  แลว   มีความสลดใจ 
                ไมยินดีในซากศพหญิงท่ีตายแลว     มีความเบื่อ- 
                หนายในภพเฉยอยู. 
                              ขณะนั้น  พระผูมพีระภาคเจาผูนายกของ 
                โลก    ตรัสกะดิฉันวา 
                                      ดูกอนนันทา     ทานจงดูรางกายท่ีทุรน- 
                ทรุาย  ไมสะอาด   สิ่งโสโครก  ไหลเขา  ถายออก  
                อยู   ที่พวกพาลชนปรารถนากัน 
                                      ทานจงอบรมจิตใหเปนสมาธิ   มอีารมณ 
                เดียวดวยอสุภะเถิด    รูปนีเ้ปนฉันใด      รูปทาน 
                นัน้  ก็เปนฉันน้ัน    รูปทานนั้น  เปนฉนัใด  รูปนี ้
                เปนฉันนั้น  
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                             เมื่อทานพิจารณาเห็นรูปน้ัน        อยางน้ี 
                  มไิดเกียจครานท้ังกลางคืนกลางวัน    แตนั้นก็จะ 
                  เบื่อหนายอยูดวยปญญาของตน 
                             ดิฉันผูไมประมาท  พิจารณาในรางกายน้ี 
                   อยูโดยแยบคาย     ก็เห็นภายนี้ทั้งภายในภายนอก  
                   ตามความเปนจริง 
                              เมื่อเปนเชนนั้น     ดิฉันจึงเบื่อหนายใน 
                    กาย   และไมยินดีเปนภายใน    ไมประมาท   ไม 
                    เกาะเกี่ยว   เปนผูสงบเย็นแลว. 
                               ขาแตพระมหามุน ี    หมอมฉนัเปนผูมี 
                    ความชํานาญในฤทธิ์     ในทิพโสตธาตุ    และใน 
                    เจโตปริยญาณ    รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุ 
                    อันหมดจดวิเศษ  หมอมฉันสิ้นอาสวะท้ังปวงแลว 
                    บัดน้ีภพใหมไมมี  
                                ขาแตพระมหาวีรเจา     หมอมฉันมีญาณ 
                    ในอรรถะ   ธรรมะ  นิรุตติ  และปฏิภาณ  เกิดขึ้น 
                    แลวในสํานักของพระองค 
                                ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                    ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
          ทราบวา    ทานพระอภิรูปนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบอภิรปูนันทาเถรีอปทาน  
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                                        อัฑฒกาสีเถรีอปทานที่  ๗  (๓๗) 
                                    วาดวยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถรี 
                                      [๑๗๗]   ในภตัรกัปน้ี   พระพุทธเจาผูเปน 
                พงศพันธุแหงพราหมณ    ทรงพระยศมาก     พระ 
                นามวากัสสปะ  ประเสริฐ  กวาพวกบัณฑิต   เสด็จ 
                อบุัติขึ้นแลว 
                                      ครั้งน้ัน     ดิฉนับวชในศาสนาของพระ- 
                องค     สํารวมในปาติโมกขและอินทรีย       รูจัก  
                ประมาณในอาสนะตํ่า ประกอบความเพียรในความ 
                เปนผูต่ืนอยู  บาํเพ็ญเพียร 
                                      มจีิตช่ัว   ไดดาภิกษุณีองคหนึ่งผูปราศจาก  
                อาสวะครั้งเดียววานางแพศยา   ดวยบาปกรรมนั้น  
                นัน่แหละ  ดิฉนัตองหมกไหมอยูในนรก  
                                       ดวยกรรมทีย่ังเหลืออยูนั้น      ดิฉันเกิดใน 
                สกุลหญิงแพศยา      ถูกขายใหบรุุษอ่ืนอยูโดยมาก 
                ในชาติหลัง 
                                       ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีในแควนกาสี     ม ี
                ความถึงพรอมดวยรูป   ดุจดังนางเทพอัปสรในหมู 
                เทวดา  ดวยผลแหงพรหมจรรย  
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                            ประชมุชนเห็นดิฉันมีรูปนาชม    จึงต้ัง 
                ดิฉันไวในความเปนหญิงแพศยา     ในพระนคร 
                ราชคฤหที่อุดม  ดวยผลท่ีดาภิกษุณีนั้น  
                           ดิฉันไดฟงพระสัทธรรมที่พระพทุธเจาผู 
                ประเสริฐตรัสแลว   เปนผูประกอบดวยบุพวาสนา 
                ไดบวชเปนภิกษุณ ี
                            แตเมื่อไปสูสํานักพระพิชิตมารเพ่ือจะ 
                 อปสมบท  พบพวกนักเลงดักอยูที่หนทาง  ไดแลว 
                 ซึง่ทูตอุปสมบท     
                             ดิฉันมธีรรมทุกอยางท้ังบุญและบาปหมด 
