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                         พระสุตตันตปฎก   
                                   เลม ๒๔   
                    ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑               
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                         พุทธวรรคท่ี ๑   
                         พุทธาปทานท่ี ๑                  
              วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระสัพพญัูพุทธเจา   
      [๑] พระอานนทเวเทหมุนี มีอินทรียสํารวมแลวไดทูลถามพระตถาคตผูประทับ              
          อยู ณ พระวิหารเชตวนัวา ไดทราบวา พระสัพพญัูพุทธเจามีจริงหรือ             
          เพราะเหตุไรจึงไดเปนพระสัพพัญูพุทธเจาผูเปนนักปราชญ? ในกาลนัน้           
          พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญ เปนพระสัพพัญูผูประเสริฐ                  
          ไดตรัสกะทานพระอานนท ดวยพระสุรเสียงอันไพเราะวา ชนเหลาใด                  
          สรางสมกุศลสมภารในพระพุทธเจาทุกพระองค ยงัไมไดโมกขธรรมใน   
          ศาสนาของพระชินเจา ชนเหลานั้นเปนนักปราชญโดยมุข คือ การ   
          ตรัสรูนั้นแล แมมีอัธยาศัย มีกําลังมาก มีปญญาแกกลา ยอมไดบรรลุ            
          ความเปนพระสัพพัญูดวยเหตแุหงปญญา แมเราเปนธรรมราชาผูสมบูรณ             
          ดวยบารมี ๓๐ ทัศ ปรารถนาเปนพระพุทธเจา ในพระพุทธเจาองคกอนๆ                
          นับไมถวน นมัสการพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวยสงฆดวย               
          นิ้วท้ัง ๑๐ แลวกราบไหวสัมโพธิญาณของพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด      
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          ท้ังหลายดวยเศียรเกลา รัตนะท้ังท่ีมีในอากาศและอยูท่ีพื้นดนิ ในพุทธ         
          เขต มีประมาณเทาใด เราจักนํารัตนะท้ังหมดนั้นมาดวยใจ ณ พื้นท่ีเปน             
          รูปยะนัน้ เราไดนิรมิตปราสาทหลายช้ัน อันสําเร็จดวยรัตนะ สูง                  
          ตระหงานจรดฟา มีเสาอันวิจิตร ไดสัดสวน จดัไวดี ควรคามาก มี                
          คันทวยทําดวยทองคํา ประดับดวยนกกระเรียนและฉัตร พื้นช้ันแรกเปน                 
          แกวไพฑูรย งามปราศจากมลทิน ไมมีฝา เกล่ือนกลาดดวยดอกบัวหลวง                
          มีพื้นทองคําอยางดี พื้นบางช้ันมีสีดังแกวประพาฬ เปนกิ่งนาร่ืนเริง บาง       
          ช้ันแดงงาม บางช้ันเปลงรัศมี ดังสีแมลงคอมทอง บางช้ันสวางท่ัวทิศ             
          ในปราสาทน้ัน มีศาลาส่ีหนามุข มีประตูหนาตางจดัไวเรียบรอย มีชุกชี          
          และหลุมตาขายส่ีแหง มีพวงมาลัยหอมนาร่ืนรมยใจหอยอยู ยอด   
          ปราสาทนั้นประดับดวยแกว ๗ ประการ มีสีเขียว เหลือง แดง ขาว   
          ดําลวน ประกอบดวยยอดเรือนช้ันเยีย่ม มีสระประทุมชูดอกบานสะพร่ัง                
          งามดวยฝูงเนื้อและนก บางช้ันดาดาษดวยดาวนักษัตร ประดับดวยรูป                 
          ดวงจนัทรและดวงอาทิตย ปกคลุมดวยพวงดอกไมทอง ดาดาษดวยตาขาย                 
          ทองนาร่ืนรมย หอยยอยดวยกระด่ิงทอง เปลงเสียงดวยกําลังลม ปรา              
          สาทนั้นวิจิตรดวยธงสีตางๆ คือ ธงสีชมพู สีแดง สีเหลือง สีเขียว                
          และสีทอง ปกไวเปนระเบียบ แผนกระดานตางๆ มากหลายรอย ทํา   
          ดวยเงิน ทําดวยแกวมณี ทับทิม ทําดวยแกวมรกต วิจิตรดวยท่ีนอน                 
          ตางๆ ลาดดวยผาเมืองกาสีละเอียดออน เราปูลาดเคร่ืองลาดตางๆ                  
          ดวยผากมัพล ผาทุกุลพัสตร ผาเมืองจีน ผาเมืองแขก และผาหมเหลือง           
          ทุกแหง ดวยใจ ท่ีพื้นนัน้ๆ ประดับดวยยอดแกว คนหลายรอยยืน   
          ถือประทีปแกวมณีอันสงแสงเรืองอยู เสาระเนยีด เสาซุมประตู ทําดวย             
          ทองชมพูนุท ไมแกนและเงินบาง มีท่ีตอหลายแหง จัดไวเรียบดี วิจิตร           
          ดวยบานประตูและกลอน ยอมยังปราสาทใหงาม สองขางปราสาทนั้น   
          มีกระถางน้ําเต็มเปยมหลายกระถาง ปลูกบัวหลวงและอุบลไวเต็ม เรา                 
          นิรมิตพระพุทธเจาในอดีต ผูเปนนายกของโลกทุกพระองค พรอมดวย                 
          พระสงฆสาวก ดวยวรรณและรูปตามปกติ พระพุทธเจาทุกพระองค    
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          พรอมดวยพระสาวกเขาไปทางประตูนั้น หมูพระอริยเจาน่ังบนตั่งอันทํา             
          ดวยทองคําลวนๆ พระพุทธเจาผูยอดเยีย่มในโลก มีอยู ณ บัดนี้กด็ี               
          เปนอดตีก็ดี ปจจุบันกด็ี ทุกพระองคไดข้ึนปราสาทของเรา พระสยัมภู             
          ปจเจกพุทธเจาหลายรอย ผูไมพายแพ ท้ังในอดีตและปจจุบันไดข้ึน             
          ปราสาทของเราท้ังหมด ตนกัลปพฤกษท้ังเปนของทิพยและของมนุษย                  
          มีมาก เรานําเอาผาทุกอยางจากตนกลัปพฤกษนั้น มาทําไตรจีวรถวายให               
          ทานเหลานั้นครอง ของเค้ียว ของฉัน ของล้ิม น้ําและขาวมีสมบูรณ                
          เราใสอาหารเต็มบาตรงามทําดวยมณีแลวถวายพระอริยเจาท้ังผองครองผา              
          ทิพย ครองจีวรเนื้อเกล้ียงอ่ิมหนําสําราญดวยน้ําตาลกรวด น้าํมัน น้ําผ้ึง           
          น้ําออยรสหวานฉํ่าและดวยขาวปายาส หมูอริยเจาเหลานี้เขาหองแกว             
          สําเร็จสีหไสยาบนท่ีนอนอันควรคามาก ดังไกรสรีนอนในถํ้าท่ีอยู รูสึกตัว          
          ลุกข้ึนนัง่คูบัลลังกบนท่ีนอน เปนผูเพียบพรอมดวยความยินดใีนฌานอัน         
          เปนโคจรของพุทธเจาทุกพระองค บางพวกแสดงธรรม บางพวกเขาฌาน   
          ดวยฤทธ์ิ บางพวกเขาอัปปนาฌาน และบางพวกอบรมอภิญญาวสี บาง   
          พวกแผลงฤทธ์ิ คนเดียวเปนไดหลายรอยหลายพัน แมพระพุทธเจาก็ถาม                
          ปญหาอันเปนอารมณ คือ วิสัยของพระสัพพัญูกะพระพุทธเจา ทาน                  
          เหลานัน้ ยอมตรัสรูเหตุอันละเอียดลึกซ้ึงดวยพระปญญา พระสาวกทูล             
          ถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสถามพระสาวก ทานเหลานั้นถามกัน                  
          และกัน และพยากรณกันและกัน พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา   
          และพระสาวกตางเปนศิษย ทานเหลานั้นร่ืนรมยอยูดวยความยนิดีอยางนี้        
          อภิรมยอยูในปราสาทของเรา ฉัตรและฉัตรซอน มีรัศมีดังไมไผแกวตั้งไว         
          ทุกๆ องคทรงไวซ่ึงฉัตรอันหอยยอยดวยตาขายทอง ขจิตดวยตาขายเงิน            
          วงรอบดวยตาขายมุกดา บนเศียรมีเพดานผา แวววาวดวยดาวทอง งดงาม                 
          ดาดาษดวยพวงมาลัยทุกๆ องค ทรงไวรอบๆ ฉัตรดาดาษดวยพวงมาลัย   
          งามดวยพวงดอกไมหอม เกล่ือนดวยพวงผา ประดับดวยพวงแกว   
          เกล่ือนกลาดดวยดอกไม งดงามยิ่งนกั รมดวยของหอมนาพอใจ ทําดวย                 
          ของหอมยาวหานิว้ มุงดวยเคร่ืองมุงทอง ในส่ีทิศแหงปราสาท มีสระ      
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          อันดาดาษดวยปทุมและอุบล หอมตระหลบดวยเกสรดอกปทุม ปรากฏ   
          ดังสีทองคํา โดยรอบปราสาท มีตนไมทุกชนิด ดอกบานสะพร่ัง และ   
          ดอกไมหลนลงเอง เร่ียรายอยูยังปราสาท ใกลๆ ปราสาทนั้นมีฝูงนกยูง              
          รําแพนหาง ฝูงหงสทิพยสงเสียง ฝูงนกการวิกขับขาน หมูนกรองอยู                
          โดยรอบปราสาท เสียงกลองเภรีทุกอยางจงเปนไป เสียงพิณทุกชนิดจง                  
          ดีด เสียงสังคีตทุกอยางจงขับขาน โดยรอบปราสาท ขอบัลลังกทองใหญ                
          สมบูรณดวยรัศมี ไมมีชองประดับดวยแกว จงต้ังอยู ในกําหนดพทุธเขต            
          และในหม่ืนจกัรวาล ขอตนไมประจําทวีปจงรุงเรือง เปนไมสวางไสว                
          เชนเดยีวกัน สืบตอกนัไปตั้งหม่ืนตน หญิงเตนรํา หญิงขับรอง จงเตนรํา          
          ขับรอง หมูนางอัปสรผูมีอวัยวะตางๆ กัน จงปรากฏ (ฟอน) อยูโดย               
          รอบปราสาท เราใหชักธงทุกชนิดมีหาสีงามวิจิตรข้ึนอยูบนยอดไม ยอด              
          ภูเขา และบนยอดสิเนรุ หมูชน ฝูงนาค คนธรรพ และเทวดาทุกทาน   
          นั้น จงมาประนมหัตถนมัสการเรา แวดลอมปราสาทอยู กุศลกรรมอยาง                 
          ใดอยางหน่ึง เปนกิริยาท่ีเราพึงทําดวยกาย วาจา และใจ กุศลกรรมนั้นเรา          
          ทําแลวไปในไตรทศ สัตวเหลาใดมีสัญญา และสัตวเหลาใดไมมีสัญญา                 
          มีอยู ขอสัตวท้ังหมดนัน้จงเปนผูมีสวนแหงผลบุญ ท่ีเราทําแลว สัตว          
          เหลาใดทราบบุญท่ีเราทําแลว เราใหผลบุญแกสัตวเหลานั้น บรรดาสัตว            
          เหลานัน้ สัตวเหลาใดไมรู ขอทวยเทพจงไปบอกแกสัตวเหลานัน้ ปวง             
          สัตวในโลกผูอาศัยอาหารเปนอยูทุกจําพวก ขอจงไดอาหารอันพึงใจ ดวย             
          ใจของเรา เรามีใจเล่ือมใสในทานท่ีเราใหแลวดวยใจอันผองใส เราบูชา             
          พระสัมพุทธเจาทุกพระองคแลว บูชาแกพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย                 
          เพราะกศุลกรรมท่ีเราทําดีแลวนัน้ และเพราะความปรารถนาแหงใจ เราละ               
          กายมนษุยแลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ เรายอมรูท่ัวความเปนเทวดาและ             
          มนุษยในสองภพ ยอมไมรูจักคติอ่ืน นี้เปนผลแหงความปรารถนาดวยใจ             
          เราเปนใหญกวาเทวดา เปนใหญกวามนุษย เปนผูสมบูรณดวยรูปลักษณะ           
          ไมมีใครเสมอเราดวยปญญา โภชนะตางๆ อยางประเสริฐ และรัตนะ   
          มากมาย ผาตางชนิด ยอมจากฟามาหาเราพลัน เราช้ีมือไปในท่ีใด คือ       
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          ท่ีแผนดนิ ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในปา อาหารทิพยยอมมาหาเรา                  
          เอง เราช้ีมือไปในท่ีใด คือ ท่ีแผนดนิ ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและ                  
          ในปา รัตนะทุกอยางยอมมาหาเรา เราช้ีมือไปในท่ีใด คือ ท่ีแผนดนิ              
          ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในปา ของหอมทุกชนดิยอมมาหาเราเอง   
          เราช้ีมือไปในท่ีใด คือท่ีแผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในปา                  
          ยวดยานทุกอยางยอมมาหาเรา เราช้ีมือไปในท่ีใด คือ ท่ีแผนดิน ภเูขา             
          บนอากาศ ในน้ําและในปา ดอกไมทุกชนิดยอมมาหาเรา เราช้ีมือไปใน                  
          ท่ีใด คือ ท่ีแผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในปา เคร่ืองประดับ                
          ยอมมาหาเรา เราช้ีมือไปในท่ีใด คือ ท่ีแผนดิน ภูเขา บนอากาศ   
          ในนํ้าและในปา ปวงนางกัญญายอมมาหาเรา เราชี้มือไปในท่ีใด คือ ท่ี               
          แผนดิน ภูเขา บนอากาศ ในนํ้าและในปา น้ําผ้ึงและน้ําตาลกรวด   
          ยอมมาหาเรา เราช้ีมือไปในท่ีใด คือ ท่ีแผนดิน ภูเขา บนอากาศ ใน                
          น้ําและในปา ของเค้ียวทุกอยางยอมมาหาเรา เราไดใหทานอันประเสริฐ              
          นั้นในคนไมมีทรัพย คนเดินทางไกล ยาจก และคนเดินทางเปล่ียว   
          เพื่อตองการบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ เรายังภเูขาหินใหบันลืออยู            
          ยังเขาอันแนนหนาใหกระห่ึมอยู ยังมนุษยโลก พรอมท้ังเทวโลกใหราเริง          
          อยู จะเปนพระพุทธเจาในโลก ทิศ ๑๐ มีอยูในโลก ท่ีสุดไมมีแกบุคคล            
          ผูไปอยู ก็ในทิศาภาคนั้น พุทธเขตนับไมได รัศมีของเราปรากฏเปลง              
          ออกเปนคูๆ ขาย (หมู,คู) รัศมีมีอยูในระหวางนี้ เราเปนผูมีแสง           
          สวางมาก ปวงชนในโลกธาตุประมาณเทานี้จงเห็นเรา จงมีใจยนิดท้ัีง                 
          หมดเทียว จงประพฤติตามเราท้ังหมด เราตีกลองอมฤต มีเสียงบันลือ   
          ไพเราะสละสลวย ปวงชนในระหวางนี้ จงไดยินเสียงอันไพเราะของเรา                  
          เม่ือฝนคือธรรมเทศนาตกลง ปวงชนจงเปนผูไมมีอาสวะ บรรดาชน   
          เหลานัน้ สัตวผูเกิดสุดทายภายหลัง จงเปนพระโสดาบัน เราใหทานท่ี            
          ควรใหแลว บําเพ็ญศีลโดยไมเหลือ ถึงท่ีสุดเนกขัมมบารมีแลว พึงได              
          บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเรียนถามบัณฑิตแลว ทําความเพียรอยาง                 
          สูงสุด ถึงท่ีสุดขันติบารมีแลว พึงไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เรา          
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          กระทําอธิฐานจิตม่ันคงแลว บําเพญ็สัจจบารมีถึงท่ีสุด เมตตาบารมีแลว              
          พึงไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เราเปนผูมีใจเสมอในอารมณท้ังปวง                
          คือ ในลาภ ความเส่ือมลาภ สุข ทุกข สรรเสริญ และนินทา พึง   
          ไดบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทานท้ังหลายเหน็ความเกยีจครานโดยเปน               
          ภัย และเห็นความเพยีรโดยความเกษมแลว จงปรารภความเพยีร นี้เปน                  
          อนุศาสนีของพระพุทธเจา ทานท้ังหลายเห็นความวิวาทโดยเปนภัย และ                
          เห็นความไมวิวาทโดยเกษมแลว จงสมัครสมานกัน กลาววาจาออนหวาน                  
          แกกนั นี้เปนอนุศาสนีของพระพุทธเจา ทานท้ังหลายเห็นความประมาท               
          โดยเปนภัย และเห็นความประมาทโดยเกษมแลว จงอบรมอัฏฐังคิกมรรค   
          นี้เปนอนุศาสนีของพระพุทธเจา พระพุทธเจา และพระอรหันตท้ังหลาย               
          มาประชุมกันอยูมาก ทุกประการ ทานท้ังหลายจงกราบไหวนมัสการพระ                
          สัมพุทธเจา และพระอรหันตท้ังหลาย ดวยประการฉะน้ี พระพุทธเจา                 
          (และ) ธรรมของพระพุทธเจา ใครๆ ไมอาจคิดได เม่ือบุคคลเล่ือมใสใน               
          พระพุทธเจาและพระธรรม อันใครๆ ไมอาจคิดได ยอมมีผลอันใครๆ   
          คิดไมได.      
      ทราบวา เม่ือพระผูมีพระภาคจะทรงใหทานพระอานนทรูพระพุทธจิตของพระองค จึง       
ไดตรัสธรรมบรรทายช่ือพุทธาปนิยะ ดวยประการฉะน้ี.         
                      พุทธาปทานจบบริบูรณ.               
                           ------------     
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                      ปจเจกพุทธาปทานท่ี ๒               
              วาดวยการใหสําเร็จเปนพระปจเจกพุทธเจา   
      [๒] ลําดับนี้ ขอฟงปจเจกพุทธาปทาน พระอานนทเวเทหมุนี ผูมีอินทรียอัน             
          สํารวมแลว ไดทูลถามพระตถาคต ผูประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันวา                 
          ทราบดวยเกลาฯ วา พระปจเจกพุทธเจามีจริงหรือ เพราะเหตุไรทาน                
          เหลานัน้จึงไดเปนพระปจเจกพุทธเจา ผูเปนนักปราชญ? ในกาลคร้ังนั้น         
          พระผูมีพระภาคสัพพญัูผูประเสริฐ แสวงหาคณุใหญ ตรัสตอบทาน   
          พระอานนทผูเจริญ ดวยพระสุรเสียงไพเราะวา พระปจเจกพุทธเจา                  
          สรางบุญในพระพุทธเจาท้ังปวง ยังไมไดโมกขธรรมในศาสนาของพระชิน                
          เจา ดวยมุข คือ ความสังเวชนัน้แล ทานเหลานั้นเปนนักปราชญ                  
          มีปญญาแกกลา ถึงจะเวนพระพุทธเจาก็ยอมบรรลุปจเจกโพธิญาณได                
          แมดวยอารมณนิดหนอย ในโลกท้ังปวง เวนเราแลว ไมมีใครเสมอ   
          พระปจเจกพุทธเจาเลย เราจักบอกคุณเพยีงสังเขปนี้ ของทานเหลานั้น              
          ทานท้ังหลาย จงฟงคุณของพระมหามุนีใหดี ทานท้ังปวงปรารถนานิพพาน              
          อันเปนโอสถวิเศษ จงมีจิตผองใส ฟงถอยคําดี อันออนหวานไพเราะ                  
          ของพระปจเจกพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญ ตรัสรูเอง คําพยากรณโดยสืบๆ              
          กันมาเหลาใด ของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายผูมาประชุมกัน โทษ เหตุ              
          ปราศจากราคะ และพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย บรรลุโพธิญาณดวย   
          ประการใด พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย มีสัญญาในวัตถุอันมีราคะวา                 
          ปราศจากราคะ มีจิตปราศจากกําหนดัในโลกอันกําหนัด ละธรรมเคร่ือง   
          เนิ่นชา การแพและความดิ้นรน แลว จึงบรรลุปจเจกโพธิญาณ ณ สถานท่ี             
          เกิดนัน้เอง ทานวางอาญาในสรรพสัตว ไมเบียดเบียนแมผูหนึ่งในสัตว            
          เหลานัน้ มีจิตประกอบดวยเมตตา หวังประโยชนเกื้อกูล เท่ียวไปผูเดียว          
          เปรียบเหมือนนอแรด ฉะนั้น ทานวางอาญาในปวงสัตว ไมเบียดเบียน                  
          แมผูหนึง่ในสัตวเหลานั้น ไมปรารถนาบุตร ท่ีไหนจะปรารถนาสหาย                
          เท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ความเสนหายอมมีแกบุคคล         
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          ผูเกิดความเกี่ยวของ ทุกขท่ีอาศัยความเสนหานี้มีมากมาย ทานเล็งเห็น         
          โทษอันเกิดแตความเสนหา จึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกบันอแรด ฉะนัน้               
          ผูมีจิตพัวพัน ชวยอนุเคราะหมิตรสหาย ยอมทําตนใหเส่ือมประโยชน               
          ทานมองเห็นภัยนี้ ในความสนิทสนม จึงเท่ียวไปแตผูเดียว เชนกบันอแรด           
          ฉะนั้น ความเสนหาในบุตรและภรรยา เปรียบเหมือนไมไผกอใหญเกีย่ว                
          กันอยู ทานไมของในบุตรและภริยา ดังหนอไมไผ เท่ียวไปผูเดียว              
          เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ทานเปนวิญูชนหวังความเสรี จึงเท่ียวไป   
          ผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น เหมือนเนื้อท่ีไมถูกผูกมัด เท่ียวหาเหยื่อ        
          ในปาตามความปรารถนา ฉะนั้น ตองมีการปรึกษากันในทามกลางสหาย   
          ท้ังในท่ีอยู ท่ีบํารุง ท่ีไป ท่ีเท่ียว ทานเล็งเห็นความไมโลภ ความเสรี        
          จึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น การเลน (เปน) ความยินดี              
          มีอยูในทามกลางสหาย สวนความรักในบุตรเปนกเิลสใหญ ทานเกลียด                
          ความวปิโยคเพราะของท่ีรัก จึงเท่ียวไปผูเดยีว เชนกับนอแรด ฉะนั้น              
          ทานเปนผูแผเมตตาไปในส่ีทิศ และไมโกรธเคือง ยินดดีวยปจจยัตามมี            
          ตามได เปนผูอดทนตอมวลอันตรายได ไมหวาดเสียว เท่ียวไปผูเดยีว              
          เชนกับนอแรด ฉะนัน้ แมบรรพชิตบางพวก และพวกคฤหัสถผูครองเรือน                
          สงเคราะหไดยาก ทานเปนผูมีความขวนขวายนอยในบุตรคนอ่ืน จึงเท่ียว            
          ไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น ทานปลงเคร่ืองปรากฏ (ละเพศ)   
          คฤหัสถ กลาหาญ ตัดกามอันเปนเคร่ืองผูกของคฤหัสถ เปรียบเหมือน                
          ไมทองหลางมีใบขาดหมด เท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ถา                 
          จะพึงไดสหายผูมีปญญารักษาตน ประพฤติเชนเดยีวกัน อยูดวยกรรมดี              
          เปนนักปราชญ พึงครอบงําอันตรายทั้งส้ินเสียแลว พึงดีใจ มีสติเท่ียว            
          ไปกับสหายน้ัน ถาจะไมไดสหายผูมีปญญารักษาตน ประพฤติเชนเดียวกนั            
          อยูดวยกรรมดี เปนนกัปราชญ พึงเท่ียวไปผูเดียว เหมือนพระราชาทรง             
          ละแวนแควนท่ีทรงชนะแลว เท่ียวไปผูเดียว ดังชางมาตังคะ ละโขลง               
          อยูในปา ความจริง เรายอมสรรเสริญสหายสมบัติ พึงสองเสพสหายท่ี                
          ประเสริฐกวา หรือท่ีเสมอกัน (เทานั้น) เม่ือไมไดสหายเหลานี้ ก็พึง    
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          คบหากบักรรมอันไมมีโทษ เท่ียวไปผูเดียว เชนกบันอแรด ฉะนัน้ ทาน              
          เห็นกําไลมือทองคําอันผุดผองท่ีนายชางทองทําสําเร็จสวยงาม กระทบกนั                
          อยูท่ีแขนทั้งสอง จึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น การเปลง            
          วาจา หรือวาจาเคร่ืองของของเรานั้น พึงมีกับเพื่อนอยางนี้ ทานเล็งเห็น        
          ภัยนี้ตอไป จึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ก็กามทั้งหลายอัน          
          วิจิตร หวาน อรอย เปนท่ีร่ืนรมยใจ ยอมย่ํายีจิตดวยสภาพตางๆ                 
          ทานเหน็โทษในกามคุณท้ังหลาย จงึเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น           
          ความจญัไร หัวฝ อุบาทว โรค กิเลสดุจลูกศร และภยันี้ ทานเห็น                  
          ภัยนี้ในกามคุณท้ังหลาย จึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ทาน           
          ครอบงําอันตรายแมท้ังหมดนี้ คือ หนาว รอน ความหิว ความกระหาย   
          ลม แดด เหลือบ ยุง และสัตวเล้ือยคลาน แลวเท่ียวไปผูเดียว เชน                
          กับนอแรด ฉะนั้น ทานเท่ียวไปผูเดยีว เชนนอแรด เปรียบเหมือน   
          ชางละโขลงไวแลว มีขันธเกิดพรอมแลว มีสีกายดงัดอกปทุมใหญโต                
          อยูในปานานเทาท่ีตองการ ฉะนั้น ทานใครครวญถอยคําของพระพุทธเจา            
          ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตยวา บุคคลพึงถูกตองวิมุติอันเกิดเองนี้ มิใช       
          ฐานะของผูทําความคลุกคลีดวยหมู จึงเท่ียวไปผูเดยีว เชนกับนอแรด              
          ฉะนั้น ทานเปนไปลวงทิฏฐิอันเปนขาศึก ถึงความแนนอน มีมรรคอัน               
          ไดแลว เปนผูมีญาณเกดิข้ึนแลว อันบุคคลอ่ืนไมตองแนะนํา เท่ียวไป            
          ผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น ทานไมมีความโลภ ไมโกง ไมกระหาย                
          ไมลบหลูคุณทาน มีโมโหดุจน้ําฝาดอันกํากัดแลว เปนผูไมมีตัณหาในโลก           
          ท้ังปวง เท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น กุลบุตรพึงเวนสหาย               
          ผูลามก ผูมักชี้อนัตถะ ตั้งม่ันอยูในฐานะผิดธรรมดา ไมพึงเสพสหาย             
          ผูขวนขวาย ผูประมาทดวยตน พึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น            
          กุลบุตรพึงคบมิตรผูเปนพหูสูต ทรงธรรม มีคุณยิ่ง มีปฏิภาณ ทานรู              
          ประโยชนท้ังหลาย บรรเทาความสงสัยแลว เท่ียวไปผูเดียว เชนกบั         
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          นอแรด ฉะนั้น ทานไมพอใจในการเลน ความยินด ีและกามสุขในโลก   
          ไมเพ็งเล็งอยู คลายยินดีจากฐานะท่ีตกแตง มีปกติกลาวคําสัตย เท่ียวไป         
          ผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น ทานละบุตร ภริยา บิดา มารดา ทรัพย               
          ขาวเปลือก เผาพันธ และกามท้ังหลายตามท่ีตั้งลง เท่ียวไปผูเดียว เชน         
          กับนอแรด ฉะนั้น ในความเก่ียวของนี้มีความสุขนดิหนอย มีความ   
          พอใจนอย มีทุกขมากยิ่ง บุรุษผูมีความรูทราบวา ความเกีย่วของนี้ ดุจลูก     
          ธนู พึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น กุลบุตรพึงทําลายสังโยชน           
          ท้ังหลาย เปรียบเหมือนปลาทําลายขาย แลวไมกลับมา ดังไฟไหมเช้ือ                
          ลามไปแลวไมกลับมา พึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ พึง                
          ทอดจักษุลง ไมคะนองเทา มีอินทรียอันคุมครองแลว รักษามนัส อัน               
          ราคะไมชุมแลว อันไฟกิเลสไมเผาลน พึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด           
          ฉะนั้น พึงละเคร่ืองเพศคฤหัสถแลว ถึงความตัดถอน เหมือนไมทอง                  
          กวาวท่ีมีใบขาดแลว นุงหมผากาสายะ ออกบวชแลว เท่ียวไปผูเดียว               
          เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ไมพึงทําความกําหนดัในรส ไมโลเล ไมตอง   
          เล้ียงผูอ่ืน เท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอก มีจิตไมของเกี่ยวในสกุล              
          เท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ พึงละนิวรณเคร่ืองกั้นจิต ๕              
          ประการ พึงบรรเทาอุปกิเลสเสียท้ังส้ิน ไมอาศัยตณัหาและทิฏฐิ ตดัโทษ             
          อันเกิดแตสิเนหาแลว เท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น พึงทําสุข            
          ทุกข โทมนัสและโสมนัสกอนๆ ไวเบ้ืองหลัง ไดอุเบกษา สมถะ   
          ความหมดจดแลว เท่ียวไปผูเดยีว เชนกับนอแรด ฉะนั้น พึงปรารภ   
          ความเพยีรเพื่อบรรลุนิพพาน มีจิตไมหดหู ไมประพฤติเกียจคราน มี               
          ความเพยีรม่ัน (กาวออก) เขาถึงดวยกาํลัง เร่ียวแรง เท่ียวไปผูเดียว           
          เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ไมพึงละการหลีกเรนและฌาน มีปกติประพฤติ   
          ธรรมสมควรแกธรรมเปนนิตย พิจารณาเห็นโทษในภพท้ังหลาย เท่ียว   
          ไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น พึงปรารถนาความส้ินตัณหา ไม   
          ประมาท เปนผูฉลาดเฉียบแหลม มีการสดับ มีสติ มีธรรมอันพิจารณา                  
          แลว เปนผูเท่ียง มีความเพียร เท่ียวไปผูเดียว เชนกบันอแรด ฉะนัน้          
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          ไมพึงสะดุงในเพราะเสียง ดังสีหะ ไมขัดของ อยูในตัณหาและทิฏฐิ               
          เหมือนลมไมติดตาขาย ไมติดอยูในโลก ดุจดอกปทุม ไมติดน้ํา พึง                 
          เท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ พึงเสพเสนาสนะอันสงัด   
          เหมือนราชสีหมีเข้ียวเปนกําลัง เปนราชาของเน้ือ มีปกติประพฤติขมข่ี           
          ครอบงํา พึงเท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ พึงเจริญเมตตา                  
          วิมุติ กรุณาวิมุติ มุทิตาวิมุติ และอุเบกขาวิมุติทุกเวลา ไมพิโรธดวย          
          สัตวโลกท้ังปวง เท่ียวไปผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น พึงละราคะ                
          โทสะและโมหะ พึงทําลายสังโยชนท้ังหลายเสีย ไมสะดุงในเวลาส้ิน                  
          ชีวิต พึงเท่ียวไปแตผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนัน้ ชนท้ังหลายมีเหตุ             
          เปนประโยชน จึงคบหาสมาคมกัน มิตรท้ังหลายไมมีเหตุ หาไดยากใน                 
          วันนี้ มนุษยท้ังหลายมีปญญามองประโยชนตน ไมสะอาด พึงเท่ียวไป                
          ผูเดียว เชนกับนอแรด ฉะนั้น พึงมีศีลบริสุทธ์ิ มีปญญาหมดจดด ี                
          มีจิตต้ังม่ัน ประกอบความเพียร เจริญวิปสสนา มีปกติเหน็ธรรม   
          วิเศษ พงึรูแจงธรรมอันสัมปยุตดวยองคมรรคและโพชฌงค (พึงรูแจง              
          องคมรรคและโพชฌงค) นักปราชญเหลาใดเจริญสุญญตวิโมกข อนิมิตต                
          วิโมกข และอัปปณหิิตวิโมกข ไมบรรลุความเปนพระสาวกในศาสนา   
          พระชินเจา นักปราชญเหลานั้นยอมเปนพระสยัมภปูจเจกพุทธเจา มีธรรม           
          ใหญ มีธรรมกายมาก มีจิตเปนอิสระ ขามหวงทุกข ท้ังมวลได มีจติ               
          โสมนัส มีปกติเหน็ประโยชนอยางยิง่  เปรียบดังราชสีห เชนกับนอแรด             
          พระปจเจกพุทธเจาเหลานี้ มีอินทรียระงับ มีใจสงบ มีจิตม่ันคง มีปกติ          
          ประพฤติดวยความกรุณาในสัตวเหลาอ่ืน เกื้อกูลแกสัตว รุงเรืองในโลกน้ี       
          และโลกหนา เชนกับประทีป ปฏิบัติเปนประโยชนแกสัตว พระปจเจก                
          พุทธเจาเหลานี้ ละกเิลสเคร่ืองกั้นท้ังปวงหมดแลว เปนจอมแหงชน               
          เปนประทีปสองโลกใหสวาง เชนกบัรัศมีแหงทองชมพูนุท เปนทักขิไณย            
          บุคคลช้ันดีของโลก โดยไมตองสงสัย บริบูรณอยูเนืองนิตย คําสุภาษิต            
          ของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย ยอมเปนไปในโลกท้ังเทวโลก ชน   
          เหลาใดผูเปนพาลไดฟงแลว ไมทําเหมือนดังนั้น ชนเหลานั้นตองเท่ียว           
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          ไปในสังขารทุกขบอยๆ คําสุภาษิตของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย เปน               
          คําไพเราะ ดังน้ําผ้ึงรวงอันหล่ังออกอยู ชนเหลาใดไดฟงแลว ประกอบ              
          การปฏิบัติตามนั้น ชนเหลานั้น ยอมเปนผูมีปญญา เห็นสัจจะ คาถาอัน            
          โอฬารอันพระปจเจกพุทธชินเจาออกบวชกลาวแลว คาถาเหลานัน้   
          พระตถาคตผูสีหวงศศากยราชผูสูงสุดกวานรชน ทรงประกาศแลว เพื่อให             
          รูแจงธรรม คาถาเหลานี้ พระปจเจกเจาเหลานั้นรจนาไวอยางวเิศษ เพื่อ        
          ความอนุเคราะหโลก อันพระสยัมภผููสีหะทรงประกาศแลว เพื่อยังความ               
          สังเวช การไมคลุกคลีและปญญาใหเจริญ ฉะนี้แล.   
                      จบ ปจเจกพุทธาปทาน                 
                        จบ อปาทานท่ี ๒   
                      ---------------    
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                     สาริปุตตเถราปทานท่ี ๓ (๑)           
                  วาดวยบุพจริยาของพระสารีบุตร          
                     ลําดับนี้เชิญฟงเถราปทาน             
      [๓] ในท่ีไมไกลแตหิมวนัตประเทศ มีภูเขาช่ือลัมพกะเราสรางอาศรมไวอยางดี          
          สรางบรรณศาลาไวใกลภูเขานั้น อาศรมของเราไมไกลจากฝงแมน้าํอันไมลึก         
          มีทาน้ําราบเรียบเปนท่ีร่ืนรมยใจ เกล่ือนกลนดวยหาดทรายขาวสะอาด ท่ี          
          ใกลอาศรมของเราน้ัน มีแมน้ําไมมีกอนกรวด ตล่ิงไมชัน น้ําจดืสนิท              
          ไมมีกล่ินเหม็น ไหลไป ทําใหอาศรมของเรางาม ฝูงจระเข มังกร ปลา                 
          ฉลามและเตา วายน้ําเลนอยูในแมน้าํไหลไป ณ ท่ีใกลอาศรมของเรา                 
          ยอมทําอาศรมของเราใหงาม ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลา   
          เคา ปลาตะเพียน ปลานกกระจอก วายโลดกระโดดอยู ยอมทําอาศรม   
          ของเราใหงาม ท่ีสองฝงแมน้ํา มีหมูไมดอก หมูไมผล หอยยอมอยู             
          ท้ังสองฝง ยอมทําอาศรมของเราใหงาม ไมมะมวง ไมรัง หมากเมา                 
          แคฝอย ไมยางทราย สงกล่ินหอมอบอวลอยูเปนนิจ บานอยูใกลอาศรม                 
          ของเรา ไมจําปา ไมออยชาง ไมกระทุม กถินพิมาน บุนนาค และ   
          ลําเจียกมีกล่ินหอมฟุงไปเปนนจิ บานสะพร่ังอยูใกลอาศรมของเรา ไม              
          ลําดวน ตนอโศก ดอกกุหลาบ บานสะพร่ัง อยูใกลอาศรมของเรา   
          ไมบรู และมะกลํ่าหลวง ดอกบานสะพร่ังอยูใกลอาศรมของเรา การะเกด                 
          พยอมขาว พิกุล และมะลิซอน มีดอกหอมอบอวล ทําอาศรมของเรา   
          ใหงาม ไมเจตภงัคี ไมกรรณิการ ไมประดู และไมอัญชัน มีมาก                  
          มีดอกหอมฟุงทําใหอาศรมของเรางาม มะนาว มะง่ัว และแคฝอย ดอก   
          บานสะพร่ังหอมตลบอบอวล ทําอาศรมของเราใหงาม ไมราชพฤกษอัญชัน   
          เขียว ไมกระทุมและพิกุลมีมาก ดอกหอมฟุงไป ทําอาศรมของเราใหงาม                
          ถ่ัวดํา ถ่ัวเหลือง กลวยและมะกรูด งอกงามดวยน้ําหอม ออกผลสะพร่ัง                
          ดอกปทุมอยางอ่ืนบานเบง ดอกบัวชนิดอ่ืนกเ็กิดข้ึน บัวหลวงชนดิหนึ่ง             
          ดอกรวงพรู บานอยูในบึงกาลนั้น กอปทุมมีดอกตูม เหงาบัวเล้ือยไป     
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          เสมอ กระจับเกล่ือนดวยใบ งามอยูในบึงในกาลนัน้ ไมตาเสือ จงกลณี               
          ไมอุตตรา และชบา กล่ินหอมตลบไป ดอกบานอยูในบึงในกาลนัน้   
          ฝูงปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลาตะเพียน ปลาสังกุลา   
          และปลารําพัน มีอยูในบึงในกาลนัน้ ฝูงจระเข ปลาฉลาด ปลาฉนาก   
          ผีเส้ือน้ํา และงูเหลือมใหญท่ีสุด อยูในบึงนั้นในกาลนั้น ฝูงนกคับแค            
          นกเปดน้ํา นกจากพราก (หาน) นกกาน้ํา นกคุเหวา และสาลิกา   
          อาศัยเล้ียงชีวิตอยูใกลสระน้ัน ฝูงนกกวัก ไกปา ฝูงนกกะลิงปา นก             
          ตอยตีวดิ นกแขกเตา ยอมอาศัยเล้ียงชีวิต อยูใกลสระน้ัน ฝูงหงส              
          นกกระเรียน นกยูง นกแขกเตา ไกงวง นกคอนหอย และนกออก   
          ยอมอาศัยเล้ียงชีวิต อยูใกลสระน้ัน ฝูงนกแสก โปฏฐสีสา นกเขา                  
          เหนีย่ว มีมาก และฝูงนกกาน้าํ ยอมอาศัยเล้ียงชีวิตอยูใกลสระน้ัน ฝูง           
          เนื้อฟาน กวาง หมู หมาปา หมาจิ้งจอกมีอยูมาก ละม่ัง และเนื้อทราย              
          ยอมอาศัยเล้ียงชีวิตอยูใกลสระน้ัน ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี          
          หมาในกับเสือดาว โขลงชาง แยกเปนสามพวก อาศัยเล้ียงชีวิตอยูใกล               
          สระน้ัน เหลากินร วานรและแมคนทําการงานในปา หมาไลเนื้อ และ   
          นายพราน ก็อาศัยเล้ียงชีวิตอยูใกลสระน้ัน ตนมะพลับ มะหาด มะซาง               
          หมากเมา เผล็ดผลทุกฤดูกาล อยู ณ ท่ีใกลอาศรมของเรา ตนคํา ตนสน               
          กระทุม สะพร่ังดวยผล รสหวาน เผล็ดผลทุกฤดู อยู ณ ท่ีใกลอาศรม                
          ของเรา ตนสมอ มะขามปอม ตนหวา สมอพิเภก กระเบา ไมรกฟา   
          และมะตูม เผล็ดผลเปนนิตย เชือกเขา มันออน ตนนมแมว มันนก   
          กะเบง และคัดมอน มีอยูมากมายใกลอาศรมของเรา ณ ท่ีใกลอาศรม   
          ของเรานั้น มีสระท่ีขุดไวอยางดี มีน้ําในเย็นจืดสนิท มีทาน้ําราบเรียบ          
          เปนท่ีร่ืนรมยใจ ดาดาษดวยบัวหลวง อุบลและบัวขาว เกล่ือนกลาดดวย              
          บัวขม บัวเผ่ือน กล่ินหอมตลบไป ในกาลนั้น เราเปนดาบส ช่ือสุรุจิ                
          เปนผูมีศีล สมบูรณดวยวัตร มีปกติเพงฌาน ยนิดีในฌานทุกเม่ือ บรรลุ           
          ถึงอภิญญา ๕ และพละ ๕ อยูในอาศรมท่ีสรางเรียบรอย นาร่ืนรมย ใน              
          ปาอันบริบูรณดวยไมใบ ไมดอก และไมผลทุกส่ิงอยางนี้ ศิษย ๒๔,๐๐๐       
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          นี้แล เปนพราหมณท้ังหมด ผูมีชาติ มียศ บํารุงเรา มวลศิษยของเรานี้            
          เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ในตําราทํานายลักษณะ และในคัมภีร              
          อิติหาสะ พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ รูจบไตรเพท บรรดา             
          ศิษยของเราเปนผูฉลาดในลางดีราย ในนิมิตดีราย และในลักษณะ   
          ท้ังหลาย ศึกษาดี ในพ้ืนแผนดนิและในอากาศ ศิษยเหลานี้มีความ                  
          ปรารถนานอย มีปญญา กินหนเดียว ไมโลภ สันโดษดวยลาภและ   
          ความเส่ือมลาภ บํารุงเราทุกเม่ือ เปนผูเพงฌาน ยนิดีในฌาน เปน                 
          นักปราชญ มีจิตสงบ ตั้งม่ัน ปรารถนาความไมมีกงัวล บํารุงเราอยู                
          ทุกเม่ือ เปนผูถึงท่ีสุดอภิญญา ยินดใีนอารมณอันเปนโคจรของบิดา               
          เท่ียวไปในอากาศ เปนนักปราชญ บํารุงเราอยูทุกเม่ือ ศิษยของเราเหลานั้น       
          สํารวมในทวารท้ัง ๖ ไมหวั่นไหว รักษาอินทรียไมคลุกคลีดวยหมูคณะ              
          เปนนักปราชญ หาผูอ่ืนเสมอไดยาก ศิษยของเราเหลานั้นยับยั้งอยูดวย         
          การนั่งคูบัลลังก การยืนและการเดนิตลอดราตรี หาผูอ่ืนเสมอไดยาก              
          มวลศิษยของเราไมกําหนัด ในธรรมเปนท่ีตั้งความกําหนดั ไมขัดเคืองใน             
          ธรรมเปนท่ีตั้งความขัดเคือง ไมหลงในธรรมเปนท่ีตั้งความหลง หาผูอ่ืน          
          เสมอไดยาก ศิษยเหลานั้นแผลงฤทธ์ิไดตางๆ ประพฤติอยูเปนนติยกาล             
          บันดาลใหแผนดินไหวก็ได ยากท่ีใครๆ จะแขงได ศิษยเหลานั้นเขา              
          ปฐมฌานเปนตน พวกหนึ่งไปยังอมรโคยานทวีป พวกหนึ่งไปยงัปุพพวิเทห                
          ทวีป พวกหนึ่งไปยังอุตตรกุรุทวีป ไปนําเอาผลหวามา ศิษยของเรา หา                
          ผูอ่ืนเสมอไดยาก ศิษยเหลานัน้สงหาบไปขางหนา ตนไปขางหลัง ทองฟา         
          เปนฐานะอันดาบส ๒๔,๐๐๐ ปกปดแลว ศิษยบางพวกปงใหสุกดวยไฟกิน               
          บางพวกกินดิบๆ นั่นเอง บางพวกเอาฟนแทะเปลือกออกแลวกิน บาง   
          พวกซอมดวยครกแลวกิน บางพวกตําดวยครกหินกิน บางพวกกนิผลไมท่ี                 
          หลนเอง บางพวกชอบสะอาด ลงอาบน้ําท้ังเวลาเย็นและเชา บางพวก   
          เอาน้ํารดอาบ ศิษยของเราหาผูอ่ืนเสมอไดยาก ศิษยของเราปลอยเล็บมือ            
          เล็บเทาและขนรักแรงอกยาว ข้ีฟนเลอะเทอะ มีธุลีบนศีรษะ หอมดวย                
          กล่ินศีล หาผูอ่ืนเสมอไดยาก ดาบสท้ังหลายมีตบะแรงกลา ประชุมกัน      
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          ในเวลาเชาแลว ไปประกาศลาภนอยลาภมากในอากาศในกาลน้ัน เม่ือ   
          ดาบสนี้หลีกไป เสียงอันดังยอมเปนไป เทวดาท้ังหลายยอมยินดีดวยเสียง           
          หนังสัตว ฤษีเหลานัน้กลาแข็งดวยกาํลังของตน เหาะไปในอากาศ ไปสู              
          ทิศนอยทิศใหญตามปรารถนา ปวงฤาษีนี้แล ทําแผนดินใหหวั่นไหว   
          เท่ียวไปในอากาศ มีเดชแผไป ยากท่ีจะขมข่ีได ดังสาครยากท่ีใครๆ จะ             
          ใหขุนได ฤาษีศิษยของเราบางพวกประกอบการยนืและเดิน บางพวกไม                 
          นอน บางพวกกินผลไมท่ีหลนเอง หาผูอ่ืนเสมอไดยาก ทานเหลานี้ มี              
          ปกติอยูดวยเมตตาแสวงหาประโยชน เกื้อกูลแกสรรพสัตว ไมยกยองตน              
          ท้ังหมด ไมติเตียนใครๆ ท้ังนั้น เปนผูสะดุง ดังพระยาราชสีห มี              
          กําลังเหมือนพระยาคชสาร ยากท่ีจะขมได ดุจเสือโครง ยอมมาในสํานัก               
          ของเรา พวกวิชาธร เทวดา นาค คนธรรพ ผีเส้ือน้ํา กุมภณัฑ อสูร   
          และครุฑ ยอมอาศัยเล้ียงชีวิตอยูใกลสระน้ัน ศิษยของเราเหลานั้น  ทรง         
          ชฎา เล้ียงชีวิตดวยผลไมและเหงามัน นุงหมหนังสัตว เท่ียวไปในอากาศ          
          ไดทุกตน อยูใกลสระน้ัน ในกาลนัน้ ศิษยเหลานี้เปนผูสมควร มีความ           
          เคารพกันและกนั เสียงไอจามของศิษยท้ัง ๒๔,๐๐๐ ยอมไมมี ทานเหลานี้           
          ซอนเทาบนเทา เงียบเสียง สังวรดี เขามาไหว เราดวยเศียรเกลา                
          ท้ังหมดนั้น เราผูเพงฌาน ยินดีในฌาน หอมลอมดวยศิษยเหลานัน้               
          ผูสงบระงับ มีตบะ อยูในอาศรมนั้น อาศรมของเรามีกล่ินหอมดวยกล่ิน              
          ศีลของเหลาฤาษีและดวยกล่ินสองอยาง คือ กล่ินดอกไมและกล่ินผลไม              
          เราไมรูสึกตลอดคืนตลอดวัน ความไมยินดไีมมีแกเรา เราส่ังสอนบรรดา            
          ศิษยของตน ยอมไดความราเริงอยางยิ่ง เม่ือดอกไมท้ังหลายบาน และ             
          เม่ือผลไมท้ังหลายสุก กล่ินหอมตลบอบอวล ทําอาศรมของเราใหงาม   
          เราออกจากสมาธิแลว มีความเพยีร มีปญญาถือเอาภาระคือหาบ เขาปา                
          ในกาลนั้น เราศึกษาชํานาญในลางดลีางราย ฝนดีฝนราย และตําราทํานาย               
          ลักษณะ ทรงลักษณมนตอันกําลังเปนไป พระผูมีพระภาคพระนามวา   
          อโนมทัสสี เปนผูประเสริฐในโลก เปนนระผูองอาจ ทรงใครวิเวก เปน              
          สัมพุทธเจา เขาไปยังปาหิมวันต พระองคผูเลิศ เปนมุนีประกอบดวย       
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          กรุณา เปนอุดมบุรุษ เสด็จเขาปาหิมวันตแลว ทรงนั่งคูบัลลังก เราได        
          เห็นพระสัมพุทธเจาพระองคนั้น มีรัศมีสวางจา นาร่ืนรมยใจ ดังดอกบัว         
          เขียว ทรงรุงเรืองควรบูชา ดังกองไฟ เราไดเห็นพระนายกของโลก   
          ทรงรุงโรจนดุจดวงไฟ เหมือนสายฟาในอากาศ เชนกับพระยารังมีดอก                
          บานสะพร่ัง เพราะอาศัยการไดเห็นพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ เปนมหาวีระ          
          ทรงทําท่ีสุดทุกข เปนมุนีนี้ ยอมพนจากทุกขท้ังปวงได คร้ันเราไดเหน็        
          พระผูมีพระภาคผูเปนเทวดาลวงเทวดาแลว ไดตรวจดูลักษณะวาเปน                
          พระพุทธเจาหรือมิใช ผิฉะนั้นเราจะดูพระผูมีพระภาคผูมีจักษุ เราไดเหน็       
          จักรมีกาํพนัหนึ่งท่ีพื้นฝาพระบาท คร้ันไดเห็นพระลักษณะของพระองคแลว          
          จึงถึงความตกลงในพระตถาคตในกาลน้ัน เราจับไมกวาดกวาดท่ีนั้นแลว                
          ไดนําเอาดอกไม ๘ ดอกมาบูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด คร้ันบูชาพระ             
          พุทธเจาผูขามโอฆะไมมีอาสวะนั้นแลว ทําหนังสัตวเฉวยีงบาขางหน่ึง           
          นมัสการพระนายกของโลก พระสัมพุทธเจาผูไมมีอาสวะ ทรงอยูดวย                  
          พระญาณใด เราจักประกาศพระญาณน้ัน ทานท้ังหลายจงฟงคําเรากลาว   
          พระสยมัภูผูมีความเจริญมากท่ีสุด ทรงถอนสัตวโลกน้ีแลว สัตวเหลานัน้         
          อาศัยการไดเห็นพระองค ยอมขามกระแสน้ําคือความสงสัยได พระองค                
          เปนพระศาสดา เปนยอด เปนธงไชย เปนหลัก เปนรมเงา เปนท่ีพึง่                
          เปนประทีปสองทาง เปนพระพุทธเจาของสัตวท้ังหลาย น้ําในสมุทรอาจ               
          ประมาณไดดวยมาตราดวง แตใครๆ ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณ   
          ของพระองคไดเลย เอาดินมาช่ังดูแลวอาจประมาณแผนดนิได แตใครๆ                
          ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณของพระองคไดเลย อาจวดัอากาศได   
          ดวยเชือก หรือดวยนิว้มือ แตใครๆ ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณ                 
          ของพระองคไดเลย พงึประมาณลําน้ําในมหาสมุทรและแผนดนิท้ังหมดได                 
          แตจะถือเอาพระพุทธญาณมาประมาณน้ันไมควร ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ            
          จิตของสัตวโลกพรอมท้ังเทวโลก ยอมเปนไป สัตวเหลานีเ้ขาไปภายใน              
          ขาย คือ พระญาณของพระองค พระองคทรงบรรลุโพธิญาณอันอุดม    
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          ส้ินเชิงดวยพระญาณใด พระสัพพัญูก็ทรงย่ํายีอัญเดียรถียดวยพระญาณ              
          นั้น ทานสุรุจิ ดาบสกลาวชมเชยดวยคาถาเหลานีแ้ลว ปูลาดหนงัเสือ              
          บนแผนดินแลวนั่งอยู ทานกลาวไวในบัดนีว้า ขุนเขาสูงสุดหยั่งลงใน           
          หวงมหรรณพ ๘๔๐๐๐ โยชน ขุนเขาสิเนรุท้ังดานยาวและดานกวาง สูงสุด             
          เพียงนัน้ ทําใหละเอียดไดดวยประเภทการนับวาแสนโกฏิ เม่ือต้ังเคร่ือง          
          หมายไว พึงถึงความสิ้นไป แตใครๆ ไมอาจประมาณพระสัพพญัุตญาณ                  
          ของพระองคไดเลย ผูใดพึงเอาขายตาเล็กๆ ลอมน้ําไว สัตวน้ําบางเหลา           
          พึงเขาไปภายในขายของผูนั้น ขาแตพระมหาวีระ เดียรถียผูมีกิเลสหนา          
          บางพวกก็ฉันนัน้ แลนไปถือเอาทิฏฐิผิด หลงอยูดวยการลูบคลํา เดียรถีย           
          เหลานี้เขาไปภายในขาย ดวยพระญาณอันบริสุทธ์ิอันแสดงวาไมมีอะไร             
          หามไดของพระองค ไมลวงพระญาณของพระองคไปได ก็สมัยนั้น พระผู              
          มีพระภาค พระนามวาอโนมทัสสี ผูมียศใหญ ทรงชํานะกิเลส เสด็จออก                 
          จากสมาธิแลวทรงตรวจดูทิศ พระอัครสาวกนามวา นิสภะ ของพระมุนี   
          พระนามวาอโนมทัสสี ทราบพระดําริของพระพุทธเจาแลว อันพระขีณาสพ                 
          หนึ่งแสน ผูมีจิตสงบระงับ ม่ันคง บริสุทธ์ิสะอาด ไดอภิญญา ๖ คงท่ี             
          แวดลอมแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูนายกของโลก ทานเหลานั้นอยู           
          บนอากาศ ไดทําประทักษิณพระผูมีพระภาคแลวลงมาประนมอัญชลี นมัส                 
          การอยูในสํานักพระพทุธเจา พระผูมีพระภาค พระนามอโนมทัสสี เชฏฐ                
          บุรุษของโลก เปนนระอาจหาญ ทรงชํานะกิเลส ประทับนั่งทามกลางภิกษุ                
          สงฆ ทรงยิ้มแยม ภิกษุนามวาวรุณ อุปฏฐากของพระศาสดาพระนามวา                 
          อโนมทัสสี หมผาเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ทูลถามพระผูมีพระภาคผูนายก            
          ของโลกวา ขาแตพระผูมีพระภาค อะไรเปนเหตุใหพระศาสดาทรงยิ้มแยม             
          หนอ อันพระพุทธเจายอมไมทรงยิ้มแยม เพราะไมมีเหตุ พระผูมีพระภาค            
          ทรงพระนามวาอโนมทัสสีเชษฐบุรุษของโลก เปนนระองอาจ ประทับนั่ง                  
          ในทามกลางภิกษุแลว ไดตรัสพระคาถานี้วา ผูใดบูชาเราดวยดอกไม และ           
          เชยชมญาณของเรา เราจักประกาศผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว                  
          เทวดาท้ังปวง พรอมท้ังมนุษย ทราบพระดํารัสของพระพุทธเจาแลว    
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          ประสงคจะฟงพระสัทธรรม จึงพากันมาเฝาพระสัมพุทธเจา หมูทวยเทพ                
          ผูมีฤทธ์ิมากในหม่ืนโลกธาตุ ประสงคจะฟงพระสัทธรรม จึงพากันมาเฝา             
          พระสัมพุทธเจา จตุรงคเสนา คือ พลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา   
          จักแวดลอมผูนี้เปนนจิ นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา ดนตรีหกหม่ืน          
          กลองท่ีประดับสวยงาม จักบํารุงผูนี้เปนนิจ นีเ้ปนผลแหงการบูชาพระ            
          พุทธเจา หญิงลวนแตสาวๆ หกหม่ืน ประดับประดาสวยงาม มีผาและ   
          เคร่ืองอาภรณอันวิจิตร สวมแกวมณ ีและกุณฑล มีหนาแฉลม ยิ้มแยม               
          ตะโพกผายไหลผ่ึง เอวเล็กเอวกลม จักหอมลอมผูนี้เปนนจิ นี้เปนผล             
          แหงการบูชาพระพุทธเจา ผูนี้จักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอดแสนกัลป จัก          
          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในแผนดินพนัคร้ัง จกัเปนจอมเทวดาเสวย               
          ราชสมบัติในเทวโลกพันคร้ัง จักเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยนับ                
          ไมถวน คร้ันถึงภพท่ีสุด ถึงความเปนมนุษย จักคลอดจากครรภแหงนาง             
          พราหมณีช่ือสารี นระนี้จักปรากฏตามช่ือและโคตรของมารดา โดยช่ือวา               
          สารีบุตร จักมีปญญาคมกลา จักเปนผูไมมีกังวล ละท้ิงทรัพยประมาณ             
          ๘๐ โกฏิแลวออกบวช จักเท่ียวแสวงหาสันติบทท่ัวแผนดนินี้ สกุล   
          โอกกากะสมภพ ในกลัปอันประมาณมิได แตกัลปนี้ พระศาสดาทรง   
          พระนามวาโคดมโดยพระโคตร จักมีในโลก ผูนี้จกัเปนโอรสทายาทใน   
          ธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น อันธรรมนิรมิตแลว จักไดเปนพระอัคร                
          สาวกมีนามวาสารีบุตร แมน้ําคงคาช่ือภาคีรสีนี้ ไหลมาแตประเทศหิมวันต          
          ยอมไหลไปถึงมหาสมุทรยังหวงน้ําใหญใหเต็ม ฉันใด พระสารีบุตรนี้ก็              
          ฉันนั้น เปนผูอาจหาญ แกลวกลาในประเภทสาม ถึงท่ีสุดแหงปญญา                 
          บารมี จักยังสัตวท้ังหลายใหอ่ิมหนําสําราญ ตั้งแตภูเขาหิมวันตจนถึงมหา         
          สมุทรสาคร ในระหวางนี้ โดยจะนับทรายนั้นนับไมถวน การนับทราย                  
          แมนั้น ก็อาจนับไดโดยไมเหลือ ฉันใด ท่ีสุดแหงปญญาของพระสารี               
          บุตรจักไมมี ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือต้ังคะแนนไว ทรายในแมน้ําคงคาพึง           
          ส้ินไป ฉันใด แตท่ีสุดแหงปญญาของพระสารีบุตรจักไมเปนฉันนั้นเลย             
          คล่ืนในมหาสมุทรโดยจะนับกน็ับไมถวน ฉันใด ท่ีสุดแหงปญญาของ          
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          พระสารีบุตรจักไมมี ฉันนั้นเหมือนกัน พระสารีบุตร ยังพระสัมพุทธเจา            
          ผูศากยโคดมสูงสุดใหโปรดปรานแลว จักไดเปนพระอัครสาวกถึงท่ีสุด               
          แหงปญญา จักยังธรรมจักรท่ีพระผูมีพระภาคศากยบุตรใหเปนไปแลว ให            
          เปนไปตามโดยชอบ จักยังเมล็ดฝน คือ ธรรมใหตกลง พระโคดมผู   
          ศากยสูงสุดทรงทราบขอนั้นท้ังมวลแลว จักประทับนั่งในทามกลางภิกษุ              
          สงฆ ทรงต้ังไวในตําแหนงอัครสาวก โอ กุศลกรรมเราไดทําแลว เราได               
          ทําการบูชาพระศาสดาพระนามวาอโนมทัสสีดวยดอกไมแลว ไดถึงท่ีสุด                
          ในท่ีทุกแหง กรรมท่ีเราทําแลวประมาณไมได พระผูมีพระภาคทรงแสดง               
          ผลแกเรา ณ ท่ีนี้ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว เปรียบเหมือนกําลังลูกศรอัน           
          พนแลวดวยดี เราน้ีแสวงหาบทอันปจจัยไมปรุงแตง ดับสนิท ไมหวั่นไหว          
          คนหาลัทธิท้ังปวงอยู ทองเท่ียวไปแลวในภพ คนเปนไขพึงแสวงหาโอสถ             
          ตองส่ังสมทรัพยไวทุกอยางเพื่อพนจากความปวยไข ฉันใด เราก็ฉันนั้น          
          แสวงหาบทอันปจจยัไมปรุงแตง ดบัสนิท ไมหวัน่ไหว ไดบวชเปนฤาษี               
          หารอยคร้ังไมค่ันเลย เราทรงชฎาเล้ียงชีวิตดวยหาบคอน นุงหมหนังเสือ         
          ถึงท่ีสุดอภิญญาแลว ไดไปสูพรหมโลก ความบริสุทธ์ิในลัทธิภายนอก                
          ไมมี เวนศาสนาของพระชินเจา สัตวผูมีปญญาท้ังปวง ยอมบริสุทธ์ิ             
          ไดในศาสนาของพระชินเจา ฉะน้ัน เราจึงไมนําเราน้ีผูใครประโยชนไปใน           
          ลัทธิภายนอก เราแสวงหาบท อันปจจัยไมปรุงอยู เท่ียวไปสูลัทธิอันผิด           
          บุรุษผูตองการแกนไม พึงตัดตนกลวยแลวผาออก ก็ไมพึงไดแกนไมใน          
          ตนกลวยนั้น เพราะมันวางจากแกน ฉันใด คนในโลก ผูเปนเดียรถีย               
          เปนอันมาก มีทิฏฐิตางกัน ก็ฉันนั้น คนเหลานั้นเปนผูวางเปลาจาก            
          อสังขตบท เหมือนตนกลวยวางเปลาจากแกน ฉะนัน้ คร้ันเม่ือภพถึงท่ี             
          สุดแลว เราไดเปนเผาพันธุแหงพราหมณ เราละท้ิงโภคสมบัติเปนอันมาก          
          แลวออกบวชเปนบรรพชิต.   
                       จบ ปฐมภาณวาร ฯ    
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          ขาพระองคอยูในสํานกัพราหมณนามวาสัญชัย ซ่ึงเปนผูเลาเรียน ทรง             
          จํามนต รูจบไตรเทพ ขาแตพระมหาวีระ พราหมณช่ืออัสสชิสาวกของ                  
          พระองค หาผูเสมอไดยาก มีเดชรุงเรือง เที่ยวบิณฑบาตอยูในกาลนั้น             
          ขาพระองคไดเห็นทานผูมีปญญา เปนมุนี มีจิตต้ังม่ันในความเปนมุนี          
          มีจิตสงบระงับ เปนมหานาคแยมบานดังดอกประทุม คร้ันขาพระองคเห็น               
          ทานผูมีอินทรียฝกดแีลว มีใจบริสุทธ์ิ องอาจประเสริฐ มีความเพยีร            
          จึงเกิดความคิดวา ทานผูนี้จักเปนพระอรหันต ทานผูนี้มีอิริยาบถนา         
          เล่ือมใส มีรูปงาม สํารวมดี จกัเปนผูฝกแลวในอุบายเคร่ืองฝกอันสูงสุด         
          จักเปนผูเห็นอมตบท ผิฉะนั้น เราเราพึงถามทานผูมีใจยนิดีถึงประโยชน          
          อันสูงสุด หากเราถามแลว ทานจกัตอบ เราจักสอบถามทานอีก   
          ขาพระองคไดตามไปขางหลังของทานซ่ึงกําลังเท่ียวบิณฑบาต รอคอย                 
          โอกาสอยู เพื่อจะสอบถามอมตบท ขาพระองคเขาไปหาทานซ่ึงพักอยูใน              
          ระหวางถนน แลวไดถามวา ขาแตทานผูเนียรทุกข มีความเพยีร ทาน             
          มีโคตรอยางไร ทานเปนศิษยของใคร ทานอันขาพระองคถามแลว ไม                
          คร่ันครามดังพระยาไกรสร พยากรณวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัตแิลวใน               
          โลก ฉันเปนศิษยของพระองคจะ ทานผูมีความเพยีรใหญผูเกิดตามมียศ            
          มาก ศาสนธรรมแหงพระพุทธเจาของทานเชนไร ขอไดโปรดบอกแก   
          ขาพเจาเถิดทาน ขาพระองคถามแลว ทานกลาวบทอันลึกซ้ึงละเอียด               
          ทุกอยาง เปนเคร่ืองฆาลูกศร คือ ตัณหา เปนเคร่ืองบรรเทาความทุกข             
          ท้ังมวล วาธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกดิ พระตถาคตเจาตรัสเหตุแหง             
          ธรรมเหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะเจามีปกติ                
          ตรัสอยางนี้จะ เม่ือทานอัสสชิแกปญหาแลว ขาพระองคนั้นไดบรรลุผล          
          ท่ีหนึ่ง เปนผูปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เพราะไดฟงคําสอนของ                  
          พระพุทธเจา ขาพระองคไดฟงคําของทานมุนีไดเหน็ธรรมอันสูงสุด จึง             
          หยั่งลงสูพระสัทธรรม ไดกลาวคาถานี้วา ธรรมน้ีแล เหมือนบทอันมี               
          สภาพเห็นประจักษ ไมมีความโศก ขาพระองคไมไดเหน็ลวงเลยไปแลว               
          หลายหมื่นกัลป ขาพระองคแสวงหาธรรมอยู ไดเท่ียวไปในลัทธิผิด            
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          ประโยชนนั้นขาพระองคบรรลุแลว ไมใชกาลที่เราจะประมาท ขาพระองค            
          อันทานพระอัสสชิใหยินดแีลว บรรลุบทอันไมหวัน่ไหวแสวงหาสหายอยู              
          จึงไดไปยังอาศรม สหายเห็นขาพระองคแตไกลทีเดียว อันขาพระองคให             
          ศึกษาดแีลว ถึงพรอมดวยอิริยาบถ ไดกลาวคํานีว้า ทานเปนผูมีหนาและ        
          ตาอันผองใส ยอมจะเห็นความเปนมุนีแน ทานไดบรรลุอมตบทอันดับ                 
          สนิทไมเคล่ือนแลหรือ ทานมีรูปงามราวกะวามีความไมหวัน่ไหวอันไดทํา            
          แลว มาแลว ฝกแลวในอุบายอันฝกแลว เปนผูสงบระงับแลวหรือ                  
          พราหมณ เราไดบรรลุอมตบท อันเปนเคร่ืองบรรเทาลูกศร คือ ความโศก                
          แลว แมทานก็จงบรรลุอมตบทนั้น เราไปสํานักพระพุทธเจากันเถิด   
          สหายผูอันขาพระองคใหศึกษาดแีลว รับคําแลว ไดจูงมือพากันเขามา             
          ยังสํานกัของพระองค ขาแตพระองคผูศากโยรส แมขาพระองคท้ังสอง               
          จักบวชในสํานักของพระองค จักขออาศัยคําสอนของพระองค เปนผูไมมี                
          อาสวะอยู ทานโกลิตะเปนผูประเสริฐดวยฤทธ์ิ ขาพระองคถึงท่ีสุดแหง          
           ปญญา เราท้ังสองจะรวมกันทําพระศาสนาใหงาม เรามีความดําริยังไมถึง              
          ท่ีสุด จึงเท่ียวไปในลัทธิผิด เพราะไดอาศัยทัสสนะของทาน ความดําริ              
          ของเราจึงเต็ม ตนไมตั้งอยูบนแผนดิน มีดอกบานตามฤดูกาล สงกล่ิน              
          หอมตลบอบอวล ยังสัตวท้ังปวงใหยนิดี ฉันใด ขาแตพระมหาวีรศากโยรส              
          ผูมียศใหญ ขาพระองคก็ฉันนั้น ดํารงอยูในศาสนธรรมของพระองคแลว              
          ยอมเบงบานในสมัย ขาพระองคแสวงหาดอกไม คือ วิมุติ เปนท่ีพน                
          ภพสงสาร ยอมยังสัตวท้ังปวงใหยินดี ดวยการใหไดดอกไม คือ วมุิติ            
          ขาแตพระองคผูมีจักษ ุเวนพระมหามุนีแลวตลอดพุทธเขต ไมมีใครเสมอ            
          ดวยปญญาแหงขาพระพุทธเจาผูเปนบุตรของพระองค ศิษยและบริษัทของ            
          พระองค พระองคแนะนําดแีลว ใหศึกษาดแีลว ฝกแลวในอุบายเคร่ือง               
          ฝกจิตอันสูงสุด ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเม่ือ ทานเหลานั้นเพงญาณ           
          ยินดใีนญาณ เปนนกัปราชญ มีจิตสงบ ตั้งม่ันเปนมุนี ถึงพรอมดวย               
          ความเปนมุนี ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเม่ือ ทานเหลานั้นมีความ               
          ปรารถนานอย มีปญญาเปนนักปราชญ มีอาหารนอย ไมโลเล ยนิดีท้ัง            



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 23 
          ลาภและความเส่ือมลาภ ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ทานเหลานั้น              
          ถืออยูปาเปนวัตร ยินดธุีดงค เพงฌาน มีจีวรเศราหมอง ยินดยีิ่งใน            
          วิเวก เปนนักปราชญ ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ทานเหลานั้น              
          เปนผูปฏิบัตติั้งอยูในผล เปนพระเสขะ พร่ังพรอมดวยผล หวังผล                
          ประโยชนอันอุดม ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเม่ือ ท้ังทานท่ีเปนโสดาบัน         
          ท้ังท่ีเปนพระสกทาคามี อนาคามี และอรหันต ปราศจากมลทิน ยอม   
          แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ สาวกของพระองคเปนอันมาก ฉลาดในสติ                
          ปฏฐาน ยินดใีนโพชฌงคภาวนา ทุกทาน ยอมแวดลอมพระองคทุกเม่ือ                  
          ทานเหลานั้นเปนผูฉลาดในอิทธิบาท ยินดใีนสมาธิภาวนา หม่ันประกอบ              
          ในสัมมัปปธาน ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเม่ือ ทานเหลานั้นมีวชิชา ๓            
          มีอภิญญา ๖ ถึงท่ีสุดแหงฤทธ์ิ ถึงท่ีสุดแหงปญญา ยอมแวดลอมพระองค           
          อยูทุกเม่ือ ขาแตพระมหาวีรเจา บรรดาศิษยของพระองคเชนนีแ้ลหนอ             
          ศึกษาดแีลว หาผูเสมอไดยาก มีเดชรุงเรืองแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ          
          พระองคอันศิษยเหลานั้นผูสํารวมแลว มีตบะแวดลอมแลวไมคร่ันคราม            
          ดังราชสีห ยอมงดงามดุจพระจันทร ตนไมตั้งอยูบนแผนดนิแลวยอม              
          งาม ถึงความไพบูลย และยอมเผล็ดผล ฉันใด ขาแตพระองคผูศาก                  
          บุตร ผูมียศใหญ พระองคเปนเชนกับแผนดิน ศิษยท้ังหลายก็ฉันนั้น             
          ตั้งอยูในศาสนาของพระองคแลว ยอมไดอมฤตผล แมน้ําสินธู แมน้ํา                
          สรัสสดี แมน้ําจนัทภาคา แมน้ําคงคา แมน้ํายมุนา แมน้ําสรภู และ                  
          แมน้ํามหี เม่ือแมน้ําเหลานั้นไหลมา สาครยอมรับไวหมด แมน้ําเหลานี้          
          ยอมละช่ือเดิม ยอมปรากฏเปนสาครนั้นเอง ฉันใด วรรณ ๔ เหลานี้ก็               
          ฉันนั้น บวชแลวในสํานักของพระองค ยอมละช่ือเดิมท้ังมวล ปรากฏวา               
          เปนบุตรของพระพุทธเจา เปรียบเหมือนดวงจันทรอันปราศจากมลทิน   
          โคจรอยูในอากาศ ยอมรุงโรจนลวงมวลหมูดาวในโลกดวยรัศมี ฉันใด               
          ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคก็ฉันนั้น อันศิษยท้ังหลายแวดลอมแลว              
          ยอมรุงเรือง กาวลวงเทวดาและมนษุยตลอดพุทธเขตทุกเม่ือ คล่ืนต้ังข้ึน         
          ในนํ้าอันลึก ยอมไมลวงเลยฝงไปได คล่ืนเหลานั้นกระทบท่ัวฝง ยอม        
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          เปนระลอกเล็กนอย เร่ียรายหายไป ฉันใด ชนในโลกเปนอันมากผูเปน                
          เดียรถียก็ฉันนั้น มีทิฏฐิตางๆ กัน ตองการจะขามธรรมของพระองค               
          แตก็ไมลวงเลยพระองคผูเปนมุนีไปได ขาแตพระองคมีพระจกัษุ ก็ถาชน        
          เหลานัน้มาถึงพระองคดวยความประสงคจะคัดคาน เขามายังสํานักของ               
          พระองคแลว ยอมกลายเปนจุรณไป เปรียบเหมือนดอกโกมุท บัวขม   
          และบัวเผ่ือนเปนอันมาก เกิดในนํ้า ยอมเอิบอาบ (ฉาบ) อยูดวยน้ํา                
          และเปอกตม ฉันใด สัตวเปนอันมากก็ฉันนั้น เกิดแลวในโลก ยอม                  
          งอกงาม ไมอ่ิมดวยราคะและโทสะ เหมือนดอกกุมุทในเปอกตม ฉะนั้น                  
          ดอกบัวหลวงเกดิในน้าํ ยอมไพโรจนในทามกลางน้ํา มันมีเกษรบริสุทธ์ิ               
          ไมติดอยูดวยน้ํา ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคก็ฉันนั้น เปน             
          มหามุนเีกิดแลวในโลก ไมติดอยูดวยโลภ ดังดอกปทุมไมติดดวยน้ํา                
          ฉะนั้น เปรียบเหมือนดอกไมอันเกิดในนํ้าเปนอันมาก ยอมบานในเดือน                
          กัตติกมาส ไมพนเดือนนั้นไป สมัยนั้นเปนสมัยดอกไมน้ําบาน ฉันใด                
          ขาแตพระองคผูศากยบุตร พระองคก็ฉันนั้น เปนผูบานแลวดวยวมุิติ            
          ของพระองค สัตวท้ังหลายไมลวงเลยศาสนาของพระองค ดังดอกบัวเกิด               
          ในนํ้ายอมบานไมพนเดือนกัตติกมาส ฉะนั้น เปรียบเหมือนพระยาไมรัง               
          ดอกบานสะพร่ัง กล่ินหอมตลบไป อันไมรังอ่ืนแวดลอมแลวยอมงามยิ่ง               
          ฉันใด ขาแตพระมหาวรีเจา พระองคก็ฉันนั้น บานแลวดวยพระพุทธ                
          ญาณ อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว ยอมงามเหมือนพระยาไมรัง ฉะนั้น   
          เปรียบเหมือนภเูขาหนิหิมวา เปนโอสถของปวงสัตว เปนท่ีอยูของพวก               
          นาค อสูร และเทวดาท้ังหลาย ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองค   
          ก็ฉันนัน้ เปนโอสถของมวลสัตว ขาแตพระมหาวรีเจา บุคคลผูบรรลุ               
          เตวิชชา บรรลุอภิญญา ๖ ถึงท่ีสุดแหงฤทธ์ิ ผูท่ีพระองคทรงพระกรุณา             
          พรํ่าสอนแลว ยอมยินดีดวยความยินดีในธรรม ยอมอยูในศาสนาของ   
          พระองค เปรียบเหมือนราชสีหผูพระยาเนื้อ ออกจากถํ้าท่ีอยูแลวเหลียว           
          ดูทิศท้ัง ๔ แลวบันลือสีหนาท ๓ คร้ัง เม่ือราชสีหคําราม เนื้อท้ังปวง           
          ยอมสะดุง แทจริง ราชสีหผูมีชาตินี้ ยอมยังสัตวเล้ียงใหสะดุงทุกเม่ือ     
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          ฉันใด ขาแตพระมหาวรีเจา เม่ือพระองคทรงบันลืออยู พสุธานี้ยอม              
          หวั่นไหว สัตวผูควรจะตรัสรูยอมต่ืน หมูมารยอมสะดุงฉันนั้น ขาแต         
          พระมหามุนี เม่ือพระองคทรงบันลืออยู ปวงเดียรถียยอมสะดุง ดังฝูงกา          
          เหยีย่วและเนื้อ วิ่งกระเจิงเพราะราชสีห ฉะนั้น ผูเปนเจาคณะท้ังปวง          
          ชนท้ังหลายเรียกวาเปนพระศาสดาในโลก ทานเหลานั้น ยอมแสดง   
          ธรรมอันสืบๆ กันมาแกบริษัท ขาแตพระมหาวีรเจา สวนพระองคไม                 
          ทรงแสดงธรรมแกมวลสัตวอยางนัน้ ตรัสรูสัจจะท้ังหลายและพระโพธิปก            
          ขิยธรรมดวยพระองคเองแลว ทรงทราบอัธยาศัย กเิลส อินทรีย พละ                  
          และมิใชพละ ทรงทราบภัพบุคคลและอภัพบุคคลแลว จึงทรงบันลือ   
          เหมือนมหาเมฆ บริษทัพึงนั่งอยูเต็มตลอดท่ีสุดจักรวาล มีทิฏฐิตางๆ กัน          
          คิดตางๆ กัน เพื่อจะทรงตัดความสงสัยของบริษัทเหลานั้น พระองคผู              
          เปนมุนี ทรงทราบจิตของบริษัทท้ังปวง ทรงฉลาดในขออุปมาตรัสแก                  
          ปญหาขอเดียวเทานัน้ ก็ทรงตัดความสงสัยของสัตวท้ังหลายได แผนดิน            
          พึงเต็มดวยตนไม หญา (และมนษุย) ท้ังหลาย มนุษยท้ังหมดนั้น                 
          ประนมมืออัญชลีสรรเสริญพระองคผูนายกโลก หรือวาเขาเหลานั้น   
          สรรเสริญอยูตลอดกัลป พึงสรรเสริญดวยคุณตางๆ ก็ไมสรรเสริญคุณให             
          ส้ินสุดประมาณได พระตถาคตเจามีพระคุณหาประมาณมิได ดวยวา   
          พระมหาชินเจา อันใครๆ สรรเสริญและดวยกําลังของตนเหมือนอยางนัน้                
          ชนท้ังหลายสรรเสริญจนท่ีสุดกัลป ก็พึงสรรเสริญอยางนี้ๆ ถาแหละวา             
          ใครๆ เปนเทวดาหรือมนุษยผูศึกษาดีแลว พึงสรรเสริญใหสุดประมาณ                
          ผูนั้นก็พงึไดความลําบากเทานั้น ขาแตพระองคผูศากยบุตร มียศมาก             
          ขาพระองคตั้งอยูในศาสนาของพระองค ถึงท่ีสุดแหงปญญาแลว เปนผูหา          
          อาสวะมิไดอยู ขาพระองคจะย่ํายพีวกเดียรถีย ยังศาสนาของพระชินเจา            
          ใหเปนไป วันนี้เปนวนัธรรมเสนาบดี ในศาสนาของพระผูมีพระภาค   
          ศากยบุตร กรรมท่ีขาพระองคทําแลวหาประมาณมิได แสดงผลแกขา    
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          พระองค ณ ท่ีนี้ ขาพระองคเผากิเลสไดแลว ดังกําลังลูกศรพนดีแลว             
          มนุษยคนใดคนหนึ่งเทิน (ทูน) ของหนักไวบนศีรษะเสมอ ตองลําบาก   
           ดวยภาระฉันใด อันภาระเราตองแบกอยู ฉันนัน้ เราถูกไฟ ๓ กองเผาอยู             
          เปนทุกขดวยการแบกภาระในภพ ทองเท่ียวไปในภพท้ังหลาย เหมือน   
          ถอนขุนเขาสิเนรุ ฉะนัน้ ก็ (บัดนี้) เราปลงภาระลงแลว กําจัดภพทั้ง               
          หลายไดแลว กจิท่ีควรทําทุกอยางในศาสนาของพระผูมีพระภาคศากยบุตร               
          เราทําเสร็จแลว ในกําหนดพุทธเขต เวนพระผูมีพระภาคศากยบุตร เรา                  
          เปนผูเลิศดวยปญญา ไมมีใครเหมือนเรา (ดวยปญญา) เราเปนผูฉลาด             
          ในสมาธิ ถึงท่ีสุดแหงฤทธ์ิ วันนี้เราปรารถนาจะนริมิตคนสักพันคนก็ได            
          พระมหามุนีทรงเปนผูชํานาญในอนปุุพพวหิารธรรม ตรัสคําส่ังสอนแกเรา               
          นิโรธเปนท่ีนอนของเรา เรามีทิพยจกัษุอันหมดจด เราเปนผูฉลาดในสมาธิ            
          หม่ันประกอบในสัมมัปปธาน ยินดใีนการเจริญโพชฌงค อันกิจทุกอยางท่ี              
          พระสาวกพึงทํา เราทําเสร็จแลวแล เวนพระโลกนาถแลว ไมมีใคร   
          เสมอดวยเรา เปนผูฉลาดในสมาบัติ ไดฌานและวิโมกขเร็วพลัน ยินดี               
          ในการเจริญโพชฌงค ถึงท่ีสุดแหงสาวกคุณ เราท้ังหลายมีความเคารพ                 
          ในอุดมบุรุษ ดวยการถูกตองสาวกคุณ ดวยปญญาเคร่ืองตรัสรู จิตของ              
          เราสงเคราะหเพื่อนพรหมจรรยดวยศรัทธาทุกเม่ือ เรามีมานะและความ                
          เขลา (กระดาง) วางเสียแลว ดุจงูถูกถอนเข้ียวแลว ดังโคอุสภราชถูก              
          ตัดเขาเสียแลว เขาไปหาหมูคณะดวยคารวะหนัก ถาปญญาของเราพึงมี               
          รูป ก็พึงเสมอดวยพระเจาแผนดนิท้ังหลาย นี้เปนผลแหงการชมเชยพระ              
          ญาณของพระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เรายอมยังธรรมจักรอัน                  
          พระผูมีพระภาคศากยบุตรผูคงท่ี ใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบ               
          นี้เปนผลแหงการชมเชยพระญาณ บุคคลผูมีความปรารถนาลามก ผูเกียจ                
          คราน ผูละความเพียร ผูมีสุตะนอย และผูไมมีอาจาระ อยาไดสมาคม             
          กับเราในท่ีไหนๆ สักคร้ังเลย สวนบุคคลผูมีสุตะมาก ผูมีเมธา ผูตั้ง           
          ม่ันอยูดวยดใีนศีลท้ังหลาย และผูประกอบดวยสมถะทางใจ ขอจงต้ังอยู            
          บนกระหมอมของเรา เหตุนั้น เราจึงขอกลาวกะทานท้ังหลาย ขอความ     
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          เจริญจงมีแกทานทั้งหลาย ผูมาประชุมกันในสมาคมน้ี ทานท้ังหลายจงมี            
          ความปรารถนานอย สันโดษ ใหทานทุกเม่ือ เราเปนผูปราศจากธุลี   
          ปราศจากมลทิน เพราะเหน็ทานอัสสชิกอน ทานพระสาวกนามวาอัสสชิ                  
          นั้น เปนอาจารยของเรา เปนนักปราชญ เราเปนสาวกของทาน วนันี้                
          เปนวนัธรรมเสนาบดี ถึงท่ีสุดในท่ีทุกแหง เปนผูไมมีอาสวะอยู ทาน           
          พระสาวกนามวาอัสสชิ เปนอาจารยของเรา ยอมอยูในทิศใด เรายอม                 
          ทําทานไวเหนือศีรษะในทิศนั้น (นอนผันศีรษะไปทางทิศนั้น) พระโคดม                
          ศากยบุตรพุทธเจา ทรงระลึกถึงกรรมของเราแลวประทับนั่งใน (ทาม                  
          กลาง) ภิกษุสงฆ ทรงตั้งเราไวในตําแหนงอันเลิศ คุณวิเศษเหลานี้ คือ            
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว พระพุทธ                  
          ศาสนาเราก็ทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.                 
     ทราบวา ทานพระสารีบุตรเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ สารีปุตตเถราปทาน                 
                         ----------    
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                 มหาโมคคัลลานเถราปทานท่ี ๔ (๒)           
                วาดวยบุพจริยาของพระมหาโมคคัลลาน       
      [๔] พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เปนผูประเสริฐสุดในโลก เปน                 
          นระผูองอาจ อันเทวดาและภิกษุสงฆแวดลอมประทับอยู ณ ประเทศ   
          หิมวันต เวลานั้น เราเปนนาคราช มีนามช่ือวาวรุณแปลงรูปอันนาใคร             
          ไดตางๆ อาศัยอยูในทะเลใหญ เราละหมูนาคซ่ึงเปนบริวารท้ังส้ิน มา            
          ตั้งวงดนตรีในกาลนัน้ หมูนางนาคแวดลอมพระสัมพุทธเจาประโคมอยู                
          เม่ือดนตรีของมนุษยและนาคประโคมอยู ดนตรีของเทวดาก็ประโคม   
          พระพุทธเจาทรงสดับเสียงดนตรีท้ังสองฝายแลว ทรงต่ืนบรรทม เรา                  
          นิมนตพระสัมพุทธเจา ทูลเชิญใหเสด็จเขาไปยังภพของเรา เราปูลาด                
          อาสนะแลวกราบทูลเวลาเสวยพระกระยาหาร พระผูมีพระภาคผูนายกของ                  
          โลก อันพระขีณาสพพนัหนึ่งแวดลอมแลว ทรงยังทิศทุกทิศใหสวางไสว                
          เสด็จมายังภพของเรา เวลานั้น เรายังพระมหาวีรเจาผูประเสริฐกวาเทวดา           
          เปนนระผูองอาจ ซ่ึงเสด็จเขามา (พรอม) กับภกิษสุงฆใหอ่ิมหนาํดวย            
          ขาวและน้ํา พระมหาวรีเจาผูเปนสยัมภูอัครบุคคลทรงอนุโมทนาแลว                 
          ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดไดบูชา          
          สงฆและไดบูชาพระพุทธเจาผูนายกของโลก ดวยจิตอันเล่ือมใส ผูนั้น             
          จักไปสูเทวโลก จักเสวยเทวรัชสมบัตส้ิิน ๓๓ คร้ัง จักเสวยราชสมบัติ              
          ในแผนดิน ครอบครองพสุธา ๑๐๘ คร้ัง และจะเปนพระเจาจักรพรรดิ   
          ๕๕ คร้ัง โภคสมบัติอันนับไมถวน จักบังเกดิแกผูนั้นในขณะนัน้ ใน              
          กัลปนับไมถวน แตกัลปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร ซ่ึง              
          สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ผูนั้นเคล่ือนจาก          
          นรกแลว จักถึงความเปนมนุษย จักเปนบุตรพราหมณ มีนามวาโกลิตะ                
          ภายหลังอันกุศลมูลตักเตือนแลวเขาจักออกบวช จกัไดเปนพระสาวกองค               
          ท่ีสองของพระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม จักปรารภความเพียรมอบกาย                  
          ถวายชีวติ ถึงท่ีสุดแหงฤทธ์ิ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมี          
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          อาสวะจักปรินิพพาน จักอาศัยมิตรผูลามกตกอยูในอํานาจกามราคะ มี                  
          ใจอันโทษประทุษรายแลว ฆามารดาและแมบิดาได เราไมไดเขาถึงนรก              
          หรือความเปนมนุษย อันพร่ังพรอมดวยกรรมลามก ยังตองศีรษะแตกตาย               
          นี้เปนกรรมคร้ังหลังสุดของเรา ภพท่ีสุดยอมเปนไป กรรมเชนนีจ้ักมีแกเรา       
          ในเวลาใกลจะตายแมในท่ีนี้ เราหม่ันประกอบในวิเวก ยนิดีในสมาธิ                 
          ภาวนา กําหนดรูอาสวะท้ังปวง เปนผูไมมีอาสวะอยู แมแผนดินอันลึก             
          ซ้ึง หนาอันอะไรขจัดไดยาก เราผูถึงที่สุดแหงฤทธ์ิพึงใหไหวไดดวยนิ้ว        
          แมมือซาย เราไมเห็นอัสมีมานะ มานะของเราไมมี (เราไมมีมานะ)                 
          เรากระทําความยําเกรงอยางหนกัแมท่ีสุดในสามเณร ในกลัปอันประมาณ                 
          มิไดแตกัลปนี้ เราส่ังสมกรรมใดไว เราบรรลุถึงภูมิแหงกรรมนัน้ เปนผู       
          บรรลุถึงธรรมเคร่ืองส้ินอาสวะแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนา เราทํา   
          เสร็จแลว ฉะนีแ้ล.   
     ทราบวา ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะนีแ้ล.              
                   จบมหาโมคคัลลานเถราปทาน                
                         ----------    
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                   มหากัสสปเถราปทานท่ี ๕ (๓)             
                  วาดวยผลแหงการสรางพุทธเจดีย        
      [๕] ในกาลเม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตตระเชฏฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี            
          ผูเปนนาถะของโลก นิพพานแลว ชนท้ังหลายทําการบูชาพระศาสดา หมูชน               
          มีจิตราเริง เบิกบาน บันเทิง เม่ือเขาเหลานั้นเกดิความสังเวช ปติยอมเกิด     
          แกเรา เราประชุมญาติและมิตรแลว ไดกลาวคํานี้วา พระมหาวีรเจา                
          ปรินิพพานแลว เชิญเรามาทําการบูชากันเถิด พวกเขารับคําวาสาธุแลว                
          ทําความราเริงใหเกดิแกเราอยางยิ่งวา พวกเราจกัทําทานกอสรางบุญ ใน           
          พระพุทธเจาผูเปนนาถะของโลก เราไดสรางเจดยีอันมีคาทําอยางเรียบรอย        
          สูงรอยศอก สรางปราสาทรอยหาสิบศอก สูงจรดทองฟา คร้ันสรางเจดีย            
          อันมีคางดงามดวยระเบียบอันดีไวท่ีนั้นแลว ไดยังจิตของตนใหเล่ือมใส         
          บูชาเจดยีอันอุดม ปราสาทยอมรุงเรือง ดังกองไฟโพลงอยูในอากาศ เชน            
          พระยารังกําลังดอกบาน ยอมสวางจาท่ัวส่ีทิศเหมือนสายฟาในอากาศ เรา             
          ยังจิตใหเล่ือมใสในหองพระบรมธาตุนั้น กอสรางกศุลเปนอันมาก ระลึก            
          ถึงกรรมเกาแลว ไดเขาถึงไตรทศ เราอยูบนยานทิพยอันเทียมดวยมาสินธพ         
          พันตัว วิมานของเราสูงตระหงาน สูงสุดเจ็ดช้ัน กูฏาคาร (ปราสาท)                 
          พันหนึ่ง สําเร็จดวยทองคําลวน ยอมรุงเรือง ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว           
          ดวยเดชของตน ในกาลนั้น ศาลาหนามุขแมเหลาอ่ืนอันสําเร็จดวยแกวมณี            
          มีอยู แมศาลาหนามุขเหลานั้นก็โชตชิวงดวยรัศมีท่ัวส่ีทิศโดยรอบกูฏาคาร      
          อันบังเกดิข้ึนดวยบุญกรรม อันบุญกรรมนิรมิตไวเรียบรอย สําเร็จดวย             
          แกวมณโีชติชวงท่ัวทิศนอยทิศใหญโดยรอบ โอภาสแหงกูฏาคารอันโชติชวง           
          อยูเหลานั้น เปนส่ิงไพบูลย เรายอมครอบงําเทวดาท้ังปวงได นี้เปนผล          
          แหงบุญกรรม เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิครอบครองแผนดิน มีสมุทร                
          สาครส่ีเปนขอบเขต ในหกหม่ืนกัลป ในภัทรกัลปนี้ เราไดเปนเหมือน              
          อยางนัน้ ๓๓ คร้ัง เปนพระเจาจักรพรรดิผูมีกําลังมาก ยินดีในกรรมของตน         
          สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญในทวีปท้ัง ๔ ในครั้งนัน้ ปราสาท      
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          ของเราสวางไสวดังสายฟา ดานยาว ๒๔ โยชน ดานกวาง ๑๒ โยชน   
          พระนครช่ือรัมมกะ มีกําแพงและคายมั่นคงดานยาว ๕๐๐ โยชน ดานกวาง              
          ๒๕๐ โยชน คับค่ังดวยหมูชน เหมือนเทพนครของชาวไตรทศ เข็ม ๒๕ เลม              
          เขาใสไวในกลองเข็ม ยอมกระทบกนัและกนั เบียดเสียดกันเปนนิจ ฉันใด            
          แมนครของเราก็ฉันนัน้ เกล่ือนดวยชางมาและรถ คับค่ังดวยหมูมนุษย           
          นาร่ืนรมย เปนนครอุดม เรากินและดื่มอยูในนครนั้น แลวไปเกดิเปน             
          เทวดาอีกในภพท่ีสุด กุศลสมบัติไดมีแลวแกเรา เราสมภพในสกลุพราหมณ             
          ส่ังสมรัตนะมาก ละเงินประมาณ ๘๐ โกฏิ เสียแลวออกบวช คุณวิเศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว              
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.         
     ทราบวา ทานพระมหากสัสปเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบมหากัสสปเถราปทาน.                 
                         ----------    
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                    อนุรุทธเถราปทานท่ี ๖ (๔)             
                   วาดวยผลแหงการถวายประทีป            
      [๖] เราไดเห็นพระผูมีพระภาคพระนามวาสุเมธเชฏฐบุรุษของโลก เปนนระผู              
          องอาจ ผูนายกของโลก เสด็จหลีกออกเรนอยู จึงไดเขาไปเฝาพระสุเมธ             
          สัมพุทธเจา ผูนายกของโลก แลวไดประคองอัญชลีทูลออนวอนพระพุทธ               
          เจาผูประเสริฐสุดวา ขาแตพระมหาวรีเจาผูเชฏฐบุรุษของโลก เปนนระ           
          ผูองอาจ ขอจงทรงอนุเคราะหเถิด ขาพระองคขอถวายประทีปแก   
          พระองคผูเขาฌานอยูท่ีควงไม พระสยัมภูผูประเสริฐธีรเจานั้น ทรงรับคํา       
          แลว เราจึงหอยไวท่ีตนไมประกอบยนตในกาลนัน้ ไดถวายไสตะเกยีง              
          น้ํามันพนัหนึ่ง แกพระพุทธเจาผูเผาพันธุของโลก ประทีปโพลงอยูตลอด           
          ๗ วันแลวดับไปเอง ดวยจติอันเล่ือมใสนั้น และดวยการตั้งเจตนาไว เรา           
          ละกายมนุษยแลว ไดเขาถึงวิมาน เม่ือเราเขาถึงความเปนเทวดา วมิาน            
          อันบุญกุศลนิรมิตไวเรียบรอย ยอมรุงโรจนโดยรอบ นี้เปนผลแหงการถวาย         
          ประทีป เราไดเปนพระเจาจกัรพรรด ิ๒๘ คร้ัง เวลาน้ัน เรามองเหน็ได             
          ตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบ ท้ังกลางวันกลางคืน เรายอมไพโรจนท่ัวโยชน               
          หนึ่งโดยรอบ ในกาลนั้นยอมครอบงําเทวดาท้ังปวงได นี้เปนผลแหงการ               
          ถวายประทีป เราไดเหน็จอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ กัลป   
          ใครๆ ยอมดูหม่ินเราได นี้เปนผลแหงการถวายประทีป เราไดบรรลุทิพย            
          จักษุ ยอมมองเห็นไดดวยญาณตลอดพันโลก ในศาสนาของพระพุทธเจา   
          นี้เปนผลแหงการถวายประทีป พระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาสุเมธ                 
          เสด็จอุบัติในสามหม่ืนกัลปแตกัลปนี้ เรามีจิตผองใส ไดถวายประทีปแก           
          พระองค คุณวิเศษคือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                  
          ใหแจงแลว พระพุทธศาสนาเราทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.   
     ทราบวา ทานพระอนุรุทธเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                      จบอนุรุทธเถราปทาน                  
                         ----------    
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                 ปุณณมันตานีปุตตเถราปทานท่ี ๗ (๕)        
                   วาดวยผลแหงการแสดงธรรม              
      [๗] เราเปนพราหมณผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท พวกศิษยหอมลอม             
          แลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูอุดมบุคคล พระมหามุนี พระนามวา             
          ปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ทรงรับเคร่ืองบูชาแลว ทรงประกาศกรรมของเรา              
          โดยยอ เราไดฟงธรรมนั้นแลว ไดบังคมพระศาสดาประคองอัญชลี มุงหนา            
          เฉพาะทิศทักษิณกลับไป คร้ันไดฟงโดยยอแลว แสดงไดโดยพิสดาร   
          ศิษยทุกทานดีใจ ฟงคําเราผูกลาวอยู บรรเทาทิฏฐิของตนแลว ยังจิตให          
          เล่ือมใสในพระพุทธเจา เปรียบเหมือนเราแมฟงโดยยอ กแ็สดงไดโดย                
          พิสดาร ฉะนั้น เราเปนผูฉลาดในนัยแหงพระอภิธรรม เปนผูฉลาดในความ             
          หมดจดแหงกถาวัตถุ ยังปวงชนใหรูแจงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ใน             
          กัลปท่ี ๕๐๐ แตภัทรกัลปนี้ มีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองคผูปรากฏดวยดี         
          ทรงสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญใน ๔ ทวีป คุณวิเศษเหลานี้               
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว พระพุทธ              
          ศาสนาทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระปุณณมันตานีปุตตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.          
                   จบปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน             
                         ----------    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 34 
                    อุปาลีเถราปทานท่ี ๘ (๖)              
                  วาดวยผลแหงการสรางสังฆาราม          
      [๘] ในพระนครหงสวดี มีพราหมณช่ือวาสุชาต ส่ังสมทรัพยไวประมาณ ๘๐ โกฏิ            
          มีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต ผูจบไตรเพท            
          ถึงท่ีสุดในตําราทํานายลักษณะคัมภรีอิติหาสะ และในคัมภีรพราหมณ ใน              
          กาลนั้น ปริพาชกผูมุนผมรวมกัน สาวกของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ            
          พระอาทิตย และดาบสผูสืบขาว เท่ียวไปในพืน้แผนดิน แมพวกเขาก็                
          หอมลอมขาพระองค ดวยคิดวา เปนพราหมณมีช่ือเสียง ชนเปนอันมาก             
          บูชาขาพระองค แตขาพระองคไมบูชาใครๆ เพราะขาพระองคไมเห็นใคร             
          ท่ีควรบูชา เวลานั้น ขาพระองคมีมานะจดั คําวาพทุโธ ยังไมมี ตลอดเวลา          
          ท่ีพระชินเจายังไมอุบัติโดยกาลลวงวันและคืนไป พระพุทธเจาพระนามวา           
          ปทุมุตระผูเปนนายกทรงบันเทาความมืดท้ังปวงแลว เสด็จอุบัตข้ึินในโลก           
          ในศาสนาของพระองค มีหมูชนแพรหลายมากมาย แนนหนา เวลานั้น   
          พระพุทธเจาเสด็จเขาไปสูพระนครหงสวดี พระพุทธเจาผูมีจักษุ ทรงแสดง           
          ธรรมเพ่ือประโยชนแกพระพุทธธิดา ในกาลนัน้ บริษัทโดยรอบประมาณ                  
          โยชนหนึ่ง ในกาลนั้น ดาบสช่ือสุนันทะอันหมูมนุษยสมมติแลว (วาเลิศ)          
          ไดเอาดอกไมทํารมบังแดดใหท่ัวพุทธบริษัท พระพุทธเจาทรงประกาศสัจจะ ๔          
          ภายใตมณฑปดอกไมอันประเสริฐ ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวประมาณแสน                 
          โกฏิ พระพุทธเจาทรงยังเมล็ดฝน คือ ธรรมใหตกตลอด ๗ คืน ๗ วัน   
          เม่ือถึงวันท่ี ๘ พระชินเจาทรงพยากรณสุนันทะดาบสวา ทานผูนี้เม่ือทอง       
          เท่ียวอยูในเทวโลกหรือในมนุษย จกัเปนคนประเสริฐกวาเขาท้ังหมด                
          ทองเท่ียวไปในภพ ในแสนกัลป พระศาสดามีพระนามวาโคดม มีสมภพ   
          ในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสดจ็อุบัติในโลก ผูนี้เปนบุตรของนาง               
          มันตานช่ืีอปุณณะ จักเปนสาวกของพระศาสดาพระองคนั้น จกัเปนโอรส                
          ผูรับมรดกในธรรมท้ังหลาย อันธรรมนิรมิตแลว เวลานั้น พระสัมพุทธเจา            
          ทรงยังชนท้ังปวงใหราเริง ทรงแสดงพระกําลังของพระองค พยากรณสุนันท-  
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          ดาบสดวยประการอยางนี้ ชนท้ังหลายประนมอัญชลีนมัสการสุนันทดาบส                 
          ในการนั้น คร้ันสุนันทดาบสทําสักการะในพระพุทธเจาแลว จึงชําระคติ                
          ของตน เพราะขาพระองคไดฟงดํารัสของพระมุนี จึงไดมีความดาํริ ณ ท่ี             
          นั้นวา เราจักกอสรางบุญสมภาร ขณะท่ีกําลังเห็นพระโคดมอยู คร้ันขา            
          พระองคคิดอยางนี้แลว จึงคิดถึงบุญกิริยาวา เราจะพึงกอสรางอยางไร จะ       
          ประพฤติกรรมอะไร ในบุญเขตอันยอดเยีย่ม กภ็ิกษุนี้ชํานาญบาลีท้ังปวง               
          ในศาสนา พระศาสดาทรงต้ังไวเปนเลิศฝายวินยั เราพึงปรารถนาฐานะ                 
          นั้นเถิด โภคสมบัติของขาพระองคประมาณมิได เปรียบดังสาครอันอะไร               
          ใหกระเพ่ือมไมได ขาพระองคไดสรางอารามถวายแกพระพุทธเจา ดวย             
          โภคสมบัตินั้น ไดซ้ืออารามนามวาโสภณ ณ เบ้ืองหนาพระนคร ดวยทรัพย            
          แสนหนึ่ง ถวายใหเปนสังฆาราม ขาพระองคไดสรางเรือนยอด ปราสาท                
          มณฑป เรือนโลน และถํ้าอยางสวยงาม ไวในท่ีจงกรม ใกลสังฆาราม   
          ไดสรางเรือนไฟ โรงไฟ หมอน้ํา และหองอาบน้ําแลว ไดถวายแก   
          ภิกษุสงฆ ไดถวายเกาอ้ีนอน ตั่ง ภาชนะเคร่ืองใชสอย คนเฝาอาราม               
          และเภสัชนั้นทุกๆ อยาง ไดตั้งอารักขาไวแลว ใหสรางกําแพงอยางม่ันคง         
          ดวยหวงัวา ใครๆ อยาเบียดเบียนสังฆารามของทานผูมีจิตระงับ ผูคงท่ีเลย       
          ไดใหสรางกุฏีท่ีอยู ๑๐๐ หลังไวในสังฆาราม คร้ันใหสรางสําเร็จไพบูลย       
          แลว นอมถวายกะพระสัมพุทธเจาวา ขาแตพระมุนี ขาพระองคสรางอาราม           
          สําเร็จแลว ขอพระองคโปรดทรงรับเถิด ขาแตพระธีรเจา ขาพระองค                
          มอบถวายพระองค ขอไดโปรดทรงรับเถิดพระเจาขา พระพุทธเจาพระนาม                
          วาปทุมุตระผูทรงรูแจงโลก เปนนายกของโลก ทรงควรรับเคร่ืองบูชา ทรง           
          ทราบความดําริของขาพระองคแลว ไดทรงรับสังฆาราม ขาพระองคทราบวา             
          พระสัพพัญูผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงรับแลว ใหตระเตรียมโภชนะ               
          เสร็จแลว จึงกราบทูลเวลาเสวย เม่ือขาพระองคกราบทูลเวลาเสวยแลว               
          พระปทุมุตระผูนายกของโลก เสด็จมาสูอารามของขาพระองค พรอมดวย               
          พระขีณาสพพันหนึ่ง ขาพระองคทราบเวลาวาพระองคประทับนัง่แลว ได              
          เล้ียงดูใหอ่ิมหนําดวยขาวน้ํา คร้ันไดทราบเวลาเสวยเสร็จแลว ไดกราบทูล     
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          ดังนี้วา ขาพระองคซ้ืออารามช่ือ โสภณ ดวยทรัพยแสนหนึ่ง ไดสรางจน          
          เสร็จดวยทรัพยเทานั้นเหมือนกนั ขอไดโปรดทรงรับเถิดพระมุนี ดวยการ           
          ถวายอารามนี้ และดวยการตั้งเจตนาไว เม่ือขาพระองคเกิดอยูในภพ ยอม          
          ไดส่ิงท่ีปรารถนา พระสัมพุทธเจาทรงรับสังฆารามท่ีขาพระองคสรางเสร็จ         
          แลว ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระดํารัสนี้วา ผูใดไดถวาย         
          สังฆารามท่ีสรางสําเร็จแลวแดพระพุทธเจา เราจะพยากรณผูนั้น ทาน             
          ท้ังหลายจงฟงเรากลาว จตุรงคเสนา คือ พลชาง พลมา พลรถ พลราบ                  
          จะแวดลอมผูนี้อยูเปนนิจ นีเ้ปนผลแหงการถวายสังฆาราม ดนตรีหกหม่ืน          
          และเภรีอันประดับประดาสวยงาม จะแวดลอมผูนีอ้ยูเปนนจิ นี้เปนผล              
          แหงการถวายสังฆาราม นางนารีแปดหม่ืนหกพัน อันตกแตงงดงาม มีผา                 
          และอาภรณอันวิจิตร สวมสอดแกวมณีและกุณฑล มีหนาแฉลม ยิ้มแยม                 
          ตะโพกผ่ึงผาย เอวเล็กเอวบาง จะแวดลอมผูนี้อยูเปนนิจ นีเ้ปนผลแหง           
          การถวายสังฆาราม ผูนี้จักร่ืนรมยอยูในเทวโลก ตลอดสามหม่ืนกัลป                
          จักเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันคร้ัง จักไดของทุกอยางท่ี             
          ทาวเทวราชจะพึงได จกัเปนผูมีโภคสมบัติไมรูจักพรอง เสวยเทวราชสมบัติ       
          อยู จักเปนพระเจาจักรพรรดิอยูในแวนแควนพันคร้ัง จักเปนพระราชาอัน         
          ไพบูลยในแผนดินโดยจะคณานับไมถวน ในแสนกัลป พระศาสดาพระนาม   
          วา โคดมโดยพระโคตร ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จ   
          อุบัติในโลก ผูนี้จักเปนสาวกของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสผูรับ            
          มรดกในธรรม อันธรรมนิรมิต มีนามช่ือวา อุบาลี จักถึงท่ีสุดในพระวนิัย           
          ฉลาดในฐานะและมิใชฐานะ ดํารงพระศาสนาของพระชินเจา ไมมีอาสวะอยู               
          พระโคดมศากยบุตรผูประเสริฐ ไดทรงทราบขอนี้ท้ังส้ินแลวประทับนั่งใน           
          ทามกลางภิกษุสงฆ จกัทรงต้ังไวในเอตทัคคะสถาน ขาพระองคอาศัยบุญกุศล          
          อันประมาณมิได ยอมปรารถนา (วาพึงเปนภกิษุผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูทรง        
          พระวนิยั) ในศาสนาของพระองค ประโยชน คือ ความส้ินสังโยชน    
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          ท้ังปวงนั้น ขาพระองคบรรลุแลวเปรียบเหมือนคนอันพระราชอาญาคุกคาม              
          ถูกเสียบดวยหลาว ไมไดความสุขท่ีหลาวปรารถนาจะพนไปอยางเดยีว ฉันใด           
          ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองคก็ฉันนั้น อันอาญา คือ ภพคุกคามแลว              
          ถูกเสียบดวยหลาว คือ กรรม ถูกเวทนา คือ ความกระหายบีบค้ัน ไมได               
          ความสุขในภพ ถูกไฟ ๓ กองแผดเผาอยู ยอมแสวงหาอุบายเคร่ืองพน   
          ดังคนแสวงหาอุบายเม่ือฆายาพิษ พงึแสวงหายา เม่ือแสวงหาอยู พึงพบ               
          ยาเคร่ืองฆายาพิษ ดื่มยานั้นแลวพึงมีสุข เพราะพนจากพิษฉันใด ขาแต           
          พระมหาวีรเจา ขาพระองคก็เหมือนคนอันยาพษิบีบค้ัน ฉันนั้น ถูกอวิชชา           
          บีบค้ันแลว ก็พึงแสวงหายา คือ สัทธรรม เม่ือแสวงหายา คือธรรมอยู               
          ไดพบศาสนาของพระองคผูศากยบุตร อันเปนของจริงอยางเลิศสุดยอด                 
          โอสถ เปนเคร่ืองบรรเทาลูกศรทั้งปวง ขาพระองคดืม่ยา คือ ธรรมแลว              
          ถอนยาพิษ คือ สังสารทุกขไดหมดแลว ขาพระองคไดพบนิพพานอัน   
          ไมแกไมตาย เปนธรรมชาติเย็นสนิท เปรียบเหมือนคนถูกผีคุกคาม ไดรับ            
          ทุกขเพราะผีสิง พึงแสวงหาหมอผีเพื่อจะพนจากผี เม่ือแสวงหาไป ก็พึง             
          พบหมอฉลาดในวิชาไลผี หมอนั้นพึงขับผีใหแกคนนั้น และพงึใหพินาศ               
          (ขับไลไป) พรอมท้ังราก ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองคก็ฉันนั้น ได           
          รับทุกขเพราะความมืดเขาจับ จึงตองแสวงหาแสงสวาง คือ ญาณเพื่อจะ              
          พนจากความมืด ท่ีนัน้จึงไดพบพระศากยมุนี ผูชําระความมืด คือ กิเลส             
          ใหหมดจด (สวาง) ได พระองคทรงบรรเทาความมืดใหขาพระองคแลว                 
          ดังหมอผีขับไลผีไปได ฉะนั้น ขาพระองคตัดกระแสสงสารไดแลว หาม              
          กระแสตัณหาไดแลว ถอนภพไดส้ินเชิงเหมือนหมอผีขับไลผีพรอมท้ังถอน             
          ราก ฉะนั้น เปรียบเหมือนพระยาครฑุ โฉบลงเพื่อจับนาคอันเปนเหยื่อ                
          ของตน ยอมยังน้ําในสระใหญใหกระเพื่อมตลอดรอยโยชนโดยรอบ คร้ัน                
          มันจับนาคไดแลว หอยหวันาคไวเบ้ืองตํ่าทําใหลําบาก ครุฑนั้นพาเอานาค            
          ไปไดตามความปรารถนา ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา ขาพระองคแสวง             



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 38 
          หาอสังขตธรรม เหมือนครุฑมีกําลังบินแสวงหานาค ฉะนั้น ขาพระองค                  
          ไดคายโทษท้ังหลายแลว ขาพระองคเห็นธรรมอันประเสริฐ เปนสันติบท               
          ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ขาพระองคถือเอาธรรมนี้อยู เหมือนครุฑจบันาคบินไป       
          ฉะนั้น เถาวัลยช่ืออาสาวดี เกิดในสวนจิตลดา โดยลวงไปพันป จงึเผล็ด            
          ผลๆ หนึ่ง เทวดาท้ังหลายไดใชสอยผลอาสวดีนั้น ซ่ึงมีผลคราวหน่ึง                
          นานเพยีงนั้น เถาวัลยอาสวดีนั้นมีผลอุดม เปนท่ีรักของเทวดาท้ังหลาย            
          อยางนี้ ขาพระองคอาศัยแสนป จึงไดเท่ียวมาใกลพระองคผูเปนมุนี ได        
          นมัสการท้ังเวลาเย็นเวลาเชา เหมือนเทวดาเชยชมผลอาสวดี ฉะนัน้ การ               
          ไดมาใกลไมเปนหมัน และการนมัสการไมเปนโมฆะ แมขาพระองคจะมา               
          แตท่ีไกล ขณะก็ไมลวงเลยขาพระองคไป ขาพระองคคนควาหาปฏิสนธิ              
          ในภพกไ็มพบ ฉะนัน้ ขาพระองคจึงไมมีอุปธิ พนวิเศษแลว สงบระงับ              
          เท่ียวไป เปรียบเหมือนดอกปทุม ยอมบานเพราะรัศมีพระอาทิตยถูกตอง               
          ฉันใด ขาแตพระมหาวรีเจา ขาพระองคก็ฉันนั้น บานแลวเพราะรัศมี               
          พระพุทธเจา เปรียบเหมือนนกยางตัวผู ยอมไมมีในกําเนิดนกยางทุกเม่ือ            
          เม่ือเมฆรองกระหึ่ม นกยางมันยอมมีครรภทุกเม่ือ พวกมันยอมทรงครรภ            
          อยูแมนาน ตลอดเวลาท่ีสายฝนยังไมตก พวกมันยอมพนจากการทรงครรภ               
          เม่ือเวลาที่สายฝนตก ฉันใด ขาพระองคก็ฉันนั้น เม่ือพระพุทธเจาทรง             
          พระนามวาปทุมุตระ ทรงประกาศกกึกองดวยเมฆ คือ ธรรม ไดถือเอา                  
          ครรภ คือ ธรรม ดวยเสียงแหงเมฆ คือ ธรรม ขาพระองคอาศัยแสนกัลป               
          ทรงครรภ คือ บุญอยู ยังไมพนจากภาระ คือ สงสาร ตลอดเวลาท่ีสายฝน              
          คือ ธรรมยังไมตก ขาแตพระศากยมุนี เม่ือเวลาท่ีพระองคทรงประกาศ               
          กึกกองดวยสายฝน คือ ธรรม ในพระนครกบิลพัศดุ อันนาร่ืนรมย ขา              
          พระองคจึงไดพนจากภาระ คือ สงสาร ขาพระองคสะสาง (ชําระ) ธรรม                 
          คือสุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข และผล ๔ ท้ังหมด               
          แมนั้น (สะอาด) ไดแลว.   
                        จบทุติยภาณวาร.    
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          ขาพระองคปรารถนาศาสนาของพระองค ตั้งตนแตกัลปอันประมาณมิได                 
          ประโยชนนั้น ขาพระองคถึงแลว สันติบทอันยอดเยี่ยมขาพระองคบรรลุ             
          แลว ขาพระองคเปนผูเลิศ เหมือนภกิษุผูชํานาญพระบาลีถึงท่ีสุดใน              
          พระนัย ฉะนั้น ไมมีใครเสมอดวยขาพระองค ขาพระองคยอมทรง   
          พระศาสนาไว ขาพระองคไมมีความสงสัยในวนิยัขันธกะ คัมภรีบริวาร               
          ในอักขระหรือพยัญชนะ ในวนิัยปฎกนี้เลย ขาพระองคเปนผูฉลาดในการขม           
          ในการแกไขในฐานะและมิใชฐานะในการชักเขาหมูและในการใหออกจาก                 
          อาบัติ ถึงท่ีสุดในวนิัยกรรมท้ังปวง ขาพระองคตั้งบทไวในวนิัยขันธกะ           
          และในอุภโตวภิังคแลว พึงชักเขาหมู (ประชุม) จากกิจ ขาพระองค               
          เปนผูฉลาดในนิรุติ และเฉียบแหลมในประโยชน และมิใชประโยชน   
          ขาพระองคจะไมรูนัน้ไมมี ขาพระองคเปนผูมีจิตมีอารมณเดียวในพุทธ         
          ศาสนา วันนี้ ขาพระองคบรรเทาความเคลือบแคลงไดท้ังส้ิน ตัดความ                
          สงสัยไดท้ังหมด ในคราวตัดสินวนิยั ในศาสนาของพระผูมีพระภาค   
          ศากยบุตร ขาพระองคเปนผูฉลาดในฐานะท้ังปวง คือ บัญญัติ อนุบัญญัติ            
          อักขระ พยัญชนะ นิทาน และปริโยสาน เปรียบเหมือนพระราชาผูทรง   
          พระกําลัง ทรงกําจัดเสนาของพระราชาอ่ืนแลว ทําใหเดือดรอนชนะ   
          สงครามแลว สรางนครไว ณ ท่ีนั้นรับส่ังใหสรางกําแพง คู เสาระเนยีด            
          ซุมประตู และปอมตางๆ ไวในนครเปนอันมาก พึงรับส่ังใหสรางถนน               
          วงเวยีน รานตลาดอันจดัไวเรียบรอย และสภาไวในนครนั้น เพื่อวนิิจฉัย           
          คดีและมิใชคดี เพื่อจะปองกันพวกศตัรู เพื่อจะรูจกัโทษและมิใชโทษ             
          และเพื่อจะรักษาพลกาย พระองคจึงโปรดต้ังเสนาบดีไว เพื่อประสงคจะ              
          ทรงรักษาส่ิงของ พระองคจึงโปรดตั้งขุนคลังไวในหนาท่ีรักษาส่ิงของ โดย         
          ทรงหวงัวา ส่ิงของของเราอยาฉิบหายเสียเลย เขาเปนผูสามัคคีกับพระราชา         
          ปรารถนาความเจริญแกผูใด ยอมใหอธิกรณแกผูนั้น เพื่อปฏิบัตติอมิตร         
          (โดยไมมีวิวาท) พระองคโปรดต้ังคนผูฉลาดในลางดีลางรายในนมิิต และ             
          ตําราทํานายลักษณะ ผูเลาเรียนทรงจาํมนต ไวในตาํแหนงปุโรหติ   
          พระราชานั้นทรงสมบูรณดวยองคเหลานี้ มหาชนยอมเรียกวา กษัตริย        
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          เสนาบดีเปนตนเหลานี้ยอมรักษาพระราชาทุกเม่ือ ดังนกจกัพรากรักษานก            
          ผูเปนญาติของตนท่ีไดทุกข ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคก็ฉันนั้น        
          มหาชนยอมกลาววา พระธรรมราชาของโลกพรอมท้ังเทวโลก เชนพระราชา                
          ทรงกําจดัศัตรูไดแลว มหาชนเรียกวา กษัตริย ฉะนัน้ พระองคทรง                 
          ปราบพวกเดียรถีย ทรงกําจัดมารพรอมท้ังเสนาและความมืดมนอนธการ   
          แลว ไดทรงสรางนครธรรมไว ขาแตพระธีรเจา ในนครธรรมน้ัน มีศีล               
          เปนกําแพง พระญาณของพระองคเปนซุมประตู ศรัทธาของพระองคเปน                  
          เสาระเนียด และสังวรของพระองคเปนนายประตู ขาแตพระมุนี สติ   
          ปฏฐานของพระองคเปนปอม ปญญาของพระองคเปนทางส่ีแพรง อิทธิบาท              
          เปนทางสามแพรง ธรรมวิถีพระองคทรงสรางไวสวยงาม พระวนิัย พระ                
          สูตร พระอภิธรรม และพระพุทธพจนอันมีองค ๙ ท้ังส้ินนี้ เปนธรรม                
          สภาในนครธรรมของพระองค วหิารธรรม คือ สุญญตวิโมกข อนิมิตต   
          วิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข อเนญชสมาบัติ และนิโรธนี้เปนธรรมกุฎีใน               
          นครธรรมของพระองค ธรรมเสนาบดีของพระองค มีนามช่ือวาพระสารี                  
          บุตร ทรงต้ังไววา เปนผูเลิศดวยปญญาและวาฉลาดในปฏิภาณ ขาแต              
          พระมุน ีปุโรหิตของพระองคมีนามช่ือวาพระโกลิตะ ผูฉลาดในจตุิและ               
          อุปบัติ ถึงท่ีสุดแหงฤทธ์ิ, ขาแตพระมุนี พระมหากสัสปเถระผูดํารง              
          วงศโบราณ มีเดชรุงเรือง หาผูเสมอไดยาก เลิศในธุดงคคุณ เปนผูพิพากษา        
          ของพระองค ขาแตพระมุนี พระเถระขุนคลังธรรมของพระองค มีนามช่ือ               
          วาพระอานนท เปนพหูสูต ทรงธรรม และชํานาญในพระบาลีท้ังหมดใน   
          ศาสนา พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันมากแกขาพระองค ทรงต้ัง   
          พระเถระท้ังหมดนี้แลว ทรงประทานการวนิิจฉัยในพระวินัย อันภิกษุผูรู           
          แจงแสดงแลว แกขาพระองค ภิกษสุาวกของพระพุทธเจาบางรูป ถาม                  
          ปญหาในวินยั ในปญหานั้นขาพระองคไมตองคิด ยอมแกเนื้อความน้ันได          
          ทันที ตลอดในพระพทุธเขต เวนพระมหามุนเีสีย ไมมีใครเสมอกับขา                  
          พระองคในวนิัย ท่ีไหนจะมียิ่งกวา พระโคดมประทับนั่งในทามกลางสงฆ             
          แลว ทรงประกาศอยางนี้วา ไมมีใครจะเสมอกับพระอุบาลี ในวินยัและ        
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          ในขันธกะ เรากลาวสัตถุศาสนมีองค ๙ ตลอดถึงท่ีพระพุทธเจาตรัสแลว             
          ท้ังหมด ไวในวนิัยแกบุคคลผูเห็นมูลพระวินยั พระโคดมศากยบุตรผู               
          ประเสริฐ ทรงระลึกถึงกรรมของเรา ประทับนั่งในทามกลางสงฆ ทรงต้ัง               
          เราไวในเอตทัคคะสถาน เราไดปรารถนาตําแหนงนี้ไว ตั้งตนแตแสนกัลป             
          ประโยชนนั้นเราไดถึงแลว เราถึงท่ีสุดในพระวินยั เม่ือกอนเราเปนชาง         
          กัลบกผูยังความยินดใีหเกิดแกเจาศากยะท้ังหลาย เราละชาตินั้นแลว เกิด        
          เปนบุตรของพระมเหสีในกัลปท่ีสองแตภัทรกัปนี้ พระมหากษัตริยเจา              
          แผนดินพระนามวาอัญชสะ มีพระเดชานุภาพสูงสุด มีบริวารประมาณมิได               
          มีทรัพยมากมาย เราเปนกษัตริยพระนามวาจนัทนะ เปนโอรสของพระราชา              
          พระองคนั้น เปนคนกระดางเพราะความเมาดวยชาติ และเพราะความเมา                 
          ดวยยศและโภคะ ชางแสนหนึ่ง อันประดับดวยเคร่ืองอลังการทุกอยาง                
          เปนชางตกมันโดยฐานะสาม เกดิในตระกูลมาตังคะ หอมลอมเราอยูทุก                
          เม่ือ เราหอมลอมดวยพลของตน ประสงคจะประพาสอุทยาน จึงข้ึนชาง                
          ช่ือศิริแลว ออกจากนครในกาลนั้น พระปจเจกพุทธเจานามวาเทวละ                  
          สมบูรณดวยจรณะ คุมครองทวาร และสํารวมเปนอันดี เดนิมาขางหนา                 
          เรา เวลานั้นเราไดไสชางศิรินาคไปใหจับพระปจเจกพุทธเจา ลําดบันั้น            
          ชางทําเหมือนเกดิความโกรธ แตไมยกเทาข้ึน เราเห็นชางรองไห ไดทํา            
          ความโกรธในพระปจเจกพุทธเจา เราเบียดเบียนพระปจเจกพุทธเจาแลว                
          ไดไปสูอุทยาน ณ ท่ีนัน้เรา ไมไดความสุขเสียเลย เหมือนไฟโพลงอยูบน           
          ศีรษะ และยอมเดือดรอนดวยความเรารอนดังปลาติดเบ็ด แผนดนิมีสมุทร            
          สาครเปนท่ีสุด ปรากฏเหมือนไฟติดท่ัวแกเรา เราเขาไปเฝาพระชนกแลว             
          ไดกราบทูลดังนี้วา หมอมฉันไดไสชางอันซับมัน ดังอสรพิษโกรธ ดัง              
          กองไฟไหมลามมา ผูฝกแลว ไปใหจับพระปจเจกพุทธเจา หมอมฉัน       
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          รุกรานพระปจเจกพุทธเจาผูเปนพระชินเจา มีเดชรุงเรืองพึงกลัว (พระ           
          ชนกตรัสวา) พวกเราชาวบุรีท้ังหมดจักพินาศ เราจะขอขมาพระมุนีนั้น                
          ถาเราจะไมขมาทานผูมีตนอันฝกแลว มีจิตต้ังม่ัน ภายในวันท่ี ๗ แวน         
          แควนของเราจักพินาศ สุเมขลราชา โกสิยราชา สิคควราชา และสัตตก                  
          ราชา ไดรุกรานฤาษีท้ังหลาย ทานเหลานั้นพรอมท้ังเสนาตกยาก (ถึง               
          ความพนิาศ) ฤาษีท้ังหลายผูสํารวมแลว ประพฤตพิรหมจรรย โกรธเคือง                
          เม่ือใด เม่ือนั้น ทานยอมยังมนุษยโลกพรอมท้ังเทวโลก สาครและภูเขา            
          ใหพนิาศ เราจึงส่ังใหประชุมบุรุษท้ังหลายในประเทศ ประมาณสามพัน                
          โยชน เพื่อตองการจะแสดงโทษ จึงไดเขาไปหาพระปจเจกพุทธเจา เรา               
          ท้ังหมดมีผาเปยก มีศีรษะเปยก ประนมอัญชลี พากันหมอบลงแทบเทา                 
          ของพระปจเจกพุทธเจา แลวไดเรียนทานดังนีว้า ขาแตพระมหาวีระ ขอ            
          เจาประคุณไดโปรดอดโทษเถิด มหาชนออนวอนเจาประคุณ ขอเจา   
          ประคุณไดโปรดบรรเทาความเรารอน และขออยาใหแวนแควนพินาศ   
          เสียเลย มนุษยพรอมท้ังเทวดา อสูร และผีเส้ือท้ังหมด พึงตอยศีรษะ              
          ของกระผมดวยฆอนเหล็กทุกเม่ือ (พระปจเจกพุทธเจากลาววา) ไฟไมตั้ง           
          อยูในน้าํ พืชไมงอกบนหินลวน กิมิชาติไมดํารงอยูในยาพิษฉันใด ความ             
          โกรธยอมไมเกิดในพระพุทธะฉันนัน้ อนึ่ง พื้นดินไมหวัน่ไหว สมุทร               
          สาครประมาณไมได และอากาศไมมีท่ีสุด ฉันใด พระพุทธะใครๆ ให   
          กําเริบไมได ฉันนัน้ พระมหาวีรเจาท้ังหลายมีตนฝกแลว อดทน และ                
          มีตบะ เจาประคุณท้ังหลายผูอดทน ประกอบดวยความอดทน จะไมมีการ                 
          ไป พระปจเจกพุทธเจากลาวดังนีแ้ลว ไดบรรเทาความเรารอนใหหมดไป             
          เวลานั้น เราไดเหาะข้ึนสูอากาศขางหนาของมหาชน กลาววา ขาแต               
          พระวีรเจา เพราะกรรมน้ัน ขาพระองคไดเขาถึงความเลวทราม ลวงชาติ             
          นั้นแลว จึงไดเขาสูบุรีอันไมมีภยั ขาแตพระมหาวีรเจา แมในกาลนั้น        
          พระองคก็ไดบรรเทาความเรารอนอันต้ังอยูดวยด ีใหแกขาพระองคผูเดือด       
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          รอนอยู และขาพระองคก็ไดขมาพระสยัมภูแลว ขาแตพระมหาวีรเจา               
          แมวันนี ้พระองคไดดบัไฟ ๓ กองใหขาพระองคผูถูกไฟ ๓ กองเผาอยู             
          และขาพระองคไดถึงความเยน็แลว ทานเหลาใดมีการเงี่ยโสตลงฟง ขอ              
          ทานเหลานั้นจงฟงเรากลาว เราจักบอกเน้ือความแกทานตามบทท่ีเราเห็น           
          แลว เราดูหม่ินพระสยมัภู (พระปจเจกพุทธเจา) ผูมีจิตสงบระงับ                 
          มีใจม่ันคงน้ันแลว เพราะกรรมนั้น วันนี้ จึงไดเกิดในกําเนิดตํ่าทราม             
          ขณะอยาพลาด (ลวงเลย) ทานท้ังหลายไปเสีย เพราะผูท่ีลวงขณะยอม               
          เศราโศก ทานท้ังหลายพึงพยายามในประโยชนของตน ทานท้ังหลายจง                  
          จงเก็บขณะไว ยาสํารอกของบุคคลบางพวก เปนยาถายของบุคคลบางพวก,                  
          ยาพิษแข็งกลารายของคนบางพวก เปนยาถายของคนบางพวก, ยาพิษ   
          กลารายแรงของคนบางพวก เปนยารักษาโรคของคนบางพวก, (พระผูมี   
          พระภาคทรงทราบแลวโดยลําดับ) ไดตรัสบอกอาการเปล้ืองสงสารแกผู                  
          ปฏิบัติการถอนออกจากสงสารแกผูตั้งอยูในผล ตรัสบอกโอสถแกผูไดผล             
          ตรัสบอกบุญเขตแกผูแสวงหา ตรัสบอกยาพิษอันกลาแข็งแกบุคคลผูเปน              
          ปฏิปกขตอพระศาสนา อบายส่ียอมเผานระน้ัน เหมือนอสรพิษมีพษิราย               
          ฉะนั้น ยาพิษอันกลาแข็งท่ีบุคคลดื่มแลวยอมยังชีวิตใหพินาศคร้ังเดียว         
          คนผิดในพระศาสนาแลว ยอมถูกไฟเผาในโกฏิกปั พระพุทธะนั้นยอม   
          ขามโลกพรอมท้ังเทวโลกไดเพราะขันติ อวิหิงสา และเพราะมีจติเมตตา               
          ฉะนั้น พระพุทธเจาเหลานั้น ใครๆ ใหพิโรธไมได เพราะพระพทุธเจา              
          ท้ังหลายเชนกับแผนดินไมของอยูในลาภและความเส่ือมลาภ ในความ                 
          สรรเสริญและดูหม่ิน ฉะนั้น พระพทุธเจาเหลานัน้ ใครๆ ใหพโิรธไมได            
          พระมุนมีีจิตเสมอในสรรพสัตว คือ ในพระเทวทัต นายขมังธนู   
          องคุลิมาลโจร พระราหุล และในชางธนบาล พระพุทธเจาเหลานี้ยอม                  
          ไมมีความโกรธ ไมมีความกําหนัด พระพุทธเจามีจิตเสมอในชนทั้งปวง                 
          คือในผูฆาและโอรส ใครๆ เห็นผากาสาวะอันเขาท้ิงไวท่ีหนทางเปอน               
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          ของไมสะอาด อันเปนธงชัยของฤาษี พึงยกกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา                  
          ไหวพระพุทธเจาในอดีตก็ดี ปจจุบันก็ดี อนาคตกด็ ียอมบริสุทธ์ิดวย            
          ธงชัยนัน้ เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาเหลานี้ควรนมัสการ เรายอมทรง                
          พระวนิยัอันงามเชนกบัพระศาสดาไวดวยหทัย เราจักนมัสการพระวินยัใน              
          กาลทุกเม่ือ พระวนิัยเปนท่ีอาศัยของเรา พระวนิัยเปนท่ียืนเดินของเรา           
          เราจะสําเร็จการอยูในพระวินัย พระวินัยเปนโคจรของเรา ขาแตพระมหา              
          วีรเจา เพราะฉะน้ัน พระอุบาลีผูถึงท่ีสุดในพระวินยั และฉลาดในสมถะ             
          ถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา ขาพระองคนัน้ จะไปจากบานนี้สู   
          บานโนน จากบุรีนี้สูบุรีโนน เท่ียวนมัสการพระสัมพุทธเจาและพระ              
          ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงดีแลว ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว             
          ถอนภพขึ้นไดท้ังหมดแลว อาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี             
          ขาพระองคไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดดีแลวหนอ วิชชา             
          ๓ ขาพระองคบรรลุแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘             
          และอภญิญา ๖ ขาพระองคไดทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนาขาพระองค                 
          ไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระอุบาลีเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ อุปาลีเถราปทาน                  
                         ----------    
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                 อัญญาโกณฑัญญเถราปทานท่ี ๙ (๗)           
             วาดวยผลแหงการถวายปฐมภัตแกพระพุทธเจา    
      [๙] เราไดเห็นพระสัมพทุธเจาพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก เปน                
          นายกอยางวิเศษ บรรลุพุทธภูมิแลว เปนคร้ังแรก เทวดาประมาณ   
          เทาไร มาประชุมกันท่ีควงไมโพธิท้ังหมด แวดลอมพระสัมพุทธเจา                  
          ประนมกรอัญชลีไหวอยู เทวดาท้ังปวงมีใจยินดี เท่ียวประกาศไปใน                  
          อากาศวา พระพุทธเจานี้ทรงบรรเทาความมืดมนอนธกาลแลว ทรงบรรลุ                  
          แลว เสียงบันลือล่ันของเทวดาผูประกอบดวยความราเริงเหลานัน้ไดเปน          
          ไปวา เราจักเผากิเลสท้ังหลาย ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา เรารู             
          (ไดฟง) เสียงอันเทวดาท้ังหลายเปลงแลวดวยวาจา ราเริงแลว มีจติยินดี        
          ไดถวายภิกษากอน พระศาสดาผูสูงสุดในโลก ทรงทราบความดําริของเรา                 
          แลวประทับนั่ง ณ ทามกลางหมูเทวดา ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้า เรา              
          ออกบวชได ๗ วนัแลว จึงไดบรรลุพระโพธิญาณ ภัตอันเปนปฐมของเรา                 
          นี้เปนเคร่ืองยังชีวิตใหเปนไปของผูประพฤติพรหมจรรย เทพบุตรไดจาก           
          ดุสิตมา ณ ท่ีนี้ ไดถวายภกิษาแกเรา เราจักพยากรณเทพบุตรนั้น ทาน             
          ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัเสวยเทวราชสมบัติอยูประมาณ ๓ หม่ืน            
          กัลป จักครอบครองไตรทิพย ครอบงําเทวดาท้ังหมด เคล่ือนจากเทวโลก                 
          แลว จกัถึงความเปนมนุษย จักเปนพระเจาจกัรพรรดิ เสวยราชสมบัติใน             
          มนุษยโลกนับพันคร้ัง ในแสนกัลป พระศาสดาพระนามวาโคดม โดย   
          พระโคตร ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติในโลก   
          ผูนั้นเคล่ือนจากไตรทศแลว จกัถึงความเปนมนุษย จักออกบวชเปน                 
          บรรพชิตอยู ๖ ป แตนัน้ในปท่ี ๗ พระพุทธเจาจกัตรัสจตุราริยสัจ ภิกษุ         
          มีนามช่ือวาโกณฑัญญะ จักทําใหแจงเปนปฐม เม่ือเราออกบวช ไดบวช     
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          ตามพระโพธิสัตว ความเพียรเราทําดีแลว เราบวชเปนบรรพชิตเพื่อตอง               
          การจะเผากิเลส พระสัพพัญูพุทธเจาเสด็จมา ตกีลองอมฤตในโลก   
          พรอมท้ังเทวโลกในปาใหญกับเราดวยนี้ บัดนี้ เราบรรลุอมตบทอันสงบ              
          ระงับ อันยอดเยี่ยมนั้นแลว เรากําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว ไมมีอาสวะ             
          อยู คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                  
          เราทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.   
     ทราบวา ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.             
                   จบ อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน               
                         ----------    
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                ปณโฑภารทวาชเถราปทานท่ี ๑๐ (๘)           
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกปทุม            
     [๑๐] พระสยัมภูชินเจาพระนามวาปทุมุตระ เปนบุคคลผูเลิศประทับอยูบนยอด             
          ภูเขาจิตกูฏขางหนาภเูขาหิมวันต เราเปนพระยาเนือ้ผูไมมีความกลัว            
          สามารถจะไปไดในทิศท้ัง ๔ อยู ณ ท่ีนั้น สัตวเปนอันมากไดฟงเสียง            
          ของเราแลวยอมคร้ันคราม เราคาบดอกปทุมท่ีบาน เขาไปหาพระนราสภ                 
          ไดบูชาพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จออกจากสมาธิ เวลานัน้ เรานมัสการพระพุทธ            
          เจาผูประเสริฐสูงสุดกวานระในส่ีทิศ ยังจิตของตนใหเล่ือมใสแลว               
          ไดบันลือสีหนาท พระปทุมุตรพุทธเจาผูทรงรูแจงโลก ทรงรับเคร่ืองบูชา          
          ของเรา แลวประทับนัง่บนอาสนะของพระองคไดตรัสพระคาถาเหลานี้                  
          ทวยเทพท้ังปวงไดทราบพระดํารัสของพระพุทธเจาแลว มาประชุมกันกลาว               
          กันวา พระพุทธเจาผูประเสริฐจักเสดจ็มาแลว เราท้ังหลายจักฟงธรรมนั้น         
          พระมหามุนีทรงเห็นกาลยาวผูเปนนายกของโลก ทรงประกาศเสียงของเรา                 
          ขางหนาของทวยเทพและมนุษยผูประกอบดวยความราเริงเหลานั้นวา ผูใด          
          ไดถวายปทุมนี้ และไดบันลือสีหนาท เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลาย           
          จงฟงเรากลาว ในกัลปท่ี ๘ แตภัทรกัลปนี้ ผูนั้นจกัเปนพระเจาจกัรพรรดิ       
          สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญในทวีปท้ัง ๔ จักเสวยความ   
          เปนใหญในแผนดนิ ๖๔ ชาติ จักเปนพระเจาจักรพรรดิทรงกําลัง มี                  
          พระนามช่ือวาปทุม ในแสนกัลป พระศาสดาพระนามวาโคดมโดย   
          พระโคตร ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติในโลก   
          เม่ือพระศาสดาพระองคนั้นทรงประกาศพระศาสนาแลว พระยาสีหะนีจ้ัก                 
          เปนบุตรของพราหมณ จักออกจากสกุลพราหมณแลวบวชในพระศาสนา   
          ของพระศาสดาพระองคนั้น เขามีตนสงไปแลวเพือ่ความเพียร สงบระงับ            
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          ไมมีอุปธิ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จักไมมีอาสวะนิพพาน ณ เสนา               
          สนะอันสงัด ปราศจากชนเกล่ือนกลนดวยเนื้อราย คุณวิเศษเหลานี้ คือ             
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.            
     ทราบวา ทานพระปณโฑภารทวาชเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ ปณโฑภารทวาชเถราปทาน               
                         ----------    
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                 ขทิรวนิยเรวตเถราปทานท่ี ๑๑ (๙)          
                 วาดวยผลแหงการจัดเรือนําขามฟาก        
     [๑๑] แมน้ําคงคาช่ือภาคีรสี เกิดแตประเทศหิมวันต เราเปนนายเรืออยูท่ีทาอัน       
          ขรุขระ ขามสงคนจากฝงนี้ไปฝงโนน พระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ          
          ผูนายกของโลก สูงสุดกวาสรรพสัตว กับพระขีณาสพหน่ึงแสน จัก   
          ขามกระแสแมน้ําคงคา เรานําเรือมารวมไวเปนอันมากแลวนําประทุนเรือ               
          ท่ีนายชางตกแตงเปนอันดีไวตอนรับพระนราสภ ก็สัมพุทธเจาเสด็จมา              
          แลวเสดจ็ข้ึนเรือ พระศาสดาประทับยนื ณ ทามกลางน้ํา (เม่ือเรือถึง               
          กลางน้ําพระศาสดาประทับยืน) ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดขามสง              
          พระสัมพุทธเจาและพระสงฆผูไมมีอาสวะ ผูนั้นจกัร่ืนรมยอยูในเทวโลก          
          ดวยจิตอันเล่ือมใสนัน้ วิมานอันบุญกรรมทําไวอยางสวยงามมีสัณฐานดัง             
          เรือ จักเกิดแกทาน หลังคาดอกไมจกักั้นอยูบนอากาศทุกเม่ือ ในกลัปท่ี          
          ๕๔ ผูนีจ้ักไดเปนกษัตริยพระนามวาตารณะ จกัเปนพระเจาจักรพรรดิ             
          ทรงครอบครองแผนดิน มีสมุทรสาครเปนท่ีลุด ในกัลปท่ี ๕๗ จักไดเปน              
          กษัตริยพระนามวาจัมพกะ ทรงพระกําลังมาก จักรุงเรือง ดังพระอาทิตย             
          อุทัย ฉะนั้น ในแสนกัลป พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร ซ่ึง   
          สมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจกัเสด็จอุบัติในโลก ผูนี้เคล่ือนจาก                
          ไตรทศแลว จักถึงความเปนมนุษย จกัเปนบุตรแหงพราหมณ มีนาม   
          ช่ือวาเรวตะ อันกุศลมูลตักเตือนแลว จักออกจากเรือนบวชในศาสนา                  
          ของพระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม ภายหลังเขาบวชแลว จักประกอบ   
          ความเพยีร เจริญวิปสสนากําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จักไมมีอาสวะ                 
          นิพพาน เรามีความเพยีรอันนําไปซ่ึงธุระ อันนํามาซึ่งธรรมเปนแดนเกษม   
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          จากโยคะ เราทรงกายอันมีในท่ีสุด ในศาสนาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา                 
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา   
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.   
     ทราบวา ทานพระขทิรวนิยเรวตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ ขทิรวนิยเรวตเถราปทาน.              
                         ----------    
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                   อานันทเถราปทานท่ี ๑๒ (๑๐)             
              วาดวยผลแหงการกางฉัตรถวายพระพุทธเจา     
     [๑๒] พระมหามุนีพระนามวาปทุมุตระ  เสด็จออกจากประตูพระอารามแลว  ทรง                
          ยังเมล็ดฝนอมฤตใหตกอยู  ยังมหาชนใหเย็นสบาย  พระขีณาสพผูเปน                
          นักปราชญเหลานั้นประมาณต้ังแสน  ไดอภิญญา ๖ มีฤทธ์ิมาก  แวดลอม              
          พระสัมพุทธเจา  ดุจพระฉายาตามพระองค  ฉะนัน้  เวลานัน้  เราอยูบน             
          คอชาง  ทรงไวซ่ึงฉัตรขาวอันประเสริฐสุด  ปติยอมเกิดแกเราเพราะได           
          เห็นพระสัมพุทธเจาผูมีรูปงาม  เราลงจากคอชางแลวเขาไปเฝาพระนราสภ           
          ไดกั้นฉัตรแกวของเราถวายแดพระพทุธเจาผูประเสริฐสุด  พระมหาฤาษี             
          พระนามวาปทุมุตระ  ทรงทราบความดําริของเราแลว  ทรงหยุดกถานั้นไว               
          แลวตรัสพระคาถาเหลานี้วา  ผูใดไดกั้นฉัตรอันประดับดวยเคร่ืองอลังการ       
          ทอง เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว สัตวผูนี้ไปจาก           
          มนุษยโลกแลว  จกัครอบครองดุสิต  จักเสวยราชสมบัติ  มีนางอัปสร                  
          ท้ังหลายแวดลอม  จักเสวยเทวราชสมบัติ ๓๔ คร้ัง  จักเปนอธิบดแีหงชน            
          ครอบครองแผนดิน ๘๐๐ คร้ัง  จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๘ คร้ัง  จัก              
          เสวยราชสมบัติในประเทศราชอันไพบูลยในแผนดิน  ในแสนกัลป  พระ                  
          ศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร  ซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช                  
          จักเสด็จอุบัติในโลก  ผูนี้จักเปนโอรสแหงพระญาติของพระพุทธเจาผูเปน        
          ธงชัย  แหงสกุลศากยะ  จักเปนพุทธอุปฏฐาก  มีนามช่ือวาอานนท                 
          จักมีความเพียร  ประกอบดวยปญญา  ฉลาดในพาหุสัจจะ  มีความ   
          ประพฤติออนนอม  ไมกระดาง  ชํานาญในบาลีท้ังปวง  พระอานนทนั้นมี              
          ตนสงไปแลวเพื่อความเพียร  สงบระงับ  ไมมีอุปธิ  จักกําหนดรูอาสวะ             
          ท้ังปวงแลว  จกัไมมีอาสวะนิพพาน  มีชางกุญชรอยูในปา  อายุ ๖๐ ป            
          ตกมันสามคร้ัง  เกิดในตระกูลชางมาตังคะ  มีงางอนงาม  ควรเปนราช -              
          พาหนะฉันใด  แมบัณฑิตท้ังหลายก็ฉันนั้น  ประมาณไดหลายแสน  มี   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 52 
          ฤทธ์ิมาก  ท้ังหมดนั้น  ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ  เปนผูไมมีกเิลส           
          เราจักมนัสการท้ังในยามตน  ในยามกลาง  และในยามสุด  เรามีจติ   
          ผองใส  ปล้ืมใจ  บํารุงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  เรามีความเพียร               
          ประกอบดวยปญญา  มีสติสัมปชัญญะ  บรรลุโสดาปตติผล  ฉลาดใน   
          เสขภูมิ  ในแสนกัลปแตละกัลปนี้  เรากอสรางกรรมใด  เราบรรลุถึง                
          ภูมิแหงกรรมนั้นแลว  ศรัทธาต้ังม่ันมีผลมาก  การมาในสํานักพระพุทธเจา          
          ผูประเสริฐสุดของเรา  เปนการมาดหีนอ  วิชชา ๓ เราบรรลุแลว  พระ              
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวเิศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘         
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว  พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระอานนัทเถระไดกลาวคาถาเหลานี้  ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ  อานันทเถราปทาน.                 
                         ----------   
                   รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ           
            ๑. พุทธาปทาน                  ๒. ปจเจกพุทธาปทาน   
            ๓. สารีปุตตเถราปทาน            ๔. มหาโมคคัลลานเถราปทาน   
            ๕. มหากัสสปเถราปทาน           ๖. อนุรุทธเถราปทาน   
            ๗. ปุณณมันตานีปุตตเถราปทาน       ๘. อุปาลีเถราปทาน   
            ๙. อัญญาโกณฑัญญเถราปทาน       ๑๐. ปณโฑภารทวาชเถราปทาน   
           ๑๑. ขทิรวนิยเรวตเถราปทาน       ๑๒. อานันทเถราปทาน   
     ทานรวบรวมคาถาท้ังหมดได ๖๕๐ คาถา.                  
                     จบ อปทานพุทธวรรคท่ี ๑               
                         ----------    
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                        สีหาสนิวรรคท่ี ๒                 
                 สีหาสนทายกเถราปทานท่ี ๑ (๑๑)            
               วาดวยผลแหงการถวายราชอาสนทองคํา         
     [๑๓] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาสิทธัตถะ ผูสูงสุดกวาสัตวนิพพานแลว  เม่ือ           
          พระศาสดา (แผ) กวางขวาง เม่ือพระศาสนามีทานผูรู (พระขีณาสพ)                
          มาก เรามีจิตผองใส ใจผองแผว ไดทําราชอาสนทองคํา คร้ันทํา   
          ราชอาสนทองคําแลว ไดทําต่ังสําหรับรองเทา ไดสรางเรือนสําหรับเก็บ              
          ราชอาสนทองคํานั้นในฤดูฝนดวยจติอันเล่ือมใสนัน้ เราไดบังเกดิในภพ              
          ดุสิตวิมานโดยยาว ๒๔ โยชน โดยกวาง ๑๔ โยชน อันบุญกรรมสราง   
          อยางงดงามมีอยูในภพสุดิตนั้นเพื่อเรา นางเทพกัญญา ๗ หม่ืนแวดลอม              
          เราอยูทุกเม่ือ และบัลลังกทองท่ีสรางอยางวิจติร มีอยูในวิมานของเรา         
          ยานชาง ยานมา ยานทิพย ตั้งไวคอยรับเรา ปราสาทและวอยอมบังเกิด               
          ตามความปรารถนา บัลลังกแกว และบัลลังกไมแกนอยางอ่ืนเปนอันมาก             
          ยอมเกิดแกเราทุกอยาง  นี้เปนผลแหง (การถวาย) ราชอาสนทองคํา                 
          เราสวมรองเทาทําดวยทองคํา ทําดวยเงิน ทําดวยแกวผลึก ทําดวยแกว                 
          ไพฑูรย นี้เปนผลแหงการถวายต่ังรองเทา ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้               
          เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยผลกรรมนั้น เราไมรูทุคติเลย นี้เปนผล            
          แหงบุญกรรม ในกัลปท่ี ๗๓ แตกัลปนี้ มีคน ๓ คน ช่ืออินท ในกัลปท่ี             
          ๗๒ แตกัลปนี้ มีคน ๓ คน ช่ือสุมนะ ในกัลปท่ี ๗๐ มีคน ๓ คน   
          ช่ือวรุณ สมบูรณ ดวยแกว ๗ ประการ เปนใหญในทวีปท้ัง ๔ คุณ   
          วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                 
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระสีหาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สีหาสนทายกเถราปทาน                
                         ----------    
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                  เอกถัมภิกเถราปทานท่ี ๒ (๑๒)            
                 วาดวยผลแหงการถวายเสาตนเดียว         
     [๑๔] ไดมีการประชุมมหาอุบาสกของพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ และ                 
          อุบาสกเหลานั้นถึงพระพุทธเจาเปนสรณะเช่ือพระตถาคต อุบาสกท้ังหมด              
          มาประชุมปรึกษากันจะสรางศาลาถวายแดพระศาสดา ยังไมไดเสาอีกตน                
          หนึ่ง จึงพากันเท่ียวหาอยูในปาใหญ เราพบอุบาสกเหลานั้นในปาแลว             
          จึงเขาไปหาคณะอุบาสกในเวลานั้น เราประนมอัญชลีสอบถามคณะอุบาสก                  
          อุบาสกผูมีศีลเหลานั้นอันเราถามแลวตอบใหทราบวา เราตองการจะสราง           
          ศาลา ยังหาเสาไมไดอีกตนหนึ่ง ขอทานจงใหเสากะเราตนหนึ่งเถิด                
          ฉันจักถวายแดพระศาสดา ฉันจักนําเสามาใหทานท้ังหลายไมตองขวนขวาย              
          หา อุบาสกเหลานั้นเล่ือมใสมีใจยนิดีใหเสาแกเรา แลวกลับจากปานั้นมา          
          สูเรือนของตนๆ เม่ือคณะอุบาสกไปแลวไมนาน เราไดถวายเสาในกาล                  
          นั้น เรายินดี มีจิตราเริง ยกเสาข้ึนกอนเขา ดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น            
          เราไดเกดิในวิมาน ภพของเราต้ังอยูโดดเดีย่ว ๗ ช้ัน สูงตระหงาน เม่ือ          
          กลองดังกระหึ่มอยู เราบําเรออยูทุกเมื่อ ใน ๕๕ กลัป เราไดเปนพระราชา          
          พระนามวายโสธร แมในกาลนัน้ ภพของเราก็สูงสุด ๗ ช้ัน ประกอบ   
          ดวยเรือนยอดอันประเสริฐ มีเสาตนหนึ่งเปนท่ีร่ืนรมยแหงใน ใน ๒๑              
          กัลป เราเปนกษัตริยพระนามวาอุเทน แมในกาลนัน้ ภพของเรากมี็ ๗                
          ช้ัน ประดับอยางสวยงาม เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ ความเปนเทวดา                  
          หรือความเปนมนุษย เรายอมเสวยผลนั้นๆ ท้ังหมด นี้เปนผลแหง   
          (การถวาย) เสาตนเดียว ในกัลปท่ี ๙๔ แกกัลปนี้ ในกาลนั้นเราไดใหเสา           
          ใด ดวยบุญกรรมนั้น เราไมรูสึกทุคติเลย นี้เปนผลแหง (การถวาย) เสา           
          ตนเดยีว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖              
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระเอกถัมภิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ เอกถัมภิกเถราปทาน.                
                         ----------   
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                    นันทเถราปทานท่ี ๓ (๑๓)               
                    วาดวยผลแหงการถวายผา              
     [๑๕] เราไดถวายผาทอดวยเปลือกไม แดพระผูมีพระภาคพระนามวา ปทุมุตระ              
          เชษฐบุรุษของโลกผูม่ันคง ตรัสรูเอง แสวงหาคุณอันใหญหลวง พระพุทธ             
          เจาผูเปนนายกพระนามวา ปทุมุตระ ทรงพยากรณเรานั้นวา ดวยการถวาย            
          ผานี้ ทานจักเปนผูมีผิวพรรณดังทองคํา ไดเสวยสมบัติท้ังสองแลว               
          อันกุศลมูลตักเตือน จกัไดเปนพระอนุชาของพระผูมีพระภาคพระนามวา               
          โคดม ทานอันราคะยอมแลว มีปกติสุข ประกอบดวยความกําหนดัใน   
          กาม เปนผูอันพระพุทธเจาตักเตือนแลว แตนัน้จักบวช คร้ันบวชใน                
          พระศาสนาของพระโคดมน้ันแลว อันกุศลมูลตักเตือน จักกําหนดรู   
          อาสวะทั้งปวง ไมมีอาสวะนิพพาน ในแสนกัลป มีคน ๔ คน ช่ือเจละ   
          ใน ๖ หม่ืนกัลป มีคน ๔ คน ช่ืออุปเจละ ใน ๕ หม่ืนกัลป มีคน ๔ คนช่ือ             
          เจละเหมือนกัน สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ เปนใหญในทวีปท้ัง ๔   
          คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําให               
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระนันทเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                       จบ นันทเถราปทาน   
                         ----------    
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                  จุลลปนถกเถราปทานท่ี ๔ (๑๔)            
                  วาดวยพระจุลลปนถกปญญาเขลา           
     [๑๖] เวลานั้น พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรับเคร่ืองบูชาแลว พระองค            
          เสด็จหลีกออกจากหมู ประทับอยู ณ ภูเขาหิมวนัต แมเวลานัน้เราก็อยู           
          ในอาศรมใกลภูเขาหิมวันต เราไดเขาไปเฝาพระมหาวีรเจาผูเปนนายกของ          
          โลก ซ่ึงเสด็จมาไมนาน เราถือเอาฉัตรอันประดับดวยดอกไม เขาไปเฝา             
          พระนราสภ เราไดทําอันตรายแกพระผูมีพระภาคซ่ึงกําลังเสด็จเขาสมาธิ              
          เราประคองฉัตรดอกไมดวยมือท้ังสองถวายแดพระผูมีพระภาค พระผูมี               
          พระภาคมหามุนีพระนามวาปทุมุตระทรงรับแลว เทวดาท้ังปวงมีใจช่ืนบาน              
          เขามาสูภูเขาหิมวันต ยังสาธุการใหเปนไปวา พระผูมีพระภาคผูมีจักษุ        
          ทรงอนุโมทนา คร้ันเทวดาเหลานี้กลาวเชนนีแ้ลวไดเขาไปเฝาพระผูมีพระ       
          ภาคผูสูงสุดวานระ เม่ือเรากั้นฉัตรดอกบัวอันอุดมอยูในอากาศ (พระผูมี         
          พระภาคตรัสวา) ดาบสไดประคองฉัตรใบบัว ๗ ใบใหแกเรา เราจัก   
          พยากรณดาบสนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ดาบสนี้จักเสวยเทวรัช                
          สมบัติอยูตลอด ๒๕ กลัป และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ คร้ัง จะทอง            
          เท่ียวสูกาํเนิดใดๆ คือ ความเปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนัน้ๆ                  
          จักทรงไวซ่ึงดอกปทุมอันต้ังอยูในอากาศ ในแสนกัลป พระศาสดาพระ                  
          นามวาโคดม โดยพระโคตร ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จัก   
          เสด็จอุบัติในโลก เม่ือพระศาสดาทรงประกาศพระศาสนา ดาบสผูจักได                 
          ความเปนมนุษย เราจักเปนผูอุดมในกายอันบังเกิดแลวดวยใจ จกัมีพี่            
          นองชายสองคนมีช่ือวาปนถก แมท้ังสองคนเสวยประโยชนอันสูงสุดแลว              
          จักยังพระศาสนาใหรุงเรือง เรานั้นมีอายุ ๑๘ ป ออกบวชเปนบรรพชิต              
          เรายังไมไดคุณวิเศษในศาสนาของพระศากยบุตร เรามีปญญาเขลา เพราะ                
          เราอบรมอยูในบุรี พระพี่ชายจึงขับไลเราวา จงไปสูเรือนเดี๋ยวนี้ เราถูก       
          พระพ่ีชายขับไลแลวนอยใจ ไดยนือยูท่ีซุมประตูสังฆาราม ไมหวังใน     
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          ความเปนสมณะ ลําดบันั้น พระศาสดาเสด็จมา ณ ท่ีนั้น ทรงลูบศีรษะ                  
          เรา ทรงจับเราท่ีแขน พาเขาไปในสังฆาราม พระศาสดาไดทรงอนุเคราะห               
          ประทานผาเช็ดพระบาทใหแกเราวา จงอธิษฐานผาอันสะอาดอยางนี้วางไว            
          ณ สวนขางหนึ่ง เราจบัผานั้นดวยมือท้ังสองแลวจงึระลึกถึงดอกบัวได           
          จิตของเราปลอยไปในดอกบัวนั้น เราจึงไดบรรลุอรหัต เราถึงท่ีสุดใน               
          ฌานท้ังปวง ในกายอันบังเกิดแลวแตใจ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว                  
          ไมมีอาสวะอยู คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมปภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ               
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระจุลลปนถกไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ จุลลปนถกเถราปทาน                
                         ----------    
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                  ปลินทวัจฉเถราปทานท่ี ๕ (๑๕)           
                  วาดวยผลแหงการไลทาของหอม            
     [๑๗] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาสุเมธ เปนบุคคลผูเลิศ นิพพานแลว เรามี                
          จิตเล่ือมใส มีใจโสมนสั ไดทําการบูชาพระสถูปในสมาคมน้ัน มีพระ   
          ขีณาสพผูไดอภิญญา ๖ มีฤทธิมากเทาใด เรานิมนตพระขีณาสพเหลานั้น              
          มาประชุมกันในสมาคมน้ันแลว ไดทําสังฆภัตถวาย เวลานัน้ มีภกิษุ                  
          อุปฏฐากของพระผูมีพระภาคพระนามวาสุเมธ ทานมีนามช่ือวาสุเมธ ได             
          อนุโมทนาในเวลานั้น ดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น เราไดเขาถึงวิมาน นาง              
          อัปสรแปดหม่ืนหกพันไดมีแกเรา นางอัปสรเหลานั้น ยอมอนวุตัตาม                 
          ความประสงคทุกอยางของเราเสมอ เรายอมครอบงําเทวดาเหลาอ่ืน นี้                 
          เปนผลแหงบุญกรรมในกัลปท่ี ๒๕ เราเปนกษัตริย พระนามวาวรุณ ใน                
          กาลนั้นเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยโภชนะอันขาวผอง ชนเหลานั้น              
          ไมตองหวานพืช และไมตองนําไถไปไถ มนุษยท้ังหลายยอมบริโภคขาว               
          สาลีอันเกิดเองสุกเองในท่ีไมไดไถ เราเสวยราชสมบัติในภพนั้นแลว ได            
          ถึงความเปนเทวดาอีก ถึงเวลานั้น โภคสมบัติเชนนีก้็บังเกิดแกเรา               
          สัตวท้ังปวงซ่ึงเปนมิตร หรือมิใชมิตร ยอมไมเบียดเบียนเรา เราเปน           
          ท่ีรักของสัตวทุกจําพวก นี้เปนผลแหงกรรม ในกัลปท่ี ๓ หม่ืน เราไดให          
          ทานใดในกาลน้ัน ดวยการใหทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล               
          แหงการไลทาดวยของหอม ในภัทกปันี้ เราผูเดียวไดเปนอธิบดขีองคน              
          ไดเปนราชฤาษีผูมีอานุภาพมาก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีพลมาก เรา              
          นั้นต้ังอยูในศีล ๕ ไดยังหมูชนเปนอันมากใหถึงสุคติ ไดเปนท่ีรักของ        
          เทวดาท้ังหลาย คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๕ วโิมกข ๘ และ                 
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระปลินทวัจฉเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปลินทวัจฉเถราปทาน.               
                         ----------    
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                    ราหุลเถราปทานท่ี ๖ (๑๖)              
                 วาดวยผลแหงการถวายเคร่ืองลาด          
     [๑๘] เราไดถวายเคร่ืองลาดในประสาท ๗ ช้ัน แดพระผูมีพระภาคพระนามวา                
          ปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี พระมหามุนีผูเปนจอมแหงชนเปน              
          นระผูประเสริฐ อันพระขีณาสพพันหนึ่งแวดลอมแลว เสด็จเขาพระ   
          คันธกุฎี พระศาสดาผูประเสริฐกวาเทวดา เปนนระผูองอาจ ทรงยัง                  
          พระคันธกุฎีใหรุงเรือง ประทับยืนในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถา           
          เหลานี้วา ท่ีนอนนี้ผูใดใหโชติชวงแลว ดังกระจกเงาอันขัดดีแลว เราจัก      
          พยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ประสาททองอันงดงาม หรือ               
          ประสาทแกวไพฑูรยเปนท่ีรักแหงใจจักบังเกิดแกผูนั้น ผูนั้นจกัเปนจอม       
          เทวดา เสวยเทวรัชสมบัติอยู ๖๔ คร้ัง ในกัลปท่ี ๒๑ จักไดเปนกษัตริย           
          พระนามวาวิมล จกัเปนพระเจาจักรพรรดิทรงครอบครองแผนดนิมีสมุทร               
          สาคร ๔ เปนขอบเขต พระนครช่ือเรณุวดีสรางดวยแผนอิฐ โดยยาว   
          ๓๐๐ โยชน ส่ีเหล่ียมจตุรัส ประสาทช่ือสุทัสนะ อันวิสสุกรรมเทพบุตร              
          นิรมิตให ประกอบดวยเรือนยอดอันประเสริฐ ประดับดวยแกว ๗   
          ประการ วิทยาธรมีเสียงสิบอยางตางๆ กัน มาเกล่ือนกลนอยู เหมือน               
          จักเปนนครช่ือสุทัสนะของเหลาเทวดา รัศมีแหงนครน้ัน เปลงปล่ังดัง             
          เม่ือพระอาทิตยอุทัย นครน้ันจักรุงเรืองจาโดยรอบ ๘ โยชนอยูเปนนิจ          
          ในแสนกัลป พระศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร ซ่ึงมีสมภพ   
          ในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสดจ็อุบัติในโลก ผูนั้นอันกุศลมูลตัก              
          เตือนแลว จักเคล่ือนจากภพดุสิต จักไดเปนพระราชโอรสของพระผูมี                
          พระภาคพระนามวาโคดม ถาจะพึงอยูครองเรือนผูนั้นพึงไดเปนพระเจา             
          จักรพรรดิ แตขอท่ีเขาจะคงท่ีถึงความยินดใีนเรือนนั้น ไมเปนฐานะท่ีจะ         
          มีได เขาจักออกบวชเปนบรรพชิต เปนผูมีวัตรอันงาม จักไดเปนพระ     
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          อรหันตมีนามช่ือวาราหุล พระมหามุนีทรงพยากรณเราวา มีปญญา   
          สมบูรณดวยศีล เหมือนนกตอยติวดิรักษาไข ดังจามรีรักษาขนหาง เรา               
          รูท่ัวถึงธรรมของพระองคแลว ยินดอียูในศาสนา เรากําหนดรูอาสวะ                
          ท้ังปวงแลว ไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘         
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระราหุลเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยการฉะนี้แล.   
                      จบ ราหุลเถราปทาน.                  
                         ----------    
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               อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทานท่ี ๗ (๑๗)       
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกกณัณกิาร        
     [๑๙] เราไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค พระนามวาปทุมุตระเชษฐบุรุษของโลก เปน            
          นระผูประเสริฐ สูงสุดกวานระ ประทับนั่งอยูท่ีเงื้อมเขา เวลานั้นเราได        
          เห็นดอกกัณณิการกําลังบานจึงเด็ดข้ัวมันแลว เอามาประดับท่ีฉัตร โปรย            
          (กั้น) ถวายแดพระพุทธเจา และเราไดถวายบิณฑบาตมีขาวช้ันพิเศษ                 
          ท่ีจัดวาเปนโภชนะอยางดี ไดนิมนตพระ ๘ รูป เปน ๙ รูป ท้ังพระ               
          พุทธเจาใหฉันท่ีบริเวณน้ัน พระสยมัภูมหาวีรเจาผูเปนบุคคลผูเลิศ ทรง        
          อนุโมทนาวา ดวยการถวายฉัตรนี้ (และ) ดวยจิตอันเล่ือมใสในการ                  
          ถวายขาวช้ันพิเศษน้ัน ทานจักไดเสวยสมบัติ จักเปนจอมเทวดาเสวย                
          เทวรัชสมบัติ ๓๐ คร้ัง และจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๑ คร้ัง จักได           
          เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับไมถวนในแสนกัลปแต   
          กัลปนี้ วงศพระเจาโอกกากราชจกัสมภพ ดาบสผูมีปญญากวางขวางเสมอ               
          ดวยแผนดิน มีปญญาดี มหาชนเรียกวาสุเมธ จักเปนพระพุทธเจาพระ                
          นามวาโคดมโดยพระโคตร เม่ือพระศาสนากําลังรุงเรือง ผูนี้จักถึงความเปน         
          มนุษยจกัไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวาอุปเสนะ เม่ือกาลเปนไป                
          ถึงท่ีสุด เราถอนภพไดท้ังหมด เราชนะมารพรอมท้ังพาหนะแลว ทรง                  
          กายอันเปนท่ีสุดไว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ           
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระอุปเสนวังคันตปุตตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.        
                 จบ อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน.           
                       จบ ภาณวารท่ี ๓.   
                         ----------    
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                   รัฐปาลเถราปทานท่ี ๘ (๑๘)              
                    วาดวยผลแหงการถวายชาง             
     [๒๐] เราไดถวายชางตัวประเสริฐ มีงางอนงามควรเปนราชพาหนะพรอมท้ังลูก               
          ชางอันงามมีเคร่ืองหัตถาลังการ กั้นฉัตรขาวแดพระผูมีพระภาคพระนามวา          
          ปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลกผูคงท่ี เราซ้ือสถานท่ีนั้นท้ังหมดแลว ไดให         
          สรางอารามถวายแกสงฆ ไดใหสรางปราสาทไวภายในวิหารนั้น ๕๔,๐๐๐               
          หลัง ไดทําทานดังหวงน้ําใหญแลว มอบถวายแดพระพุทธเจา พระ   
          สยัมภูมหาวีรเจาผูเปนอัครบุคคล ทรงอนุโมทนา ทรงยังชนท้ังหมดให               
          ราเริง ทรงแสดงอมตบท พระพุทธเจาผูเปนนายกพระนามวาปทุมุตระ                  
          ทรงทําผลบุญท่ีเราทําแลวนั้นใหแจงชัดแลว ประทับนั่ง ณ ทามกลางภิกษุ           
          สงฆไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูนีไ้ดใหสรางปราสาท ๕๔,๐๐๐ หลัง             
          เราจักแสดงวิบากของผูนี้ ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว กูฏาคารหม่ืนแปดพนั         
          จักมีแกผูนี้ และกูฏาคารเหลานั้นสําเร็จดวยทองลวน เกิดในวิมานอัน            
          อุดม ผูนี้จักเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติ ๕๐ คร้ัง และจักเปนพระเจา         
          จักรพรรดิ ๕๘ คร้ัง ในกัลปท่ีแสน พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระ   
          โคตรซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนี้อัน            
          กุศลมูลตักเตือนแลว จักเคล่ือนจากเทวโลก ไปบังเกิดในสกุลท่ีเจริญมี             
          โภคสมบัติมาก ภายหลัง เขาอันกุศลมูลตักเตือนแลว จักบวช จกัได                  
          เปนสาวกของพระศาสดา มีนามวารัฐปาละ เขามีตนสงไปแลว เพือ่   
          ความเพยีรสงบระงับ ไมมีอุปธิ จักกาํหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว ไมมี                
          อาสวะนิพพาน เราลุกข้ึนแลว ละโภคสมบัติออกบวช ความรักในโภค   
          สมบัติเหมือนกอนเขฬะไมมีแกเรา เรามีความเพยีรอันนําธุระไป อันนํา   
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          มาซ่ึงธรรมเปนเดนเกษมจากโยคะ เราทรงไวซ่ึงกายอันมีในท่ีสุดในศาสนา             
          พระสัมมาสัมพุทธเจา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระรัฐปาลเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ รัฐปาลเถราปทาน.                  
                         ----------    
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                   โสปากเถราปทาน ท่ี ๙ (๑๙)              
                วาดวยผลแหงการถวายอาสนะดอกไม          
     [๒๑] พระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ เสด็จมายงัสํานักของเราซ่ึงกําลังชําระ            
          เง้ือมเขาอยูท่ีภูเขาสูงอันประเสริฐ เราเห็นพระพุทธเจาเสด็จเขามา ได         
          ตกแตงเคร่ืองลาดแลว ไดปูลาดอาสนะดอกไมถวายแดพระโลกเชษฐผูคง               
          ท่ี พระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะนายกของโลกประทับนั่งบนอาสนะ                
          ดอกไมแลว ทรงทราบคติของเรา ไดตรัสความเปนอนิจจวา สังขาร   
          ท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดขึน้และเส่ือมไปเปนธรรมดา เกิดข้ึน             
          แลวยอมดับไป ความท่ีสังขารเหลานั้นสงบระงับเปนสุข พระสัพพัญู               
          เชษฐบุรุษของโลก เปนพระผูประเสริฐ ทรงเปนนกัปราชญ ตรัสดังนี้                
          แลว เสด็จเหาะข้ึนในอากาส ดังพระยาหงสในอัมพร เราละทิฏฐิของ   
          ตนแลวเจริญอนิจจสัญญา คร้ันเราเจริญอนิจจสัญญาไดวนัเดยีวกทํ็ากาละ              
          ณ ท่ีนั้นเอง เราเสวยสมบัติท้ังสอง อันกุศลมูลตักเตือนแลวเกิดในภพ              
          ท่ีสุด เขาถึงกําเนิดพอครัว เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เรามี                
          กาลฝน ๗ โดยกําเนิด ไดบรรลุอรหัต เราปรารภความเพียร มีใจแนวแน                 
          ตั้งม่ันอยูในศีลดวยดี ยังพระมหานาคใหทรงยินดแีลว ไดอุปสมบทในกัลป          
          ท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยผลแหงกรรมนัน้ เรา              
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายอาสนะดอกไมในกัลปท่ี ๙๔ แต             
          กัลปนี้ เราไดเจริญสัญญาใดในกาลนัน้ เราเจริญสัญญาน้ันอยู ไดบรรลุ           
          อาสวขัยแลว คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา             
          ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.                  
     ทราบวา ทานพระโสปากเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ โสปากเถราปทาน.   
                        --------------    
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                   สุมังคลเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๐)            
                   วาดวยผลแหงการถวายอาหาร             
     [๒๒] เราประสงคจะบูชาเคร่ืองเสนสรวง จึงใหตกแตงโภชนาหารยืนอยูท่ีโรง            
          ใหญ คอยตอนรับพราหมณท้ังหลาย คร้ังนั้นเราไดเห็นพระผูมีพระภาค              
          สัมพุทธเจา พระนามวาปยทัสสีทรงมียศมาก ทรงนําโลกท้ังปวงใหวเิศษ               
          เปนสยมัภูอัครบุคคลผูโชติชวง อันพระสาวกท้ังหลายแวดลอม รุงเรือง            
          ดังพระอาทิตย เสด็จดาํเนินไปในถนน จึงประนมอัญชลียังจิตของตนให                 
          เล่ือมใส นิมนตดวยใจเทานั้นวา ขอเชิญพระมหามุนเีสด็จมา พระ                  
          ศาสดาผูยอดเยีย่มในโลก ทรงทราบความดําริของเราเสด็จมาสูประตู (เรือน)           
          เรากับพระขีณาสพหนึง่พัน (เราทูลวา) ขอนอบนอมแดพระองคผูบุรุษ               
          อาชาไนย ขอนอบนอมแดพระองคผูอุดมบุรุษ ขอเชิญเสด็จข้ึนปราสาท                 
          ประทับนั่งบนอาสนะอันอุดมเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงฝกพระ               
          องคแลว มีบริวารอันฝกแลวทรงขามพนแลว ประเสริฐกวาบรรดาผูขาม            
          เสด็จข้ึนปราสาทแลว ประทับนั่งบนอาสนะอันประเสริฐ อามิสใดท่ีเรา                
          รวบรวมไวอันมีอยูในเรือนตน เรามีจิตเล่ือมใส ไดถวายอามิสนัน้ แด             
          พระพุทธเจาดวยมือท้ังสองของตนโดยเคารพ เรามีจิตเล่ือมใส มีใจ                  
          ผองแผว เกดิโสมนัส ประนมอัญชลีนมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด               
          วา โอ พระพุทธเจาผูประเสริฐ ในระหวางพระอริยบุคคล ๘ นั่งฉันอยู             
          มีพระขีณาสพเปนอันมาก อานุภาพนี้ของทานท้ังหลาย เรานับถือพระผูมี             
          พระภาคนั้นเปนสรณะ พระผูมีพระภาคพระนามวาปยทัสสี เชษฐบุรุษ                  
          ของโลกประเสริฐกวานระ ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลวไดตรัส                
          พระคาถาเหลานี้วา ผูใดไดนิมนตสงฆผูซ่ือตรง มีจิตม่ันคง และพระ            
          ตถาคตสัมพุทธเจาใหฉัน เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรา              
          กลาว ผูนั้นจักไดเสวยเทวราชสมบัติ ๒๗ คร้ัง จักปรารภในกรรมของตน        
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          ร่ืนรมยอยูในเทวโลก จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘๐ คร้ัง จักไดเปน           
          พระราชาในแผนดินครอบครองพสุธา ๕๐๐ คร้ัง เราเขาปาไพรวันอันสัตว              
          ราย (เสือโครง) อาศัยอยู เร่ิมต้ังความเพียรแลว เผากิเลสได ในกลัป          
          ท่ี ๑๘๐๐ เราไดใหทานใดในเวลาน้ัน ดวยผลแหงทานนั้น เราไมรูทุคติ            
          เลย นี้เปนผลแหงการถวายอาหาร คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔               
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระสุมังคลเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                      จบ สุมังคลเถราปทาน                 
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
          ๑. สีหาสนทายกเถราปทาน         ๒. เอกถัมภิกเถราปทาน   
          ๓. นันทเถราปทาน               ๔. จุลลปนถกเถราปทาน   
          ๕. ปลินทวัจฉเถราปทาน           ๖. ราหุลเถราปทาน   
          ๗. อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน     ๘. รัฏฐปาลเถราปทาน   
          ๙. โสปากเถราปทาน            ๑๐. สุมังคลเถราปทาน   
     ในวรรคนีท้านประกาศคาถาไว ๑๓๗ คาถา.                
                     จบ สีหาสนิยวรรคที่ ๒.               
                         ----------    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 67 
                         สุภูติวรรคท่ี ๓                 
                    สุภูติเถราปทานที่ ๑ (๒๑)             
                 วาดวยผลแหงการเจริญพุทธานุสสติ        
     [๒๓] ในท่ีไมไกลภูเขาหมิวันต มีภูเขาชื่อนิสภะ เราไดสรางอาศรมไวท่ีภเูขา         
          นิสภะนัน้อยางสวยงาม สรางบรรณศาลาไว ในกาลน้ัน เราเปนชฎิลมีนาม              
          ช่ือวาโกลิยะ มีเดชรุงเรือง ผูเดียว ไมมีเพื่อน อยูท่ีภเูขานิสภะ เวลานั้น   
          เราไมบริโภคผลไม เหงามันและใบไม ในกาลนัน้ เราอาศัยใบไมเปนตน             
          ท่ีเกิดเองและหลนเองเล้ียงชีวิต เรายอมไมยังอาชีพใหกําเริบ แมจะสละ          
          ชีวิต ยอมยังจิตของตนใหยนิดี เวนอเนสนา จิตสัมปยุตดวยราคะเกิดข้ึน           
          แกเรา เม่ือใด เม่ือนัน้ เราบอกตนเองวา เราผูเดียวทรมานจิตนั้น ทาน          
          กําหนดัในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ขัดเคืองในอารมณเปนท่ีตั้ง           
          แหงความขัดเคือง และหลงใหลในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความหลงใหล จง                
          ออกไปเสียจากปา ท่ีอยูนี้เปนของทานผูบริสุทธ์ิ ไมมีมลทิน มีตบะ            
          ทานอยาประทุษรายผูบริสุทธ์ิเลย จงออกไปเสียจากปาเถิด ทานจกัเปน           
          เจาเรือนไดส่ิงท่ีควรไดเม่ือใด ทานอยายินดแีมท้ังสองอยางนั้นเลย จงออก    
          ไปจากปาเถิด เปรียบเหมือนฟนเผาศพ ไมใชทํากจิอะไรที่ไหนๆ ไมนั้น              
          เขาไมไดสมมติวา เปนไมในบานหรือในปา ฉันใด ทานก็เปรียบเหมือน             
          ฟนเผาศพ ฉันนั้น ไมใชคฤหัสถ สมณะก็ไมใช วันนี้ ทานพนจาก                 
          เพศทั้งสอง จงออกจากปาไปเสียเถิด ขอนี้พึงมีแกทานหรือหนอ ใครจะรู           
          ขอนี้ของทาน ใครจะนําธุระของเราไปโดยเร็ว เพราะทานมากดวยความ                 
          เกียจคราน วิญูชนจกัเกลียดทาน เหมือนชาวเมืองเกลียดของไมสะอาด               
          ฉะนั้น ฤาษีท้ังหลาย จักครา ทานมาโจททวง ทุกเม่ือ วิญูชนจกัประกาศ           
          ทานวามีศาสนาอันกาวลวงแลว ก็เมือ่ไมไดสังวาส ทานจักเปนอยูอยางไร      
          ชางมีกําลัง เขาไปหาชางกุญชรตกมัน ๓ คร้ัง เกิดในสกุลชางมาตังคะ              
          มีอายุ ๖๐ ถอยกําลังแลว นํา (ขับ) ออกจากโขลง มันถูกขับจากโขลง    
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          แลว ยอมไมไดความสุขสําราญ มันเปนสัตวมีทุกขเศราใจ ซบเซา หวั่น            
          ไหวอยู ฉันใด ชฎิลท้ังหลายจักนํา (ขับ) แมทานผูมีปญญาทรามออก                
          ทานถูกชฎิลเหลานั้นขับไลแลว จักไมไดความสุขสําราญ ฉันนั้น ทาน             
          เพรียบพรอมแลวดวยลูกศร คือ ความโศก ท้ังกลางวันและกลางคืน จัก                
          ถูกความเรารอนแผดเผา เหมือนชางถูกขับจากโขลง ฉะนั้น หมอน้ําทอง               
          ยอมไมไปในท่ีไหนๆ ฉันใด ทานมีศีลอันเส่ือมแลว ก็ฉันน้ัน จกัไมไป            
          ในท่ีไหนๆ แมทานอยูครองเรือน ก็จกัเปนอยูอยางไร ทรัพยอันเปน             
          ของมารดา และแมของบิดาท่ีฝงไวของทานไมมี ทานจักตองทําการงาน               
          ของตน จะตองอาบเหงื่อตางน้ํา จักเปนอยูในเรือนอยางนี้ กรรมท่ีดีนั้น         
          ทานไมชอบ เราหามใจอันหมักหมมดวยสังกิเลสอยางนี้ ในท่ีนั้น เราได           
          ธรรมกถาตางๆ หามจิตจากบาปธรรม เม่ือเรามีปกติอยูดวยความไม                  
          ประมาทอยางนี้ เวลา ๓ หม่ืนปลวงเราไป (ผูอยู) ในปาใหญ พระสัมพุทธเจา     
          พระนามวาปทุมุตระ ทรงเห็นเราผูไมประมาท ผูแสวงหาประโยชนอันอุดม             
          จึงเสด็จมายังสํานักของเรา พระพุทธเจามีพระรัศมีดังสีทองชมพูนุท                 
          ประมาณมิได ไมมีใครเปรียบ ไมมีใครเสมอดวยพระรูป เสด็จจงกรม                  
          อยูในอากาศในเวลานัน้ พระพุทธเจาไมมีใครเสมอดวยพระญาณ เสด็จ                 
          จงกรมอยูในอากาศในกาลนั้น ดังพระยารังมีดอกบานสะพร่ัง เหมือนสายฟา             
          ในระหวางกลีบเมฆ พระองคเสด็จจงกรมอยูในอากาศในเวลาน้ัน ดังราชสีห            
          ผูไมกลัว ดุจพญาชางราเริง เหมือนพญาเสือโครงผูไมคร่ันคราน พระ           
          พุทธเจามีพระรัศมีดังแทงทองสิงคี เปรียบดวยถานเพลิงไมตะเคียน มีพระ         
          รัศมีโชติชวงดังดวงแกวมณีเสด็จจงกรมอยูในอากาศในกาลนัน้ พระพุทธ             
          เจามีพระรัศมีเปรียบดงัเขา (แกวใส) ไกรลาสอันบริสุทธ์ิ เสด็จจงกรม             
          อยูในอากาศในเวลานัน้ ดังพระจันทรในวันเพ็ญ ดจุพระอาทิตยเวลาเท่ียง           
          เวลานั้น เราไดเหน็พระองคเสด็จจงกรมอยูในอากาศ จึงคิดอยางนี้วา             
          สัตวผูนั้นเปนเทวดาหรือวาเปนมนษุย นระเชนนี้ เราไมเคยไดฟงหรือเห็น     
          ในแผนดิน บทมนตจะมีอยูบางกระมัง ผูนี้จักเปนพระศาสดา คร้ันเราคิด          
          อยางนี้แลว ไดยังจิตของตนใหเล่ือมใส เรารวบรวมดอกไมและของหอม    
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          ตางๆ ไวในเวลานัน้ ไดปูลาดอาสนะดอกไมอันวจิิตรดีเปนท่ีร่ืนรมยใจ           
          แลวไดกลาวคํานี้กะพระพุทธเจาผูเลิศกวานระผูเปนสารถีวา ขาแตพระวีร     
          เจา อาสนะอันสมควรแกพระองคนี้ ขาพระองคจัดไวถวายแลว ขอไดโปรด            
          ทรงยังจติของขาพระองคใหราเริง ประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสุมเถิด                
          พระผูมีพระภาคพุทธเจาไมทรงตกพระทัย ดังพญาไกรสร ประทับนั่งบน                 
          อาสนะดอกโกสุมอันประเสริฐนั้น ๗ คืน ๗ วัน เราก็ไดนมัสการพระองค               
          ๗ คืน ๗ วัน พระศาสดาผูยอดเยีย่มในโลก เสดจ็ออกจากสมาธิแลว   
          เม่ือทรงพยากรณกรรมของเรา ไดตรัสพระดํารัสดังนี้วา ทานจงเจริญ                
          พุทธานุสสติอันยอดเยีย่มกวาภาวนาท้ังหลาย ทานเจริญพุทธานุสสตินี้แลว          
          จักยังใจใหเต็มเปยมได จักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกลัป จัก          
          ไดเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู ๘๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ       
          อยูในแวนแควน ๑๐๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย            
          คณานับมิได จักไดเสวยสมบัตินั้นท้ังหมด นี้เปนผลแหง (การเจริญ)              
          พุทธานุสสติ เม่ือทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ จักไดโภคสมบัติเปน             
          อันมาก จะไมมีความบกพรองดวยโภคะ นี้เปนผลแหง (การเจริญ)   
          พุทธานุสสติ ในแสนกัลป พระศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร   
          ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ทานจักท้ิง              
          ทรัพย ๘๐ โกฏิ ทาสและกรรมกรเปนอันมาก จกับวชในพระศาสนาของ   
          พระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม จักยังพระสัมพุทธเจาโคดมศากยบุตรผู               
          ประเสริฐใหทรงยนิดี จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาสุภูติ              
          พระศาสดาพระนามวาโคดม ประทับนั่ง ณ ทามกลางภิกษุสงฆแลว จักทรง               
          ตั้งทานวาเปนผูเลิศใน ๒ ตําแหนง คือ ในคณะพระทักขิไณยบุคคล ๑                
          ในการอยูโดยไมมีขาศึก ๑ พระสัมพทุธเจาผูรุงเรือง ทรงเปนนายกสูงสุด        
          เปนนักปราชญ คร้ันตรัสอยางนี้แลว เสด็จเหาะข้ึนสูอากาศ ดังพญาหงส          
          ในอัมพร เราอันพระโลกนาถทรงพรํ่าสอนแลว นมัสการพระตถาคต มีจิต   
          เบิกบาน เจริญพระพทุธานุสสติอันอุดมทุกเม่ือ ดวยกุศลกรรมท่ีเราทําดี             
          แลวนั้น และดวยการตั้งเจตนาไว เราละกายมนุษยแลว ไดไปสูภพ         
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          ดาวดึงส ไดเปนจอมเทวดาเสวยทิพยสมบัติ ๘๐ คร้ัง และไดเปนพระ                 
          เจาจักรพรรดิ ๑๐๐๐ คร้ัง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับ          
          มิได ไดเสวยสมบัติเปนอันดี นีเ้ปนผลแหง (การเจริญ) พุทธานุสสติ             
          เม่ือทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ เรายอมไดโภคสมบัติเปนอันมาก เรา           
          ไมมีความบกพรองโภคะเลย นี้เปนผลแหง (การเจริญ) พุทธานุสสติ                  
          ในแสนกัลปแตกัลปนี ้เราไดทํากรรมอันใดไวในกาลนั้น ดวยผลแหง                  
          กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง (การเจริญ) พุทธานุสสติ            
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําให              
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระสูภูตเิถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ สุภูติเถราปทาน.                 
                         ----------    
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                   อุปวาณเถราปทานท่ี ๒ (๒๒)              
                    วาดวยผลแหงการถวายธง               
     [๒๔] พระสัมพุทธชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ทรงรุงเรือง           
          ดังกองไฟ เสด็จปรินิพพานแลว มหาชนมาประชุมกันบูชาพระตถาคต   
          กระทําจติกาธารอยางสวยงามแลวปลงพระสรีระ มหาชนท้ังหมดพรอมท้ัง                 
          เทวดาและมนุษย ทําสรีรกิจเสร็จแลว รวบรวมพระธาตุไว ณ ท่ีนั้น ได              
          สรางพระพุทธสถูปไวช้ันที่ ๑ แหงพระพุทธสถูปนั้นสําเร็จดวยทอง ช้ันท่ี ๒       
          สําเร็จดวยแกวมณี ช้ันท่ี ๓ สําเร็จดวยเงิน ช้ันท่ี ๔ สําเร็จดวยแกวผลึก       
          ช้ันที่ ๕ ในพระพุทธสถูปนั้น สําเร็จดวยแกวทับทิม ช้ันท่ี ๖ สําเร็จดวย         
          แกวลาย (เพชรตาแมว) ช้ันบนสําเร็จดวยรัตนลวน ทางเดินสําเร็จดวย                
          แกวมณ ีไพรทีสําเร็จดวยรัตนะ พระสถูปสําเร็จดวยทองลวนๆ สูงสุด                 
          หนึ่งโยชน เวลานัน้ เทวดาท้ังหลายมารวมประชุมปรึกษากัน ณ ท่ีนั้นวา           
          แมพวกเราก็จักสรางพระสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี พระธาตุจะไดไม            
          เร่ียราย พระสรีระจะรวมกันเปนอันเดียว เราท้ังหลายจักทํากุญแจใสใน              
          พระพุทธสถูปนี้ เทวดาท้ังหลายจึงยงัโยชนอ่ืนใหเจริญดวยรัตนะ ๗ ประการ         
          (เทวดาทั้งหลายจึงนิรมิตพระสถูปใหสูงเพิ่มข้ึนอีกโยชนหนึ่ง ดวยรัตนะ          
          ๗ ประการ) พระสถูปจึงสูง ๒ โยชน สวางไหวขจัดความมืดได นาค   
          ท้ังหลายมาประชุมรวมปรึกษากัน ณ ท่ีนั้นในเวลาน้ันวา มนุษยและเทวดา           
          ไดสรางพระพุทธสถูปแลว เราท้ังหลายอยาไดประมาทเลย ดังมนุษยกับ              
          เทวดาไมประมาท แมพวกเราก็จักสรางพระสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี             
          นาคเหลานั้น จึงรวมกนัรวบรวมแกวอินทนิล แกวมหานิล และแกวมณี                
          มีรัศมีโชติชวงปกปดพระพุทธสถูป พระพุทธเจดยีประมาณเทานั้น สําเร็จ            
          ดวยแกวมณีลวน สูงสุด ๓ โยชน สงแสงสวางไสวในเวลาน้ัน ฝูงครุฑ               
          มาประชุมรวมปรึกษากันในเวลาน้ันวา มนุษยเทวดาและนาคไดสรางพระ              
          พุทธสถูปแลว เราท้ังหลายอยาประมาทเลย ดังมนุษยเปนตนกับเทวดา      