                  สิน้ไปแลว ขามพนสงสารท้ังปวงแลว  และความ 
                  เปนหญิงแพศยาก็สิ้นไปแลว 
                              ขาแตพระมหาวีรเจา    หมอมฉันมีญาณ 
                  ในอรรถะ   ธรรมะ   นิรุตติ  และปฏิภาณ  เกิดขึ้น 
                   แลวในสํานักของพระองค 
                              ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว... คําสอน 
                   ของพระพุทธเจาดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา  ทานพระอัฑฒกาสีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                              จบอัฑฒกาสีเถรีอปทาน  
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                                        ปุณณิกาเถรีอปทานที่  ๘  (๓๘) 
                                    วาดวยบุพจริยาของพระปุณณิกาเถรี 
                                    [๑๗๘]      ดิฉนับวชเปนภิกษุณีในศาสนา 
                ของพระพุทธเจา  ๖  พระองคคือ    พระวิปสสี  
                พระสิขี  พระเวสสภู  พระกกุสันธะ   พระโกนาคมนะ 
                ผูคงท่ี   และพระกัสสปะ  เปนผูถึงพรอมดวยยศ   
                มปีญญา  สํารวมอินทรีย 
                                     เปนพหสูต  ทรงธรรม  สอบถามอรรถ  
                แหงธรรม  ศกึษาธรรมแลว  มีพระแสธรรม   เปน 
                ผูนั่งใกล  แสงพุทธศาสนาในทามกลางประชุม- 
                ชน  ดิฉันมีศีลเปนที่รัก   แตถือตัวจัดเพราะความ 
                เปนพหูสูตนั้น. 
                                     ในภพครั้งหลังน้ี   ดิฉันเกดิในเรือนแหง 
                นางกุมภทาสี  ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในพระนคร 
                สาวัตถีอันอุดม 
                                      ดิฉันไปตักน้ํา    ไดเห็นโสตถิยพราหมณ 
                หนาวส่ันอยูในกลางน้ํา   ครั้นเห็นแลวไดกลาววา  
                                      ดิฉันมาตักน้ําในคราวหนาว    กลัวภัยแต 
                อาชญา   และระแวงภัยคือการดาดวยวาจาของเจา 
                นาย   จึงตองลงนํ้าร่ําไป  
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                                         ดูกอนพราหมณ     ทานกลัวอะไร  จึงลง 
                 น้าํเสมอ  มีตัวส่ัน  รูสึกหนาวมาก  
                                        ดูกอนนางปุณณิกาผูเจริญ  ทานรูจักสอบ 
                  ถามขาพเจาผูทํากุศลกรรม     กําจัดบาปกรรม 
                  (ดิฉันกลาววา)   บุคคลใดเปนผูใหญก็ตาม  เปน 
                  เด็กก็ตาม   ทาํบาปกรรม  บุคคลนั้น    จะพนจาก 
                  บาปกรรม   เพราะความอาบน้ําไดหรือ. 
                                         เมื่อพราหมณนั้นกลับขึน้มา    ดิฉันได 
                  บอกซึ่งบทอนัประกอบดวยธรรมและอรรถ  
                  พราหมณไดฟงธรรมบทนั้นแลว    มคีวามสลดใจ 
                  บวชแลวไดเปนพระอรหนัต  
                                         เพราะดิฉันเกิดในสกุลทาสี  ยังทาสทาสี 
                 ๙๙   คนใหครบ  ๑๐๐  คน  เจานายน้ันจึงต้ังชื่อให 
                 ดิฉันวาปุณณา  และปลดดิฉันใหเปนไท 
                                          ดิฉันใหเศรษฐีอนุโมทนาบุญน้ันแลว 
                 ออกบวชเปนภิกษุณี  โดยกาลไมนานนักก็ไดบรรลุ 
                 พระอรหัต. 
                                   ขาแตพระมหามุนี     หมอมฉันเปนผูม ี 
                  ความชํานาญในฤทธิ์     ในทิพโสตธาตุ    และใน 
                  เจโตปริยญาณ    รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุ 
                  อนัหมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงส้ินไปแลว บัดน้ี 
                  ภพใหมมิไดมอีีก   
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                            หมอนฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บร-ิ 
                  สทุธิ์ในอรรถะ     ธรรมะ    นิรุตติ  และปฏิภาณ 
                  เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
                           หมอมฉนัมีปญญามากเพราะภาวนา  ม ี
                   สุตะเพราะพาหุสัจจะ   เกดิในสกุลตํ่าเพราะมานะ 
                   แตมิไดมีกุศลกรรมวบิัติไปเลย 
                            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว . . . คําสอน 
                   ของพระพุทธเจา  ดิฉันไดทําเสร็จแลว.   