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 72 
          ไมประมาท แมพวกเราก็จักสรางสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี ฝูงครุฑ             
          จึงไดสรางสถูปอันสําเร็จดวยแกวมณีลวน และกุญแจก็เชนนั้น ไดสราง           
          พระพุทธเจดียตอข้ึนไปใหสูงอีกโยชนหนึ่ง พระพุทธสถูปสูงสุด ๔ โยชน           
          รุงเรืองอยู ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว ดังพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น และพวก        
          กุมภณัฑก็มาประชุมรวมปรึกษากนัในเวลานั้นวา พวกมนุษยและพวกเทวดา             
          ฝูงนาคและฝูงครุฑ ไดสรางสถูปอันอุดม ถวายเฉพาะแดพระพทุธเจาผู               
          ประเสริฐ พวกเราอยาไดประมาทเลย ดังมนุษยเปนตนกับเทวดาไม   
          ประมาท แมพวกเรากจ็ักสรางสถูปถวาย แตพระโลกนาถผูคงท่ี พวก   
          เราจักปกปดพระพุทธเจดียตอข้ึนไปดวยรัตนะ พวกกุมภณัฑไดสราง                
          พระพุทธเจดียตอข้ึนไปในท่ีสุดอีกโยชนหนึ่ง เวลานั้นพระสถูปสูงสุด             
          ๕ โยชน สวางไสวอยู พวกยกัษมาประชุมรวมปรึกษากัน ณ ท่ีนั้นใน                
          เวลานั้นวา เวลานัน้ มนุษย เทวดา นาค กุมภณัฑ (และ) ครุฑ   
          ไดพากนัสรางสถูปอันอุดมถวายเฉพาะแดพระพทุธเจาผูประเสริฐสุด พวก             
          เราอยาไดประมาทเลย ดังมนุษยเปนตน พรอมกับเทวดาไมประมาท   
          แมพวกเราก็จักสรางสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี พวกเราจักปกปด                
          พระพุทธเจดียตอข้ึนไปดวยแกวผลึก พวกยกัษจึงสรางพระพุทธเจดีย              
          ตอข้ึนไป ในท่ีสุดอีกโยชนหนึ่ง เวลานั้น พระสถูปจึงสูงสุด ๖ โยชน             
          สวางไสวอยู พวกคนธรรพพากันมาประชุมรวมปรึกษากันในเวลานั้นวา                
          สัตวท้ังปวง คือ มนุษย เทวดา นาค ครุฑ กุมภณัฑและยกัษ   
          พากันสรางพระสถูปแลว บรรดาสัตวเหลานี้ พวกเรายังไมไดสราง                 
          แมพวกเราก็จักสรางสถูปถวายตอพระโลกนาถผูคงท่ี พวกคนธรรพ   
          จึงพากนัสรางไพรที ๗ ช้ัน ไดสรางตลอดทางเดนิ เวลานัน้ พวก   
          คนธรรพไดสรางสถูปสําเร็จดวยทองคําลวน ในกาลนั้น พระสถูปจึง   
          สูงสุด ๗ โยชน สวางไสวอยู กลางคืนกลางวันไมปรากฏ แสง   
          สวางมีอยูเสมอไป พระจันทรพระอาทิตยพรอมท้ังดาวครอบงํารัศมีพระ              
          สถูปนั้นไมได ก็แสงสวางโพลงไปไกลรอยโยชนโดยรอบ (พระสถูป)   
          ในเวลานั้น มนุษยเหลาใดจะบูชาพระสถูป พวกเขาไมตองข้ึนพระสถูป      
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          พวกเขายกข้ึนไวในอากาศ ยักษตนหนึ่งพวกเทวดาตั้งไว ช่ือวาอภสิมมต             
          มันยกธงหรือพวงดอกไมข้ึนไปในเบ้ืองสูง มนุษยเหลานั้นมองไมเห็นยักษ          
          เห็นแตพวงดอกไมข้ึนไป คร้ันเหน็เชนนี้แลวกลับไป มนุษยท้ังหมด               
          ยอมไปสูสุคติ มนุษยเหลาใดชอบใจในปาพจน และเหลาใดเล่ือมใส                  
          ในพระศาสนา ตองการจะเหน็ปาฏิหาริย ยอมบูชาพระสถูป เวลานั้น   
          เราเปนคนยากไรอยูในเมืองหงสวด ีเราไดเหน็หมูชนเบิกบาน จงึคิด               
          อยางนี้ในเวลานัน้วา เรือนพระธาตุเชนนี้ ของพระผูมีพระภาคพระองคใด          
          พระผูมีพระภาคพระองคนี้โอฬาร กห็มูชนเหลานีมี้ใจยนิดีไมรูจกัอ่ิมใน        
          สักการะที่ทําอยู แมเราก็จักทําสักการะแดพระโลกนาถผูคงท่ีบาง เราจักเปน      
          ทายาทในธรรมของพระองคในอนาคต เราจึงเอาเชือกผูกผาหมของเราอัน                 
          ซักขาวสะอาดแลว คลองไวท่ียอดไมไผ ยกเปนธงข้ึนไวในอากาศ ยักษ             
          อภิสมมตจับธงของเรานําข้ึนไปในอัมพร เราเห็นธงอันลมสะบัด ไดเกดิ                 
          ความยนิดีอยางยิ่ง เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระสถูปนั้นแลว เขาไปหา             
          ภิกษุรูปหนึ่ง กราบไหวภกิษุนัน้แลว ไดสอบถามถึงผลในการถวายธง                 
          ทานยังความเพลิดเพลินและปติใหเกิดแกเรา กลาวแกเราวา ทานจักได           
          เสวยวิบากของธงนั้นในกาลท้ังปวง จตุรงคเสนา คือ พลชาง พลมา   
          พลรถ และพลเดินเทา จักแวดลอมทานอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงการ               
          ถวายธง ดนตรีละ ๖ หม่ืน และกลองเภรีอันประดับสวยงามจะประโคม   
          แวดลอมทานเปนนิตย นี้เปนผลแหงการถวายธง หญิงสาวแปดหม่ืน   
          หกพนั อันประดับงดงาม มีผาและอาภรณวิจิตร สวมใสแกวมณี และ                  
          กุณฑล หนาแฉลม แยมยิ้ม มีตะโพกผึ่งผาย เอวเล็ก เอวบาง จกัแวดลอม             
          (บําเรอ) ทานเปนนิตย นี้เปนผลแหงการถวายธง ทานจักร่ืนรมยอยูใน            
          เทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป จักไดเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู                 
          ๘๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาจกัรพรรด ิ๑๐๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจา              
          ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได ในแสนกัลป พระศาสดาทรง    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 74 
          พระนามวาโคดม ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติ                 
          ในโลก ทานอันกุศลมูลตักเตือน เคล่ือนจากเทวโลกแลว ประกอบ   
          ดวยบุญกรรม จักเกดิเปนบุตรพราหมณ ทานจกัละทรัพย ๘๐ โกฏิ   
          ทาสและกรรมกร เปนอันมากออกบวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาค   
          พระนามวาโคดม ทานจักยังพระสัมพุทธเจา พระนามวาโคดมศากยบุตร                  
          ผูประเสริฐใหโปรดปราณแลว จักไดเปนพระสาวกของพระศาสดา มีช่ือ                
          วาอุปวาณะ กรรมท่ีเราทําแลวในแสนกัลป ใหผลแกเราในท่ีนี้แลว                  
          เราเผากิเลสของเราแลว ดุจกําลังลูกศรพนแลงไปแลว เม่ือเราเปน                 
          พระเจาจักรพรรดิ เปนใหญในทวีปท้ัง ๔ เธอท้ังหลายจักยกข้ึนโดยรอบ              
          ๓ โยชนทุกเม่ือ ในแสนกัลปแตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดไวในเวลานั้น               
          ดวยผลแหงกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายธง คุณ            
          วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และแมอภิญญา ๖ เราทํา                 
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล   
     ทราบวา ทานพระอุปวาณเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ ฉะนี้แล.                  
                     จบ อุปวาณเถราปทาน.                  
                         ----------    
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                 ตีณสิรณาคมนียเถราปทานท่ี ๓ (๒๓)         
                   วาดวยผลแหงการรับสรณะ ๓             
     [๒๕] เราเปนคนบํารุงมารดาบิดา อยูในนครจันทวดีเวลานั้น เราเล้ียงดูมารดา             
          บิดาของเราผูตาบอด เราน่ังอยูในท่ีลับ คิดอยางน้ีในเวลานัน้วา เรา           
          เล้ียงดูมารดาบิดาอยู จงึไมไดบวช โลกท้ังหลายอันความมืดมนอนธการ              
          ปดแลว ยอมถูกไฟ ๓ กองเผา เม่ือเราเกิดแลวในภพเชนนี้ ไมมีใครจะ             
          เปนผูแนะนํา พระพุทธเจาเสด็จอุบัตแิลวในโลก บัดนี้ พระพุทธศาสนา              
          กําลังรุงเรือง สัตวผูใครบุญอาจร้ือถอนตนข้ึนได เราจะรับสรณะ ๓ แลว         
          จะรักษาใหบริบูรณ ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําแลวนัน้ เราจะพนทุคติได              
          เราไดเขาไปหาทานพระสมณะช่ือนิสภะ อัครสาวกของพระพุทธเจาแลว                 
          รับสรณคมน ในครั้งนัน้เรามีอายุไดแสนป ไดรักษาสรณคมนใหบริบูรณ            
          ตลอดเวลาเทานั้น เม่ือกาลที่สุดลวงไป เราไดระลึกถึงสรณคมน ดวย              
          กุศลกรรมท่ีไดทําแลวนั้น เราไดไปสูภพดาวดึงส เม่ือเรายังอยูในเทวโลก        
          ประกอบแตบุญกรรม เราอุบัติ ณ ประเทศใดๆ เรายอมไดเหตุ ๘   
          ประการ คือ ในประเทศนั้นๆ เราเปนผูอันเขาบูชาทุกทิศ ๑ เปนผูมี               
          ปญญาคมกลา ๑ เทวดาท้ังปวงยอมประพฤติตามเรา ๑ เรายอมไดโภค                  
          สมบัติไมขาดสาย ๑ เปนผูมีผิวพรรณดังทอง ๑ เปนผูมีปฏิภาณในท่ี               
          ท้ังปวง ๑ เปนผูไมหวัน่ไหวตอมิตร ๑ ยศของเราสูงสุด ๑ เราไดเปน             
          จอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู ๘๐ คร้ัง อันนางอัปสรแวดลอมเสวยสุข               
          อันเปนทิพย เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ คร้ัง ไดเปนพระเจา               
          ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เม่ือถึงภพท่ีสุด เราประกอบ                 
          ดวยบุญกรรม เกิดในสกุลพราหมณมหาศาลม่ังค่ังท่ีสุดในนครสาวัตถี                 
          เวลาเยน็ (วันหนึ่ง) เราตองการจะเลน แวดลอมดวยพวกเดก็ ออก   
          จากนครแลว เขาไปสูสังฆาราม ณ ท่ีนั้น เราไดเหน็พระสมณะผูพนวิเศษ           
          แลว ไมมีอุปธิ ทานแสดงธรรมแกเรา และไดใหสรณะแกเรา เรา   
          นั้นฟงสรณะแลว ระลึกถึงสรณะของเราได นั่งอยูบนอาสนะอันหนึ่ง          
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          ไดบรรลุอรหัต เราไดบรรลุอรหัตนับแตเกิดไดเจด็ป พระพุทธเจามีพระ           
          จักษุ ทรงรูคุณของเราแลว ทรงประทานอุปสมบทในกัลปอันประมาณ   
          มิไดแตกัลปนี้ เราไดถึงสรณะ กรรมท่ีเราทําดีแลวเพียงนัน้ ไดใหผลแก         
          เรา ณ ท่ีนี้ สรณะเรารักษาดีแลว ความปรารถนาแหงใจเรานั้นตั้งไวดี             
          แลว เราไดเสวยยศทุกอยางแลว ไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว ทานเหลา              
          ใดมีความตองการฟง ทานเหลานั้นจงฟงเรากลาว เราจักบอกความแหง               
          บทท่ีเราเห็นเองแกทานท้ังหลาย พระพุทธเจาเสดจ็อุบัติแลว ในโลก               
          ศาสนาของพระชินเจาเปนไปอยู พระองคทรงตีกลองอมฤต อันเปน   
          เคร่ืองบรรเทาลูกศร คือความโศกได ทานท้ังหลายพึงทําสักการะอันยิ่งใน            
          บุญเขตอันยอดเยี่ยม ตามกําลังของตน ทานท้ังหลายจักพบนิพพาน   
          ทานท้ังหลายจงรับไตรสรณคมน จงรักษาศีล ๕ ยังจิตใหเล่ือมใสใน                  
          พระพุทธเจาแลว จกัทําท่ีสุดทุกขได ทานท้ังหลายจงยกเราเปนตัวอยาง           
          รักษาศีลแลว แมทุกทานก็จัก ไดบรรลุอรหัตโดยไมนานเลยเราเปนผู              
          มีวิชชา ๓ บรรลุอิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณ ขาแตพระมหาวีรเจา                
          ขาพระองคเปนสาวกของพระองค ขอถวายบังคม จรณะของพระศาสดา   
          ในกัลปอันประมาณมิไดแตกัลปนี้ เราไดนับถือพระพุทธเจาเปนสรณะ เรา            
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลในการถึงสรณคมน คุณวิเศษเหลานี้ คือ               
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.            
     ทราบวา ทานพระตีสรณาคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ ตีณิสรณาคมนิยเถราปทาน.             
                         ----------    
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               เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔)        
                  วาดวยผลแหงการรักษาเบญจศีล           
     [๒๖] เวลานั้น เราเปนคนทําการรับจางอยูในนครจันทวดี เรามัวประกอบ   
          ในการนํามาซ่ึงการงานของผูอ่ืน จึงไมไดบวช โลกท้ังหลายถูกความมืด              
          ใหญหลวงปดบังแลว ยอมถูกไฟ ๓ กองเผา เราควรจะประกอบดวย   
          อุบายอะไรหนอ ไทยธรรมของเราไมมี และเราเปนคนยากไรทําการรับ   
          จางอยู ผิฉะนั้น เราพึงรักษาเบญจศีลใหบริบูรณเถิด เราจึงเขาไปหา            
          พระภกิษุช่ือนิสภะ ผูเปนสาวกของพระมุนีพระนามวาอโนมทัสสี แลว                
          ไดรับสิกขาบท ๕ เวลานั้นเรามีอายแุสนป เรารักษาเบญจศีลใหบริบูรณ             
          ตลอดเวลาเทานั้น เม่ือเวลาใกลตายมาถึงเขา ทวยเทพยอมยังเราใหช่ืนชม          
          (เช้ือเชิญเรา) วา ทานผูนิรทุกข รถอันเทียมดวยมาพันหนึ่งนี้ปรากฏ          
          แลวเพื่อทาน เม่ือจิตดวงหลังเปนไป เราไดระลึกถึงศีลของเรา ดวย              
          กุศลกรรมท่ีไดทําแลวนั้น เราไดไปสูภพดาวดึงส ไดเปนจอมเทวดาเสวย            
          ราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ คร้ัง แวดลอมดวยนางอปัสรท้ังหลาย เสวย   
          สุขอันเปนทิพยอยู และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ คร้ัง ไดเปนพระเจา        
          ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว   
          เคล่ือนจากเทวโลก มาเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอันม่ังค่ังในนคร   
          ไพสาลี เม่ือศาสนาของพระชินเจายังรุงเรืองอยู มารดาและบิดาของเราได          
          รับสิกขาบท ๕ ในเวลาใกลพรรษา เราฟงศีลอยูพรอมกับมารดาและบิดา                
          จึงระลึกถึงศีลของเราได เราน่ังอยูบนอาสนะอันเดยีว ไดบรรลุอรหัตแลว          
          เราไดบรรลุอรหัตนับแตเกิดได ๕ ป พระพุทธเจาผูมีจักษุทรงทราบคุณของ         
          เราแลว ไดประทานอุปสมบทใหเรา เรารักษาสิกขาบท ๕ ใหบริบูรณ                  
          แลว ไมไดไปสูวนิิบาตเลย ตลอดกลัปหาประมาณมิไดแตกัลปนี้ เราน้ัน            
          ไดเสวยยศเพราะกําลังแหงศีลเหลานัน้ เม่ือจะประกาศผลของศีลท่ีเราได            
          เสวยแลว โดยจะนํามาประกาศตลอดโกฏิกัลป ก็พึงประกาศไดเพยีงเอกเทศ                
          เรารักษาเบญจศีลแลว ยอมไดเหตุ ๓ ประการ คือ เราเปนผูมีอายยุืน    
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          นาน ๑ มีโภคสมบัติมาก ๑ มีปญญาคมกลา ๑ เม่ือเราประกาศผลของ   
          ศีลท้ังปวงกะหมูมนษุยอันมีประมาณยิ่ง เราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ           
          ยอมไดฐานะเหลานี้ พระสาวกของพระชินเจาท้ังหลาย ประพฤติอยูในศีลหา           
          ประมาณมิได ถาจะพึงยินดีอยูในภพ จะพึงมีผลเชนไร เบญจศีลอันเรา               
          ผูเปนคนรับจาง มีความเพียรประพฤติดีแลว เราพนจากเคร่ืองผูกท้ังปวงได       
          ในวนันี ้ดวยศีลนั้น ในกัลปอันประมาณมิได แตกลัปนี้ เรารักษาเบญจศีล          
          แลว ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง (การรักษา) เบญจศีล คุณวิเศษ              
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และแมอภิญญา ๖ เราพึงทําให                
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระเบญจศีลสมาทานิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.          
                 จบ เบญจสีลสมาทานิยเถราปทาน.             
                         ----------    
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                 อันนสังสาวกเถราปทานท่ี ๕ (๒๕)           
                   วาดวยผลแหงการถวายภกิษา             
     [๒๗] เราไดปติอยางยิ่ง เพราะไดเห็นสัมพุทธเจา ผูมีพระฉววีรรณดังทองคํา           
          พระนามวาสิทธัตถะ เสด็จดําเนนิอยูในระหวางตลาด เชนกับเสาคายทอง              
          มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ ดังดวงประทปีสองโลกใหโชติชวง                  
          หาประมาณมิได ไมมีใครเปรียบ ฝกพระองคแลว ทรงความรุงเรือง                  
          เราถวายอภิวาทสัมพุทธเจาแลว นิมนตพระองคผูมหามุนีใหเสวย พระมุนี           
          ผูประกอบดวยกรุณาในโลก ทรงอนุโมทนาแกเราในกาลนั้น เรายงัจิตให               
          เล่ือมใสในพระพุทธเจา ผูทรงพระมหากรุณาพระองคนั้น ทรงทําความช่ืน              
          ชมอยางยิ่งแลว บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลปหน่ึง ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลป         
          นี้ เราไดถวายทานใดในเวลาน้ัน ดวยผลแหงทานนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย          
          นี้เปนผลแหงการถวายภกิษา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘         
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระอันนสังสาวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ อันนสังสาวกเถราปทาน.               
                         ----------    
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                   ธูปทายกเถราปทานท่ี ๖ (๒๖)             
                    วาดวยผลแหงการถวายธูป              
     [๒๘] เรามีจิตเล่ือมใส ไดถวายธูปไวในพระคันธกุฎีของพระผูมีพระภาคพระนาม            
          วาสิทธัตถะ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ีเราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือความ               
          เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนัน้ๆ เรายอมเปนท่ีรักของชนแม   
          ท้ังหมด นี้เปนผลแหงการถวายธูป ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราได                
          ถวายธูปใดในเวลานัน้ ดวยผลแหงการถวายธูปนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย             
          นี้เปนผลแหงการถวายธูป คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘           
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ฉะนี้แล.        
     ทราบวา ทานพระธูปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ ธูปทายกเถราปทาน                  
                         ----------    
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                   ปุฬินปูชกเถราปทานท่ี ๗ (๒๗)           
                   วาดวยผลแหงการเกล่ียทราย            
     [๒๙] เราขนเอาทรายเกาท่ีโพธิมณฑลอันอุดม แหงพระผูมีพระภาคพระนามวา                
          วาวิปสสีออกท้ิง แลวเกล่ียทรายอันสะอาดไวในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้            
          เราไดถวายทรายใด ดวยผลการถวายทรายน้ันเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน            
          ผลแหงการถวายทราย ในกัลปท่ี ๕๓ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระราชา   
          ครอบครองคน ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีกําลังมาก มีพระนามวามหาปุฬินะ             
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา   
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.   
     ทราบวา ทานพระปุฬินปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ ปุฬินปูชกเถราปทาน.               
                         ----------    
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                    อุตติยเถราปทานท่ี ๘ (๒๘)             
                   วาดวยผลแหงการสงขามฟาก            
     [๓๐] เวลานั้น เราเปนจระเขอยูใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา เราขวนขวายหาเหยื่อของ        
          ตน ไดไปยังทานํ้า สมัยนั้น พระสยัมภูผูอัครบุคคลพระนามวาสิทธัตถะ             
          พระองคประสงคจะเสด็จขามแมน้าํ จึงเสด็จเขามาสูทาน้ํา ก็เม่ือ               
          พระสัมพุทธเจาเสด็จมาถึง แมเรากม็าถึงท่ีทาน้ํานั้น เราไดเขาไปใกล          
          พระสัมพุทธเจาแลว ไดกราบทูลดังนี้วา เชิญเสดจ็ข้ึน (หลังขาพระองค)         
          เถิดพระมหาวีรเจา ขาพระองคจักขามสงพระองค ขอพระองคทรงอนุ                
          เคราะหวิสัยของบิดาขาพระองคเถิด พระมหามุนี พระมหามุนีทรงสดับ                
          คําทูลเชิญของเราแลวเสด็จข้ึน (หลัง) เราราเริง มีจิตยินดี ไดขาม             
          สงพระผูมีพระภาค ผูนายกของโลก ท่ีฝงแมน้ําโนน พระผูมีพระภาค              
          สิทธัตถะนายกของโลก ทรงยังเราใหพอใจ ณ ท่ีนัน้วา ทานจักไดบรรลุ              
          อมตธรรม เราเคล่ือนจากกายน้ันแลว ไดไปสูเทวโลก แวดลอมดวย   
          นางอัปสร เสวยสุขอันเปนทิพยอยู เราไดเปนจอมเทวดา เสวยเทวรัช                
          สมบัติอยู ๗ คร้ัง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนใหญในแผนดนิ ๓ คร้ัง        
          เราขวนขวายในวเิวก มีปญญาและสํารวมแลวดวยดี ทรงกายอันเปน   
          ท่ีสุดอยูในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เรา              
          ไดขามสงพระนราสภ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง            
          การขามสงพระนราสภ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
          แลว ฉะนี้แล.   
     ทราบวา ทานพระอุตติยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ อุตติยเถราปทาน.                 
                         ----------    
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                  เอกัญชลิกเถราปทานท่ี ๙ (๒๙)            
                   วาดวยผลแหงการประนมอัญชลี           
     [๓๑] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณเปลงปล่ังดังทองพระนามวา             
          วิปสสี เลิศกวาผูนําหมู เปนนระผูแกลวกลา ทรงแนะนําดี ทรงทรมานผู          
          ท่ียังมิไดทรมาน ผูคงท่ี ทรงมีวาทะมาก มีมติมาก เสด็จดําเนนิไป                 
          ระหวางตลาด จึงมีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดประนมอัญชลีไหว ใน                 
          กัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดประนมอัญชลีไหวอันใด ในเวลานั้น ดวย              
          กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการประนมอัญชลีไหว คุณ             
          วิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง              
          ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกัญชลิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ เอกัญชลิกเถราปทาน.                
                         ----------    
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                  โขมทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๐)             
                  วาดวยผลแหงการถวายผาโขมะ            
     [๓๒] เวลานั้น เราเปนพอคาอยูในนครพันธุมดี ดวยการคาขายนั้น เราไดเล้ียง        
          ดูภริยา และกอสรางกศุลสมบัติ เราตองการกุศล ไดถวายผาโขมะผืน                
          หนึ่งแดพระศาสดาพระนามวาวิปสสี ผูทรงแสวงหาคุณใหญหลวง เสดจ็                
          ดําเนินอยูในถนน ในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้ เวลานั้น เราไดถวายผาโขมะ            
          ใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลการถวายผาโขมะในกัลป            
          ท่ี ๒๗ แตกัลปนี้ เราเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา สินธวสันทนะ                
          สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญในทวีปท้ัง ๔ คุณวิเศษเหลานี้               
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระโขมทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                    จบ โขมทายกเถราปทาน.                  
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. สุภูติเถราปทาน               ๒. อุปวาณเถราปทาน   
        ๓. ตีณิสรณาคมนิยเถราปทาน        ๔. เบญจสีลสมาทานนิยเถราปทาน   
        ๕. อันนสังสาวกเถราปทาน         ๖. ธูปทายกเถราปทาน   
        ๗. ปุฬินปูชกเถราปทาน            ๘. อุตติยเถราปทาน   
        ๙. เอกัญชลิกเถราปทาน          ๑๐. โขมทายกเถราปทาน   
     คาถารวมท้ังหมดท่ีทานกลาวไวมี ๑๘๕ คาถา.           
                       จบ สุภูติวรรคท่ี ๓.               
                       จบ ภาณวารท่ี ๔.   
                         ----------    
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                       กุณฑธานวรรคท่ี ๔                  
                   กุณฑธานเถราปทาน ๑ (๓๑)                
                  วาดวยผลแหงการถวายผลกลวย            
      [๓๓] เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดบํารุงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ตรัสรูเอง           
          เปนอัครบุคคล ซ่ึงทรงหลีกเรนอยูตลอด ๗ วัน เรารูเวลาท่ีพระองคเสด็จ         
          ออกจากท่ีหลีกเรน ไดถือผลกลวยใหญเขาไปถวายพระมหามุนพีระนามวา              
          ปทุมุตระ พระผูมีพระภาคสัพพัญญผูนําของโลก เปนมหามุนี ทรงยัง                  
          จิตของเราใหเล่ือมใส ทรงรับไวแลวเสวย พระสัมพุทธเจา ผูทรงนํา                
          หมูช้ันยอดเยีย่มเสวยแลว ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค ไดตรัส                 
          พระคาถาเหลานี้วา ยกัษเหลาใดประชุมกันอยูท่ีภเูขาน้ี และคณะภูตในปา        
          ท้ังหมดนั้น จงฟงคําเรา ผูใดบํารุงพระพุทธเจาผูเท่ียง ดังไกรสรราชสีห         
          เราจักพยากรณผูนัน้ ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักไดเปนทาว          
          เทวราช ๑๑ คร้ัง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ คร้ัง ในกัลปท่ีแสน              
          พระศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจา   
          โอกกากราช จักเสดจ็อุบัติในโลก ผูนั้นไดดาสมณะท้ังหลายผูมีศีล หา            
          อาสวะมิได จักไดช่ือ (อันเหมาะสม) ดวยวิบากแหงกรรมอันลามก   
          เขาจักไดเปนโอรสทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น อันธรรม   
          นิรมิตแลว จักเปนสาวกมีช่ือวากณุฑธานะ เราประกอบเนืองๆ ซ่ึง                  
          ความสงัด เพงฌาน ยนิดีในฌาน ยังพระศาสดาใหทรงโปรดปราน ไม   
          มีอาสวะอยู พระชินเจาอันพระสาวกท้ังหลายแวดลอม หอมลอมดวย                  
          ภิกษุสงฆ ประทับนั่ง ณ ทามกลางสงฆแลว ทรงใหเรารับการแจกสลาก                
          เราหมผาเฉวียงบาขางหน่ึง ถวายบังคมพระศาสดาผูนําของโลก เม่ือภิกษุ           
          ท้ังหลายวากลาวอยู ไดรับสลากท่ีหนึ่งไวขางหนาของผูประเสริฐ ดวย         
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      กรรมนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังหม่ืนโลกธาตุใหหวัน่ไหว ประทับนั่ง   
          ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ทรงต้ังเราไวในอัครฐาน เรามีความเพียรอันนําซ่ึง            
          ธุระ นําความเกษมจากโยคะมาให เราทรงกายเปนท่ีสุดไวในศาสนาของ                  
          พระสัมมาสัมพุทธเจา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระกุณฑธานเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ กุณฑธานเถราปทาน.                 
                         ----------    
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                    สาคตเถราปทานท่ี ๒ (๓๒)               
               วาดวยผลแหงการสรรเสริญพระพุทธเจา       
     [๓๔] ในกาลนั้น เราเปนพราหมณมีนามช่ือวา โสภิตะ อันบริวารพรอมดวย                
          ศิษยแวดลอมแลว ไดไปยังอาราม สมัยนั้นพระผูมีพระภาคผูอุดมบุรุษ             
          แวดลอมดวยภกิษุสงฆ เสด็จออกจากประตูพระอารามแลวประทับยืนอยู                
          เราไดเหน็พระสัมพุทธเจาพระองคนัน้ ผูฝกพระองคแลว แวดลอมดวย             
          ภิกษุสงฆผูฝกตนแลว จึงยังจิตของตนใหเล่ือมใสแลวเชยชมพระองคผูนํา          
          ของโลกวา ตนไมทุกชนิดนั้น งอกงามบนแผนดนิ ฉันใด สัตวผูมี                  
          ความรูก็ฉันนั้น ยอมงอกงามในศาสนาของพระชินเจา พระองคสัพพัญู               
          ผูทรงนําหมูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงถอนคนเปนอันมากออกจากทาง                  
          ผิดแลว ตรัสบอกทางท่ีถูก พระองคฝกพระองคแลวแวดลอมดวยผูฝก               
          ตนแลว ทรงเพงฌาน แวดลอมดวยผูเพงฌาน ทรงมีความเพยีร แวด   
          ลอมดวยผูสงตนไปแลว ผูสงบระงับและผูคงท่ี ประดับดวยบรษิัท ยอม           
          งามดวยพระญาณอันเกิดแตบุญ รัศมีของพระองครุงเรือง ดังพระอาทิตย             
          อุทัยฉะนั้น พระศาสดาพระนามวา ปทุมุตระ ผูทรงแสวงหาคุณใหญ   
          ทอดพระเนตรเห็นเราผูมีจิตเล่ือมใส ประทับยืนทามกลางภิกษุสงฆ ได              
          ตรัสพระคาถาเหลานีว้า พราหมณใดยังความราเริงใหเกดิแลว สรรเสริญ            
          เรา พราหมณนัน้จกัร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอดแสนกัลป อันกศุลมูล                  
          ตักเตือนแลว จกัเคล่ือนจากสวรรคช้ันดุสิต แลวจกับวชในศาสนาของ                
          พระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม คร้ันบวชในศาสนาแลวจกัไดความยนิดี                
          และความราเริง จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวาสาคตะ เราบวช                 
          แลวเวนกรรมอันลามกดวยกาย ละวจีทุจริต ยังอาชีพใหบริสุทธ์ิ เรา               
          เปนอยูอยางนี้ เปนผูฉลาดในเตโชธาตุ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว      
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          เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘             
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระสาคตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบสาคตเถราปทาน.   
                         ----------    
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                 มหากัจจายนเถราปทานท่ี ๓ (๓๓)            
                 วาดวยผลแหงการทาทองพระเจดีย          
     [๓๕] เราไดใหทําแผนศิลาไวแลว ไดเอาทองฉาบทาพระเจดียช่ือปทุม ของพระ             
          ผูมีพระภาคผูเปนท่ีพึ่งของโลกพระนามวาปทุมุตระ และไดกั้นฉัตรอัน            
          สําเร็จดวยแกว แลวเอาพัดวาลวิชนพีัดถวายพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ          
          ของโลก ผูคงท่ี ภูมเทวดามีประมาณเทาไร มาประชุมกันท้ังหมดในเวลา               
          นั้น ดวยความหวังวา พระศาสดาจักตรัสผลแหงอาสนะและฉัตรแกว   
          พวกเราจักฟงพระศาสดาตรัสท้ังหมดนั้น พึงยังความราเริงใหเกดิอยางยิ่ง         
          ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระสยัมภูผูอัครบุคคลประทับนั่งบน               
          อาสนะทองแลว แวดลอมดวยภิกษสุงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้า ผูใด             
          ไดถวายอาสนะอันสําเร็จดวยทองและแกวนี้ เราจักพยากรณผูนั้น ทาน              
          ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัตอิยู ๓๐           
          กัลป จักมีรัศมีแผไปโดยรอบตลอดรอยโยชน มาสูมนุษยโลกแลว จัก                 
          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีพระนามวาปภัสสระ จกัเปนผูมีเดชอนัรุงเรือง         
          จักไดเปนกษัตริย มีรัตนะ ๘ ประการ โชติชวงอยูโดยรอบ ท้ังกลางคืน            
          กลางวนั ดังพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น ในกัลปท่ีแสน พระศาสดามีพระนาม                
          ช่ือวาโคดมซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติในโลก               
          ผูนั้นอันกุศลมูลตักเตือนแลว จกัเคล่ือนจากภพดุสิต จักเปนบุตร                
          พราหมณ มีนามช่ือวากัจจานะ ภายหลัง เขาบวชแลวจักตรัสรู ไมมี                
          อาสวะอยู พระโคดมผูสองโลกใหโชติชวงจักทรงตั้งไวในตําแหนงอันเลิศ           
          ผูนั้น จกักลาวปญหาที่ถูกถามแลวโดยยอใหพิสดาร และเม่ือกลาวปญหา          
          นั้น จักยงัอัธยาศัยใหเต็ม พราหมณผูเปนอภิชาตบุตรในสกุลอันม่ังค่ัง         
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          เรียนจบมนต ละทรัพยและขาวเปลือกแลว บวชเปนบรรพชิต เม่ือถูก                 
          ถามปญหาแมโดยยอ เราก็กลาวแกไดโดยพิสดาร เรายอมยังอัธยาศัย                
          ของชนเหลานั้นใหเต็ม ยอมยังพระผูมีพระภาคผูสูงกวาสัตวใหโปรดปราน         
          พระมหาวีรเจาผูตรัสรูเอง เปนอัครบุคคล ทรงโปรดปรานเรา ประทับนั่ง            
          ณ ทามกลางสงฆแลว ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน คุณวเิศษเหลานี้                
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระมหากัจจายนเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ มหากัจจายนเถราปทาน.                
                         ----------    
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                   กาฬุทายีเถราปทานท่ี ๔ (๓๔)            
                 วาดวยผลแหงการถวายขาวช้ันพิเศษ       
     [๓๖] เม่ือพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ีเสด็จ               
          ดําเนินทางไกล เท่ียวจาริกไป ในเวลานั้น เราไดถือเอาดอกปทุม ดอก                 
          อุบล และดอกมะลิซอนอันบานสะพรั่ง และถือขาว (สุก) ช้ันพเิศษมา                 
          ถวายแดพระศาสดา พระมหาวีรชินเจา ทองเสวยขาวช้ันพิเศษอันเปน                  
          โภชนะดี และทรงรับดอกไมนัน้แลว ทรงยังเราใหร่ืนเริงวา ผูใดได              
          ถวายดอกปทุมอันอุดม เปนท่ีปรารถนา เปนท่ีใครในโลกน้ีแกเรา ผูนั้น           
          ทํากรรมท่ีทําไดยากนกั ผูใดไดบูชาดอกไม และไดถวายขาวช้ันพิเศษ               
          แกเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัไดเสวย       
          เทวรัชสมบัติ ๑๘ คร้ัง ดอกอุบล ดอกปทุม และดอกมะลิซอน จะมีใน   
          เบ้ืองบนผูนั้นดวยผลแหงบุญนั้น ผูนั้นจักสรางหลังคาอันประกอบดวย           
          ของหอมอันเปนทิพยไวในอากาศ จกัทรงไวในเวลานั้น จักไดเปนพระเจา            
          จักรพรรดิ ๒๕ คร้ัง จกัไดเปนพระราชาในแผนดินครอบครองพสุธา ๕๐๐                
          คร้ัง ในกัลปท่ีแสน พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงมีสมภพใน   
          วงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนั้นปรารถนาในกรรมของ              
          ตน อันกุศลมูลตักเตือนแลว จกัไดเปนบุตรผูมีช่ือเสียง ทําความเพลิด            
          เพลินใหเกิดแกเจาศากยะท้ังหลายแตภายหลัง ผูนั้นอันกุศลมูลตักเตือน          
          แลวจกับวช จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลวไมมีอาสวะนิพพาน พระ   
          โคดมผูเผาพันธุของโลก จักทรงต้ังผูนั้นซ่ึงบรรลุปฏิสัมภิทา ไดทํากิจท่ี      
          ควรทําเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ในเอตทัคคสถาน ผูนั้นมีตนสงไปแลว                  
          เพื่อความเพียร สงบระงับ ไมมีอุปธิ จักเปนสาวกของพระศาสดา   
          มีนามช่ือวาอุทายี เรากําจัดราคะ โทสะ โมหะ มานะ และมักขะ    
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          ไดแลว กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว ไมมีอาสวะอยู เรายังพระสัม                  
          พุทธเจาใหทรงโปรดปราน มีความเพียร มีปญญา และพระสัมพทุธเจา                  
          ทรงเล่ือมใส ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน คุณวิเศษเหลานี้ คือ   
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระกาฬุทายีเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ กาฬุทายีเถราปทาน.                
                         ----------    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 93 
                   โมฆราชเถราปทานท่ี ๕ (๓๕)              
               วาดวยผลแหงการถวายบังคมพระพุทธเจา      
     [๓๗] ก็พระผูมีพระภาคผูสยัมภู พระนามวาอัตถทัสสี ไมทรงแพอะไรๆ แวด               
          ลอมดวยภกิษุสงฆ เสด็จดําเนินไปในถนน เราแวดลอมดวยพวกศิษย   
          ท้ังหลายออกจากเรือนไป คร้ันแลวไดพบพระผูมีพระภาคผูเปนนายกของ              
          โลกท่ีถนนนั้น เราไดประนมอัญชลีบนเศียรเกลาถวายบังคมพระสัมพุทธ               
          เจา ยังจติของตนใหเล่ือมใสแลว เชยชมพระองคผูนายกของโลก สัตว               
          มีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี ประมาณเทาใด สัตวเหลานัน้ยอม          
          เขาไปภายในพระญาณของพระองค ท้ังหมดเปรียบเหมือนสัตวในน้ําเหลา                
          ใดเหลาหนึ่ง สัตวเหลานั้นยอมติดอยูภายในขายของคนท่ีเอาขายตาเล็กๆ         
          เหวีย่งลงในน้ําฉะน้ัน อนึ่งสัตวเหลาใดคือ สัตวมีรูป และไมมีรูป มีเจตนา      
          (ความต้ังใจ) สัตวเหลานั้นยอมเขาไปภายในพระญาณของพระองคท้ังหมด             
          พระองคทรงถอนโลกอันอากูลดวยความมืดนี้ข้ึนไดแลว สัตวเหลานั้นไดฟง        
          ธรรมของพระองคแลว ยอมขามกระแสความสงสัยได โลกอันอวิชชา   
          หอหุมแลว อันความมืดทวมทับ โลกกําจัดความมืดได สงแสงโชติชวงอยู           
          เพราะพระญาณของพระองค พระองคผูมีจักษุเปนผูทรงบรรเทาความมืดมน              
          ของสัตวท้ังปวง ชนเปนอันมากฟงธรรมของพระองคแลว จักนพิพาน   
          ดังนี้แลว เราเอานํ้าผ้ึงรวงอันไมมีตวัผ้ึงใสเต็มหมอแลว ประคองดวยมือ       
          ท้ังสอง นอมถวายแดพระผูมีพระภาค พระมหาวีรเจาผูแสวงหาคุณอัน                
          ใหญหลวง ทรงรับดวยพระหัตถอันงาม ก็พระสัพพญัูเสวยน้ําผ้ึงนั้น                
          แลว เสด็จเหาะข้ึนสูนภากาศ พระศาสดาพระนามวาอัตถทัสสีนราสภ   
          ประทับอยูในอากาศ ทรงยังจิตของเราใหเล่ือมใส ไดตรัสพระคาถาเหลานี้           
          วา ผูใดชมเชยญาณน้ี และชมเชยพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดดวยจิตอัน              
          เล่ือมใสนั้น ผูนั้นจะไมไปสูทุคติและผูนั้นจกัเสวยเทวรัชสมบัติ ๔๖ คร้ัง     
          จักไดเปนพระเจาประเทศราชครอบครองแผนดิน ๘๐๐ คร้ัง จักไดเปน            
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          พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชเสวยสมบัติ               
          อยูในแผนดินนับไมถวน จกัเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท             
          จักบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม จักพิจารณาอรรถ   
          อันลึกซ้ึงอันละเอียดไดดวยญาณ จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือ               
          วาโมฆราช จักถึงพรอมดวยวิชชา ๓ ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ไมมี                 
          อาสวะ พระโคดมผูทรงเปนยอดของผูนําหมู จักทรงต้ังผูนั้นไวในเอต             
          ทัคคสถาน เราละกิเลสเคร่ืองประกอบของมนุษย ตัดเคร่ืองผูกพันในภพ                
          กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว ไมมีอาสวะอยู คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิ             
          สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระโมฆราชเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.   
                     จบ โมฆราชเถราปทาน.                  
                         ----------    
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                   อธิมุตตกเถราปทานท่ี ๖ (๓๖)            
                    วาดวยผลแหงการถวายออย             
     [๓๘] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาอัตถทัสสี ผูเปนอุดมบุคคลเสด็จนิพพานแลว              
          เรามีจิตเล่ือมใส นิมนตภิกษุสงฆ เราทํามณฑปดวยออยแลว นิมนต                 
          สังฆรัตนะ ผูซ่ือตรง มีจิตต้ังม่ันเปนสงฆผูอุดม ใหฉันออย เราเขาถึง       
          กําเนิดใดๆ คือความเปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เรายอม   
          ครอบงําสัตวท้ังปวง นีเ้ปนผลแหงบุญกรรม ในกัลปท่ี ๑,๘๐๐ เราได                
          ใหทานใดในเวลาน้ัน ดวยผลแหงทานนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล           
          แหงการถวายออย คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ               
          อภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานอธิมุตตกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ อธิมุตตกเถราปทาน.                
                         ----------    
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                  ลสุณทายกเถราปทานท่ี ๗ (๓๗)             
                  วาดวยผลแหงการถวายกระเทียม           
     [๓๙] ในกาลนั้น เราเปนดาบสอยูท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต เราอาศัยกระเทียม              
          เล้ียงชีวติ กระเทียมเปนอาหารของเรา เราใสกระเทียมเต็มหาบแลว ได             
          ไปสูอารามสงฆ เราราเริง มีจิตโสมนัส ไดถวายกระเทียมแกสงฆ                  
          คร้ันถวายกระเทียมแกสงฆผูใหเกดิความยินดีเหลือเกินในศาสนาพระวิปส          
          สีผูเลิศกวานรชนแลว ไดบันเทิงในสวรรคตลอดกัลป ในกัลปท่ี ๙๑ แต             
          กัลปนี้ เราไดใหกระเทียมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้             
          เปนผลแหงการถวายกระเทียม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระลสุณทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ลสุณทายกเถราปทาน.                 
                         ----------    
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                 อายาตทายกเถราปทานท่ี ๘ (๓๘)             
                 วาดวยผลแหงการสรางศาลาโรงฉัน         
     [๔๐] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาสิขี ผูประเสริฐกวาพวกคนผูกลาว (ยกยอง              
          ตน) นิพพานแลว เราราเริง มีจิตโสมนัส ไดไหวพระสถูปอันอุดม   
          ในกาลนั้น เราราเริง มีจิตโสมนัส ใหคนไปบอกกบันายชาง ใหทรัพย               
          แลว จางใหทําศาลา (ลี) โรงฉัน เราอยูในเทวโลกตลอด ๘ กัลป   
          โดยไมสับสนกันเลย ในกัลปท่ีเหลือ เราทองเท่ียวไปสับสนกัน ยาพิษ                
          ยอมไมกลํ้ากลายในกายเรา และศาตราไมกระทบกายเรา เราไมพงึตายใน                 
          น้ํา นี้เปนผลแหงการสรางศาลาโรงฉัน เราปรารถนาฝนเม่ือใด มหาเมฆ                
          ยอมยังฝนใหตกเม่ือนั้น แมเทวดาทั้งหลายก็ตกอยูในอํานาจเรา นี้เปน            
          ผลแหงบุญกรรม เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ              
          ๓๐ คร้ัง ใครๆ ยอมไมดูหม่ินเรา นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัลปท่ี ๓๐             
          แตกัลปนี้ เราไดใหสรางศาลาโรงฉันใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติ          
          เลย นี้เปนผลแหงการสรางศาลาโรงฉัน คุณวเิศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔          
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอายาตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                   จบ อายาตทายกเถราปทาน.                 
                         ----------    
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                  ธรรมจักกิกเถราปทานท่ี ๙ (๓๙)           
                  วาดวยผลแหงการต้ังธรรมจักรบูชา       
     [๔๑] เราไดตั้งธรรมจักรนี้ ทําอยางสวยงาม อันวิญูชนชมเชย (บูชา) ไว                
          ขางหนาอาสนะอันประเสริฐ แหงพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ                  
          เรายอมรุงเรืองกวาวรรณะท้ังส่ี มีคนใช พลทหารและพาหนะ คนเปน                
          อันมากยอมติดตามหอมลอมเราเปนนิตย เราแวดลอมดวยดนตรีหกหม่ืน               
          ทุกเม่ือ เรายอมงามดวยบริวาร นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัลปท่ี ๙๔               
          แตกัลปนี้ เราไดตั้งธรรมจักรใดบูชา ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย         
          นี้เปนผลแหงการต้ังธรรมจักรบูชา พระเจาจักรพรรดิหลายพระองค มีพล             
          มาก มีพระนามวา สหสัสราชา ผูเปนใหญกวาชน ไดมีปรากฏตลอด   
          ๑๑ กัลป แตกัลปนี้ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระธรรมจกักิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ธรรมจักกิกเถราปทาน.               
                         ----------    
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                  กัปปรุกขิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๔๐)          
                 วาดวยผลแหงการต้ังตนกัลปพฤกษบูชา     
     [๔๒] เราไดคลองผาอันวิจิตรหลายผืนไวตรงหนาพระสถูปอันประเสริฐ ของ                
          พระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ แลวตั้งตนกัลปพฤกษไว เราเขา               
          ถึงกําเนดิใดๆ คือ ความเปนเทวดาหรือมนุษยในกาํเนิดนัน้ๆ ตน   
          กัลปพฤกษอันงาม ยอมประดิษฐานอยูใกลประตูเรา เวลานั้น เราเอง                 
          บริษัทเพื่อนและคนคุนเคย ไดถือเอาผาจากตนกัลปพฤกษนั้นมานุงหม             
          ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดตั้งตนกัลปพฤกษใดไว ดวยกรรมนั้น              
          เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการต้ังตนกัลปพฤกษ และในกลัปท่ี ๗          
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๓ องค ทรงพระนามวาสุเจละ ทรง                
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม                 
          ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระกัปปรุกขิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ กัปปรุกขิยเถราปทาน.               
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. กุณฑธานเถราปทาน              ๒. สาคตเถราปทาน   
        ๓. มหากจัจายนเถราปทาน           ๔. กาฬุทายีเถราปทาน   
        ๕. โมฆราชเถราปทาน              ๖. อธิมุตตกเถราปทาน   
        ๗. ลสุณทายกเถราปทาน             ๘. อายาตทายกเถราปทาน   
        ๙. ธรรมจักกกิเถราปทาน           ๑๐. กัปปรุกขิยเถราปทาน   
     และมีคาถา ๑๑๒ คาถา.   
                      จบ กุณฑธานวรรคท่ี ๔                
                         ----------    
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                        อุปาลีวรรคท่ี ๕                  
                    อุปาลีเถราปทานท่ี ๑ (๔๑)             
                 วาดวยพระอุบาลีปรารภกรรมของตน          
     [๔๓] พระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก แวดลอมดวยพระขีณาสพหน่ึงพัน                  
          พระองคทรงประกอบความสงัด เสด็จไปเพื่ออยูในท่ีลับ เรานุงหมหนัง              
          สัตว ถือไมเทาสามงามเท่ียวไป ไดพบพระผูมีพระภาคผูนาํของโลก                
          แวดลอมดวยภกิษุสงฆ จึงทําหนังสัตวเฉวยีงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี             
          เหนือเศียรเกลา ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา แลวชมเชยพระองคผูนํา                 
          ของโลกวา สัตวท้ังหลายที่เกิดในไข เกิดในเถาไคล เกิดผุดข้ึน เกิด            
          ในครรภ และนกมีกาเปนตนท้ังหมด ยอมเท่ียวไปในอากาศทุกเม่ือ   
          ฉันใด สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง มีสัญญาก็ตาม ไมมีสัญญาก็ตาม สัตว               
          เหลานัน้ ก็ฉันนัน้ ยอมเขาไปภายในพระญาณของพระองคท้ังหมด อนึ่ง              
          กล่ินหอมอันมีอยูท่ีภเูขา ณ ภูเขาหิมวันตอันเปนภเูขาสูงสุด กล่ินหอม          
          ท้ังหมดนั้น ยอมไมถึงแมสวนเส้ียวในศีลของพระองค โลกน้ีพรอมท้ัง            
          เทวโลก แลนไปเขาความมืดมนใหญ โลกกําจัดความมืดไดสงแสงโชติ   
          ชวงอยู เพราะพระญาณของพระองค เปรียบเหมือนพระอาทิตยอัสดงคต                  
          แลว โลกก็ถึงความมืด ฉันใด เม่ือพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ สัตวโลก         
          ถึงความมืด ฉันนั้น (อนึ่ง) เปรียบเหมือนเม่ือพระอาทิตยอุทัย ยอม              
          ขจัดความมืดไดทุกเมือ่ ฉันใด พระองคผูเปนพระพุทธเจาอันประเสริฐ             
          สุด ก็ขจดัความมืดไดทุกเมื่อ ฉันนั้น พระองคทรงสงพระองคไปเพื่อ              
          ความเพยีร ไดเปนพระพุทธเจาในโลก พรอมท้ังเทวโลก ทรงยังหมูชน                
          เปนอันมากใหยินดีดวยการปรารภกรรมของพระองค พระมหามุนีพระนาม                 
          วาปทุมุตระผูเปนนักปราชญ ทรงสดับคํานั้นแลว ทรงอนุโมทนา แลว                
          เสด็จเหาะข้ึนในอากาศ ดังพระยาหงสในอัมพร พระสัมพุทธเจาผูแสวง        
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          หาคุณอันใหญหลวง พระนามวาปทุมุตระ เปนศาสดาของเทวดาและ   
          มนุษยท้ังหลาย ทรงเหาะข้ึนไปประทับอยูในอากาศ ไดตรัสพระคาถา                  
          เหลานี้วา ผูใดเชยชมญาณอันประกอบดวยขออุปมาท้ังหลายน้ี เราจัก              
          พยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว เขาจกัไดเปนทาวเทวราช              
          ๑๘ คร้ัง จักไดเปนพระราชาในแผนดินครอบครองพสุธา ๓๐๐ คร้ัง จัก                
          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๕ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย         
          โดยจะคณานับมิได ในกัลปท่ีแสน พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม   
          ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก เขาอันกุศล               
          มูลตักเตือนแลว จกัเคล่ือนจากภพดสิุต จักเปนผูต่าํโดยชาติ (มีชาติต่ํา)         
          มีช่ือวาอุบาลีและภายหลังเขาบวชแลว หนายกรรมอันลามก กําหนดรู                 
          อาสวะทั้งปวงแลว จกัไมมีอาสวะนิพพาน พระโคดมพุทธเจาผูศากยบุตร               
          มียศใหญ จักทรงโปรดต้ังเขาไวในเอตทัคคสถานทางบรรลุ (ผูยิ่งดวย)              
          วินยั เราบวชดวยศรัทธา ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ไมมีอาสวะกําหนด                 
          รูอาสวะทั้งปวง ไมมีอาสวะอยู และพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหเราวา           
          เราแกลวกลาในวินยั เราปรารภในกรรมของตน ไมมีอาสวะอยู เราสํารวม               
          ในพระปาติโมกขและในอินทรีย ๕ ทรงพระวินยัอันเปนบอเกดิรัตนะไว               
          ไดหมดทั้งส้ิน พระศาสดาผูไมมีใครเทียบถึงในโลก ทรงรูคุณของเราแลว           
          ประทับนั่งในทามกลางสงฆ ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน คุณวเิศษ                  
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                  
          ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราทําเสร็จแลว ดังนี้.     
     ทราบวา ทานพระอุบาลีเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ อุปาลีเถราปทาน.                 
                       --------------    
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                   โสณโกฏิยเวสสเถราปทานท่ี ๒ (๔๒)        
                    วาดวยผลแหงการทําท่ีจงกรม           
     [๔๔] เราไดใหทําท่ีจงกรม ซ่ึงทําการฉาบทาดวยปูนขาว ถวายแดพระมุนีพระ               
          นามวาอโนมทัสสีเชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี เราไดเอาดอกไมตางๆ สี               
          ลาดท่ีจงกรม ทําเพดานบนอากาศ แลวทูลเชิญพระพุทธเจาผูสูงสุดใหทรง              
          ใชสอย เวลานั้น เราประนมอัญชลีถวายบังคมพระองคผูมีวัตรอัน   
          งาม แลวมอบถวายศาลาลีแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคผูเปน                  
          ศาสดายอดเยีย่มในโลก มีพระจกัษุ ทรงรูความดําริของเรา จึงอนุเคราะห             
          รับไว พระสัมพุทธเจาผูเปนทักขิไณยบุคคลในโลก พรอมท้ังเทวโลก                
          คร้ันทรงรับแลว ประทับนั่ง ณ ทามกลางภิกษุสงฆแลว ตรัสพระคาถา                
          เหลานี้วา ผูใดมีจิตโสมนัส ไดถวายศาลาลีแกเรา เราจักพยากรณผูนั้น         
          ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว รถอันเทียมดวยมาพนัหนึ่ง จกัปรากฏแกผูนี้         
          พรอมเพรียงดวยบุญกรรม ในเวลาใกลตาย ผูนีจ้กัไปสูเทวโลกดวยยาน              
          นั้น เทวดาท้ังหลายจักพลอยบันเทิง ในเม่ือผูนี้ไปถึงภพอันดี วิมานอัน           
          ควรคามาก เปนวิมานประเสริฐฉาบทาดวยดินแกว ประกอบดวยปราสาท                  
          อันประเสริฐ จักครอบงําวิมานอ่ืน ผูนี้จักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๓            
          หม่ืนกัลป จักไดเปนทาวเทวราชตลอด ๒๕ กัลป และจักไดเปนพระ   
          เจาจักรพรรดิตลอด ๗๗ กัลป พระเจาจักรพรรดนิั้นแมท้ังหมดมีพระนาม              
          เดียวกันวายโสธร ผูนี้ไดเสวยสมบัติท้ังสองแลว กอสรางส่ังสมบุญ             
          จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิใน ๒๘ กัลป (อีก) แมในภพนั้น จักมี                  
          วิมานอันประเสริฐ ท่ีวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตใหผูนี้จักครองบุรีซ่ึงมีเสียง     
          ๑๐ อยางตางๆ กัน ในกัลปจะนับประมาณมิได แตกัลปนี้ ผูนี้จักได              
          เปนพระราชารักษาแผนดิน มีฤทธ์ิมาก มีพระนามช่ือวาโอกกากะ อยูใน              
          แวนแควน นางกษัตริยผูมีวัยอนัประเสริฐ มีชาติสูงกวาหญิง ๖ หม่ืน            
          ท้ังหมด จักประสูติพระราชบุตรและพระราชบุตรี ๙ พระองค คร้ัน   
          ประสูติพระราชบุตรและพระราชบุตรี ๙ พระองคแลว จักส้ินพระชนม       
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          พระเจาโอกกากราชจกัทรงอภิเษกนางกัญญาผูเปนท่ีรัก กําลังรุนเปนมเหสี          
          พระนางจักยังพระเจาโอกกากราชใหโปรดปรานแลวไดพร คร้ันพระนาง                  
          ไดพรแลว จักใหขับไลพระราชบุตรและพระราชบุตรี พระราชบุตรและ                  
          พระราชบุตรีท้ังหมดนั้นถูกขับไลแลว จักไปยังภเูขา เพราะกลัวความแตก            
          ชาติ พระราชบุตรท้ังหมดจักสมสูกับพระกนิษฐภคินี สวนพระเชษฐภคินี               
          พระองคหนึ่งจักเปนโรคพยาธิ กษัตริยท้ังหลายจักต้ัง (ใจ) ลงม่ันวา            
          ชาติของเราอยาแตกแยกเลย กษัตริยจึงนํามาสมสูกับพระเชษฐภคินีนั้น               
          ความเกดิแหงสกุลโอกกากะจกัแตกแยก โอรสของกษัตริยเหลานั้นจักมี                
          พระนามวาโลกิยะ โดยชาติจักไดเสวยโภคสมบัติ อันเปนของมนุษยมิใช              
          นอยในภพนัน้ ผูนี้เคล่ือนจากกายน้ันแลวจักไปสูเทวโลก แมในเทวโลก            
          นั้น จักไดวิมานอันประเสริฐ เปนท่ีร่ืนรมยใจ ผูนี้อันกุศลมูลตักเตือน        
          แลว จกัเคล่ือนจากเทวโลกมาสูความเปนมนุษย จกัมีช่ือวาโสณะ จัก              
          ปรารภความเพียร มีใจแนวแน ตั้งความเพียรในศาสนาของพระศาสดา   
          กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จกัไมมีอาสวะนิพพาน พระผูมีพระภาค   
          พระนามวา โคดมศากยบุตร ผูประเสริฐ ผูรูวิเศษ เปนมหาวีระ ทรง                
          เห็นคุณอนันตจักต้ังไวในตําแหนงเลิศ           
             เม่ือฝนตกในท่ีประมาณ ๔ นิว้ หญาประมาณ ๔ นิ้ว ลมซัด เวน   
             พระผูมีพระภาคผูคงท่ี ซ่ึงทรงประกอบความเพียร ความถึงท่ีสุด                
             ไมมียิง่ข้ึนไปกวานัน้   
          เรามีตนฝกแลวในการฝกอันอุดม เราตั้งจิตไวดีแลว เราปลงภาระท้ังปวง           
          ลงแลว เปนผูไมมีอาสวะดับแลว พระอังคีรสมหานาค มีพระชาติสูง                 
          ดังพระยาไกรสร ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงต้ังเราไวในเอต               
          ทัคคสถาน คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ   
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระโสณโกฏิยเวสสเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะนี้แล.              
                  จบ โสณโกฏิยเวสสเถราปทาน                
                      ---------------   



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 104 
              ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทานท่ี ๓ (๔๓)      
                 วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง            
     [๔๕] หมูชนท้ังปวงเขาไปเฝาพระสัมพทุธเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงมีจิตเมตตา          
          เปนมหามุนีอัครนายกของโลกท้ังปวง ชนท้ังปวงยอมถวายอามิส คือ   
          สัตตุกอน สัตตุผง น้ําและขาวแกพระศาสดา และในสงฆผูเปนนาบุญ                 
          ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา แมเราก็จกันิมนตพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดและสงฆ      
          ผูยอดเยีย่มแลว จักถวายทาน แกพระผูมีพระภาคผูประเสริฐกวาเทวดา             
          ผูคงท่ี คนเหลานี้เราสงไปใหนิมนตพระตถาคต และภกิษุสงฆท้ังส้ิน             
          ผูเปนนาบุญ ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา บัลลังกทอง ๑ แสน ลาดดวย                 
          เคร่ืองลาดวิเศษมีขนยาว ดวยเคร่ืองลาดยัดนุน เคร่ืองลาดมีรูปดอกไม            
          ผาเปลือกไมและผาฝาย เราไดใหจดัต้ังอาสนะอันควรคามาก สมควรแด             
          พระพุทธเจา พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระผูทรงรูแจงโลก ประเสริฐ             
          กวาเทวดา ผูองอาจกวานระ แวดลอมดวยภกิษุสงฆ เสด็จเขามาสูประตู            
          บานเรา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ตอนรับพระสัมพุทธเจาผูเปนนาถะ          
          ของโลก ทรงมียศ แลวนําเสดจ็มาสูเรือนของตน เรามีจิตเล่ือมใส   
          มีใจโสมนัส อังคาสภิกษุ ๖ แสน และพระพุทธเจาผูนายกของโลก   
          ใหอ่ิมหนําดวยขาวช้ันพิเศษ พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูแจง        
          โลก ทรงรับเคร่ืองบูชาแลว ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัส               
          พระคาถาเหลานี้วา ผูใดถวายอาสนะทองอันลาดดวยเคร่ืองลาดวิเศษมีขน             
          ยาวนี้ เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักไดเปน       
          ทาวเทวราช อันนางอัปสรแวดลอม เสวยสมบัติอยู ๗๔ คร้ัง จักไดเปน              
          พระเจาประเทศราช ครอบครองพสุธา ๑๐๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจา   
          จักรพรรดิ ๕๑ คร้ัง จกัเปนผูมีสกุลสูงในกําเนดิและภพทั้งปวง ภายหลัง            
          ผูนั้นอันกุศลมูลตักเตือนแลวจกับวช จักไดเปนพระสาวกของพระศาสดา    
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          มีนามช่ือวา ภัททิยะ เราเปนผูขวนขวายภายในวิเวก มีปกติอยูใน                 
          เสนาสนะอันสงัด ผลท้ังปวงเราบรรลุแลว วันนี้ เราเปนผูไมมีความ               
          เศราหมองจิต พระสัพพัญูผูนายกของโลก ทรงทราบคุณท้ังปวงของเรา                 
          แลว ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน                 
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                 
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ              
ฉะนี้แล.                  
                จบ ภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน           
                    -------------------     
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                 สันนิฏฐาปกเถราปทานท่ี ๔ (๔๔)            
                   วาดวยผลแหงการถวายผลแฟง             
     [๔๖] เราทํากระทอมไวในปา อยูในระหวางภูเขา ยนิดีดวยลาภและความเส่ือม             
          ลาภ ดวยยศและความเส่ือมยศ พระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระผูรู               
          แจงโลก ผูควรรับเคร่ืองบูชา เสด็จมาในสํานักเราพรอมดวยภิกษุ ๑ แสน            
          เม่ือพระมหานาคทรงพระนามวาปทุมุตระ ผูอุดมเสด็จเขามา เราไดปูลาด             
          เคร่ืองลาดหญาถวายแดพระศาสดา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ได                 
          ถวายผลแฟงและน้ําฉันแดพระผูมีพระภาคผูซ่ือตรง ดวยใจอันผองใส                 
          ในแสนกัลปแตกัลปนี ้เราไดถวายทานใด ดวยทานนั้น เราไมรูจกัทุคติ             
          เลย นี้เปนผลแหงการถวายผลแฟง ในกัลปท่ี ๔๑ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ              
          พระองคหนึ่ง พระนามวาอรินทมะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี                  
          พลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสันนิฏฐาปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สันนิฏฐาปกเถราปทาน.               
                      ----------------    
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                   ปญจหัตถยเถราปทานท่ี ๕ (๔๕)           
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว ๕ กํา       
     [๔๗] พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธ ผูมีพระจักษุทอดลง  ตรัสพอประมาณ มีสติ           
          ทรงสํารวมอินทรีย เสด็จมาในแถวตลาด ดอกอุบลหากํามีอยูในบอน้ํา                  
          ขุนของเรา เราเล่ือมใสไดเอาดอกอุบลนั้นบูชาพระพุทธเจา ดวยมือท้ัง            
          สองของตน และดอกไมเหลานั้นเรายกข้ึนเปนหลังคาแหงพระศาสดานั้น                
          เราทรงดอกไมถวายพระมหานาค ดงัศิษยกัน้รมถวายอาจารย ฉะนั้น ใน                
          กัลปท่ี ๓ หม่ืน เราไดยกดอกไมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย            
          นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ใน ๒  พันกลัปแตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิผู        
          เปนกษตัริย ๕ พระองค ทรงพลมาก มีพระนามช่ือวาหัตถิยะ คุณวิเศษ               
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.     
     ทราบวา ทานพระปญจหตัถิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปญจหัตถิยเถราปทาน.               
                     -----------------    
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                  ปทุมฉทนิยเถราปทานท่ี ๖ (๔๖)            
                 วาดวยผลแหงการกั้นรมเปนพทุธบูชา     
     [๔๘] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาวิปสสี ผูอัครบุคคลเสด็จนิพพานแลว  เราถือ            
          ดอกปทุมอันบานดยีกข้ึนข้ึนบูชาท่ีจติกาธาร ในเม่ือมหาชนยกพระศพข้ึน              
          จิตกาธาร จิตกาธารสูงข้ึนไปจรดนภากาศ เราไดทํารมไวในอากาศ กั้นไว             
          จิตกาธาร ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดยกดอกไมใดบูชา ดวยกรรม                
          นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี  ๔๗ แต             
          กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดินามวาปทุมิสระ เปนใหญ มีพลมาก                  
          ครอบครองแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ เปนท่ีสุด คุณวิเศษเหลานี้ คือ                  
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖  เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระปทุมฉทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ปทุมฉทนิยเถราปทาน                 
                     -----------------   
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                  สยนทายกเถราปทานท่ี ๗ (๔๗)              
                   วาดวยผลแหงการถวายท่ีนอน            
     [๔๙] เราไดถวายท่ีนอนอยางดีเลิศ ลาดดวยกณัฑะ คือผา แดพระผูมีพระภาค             
          พระนามวาสิทธัตถะ ผูมีจิตเมตตา ผูคงท่ี พระผูมีพระภาคชินเจา ทรง            
          รับท่ีนอนอันเปนกัปปยะแลว เสด็จลุกจากท่ีนอนนัน้ เหาะข้ึนสูอากาศ            
          ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายท่ีนอนใด ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจัก          
          ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน ในกัลปท่ี ๕๑ แตกัลปนี้ ไดมี             
          พระเจาจักรพรรดิ มีพระนามวาวรุณเทพ ทรงสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ              
          มีกําลังพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                  
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระสยนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ สยนทายกเถราปทาน.                  
                     -----------------    
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                  จังกมทายกเถราปทานท่ี ๘ (๔๘)            
                   วาดวยผลแหงการถวายท่ีจงกรม          
     [๕๐] เราไดใหทําสถานที่จงกรมกอดวยอิฐ ถวายแดพระมุนีพระนามวาอัตถทัสสี            
          ผูเปนเชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี สถานที่จงกรมสรางสําเร็จดีแลว โดยสูง          
          ๕ ศอก โดยยาว ๑๐๐ ศอก ควรเปนท่ีเจริญภาวนา นาร่ืนรมยใจ   
          พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสีผูเปนนระอุดมทรงรับแลว  ทรง                 
          กําทรายดวย (ฝา) พระหัตถแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ดวยการ               
          ถวายทรายนี้ และดวยการถวายท่ีจงกรมอันทําเสร็จดีแลว ผูนั้นจกัได              
          เสวยทรายอันประกอบดวยแกว ๗ ประการ  จักเสวยเทวรัชสมบัติใน   
          เทวดาท้ังหลายตลอด ๓ กัลป อันนางอัปสรแวดลอมแลวเสวยสมบัติ   
          เขามาสูมนุษยโลกแลว จักไดเปนพระราชาในแวนแควน และจกัไดเปน              
          พระเจาจักรพรรดิในแผนดิน ๓ คร้ัง ในกัลปท่ี ๑๘๐๐ เราไดทํากรรมใด               
          ในเวลานั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายท่ี          
          จงกรม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระจังกมทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ จังกมทายกเถราปทาน.                
                     ------------------     
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                    สุภัททเถราปทานท่ี ๙ (๔๙)             
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยผอบไมจันทน     
     [๕๑] พระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูควรรับเคร่ืองบูชา            
          ผูมียศมาก ทรงถอนหมูชนข้ึนแลว จะเสด็จนพิพาน ก็เม่ือพระสัมพุทธ              
          เจาทรงยังหม่ืนโลกธาตุใหหวั่นไหวแลว จะเสด็จนพิพาน หมูชนและ                 
          เทวดาเปนอันมากไดประชุมกันในเวลานั้น เราเอากฤษณาและดอกมะลิ   
          ซอนใสผอบไมจันทนเต็มแลว ราเริง มีจิตโสมนัส ยกข้ึนบูชาพระผูมี            
          มีพระภาคผูเปนนระอุดม  พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาผูยอดเยี่ยมใน                
          โลก ทรงทราบความดาํริของเรา ทรงบรรทมอยูนั่นแล ไดตรัสพระคาถา   
          เหลานี้วา ผูใดเอา (รม) กฤษณาและมะลิซอนบังรมใหเราในกาลท่ีสุด            
          เราจักพยากรณผูนัน้ ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว บุคคลผูนี้เคล่ือนจากโลก       
          นี้แลว จกัไปสูหมูเทวดาช้ันดุสิต เขาไดเสวยรัชสมบัติในช้ันดุสิต             
          นั้นแลว จักไปสูช้ันนมิมานรดี เขาถวายดอกมะลิซอนอันประเสริฐสุด               
          ดวยอุบายน้ีแลว จักปรารภกรรมของตนเสวยสมบัติ บุคคลผูนี้จักบังเกิด            
          ในช้ันดสิุตนั้นอีก เคล่ือนจากช้ันนั้นแลว จักไปสูความเปนมนุษย พระ         
          มหานาคศากยบุตรผูเลิศในโลกพรอมท้ังเทวโลก ผูมีพระจักษุ ทรงยังสัตว           
          ใหตรัสรูเปนอันมากแลว จักเสดจ็นพิพานในกาลนั้น เขาอันกุศลมูล                
          ตักเตือนแลว  จกัเขาไปเฝา คร้ันเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลว จักทูล          
          ถามปญหาในกาลน้ัน  พระสัพพัญูสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรง                
          ใหราเริง ทรงทราบบุรพกรรมแลว จักทรงเปดเผย (แสดง) สัจจะ   
          ท้ังหลาย เขายนิดีวา ปญหานี้ พระศาสดาทรงปรารภ (แก) แลว   
          มีใจช่ืนชม ถวายบังคมพระศาสดาแลวจักทูลขอบวช พระพุทธเจาพระองค                
          นั้น ทรงฉลาดในธรรมอันเลิศ ทรงเห็นวาเขามีใจเลื่อมใส ยินดีดวย                 
          กรรมของตน จักทรงใหบวช บุคคลผูนี้พยายามแลว จักกําหนดรูอาสวะ                 
          ท้ังปวงได แลวจักไมมีอาสวะนิพพานในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา.              
                       จบ ภาณวารท่ี ๕    
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          เราประกอบดวยบุพกรรม มีจิตช่ืนชม ตั้งม่ันดวยดี เปนบุตรผูเกิดแต            
          พระหทัยของพระพุทธเจา อันธรรมนิรมิตดีแลว เราเขาไปเฝาพระธรรมราชา            
          แลว ไดทูลถามปญหาอันสูงสุด และเม่ือพระผูมีพระภาคจะทรงแกปญหา              
          ของเราไดตรัสกระแสธรรม เรารูท่ัวถึงธรรมของพระองคแลว ยินดใีน                
          ศาสนาอยู กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว ไมมีอาสวะอยู ในแสนกลัป   
          แตกัลปนี้ พระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระผูนายกอุดม ไมทรงมีอุปาทาน         
          เสด็จนพิพานแลว ดังประทีปดับเพราะส้ินน้ํามัน ฉะนั้น พระสถูปแกว                
          ของพระผูมีพระภาคสูงประมาณ ๗ โยชน เราไดทําธงสวยงามกวาธงท้ังปวง              
          เปนท่ีร่ืนรมยใจ บูชาไวท่ีพระสถูปนั้น พระอัครสาวกช่ือติสสะ ของ              
          พระพุทธเจาพระนามวากัสสป เปนบุตรผูเกิดในหทัยของเรา เปนทายาท               
          ในพระพุทธศาสนา เรามีใจเลวทรามไดกลาววาจาอันไมเจริญแกพระอัคร               
          สาวกนัน้ ดวยผลแหงกรรมนั้น ความเจริญจึงไดมีแกเราในภายหลังพระ              
          มุนีมหาวีรชินเจา ผูทรงเกื้อกูลประกอบดวยพระกรุณา ทรงประทานบรรพชา            
          แกเราบนท่ีบรรทมคร้ังสุด ณ ศาลวนัอันเปนท่ีเวยีนมาแหงมัลลกษัตริย            
          ท้ังหลาย บรรพชาก็มีในวนันี้เดี๋ยวนีเ้อง อุปสมบทก็ในวันนีเ้อง ปรินิพพาน        
          ก็ในวันนี้เอง เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคผูสูงสุดกวาสัตว คุณ           
          วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                 
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระสุภัททเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบสุภัททเถราปทาน.                  
                      ---------------    
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                    จุนทเถราปทานท่ี ๑๐ (๕๐)              
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกไม            
     [๕๒] เราไดใหทําดอกไมอันเปนวตัถุควรบูชา เพื่อถวายแดพระผูมีพระภาค               
          พระนามวาสิทธัตถะเชษฐบุรุษของโลกผูคงท่ี แลวปกปดดวยดอกมะลิ เรา             
          ใหทําดอกไมนั้นสําเร็จแลว นอมเขาไปถวายแดพระพุทธเจา และถือเอา              
          ดอกไมท่ีเหลือไปบูชาพระพุทธเจา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส นําเอา             
          ดอกไมเขาไปบูชาพระพุทธเจาผูเชนกับทองคํามีคา เปนอัครนายกของโลก            
          พระสัมพุทธเจาผูทรงขามความสงสัยแลว ผูขามหวงกิเลสไดแลว แวดลอม         
          ดวยพระขีณาสพ ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้            
          วาผูใดไดถวายดอกไมมีคา มีกล่ินหอมฟุงแกเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทาน     
          ท้ังหลายจงฟงเรากลาว บุคคลผูนี้เคล่ือนจากโลกนี้แลว จกัแวดลอมดวย          
          หมูเทวดา เกล่ือนกลนดวยดอกมะลิ จักไปสูเทวโลก ภพของบุคคลนั้น                
          (สูง) นาหวาดเสียว สําเร็จดวยทองและแกวมณี วิมานท้ังหลายอันเกิด               
          ดวยกรรม จักปรากฏ เขาจักไดเสวยเทวรัชสมบัติ ๗๔ คร้ัง จักแวดลอม               
          ดวยนางอัปสรเสวยสมบัติ จักไดเปนพระราชาในแผนดิน ครอบครอง   
          พสุธา ๓๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ๗๕ คร้ัง จักเปนใหญกวา           
          มนุษย มีนามช่ือวาทุชชยะ เสวยบญุนั้นประกอบดวยกรรมของตน ไมไปสู             
          วินิบาต จักไปสูความเปนมนุษย เงินท่ีบุคคลนั้นส่ังสมไวแลว แมรอยโกฏิ      
          มิใชนอย บุคคลนั้นจักบังเกิดในกําเนดิเปนพราหมณ เปนบุตรผูมีปญญา           
          ของวังคันตพราหมณ เปนโอรสผูเปนท่ีรักของนางสารีพราหมณี และภายหลัง           
          เขาจักบวชในศาสนาของพระอังคีรส จักไดเปนพระสาวกของพระศาสดา   
          มีนามช่ือวา จฬูจุนทะ เขาจักไดเปนพระขีณาสพแตยังเปนสามเณรทีเดียว           
          กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จกัไมมีอาสวะนิพพาน เราไดบํารุงพระมหาวีรเจา         
          และพระสาวกอ่ืนๆ ผูมีศีลเปนอันมาก และบํารุงพระเถระผูพี่ชายของเรา     
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          เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด คร้ันเราบํารุงพระเถระผูพี่ชายของเราแลว ได       
          เอาธาตุใสไวในบาตร นําเขาไปถวายพระสัมพุทธเจาเชษฐบุรุษของโลก ผู             
          นราสภ พระพุทธเจาในโลกพรอมท้ังเทวโลก ทรงรับธาตุนั้นดวยพระหัตถ              
          ท้ังสอง แลวจักทรงพระโอวาท จึงทรงประกาศพระอัครสาวก จิตของเรา                  
          พนวิเศษดีแลว และศรัทธาของเราต้ังม่ันดีแลว เรากําหนดรูอาสวะท้ังปวง          
          แลว ไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ           
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระจุนทเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบจุนทเถราปทาน.   
                     -----------------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. อุปาลีเถราปทาน             ๒. โสณโกฏิยเวสสเถราปทาน   
             ๓. ภทัทิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน  ๔. สันนิฏฐาปกเถราปทาน   
             ๕. ปญจหัตถิยเถราปทาน           ๖. ปทุมฉทนิยเถราปทาน   
             ๗. สยนทายกเถราปทาน          ๘. จังกมทายกเถราปทาน   
             ๙. สุภัททเถราปทาน            ๑๐. จุนทเถราปทาน   
             คาถาในวรรคนั้นมี ๑๔๔ คาถา   
                      จบอุบาลีวรรคท่ี ๕.                 
                     -----------------    
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                         วีชนวีรรคท่ี ๖                  
                  วิธูปนทายกเถราปทานท่ี ๑ (๕๑)           
                    วาดวยผลแหงการถวายพัด              
     [๕๓] เราไดถวายพดัเลมหนึ่ง แดพระพทุธเจาพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของ           
          โลก ผูคงท่ี ผูเปนจอมแหงสัตว ม่ันคง เรายังจิตของตนใหเล่ือมใส             
          แลว ประนมอัญชลีถวายบังคมพระสัมพุทธเจา บายหนาไปทางทิศอุดร                  
          หลีกไป พระศาสดาผูอัครนายกของโลกทรงรับพัดวิชนแีลว ประทับยืน                  
          ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ดวยการถวายพัดนี้               
          และดวยการตั้งจิตไว ผูนี้จักไมไปสูวินิบาตตลอดแสนกัลป เราปรารภ             
          ความเพยีร มีจิตแนวแน มีใจตั้งม่ันในเจโตคุณ (คุณคือการกําหนดรูใจ             
          ผูอ่ืน) มีอายุ ๗ ป โดยกําเนิดไดบรรลุอรหัต ใน ๖ หม่ืนกัลป ไดมี              
          พระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค ทรงกําลังมากพระนามเหมือนกนัวา พิชช               
          มานะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                  
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
          ทราบวา ทานพระวิธูปนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้  ดวยประการฉะนี้แล.         
                            จบ วิธูปนทายกเถราปทาน        
                   สตรังสิยเถราปทานท่ี ๒ (๕๒)            
               วาดวยผลแหงการชมเชยพระผูโลกนายก        
     [๕๔] พระผูมีพระภาคผูอุดมบุรุษ เสดจ็ข้ึนภูเขาอันสูงสุดแลว ประทับนั่งอยู         
          เราเปนพราหมณผูเรียนจบมนต อยูในท่ีไมไกลภูเขา ไดเขาไปเฝาพระ           
          มหาวีรเจาผูประเสริฐกวาเทวดา เปนนราสภ ประนมกรอัญชลีแลว ชมเชย              
          พระผูนายกของโลกวา พระมหาวีรพุทธเจาพระองคนี้ ทรงประกาศธรรม    
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          อันประเสริฐ แวดลอมดวยภิกษุสงฆ ทรงรุงเรืองดังกองไฟ พระผูมี                
          พระภาคผูมีพระจักษุ ไมทรงกําเริบดังมหาสมุทร หาผูตานทานไดยาก ดุจ            
          อรรณพ ไมทรงคร่ันครามเหมือนราชสีหทรงแสดงธรรม พระศาสดา   
          พระนามวาปทุมุตระ ทรงทราบความดําริของเรา ประทับยืนในทามกลาง   
          ภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดไดถวายอัญชลีนี้ และเชยชม            
          พุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูนั้นจักไดเสวยเทวรัชสมบัติตลอด ๖ หม่ืนกัลป          
          ในแสนกัลป พระสัมพุทธเจาพระนามวาอังคีรสะ ผูมีกิเลสดังหลังคา                 
          เปด จักเสด็จอุบัติในภพนั้น ผูนั้นจักเปนโอรสผูรับมรดกในธรรมของ             
          พระสัมพุทธเจาพระองคนั้นอันธรรมนิรมิตแลว จกัเปนพระอรหันตมีช่ือวา         
          สตรังสี เรามีอายุ ๗ ปโดยกําเนิด ออกบวชเปนบรรพชิตมีช่ือวาสตรังสี             
          รัศมีของเราแผออกไป เรามักเพงฌานยินดีในฌานอยูท่ีมณฑปหรือโคนไม              
          เราทรงกายอันเปนท่ีสุด อยูในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอด   
          ๖ หม่ืนกัลป ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค ทรงพระนามวาโรมะ                  
          ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ   
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ               
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระสตรังสิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ สตรังสิยเถราปทาน                 
                  สยนทายกเถราปทานท่ี ๓ (๕๓)              
                   วาดวยผลแหงการถวายท่ีนอน            
     [๕๕] เรามีจิตเล่ือมใส ไดถวายท่ีนอนแดพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ                 
          ผูทรงอนุเคราะหโลกทั้งปวง พระองคนั้น ดวยการถวายท่ีนอนนั้น                  
          โภคสมบัติยอมเกดิแกเรา เปรียบเหมือนพืช (ขาวกลา) สําเร็จในนาดี               
          นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน เรายอมสําเร็จการนอนในอากาศ ยอมทรง     
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          แผนดินนี้ไว เราเปนใหญในสัตวท้ังหลาย นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน           
          ใน ๕ พนักัลป ไดมีพระมหาวีระ ๘ พระองค ในกลัปท่ี ๓๕๐๐ ไดมี   
          พระเจาจักรพรรดิผูมีพลมาก ๔ พระองค คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔        
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
          ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสยนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                  
                    จบ สยนทายกเถราปทาน   
                   คันโธทกทายกเถราปทานท่ี ๔ (๕๔)         
                 วาดวยผลแหงการถวายหมอน้ําหอม          
     [๕๖] ในกาลนั้น ไดมีการฉลองพระมหาโพธ์ิแหงพระพุทธเจา พระนามวา   
          ปทุมุตระ เราไดถือเอาหมออันวจิิตร บรรจุเต็มดวยน้ําหอมแลวไดถวาย             
          ก็ในเวลาสรงน้ําไมโพธ์ิมหาเมฆยังฝนใหตก และไดมีเสียงบันลือดังล่ัน             
          ในเม่ือสายฟาผา ดวยกาํลังสายฟานั้นแล เราทํากาละ ณ ท่ีนั้น เราอยู            
          ในเทวโลก ไดกลาวคาถาเหลานี้วา โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม   
          โอ พระคุณสมบัติ แหงพระศาสดาของเราท้ังหลาย ซากศพของเราตก   
          ลง เราร่ืนรมยอยูในเทวโลก ภพของเรา ๗ ช้ัน สูงสุดนาหวาดเสียว                 
          นางเทพกัญญา ๑ แสนแวดลอมเราเสมอ ความปวยไขไมมีแกเรา ความ   
          เศราโศกไมมีแกเรา เราไมเห็นความเดือดรอนเลย นี้เปนผลแหงบุญ               
          กรรม ในกัลปท่ี ๒๘๐๐ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ พระนามวาสังวสิตะ   
          ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ   
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระคันโธทกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ คันโธทกทายกเถราปทาน.      
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                   โอปวุยหเถราปทานท่ี ๕ (๕๕)             
                 วาดวยผลแหงการถวายมาอาชาไนย          
     [๕๗] เราไดถวายมาอาชาไนย แดพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ คร้ันมอบ                 
          ถวายในพระพุทธเจาแลว ไดกลับไปเรือนของตน พระอัครสาวกของ   
          พระศาสดามีนามช่ือวาเทวิล ผูเปนทายาทแหงธรรมอันประเสริฐ ไดมา               
          สูสํานักของเรา (กลาววา) พระผูมีพระภาคผูนําประโยชนท้ังปวง มา              
          อาชาไนยไมควร พระองคผูมีจักษุทรงทราบความดําริของทาน จึงทรงรับ               
          ไว เราจงึตีราคามาสินธพซ่ึงมีกําลังวิ่งเร็วดังลม เปนพาหนะเร็ว แลว           
          ไดถวายของท่ีควรแดพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เราเขาถึงกําเนิด              
          ใดๆ คือ ความเปนเทวดาหรือมนุษย มาอาชาไนยอันมีกําลังวิ่งเร็วดัง               
          ลม เปนท่ียินดี ยอมเกดิแกเรา (เราดําริวา) ชนเหลาใดไดอุปสมบท               
          ชนเหลานั้นไดดีแลวหนอ เราพึงเขาไปเฝาบอยๆ ถาพระพุทธเจามีใน              
          โลก เราไดเปนพระราชาผูมีพลมาก ครอบครองแผนดินมีสมุทร ๔ เปน                 
          ท่ีสุด เปนใหญแหงชนชาวชมพูทวีป ๒๘ คร้ัง ภพท่ีสุดยอมเปนไปแก               
          เรา นี้เปนคร้ังหลังสุด เราละความชนะและความแพแลว ไดถึงฐานะอัน              
          ไมหวัน่ไหว ในกัลปท่ี ๓๕๐๐ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิผูเปนกษตัริยมีเดช          
          มาก ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ                  
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระโอปวยุหเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ โอปวุยหเถราปทาน     
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                 สปริวาราสนเถราปทานท่ี ๖ (๕๖)            
                  วาดวยผลแหงการถวายบิณฑบาต            
     [๕๘] เราไปสูสถานท่ีอันไมเศราหมอง ประดับดวยมะลิซอน แลวไดถวาย                 
          บิณฑบาตแดพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ พระพุทธเจาผูอัครนายก                 
          ของโลก ผูซ่ือตรง มีพระหฤทัยม่ันคง ประทับนั่งบนอาสนะนัน้ ทรง                  
          ประกาศอานิสงสบิณฑบาตวา พืชแมจะนอยท่ีชาวนาปลูกลงในนาดี   
          มหาเมฆสายฝนใหตกเสมอ ผลยอมยังชาวนาใหยินดี ฉันใด บิณฑบาต   
          นี้ ทานปลูกลงในนาดี ผลจักยังทานใหยินดใีนภพท่ีเกิด ฉันนัน้ พระ             
          สัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระผูอุดม ตรัสดังนี้แลว ทรงรับบิณฑบาต              
          แลวบายพระพกัตรทางทิศอุดรเสด็จไป เราสํารวมในพระปาติโมกขและใน                
          อินทรีย ๕ ขวนขวายในวิเวกไมมีอาสวะอยู คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิ             
          สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                  
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระสปริวาราสนเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ สปริวาราสนเถราปทาน.                
                   ปญจทีปกเถราปทานท่ี ๗ (๕๗)            
                   วาดวยผลแหงการถวายประทีป            
     [๕๙] เราเช่ือสนิทในพระสัทธรรม ของพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตระ   
          ผูทรงอนุเคราะหสัตวท้ังปวง เปนผูมีความเหน็ตรง เราไดถวายประทีป            
          (ทําการบูชาดวยประทีป) แวดลอมไวท่ีไมโพธ์ิ ในคร้ังนั้นเราเช่ือ จึงได        
          ทําการบูชาดวยประทีปท่ีไมโพธ์ิ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ ความเปน               
          เทวดาหรือมนุษย ในกาํเนิดนัน้ๆ เทวดาท้ังหลายยอมทรงดวงไฟไว   
          ในอากาศ นี้เปนผลแหงการบูชาดวยประทีป เรายอมมองเห็นไดภายใน                 
          หมอ ภายในหินลวน ตลอดลวงภูเขาในท่ีรอยโยชนโดยรอบ ดวยกรรม  
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          ท่ีเหลืออยูนั้น เราเปนผูบรรลุความส้ินอาสวะ เราทรงกายอันเปนท่ีสุดนี้       
          อยูในศาสนาของพระผูมีพระภาคผูจอมสัตวในกัลปท่ี ๓๔๐๐ ไดมีพระเจา            
          จักรพรรดิพระนามวาสตจักขุ มีพระเดชานุภาพมาก มีพลมาก คุณวิเศษ                  
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                  
          ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปญจทีปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ ปญจทีปกเถราปทาน.                
                   ธชทายกเถราปทานท่ี ๘ (๕๘)              
                 วาดวยผลแหงการถวายธงและบํารุง          
     [๖๐] เราราเริง มีจิตโสมนัส ไดยกธงข้ึนปกไวท่ีไมโพธ์ิอันเปนตนไมอุดม แหง     
          พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เราเก็บใบโพธ์ิท่ีหลนเอาไปท้ิงภายนอก             
          ไดไหวไมโพธ์ิอันอุดม ดังไดถวายบังคมพระสัมพุทธเจาผูหมดจดท้ังกาย           
          ในภายนอก ทรงพนวเิศษแลว ไมมีอาสวะเหมือนดังเฉพาะพระพักตร   
          พระศาสดาพระนามวาปทุมุตระทรงรูแจงโลก ผูควรรับเคร่ืองบูชาประทับ             
          ยืนทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ดวยการถวายธงและ               
          ดวยการบํารุงท้ังสองน้ีเขาจะไมไปสูทุคติตลอดแสนกัลป จักไดเสวยความ            
          เปนเทวดารูปงามไมนอยในเทวดาทัง้หลาย จักไดเปนพระราชาในแวน                 
          แควนหลายรอยคร้ัง จกัไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีพระนามช่ือวาอุคคตะ            
          คร้ันเสวยสมบัติแลว อันกุศลมูลตักเตือน จักยินดยีิ่งในพระศาสนาของ              
          พระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม เราเปนผูมีจิตแนวแนเพื่อความเพียรสงบ           
          ระงับไมมีอุปธิ ทรงกายอันเปนท่ีสุดอยูในพระศาสนาของพระสัมพุทธเจา            
          ในกัลปท่ี ๕๑๐๐ ไดมีกษัตริยหลายพระองค พระนามวาอุคคตะ มีเสนา                
          ประมาณ ๕ หม่ืน มีช่ือวาเขมะ คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔     
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          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระธชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบธชทายกเถราปทาน.   
                    ปทุมเถราปทานท่ี ๙ (๕๙)               
              วาดวยผลแหงการถวายดอกปทุมพรอมดวยธง     
     [๖๑] พระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยัง                  
          ธรรมอันประเสริฐใหเปนไป ทรงยังสายฝนอมฤตใหตก ดับความเรารอน                 
          มหาชนอยู เรายืนถือดอกปทุมพรอมดวยธงอยูท่ีไกล ๒๕๐ ช่ัวธน ูมีความ            
          โสมนัสไดโยนดอกปทุมพรอมดวยธงข้ึนไปบนอากาศ เพื่อบูชาพระ   
          มุนีพระนามวาปทุมุตระ และเม่ือดอกปทุมกําลังมา ความอัศจรรยก็เกิดมี             
          ในขณะนั้น พระผูมีพระภาคผูประเสริฐกวาบรรดาคน ทรงทราบความ   
          ดําริของเรา ทรงรับไว พระศาสดาทรงรับดอกปทุมอันอุดมดวยพระหัตถ                 
          อันประเสริฐแลว ประทับยืนในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถา   
          เหลานี้วา ผูใดโยนดอกปทุมนี้มาในพระสัพพัญู ผูนายกอุดม เราจัก              
          พยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัเปนจอมเทวดาเสวย           
          เทวรัชสมบัติตลอด ๓๐ กัลป จักไดเปนพระราชาในแผนดนิครอบครอง   
          พสุธาอยู ๗๐๐ กัลป จกัถือเอาอัตภาพในภพน้ันแลว จักไดเปนพระเจา              
          จักรพรรดิ ในกาลนัน้ สายฝนดอกปทุมจักตกจากอากาศมากมาย ใน   
          แสนกัลป พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงสมภพในวงศพระเจา   
          โอกกากราช จักเสดจ็อุบัติในโลก ผูนั้นจักเปนโอรสผูเปนทายาทในธรรม            
          ของพระศาสดาพระองคนั้น อันธรรมนิรมิต กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว                 
          จักไมมีอาสวะนิพพาน เราออกจากครรภแลวมีสติสัมปชัญญะ มีอายุ ๕ ป       
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          โดยกําเนิด ไดบรรลุอรหัต คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข             
          ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา   
          เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปทุมเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบปทุมเถราปทาน.   
                  อสนโพธิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๖๐)            
                   วาดวยผลแหงการปลูกไมโพธ์ิ          
     [๖๒] เรามีอายุ ๗ ปโดยกาํเนิด ไดพบพระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก เรา              
          มีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดเขาไปเฝาพระองคผูสูงสุดกวานรชน เรา            
          ราเริง มีจิตโสมนัสไดปลูกไมโพธ์ิอันอุดม ถวายแดพระผูมีพระภาคพระ            
          นามวาดิสสะเชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี ตนไมอันงอกข้ึนบนแผนดิน                 
          โดยนามบัญญัติช่ือวาอสนะ (ประดู) เราบํารุงโพธ์ิช่ืออสนะอันอุดมนี้อยู         
          ๕ ป จึงไดเหน็ตนไมมีดอกบานนาอัศจรรย เปนเหตุใหขนพองสยอง                 
          เกลา เม่ือจะประกาศกรรมของตน จึงเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด           
          เวลานั้น องคพระสัมพุทธเจาพระนามวาติสสะเปนสยัมภูอัครบุคคล ประ              
          ทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ แลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดปลูกตน         
          โพธ์ินี้ และกระทําพุทธบูชาโดยเคารพ เราจักพยากรณผูนั้น ทาน   
          ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัไดเสวยเทวรัชสมบัติในเทวดาทัง้หลาย            
          ตลอด ๓๐ กัลป และจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๖๔ คร้ัง เคล่ือนจาก                
          ดุสิตภพแลว อันกุศลมูลตักเตือน เสวยสมบัติท้ังสองแลว จกัร่ืนรมย              
          อยูในความเปนมนุษย ผูนั้นมีใจแนวแนเพื่อความเพียร สงบระงับ ไมมี          
          อุปธิ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จกัไมมีอาสวะนิพพาน เราประกอบ                  
          วิเวกเนอืงๆ เปนผูสงบระงับ ไมมีอุปธิ ตัดเคร่ืองผูกดังชางทําลายปลอก          
          แลว ไมมีอาสวะอยู ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดปลูกตนโพธ์ิในเวลา     
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          นั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการปลูกตนโพธ์ิ           
          ในกัลปท่ี ๗๕ แตกัลปนี้ เวลานัน้ไดมีพระเจาจักรพรรดิทรงสมบูรณดวย           
          แกว ๗ ประการ มีนามปรากฏวาทัณฑเสน ในกลัปท่ี ๗๓ แตกัลปนี้   
          ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๗ พระองค ผูเปนใหญในแผนดิน มีพระนามวา              
          สมันตเนมิ ในกัลปท่ี ๒๐ ถวนแตกลัปนี้ ไดมีกษตัริยพระนามวาปุณณกะ            
          เปนพระเจาจกัรพรรดทิรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณ   
          วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                 
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระอสนโพธิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบอสนโพธิยเถราปทาน.                  
                       --------------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. วิธูปนทายกเถราปทาน  ๒. สตรังสิยเถราปทาน   
             ๓. สยนทายกเถราปทาน   ๔. คันโธทกทายกเถราปทาน   
             ๕. โอปวุยหเถราปทาน    ๖. สปริวาราสนเถราปทาน   
             ๗. ปญจทีปกเถราปทาน    ๘. ธชทายกเถราปทาน    
             ๙. ปทุมเถราปทาน      ๑๐. อสนโพธิยเถราปทาน   
                มีคาถา ๙๒ คาถา.   
                       จบ วีชนวีรรคท่ี ๖.                
                       --------------    
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                       สกจิตตนิยวรรคท่ี ๗                
                  สกจิตตนิยเถราปทานท่ี ๑ (๖๑)            
                    วาดวยผลแหงการถวายสถูป             
     [๖๓] เราไดเห็นปาชัฏใหญสงัดเสียง ปราศจากอันตราย เปนท่ีอยูอาศัยของ              
          พวกฤาษี ดังกับจะรับเคร่ืองบูชา เราจึงเอาไมไผมาทําเปนสถูป แลว               
          เกล่ีย (โปรย) ดอกไมตางๆ ไดไหวพระสถูป ดุจถวายบังคมพระสัม                  
          พุทธเจา ซ่ึงยังทรงพระชนมอยูเฉพาะพระพักตร เราไดเปนพระราชา                
          สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ เปนใหญในแวนแควนปรารภดวยกรรม   
          ของตน นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้                  
          เราโปรยดอกไมใด ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง                
          พุทธบูชา ในกัลปท่ี ๘๐ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ มียศอนนัต   
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ เปนใหญในทวีปท้ัง ๔ คุณวิเศษเหลานี้                
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระสกจิตตนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สกจิตตนิยเถราปทาน.                
                  อาโปปุปผิยเถราปทานท่ี ๒ (๖๒)           
                 วาดวยผลแหงการโปรยดอกไมบูชา          
     [๖๔] พระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี เสด็จออกจากวหิาร แลวข้ึนท่ีจงกรม ทรง             
          ประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมฤตบท ณ ท่ีจงกรมนั้น ขาพระองครู   
          (ไดฟง) พระสุรเสียงของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระนามวาสิขี ผูคงท่ี        
          แลว จับดอกไมตางๆ โยนข้ึนไปในอากาศ ขาแตพระองคผูเปนจอมสัตว             
          เชษฐบุรุษของโลกผูนราสภ ดวยกรรมนั้น ขาพระองคผูละความชนะและ    
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          แพแลว ไดบรรลุถึงฐานะอันไมไหวหวั่น ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ ขา             
          พระองคโปรดดอกไมใด ดวยกรรมนั้น ขาพระองคไมรูทุคติเลย นี้เปน             
          ผลแหงการบูชาดวยดอกไม ในกัลปท่ี ๒๐ แตกัลปนี้ ไดมีกษัตริย                 
          พระนามวาสุเมธ เปนพระเจาจักรพรรดิทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ                
          มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา                 
          ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จ                 
          แลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระอาโปปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ อาโปปุปผิยเถราปทาน.               
                  ปจจาคมนิยเถราปทานท่ี ๓ (๖๓)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกสาหราย       
     [๖๕] ในกาลนั้น เราเปนนกจักรพรากอยูท่ีฝงแมน้ําสินธู เรามีสาหรายลวนๆ           
          เปนภกัษาและสํารวมดีในสัตวท้ังหลาย เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจาก            
          ธุลีเสด็จไปในอากาศ จงึเอาจะงอยปากคาบดอกสาหราย บูชาแดพระผูมี                
          พระภาคพระนามวาปสสี ผูใดต้ังศรัทธาอันไมหวัน่ไหวไวดวยด ีในพระ             
          ตถาคตดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น ผูนั้นจะไมไปสูทุคติ การท่ีเราไดมาใน           
          สํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐเปนการมาดีหนอ เราเปนนกจักรพรากได                
          ปลูกพืชไวดแีลว ในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้ เราบูชาพระผูมีพระภาคดวย            
          ดอกไมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา              
          ในกัลปท่ี ๑๗ ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๘ พระองค มีพลมาก ทรงพระนาม                
          เดียวกันวาสุจารุทัสสนะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘           
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปจจาคมนียเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปจจาคมนียเถราปทาน.    
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                  ปรัปปสาทกเถราปทานท่ี ๔ (๖๔)            
                    วาดวยผลแหงการสรรเสริญ             
     [๖๖] ใครไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูองอาจ ผูประเสริฐ ผูแกลวกลา ผูแสวงหา           
          คุณใหญ ทรงชนะผูวเิศษ มีพระฉววีรรณดังทองแลว จะไมเล่ือมใสเลา               
          ใครเห็นพระฌานของพระพุทธเจา (อัน) เปรียบเหมือนภูเขาหมิวนัตอัน                
          ประมาณไมได ดังสาครอันขามไดยาก แลวจะไมเล่ือมใสเลา ใครเห็น               
          ศีลของพระพุทธเจา ซ่ึงเปรียบเหมือนแผนดนิอันประมาณมิได ดุจมาลัย              
          ประดับศีรษะอันวิจิตร ฉะนั้น แลวจะไมเล่ือมใสเลา ใครเห็นพระญาณ               
          ของพระพุทธเจา ซ่ึงเปรียบดังอากาศอันไมกําเริบ ดุจอากาศอันนับไมได            
          ฉะนั้น แลวจะไมเล่ือมใสเลา พราหมณวาโสนะ ไดสรรเสริญพระ   
          พุทธเจาผูประเสริฐสุดพระนามวาสิทธัตถะ ผูไมทรงแพอะไร ดวยคาถา             
          ๔ คาถานี้แลว ไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอด ๙๔ กัลป เราไดเสวยสมบัติ              
          อันดีงามมิใชนอยในสุคติท้ังหลาย ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราสรรเสริญ          
          พระพุทธเจาผูนําของโลกแลว ไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรร             
          เสริญ ในกัลปท่ี ๑๔ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค ผูสูง          
          ศักดิ์ทรงสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ มีพลมาก คุณสมบัติเหลานี้ คือ              
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระปรัปปสาทกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ปรัปปสาทกเถราปทาน.         
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                   ภสิทายกเถราปทานท่ี ๕ (๖๕)             
              วาดวยผลแหงการถวายเหงามันและรากบัว      
     [๖๗] พระผูมีพระภาคมีพระนามช่ือวาเวสสภู เปนองคท่ี ๓ แหงพระผูมีพระภาค          
          ผูเปนฤาษีท้ังหลาย พระองคผูเปนอุดมบุรุษเสด็จเขาปาชัฏแลวประทับอยู      
          เราไดถือเอาเหงามันและรากบัวไปในสํานักพระพทุธเจา และเรามีจิตเล่ือม           
          ใส ไดถวายเหงามันและรากบัวนัน้ แดพระพุทธเจาดวยมือท้ังสองของตน             
          ก็ทานท่ีเราถวายน้ัน พระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู ผูมีพระปญญาอัน            
          ประเสริฐ ทรงลูบคลําดวยพระหัตถ เราไมรูสึกวาจะมีความสุขอันเสมอ              
          ดวยสุขนั้น ท่ีไหนจะมีความสุขยิ่งไปกวานัน้ อัตภาพท่ีสุดยอมเปนไป            
          แกเรา เราถอนภพข้ึนไดหมดแลว ตดัเคร่ืองผูกขาดดังชางทําลายปลอก                
          แลว ไมมีอาสวะอยู ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น           
          ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเหงามันและราก          
          บัว ในกลัปท่ี ๑๓ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิรวม ๑๖ พระองค               
          เปนใหญกวามนษุย มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                  
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระภิสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ ภิสทายกเถราปทาน                  
                   สุจินติตเถราปทานท่ี ๖ (๖๖)            
                   วาดวยผลแหงการถวายเน้ือดี           
     [๖๘] เราเปนผูเท่ียวอยูท่ีภเูขา ดังไกรสรราชสีหผูเปนอภิชาตสัตว เราฆาหมูเนื้อ   
          เล้ียงชีวติอยูระหวางภเูขา ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสีสัพพัญู        
          ผูประเสริฐกวาบรรดาคน พระองคทรงประสงคจะถอนเราข้ึน จึงเสด็จมา               
          ยังภูเขาสูง เราฆาเนื้อฟานแลวนํามาเพ่ือกิน สมัยนัน้ พระผูมีพระภาค           
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          เสด็จเขามาภิกษาจาร เราไดเลือกหยบิเอาเนื้อดีถวายแดพระศาสดาพระ               
          องคนั้น ในกาลนัน้ พระมหาวีรเจาจะทรงยังเราใหเย็น จึงทรงอนโุมทนา             
          ดวยจิตอันเล่ือมใสนัน้ เราเขาไปในระหวางภูเขา ยังปติใหเกิดข้ึนแลว ทํา      
          กาละ ณ ท่ีนั้น ดวยการถวายเนื้อนั้น และดวยการตั้งจิตไวดี เราร่ืนรมย        
          อยูในเทวโลกตลอด ๑๕๐๐ กัลป ในกัลปท้ังหลายที่เหลือ เราทํากุศล   
          ดวยการถวายเน้ือนั้น และดวยการอนุสรณถึงพระพุทธเจาในกัลปท่ี ๓๘              
          ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๘ พระองค พระนามวาทีฆายุ ในกัลปท่ี ๖๐๐๐                
          แตกัลปนี้ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๒ พระองค พระนามวาสรณะ คุณวิเศษ              
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลวพระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.      
     ทราบวา ทานพระสุจินติตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ สุจินติตเถราปทาน.                
                  วัตถทายกเถราปทานท่ี ๗ (๖๗)             
                  วาดวยผลแหงการถวายผาผืนหนึ่ง        
     [๖๙] ในกาลนั้นเราเกิดเปนพระยาครุฑสุบรรณ เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศ             
          จากธุลี เสด็จไปสูภูเขาคันธมาทน เราละเพศนกครุฑแลวแปลงเปนมาณพ               
          เราถวายผาผืนหนึ่งแดพระพุทธเจาผูคงท่ี พระพุทธเจาผูศาสดาอัครนายก          
          ของโลกทรงรับผาผืนนั้นแลว ประทับยืนอยูในอากาศ ไดตรัสพระคาถานี้วา          
          ดวยการถวายผานี้และดวยการตั้งจิตไว (ดี) ผูนี้ละกําเนิดนกครุฑแลว จัก       
          ร่ืนรมยอยูในเทวโลก ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี เชษฐบุรุษ             
          ของโลก ผูนราสภ ทรงสรรเสริญการถวายผาเปนทานแลว บายพระพักตร                
          ทางทิศอุดรเสด็จไป ในภพท่ีเราเกิด เรามีผาสมบูรณ ผาเปนหลังคา                
          บังรมอยูในอากาศ นี้เปนผลแหงการถวายผา ในกัลปท่ี ๓๖ แตกลัปนี้             
          ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๗ พระองค มีพระนามวาอรุณสะ มีพลมาก เปน     
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          ใหญกวามนุษย คุณวเิศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                 
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระวัตถทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ วัตถทายกเถราปทาน.                 
                  อัมพทายกเถราปทานท่ี ๘ (๖๘)             
                  วาดวยผลแหงการถวายมะมวงสุก          
     [๗๐] พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี ผูไมมีอุปธิ ประทับนั่งอยู ณ               
          ระหวางภูเขา ไดทรงแผเมตตาไปในโลกอันมีสัตว หากประมาณมิได ใน                
          กาลนั้น เราเปนพระยาวานรอยูท่ีภูเขาหิมวันตอันสูงสุด ไดเหน็พระ              
          พุทธเจาผูมีพระคุณไมทรามผูยิ่งใหญ จึงยังจิตใหเล่ือมใสในพระพุทธเจา       
          เวลานั้นตนมะมวงกําลังเผล็ดผล มีอยูไมไกลภูเขาหมิวันต เราไดไปเก็บ          
          ผลมะมวงสุกจากตนนั้นมาถวายพรอมดวยน้ําผ้ึง พระพุทธเจามหามุนี                
          พระนามวาอโนมทัสสี ทรงพยากรณเรานั้น วาดวยการถวายนํ้าผ้ึง และดวย            
          การถวายนํ้ามะมวงท้ังสองนี้ ผูนี้จักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๕๗ กัลป          
          ในกัลปท้ังหลายท่ีเหลือ จักทองเท่ียวสับสนกันไป จักใชกรรมอันลามก              
          ใหส้ินแลว เม่ือความเจริญแกงอม จกัมาจากทุคติมีวิบาตเปนตนแลว              
          จักเผากิเลสใหไหม เราเปนผูอันพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณยิ่งใหญ            
          ทรงฝกแลวดวยการฝกอันอุดม เราเปนผูละความชนะและความแพแลว                 
          บรรลุถึงฐานะอันไมหวั่นไหว ในกลัปท่ี ๗๗๐๐ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ               
          ๑๔ พระองค ทุกพระองคมีพระนามวาอัมพัฏฐชัย มีพลมาก คุณวิเศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.     
     ทราบวา ทานพระอัมพทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ อัมพทายกเถราปทาน.    
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                    สมุนเถราปทานท่ี ๙ (๖๙)               
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิ            
     [๗๑] ในกาลนั้น เราเปนนายมาลาการมีนามช่ือวาสุมนะ ไดเหน็พระพุทธเจา               
          ผูปราศจากธุลี ทรงสมควรรับเคร่ืองบูชาของโลก จึงเอามือท้ังสองประคอง            
          ดอกมะลิท่ีบานดีบูชาแดพระพุทธเจาพระนามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก        
          ดวยการบูชาดอกไมนี้ และดวยการตั้งจิตไว เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปน        
          ผลแหงพุทธบูชา ในกลัปท่ี ๓๑ แตกลัปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวย                 
          ดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา           
          ในกัลปท่ี ๒๖ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค ผูมีพระยศ            
          มาก ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา               
          ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราไดทําแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา   
          เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสุมนเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ สุมนเถราปทาน.   
                 ปุปผจังโกฏิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๗๐)         
                วาดวยผลแหงการถวายผอบดอกอังกาบ         
     [๗๒] ขาพระองคเอาดอกอังกาบอันบานดี ใสในผอบจนเต็มแลว ไดบูชาพระ                  
          พุทธเจาพระนามวาสิขีผูประเสริฐสุด ผูไมทรงคร้ันครามดังสีหะ เหมือน         
          พระยาครุฑ งามประเสริฐดุจพระยาเสือโครง มีพระชาติดีเหมือนไกรสร                 
          ราชสีห เปนสรณะของโลกสาม ผูไมหวั่นไหว ไมทรงแพอะไรๆ ผู   
          เลิศกวาบรรดาผูฆากิเลส ประทับนั่งแวดลอมดวยภิกษุสงฆ พรอมท้ังผอบ          
          ใหญ ขาแตพระองคผูจอมสัตว ผูนราสภ ดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น ขา            
          พระองคเปนผูละความชนะและแพแลว บรรลุถึงฐานะอันไมหวั่นไหว ใน    
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          กัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ ขาพระองคไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรม                
          นั้น ขาพระองคไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๓๐           
          ถวนแตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๕ พระองค ทรงสมบูรณดวยแกว             
          ๗ ประการ มีพระนามวาเทวภูติเหมือนกัน คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม             
          ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนา ขาพระองคทําเสร็จแลว ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระปุปผจงัโกฏิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ ปุปผจังโกฏิยเถราปทาน.              
                       --------------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. สกจิตตนิยเถราปทาน   ๒. อาโปปุผผิยเถราปทาน   
             ๓. ปจจาคมนิยเถราปทาน  ๔. ปรัปปสาทกเถราปทาน   
             ๕. ภสิทายกเถราปทาน    ๖. สุจนิติตเถราปทาน   
             ๗. วัตถทายกเถราปทาน   ๘. อัมพทายกเถราปทาน   
             ๙. สุมนเถราปทาน      ๑๐. ปุปผจังโกฏิยเถราปทาน   
                คาถาอันแสดงอรรถท่ีทานกลาวแลวนับได ๗๑ คาถา ฉะนี้แล.                  
                     จบ สกจิตตนิยวรรคท่ี ๗.              
                      ---------------    
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                       นาคสมาลวรรคท่ี ๘                  
                     นาคสมาลเถราปทานท่ี ๑ (๗๑)           
               วาดวยผลแหงการบูชาสถูปดวยดอกแคฝอย      
     [๗๓] เราถือเอาดอกแคฝอยไปบูชาท่ีพระสถูป ซ่ึงมหาชนสรางไวท่ีหนทางใหญ               
          ของพระผูมีพระภาคพระนามวาสิขีผูเผาพันธุของโลก ในกัลปท่ี ๓๑ แต            
          กัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย             
          นี้เปนผลแหงการบูชาพระสถูป ในกลัปท่ี ๑๕ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจา              
          จักรพรรดิจอมกษัตริย พระนามวาปุปผิยะทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ              
          มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖               
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระนาคสมาลเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                    จบ นาคสมาลเถราปทาน.                  
                   ปทสัญญกเถราปทานท่ี ๒ (๗๒)             
                วาดวยผลแหงการเลื่อมใสรอยพระบาท        
     [๗๔] ก็เราไดเหน็รอยพระบาทท่ีพระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ ผูเปนเผาพันธุ        
          พระอาทิตย ทรงเหยียบไว เปนผูมีใจราเริงโสมนัส ยังจิตใหเล่ือมใสใน          
          รอยพระบาท ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น   
          ดวยสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงสัญญาในรอยพระบาท              
          ในกัลปท่ี ๗ แตกัลปนี ้ไดมีพระเจาจกัรพรรดิจอมกษัตริยพระนามวา              
          สุเมธ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ                
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระปทสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ ปทสัญญกเถราปทาน.             
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                   สุสัญญกเถราปทานท่ี ๓ (๗๓)             
                 วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกลุจีวร     
     [๗๕] เราไดเห็นผาบังสุกลุจีวรของพระศาสดาหอยอยูบนยอดไม แลวไดประนม             
          อัญชลีไปทางนั้นไหวบังสุกุลจีวร ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดทํา              
          กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง               
          สัญญาในบังสุกุลจีวร ในกัลปท่ี ๔ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ              
          จอมกษตัริยพระนามวาทุมหระ ทรงครอบครองแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ เปน               
          ท่ีสุด มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระสุสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ สุสัญญกเถราปทาน.                 
                 ภิสาลวทายกเถราปทานท่ี ๔ (๗๔)            
              วาดวยผลแหงการถวายเหงามันผลไมและนํ้า    
     [๗๖] เราเขาไปยังปาชัฏอยูในปาใหญ ไดพบพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผู          
          สมควรรับเคร่ืองบูชาจึงไดถวายเหงามัน ผลไมและนํ้าสําหรับลางพระหัตถ           
          ถวายบังคมพระบาทดวยเศียรเกลาแลว มุงหนาทางทิศอุดรหลีกไป ใน                 
          กัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายเหงามันและผลไมในกาลนัน้ ดวย                
          กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงบุญกรรม และในกัลปท่ี ๓             
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย พระนามวาภิสสมมต ทรง              
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม                 
          ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา                 
          เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระภิสาลุวทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ ภิสาลุวทายกเถราปทาน        
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                        จบ ภาณวารท่ี ๖   
                  เอกสัญญกเถราปทานท่ี ๕ (๗๕)             
                วาดวยผลแหงการถวายภกิษาทัพพีหนึ่ง      
     [๗๗] ขาพระองคไดถวายภกิษาทัพพีหนึ่ง แกพระอัครสาวกของพระพุทธเจา                 
          พระนามวาวิปสสี มีนามช่ือวาขัณฑะ ผูสมควรรับเคร่ืองบูชาของโลก               
          ขาแตพระองคผูจอมสัตวนราสภ ดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น ขาพระองคไม            
          รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ในกัลปท่ี ๔๐ แต           
          กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิจอมกษัตริยพระนามวาวรุณ ทรงสมบูรณ              
          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา                 
          ขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้.               
     ทราบวา ทานพระเอกสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ เอกสัญญกเถราปทาน.                 
                ติณสันถารทายกเถราปทานท่ี ๖ (๗๖)          
                วาดวยผลแหงการลาดหญามาลาถวาย          
     [๗๘] ในท่ีไมไกลภูเขาหมิวันต มีสระใหญอยูสระหนึง่ ดาดาษไปดวยดอกปทุม             
          เปนท่ีอาศัยของนกตางๆ เราอาบและด่ืมน้ําในสระนั้นแลว อยูในท่ีไม             
          ไกล ไดเห็นพระพุทธเจา ผูเลิศกวาสมณะเสดจ็ไปในอากาศ พระศาสดา                 
          ผูยอดเยีย่มในโลก ทรงทราบความดําริของเรา เสด็จลงจากอากาศแลว   
          ประทับยืนอยูท่ีพื้นดนิในขณะนั้น เราไดเกีย่วหญามาลาดถวายเปนท่ี             
          ประทับนั่ง พระผูมีพระภาคผูเปนใหญในโลก ๓ เปนนายกประทับนั่งบน              
          นั้น เรายังจิตของตนใหเล่ือมใสแลว ไดถวายบังคมพระองคผูนายกของ              
          โลก นั่งกระเยงเพงดพูระมหามุนีไมกระพริบตา ดวยจติอันเล่ือมใสนั้น            
          เราเขาถึงภพช้ันนิมมานรดี เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลการถวายเคร่ือง        
          ลาดหญา ในกัลปท่ี ๒ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย         
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          พระนามวามิตตสมมต ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา   
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระติณสันถารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                  จบ ติณสันถารทายกเถราปทาน               
                   สูจิทายกเถราปทานท่ี ๗ (๗๗)            
                    วาดวยผลแหงการถวายเข็ม             
     [๗๙] ในกลัปท่ี ๓ หม่ืน แตกัลปนี้ เราไดถวายเข็ม ๕ เลม แตพระพุทธเจา             
          ผูเปนนายกของโลก มีพระนามชื่อวาสุเมธ มีพระลักษณะอันประเสริฐ                 
          ๓๒ ประการ มีพระฉวีวรรณดังทองคํา ผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี เพื่อ                 
          ตองการเย็บจวีร ดวยการถวายเข็มน้ันแล ญาณเปนเคร่ืองเห็นแจง อรรถ             
          อันละเอียด คมกลา เกดิข้ึนแกเรารวดเร็วและสะดวก เราเผากเิลส   
          ท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนแลว เราทรงกายคร้ังท่ีสุดอยูในศาสนา             
          พระสัมมาสัมพุทธเจา ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๔ พระองค ทรงพระนาม                 
          วาทิปทาธิบดี ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                  
          ชัดแลว พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสูจิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ สูจิทายกเถราปทาน    
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                  ปาฏลิปุปผิยเถราปทานท่ี ๘ (๗๘)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกแคฝอย         
     [๘๐] ในกาลนั้น เราเปนบุตรเศรษฐีสุขุมาลชาติ ตั้งอยูในความสุข ไดเอา               
          ดอกแคฝอยหอพกไปบูชาพระสัมพทุธเจา ผูมีพระฉวีวรรณดังทองคํา   
          เชนกับแทงทองคําอันมีคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ กําลัง               
          เสด็จดําเนินอยูในละแวกตลาด เราราเริง มีจิตโสมนัส บูชาพระองค                 
          ดวยดอกไม ถวายนมัสการพระพุทธเจาพระนามวาติสสะ ทรงรูแจงโลก                 
          เปนนาถะของโลก ประเสริฐกวานระ ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราได                 
          ทํากรรมใดในกาลนัน้ ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง             
          การบูชาดวยดอกไม ในกัลปท่ี ๖๓ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ               
          มีพระนามวาอภิสมมต ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา   
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้   
     ทราบวา ทานพระปาฏลิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน.              
                   ฐิตัญชลิยเถราปทานท่ี ๙ (๗๙)           
                  วาดวยผลแหงการประนมกรอัญชลี          
     [๘๑] เม่ือกอน เราเปนพรานเนื้ออยูในปาชัฏ ไดพบพระสัมพุทธเจาผูมีพระ           
          ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ในปานั้น ณ ท่ีนั้น เราประนมกร   
          อัญชลีแลว เดินบายหนาไปทางทิศปราจีน ขณะเม่ือเรานั่งอยูบนเคร่ือง            
          ลาดใบไมท่ีเรานํามาในท่ีไมไกล อสนีบาตตกลงบนกระหมอมของเราใน   
          เวลานั้น ในเวลาใกลตาย เราไดประนมกรอัญชลีอีกคร้ังหนึ่ง ในกัลปท่ี             
          ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดทําอัญชลีในกาลนั้น ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจักทุคติ          
          เลย นี้เปนผลแหงการทําอัญชลีในกลัปท่ี ๕๔ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา    
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          จักรพรรดิ มีพระนามวามิคเกตุ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพล                 
          มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖   
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระฐิตัญชลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ ฐิตัญชลิยเถราปทาน.               
                  ตีณิปทุมิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๘๐)          
               วาดวยผลแหงการถวายดอกปทุม ๓ ดอก         
     [๘๒] ในกาลนั้น พระชินเจาพระนามปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ทรงฝก                 
          พระองคเองแลว ทรงแวดลอมดวยพระสาวกผูฝกตนแลว เสดจ็ออกจาก                  
          นคร เวลานั้น เราเปนชางดอกไม อยูในพระนครหงสวดี เราถือดอก   
          ปทุม ๓ ดอก อยางดีเลิศ (จะไป) ในพระนครนั้น ไดพบพระพุทธเจา   
          ผูปราศจากธุลี เสด็จดาํเนินอยูในละแวกตลาด พรอมกับไดเห็นพระ                 
          สัมพุทธเจา เราไดคิดอยางนี้ในกาลนัน้วา จะมีประโยชนอะไรแกเราดวย          
          ดอกไมเหลานี้ ท่ีเราบํารุงพระราชา เราจะพึงไดบานหรือคามเขตหรือ               
          ทรัพยพนัหนึ่ง (เทานัน้) เราบูชาพระพุทธเจาผูฝกคนท่ีมิไดฝกตน ผูแกลว    
          กลา ทรงนําสุขมาใหแกสัตวท้ังปวง เปนนาถะของโลกแลว จักได   
          ทรัพยอันไมตาย คร้ันเราคิดอยางน้ีแลว จึงยังจิตของตนใหเล่ือมใส             
          แลวจับดอกปทุม ๓ ดอกโยนข้ึนไปบนอากาศ ในกาลนั้น พอเราโยนข้ึน   
          ไป ดอกปทุมเหลานั้นก็แผ (บาน) อยูในอากาศ มีข้ัวข้ึนขางบน   
          ดอกลงขางลาง ทรงอยูเหนือพระเศียรในอากาศ มนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง             
          เห็นแลว พากนัโหรองเกรียวกราว ทวยเทพเจาในอากาศพากันซองสาธุ                
          การวา ความอัศจรรยเกิดข้ึนแลวในโลก เราท้ังหลายจักนําดอกไมมาบูชา             
          พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราท้ังหมดจักฟงธรรม จักนําดอกไมมาบูชา           
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          พระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลก ทรงสมควรรับเคร่ือง           
          บูชา ประทับยืนอยูท่ีถนนนั่นเอง ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา มาณพใด              
          ไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกบัวแดง เราจักพยากรณมาณพนั้น ทาน   
          ท้ังหลายจงฟงเรากลาว มาณพนั้นจกัร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๓ หม่ืน             
          กัลป และจักไดเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู ๓๐ คร้ัง จักมี                 
          วิมานช่ือมหาวิตถาริกะในเทวโลกนัน้สูง ๓๐๐ โยชน กวาง ๑๕๐ โยชน                
          พวงดอกไม ๑๔๐,๐๐๐ พวงที่เทวดานิรมิตอยางสวยงามหอยอยูท่ีปราสาท               
          อันประเสริฐ และประดับท่ีนอนใหญ นางอัปสรแสนโกฏิ มีรูปอุดม   
          ฉลาดในการฟอน การขับรําและการประโคม จักแวดลอมอยูโดยรอบ   
          ในกาลนั้น ฝนดอกไมทิพยมีสีแดง จักตกลงในวิมานประเสริฐ อัน   
          เกล่ือนกลนดวยหมูเทพนารีเชนนี้ แกวปทุมราคะโตประมาณเทาจักร จัก            
          หอยอยูท่ีตะปูฝาที่ไมฟนนาค ท่ีบานประตู และท่ีเสาระเนียด ท่ีวิมานนัน้       
          นางเทพอัปสรท้ังหลายจักลาด จักหมดวยใบบัว นอนอยูภายในวมิานอัน                
          ประเสริฐซ่ึงดาดาษดวยใบบัว ดอกบัวแดงลวนเหลานั้น แวดลอมภพ   
          สงกล่ินหอมตลบไปประมาณรอยโยชนโดยรอบ มาณพนีจ้ักไดเปนพระเจา                
          จักรพรรดิ ๗๕ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับ              
          มิได ไดเสวยสมบัติท้ัง ๒ แลว หากังวลมิได ไมมีอันตราย เม่ือกาล             
          เปนท่ีสุดมาถึงแลว จกัไดบรรลุนิพพาน พระพุทธเจาเราไดเห็นดีแลว             
          หนอ การคาเราประกอบแลว เราบูชา (พระพุทธเจาดวย) ดอกบัว ๓   
          ดอกแลว ไดเสวยสมบัติ ๓ ดอกบัวแดงอันบานงาม จักทรงไวบน   
          กระหมอมของเราผูบรรลุธรรม พนวิเศษแลวโดยประการท้ังปวงในวนันี้               
          เม่ือพระปทุมุตรบรมศาสดาตรัสกรรมของเราอยู ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว            
          หลายแสน ในกัลปท่ีหนึ่งแสนแตกลัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด   
          ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง (การบูชาดวย)    
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          ดอกบัว ๓ ดอก เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนแลว   
          อาสวะทั้งหมดส้ินรอบแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี คุณวิเศษเหลานี้ คือ               
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระตีณิปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.               
                     จบ ตีณิปทุมิยเถราปทาน.              
                       --------------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. นาคสมาลเถราปทาน   ๒. ปทสัญญกเถราปทาน     
             ๓. สุสัญญกเถราปทาน     ๔. ภิสาลุวทายกเถราปทาน   
             ๕. เอกสัญญกเถราปทาน   ๖. ติณสันถารทายกเถราปทาน   
             ๗. สูจิทายกเถราปทาน    ๘. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน   
             ๙. ฐิตัญชลิยเถราปทาน   ๑๐. ตีณิปทุมิยเถราปทาน   
             มีคาถา ๗๕ คาถา   
                     จบ นาคสมาลวรรคท่ี ๘.                
                       --------------    
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                       ติมิรปุปผิยวรรคท่ี ๙              
                  ติมิรปุปผิยเถราปทานท่ี ๑ (๘๑)          
                  วาดวยผลแหงการโปรยดอกดีหมี           
     [๘๓] เรา (เท่ียว) ไปตามกระแสนํ้าใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา ไดเหน็พระสมณะ               
          ซ่ึงประทับนั่งอยู ผูผองใส ไมขุนมัว เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระสมณะน้ัน     
          แลวใหคิดอยางนี้ในกาลนั้นวา พระผูมีพระภาคนีท้รงขามเองแลว จักทรงยัง      
          สรรพสัตวใหขาม ทรงทรมานเองแลว จักทรงทรมานสรรพสัตว ทรงเบา                  
          พระทัยเองแลว จักทรงยังสรรพสัตวใหเบาใจ ทรงสงบเองแลว จกัทรง                 
          ยังสรรพสัตวใหสงบ ทรงพนเองแลว จักทรงยังสรรพสัตวใหพน ทรงดับ              
          เองแลว จักทรงยังสรรพสัตวใหดับ คร้ันเราคิดอยางนี้แลว ไดถือเอา            
          ดอกดหีมี มาโปรยลงบนพระเศียรแหงพระพุทธเจา ผูแสวงหาคุณใหญ   
          พระนามวาสิทธัตถะ ในกาลนัน้ (บูชา) แลวประนมอัญชลี ทําประทักษณิ                
          พระองค และถวายบังคมพระบาทพระศาสดาแลว กลับไปทางทิศอ่ืน พอ   
          เราไปแลวไมนาน พระยาเนื้อไดเบียดเบียนเรา เราเดินไปตามริมเหว                 
          ไดตกลงในเหวน้ันนัน่เอง ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาดวยดอกไมใด        
          ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกลัปท่ี ๕๖       
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๗ พระองค พระนามวามหารหะ ทรง                
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา                
          เสร็จแลว ดังนี,้   
     ทราบวา ทานพระติมิรปปุผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ติมิรปุปผิยเถราปทาน.         
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                   คตสัญญกเถราปทานท่ี ๒ (๘๒)             
            วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกรรณิการ ๗ ดอก   
     [๘๔] เรามีอายุ ๗ ปโดยกาํเนิด บรรพชาเปนสามเณร มีใจเล่ือมใส ไดถวายบังคม            
          พระบาทของพระศาสดาไดโยนดอกไมกรรณิการ ๗ ดอกข้ึนไปในอากาศ   
          อุทิศเฉพาะพระพุทธเจา พระนามวาติสสะ ผูทรงคุณอนันตดังสาคร มีใจ              
          ยินดแีละเล่ือมใสบูชาหนทางท่ีพระสุคตเสด็จดําเนิน ไดกระทําอัญชลีดวย             
          มือท้ังสองของตน ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ ไดทํากรรมใดในกาลนั้น                  
          ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๘           
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๓ พระองค มีพระนามวาอัคคิสิขะ ทรง           
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา                
          เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระคตสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ คตสัญญกเถราปทาน.                 
                  นิปนนัญชลิกเถราปทานท่ี ๓ (๘๓)         
              วาดวยผลแหงการประนมอัญชลีดวยจติเล่ือมใส   
     [๘๕] เราเปนไขหนกันั่งอยูท่ีโคนไม ในปาชัฏใหญ เปนผูควรไดรับความกรุณา        
          อยางยิ่ง พระศาสดาพระนามวาติสสะ ทรงอนุเคราะหเสด็จมาหาเรา เรานั้น            
          นอนอยู ไดประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส             
          ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาสรรพสัตว แลวไดทํากาละ ณ ท่ีนั้น         
          ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราถวายบังคมพระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ ดวยกรรม          
          นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายบังคม ในกัลปท่ี ๕ แต        
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          กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๕ พระองค มีพระนามวามหาสิขะ ทรง                
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา                
          เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระนิปนนญัชลิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ นิปนนัญชลิกเถราปทาน.             
                  อโธปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ (๘๔)            
                 วาดวยผลแหงการโปรยดอกไมบูชา          
     [๘๖] ภิกษช่ืุออภิภู เปนอัครสาวกของพระพุทธเจา พระนามวาสิขี มีอานุภาพมาก          
          บรรลุวิชชา ๓ เขามาสูภูเขาหิมวนัตในกาลนัน้ แมเราก็เปนฤาษีผูชํานาญ         
          ในอัปปมัญญาและฤทธ์ิอยูในอาศรมรมณิยสถาน ใกลภูเขาหิมวันต เรา                 
          ปรารถนาภูเขาอยางยิง่ เปรียบเหมือนนกในอากาศปรารถนาอากาศ ฉะนั้น                
          เราเก็บดอกไมท่ีเชิงเขาแลว มาสูภูเขา หยิบดอกไม ๗ ดอกโปรยลงบน               
          พระเศียร เราอันพระวรีะแลดูแลว เดนิบายหนาไปทางทิศปราจีน เรามุง             
          ไปสูท่ีอยู ถึงอาศรมแลว เก็บหาบเครือ่งบริขาร แลวเดินไปตามระหวาง           
          ภูเขา งูเหลือมเปนสัตวรายกาจ มีกําลังมาก รัดเรา เราระลึกถึงบุรพกรรม          
          ไดทํากาละ ณ ท่ีนัน้ ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราโปรยดอกไมใด ดวย              
          กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม คุณวิเศษ         
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว           
          พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอโธปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ อโธปุปผิยเถราปทาน.   
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                  รังสิสัญญกเถราปทานท่ี ๕ (๘๕)           
                   วาดวยผลแหงการถวายบังคม             
     [๘๗] เม่ือกอน เราสําเร็จการอยูท่ีภเูขาหิมวันต เรานุงหมหนังสัตวอยูในระหวาง   
          ภูเขา เราไดเหน็พระสัมพุทธเจามีพระฉววีรรณดังทองคํา ดุจพระอาทิตย              
          แผดแสง เสด็จเขาปา งามเหมือนพระยารังมีดอกบาน จึงยังจิตใหเล่ือมใส            
          ในรัศมีแลวนั่งกระโหยง ประนมอัญชลี ถวายบังคมแดพระผูมีพระภาค                
          พระนามวาวิปสสี ดวยเศียรเกลา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดทํา              
          กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญา          
          ในรัศมี คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖               
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระรังสิสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ รังสิสัญญกเถราปทาน.               
                  รังสิสัญญิกเถราปทานท่ี ๖ (๘๖)          
             วาดวยผลแหงการทําจิตใหเล่ือมใสในพุทธรัศมี   
     [๘๘] เราทรงผาเปลือกไมคากรองอยูท่ีภูเขาหิมวันต ข้ึนสูท่ีจงกรมแลวนั่งผินหนา   
          ไปทางทิศปราจีน เราไดเหน็พระสุคตเจาพระนามวาผุสสะ ผูยนิดีในฌาน              
          ทุกเม่ือ (เสด็จมา) บนภูเขา จึงประนมอัญชลีแลวยงัจิตใหเล่ือมใสในพระ           
          รัศมี ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น            
          เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงสัญญาในพระรัศมี คุณวิเศษเหลานี้ คือ        
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ               
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระรังสิสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ รังสิสัญญิกเถราปทาน.      
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                   ผลทายกเถราปทานท่ี ๗ (๘๗)              
                   วาดวยผลแหงการถวายผลไม             
     [๘๙] เราทรงหนังสัตวหยาบอยูท่ีภูเขาหิมวันต ไดเหน็พระชินเจาผูประเสริฐ          
          พระนามวาผุสสะ จึงถือผลไมไปถวาย เรามีใจผองใส ไดถวายผลไมใด                 
          ผลไมนั้นบังเกิดแกเราในภพท่ีเราเกดิแลว ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราได       
          ถวายผลไมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย            
          ผลไม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
          เราทําใหชัดแจงแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ผลทายกเถราปทาน.                  
                  สัททสัญญกเถราปทานท่ี ๘ (๘๘)            
             วาดวยผลแหงการเลื่อมใสตามเสียงแสดงธรรม    
     [๙๐] เราอยูบนเคร่ืองลาดใบไม ณ ภูเขาหิมวันต ไดยังจิตใหเล่ือมใสในพระสุรเสียง    
          ของพระผูมีพระภาคพระนามวาผุสสะ กําลังทรงแสดงธรรม ในกัลปท่ี ๙๒                 
          แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้ ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย          
          นี้เปนผลแหงบุญกรรม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘              
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระสัททสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สัททสัญญกเถราปทาน.             
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                  โพธิสิญจกเถราปทานท่ี ๙ (๘๙)            
                  วาดวยผลแหงการรดน้ําโพธิพฤกษ         
     [๙๑] ไดมีการฉลองพระมหาโพธิแหงพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ในกาลนั้น            
          เราบวชอยูไดถือเอาดอกโกสุมเขาไปบูชา แลวเอาน้ําเขาไปรดท่ีโพธิพฤกษ          
          ดวยกลาววา พระผูมีพระภาคทรงพนแลว จักทรงยังสรรพสัตวใหพน ทรง            
          ดับแลว จักทรงยังสรรพสัตวใหดับหนอ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราได            
          รดน้ําโพธิพฤกษใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ           
          รดน้ําไมโพธ์ิ ในกัลปท่ี ๓๓ อันกําลังเปนไป ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ผูเปน       
          จอมชนรวม ๘ พระองค ทรงพระนามวาอุทกาเสจนะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ                
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ               
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระโพธิสิญจกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ โพธิสิญจกเถราปทาน.                
                  ปทุมปุปผิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๙๐)          
                วาดวยผลแหงการโยนดอกปทุมข้ึนบูชา       
     [๙๒] เราเขาไปยังปาบัว บริโภคเหงาบัวอยู ไดเหน็พระสัมพุทธเจา พระนามวา         
          ผุสสะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ เราจับดอกปทุมโยนข้ึนไป                 
          ในอากาศ เราระลึกถึงกรรมอันลามกแลว ออกบวชเปนบรรพชิต คร้ัน   
          บวชแลว มีกายและใจอันสํารวมแลว ละวจีทุจริต ชําระอาชีพใหบริสุทธ์ิ              
          แตกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราบูชา (พระพุทธเจาดวย) ดอกไมใด ดวยกรรม          
          นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ไดมีพระเจาแผนดิน           
          (จักรพรรดิ) ๑๘ พระองค ทรงพระนามเหมือนกนัวา ปทุมภาส ในกัลปท่ี     
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          ๑๘ ไดมีพระเจาแผนดิน ๔๘ พระองค คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔           
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา เราได                 
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปทุมปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปทุมปุปผิยเถราปทาน.               
                       --------------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
             ๑. ติมิรปุปผิยเถราปทาน   ๒. คตสัญญกเถราปทาน   
             ๓. นิปนนัญชลิกเถราปทาน  ๔. อโธปุปผิยเถราปทาน   
             ๕. รังสิสัญญกเถราปทาน   ๖. รังสิสัญญิกเถราปทาน   
             ๗. ผลทายกเถราปทาน    ๘. สัททสัญญกเถราปทาน   
             ๙. โพธิสิญจกเถราปทาน  ๑๐. ปทุมปุปผิยเถราปทาน   
             และทานประกาศคาถาไว ๕๖ คาถา.               
                     จบ ติมิรปุปผิยวรรคท่ี ๙             
                       --------------    
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                        สุธาวรรคท่ี ๑๐   
                  สุธาปณฑิยเถราปทานท่ี ๑ (๙๑)           
                 วาดวยผลบุญของผูบูชาไมอาจนับได      
     [๙๓] ใครๆ ไมอาจจะนับบุญของบุคคลผูบูชา พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา              
          หรือพระสาวก ผูสมควรบูชา ผูลวงธรรมเคร่ืองใหเนิ่นชา ผูขามความโศก         
          และความรํ่าไรแลว วาบุญนี้มีประมาณเทานี้ได ใครๆ ไมอาจจะนับบุญ              
          ของบุคคลผูบูชาปูชารหบุคคลเหลานั้น เชนนั้น ผูดับแลว ไมมีภยั แต          
          ท่ีไหนๆ วาบุญนี้มีประมาณเทานี้ได การท่ีบุคคลในโลกน้ี พึงใหทําความ          
          เปนใหญในทวีปท้ัง ๔ นี้ ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงการบูชานี้ เรามีใจผองใส      
          ไดใสกอนปูนขาวในระหวางแผนอิฐ ท่ีพระเจดีย แหงพระผูมีพระภาค              
          พระนามวาสิทธัตถะ ผูเลิศกวานระ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดทํา             
          กรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ            
          ปฏิสังขรณ ในกัลปท่ี ๓๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๑๓ พระองค           
           ทรงพระนามวาปฏิสังขาระ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คุณวิเศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลว พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระสุธาปณฑิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สุธาปณฑิยเถราปทาน.               
                    สุปฐิยเถราปทานท่ี ๒ (๙๒)            
                    วาดวยผลแหงการถวายต่ัง             
     [๙๔] เรายนิดีมีจิตโสมนสั ไดถวายต่ังอันสวยงามแดพระพุทธเจา พระนามวา              
          ติสสะ ผูเปนนาถะของโลก เปนเผาพันธุพระอาทิตย ในกัลปท่ี ๓๘ แต             
          กัลปนี้ เราไดเปนพระราชาพระนามวามหารุจิ โภคสมบัติอันไพบูลย และ       
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          ท่ีนอนมิใชนอย ไดมีแลวแกเรา เรามีใจผองใสไดถวายตั่งแกพระพุทธเจา        
          แลว ยอมเสวยกรรมของตน ท่ีตนไดทําไวดแีลวในกาลกอน ในกลัปท่ี                 
          ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดถวายตั่งใดในกาลนั้น ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจักทุคติ        
          เลย นี้เปนผลแหงการถวายต่ัง ในกัลปท่ี ๓๘ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา             
          จักรพรรดิ ๓ พระองค องคท่ี ๑ พระนามวารุจิ องคท่ี ๒ พระนามวา               
          อุปรุจิ องคท่ี ๓ พระนามวามหารุจิ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔          
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา เรา   
          ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสุปฐิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                      จบ สุปฐิยเถราปทาน.                
                  อัฑฒเจลกเถราปทานท่ี ๓ (๙๓)             
                 วาดวยผลแหงการถวายผาคร่ึงทอน        
     [๙๕] เราเปนคนเข็ญใจ สมควรไดรับความการุญอยางยิ่ง ไดถวายผาคร่ึงทอนแด          
          พระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ คร้ันถวายผาคร่ึงทอนแลว บันเทิงอยูใน          
          สวรรคตลอดกัลปหน่ึง และในกัลปทั้งหลายท่ีเหลือ เราไดทํากุศล ในกัลป             
          ท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดถวายผาใดในกาลน้ัน ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติ     
          เลย นี้เปนผลแหงการถวายผา ในกัลปท่ี ๕๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักร         
          พรรดิหลายพระองค พระนามวาสมันตาโอทนะ เปนกษัตริยจอมชน คุณ   
          วิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําให                  
          ชัดแจงแลวพระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระอัฑฒเจลกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ อัฑฒเจลกเถราปทาน.       
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                   สูจิทายกเถราปทานท่ี ๔ (๙๔)            
                    วาดวยผลแหงการถวายเข็ม             
     [๙๖] เม่ือกอน เราเปนชางทองอยูในพระนครพันธุมะ อันประเสริฐสุด เราได             
          ถวายเข็มแดพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ญาณของเราเสมอดวยแกว                  
          วิเชียรอันเลิศ เปนเชนนั้นเพราะกรรม เราเปนผูปราศจากราคะ พนวเิศษ           
          แลว บรรลุถึงธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะ ภพทั้งปวงท้ังที่เปนอดีต อนาคตและ           
          ปจจุบัน เราคนควา (พจิารณา) ไดดวยญาณ นีเ้ปนผลแหงการถวายเข็ม             
          ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๗ พระองค ทรงพระนาม             
          วา วชิราสมะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.     
     ทราบวา ทานพระสูจิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ สูจิทายกเถราปทาน.                
                  คันธมาลิยเถราปทานท่ี ๕ (๙๕)            
                 วาดวยผลแหงการถวายสถูปไมหอม          
     [๙๗] เราไดทําสถูปไมหอมคลุม (ปด) ดวยดอกมะลิ อันสมควรแกพระพุทธเจา               
          ถวายแดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ไดถวายบังคมพระพุทธเจา                
          อัครนายกของโลก เชนกับทองคํามีคา ผูรุงเรืองดังนิลอุบล แผดแสงดัง             
          พระอาทิตย ผูองอาจดังพระยาเสือโครง ผูประเสริฐ มีชาติยิ่งเหมือน             
          ไกรสร ผูเลิศกวาสมณะท้ังหลาย ประทับนั่งแวดลอมดวยภิกษุสงฆ เรา              
          ถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาแลว บายหนาทางทิศอุดรหลีกไป ใน   
          กัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายของหอมและดอกไม ดวยผลแหง    
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          สักการะที่ทําแลวในพระพุทธเจาโดยพิเศษน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน        
          ผลแหงพุทธบูชา ในกลัปท่ี ๓๙ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระ           
          องค พระเจาจกัรพรรดเิหลานั้น มีพระนามเหมือนกนัวาเทวคันธะ คุณ               
          วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                 
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระคันธมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ คันธมาลิยเถราปทาน.                
                   ติปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ (๙๖)            
                 วาดวยผลแหงการเก็บใบแคฝอยท้ิง         
     [๙๘] เม่ือกอน เราเปนพรานเนื้ออยูในปาชัฏใหญ เราเห็นไมแคฝอยอันเขียวสด          
          อันเปนไมโพธ์ิ ของพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี จึงบูชาดวยดอกไม           
          ๓ ดอก เวลานั้น เราเกบ็ใบแคฝอยท่ีแหงๆ ไปท้ิงในภายนอก เรากราบ                  
          ไหวไมแคฝอย ดังถวายบังคมพระสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี นายกของ               
          โลก ผูบริสุทธ์ิท้ังภายในภายนอก ผูพนวิเศษแลวไมมีอาสวะ เฉพาะ               
          พระพักตร แลวทํากาละ ณ ท่ีนัน้เอง ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราได              
          บูชาไมโพธ์ิใด ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา          
          ไมโพธิพฤกษ ในกัลปท่ี ๓๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๓ พระองค         
          ทรงพระนามวาสมันตปาสาทิกะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา              
          ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา   
          เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระติปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ ติปุปผิยเถราปทาน.    
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                   มธุปณฑิกเถราปทานท่ี ๗ (๙๗)           
                   วาดวยผลแหงการถวายน้ําผ้ึง           
     [๙๙] ความยินดีเปนอันมากไดมีแกเรา เพราะไดเห็นพระผูมีพระภาคพระนามวา            
          สิทธัตถะ ผูประเสริฐกวาบรรดาฤาษี ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา ผูดับแลว           
          เปนมหานาค ผูองอาจดังมาอาชาไนย ผูรุงโรจนเหมือนดาวประกายพฤกษ             
          อันหมูเทวดานมัสการอยู ในปาชัฏสงัดเสียงไมอากลู ญาณเกิดข้ึนแลว             
          ในขณะนั้น เราไดถวายน้ําผ้ึงแดพระศาสดาผูเสด็จออกจากสมาธิ เรามีใจ             
          ผองใสถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ดวย                  
          เศียรเกลา แลวบายหนากลับไปทางทิศประจิม ในกัลปท่ี ๓๔ แตกัลป                
          นี้ เราไดเปนพระราชาพระนามวาสุทัสสนะ ในกาลนั้น น้ําผ้ึงออกจาก                
          รากไมไหลลงในโภชนาหารของเรา ฝนน้ําผ้ึงตกลง นี้เปนผลแหงบุรพกรรม               
          ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายน้ําผ้ึงใดในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ันเรา          
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายน้ําผ้ึง ในกลัปท่ี ๓๔ แตกลัปนี้         
          ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๔ พระองค มีพระนามวาสุทัสสนะ ทรงสมบูรณ                
          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระมธุปณฑิกเถระไดกลาวพระคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                     จบ มธุปณฑิกเถราปทาน.               
                 เสนาสนทายกเถราปทานท่ี ๘ (๙๘)            
               วาดวยผลแหงการถวายเคร่ืองลาดใบไม       
    [๑๐๐] เราไดถวายเคร่ืองลาดใบไม แดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ และ              
          ไดเอาเคร่ืองอุปการะและดอกโกสุมโปรยลงโดยรอบ เราไดเสวยถํ้า (หอง)              
          อันร่ืนรมยควรคามากในปราสาท ดอกไมมีคามากไดตกลงบนท่ีนอนของ     
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          เรา เรายอมนอนบนท่ีนอนอันวิจิตรลาดดวยดอกไม และฝนดอกไมตก   
          ลงบนท่ีนอนของเราในกาลนั้น ในกลัปท่ี ๙๔ แตกลัปนี้ เราไดถวายเคร่ือง           
          ลาดใบไมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย             
          เคร่ืองลาด พระเจาจักรพรรดิ ๗ พระองค พระนามวาฐิตาสันถารกะ   
          เปนจอมแหงชน อุบัติแลวในกัลปท่ี ๕ แตกัลปนี ้คุณวิเศษเหลานี้ คือ           
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระเสนาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ เสนาสนทายกเถราปทาน.                
                 เวยยาวัจจกเถราปทานท่ี ๙ (๙๙)            
                 วาดวยผลแหงความเปนไวยาวัจกร          
    [๑๐๑] ไดมีการประชุมใหญ (มหาสันนบิาต) แหงพระผูมีพระภาคพระนามวา                  
          วิปสสี เราไดเปนไวยาวัจกรผูรับใชในกิจทุกอยาง ก็ไทยธรรมท่ีจะถวาย          
          แดพระสุคตเจา ผูแสวงหาคุณใหญของเราไมมี เรามีจิตผองใส ไดถวาย             
          บังคมพระบาทของพระศาสดา ในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้ เราไดกระทํา   
          ไวยาวัจกร ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการทํา                
          ไวยาวัจกร ในกัลปท่ี ๘ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ พระนาม            
          วาสุจินติยะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลา                
          นี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว                
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระไวยาวจัจกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ไวยาวัจจกเถราปทาน.    
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                 พุทธุปฏฐากเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๐๐)         
             วาดวยผลแหงการเปาสังขบูชาพระผูมีพระภาค   
    [๑๐๒] เราเปนผูเปาสังขบูชาแดพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสี เปนผูประ         
          กอบการบํารุงพระสุคตเจา ผูแสวงหาคุณใหญเปนนิตย เราเห็นผลการ                 
          บํารุงพระโลกนาถผูคงท่ี ดนตรี ๖ หม่ืนหอมลอมเราทุกเม่ือ ในกลัปท่ี ๙๑          
          แตกัลปนี้ เราบํารุงพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณใหญ ดวยกรรมน้ัน เรา            
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบํารุง ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ ไดมี         
          พระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค ทรงพระนามวามหานิโฆษ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา   
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระพุทธุปฏฐากเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ พุทธุปฏฐากเถราปทาน.              
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. สุธาปณฑิยเถราปทาน           ๒. สุปฐิยเถราปทาน   
        ๓. อัฑฒเจลกเถราปทาน           ๔. สูจิทายกเถราปทาน   
        ๕. คันธมาลิยเถราปทาน           ๖. ตปุิปผิยเถราปทาน   
        ๗. มธุปณฑิกเถราปทาน            ๘. เสนาสนทายกเถราปทาน   
        ๙. ไวยาวจัจกเถราปทาน         ๑๐. พทุธุปฏฐากเถราปทาน   
     ทานประกาศคาถาไว ๖๐ คาถากึ่ง.   
                      จบ สุธาวรรคท่ี ๑๐.                 
                         ----------    
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                  อนึ่ง รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ            
        พุทธวรรคท่ี ๑                   สีหาสนิยวรรคท่ี ๒   
        สุภูติวรรคท่ี ๓                   กุณฑธานวรรคท่ี ๔   
        อุปาลิวรรคท่ี ๕                  วีชนวีรรคท่ี ๖   
        สกจิตตนิยวรรคท่ี ๗               นาคสมาลวรรคท่ี ๘   
     ติมีรปุปผิยวรรคท่ี ๙ เปน ๑๐ ท้ังสุธาวรรค รวมคาถาได ๑,๔๕๕ คาถา.   
                   จบ หมวด ๑๐ แหงพุทธวรรค.              
                      จบ หมวด ๑๐๐ ท่ี ๑.                 
                         ----------    
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                               ภิกขทายวิรรคท่ี ๑๑                
                  ภิกขทายกเถราปทานท่ี ๑ (๑๐๑)            
                วาดวยผลแหงการถวายภกิษาทัพพีหนึ่ง      
    [๑๐๓] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณดังทอง สมควรรับเคร่ืองบูชา            
          เสด็จออกจากปาอันสงัด จากตัณหาเคร่ืองรัดมาสูความดับ จึงถวายภกิษา             
          ทัพพีหนึ่ง แตพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูมีปญญา ผูสงบระงับ             
          ผูแกลวกลามาก ผูคงท่ี เราตามเสด็จพระองค ผูทรงยังมหาชนใหดับ              
          เรามีความยินดีเปนอันมากในพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ใน          
          กัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยกรรมนัน้ เรา               
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภิกษา ในกัลปท่ี ๘๗ แตกัลปนี้           
          ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๗ พระองค มีพระนามเหมือนกันวามหาเรณุ ทรง               
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข            
          ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
          แลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระภิกขทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ ภิกขทายกเถราปทาน                 
                  ญาณสัญญิกเถราปทานท่ี ๒ (๑๐๒)           
             วาดวยผลแหงการยงัจิตใหเล่ือมใสถวายบังคม   
    [๑๐๔] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณดังทอง ผูองอาจดุจมาอาชาไนย          
          ดังชางมาตังคะตกมัน ๓ คร้ัง ผูแสวงหาคุณยิง่ใหญ ทรงยังทิศท้ังปวงให          
          สวางไสว เหมือนพระยารัง มีดอกบาน เปนเชษฐบุรุษของโลก สูงสุด   
          กวานระ เสด็จดําเนินไปในถนน จึงยังจิตใหเล่ือมใสในพระญาณ ประ    
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          นมอัญชลี มีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ถวายบังคมพระผูมีพระภาค พระ                  
          นามวาสิทธัตถะ ในกลัปท่ี ๙๔ แตกลัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น                
          ดวยกรรมน้ันเราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระญาณ ใน                
          กัลปนี้ ๗๓ แตกัลปนี ้ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๑๖ พระองค มีพระนามวา            
          นรุตตมะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้                  
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระญาณสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                     จบ ญาณสัญญิกเถราปทาน                
                  อุปลหัตถิยเถราปทานท่ี ๓ (๑๐๓)          
               วาดวยผลแหงการถวายดอกอุบลกํามือหนึ่ง     
    [๑๐๕] ในกาลนั้น เราเปนชางดอกไมอาศัยอยูในนครติวรา ไดเห็นพระพุทธเจา             
          ผูปราศจากธุลี พระนามวาสิทธัตถะ อันชาวโลกบูชา มีจิตเล่ือมใส                  
          โสมนัส ไดถวายดอกอุบลกํามือหนึง่ เราอุบัติในภพใดๆ เพราะผลของ   
          กรรมนั้น เราไดเสวยผลอันนาปรารถนา ท่ีตนทําไวดีแลวในปางกอน                  
          แวดลอมดวยพวกนกัมวยช้ันเยีย่ม นี้เปนผลแหงสัญญาของตน ในกัลป                 
          ท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยกรรมนัน้ เรา             
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปใกลเคียงท่ี ๙๔ เวนกัลป        
          ปจจุบัน ไดมีพระราชา ๕๐๐ พระองค มีพระนามเหมือนกนัวานชัชุปมะ                
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                 
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุปลหตัถิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                     จบ อุปลหัตถิยเถราปทาน         
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                   ปทปูชกเถราปทานท่ี ๔ (๑๐๔)             
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิ            
    [๑๐๖] เราไดถวายดอกมะลิแดพระผูมีพระภาค พระนามวาสิทธัตถะ ดอกมะลิ ๗                
          ดอก เราโปรยลงท่ีใกลพระบาทดวยความยินดี ดวยกรรมนั้น วันนี้เราได             
          เสวยความไมตาย เราทรงกายท่ีสุดอยูในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา               
          ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยกรรม               
          นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม ในกัลปท่ี ๕          
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๓ พระองค มีพระนามวาสมันตคันธะ             
          ครอบครองแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ เปนท่ีสุด เปนจอมแหงหมูชน คุณ                 
          วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                 
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระปทปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ ปทปูชกเถราปทาน                  
                  มุฏฐิปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ (๑๐๕)         
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิ            
    [๑๐๗] ในกาลนั้น เราเปนนายมาลาการมีช่ือวาสุทัสสนะ ไดเหน็พระพุทธเจา               
          ผูปราศจากธุลี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ เรามีจักษุบริสุทธ์ิ            
          มีใจโสมนัส ถือดอกมะลิไปบูชาพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ผูมี              
          จักษุทิพยมีมัธยัสถ ดวยพุทธบูชานี้ และดวยการตั้งจิตไว เราไมเขาถึง       
          ทุคติเลย ตลอดแสนกัลปในกัลปท่ี ๓๖ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ             
          ๑๖ พระองค มีพระนามเหมือนกนัวาเทพอุตตระ มีพลมาก คุณวเิศษ    
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          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.     
     ทราบวา ทานพระมุฏฐิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                     จบ มุฏฐิปุปผิยเถราปทาน              
                  อุทกปูชกเถราปานท่ี ๖ (๑๐๖)             
                    วาดวยผลแหงการถวายน้ํา              
    [๑๐๘] ขาพระองคไดเหน็พระสัมพุทธเจามีพระฉววีรรณดังทอง ผูรุงเรืองดังกองไฟ        
          เหมือนพระอาทิตย เปนท่ีรองรับเคร่ืองบูชา เสด็จไปในอากาศ จึงเอา               
          มือท้ังสองกอบน้ําแลวโยนข้ึนไปในอากาศ พระพุทธเจามหาวีระมีพระ                  
          กรุณาในขาพระองค ทรงรับไว พระศาสดามีพระนามวาปทุมุตระ ประ   
          ทับยืนอยูในอากาศทรงทราบความดําริของขาพระองค จึงไดตรัสพระคาถา               
          เหลานี้วา ดวยการถวายนํ้านีแ้ละดวยเกิดปติ เขาจะไมเขาถึงทุคติเลยใน        
          แสนกัลป ขาแตพระองคผูเปนจอมสัตว เชษฐบุรุษของโลก ผูนราสภ                 
          ดวยกรรมน้ัน ขาพระองคละความแพและความชนะแลว บรรลุถึงฐานะ   
          อันไมหวั่นไหว ในกัลปท่ี ๖๕๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๓ พระ         
          องค มีพระนามวาสหสัสราช เปนจอมชน ปกครองแผนดิน มีสมุทร   
          สาคร ๔ เปนท่ีสุด คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ             
          อภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาขาพระองคได                 
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุทกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ อุทกปูชกเถราปทาน.     
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                  นฬมาลิยเถราปทานท่ี ๗ (๑๐๗)             
                  วาดวยผลแหงการถวายพัดดอกออ          
    [๑๐๙] เม่ือพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลกผูคงท่ี สงบระงับ            
          ม่ันคง ประทับนั่งบนเคร่ืองลาดหญา เราเอาดอกออมาผูกเปนพัด แลว               
          นอมถวายแดพระพุทธเจาผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี พระสัพพัญูผูนายก             
          ของโลก ทรงรับพัดแลว ทรงทราบความดําริของเรา ไดตรัสพระคาถานี้                  
          วา กายของเรา ดับ (รอน) แลว ความเรารอนไมมี ฉันใด จิตของ                  
          ทานจะหลุดพนจากกองไฟ ๓ กอง ฉันนั้น เทวดาบางเหลาท่ีอาศัยตนไม               
          อยู มาประชุมกันท้ังหมด ดวยหวังวา จักไดฟงพระพุทธพจนอันยังทายก            
          ใหยนิดี พระผูมีพระภาคประทับนั่ง ณ ท่ีนั้น แวดลอมดวยหมูเทวดา              
          เม่ือจะทรงยังทายกใหร่ืนเริง จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ดวยการถวาย         
          พัดนี้ และดวยการตั้งจิตไว ผูนีจ้ักไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ มีพระนามช่ือ     
          วาสุพพตะ ดวยกรรมท่ีเหลือนั้น อันกุศลมูลตักเตือนแลว จกัไดเปน              
          พระเจาจักรพรรดิมีพระนามช่ือวามาลุตะ ดวยการถวายพัดนี้ และดวย               
          การนับถืออันไพบูลย ผูนี้จะไมเขาถึงทุคติในแสนกัลป ในกัลปท่ี ๓ หม่ืน        
          จักมีพระเจาจกัรพรรด ิ๓๘ พระองค มีพระนามวาสุพพตะ ใน ๓ หม่ืน                 
          กัลป จักมีพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค พระนามวามาลุตะ คุณวิเศษ                 
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                  
          ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระนฬมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ นฬมาลิยเถราปทาน.                 
                       จบ ภาณวารท่ี ๗.    
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                อาสนุปฏฐายกเถราปทานท่ี ๘ (๑๐๘)          
                 วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง            
    [๑๑๐] ขาพระองคเขาปาชัฏสงัดเสียง ไมอากูล ไดถวายอาสนะทองแดพระผูมี             
          พระภาคพระนามวาอัตถทัสสี ผูคงท่ี ขาพระองคถือดอกไมกํามือหนึ่ง               
          แลวทําประทักษณิพระองค เขาไปเฝาพระศาสดาแลว กลับมุงหนาไปทาง               
          ทิศอุดร ขาแตพระองคผูเปนจอมสัตว เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวา             
          นระ ดวยกรรมนั้น ขาพระองคยอมยงัตนใหดับ ถอนภพไดท้ังหมดแลว                
          ในกัลปท่ี ๑๘๐๐ ขาพระองคไดถวายทานใด ในกาลนั้น ดวยกรรมน้ัน                  
          ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายอาสนะทอง ในกัลป              
          ท่ี ๗๐๐ กัลป แตกัลปนี้ ขาพระองคไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย          
          พระนามวาสันนิพาปกะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖   
          ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนา ขาพระองคไดทําเสร็จ                  
          แลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระอาสนปุฏฐายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ อาสนุปฏฐายกเถราปทาน.              
                 พิฬาลิทายกเถราปทานท่ี ๙ (๑๐๙)           
                  วาดวยผลแหงการถวายมันมือเสือ         
    [๑๑๑] เราอยูบนเคร่ืองลาดใบไม ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต ในกาลนัน้ (ถา)             
          เราอยากอาหารก็มักนอนเสีย เราขุดจาวมะพราว มันออน มันมือเสือ                  
          และมันนกมาไว เรานําเอาผลพุทรา ไมรักดํา ผลมะตูม มาจัดแจงไว   
          พระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก สมควรรับเคร่ือง                 
          บูชา ทรงทราบความดาํริของเราแลว เสด็จมาสูสํานักของเรา เราไดเห็น               
          พระองคผูมหานาค ประเสริฐกวาเทวดา เปนนราสภ เสด็จมาแลว   
          จึงหยิบเอามันมือเสือมาใสลงในบาตร ในกาลนั้น พระสัพพัญูมหาวีรเจา     
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          จะทรงยงัเราใหยนิดีจึงเสวย คร้ันเสวยเสร็จแลว ไดตรัสพระคาถานี้               
          วา ทานยังจิตใหเล่ือมใสแลว ไดถวายมันมือเสือแกเรา ทานจะไมเขา           
          ถึงทุคติตลอดแสนกัลป ภพท่ีสุดยอมเปนไปแกเรา เราถอนภพข้ึนได                  
          ท้ังหมดแลว เราทรงกายท่ีสุดไวในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา   
          ในกัลปท่ี ๕๔ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวาสุเมขลิมะ          
          สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิ   
          สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                  
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระพิฬาลิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ พิฬาลิทายกเถราปทาน.               
                  เรณุปูชกเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๑๐)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดอกกระถินพิมาน       
    [๑๑๒] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดังทองคํา มีพระรัศมีเปลงปล่ัง             
          ดุจพระอาทิตยยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว ดังพระจนัทรวันเพ็ญ อันพระ             
          สาวกท้ังหลายแวดลอม ดุจแผนดินอันแวดลอมดวยสาคร จึงถือเอา   
          ดอกกระถินพิมานไปบูชา พระผูมีพระภาคพระนามวาปสสี ในกลัปท่ี ๙๑                
          แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกกระถินพิมานใด ดวยกรรมน้ัน             
          เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๔๕ แตกัลปนี้            
          เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษตัริยมีพระนามวาเรณุ สมบูรณดวยแกว          
          ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
          แลว ดังนี้.     
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     ทราบวา ทานพระเรณุปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ เรณุปูชกเถราปทาน                 
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. ภิกขาทายกเถราปทาน            ๒. ญาณสัญญิกเถราปทาน   
        ๓. อุปลหัตถิยเถราปทาน             ๔. ปทปูชกเถราปทาน   
        ๕. มุฏฐิปุปผิยเถราปทาน             ๖. อุทกปูชกเถราปทาน   
        ๗. นฬมาลิยเถราปทาน              ๘. อาสนุปฏฐายกเถราปทาน   
        ๙. พิฬาลิทายกเถราปทาน           ๑๐. เรณุปูชกเถราปทาน   
            มีคาถา ๖๖ คาถา   
                     จบ ภิกขาทายวิรรคท่ี ๑๑              
            ------------------------------------   
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                      มหาปริวารวรรคที่ ๑๒                
                 มหาปริวารเถราปทานท่ี ๑ (๑๑๑)            
                   วาดวยผลแหงการถวายผาพิมพ          
    [๑๑๓] ในการนั้น พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสีเชษฐบุรุษของโลก ผูเปนนระ            
          ผูองอาจ กับภิกษุสงฆ ๖๘,๐๐๐ เสด็จเขาไปสูพันธุมวิหาร เราออกจาก              
          นครแลว ไดไปท่ีทีปเจดีย ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศธุลี สมควรรับ              
          เคร่ืองบูชาพวกยักขในสํานักของเรา มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ บํารุงเราโดย                  
          เคารพ ดังหมูเทวดาชาวไตรทศบํารุงพระอินทรโดยเคารพ ฉะนัน้ เวลานัน้              
          เราถือผาทิพยออกจากที่อยู ไปถวายอภิวาทดวยเศียรเกลา และไดถวาย             
          ผาทิพยนั้น แดพระพุทธเจา โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ   
          ความถึงพรอมแหงพระศาสดาหนอ ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา   
          แผนดินนี้หวัน่ไหว เราเห็นความอัศจรรยอันไมเคยมี ขนพองสยอง   
          เกลานั้นแลว จึงยังจิตใหเล่ือมใสในพระพุทธเจาผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี       
          เรานั้นคร้ันยังจิตใหเล่ือมใส และถวายผาทิพยแดพระศาสดาแลว พรอม            
          ท้ังอํามาตยและบริวารชน ยอมนับถือพระพุทธเจาเปนสรณะ ในกัลปท่ี                 
          ๙๑ แตกลัปนี้ เราไดกระทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไม                  
          รูจักทุคตินี้เลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๑๕ แตกัลปนี้ ไดมี         
          พระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค มีพระนามวาวาหนะ ทรงสมบูรณดวยแกว               
          ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระมหาปริวารเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ มหาปริวารเถราปทาน.     
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                   สุมังคลเถราปทานท่ี ๒ (๑๑๒)            
                วาดวยผลแหงการถวายดนตรีเคร่ือง ๕       
    [๑๑๔] พระชินวรพระนามวาอัตถทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ   
          เสด็จออกจากพระวหิารแลว เสด็จเขาไปใกลสระนํ้า พระผูมีพระภาค                  
          สัมพุทธเจาทรงสรงสนานและด่ืมแลว ทรงหมจวีรผืนเดียวเฉวยีงพระอังศา             
          ประทับยืนเหลียวดูทิศนอยใหญอยู ณ ท่ีนั้น ในกาลนั้น เราเขาไปในท่ีอยู       
          ไดเหน็พระผูมีพระภาคผูนายกของโลก เรามีจิตราเริงโสมนัสไดปรบมือ             
          เราประกาศฟอน การขับรองและดนตรีเคร่ือง ๕ ถวายพระองคผูโชติ                  
          ชวงดังดวงอาทิตย สงแสงเรืองเหลืองดังทองคํา เราเขาถึงกําเนดิใดๆ               
          คือ ความเปนเทวดา หรือมนุษย ในกาํเนิดนัน้ๆ ยอมครอบงําสัตว   
          ท้ังปวง ยศของเรามีไพบูลย ขอนอบนอมแดพระองค บุรุษอาชาไนย   
          ขอนอบนอมแดพระองค อุดมบุรุษ พระองคผูเปนมุนีทรงยังพระองคให              
          ยินดแีลว ทรงยังผูอ่ืนใหยินดีอีกเลา เรากําหนดถือเอาแลว นั่งแลว            
          ทําความราเริง มีวัตรอันดี บํารุงพระสัมพุทธเจาแลว เขาถึงช้ันดสิุต            
          ในกัลปท่ี ๑๖๐๐ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดหิลายพระองค มี                 
          พระนามเหมือนกนัวา ทวินวเอกจนิติตะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ                
          มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖               
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสุมังคลเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ สุมังคลเถราปทาน.       
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                  สรณคมนิยเถราปทานท่ี ๓ (๑๑๓)            
                วาดวยผลแหงการถึงศาสดาเปนสรณะ         
    [๑๑๕] สงครามปรากฏแกทาวเทวราชท้ังสอง (พระยายักษ) กองทัพประชิดกัน                  
          เปนหมูๆ  เสียงอันดังกกึกองไดเปนไป พระศาสดาพระนามวาปทุมุตระ               
          ทรงรูแจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา ประทับยืนอยูในอากาศ ทรงยงั                 
          มหาชนใหเกดิสังเวช เทวดาท้ังปวงมีใจยนิดีตางวางเกราะและอาวธุ                  
          ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา รวมเปนอันเดียวกนัไดในขณะน้ัน พระ   
          ศาสดาผูทรงอนุเคราะห ทรงรูแจงโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว                 
          ทรงเปลงวาจาสัตบุรุษ ทรงยังมหาชนใหเย็นใจวา ผูเกิดเปนมนุษยมีจิต           
          ประทุษราย เบียดเบียนสัตวเพยีงตัวหนึ่ง จะตองเขาถึงอบายเพราะจิต             
          ประทุษรายนั้น เปรียบเหมือนชางในคายสงคราม เบียดเบียนสัตวเปน               
          อันมาก ทานท้ังหลายจงดับ (ระงับ) จติของตน อยาเดือดรอนบอยๆ                  
          เลย แมพวกเสนาของพระยายักษท้ังสอง ไดประชุมกัน นับถือพระโลก                  
          เชษฐผูคงท่ีเปนอันดี เปนสรณะ สวนพระศาสดาผูมีจักษุ ทรงยังหมูชน            
          ใหยนิยอมแลว ทรงเพงดูในเบ้ืองบนจากเทวดาทัง้หลาย บายพระพักตร               
          ทางทิศอุดรเสด็จกลับไป เราไดนับถือพระองคผูจอมสัตวผูคงท่ีเปนสรณะ          
          กอนใครๆ เราไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ใน ๓ หม่ืนกลัป   
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค มีพระนามวา มหาจุนทภิ             
          และพระนามวารเถสภะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระสรณคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ สรณคมนิยเถราปทาน.      
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                  เอกาสนิยเถราปทานท่ี ๔ (๑๑๔)            
                วาดวยผลแหงการประโคมดนตรีไมโพธ์ิ      
    [๑๑๖] ในกาลนั้น เราเปนทาวเทวราชมีนามช่ือวาวรุณ พรอมดวยยาน พลทหาร               
          และพาหนะ บํารุงพระสัมพุทธเจา เม่ือพระโลกนาถพระนามวาอัตถทัสสี                 
          ผูสูงสุดกวาสัตวเสด็จนิพพานแลว เราไดถือเอาดนตรีท้ังปวงไปประโคม            
          ไมโพธ์ิอันอุดม เราประกอบดวยการประโคม การฟอนรํา และกังสดาน   
          ทุกอยาง บํารุงไมโพธิพฤกษอันอุดมดังบํารุงพระสัมพุทธเจาเฉพาะพระ              
          พักตร คร้ันบํารุงโพธิพฤกษอันงอกข้ึนท่ีดินดื่มรสดวยรากนั้นแลว นั่งคู       
          บัลลังก แลวทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้นเอง เราปรารภกรรมของตน เล่ือม                
          ใสในโพธิพฤกษอันอุดม ไดเขาถึงยงัช้ันนิมมานรดีดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น         
          ดนตรี ๖ หม่ืน แวดลอมเราทุกเม่ือ เปนไปในภพนอยใหญ ท้ังใน   
          มนุษยและในเทวดา ไฟ ๓ กองของเราดับแลว ภพท้ังปวงเราถอนข้ึน   
          ไดแลว เราทรงกายท่ีสุดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัลปท่ี                
          ๕๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย ๓๔ พระองค มีพระ             
          นามช่ือวา สุพาหุ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คุณวิเศษเหลานี้                
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระเอกาสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ เอกาสนิยเถราปทาน.                 
                 สุวรรณปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ (๑๑๔)         
              วาดวยผลแหงการโปรยดอกไมทอง ๔ ดอก        
    [๑๑๗] พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ                
          ประทับนั่งแสดงอมตบทแกหมูชนอยู เราฟงธรรมของพระองคผูเปนจอม               
          สัตวคงท่ีแลว ไดโปรยดอกไมทอง ๔ ดอก บูชาแดพระพุทธเจา ดอกไม        
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          ทองนั้นกลายเปนหลังคาทองบังรมตลอดท่ัวบริษัท ในกาลนัน้ รัศมีของ               
          พระพุทธเจาและรัศมีทองรวมเปนแสงสวางอันไพบูลย เรามีจิตเบิกบาน               
          ดีใจ เกดิโสมนัส ประนมกรอัญชลี เกิดปติ เปนผูนาํความสุขใน   
          ปจจุบันมาใหแกชนเหลานั้น เราทูลวงิวอนพระสัมพุทธเจาและถวายบังคม            
          พระองคผูมีวัตรงาม ยงัความปราโมทยใหเกิดแลว กลับเขาสูภพของตน             
          คร้ันกลับเขาสูภพแลว ยังระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดอยู ดวย          
          จิตอันเล่ือมใสนั้น เราไดเขาถึงช้ันดุสิต ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เรา         
          บูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมทองใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย              
          นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๔๓ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ           
          ราช ๑๖ พระองค ทรงพระนามวาเนมิสมมต มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้                  
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระสุวรรณปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ สุวรรณปุปผิยเถราปทาน.              
                  จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๖ (๑๑๖)            
              วาดวยผลแหงการบูชาควันดนตรีและดอกไม     
    [๑๑๘] ขาพระองค (เปนรุกขเทวดา) พรอมดวยอํามาตยและบริวารอยูท่ีไมเกตุ            
          เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก ปรินิพพาน            
          แลว ขาพระองคมีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดไปสูพระจิตกาธาร ประโคม                 
          ดนตรี ณ ท่ีนั้นโปรยของหอมและดอกไมบูชา ขาพระองคมีจิตเล่ือมใส                
          โสมนัส ทําการบูชาท่ีพระจิตกาธาร ไหวพระจิตกาธารแลวกลับมาสูภพ                 
          ของตน ขาพระองคเขาไปในภพแลว ยังระลึกถึงการบูชาพระจิตกาธาร                  
          ขาแตพระองคผูเปนจอมสัตวเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ดวย              
          กรรมนั้น ขาพระองคไดเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษยแลว ละความ   
          ชนะและความแพแลว บรรลุถึงฐานะอันไมหวัน่ไหว ในกัลปท่ี ๓๑ แต       
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          กัลปนี้ ขาพระองคบูชาพระจิตกาธารดวยดอกไมใด ดวยกรรมนัน้ ขาพระองค         
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระจิตกาธาร ในกัลปท่ี ๒๙ แต            
          กัลปนี้ไดมีพระเจาจักรพรรดิราช ๑๖ พระองค มีพระนามช่ือวาอุคคตะ มีพล         
          มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖   
          ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว               
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ จิตกปูชกเถราปทาน                 
                  พุทธสัญญกเถราปทานท่ี ๗ (๑๑๗)           
                 วาดวยผลแหงการประกาศพุทธาภาพ          
    [๑๑๙] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาวปิสสี ผูเลิศในโลก ทรงปลงพระชนมายุ              
          สังขารนั้น พื้นแผนดนิและน้ําก็หวัน่ไหว ฟาก็คนอง แมภพ ช่ือปปญจกะ            
          อันสวยงามนาปล้ืมใจ สะอาด วิจติร ของเราก็หวัน่ไหว ในขณะพระ   
          พุทธเจาทรงปลงพระชนมายุ เม่ือภพหวั่นไหวแลว ความสะดุงเกดิข้ึนแก             
          เราวา ความหวั่นไหวเกิดข้ึนเพื่ออะไรหนอ แสงสวางอันไพบูลยไดมี               
          แลว ทาวเวสสุวณัมา ณ ท่ีนี้แลว ยังมหาชนใหหายความเศราโศกวา                
          สัตวไมมีภัย ทานท้ังหลายจงมีความต้ังใจเคารพเถิด เราประกาศพระพุทธา          
          นุภาพวา โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ ความถึงพรอมแหงสัตถุ   
          ศาสนหนอ เม่ือพระพทุธเจาอุบัติ แผนดินกห็วั่นไหวดังนีแ้ลว บันเทิง           
          อยูในสวรรคตลอดกัลป ในกัลปท้ังหลายที่เหลือ เราไดทํากุศล ในกัลป               
          ท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไมรูจัก           
          ทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๑๔ แตกัลปนี้              
          เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ผูประเสริฐ มีนามชื่อวาสมิตะ มีพลมาก           
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                 
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระพุทธสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ พุทธสัญญกเถราปทาน.      
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                  มัคคสัญญกเถราปทานท่ี ๘ (๑๑๘)           
               วาดวยผลแหงการบอกทางใหแกพระสาวก       
    [๑๒๐] พระสาวกท้ังหลายของพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตระ เท่ียวไปในปา                 
          เปนผูหลงทางเหมือนคนตาบอดเท่ียวอยูในปาใหญ บุตรของพระมุนีเหลา            
          นั้นระลึกถึงพระสัมพทุธเจา พระนามวาปทุมุตระ ผูเปนนายกของโลก                
          หลงทางอยูในปาใหญ ขาพระองค (เปนเทพบุตร) ลงจากภพมาใน   
          สํานักของภิกษุ บอกทางใหแกพระสาวกเหลานั้น และไดถวายโภชนาหาร                 
          ขาแตพระองคผูจอมสัตว เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ดวย                 
          กรรมนั้น ขาพระองคไดบรรลุอรหัตแตอายุ ๗ ปโดยกําเนิด ในกัลปท่ี               
          ๕๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๒ พระองค มีพระนามช่ือวา               
          สจักขุ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม               
          ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระ                  
          พุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้.      
     ทราบวา ทานพระมัคคสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ มัคคสัญญกเถราปทาน.                
               ปจจปุฏฐานสัญญกเถราปทานท่ี ๙ (๑๑๙)       
                วาดวยผลแหงการทํากรรมท่ีไดโดยยาก       
    [๑๒๑] ในลําดับกาล เม่ือพระสุคตเจาพระนามวาอัตถทัสสีเสด็จนิพพาน ใน   
          กาลนั้น ขาพระองคเขาถึงกําเนิดยักษและบรรลุถึงยศ ขาพระองคคิด               
          วา ความไดดวยยาก แสงสวางดวยยาก การตั้งข้ึนยาก ไดมีแกเรา                 
          แลวหนอ เม่ือโภคสมบัติของเรามีอยู พระสุคตเจาผูมีพระจักษุปรินิพพาน          
          เสียแลว ดังนี้ พระสาวกนามวาสาคระ รูความดําริของขาพระองค    
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          ทานตองการจะถอนขาพระองคข้ึน จึงมาในสํานกัของขาพระองค กลาววา             
          จะโศกเศราทําไมหนอ อยากลัวเลย จงประพฤติธรรมเถิด ทานผูมีเมธาดี               
          พระพุทธเจาทรงสงเสริมวิทยาสมบัติของชนท้ังปวงวา ผูใดพึงบูชาพระ             
          สัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ยังดํารงพระชนมอยูก็ดี พึงบูชาพระธาตุ            
          แมประมาณเทาเมล็ดผักกาดของพระพุทธเจา แมนิพพานแลวกด็ี เม่ือ                
          จิตอันเล่ือมใสของผูนั้นเสมอกัน บุญก็มีผลมากเสมอกัน เพราะฉะน้ัน               
          ทานจงทําสถูปบูชาพระธาตุของพระชินเจาเถิด ขาพระองคไดฟงวาจาของ              
          ทานสาคระแลว ไดทําพุทธสถูป ขาพระองคบํารุงพระสถูปอันอุดมของ                  
          พระมุนอียู ๕ ป ขาแตพระองคผูจอมสัตว เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐ            
          กวานระ ดวยกรรมนัน้ ขาพระองคเสวยสมบัติแลว ไดบรรลุอรหัต   
          ในกัลปท่ี ๗๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค มีพระ               
          นามวาภูริปญญา ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ                  
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทํา                  
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนา ขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี.้                  
     ทราบวา ทานพระปจจุปฏฐานสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.         
                  จบ ปจจุปฏฐานสัญญกเถราปทาน.           
                  ชาติปูชกเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๒๐)           
                   วาดวยผลแหงการบูชาพระชาติ           
    [๑๒๒] เม่ือพระวิปสสีโพธิสัตวประสูติจากพระครรภ แสงสวางไดมีอยางไพบูลย          
          และพ้ืนแผนดิน พรอมท้ังสมุทรสาครและภูเขากห็วั่นไหว อนึ่ง พวก                 
          หมอดูพยากรณวา พระพุทธเจาจกัมีในโลก เปนผูเลิศกวาสรรพสัตว                
          จักร้ือถอนหมูชน (จากสังสารทุกข) เราไดฟงคําของพวกหมอดแูลว                  
          ไดทําการบูชาพระชาติดวยความดําริวา การบูชาพระชาติเชนนี้นัน้ไมมี             
          (อีก) เรารวบรวมกุศลแลว ไดยังจิตของตนใหเล่ือมใส คร้ันเราทําการ   
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          บูชาพระชาติแลวทํากาลกิริยา ณ ท่ีนัน้ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ ความ             
          เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนัน้ๆ เรายอมลวงสรรพสัตว นี้เปนผล              
          แหงการบูชาพระชาติ แมนมท้ังหลายยอมบํารุงเราเปนไปตามอํานาจจิต                 
          ของเรา เขาไมอาจยังเราใหโกรธเคือง นี้เปนผลการบูชาพระชาติ ในกัลป             
          ท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดทําการบูชาใดในกาลนัน้ ดวยการบูชานั้น เรา              
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลการบูชาพระชาติ ในกลัปท่ี ๓ แตกัลปนี้ ไดมี        
          พระเจาจักรพรรดิ ๓๔ พระองค เปนจอมแหงชน มีพระนามวาสุปาริ                  
          จริยะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
          และแมอภิญญา ๑ เราทําใหชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                  
          ดังนี้          
     ทราบวา ทานพระชาติปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ ชาติปูชกเถราปทาน.                
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. มหาปริวารเถราปทาน            ๒. สุมังคลเถราปทาน   
        ๓. สรณคมนิยเถราปทาน             ๔. เอกาสนิยเถราปทาน   
        ๕. สุวรรณปุปผิยเถราปทาน           ๖. จิตกปูชกเถราปทาน   
        ๗. พุทธสัญญกเถราปทาน             ๘. มัคคสัญญกเถราปทาน   
        ๙. ปจจุปฏฐานสัญญกเถราปทาน       ๑๐. ชาติปูชกเถราปทาน   
     บัณฑิตท้ังหลาย กลาวรวมคาถาไว ๙๐ คาถา ฉะนี้แล.     
                    จบ มหาปริวารวรรคท่ี ๑๒               
                         ----------    
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                      เสเรยยกวรรคท่ี ๑๓                  
                  เสเรยยเถราปทานท่ี ๑ (๑๒๑)              
                  วาดวยผลแหงการควันดอกไมซึก          
    [๑๒๓] เราเปนพราหมณผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ยืนอยูท่ีโอกาสแจง          
          ไดเหน็พระผูมีพระภาคผูนําของโลก เสด็จเท่ียวอยูในปาดังราชสีห ไม           
          ทรงสะดุงกลัวดังพระยาเสือโครง ทรงแสวงหาคุณอันใหญหลวง ดังชาง                
          กุญชรมาตังคะซับมัน ๓ คร้ัง เราจึงหยิบเอาดอกไมซึกโยนข้ึนไป (บูชา)             
          ในอากาศ ดวยพุทธานภุาพ ดอกไมซึกท้ังหลายแวดลอมอยูโดยประการ                  
          ท้ังปวง พระสัพพัญูมหาวีรเจาผูนําของโลก ทรงอธิษฐานวา จงเปน                 
          หลังคาดอกไมโดยรอบ ชนท้ังหลายไดบูชาพระนราสภ ในลําดบันั้น   
          แผนดอกไมนั้นมีข้ัวขางใน มีดอกขางนอก เปนเพดานบังรมอยูตลอด               
          ๗ วันแลวหายไปจากที่นั้น เราไดเหน็ความอัศจรรยอันไมเคยมี นาขนพอง           
          สยองเกลานั้นแลว ยังจิตใหเล่ือมใสในพระพุทธสุคตเจา ผูเปน                  
          นายกของโลก ดวยจติอันเล่ือมใสนัน้ เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว ไม               
          ไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลปท่ี ๑๕,๐๐๐ ไดมีพระเจาจักร              
          พรรดิ ๒๕ พระองค ทรงพระนามเหมือนกนัวาวลิามาลา มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และแมอภิญญา ๖ เรา                
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเสเรยยกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                    จบ เสเรยยกเถราปทาน.        
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                  ปุปผถูปยเถราปทานท่ี ๒ (๑๒๒)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยสถูปดอกไม       
    [๑๒๔] มีภูเขาช่ือกุกกุระอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต (เราเปน) พราหมณผูรูจบ      
          มนตอยูในทามกลางภเูขานั้น ศิษย ๕๐๐๐ คน แวดลอมเราอยูทุกเมื่อและ           
          เขาเหลานั้นเปนผูลุกข้ึนกอน (นอนทีหลัง) แกลวกลาในมนตท้ังหลาย            
          พราหมณผูรูจบมนต ไดฟงคําของพวกศิษยวา พระพุทธเจาเสดจ็อุบัติข้ึน         
          แลวในโลก ขอทานจงรูพระพุทธเจานั้นวามีจริงหรือไม พระองคมีพยัญ           
          ชนะ ๘๐ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ พระชินวรมีพระรัศมี   
          แผไปขางละวา ยอมรุงโรจนดังพระอาทิตย ดังนี้ พราหมณออกจาก                 
          อาศรมแลว ถามถึงทิศท่ีพระพุทธเจาประทับอยูวา พระมหาวีรเจาผูนําของ          
          โลกประทับอยู ณ ประเทศใด เราเหน็ประเทศนัน้แลว จักนมัสการพระ                 
          ชินเจา ผูไมมีบุคคลเปรียบ เรามีจิตเบิกบาน มีใจโสมนัส บูชาพระตถาคต           
          นั้น มาเถิดศิษยท้ังหลาย เราจักไปเฝาพระตถาคต จักถวายบังคมพระ                
          ยุคลบาทของพระศาสดาแลว จกัฟงคําส่ังสอนของพระองค เราออกจาก   
          อาศรมไปได วนัหนึ่งกไ็ดปวยไข เปนผูถูกความปวยไขเบียดเบียน               
          จึงไปนอน ณ ท่ีสุดศาลา (ไมรัง) ประชุมศิษยท้ังปวงแลว ไดถามเขา               
          เหลานัน้ถึงพระตถาคตวา พระคุณของโลกนาถผูมีปญญา เคร่ืองตรัสรู              
          อยางยิ่งเปนเชนไร พวกศิษยเหลานั้นอันเราถามแลวพยากรณเหมือน               
          บุคคลผูเห็นแจง แสดงพระพุทธเจาผูประเสริฐนั้นแกเราดจุมีอยูตรงหนา         
          โดยเคารพ เราฟงคําของศิษยเหลานัน้แลว ทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้น ศิษย            
          เหลานัน้เผาสรีระของเราแลว ไดไปในสํานักของพระพุทธเจา ประนมกร                
          อัญชลีถวายบังคมพระศาสดา เราเอาดอกไมทําสถูปแหงพระสุคต ผู   
          แสวงหาคุณอันใหญหลวงแลว ไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกลัป ใน                  
          กัลปท่ี ๔๐,๐๐๐ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดจิอมกษัตริย ๑๖ พระองค         
          มีพระนามช่ือวา อัคคิสมะ มีพลมาก ใน ๒ หม่ืนกลัปนี้ ไดมีพระเจา               
          จักรพรรดิราช ๓๘ พระองค เปนใหญในแผนดนิ พระนามวา ฆฏาสนสมะ    
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          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา   
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปุปผถูปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ ปุปผถูปยเถราปทาน.               
                 ปายาสทายกเถราปทานท่ี ๓ (๑๒๓)            
             วาดวยผลแหงการถวายขาวปายาสใสถาดสําริด    
    [๑๒๕] เราตองการจะบวงสรวงบูชายัญ จึงคดขาวปายาสใสในถาดสําริดดวยมือ                 
          ของตน แลวไปสูปาง้ิว ไดเหน็พระสัมพุทธเจามีพระฉววีรรณดังทองคํา              
          มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ แวดลอมดวยพระภิกษุสงฆ เสด็จ   
          ออกจากปาใหญ สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกวา              
          นระ เสด็จข้ึนเดนิจงกรมในอากาศอันเปนทางลม เราเห็นความอัศจรรย                 
          อันไมเคยเปนขนลุกชูชันนั้นแลว วางถาดสําริดลงถวายบังคมพระผูมี                
          พระภาคพระนามวาวปิสสี ทูลวา ขาแตพระมหามุนี พระองคเปนพระ                
          สัพพัญูพุทธเจาในโลก พรอมท้ังเทวโลกและมนุษยโลก ขอจงทรง   
          อนุเคราะหรับขาวปายาสของขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคสัพพัญูผูนํา           
          ของโลก เปนศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว   
          ทรงรับ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวย                  
          ทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายขาวปายาสในกัลปท่ี           
          ๔๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดจิอมกษัตริย พระนามวาพุทโธ                 
          ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิ                 
          สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                  
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระปายาสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ปายาสทายกเถราปทาน          
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                  คันโธทกิยเถราปทานท่ี ๔ (๑๒๔)           
                  วาดวยผลแหงการประพรมน้ําหอม           
    [๑๒๖] เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ ไดเหน็พระชินเจาพระนามวาวิปสสี              
          งามดังไมรกฟาผูเปนสัพพัญู เปนผูนําอันอุดม พระองคผูนําของโลก             
          เสด็จดําเนินในท่ีไมไกลปราสาท รัศมีของพระองคสวางไสว ในเมื่อ                  
          พระอาทิตยอัสดงคตแลว เราประคองนํ้าหอม ประพรม (บูชา) พระ   
          พุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น เราทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้น        
          ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดปะพรมน้ําหอมใด ดวยกรรมนั้น เรา                  
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี ้ไดมี         
          พระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย พระนามวาสุคนธ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗              
          ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานคันโธทกิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                    จบ คันโธทกิยเถราปทาน.                
                 สัมมุขาถวิกเถราปทานท่ี ๕ (๑๒๕)          
                วาดวยผลแหงการชมเชยพระพุทธเจา         
    [๑๒๗] เม่ือพระวิปสสีโพธิสัตวประสูติ เราไดพยากรณนิมิตวา จักยงัหมูชนให         
          ดับ จักเปนพระพุทธเจาในโลก เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใดประสูติ               
          หม่ืนโลกธาตุยอมหวัน่ไหว บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน                
          ศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใด               
          ประสูติ ไดมีแสงสวางอันไพบูลย บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น              
          เปนศาสดาผูมีพระจกัษุ ทรงแสดงธรรมอยู เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใด           
          ประสูติ แมน้ําท้ังหลายไมไหล บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน    
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          ศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใดประ            
          สูติไฟในอเวจีนรกไมลุกโพลง บัดนี ้พระผูมีพระภาคพระองคนัน้เปนศาสดา          
          ผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใดประสูติ             
          หมูนกไมสัญจรไป บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนศาสดาผูมีพระ          
          จักษ ุทรงแสดงธรรมอยู เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใดประสูติ กองลม               
          ยอมไมพัดฟุงไป บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ เปนศาสดาผูมี              
          พระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใดประสูติ                  
          แกวทุกชนิดสงแสงโชติชวง บัดนี้ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนศาสดา          
          ผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เม่ือพระผูมีพระภาคพระองคใดประสูติ             
          ทรงยางพระบาทกาวไป ๗ กาว บัดนี ้พระผูมีพระภาคพระองคนัน้ เปน              
          ศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู พอพระสัมพุทธเจาประสูติแลว                
          เทานั้น ก็ทรงเหลียวแลดูทิศท้ังปวง ทรงเปลงอาสภิวาจา นี้เปนธรรมดา            
          ของพระพุทธเจาท้ังหลาย เรายังหมูชนใหเกิดสังเวช เชยชมพระผูมีพระ            
          ภาคผูนาํของโลก ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว บายหนากลับไปทางทิศ               
          ปราจีน ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราเชยชมพระพุทธเจาใด ดวยการ                  
          เชยชมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการเชยชม ในกัลปท่ี ๙๐             
          แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิมีนามวาสัมมุขาถวิกะ ทรงสมบูรณ          
          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกลัปท่ี ๙๘ แตกลัปนี้เราไดเปนพระเจา           
          จักรพรรดิ มีนามวาปฐวีทุนทุภิ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก                
          ในกัลปท่ี ๘๘ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ จอมกษตัริยมีนาม           
          วาโอภาส สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปท่ี ๘๗ แต   
          กัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีนามวาสริจเฉทนะ สมบูรณ  
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          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกลัปท่ี ๘๖ แตกลัปนี้ เราไดเปน 
          พระเจาจักรพรรดิมีนามวา อัคคินิพพาปนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี   
          พลมาก ในกัลปท่ี ๘๕ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิมีนามวา              
          วาตสมะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปท่ี ๘๔ แต   
          กัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชมีนามวา คติปจเฉทนะ สมบูรณ             
          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกลัปท่ี ๘๓ แตกลัปนี้ เราไดเปน                  
          พระเจาจักรพรรดิมีนามวา รัตนปชชละ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี               
          พลมาก ในกัลปท่ี ๘๒ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชมีนาม              
          วา ปทวกิกมนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัลปท่ี ๘๑   
          แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิราชมีนามวา วิโลกนะ สมบูรณ              
          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกลัปท่ี ๘๐ แตกลัปนี้ เราไดเปน                  
          พระเจาจักรพรรดิมีนามวา คิริสาระ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพล               
          มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖   
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัมมุขาถวิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ สัมมุขาถวิกเถราปทาน.              
                  กุสุมาสนิยเถราปทานท่ี ๖ (๑๒๖)          
               วาดวยผลแหงการถวายอามิสพระพุทธเจา      
    [๑๒๘] ในกาลนั้น เราเปนพราหมณอยูในนครธัญญวดี รูจบไตรเพท เปนผู                  
          เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ เปนผูฉลาดในตํารา ทํานายลักษณะคัมภีร               
          อิติหาสะ และตําราทํานายนิมิต พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ            
          บอกมนตกะศิษยท้ังหลาย เราวางดอกอุบล ๕ กําไวบนหลัง เราประสงค                 
          จะบวงสรวงบูชายัญในสมาคมบิดามารดา ในกาลนั้น พระผูมีพระภาค   
          พระนามวาวิปสสีผูประเสริฐกวานระ แวดลอมดวยภิกษุสงฆ ทรงยังทิศ             
          ท้ังปวงใหสวางไสวเสด็จมา เราปูลาดอาสนะแลว ลาดดอกอุบลนั้น   
          แลวนิมนตพระมหามุนี นํามาสูเรือนของตน อามิสอันใดท่ีเราตระเตรียม              
          ไว มีอยูในเรือนของตน เราเล่ือมใสไดถวายอามิสนั้น แดพระพุทธเจา             
          ดวยมือท้ังสองของตน เราทราบเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเสวยแลว ไดถวาย              
          ดอกอุบลกําหนึ่ง พระสัพพัญูทรงอนุโมทนาแลว บายพระพักตรกลับ    
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          ไปยังทิศอุดร ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายดอกไมใดในกาลนั้น              
          ดวยการถวายดอกไมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายดอกไม         
          ในกัลปลําดับ ตอแตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิราชพระนามวา วรทัส            
          สนะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ                  
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้           
     ทราบวา ทานพระกุสุมาสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ กุสุมาสนิยเถราปทาน.               
                  ผลทายกเถราปทานท่ี ๗ (๑๒๗)              
                  วาดวยผลแหงการถวายเมล็ดบัว           
    [๑๒๙] เรา (เปนพราหมณ) ผูเลาเรียน ทรงจํามนตรูจบไตรเพทอยูในอาศรมใน              
          ท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต เคร่ืองบูชาไฟเมล็ดบัวขาวของเรามีอยู เราใสไวใน       
          หอแลวหอยไวบนยอดไม พระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจง             
          โลก สมควรรับเคร่ืองบูชา พระองคทรงประสงคจะถอนเราข้ึน จงึเสด็จ                
          มาภิกขาเรา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดถวายเมล็ดบัวแดพระ                 
          พุทธเจา พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีพระฉววีรรณดังทองคํา สมควร   
          รับเคร่ืองบูชา ทรงยังปติใหเกิดแกเรา ทรงนําสุขมาใหในปจจุบัน ประ           
          ทับยืนอยูในอากาศไดตรัสพระคาถานี้วา ดวยการถวายเมล็ดบัวนี้ และ              
          ดวยการตั้งเจตนาไว ผูนี้จะไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ดวยกุศลมูล         
          นั้นนั่นแล เราไดเสวยสมบัติแลว ละความชนะและความแพ บรรลุ   
          ถึงฐานะอันไมหวัน่ไหว ในกัลปท่ี ๗๐๐ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจา              
          จักรพรรดิราชมีนามวาสุมงคล สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําให               
          แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ผลทายกเถราปทาน.        
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                  ญาณสัญญกเถราปทานท่ี ๘ (๑๒๘)            
                    วาดวยผลแหงการไดสัญญา             
    [๑๓๐] เราอยูในระหวางภเูขาใกลภูเขาหมิวันต ไดเหน็กองทรายอันงามแลว ระลึก         
          ถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไมมีอะไรเปรียบไดในพระญาณ สงคราม                
          ไมมีแกพระศาสดา พระศาสดาทรงรูท่ัวถึงธรรมท้ังปวงแลว ทรงนอมไป               
          (หลุดพน) ดวยญาณ ขอนอบนอมแดพระองค บุรุษอาชาไนย ขอนอบ   
          นอมแดพระองค อุดมบุรุษ ไมมีใครเสมอดวยพระญาณของพระองค   
          พระญาณสูงสุดพนจะประมาณ เรายงัจิตใหเล่ือมใสในพระญาณแลวบันเทิง               
          อยูในสวรรคตลอดกัลปในกัลปท้ังหลายท่ีเหลือ เราทํากุศล ในกลัปท่ี                
          ๙๑ แตกลัปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติ          
          เลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระญาณ ในกัลปท่ี ๗๑ แตกัลปนี้ เราได                 
          เปนพระเจาจกัรพรรดอิงคหนึ่งมีนามวาปุฬนิปุปผิยะ สมบูรณดวยแกว ๗           
          ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระญาณสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ ญาณสัญญกเถราปทาน                 
                  คันธปุปผิยเถราปทานท่ี ๙ (๑๒๙)          
                 วาดวยผลแหงการบูชาดอกไมตางๆ         
    [๑๓๑] พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี มีพระฉวีวรรณดังทองคํา ผูควรแกทักษณิา          
          แวดลอมดวยพระสาวกเปนอันมาก เสด็จออกจากพระอาราม เราไดเหน็   
          พระสัพพัญูพุทธเจาผูประเสริฐสุดหาอาสวะมิได มีจิตเล่ือมใส มีใจ              
          โสมนัส ไดบูชาทางท่ีเสด็จดําเนนิ ดวยจติอันเล่ือมใสในพระผูมีพระภาค            
          ผูเปนจอมสัตวผูคงท่ีนั้น เราราเริง มีจิตโสมนัส ถวายบังคมพระตถาคต     
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          อีก ในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวย            
          การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๔๑           
          แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิจอมกษตัริยมีนามวาวรุณ สมบูรณ          
          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระคันธปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ คันธปุปผิยเถราปทาน.               
                  ปทุมปูชกเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๓๐)           
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
    [๑๓๒] ในท่ีไมไกลตอภูเขาหิมวันต มีภเูขาช่ือโคตมะดาดาษดวยตนไมตางชนิด           
          เปนท่ีอยูของหมูมหาภูต (ยักษ) ในทามกลางภูเขานั้นมีอาศรมท่ีเราสรางไว     
          เราแวดลอมดวยพวกศิษยของตน อยูในอาศรม (นัน้) ไดส่ังศิษยท้ังหลาย           
          วา คณะศิษยของเรา (เม่ือมาหาเรา) ขอจงนําเอาดอกบัวมาใหเรา เรา                 
          จักทําพทุธบูชาแดพระผูมีพระภาคผูจอมสัตว ผูคงท่ี ศิษยเหลานัน้รับคํา        
          ท่ีเราส่ังอยางนี้แลว นําเอาดอกบัวมาใหเรา เรากระทําเคร่ืองหมายอยางนัน้       
          บูชาแดพระพุทธเจาในกาลนั้น เราประชุมศิษยท้ังหลายแลว พรํ่าสอน                
          ดวยดีวา ทานท้ังหลายอยาประมาทนะ เพราะวาความไมประมาทนําสุขมา               
          ให คร้ันเราพรํ่าสอนบรรดาศิษยของตน ผูอดทนตอคําสอนอยางนี้แลว                
          ประกอบตนในคุณ คือ ความไมประมาท ไดทํากาละในกาลนัน้ ในกัลป   
          ท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น              
          เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๕๑ แตกัลปนี้            
          เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชมีนามวาชลุตตมะ สมบูรณดวยแกว ๗                
          ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘    
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          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปทุมปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ ปทุมปูชกเถราปทาน.                
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. เสเรยยกเถราปทาน              ๒. ปุปผถูปยเถราปทาน   
        ๓. ปายาสทายกเถราปทาน            ๔. คันโธทกิยเถราปทาน   
        ๕. สัมมุขาถวิกเถราปทาน             ๖. กุสุมาสนิยเถราปทาน   
        ๗. ผลทายกเถราปทาน               ๘. ญาณสัญญกเถราปทาน   
         ๙. คันธปุปผิยเถราปทาน             ๑๐. ปทุมปูชกเถราปทาน   
     บัณฑิตผูเหน็แจงอรรถรวมคาถาไว ๑๐๕ คาถา.           
                     จบ เสเรยยกวรรคท่ี ๑๓                
                         ----------    
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                        โสภิตวรรคท่ี ๑๔                  
                   โสภิตเถราปทานท่ี ๑ (๑๓๑)              
                  วาดวยผลแหงการฟงอาสภิวาจา           
    [๑๓๓] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ทรง                
          แสดงอมตบทแกหมูชนเปนอันมาก เวลานั้นเราไดฟงพระดํารัสอาสภิวาจา               
          ท่ีพระองคเปลงแลว ประนมกรอัญชลี เปนผูมีใจเปนอารมณเดยีว                  
          (กลาววา)      
                        สมุทรเลิศกวาทะเลทั้งหลาย เขา    
                        สุเมรุประเสริฐกวาเขาท้ังหลาย    
                        เปนท่ีส่ังสมหิน ฉันใด ชนเหลาใด   
                        ยอมเปนไปตามอํานาจจิต ชน         
                        เหลานั้นยอมไมเขาถึงเส้ียวแหง   
                        พระพุทธญาณ ฉันนัน้               
          พระพุทธเจาทรงเปนฤาษีประกอบดวยพระกรุณาทรงหยุดการแสดงธรรม   
          ประทับนั่งในทามกลางสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดสรร              
          เสริญณาณใน (ของ) พระพุทธเจาผูนําของโลก ผูนั้นจะตองไมไปสูทุคติ            
          ตลอดแสนกัลป ผูนั้นจักเผากิเลสท้ังหลายไดแลวจกัเปนผูมีอารมณเดยีว          
          มีจิตม่ันคง จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาโสภิตะ เราเผา               
          กิเลสไดแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว วิชชา ๓ เราบรรลุแลว พระพุทธ                
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ในกัลปท่ี ๕๐,๐๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา               
          จักรพรรดิ ๗ พระองค ทรงพระนามวาสมุคคตะ สมบูรณดวยแกว ๗   
          ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระโสภิตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ โสภิตเถราปทาน.    
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                   สุทัสสนเถราปทานท่ี ๒ (๑๓๒)            
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไมเกต        
    [๑๓๔] ไมการเกตกําลังมีดอก มีอยูท่ีฝงแมน้ําอันกวางใหญ ขาพระองคแสวงหา          
          ตนการเกตนั้นอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคผูนําของโลก ในกาลนัน้ ขา              
          พระองคเห็นการเกตมีดอกบาน จึงตัดท่ีข้ัวแลวบูชาแดพระพุทธเจาพระ              
          นามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก ขาแตพระมหามุนีพุทธเจาผูประเสริฐ        
          พระองคทรงบรรลุอมตบทอันไมเคล่ือนดวยพระญาณใด ขาพระองคบูชา                  
          พระญาณนั้น ขาพระองคทําการบูชาพระญาณแลว ไดเห็นดอกการเกต   
          ขาพระองคเปนผูไดสัญญานั้น นี้เปนผลแหงการบูชาพระญาณ ในกัลปท่ี            
          ๓๑ แตกัลปนี้ ขาพระองคบูชาพระพุทธญาณดวยดอกไมใด ดวยการบูชา                
          นั้น ขาพระองคไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลการบูชาพระญาณ ในกลัปท่ี             
          ๓๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๑๒ พระองค ทรงพระนามวา   
          พลุคคตะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้                  
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระสุทัสสนเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                      จบ สุทัสสนเถราปทาน                 
                  จันทนปูชกเถราปทานท่ี ๓ (๑๓๓)           
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยแกนจนัทนหอม     
    [๑๓๕] เวลานั้น เราเปนกนินรอยูท่ีฝงแมน้ําจันทภาคา และเรามีดอกไมเปนภกัษา        
          เปนผูกนิดอกไม ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี เชษฐบุรุษของ              
          โลก ประเสริฐกวานรชนเสด็จเหาะไปบนยอดปา ดังพระยาหงสในอัมพร   
          (เรากลาววา) ขอความนอบนอมจงมี แดพระองคบุรุษอาชาไนย จติของ                 
          พระองคบริสุทธ์ิดี พระองคมีสีพระพักตรผองใส พระผูมีพระภาคผูมีพระ      
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          ปญญาดังแผนดิน มีเมธาดี เสด็จลงจากอากาศทรงปูลาดผาสังฆาฏิแลว                
          ประทับนั่งโดยบัลลังก (ขัดสมาธิ) เราถือเอาแกนจนัทนหอมไปในสํานัก              
          พระชินเจา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดบูชาแดพระพุทธเจาถวาย              
          บังคมพระสัมพุทธเจาเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ยังความ   
          ปราโมทยใหเกิดแลว บายหนากลับไปทางทิศอุดร ในกัลปท่ี ๑,๘๐๐ แต              
          กัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยแกนจันทนใด ดวยการบูชานัน้ เราไม          
          รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ใน ๑,๔๐๐ กัลป แตกัลปนี้ ไดมี           
          พระเจาจักรพรรดิ ๓ พระองค มีพระนามช่ือวาโรหินี มีพลมาก คุณวิเศษ             
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                  
          ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระจันทนปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ จันทนปูชกเถราปทาน.                
                       จบ ภาณวารท่ี ๘.   
                  ปุปผฉทนิยเถราปทานท่ี ๔ (๑๓๔)           
               วาดวยผลแหงการโปรยดอกไมเปนหลังคา      
    [๑๓๖] (เราเปน) พราหมณมีนามช่ือวาสุนันทะ ผูรูจบมนต เปนผูเลาเรียน            
          เปนผูควรขอ ไดบูชายัญช่ือวาชเปยยะ ในกาลนัน้ พระผูมีพระภาคพระ               
          นามวาปทุมุตระผูทรงรูแจงโลก ผูเลิศ เปนพระฤาษีกอปรดวยพระกรุณา            
          ทรงเอ็นดูหมูชน เสดจ็จงกรมอยูในอากาศ พระสัพพัญูสัมพุทธเจาผู               
          เปนนายกของโลก เสด็จจงกรมแลว ทรงแผเมตตาไปในบรรดาสัตวหา   
          ประมาณมิได ไมมีอุปธิ พราหมณผูรูจบมนตเด็ดดอกไมท่ีข้ัวแลว ประชุม        
          ศิษยท้ังหมด ใหศิษยชวยกันโยนดอกไมข้ึนไปในอากาศ ในกาลนั้น                  
          หลังคาดอกไมไดมีตลอดท่ัวพระนครไมหายไป (คงมีอยู) ตลอด ๗ วัน            
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          ดวยพุทธานุภาพ ดวยกุศลมูลนั้น พราหมณผูรูจบมนตไดเสวยสมบัติแลว           
          กําหนดรูอาสวะท้ังปวง ขามโลก ๓ และตัณหาไดแลว ในกัลปท่ี ๑๑๐๐                 
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย ๓๔ พระองค มีพระนาม               
          เหมือนกันวาอัมพรังสะ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔               
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปุปผฉทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ปุปผฉทนิยเถราปทาน.                
                  รโหสัญญิกเถราปทานท่ี ๕ (๑๓๕)           
                วาดวยผลแหงการสัญญาในการเล่ือมใส       
    [๑๓๗] ภูเขาช่ือวสภะ มีอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันตท่ีเชิงเขาวสภะนัน้ มีอาศรม        
          ท่ีเราสรางไวในกาลนัน้ เราเปนพราหมณบอกมนตกะศิษยประมาณ ๓๐๐๐               
          เราส่ังสอนศิษยเหลานัน้แลวเขาอยู (ในท่ีสงัด) ณ ท่ีสมควรขางหนึ่ง          
          พราหมณผูรูจบมนต นั่งอยู ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่งแลว แสวงหาเพศ            
          พระพุทธเจายังจิตใหเล่ือมใสในพระญาณ คร้ันเรายังจิตใหเล่ือมใสในพระ           
          ญาณแลว นั่งคูบัลลังกอยูบนเคร่ืองลาดหญา กระทําการกิริยา ณ ท่ีนั้น          
          ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยสัญญาน้ัน เรา              
          ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระญาณ ในกัลปท่ี ๒๗ แตกัลป             
          นี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิราชทรงพระนามวาสิรีธร ทรงสมบูรณดวยแกว             
          ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระรโหสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ รโหสัญญิกเถราปทาน.          
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                 จัมปกปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ (๑๓๖)          
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกจําปา         
    [๑๓๘] เราไดเห็นพระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู ผูโชติชวงดังดอกกรรณิการ            
          ประทับนั่งอยูท่ีระหวางภูเขา ทรงยังทิศท้ังปวงใหสวางดังดาวประกายพฤกษ       
          มีมาณพ ๓ คนเปนผูศึกษาดใีนศิลปของตน หาบส่ิงของเต็มหาบไปต้ังขาง              
          หลังเรา เราผูมีตบะใสดอกจําปา ๗ ดอกไวในหอ ถือดอกจําปาเหลานั้น               
          บูชา ในพระญาณของพระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู ในกัลปท่ี ๓๑   
          แตกัลปนี้ เราบูชาพระพุทธญาณดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไม               
          รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระญาณ ในกัลปท่ี ๒๙ แตกัลปนี้             
          ไดมีพระเจาจกัรพรรดมีิพระนามวาวหิตาภา ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประ             
          การ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และ   
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ จัมปกปุปผิยเถราปทาน.              
                 อัตถสันทัสสกเถราปทานท่ี ๗ (๑๓๗)         
             วาดวยผลแหงการชมเชยพระพุทธเจา ๓ คาถา     
    [๑๓๙] เรานั่งอยูในโรงอันกวางใหญ ไดเห็นพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ           
          ผูเปนนายกของโลก ผูมีอาสวะส้ินแลว ผูบรรลุพลธรรมแวดลอมดวย                
          ภิกษุสงฆ ภิกษุสงฆประมาณ ๑ แสน ผูบรรลุวิชชา ๓ ไดอภิญญา ๖   
          มีฤทธ์ิมาก แวดลอมพระสัมพุทธเจา ใครเห็นแลวจะไมเล่ือมใส ใน                  
          มนุษยโลกพรอมท้ังเทวโลกไมมีอะไรเปรียบ ในพระญาณของพระสัมพุทธ                 
          เจาองคใด ใครไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีพระญาณไมส้ินสุด          
          แลว จะไมเล่ือมใสเลา ชนท้ังหลายแสดงธรรมกาย และไมอาจทํา   
          รัตนากรท้ังส้ินใหกําเริบได ใครไดเห็นแลวจะไมเล่ือมใสเลา พราหมณ      
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          นารทะนั้นชมเชยพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระผูไมแพดวย ๓ คาถา             
          นี้แลวเดนิไปขางหนา ดวยจิตอันเล่ือมใสและดอยการชมเชยพระพุทธเจา            
          นั้น เราไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกลัปท่ี ๓๐๐๐ แตกัลปนี้            
          ไดมีพระเจาจกัรพรรดจิอมกษัตริยพระนามวาสุมิตตะ ทรงสมบูรณดวยแกว           
          ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอัตถสันทัสสกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ อัตถสันทัสสกเถราปทาน.              
                 เอกรังสนิยเถราปทานท่ี ๘ (๑๓๘)           
               วาดวยผลแหงการเลื่อมใสในการฟงธรรม      
    [๑๔๐] ชนท้ังหลายรูจักเราวา เกสวะ โดยนามชื่อวานารทะ เราแสวงหากุศล                 
          และอกศุลอยู ไดไปสูสํานักพระพุทธเจา พระมหามุนีพระนามวาอัตถทัสสี            
          ทรงมีจิตเมตตา ประกอบดวยพระกรุณา พระองคผูมีจักษุ เมื่อทรงปลอบ               
          สัตวท้ังหลายใหเบาใจ ทรงแสดงธรรมอยู เรายังจติของตนใหเล่ือมใส               
          ประนมกรอัญชลีบนเศียรเกลา ถวายบังคมพระศาสดาแลว บายหนากลับ                  
          ไปทางทิศประจิม ในกัลปท่ี ๑๗๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิราช             
          เปนใหญในแผนดนิ พระนามวา อมิตตตปนะ มีพลมาก คุณวเิศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                  
          ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกรังสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ เอกรังสนิยเถราปทาน            
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                 สาลาทารกเถราปทานท่ี ๙ (๑๓๙)             
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกรัง            
    [๑๔๑] เวลานั้น เราเปนราชสีหพระยาเนือ้มีสกุล เราแสวงหาหวง (บอ) น้ํา               
          บนเขา ไดเหน็พระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก จึงดําริวา พระมหา               
          วีรเจาพระองคนี้ ยอมยังมหาชนใหดับได ถาเชนนั้น เราพึงเขาไปเฝา          
          พระองคผูประเสริฐกวาเทวดา ผูองอาจกวานระเถิด เราจึงหกักิ่งรังแลว          
          แลวนําเอาดอกมาพรอมดวยกระออมน้ํา (ใสกระออมน้ํามา) เขาไปเฝา                  
          พระสัมพุทธเจาแลว ไดถวายดอกรังอันงาม ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้                
          เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย           
          นี้เปนผลแหงการถวายดอกไม และในกัลปท่ี ๙ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา             
          จักรพรรดิ ๓ พระองค ทรงพระนามวาวิโรจนะ มีพลมาก คุณวเิศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                  
          ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสาลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                    จบ สาลทายกเถราปทาน.                  
                  ผลทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๔๐)             
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมะหาด            
    [๑๔๒] ในกาลนั้น เราเปนพรานเท่ียวฆาสัตวอ่ืนเปนอยางมาก สําเร็จการนอนอยู          
          ท่ีเง้ือมเขา ไมไกลพระศาสดาพระนามวาสิขี เราไดเห็นพระพุทธเจา                
          อัครนายกของโลก ท้ังเวลาเยน็ เวลาเชา ก็เราไมมีไทยธรรมสําหรับ                  
          ถวายแดพระศาสดาผูจอมสัตว ผูคงท่ี เราไดถือเอาผลมะหาดไปสูสํานัก             
          พระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษของโลกผูประเสริฐกวานระทรงรับ             
          ตอแตนัน้ เราไดถือผลมะหาดไปปวารณา พระองคผูนําวิเศษ ดวยจิต                 
          อันเล่ือมใสนั้น เราไดทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้นเอง ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้      
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          เราไดถวายผลมะหาดใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล               
          แหงการถวายผลไม ในกัลปท่ี ๑๕ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ                
          ๓ พระองค ทรงพระนามวามาลภิ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี   
          พลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ผลทายกเถราปทาน.                  
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. โสภิตเถราปทาน                 ๒. สุทัสสนเถราปทาน   
        ๓. จันทนปูชกเถราปทาน              ๔. ปุปผฉทนิยเถราปทาน   
        ๕. รโหสันทัสสกเถราปทาน            ๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน   
        ๗. อัตถสันทัสสกเถราปทาน            ๘. เอกรังสนิยเถราปทาน   
        ๙. สาลทายกเถราปทาน             ๑๐. ผลทายกเถราปทาน   
     บัณฑิตท้ังหลายรวมคาถาได ๗๒ คาถา ฉะนี้แล.           
                      จบ โสภิตวรรคท่ี ๑๔.                
                         ----------    
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                        ฉัตตวรรคท่ี ๑๕   
                  อธิฉัตติยเถราปทานท่ี ๑ (๑๔๑)           
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยฉัตร          
    [๑๔๓] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี ผูสูงสุดกวานระ ปรินิพพานแลว          
          เราใหชางทําฉัตรเปนช้ันๆ บูชาไวท่ีพระสถูป ไดมานมัสการพระพุทธเจา           
          ผูเปนนายกของโลก ตามกาลอันสมควร (และ) ไดทําหลังคาดอกไมบูชา                  
          (ยกข้ึน) ไวท่ีฉัตร ใน ๑๗๐๐ กัลป เราไดเสวยเทวรัชสมบัติ ไมไปสู              
          ความเปนมนุษยเลย นีเ้ปนผลแหงการบูชาพระสถูป คุณวิเศษเหลานี้                
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานอธิฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ อธิฉัตติยเถราปทาน.               
                 ถัมภาโรปกเถราปทานท่ี ๒ (๑๔๒)            
                    วาดวยผลแหงการยกเสาธง              
    [๑๔๔] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาธรรมทัสสี ผูประเสริฐกวานระ นิพพานแลว                
          เราไดยกเสาธงข้ึนไวท่ีเจดีย แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ใหนายชาง        
          สรางบันไดสําหรับประชาชน จะไดข้ึนสูสถูปอันประเสริฐ แลวถือเอา                
          ดอกมะลิไปโปรยบูชาท่ีพระสถูป โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ   
          ความถึงพรอมแหงพระศาสดาหนอ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง                
          การบูชาพระสถูป ในกลัปท่ี ๙๔ แตกลัปนี้ได มีพระเจาจักรพรรดิราช ๑๖            
          พระองค ทรงพระนามวา ถูปสิขะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ    
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          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานพระถัมภาโรปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ถัมภาโรปกเถราปทาน                 
                  เวทิการกเถราปทานท่ี ๓ (๑๔๓)            
                   วาดวยผลแหงการกระทําท่ีบูชา          
    [๑๔๕] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาปยทัสสี ผูสูงสุดกวานระนิพพานแลว เรามี              
          จิตเล่ือมใสมีใจโสมนสั ไดกระทําท่ีบูชาพระพุทธเจาแวดลอมดวยแกวมณี            
          แลว ไดกระทําการฉลองอยางมโหฬาร คร้ันทําการฉลองท่ีบูชาแลว เรา                 
          ไดทํากาลกิริยา ณ ท่ีนัน้ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ ความเปนเทวดาหรือ            
          มนุษย ในกําเนดินั้นๆ เทวดาท้ังหลาย ยอมทรงแกวมณีไวในอากาศ   
          นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัลปท่ี ๑๖๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ          
          ราช ๓๒ พระองค ทรงพระนามวามณิปภา มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้   
          คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
          พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระเวทิการกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ เวทิการกเถราปทาน.                 
                  สปริวาริยเถราปทานท่ี ๔ (๑๔๔)           
                วาดวยผลแหงการถวายไพรทีไมจันทน       
    [๑๔๖] พระชินสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระเชษฐบุรุษของโลก ผูประเสริฐกวา             
          นระ รุงเรืองดังกองอัคคี ปรินิพพานแลว เม่ือพระมหาวีรเจานิพพานแลว           
          ไดมีสถูปอันกวางใหญ ชนท้ังหลาย เอาส่ิงของอันจะพึงถวายเขาไปต้ังไว          
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          ท่ีสถูป ในหองพระธาตุอันประเสริฐสุด ในกาลนัน้ เรามีจิตเล่ือมใส                
          มีใจโสมนัสไดทําไพรที่ไมจันทนอันหนึ่ง อันสมบูรณแกสถูปและถวายธูป            
          และของหอม ในภพท่ีเราเกิด คือ ในความเปนเทวดาหรือมนุษย เราไม                 
          เห็นความท่ีเราเปนผูต่ําทรามเลย นี้เปนผลแหงบุญกรรมในกัลปท่ี ๑๕๐๐            
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค ทรงพระนามวา สมัตตะ                
          ทุกพระองค มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระสปริวาริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ สปริวาริยเถราปทาน.                
                 อุมมาปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ (๑๔๕)          
                  วาดวยผลแหงการบูชาดอกผักตบ           
    [๑๔๗] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ผูทรงเกื้อกูลแกโลก สมควรรับ            
          เคร่ืองรับบูชา นิพพานแลว ไดมีการฉลองพระสถูปอยางมโหฬาร เม่ือ                
          การฉลองพระสถูปแหงพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ผูแสวงหา   
          คุณอันยิง่ใหญเปนไปอยู เราเอาดอกผักตบไปบูชาท่ีพระสถูป ในกัลปท่ี ๙๔          
          แตกัลปนี้ เราบูชาพระสถูปดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจัก            
          ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระสถูปดวยดอกไม ในกัลปท่ี ๙ แต                
          กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๘๕ พระองค ทรงพระนามเหมือนกันวา                
          โสมเทวะ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอุปมาปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน.          
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                 อนุโลมทายกเถราปทานท่ี ๖ (๑๔๖)           
               วาดวยผลแหงการกระทําไพรทีโพธิพฤกษ       
    [๑๔๘] เราไดทําไพรทีท่ีโพธิพฤกษแหงพระมุนีพระนามวาอโนมทัสสี เราใสกอน             
          ปูนขาวแลว ไดทํากรรมดวยมือตนเอง พระศาสดาพระนามวาอโนมทัสสี   
          ผูอุดมกวานระ ทอดพระเนตรเหน็กศุลกรรมท่ีเราทําแลวนั้น ประทับอยู              
          ในทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถานี้วา ดวยกรรม คือ การใสปูน               
          ขาวน้ี และดวยการตั้งเจตนาไว ผูนี้จะไดเสวยสมบัติแลว จกัทําท่ีสุด           
          ทุกขได เราเปนผูมีสีหนาผองใส มีอารมณเดยีว มีจติม่ันคง ทรงกาย            
          ท่ีสุดไวในพระศาสนาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัลปท่ี ๑๐๐ แตกัลป              
          นี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชพระนามวาสัมปสสนะ บริบูรณ ไม              
          บกพรอง มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอนุโลมทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ อนุโลมทายกเถราปทาน.                
                 มรรคทายกเถราปทานท่ี ๗ (๑๔๗)             
                  วาดวยผลแหงการกระทําหนทาง             
    [๑๔๙] พระสัมพุทธเจาผูมีพระจักษุเสด็จข้ึนสูทาน้ําแลว เสด็จดําเนินไปสูปา เรา     
          ไดเหน็พระสัมพุทธเจาพระนามวา สิทธัตถะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ                
          พระองคนั้น จึงไดถือเอาจอบและปุงกี๋มาปราบหนทางใหราบเรียบ เราได            
          บังคมพระศาสดาแลว ยังจิตใหเล่ือมใส ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เรา               
          ไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย ในกลัปท่ี ๕๗           
          แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิจอมประชาชนพระองคหนึง่ มี     
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          พระนามวาสุปปพุทธะ เปนผูนํา เปนใหญกวานระ คุณวิเศษเหลานี้ คือ             
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
          พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.             
     ทราบวา ทานมรรคทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                    จบ มรรคทายกเถราปทาน.                 
                  ผลกทายกเถราปทานท่ี ๘ (๑๔๘)             
                 วาดวยผลแหงการถวายแผนกระดาน          
    [๑๕๐] เราเปนนายชางทํายานอยูในเมือง เปนผูศึกษาดีในกรรมของชางไม เราได          
          ทําแผนกระดานดวยไมจันทน ถวายแดพระสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุของ           
          โลก วิมานอันบุญกรรมนิรมิตดีแลวดวยทองคํานี้ ยอมสวางไสว ยาน                  
          ชาง ยานมา อันเปนยานทิพย ปรากฏแกเรา ปราสาทและวอ และ   
          แกวอันประมาณมิได ยอมบังเกิดแกเราตามปรารถนา นี้เปนผลแหงการ               
          ถวายแผนกระดาน ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายแผนกระดานใด                 
          ดวยการถวายแผนกระดานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย           
          แผนกระดานในกัลปที่ ๕๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค             
          ทรงพระนามวาภวนิมมิตะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราได                
          ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                    จบ ผลกทายกเถราปทาน.                  
                  วฏังสกิยเถราปทานท่ี ๙ (๑๔๙)            
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงมาลัย        
    [๑๕๑] พระสยัมภูผูไมพายแพ มีพระนามช่ือวาสุเมธ เม่ือทรงพอกพูนวิเวก จึง           
          เสด็จเขาปาใหญ เราเห็นดอกไมชางนาวกําลังบาน จึงเอามารอยเปนพวง       
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          มาลัย บูชาแดพระพุทธเจา ผูเปนนายกของโลกเฉพาะพระพักตร ใน   
          กัลปท่ี ๓ หม่ืน แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวย             
          การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๑๙๐๐         
          แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค ทรงพระนามวานมิมิตะ               
          ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิ                 
          สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                  
          ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระวฏังสกิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ วฏังสกิยเถราปทาน.                
                ปลลังกทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๕๐)          
                   วาดวยผลแหงการถวายบัลลังก          
    [๑๕๒] ก็เราไดถวายบัลลังกพรอมท้ังผาสําหรับปดเบ้ืองบน (เพดาน) แดพระผูมี         
          พระภาคพระนามวาสุเมธ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี ในกาลนัน้ บัลลังก              
          นั้น ไดเปนบัลลังกประกอบดวยแกว ๗ ประการ รูความดําริของเรา                 
          ยอมเกิดข้ึนแกเราทุกเม่ือ ใน ๓ หม่ืนกัลปแตกัลปนี้ เราไดถวายบัลลังก        
          ใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลการถวาย                
          บัลลังก ในกัลปท่ี ๒ หม่ืน แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๓ พระองค         
          ทรงพระนามวาสุวรรณภา ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                 
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปลลังกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ ปลลังกทายกเถราปทาน.               
                         ----------    
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. อธิฉัตติยเถราปทาน            ๒. ถัมภาโรปกเถราปทาน   
        ๓. เวทิการกเถราปทาน           ๔. สปริวาริยเถราปทาน   
        ๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน          ๖. อนุโลมทายกเถราปทาน   
        ๗. มรรคทายกเถราปทาน          ๘. ผลกทายกเถราปทาน   
        ๙. วฏังสกิยเถราปทาน           ๑๐. ปลลังกทายกเถราปทาน   
     บัณฑิตประกาศคาถา ๕๖ คาถา.   
                      จบ ฉัตตวรรคท่ี ๑๕.                 
                         ----------    
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                       พันธุชีวกวรรคท่ี ๑๖               
                  พันธุชีวกเถราปทานท่ี ๑ (๑๕๑)           
             วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงมาลัยดอกชะบา     
    [๑๕๓] เราไดเหน็พระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี ผูปราศจากมลทินบริสุทธ์ิผองใส          
          ไมขุนมัวดังพระจันทร มีความเพลิดเพลินและภพส้ินแลว ทรงขามตัณหา             
          ในโลกแลว ผูยังหมูชนใหดับ ทรงขามเองแลวยังหมูชนใหขาม เปนมุนี          
          เพงฌานอยูในปา มีจติเปนอารมณเดียวต้ังม่ันดวยดี เรารอยดอกชะบา            
          หลายดอกไวในเสนดายแลว บูชาพระพุทธเจาพระนามวา สิขีผูเปนเผา             
          พันธุของโลก ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมในกาลนั้น ดวยกรรม           
          นั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกลัปท่ี ๗ แตกัลปนี้ เรา     
          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ พระนามวาสมันตจักษุ เปนจอมมนษุย มีบริวาร            
          มาก มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และ   
          อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระพันธุชีวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ พันธุชีวกเถราปทาน.               
                  ตัมพปุปผิยเถราปทานท่ี ๒ (๑๕๒)          
               วาดวยผลแหงการทําความสะอาดตนโพธ์ิ       
    [๑๕๔] เราเปนผูประกอบในการทํากรรมของบุคคลอ่ืน ไดทําความผิดเพียบพรอม                
          ดวยภยัและเวร จึงวิ่งหนีไปตามชายปา ไดเห็นตนไมมีดอกเปนกลุมกอน           
          บานสะพร่ัง จึงถือเอาดอกมันแดงไปเกล่ียลงท่ีโพธิฤกษ ไดกวาดไมแค               
          ฝอย อันเปนไมโพธ์ิอันอุดมนั้นแลว เขาไปนั่งคูบัลลังก (ขัดสมาธิ) ท่ี       
          โคนโพธ์ิ ชนท้ังหลายแสวงหาทางไปอยู ไดมาสูท่ีใกลเรา และเราเห็นชน     