           ทราบวา  ทานพระปุณณิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                             จบปุณณิกาเถรีอปทาน 
 

                          อัมพปาลีเถรีอปทานที่  ๙  (๓๙) 
                    วาดวยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรี 
                              [๑๗๙ ]    ดิฉันเกิดในสกุลกษัตรยิ     เปน 
                 ภคินีแหงพระมหามุนีพระนามวา    ปุสสะ    ผูม ี
                 พระรัศมีงามรุงเรือง     มีธรรมดังวาเทริดดอกไม 
                 บนศีรษะ 
                               ดิฉันไดฟงธรรมของพระองคแลวมีจิต 
                  เลื่อมใสถวายมหาทานแลว  ปรารถนาซึ่งรูปสมบัติ 
                               ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้   พระพิชิตมาร 
                   พระนามวาสิขี    ผูเปนนายกชั้นเลิศของโลก    ทรง  
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         ยังโลกใหรุงเรือง     เปนสรณะในไตรโลกเสด็จ 
        อบุัติขึน้แลว 
                                    ครัง้น้ัน     ดิฉันเกิดในสกุลพราหมณใน 
        เมืองอรณุอันนารื่นรมย    โกรธแลว    ดาภิกษณุี  
        องคหน่ึง   ผูมีจิตพนแลวจากกิเลสวา  ทานเปน 
        หญิงแพศยา  ประพฤติอนาจาร   ประทุษราย 
        พุทธศาสนา    ครั้นดาอยางน้ีแลว    ดิฉันตองไป  
        สูนรกอนัรายกาจ    เพียบพรอมไปดวยมหันตทุกข 
        เพราะกรรมอันลามกน้ัน 
                                    เคลื่อนจากนรกน้ันแลวมาเกิดในหมู 
        มนุษยเปนผูมีธรรมลามก   เปนเหตุใหเดือดรอน 
        ครองความเปนหญิงแพศยาอยูหมื่นชาติยังมิไดพน 
        จากบาปกรรมนั้น  เปรียบเหมือนคนที่กินยาพิษ 
        อันรายแรงฉะน้ัน 
                                    ดิฉันไดบวชเปนภิกษุณีมีเพศประเสริฐ 
        ในศาสนาพระพุทธกัสสปไดไปเกิดในภพดาวดึงส 
        เพราะผลแหงบรรพชากรรมนั้น. 
                                    ในภพนั้นซึ่งเปนภพหลัง  ดิฉันเปนอุปปา- 
        ติกสัตว  เกิดในระหวางกิ่งตนมะมวง  จึงมีชื่อวา 
        อมัพปาลีตามนิมิตน้ัน  ดิฉันมีประชาชนหลาย 
        โกฏิแหหอมมาบวชในพุทธศาสนา  เปนโอรสธิดา 
        แหงพระพุทธเจา  บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว  
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                                 ขาแตพระมหามนุี     หมอมฉันเปนผูมี  
                   ความชํานาญในฤทธิ์  ในทิพโสตธาตุ และในเจโต- 
                   ปริยญาณ     รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน 
                   หมดจดวิเศษ  มีอาสวะทั้งปวงส้ินไปแลว    บัดน้ี 
                   ภพใหมมิไดมีอีก  
                                หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทินบร-ิ 
                   สุทธิ์    ในอรรถะ    ธรรมะ  นิรุตติ  และปฏิภาณ 
                   เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
                                หมอมฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพ 
                   ขึ้นไดหมดสิน้แลว   ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพัง 
                   ตัดเชือกแลว   เปนผูไมมอีาสวะอยู 
                                 การที่หมอนฉันไดมาในสํานักพระพุทธ- 
                    เจาผูประเสริฐสุด   เปนการมาดีแลวหนอ   วิชชา 
                    ๓  หมอมฉนับรรลุแลวโดยลําดับ      คําสอนของ 
                    พระพุทธเจาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว 
                                  คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ    ปฏิสมัภิทา   ๔ 
                    วิโมกข  ๘  และอภิญญา  ๖  หมอมฉันทําใหแจง 
                    ชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจาหมอมฉันไดทํา 
                    เสร็จแลวดังน้ี.   
            ทราบวา  ทานพระอัมพปาลีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                จบอมัพปาเถรีอปทาน  
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                                       ๑เสลาเถรอีปทานที ่ ๑๐  (๔๐) 
                                    วาดวยบุพจริยาของพระเสลาเถรี 
                                     [๑๘๐]  ในภัทรกัปน้ี  พระพทุธเจาพระ- 
        นามวากัสสปะ  ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ  มี  
        ยศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑิต    เสด็จอุบติัขึ้น 
        แลว 
                                    ครัง้น้ัน   ดิฉันเกิดในสกุลอบุาสก   ใน 
        พระนครสาวัตถีอันประเสริฐ     เห็นพระพิชิตมาร 
        ผูประเสริฐพระองคนั้น     และฟงธรรมเทศนาแลว 
                                    ถึงพระองคผูมีเพียรเปนสรณะ     แลว 
        สมาทานศีลท้ังหลาย   ครั้งหนึ่ง   พระมหาวีรเจา 
        พระองคนั้น     ผูองอาจกวานรชน   ทรงประกาศ 
        อภิสมัโพธิญาณของพระองคในสมาคมแหงมหา- 
        ชนวา 
                                    เรามีจักษุ    ญาณ   ปญญา    วิชชาและ 
        แสงสวาง     ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมาในกาล 
        กอน  และในอริยสัจมีทุกขอริยสัจเปนตน  ดิฉัน 
        ไดฟงธรรมนั้นแลว    เลาเรียนแลวสอบถามภิกษ ุ
        ทั้งหลาย 
                                    ดวยกุศลกรรมที่ไดทําแลวน้ัน     และดวย 
        การต้ังเจตนจํานงไว   ดิฉันละรางกายมนุษยแลว 
 
๑.  ม.  เปสลา  
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                        ไดไปสูภพดาวดึงส   ในภพหลังครั้งน้ี    เกิดใน 
                       สกุลแหงเศรษฐีใหญ   ดิฉันไดเขาเฝาพระพุทธเจา 
                      ไดฟงสัทธรรมอันประกอบดวยสัจจะ๑  
                                      บวชแลว   คนควาอรรถธรรมทั้งปวง  ยัง 
                        อาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว    ไดบรรลุพระอรหัต 
                        โดยกาลไมนานเลย 
                                      ขาแตพระมุนี      หมอนฉนัเปนผูมีความ 
                         ชํานาญในท่ี     ในทิพโสตธาตุ    และในเจโต- 
                         ปริยญาณ   รูปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอันหมด 
                         จดพิเศษ    มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว   บัดน้ีภพ 
                         ใหมมิไดมีอีก   
                                      หมอมฉันมญีาณอันปราศจากมลทิน 
                          บริสุทธิ์   ในอรรถะ  ธรรมะ นิรุตติ  และปฏภิาณ 
                          เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
                                      หมอมฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว     ถอน 
                          ภพขึ้นไดทั้งหมดส้ินแลว    ตัดกิเลสเครื่องผูกดัง 
                          ชางพังตัดเชือกแลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู  
                                        การท่ีหมอมฉันไดมาในสํานักของพระ- 
                           พุทธเจาผูประเสริฐสุด     เปนการมาดีแลวหนอ 
                           วิชชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ    คําสอน 
                           ของพระพุทธเจาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว  
 
๑.  สจฺจูปสหิต.  
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                               คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ    ปฏิสมัภิทา ๔ 
                   วิโมกข  ๘  และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัด 
                   แลว   คําสอนของพระพุทธเจา  หมอมฉันไดทํา 
                    เสร็จแลว   ดังน้ี  
             ทราบวา     ทานพระเสลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบเถลาเถรีอปทาน 
                    
                             รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  อฏัฐารสสหัสสขัตติกัญญาเถรีอปทาน  ๒.  จตุราสติีสหัสส- 
พราหมณกญัญาเถรีอปทาน  ๓.  อุปปลทายิกาเถรีอปทาน  ๔.  สิงคาลมาตา 
เถรีอปทาน  ๕.  สุกกาเถรอีปทาน  ๖.  อภิรูปนันทาเถรีอปทาน  ๗.  อัฑฒ- 
กาสีเถรีอปทาน   ๘.  ปุณณิกาเถรีอปทาน  ๙.  อมัพปาลีเถรีอปทาน  ๑๐.  เสลา 
เถรีอปทาน.   
                            จบขัตติยกัญญาวรรคท่ี  ๔ 
                                    จบเถรีอปทาน 
                                       จบอปทาน 