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 198 
          เหลานัน้ ณ ท่ีนัน้แลว คํานึงถึงโพธิพฤกษอันอุดมและเรามีใจผองใส              
          ไหวโพธิพฤกษแลว ตกลงในเหวท่ีนากลัวอันลึกหลายช่ัวลําตาล ในกัลป               
          ท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาโพธิพฤกษดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น             
          เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการบูชาโพธิพฤกษ และในกัลปท่ี ๓ แต         
          กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิราช ทรงพระนามวาสัมมสิตะ ทรงสมบูรณ              
          ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระตัมพปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ตัมพปุปผิยเถราปทาน.               
                 วีถิสัมมัชชกเถราปทานท่ี ๓ (๑๕๓)         
                  วาดวยผลแหงการกวาดถนนยกธง            
    [๑๕๕] เราไดเหน็พระสัมพุทธเจาผูนําของโลก เปนจอมสัตวประเสริฐกวานระ มี            
          พระรัศมีเปลงปล่ังดังพระอาทิตยอุทัยเหลืองอรามเหมือนพระจันทร เสด็จ          
          ดําเนินไปเหมือนพระจันทรในวันเพญ็ ภิกษุสงฆ ๖๘๐๐๐ ลวนเปนพระ                  
          ขีณาสพแวดลอม เราจงึกวาดถนนน้ัน ในเม่ือพระผูมีพระภาคผูนําของโลก              
          เสด็จไป ไดยกธงข้ึนท่ีถนนนั้น ดวยจิตอันเล่ือมใส ในกัลปท่ี ๙๑ แต             
          กัลปนี้ เราไดยกธงใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ       
          ถวายธงในกัลปท่ี ๔ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระราชามีพลมาก สมบูรณ                 
          ดวยอาการท้ังปวง ปรากฏชื่อวาสุธชะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔          
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
    ทราบวา ทานพระวีถิสัมมัชชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ วีถิสัมมัชชกเถราปทาน.       
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                 กักการุปูชกเถราปทานท่ี ๔ (๑๕๔)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกฟกทิพย      
    [๑๕๖] เราเปนเทพบุตร ไดบูชาพระผูมีพระภาคผูเปนนายกพระนามวาสิขี ไดถือ           
          เอาดอกฟกทิพยไปบูชาแดพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราได             
          บูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้          
          เปนผลแหงพุทธบูชา และในกัลปท่ี ๙ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิราช         
          มีพระนามวาสัตตุตตมะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
          คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                 
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกักการุปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ ฉะนี้แล.             
                    จบ กักการุปูชกเถราปทาน.              
               มันทารวปุปผปูชกเถราปทานท่ี ๕ (๑๕๕)        
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมนทาวัน       
    [๑๕๗] เราเปนเทพบุตร ไดบูชาพระผูมีพระภาคผูเปนนายกพระนามวาสิขี ไดบูชา          
          แดพระพุทธเจาดวยดอกมนทารพ พวงมาลัยทิพยเปนหลังคาบังรมในพระ                
          ตถาคตตลอด ๗ วัน ชนท้ังปวงมาประชุมกันมนสัการพระตถาคต ใน   
          กัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ               
          บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๑๐ แต          
          กัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชมีนามวาชุตนิธระ สมบูรณดวยแกว         
          ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระมันทารวปุปผปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.          
                  จบ มันทารวปุปผปูชกเถราปทาน.           
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                 กทัมพปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ (๑๕๖)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกระทุม       
    [๑๕๘] มีภูเขาช่ือกุกกุฏะอยูในท่ีไมไกลแตภูเขาหิมวนัต พระปจเจกพุทธเจา ๗         
          องคอยูใกลเชิงภูเขานัน้ เราเห็นตนกระทุมมีดอกบาน ดังพระจันทรข้ึนไป        
          บนทองฟา จงึประคองดวยมือท้ังสอง บูชาพระปจเจกพุทธเจาท้ัง ๗ องค            
          ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวยดอกไมใด               
          ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระปจเจก            
          พุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๗ พระองค              
          ทรงพระนามวาปุปผะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ   
          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.     
    ทราบวา ทานพระกทัมพปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ กทัมพปุปผิยเถราปทาน.              
                   ติณสูลกเถราปทานท่ี ๗ (๑๕๗)            
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิซอน         
    [๑๕๙] มีภูเขาช่ือภูตคณะอยูในท่ีไมไกลแตภูเขาหิมวนัต พระชินปจเจกพุทธเจา         
          องคหนึง่ สละโลกแลวมาอยู ณ ภเูขานั้น เราถือเอาดอกมะลิซอนไปบูชา             
          แดพระพุทธเจา เราไมตกลงในจตุราบายตลอด ๙ หม่ืนกัลป (แสนกัลป                  
          หยอนหนึ่ง) ในกัลปท่ี ๑๑ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ                
          พระองคหนึ่ง มีพระนามวาธรณีรุหะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพล                
          มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา             
          ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระติณสูลกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ ติณสูลกเถราปทาน.    
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                  นาคปุปผิยเถราปทานท่ี ๘ (๑๕๘)           
              วาดวยผลแหงการโปรยดอกสารภท่ีีทางเสด็จ    
     [๑๖๐] (เราเปน) พราหมณมีนามช่ือวาสุวัจฉะ เปนผูรูจบมนตแวดลอมดวยพวก          
           ศิษยของตน อยู ณ ระหวางภูเขา พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ผู               
           สมควรรับเคร่ืองบูชาพระองคทรงประสงคจะร้ือถอน (ชวยเหลือ) เรา                
           จึงเสดจ็มายังสํานักเรา เสด็จจงกรมอยูบนเวหาส เหมือนประทีปอันโพลง              
           ฉะนั้น ทรงทราบวาเรายินดแีลว บายพระพกัตรกลับไปทางทิศประจิม                
           ก็เราไดเห็นความอัศจรรยอันไมเคยมี ขนพองสยองเกลานั้นแลว ไดเก็บ           
           เอาดอกสารภีไปโปรยลงท่ีทางเสด็จไป ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี ้เราโปรย              
           ดอกไมใดดวยจิตอันเล่ือมใสน้ัน เราไมเขาถึงทุคติเลย ในกัลปท่ี ๓๑            
           แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิราช มีพระนามวามหารถะ สมบูรณ           
           ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                  
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ฉะนีแ้ล.   
     ทราบวา ทานพระนาคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                     จบ นาคปุปผิยเถราปทาน.               
                 ปุนนาคปุปผิยเถราปทานท่ี ๙ (๑๕๙)         
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบุนนาค        
     [๑๖๑] เราเปนนายพรานเขาไปสูปาใหญ ไดเห็นดอกบุนนาคกําลังบาน จึงระลึก             
           ถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไดเกบ็เอาดอกบุนนาคนั้นอันมีกล่ินหอม            
           ตระหลบอบอวลแลว ไดกอสถูปท่ีกองทรายบูชาแดพระพุทธเจา ในกัลป                
           ท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น          
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เรา       
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          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง มีนามวาตโมนุทะ สมบูรณดวย               
          แกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘             
          และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                 
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปุนนาคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน.              
                 กุมุททายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๖๐)           
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกบัวโกมุท         
     [๑๖๒] ณ ท่ีใกลภูเขาหิมวันต มีสระใหญสระหนึ่ง (สระธรรมชาติ) ดาดาษดวย             
           ดอกปทุม (บัวหลวง) และดอกอุบล (บัวเขียว) สะพร่ังดวยดอกปุณ   
           ฑริก (บัวขาว) ในกาลนั้น เราเปนนกมีนามช่ือวากกุกุฏะ อาศัยอยู               
           ใกลสระน้ัน เปนผูมีศีลสมบูรณดวยวัตร ฉลาดในบุญและมิใชบุญ พระ             
           มหามนุีพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา เสด็จ             
           สัญจรไปในท่ีไมไกลสระนั้น เราหกัดอกบวัโกมุทนอมถวายแดพระองค                
           พระองคทรงทราบความดําริของเราแลวทรงรับไว คร้ันเราถวายทานแลว                
           และอันกุศลมูลตักเตือน เราไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลป             
           ท่ี ๑๖๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค พระเจาจักรพรรดิ         
           เหลานีมี้พระนามวาวรุณ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกุมุททายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ กุมุททายกเถราปทาน.                
                      ---------------    
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. พันธุชีวกเถราปทาน             ๒. ตัมพปุปผิยเถราปทาน   
        ๓. วีถิสัมมัชชกเถราปทาน           ๔. กกัการุปูชกเถราปทาน   
        ๕. มันทาวรปุปผปูชกเถราปทาน       ๖. กทัมพปุปผิยเถราปทาน   
        ๗. ติณสูลกเถราปทาน              ๘. นาคปุปผิยเถราปทาน   
        ๙. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน         ๑๐. กุมุททายกเถราปทาน   
        บัณฑิตกลาวคาถาไว ๕๖ คาถา.   
                     จบ พันธุชีวกวรรคท่ี ๑๖.             
                       --------------    
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                       สุปาริจริยวรรคท่ี ๑๗              
                  สุปาริจริยเถราปทานท่ี ๑ (๑๖๑)          
                 วาดวยผลแหงการบํารุงพระศาสดา           
     [๑๖๓] พระผูมีพระภาคผูเปนจอมสัตว ประเสริฐกวานระ มีพระนามวาปทุม ผู            
           มีพระจกัษุ เสด็จออกจากปาใหญแลว ทรงแสดงธรรมอยู ในขณะน้ัน                  
           ไดมีการประชุมแหงเทวดาท้ังหลาย ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค เทวดา              
           ท้ังหลายมาประชุมกนัดวยกจิบางอยาง ไดเห็นอยางแจงชัด เราไดทราบ            
           (ไดยนิ) พระสุรเสียงท่ีทรงแสดงอมฤตธรรมของพระพุทธเจา มีจิต   
           เล่ือมใสมีใจโสมนัส ปรบมือแลวเขาไปบํารุง เราเห็นผลแหงการบํารุง               
           พระศาสดาท่ีประพฤติดวยดี ใน ๓๐,๐๐๐ กัลป เราไมเขาถึงทุคติเลย ใน             
           กัลปท่ี ๒,๙๐๐ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ มีนามวาสมลังกตะ ทรงสมบูรณ              
           ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณสมบัติเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                 
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสุปาริจริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.               
                    จบ สุปาริจริยเถราปทาน.               
                 กณเวรปุปผิยเถราปทานท่ี ๒ (๑๖๒)          
                วาดวยผลแหงการโปรยดอกชบาถวาย           
     [๑๖๔] พระผูมีพระภาค พระนามวา สิทธัตถะเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวา                
           นระ แวดลอมดวยพระสาวกท้ังหลาย เสด็จดําเนนิไปสูพระนคร เรา   
           เปนผูไดรับแตงต้ังใหเปนผูคุมครองในภายในพระราชวัง เราเขาไปใน          
           ปราสาท ไดเหน็พระผูมีพระภาคผูนําของโลก จึงถือ (เก็บ) เอาดอกชบา       
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        ไปโปรยลงในภิกษุสงฆ แยกพระพทุธเจาไวแผนกหนึ่ง โปรยดอกชบาลง   
        บูชายิ่งกวานั้น ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก           
        ไมใด ดวยการบูชานั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลป          
        ท่ี ๘๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค ทรงพระนามวามหิทธิกะ          
        สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔              
        วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา                  
        เสร็จแลว ดังนี้.   
        ทราบวา ทานพระกณเวรปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                    จบ กณเวรปุปผิยเถราปทาน               
                  ขัชชทายกเถราปทานท่ี ๓ (๑๖๓)            
                  วาดวยผลแหงการถวายมะพราว            
     [๑๖๕] ในปางกอน เราไดถวายผลไมแดพระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ และ                 
           ไดถวายผลมะพราวท่ีสมตติกันวาควรเค้ียว คร้ันถวายผลมะพราวนั้นแดพระ         
           พุทธเจา พระนามวาติสสะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวงแลว ยอมบันเทิง              
           มีความประสงคส่ิงท่ีตองการก็เขาถึง (ได) ตามปรารถนา ในกัลปท่ี ๙๒           
           แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนัน้เราไมรูจักทุคติเลย          
           นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักร          
           พรรดิราช มีพระนามวาอินทสมะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี   
           พลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้   
     ทราบวา ทานพระขัชชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ขัชชทายกเถราปทาน.      
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                  เทสปูชกเถราปทานท่ี ๔ (๑๖๔)             
                   วาดวยผลแหงการบูชาสถานท่ี           
     [๑๖๖] ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ผูประเสริฐกวา           
        นระ เสดจ็ข้ึนสูเวหาส เสด็จไปในอากาศ พระศาสดามหามุนี เหาะข้ึน   
        ไปประทับอยู ณ ประเทศใด เรามีจิตเล่ือมใสไดบูชาประเทศนั้น ดวยมือ               
        ท้ังสองของตน ในกัลปท่ี ๑๘๐๐ แตกลัปนี้ เราไดเหน็พระมหามนุใีด   
        ดวยการเห็นนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาประเทศ ใน              
        กัลปท่ี ๑๑๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระนามวา โคสุชาต                  
        ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิ   
        สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
        ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
        ทราบวา ทานพระเทสปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                     จบ เทสปูชกเถราปทาน                  
                  กณิการฉทนยิเถราปทานท่ี ๕ (๑๖๕)          
              วาดวยผลแหงการบูชาดวยรมดอกกรรณิการ    
     [๑๖๗] พระสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู เชษฐบุรุษของโลก ผูประเสริฐกวา                
           นระ เปนมุนี เสด็จเขาปาใหญเพื่อทรงพักกลางวนั เวลานั้น เราเกบ็             
           เอาดอกกรรณิการมาทําเปนรม ไดทําหลังคา (เพดาน) ดอกไมบูชาแด                 
           พระพุทธเจาในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด         
           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกลัปท่ี         
           ๒๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดจิอมกษัตริย ๘ พระองค ทรงพระนาม           
           วาโสณณาภา ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษ   
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกณิการฉทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ กณิการฉทนิยเถราปทาน.       
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                  สัปปทายกเถราปทานท่ี ๖ (๑๖๖)           
                   วาดวยผลแหงการถวายเนยใส             
     [๑๖๘] พระผูมีพระภาคพระนามวาผุสสะ ผูสมควรรับเคร่ืองบูชาผูประเสริฐ ทรง           
           ยังมหาชนใหดับ เสดจ็ดําเนนิไปตามถนน พระผูมีพระภาคเสดจ็มาถึง                  
           สํานักของเราโดยลําดบั ลําดับนั้น เรารับบาตรแลว ไดถวายเนยใส   
           และน้ํามัน ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดถวายเนยใสใดในกาลน้ัน                 
           ดวยการถวายเนยใสน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเนย            
           ใส ในกัลปท่ี ๕๖ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง            
           พระนามวาสโมทกะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณ   
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทํา   
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัปปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ สัปปทายกเถราปทาน.                
                  ยุธิกปุปผิยเถราปทานท่ี ๗ (๑๖๗)         
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกเข็ม         
     [๑๖๙] เราเท่ียวไปตามกระแสน้ํา ใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา ณ ท่ีนั้น เราไดเหน็           
           พระสยมัภูผูดังพระยาไมรังกําลังมีดอกบาน เราจึงถือเอาดอกเข็มเขาไปเฝา        
           พระมหามุนี เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดบูชาแดพระพุทธเจา                  
           ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๖๗ แต         
           กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิพระองคหนึ่งทรงพระนามวา สามุทธระ               
           ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิ                
           สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                  
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระยุธิกพปุผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                     จบ ยุธิกปุปผิยเถราปทาน.     
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                  ทุสสทายกเถราปทานท่ี ๘ (๑๖๘)            
                    วาดวยผลแหงการถวายผา              
     [๑๗๐]  ในกาลนั้น เราเปนพระราชโอรสอยูในพระนครอันร่ืนรมย ช่ือติวรา                
           เราไดผาอันเปนเคร่ืองบรรณาการแลว ไดถวายแดพระผูมีพระภาคผูสงบ           
           ระงับ พระผูมีพระภาคพระนามวา สิทธัตถะทรงรับแลว ทรงลูบคลําผา                
           ดวยพระหัตถ คร้ันทรงรับแลว เสด็จเหาะข้ึนสูนภากาศ เม่ือพระผูมี            
           พระภาคเสด็จไป ผาตามไปเบ้ืองหลังพระปฤษฎางค เรายังจิตใหเล่ือมใส             
           ในพระองควา พระพุทธเจาเปนอัครบุคคลหนอ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้             
           เราไดถวายผาใดในกาลนั้น ดวยการถวายผานั้น เราไมรูจักทุคติเลย             
           นี้เปนผลแหงการถวายผา ในกัลปท่ี ๖๗ แตกัลปนี้ ในกาลนัน้   
           ไดมีพระเจาจกัรพรรดผูิเปนจอมมนษุย มีพระนามวาบริสุทธ์ิ มีพลมาก           
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระทุสสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ทุสสทายกเถราปทาน.                 
                  สมาทปกเถราปทานท่ี ๙ (๑๖๙)              
                  วาดวยผลแหงการถวายเรือนยอด           
     [๑๗๑] ไดมีการประชุมอุบาสกเปนอันมากในพระนครพันธุมดี เราเปนหวัหนา                
           ของอุบาสกเหลานั้น อุบาสกเหลานัน้ประพฤติตามปรารถนาของเรา เรา                
           ประชุมอุบาสกท้ังหมดนั้น แลวชักชวนในการทําบุญวา เราท้ังหลายจัก               
           ทําเรือนยอดเดียว (ศาลา) ถวายแกสงฆผูเปนบุญเขตอันสูงสุด เขา                 
           เหลานัน้รับคําแลว ไดกระทําไปตามอํานาจความพอใจของเรา เราท้ังหลาย              
           ชวยกันสรางเรือนยอดเดียวนัน้สําเร็จแลว ไดถวายแดพระผูมีพระภาค             
           พระนามวาวิปสสี ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายเรือนยอดเดียวใด   
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           ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย             
           เรือนยอดเดียว ในกัลปท่ี ๕๙ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ผูเปน          
           จอมชนพระองคหน่ึง มีพระนามช่ือวาอเวละ มีพลมาก คุณวิเศษ   
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสมาทปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.   
                     จบ สมาทปกเถราปทาน.                  
                 ปญจังคุลิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๗๐)         
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยของหอม          
     [๑๗๒] เราไดเหน็พระผูมีพระภาคมหามุนี พระนามวาติสสะ ผูเปนนาถะของ                
           โลก ประเสริฐกวานระกําลังเสด็จเขาพระคันธกฎีุ อันเปนพระวิหารสวย              
           งาม จึงถือเอาของหอมและพวงดอกไมไปสูสํานกัพระชินเจา และเราเปน               
           ผูมีศรัทธานอยในสัมพุทธเจา ไดถวายบังคม ในกลัปท่ี ๙๒ แตกลัปนี้            
           เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยของหอมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติ          
           เลย นี้เปนผลแหงการถวายบังคม ในกัลปท่ี ๗๒ แตกัลปนี้ เราไดเปน             
           พระเจาจักรพรรดิราชมีนามวาสยัมปกะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี               
           พลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปญจังคุลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ปญจังคุลิยเถราปทาน.              
                     -----------------    
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. สุปาริจริยเถราปทาน        ๒. กณเวรปุปผิยเถราปทาน   
           ๓. ขัชชทายกเถราปทาน        ๔. เทสปูชกเถราปทาน   
           ๕. กณกิารฉทนิยเถราปทาน      ๖. สัปปทายกเถราปทาน   
           ๗. ยุธิกปุปผิยเถราปทาน        ๘. ทุสสทายกเถราปทาน   
           ๙. สมาทปกเถราปทาน        ๑๐. ปญจังคุลิยเถราปทาน   
     มีคาถา ๕๔ คาถา ฉะนี้แล.   
                     จบ สุปาริจริยวรรคท่ี ๑๗             
                     -----------------    
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                        กุมุทวรรคท่ี ๑๘                  
                  กุมุทมาลิยเถราปทานท่ี ๑ (๑๗๑)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัวโกมุท      
     [๑๗๓] ณ ท่ีใกลภูเขาหิมวันต มีสระใหญอยูแหงหนึ่ง (ตามธรรมชาติ) เราเปน          
           ผีเส้ือน้ําท่ีดุราย มีกําลังมาก อยูในสระใหญนัน้ ดอกโกมุทอันบานโต            
           ประมาณเทาจกัร เกิดอยูในสระใหญนั้น และในกาลนั้น เราเกบ็ดอก                 
           โกมุท (ท่ีมีเมล็ดไว) อันเปนท่ีประชุมแหงเมล็ดไว ก็พระผูมีพระภาค          
           พระนามวาอัตถทัสสี ผูจอมสัตว ประเสริฐกวานระ ทรงเห็นดอกโกมุท               
           อันหดหู (งอ) จึงเสดจ็มาในสํานกัของเรา เราไดเห็นพระสัมพทุธเจา               
           ผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยเสด็จเขามา จึงหยิบดอกโกมุทท้ังหมดบูชา          
           (ถวาย) แดพระพุทธเจา ในกาลนัน้ ดอกไมท่ีภูเขาหมิวันตมีอยูเทาใด           
           พระตถาคตประกอบดวยดอกไมเทานั้นเปนหลังคาบังรมเสด็จไป ในกัลปท่ี            
           ๑๘๐๐ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น            
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๑๕ แตกัลปนี้           
           ไดมีพระเจาจกัรพรรดผูิเปนจอมชน ทรงพระนามวา สหัสสรถะ มีพล                 
           มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                  
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกุมุทมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.               
                    จบ กุมุทมาลิยเถราปทาน.               
                 นิสเสณีทายกเถราปทานท่ี ๒ (๑๗๒)          
                   วาดวยผลแหงการสรางบันได            
     [๑๗๔] เราไดสรางบันไดสําหรับเสด็จข้ึนปราสาทถวาย แดพระผูมีพระภาคพระ              
           นามวาโกณฑัญญะ ผูเปนนาถะของโลก ผูคงท่ี ดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น        
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           เราไดเสวยสมบัติแลว ทรงกายอันเปนท่ีสุดไวในพระพุทธศาสนา ของ                
           สัมมาสัมพุทธเจา ในกัลปท่ี ๓๑,๐๐๐ ไดมีพระเจาจักรพรรดิราช ๓ พระองค         
           ทรงพระนามวาสัมพหุละ มีพลมาก  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔              
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระนิสเสณีทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ นิสเสณีทายกเถราปทาน.               
                 รัตติยปุปผิยเถราปทานท่ี ๓ (๑๓๗)         
                   วาดวยผลการถวายดอกอัญชัญ             
     [๑๗๕] ในกาลกอน เราเปนนายพรานเนื้ออยูในปาใหญ ไดเห็นพระพุทธเจา                
           พระนามวาวิปสสี ผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย เราเห็นตนอัญชัญ              
           เขียวท่ีข้ึนอยูบนแผนดิน มีดอกบานอยูกลางคืน จึงถอนข้ึนพรอมท้ังราก         
           นอมเขาไปถวายแดพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญ ในกัลปท่ี ๙๑ แต                
           กัลปนี้ เราไดถวายดอกไมใด ดวยการถวายดอกไมนั้น เราไมรูจกัทุคติ           
           เลย นี้เปนผลแหงการถวายดอกไม และในกัลปท่ี ๘ แตกัลปนี้ ไดมี               
           พระเจาจักรพรรดิทรงพระนามวาสุปปสันนะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗   
           ประการ มีพลมาก  คุณสมบัติเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                 
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระรัตติยปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ รัตติยปุปผิยเถราปทาน.       
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                 อุทปานทายกเถราปทานท่ี ๔ (๑๔๗)           
                   วาดวยผลแหงการถวายบอน้ํา            
     [๑๗๖] เราไดทํา (ขุด) บอน้ําถวายแดพระผูมีพระภาคพระนามวา วปิสสี และ              
           ในกาลนั้น เราไดถือเอาบิณฑบาตไปมอบถวาย ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้               
           เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผล           
           แหงการถวายบอนํ้า คุณวิเศษเหลานี้ คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
           ทราบวา ทานพระอุทปานทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.         
                   จบ อุทปานทายกเถราปทาน.                
                 สีหาสนทายกเถราปทานท่ี ๕ (๑๗๕)           
                   วาดวยผลแหงการบูชาของหอม            
     [๑๗๗] เม่ือพระโลกนาถผูเปนนายกพระนามวาปทุมุตระ เสด็จนพิพานแลว เรา               
           มีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดถวายอาสนะทอง และไดบูชาดวยของหอม                 
           และดอกไมเปนอันมาก ดวยคิดวา พระผูมีพระภาคทรงนําสุขในปรโลก                 
           มาให ชนเปนอันมากทําการบูชาในพระองคแลว ยอมดับ (เยน็ใจ)   
           เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไหวโพธิพฤกษอันอุดมแลว ไมไดเขาถึง            
           ทุคติเลย ตลอดแสนกัลป ในกัลปท่ี ๑๕๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา                  
           จักรพรรดิ ๘ พระองค พระเจาจกัรพรรดิราชเหลานั้น ทรงพระนาม   
           เหมือนกันวา สิลุจจยะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘           
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
      ทราบวา ทานพระสีหาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล               
                   จบ สีหาสนทายกเถราปทาน.       
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                  มัคคทัตติกเถราปทานท่ี ๖ (๑๗๖)          
                   วาดวยผลแหงการโปรยดอกไม            
     [๑๗๘] พระผูมีพระภาคพระนามวา อโนมทัสสี ผูจอมสัตวประเสริฐกวานระ                 
           เสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง เพื่อประโยชนสุขในปจจบัุน เม่ือพระผูมีพระภาค       
           ยกพระบาทข้ึน ดอกไมตั้งอยูบนพระเศียรแหงพระพุทธเจาผูงาม เรามีจิต          
           เล่ือมใส มีใจโสมนัส ถวายบังคมแลวโปรยดอกไมในกัลปท่ี ๒ หม่ืน                 
           แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๕ พระองคทรงพระนามวา ปุปผฉทนิยะ            
           มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖             
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระมัคคทัตติกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ มัคคคทัตติกเถราปทาน               
                  เอกทีปยเถราปทานท่ี ๗ (๑๗๗)            
                   วาดวยผลแหงการถวายประทีป            
     [๑๗๙] เรามีจิตเล่ือมใสมีใจโสมนัส ไดถวายประทีปดวงหนึ่งไวท่ีไมสนอันเปน           
           โพธิพฤกษอันอุดม ของพระมุนีพระนามวาปทุมุตระ ในภพท่ีเกิด เม่ือ               
           การส่ังสมบุญเกิดแลว เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายประทีป         
           ในกัลปท่ี ๑๖๐๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิ๔ พระองค ทรง               
           พระนามวาจันทาภา  มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ  ปฏิสัมภิทา ๔                 
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกทีปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ เอกทีปยเถราปทาน.        
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                   มณิปูชกเถราปทานท่ี ๘ (๑๗๘)            
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
     [๑๘๐] แมน้ําสายหน่ึงไหลผานไปภายในภูเขาหิมวันต ในกาลนัน้ พระสยัมภพูุทธ           
           เจาประทับอยูในเขตใกลแมน้ํานัน้ เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดเอา         
           บัลลังกแกวอันวจิติรดวยดี เปนท่ีร่ืนรมยใจ ไปบูชาแดพระพุทธเจา ใน        
           กัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาบัลลังกแกวใด ดวยการบูชานั้น เราไม        
           รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา และในกัลปท่ี ๑๒ แตกัลปนี้ ไดมี        
           พระเจาจักรพรรดิราช ๘ พระองค ทรงพระนามเหมือนกันวาสตรังสี มีพล              
           มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                  
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา พระมณิปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.   
                      จบมณิปูชกเถราปทาน.                 
                   ติกิจฉกเถราปทานท่ี ๙ (๑๗๙)            
                    วาดวยผลแหงการถวายยา               
     [๑๘๑] เราเปนหมอผูศึกษาดี อยูในนครพันธุมดี เปนผูนําสุขมาใหแกมหาชน             
           ผูไดรับความทุกขเดือดรอน (กระสับกระสาย) ในกาลนั้น เราเหน็พระ             
           สมณะผูมีศีล ผูรุงเรืองใหญ ปวยไข มีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดถวาย       
           ยาบําบัดไข พระสมณะผูสํารวมอินทรียอุปฏฐากของพระวิปสสีสัมมาสัม             
           พุทธเจา มีนามช่ือวาพระอโสก หายจากโรคดวยยานั้นแล ในกลัปท่ี ๙๑              
           แตกัลปนี้ เราไดถวายยาใด ดวยการถวายยานั้น เราไมรูจักทุคติเลย             
           นี้เปนผลแหงการถวายยา และในกัลปท่ี ๘ แตภัทรกัลปนี้ เราไดเปน              
           พระเจาจักรพรรดิสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก พระนามวา   
           สัพโพสถ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖              
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
      ทราบวา ทานพระติกจิฉกเถระไดกลาวคาถานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.   
                     จบ ติกิจฉกเถราปทาน.      
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                 สังฆุปฏฐากเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๘๐)         
                     วาดวยผลแหงการอุปฏฐาก            
     [๑๘๒] เราเปนคนรักษาอาราม ในพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสี เรามีจิต               
        เล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดอุปฏฐากพระสงฆผูอุดม ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้           
        เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล             
        แหงอุปฏฐาก ในกัลปท่ี ๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๗ พระองค             
        ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก พระนามวาสโมตถกะ คุณวิเศษ   
        เหลานี้ คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด                
        แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.       
        ทราบวา ทานพระสังฆุปฏฐากเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                    จบสังฆุปฏฐากเถราปทาน.               
                     ------------------                  
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. กุมุทมาลิยเถราปทาน           ๒. นสิเสณีทายกเถราปทาน   
         ๓. รัตติยปุปผิยเถราปทาน          ๔. อุทปานทายกเถราปทาน   
        ๕. สีหาสนทายกเถราปทาน         ๖. มัคคทัตติกเถราปทาน   
        ๗. เอกทีปยเถราปทาน            ๘. มณปูิชกเถราปทาน   
        ๙. ติกิจฉกเถราปทาน            ๑๐. สังฆุปฏฐากเถราปทาน   
           มีคาถา ๔๙ คาถา ฉะนี้แล   
                       จบกุมุทวรรคที่ ๑๘.                
                        ------------   
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                       กุฏปุปผิยวรรคที่ ๑๙               
                  กุฏชปุปผิยเถราปทานท่ี ๑ (๑๘๑)          
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
     [๑๘๓] เราเห็นพระผุสสสัมพุทธเจาผูมีรัศมีเปลงปล่ังดังทองคํา สวางไสวไปท่ัวทิศ      
           ดังพระอาทิตยผูอุดม เสด็จไปในอากาศ จึงเลือกเกบ็ดอกโมกหลวงท่ีบาน             
           ท้ังดอกใหญและเล็ก เอามาจากตน มาบูชาแดพระองค เพราะเราเอาดอกไม            
           บูชาในกัลปท่ี ๙๒ แตภัทรกัลปนี้ เราจึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง        
           พุทธบูชา ในกัลปท่ี ๑๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๓ พระองค             
           พระนามวาปุปผิตะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก  คุณวิเศษ               
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระกุฏชปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                     จบกุฏชปุปผิยเถราปทาน.               
                  พันธุชีวกเถราปทานท่ี ๒ (๑๘๒)           
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกชะบา            
     [๑๘๔] พระสยัมภูสัมพุทธเจาพระนามวาโสภิตะ ผูอันสัตบุรุษ สรรเสริญ พระองค          
           ประทับนั่งเขาสมาธิอยู ณ ระหวางภูเขา เราแสวงหาดอกบัวอยางดีอยูในสระ       
           ไดเหน็ดอกชะบาอยูในท่ีใกล เรามีจติเล่ือมใส มีใจโสมนัส เอามือท้ังสอง        
           ประคองเขาไปเฝาพระโสภิตมหามุนี แลวบูชาแดพระองค เพราะเราไดเอา            
           ดอกไมบูชา ในกัลปที ่๙๔ แตกัลปนี ้เราจึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง     
           พุทธบูชา ในกัลปท่ี ๑๔ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดอิงคหนึ่ง     
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           ผูเปนจอมคน มีพลมาก พระนามวาสมุทรกัปปะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ                
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ              
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระพันธุชีวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ พันธุชีวกเถราปทาน.               
                  โกตุมพริยเถราปทานท่ี ๓ (๑๘๓)           
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
     [๑๘๕] เรามีจิตราเริงยินด ีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูอุดมกวานรชน ซ่ึงประทับนั่ง   
           อยู ณ ระหวางภูเขา โชติชวงดังดอกกรรณิการ มีพระคุณประมาณมิได              
           เหมือนทะเล เฟองฟูดจุแผนดนิ อันหมูเทวดาหอมลอม ประหนึ่งจะเขา            
           ไปขอแบงส่ิงของ เราถือดอกไม ๗ ดอกและผาขนสัตวอยางดี เขาไปบูชา            
           แดพระพุทธเจาพระนามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุแหงโลก เพราะเราไดเอา          
           ดอกไมบูชาในกัลปที่ ๓๑ แตกัลปนี้ เราจึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง      
           พุทธบูชา ในกัลปท่ี ๒๑ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดอิงคหนึ่ง         
           มีนามวามหาเนละ มีเดชมาก มีกําลังมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม             
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา                
           เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระโกตุมพริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                     จบ โกตุมพริยเถราปทาน.               
                  ปญจหัตถิยเถราปทานท่ี ๔ (๑๘๔)          
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
     [๑๘๖] พระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษของโลก ผูประเสริฐกวานรชน พระนามวาติสสะ             
           แวดลอมดวยพระสาวก เสด็จดําเนินอยูในถนน เราเปนบุตรเพ่ือความ                 
           สําเร็จประโยชน ถือดอกอุบล ๕ ดอกยืนอยูท่ีทางสี่แยก ประสงคจะให           
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           เคร่ืองบูชาอันพระพทุธรัศมีถูกตองแลว ไดบูชาพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวา       
           สัตว มีพระรัศมีดังทองคํา กําลังเสด็จดําเนินอยูระหวางตลาด เพราะเรา            
           เอาดอกไมบูชาในกลัปท่ี ๙๒ แตกลัปนี้ เราจึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล       
           แหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๑๓ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๕ พระองค         
           พระนามวาสุลภสมมต ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีกําลังมาก คุณ                 
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                
           แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระปญจหตัถิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปญจหัตถิยเถราปทาน.               
                 อิสิมุคคทายกเถราปทานท่ี ๕ (๑๘๕)         
                   วาดวยผลแหงการถวายน้ําผ้ึง           
     [๑๘๗] เราแมจะอยูในปราสาท ก็นิมนตพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูมีพระ           
           รัศมีเปลงปล่ังดังพระอาทิตยอุทัย มีพระรัศมีเหลืองอรามเหมือนพระจันทร       
           สุกสะกาวราวกับดอกกุม ใหเสวยถ่ัวฤาษี แลวไดถวายน้ําผ้ึงอันไมมีตัว          
           แดพระองคผูเปนเผาพันธุของโลก เอาน้ําผ้ึงใสบาตรของพระสาวก แหง           
           พระพุทธเจาซ่ึงมีประมาณแสนแปดหม่ืน จนเต็มทุกๆ รูป ไดถวายแด                 
           พระพุทธเจามากกวานั้น เราอันความเล่ือมใสแหงจิตนั้นซ่ึงเปนกุศลมูล          
           ตักเตือนแลว ไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัลป ในกัลปท่ี ๘๓๘๐๐ ไดมี             
           พระเจาจักรพรรดิผูมีพลมาก พระนามวามหิสมันตะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ           
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระ                
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระอิสิมุคคทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ อิสิมุคคทายกเถราปทาน.       
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                โพธิอุปฏฐายกเถราปทานท่ี ๖ (๑๘๖)         
                   วาดวยผลแหงการบํารุงไมโพธ์ิ         
     [๑๘๘] เราเปนคนตีตะโพนอยูในนครรัมมวดี เปนผูประกอบการบํารุงไมโพธ์ิอัน            
           อุดมเปนนิตย เราบํารุง ท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา อันกุศลมูลตักเตือนแลว      
           ไมเขาถึงทุคติเลยตลอด ๑๘๐๐ กัลป ในกัลปท่ี ๑๕๐๐ เราไดเปนพระเจา            
           จักรพรรดิผูเปนอธิบดีแหงชน มีพลมาก มีนามวาทมถะ คุณวเิศษเหลานี้           
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระโพธิอุปฏฐายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ โพธิอุปฏฐายกเถราปทาน.             
                  เอกจินติกเถราปทานท่ี ๗ (๑๘๗)           
                  วาดวยผลแหงการท่ีกุศลตักเตือน        
     [๑๘๙] ในกาลใด เทวดาจะจุตจิากหมูเทพเพราะส้ินอายุ ในกาลนั้น เทวดาผู                
           พลอยยนิดียอมเปลงเสียงออก ๓ ประการวา ดูกรทานผูเจริญ ทานจากนี่           
           จงไปสูสุคติ จงไดความเปนมนุษย เปนมนุษยแลว จงไดศรัทธาช้ันเยีย่ม        
           ในสัทธรรม ศรัทธาของทานผูตั้งม่ันแลวนัน้จงมัน่คงเปนมูลไว อยาคลอน        
           แคลนในสัทธรรมท่ีพระอริยเจาประกาศดีแลว ตลอดชีวิต ทานจงกระทํา                
           กุศลอันไมมีความเบียดเบียน ไมมีอุปธิดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ใหมาก          
           แตนั้นทานกอสรางบุญ ทําบุญนั้นดวยทานใหมาก จงแนะนําแมสัตวอ่ืนๆ           
           ใหตั้งอยูในพรหมจรรยในสัทธรรม สัตวอ่ืนๆ ผูรูตามความเปนจริง พลอย        
           ยินดีตามทาน ผูเปนเทวดาลวงเทวดา เพราะความอนุเคราะหนี ้ขอทาน             
           จงกลับมาบอยๆ นะในกาลนั้น เราเปนผูสลดใจอยูในหมูเทวดาที่มาประชุม          
           กัน ดวยคิดวา เราเปนอะไรเลา จุติจากน่ีแลวจึงจกัไปยังกําเนิดมนุษยได      
          ในกาลนั้น พระสมณะสาวกของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูอบรม     



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 221 
          อินทรียแลว มีนามช่ือวาสุมนะ รูความสลดใจของเรา ปรารถนาจะชวย               
          เหลือเรา ทานจึงมาในสํานักของเรา พรํ่าสอนอรรถธรรมแลว ยังเราให                 
          สลดใจ เราไดฟงคําของทานแลว ทําใหจิตเล่ือมใสในพระพุทธเจา เราเพียง           
          แตไดถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว ทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้น เรานัน้อัน            
          กุศลมูลตักเตือนแลว ไดอุปบัติในเทวโลกน้ันเอง ไมเขาถึงทุคติเลยตลอด          
          แสนกัลป คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖               
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกจินติกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ เอกจินติกเถราปทาน.                
                 ติกรรณิปุปผิยเถราปทานท่ี ๘ (๑๘๘)        
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกเจต          
     [๑๙๐] เราเปนเทวดาแวดลอมดวยหมูนางอัปสร ระลึกถึงบุรพกรรมได จึงระลึกถึง          
           พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เรายังจติของตนใหเล่ือมใส ถือดอกเจตภังคี           
           ๓ ดอก ไปบูชาพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูประเสริฐกวานรชนเพราะ             
           เราไดเอาดอกไมบูชาในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราจงึไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล   
           แหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๗๓ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค         
           เปนผูอุดม ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้             
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระติกรรณิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ ติกรรณิปุปผิยเถราปทาน.      
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                     เอกจาริยเถราปทานท่ี ๙               
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกมนทารพ           
     [๑๙๑] ในการนั้น ไดมีเสียงประกาศกกึกองในหมูเทพเทวดาช้ันดาวดงึสวาพระ            
           พุทธเจาจะเสด็จนิพพานในโลก และพวกเรากย็ังมีราคะในเทวดาผูเกิดความ            
           สังเวช เพรียบพรอมดวยลูกศร คือความโศกเหลานั้น เราเปนผูมีใจแข็ง           
           ดวยกําลังของตน ไดไปในสํานักพระพุทธเจา เราถือดอกมนทารพท่ีนิรมิต              
           รวบรวมไวไปบูชาแดพระพุทธเจา ในเวลาใกลจะปรินิพพาน ในกาลนั้น                
           เทวดาและนางอัปสรท้ังปวงอนุโมทนาเรา เราไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสน              
           กัลป ในหกหม่ืนกัลป แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ องค มีพล             
           มาก พระนามวามหามัลลชน คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกจาริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ เอกจาริยเถราปทาน.                 
                 ติวณัฏิปุปผิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๙๐)       
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกไมตางๆ         
     [๑๙๒] เราทุกคนนั้นประชุมกัน เขาไปเพงโทษพระเถระช่ืออภิภู ความเรารอน             
           ไดเกดิแกพวกเราผูเขาไปเพงโทษ ในกาลนั้น พระเถระมีนามช่ือวาสุนันทะ        
           เปนสาวกของพระพทุธเจา พระนามวาธรรมทัสสีผูเปนมุนีมาในสํานักของ             
           เรา ในกาลนั้น ชนท้ังหลายที่อยูในสํานักของเรา ไดเอาดอกไมมาใหเรา            
           เราไดเอาดอกไมนัน้บูชาพระสาวกทั้งหลาย เราทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้น แลว         
           ก็เกิดข้ึนอีก เราไมไดไปสูวินิบาตเลยตลอด ๑๘๐๐ กัลป ในกัลปท่ี ๑๓๐๐          
           แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค พระนามวาธูมเกตุ ทรง        
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           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา             
           ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา                  
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระติวัณฏิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                    จบ ติวัณฏิปุปผิยเถราปทาน.            
                    --------------------                 
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. กุฏชปุปผิยเถราปทาน           ๒. พนัธุชีวกเถราปทาน   
        ๓. โกตุมพริยเถราปทาน           ๔. ปญจหัตถิยเถราปทาน   
        ๕. อิสิมุคคทายกเถราปทาน         ๖. โพธิอุปฏฐากเถราปทาน   
        ๗. เอกจนิติกเถราปทาน           ๘. ตกิรรณิปุปผิยเถราปทาน   
        ๙. เอกจาริยเถราปทาน          ๑๐. ติวณัฏิปุปผิยเถราปทาน   
        ทานประกาศคาถาไว ๖๐ คาถา   
                     จบ กุฏชปุปผิยวรรคท่ี ๙.             
                   ---------------------   
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                      ตมาลปุปผิยวรรคท่ี ๒๐               
                 ตมาลปุปผิยเถราปทานท่ี ๑ (๑๙๑)           
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคูณ         
     [๑๙๓] วิมานของเราท่ีบุญกรรมนิรมิตให  เปรียบดวยไมเทาของเทวดา มีเสาทอง           
           ๘๔๐๐๐ เสา เรามีจิตผองใส ถือเอาดอกคูณไปบูชาแดพระพุทธเจาพระ                 
           นามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุของโลกในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรม       
           ใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา          
           ในกัลปท่ี ๒๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง ทรงพระนาม          
           วาจันทติตตะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้               
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ               
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระตมาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ตมาลปุปผิยเถราปทาน.               
                ติณสันถารทายกเถราปทานท่ี ๒ (๑๙๒)         
                    วาดวยผลแหงการทําหลังคา             
     [๑๙๔] ในกาลเม่ือเราบวชเปนฤาษีอยูในปา ไดเกี่ยวหญาถวายแดพระศาสดา หญา          
           ท้ังหมดนั้นเวียนไปทางเบ้ืองขวาแลวตกลงท่ีแผนดิน เราถือเอาหญานั้นมา         
           ลาดลงท่ีแผนดินดอนๆ และนําเอาใบตาล ๓ ใบมาทําเปนหลังคา ถวายแด                 
           พระศาสดาพระนามวาสิทธัตถะเทวดาและมนษุย ณ ท่ีนั้นทรง (บูชา) พระ              
           ศาสดาตลอด ๗ วัน ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายหญาใดในกาลนั้น            
           ดวยการถวายหญานัน้เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายหญา ใน          
           กัลปท่ี ๖๕ แตกัลปนีไ้ดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๔ พระองค ทรงพระนามวา            
           มหัทธนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ      
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           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระติณสันถารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                  จบ ติณสันถารทายกเถราปทาน.              
                  ขัณฑผุลลิยเถราปทานท่ี ๓ (๑๙๓)          
               วาดวยผลแหงการทําท่ีขรุขระใหเรียบ       
     [๑๙๕] พระสถูปของพระผูมีพระภาคพระนามวาผุสสะ มีอยูท่ีปามหาวัน ในกาล              
           นั้น ตนไมงอกข้ึน ณ ท่ีนั้น ฝูงชางพากันมาหกักิน เราไดทําท่ีขรุขระให       
           ราบเรียบ แลวไดใสกอนปูนขาว เรายินดดีวยคุณของพระผูมีพระภาคพระ            
           องคนั้น ผูเปนท่ีเคารพของโลก ๓ ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดทํา            
           กรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ          
           ใสกอนปูนขาว ในกัลปท่ี ๗๗ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระ          
           องค ทรงพระนามวาชิตเสนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระขัณฑผุลลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                     จบ ขัณฑผุลลิยเถราปทาน               
                  อโสกปูชกเถราปทานท่ี ๔ (๑๙๔)            
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกอโศก         
     [๑๙๖] ในกาลนั้น มีพระราชอุทยานอยูในพระนครติปุระ อันนาร่ืนรมย เราเปนคน          
           รักษาพระราชอุทยานอยูในนครนั้น เปนคนรับใชของพระราชา พระสยัมภู     
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           มีพระนามช่ือวาปทุม  เปนงอยเปล้ีย (สปฺปโต) พระฉายาไมละพระองค           
           ผูเปนมุนี ซ่ึงประทับนั่งบนดอกบัวขาว เราเหน็อโศก มีดอกบานเปนกลุมๆ         
           (พวงชอ) นาดูนกั จึง (หัก) บูชาแดพระพุทธเจาพระนามวาปทุม ผูอุดม          
           ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๗๐ แต         
           กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๑๖ พระองค ทรงพระนามวาอรณัญชหะ                
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔           
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอโสกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ อโสกปูชกเถราปทาน.                 
                  อังโกลกเถราปทานท่ี ๕ (๑๙๕)             
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกปรู         
     [๑๙๗] เราเห็นตนปรู มีดอกบานสะพร่ัง ดอกสวยงามเปนพวงๆ จึงไดเก็บดอกไม             
           นั้นไปในสํานักพระพทุธเจา สมัยนัน้ พระมหามุนีพระนามวาสิทธัตถะ                
           ทรงหลีกเรนอยูในท่ีลับ เราจึงบูชาเคร่ืองบูชาแลว โปรยดอกไมลงในถํ้า          
           ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชา           
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๓๖ แตกัลปนี้      
           ไดมีพระเจาจกัรพรรดพิระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาเทวคัชชิตะ ทรงสมบูรณ          
           ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                  
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได              
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอังโกลกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ อังโกลกเถราปทาน.     
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                  กิสลยปูชกเถราปทานท่ี ๖ (๑๙๖)           
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยใบไมออน       
     [๑๙๘] สวนดอกไมของเรามีอยูในนครทวารวดี ในสวนดอกไม นัน้มีบอน้ํา และ               
           เปนท่ีงอกงามแหงตนไมท้ังหลาย พระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ              
           ผูกลาแข็งดวยกําลังของพระองค ไมทรงพายแพอะไรๆ พระองคจะทรง               
           อนุเคราะหเรา จึงเสดจ็ไปในอากาศ เราไมเห็นอะไรๆ อ่ืนอันควรจะบูชา             
           แดพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง เห็นแตใบออนของตนอโศก จึง                
           เอาโยนข้ึนไปบนอากาศ กาน ข้ัว ใบออนเหลานั้น ตามไปเบ้ืองพระ                 
           ปฤษฎางคของพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จไป เราเห็นดังนั้นแลวเกิดสลดใจวา โอ          
           พระพุทธเจามีพระคุณใหญหลวง ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระ            
           พุทธเจาดวยใบไมออน ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล         
           แหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๒๗ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดพิระองค            
           หนึ่ง ทรงพระนามวาเอกิสสระ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก                  
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกิสลยปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ กิสลยปูชกเถราปทาน.                
                 ตินทุกทายกเถราปทานท่ี ๗ (๑๙๗)           
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมะพลับ           
     [๑๙๙] เราเปนลิง มีกําลังแข็งแรง เท่ียวไปตามซอกหวยและธารเขา ไดเหน็ตน             
           มะพลับอันมีผล จึงระลึกถึงพระพทุธเจา ผูประเสริฐสุด เรามีจิตเล่ือมใส         
           มีใจโสมนัส ออกคนหาพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูเปนนายกของ               
           โลก ถึงท่ีสุดภพสาม ๒-๓ วัน พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบ*                 
           ความดาํริของเรา จึงเสด็จมาในสํานักของเรา พรอมดวยพระขีณาสพ   
           หลายพนั เราเกิดความปราโมทยแลว ถือผลมะพลับเขาไปเฝา พระผูมี       
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           ภาคสัพพัญู ผูประเสริฐกวาบรรดาเจาลัทธิทรงรับ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้      
           เราไดถวายผลไมใด ในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย        
           นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ในกัลปท่ี ๕๗ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจา               
           จักรพรรดิพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาอุปนันทะ สมบูรณดวยแกว ๗                 
           ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ               
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.           
     ทราบวา ทานพระตินทุกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ตินทุกทายกเถราปทาน.               
                คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทานท่ี ๘ (๑๙๘)      
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไม         
     [๒๐๐] พระผูมีพระภาคชินเจาพระนามวาสุเมธ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวา             
           นระ ทรงต้ังความเพียรเพ่ือทรงอนุเคราะหหมูชนผูเกิดภายหลัง เราบูชา           
           ดอกไมหลายกําแดพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี ไมมี         
           โทษดังภูเขา กําลังจงกรมอยู เรามีจติเล่ือมใส อันกุศลมูลตักเตือนแลว           
           ไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอด ๓ หม่ืนกัลป ในกัลปท่ี ๒,๓๐๐ แตกัลปนี้             
           เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง พระนามวาสุเนละ สมบูรณดวย              
           แกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข              
           ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ ๘                
           แลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระคิริเนลมุฏฐิปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.         
                  จบ คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน.     
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                 ติกณัฑิปุปผิยเถราปทานท่ี ๙ (๑๙๙)        
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคลา         
     [๒๐๑] พระสยัมภูชินเจา ผูไมทรงพายแพอะไรๆ มีพระนามวาสุมังคละ เสด็จ             
           ออกจากปาใหญ เขาสูพระนคร พระสัมพุทธเจาผูเปนมุนีพระองคนั้น             
           เสด็จเท่ียวบิณฑบาตแลวเสด็จออกจากนคร ทรงทําภัตกิจเสร็จแลว ประ                
           ทับอยูในระหวางปา เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ถือดอกคลา ๓ ดอก             
           ไปบูชาแดพระสยัมภพูุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง ในกัลปท่ี ๙๔              
           แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจัก    
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๘๖ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา          
           จักรพรรดิ (พระองคหนึ่ง) ทรงพระนามวาอเปสละ สมบูรณดวยแกว ๗                
           ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระติกณัฑปุิปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                    จบ ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน.            
                 ยูถิกปุปผิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๐๐)         
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคัดเคา       
     [๒๐๒] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา มีพระจักษุ ทรง            
           ออกจากปาใหญ เสดจ็ดําเนนิไปสูพระวิหาร เราเอามือท้ังสองประคอง                
           ดอกคัดเคา (เข็ม) อันสวยงามไปบูชาแดพระพุทธเจา ผูมีพระหฤทัยเมตตา           
           ผูคงท่ี ดวยจิตอันเล่ือมใสนั้น เราเสวยสมบัติแลว ไมไดเขาถึงทุคติเลย      
           ตลอดแสนกัลป ในกลัปท่ี ๕๐ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดพิระองค             
           หนึ่ง เปนจอมแหงชน พระนามวาสมิตนันทนะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้      
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           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระยูถิกปปุผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ยูถิกปุปผิยเถราปทาน.              
                     ------------------                  
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. ตมาลปุปผิยเถราปทาน          ๒. ตณิสันถารทายกเถราปทาน   
        ๓. ขัณฑผุลลิยเถราปทาน           ๔. อโสกปูชกเถราปทาน   
        ๕. อังโกลกเถราปทาน            ๖. กิสลยปูชกเถราปทาน   
        ๗. ตินทุกทายกเถราปทาน          ๘. คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน   
        ๙. ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน        ๑๐. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน   
           และมีคาถา ๕๘ คาถา.   
                    จบ ตมาลปุปผิยวรรคท่ี ๒๐.             
                     ------------------                  
                   และรวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ              
        ๑. ภิกขทายิวรรค                 ๒. มหาปริวารวรรค   
        ๓. เสเรยยวรรค                 ๔. โสภิตวรรค       
        ๕. ฉัตตวรรค                    ๖. พันธุชีวกวรรค   
        ๗. สุปาริจริยวรรค                ๘. กุมุทวรรค    
        ๙. กุฏชปุปผิยวรรค ตมาลปุปผิยวรรคเปนท่ี ๑๐. ทานทําไวใน ๑๐ วรรคนี้มี            
        คาถา ๖๖๖ คาถา.    
           จบ หมวด ๑๐ แหงภกิขวรรค เปนหมวด ๑๐๐ ท่ี ๒.   
                     -----------------    
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                     กณิการปุปผิยวรรคท่ี ๒๑              
                 กณกิารปุปผิยเถราปทานท่ี ๑ (๒๐๑)         
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกรรณิการ      
     [๒๐๓] ในกาลนั้น เราเหน็ตนกรรณกิาร มีดอกบานสะพร่ัง จึงเก็บมาบูชาแดพระผู         
           มีพระภาคพระนามวาติสสะ ผูขามโอฆะแลว ผูคงท่ี ในกัลปท่ี ๙๒ แตกลัปนี้      
           เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย       
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๓๕ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ          
           ปรากฏพระนามวาอรุณปาละ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก   
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกณิการปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ กณิการปุปผิยเถราปทาน.              
                 มิเนลปุปผิยเถราปทานท่ี ๒ (๒๐๒)          
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกเทียนขาว       
     [๒๐๔] พระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี มีพระฉววีรรณดังทอง มีพระรัศมีอันประ             
           เสริฐดังพระอาทิตย มีพระหฤทัยเมตตา มีพระสติ เสด็จข้ึนท่ีจงกรม                
           เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ชมเชยพระญาณอันอุดมแลว ถือดอกเทียน               
           ขาวไปบูชาแดพระพทุธเจา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธ           
           เจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง          
           พุทธบูชา ในกัลปท่ี ๒๙ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิมีพระนามวา            
           สุเมฆฆนะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้           
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           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระมิเนลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ มิเนลปุปผิยเถราปทาน.              
                 กิงกณิกปุปผิยเถราปทานท่ี ๓ (๒๐๓)        
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกหงอนไก       
     [๒๐๕] พระสัพพัญูผูเปนนายกของโลก เชนกับดวยทองคํามีคา พระองคผูนําของ           
           โลก รอนพระกาย จงึเสด็จลงน้ําสรงสนานอยู เรามีจิตเบิกบาน มีใจ                 
           โสมนัส ไดถือเอาดอกหงอนไกไปบูชาแดพระสัพพัญูพระนามวาวิปสสี               
           ผูจอมสัตว ผูคงท่ี ในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย       
           ดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา          
           ในกัลปท่ี ๒๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิราชพระนามวาภิมรถะ              
           ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิ                
           สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระกิงกณกิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ กิงกณกิปุปผิยเถราปทาน.             
                   ตรณิยเถราปทานท่ี ๔ (๒๐๔)              
                วาดวยผลแหงการขามสงพระพุทธเจา       
     [๒๐๖] ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี ผูจอมสัตว ประเสริฐกวานระ               
           แวดลอมดวยพระสาวกท้ังหลาย เสดจ็ไปสูฝงแมน้ําคงคา แมน้ําคงคา               
           เต็มเปยมเสมอขอบฝง กาวักน้ําดื่มได ขามไดยาก เราขามสงพระพุทธ-  
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           เจาผูสูงสุดกวาสัตวและภิกษุสงฆ ในกัลปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัลปนี้ เราไดทํา       
           กรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง             
           การขามสงพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๑,๓๐๐ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา                
           จักรพรรดิ ๕ พระองค ทรงพระนามวาสัพโพภวะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗                
           ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระตรณยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ ตรณิยเถราปทาน.                  
                 นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ (๒๐๕)       
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกยางทราย        
     [๒๐๗] เราเปนคนเฝาพระอารามของพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ไดถือเอา             
           ดอกไมยางทราย ไปบูชาแดพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราได            
           บูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย             
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๓๕ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจา              
           จักรพรรดิองคหนึ่ง เปนจอมแหงชน มีนามวามหาปตาปะ มีพลมาก   
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา                  
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                   จบ นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน.         
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                     อุทกทายกเถราปทานท่ี ๖ (๒๐๖)         
                    วาดวยผลแหงการถวายน้ํา              
     [๒๐๘] เราเห็นพระสมณะ ผูผองใส ไมขุนมัว กําลังบริโภคอยู ไดเอาน้ําใน              
           หมอถวายแดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ วันนี้ (นัน้) เราเปน             
           ผูไมเศราหมอง ปราศจากมลทิน ส้ินสงสัย ผลยอมเกิดแกเราในภพท่ี               
           เกิดอยู ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายน้ํา ในกาลนั้น ดวยการ             
           ถวายน้าํนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายน้ํา ในกัลปท่ี ๖๑        
           แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาวิมล                
           ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิ                
           สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระอุทกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ อุทกทายกเถราปทาน                 
                  สลฬมาลิยเถราปทานท่ี ๗ (๒๐๗)            
               วาดวยผลแหงการถวายดอกไมพรอมท้ังข้ัว   
     [๒๐๙] เราไดเหน็พระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ เปนสารถีฝกนระ ผูโชติชวง        
           ดังดอกกรรณิการ ประทับนั่งในระหวางภูเขา ยังทิศท้ังปวงใหสวาง               
           อยู ในกาลนั้น เราเอาธนูพาดสายแลว ยิงลูกธนไูป ตัดดอกไม   
           พรอมท้ังข้ัว บูชาแดพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชา          
           พระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้             
           เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๕๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ             
           พระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาชุตินธระ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ    
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           มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖              
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสลฬมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ สลฬมาลิยเถราปทาน                 
                 โกรัณฑปุปผิยเถราปทานท่ี ๘ (๒๐๘)         
           วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกหงอนไกพรอมท้ังราก   
     [๒๑๐] เราไดเหน็รอยพระบาท อันประดับดวยจกัร และเคร่ืองอลังการท่ีพระผูมี           
           พระภาคพระนามวาวปิสสี ผูแสวงหาคุณใหญ ทรงเหยยีบไว จงึเดินตาม              
           รอยพระบาทไป เราไดเห็นตนหงอนไก มีดอกบาน จึงเอาบูชาพรอมท้ังราก             
           เราราเริง มีจิตโสมนัส ไดไหวรอยพระบาทอันอุดม ในกัลปท่ี ๙๑                  
            แตกัลปนี้ เราไดบูชารอยพระพุทธบาทดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น               
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๕๗ ไดมีพระเจา         
           จักรพรรดิพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาวีตมละ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗                
           ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน.             
                 อาธารทายถเถราปทานท่ี ๙ (๒๐๙)            
                   วาดวยการถวายเชิงรองบาตร             
     [๒๑๑] เราไดถวายเชิงรองบาตรแดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุ        
           ของโลก เราทรง (ครอบครอง) พื้นแผนพระสุธานี้ท้ังหมดส้ิน เราเผา                
           กิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว เราทรงกายอันเปนท่ีสุด     
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           อยูในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัลปท่ี ๒๗ แตกัลปนี ้ไดมี              
           พระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค ทรงมีพระนามวาสมันตวรุณ มีพลมาก   
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา                  
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอาธารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                   จบ อาธารทายกเถราปทาน.                 
                 ปาปนิวาริยเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๑๐)          
                    วาดวยผลแหงการหามบาป              
     [๒๑๒] กเ็รามีใจผองใส ไดถวายรมคันหนึ่งแดพระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ            
           ผูประเสริฐกวาเทวดา ผูคงท่ี เราหามบาปเสียแลว กอสรางกุศล                
           เทวดาทั้งหลายก้ันรมไวในอากาศ นี้เปนผลแหงบุรพกรรม ภพที่สุด                
           ยอมเปนไปแกเรา เราถอนภพข้ึนไดหมดแลว ทรงกายอันเปนท่ีสุดอยูใน            
           ศาสนาของพระสัมพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดถวายรมใด               
           ในกาลนั้น ดวยการถวายรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ           
           ถวายรม ในกัลปท่ี ๗๒ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิราช ผูเปนจอม          
           แหงชน ๘ พระองค มีพระนามวามหานิทานะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ   
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปาปนวิาริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปาปนิวาริยเถราปทาน.               
                    -------------------     
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. กณกิารปุปผิยเถราปทาน                 ๒. มิเนลปุปผิยเถราปทาน                  
        ๓. กิงกณกิปุปผิยเถราปทาน                 ๔. ตรณยิเถราปทาน   
        ๕. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน                 ๖. อุทกทายกเถราปทาน   
        ๗. สลฬมาลิยเถราปทาน                   ๘. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน   
        ๙. อาธารทายกเถราปทาน                ๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน   
        มีคาถา ๔๘ คาถา    
                    จบ กณิการปุปผิยวรรคท่ี ๒๑            
                     ------------------  
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                        หัตถิวรรคท่ี ๒๒                  
                  หัตถิทายกเถราปทานท่ี ๑ (๒๑๑)           
                   วาดวยผลแหงการถวายชางงา            
     [๒๑๓] เราไดถวายชางตัวประเสริฐ มีงาอันงอนงาม เจริญดวยกําลังเร็วและ                
           กลาแข็ง แดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี         
           เราไดเสวยสันติบทอันเปนประโยชนสูงสุดอันยอดเยีย่ม (เพราะ) เราได            
           ถวายชางแดพระผูมีพระภาค ผูแสวงหาประโยชนใหแกโลกท้ังปวง ในกัลป           
           ท่ี ๔๙ แตกัลปนี้ เราไดถวายชางใด ในกาลนัน้ ดวยการถวายชางนั้น เรา         
           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายชาง ในกัลปท่ี ๗๘ แตกัลปนี้ ไดมี     
           พระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย ๑๖ พระองค ทรงพระนามวาสมันตปาสาทิกะ             
           มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖              
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระหัตถิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ หัตถิทายกเถราปทาน.                
                 ปานธิทายกเถราปทานท่ี ๒ (๒๑๒)            
                  วาดวยผลแหงการถวายรองเทา            
     [๒๑๔] ขาพระองคไดถวายรองเทาแดพระผูมีพระภาคผูประทับอยูในปา เพงฌาน          
           มีพระหฤทัยเมตตา มีเดช ทรงธรรม อบรมพระองคแลว ขาแตพระองค                  
           ผูจอมสัตว เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ดวยกรรมนั้น ขาพระองค          
           ไดเสวยยานทิพย นี้เปนผลแหงบุรพกรรม ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้                
           ขาพระองคไดทํากรรมใด ในกาลนัน้ เพราะกรรมนั้น ขาพระองคไมรูจัก            
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายรองเทา ในกัลปท่ี ๗๗ แตกัลปนี ้ได             
           มีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย ๘ พระองค มีพระนามวาสุยานะ มี      
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           พลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระปานธิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ปานธิทายกเถราปทาน.                
                  สัจจสัญญกเถราปทานท่ี ๓ (๒๑๓)           
                     วาดวยผลแหงสัจจสัญญา              
     [๒๑๕] พระผูมีพระภาคพระนามวาเวสสภู ทรงแวดลอมดวยภิกษสุงฆ เม่ือทรง               
           ยังมหาชนใหดับ (รอน) จึงแสดงอริยสัจ เราเปนผูสมควรไดรับความ               
           กรุณาอยางยิ่ง ไดไปสูท่ีประชุม เราน้ัน ไดนั่งฟงธรรมของพระศาสดา           
           คร้ันเราฟงธรรมของพระศาสดานั้นแลว ไดไปสูเทวโลก เราไดอยูในเทพ            
           บุรีนั้นตลอด ๓๐ กัลป ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดสัญญา ในกาลนั้น           
           ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัจสัญญา ใน            
           กัลปท่ี ๒๖ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดพิระองคหนึ่ง เปนจอม         
           แหงชน มีนามวาเอกผุสสิตะ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิ                  
           สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระสัจจสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                     จบ สัจจสัญญกเถราปทาน.               
                  เอกสัญญกเถราปทานท่ี ๔ (๒๑๔)            
                  วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกลุ        
     [๒๑๖] เราไดเหน็ผาบังสุกุลของพระศาสดาอันหอยอยูบนยอดไม จงึไดประนมกร            
           อัญชลีไหวผาบังสุกุล ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดสัญญาใด ในกาล            
           นั้น ดวยการไดสัญญาน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา     
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           ในกัลปท่ี ๒๕ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง               
           เปนจอมแหงชน มีนามวาอมิตาภะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ   
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระเอกสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ เอกสัญญกเถราปทาน.                 
                  รังสิสัญญกเถราปทานท่ี ๕ (๒๑๕)          
               วาดวยผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา     
     [๒๑๗] เราไดเหน็พระพทุธเจาสวางจาดังพระอาทิตยอุทัย เปลงปล่ังดังพระจนัทร       
           องอาจดังเสือโครง ประเสริฐ มีสกุล ในระหวางภูเขา อานภุาพของ                  
           พระพุทธเจารุงเรืองอยูในระหวางภูเขา เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระรัศมี        
           แลว บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลป ในกัลปท่ีเหลือ เรากอสรางกุศล              
           ดวยจิตเล่ือมใสนั้น และดวยการระลึกถึงพระพุทธเจา ใน ๓ หม่ืนกัลป             
           แตกัลปนี้ เราไดสัญญาใด ในกาลนัน้ ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจัก          
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๕๗                  
           แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิพระองคหนึง่ เปนจอมแหงชน              
           มีนามวาสุชาติ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระรังสิสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ รังสิสัญญกเถราปทาน.           
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                   สันธิตเถราปทานท่ี ๖ (๒๑๖)             
               วาดวยผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา     
     [๒๑๘] เรามีสติเกิดข้ึนเฉพาะหนา ไดสัญญาอันไปในพระพุทธเจาอยางหนึ่ง ท่ี           
           ไมอัสสัตถพฤกษ อันมีรัศมีเขียวสด งดงามดี ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้            
           เราไดสัญญาใด ในกาลนั้น เพราะการไดสัญญาน้ันเปนเหตุนํามา เราได              
           บรรลุความส้ินอาสวะ ในกัลปท่ี ๑๓ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ             
           จอมกษตัริยพระนามวาวนิทธะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพล                  
           มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                  
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสันธิตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ สันธิตเถราปทาน.                 
                ตาลวัณฏทายกเถราปทานท่ี ๗ (๒๑๗)           
                  วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล           
     [๒๑๙] เราไดถวายพัดใบตาลแดพระพุทธเจาพระนามวาติสสะ ผูมีจักษุทิพย เพื่อ         
           ตองการใหระงับรอนในฤดูรอน เพือ่ระงับความเรารอน เราดับไดสนิทซ่ึงไฟ      
           คือ ราคะ ไฟ คือ โทสะ และดับไดสนิทซ่ึงไฟ คือ โมหะ อันยิ่งกวา                
           ความรอนนั้น นีเ้ปนผลการถวายพดัใบตาล เราเผากิเลสท้ังหลายไดแลว             
           ถอนภพข้ึนไดหมดแลว ทรงกายอันเปนท่ีสุดอยูในศาสนาของพระสัมมา               
           สัมพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี ้เราไดทํากรรมใด ในกาลนัน้ ดวย            
           กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายพัดใบตาล ในกัลป            
           ท่ี ๖๓ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ พระนามวามหารามะ ทรงสมบูรณ          
           ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔     
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           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา               
           เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระตาลวณัฏทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ ตาลวัณฏทายกเถราปทาน.               
                 อักกันตสัญญกเถราปทานท่ี ๘ (๒๑๘)         
                 วาดวยผลแหงการปูผาใหทรงเหยยีบ       
     [๒๒๐] เราถือผาสาฎกผืนนอย ในผาหมของทานอุปชฌาย พรํ่าศึกษามนตอยู เพือ่        
           บรรลุถึงประเภทวิชาลูกศร ไดเหน็พระพุทธเจาผูปราศจากธุลี สมควรรับ            
           เคร่ืองบูชา ผูองอาจ ประเสริฐ เลิศ พระนามวาติสสะ ผูตรัสรูแลว             
           ดังคชสารตัวประเสริฐ ผูสูงสุดกวานระ ผูเลิศลอย เปนมหาวีระ เชษฐบุรุษ        
           ของโลก ประเสริฐกวานระ ทรงเหยยีบผาสาฎกผืนนอยท่ีเราลาดไว คร้ัน             
           เราไดเห็นพระองคผูสองแสงสวางในโลก ปราศจากมลทินเชนกับพระจนัทร           
           มีใจผองใส ไดถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้             
           เราไดถวายผาสาฎกผืนนอยใด ดวยการถวายผาสาฎกน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย       
           นี้เปนผลแหงการถวายผาสาฎกผืนนอย ในกัลปท่ี ๓๗ แตกัลปนี้ เราไดเปน        
           พระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง เปนจอมแหงชน มีนามวาสุนันทะ มีพล                 
           มาก  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา             
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอักกันตสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ อักกันตสัญญกเถราปทาน.             
                  สัปปทายกเถราปทานท่ี ๙ (๒๑๙)           
               วาดวยผลแหงการถวายเนยใสและน้ํามัน        
     [๒๒๑] เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ แวดลอมดวยหมูนารี ไดเห็นพระสมณะ            
           ผูทรงประชวร จึงนอมนมัสการพระมหาวีรเจา ผูประเสริฐกวาเทวดา         
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           ประเสริฐกวานระ ซ่ึงเสด็จเขามาสูเรือน (ของเรา) เราไดถวายเนยใสและ          
           น้ํามันแดพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูคงท่ี เราไดเหน็พระองคผูมี        
           ความกระวนกระวายสงบระงับ มีอินทรีย คือ พระพักตรผองใส จึงถวาย               
           บังคมพระบาทของพระศาสดา แลวใหประกาศไปในบุรี พระวีรเจาผูถึงท่ีสุด          
           แหงฤทธ์ิ ทรงเห็นเราผูเล่ือมใสดี จึงเสด็จเหาะข้ึนสูนภากาศ ดังพระยาหงส     
           ในอัมพร ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใด ในกาลนัน้ ดวยทานนั้น        
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายเนยใสและนํ้ามัน ในกลัปท่ี ๑๗         
           แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาทุตเิทพ ทรง         
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพลมาก  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔         
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา               
           เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัปปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ สัปปทายกเถราปทาน.                
                 ปาปนิวาริยเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๒๐)          
                   วาดวยผลแหงการแตงท่ีจงกรม          
     [๒๒๒] เราแผวถางท่ีจงกรมของพระผูมีพระภาคพระนามวาปยทัสสี มุงบังดวยไมออ        
           ปองกันลมและแดด เรากอสรางกุศลเพ่ือตองการเวนบาป ตั้งความเพียร             
           ในศาสนาของพระศาสดา เพื่อละกิเลสท้ังหลาย ในกัลปท่ี ๑๑ แตกัลปนี้              
           ไดมีพระเจาจกัรพรรดพิระองคหนึ่ง ปรากฏพระนามวาอัคคิเตชะ ทรง                
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔          
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา               
           เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปาปนวิาริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปาปนิวาริยเถราปทาน.               
                     -----------------    
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. หัตถิทายกเถราปทาน            ๒. ปานธิทายกเถราปทาน   
        ๓. สัจจสัญญกเถราปทาน            ๔. เอกสัญญกเถราปทาน   
        ๕. รังสิสัญญกเถราปทาน            ๖. สันธิตเถราปทาน   
        ๗. ตาลวัณฏทายกเถราปทาน         ๘. อักกันตสัญญกเถราปทาน   
        ๙. สัปปทายกเถราปทาน           ๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน   
           มีคาถา ๕๔ คาถา ฉะนี้แล.   
                       จบ หัตถิวรรคท่ี ๒๒                
                       --------------    
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                     อาลัมพนทายกวรรคท่ี ๒๓               
                อาลัมพนทายกเถราปทานท่ี ๑ (๒๒๑)           
                 วาดวยผลแหงการถวายราวสะพาน            
     [๒๒๓] เราไดถวายท่ีหนวงเหน่ียว (ราวสะพาน) แดพระผูมีพระภาคพระนามวา              
           อัตถทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี เปนจอมของสัตว เราเดินไป (ปกครอง)        
           ตลอดแผนดินอันกวางขวางจดฝงสาคร ยังความเปนอิสระใหเปนไปในสัตว           
           ท้ังหลายและในแผนดิน เราเผากิเลสท้ังหลาย แลวถอนภพข้ึนไดหมดแลว             
           วิชชา ๓ เราบรรลุแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ในกลัปท่ี ๖๒              
           แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย ๓ พระองค ทรงพระนามวา           
           เอกาทัสสิตะ มีพลมาก  คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘             
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระอาลัมพนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ อาลัมพนทายกเถราปทาน.               
                  อชินทายกเถราปทานท่ี ๒ (๒๒๒)            
                  วาดวยผลแหงการถวายทอนหนัง           
     [๒๒๔] ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ ขาพระองคเปนคนคอยตอนรับหมูคณะ ไดเหน็            
           พระพุทธเจา ผูปราศจากธุลี สมควรรับเคร่ืองบูชา ขาแตพระองคผูจอมสัตว      
           เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ขาพระองคไดถวายทอนหนังแด                 
           พระพุทธเจาพระนามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก เพราะกรรมนั้น               
           ขาพระองคเสวยสมบัติแลว เผากิเลสท้ังหลายแลว ขาพระองคทรงกายอัน            
           เปนท่ีสุดอยูในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้          
           ขาพระองคไดถวายหนังสัตวใด ดวยการถวายหนังสัตวนั้น ขาพระองค      
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           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายหนังสัตว ในกัลปท่ี ๕๐ แตกัลปนี้      
           ขาพระองคไดเปนพระเจาจกัรพรรดริาชนามวาสุทายกะ สมบูรณดวยแกว ๗          
           ประการ มีพลมาก  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
           และอภญิญา ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาขาพระองค                
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอชินทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ อชินทายกเถราปทาน.                 
                  เทวรัตนิยเถราปทานท่ี ๓ (๒๒๓)           
                    วาดวยผลแหงการถวายเน้ือ            
      [๒๒๕] เม่ือกอนนี้ เราเปนพรานเนื้อ ไดเหน็พระพทุธเจา ผูปราศจากธุลี สมควรรับ     
           เคร่ืองบูชา ในปาใหญ เราจึงถวายชิ้นเนื้อแดพระพุทธเจา พระนามวา            
           วิปสสี ผูแสวงหาคุณใหญ เราไดเสวยอิสริยยศในโลก (นี้) พรอมท้ัง             
           เทวโลก ดวยการถวายเนื้อนี้ รัตนะยอมบังเกิดแกเรา รัตนะ ๒ ประการ             
           เกิดแกเราในโลก เพื่อบรรลุธรรมในปจจุบัน เรายอมเสวยรัตนะท้ังหมด             
           นั้น เพราะผลแหงการถวายเน้ือ ตวัของเราออนและปญญาของเรารูได               
           ละเอียดละออ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายเน้ือใด ในกาลนั้น              
           ดวยการถวายเนื้อนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเนื้อ ใน       
           กัลปท่ี ๔ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง เปนจอมแหงชน       
           มีนามวามหาโรหิตะ มีพลมาก  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                 
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา               
           เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเทวรัตนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ เทวรัตนยิเถราปทาน.                
                       จบ ภาณวารท่ี ๑๐    
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                 อารักขทายกเถราปทานท่ี ๔ (๒๒๔)           
                   วาดวยผลแหงการสรางไพรที            
     [๒๒๖] เราไดใหสรางไพรทีถวายแดพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ และได             
           ถวายอารักขาแดพระสุคตเจา ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง ดวยกรรมพิเศษ              
           นั้น เราไมเห็นภัยท่ีนาหวาดเสียวเลย ความสะดุงกลัวไมมีแกเราผูเกิดแลว    
           ในภพไหนๆ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดใหสรางไพรทีใด ในกาลกอน             
           ดวยการสรางไพรทีนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรางไพรที        
           ถวาย ในกัลปท่ี ๖ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิพระนามวาอปสเสนะ          
           ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก  คุณวเิศษเหลานี้ คือ   
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอารักขทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ อารักขทายกเถราปทาน.                
                  อพยาธิกเถราปทานท่ี ๕ (๒๒๕)             
                   วาดวยผลแหงการถวายโรงไฟ             
     [๒๒๗] เราไดถวายโรงไฟแดพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ไดถวายอาวาสและ             
           เคร่ืองรองรับน้ํารอนแกภิกษุอาพาธ ดวยกรรมนั้น อัตภาพของเราอันผูมี          
           ฤทธ์ินิรมิตดีแลว เราไมรูสึกปวยไขเลย นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัลป         
           ท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายโรงไฟ ในกาลนั้น ดวยการถวายโรงไฟนั้น             
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายโรงไฟ และในกัลปท่ี ๗ แต            
           กัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดอิงคหนึ่ง เปนจอมแหงชน สมบูรณ            
           ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                 
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอพยาธิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ อพยาธิกเถราปทาน.     
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                  วกลุปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ (๒๒๖)          
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกพิกุล        
     [๒๒๘] ชนท้ังหลายรูจกัช่ือเราวานารทะ รูจักเราวากสัสปะ เราไดเห็นพระพุทธ        
           เจานามวาวิปสสี ผูเลิศกวาบรรดาสมณะ อันเทวดาสักการะ ทรงไวซ่ึง            
           อนุพยญัชนะ สมควรรับเคร่ืองบูชา เราถือเอาดอกพิกุลไปบูชาแดพระ                
           พุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพทุธเจาดวยดอกไมใด           
           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกลัปท่ี ๗๔      
           แตกัลปนี้ ไดมีพระมหากษัตริยพระนามวาโรมสะ ทรงสวมพวง   
           ดอกไมเปนอาภรณ มียาน พล และพาหนะพร่ังพรอม คุณวิเศษเหลานี้                
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระวกุลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ วกุลปุปผิยเถราปทาน.               
               โสวรรณวฏังสกิยเถราปทานท่ี ๗ (๒๒๗)         
                  วาดวยผลแหงการถวายพวงมาลัย           
     [๒๒๙] เราเดินอยูตามพื้นท่ีสวน ไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก เราไดถือ       
           มาลัยประดับศีรษะท่ีทําดวยทอง อันสราง (ตกแตง) อยางดี ข้ึนคอชาง            
           ไปอยางรีบดวน บูชาแดพระพุทธเจาพระนามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก       
           ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๒๗             
           แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิพระองคหนึง่ เปนจอมแหงชน              
           มีนามวามหาปตาปะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔   
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระโสวรรณวฏังสกยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.           
                  จบ โสวรรณวฏังสกิยเถราปทาน.        



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 249 
                 มิญชวฏังสกิยเถราปทานท่ี ๘ (๒๒๘)         
                  วาดวยผลแหงการบูชาโพธิพฤกษ          
     [๒๓๐] เม่ือพระโลกนาถ พระนามวาสิขี ผูประเสริฐกวาบรรดาเจาลัทธิ เสด็จ             
           นิพพานแลว เราไดทําการบูชาโพธิพฤกษ อันเกล่ือนกลนดวยมาลัยประดับ            
           ศีรษะ ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดทําการบูชาใด ในกาลนัน้ ดวย               
           การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาโพธิพฤกษ ในกัลป        
           ท่ี ๒๖ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ (พระองคหนึ่ง) ทรงพระนาม             
           วาเมฆัพภะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ   
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระมิญชวฏังสกิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ มิญชวฏังสกิยเถราปทาน.              
                 สุกตาเวฬิยเถราปทานท่ี ๙ (๒๒๙)           
                  วาดวยผลแหงการถวายพวงมาลัย           
     [๒๓๑] ในกาลนั้น เราเปนนายมาลาการมีนามวาอสิตะ ไดถือเอาพวงมาลัยไป                 
           เพื่อนอมเกลาถวายแดพระราชา ยังไมทันถึงพระราชา ก็ไดพบพระพุทธเจา          
           ผูนําของโลก พระนามวาสิขี เราราเริงมีจิตโสมนัส ไดบูชาแดพระพุทธเจา        
           ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวย               
           การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๒๕          
           แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิราช มีกําลังมาก มีนามวาเวภาระ           
           มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ   
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.           
     ทราบวา ทานพระสุกตาเวฬยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สุกตาเวฬิยเถราปทาน.        
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                 เอกวันทนยิเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๓๐)          
                   วาดวยผลแหงการถวายบังคม             
     [๒๓๒] เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดถวายบังคมพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด           
           พระนามวาเวสสภู ผูองอาจ สามารถ มีความเพยีร ผูทรงชํานะวิเศษ ใน               
           กัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เรา              
           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายบังคม ในกัลปท่ี ๒๔ แตกัลปนี้          
           ไดมีพระเจาจกัรพรรด ิทรงพระนามวาวิคตานันทะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗            
           ประการ  มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระเอกวันทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ เอกวนัทนิยเถราปทาน.               
                    -------------------                  
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
        ๑. อาลัมพนทายกเถราปทาน                  ๒. อชินทายกเถราปทาน   
        ๓. เทวรัตนิยเถราปทาน                     ๔. อารักขทายกเถราปทาน                  
        ๕. อพยาธิกเถราปทาน                      ๖. วกุลปุปผิยเถราปทาน   
        ๗. โสวรรณวฏังสกิยเถราปทาน                ๘. มิญชวฏังสกิยเถราปทาน                
        ๙. สุกตาเวฬยิเถราปทาน                   ๑๐. เอกวนัทนยิเถราปทาน                  
           ทานผูเห็นประโยชนท้ังหลายคํานวณคาถาได ๕๕ คาถา ฉะนีแ้ล.   
                   จบ อาลัมพนทายกวรรคท่ี ๒๓.             
                   ---------------------            
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                     อุทกาสนทายวิรรคท่ี ๒๔               
                อุทกาสนทายกเถราปทานท่ี ๑ (๒๓๑)           
                 วาดวยผลแหงการถวายอาสนะตั้งน้ํา        
     [๒๓๓] เราออกจากประตูอารามแลว ไดลาดแผนกระดาน (สําหรับนัง่) ไว และ                
           ไดตั้งน้าํ (ฉันน้ําใช) ไว เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด ในกัลปท่ี ๓๑          
           แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย        
           นี้เปนผลเพราะลาดอาสนะและต้ังน้าํ ในกัลปท่ี ๑๕ แตกัลปนี้ ไดมีพระ            
           เจาจักรพรรดิ พระนามวาอภิสามะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพล              
           มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                  
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุทกาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ อุทกาสนทายกเถราปทาน.               
                 ภาชนทายกเถราปทานท่ี ๒ (๒๓๒)             
                   วาดวยผลแหงการถวายภาชนะ             
     [๒๓๔] ในกาลนั้น เราเปนชางหมออยูในนครพันธุมด ีเราไดแบงภาชนะถวายแก            
           ภิกษุสงฆในนครนั้นเสมอๆ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดแบงภาชนะ              
           ถวายภกิษุสงฆแลว เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภาชนะ             
           ในกัลปท่ี ๕๓ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ พระนามวาอนันตชลิ ทรง          
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔          
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระภาชนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ ภาชนทายกเถราปทาน.        
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                  สาลปุปผิยเถราปทานท่ี ๓ (๒๓๓)           
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกสาละ            
     [๒๓๕] ในกาลนั้น เราเปนคนทําขนมขายอยูในนครอรุณวดี เราไดเห็นพระชินเจา             
           พระนามวาสิขี เสด็จไปทางประตูบานเรา เรามีใจผองใสรับบาตรของพระ              
           พุทธเจาซ่ึงเสด็จมาถึงพอดี แลวไดถวายดอกสาละแกพระองค ในกัลปท่ี๓๑          
           แตกัลปนี้ เราไดถวายดอกไมใด ดวยการถวายดอกไมนั้น เราไมรู                
           จักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายดอกสาละ ในกลัปท่ี ๑๔ แตกลัปนี้              
           เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวาอมิตัญชละ สมบูรณดวยแกว ๗                
           ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระสาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สาลปุปผิยเถราปทาน                 
                 กิลัญชทายกเถราปทานท่ี ๔ (๒๓๔)           
                  วาดวยผลแหงการใหเส่ือลําแพน          
     [๒๓๖] ในกาลนั้น เราเปนชางสานอยูในนครติวรา อันนาร่ืนรมย หมูชนในนครนัน้        
           เล่ือมใสในพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูสองโลกใหสวางไสว หมู            
           ชนเท่ียวแสวงหาเส่ือลําแพนเพื่อบูชาพระโลกนาถ เราไดใหเส่ือลําแพนแก            
           ชนท้ังหลายผูทําพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด               
           ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น ไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหเส่ือลําแพน       
           ในกัลปท่ี ๗๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ พระนามวาชลันธระ ทรง           
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔           
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกิลัญชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ กิลัญชทายกเถราปทาน    
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                  เวทิทายกเถราปทานท่ี ๕ (๒๓๕)            
                   วาดวยผลแหงการสรางไพรที            
     [๒๓๗] เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส ไดใหชางกอสรางไพรทีไวท่ีไมโพธิพฤกษ        
           อันเปนไมอุดมของพระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี เพราะเราไดใหชาง           
           กอสรางไพรที ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง     
           การสรางไพรที ในกลัปท่ี ๑๑ แตกลัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ             
           มีนามวาสูริยสมะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้          
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระเวทิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ เวทิทายกเถราปทาน.                 
                  วรรณการเถราปทานท่ี ๖ (๒๓๖)             
                      วาดวยผลแหงการใหสี              
     [๒๓๘] ในกาลนั้น เราเปนชางยอมอยูในนครอรุณวด ีเรายอมภณัฑะ คือ ผาท่ี            
           พระเจดียใหมีสีตางๆ ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เรายอมสีใด ในกาลนั้น          
           ดวยการยอมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหสี ในกลัปท่ี ๒๓      
           แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ พระนามวาจันทสมะ ทรงสมบูรณ                 
           ดวยแกว ๗ ประการ  มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                 
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระวรรณการกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ วรรณการกเถราปทาน.     
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                 ปยาลปุปผิยเถราปทานท่ี ๗ (๒๓๗)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะหาด         
     [๒๓๙] ในกาลกอน เราเปนพรานเนื้อ (เท่ียว) อยูในปาชัฏ เราเห็นตนมะหาด             
           มีดอกบาน จึงเก็บมาโยน โรย ลงท่ีทางเดิน เรามีใจผองใส รับบาตร                 
           ของพระพุทธเจาซ่ึงกาํลังเสด็จดําเนนิอยูท่ีทาง แลวไดถวายมะหาดแกพระ          
           องค ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวย          
           การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา  คุณวิเศษเหลานี้     
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว                
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปยาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ปยาลปุปผิยเถราปทาน.              
                อัมพยาคทายกเถราปทานท่ี ๘ (๒๓๘)           
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมะมวง           
     [๒๔๐] เราเปนผูฉลาดในศิลปะของตน ไดไปสูปาชัฏ ไดพบพระพุทธเจากําลังเสดจ็         
           ดําเนินอยู จึงถวายผลมะมวง ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใด           
           ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย              
           ผลมะมวง คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖             
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอัมพยาคทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ อัมพยาคทายกเถราปทาน.       



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 255 
                  ชคติการกเถราปทานท่ี ๙ (๒๓๙)            
                   วาดวยผลแหงการสรางลานดิน           
     [๒๔๑] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาอัตถทัสสี ผูสูงสุดกวานระ เสดจ็นิพพานแลว            
           เราไดใหสรางลานดินไวท่ีพระสถูปอันอุดมของพระพุทธเจา ในกัลปท่ี             
           ๑,๘๐๐ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดไว ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรู          
           จักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรางลานดิน คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิ            
           สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระชคติการกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ ชคติการกเถราปทาน.                
                 วาสิทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๔๐)            
                    วาดวยผลแหงการถวายมีด              
     [๒๔๒] ในกาลกอน เราเปนชางทองอยูในตวิรานครอันอุดม เราไดถวายมีดเลม              
           หนึ่งแดพระสยัมภู ผูไมทรงแพอะไรๆ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราได           
           ถวายมีดใด ในกาลนัน้ ดวยการถวายมีดนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน          
           ผลแหงการถวายมีด คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                 
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระวาสิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ วาสิทายกเถราปทาน.                 
                     ------------------        
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. อุทกาสนทายกเถราปทาน           ๒. ภาชนทายกเถราปทาน   
     ๓. สาลปุปผิยเถราปทาน              ๔. กิลัญชทายกเถราปทาน   
     ๕. เวทิทายกเถราปทาน              ๖. วรรณการกเถราปทาน   
     ๗. ปยาลปุปผิยเถราปทาน             ๘. อัมพยาคทายกเถราปทาน   
     ๙. ชคติการกเถราปทาน             ๑๐. วาสิทายกเถราปทาน   
        และมีคาถา ๓๘ คาถา ฉะนี้แล.   
                    จบ อุทกาสนทายิวรรคท่ี ๒๔.            
                    -------------------    
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                       ตุวรทายวิรรคท่ี ๒๕                
                 ตุวรัฏฐิทายกเถราปทานท่ี ๑ (๒๔๑)         
                 วาดวยผลแหงการถวายกอนดินแดง          
     [๒๔๓] ในกาลกอน เราเปนนายพรานเนื้อ (เท่ียว) อยูในปาใหญ เราเห็นดนิ              
           แดง จึงถือเอามาถวายแกสงฆ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายทาน             
           ใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวาย           
           กอนดนิแดง  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และ                  
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.           
     ทราบวา ทานพระตุวรัฏฐิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน.              
                 นาคเกสริยเถราปทานท่ี ๒ (๒๔๒)            
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบุนนาค        
     [๒๔๔] เราใสลูกธนูไวในแลงแลว เขาไปยังทามกลางปา ไดเหน็ตนบุนนาคมี            
           ดอกเปนพวง อันข้ึนอยูใกลทางเดนิ จึงประคองดวยมือท้ังสอง ประนมกร            
           อัญชลีบนเศียรเกลา บูชาแดพระพทุธเจา พระนามวาติสสะ ผูเปนเผา             
           พันธุของโลก ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก            
           ไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ใน          
           กัลปท่ี ๗๗ แตกัลปนี ้ไดมีพระเจาจกัรพรรดิพระนามวาสโมกขรณะ ทรง             
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม                
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระนาคเกสริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ นาคเกสริยเถราปทาน.    
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                  นฬินเกสริยเถราปทานท่ี ๓ (๒๔๓)          
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว         
     [๒๔๕] เราเปนนกกาน้ํา เท่ียวอยูในทามกลางชาตสระ คร้ังนั้น เราไดเห็นพระ            
           พุทธเจาผูประเสริฐกวาเทวดา เสด็จไปในอากาศ เรามีใจผองใส เอา                
           จะงอยปากคาบดอกบัวบูชาแดพระพุทธเจา พระนามวาติสสะ ผูเปนเผา               
           พันธุของโลก ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก            
           ไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ใน          
           กัลปท่ี ๗๓ แตกัลปนี ้ไดมีพระเจาจกัรพรรดิพระนามวา สัตตปตตะ               
           ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ   
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหชัดแจงแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระนฬินเกสริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ นฬินเกสริยเถราปทาน.               
                  วิรวิปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ (๒๔๔)         
              วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกทาวยายมอม     
     [๒๔๖] พระผูมีพระภาคผูนําของโลก เสด็จดําเนินไปพรอมดวยพระขีณาสพหลาย                
           พัน เราเก็บดอกทาวยายมอมบูชาแดพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้          
           เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย       
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘           
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระวิรวิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ วิรวิปุปผิยเถราปทาน.       
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                   กุฏิธูปกเถราปทานท่ี ๕ (๒๔๕)           
                   วาดวยผลแหงการใหเคร่ืองอบ          
     [๒๔๗] เราเปนคนรักษาพระคันธกุฎีของพระผูมีพระภาค พระนามวาสิทธัตถะ เรา             
           มีจิตเล่ือมใส อบพระคันธกุฎีใหหอมดวยมือท้ังสองของตน ตามกาลอัน               
           สมควร ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนัน้ ดวยกรรม              
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหเคร่ืองอบกล่ินหอม คุณ           
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                
           แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้   
     ทราบวา ทานพระกุฏิธูปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ กุฏิธูปกเถราปทาน.                
                  ปตตทายกเถราปทานท่ี ๖ (๒๔๖)            
                   วาดวยผลแหงการถวายบาตร              
     [๒๔๘] ดวยการฝกอยางดีเยีย่ม เราไดถวายบาตรแดพระผูมีพระภาค พระนามวา            
           สิทธัตถะ ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูตรง ผูคงท่ี ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้         
           เราไดถวายทานใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผล         
           แหงการถวายบาตร คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                  
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระปตตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ปตตทายกเถราปทาน     
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                  ธาตุปูชกเถราปทานท่ี ๗ (๒๔๗)            
                  วาดวยผลแหงการบํารุงพระธาตุ           
     [๒๔๙] เม่ือพระโลกนาถพระนามวาสิทธัตถะ ผูสูงสุดกวานระ เสดจ็นิพพาน                 
           แลว เราไดพระธาตุองคหนึ่ง ของพระผูมีพระภาคจอมสัตว ผูคงท่ี เรา           
           เก็บพระธาตุของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธพระอาทิตยนั้นไวบูชาตลอด ๕        
           ป ดังพระองคผูสูงสุดกวานระยังดํารงอยู ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เรา         
           ไดบูชาพระธาตุใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลเพราะ         
           บํารุงพระธาตุ  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระธาตุปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ ธาตุปูชกเถราปทาน.                
               สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทานท่ี ๘ (๒๔๘)     
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะลิ         
     [๒๕๐] ในกาลนั้น เราไดวางดอกมะลิซอน ๗ ดอกไวบนศีรษะ บูชาแดพระ   
           พุทธเจาพระนามวาเวสสภู ผูสูงสุดกวานระ ในกลัปท่ี ๓๑ แตกลัปนี้             
           เราไดบูชาดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง        
           การบูชาดวยดอกไม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการ               
ฉะนี้แล   
                 จบ สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน        
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                พิมพิชาลปุปผิยเถราปทานท่ี ๙ (๒๔๙)        
              วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะกลํ่าหลวง      
     [๒๕๑] พระสยัมภูชินเจาผูอัครบุคคล พระนามวาปทุมุตระ ทรงประกาศสัจจะ ๔              
           ทรงแสดงอมฤตบท ในกาลนั้น เราทําดอกมะกลํ่าหลวงใหแนน บูชาแด   
           พระพุทธเจาผูจอมสัตว ผูคง ท่ีในกลัปท่ี ๖๘ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจา        
           จักรพรรดิ ๔ พระองค ทรงพระนามวากิญชไกรสร ทรงสมบูรณดวยแกว                 
           ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                 
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระพิมพิชาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                   จบ พิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน.            
                อุททาลทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๕๐)           
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคูน         
     [๒๕๒] พระสยัมภูผูไมทรงแพอะไรๆ มีพระนามช่ือวากุกกุธะ เสดจ็ออกจากปา             
           ชัฏ เสด็จถึงแมน้ําใหญ ในกาลนั้น เรามีใจเล่ือมใส ไดถือเอาดอกคูนมา           
           ถวายแดพระสยัมภู ผูสํารวมอินทรียเปนอันดี ผูซ่ือตรง ในกัลปท่ี ๓๑           
           แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจัก    
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายดอกไม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม             
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้                 
     ทราบวา ทานพระอุททาลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ อุททาลทายกเถราปทาน.                
                    --------------------      
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
       ๑. ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน              ๒. นาคเกสริยเถราปทาน   
       ๓. นฬินเกสริยเถราปทาน               ๔. วิรวิปุปผิยเถราปทาน   
       ๕. กุฏิธูปกเถราปทาน                  ๖. ปตตทายกเถราปทาน   
       ๗. ธาตุปูชกเถราปทาน                 ๘. สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน                
       ๙. พิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน            ๑๐. อุททาลทายกเถราปทาน   
          บัณฑิตท้ังหลายนับคาถาได ๓๗ คาถา ฉะนี้แล       
                     จบ ตุวรทายวิรรคท่ี ๒๕.              
                     -----------------    
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                        โถมกวรรคท่ี ๒๖   
                   โถมกเถราปทานท่ี ๑ (๒๕๑)               
                    วาดวยผลแหงการสรรเสริญ             
     [๒๕๓] เราอยูในเทวโลก ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาพระนามวา วปิสสี ผู                
           แสวงหาคุณอันใหญหลวง แลวเบิกบานใจไดกลาวคํานี้วา ขอนอบนอม                 
           แดพระองค บุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมแดพระองค บุรุษสูงสุด พระองค              
           ทรงแสดงอมฤตบท ทรงยังชนเปนอันมากใหขามได ในกัลปท่ี ๙๑   
           แตกัลปนี้ เราไดกลาววาจาใด ในกาลนั้น ดวยการกลาววาจาน้ัน เราไมรู        
           จักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม            
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระโถมกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ โถมกเถราปทาน.   
                เอกาสนทายกเถราปทานท่ี ๒ (๒๕๒)            
                  วาดวยผลแหงการถวายบิณฑบาต            
     [๒๕๔] เรากับภริยาตองการจะกอสรางกุศลสมภาร ในศาสนาของพระพุทธเจาผู               
           ประเสริฐสุด จึงละเพศเทวดามาในมนุษยโลกนี้ เรามีใจผองใส ไดถวาย              
           ภิกษาแกพระเถระ ผูเปนสาวกของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ มีนาม             
           ช่ือวาเทวละ ในกัลปท่ีหนึ่งแสนกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น               
           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายบิณฑบาต คุณ            
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                
           แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ เอกาสนทายกเถราปทาน.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 264 
                  จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๓ (๒๕๓)            
                   วาดวยผลแหงการทําพุทธบูชา            
     [๒๕๕] พระสยัมภูสัมพทุธเจาผูไมแพอะไรๆ พระนามวาอานันทะ เสด็จ   
           ปรินิพพานแลวในปาชัฏอันปราศจากมนุษย ในกาลน้ัน เราจากเทวโลก                 
           มาในมนุษยโลกนี้ ไดทําจิตกาธารแลวถวายพระเพลิงพระสรีระ ณ ท่ีนั้น             
           และไดทําสักการะ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น             
           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษ             
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระจิตตปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ จิตกปูชกเถราปทาน.                
                  จัมปกปุปผิยเถราปานท่ี ๔ (๒๕๔)          
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกจําปา         
     [๒๕๖] มีภเูขาช่ือวาวกินะ อยูท่ีไมไกลตอภูเขาหิมวันต พระสมณเจาผูมีอินทรียอัน   
           อบรมแลว ประทับอยู ณ ทามกลางภเูขานั้น เราไดเห็นพระองคทานสงบ             
           ระงับ มีใจผองใส ไดถือเอาดอกจําปา ๓ ดอก โปรยลงบูชา ในกัลปท่ี                 
           ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น              
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม      
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ จัมปกปุปผิยเถราปทาน     



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 265 
                 สัตตปาฏลิยเถราปทานท่ี ๕ (๒๕๕)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกแคฝอย         
     [๒๕๗] เราไดเหน็พระพทุธเจาผูรุงเรืองโชติชวง ดังดอกกรรณิการ ประทับนั่ง         
           อยูท่ีระหวางภูเขา จึงไดเก็บดอกแคฝอยมาบูชาแดพระพุทธเจา ในกัลป            
           ท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น          
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิ         
           สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระสัตตปาฏลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สัตตปาฏลิยเถราปทาน.               
                 อุปหนทายกเถราปทานท่ี ๖ (๒๕๖)            
                  วาดวยผลแหงการถวายรองเทา            
     [๒๕๘] ในกาลนั้น เราช่ือวาจันทนะ เปนบุตรของพระปจเจกพุทธเจา เราได               
           ถวายรองเทาคูหนึ่ง (ดวยความปรารถนาวา) ทานจงยังความตรัสรูใหสําเร็จ       
           แกเรา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายรองเทาใด ในกาลนั้น ดวย            
           การถวายรองเทานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายรองเทา          
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุปาหนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ อุปหนทายกเถราปทาน.    
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                 มัญชริปูชกเถราปทานท่ี ๗ (๒๕๗)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไมตางๆ      
     [๒๕๙] เราทําพุมดอกไมแลว เดนิไปในถนน ไดเห็นพระพุทธเจาผูเลิศกวา                
           สมณะท้ังหลาย แวดลอมดวยภิกษสุงฆ เรามีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส                
           และมีปติอยางยิ่ง จงึประคองดอกไมดวยมือท้ังสองบูชาแดพระพทุธเจา           
           ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวย               
           การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม ใน           
           กัลปท่ี ๗๓ แตกัลปนี ้เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดอิงคหนึ่ง เปนใหญ           
           ในแผนดิน มีนามช่ือวาโชติยะ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัม             
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระมัญชริปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ มัญชริปูชกเถราปทาน.               
                 ปรรณทายกเถราปทานท่ี ๘ (๒๕๘)             
                   วาดวยผลแหงการถวายใบไม             
     [๒๖๐] เราเปนผูทรง (นุงหม) ผาเปลือกไมกรองอยูท่ีภเูขาหิมวนัต เปนผูมีของ    
           ไมเค็มและใบไมเปนอาหาร และสํารวมในศีลท้ังหลาย เม่ือถึงเวลาอาหาร             
           เชา พระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ เสด็จมาหาเรา เราเล่ือมใส ได               
           ถวายอาหารนั้นแดพระพุทธเจาดวยมือท้ังสองของตน ในกัลปท่ี ๙๔ แต              
           กัลปนี้ เราไดถวายใบไมใด ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติ            
           เลย นี้เปนผลแหงการถวายใบไม ในกัลปท่ี ๒๗ แตกัลปนี้ เราไดเปน             
           พระเจาจักรพรรดิราชพระนามวายทัตถิยะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี             
           พลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปรรณทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ ปรรณทายกเถราปทาน.       
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                  กุฏิทายกเถราปทานท่ี ๙ (๒๕๙)            
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยกุฎี          
     [๒๖๑] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจาเสดจ็เท่ียวไปสูปา ประทับอยูท่ีโคนไม เรา          
           ไดสรางบรรณศาลาถวายแดพระองคผูไมทรงแพอะไรๆ ในกัลปท่ี ๙๑                 
           แตกัลปนี้ เราไดถวายกุฎีใบไมใด ดวยการถวายกฎีุนั้น เราไมรูจกัทุคติ       
           เลย นี้เปนผลแหงการถวายกุฎี  ในกัลปท่ี ๓๘ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจา           
           จักรพรรดิราช ๑๖ พระองค มหาชนขนานพระนามวา สัพพัตถอภิวัสสี   
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกุฏิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                     จบ กุฏิทายกเถราปทาน.                
                 อัคคปุปผิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๖๐)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคันทรง        
     [๒๖๒] เราไดเหน็พระสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี มีพระฉวีวรรณดังทองคํา ประ              
           ทับนั่งอยูในระหวางภูเขา รุงเรืองดวยพระรัศมีดังกองเพลิง เราถือเอา         
           ดอกคันทรง เขาไปเฝาพระองคผูอุดมกวานระ มีจิตเล่ือมใส มีใจโสมนัส           
           บูชาแดพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจา             
           ดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง              
           พุทธบูชา ในกัลปท่ี ๒๕ แตกัลปนี ้เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดพิระนาม            
           วามิตตฆาตกะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ   
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระอัคคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ อัคคปุปผิยเถราปทาน.               
                     ------------------       
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. โถมกเถราปทาน              ๒. เอกาสนทายกเถราปทาน   
     ๓. จิตกปูชกเถราปทาน            ๔. จัมปกปุปผิยเถราปทาน   
     ๕. สัตตปาฏลิยเถราปทาน          ๖. อุปหนทายกเถราปทาน   
     ๗. มัญชริปูชกเถราปทาน           ๘. ปรรณทายกเถราปทาน   
     ๙. กุฏิทายกเถราปทาน           ๑๐. อัคคปุปผิยเถราปทาน   
        และในวรรคนี้ นับคาถาได ๔๑ คาถา.                 
                      จบ โถมกวรรคท่ี ๒๖.                 
                       --------------   
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                      ปทุมุกเขปวรรคท่ี ๒๗                
                 อากาสุกขิปยเถราปทานท่ี ๑ (๒๖๑)         
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว         
     [๒๖๓] เราไดเหน็พระพทุธเจาพระนามวาสิทธัตถะ มีพระฉววีรรณดังทองคํา                  
           เสด็จดาํเนินอยูในระหวางตลาด จึงถือเอาดอกบัวงาม ๒ ดอกเขาไปเฝา              
           พระองคผูประเสริฐกวานระ เราวางดอกบัวดอกหนึ่งไวแทบพระบาทของ                
           พระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด อีกดอกหนึ่งเราหยิบโยนข้ึนไปในอากาศ                
           ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายดอกไม ในกลัปท่ี           
           ๓๒ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง เปนใหญในแผน             
           ดิน พระนามวาอันตลิกขกร มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา   
           เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้   
     ทราบวา ทานพระอากาสุกขิปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ อากาสุกขิปยเถราปทาน.             
                  เตลมักขิยเถราปทานท่ี ๒ (๒๖๒)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยการทานํ้ามัน      
     [๒๖๔] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ผูประเสริฐกวานระ นิพพาน               
           แลว ในกาลนั้น เราเอาน้ํามันทาท่ีไพรทีแหงโพธิพฤกษ ในกัลปท่ี ๙๔              
           แตกัลปนี้ เราไดทาน้ํามันใด ในกาลนั้น ดวยการทาน้ํามันนั้น เราไมรูจัก       
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการทาน้ํามัน ในกัลปท่ี ๒๔ แตกัลปนี้ ไดมี              
           พระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริยพระนามวาสุฉวี ทรงสมบูรณดวยแกว ๗       
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           ประการ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖               
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเตลมักขิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้.                  
                    จบ เตลมักขิยเถราปทาน.                
                 อัฑฒจันทิยเถราปทานท่ี ๓ (๒๖๓)           
                  วาดวยผลแหงการบูชาโพธ์ิพฤกษ         
     [๒๖๕] เราไดถวายอัฑฒจันทไวท่ีไมโพธิพฤกษอันอุดม แหงพระผูมีพระภาค              
           พระนามวาติสสะ ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดบูชาไมโพธิพฤกษดวย            
           อัฑฒจนัทใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา        
           โพธิพฤกษ ในกัลปท่ี ๒๕ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย           
           พระนามวาเทวละ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ                  
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอัฑฒจนัทิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ อัฑฒจันทิยเถราปทาน.               
                  ทีปทายกเถราปทานท่ี ๔ (๒๖๔)             
                   วาดวยผลแหงการถวายประทีป            
     [๒๖๖] ในกาลนั้น เราเปนเทพบุตร ลงมาสูแผนดิน มีใจเล่ือมใสไดถวายประทีป            
           ๕ ดวง ดวยมือท้ังสองของตน ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายประทีป           
           ใด ในกาลนั้น ดวยการถวายประทีปนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล            
           แหงการถวายประทีป ในกัลปท่ี ๕๕ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ     
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           พระองคหนึ่ง เปนใหญในแผนดนิ มีนามวาสมันตจักขุ มีพลมาก   
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระทีปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ ทีปทายกเถราปทาน                  
                 วิฬาลิทายกเถราปทานท่ี ๕ (๒๖๕)           
                  วาดวยผลแหงการถวายมันมือเสือ         
     [๒๖๗] มีภเูขาช่ือโรมสะ อยูในท่ีไมไกลตอภูเขาหิมวนัต พระสมณเจาผูมีอินทรีย     
           อันอบรมแลว อยูท่ีเชิงเขาน้ัน เราไดถือเอามันมือเสือไปถวายแดพระ            
           สมณเจา พระสยัมภูมหาวีรเจาผูไมแพอะไรๆ ตรัสอนุโมทนาวา ทานมีใจ           
           ผองใส ถวายมันมือเสือแกเรา ผลจะบังเกิดแกทานในภพท่ีทานเกิด ใน             
           กัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายมันมือเสือใด ดวยทานน้ัน เราไมรูจัก        
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายมันมือเสือ คุณวิเศษเหลานี้ คือ                 
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระวิฬาลิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ วิฬาลิทายกเถราปทาน.               
                  มัจฉทายกเถราปทานท่ี ๖ (๒๖๖)            
                    วาดวยผลแหงการถวายปลา              
     [๒๖๘] ในกาลนั้น เราเปนนกออก อยูท่ีฝงแมน้ําจันทภาคา เราไดคาบปลาตัวใหญ         
           มาถวายแดพระมุนพีระนามวาสิทธัตถะ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี ้เราได             
           ถวายปลาใด ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ     
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           ถวายปลา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ   
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.           
     ทราบวา ทานพระมัจฉทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ มัจฉทายกเถราปทาน.                 
                  ชวหังสกเถราปทานท่ี ๗ (๒๖๗)             
                   วาดวยผลแหงการถวายบังคม             
     [๒๖๙] ในกาลนั้น เราเปนพรานปาอยูใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา เราไดเห็นพระพุทธ         
           เจา พระนามวาสิทธัตถะ เสด็จไปในอากาศ เราประนมกรอัญชลีแลดู   
           พระมหามุนีอยู ไดยงัจิตของตนใหเล่ือมใสแลว ถวายบังคมพระองคผู             
           นําโลก ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายบังคมพระนราสภใด ดวย                 
           การถวายบังคมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายบังคม              
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระชวหังสกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ ชวหังสกเถราปทาน.                 
                  สลฬปุปผิกเถราปทานท่ี ๘ (๒๖๘)           
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกสน             
     [๒๗๐] ในกาลนั้น เราเปนกินนรอยูท่ีใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา เราไดเห็นพระ            
           พุทธเจาพระนามวาวปิสสี ผูรุงเรืองผองใสดวยรัศมี เรามีจิตเล่ือมใส        
           มีใจโสมนัส และมีปติอยางยิ่ง ถือเอาดอกสนมาโปรยลงบูชาแดพระวิปสสี           
           พุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพทุธเจาดวยดอกไมใด           
           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษ           
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           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสลฬปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สลฬปุปผิยเถราปทาน.                
                อุปาคตหาสนิยเถราปทานท่ี ๙ (๒๖๙)          
                   วาดวยผลแหงการถวายบังคม             
     [๒๗๑] มีสระท่ีสรางอยางดีอยูท่ีทามกลางภูเขาหิมวนัต เราเปนผีเส้ือน้ํามีศีรษะอยู   
           เบ้ืองลางนากลัว อยูในสระน้ัน พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูอนุเคราะห    
           ประกอบดวยพระกรุณา ผูนําของโลก พระองคประสงคจะชวยเหลือเรา                  
           จึงเสดจ็มาในสํานกัของเรา เราไดเห็นพระมหาวรีเจาผูประเสริฐกวาเทวดา          
           เลิศกวานระ เสด็จเขามา จึงออกจากที่อยูอาศัยแลวไดถวายบังคมแด             
           พระศาสดา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายบังคมพระศาสดา ผูเปน             
           อุดมบุรุษใด ดวยการถวายบังคมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง          
           การถวายบังคม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                 
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระอุปาคตหาสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ อุปาคตหาสนิยเถราปทาน.              
                   ตรณิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๗๐)             
                     วาดวยผลแหงการขามสง             
     [๒๗๒] พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาวิปสสี มีพระฉวีวรรณดังทองคํา               
           ผูนําโลก แวดลอมดวยพระภิกษุสงฆ ประทับยืนอยูท่ีฝงแมน้ํา เรือ              
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           สําหรับจะขามในหวงมหรรณพน้ันไมมี เราจึงออกจากแมน้ํา ขามสง                 
           พระศาสดาผูเปนนายกของโลก ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราขามสงพระ              
           ศาสดาผูสูงสุดกวานระใด ดวยการขามสงนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน      
           ผลแหงการขามสง คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                 
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระตรณยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ ตรณิยเถราปทาน   
                      ---------------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. อากาสุกขิปยเถราปทาน               ๒. เตลมักขิยเถราปทาน   
     ๓. อัฑฒจนัทิยเถราปทาน                 ๔. ทีปทายกเถราปทาน   
     ๕. วิฬาลิทายกเถราปทาน                ๖. มัจฉทายกเถราปทาน   
     ๗. ชวหังสกเถราปทาน                  ๘. สลฬปุปผิยเถราปทาน   
     ๙. อุปาคตหาสนิยเถราปทาน             ๑๐. ตรณิยเถราปทาน   
        และในวรรคนี้นับคาถาได ๔๑ คาถา.                  
                    จบ ปทุมุกเขปวรรคท่ี ๒๗.              
                    -------------------      
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                    สุวรรณพิมโพหนวรรคท่ี ๒๘              
               สุวรรณพิมโพหนิยเถราปทานท่ี ๑ (๒๗๑)        
                   วาดวยผลแหงการถวายหมอน              
     [๒๗๓] เรามีจิตเล่ือมใส ไดถวายอาสนะหนึ่งอาสนะ และไดถวายหมอนดวยมือท้ัง            
           สองของตน เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เรา             
           ไดถวายหมอน ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวาย            
           หมอน ในกัลปท่ี ๖๓ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริยพระนาม          
           วาอสมะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้                 
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระสุวรรณพิมโพหนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.          
                  จบ สุวรรณพิมโพหนยิเถราปทาน.            
                  ติลมุฏฐิยเถราปทานท่ี ๒ (๒๗๒)           
                    วาดวยผลแหงการถวายงา               
     [๒๗๔] พระศาสดาอัครนายกของโลก ทรงทราบความดําริของเรา มีพระกายอัน   
           สําเร็จดวยพระทัย เสดจ็เขามาดวยฤทธ์ิ เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ถวาย            
           บังคมพระศาสดาผูอุดมบุรุษซ่ึงเสด็จเขามา แลวไดถวายงากํามือหนึ่ง ใน          
           กัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใด ในกาลนัน้ ดวยทานนั้น เราไม           
           รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายงากํามือหนึ่ง ในกัลปท่ี ๑๖ แตกัลป         
           นี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริยพระนามวาคันธิยะ สมบูรณดวย             
           แกว  ๗   ประการ มีพลมาก   คุณวิเศษเหลานี้  คือ ปฏิสัมภิทา   ๔    
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           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระติลมุฏฐิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ ติลมุฏฐิยเถราปทาน.               
                  จังโกฏกิยเถราปทานท่ี ๓ (๒๗๓)           
                 วาดวยผลแหงการถวายผอบดอกไม           
     [๒๗๕] พระศาสดาพระนามวาสิทธัตถะ ประทับอยูในระหวางภูเขาใกลมหาสมุทร               
           เราเขาไปเฝาแลว ทําบุญมีการกราบไหวเปนตน ไดถวายผอบดอกไม                 
           คร้ันเราถวายผอบดอกไม แดพระสยมัภู พระนามวาสิทธัตถะ ผูแสวงหา               
           คุณอันยิ่งใหญ ผูอนุเคราะห แลวบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลปหน่ึง ใน         
           กัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายผอบดอกไมใด ในกาลนั้น ดวยทานน้ัน            
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายผอบดอกไม คุณวิเศษเหลานี้          
           คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระจังโกฏกิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ จังโกฏกิยเถราปทาน                
                อัพภัญชนทายกเถราปทานท่ี ๔ (๒๗๔)          
                 วาดวยผลแหงการถวายยาหยอดตา            
     [๒๗๖] เราไดถวายยาหยอดตาแดพระผูมีพระภาค พระนามวาโกณฑัญญะ ผูปราศ               
           จากราคะ ผูคงท่ี มีพระหฤทัยไมรายกาจ ไมทรงมีธรรมเคร่ืองเนิ่นชา มี         
           ปกติเพงฌาน เปนไปลวงโมหะท้ังปวง ทรงแสวงหาประโยชนแกโลก   
           ท้ังมวล ผูเปนจอมสัตว ผูม่ันคง ในกลัปอันหาประมาณมิได แตกลัปนี้          
           เราไดถวายยาหยอดตา ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง           
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           การถวายยาหยอดตา ในกัลปท่ี ๑๕ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอม             
           กษัตริยพระนามวาวิรัปปะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก                 
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราได               
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอัพภัญชนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ อัพภัญชนทายกเถราปทาน.              
                  เอกัญชลิยเถราปทานท่ี ๕ (๒๗๕)           
                 วาดวยผลแหงการถวายเคร่ืองลาด          
     [๒๗๗] เม่ือเรามอบถวายเคร่ืองลาดใบไมแดพระผูมีพระภาค ซ่ึงประทับอยูท่ีโคน         
           มะเดื่อ แลวถวายโอกาสท่ีอยูแดพระสมณะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง               
           เราประนมกรอัญชลีแลว ลาดเคร่ืองลาดดอกไมถวายแดพระผูมีพระภาค                
           พระนามวาติสสะ ผูเปนจอมสัตว เปนนาถะของโลก ผูคงท่ี ในกัลป                
           ท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดทําเคร่ืองลาดดอกไมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรู          
           จักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเคร่ืองลาด ในกลัปท่ี ๑๔ แตกลัปนี้           
           เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนจอมมนุษย พระนามวาเอกอัญชลิกะ              
           มีพลมากคุณวเิศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           เราไดทําใหชัดแจงแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                 
     ทราบวา ทานพระเอกัญชลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ เอกัญชลิยเถราปทาน.                
                  โปตถทายกเถราปทานท่ี ๖ (๒๗๖)            
                 วาดวยผลแหงการถวายผาเปลือกไม        
     [๒๗๘] เราปรารภพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ ถวายผาเปลือกไม แด   
           พระผูมีพระภาค ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง เปนทักขิเณยบุคคลผูเลิศ              
           ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เรา          
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           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผาเปลือกไม คุณวิเศษเหลานี้ คือ      
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระโปตถทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ โปตถทายกเถราปทาน.                 
                  จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๗ (๒๗๗)            
                  วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร           
     [๒๗๙] เราเท่ียวไปตามกระแสนํ้า ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา เราเก็บดอกยานทราย             
           ๗ ดอก มาบูชาจิตกาธาร ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาจิตกาธารใด            
           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร ใน         
           กัลปท่ี ๖๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ พระนามวาปฏิชัคคะ ทรง            
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทา              
           ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา                  
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ จิตกปูชกเถราปทาน                 
                 อาลุวทายกเถราปทานท่ี ๘ (๒๗๘)            
                  วาดวยผลแหงการถวายเหงามัน           
     [๒๘๐] มีแมน้ําใหญอันสวยงามนาดู อยูใกลภูเขาหิมวนัต ท่ีใกลแมน้าํนั้น เรา       
           ไดเหน็พระอรหันตผูปราศจากราคะ มีรัศมีสุกใสนาใครเห็น เราเห็นทาน          
           ประกอบในความสงบระงับอยางยิง่แลว มีใจช่ืนบาน เล่ือมใส ไดถวาย               
           เหงามันแกทานดวยมือท้ังสองของตน ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราได            
           ถวายเหงามันใด ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย          
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           เหงามัน คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖             
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอาลุวทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ อาลุวทายกเถราปทาน.                
                   ปุณฑรีกเถราปทานท่ี ๙ (๒๗๙)            
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกบัวขาว           
     [๒๘๑] ในกาลนั้น พระสยัมภูผูมีรัศมี มีนามวาโรมสะ เรามีจิตผองใส ไดถวาย           
            ดอกบัวขาวแดทาน ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายดอกบัวขาวใน              
            กาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายดอก            
            บัวขาว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖              
            เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปุณฑรีกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ ปุณฑรีกเถราปทาน.                 
                   ตรณิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๘๐)             
                   วาดวยผลแหงการถวายสะพาน             
     [๒๘๒] เรามีใจเล่ือมใส ไดทําสะพานดวยมือท้ังสองของตน ไวท่ีทางใหญอันไม            
           ราบเรียบ เพื่อตองการใหชาวโลกขาม ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดทํา          
           สะพานใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการให                
           สะพาน ในกัลปท่ี ๕๕ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง            
           พระนามวาสโมคตะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษ   
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระตรณยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ ตรณิยเถราปทาน.                  
                       --------------    
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. สุวรรณพิมโพหนยิเถราปทาน            ๒. ติลมุฏฐิยเถราปทาน   
     ๓. จังโกฏกิยเถราปทาน                 ๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน   
     ๕. เอกัญชลิยเถราปทาน                 ๖. โปตถทายกเถราปทาน   
     ๗. จิตกปูชกเถราปทาน                  ๘. อาลุวทายกเถราปทาน   
     ๙. ปุณฑรีกเถราปทาน                  ๑๐. ตรณิยเถราปทาน   
        บัณฑิตนบัคาถาได ๔๒ คาถา   
                    จบ สุวรรณพิมโพหนวรรคท่ี ๒๘            
                       จบ ภาณวารท่ี ๑๑   
                       -------------    
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                      ปรรณทายกวรรคท่ี ๒๙                 
                 ปรรณทายกเถราปทานท่ี ๑ (๒๘๑)             
                    วาดวยผลแหงการถวายผัก              
     [๒๘๓] เรานั่งอยูในบรรณศาลา บริโภคโภชนะ คือ ผัก พระมหาฤาษีพระนาม   
           วาสิทธัตถะ ผูสองโลกใหสวาง ทรงเยียวยาโลกท้ังปวง เสด็จมาหาเราผู          
           เขาไปอยูในบรรณศาลา เราไดถวายผักแกพระองค ซ่ึงประทับนั่งบนเคร่ือง         
           ลาดใบไม ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายผักใด ในกาลนั้น ดวย              
           ทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผัก คุณวิเศษเหลานี้        
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปรรณทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ ปรรณทายกเถราปทาน.                 
                  ผลทายกเถราปทานท่ี ๒ (๒๘๒)              
                   วาดวยผลแหงการถวายผลไม             
     [๒๘๔] พระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ทรงสันโดษเสมอดวยเขาสิเนรุ ทรง               
           ไวเชนกับธรณี เสด็จออกจากสมาธิแลว เขามาหาเราเพ่ือภิกษา เรามีใจ            
           ผองใส ไดถวายผลสมอ มะขามปอม มะมวง ชมพู สมอพิเภก กระเบา   
           กระบาก มะตูม และผลมะปรางท้ังหมด แดพระผูมีพระภาค พระนาม   
           วาสิทธัตถะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง ทรงอนุเคราะหโลกท้ังปวง                  
           ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใด ในกาลนั้น ดวยทานน้ัน              
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายผลไม ในกัลปท่ี ๕๗ แตกัลป          
           นี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริยพระนามวาเอกัชฌะ ทรงสมบูรณดวย     
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           แกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘            
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
           แลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ผลทายกเถราปทาน   
                 ปจจุคคมนิยเถราปทานท่ี ๓ (๒๘๓)          
                     วาดวยผลแหงการตอนรับ             
     [๒๘๕] เรามีใจผองใส ไดทําการตอนรับพระผูมีพระภาค พระนามวาสิทธัตถะ                
           ผูประเสริฐกวานระ สองโลกใหสวางไสว ทรงเยียวยาโลกท้ังปวง เสด็จ             
           เท่ียวอยูในปาดังราชสีห องอาจดังมาอาชาไนย สวยงามดังตนรกฟา ซ่ึง          
           กําลังเสด็จมา ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดตอนรับพระผูมีพระภาค             
           ผูประเสริฐกวานระ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง           
           การตอนรับ ในกัลปท่ี ๒๗ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ                
           พระองคหนึ่ง เปนจอมแหงชน  มีนามวาปริวาระ มีพลมาก  คุณวิเศษ                
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้   
     ทราบวา ทานพระปจจุคคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ปจจุคคมนิยเถราปทาน               
                  เอกปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ (๒๘๔)           
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกไม            
     [๒๘๖] ในกาลนั้น เราเปนปศาจอยูท่ีประตูเมืองดานทิศทักษิณ เราไดเหน็พระ          
           พุทธเจาผูปราศจากธุลี มีรัศมีสุกใสดังพระจนัทร เราไดถวายดอกไมดอก          
           หนึ่ง แดพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูเลิศกวานระ ทรงแสวงหา        
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           ประโยชนใหแกโลกท้ังปวง เปนจอมสัตว ผูคงท่ี ในกัลปท่ี ๑๑ แต              
           กัลปนี้ เราไดถวายดอกไมใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น  เราไมรูจกัทุคติเลย       
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘            
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระเอกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ เอกปุปผิยเถราปทาน.                
                  มฆวปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ (๒๘๕)           
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกดีหมี        
     [๒๘๗] พระสยัมภูผูไมแพอะไรๆ ทานมีอินทรียผองใสไมขุนมัว เขาสมาธิอยูใน       
           ท่ีใกลฝงแมน้ํานัมมทานที ในกาลนัน้ เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูไมแพ       
           อะไรๆ แลว เกดิเล่ือมใสโสมนัส ไดบูชาองคพระสยัมภูดวยดอกดีหมี               
           ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้         
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระมฆวปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ มฆวปุปผิยเถราปทาน.                
                  อุปฏฐายิกเถราปทานท่ี ๖ (๒๘๖)          
               วาดวยการบูชาดวยการถวายคนอุปฏฐาก       
     [๒๘๘] เราไดเหน็พระพทุธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูควรรับเคร่ืองบูชา เปนจอม          
           สัตว เปนมหานาคเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ เสด็จดําเนินอยูท่ี           
           ถนน เราไดถวายคนอุปฏฐากแกพระองค ผูทรงแสวงหาประโยชนเกื้อกูล    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 284 
           แกโลกท้ังปวง ทรงแสวงหาคุณอันใหญหลวง ซ่ึงเราใหคนไปทูลเชิญเสด็จ             
           มา พระมหามุนีสัมพทุธเจาทรงรับแลวมอบ (คืน) ใหเสดจ็ลุกข้ึนจาก               
           อาสนะนั้นแลว เสด็จกลับมุงตรงไปทางทิศปจจิม ในกัลปท่ี ๙๔ แต                
           กัลปนี้ เราไดถวายคนอุปฏฐากในกาลนั้น ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจกั              
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายคนอุปฏฐาก ในกลัปท่ี ๕๗ แตกัลปนี้              
           ไดมีพระเจาจกัรพรรดพิระนามวาพลเสน สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ                 
           มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖              
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุปฏฐายิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.               
                     จบ อุปฏฐายิกเถราปทาน.              
                  อปทานิยเถราปทานท่ี ๗ (๒๘๗)             
                    วาดวยผลแหงการสรรเสริญ             
     [๒๘๙] เรามีใจเล่ือมใส ไดสรรเสริญปุพจรรยาของพระสุคตเจาท้ังหลาย ผูแสวง            
           หาคุณอันใหญหลวง และไดถวายบังคมพระบาทดวยเศียรเกลา และดวย                 
           มือท้ังสองของตน ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดสรรเสริญปุพจรรยาของ            
           พระสุคตดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ            
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา                  
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอปทานิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ อปทานิยเถราปทาน.                 
                สัตตาหปพพชิตเถราปทานท่ี ๘ (๒๘๘)         
                      วาดวยผลแหงการบวช                
     [๒๙๐] พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสี อันมหาชน   
           สักการะนับถือ ในกาลกอนเราถึงความวิบัติ แตกจากญาติ ดวยความใคร        
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           ในสัตถุศาสนา เราจึงเขาบวชในศาสนาเพื่อระงับความวิบัติ ยินดอียูใน            
           การบวช ๗ วัน ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบวชในกาลนัน้ ดวยการ              
           บวชนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบวช ในกัลปท่ี ๖๗ แต            
           กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ ๗ พระองค ปรากฏพระนามวา สุเนกขัมมะ            
           มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖              
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัตตาหปพพชิตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.            
                   จบ สัตตาหปพพชิตเถราปทาน.             
                 พุทธุปฏฐายิกเถราปทานท่ี ๙ (๒๘๙)        
                     วาดวยผลแหงการบํารุง               
     [๒๙๑] ในกาลนั้น ช่ือของเราวาเวธัมภนิี (และ) เปนช่ือบิดาของเรา (ดวย)             
           บิดาจับมือของเราพาไปมอบถวาย พระมหามุนีพระพุทธเจาท้ังหลายผูเปน             
           อัครนายกของโลกเหลานี้ ทรงมุงหมายเอาเรา เรามีจิตเล่ือมใส ไดบํารุง           
           พระพุทธเจาเหลานัน้โดยเคารพดวยมือของตน ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้             
           เราไดบํารุงพระพุทธเจาท้ังหลายในกาลน้ัน ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติ       
           เลย นี้เปนผลแหงการบํารุง ในกัลปท่ี ๒๓ แตกลัปนี้ ไดมีพระเจา               
           จักรพรรดิ จอมกษัตริย ๔ พระองค ทรงพระนามวาสมณุปฏฐาก มีพลมาก               
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระพุทธปฏฐายิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ พุทธุปฏฐายิกเถราปทาน.    
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                 ปุพพังคมนิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๒๙๐)         
                     วาดวยผลแหงการสํารวม               
     [๒๙๒] พวกเรา ๘๔,๐๐๐ คน ไมมีความกังวลจึงออกบวช เพื่อบรรลุประโยชน                  
           อันสูงสุด เราเปนหวัหนาของพวกเหลานั้น ศิษยเหลานั้นยังมีราคะและ           
           โมหะ แตจิตผองใสไมขุนมัว มีจิตเล่ือมใสบํารุงเราโดยเคารพดวยมือท้ัง         
           สองของตนๆ พระสยมัภูผูขีณาสพท้ังหลายคายโทสะแลว ทํากจิท่ีควร                  
           ทําเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ไมแพอะไรๆ แผเมตตาจิตไป พวกเรา   
           บํารุงพระสัมพุทธเจาเหลานั้น เปนผูมีสติทํากาลกิริยาแลว ไดไปสูความ        
           เปนเทวดาในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดรักษาศีลใด ดวยการรักษาศีล            
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสํารวม คุณวิเศษเหลานี้ คือ         
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระปุพพังคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ปุพพังคมนยิเถราปทาน.              
                    -------------------                  
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. ปรรณทายกเถราปทาน          ๒. ผลทายกเถราปทาน      
     ๓. ปจจุคคมนิยเถราปทาน          ๔. เอกปุปผิยเถราปทาน   
     ๕. มฆวปุปผิยเถราปทาน           ๖. อุปฏฐายิกเถราปทาน   
     ๗. อปทานิยเถราปทาน            ๘. สัตตาหปพพชิตเถราปทาน   
     ๙. พุทธุปฏฐายิกเถราปทาน        ๑๐. ปุพพังคมนิยเถราปทาน   
        และทานไดกลาวคาถาไว ๓๘ คาถา.                  
                     จบ ปรรณทายกวรรท่ี ๒๙                
                     ------------------      
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                       จิตกปูชกวรรคท่ี ๓๐                
                  จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๑ (๒๙๑)            
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไมตางๆ      
     [๒๙๓] ในกาลนั้น เราเปนพราหมณมีนามช่ือวา อชิตะ เราประสงคจะทําการ                 
           บูชา จึงรวบรวมดอกไมตางๆ ไว เราไดเหน็จิตกาธารของพระพุทธเจา               
           พระนามวา สิขี ผูเปนเผาพันธุของโลกอันรุงเรืองอยู จึงนําเอาดอกไม        
           นั้นมาบูชาท่ีจิตกาธาร ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาดวยดอกไม           
           ใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ใน             
           กัลปท่ี ๒๗ แตกัลปนี ้ไดมีพระเจาจกัรพรรดิ จอมมนุษย ๗ พระองค              
           ทรงพระนามวา สุปชชลิตะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ จิตกปูชกเถราปทาน.                
                  ปุปผธารกเถราปทานท่ี ๒ (๒๙๒)            
                 วาดวยผลแหงการยกดอกไมข้ึนบูชา        
     [๒๙๔] เราเปนผูนุงผาเปลือกไมคากรอง หมหนังสัตวเฉวียงบาขางซาย ยังอภิญ      
           ญา ๕ ใหบังเกิดแลว เปนผูลูบคลําพระจันทรได เราไดเหน็พระศาสดาพระ          
           นามวาวิปสสี ผูสองโลกใหสวางไสว ซ่ึงเสด็จมาถึงสํานักเรา เราจึงยก          
           ดอกแคฝอยข้ึนบูชาแดพระองค ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดยกดอกไม            
           ใดข้ึนบูชา ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการยกดอกไม        
           ข้ึนบูชา ในกัลปท่ี ๘๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง      
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           เปนใหญในแผนดนิ พระนามวา สมันตธรณะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้               
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปุปผธารกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ปุปผธารกเถราปทาน.                 
                  ฉัตตทายกเถราปทานท่ี ๓ (๒๙๓)            
                    วาดวยผลแหงการถวายฉัตร             
     [๒๙๕] ในกาลนั้น บุตรของเราบวชแลว นุงหมผากาสายะ แลวทานนั้นบรรลุถึง            
           ความเปนพระพุทธะ อันชาวโลกบูชา นิพพานแลว เราคนหาบุตรของตน                  
           ไปทางเบ้ืองหลังอาราม ไดไปถึงจิตกาธารแหงบุตรของเราผูดับแลว เปน           
           ผูใหญ เราประนมกรอัญชลี ไหวจิตกาธารท่ีปาชานั้น และยกฉัตรขาวข้ึน          
           ตั้งประดิษฐานไว (บูชา) ในกาลนั้น ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราได             
           ยกฉัตรข้ึน (บูชา) ใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล          
           แหงการถวายฉัตร ในกัลปท่ี ๒๕ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๗              
           พระองค เปนจอมแหงชน มีพระนามวามหารหะ มีพลมาก คุณวเิศษ   
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระฉัตตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ฉัตตทายกเถราปทาน.                 
                  สัททสัญญกเถราปทานท่ี ๔ (๒๙๔)           
                   วาดวยผลแหงการไดสัททสัญญา          
     [๒๙๖] เม่ือพระอาทิตยยังไมข้ึน ความเล่ือมใสของเรามีอยางไพบูลย ความปรากฏ         
           แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูแสวงหาคุณใหญ ไดมีในโลก เราได             
           ฟงแตเสียงในความปรากฏนั้น แตไมไดเหน็พระชินเจา เม่ือเราจะทํากาล     
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           กิริยา ไดระลึกถึงความจําหมายในพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้            
           เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผล          
           แหงพุทธบูชา  คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระสัททสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สัททสัญญกเถราปทาน                 
                โคสีสนิกเขปกเถราปทานท่ี ๕ (๒๙๕)          
                 วาดวยผลแหงการลาดไมจันทนขาว         
     [๒๙๗] เราออกจากประตูพระอารามแลว ไดลาด (ทอด) ไมจนัทนขาวไว (เพื่อ               
           ใหสงฆเดิน) เราไดเสวยกรรมของตน นี้เปนผลแหงบุรพกรรม มา   
           สินธพอาชาไนย มีกําลังวิ่งเร็วดังลม เปนพาหนะเร็ว เราไดเสวยผลนั้น             
           ท้ังหมด นี้เปนผลแหงการลาดไมจนัทนขาว โอ กุศลสมภารนอย (กลับ)              
           ใหผลมากมาย เราทําดใีนเขตดี ผลอ่ืนไมไดเส้ียวแหงกุศล สมภารท่ีเรา            
           ทําในสงฆ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดลาดไมจนัทรขาว ในกลัปท่ี             
           ๗๕ แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง มีนามวาสุปติฏฐิตะ         
           มีเดชมาก มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘                 
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระโคสีสนิกเขปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ โคสีสนิกเขปกเถราปทาน.            
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                       ปทปูชกเถราปทานท่ี ๖ (๒๙๖)         
                   วาดวยผลแหงการบูชาพระบาท            
     [๒๙๘] ในกาลนั้น เราเปนกินนรอยูท่ีภเูขาหิมวนัต เราไดเหน็พระพทุธเจาผู          
           ปราศจากธุลี มีรัศมีผุดผองดังพระจนัทร เวลานั้น เราไดเขาเฝาพระพุทธเจา    
           พระนามวาวิปสสี ผูนาํโลกแลวไดเอา (น้ํา) แกนจนัทนและกฤษณา                 
           รดลงท่ีพระบาท ในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้ เราไดบูชาพระบาทใด ดวย                
           การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระบาท คุณวิเศษ         
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปทปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ปทปูชกเถราปทาน.                  
                  เทสกิตติกเถราปทานท่ี ๗ (๒๙๗)           
                    วาดวยผลแหงการสรรเสริญ             
     [๒๙๙] ในกาลนั้น เราเปนพราหมณมีนามวาอุปสาลหกะ เราเขาไปยังปาชัฏ ได             
           เห็นพระพุทธเจาผูเปนนาถะของโลก ประเสริฐกวานระ ผูควรรับเคร่ือง            
           บูชาของโลก แลวไดถวายบังคมแทบพระบาท พระพุทธเจาทรงทราบวาเรา                
           มีจิตเล่ือมใสแลว ทรงหายไป เราออกจากปาแลว ระลึกถึงพระพุทธเจาผู           
           ประเสริฐสุด เราสรรเสริญประเทศนั้นแลว บันเทิงอยูในสวรรคตลอด                
           กัลป ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดสรรเสริญประเทศใด ดวยการ                  
           สรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ คุณวิเศษ          
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระเทสกิตติกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ เทสกิตติกเถราปทาน.     
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                  สรณคมนิยเถราปทานท่ี ๘ (๒๙๘)            
                    วาดวยผลแหงการถึงสรณะ              
     [๓๐๐] ในกาลนั้น เราเปนพรานอยูใกลภูเขาหิมวนัต เราไดเหน็พระพุทธเจา             
           พระนามวาวิปสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ไดเขาเฝาพระ              
           สัมพุทธเจาแลว ทําไวยาวัจกร ไดเขาถึงพระองคผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี        
           เปนสรณะ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถึงสรณะใด ดวยการถึงสรณะ              
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถึงสรณะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ       
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระสรณคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ สรณคมนิยเถราปทาน.                 
                  อัมพปณฑยิเถราปทานท่ี ๙ (๒๙๙)          
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมะมวง           
     [๓๐๑] เราปรากฏวาเปนทานพ (อสูร) มีนามช่ือวาโรมสะ เราไดถวายผลมะมวง              
           แกพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูแสวงหาคุณใหญ กัลปนี้ ๙๑ แตกัลป           
           นี้ เราไดถวายผลมะมวงใด ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย          
           นี้เปนผลแหงการถวายผลมะมวง คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔               
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอัมพปณฑิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ อัมพปณฑิยเถราปทาน.               
                 อนุสังสาวกเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๐๐)          
                 วาดวยผลแหงการประกาศคุณวิเศษ          
     [๓๐๒] เราไดเหน็พระชินเจา พระนามวาวิปสสี กําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาต จึงได         
           ถวายภกิษาทัพพหีนึ่งแกพระองคผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี ในกาลนัน้ เรามี     
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           จิตเล่ือมใสโสมนัสไดถวายบังคม (และ) ไดประกาศพระพุทธเจาใหมหาชน             
           ทราบ เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราได              
           ประกาศใหมหาชนทราบ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหง           
           การประกาศ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และ   
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.           
     ทราบวา ทานพระอนุสังสาวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ อนุสังสาวกเถราปทาน.               
                    --------------------                 
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. จิตกปูชกเถราปทาน          ๒. ปุปผธารกเถราปทาน    
     ๓. ฉัตตทายกเถราปทาน         ๔. สัททสัญญกเถราปทาน    
     ๕. โคสีสนิกเขปกเถราปทาน      ๖. ปทปูชกเถราปทาน      
     ๗. เทสกิตติกเถราปทาน         ๘. สรณคมนิยเถราปทาน    
     ๙. อัมพปณฑิยเถราปทาน        ๑๐. อนุสังสาวกเถราปทาน   
        บัณฑิตคํานวนคาถาได ๔๗ คาถา.   
                     จบ จิตกปูชกวรรคท่ี ๓๐.              
                     ------------------                  
                  อนึ่ง รวมวรรคได ๓๐ วรรค คือ           
     ๑. กณกิารปุปผิยวรรค           ๒. หัตถิวรรค          
     ๓. อาลัมพนทายกวรรค          ๔. อุทกาสนทายิวรรค      
     ๕. ตุวรทายิวรรค              ๖. โถมกวรรค            
     ๗. ปทุมุกเขปวรรค             ๘. สุวรรณพิมโพหนวรรค   
     ๙. ปรรณทายวรรค            ๑๐. จิตกปูชกวรรค          
        คาถาท้ังหมดมี ๔๕๑ คาถา บัณฑิตผูแสดงอรรถ คํานวณบทท้ังหมดได ๕๕๗๒ บท.             
                       จบหมวดรอยท่ี ๓.         
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                      ปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑               
                 ปทุมเกสริยเถราปทานท่ี ๑ (๓๐๑)           
              วาดวยผลแหงการบูชาดวยการโปรยเกสรดอกบัว   
     [๓๐๓] ในกาลกอน เราเปนชางพลายมาตังคะ อยูในท่ีใกลหมูฤาษปีจเจกพุทธเจา         
           เรามีความเล่ือมใส ไดเอาเกสรดอกบัว โปรยลงบูชาแดพระปจเจกพุทธเจา            
           ผูแสวงหาคุณใหญ เรายงัจิตใหเล่ือมใสในพระปจเจกพุทธเจาผูประเสริฐ          
           สุด กําจัดราคะแลว ผูคงท่ีเหลานั้น แลวบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลป          
           ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดโปรยเกสรดอกบัวบูชาในกาลนัน้ ดวยกรรม           
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ         
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ              
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระปทุมเกสริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปทุมเกสริยเถราปทาน.               
                 สรรพคันธิยเถราปทานท่ี ๒ (๓๐๒)           
              วาดวยผลแหงการถวายของหอมและดอกไม        
     [๓๐๔] เราไดถวายของหอมและดอกไมแกพระพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ผู                 
           แสวงหาคุณใหญ ไดถวายผาโกสัยอยางดีแกพระองคผูซ่ือตรง ในกัลป              
           ท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายของหอมใดในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไม             
           รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายของหอม ในกลัปท่ี ๑๕ แตกลัปนี้            
           ไดมีพระเจาจกัรพรรดจิอมกษัตริย พระนามวาสุเวละ ทรงสมบูรณดวย              
           แกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘        
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           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระสรรพคันธิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สรรพคันธิยเถราปทาน.               
                 ปรมันนทายกเถราปทานท่ี ๓ (๓๐๓)           
                 วาดวยผลแหงการถวายขาวอยางดี         
     [๓๐๕] เราไดเหน็พระพทุธเจาพระนามวาวิปสสี ผูโชติชวงดังดอกกรรณิการ มี          
           รัศมีรุงเรืองดังอาทิตยอุทัย เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ เรา            
           ประนมกรอัญชลีแลว นําเสดจ็มาสูเรือนของตน คร้ันนําเสด็จพระสัม                 
           พุทธเจามาถึงแลว ไดถวายขาวอยางดีเยีย่ม ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้           
           เราไดถวายขาวอยางดเียี่ยมในกาลนัน้ ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย        
           นี้เปนผลแหงการถวายขาวอยางดีเยีย่ม คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔      
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา เรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปรมันนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ ปรมันนทายกเถราปทาน.                
                 ธรรมสัญญกเถราปทานท่ี ๔ (๓๐๔)            
                    วาดวยผลแหงการฟงธรรม              
     [๓๐๖] ไดมีการฉลองพระมหาโพธิแหงพระผูมีพระภาค พระนามวาวิปสสี พระ               
           สัมพุทธเจาเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ปรากฏเหมือนวาประ                
           ทับอยู ณ โคนไมโพธิ สมัยนั้น พระผูมีพระภาคแวดลอมดวยภกิษุสงฆ             
           ทรงประกาศ (อริย) สัจจะ ๔ ทรงเปลงอาสภิวาจา พระสัมพุทธเจาผูมี               
           กิเลสดังหลังคาเปด ทรงแสดงโดยยอ และทรงแสดงโดยพิสดารแลว    
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           ทรงยังมหาชนใหดับรอน เราไดฟงธรรมของพระองค เชษฐบุรุษของโลก                
           ผูคงท่ี ถวายบังคมแทบพระบาทของพระศาสดาแลว บายหนากลับไปทาง                 
           ทิศอุดร ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดฟงธรรมใดในกาลนั้น ดวยการ             
           ฟงธรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการฟงธรรม ในกลัปท่ี ๓๓        
           แตกัลปนี้ เราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิองคหนึ่ง เปนใหญในแผนดิน มี          
           นามช่ือวาสุตวา มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘          
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระธรรมสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ธรรมสัญญกเถราปทาน                 
                  ผลทายกเถราปทานท่ี ๕ (๓๐๕)              
                   วาดวยผลแหงการถวายผลไม             
     [๓๐๗] ในกาลนั้น มีอาศรมอยูท่ีฝงแมน้ําภาคีรสี เราถือผลไมเดินมาสูอาศรมน้ัน      
           ชาๆ ณ ท่ีนั้น เราไดพบพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูมีรัศมีรุงเรือง       
           ดังพระจันทร เราไดถวายผลไมของเราท่ีมีอยูท้ังหมดแดพระศาสดา ใน             
           กัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้ ดวยทานนั้น เรา             
           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม คุณวิเศษเหลานี้ คือ             
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ผลทายกเถราปทาน    
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                  สัมปสาทิกเถราปทานท่ี ๖ (๓๐๖)           
                 วาดวยผลแหงความเล่ือมใสคุณวิเศษ       
     [๓๐๘] ขอนอบนอมแดพระองคผูเปนพระพุทธวีรเจา พระองคพนแลวในท่ีท้ังปวง          
           ขาพระองคเปนผูถึงความวิบัติ ขอพระองคไดโปรดเปนท่ีพึ่งของขาพระองค      
           นั้นเถิด พระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ เปนบุคคลไมมีใครเปรียบในโลก           
           ทรงพยากรณแกเราวา พระสงฆเสมอดวยมหาสมุทรประมาณมิได สูงสุด                
           ทานจงยังจิตใหเล่ือมใสในพระสงฆนั้น ผูปราศจากธุลี เปนเขตบุญท่ีใหผล       
           ไมส้ินสุด ดังปลูกพืชท่ีดีไวฉะนั้น พระสัพพัญูเชษฐบุรุษของโลก               
           ประเสริฐกวานระ ตรัสดังนี้ ทรงพรํ่าสอนเราอยางนี้แลว เสดจ็เหาะ               
           ข้ึนสูพื้นเวหาส เม่ือพระสัพพัญูผูประเสริฐกวานระ พอเสด็จไปไม             
           นาน เราก็ถึงกาลกิริยา แลวไดอุบัตยิงัช้ันดุสิตในกาลน้ัน เรายังจติให        
           เล่ือมใสในพระสงฆผูปราศจากธุลี เปนเขตบุญท่ีใหผลไมส้ินสุด แลว            
           บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลป ในกลัปท่ี ๙๔ แตกลัปนี้ เราไดความ               
           เล่ือมใสในกาลนั้น ดวยความเล่ือมใสนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปน          
           ผลแหงความเล่ือมใส คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระสัมปสาทิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สัมปสาทิกเถราปทาน.                
                 อารามทายกเถราปทานท่ี ๗ (๓๐๗)            
                   วาดวยผลแหงการถวายอาราม             
     [๓๐๙] เราไดปลูกสรางอารามถวายแดพระผูมีพระภาค พระนามวาสิทธัตถะ ใกล             
           หมูไมมีเงารมเย็น มีฝูงนกเขาอยูอาศัย เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจาก       
           ธุลี สมควรรับเคร่ืองบูชา เราจึงนอมถวายอารามกะพระองค ผูเปน                
           เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ เรามีจิตโสมนัสยินดี ไดถวายผลไม     



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 297 
           และดอกไม และลําดบันั้น เราเกดิความเล่ือมใส นอมถวายทานนั้น   
           เราไดถวายทานแดพระพุทธเจาดวยใจอันผองใส ผลยอมบังเกิดแกเราใน             
           ภพท่ีเกดิ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายอารามใดในกาลนัน้                 
           ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายอาราม ในกัลป            
           ท่ี ๓๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๗ พระองค ทรงพระนามวา               
           มุทุสีตละ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้               
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
      ทราบวา ทานพระอารามทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ อารามทายกเถราปทาน.                 
                 อนุเลปทายกเถราปทานท่ี ๘ (๓๐๘)           
                     วาดวยผลแหงการฉาบสี               
      [๓๑๐] เราไดเหน็พระสาวกของพระพทุธเจาพระนามวา อัตถทัสสี ผูเปนมุนี              
            เราไดเขาไปหาทานซ่ึงกําลังทํานวกรรมอยูท่ีสีมา และเมื่อนวกรรมสําเร็จ         
            แลว เราไดใหการไลทา (ไดใหสีสําหรับทา) เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส            
            ในพระสงฆสาวกผูเปนบุญเขตอันยอดเยี่ยมในกลัปท่ี ๑๘๐๐ แตกัลปนี้             
            เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล          
            แหงการฉาบสี คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                
            อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                  
            ดังนี้.       
      ทราบวา ทานพระอนุเลปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ อนุเลปทายกเถราปทาน.     
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                  พุทธสัญญิกเถราปทานท่ี ๙ (๓๐๙)          
                 วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา         
     [๓๑๑] เราไดฝนเหน็พระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูเปลงปล่ังดังพระอาทิตย         
           อุทัย มีรัศมีรุงเรืองดังพระจันทร เปนเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวา          
           นระ เปนนายกของโลก กําลังเสด็จดาํเนินไปในละแวกปา จึงยังจติให                 
           เล่ือมใสในพระองค แลวไดเขาถึงสุคติ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เรา            
           ไดสัญญาใดในกาลนัน้ ดวยสัญญานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล             
           แหงการสัญญาในพระพุทธเจา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔                  
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา   
           เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระพุทธสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ พุทธสัญญิกเถราปทาน.               
                ปพภารทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๑๐)           
                วาดวยผลแหงการชําระและต้ังหมอน้ํา       
     [๓๑๒] เราไดชําระ (กวาด ลาง ถู) ถํ้าของพระผูมีพระภาค พระนามวาปยทัสสี             
           และไดตั้งหมอน้ําสําหรับฉันไวถวายแดพระองคผูคงท่ี พระพุทธเจา              
           พระนามวาปยทัสสีผูมหามุนีทรงพยากรณเราวา ลูกศรพันหนึ่ง ลูกคลีรอย         
           หนึ่ง คนถือธงสีเหลือง ปราสาทและแกวอันประมาณมิได จักบังเกิด                 
           คร้ันเราถวายทานการชําระถํ้าแลว บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลป ใน                 
           กัลปท่ี ๓๒ แตกัลปนี ้ไดมีพระเจาจกัรพรรดิจอมกษัตริย พระนามวา             
           สุพุทธะทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ              
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ              
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระปพภารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปพภารทายกเถราปทาน                
                    --------------------   
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. ปทุมเกสริยเถราปทาน          ๒. สรรพคันธิยเถราปทาน   
     ๓. ปรมันนทายกเถราปทาน         ๔. ธรรมสัญญกเถราปทาน   
     ๕. ผลทายกเถราปทาน            ๖. สัมปสาทิกเถราปทาน   
     ๗. อารามทายกเถราปทาน         ๘. อนุเลปเถราปทาน      
     ๙. พุทธสัญญิกเถราปทาน          ๑๐. ปพภารทายกเถราปทาน   
        และทานกลาวคาถาไว ๕๑ คาถา.   
                    จบ ปทุมเกสริยวรรคท่ี ๓๑.             
                    --------------------    
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                     อารักขทายกวรรคท่ี ๓๒                
                 อารักขทายกเถราปทานท่ี ๑ (๓๑๑)           
                  วาดวยผลแหงการถวายอารักขา            
     [๓๑๓] เราไดใหทําร้ัวถวายแกพระมุนพีระนามวาธรรมทัสสี และไดถวายอารักขา            
           แกพระองคผูจอมสัตว ผูคงท่ี ในกัลปท่ี ๑๘๐๐ แตกัลปนี้ เราไดทํา            
           กรรมใดในกาลนั้น ดวยผลกรรมท่ีเหลือน้ัน เราไดบรรลุถึงความส้ิน                
           อาสวะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอารักขทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ อารักขทายกเถราปทาน.                
                 โภชนทายกเถราปทานท่ี ๒ (๓๑๒)             
                   วาดวยผลแหงการถวายโภชนะ             
     [๓๑๔] พระชินเจายอมรุงโรจนทุกเม่ือ ดังหนอไมรังท่ีเกิดดี เชนไมอัญชันกําลัง    
           ข้ึนงาม เหมือนลายรุงในอากาศ เรามีใจผองใส ไดถวายโภชนะแดพระ               
           องคผูเปนเทวดาลวงเทวดา พระนามวาเวสสภู ผูแสวงหาคุณอันใหญ                
           หลวง พระสยัมภพูุทธเจาผูไมแพอะไร ทรงอนุโมทนาทานของเรานั้นวา              
           ผลจงเกิดแกทานในภพที่เกิด ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใด           
           ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย              
           โภชนะ ในกัลปท่ี ๒๕ แตกัลปนี้ เราไดเห็นพระเจาจักรพรรดิพระองค              
           หนึ่ง พระนามวา อมิตตกะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพล   
           มาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                  
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระโภชนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ โภชนทายกเถราปทาน.     
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                  คตสัญญกเถราปทานท่ี ๓ (๓๑๓)             
                 วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา         
     [๓๑๕] ในอากาศไมมีรอยเทา เราไดเหน็พระชินเจาพระนามวา สิทธัตถะ เสด็จ             
           ไปสูหมูไตรทิพทางอากาศ เรามีความปล้ืมใจเปนอันมาก เพราะไดเห็น              
           จีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจาอันสะบัดชายพล้ิวดวยลม เทากับไดเหน็              
           พระมุนีเสด็จไป ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น                
           ดวยสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา           
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา                  
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระคตสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                  
                     จบ คตสัญญกเถราปทาน.                 
                  สัตตปทุมิยเถราปทานท่ี ๔ (๓๑๔)          
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
     [๓๑๖] เราเปนพราหมณนามวาเนสาท อยูใกลฝงแมน้าํ เรากวาดอาศรมดวย                
           ดอกไม (ดอกปทุม) มีกลีบ ๗ กลีบ ความช่ืนชมเกดิข้ึนแกเรา เพราะได             
           เห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูมีพระฉวีวรรณดงัทองคํา เปน             
           นายกของโลก กําลังเสด็จไปทางปา เราตอนรับพระสัมพุทธเจาเชษฐบุรุษ              
           ของโลก ประเสริฐกวานระ นําพระองคมายังอาศรมแลว บูชาดวย   
           ดอกบัวอันสวยงาม ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจา                
           ดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง              
           พุทธบูชา ในกัลปท่ี ๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๔ พระองค              
           ทรงพระนามวามหาปาสภะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔               
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัตตปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สัตตปทุมิยเถราปทาน.    
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                ปุปผาสนทายกเถราปทานท่ี ๕ (๓๑๕)           
                วาดวยผลแหงการถวายอาสนะดอกไม          
     [๓๑๗] เราไดตอนรับพระสัมพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูไมทรงแพอะไรๆ               
           มีพระฉวีวรรณดังทองคํา พระรัศมีเปลงปล่ังดังพระอาทิตย เสด็จดาํเนิน             
           อยูในท่ีไมไกล เชิญเสด็จใหเขามายังอาศรมแลว ไดถวายอาสนะดอกไม            
           ดวยใจอันผองใส ในกาลนั้น เราประนมกรอัญชลีแลว เกดิความปล้ืมใจ               
           ยังจิตใหเล่ือมใสในพระพุทธเจาแลว นอมกรรมนัน้ไปดวยความปรารถนา             
           วา บุญกุศลอันใดมีอยู ท่ีเราไดทํากะพระสยัมภูผูไมแพอะไรๆ ดวย             
           บุญกุศลท้ังปวงนั้น ขอเราจงเปนผูปราศจากมลทินในศาสนา ในกัลปท่ี ๙๔            
           แตกัลปนี้ เราไดถวายอาสนะดอกไมในกาลนัน้ ดวยทานนั้น เราไม                 
           รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายอาสนะดอกไม คุณวิเศษเหลานี้              
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปุปผาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ ปุปผาสนทายกเถราปทาน.               
                  อาสนถวิกเถราปทานท่ี ๖ (๓๑๖)            
                    วาดวยผลแหงการสรรเสริญ             
     [๓๑๘] ในกาลนั้น เราเท่ียวคนหาพระเจดีย อันช่ือวาอุตตมะ ของพระพุทธเจา            
           พระนามวาสิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก ในไพรวันอันเปนปาใหญ เรา             
           ออกจากปาใหญ จึงไดพบพระท่ีนั่งทอง เราทําหนงัสัตวเฉวยีงบาขางหนึ่ง         
           ประนมกรอัญชลีสรรเสริญพระพุทธเจาผูนายกของโลก คร้ันสรรเสริญ                  
           พระพุทธเจาผูอัครนายกของโลกในสวนกลางวนัแลว มีจติโสมนัสยินดี               
           ไดเปลงวาจานีว้า ขอนอบนอมแดพระองค บุรุษอาชาไนย ขอนอบนอม                
           แดพระองค อุดมบุรุษ ขาแตพระมหาวีรเจา เชษฐบุรุษของโลก    
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           ประเสริฐกวานระ พระองคเปนสัพพัญู คร้ันเราสรรเสริญพระพุทธเจา              
           พระนามวาสิขี ดวยการทํานิมิตกราบไหวอาสนะแลว บายหนากลับไป                 
           ทางทิศอุดร ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี ้เราไดสรรเสริญพระพุทธเจาผู              
           ประเสริฐกวาชน ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผล            
           แหงการสรรเสริญ ในกัลปท่ี ๒๗ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๗              
           พระองค ทรงพระนามวาอดุลยะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี   
           พลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอาสนถวิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ อาสนถวิกเถราปทาน.                 
                  สัททสัญญกเถราปทานท่ี ๗ (๓๑๗)           
                 วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา         
     [๓๑๙] พระมหาวีรเจาผูมีพระรูปพระโฉมสวยงามนาดู ทรงแสดงอมตบทอยู   
           พระองคแวดลอมดวยหมูพระสาวก ประทับอยู ณ วิหารอันอุดม ทรงสง               
           เคราะหมหาชนดวยพระวาจาอันไพเราะ ไดมีเสียงกึกกองแผไปกวางขวาง             
           แผไปในเทวดาและมนุษย เราไดฟงเสียงนฤโฆษแลว ยังจิตใหเล่ือมใส              
           ในพระสุรเสียงของพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูแสวงหาคุณใหญ                
           ไดถวายบังคมพระองคผูเปนนายกของโลก ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้                 
           เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผล          
           แหงสัญญาในพระพุทธเจา คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘           
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
           แลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัททสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สัททสัญญกเถราปทาน.         
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                   ติรังสิยเถราปทานท่ี ๘ (๓๑๘)           
                   วาดวยผลแหงความสรรเสริญ             
     [๓๒๐] ปตเิกิดข้ึนแกเรา เพราะไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา สิทธัตถะ ผู             
           องอาจดังพระยาราชสีห ประทับนัง่อยู ณ ระหวางภูเขา ยังทิศใหสวาง            
           ไสว ดังกองไฟทีภู่เขา และเพราะไดเห็นแสงสวางของพระอาทิตย   
           แสงสวางของพระจันทร และแสงสวางของพระพุทธเจา คร้ันเราไดเหน็               
           แสงสวาง ๓ ประการ และเหน็พระสาวกอันอุดมแลว จึงทําหนังสัตว   
           เฉวียงบาขางหนึ่ง แลวสรรเสริญพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกวา               
           พระจันทร พระอาทิตย และพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ๓ อยาง                 
           นี้แล สองแสงสวางในโลก เปนผูบรรเทาความมืดของโลก เรายกขอ                  
           อุปมาข้ึนสรรเสริญพระมหามุน ีคร้ันเราสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา             
           แลว บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลป ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราได              
           สรรเสริญพระพุทธเจาใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้           
           เปนผลแหงความสรรเสริญ ในกัลปท่ี ๖๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักร             
           พรรดิพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาญาณวระ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗   
           ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
           ทราบวา ทานพระติรังสิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                     จบ ติรังสิยเถราปทาน.                
                  นาลิปุปผิยเถราปทานท่ี ๙ (๓๑๙)          
                วาดวยผลแหงการถวายดอกบัว ๗ ดอก         
     [๓๒๑] ในกาลนั้น เราเปนชาวนาอยู ณ ท่ีใกลฝงแมน้าํสินธุ ประกอบ   
           ในแหลงการงานของผูอ่ืน อาศัยอาหารของผูอ่ืน เราเท่ียวไปตามแมน้ําสินธุ    
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           ไดเหน็พระชินเจาพระนามวาสิทธัตถะ กําลังประทับนั่งเขาสมาธิอยู ดัง          
           ดอกบัวบานฉะน้ัน ในกาลนั้น เราจึงเด็ดดอกบัว ๗ ดอกท่ีข้ัว โปรยบูชา             
           ท่ีพระเศียรของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย เราเขาเฝาองค         
           พระสัมมาสัมพุทธเจามีพระฉววีรรณดังทองคํา มีพระหฤทัยม่ันคง ในการ               
           อนุกูล ยากท่ีจะเขาใกลได ดังชางมาตังคะตกมัน ๓ คร้ัง มีพระปญญา            
           ทรงอบรมอินทรียแลว ไดประนมกรอัญชลีถวายบังคมแดพระศาสดา   
           ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้         
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
           ทราบวา ทานพระนาลิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.         
                    จบ นาลิปุปผิยเถราปทาน.               
                 กุมุทมาลิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๒๐)          
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงโกมุท        
     [๓๒๒] เราไดเหน็พระมหาวีรเจา พระนามวาวิปสสี ผูประเสริฐแกลวกลา                
           ทรงชนะวิเศษ แสวงหาคุณอันใหญหลวง องอาจ ดงัพระยาราชสีห   
           ผูควรรับเคร่ืองบูชา เสด็จดําเนนิอยูในถนน เราจึงถือเอาพวงโกมุท ไป            
           บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชา             
           พระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้             
           เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระกุมุทมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.               
                     จบ กุมุทมาลิยเถราปทาน.         
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. อารักขทายกเถราปทาน             ๒. โภชนทายกเถราปทาน   
     ๓. คตสัญญกเถราปทาน                ๔. สัตตปทุมิยเถราปทาน   
     ๕. ปุปผาสนทายกเถราปทาน            ๖. อาสนถวิกเถราปทาน   
     ๗. สัททสัญญกเถราปทาน               ๘. ติรังสิยเถราปทาน   
     ๙. นาลิปุปผิยเถราปทาน              ๑๐. กมุุทมาลิยเถราปทาน   
     มีคาถา ๕๗ คาถา.      
                    จบ อารักขทายกวรรคท่ี ๓๒.             
                       -------------    
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                      อุมมาปุปผิยวรรคท่ี ๓๓              
                 อุมมาปุปผิยเถราปทานท่ี ๑ (๓๒๑)          
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผักตบ        
     [๓๒๓] เราไดเหน็พระพทุธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูไมแพอะไรๆ สูงสุดกวา             
           นระ มีพระหทัยม่ัน ไมหวั่นไหว กําลังเขาสมาธิ เราจึงไดถือเอาดอก              
           ผักตบไปบูชาแดพระพุทธเจา ดอกผักตบทั้งหมดมียอดรวมกัน มีข้ัว                  
           ขางบน มีหนาขางลาง เปนเหมือนมจีิตดี เปนเคร่ืองลาดดอกไมประดิษ          
           ฐานอยูในอากาศ ดวยความเล่ือมใสแหงจิตนั้น เราไดเขาถึงช้ันดสิุต ใน         
           กัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ              
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๕๕ แต         
           กัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดิพระองคหนึ่ง เปนใหญในแผนดนิ ทรง              
           พระนามวาสมันตฉทนะ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา   
           ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา   
           เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน.              
                  ปุฬินปูชกเถราปทานท่ี ๒ (๓๒๒)           
                   วาดวยผลแหงการโปรยทราย              
     [๓๒๔] เราไดเหน็พระศาสดาผูประเสริฐกวานระ สวยงามดังดอกรกฟา องอาจ                 
           เหมือนมาอาชาไนย รุงเรืองสวางไสวดังดาวประกายพฤกษ เราจงึไดประนม           
           กรอัญชลีถวายบังคมแดพระศาสดา เราสรรเสริญพระศาสดา ยนิดีอยูดวย               
           กรรมของตน เรามีใจผองใส เอาทรายขาวบริสุทธ์ิ กํามือหนึ่งหอพก                  
           มาโปรยลงท่ีทางเสด็จดําเนนิ แหงพระศาสดาพระนามวาวิปสสี ผูแสวง        
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           หาคุณใหญ แตนัน้ เราเอาทรายคร่ึงหนึ่งโปรยลงในที่พักกลางวนัของ               
           พระองคผูเปนจอมสัตว ผูคงท่ี ในกลัปท่ี ๙๑ แตกลัปนี้ เราไดโปรย           
           ทรายใด ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการโปรยทราย            
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา                  
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปุฬินปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ ปุฬินปูชกเถราปทาน.               
                  หาสชนกเถราปทานท่ี ๓ (๓๒๓)              
                 วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา         
     [๓๒๕] เราไดเหน็ผาบังสุกุลของพระศาสดาอันหอยอยูท่ียอดไม จึงประนมกร              
           อัญชลี แลวเปลงวาจาดัง ความยนิดีเกิดข้ึนแกเราเพราะไดเห็นแตไกล            
           เราประนมกรอัญชลีแลว ยังจิตใหเล่ือมใสโดยยิ่ง ในกัลปท่ี ๙๑ แต               
           กัลปนี้ เราไดสัญญาใด ในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย           
           นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระหาสชนกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.   
                     จบ หาสชนกเถราปทาน.                  
                  ยัญญสามิกเถราปทานท่ี ๔ (๓๒๔)           
                 วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา         
     [๓๒๖] เรามีอายุได ๗ ปแตกําเนดิ เปนผูรูจบมนต ไดดํารงวงศสกุล เรา              
           ตระเตรียมพิธีบูชายัญในกาลนัน้ เราจะฆาสัตวเล้ียง ๘๔,๐๐๐ ตัว และ             
           ใหผูกเขาไวท่ีหลักไมแกน ตระเตรียมเพื่อประโยชนแกยัญ พระสัมพุทธ-  
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           เจาพระนามวาสิทธัตถะ มีพระประสงคสําเร็จทุกอยาง ทรงมีประโยชน               
           ใหญหลวงแกโลก ๓ ราเริงดังปากเบา มีพระรัศมีสุกสะกาวเชนกับถาน             
           เพลิงไมตะเคียน ดังพระอาทิตยอุทัย เหมือนพระจันทรวันเพญ็ เสด็จ              
           เขามาหา (เรา) แลวไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดกูรกุมาร ความไมเบียด              
           เบียนสัตวท้ังปวง การงดเวนจากความเปนขโมย การประพฤตินอกใจ   
           และการดื่มน้ําเมา ความยินดใีนการประพฤติสมํ่าเสมอ พาหุสัจจะ และ                 
           ความเปนผูกตัญู เราชอบใจธรรมเหลานี้ บัณฑติพึงสรรเสริญท้ังใน               
           ปจจุบันและอนาคต ทานเจริญธรรมเหลานี้ ยนิดใีนความเกื้อกลูแกสัตว           
           ท้ังปวง ยังจิตใหเล่ือมใสในพระพุทธเจาแลว จงเจริญมรรคอันสูงสุด              
           พระสัพพัญู เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ตรัสดังนี ้คร้ันทรง              
           พรํ่าสอนเราอยางนีแ้ลว เสด็จเหาะข้ึนสูเวหาสไป เราชําระจิตให                 
           บริสุทธ์ิกอนแลว ยังจิตใหเล่ือมใสในภายหลัง ดวยความเล่ือมใสแหง            
           จิตนั้น เราไดเขาถึงช้ันดุสิต ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เรายังจิตให          
           เล่ือมใสในกาลใด ดวยกรรมในกาลนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล             
           แหงสัญญาในพระพุทธเจา คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘           
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระยัญญสามิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ยัญญสามิกเถราปทาน.                
                 นิมิตตสัญญกเถราปทานท่ี ๕ (๓๒๕)          
                 วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา         
     [๓๒๗] เราอยูในอาศรมใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา เราไดเห็นกวางทองกําลังเท่ียว            
           เดินอยูในไพรวัน จึงยังจิตใหเล่ือมใสในกวางทอง แลวจึงระลึกถึงพระ           
           พุทธเจาผูเจริญท่ีสุดในโลก เราระลึกถึงพระพุทธเจาเหลาอ่ืน คือ พระ         
           พุทธเจาในอดีต ในปจจุบัน   และในอนาคต   ดวยจิตเล่ือมใสนัน้วา    
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           พระพุทธเจา ๓ จําพวกน้ันยอมไพโรจน ดังพระยาเน้ือ ฉะนั้น ในกัลป               
           ท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยสัญญาน้ัน เราไมรูจัก          
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา ในกลัปท่ี ๒๗ แตกัลปนี้             
           ไดมีพระเจาจกัรพรรดพิระองคหนึ่ง เปนใหญในแผนดิน มีพระนามวา              
           อรัญญสัตตะ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระนิมิตตสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ นิมิตตสัญญกเถราปทาน.              
                 อันนสังสาวกเถราปทานท่ี ๖ (๓๒๖)          
                   วาดวยผลแหงการถวายภกิษา             
     [๓๒๘] เราไดเหน็พระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณดังทองคํา เชนกบัแทงทองคํา             
           อันมีคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ เสด็จดําเนนิอยูระหวาง             
           ตลาด เราจึงนมัสการพระสัมพุทธเจา พระนามวาสิทธัตถะ ผูมีพระประสงค           
           สําเร็จทุกอยาง ไมทรงหวั่นไหว ไมทรงแพอะไร แลวนิมนตพระมหามุนี             
           นั้นใหเสวยโภชนาหาร ในกาลนั้น พระมุนีผูมีพระกรุณาในโลกไดตรัสกะ             
           เรา เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระพุทธเจาแลว บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลป        
           ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนัน้ เรา             
           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภิกษา คุณวิเศษเหลานี้ คือ             
           ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ              
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระอันนสังสาวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ อันนสังสาวกเถราปทาน.   
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                 นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทานท่ี ๗ (๓๒๗)       
                      วาดวยผลแหงกรรมดี                
     [๓๒๙] เม่ือใดเทวดาจะจุติจากหมูเทวดาเพราะส้ินอาย ุเม่ือนั้น เทวดาท้ังหลายผู       
           พลอยยนิดีก็เปลงเสียง ๓ ประการวา ทานผูเจริญ ทานจากนีจ้งไปสูสุคติ        
           สูความเปนสหายของมนุษย เปนมนษุยแลว จงไดศรัทธาอันยอดเยี่ยม              
           ในพระสัทธรรม ศรัทธาของทาน ตั้งม่ันลงแลว จะเกิดเปนมูลเคา เปนท่ีพึ่ง      
           จงม่ันคงในพระสัทธรรมอันพระผูมีพระภาคประกาศดีแลว ตลอดชีวิตจงทํา              
           กุศลดวยกาย จงทํากุศลดวยวาจา จงทํากุศลดวยใจ ใหมาก จงทําความ                  
           ไมเบียดเบียน จงทําความไมมีอุปธิ จงทําบุญใหยิ่งไปกวานั้นดวยการให          
           ทานใหมาก จงชักชวนผูอ่ืนใหตั้งม่ันในพรหมจรรย อันเปนสัทธรรมอยาง          
           ประเสริฐ หมูเทวดายอมอนุโมทนากะเทวดาผูจะจุติดวยความอนุเคราะห             
           นี้ส่ังวา จงมาบอยๆ นะเทวดา ดังทานผูรูแจงอนุโมทนากะพระพุทธเจา          
           ฉะนั้น ในกาลนัน้ เม่ือหมูเทวดามาประชุมกัน ขาพระองคเกิดความ                
           สลดใจวา เราจุติจากนี้แลว จกัไปสูกําเนิดอะไรหนอ พระสมณะผูมี                
           อินทรียอันอบรมแลว ทานมีนามช่ือวาสุมนะ เปนสาวกของพระพุทธเจา             
           พระนามวาปทุมุตระ รูความสลดใจของขาพระองค ประสงคจะชวยเหลือ               
           จึงมาสูสํานักของขาพระองค พรํ่าสอนอรรถธรรมแลว ยังขาพระองคให              
           สังเวชในกาลนั้น.   
                       จบ ภาณวารท่ี ๑๒.                  
           ขาพระองคฟงคําของทานแลว ยังจติใหเล่ือมใสในพระพุทธเจา อภิวาททาน         
           ผูเปนนกัปราชญแลว ทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้น ขาพระองคนั้น อันกศุลมูล         
           ตักเตือนแลว อุบัตใินภพนัน้แล อยูในครรภมารดา ทรงอยูในมารดาอีก             
           ขาพระองคจุติจากกายน้ันแลว ไดอุบัติในไตรทศ (ดาวดึงส) ใน                  
           ระหวางนี้ ขาพระองคไมเห็นความโทมนัสในกาลนั้นเลย ขาพระองคเคล่ือน         
           จากดาวดึงสแลว ลงสูครรภมารดา ออกจากครรภมารดาแลว ไมรูทุกข             
           อะไรๆ ขาพระองคมีอายุ ๗ ป แกกาํเนิด ไดเขาสูอารามของพระผูมี             
           พระภาคพระนามวา โคดมศากยบุตร ผูคงท่ี ไดเหน็ภิกษุท้ังหลายผูทํา     
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           ตามคําสอนของพระศาสดา ในปาพจนอันพิสดาร ในศาสนาอันเกื้อกูล   
           แกชนเปนอันมากนัน้ พระนครช่ือวาสาวัตถี พระเจาโกศลเปนใหญใน               
           นครนั้น พระองคเสด็จไปสูโพธิพฤกษอันอุดมดวยรถอันเทียมดวยชางพลาย          
           ขาพระองคเห็นชางพลายของพระเจาโกศลนั้นแลว ระลึกถึงบุพกรรม                 
           ประนมกรอัญชลีแลวไดไปสูท่ีประชุม ขาพระองคมีอายุ ๗ ปแตกําเนดิ            
           ไดบวชเปนบรรพชิต พระเถระช่ืออานนท เปนพระสาวกอุปฏฐานพระ                  
           พุทธเจา ทานมีคติ มีธิติ มีสติ เปนพหูสูต มีความรุงเรืองมาก ยังจติ         
           ของพระราชาใหทรงเล่ือมใสสงกลับไป ขาพระองคไดฟงธรรมของทาน                
           พระอานนทแลว ระลึกถึงบุรพกรรมอยูในท่ีนั้นเอง ไดบรรลุอรหัต                 
           ขาพระองคหมจีวรเฉวียงบา ประนมกรอัญชลีบนเศียรเกลา ถวายบังคม               
           พระสัมพุทธเจาแลว ไดเปลงวาจานี ้ขาพระองคถือเอาดอกไมยานทราย            
           ไปวางที่อาสนะทองของพระพุทธเจา พระนามวาปทุมุตระ ผูเปนจอมสัตว             
           ผูคงท่ี ขาแตพระองคผูจอมสัตว เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ            
           ดวยกรรมนั้น ขาพระองคละความชนะและความแพแลว บรรลุถึงฐานะอัน               
           ไมหวัน่ไหว ในกัลปท่ี ๒๕๐๐๐ (แตกัลปนี้) ไดมีพระเจาจักรพรรดิจอม            
           กษัตริยแปดหม่ืนแปดรอยลานพระองค คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔         
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
           ศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดงันี้.         
     ทราบวา ทานพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                   จบ นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน.            
                 สุมนาเวฬิยเถราปทานท่ี ๘ (๓๒๘)           
              วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงมาลัยดอกมะลิ    
     [๓๓๐] ชนท้ังปวงมาประชุมกันทําการบูชาใหญ แดพระผูมีพระภาคพระนามวา                 
           เวสสภู ผูเปนเชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ีในกาลนัน้ เราใสกอนปูนขาวแลว         
           วางพวงมาลัยดอกมะลิไวบูชาขางหนาแหงอาสนะทอง ชนท้ังปวงมามุงดู          
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           ดอกไมอันอุดมดวยดาํริวา ใครบูชาดอกไมนีแ้กพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด        
           ผูคงท่ี เราไดเขาถึงช้ันนิมมานรดี เพราะจิตอันเล่ือมใสนั้น ไดเสวย          
           กรรมของตน ท่ีตนทําไวดใีนกาลกอน เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ   
           ความเปนเทวดาหรือมนุษย ยอมเปนท่ีรักของปวงชน นี้เปนผลแหง                 
           การบูชาดวยดอกไม เราไมรูจักทุคติดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจเลย            
           เราทําการบํารุงแกภกิษุท้ังหลายผูสํารวมแลว ผูมีตบะ ดวยความประพฤติ           
           ชอบนั้น และดวยการตั้งจิตม่ัน เราเปนผูท่ีปวงชนบูชา นี้เปนผลแหง           
           การไมดา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด          
           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกลัปท่ี         
           ๑๑ แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจกัรพรรดจิอมกษัตริย ทรงพระนามวา                  
           สหัสสาระ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้                
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระสุมนาเวฬยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สุมนาเวฬิยเถราปทาน.               
                  ปุปผฉัตติยเถราปทานท่ี ๙ (๓๒๙)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยฉัตรดอกบัว       
     [๓๓๑] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี ทรง            
           ประกาศสัจจะ ยังสัตวท้ังหลายใหดบัอยู เรานําดอกบัวซ่ึงเกดิในน้ํา เปน         
           ท่ีร่ืนรมยใจ มาเปนทําเปนฉัตรดอกไมบูชาแดพระพุทธเจา ก็พระศาสดา            
           พระนามวาสิทธัตถะ ทรงรูแจงโลก เปนผูสมควรรับเคร่ืองบูชา ประทับอยู        
           ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสคาถาน้ีวา ผูใดยังจติใหเล่ือมใส ไดกั้นฉัตร     
           ดอกไมใหเรา ดวยความเล่ือมใสแหงจิตนั้น ผูนัน้จะไมไปสูทุคติเลย           
           พระสัมพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูเปนนายกของโลก คร้ันตรัสดังนี้            
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           แลว ทรงสงบริษัทไปแลวเสด็จเหาะข้ึนนภากาศ เม่ือพระพุทธเจาผู               
           ประเสริฐกวานระ เสด็จลุกข้ึน แมฉัตรขาวก็ตั้งข้ึน ฉัตรอันอุดมไป              
           ขางหนาแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราได         
           บูชาพระพุทธเจาดวยฉัตรใด ดวยการบูชาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้           
           เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจาดวยฉัตรดอกไม ในกัลปท่ี ๗๔ แตกัลป              
           นี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค ทรงมีพระนามวาชลสิขะ ทรง                 
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิ   
           สัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ                 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระปุปผฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปุปผฉัตติยเถราปทาน.               
              สปริวารฉัตตทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๓๐)        
                    วาดวยผลแหงการถวายฉัตร             
     [๓๓๒] พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา               
           ทรงยังฝนคือธรรมใหตกอยู เหมือนน้ําฝนในอากาศ ขาพระองคไดเห็น                
           พระสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงแสดงอมฤตบทอยู ยังจิตของตนใหเล่ือม             
           ใสแลวไดไปสูเรือนของตน ขาพระองคถือเอาฉัตรท่ีประดับแลว เขาไป            
           เฝาพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวานระ ขาพระองคมีจิตโสมนัสยินดีโยนฉัตร           
           ข้ึนไปบนอากาศ บรรดาพระสาวกผูสงเคราะหดี พระสาวกผูอุดมฝกตน                 
           แลวเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลว ตัง้ฉัตรไวเหนือพระเศียร พระพุทธเจา        
           ผูอนุเคราะห กอปรดวยพระกรุณา อัครนายกของโลก ประทับนัง่ทาม                 
           กลางภกิษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดถวายฉัตรอันประดับ           
           แลวเปนท่ีร่ืนรมยใจนี้ ดวยความเล่ือมใสแหงจิตนั้น ผูนั้นจะไมไปสู       
           ทุคติเลย จักไดเสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา ๗ คร้ัง และจะไดเปนพระเจา           
           จักรพรรดิราช ๓๒ คร้ัง ในแสนกัลป แตกัลปนี้ พระศาสดามีพระนาม       
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          ช่ือวาโคดม ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก              
          ผูนั้นจักเปนโอรสผูรับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น อันธรรม              
          นิรมิต จกัรูท่ัวถึงพระดาํรัสท่ีพระพุทธเจาเปลงเปนอาสภิวาจา กําหนดรู         
          อาสวะทั้งปวงแลว จกัเปนผูไมมีอาสวะนิพพาน ขาพระองคมีจติเล่ือมใส           
          โสมนัส ยังความยินดใีหเกิดโดยยิ่ง ขาพระองคละกาํเนิดมนษุยแลว                
          ไดไปสูกําเนิดทิพย วมิานของขาพระองคสวยงาม สูงเยี่ยม เปนท่ี                
          ร่ืนรมยใจ เม่ือขาพระองคออกจากวมิาน เทวดาท้ังหลายยอมกั้นฉัตรขาวให         
          ขาพระองคกลับไดสัญญาในกาลนัน้ นี้เปนผลแหงบุรพกรรม ขาพระ                 
          องคจุติจากเทวโลกแลว ไดมาสูความเปนมนุษย ในกัลปท่ี ๗๐๐ แต                
          กัลปนี้ ขาพระองคไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๖ คร้ัง จุติจากกายน้ันแลว         
          ไดไปสูไตรทศบุรี ทองเท่ียวไปโดยลําดับแลว ไดมาสูความเปนมนุษย             
          อีก ชนท้ังหลายไดกัน้ฉัตรขาวใหขาพระองคผูลงสูครรภมารดา ขาพระองค        
          มีอายุ ๗ ปแตกําเนิด ออกบวชเปนบรรพชิต พราหมณ มีนามวาสุนันทะ                
          รูจบมนต เขาไดถือเอาฉัตรมีสีดังแกวผลึกมาถวายแกอัครสาวก พระสารี            
          บุตรมหาวีระ ผูมีวาจานาบูชา อนุโมทนา ขาพระองคฟงอนุโมทนาของ                
          ทานแลว ระลึกถึงบุรพกรรมได จึงประนมกรอัญชลี ยังจิตของตนให                  
          เล่ือมใส ระลึกถึงกรรมเกาไดแลวไดบรรลุอรหัต ลุกจากอาสนะนั้นแลว             
          ประนมกรอัญชลีเหนอืเศียร ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว เปลงวาจา                 
          นี้วา ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้ ขาพระองคไดถวายฉัตรอันวิจิตรประดับ            
          สวยงามแดพระพุทธเจา ผูยอดเยีย่มในโลก พระนามวาปทุมุตระ ทรงรู               
          แจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา พระสยัมภูอัครบุคคลทรงรับดวยพระหัตถ              
          ท้ังสอง โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอหนอ ความถึงพรอมแหง   
          ศาสดา ดวยการถวายฉัตรคันหนึ่ง ขาพระองคไมเขาถึงทุคติเลย ขา               
          พระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดแลว กําหนดรูอาสวะ             
          ท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔    
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          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
          ศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดงันี้.          
     ทราบวา ทานพระสปริวารฉัตตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.          
                 จบ สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน.             
                  ------------------------               
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. อุมมาปุปผิยเถราปทาน           ๒. ปุฬินปูชกเถราปทาน   
           ๓. หาสชนกเถราปทาน             ๔. ยัญญสามิกเถราปทาน   
           ๕. นิมิตตสัญญกเถราปทาน           ๖. อันนสังสาวกเถราปทาน   
           ๗. นิคุณฑิปุปผิยเถราปทาน           ๘. สุมนาเวฬิยเถราปทาน   
           ๙. ปุปผฉัตติยเถราปทาน           ๑๐. สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน                  
              มีคาถา ๑๐๗ คาถา.   
                    จบ อุมมาปุปผิยวรรคท่ี ๓๓             
                    -------------------         
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                       คันโธทกวรรคท่ี ๓๔                 
                  คันธธูปยเถราปทานท่ี ๑ (๓๓๑)           
                   วาดวยผลแหงการถวายธูปหอม            
     [๓๓๓] เราไดถวายธูปหอมอันหุมดวยดอกมะลิ สมควรแกพระพุทธเจา แดพระ                
           ผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ เราไดเหน็พระพทุธเจา เชนกับแทง               
           ทองคําอันมีคา อัครนายกของโลก รุงเรืองดังดอกอุบลเขียว เหมือน                 
           ดวงไฟใหญ องอาจยิง่ดังเสือโครง มีสกุลดังราชสีห เลิศกวาสมณะ                
           ท้ังหลาย ประทับนั่งแวดลอมดวยภกิษุสงฆ ยังจิตของตนใหเล่ือมใส               
           ประนมกรอัญชลีถวายบังคมแทบพระบาทพระศาสดา แลวบายหนากลับไป   
           ทางทิศอุดร ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี ้เราไดถวายธูปหอมใดในกาลนั้น               
           ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยธูปหอม              
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระคันธธูปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ คันธธูปยเถราปทาน.               
                   อุทกปูชกเถราปทานท่ี ๒ (๓๓๒)           
                    วาดวยผลแหงการถวายน้ํา              
     [๓๓๔] ขาพระองคไดเหน็พระสัมพุทธเจา มีพระฉวีวรรณดังทองคํา เสด็จไปใน               
           อากาศ เหมือนดวงไฟลุกโพลง เหมือนดวงอาทิตย ขาพระองคจึงเอา   
           ฝามือกอบน้ําโยนข้ึนไปบนอากาศ พระพุทธเจาผูมหาวีระ ทรงประกอบ                 
           ดวยพระกรุณาเปนฤาษีทรงรับแลว พระศาสดาพระนามวาปทุมุตระ ประทับ              
           ยืนอยูในอากาศ ทรงทราบความดําริของขาพระองค จึงไดตรัสพระคาถา       
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          นี้วา ดวยการถวายนํ้านี้ และดวยการยังปติใหเกิดข้ึน ทานจะไมตอง           
          เขาถึงทุคติเลย แมตลอดแสนกัลป ขาแตพระองคผูจอมสัตว เชษฐบุรุษ             
          ของโลก ประเสริฐกวานระ ดวยกรรมนั้น ขาพระองคละความชนะและแพ                 
          แลวบรรลุถึงฐานะอันไมหวัน่ไหว ในกัลปท่ี ๖๕๐๐ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ           
          ๓ พระองค มีพระนามวาสหัสสราช มีสมุทรสาครส่ีเปนท่ีสุด เปนใหญ               
          กวาชน คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
          ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว               
          ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอุทกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ อุทกปูชกเถราปทาน.    
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                 ปุนนาคปุปผิยเถราปทานท่ี ๓ (๓๓๓)         
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกบุนนาค           
     [๓๓๕] เราเปนพรานเขาไป (หยั่งลง) ยังปาใหญ เราไดพบตนบุนนาคมีดอกบาน             
           จึงระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไดเลือกเกบ็ดอกบุนนาคนั้น เอา           
           แตท่ีมีกล่ินหอมสวยงามแลว กอสถูปบนเนินทราย บูชาแดพระพุทธเจา              
           ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวย               
           การบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัลปท่ี ๙๑          
           แตกัลปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่งทรงพระนามวา ตโมนุทะ             
           ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก คุณวเิศษเหลานี้ คือ   
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปุนนาคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน.             
                เอกทุสสทายกเถราปทานท่ี ๔ (๓๓๔)           
                 วาดวยผลแหงการถวายผาผืนเดยีว         
     [๓๓๖] เราเปนคนเกีย่วหญาขายอยูในพระนครหงสาวดีเล้ียงชีวิต และเล้ียงภรรยา          
           ดวยการเกี่ยวหญาขายนั้น พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรม            
           ท้ังปวง เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติข้ึนทําลายความมืดมนใหพนิาศ                 
           ในกาลนั้น เราน่ังอยูในเรือนของตน คิดอยางน้ีวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติ      
           ข้ึนในโลกแลว แตไทยธรรมของเราไมมี เรามีแตผาสาฎกผืนเดียวไมมี             
           ใครให (อะไร) แกเรา การถูกตองนรก เปนทุกข เราจักปลูกฝง   
           ทักษิณาทาน คร้ันเราคิดอยางนีแ้ลว จึงยังจิตของตนใหเล่ือมใส ไดถือเอา       
           ผาผืนหนึ่ง ไปถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด คร้ันถวายผาผืนหนึ่ง          
           แลวไดประกาศกองข้ึนวา ขาแตพระมหามุนวีีรเจา ถาพระองคเปน              
           พระพุทธเจา ขอไดทรงโปรดชวยขาพระองคใหขามไดเถิด พระพุทธเจา             
           พระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา เม่ือทรง                 
           สรรเสริญทานของเรา ไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา ดวย (การถวาย) ผา               
           ผืนหนึง่นี้ และดวยการตั้งจิตม่ัน ผูนี้จะไมไปสูทุคติเลยตลอดแสนกัลป        
           จักไดเปนทาวสักกะจอมเทพ ๓๖ คร้ัง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช             
           ๓๓ คร้ัง จักเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได ทาน                



           เม่ือทองเท่ียวอยู ในเทวโลกหรือในมนุษยโลก จกัเปนผูมีรูปงาม สมบูรณ       
           ดวยคุณสมบัติ มีกายนาใครยิ่งนัก ผาอันหาประมาณมิได จักมีตามความ           
           ปรารถนา พระสัมพทุธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูเปนนักปราชญ คร้ันตรัส           
           ดังนี้แลว เสด็จข้ึนสูนภากาศ ดังพระยาหงสในอัมพร เราเขาถึง                 
           กําเนิดใดๆ คือ ความเปนเทวดาหรือมนุษย ความพรองในโภคสมบัติ   
           ไมมีแกเราเลย นี้เปนผลแหงการถวายผาผืนเดียว ผายอมบังเกิดแกเรา          
           สําหรับรองเทาทุกๆ ยาง เราประดิษฐานอยูภายใตผา ผาเปนหลังคา               
           อยูเบ้ืองบนเรา วันนี้ ถาเราปรารถนาจะถือเอาจักรวาลพรอมท้ังปา พรอม        
           ท้ังภูเขา ก็พึงปกปดดวยผาท้ังหลายได ดวย (การถวาย) ผาผืนเดียว    
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           นั้นนั่นแล เม่ือเราทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ ยอมเปนผูมีผิวพรรณดัง          
           ทองคํา ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ ผลแหงผาผืนเดียว ไมถึงความ                  
           ส้ินไปในท่ีไหนๆ ชาตินี้เปนท่ีสุดของเรา ผายอมใหผลแกเราแมใน              
           ชาตินี้ ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้ เราไดถวายผาใดในกาลน้ัน ดวยทาน              
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผาผืนเดียว เราเผา             
           กิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนไดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูกขาด              
           ดังชางตัดเชือกแลว ไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔         
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกทุสสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ เอกทุสสทายกเถราปทาน.               
                 ผุสสิตกัมมิยเถราปทานท่ี ๕ (๓๓๕)         
                 วาดวยผลแหงการตักน้ําในบึงถวาย         
     [๓๓๗] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เชษฐบุรุษของโลก ประ                
           เสริฐกวานระ พรอมดวยพระขีณาสพท้ังหลาย ประทับนั่งอยู ณ สังฆาราม            
           พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูเปนนายกของโลก พระองคเสด็จออก                
           จากประตูอาราม พรอมดวยพระขีณาสพ ๘ แสน เรานุงหนังสัตว และ                  
           ทรง (หม) ผาเปลือกไมกรอง ตักเอาน้ําในบึงแลว เขาไปเฝาพระ                 
           สัมพุทธเจา ยังจิตของตนใหเล่ือมใส เกิดโสมนัส ประนมกรอัญชลี                  
           ตักเอาน้ําในบึงไปปะพรมพระพุทธเจา ดวยกรรมน้ัน พระสัมพุทธเจา                 
           พระนามวาปทุมุตระ ผูอุดม ทรงสรรเสริญกรรมของเราแลว ไดเสด็จไป               
           ตามพระประสงค เราไดบูชาพระชินเจาดวยน้ําอันกําหนดวา ๕๐๐๐ หยด                
           เราไดเสวยเทวรัชสมบัติเพราะนํ้า ๒๕๐๐ หยด ไดเปนพระเจาจกัร                  
           พรรดิเพราะน้ํา ๒๕๐๐ หยด เราไดบรรลุอรหัตดวยกรรมท่ีเหลือ เม่ือใด              
           เราเปนทาวเทวราช เม่ือนั้น เราไดเปนอธิบดีของมนุษยดวย ช่ือนั้นแล        



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 321 
           เปนช่ือของเรา เรามีช่ือวาผุสสิตะ เม่ือเราเปนเทวดาหรือแมเปนมนุษย        
           เมล็ดฝนยอมตกโดยรอบ ขางละวา เราถอนภพท้ังหลายข้ึนไดแลว เผากิเลส            
           ท้ังหลายเสียแลว เปนผูมีอาสวะท้ังปวงส้ินแลว นีเ้ปนผลแหงหยาดนํ้า          
           ฝน น้ําฝนของเรามีกล่ินดังกล่ินจันทน กล่ินยอมฟุงไปเหมือนอยางนั้น           
           กล่ินหอมท่ีซานออกจากสรีระของเรา ฟุงไป ๒๕๐ ช่ัวธนู ชนทัง้หลายสูด            
           กล่ินหอมอบอวลอันประกอบดวยบุญกรรมแลว ยอมรูทันทีวา พระเจา                
           ผุสสิตะเสด็จมา ณ ท่ีนี้ กิ่งไม ใบไม ทอนไม และแมหญา ทุกชนิด             
           (ดังจะ) รูความดําริของเรา ยอมสําเร็จเปนกล่ินหอมทันที ในกัลปท่ี              
           แสน แตกัลปนี้ เราไดบูชาไมจันทน ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติ         
           เลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยหยาดน้ํา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม             
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ   
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
     ทราบวา ทานพระผุสสิตกัมมิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ ผุสสิตกัมมิยเถราปทาน.             
                   ปภังกรเถราปทานท่ี ๖ (๓๓๖)             
                  วาดวยผลแหงการชําระพระสถูป            
     [๓๓๘] พระเจดยีของพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู              
           คงท่ี มีอยูในปาชัฏ อันเกล่ือนกลนดวยเนื้อราย ใครๆ ไมอาจจะไป             
           เพื่อกราบไหวพระเจดีย พระเจดยีอันหญา ตนไม และเถาวัลยปกคลุม หัก         
           พัง ในกาลนั้น เราเปนคนทําการงานในปา ดวยการงานของบิดาและ   
           ปู เราไดเห็นพระสถูปอันหักพัง หญาและเถาวัลยปกคลุม ในปาใหญ               
           คร้ันไดเห็นพระสถูปแหงพระพุทธเจาแลว ตั้งจิตเคารพไววา พระสถูปนี้    
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           แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด หักพังอยูในปา พระสถูปไมมีอะไร               
           บังแดดฝน ไมสมควรแกคนท่ีรูคุณและมิใชคุณ เราไดแผวถางพระสถูป              
           แหงพระพุทธเจาแลว จึงจะประกอบการงานอ่ืน คร้ันเราแผวถางหญาตนไม          
           และเถาวัลยท่ีพระเจดียไหวนบครบ ๘ คร้ังแลว กลับไปยังท่ีอยูของตน           
           ดวยกรรมท่ีเราทําดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนาม่ัน เราละกายมนุษย            
           แลว ไดไปสูช้ันดาวดึงส วิมานทองอันบุญกรรมทําไวในช้ันดาวดึงสนั้น          
           สวยงามเล่ือมประภัสสร สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน เราไดเสวย                  
           รัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๕ คร้ัง              
           เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ ยอมไดโภคสมบัติมาก ความพรอง             
           ในโภคสมบัติไมมีแกเราเลย นี้เปนผลแหงการแผวทาง เม่ือเราไปในปา            
           ใหญดวยคานหามหรือดวยคอชาง เราไปสูทิศใดๆ ในทิศนั้นๆ ปา   
           ยอมสําเร็จเปนท่ีพึ่ง เราไมเห็นตอหรือแมหนามดวยจกัษุเลย เราประกอบ          
           ดวยบุญกรรม บุญกรรมยอมนําปราศไปเอง โรคเร้ือน ฝ กลาก โรค   
           ลมบาหมู คุดทะราด หิดเปอย และหิดดาน ไมมีแกเรา นี้เปนผลแหง             
           การแผวถาง เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา ความอัศจรรยอยาง            
           อ่ืนยังมีอีก เราไมรูสึกวา ตอมฝมีหยาดน้ําเหลืองเกดิในกายของเราเลย         
           เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพทุธเจา ความอัศจรรยอยางอ่ืนยังมีอีก           
           เราไดทองเท่ียวอยูในภพ ๒ ภพ คือ ในความเปนเทวดาหรือมนษุย                  
           เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพทุธเจา ความอัศจรรยอยางอ่ืนยังมีอีก           
           เราเปนผูมีผิวพรรณดงัทองคํา เปนผูมีรัศมีในท่ีท้ังปวง เพราะเราแผวถาง       
           ท่ีพระสถูปพระพุทธเจา ความอัศจรรยอยางอ่ืนยงัมีอีก ส่ิงท่ีไมชอบใจ          
           ไมมี ส่ิงท่ีชอบใจเขามาต้ังไว เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา         
           ความอัศจรรยอยางอ่ืนยังมีอีก จิตของเราเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ มีอารมณ        
           เดียวต้ังม่ันดวยดี เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา ความอัศจรรย        
           อยางอ่ืนยังมีอีก เรานัง่บนอาสนะเดียว ไดบรรลุอรหัต ในกัลปท่ีแสน             
           แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกั                
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการแผวถาง คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔        
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           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปภังกรเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ปภังกรเถราปทาน.                  
                 ติณกุฏิทายกเถราปทานท่ี ๗ (๓๓๗)          
                   วาดวยผลแหงการถวายกุฎีหญา          
     [๓๓๙] เราเปนคนรับจางทําการงานของคนอ่ืน ขวนขวายในทางเกิดการงานของคน                
           อ่ืน อาศัยอาหารของผูอ่ืน อยูในนครพันธุมดี ในกาลนั้น เราน่ังอยูในท่ี       
           ลับแลว คิดอยางน้ีวา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก แตการกอ         
           สรางบุญกุศลของเราไมมี บัดนี้ เปนเวลาสมควรท่ีเราจะชําระคติ ถึงเวลา          
           ของเราแลว การถูกตองนรกเปนทุกขแกสัตวท้ังหลายผูไมมีบุญเปนแนแท       
           คร้ันเราคิดอยางนีแ้ลว จึงเขาไปหาเจาของงาน ขอหยุดการงานวนัหนึ่ง           
           แลวเขาปาใหญ ในกาลนั้น เราขนเอาหญา ไมและเถาวัลยมาแลว ตั้ง             
           เสาไมข้ึนสามตน ไดสรางเปนกุฎีหญา เราไดมอบถวายกุฎีนั้นเพือ่             
           ประโยชนแกสงฆ แลวกลับมาหาเจาของ การงานในวนันั้นนั่นแล ดวย               
           กุศลกรรมท่ีเราทําแลวนั้น เราไดไปสูดาวดึงส วิมานอันบุญกรรมสรางให         
           แกเราอยางดีในดาวดึงสนั้น นิรมิตใหเพราะกุฎีหญา เคร่ืองประดับพัน          
           หนึ่ง ลูกคลีหนัง ๑๐๐ ลูก ธงสีเขียว พวงดอกไมหนึ่งแสนพวง ปรากฏ                
           อยูในวมิานของเรา เราอุบัติ ณ กําเนดิใดๆ คือ ความเปนเทวดาหรือ                
           มนุษย ในกําเนิดนัน้ๆ ปราสาท (ดังจะ) รูความดําริของเรา ผุดข้ึนต้ัง            
           อยู ความกลัว ความครั่นคราม หรือขนลุกชูชัน ยอมไมมีแกเรา เราไมรู        
           สึกความสะดุงหวาดเสียวเลย นี้เปนผลแหงการถวายกุฏีหญา ราชสีห               
           เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาปา และเสือดาว ท้ังปวง ยอมละเวน                
           เรา นี้เปนผลแหงการถวายกุฏีหญา สัตวเสือกคลาน ภูตผีปศาจ ง ู               
           กุมภณัฑ และผีเส้ือยกัษ แมเหลานัน้ ก็ยอมละเวนเรา นี้เปนผลแหงการ       
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           ถวายกฏีุหญา เราระลึกไมไดวา ไดฝนเห็นลามกเลย สติของเราต้ังม่ัน           
           นี้เปนผลแหงการถวายกุฏีหญา เราไดเสวยสมบัติเพราะการถวายกุฏีหญา            
           นั้นแลว ไดกระทําธรรมของพระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม ใหแจงชัด               
           แลว ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรม               
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายกุฏีหญา คุณวเิศษเหลานี้      
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระติณกุฏิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ติณกุฏิทายกเถราปทาน.              
                อุตตเรยยทายกเถราปทานท่ี ๘ (๓๓๘)          
                    วาดวยผลแหงการถวายผา              
     [๓๔๐] ในกาลนั้น เราเปนพราหมณผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท อยูใน            
           นครหงสวดี เวลานัน้ เราแวดลอมดวยพวกศิษยของตน เปนคนมีสกุล                  
           ศึกษาด ีออกไปจากนคร เพื่อตองการจะรดนํ้า พระชินเจาพระนามวา                  
           ปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ทรงรูจบมนตท้ังปวง เสด็จเขามายังพระนคร              
           พรอมกับพระขีณาสพหลายพัน เราเห็นพระองคมีพระรูปงามยิ่งนัก ไม                
           หวั่นไหวเหมือนเขาทํา (หลอ) ไว แวดลอมดวยพระอรหันตท้ังหลาย                 
           คร้ันแลวไดยังจิตใหเล่ือมใส เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลี           
           เหนือเศียรเกลา นมัสการพระองคมีวัตรอันงาม ไดถวายผาหม เราประคอง           
           ผาสาฎกดวยมือท้ังสองแลวยกข้ึน ผาสาฎกปกปด (บังแดดฝน) ตลอด                 
           ท่ัวพุทธบริษัท เม่ือหมูภิกษเุปนตนเปนอันมาก เท่ียวจาริกไปบณิฑบาต          
           เวลานัน้ ผาสาฎกไดกั้นเปนหลังคา ยังเราใหเกิดโสมนัส เม่ือหมูภิกษุ         
           เปนตนจะออกจากเรือน พระศาสดาผูสยัมภู เปนบุคคลผูเลิศ ประทับยืน            
           อยูท่ีถนนไดทรงทําอนุโมทนาวา ผูใดมีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดถวายผา      
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           สาฎกแกเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักร่ืนรมย   
           อยูในเทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป จกัเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู             
           ในเทวโลก ๕๐ คร้ัง เม่ือเขาผูพรอมพร่ังดวยบุญกรรมอยูในเทวโลก จักมี         
           ผาเปนหลังคาบังแดดฝนตลอดรอยโยชนโดยรอบ และจักไดเปนพระเจา               
           จักรพรรดิราช ๓๖ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยจะ             
           คณานบัมิได เม่ือเขาผูพร่ังพรอมดวยบุญกรรม ทองเท่ียวอยูในภพ ส่ิงท่ีเขา   
           ปรารถนาดวยใจทุกอยางจักบังเกิดข้ึนทันที คนผูนีจ้ักไดผาไหม  ผาขนสัตว    
           ผาเปลือกไม (ผาปาน) ผาฝาย และผาท้ังหลายอันมีคามาก คนผูนีจ้ักไดส่ิงท่ี   
           ตนปรารถนาดวยใจทุกอยาง จกัเสวยวิบากแหงผาผืนเดียว ในกาลทุกเม่ือ            
           ภายหลังเขาอันกุศลมูลตักเตือนแลว จักบวช จักกระทําธรรมของพระผูมี              
           พระภาคพระนามวา โคดมใหแจงชัด โอ กุศลกรรม เราไดทําแลวแกพระสัม             
           พุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญ เราไดบรรลุอมฤตบทเพราะไดถวายผาสาฎกผืน             
           เดียวผาเปนหลังคากันแดดฝนใหแกเรา ผูอยูในมณฑป ท่ีโคนไม หรือใน           
           เรือนวาง โดยรอบขางละวา เรานุงหมปจจัยคือจวีร อันไมไดทําวญิญัติ และ      
           ไดขาวและนํ้า นีเ้ปนผลแหงการถวายผาหม ในกลัปท่ีแสนแตกลัปนี้ เรา          
           ไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล            
           แหงการถวายผา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ               
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.           
     ทราบวา ทานพระอุตตเรยยทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                  จบ อุตตเรยยทายกเถราปทาน.               
                 ธรรมสวนิยเถราปทานท่ี ๙ (๓๓๙)            
                    วาดวยผลแหงการฟงธรรม              
     [๓๔๑] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ทรงประกาศสัจจะ ๔             
           ยังชนเปนอันมากใหขามพน (ทุกข) สมัยนั้น เราเปนชฎิลผูมีตบะอัน            
           สูงเดน สลัดผาเปลือกไมกรอง (ผาคากรอง) เหาะไปในอัมพรในบัดนั้น          
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           แตเราไมอาจจะไปในเบ้ืองบนแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดได เวลานัน้          
           เราเปนเหมือนนกกระทบภูเขาหินไปไมได ความเปนไปที่ผิดแปลกเชนนี้ไม          
           เคยมีแกเราเลย เราเหาะไปในอัมพร เหมือนดังหลับตาไปในน้ํา ก็มนุษย              
           ซ่ึงเปนผูประเสริฐจักมีอยูภายใตนีก้ระมังหนอ ถาเชนนั้นเราจกัคนหาเขา     
           บางทีจะพึงไดประโยชนบางเม่ือเราลงจากอากาศ ไดฟงเสียงของพระศาสดา           
           ซ่ึงกําลังตรัสอนิจจตาอยู เราจึงเรียนอนิจจาตานัน้ในขณะนั้น คร้ันเรียน         
           อนิจจสัญญาแลว ไดกลับไปสูอาศรมของเรา เราอยูตลอดกําหนดอายุแลว              
           ทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้น เม่ือภพท่ีสุดยังเปนไปอยู เราระลึกถึงการฟงธรรม       
           นั้นได ดวยกุศลกรรมท่ีเราทําแลวนัน้ เราไดไปสูดาวดึงส เราร่ืนรมยอยู     
           ในเทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป ไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๕๑ คร้ัง ได               
           เปนพระเจาจกัรพรรด ิ๗๑ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย           
           โดยจะคณนานับมิได พระสมณะผูมีอินทรียอันอบรมแลว นั่งบนเรือน                
           ของบิดา แสดงดวยคาถา เปลงวาจาถึงเร่ืองไมเท่ียง เราระลึกถึงสัญญานั้น        
           ได ทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ แทงตลอดซ่ึงท่ีสุดคือ นิพพาน อัน               
           เปนบทไมเคล่ือน ยังไมได สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึน         
           และเส่ือมไปเปนธรรมดา เกิดข้ึนแลวยอมดับไป ความท่ีสังขารเหลานั้น           
           สงบระงับเปนสุข เราระลึกถึงบุรพกรรมได พรอมกับไดฟงคาถา เราน่ัง            
           อยูบนอาสนะเดยีวนัน่เอง ไดบรรลุอรหัต เรามีอายุ ๗ ป แตกําเนิด ได           
           บรรลุอรหัต พระพุทธเจาผูมีจักษุทรงรูคุณแลว ใหเราอุปสมบท กิจอะไร          
           ท่ีเราพึงทําในวนันี้ ในศาสนาของพระศากยบุตร เรายังเปนเด็กอยูเท่ียว           
           ไดทํากจิท่ีพึงทํานั้นสําเร็จแลว  ในกลัปท่ีแสนแตกลัปนี้ เราไดทํากรรมใดใน      
           กาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลเพราะการฟงธรรม           
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระธรรมสวนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ธรรมสวนิยเถราปทาน.   
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                อุกขิตตปทุมิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๔๐)        
               วาดวยผลแหงการถวายดอกปทุมดอกเดยีว       
     [๓๔๒] ในกาลนั้น เราเปนชางดอกไมอยูในพระนครหงสวดี เราลงสูสระปทุม                
           เลือกเกบ็ดอกบัวอยู พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง          
           เปนอุดมบุรุษ ทรงแสวงหาความเจริญแกเรา จึงเสด็จมาพรอมดวยพระ                
           ขีณาสพตั้งแสน ผูมีจติสงบระงับ ผูคงท่ี บริสุทธ์ิไดอภิญญา ๖ เพงฌาณ         
           เราไดเห็นพระสยัมภผููประเสริฐกวาเทวดา เปนนายกของโลก จงึเด็ด               
           ดอกบัวท่ีกานแลวโยนข้ึนไป [บูชา] ในอากาศในขณะน้ัน [ดวยเปลงวาจา            
           วา] ขาแตพระธีรเจา ถาพระองคเปนพระพุทธเจาเชษฐบุรุษของโลก               
           ประเสริฐกวานระ ขอดอกบัวจงไปต้ังอยูเหนือพระเศียรของพระพุทธเจา              
           เองเถิด พระมหาวีรเจาเชษฐบุรุษของโลก ผูประเสริฐกวานระ ทรงอธิฐาน            
           แลว ดอกบัวเหลานั้นไดตั้งอยูเหนือพระเศียรดวยพระพุทธานภุาพ ดวย           
           กุศลกรรมท่ีเราทํามาแลวนั้น และดวยการตั้งจิตม่ัน เราละกายมนษุยแลว          
           ไดไปสูช้ันดาวดึงส ในช้ันดาวดึงสนั้น วิมานของเราบุญกรรมสรางให           
           อยางสวยงาม เรียกช่ือวา สัตตปตตะ สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน               
           เราไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบัต ิในเทวโลกพันคร้ัง ไดเปนพระเจา              
           จักรพรรดิ ๗๕ คร้ัง และเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับ              
           มิได เราเสวยกรรมของตนท่ีตนทําไวดแีลวในปางกอน ดวยดอกปทุม                  
           ดอกเดยีวนัน้แล เราไดเสวยสมบัตแิลว ไดกระทําธรรมของพระผูมีพระ              
           ภาคพระนามวา โคดมใหแจงชัดแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพ                
           ข้ึนไดหมดแลว เราตัดกิเลสเคร่ืองผูกขาดเหมือนชาง ตัดเชือกไดแลว            
           ไมมีอาสวะอยู ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก           
           ไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงดอกปทุมดอก      
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           เดียว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุกขิตตปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ อุกขิตตปทุมิยเถราปทาน.             
                   ---------------------                 
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
          ๑. คันธธูปยเถราปทาน             ๒. อุทกปูชกเถราปทาน   
          ๓. ปุนนาคปุปผิยเถราปทาน          ๔. เอกทุสสทายกเถราปทาน   
          ๕. ผุสสิตกัมมิยเถราปทาน           ๖. ปภังกรเถราปทาน   
          ๗. ติณกุฏิทายกเถราปทาน           ๘. อุตตเรยยทายกเถราปทาน   
          ๙. ธรรมสวนิยเถราปทาน          ๑๐. อุกขิตตปทุมิยเถราปทาน   
             ทานรวบรวมคาถาท้ังหมดได ๑๔๔ คาถา.          
                     จบ คันโธทกวรรคท่ี ๓๔                
                     -----------------    
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                       เอกปทุมวรรคท่ี ๓๕                 
                  เอกปทุมิยเถราปทานท่ี ๑ (๓๔๑)           
             วาดวยผลแหงการบูชาพระพุทธเจาดวยดอกบัว   
     [๓๔๓] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ทรงทําใหแจงซ่ึง             
           ภพนอยใหญ ทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขาม (ทุกข) ได ในกาลนัน้             
           เราเปนพระยาหงส ผูประเสริฐกวานกท้ังหลาย เราโผลงยังสระน้ําแลว              
           เลนน้ําอยูอยางสําราญใจ ในขณะนั้น พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ                
           ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา เสด็จ (เหาะ) มาเหนือสระน้ํา              
           เราไดเห็นพระสยัมภผููประเสริฐกวาเทวดา เปนนายกของโลก จงึหักดอก             
           บัวหลวงอันเปนท่ีร่ืนรมยใจท่ีกานแลว เอาจะงอยปากคาบโยนข้ึนไปใน             
           อากาศ ไดบูชาพระพทุธเจาผูประเสริฐสุดดวยใจอันเล่ือมใสยิ่งนกั พระ          
           ศาสดาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา ประ             
           ทับอยูในอากาศ ไดทรงทําอนุโมทนาวา ดวยดอกปทุมดอกเดยีวนี้ และ                
           ดวยการตั้งจิตม่ัน ทานจะไมตองไปสูวินิบาตตลอดแสนกัลป พระสัม               
           พุทธเจาพระนามวาปทุมุตระผูอุดม คร้ันตรัสอยางนี้ ทรงสรรเสริญกรรม           
           ของเราแลว ไดเสด็จไปตามพระประสงค ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้ เราได             
           ทํากรรมใดในกาลนัน้ ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธ       
           บูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ เอกปทุมิยเถราปทาน     
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                 ตีณปุลมาลิยเถราปทานท่ี ๒ (๓๔๒)          
               วาดวยผลแหงการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก         
     [๓๔๔] ในกาลนั้น เราเปนวานรอยูใกลฝงแมน้ําจันทภาคา เราไดเหน็พระพุทธเจา        
           ผูปราศจากกิเลสธุลี ประทับนั่งอยู ณ ระหวางภูเขา ทรงยังทิศท้ังปวงให        
           สวางไสว ดังพระยารังมีดอกบาน ประกอบดวยพระลักษณะและพยัญชนะ   
           คร้ันไดเห็นแลวมีความปล้ืมใจ มีจิตเบิกบานโสมนัส มีใจราเริงดวยปติ ได     
           โปรยดอกอุบล ๓ ดอกเหนือพระเศียร คร้ันบูชาดอกไมแกพระพุทธเจา                 
           พระนามวาวิปสสี ผูแสวงหาคุณใหญ เคารพนบนอบแลว บายหนากลับ                
           ไปทางทิศอุดร เม่ือเรากําลังเดินกลับดวยใจอันผองใส ตกลงในระหวาง              
           ภูเขาหนิ ถึงความส้ินชีวิต ดวยกุศลกรรมท่ีเราทําแลวนั้น และดวยการ            
           ตั้งจิตม่ัน เราละกายมนุษยแลว ไดไปสูช้ันดาวดึงส เราไดเสวยรัชสมบัติ      
           ในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ๕๐๐ คร้ัง ในกัลปท่ี            
           ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น              
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ              
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้             
     ทราบวา ทานพระตีณุปลมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ตีณุปลมาลิยเถราปทาน.              
                  ธชทายกเถราปทานท่ี ๓ (๓๔๓)              
                    วาดวยผลแหงการถวายธง               
     [๓๔๕] เราเห็นความส้ินไปแหงอุปธิท้ัง ๓ จึงใหยกธงขึ้นบูชาพระศาสดาพระนาม            
           วาติสสะ เชษฐบุรุษของโลก ผูประเสริฐกวานระ ดวยกุศลกรรมท่ีเราทํา             
           แลวนัน้ และดวยการตั้งจิตม่ัน เราละกายมนุษยแลว ไดไปสูช้ันดาวดึงส       
           ไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง ไดเปนพระเจาจกัรพรรดิ ๕๐๐    
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           คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เรา               
           ไดเสวยกรรมของตนที่ตนทําไวดีแลวในกาลกอน ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้            
           เราไดทํากรรมในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล            
           แหงการถวายธง วันนี้ถาเราปรารถนาก็พึงเอาผาโขมะปกปดแผนดินพรอม            
           ท้ังปาและภูเขาได นี้เปนผลเพราะกรรมท่ีเราทําในกาลนั้น คุณวิเศษเหลานี้      
           คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระธชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ ธชทายกเถราปทาน.                  
                 ตีณกิิงกณิปูชกเถราปทานท่ี ๔ (๓๔๔)       
             วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกหงอนไก ๓ ดอก    
     [๓๔๖] มีภเูขาช่ือภูตคณะ อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต ท่ีภูเขานั้น เราไดเหน็ผา    
           บังสุกุลแขวนหอยอยูบนยอดไม ขณะนัน้เราไดเลือกเก็บเอาดอกหงอนไก             
           ๓ ดอก มาบูชาผาบังสุกุลดวยจิตโสมนัสยินดี ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้            
           เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปน           
           ผลแหงดอกไม ๓ ดอก คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระตีณิกิงกณิปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                   จบ ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทาน.         
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                   นฬาคาริกเถราปทานท่ี ๕ (๓๔๕)           
                    วาดวยผลแหงถวายท่ีจงกรม            
     [๓๔๗] มีภเูขาช่ือหาริกะ อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต พระภกิษุมีนามช่ือสยัมภู       
           อยูท่ีโคนไม ในกาลนัน้ เราไดทําเรือนไมออ (ไมรวก) มุงบังดวยหญา          
           แผวถางท่ีจงกรมแลว ไดถวายแกพระสยัมภู ในกลัปท่ี ๑๔ เราร่ืนรมย             
           อยูในเทวโลก ไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๗๔ คร้ัง ไดเปนพระเจา                
           จักรพรรดิ ๗๗ คร้ัง และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคนานับ             
           มิได ภพของเราสูงเยีย่ม เหมือนไมเทาพระอินทร วิมานของเรามีเสา              
           พันตน ไมมีช่ือ มีสีเล่ือมประภัสสร (ไมมีวิมานอ่ืนเหมือน) เราเสวย           
           สมบัติท้ังสองแลว อันกุศลมูลตักเตือนจึงออกบวชในศาสนาของพระผูมี              
           พระภาคพระนามวาโคดม เราเปนผูทําความเพยีร มีตนสงไปแลว สงบ                  
           ระงับ ไมมีอุปธิ ตัดกิเลสเคร่ืองผูก เหมือนชางตัดเชือกแลว ไมมีอาสวะ        
           อยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระนฬาคาริกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ นฬาคาริกเถราปทาน                 
                 จัมปกปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ (๓๔๖)          
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
     [๓๔๘] มีภเูขาช่ือฉาปละ อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต พระพุทธเจาพระนามวา           
           สุทัสสนะ ประทับอยูในระหวางภูเขา เราถือดอกจําปาเหาะไปทางอากาศ                
           ไดเหน็พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ผูขามพนโอฆะ ไมมีอาสวะ              
           ขณะนัน้เราวางดอกจาํปา ๗ ดอกไวบนศีรษะ บูชาแดพระพุทธเจาผูสยัมภู             
           ผูทรงแสวงหาประโยชนอันใหญหลวง ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี ้เราได               
           บูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้        
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           เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘               
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ จัมปกปุปผิยเถราปทาน.              
                  ปทุมปูชกเถราปทานท่ี ๗ (๓๔๗)            
                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา              
     [๓๔๙] มีภเูขาช่ือโรมสะ อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต ก็เวลานัน้ พระพุทธเจา         
           พระนามวาโสภิตะ ประทับอยู ณ ท่ีแจง เราออกจากท่ีอยูมากัน้ดอกบัว            
           หลวง (บังแดด) ถวาย คร้ันกั้นอยูวันหนึ่งแลว จึงกลับมาสูท่ีอยูอีก          
           ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้         
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระปทุมปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ ปทุมปูชกเถราปทาน.                
                       จบภาณวารท่ี ๑๓   
                 ติณมุฏฐิทายกเถราปทานท่ี ๘ (๓๔๘)         
                วาดวยผลแหงการถวายหญากํามือเดียว       
     [๓๕๐] มีภเูขาช่ือลัมพกะ อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต พระสัมพุทธเจาพระนามวา       
           อุปติสสะ เสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง ในกาลกอนเราเปนพรานเนือ้อยู               
           (เท่ียวไป) ในปาใหญ ไดพบพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูประเสริฐกวา             
           เทวดา เปนสยัมภูผูไมแพอะไรๆ ขณะน้ัน เรามีจิตเล่ือมใสยิ่งนัก ได           
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           ถวายหญากํามือหนึ่งสําหรับประทับนั่ง แดพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน             
           ใหญหลวงพระองคนัน้ คร้ันถวายแกพระองคผูประเสริฐกวาเทวดาแลว              
           ยังจิตใหเล่ือมใสอยางยิ่ง ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา แลวบายหนากลับไป        
           ทางทิศอุดร พอเราไปไดไมนานสีหะไดเบียดเบียนเรา เราถูกสีหะทําให              
           ลมลงแลว ทํากาลกิริยา ณ ท่ีนั้น (เพราะ) กรรมท่ีเราทําแลวในสํานัก              
           พระพุทธเจาผูประเสริฐ ไมมีอาสวะ เราไดไปสูเทวโลก เหมือนกําลังลูกศร         
           พนจากแลง ในเทวโลกนั้น มีปราสาทงามอันบุญกรรมนิรมิต (ใน   
           ปราสาทนั้น) มีเคร่ืองประดับพันหนึ่ง ลูกคลีหนัง ๗ ลูก ธงสีเขียว               
           รัศมีของปราสาทน้ันพุงออกข้ึนไปสูงเหมือนพระจันทร เราเกล่ือนกลน             
           ดวยนางเทพกัญญา เบิกบานดวยวตัถุกามและกิเลสกาม เราอันกุศลมูล                 
           มูลตักเตือนแลว จตุิจากเทวโลกมาสูความเปนมนุษยแลว ไดบรรลุความ            
           ส้ินอาสวะ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายท่ีนัง่ ดวยทานนัน้ เรา          
           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงหญากํามือเดียว คุณวิเศษเหลานี้ คือ           
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระติณมุฎฐิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                    จบ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน.             
                ตินทุกผลทายกเถราปทานท่ี ๙ (๓๔๙)          
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมะพลับ           
      [๓๕๑] เราไดเหน็พระพทุธเจาผูโชติชวงดังดอกกรรณิการ ปราศจากกิเลสธุลี            
            ขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ประทับนั่งในระหวางภูเขา เราเหน็ตน              
            มะพลับกําลังมีผล จึงหักเอามาพรอมท้ังกาน มีจติเล่ือมใสโสมนัส ได            
            ถวายแดพระพุทธเจาพระนามวาเวสสภู ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราได            
            ถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง         
            การถวายผลไม คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ           
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            อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.          
     ทราบวา ทานพระตินทุกผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล              
                   จบ ตินทุกผลทายกเถราปทาน.              
                 เอกญัชลิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๕๐)           
                      วาดวยผลแหงอัญชลีกร              
      [๓๕๒] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาเรวตะ ประทับอยูใกลฝงแมน้ํา             
            เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีรัศมีรุงเรืองดังพระจันทรมี     
            พระพักตรเบิกบานดงัปากเบา มีรัศมีสุกสะกาวเชนกับถานเพลิงไมตะเคียน        
            รุงโรจนเหมือนดาวประกายพฤกษ เราไดประนมกรอัญชลี ในกัลปท่ี ๙๔              
            แตกัลปนี้ เราไดประนมกรอัญชลีใด ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย          
            นี้เปนผลแหงการประนมกรอัญชลี คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔             
            วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได   
            ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเอกัญชลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                
                     จบ เอกัญชลิยเถราปทาน.               
                     ------------------                  
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
         ๑. เอกปทุมิยเถราปทาน           ๒. ตณีุปลมาลิยเถราปทาน   
         ๓. ธชทายกเถราปทาน            ๔. ตณีิกิงกณิปูชกเถราปทาน   
         ๕. นฬาคาริกเถราปทาน           ๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน   
         ๗. ปทุมปูชกเถราปทาน            ๘. ตณิมุฏฐิทายกเถราปทาน   
         ๙. ตินทุกผลทายกเถราปทาน       ๑๐. เอกัญชลิยเถราปทาน   
            บัณฑติท้ังหลายคํานวณคาถาได ๖๖ คาถา.          
                     จบ เอกปทุมวรรคท่ี ๓๕.               
                     ------------------      
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                      สัททสัญญิกวรรคท่ี ๓๖               
                  สัททสัญญิกเถราปทานท่ี ๑ (๓๕๑)          
                    วาดวยผลแหงความเล่ือมใส            
     [๓๕๓] คร้ังกอน เราเปนพรานเนื้อ (เท่ียว) อยูในปาใหญ ไดพบพระสัมพุทธเจา        
           อันแวดลอมดวยสงฆสองฝายในปานั้น ซ่ึงกําลังทรงประกาศสัจจะ ๔                 
           ทรงร้ือถอน (ชวยเหลือ) มหาชน เราไดฟงพระวาจาอันไพเราะเปรียบ                 
           ดวยเสียงนกการะเวกของมหามุนีพระนามวาสิขี มีพระสําเนียงดังพรหม                
           เปนเผาพันธุของโลก เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระสําเนียงแลว ไดบรรลุ           
           ความส้ินอาสวะ ในกลัปท่ี ๓๑ แตกลัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น                
           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงความเล่ือมใส คุณ              
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                
           แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระสัททสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สัททสัญญิกเถราปทาน.               
                  ยวกลาปยเถราปทานท่ี ๒ (๓๕๒)            
                    วาดวยผลแหงการลาดหญา              
     [๓๕๔] ในกาลนั้น เราเปนคนเกีย่วหญาอยูในนครอรุณวดี ไดเห็นพระสัมพุทธเจา          
           ท่ีหนทาง จึงลาดกําหญาถวาย (ใหประทับ) พระพทุธเจาพระนามวา   
           สิขี ผูทรงอนุเคราะห ทรงมีพระกรุณา เปนอัครนายกของโลก ทรงทราบ               
           ความดาํริของเรา จึงประทับนั่งบนลาดหญา เราเหน็พระองคผูปราศจาก               
           มลทิน ผูเพงพินิจมาก เปนผูแนะนําดี เกิดความปราโมทยแลว ทํากาล              
           กิริยา ณ ท่ีนั้น ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น             
           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลเพราะลาดหญา คุณวิเศษ       
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           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระยวกลาปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ยวกลาปยเถราปทาน.                 
                  กิงสุกปูชกเถราปทานท่ี ๓ (๓๕๓)          
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกทองกวาว        
     [๓๕๕] เราไดเหน็ตนทองกวาวกําลังดอกบาน จึงประนมกรอัญชลีระลึกถึงพระ                 
           พุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ จึงบูชาในอากาศ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้             
           เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย       
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘            
           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
           แลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกิงสุกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                     จบ กิงสุกปูชกเถราปทาน.              
              สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๕๔)         
               วาดวยผลแหงการบูชาจักรท่ีรอยพระบาท      
     [๓๕๖] เราไดพบรอยพระบาทท่ีพระพทุธเจา พระนามวาสิขีผูเปนเผาพันธของโลก          
           ทรงเหยียบไว จึงหมหนังเสือเฉวยีงบาขางหนึ่ง ไดไหวรอยพระพุทธบาท           
           อันประเสริฐแลว เหน็ตนหงอนไกอันข้ึนอยูบนดินมีดอกบาน จึงถือเอา             
           มาพรอมท้ังกาน ไดบูชาลายจักรท่ีรอยพระบาท ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลป              
           นี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้            
           เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘     
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           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระสโกฏกโกรัณฑทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.          
                 จบ สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทาน.             
                  ทัณฑทายกเถราปทานท่ี ๕ (๓๕๕)            
                   วาดวยผลแหงการถวายไมขอ             
     [๓๕๗] ในกาลนั้น เราเขาไปสูปาใหญ ตดัไมไผ ไดถือเอาไมขอสําหรับหอย             
           ส่ิงของมาถวายแกสงฆ เรากราบไหวภกิษุท้ังหลายผูมีวัตรงาม ดวยความ           
           เล่ือมใสแหงจิตนัน้ และคร้ันถวายไมขอสําหรับหอยแลว บายหนากลับ             
           ไปทางทิศอุดร ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายไมขอใดในกาลนั้น              
           นั้น ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายไมขอ คุณ          
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                
           แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระทัณฑทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                 
                    จบ ทัณฑทายกเถราปทาน.                 
                อัมพยาคุทายกเถราปทานท่ี ๖ (๓๕๖)          
                วาดวยผลแหงการถวายมะมวงและยาคู        
     [๓๕๘] พระปจเจกสัมพทุธเจานามวาสตรังสี ผูไมแพอะไรๆ ออกจากสมาธิแลว             
           เขามาหาเราเพ่ือภิกษา เราเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว มีใจเล่ือมใสยิ่งนัก       
           ไดใหคนเอามะมวงและขาวยาคูไปถวายแดทานผูผองใสไมมีท่ีสุด ในกัลป         
           ท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจัก         
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายมะมวงและยาคู คุณวิเศษเหลานี้ คือ     
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           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระอัมพยาคุทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ อัมพยาคุทายกเถราปทาน.              
                  ปุฏกปูชกเถราปทานท่ี ๗ (๓๕๗)            
                  วาดวยผลแหงการถวายกระเทียม           
     [๓๕๙] พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูเปนนายกของโลก เสด็จออกจากท่ีพกั              
           กลางวนัแลว พระองคเสด็จเท่ียวภกิษาเขามาถึงสํานักเรา ลําดับนั้น เรามี         
           ปติโสมนัส ถวายกระเทียมหอหนึง่แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูคงท่ี         
           แลวบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัลป ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวาย           
           หอกระเทียมใด ดวยทานน้ัน เราไมรูทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายกระ         
           เทียมหอหนึ่ง คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และ                
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระปุฏกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ ปุฏกปูชกเถราปทาน                 
                  วัจฉทายกเถราปทานท่ี ๘ (๓๕๘)            
                   วาดวยผลแหงการถวายลูกววั            
     [๓๖๐] เรามีใจเล่ือมใส ไดถวายลูกวัวตัวหนึ่งดวยมือของตนเอง แดพระผูมีพระ          
          ภาคพระนามวาวิปสสี เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี เราถึงพรอม (ดวย)               
          ยานชาง ยานมา และยานทิพย เพราะการถวายลูกววันั้น เราไดบรรลุ                 
          ถึงความส้ินอาสวะ ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายลูกวัวใดในกาลนั้น          
          ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายลูกวัว คุณวิเศษ     
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          เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด               
          แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.     
     ทราบวา ทานพระวัจฉทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ วัจฉทายกเถราปทาน.                 
                 สรณาคมนิยเถราปทานท่ี ๙ (๓๕๙)            
                    วาดวยผลแหงการถึงสรณะ              
     [๓๖๑] ในกาลนั้น พระภกิษุและเราผูเปนอาชีวกข้ึนเรือไปดวยกัน เม่ือเรือกําลัง        
           จะแตก พระภกิษุไดใหสรณะแกเรา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ พระภกิษุ              
           ไดใหสรณะแกเรา ดวยสรณะนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนเพราะการ           
           ถึงสรณะ คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖              
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสรณาคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สรณาคมนิยเถราปทาน.                
                 ปณฑปาติกเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๖๐)           
                  วาดวยผลแหงการถวายบิณฑบาต            
     [๓๖๒] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาติสสะ ประทับอยูในปาใหญ เรา               
           จากดุสิตพิภพมาในมนุษยโลกนี้ ไดถวายบิณฑบาต ไดถวายบังคมพระ                  
           สัมพุทธเจาพระนามวาติสสะ ผูมียศใหญ ยังจิตของตนใหเล่ือมใสแลว             
           กลับไปยังภพดุสิต ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใดในกาล                
           นั้น ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายบิณฑบาต            
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
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     ทราบวา ทานพระปณฑปาติกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ ปณฑปาติกเถราปทาน.                
                    -------------------                  
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
         ๑. สัททสัญญิกเถราปทาน         ๒. ยวกลาปยเถราปทาน   
         ๓. กิงสุกปูชกเถราปทาน         ๔. สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทาน   
         ๕. ทัณฑทายกเถราปทาน         ๖. อัมพยาคุทายกเถราปทาน   
         ๗. ปูฏกปูชกเถราปทาน          ๘. วัจฉทายกเถราปทาน   
         ๙. สรณาคมนิยเถราปทาน       ๑๐. ปณฑปาติกเถราปทาน   
            และมีคาถา ๔๐ คาถา.   
                     จบ สัททสัญญิกวรรคท่ี ๓๖             
                     ------------------   
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                     มันทารวปุปผิยวรรคท่ี ๓๗             
                  มันทารวิยเถราปทานท่ี ๑ (๓๖๑)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมนทารพ        
     [๓๖๓] เรา (แปลงเพศ) เปนมาณพ ช่ือมงคล จากภพดสิุตมาในมนุษยโลกน้ี   
           ถือเอาดอกมนทารพมากั้นแดดลมไวเหนือพระเศียรแหงพระพุทธเจา พระ                
           นามวาวิปสสี ผูแสวงหาคุณใหญ ประทับนั่งสมาธิอยู เรากั้นอยูตลอด           
           ๗ วันแลว กลับมาสูเทวโลก ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชา                 
           พระพุทธเจาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลยน้ีเปนผลแหงพุทธบูชา      
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระมันทารวิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                
                    จบ มันทารวิยเถราปทาน.                
                 กักการุปุปผิยเถราปทานท่ี ๒ (๓๖๒)        
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกฟกทิพย      
     [๓๖๔] เราจากเทวโลกช้ันยามามาในมนุษยโลกนี้ เพือ่มาเฝาพระพทุธเจาพระนามวา          
           โคดม ผูเปนพระโอรสของพระเจาสิริสุทโธทนะ ไดถือเอาดอกฟกทิพย               
           มาบูชาแดพระพุทธเจา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพทุธเจา           
           ดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธ         
           บูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกักการุปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ กักการุปุปผิยเถราปทาน.       
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                ภิสมุฬาลทายกเถราปทานท่ี ๓ (๓๖๓)          
              วาดวยผลแหงการถวายเหงามันและรากบัว      
     [๓๖๕] พระสัมพุทธเจาทรงพระนามวาผุสสะ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ผูใครในวิเวก           
           มีพระปญญา เสด็จมาในสํานักของเรา เรายังจิตใหเล่ือมใสในพระองค                
           ชินเจา ผูประกอบดวยพระมหากรุณา ไดถือเอาเหงามันและรากบัวมาถวาย            
           แดพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด ในกลัปท่ี ๙๒ แตกลัปนี้ เราไดถวาย             
           เหงามันและรากบัวใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน        
           ผลแหงการถวายเหงามันและรากบัว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔             
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระภิสมุฬาลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน.              
                 เกสรปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ (๓๖๔)           
               วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว ๓ ดอก      
     [๓๖๖] ในกาลนั้น เราเปนวิทยาธรอยูท่ีภูเขาหิมวันต ไดพบพระพุทธเจา ผูปราศ       
           จากกิเลสธุลี มียศมาก กําลังเสด็จจงกรมอยู ในกาลนั้น เราวางดอกบัว              
           ๓ ดอกไวบนศีรษะ แลวเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา พระนามวาเวสสภู แลว            
           ไดบูชา ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนัน้ ดวย                
           กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้         
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระเกสรปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ เกสรปุปผิยเถราปทาน.     
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                 อังโกลปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ (๓๖๕)         
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกปรู         
     [๓๖๗] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุม ประทับอยูท่ีภเูขาจิตกูฏ เรา           
           ไดเหน็พระสยัมภพูุทธเจาพระองคนั้นแลวจึงเขาไปเฝา ขณะนัน้ เราได          
           เห็นตนปรูมีดอกบาน จงึเลือกเก็บแลว เอาเขามาบูชาพระชินสัมพทุธเจา           
           พระนามวาปทุม ในกลัปท่ี ๓๑ แตกลัปนี้ เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น               
           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้     
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอังโกลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ อังโกลปุปผิยเถราปทาน.              
                 กทัมพปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ (๓๖๖)          
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกระทุม       
     [๓๖๘] เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ ไดเหน็พระสัมพุทธเจาผูมีพระฉววีรรณ          
           ดังทอง เชนกับทองคําอันมีคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ                 
           เปนนายกของโลก เสด็จในระหวางตลาด เราจึงถือเอาดอกกระทุมไปบูชา               
           พระพุทธเจา พระนามวาวิปสสี กัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจา     
           ดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธ         
           บูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกทัมพปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ กทัมพปุปผิยเถราปทาน.    
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                อุททาลกปุปผิยเถราปทานท่ี ๗ (๓๖๗)         
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคูน         
     [๓๖๙] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุชาตะ ประทับอยูใกลฝงแมน้ํา             
           คงคา เราไดถือเอาดอกคูนไปบูชาพระองคผูไมแพอะไรๆ ในกัลปท่ี ๓๑              
           แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไม          
           รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔       
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุททาลกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ อุททาลกปุปผิยเถราปทาน.             
 
                 เอกจัมปกปุปผิยเถราปทานท่ี ๘ (๓๖๘)        
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกจําปา         
     [๓๗๐] ก็พระสัมพุทธเจาผูสงบระงับ อาศัยอยูในระหวางภูเขา เราถือเอาดอก             
           จําปาดอกหน่ึง เขาไปหาทานผูสูงสุดกวานระ มีจิตเล่ือมใสโสมนัส ประ            
           คองดวยมือท้ังสอง บูชาพระปจเจกพุทธเจาผูเปนมุนีอันอุดม ไมแพอะไรๆ        
           ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวยดอกไมใด              
           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษ          
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระเอกจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.           
                  จบ เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน.        
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                  ติมิรปุปผิยเถราปทานท่ี ๙ (๓๖๙)         
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกดีหมี        
     [๓๗๑] เราเท่ียวไปตามกระแสนํ้าใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา ไดเหน็พระปจเจกพุทธเจา        
           ปราศจากกิเลสธุลี เหมือนพระยารังมีดอกบาน เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส               
           ถือเอาดอกดีหมีมาโปรยลงเหนือศรีษะ บูชาพระปจเจกพุทธเจาผูเปนมุนี            
           อันอุดม ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวยดอก           
           ไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา             
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา                  
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระติมิรปปุผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ติมิรปุปผิยเถราปทาน.              
                 สลฬปุปผิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๗๐)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกชางนาว      
     [๓๗๒] ในกาลนั้น เราเปนกินนรอยูท่ีใกลฝงแมน้ําจนัทภาคา คร้ังนั้น เราไดเห็น     
            พระพุทธเจาผูประเสริฐกวานระเสด็จจงกรมอยู เราไดเลือกเก็บดอกไมชาง       
            นาวมาถวายแดพระพทุธเจาผูประเสริฐสุด พระมหาวีรเจาทรงสูดกล่ินดอก          
            ชางนาวมีกล่ินหอมดงัดอกไมทิพย เม่ือขณะท่ีเราดูอยูนั้น พระมหาวีรสัม     
            พุทธเจาพระนามวาวปิสสี ผูเปนนายกของโลก ทรงรับแลว ทรงสูดกล่ิน           
            เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ถวายบังคมพระองคผูอุดมกวาสัตว ประนมกร             
            อัญชลีแลว กลับข้ึนสูภูเขาอีก ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระ        
            พุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล         
            แหงพทุธบูชา คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ                
            อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.          
     ทราบวา ทานพระสลฬปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สลฬปุปผิยเถราปทาน.                
                    -------------------    
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
          ๑. มันทารวิยปุปผิยเถราปทาน        ๒. กักการุปุปผิยเถราปทาน   
          ๓. ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน         ๔. เกสรปุปผิยเถราปทาน   
          ๕. อังโกลปุปผิยเถราปทาน          ๖. กทัมพปุปผิยเถราปทาน   
          ๗. อุททาลกปุปผิยเถราปทาน         ๘. เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน   
          ๙. ติมิรปุปผิยเถราปทาน           ๑๐. สลฬปุปผิยเถราปทาน   
             และมีคาถา ๔๐ คาถา.   
                   จบ มันทรวปุปผิยวรรคท่ี ๓๗.            
                   ---------------------    
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                      โพธิวันทกวรรคท่ี ๓๘                
                  โพธิวันทกเถราปทานท่ี ๑ (๓๗๑)           
                      วาดวยผลแหงการไหว               
     [๓๗๓] เราไดเหน็ตนแคฝอยอันงอกข้ึนบนพื้นดินงามรุงเรือง จึงประนมกรอัญชลี           
           เฉวียงบาเบ้ืองซาย ตั้งใจเคารพไหวตนแคฝอย เปรียบเทียบเหมือนวาได          
           ถวายบังคมเฉพาะพระพักตรพระสัมพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูบริสุทธ์ิ           
           ท้ังภายในภายนอก หลุดพนดวยดี ไมมีอาสวะ ทรงเกื้อกูลโลก มีพระ                
           กรุณาญาณดังสาคร ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดไหวไมโพธิใด ดวย             
           กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการไหว คุณวิเศษเหลานี้          
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระโพธิวนัทกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ โพธิวันทกเถราปทาน.                
                 ปาฏลิปุปผิยเถราปทานท่ี ๒ (๓๗๒)          
             วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกแคฝอย ๓ ดอก      
     [๓๗๔] พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ผูสยัมภู เปนบุคคลผูเลิศ ทรงชํานะมาร         
           แวดลอมดวยบรรดาศษิยของพระองค เสด็จเขาสูพันธุมดีนคร เราหอ               
           ดอกแคฝอย ๓ ดอกไวในพก ประสงคจะอาบน้ําดาํเกลา จึงไดไปสูฝง                 
           แมน้ํา ไดเหน็พระองคผูเปนนายกของโลก ทรงรุงเรืองดังดอกนลุิบล              
           รุงโรจนดังดวงอาทิตยและดวงไฟ องอาจดังเสือโครง ประเสริฐ ทรงมีสกุล          
           ดังพระยาราชสีห เลิศกวาบรรดาสมณะท้ังหลาย แวดลอมดวยภกิษุสงฆ               
           เสด็จดาํเนินออกจากนครพันธุมดี เราเล่ือมใสในพระสุคตเจาผูชําระมลทิน            
           คือกิเลสพระองคนั้น จึงถือเอาดอกแคฝอย ๓ ดอก มาบูชาพระพุทธเจา                
           ผูประเสริฐสุด ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก     
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           ไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณ         
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทํา   
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปาฏลิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน.              
                 ตีณปุลมาลิยเถราปทานท่ี ๓ (๓๗๓)          
               วาดวยผลแหงการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก         
     [๓๗๕] ในกาลนั้น เราเปนวานรอยูท่ีใกลฝงแมน้ําจันทภาคา เราไดเห็นพระพุทธเจา     
           ผูปราศจากกิเลสธุลี ประทับนั่งอยูในระหวางภเูขา ยังทิศท้ังปวงให            
           สวางไสว ดังพระยารังมีดอกบานสะพร่ัง ทรงประกอบดวยพระลักษณะ   
           และพยญัชนะ เราเหน็แลวดีใจ มีใจเบิกบานโสมนสั มีใจราเริงเพราะปติ            
           จึงโปรยดอกอุบล ๓ ดอกลงบนพระเศียร (บูชา) คร้ันบูชาดอกไมแดพระ                
           พุทธเจาพระนามวาผุสสะ ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวงแลว เปนผูมีความ             
           เคารพ บายหนากลับไปทางทิศอุดร เม่ือเรากลับไปดวยใจอันเล่ือมใสยิ่งนัก        
           ไดตกลงในระหวางเขาหินถึงความส้ินชีวิต ดวยกุศลกรรมท่ีเราทําแลวนั้น          
           และดวยการตั้งเจตนาม่ัน เราละชาติเดิมแลว ไดไปสูช้ันดาวดึงส ได           
           เสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ คร้ัง และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐               
           คร้ัง ในกัลปท่ี ๙๒ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด              
           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คุณวิเศษ          
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระตีณุปลมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ตีณุปลมาลิยเถราปทาน.     
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                  ปตติปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ (๓๗๔)         
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกประดู       
     [๓๗๖] ในกาลเม่ือพระสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญ พระนามวาปทุมุตระ เสด็จ             
           นิพพานแลว คนท้ังปวงมาประชุมกนันําเอาพระสรีระไป เม่ือนําเอาพระ                 
           สรีระไป เม่ือเขาประโคมกลองเภรีอยู เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดบูชา            
           ดวยดอกประดู ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลเพราะบูชา        
           พระสรีระ การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดีหนอ               
           วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนไดหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ือง           
           ผูกรัด ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ        
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระปตติปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ปตติปุปผิยเถราปทาน.              
                  สัตตปณณยิเถราปทานท่ี ๕ (๓๗๕)          
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยตนตีนเปด      
     [๓๗๗] พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระนามวาสุมนะ เสดจ็อุบัติแลว เรามี         
           จิตเล่ือมใสโสมนัส ไดบูชาตนตีนเปด (อันเปนไมโพธ์ิ) ในกัลปท่ีแสน           
           แตกัลปนี้ เราไดบูชาตนตีนเปด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย         
           นี้เปนผลแหงการบูชาตนตีนเปด การท่ีเราไดมาในสํานักของพระพุทธเจา           
           ของเรา เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวง              
           ข้ึนไดหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะ    
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           อยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัตตปณณยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สัตตปณณยิเถราปทาน.               
                  คันธมุฏฐิยเถราปทานท่ี ๖ (๓๗๖)          
                  วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร           
     [๓๗๘] เม่ือมหาชนชวยกันทําจิตกาธารอยู เม่ือของหอมตางๆ มาประชุมแลว เรา            
           มีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดบูชา (จิตกาธาร) ดวยของหอมกํามือหนึง่ ใน               
           กัลปท่ีแสนแตกัลปนี ้เราไดบูชาจิตกาธารใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจัก       
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร การท่ีเราไดมาในสํานกัพระ               
           พุทธเจาของเรา เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ               
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพท้ัง              
           ปวงข้ึนไดหมดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี         
           อาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖            
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระคันธมุฏฐิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ คันธมุฏฐิยเถราปทาน.               
                  จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๗ (๓๗๗)            
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกรัง         
     [๓๗๙] เม่ือพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ผูสูงสุดปรินิพพานแลว มหาชน            
           ชวยกันยกข้ึนบนจิตกาธาร เราบูชาดวยดอกรัง ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้             
           เราไดบูชาจิตกาธารดวยดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจักทุคติเลย          
           นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร การท่ีเราไดมาในสํานักแหงพระพุทธเจา         
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           ของเรา เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวง              
           ข้ึนไดหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู   
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                     จบ จิตกปูชกเถราปทาน.                
                สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานท่ี ๘ (๓๗๘)         
                  วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล           
     [๓๘๐] เราไดถวายพัดใบตาลอันหุมหอดวยดอกมะลิ แดพระผูมีพระภาคพระนามวา           
           สิทธัตถะ เราทรงไวซ่ึงยศใหญ ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายพดั           
           ใบตาล ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายพดัใบตาล          
           การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓            
           เราบรรลุแลวโดยลําดบั พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลส               
           ท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนไดหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดังชาง            
           ตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔         
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสุมนตาลวัณฏิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน.             
                  สุมนทามิยเถราปทานท่ี ๙ (๓๗๙)           
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงดอกมะลิ       
     [๓๘๑] เราไดรอยพวงมาลัยดอกมะลิแลว ยืนทรง (ถือ) ไวตรงพระพักตรของ                
           พระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ผูบริสุทธ์ิ (ชําระกิเลส) มีตบะ ใน   
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           กัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยพวงมาลัยใด ดวยการ            
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยพวงมะลิ การท่ี         
           เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ เรา              
           บรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลสท้ัง              
           หลายแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดหมดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัด             
           เชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔            
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสุมนทามิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                    จบ สุมนทามิยเถราปทาน                 
               กาสุมาริผลทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๘๐)        
                   วาดวยแหงการถวายผลมะร่ืน            
     [๓๘๒] เราไดเหน็พระพทุธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี โชติชวงดังดอกกรรณิการ            
           เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ประทับอยูในระหวางภูเขา เรามีจิต            
           เล่ือมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลีแลว ไดถือเอาผลมะร่ืนไปถวายแด                  
           พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใด          
           ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม         
           การท่ีเราไดมาในศาสนาพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓            
           เราบรรลุแลวโดยลําดบั พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลส               
           ท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนไดหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดังชาง            
           ตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔         
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.    
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     ทราบวา ทานพระกาสุมาริผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล            
                  จบ กาสุมาริผลทายกเถราปทาน.             
                  ------------------------               
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
         ๑. โพธิวนัทกเถราปทาน           ๒. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน   
         ๓. ตีณุปลมาลิยเถราปทาน          ๔. สัตตปุปผิยเถราปทาน   
         ๕. สัตตปณณยิเถราปทาน           ๖. คันธมุฏฐิยเถราปทาน   
         ๗. จิตกปูชกเถราปทาน            ๘. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน   
         ๙. สุมนทามิยเถราปทาน          ๑๐. กาสุมาริผลทายกเถราปทาน   
            มีคาถา ๕๙ คาถา   
                    จบ กาโพธิวันทนวรรคท่ี ๓๘             
                    --------------------     
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                       อัมพฏผลวรรคท่ี ๓๙                 
                อัมพฏผลทายกเถราปทานท่ี ๑ (๓๘๑)           
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมะกอก            
     [๓๘๓] พระผูมีพระภาคสัมพุทธเจา พระนามวาสตรังสี ผูเปนเอกไมทรงแพอะไรๆ          
           ทรงใครความสงัด เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไมอยู ไดเห็น                  
           พระองค มีจิตเล่ือมใสโสมนัส จึงเขาไปเฝาพระนราสภแลว ไดถวายผล              
           มะกอก ในกัลปท่ี ๙๔ แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใด ดวยทานนัน้                  
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายผลไม การท่ีเราไดมาในศาสนา         
           แหงพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลว                
           โดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว               
           ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดหมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปน        
           ผูไมมีอาสวะอยู คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ            
           อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.           
     ทราบวา ทานพระอัมพฏผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                   จบ อัมพฏผลทายกเถราปทาน.               
                  ลพุชทายกเถราปทานท่ี ๒ (๓๘๒)            
                วาดวยผลแหงการถวายผลขนุนสํามะลอ         
     [๓๘๔] ในกาลนั้น เราเปนคนรักษาสวนอยูในพระนครพันธุมดี ไดเห็นพระ   
           พุทธเจาผูปราศจากธุลี กําลังเสด็จเหาะไปในอากาศ เราไดถือเอาผลขนุน            
           สํามะลอไปถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระองคผูมียศมากประทับ             
           ยืนอยูในอากาศทรงรับทานของเรา นั่นเปนเหตุใหปติเกิดแกเรา เปน             
           เคร่ืองนําสุขมาใหในปจจุบัน คร้ันไดถวายผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอัน         
           ผองใสแลว เราไดบรรลุถึงปติและอุดมสุขอันไพบูลยในกาลนัน้ แกว    
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           ยอมเกดิข้ึนแกเราในภพท่ีเราเกิด ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวาย          
           ผลไมใด ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรุจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ          
            ถวายผลไม การท่ีเราไดมาในศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปนการมา               
           ดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดหมดแลว               
           ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษ         
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระลพุชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ ลพุชทายกเถราปทาน.                 
                อุทุมพรผลทายกเถราปทานท่ี ๓ (๓๘๓)         
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมะเดื่อ          
     [๓๘๕] พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ ประทับอยูใกลฝงแมน้ํานินนคา เราไดเหน็พระ         
           พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีพระหฤทัยม่ันคง ไมระสํ่าระสาย เรามีใจ           
           เล่ือมใสในพระองคผูชําระมลทิน คือ กิเลส จึงไดถือเอาผลมะเด่ือไป              
           ถวายแกพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวาย          
           ผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ           
           ถวายผลไม การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปนการ              
           มาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทํา                
           เสร็จแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดหมดแลว ตัด             
           กิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้    
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระอุทุมพรผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.            
                  จบ อุทุมพรผลทายกเถราปทาน.   
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                มิลักขุผลทายกเถราปทานท่ี ๔ (๓๘๔)         
                  วาดวยผลแหงการถวายผลมิลักขุ          
     [๓๘๖] เราไดเหน็พระพทุธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมียศมากในระหวางปา เรามี         
           จิตเล่ือมใสโสมนัส ไดถวายผลมิลักขุ ในกัลปท่ี ๑๘๐๐ แตกัลปนี้ เรา             
           ไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผล           
           แหงการถวายผลไม การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา               
           เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา                 
           เราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดหมด             
           แลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณ         
           วิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําให                
           แจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดงันี้.   
     ทราบวา ทานพระมิลักขุผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ มิลักขุผลทายกเถราปทาน.             
                 ผารุสผลทายกเถราปทานท่ี ๕  (๓๘๕)         
                 วาดวยผลแหงการถวายผลมะปราง            
     [๓๘๗] เราไดเหน็พระสัมพุทธเจามีพระฉววีรรณดังทองคํา สมควรรับเคร่ืองบูชา             
           เสด็จดาํเนินอยูในถนน จึงไดถวายผลมะปรางแดพระองค ในกัลปท่ี ๙๑               
           แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใด ในกาลนั้น ดวยทานน้ัน เราไมรูจกั              
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหง              
           พระพุทธเจาของเรา เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดย                 
           ลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว                  
           ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดหมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว             
           เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘     
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           และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว                
           ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระผารุสผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ ผารุสผลทายกเถราปทาน.              
                 วัลลิผลทายกเถราปทานท่ี ๖ (๓๘๖)          
                   วาดวยผลแหงการถวายผลวัลลิ           
     [๓๘๘] ในกาลนั้น ชนท้ังปวงชักชวนกนัมาสูปา เขาเหลานั้นแสวงหาผลไม ก็              
           หาผลไมได ในกาลนัน้ ในปานัน้ เราไดเหน็พระสัมพุทธเจาผู   
           สยัมภู ไมแพอะไรๆ เรามีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดถวายผลวัลลิ ในกัลป              
           ท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น   
           เราไดรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงการถวายผลไม การท่ีเราไดมาในพระ          
           ศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ               
           แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดัง             
           ชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔     
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเรา   
           ไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระวัลลิผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.              
                    จบ วัลลิผลทายกเถราปทาน.              
                 กทลิผลทายกเถราปทานท่ี ๗ (๓๘๗)           
                  วาดวยผลแหงการถวายผลกลวย            
     [๓๘๙] เราไดเหน็พระศาสดาผูเปนนายกของโลก ทรงรุงเรืองดังดอกกรรณิการ              
           โชติชวงเหมือนพระจันทรวันเพ็ญและดังดวงประทีป เรามีจิตเล่ือมใส               
           โสมนัส ไดถือเอาผลกลวยไปถวายแดพระศาสดา ถวายบังคมแลวกลับ   
           ไป ในกัลปท่ี ๓๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยทาน      
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           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม การท่ีเราไดมาใน         
           พระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓   
           เราบรรลุแลวโดยลําดบั พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลส               
           ท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนไดหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดงัชาง            
           ตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔         
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระกทลิผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                   จบ กทลิผลทายกเถราปทาน.                
                  ปนสผลทายกเถราปทานท่ี ๘ (๓๘๘)           
                   วาดวยผลแหงการถวายขนุนสุก           
     [๓๙๐] ในกาลนั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาอัชชุนะ ทรงถึงพรอมดวยจรณะ                 
           และเปนมุนี ผูฉลาดในสมาธิ ประทับอยูท่ีภูเขาหิมวันต เราถือเอา              
           ผลขนุนอันสุกสด โตประมาณเทาหมอวางไวท่ีตนตีนเปดแลว ไดถวาย               
           แดพระศาสดา ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น               
           ดวยทานน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม การท่ีเรา         
           ไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปนการดีแลวหนอ วิชชา ๓                
           เราบรรลุแลวโดยลําดบั พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลส               
           ท้ังหลายแลว ถอนภพทั้งปวงข้ึนไดหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดังชาง            
           ตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔         
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา               
           เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปนสผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                
                   จบ ปนสผลทายกเถราปทาน.        
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                 โสณโกฏิวิสเถราปทานท่ี ๙ (๓๘๙)           
                    วาดวยผลแหงการถวายถํ้า              
     [๓๙๑] ในศาสนาของพระพุทธเจา พระนามวาวิปสสี เราไดสรางถํ้า (วิหาร)                
           ถํ้าหนึ่ง ถวายแดสงฆผูมาจากทิศท้ังส่ี ในพันธุมาราชธานี เราบริจาคผา         
           หลายผืนไวลาดพื้นถํ้า ในกาลนัน้ เรามีจิตเบิกบานโสมนัส ไดทําความ               
           ปรารถนาวา ขอเราพึงไดพบพระสัมพุทธเจาผูทรงโปรดปราน พึงได                  
           บรรพชาและพึงถูกตอง (บรรลุ) นิพพานอันยอดเยีย่ม เปนอุดมสันติ                 
           ดวยกุศลมูลนั้นนั่นแล เราระลึกชาตไิดตลอด ๙๐ กัลป เราเปนเทวดา               
           ก็ดี เปนมนุษยก็ดี เปนผูกอสรางบุญรุงเรืองนัก ดวยกรรมอันเหลือ          
           จากนั้น ในภพหลังสุดนี้ เราเกิดเปนบุตรคนเดียวของอัครเศรษฐีในจัมปา            
           นคร พอบิดาของเราไดฟงวาเราเกิดแลว ก็ไดมีความพอใจวา เราจะให             
           ทรัพย ๒๐๐ ลานแกกุมารไมใหหยอนเลย ขนยาวประมาณ ๔ นิว้ เสน                
           ละเอียด มีสัมผัสออนนุม เสมอเหมือนปุยนุนงาม เกิดท่ีพืน้เทาท้ังสอง         
           ของเรา ขอนี้เปนคนพเิศษประการหนึ่ง ตลอด ๙๐ กัลปท่ีลวงมา เรา                
           ไมรูสึกในเม่ือเทาวางลงบนภาคพื้นท่ีไมมีเคร่ืองลาด พระสัมพุทธเจาเรา       
           พอใจแลว เราไดบวชเปนบรรพชิตแลว เราบรรลุอรหัตแลว และเปนผู               
           เย็น เปนผูดับแลว พระศาสดาผูทรงเห็นเหตุท้ังปวงทรงแสดงเราวา               
           เปนผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูปรารภความเพยีร เราเปนพระอรหนัตขีณาสพ            
           ไดอภญิญา ๖ มีฤทธ์ิมาก ในกัลปท่ี ๙๑ แตกัลปนี้ เราไดถวายทานใด               
           ในกาลนั้น ดวยทานนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายถํ้า           
           การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปนการมาดีแลว                
           หนอ วชิชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
           แลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดหมดแลว ตดั                  
           กิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวิเศษ            
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว พระโสณโกฏิวิสเถระ โดย     
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           ฐานะ เปนหัวหนาของภิกษุสงฆ ถูกถามปญหาแลวไดพยากรณท่ีสระใหญ             
           ช่ืออโนดาต ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระโสณโกฏิวิสเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ โสณโกฏิวสิเถราปทาน.               
              พุทธาปทานช่ือปุพพกรรมปโลติท่ี ๑๐ (๓๙๐)    
                  วาดวยบุพจริยาของพระองคเอง           
     [๓๙๒] พระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก แวดลอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมากประ           
           ทับนั่งอยูท่ีพื้นหินอันเปนรัมณยีสถานโชติชวงดวยแกวตางๆ ในละแวก          
           ปาอันมีกล่ินหอมตางๆ ใกลสระอโนดาต ตรัสช้ีแจงบุรพกรรมท้ังหลาย               
           ของพระองค ณ ท่ีนัน้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงกรรมท่ี            
           เราทําแลวของเรา เราเห็นภกิษุผูถืออยูปาเปนวัตรรูปหนึ่งแลวไดถวายผา      
           เกา เราปรารถนาเปนพระพุทธเจาเปนคร้ังแรก เพื่อความเปนพระพุทธ             
           เจา ในกาลนั้น ผลแหงกรรม คือการถวายผาเกา ยอมอํานวยผลใหเปน               
           พระพุทธเจา ในกาลกอน เราเปนนายโคบาล ตอนโคไปเล้ียง เห็น   
           แมโคกาํลังดื่มน้ําขุนมัว จึงหามมัน ดวยวิบากแหงกรรมนั้น ในภพ               
           หลังสุดนี้ (แม) เราจะกระหายนํ้า กไ็มไดดื่มน้ําตามความปรารถนา                
           ในชาติอ่ืนในกาลกอน เราเปนนกัเลงช่ือปุนาลิ ไดกลาวตูพระปจเจก             
           พุทธเจาช่ือวาสุรภี ผูไมประทุษราย (ตอบ) ดวยวิบากแหงกรรมนัน้            
           เราทองเท่ียวอยูในนรกเปนเวลานาน ไดเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัส   
           หลายพนัปเปนอันมาก ดวยผลกรรมอันเหลือนั้น ในภพหลังสุดนี้ เรา                
           จึงไดคํากลาวตูเพราะเหตุแหงนางสุนทริกา เพราะการกลาวตูพระเถระ             
           นามวานันทะ สาวกของพระพุทธเจา ผูครอบงําอันตรายท้ังปวง เราจึง      
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           ทองเท่ียวอยูในนรกส้ินกาลนาน เราทองเท่ียวอยูในนรกเปนเวลานาน              
           ถึงหม่ืนป ไดความเปนมนุษยแลว ไดการกลาวตูเปนอันมาก ดวยผล             
           กรรมท่ีเหลือนั้น นางจิญจมานวกิามากับหมูชน ไดกลาวตูเราดวยคําอันไม        
           เปนจริง เม่ือกอน เราเปนพราหมณช่ือสุตวา อันชนท้ังหลายสักการะบูชา          
           สอนมนตใหกับมาณพประมาณ ๕๐๐ คนในปาใหญ ก็เราไดเหน็ฤาษีผู                  
           นากลัว ไดอภิญญา ๕ มีฤทธ์ิมากมาในสํานักของเรา เราจึงกลาวตูฤาษีผู          
           ไมประทุษราย โดยไดบอกกะพวกศิษยของเราวา ฤาษีพวกนี้มักบริโภค               
           กาม แมเม่ือเราบอก (เทานั้น) พวกมาณพก็เช่ือฟง คร้ังนั้น มาณพ               
           ท้ังปวง เท่ียวไปภกิษาในสกุลๆ พากนับอกแกมหาชนวา ฤาษีพวกน้ี                  
           มักบริโภคกาม ดวยวบิากแหงกรรมนั้น ภกิษุ ๕๐๐ เหลานี้ ไดคํา                  
           กลาวตูท้ังหมด เพราะเหตุแหงนางสุนทริกา ในกาลกอน เราไดฆา                 
           พี่นองชายตางมารดา เพราะเหตุแหงทรัพย จับใสลงในซอกเขา และ                 
           บด (ทับ) ดวยหนิ ดวยวิบากแหงกรรมนั้น พระเทวทัตจึงผลักกอนหิน               
           กอนหนิกล้ิงลงมากระทบนิ้วแมเทาของเราจนหอเลือด ในกาลกอน   
           เราเปนเด็กเลนอยูท่ีหนทางใหญ เหน็พระปจเจกพทุธเจาแลว ใสไฟ              
           เผา (ดกั) ไวท่ัวหนทาง ดวยวิบากกรรมนั้น ในภพหลังสุดนี้ พระเทวทัต            
           จึงชักชวนนายขมังธนู ผูฆาคนตายมาก เพื่อใหฆาเรา ในกาลกอน เรา              
           เปนนายควาญชาง ไดไสชางใหจับมัดพระปจเจกพทุธเจาผูอุดมมุนีแม            
           กําลังเท่ียวบิณฑบาต ดวยวิบากกรรมนั้น ชางนาฬาคิรีอันดุราย วิง่              
           แลนเขาไปในคอก (ทอง) เขา (วงกต) เบ้ืองหนาผูประเสริฐ ใน   
           กาลกอน เราเปนนายทหารราบ (เปนแมทัพ) ฆาบุรุษเปนอันมากดวย                
           หอก ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เราถูกไฟไหมอยางเผ็ดรอนอยูในนรก                 
           ดวยผลอันเหลือแหงกรรมนั้น บัดนี้ ไฟนั้นยังมาไหมผิวหนังท่ีเทาของ           
           เราท้ังส้ิน (อีก) เพราะวากรรมยังไมพินาศไป ในกาลกอนเราเปนเด็ก     
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           (ลูก) ของชาวประมงอยูในบานเกวฏัฏคาม เห็นคนท้ังหลายฆาปลาแลว                
           เกิดความโสมนัส ดวยวิบากแหงกรรมนั้น ความทุกขท่ีศีรษะ (ปวดศีรษะ)            
           ไดมีแลวแกเราในเม่ือเจาศากยะท้ังหลายถูกเบียดเบียน พระเจาวิฏฏภะ          
           ฆาแลว เราไดบริภาษพระสาวกท้ังหลาย ในศาสนาของพระพุทธเจา   
           พระนามวาผุสสะ วาทานท้ังหลายจงเค้ียว จงกินแตขาวแดง แตอยากิน            
           ขาวสาลีเลย ดวยวิบากแหงกรรมนัน้ เราอันพราหมณนิมนตแลว อยู               
           ในเมืองเวรัญชา บริโภคขาวแดงตลอด ๓ เดือน ในกาลนั้น เม่ือนักมวย               
           กําลังชกกัน เราไดหามบุตรนักมวยปลํ้า ดวยวิบากแหงกรรมนัน้ ความ               
           ทุกขท่ีหลัง (ปวดหลัง) ไดมีแลวแกเรา เม่ือกอนเราเปนหมอรักษาโรค           
           ไดถายยาใหเศรษฐีบุตร (ตาย) ดวยวิบากแหงกรรมนั้น โรคปกขันทิกา            
           พาธจึงมีแกเรา เราช่ือวาโชติปาละ ไดกลาวกะพระสุคตเจาพระนามวา             
           กัสสปะ ในกาลนั้นวา จักมีโพธิมณฑลแตท่ีไหน โพธิญาณทานไดยาก                 
           อยางยิ่ง ดวยวิบากแหงกรรมนั้น เราไดประพฤติกรรมท่ีทําไดยากมาก              
           (ทุกกรกิริยา) ท่ีตําบลอุรุเวลาเสนานคิมตลอด ๖ ป แตนั้น จึงไดบรรลุ           
           โพธิญาณ แตเราก็มิไดบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดดวยหนทางนี้ เราอัน                
           บุรพกรรมตักเตือนแลว จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางท่ีผิด (บัดนี้)   
           เราเปนผูส้ินบาปและบุญ เวนจากความเรารอนท้ังปวง ไมมีความเศรา           
           โศก ไมคับแคน เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพาน พระชินเจาทรงบรรลุ                
           กําลังแหงอภิญญาท้ังปวงแลว ทรงพยากรณโดยทรงหวังประโยชนแกภกิษุ              
           สงฆ ท่ีสระใหญอโนดาต ดวยประการฉะน้ีแล.      
     ทราบวา พระผูมีพระภาคไดทรงภาษติธรรมบรรยายพุทธาปทานช่ือ ปุพพกรรมปโลติ            
อันเปนบุพจารีตของพระองค ดวยประการฉะนี้แล.             
                  จบ พุทธาปทานช่ือปุพพกรรมปโลติ.        
                  ------------------------   
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                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
          ๑. อัมพฏผลทายกเถราปทาน            ๒. ลพุชทายกเถราปทาน   
          ๓. อุทุมพรผลทายกเถราปทาน           ๔. มิลักขุผลทายกเถราปทาน   
          ๕. ผารุสผลทายกเถราปทาน            ๖. วัลลิผลทายกเถราปทาน   
          ๗. กทลิผลทายกเถราปทาน             ๘. ปนสผลทายกเถราปทาน   
          ๙. โสณโกฏิวิสเถราปทาน             ๑๐. พุทธาปทานช่ือปุพพกรรมปโลติ             
             บัณฑติท้ังหลายคํานวณคาถาได ๙๑ คาถา          
                     จบ อัมพฏผลวรรคที่ ๓๙.               
                       จบ ภาณวารท่ี ๑๔.                  
                       --------------   
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                        ปลินทวรรคที่ ๔๐                 
                  ปลินทวัจฉเถราปทานท่ี ๑ (๓๙๑)          
              วาดวยผลแหงการถวายไทยธรรมอันสมควร        
     [๓๙๓] เราเปนนายประตอูยูท่ีนครหงสวดี เรารวบรวมโภคสมบัติเก็บไวใน                  
           เรือนมากมายนับไมถวน ในกาลนั้น เราอยูในท่ีลับ ทําใจใหร่ืนเริง นั่ง         
           อยูในปราสาทอันประเสริฐแลว ไดคิดอยางน้ีวา โภคสมบัติของเรามีมาก           
           มากแพรหลายไปภายในบุรี แมพระราชาผูเปนใหญในแผนดนิพระนามวา               
           อานนท ก็ทรงเช้ือเชิญเรา พระพุทธเจาพระองคนี้ เปนมุนี เสดจ็                
           อุบัติข้ึนแลวในโลกนี้ และโภคสมบัติของเราก็มีอยู เราจักถวายทานแก           
           พระศาสดา พระราชบุตรพระนามวาปทุม ทรงถวายทานอันประเสริฐ   
           คือ ชางตัวประเสริฐ บัลลังกและพนักพิง มีประมาณไมนอย ใน   
           พระชินเจา แมเราก็จกัถวายทานในสงฆอันเปนหมูคณะท่ีประเสริฐสุด              
           ทานอันประเสริฐท่ีใครยังไมเคยถวาย เราจักเปนคนแรกในทานนั้น เรา               
           คิดท่ีจะถวายทานหลายวิธี สุขเปนผลเพราะการบูชาทานใด จึงไดเห็นการ             
           ถวายบริขาร อันจะเปนเคร่ืองทําความดําริของเราใหเต็ม เราจักถวาย                
           บริขาร ในสงฆอันเปนหมูคณะท่ีประเสริฐสุด การถวายบริขารคนอ่ืน                
           ยังไมเคยถวาย เราจักเปนคนแรก ในขณะน้ัน เราจงึเขาไปหาชางจัก                
           สาน จางใหทําฉัตร ไดรวบรวมฉัตรไวหนึ่งแสนคัน ไดรวบรวมผาไว                
           หนึ่งแสนผืน จางชางใหทํามีด (โกน) พรา เข็ม และมีดสําหรับตัด                 
           เล็บ อันสมควร แลวใหวางไวภายใตฉัตรท้ังหลาย จางชางใหทําพัด               
           ใบตาล พัดขนปกนกยงู พัดจามร ผากรองน้ํา และภาชนะน้ํามัน อัน   
           สมควร จางชางใหทํากลองเข็ม ผาอังสะ ประคตเอวและเชิงรองบาตร                 
           ท่ีทําอยางสวยงาม อันสมควร ใหเอาเภสัชใสในภาชนะสําหรับใสของ                  
           บริโภคและในขันสําริดใหเต็มแลว ใหวางไวภายใตฉัตร ใหใสวานน้ํา             
           หญาคา ชะเอม ดีปลี พริก ผลสมอ และขิงสด ใหเต็มในภาชนะ    
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           ทุกๆ อยาง จางชางใหทํารองเทา เขียงเทา ผาสําหรับเช็ดน้ํา และ               
           ไมเทาคนแก ใหทําอยางสวยงาม อันสมควร จางชางใหทํายารักษาไข               
           ยาหยอดตา ไมปายยาตา ธรรมกุตตรา กุญแจ และกลองกุญแจ   
           อันเย็บดวยดาย ทําสี สายโยค กลองเปาควันไฟ ตะเกยีงต้ัง คนโทนํ้า              
           และผอบ อันสมควรกนั จางชางใหทําคีม กรรไกร ผาสําหรับเช็ด   
           สนิมและถุงสําหรับเภสัชอันสมควรกัน จางชางใหทําเกาอ้ีนอน ตั่ง                
           บัลลังกอันมีเทาส่ีใหสมควร แลวใหตั้งไวภายใตฉัตร จางชางใหทําฟูก       
           ยัดดวยนุน ฟูกนั่ง และหมอนใหทําอยางดี อันสมควรกัน จางชางให              
           ทํากุรุวนิเท (ทับทิม) มธุสิตฺเถ (ข้ีผ้ึง) เตลหตถปตาปก สิเวฏิผลปก            
           สุจึ เต่ียงพรอมดวยเคร่ืองลาด เสนาสนะ ผาสําหรับเช็ดเทา ท่ีนอน              
           ท่ีนั่ง ไมเทา ไมชําระฟน (แปรงฟน) กระเบ้ือง ของหอมสําหรับไล               
           ทาศีรษะ ไมสีไฟ ดั่งแผนกระดาน ฝาบาตร ถุงบาตร กระบวยตักน้ํา   
           เคร่ืองอบ (สีผงยอมผา) รางยอมผา ไมกวาด ผาอาบน้ํา ผาอาบน้ําฝน             
           ผานิสีทนะ ผาปดฝ ผาอันตรวาสก ผาอุตราสงค ผาสังฆาฏิ ยานัตถุ            
           ผาเช็ดหนา น้ําสม น้าํปลา น้ําผ้ึง นมสม น้ําปานะ ข้ีผ้ึง ผาเกา              
           ผาเช็ดปาก ดาย ส่ิงใดช่ือวาเปนของควรใหทานมีอยู และสมควรแก              
           พระศาสดา เรารวบรวมส่ิงนั้นท้ังหมดแลวเขาเฝาพระเจาอานนท คร้ัน             
           เขาไปเฝาพระราชาผูนําหมูชน มียศมาก ถวายบังคมดวยเศียรเกลาแลวได          
           กราบทูลวา เราท้ังสองเจริญโดยชาติรวมกัน มียศรวมกัน ท่ัวไปในสุข             
           ในทุกข และประพฤติตามกัน ทุกขทางใจมีอยู ขาแตพระองคผูปราบ               
           ขาศึก ขาพระองคพึงทรงไวซ่ึงทุกขนั้น ขาแตกษัตริย ถาพระองค            
           สามารถก็ขอไดทรงพระกรุณาบรรเทาทุกษนัน้เถิด.   
           พระราชาตรัสวา   
           ทุกขของทานก็เปนทุกขของเรา เราท้ังสองมีใจรวมกัน ทานยอมรูวา           
           สําเร็จ ถาทานพึงเปล้ืองทุกขนั้น.            
           ขาแตพระราชาผูใหญ ขอจงทรงทราบทุกขของขาพระองคบรรเทาไดยาก.              
           ทานคํารนมากไป ส่ิงท่ีมีอยูในแวนแควนประมาณเทาใด ชีวิตของเรา         
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           ประมาณเทาใด ส่ิงนัน้ (แม) เปนทรัพยท่ีทานสละไดยาก ถาทาน               
           ตองการส่ิงเหลานี้ เราก็จักใหไมหวัน่ไหวเทียว.   
           ขอเดชะ พระองคทรงบันลือแลว การบันลือมากนั้นผิด ขาพระองค   
           จักทราบดวยเกลาวาวนันี้ พระองคทรงดํารงอยูในธรรมท้ังปวง พระองค            
           จงทรงบีบค้ันหนักนกั เม่ือขาพระองคให (ขอ).   
           ทานจะตองการดวยการพูดไปทําไป ทานปรารถนาส่ิงใดจงบอกแกเรา.                  
           ขาแตพระราชาผูใหญ ขาพระองคปรารถนาพระพทุธเจาผูประเสริฐยิ่ง             
           ขาพระองคจักนิมนตพระสัมพุทธเจาใหเสวย ชีวติของขาพระองคอยาเปน          
           โทษ.           
           เราจะใหพรอยางอ่ืนแกทาน ทานอยาขอพระตถาคตเลย ใครไมพึงให                
           พระพุทธเจา เปรียบเหมือนแกวมณรัีศมีรุงเรือง.   
           ขอเดชะ พระองคทรงบันลือแลวมิใชหรือวาตลอดถึงชีวิตอันมีอยู เม่ือ           
           พระองคประทานชีวติได ก็ควรพระราชทานพระตถาคตได.   
           พระมหาวีรเจาควรงดไว เพราะใครๆ ไมพึงใหพระชินเจา พระพุทธเจารับ           
           ใหไมได ทานจงรับเอาทรัพยจนนับไมถวนเถิด.   
           เราจะตองถึงการวินิจฉัย จักถามผูวนิิจฉัยท้ังหลาย ผูวินจิฉัยจกัตัดสิน       
           ละเอียด ฉันใด เราสอบถามขอนั้น ฉันนั้น.       
           เราไดจบัท่ีพระหัตถของพระราชา พากันไปสูศาลพิพากษา เราไดกลาว              
           คํานี้ตรงหนาของตุลาการและผูพิพากษาท้ังหลายวา ขอตุลาการและผู               
           พิพากษาจงฟงเรา พระราชาไดพระราชทานพรแกเราวา เราไมยกเวน                  
           อะไรๆ แมชีวิตก็ปวารณาใหได เม่ือเราขอพระราชทานพร เราจึงขอ                  
           พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาเปนอันพระราชทานแกเราดวยดี            
           ทานท้ังหลายจงตัดความสงสัยของเรา เราท้ังหลายจะเช่ือฟงคําทานผูเปน          
           พระราชารักษาแผนดนิ เราท้ังหลายฟงคําของท้ังสองฝายแลว จกัตัด                
           ความสงสัยในขอนี้.   
           ขอเดชะ พระองคพระราชทานส่ิงท้ังปวง ทานผูนี้เปนอันถือเอาส่ิง               
           ท้ังปวงหรือ พระเจาขา.    
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           เราไมยกเวนอะไรๆ ปวารณาแมชีวติ เปนผูถึงความยากตลอดชีวติเปน              
           อยางยิ่งเทียว เรารูวาผูนี้ทุกขดวยดี จงึไดใหถือเอาส่ิงท้ังปวง.        
           ขอเดชะ พระองคเปนผูแพ ควรพระราชทานพระตถาคต เราตัดความ   
           สงสัยของท้ังสองฝายแลว เหมือนทานท้ังสองต้ังอยูในคําม่ัน.   
           พระราชาประทับอยู ณ ท่ีนั้นแล ไดตรัสกะตุลาการและผูพิพากษาวา ทาน          
           ท้ังหลายพึงใหแมแกเราโดยชอบ เราพึงไดพระพุทธเจาอีก.   
           ทานยังความดําริของทานใหเต็ม นมินตพระตถาคตใหเสวยแลว พึงคืน               
           พระสัมพุทธเจาใหแกพระเจาอานนทผูมียศอีก.   
           เราไหวตุลาการและผูพิพากษา และถวายบังคมพระเจาอานนท จอมกษัตริย            
           เปนผูยนิดีปราโมทย เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา คร้ันเขาไปเฝาพระสัม         
           พุทธเจาผูขามโอฆะ ผูไมมีอาสวะ ถวายบังคมดวยเศียรเกลาแลว ได            
           กราบทูลดังนี้วา.   
           ขอพระองคผูมีจักษุพรอมดวยพระอรหันตหนึ่งแสนโปรดทรงรับนิมนต ขอ            
           จงทรงยังจิตของขาพระองคใหร่ืนเริง เสด็จเขานิเวศนของขาพระองค            
           พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา               
           ผูมีจักษทุรงรูความดําริของเรา จึงทรงรับนิมนต (ดวยดุษณีภาพ) เราทราบ        
           วา พระองคทรงรับนิมนตแลว ถวายบังคมแดพระศาสดา มีจิตราเริง                
           เบิกบาน เขามายังนเิวศนของตน ประชุมมิตรและอํามาตยแลว ไดกลาว              
           ดังนี้วา เราไดส่ิงท่ีไดโดยยากนักแลว เปรียบเหมือนแกวมณีมีรัศมี           
           โชติชวง เราจักบูชาองคพระพุทธเจาดวยอะไร พระชินเจามีคุณหาประมาณ           
           มิได หาท่ีเปรียบมิได ไมมีใครเสมอเหมือน เปนนกัปราชญ ไมมีบุคคล           
           เปรียบ หาผูเสมอเหมือนเชนนัน้มิได ไมมีท่ีสอง ประเสริฐกวานระ              
           ก็อธิการอันสมควรแกพระพุทธเจา เราทําไดโดยยาก เราท้ังหลายจง                  
           รวบรวมดอกไมตางๆ เอามาทํามณฑปดอกไมเถิด ส่ิงนี้ยอมสมควรแก                  
           พระพุทธเจา จักเปนอันบูชาดวยส่ิงท้ังปวง เราจึงใหทําดอกบัวเผ่ือน ดอก       
           บัวหลวง ดอกมะลิ ดอกลําดวน ดอกจําปา ดอกกถินพิมาน ใหเปน   
           มณฑป ปูลาดอาสนะหน่ึงแสนท่ีไวภายในเงาฉัตร อาสนะของเรามีคา    
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           ยิ่งกวารอยมีอยูเบ้ืองหลัง  ปูลาดอาสนะหนึ่งแสนที่ไวภายในเงาฉัตร จัดแจง    
           ขาวและน้ําเสร็จ แลวใหคนไปทูลเวลาภัตกาล เม่ือคนไปทูลภัตกาลแลว              
           พระมหามุนีพระนามวาปทุมุตระ พรอมดวยพระอรหันตหนึ่งแสนเสด็จเขา             
           มาสูนิเวศนของเรา ฉัตรทรงอยูในเบื้องบน  ในมณฑปดอกไมอันบานดี               
           พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ ประทับนั่งพรอมดวยพระอรหันตหนึ่งแสน (เรา           
           ทูลวา) ขอพระองคผูมีจักษุ โปรดทรงรับฉัตรหนึ่งแสนและอาสนะหน่ึง             
           แสน อันควรและไมมีโทษเถิด พระมหามุนพีระนามวาปทุมุตระ ทรงรู                 
           แจงโลก ผูควรรับเคร่ืองบูชา พระองคประสงคจะชวยเหลือเรา จึงทรงรับไว       
           เราไดถวายบาตรแกภกิษุเฉพาะรูปละหนึ่งบาตร ภกิษุท้ังหลายละบาตรที่             
           จัดเอง ทรงบาตรเหล็ก พระพุทธเจาประทับนั่งอยูในมณฑปดอกไมตลอด                
           ๗ คืน ๗ วัน ทรงยังสัตวเปนอันมากใหตรัสรู ทรงประกาศพระธรรมจักร             
           เม่ือทรงประกาศพระธรรมจักรภายใตมณฑปดอกไม ธรรมาภิสมัยไดมีแก                
            เทวดาและมนุษย ๘๔๐๐๐ เม่ือถึงวันท่ี ๗ พระมหามุนี พระนามวา   
           ปทุมุตระ ประทับนั่งอยูภายในเงาฉัตร ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้า มาณพ           
           ผูใดไดถวายทานอันประเสริฐ ไมพรองแกเรา เราจักพยากรณมาณพนัน้              
           ทานท้ังหลาย จงฟงเรากลาว จตุรงคินีเสนา คือ พลชาง พลมา พลรถ               
           และพลเดินเทา จกัแวดลอมมาณพนัน้เปนนิตย นี้เปนผลแหงการใหส่ิง            
           ท้ังปวง ยานชาง ยานมา วอจะไหลมาเทมา ชนท้ังหลายจักบํารุงมาณพ                  
           นั้นเนืองนิตย นีเ้ปนผลแหงการใหส่ิงท้ังปวง รถ ๖ หม่ืน อันประดับ           
           ดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง จักแวดลอมมาณพนัน้เปนนิตย นี้เปนผลแหง          
           การใหส่ิงท้ังปวง ดนตรี ๖ หม่ืน กลองเภรีท้ังหลายอันประดับดแีลว              
           จักประโคมมาณพนั้นเปนนิตย นี้เปนผลแหงการใหส่ิงท้ังปวง นางนารี            
           ๘๖๐๐๐ อันประดับประดาสวยงาม มีผาและอาภรณอยางวิจติร สวมใส                  
           แกวมณีและกุณฑล มีหนาแฉลม ยิม้แยม ตะโพกผ่ึงผาย เอวเล็กเอวบาง              
           จัดแวดลอมมาณพนั้นเปนนิตย นี้เปนผลแหงการใหส่ิงท้ังปวง มาณพนัน้     
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           จักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป จักไดเปนจอมเทวดาเสวย               
           รัชสมบัติในเทวโลก ๑๐๐๐ คร้ัง และจักไดเปนพระเจาจกัรพรรดิราช ๑๐๐๐           
           คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เม่ือ             
           มาณพนี้อยูในเทวโลก พร่ังพรอมดวยบุญกรรม เทวดาจกัทรงฉัตรแกวไว             
           ในท่ีสุดแหงเทวโลก มาณพนีจ้ักปรารถนาเม่ือใด ฉัตรอันเกิดแตผาและ             
           ดอกไม (ดังจะ) รูจิตของมาณพน้ี จักกั้นอยูเนืองนิตยเม่ือนั้น มาณพนี้       
           จุติจากเทวโลกแลว อันกุศลตักเตือนประกอบดวยบุญกรรม จักเกิดเปน               
           บุตรพราหมณใน (อีก) แสนกัลป พระศาสดามีพระนามวาโคดม ซ่ึงมี   
           สมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจกัเสด็จอุบัติในโลก พระศากยโคดม   
           ผูประเสริฐ ทรงทราบคุณขอนี้ท้ังหมดแลว จักประทับนั่งในทามกลางภิกษุ         
           สงฆ ทรงต้ังไวในเอตทัคสถาน มาณพผูนี้จักไดเปนพระสาวกของพระ               
           ศาสดา มีช่ือวาปลินทวัจฉะ จักเปนผูอันเทวดา อสูร คนธรรพ ภิกษุ             
           ภิกษณุี และคฤหัสถท้ังหลาย สักการะ จักเปนท่ีรักของคนท้ังปวง จัก             
           ไมมีอาสวะ นิพพาน กรรมท่ีเราทําแลวในแสนกลัป ไดใหผลแกเราแลว               
           ในภพนี้ เราหลุดพนดี ดังกําลังลูกศร เผากิเลสท้ังหลายแลว โอ กุศล              
           กรรม เราไดทําแลว ในบุญเขตอันยอดเยีย่มอันเปนฐานะท่ีเราทํากุศลกรรม            
           แลว ไดบรรลุบทอันไมหวัน่ไหว กม็าณพใดไดใหทานอันประเสริฐไม                
           บกพรอง มาณพนัน้ไดเปนหัวหนา นี้เปนผลแหงทานน้ัน เราไดถวายฉัตร           
           ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ไดเสวยอานสิงส ๘                
           ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เราไมรูสึกหนาว ๑ ไมรูสึก                
           รอน ๑ ละอองและธุลีไมแปดเปอน ๑ เราเปนผูไมมีอันตราย ๑ ไมมี             
           จัญไร ๑ อันมหาชนยาํเกรงทุกเม่ือ ๑ เปนผูมีผิวพรรณละเอียด ๑ เปนผู           
           มีใจกวางขวาง (ไมหดหู) ๑ เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพ ฉัตรหนึง่แสนคัน        
           อันประกอบดวยเคร่ืองประดับทุกอยาง เวนชาตินีแ้ลว ทรงไวเหนือศีรษะ          
           ของเรา เพราะผลแหงกรรมนั้น เพราะฉะน้ัน ในชาตินี้ การทรงฉัตรจึง               
           ไมมีแกเรา  กรรมท้ังปวงท่ีเราทําแลว เพราะผลบญุแหงฉัตรหลุดพนไป             
           เราไดถวายผาในพระสุคตเจา และในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอม            
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           ไดเสวยอานิสงส ๘ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เราเปนผูมี              
           ผิวพรรณเปลงปล่ังดังทอง ๑ ปราศจากธุลี ๑ มีรัศมีผองใส ๑ มีเดช ๑              
           ตัวของเราละเอียดออน ๑ เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพ มีผาสีขาวแสนผืน ๑         
           สีเหลืองแสนผืน ๑ สีแดงแสนผืน ๑ ทรงอยูเหนือศีรษะของเรา นี้เปน               
           ผลแหงการถวายผา เรายอมไดผาไหม ผากัมพล ผาปาน และผาฝาย                
           ในท่ีทุกแหง เพราะผลอันหล่ังออกแหงการถวายผานั้น เราไดถวายบาตร             
           ในพระสุคตเจา และในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส             
           ๑๐ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรายอมบริโภคโภชนาหาร   
           ในภาชนะทองคํา ภาชนะแกวมณี ภาชนะเงิน และภาชนะท่ีทําดวยทับทิม                  
           ในกาลท้ังปวง ๑ เราเปนผูไมมีอันตราย ๑ ไมมีจัญไร ๑ มหาชนยาํเกรง             
           ทุกเม่ือ ๑ เปนผูไดขาว น้ํา ผา และท่ีนอน เปนปกติ ๑ โภคสมบัติ             
           ของเราไมพินาศ ๑ เราเปนผูมีจิตม่ันคง ๑ เปนผูใครธรรมทุกเม่ือ ๑ เปน      
           ผูไมมีกิเลส ๑ ไมมีอาสวะ ๑ คุณเหลานี้ ติดตามเราไปท้ังในเทวโลก             
           และมนษุยโลก ยอมไมละเราในท่ีทุกแหง เปรียบเหมือนเงาไมละรูป ฉะนั้น          
           เราไดถวายมีดโกนท่ีทําอยางสวยงาม อันเนื่องดวยเคร่ืองผูกอยางวิจิตร          
           มากมาย แกพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดและแกพระสงฆแลว ยอมไดเสวย             
           อานิสงส ๘ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เราเปนผูกลา ๑                 
           เปนผูไมมีความเดือดรอน ๑ ถึงท่ีสุดในเวสารัชธรรม ๑ เปนผูมีธิติ ๑         
           มีความเพียร ๑ มีใจอันประคองไวทุกเมื่อ ๑ ยอมไดญาณอันสุขุมเคร่ือง           
           ตัดกิเลส ๑ ความบริสุทธ์ิอันช่ังไมได ๑ ในท่ีท้ังปวง เพราะผลอันหล่ัง         
           ออกแหงกรรมของเราน้ัน เรามีจิตเล่ือมใสไดถวายพราอันราบเรียบ ไม             
           หยาบ ไมตองขัดถู เปนอันมากในพระพุทธเจาและในสงฆแลว ยอมได               
           เสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือเรายอมไดความ                
           เพียรอันเปนกัลยาณมิตร ๑ ขันติ ๑ ศาตราคือความไมตรี ๑ ศาตราคือ                
           ปญญาอันยิ่งเพราะตัดลูกศรคือตัณหา ๑ ญาณอันเสมอดวยแกววิเชียร ๑              
           เพราะผลอันหล่ังออกแหงกรรมเหลานั้น เราไดถวายเข็มในพระสุคตเจา              
           และในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ     
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           อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ ยอม            
           เปนผูอันมหาชนนอบนอม ๑ ตัดความสงสัยได ๑ มีรูปงาม ๑ มีโภค                  
           สมบัติ ๑ มีปญญากลา ๑ ทุกเม่ือ เราพิจารณาเห็นอรรถอันเปนฐานะ                
           ละเอียดลึกซ้ึงดวยญาณ ญาณของเราเสมอดวยแกววิเชียรอันเลิศ เปน               
           เคร่ืองกําจัดความมดื เราไดถวายมีดตัดเล็บในพระสุคตเจาและในคณะสงฆ            
           ผูประเสริฐแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรม                 
           ของเรา คือ เรายอมไดทาสชายหญิง วัวและมา ลูกจาง คนฟอนรํา   
           ชางตัดผม พอครัวผูทําอาหารเปนอันมาก ในท่ีท้ังปวง เราไดถวายพัดใบ           
           ตาลอันงามในพระสุคตเจาแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อัน                  
           สมควรแกกรรมของเรา คือเรายอมไมรูสึกหนาว ๑ รอน ๑ ความเรารอน             
           ไมมีแกเรา ๑ ไมรูสึกความกระวนกระวาย ๑ ไมรูสึกความเดือดรอนจิต           
           ของเรา ๑ เราดับไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และไฟ   
           ท้ังปวงไดแลว เพราะผลอันหล่ังออกแหงกรรมนัน้ของเรา เราไดถวายพดั            
           จามรี มีขนนกยงูเปนดามในคณะสงฆผูสูงสุดแลว ยอมเปนผูมีกิเลสสงบ          
           ระงับ ไมมีกิเลสเคร่ืองยั่วยวนอยู เราไดถวายผากรองนํ้าและธรรมกุตตระ         
           ในพระสุคตเจาแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรม               
           ของเรา คือ เรากาวลวงอันตรายท้ังปวง ๑ ยอมไดอายุอันเปนทิพย ๑             
           เปนผูอันโจรหรือขาศึกไมขมข่ีในกาลทุกเม่ือ ๑ ศาตราหรือยาพิษยอมไมทํา      
           ความเบียดเบียนเรา ๑ ไมมีความตายในระหวาง ๑ เพราะผลอันหล่ังออก               
           แหงกรรมนั้นของเรา เราไดถวายภาชนะนํ้ามัน ในพระสุคตเจา และใน                 
           คณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควร              
           แกกรรมของเรา คือ เราเปนผูมีรูปสวยงาม ๑ มีความเจริญดี ๑ มีใจ               
           เบิกบานดี ๑ มีใจไมฟุงซาน ๑ เปนผูอันอารักขาท้ังปวงรักษาแลว ๑ เรา        
           ไดถวายกลองเข็มในพระสุคตเจา และในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว                 
           ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรายอม               
           ไดคุณท้ังหลายน้ี คือ ความสุขใจ ๑ ความสุขกาย ๑ ความสุขเกิดแต                
           อิริยาบถ ๑ เพราะผลอันหล่ังออกแหงกรรมน้ัน เราไดถวายผาอังสะใน        
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           พระชินเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดอานิสงส ๔ ประการ            
           อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรายอมไดความหนักในพระสัทธรรม ๑   
           ยอมระลึกถึงภพท่ีสองได ๑ เปนผูมีฉวีวรรณงามในท่ีท้ังปวง ๑ เพราะผล          
           อันหล่ังออกแหงกรรมนั้น เราไดถวายประคตเอวในพระชินเจาและในคณะ               
           สงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๖ ประการ อันสมควรแก              
           กรรมของเรา คือ เรายอมไมหวัน่ไหวในสมาธิ ๑ เปนผูมีความชํานาญใน              
           สมาธิ ๑ มีบริษัทไมแตกกัน ๑ มีถอยคําอันมหาชนเช่ือถือทุกเม่ือ ๑               
           มีสติตั้งม่ัน ๑ ความสะดุงกลัวไมมีแกเรา ๑ คุณเหลานี้ ติดตามเราไปท้ัง      
           ในเทวโลกและมนุษยโลก เราไดถวายเชงิรองบาตรในพระชินเจาและใน   
           คณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมเปนผูไมมีภยัในเพราะวรรณะ ๕ ไม              
           หวั่นไหวดวยอะไรๆ ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่งอันเปนเคร่ืองตรัสรูญาณดวย          
           สติ เราฟงแลว ธรรมท่ีเราทรงไวยอมไมพินาศ เปนอันวนิิจฉัยดแีลว            
           เราไดถวายภาชนะ และเคร่ืองบริโภคในพระพุทธเจาและในคณะสงฆผูอุดม             
           แลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ                  
           เรายอมไดภาชนะทองคํา ภาชนะแกวมณี ภาชนะแกวผลึก และภาชนะ   
           แกวทับทิม ๑ ภริยา คนใชชายหญิง พลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา                 
           และหญิง มีวัตร ยําเกรงนาย ๑ ไดเคร่ืองบริโภคทุกเวลา ๑ วิชาในบท                
           มนต และในอาคมตางๆ เปนอันมาก เรายอมใครครวญศิลปะท้ังปวง   
           ใชไดทุกเวลา เราไดถวายขันในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุด           
           แลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ                  
           เรายอมไดขันทองคํา ขันแกวมณี ขันแกวผลึก และขันแกวทับทิม   
           ยอมไดขัน อสฺสฏเก ผลมเย อโถ โปกฺขรปตฺตเก มธุปานกสงฺเข จ   
           ยอมไดคุณเหลานี้ คือ ขอปฏิบัติในวตัรอันงาม ในอาจาระและกริิยา              
           เพราะผลอันหล่ังออกแหงกรรมนัน้ เราไดถวายเภสัชในพระสุคตเจาและ               
           ในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดอานิสงส ๑๐ ประการ อันสมควร               
           แกกรรมของเรา คือ เราเปนผูมีอายยุืน ๑ มีกําลัง ๑ มีปญญา ๑ มี               
           วรรณะ ๑ มียศ ๑ มีสุข ๑ ไมมีอันตราย ๑ ไมมีจัญไร ๑ มหาชนยาํ           
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           เกรงทุกเม่ือ ๑ เราไมมีความพลัดพรากจากของท่ีรัก ๑ เพราะกรรมนั้นให           
           ผลแกเรา เราไดถวายรองเทาในพระชินเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุด             
           แลว ยอมไดอานิสงส ๓ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ ยาน                  
           ชาง ยานมา วอ ยอมไหลมาเทมา ๑ รถ ๖ หม่ืนคันแวดลอมเราทุกเม่ือ ๑             
           เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพ รองเทาแกวมณี รองเทาทองแดง รองเทา              
           ทองคํา รองเทาเงิน ยอมเกิดข้ึนในขณะท่ียกเทาข้ึน ๑ บุญกรรมท้ังหลาย           
           ยอมชวยชําระอาจารคุณใหสะอาดแนนอน เรายอมไดคุณเหลานี้ เพราะ               
           กรรมนั้นใหผล เราไดถวายเขียงเทาในพระสุคตเจาและในคณะสงฆ   
           ผูประเสริฐสุดแลว ไดสวมเขียงเทามีฤทธ์ิแลวอยูไดตามปรารถนา เราได        
           ถวายผาเช็ดหนาในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอม              
           ไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เราเปนผูมี              
           ผิวพรรณดุจทองคําปราศจากธุลี ๑ มีรัศมีผองใส ๑ มีเดช ๑ ตวัของเรา               
           ละเอียดออน ๑ ฝุนละอองไมติดตัวเรา ๑ เราไดคุณเหลานีเ้พราะกรรมนั้น         
           ใหผล เราไดถวายไมเทาคนแกในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐ             
           สุดแลว ยอมไดอานิสงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ   
           เรามีบุตรมาก ๑ เราไมมีความสะดุงกลัว ๑ เปนผูอันอารักขาทุกอยางรักษา       
           ไว ใครๆ ขมข่ีไมไดทุกเมื่อ ๑ ยอมไมรูสึกความพล้ังพลาด ๑ ใจของเรา        
           ไมขลาดกลัว ๑ เราไดถวายยาหยอดตาในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว                  
           ยอมไดเสวยอานิสงส ๘ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรา   
           เปนผูมีนัยนตากวางใหญ ๑ โลหิตของเราขาว ๑ เหลือง ๑ เปนผูมีนัยนตา       
           ไมมัว ๑ มีนัยนตาแจมใส ๑ เวนจากโลกตาท้ังปวง ๑ ยอมไดตาทิพย ๑            
           ไดปญญาจักษุอันสูงสุด ๑ เราไดคุณเหลานีเ้พราะกรรมนั้นใหผล เราได          
           ถวายลูกกุญแจในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมได              
           ลูกกุญแจ คือ ญาณอันเปนเคร่ืองเปดทวารธรรม เราไดถวายเรือนกุญแจ              
           ในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานสิงส ๒ ประการ อัน                 
           สมควรแกกรรมของเรา คือ เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพ เปนผูมีความโกรธ          
           นอย ๑ ไมมีความคับแคน ๑ เราไดถวายสายโยคในพระสุคตเจาและใน    
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           คณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควร              
           แกกรรมของเรา คือ เรายอมไมหวั่นไหวในสมาธิ ๑ มีความชํานาญใน                  
           สมาธิ ๑ มีบริษัทไมแตกกัน ๑ มีถอยคําอันมหาชนเช่ือถือทุกเม่ือ ๑ โภค           
           สมบัติยอมเกิดแกเรา เม่ือทองเท่ียวอยูในภพ ๑ เราไดถวายกลองเปาควัน       
           ในพระชินเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๓             
           ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ สติของเราเปนธรรมชาติตรง ๑                  
           เสนเอ็นของเราตอเนือ่งกันดี ๑ เรายอมไดตาทิพย ๑ เพราะกรรมนั้นใหผล        
           เราไดถวายตะเกยีงต้ังในพระชนิเจา และในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว             
           ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรา   
           เปนผูมีสกุล ๑ มีอวัยสมบูรณ ๑ มีปญญาอันพระพทุธเจาสรรเสริญ ๑              
           เราไดคุณเหลานีเ้พราะกรรมนั้นใหผล เราไดถวายคนโทน้ําและผอบใน                
           พระพุทธเจาและในคณะสงฆผูอุดมแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๑๐   
           ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ ในกาลนัน้ เราไดเปนผูคุม                 
           ครองแลว ๑ พรอมพร่ังดวยสุข ๑ มียศมาก ๑ มีคติ ๑ มีตัวอัน   
           จําแนกไป ๑ เปนสุขุมาลชาติ ๑ เวนจากอันตรายท้ังปวง ๑ เปนผูได               
           คุณอันไพบูลย ๑ หวัน่ไหวดวยความนับถือ ๑ มีความหวาดเสียวอัน                  
           เวนดีแลว ๑ เพราะการถวายคนโทน้าํและผอบ เราไดวรรณะ ๔ ชาง   
           แกวและมาแกว  คุณของเราเหลานัน้ไมพินาศ ผลนี้ เพราะถวายคนโท               
           น้ําและผอบ เราไดถวาย หตฺถลีลงฺคเก ในพระพุทธเจาและในคณะสงฆ                  
           ผูอุดมแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรมของ                  
           ของเรา คือ เราเปนผูถึงพรอมดวยลักษณะท้ังปวง ๑ มีอายุยืน ๑ มี              
           ปญญา ๑ จิตม่ันคง ๑ กายของเราพนแลวจากความยากลําบากทุกอยาง                  
           ในกาลท้ังปวง ๑ เราไดถวายมีดบางอันลับคมดีและกรรไกรในสงฆแลว                 
           ยอมไดญาณเปนเคร่ืองตัดกิเลส อันหาน้ําหนักมิได สะอาด เราได                 
           ถวายคีมพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดญาณ                  
           เปนเคร่ืองถอนกิเลสอันหาน้ําหนักมิได สะอาด เราไดถวายยานัตถุใน              
           พระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๘        
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           ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑   
           โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ขันติ ๑ และปญญาเปนคุณขอท่ี ๘   
           ของเรา เราไดถวายต่ังในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว             
           ยอมไดเสวยอานสิงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรา   
           ยอมเกดิในสกุลสูง เปนผูมีโภคสมบัติมาก ๑ ชนท้ังปวงยําเกรงเรา ๑               
           ช่ือเสียงของเราฟุงไป ๑ บัลลังกส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยอมแวดลอมเราเปน         
           นิตยตลอดแสนกัลป ๑ เราเปนผูยินดีในการจําแนกทาน ๑ เราไดถวาย                 
           ท่ีนอนในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวย                
           อานิสงส ๖ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรามีรางกายสมสวน               
           อันบุญกรรมกอให เปนผูออนโยน มีรูปงาม นาดู (ดูไมเบ่ือ) เรา              
           ยอมไดญาณอันประเสริฐ นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน เรายอมไดนวม               
           ผาลวดลายรูปสัตว ผาลาดทอดวยไหม ผาลาดอันวิจิตร ผาลาดอยางดี              
           และผากัมพลตางๆ เปนอันมาก ยอมไดผาปาวารกมีขนออนนุม ผาทํา              
           ดวยขนสัตวออนนุม ในท่ีตางๆ นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน เม่ือใด            
           เราระลึกถึงตน เม่ือใด เราเปนผูรูเดียงสา เม่ือนั้น เราเปนผูไมเปลา      
           มีฌานเปนเตียงนอน นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน เราไดถวายหมอน                  
           ในพระชินเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส               
           ๖ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรายอมยังศีรษะของเรา   
           ใหหนนุบนหมอนอันยัดดวยขนสัตว หมอนยัดดวยเกษรบัวหลวง และ   
           ยัดดวยจันทนแดงทุกเม่ือ ๑ เรายังญาณใหเกิดในอัฏฐังคิกมรรคอันประ            
           เสริฐ และในสามัญผล ๔ เหลานั้นแลว ยอมอยูตลอดกาลเปนนติย ๑                
           ยังญาณใหเกดิในทาน ทมะ สัญญมะ อัปปมัญญา และรูปฌานเหลานั้น   
           แลว ยอมอยูตลอดกาลทั้งปวง ๑ ยังญาณใหเกิดในวัตรคุณ รูปปฏิมา                
           และในอาจารกิริยาแลว ยอมอยูในกาลท้ังปวง ๑ ยงัญาณใหเกิดในการ               
          จงกรม ความเพยีรอันเปนประธาน และในโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น   
          แลว ยอมอยูตามปรารถนา ๑ ยังญาณใหเกิดในศีล สมาธิ ปญญา   
          วิมุติ และในวิมุตติญาณทัสสนะเหลานั้นแลว ยอมอยูเปนสุข ๑ เรา      
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          ไดถวายต่ังแผนกระดานในพระชินเจา และในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว              
          ยอมไดเสวยอานิสงส ๒ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรา   
          ยอมไดบัลลังกอันประเสริฐ อันทําดวยทอง แกวมณี และทําดวยงาชาง               
          สารเปนอันมาก นี้เปนผลแหงการถวายต่ังแผนกระดาน เราไดถวายต่ัง               
          รองเทา ในพระชินเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมได   
          เสวยอานิสงส ๒ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เรายอมได   
          ยวดยานเปนอันมาก นี้เปนผลแหงการถวายต่ังรองเทา ๑ ทาสหญิงชาย                 
          ภรรยา และคนอาศัยเล้ียงชีวิตเหลาอ่ืน ยอมบําเรอเราโดยชอบ นีเ้ปน               
          ผลแหงการถวายต่ังรองเทา ๑ เราไดถวายน้ํามันสําหรับทาเทาในคณะสงฆ              
          ผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานสิงส ๕ ประการ อันสมควรแก   
          กรรมของเรา คือ ความท่ีเราเปนผูไมปวยไข ๑ มีรูปงาม ๑ เสนเอ็น              
          (ประสาท) รับรสไดเร็ว ๑ ความไดขาวและน้ํา ๑ ไดอายุยนืนานเปนท่ี              
          หา ๑ เราไดถวายเนยใสและนํ้ามันในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอม                
          ไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เราเปนผู                 
          มีกําลัง ๑ มีรูปสมบูรณ ๑ เปนผูราเริงทุกเม่ือ ๑ มีบุตรทุกเมื่อ ๑ และ        
          เปนผูไมปวยไขทุกเม่ือ ๑ นี้เปนผลแหงการถวายเนยใสและนํ้ามัน เรา            
          ไดถวายน้ําบวนปากในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว ยอมไดเสวยอานิสงส              
          ๕ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ เราเปนผูมีลําคอบริสุทธ์ิ ๑                
          มีเสียงไพเราะ ๑ เวนจากโรคไอ ๑ โรคหืด ๑ กล่ินดอกอุบลฟุงออกจาก                
          ปากของเราทุกเม่ือ ๑ เราไดถวายนมสมอยางดีในพระพุทธเจาและคณะสงฆ             
          ผูอุดมแลว ไดบริโภคภัตอันไมขาดสาย คือ กายคตาสติอันประเสริฐ เรา             
          ไดถวายน้ําผ้ึงอันประกอบดวยสี กล่ินและรสในพระชินเจาและในคณะ                  
          สงฆแลวยอมไดรส คือ วิมุติอันไมมีรสอ่ืนเปรียบ ไมเปนอยางอ่ืน เรา         
          ไดถวายรสตามเปนจริงในพระพุทธเจาและในคณะสงฆผูอุดมแลว ยอมได              
          เสวยผล ๔ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา เราไดถวายขาวและน้ํา    
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          ในพระพุทธเจาและในคณะสงฆผูอุดมแลว ยอมไดเสวยอานิสงส ๑๐   
          ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือเราเปนผูมีอายุยืน ๑ มีกําลัง ๑               
          เปนนักปราชญ ๑ มีวรรณะ ๑ มียศ ๑ มีสุข ๑ เปนผูไดขาว ๑ น้ํา ๑               
          เปนคนกลา ๑ มีญาณรูท่ัว ๑ เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพ ยอมไดคุณ             
          เหลานี้ เราไดถวายธูปในพระสุคตเจา และในคณะสงฆผูประเสริฐสุด                
          แลว ยอมไดเสวยอานสิงส ๑๐ ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือ                  
          เม่ือเราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ เปนผูมีกล่ินตัวหอมฟุง ๑ มียศ ๑          
          มีปญญาเร็ว ๑ มีช่ือเสียง ๑ มีปญญาคมกลา ๑ มีปญญากวางขวาง ๑                
          มีปญญาราเริง ๑ มีปญญาลึกซ้ึง ๑ มีปญญาเคร่ืองแลนไปไพบูลย ๑               
          เพราะผลการถวายธูปนั้น บัดนี้ เราเปนผูบรรลุนิพพานอันเปนสันติสุข ๑           
          การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓          
          เราบรรลุแลวโดยลําดบั พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว เราเผากิเลส                
          ท้ังหลายแลว ถอนภพขึ้นไดท้ังหมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดุจชางตัด             
          เชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู คุณวเิศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔             
          วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                  
          ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระปลินทวัจฉเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ ปลินทวัจฉเถราปทาน.               
                    เสลเถราปทานท่ี ๒ (๓๙๒)               
                     วาดวยการประพฤติธรรม               
     [๓๙๔] ขาพระองคเปนเจาของถนนอยูในนครหงสวดี ไดประชุมบรรดาญาติของ                
           ขาพระองคแลว ไดกลาวดังน้ีวา พระพุทธเจาเสดจ็อุบัติข้ึนแลวในโลก         
           เปนบุญเขตอันสูงสุด พระองคเปนผูสมควรรับเคร่ืองบูชาของโลกท้ังปวง           
           กษัตริยก็ดี ชาวนิคมกด็ี พราหมณมหาศาลก็ดี ลวนมีจิตเล่ือมใสโสมนัส           
           ไดพากนัประพฤติธรรมเปนอันมาก พลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทา    
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           ลวนมีจติเล่ือมใสโสมนัส ไดพากนัประพฤติธรรมเปนอันมาก คนคร่ึง                
           ชาติ (ลูกกษัตริยแมเปนศูทร) ก็ดี ราชบุตรก็ดี พอคาก็ดี พราหมณ            
           ก็ดี ลวนมีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก พอ               
           ครัวก็ด ีคนรับจางก็ดี คนรับใชอาบน้ําก็ดี ชางกรองดอกไมกด็ี ลวน            
           มีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดพากนัประพฤติธรรมเปนอันมาก ชางยอมก็ดี               
           ชางหูกก็ดี ชางเย็บผาก็ดี ชางกัลบกก็ดี ลวนมีจิตเล่ือมใสโสมนัส ได        
           พากันประพฤติธรรมเปนอันมาก ชางศรก็ดี ชางกลึงก็ดี ชางหนังก็ดี              
           ชางถากก็ดี ลวนมีจิตเล่ือมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอัน               
           มาก ชางเหล็กกด็ี ชางทองก็ดี ชางดบุีกและชางทองแดงก็ดี ลวนมี              
           จิตเล่ือมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก ลูกจางก็ดี ชาง             
           ซักรีดกด็ี ทาสและกรรมกรก็ดี เปนอันมากไดพากันประพฤติธรรมตาม                 
           กําลังของตนๆ คนตักน้ําขายกด็ี คนขนไมก็ดี ชาวนาก็ดี คนเก่ียวหญาก็ดี           
           ไดพากนัประพฤติธรรมตามกําลังของตนๆ คนขายดอกไม คนขายพวง   
           มาลัย คนขายใบไม และคนขายผลไม ไดพากนัประพฤติธรรมตามกําลัง   
           ของตนๆ หญิงแพศยา นางกุมภทาสี คนขายขนม และคนขายปลา   
           ไดพากนัประพฤติธรรมตามกําลังของตนๆ เราท้ังหมดนี้มาประชุมรวมเปน              
           พวกเดยีวกันแลว จักทําบุญกุศล ในพระพุทธเจาผูเปนเขตบุญอยางยอด              
           เยี่ยม ญาติเหลานั้นฟงคําของขาพระองคแลว รวมกันเปนคณะในขณะน้ัน           
           กลาววา พวกเราควรใหสรางโรงฉันอันทําอยางสวยงามถวายแดภิกษุสงฆ             
           ขาพระองคใหสรางโรงฉันนั้นสําเร็จแลว มีใจเบิกบานยินดี แวดลอม              
           ดวยญาติท้ังหมดนัน้ เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา คร้ันเขาเฝาพระสัมพุทธ        
           เจาผูเปนนาถะของโลก ผูประเสริฐกวานระ ถวายบังคมแทบพระบาทของ               
           พระศาสดาแลว ไดกราบทูลดังนี้วา ขาแตพระวีรมุนี บุรุษประมาณ                
           ๓๐๐ คนน้ี รวมกันเปนคณะ ขอมอบถวายโรงฉันอันสรางอยางสวยงาม                  
           แดพระองค ขอพระองคผูมีจักษุ ผูเปนประธานของภิกษุสงฆ โปรดทรง             
           รับเถิด พระผูมีพระภาค ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ตอหนาบุรุษ ๓๐๐ คน             
           วา บุรุษท้ัง ๓๐๐ คนและผูเปนหวัหนา รวมกันประพฤติ ทานท้ังปวง          
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           พากันทําแลว จกัไดเสวยสมบัติ เม่ือถึงภพหลังสุด ทานท้ังหลายจัก               
           เห็นนพิพาน อันเปนภาวะเย็นยอดเยีย่ม ไมแกไมตาย เปนแดน   
           เกษม พระพุทธเจาผูยอดเยี่ยมกวาผูรูธรรมท้ังปวง ทรงพยากรณอยางนี้         
           ขาพระองคไดฟงพระพุทธพจนแลว ไดเสวยโสมนัส ขาพระองคร่ืนรมย             
           อยูในเทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป เปนใหญกวาเทวดา เสวยรัชสมบัติ                 
           อยูในเทวโลก ๕๐๐ กัลป ไดเปนพระเจาจกัรพรรดิราช ๑๐๐๐ คร้ัง ได              
           เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได ในรัชสมบัติในมนษุย             
           นี้ มีพวกญาติเปนบริษัท ในภพอันเปนท่ีสุดท่ีถึงนี้ ขาพระองคเปนบุตร        
           พราหมณช่ือวาวาเสฏฐะ ผูส่ังสมสมบัติไวประมาณ ๘๐ โกฏิ ขาพระองค            
           มีช่ือวาเสละ ถึงท่ีสุดในองค ๖ แวดลอมดวยพวกศิษยของตน เดิน                
           เท่ียวไปสูวิหารไดเหน็ดาบสชื่อเกนิยะ ผูเต็มไปดวยภาระคือชฏา จัดแจง         
           เคร่ืองบูชา จึงไดถามดังนี้วา ทานจกัทําอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือ             
           ทานเช้ือเชิญพระราชา.   
           เกนยิดาบสตอบวา   
           เราใครจะบวงสรวงเคร่ืองบูชา ในพราหมณท่ีสมมติกันวาประเสริฐ เรา              
           ไมไดเชื้อเชิญพระราชา ไมมีการบวงสรวง อาวาหมงคลของเราไมมี และ              
           วิวาหมงคลของเราไมมี พระพุทธเจาผูใหเกดิความยินดแีกศากยะท้ังหลาย          
           ประเสริฐท่ีสุดในโลกพรอมท้ังเทวโลก ทรงทําประโยชนเกื้อกลูแกโลก               
           ท้ังปวง นําสุขมาใหแกสรรพสัตว วนันี้ เรานิมนตพระองค เราจดัแจง             
           เคร่ืองบูชานี้เพื่อพระองค พระพุทธเจามีพระรัศมีดุจสีมะพลับ มีพระคุณ         
           หาประมาณมิได ไมมีผูเปรียบ ไมมีใครเสมอดวยพระรูป เรานิมนตเพื่อ           
           เสวย ณ วันพรุงนีแ้ละพระองคมีพระพักตรราเริงดงัปากเบา สุกใสเชน           
           กับถานเพลิงไมตะเคียน เปรียบดวยสายฟา เปนมหาวีระ เปนนาถะ                 
           ของโลก เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น เปรียบเหมือนไฟ   
           บนยอดภูเขา ดังพระจันทรวันเพ็ญ เชนกับสีแหงไฟไหมออ เรานิมนต              
           แลว พระพุทธเจาพระองคนั้น ผูไมทรงคร่ันครามลวงภัยไดแลว ทรง            
           ทําใหเปนผูเจริญ เปนมุนีเปรียบดวยสีหะ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว      
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           พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงฉลาดในธรรมของผูตรัสรู ผูอ่ืนขมข่ีไมได        
           เปรียบดวยชางตัวประเสริฐ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจา              
           พระองคนั้น ทรงฉลาดในฝงคือ สัทธรรม เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐ              
           ไมมีใครเปรียบ เปรียบดวยโคอุสภราช เปนมหาวรีะ เรานิมนตแลว                 
           พระพุทธเจาพระองคนั้นมีวรรณะไมสุด มียศนับมิได มีลักษณะท้ังปวง             
           วิจิตร เปรียบดวยทาวสักกะ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธ                
           เจาพระองคนั้น ทรงมีความชํานาญ เปนผูนําหมู มีตบะ มีเดชคราได              
           ยาก เปรียบดวยพรหม เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระ                 
           องคนั้น มีธรรมเลิศนาบูชา เปนพระทศพล ถึงท่ีสุด กําลังลวงกําลัง              
           เปรียบดวยแผนดนิ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น.          
           ทรงเกล่ือนกลนดวยศีลและปญญา มากดวยการทรงรูแจงธรรม เปรียบ                
           ดวยทะเล เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น   
           ยากท่ีจะคราไปได ยากท่ีจะขมข่ีไมทรงหวั่นไหว เลิศกวาพรหม เปรียบ           
           ดวยเขาสุเมรุ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนัน้               
           มีญาณไมส้ินสุด ไมมีผูเสมอ ไมมีผูเทียบเทา ถึงความเปนยอด เปรียบ         
           ดวยทองฟา เปนมหาวรีะ เรานิมนตแลว.        
                       จบ ภาณวารท่ี ๑๕.                  
           พระพุทธเจาพระองคนั้น เปนท่ีพึ่งของบรรดาผูกลัวภัย เปนท่ีตานทาน          
           ของบรรดาผูถึงสรณะ เปนท่ีเบาใจ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระ               
           พุทธเจาพระองคนั้น เปนท่ีอาศัยแหงมนตคือความรู เปนบุญเขตของผู          
           แสวงหาสุข เปนบอเกดิแหงรัตนะ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว   
           พระพุทธเจาพระองคนั้น เปนผูใหเบาใจ เปนผูทําใหประเสริฐ เปนผู          
           ประทานสามัญผลเปรียบดวยเมฆ เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระ    
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           พุทธเจาพระองคนั้น เปนวีระท่ีเขายกยองในโลก เปนผูบรรเทาความมืด           
           ท้ังปวง เปรียบดวยพระอาทิตย เปนมหาวีระ เรานมินตแลว พระพุทธเจา           
           พระองคนั้น ทรงแสดงสภาพในอารมณและวิมุติ เปนมุนี เปรียบ   
           ดวยพระจันทร เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น               
           ตรัสรูแลว เขายกยองในโลกประดบัดวยลักษณะท้ังหลาย หาประมาณ                  
           มิได เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระญาณ              
           หาประมาณมิได มีศีลไมมีเคร่ืองเปรียบ มีวิมุติ ไมมีอะไรเทียมทัน             
           เรานิมนตแลว พระพทุธเจาพระองคนั้น มีธิติไมมีอะไรเหมือน มีกําลัง           
           อันไมควรคิด มีความบากบ่ันอันประเสริฐสุด เรานิมนตแลว พระ                  
           พุทธเจาพระองคนั้น ทรงถอนราคะ โทสะ โมหะ และยาพิษท้ังปวง   
           แลว เปรียบดวยยา เปนมหาวีระ เรานิมนตแลว พระพุทธเจาพระ                  
           องคนั้น ทรงบรรเทาพยาธิคือกิเลสและทุกขเปนอันมาก เปรียบเหมือน               
           โอสถ เปรียบดวยสายฟา เปนมหาวรีะ เรานิมนตแลว เกนยิพราหมณ                 
           กลาวประกาศวา พุทโธ เสียงประกาศนั้นขาพระองคไดแสนยาก เพราะ                
           ไดฟงเสียงประกาศวา พุทโธ ปติยอมเกิดแกขาพระองค ปติของขา             
           พระองคไมจับอยูเฉพาะภายใน แผซานออกภายนอก ขาพระองคมีใจ                  
           ปติ ไดกลาวดังน้ีวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูเปนเชษฐบุรุษของ         
           โลก ประเสริฐกวานระ ประทับอยูที่ไหน เราจกัไปนมัสการพระองคผู               
           ประทานสามัญผล ณ ท่ีนั้น ขอทานผูเกิดโสมนัสประนมกรอัญชลี โปรด                
           ยกหตัถเบ้ืองขวาข้ึนช้ีบอกพระธรรมราชาผูบรรเทาลูกศร คือความโศกเศรา          
           แกขาพเจาเถิด.   
           ทานยอมเห็นปาใหญอันเขียวขจี ดังมหาเมฆท่ีข้ึนลอยอยูเสมอดวยดอก            
           อัญชัน ปรากฏดุจสาคร พระพุทธเจาผูฝกบุคคลท่ียังมิไดฝก เปน                
           มุนี ทรงแนะนําเวไนยสัตว ใหตรัสรูในโพธิปกขิยธรรม พระองคนั้น    
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           ประทับอยูท่ีนั่น ขาพระองคคนหาพระชินเจา เปรียบเหมือนคนกระหายน้ํา          
           หาน้ํา เชนดังคนหวิขาวหาขาว ปานดังแมโครักลูกคนหาลูก ฉะนัน้                
           ขาพระองคผูรูอาจาระและอุปจาระ สํารวมตามสมควรแกธรรม ใหพวก                 
           ศิษยของตนผูจะไปยังสํานักพระชินเจาศึกษาวา พระผูมีพระภาคท้ังหลาย           
           ใครๆ คราไปไดยาก เสด็จเท่ียวอยูพระองคเดยีว เปรียบเหมือน   
           ราชสีห ทานมาณพท้ังหลายควรเดินเรียงลําดับกันมา พระพุทธเจาท้ัง               
           หลาย ยากท่ีใครๆ จะคราไป เปรียบเหมือนอสรพษิราย ดุจไกรสร   
           มฤคราช ดังชางกุญชรท่ีฝกแลวตกมัน ฉะนั้น ทานมาณพท้ังหลาย   
           จงอยาจาม และอยาไอ เดินเรียงลําดบักันเขาไปสูสํานักของพระพุทธเจา            
           เถิด พระพุทธเจาท้ังหลายทรงเปนผูหนักในการอยูในท่ีเรน ชอบเงียบ            
           เสียง ยากท่ีจะคราไปได ยากท่ีจะเขาเฝา เปนครูในมนุษยโลกพรอมท้ัง          
           เทวโลก เราทูลถามปญหาใด หรือไดปราศัยโตตอบอยู ขณะน้ัน ทาน                 
           ท้ังหลายจงเงียบเสียงหยุดนิ่งอยู พระองคทรงแสดงพระสัทธรรม อันเปน            
           แดนเกษมเพ่ือบรรลุนิพพาน ทานท้ังหลายจงใครครวญเน้ือความแหงธรรม              
           นั้น เพราะการฟงสัทธรรมเปนความงาม ขาพระองคไดเขาไปเฝาพระสัม            
           พุทธเจาไดปราศัยกับพระมุนี คร้ันผานการปราศัยไปแลว จึงตรวจดู               
           พระลักษณะท้ังหลาย ไมเห็นพระลักษณะ ๒ ประการ เห็นแตพระลักษณะ                 
           ๓๐ ประการ พระมุนทีรงแสดงพระคุยหฐานอันเรนอยูในฝกดวยฤทธ์ิ                  
           และพระชินเจาทรงแสดงพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณและพระนาสิก   
           ทรงแผพระชิวหาปกปดถึงท่ีสุดพระนลาฏท้ังส้ิน ขาพระองคไดเห็น                
           พระลักษณะของพระองค บริบูรณพรอมดวยพยญัชนะ จึงลงความสันนิษ                
           ฐานวาเปนพระพุทธเจาแน แลวบวชพรอมดวยพวกศิษย ขาพระองค                 
           พรอมดวยศิษย ๓๐๐ คนออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือขาพระองคท้ังหลาย               
           บวชแลวยังไมถึงกึ่งเดอืน ไดบรรลุถึงความดับทุกขท้ังหมด ขาพระองค          
           ท้ังหลายรวมกนัทํากรรม ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ทองเท่ียวไปรวมกัน               
           คลายกิเลสไดรวมกัน เพราะไดถวายไมกลอนท้ังหลาย ขาพระองคจึงอยู        
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           ในธรรมเปนอันมาก เพราะกุศลกรรมท่ีไดทําแลวนั้น ขาพระองคยอมได             
           เหตุ ๘ ประการ คือ ขาพระองคเปนผูอันเขาบูชาในทิศท้ังหลาย ๑ โภค            
           สมบัติของขาพระองคนับไมถวน ๑ ขาพระองคเปนท่ีพึ่งของคนท้ังปวง ๑          
           ความสะดุงหวาดเสียวไมมีแกขาพระองค ๑ ความปวยไขไมมีแกขาพระ            
           องค ๑ ขาพระองคยอมรักษาอายยุืนนาน ๑ ขาพระองคเปนผูมีผิวพรรณ            
           ละเอียดออน เม่ืออยูในท่ีฝนตก ๑ เพราะไดถวายไมกลอน ๘ อัน   
           ขาพระองคจึงไดอยูในหมวดธรรมอีกขอหนึ่ง คือ ปฏิสัมภิทาและอรหัต             
           นี้เปนขอท่ี ๘ ของขาพระองค ขาแตพระมหามุนี ขาพระองคมีธรรม              
           เคร่ืองอยูอันอยูจบหมดแลว ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ เปนบุตรของ            
           พระองคช่ือวาอัฏฐโคปานสี เพราะไดถวายเสา ๕ ตน ขาพระองค   
           จึงไดอยูในธรรมเปนอันมาก ดวยกศุลกรรมท่ีทําแลวนั้น ขาพระองค              
           ยอมไดเหตุ ๕ ประการ คือ ขาพระองคเปนผูไมหวัน่ไหวดวยเมตตา ๑             
           มีโภคสมบัติไมรูจักพรอง ๑ มีถอยคําควรเช่ือถือได ดังขาพระองค             
           ไมจํากดั ๑ จิตของขาพระองคไมหวาดกลัว ๑ ขาพระองคไมเปนเส้ียน             
           หนามตอใครๆ ๑ ดวยกุศลกรรมท่ีทําแลวนั้น ขาพระองคเปนผูปราศจาก             
           มลทินในศาสนา ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ภิกษุสาวกของพระองคมีความ               
           เคารพ มีความยําเกรงไดทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ถวายบังคมพระองค              
           ขาพระองคไดทําบัลลังกอันทําอยางสวยงามแลว จดัต้ังไวในศาลาดวยกุศล         
           กรรมท่ีทําแลวนั้น ขาพระองคยอมไดเหตุ ๕ ประการ คือ ยอมเกิดใน              
           สกุลสูง ๑ เปนผูมีโภคสมบัติมาก ๑ เปนผูมีสมบัติท้ังปวง ๑ ไมมีความ         
           ตระหนี่ ๑ เม่ือขาพระองคปรารถนาจะไป บัลลังกยอมส้ังรออยู ๑ ยอม           
           ไปสูท่ีปรารถนาพรอมดวยบัลลังกอันประเสริฐ ๑ เพราะการถวายบัลลังก           
           นั้น ขาพระองคกําจดัความมืดไดหมด ขาแตพระมหามุนี พระเถระผู                
           บรรลุอภิญญาและพละท้ังปวงถวายบังคมพระองค ขาพระองคทํากิจท้ังปวง              
           อันเปนกิจของผูอ่ืนและของตนสําเร็จแลว ดวยกศุลกรรมท่ีทําแลวนั้น        
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           ขาพระองคไดเขาไปสูบุรีอันไมมีภยั ขาพระองคไดถวายเคร่ืองบริโภคใน       
           ศาลาท่ีสรางสําเร็จแลว ดวยกุศลกรรมท่ีทําแลวนัน้ ขาพระองคไดเขา           
           ถึงความเปนผูประเสริฐ ผูฝกเหลาใดเหลาหนึ่งในโลก ผูฝกเหลานั้นยอม      
           ฝกชางและมา ยอมใหทําเหตุตางๆ นานา แลวฝกดวยความทารุณ ขาแต            
           พระมหาวีรเจา พระองคหาไดฝกชายและหญิงเหมือนอยางนั้นไม พระองค            
           ทรงฝกในวิธีฝกอันสูงสุด ดวยไมตองใชอาชญาไมใชศาตรา พระมุนีทรง           
           สรรเสริญคุณแหงทาน ทรงฉลาดในเทศนา และพระมุนีตรัสปญหาขอ   
           เดียวยังคน ๓๐๐ คน ใหตรัสรูได ขาพระองคท้ังหลาย อันพระองคผูเปน         
           สารถีฝกแลว พนวเิศษแลว ไมมีอาสวะ บรรลุอภญิญาและพละท้ังปวง                
           ดับแลวในธรรม เปนท่ีส้ินอุปธิ ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้ ขาพระองค             
           ไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น ภยัท้ังปวงลวงพนไปแลว นี้เปน            
           ผลแหงการถวายศาลา การท่ีขาพระองคไดมาในสํานักพระพุทธเจานี้เปน             
           การมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา              
           ขาพระองคไดทําเสร็จแลว ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลาย ถอนภพข้ึนไดท้ัง         
           หมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู          
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระ               
           องคทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระเสลเถระพรอมดวยบริษัทไดกลาวคาถาเหลานี้ ในสํานักของพระผูมี       
พระภาค ดวยประการฉะนีแ้ล.   
                      จบ เสลเถราปทาน.   
                 สรรพกิตติกเถราปทานท่ี ๓ (๓๙๓)           
                 วาดวยผลแหงการสรรเสริญธรรม            
     [๓๙๕] เราเปนพราหมณผูทรงชฏาและหนังสัตว เปนผูซ่ือตรง มีตบะ ไดเห็นพระ          
           พุทธเจาผูนายกของโลก ทรงรุงเรืองดังดอกกรรณกิาร โชติชวงดงัดวงไฟ     
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           รุงโรจนดังดาวประกายพฤกษ เปรียบเหมือนสายฟาในอากาศ ไมทรงคร่ัน             
           คราม ไมทรงสะดุงกลัว ดังพระยาไกรสรราชสีห ทรงประกาศแสงสวาง                
           แหงพระญาณ ทรงย่ํายีพวกเดยีรถีย ทรงชวยเหลือสัตวโลกน้ี ทรงตัด               
           ความสงสัยท้ังปวง ไมทรงหวาดหวั่นดังพระยาเนื้อ จึงถือเอาผาเปลือกไม          
           กรองลาดลง ณ ท่ีใกลพระบาท หยิบเอากะลําพักมาชะโลมทาพระตถาคต   
           คร้ันชะโลมทาพระสัมพุทธเจาแลว ไดชมเชยพระองคผูเปนนายกของโลก              
           วา ขาแตพระมหามุนี พระองคทรงขามพนโอฆะแลว ทรงยังโลกนี้ใหขาม           
           พน โชติชวงดวยแสงสวางแหงพระญาณ พระญาณประเสริฐสุด ทรง   
           ประกาศธรรมจักร ทรงย่ํายีเดยีรถียอ่ืน ทรงเปนผูกลาหาญ ทรงชนะ                
           สงครามแลว ยังแผนดินใหหวั่นไหว คล่ืนในมหาสมุทรยอมแตกในท่ีสุด              
           ฝง ฉันใด ทิฏฐิท้ังปวงยอมแตกทําลายในเพราะพระญาณของพระองค   
           ฉันนั้น ขายตาเล็กๆ ท่ีเขาเหวีย่งลงไปในสระแลว สัตวท้ังหลายที่อยู          
           ภายในขาย เปนผูถูกบีบค้ันในขณะนั้น ฉันใด ขาแตพระองคผูนิรทุกข          
           พวกเดยีรถียในโลกเปนผูหลงงมงายไมอาศัยสัจจะ ยอมเปนไปภายในพระ             
           ญาณอันประเสริฐของพระองค ฉันนั้น พระองคเทานั้นเปนท่ีพึง่ของผูท่ี         
           วายอยูในหวงน้ํา เปนนาถะของผูไมมีเผาพันธุ เปนสรณะของผูท่ีตั้งอยู    
           ในภยั เปนผูนําหนาของผูตองการความพน เสดจ็เท่ียวไปผูเดียว ไมมี          
           ใครเหมือน ทรงประกอบดวยพระเมตตากรุณา ทรงมีปญญา ประกอบการ   
           สละ มีความชํานาญ คงท่ี เปนท่ีอยูแหงคุณ เปนนกัปราชญ ปราศจาก               
           ความหลง ไมทรงหวัน่ไหว ไมมีความสงสัย เปนผูพอพระทัย มีโทสะ                 
           อันคายแลว ไมมีมลทิน ทรงสํารวม มีความสะอาด ลวงธรรมเคร่ือง   
           ของ มีความเมาไปปราศแลว ไดวิชชา ๓ ถึงความเจริญ ทรงถึงเขตแดน                
           เปนผูหนักในธรรม มีประโยชนอันถึงแลว ทรงหวานประโยชน ทรงยัง               
           สัตวใหขามเปรียบเหมือนเรือ ทรงมีขุมทรัพย ทรงทําความเบาใจ ไมทรง     
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           คร่ันครามดังราชสีห เหมือนพระยาคชสารอันฝกแลว ในกาลนัน้ คร้ัน              
           เราสรรเสริญพระมหามุนีพระนามวาปทุมุตระดวยคาถา ๑๐ คาถา ถวาย                  
           บังคมพระบาทพระศาสดาแลว ไดยืนนิ่งอยู พระศาสดาพระนามวาปทุมุตระ             
           ผูรูแจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา ประทับอยูทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัส        
           พระคาถาเหลานี้วา ผูใดสรรเสริญศีล ปญญา และธรรมของเรา เราจัก               
           พยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัร่ืนรมยอยูในเทวโลก      
           ตลอด ๖ หม่ืนกัลป จกัเสวยความเปนอิสระครอบงําเทวดาเหลาอ่ืน ภายหลัง            
           อันกุศลมูลตักเตือนแลว เขาจักออกบวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาค               
           มีพระนามวาโคดม คร้ันบวชแลว เวนบาปกรรมดวยกาย กําหนดรูอาสวะ                
           ท้ังปวงแลว จักไมมีอาสวะ นิพพาน เมฆครางกระหึ่ม ยอมยังพื้นดินนี้            
           ใหอ่ิม ฉันใด ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคทรงยงัขาพระองค ใหอ่ิม            
           ดวยธรรม ฉันนั้น คร้ันเราเชยชมศีล ปญญา ธรรม และพระนายกของ   
           โลกแลว ไดบรรลุนิพพานอันเปนธรรมระงับอยางยิ่ง เปนบทไมเคล่ือน             
           โอหนอ พระผูมีพระภาคผูมีจักษพุระองคนั้น พึงดํารงอยูนานแน เราก็พึงรู      
           แจงธรรมท่ียังไมรูแจง พึงเห็นอมตบท ชาตินี้เปนชาติท่ีสุดของเรา เรา        
           ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว กาํหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะ           
           อยู ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้ เราไดสรรเสริญพระพุทธเจาใด ดวยกรรม             
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ เราเผากิเลสท้ังหลาย       
           แลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว อาสวะท้ังปวงส้ินรอบแลว บัดนี้ ภพ               
           ใหมไมมี การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลว          
           หนอ วชิชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว               
           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสรรพกิตติกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สรรพกิตติกเถราปทาน.          
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                   มธุทายกเถราทานท่ี ๔ (๓๙๔)             
              วาดวยอานิสงสการถวายนํ้าผ้ึงและลาดหญา    
     [๓๙๖] เราไดสรางอาศรมอยางสวยงามไวใกลฝงแมน้ําสินธุ เราบอกคัมภีรอิติหาสะ      
           พรอมท้ังตําราทายลักษณะ กะพวกศิษยท่ีอาศรมนั้น ศิษยเหลานั้นเปนผู          
           ใครธรรม เราแนะนําดี เปนผูใครฟงคําส่ังสอนดี ถึงท่ีสุดในองค ๖ ประการ       
           อยูใกลฝงแมน้ําสินธู เปนผูฉลาดในการทํานายการมาเกิด และในลักษณะ           
           ท้ังหลาย แสวงหาประโยชนอันสูงสุดอยูในปาใหญ ในกาลนัน้ คร้ังนั้น            
           พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธ เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองคผูทรงแนะ           
           นําใหวเิศษ จะทรงอนเุคราะหพวกเรา จึงเสด็จเขามา เราไดเหน็มหาวีระ            
           พระนามวาสุเมธ ผูเปนนายกของโลก เสด็จเขามา จึงไดเอาหญาลาด                
           ถวายแดพระองคผูเปนเชษฐบุรุษของโลก เราถือเอาน้ําผ้ึงจากปาใหญ มา           
           ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระสัมพุทธเจาเสวยแลว ไดตรัส              
           พระดํารัสนี้วา ผูใดมีความเล่ือมใส ไดถวายน้ําผ้ึงแกเราดวยมือท้ังสอง        
           ของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ดวยการถวาย             
           น้ําผ้ึง และดวยการลาดหญาถวายนี้ ผูนั้นจักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด          
           ๓ หม่ืนกัลป ใน ๓ หม่ืนกัลป พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ทรง   
           สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติในโลก ผูนั้นจักเปนทายาท           
           ในธรรมของพระศาสดาพระองคนัน้ จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต จัก   
           กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะนิพพาน เม่ือเราจากเทวโลก           
           มาในมนุษยโลกนี้ เขาอยูในครรภมารดา เมล็ดฝนน้ําผ้ึงไดตกปกปด                
           แผนดนิดวยน้ําผ้ึง แมในขณะเม่ือเราพอออกจากครรภนั้น ฝนน้ําผ้ึงก็ตก           
           ใหแกเรา เต็มเปยมหมอตลอดกาลเปนนิตย เม่ือเราออกจากเรือนบวช              
           เปนบรรพชิตแลว ยอมไดขาวและนํ้า นี้เปนผลแหงการถวายน้ําผ้ึง เรา            
           เกิดในเทวดาและมนุษย เปนผูบริบูรณดวยกามท้ังปวง ไดบรรลุความส้ิน          
           อาสวะ เพราะการถวายน้ําผ้ึงนั้นแล.    
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               เม่ือฝนตกแลว หญางอกยาว ๔ นิ้ว เม่ือตนไมในแถวฝงน้ํามี                
               ดอกบานสะพร่ัง เราผูไมมีอาสวะเปนสุขอยูเปนนิตย ในเรือน               
               วางเปลา ท่ีมณฑปและโคนไม                
           เรากาวลวงภพเหลาใด ภพเหลานั้นของเราพึงมีในทามกลาง อาสวะท้ังหลาย          
           ของเราส้ินไปแลวในวันนี้ บัดนี้ ภพใหมมิไดมีอีก ใน ๓ หม่ืนกัลป (แต         
           กัลปนี้) เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย           
           นี้เปนผลแหงการถวายน้ําผ้ึง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนได             
           ท้ังหมดแลว อาสวะท้ังปวงส้ินรอบแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี การที่เราได        
           มาในสํานักพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เรา                 
           บรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้             
           คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.         
     ทราบวา ทานพระมธุทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ มธุทายกเถราปทาน.                 
                ปทุมกูฏาคาริกเถราปทานท่ี ๕ (๓๙๕)         
                   วาดวยผลแหงการทําพุทธบูชา            
     [๓๙๗] พระผูมีพระภาคพระนามวาปยทัสสี ผูสยัมภู เปนนายกของโลก ตรัสรูแลว         
           เอง ทรงใครในวเิวก ฉลาดในสมาธิ เปนมุนี พระมหามุนีพระนามวา                  
           ปยทัสสี ผูอุดมบุรุษ เสด็จไปสูไพรสณฑ ทรงลาดผาบังสุกุลแลวประทับนั่ง      
           อยู ในกาลกอน เราเปนพรานเนื้ออยูในปาใหญในกาลนัน้ เราเท่ียวแสวง          
           หาเนื้อฟานอยูในปานั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว ไมมี        
           อาสวะ เปรียบเหมือนพระยารังมีดอกบาน เหมือนพระอาทิตยอุทัย คร้ัน               
           เห็นพระพุทธเจาพระนามวาปยทัสสีผูมียศมากแลว เราจึงลงไปสูสระบัว           
           นําเอาดอกปทุมมาในขณะน้ัน คร้ันนําเอาดอกปทุมอันเปนท่ีร่ืนรมยใจมา        



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 390 
           แลว จึงสรางเรือนมียอด (ปราสาท) แลวมุงบังดวยดอกปทุม พระพุทธ               
           ชินเจาพระนามวาปยทัสสีเปนมหามุนี ผูทรงอนุเคราะหประกอบดวยพระ            
           กรุณา ประทับอยูในกูฏาคาร ๗ คืน ๗ วัน เราเอาดอกปทุมท่ีเกาๆ ท้ิงเสีย         
           แลว มุงบังดวยดอกปทุมใหม ขณะนั้นเราไดยืนประนมกรอัญชลีอยู                 
           พระมหามุนีพระนามวาปยทัสสี รูเปนนายกของโลก เสด็จออกจากสมาธิ               
           แลวประทับนั่งเหลียวแลดูทิศอยู ในกาลนั้น พระเถระผูอุปฏฐากนามวา           
           สุทัสสนะ มีฤทธ์ิมาก รูพระดําริของพระพุทธเจาพระนามวาปยทัสสีผู             
           ศาสดา อันภิกษุ ๘ หม่ืนแวดลอมแลว เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนนายก           
           ของโลก ซ่ึงประทับนัง่ทรงพระสําราญอยูท่ีชายปา และในกาลน้ัน เทวดา             
           ผูสิงสถิตอยูในไพรสณฑประมาณเทาใด เทวดาเหลานั้นทราบพระพุทธดําริ            
           แลว พากันมาประชุมท้ังหมด เม่ือพวกยักษ กุมภณัฑ พรอมท้ังผีเส้ือน้ํา         
           มาพรอมกัน และเม่ือภิกษุสงฆมาถึงพรอมแลว พระชินเจาไดตรัสพระคาถา          
           วา ผูใดบูชาเราตลอด ๗ วัน และไดสรางอาวาสถวายเรา เราจักพยากรณ             
           ผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว เราจักพยากรณส่ิงท่ีเห็นไดยากนัก          
           ละเอียดนัก ลึกซ้ึง ปรากฏดีดวยญาณ ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้น          
           จักไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกตลอด ๑๔ กัลป เทวดาท้ังหลายจักทรง                  
           กูฏาคาร อันประเสริฐท่ีมุงบังดวยดอกปทุมไวแกผูนั้นในอากาศ นี้เปนผล        
           แหงบุรพกรรม เขาจักทองเท่ียวสับสนอยูตลอด ๑๔๐๐ กัลป ใน ๑๔๐๐                 
           กัลปนั้น วิมานดอกไมจักทรงอยูในอากาศ น้ํายอมไมติดในใบบัว ฉันใด             
           กิเลสก็ไมติดอยูในญาณของผูนั้น ฉันนั้น ผูนีห้มุนกลับนิวรณ ๕ ออกไป        
           ดวยใจ ยังจิตใหเกดิในเนกขัมมะแลว จักออกบวช ในกาลนัน้ วิมาน                 
           ดอกไมอันทรงอยูก็จกัออกไปดวย เม่ือผูนั้นผูมีปญญา มีสติ อยูท่ีโคนไม    
           ท่ีโคนไมนั้น วิมานดอกไมจักทรงอยูเหนือศีรษะผูนั้น จักถวายจวีร             
           บิณฑบาตคิลานปจจัย ท่ีนอนและท่ีนั่งแกภิกษุสงฆแลว จักไมมีอาสวะ            
           นิพพาน เม่ือผูนั้นเท่ียวไปพรอมดวยกูฏาคารออกบวชแลว กูฏาคารยอม            
           ทรงผูนั้นแมอยูท่ีโคนไม เจตนาในจีวรและบิณฑบาตยอมไมมีแกเรา เรา          
           ประกอบดวยบุญกรรม จึงไดจวีรและบิณฑบาตทีสํ่าเร็จแลว พระพุทธเจา      



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 391 
           ผูเปนนายกของโลกลวงเราไปเปลาๆ พนไปแลวดวยดตีลอดโกฏิกัลป                 
           เปนอันมากโดยจะนับจะประมาณมิได ในกัลปท่ี ๑๘๐๐ แตกัลปนี้ เราจึงได          
           เฝาพระพุทธเจาพระนามวาปยทัสสี ผูแนะนําใหวิเศษ แลวจึงเขาถึง             
           กําเนิดนี้ เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวาอโนมะ ผูมีจักษุ ไดเขา          
           เฝาพระองคแลว บวชเปนบรรพชิต พระพุทธชินเจาผูทรงทําท่ีสุดทุกขได          
           ทรงแสดงพระสัทธรรม เราไดฟงธรรมของพระองคแลว ไดบรรลุบทอัน                  
           ไมหวัน่ไหว เรายังพระสัมพุทธเจาพระนามวาโคดมศากยบุตรใหทรงโปรด              
           กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัลปท่ี ๑๘๐๐ แต            
           กัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย            
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว        
           อาสวะทั้งปวงของเราส้ินรอบแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี การท่ีเราไดมาใน          
           สํานักพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลว            
           โดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําสําเร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ                 
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหชัดแจงแลว พระ   
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระปทุมกฏูาคาริกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.            
                   จบ ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน.             
                   พักกุลเถราปทานท่ี ๖ (๓๙๖)             
                    วาดวยผลแหงการถวายยา               
     [๓๙๘] ภูเขาช่ือโสภิตะ มีอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต พวกศิษยของเราชวยกนัสราง    
           อาศรมอยางสวยงามใหเราท่ีใกลภูเขานั้น ที่ใกลอาศรมนั้น มีมณฑปเปน           
           อันมาก ไมยางทรายกาํลังดอกบาน ไมมะขวดิ ตนจําปา ไมกากะทิง   
           ไมเกต มีเปนอันมาก มีไมยางทราย ตนพุทรา และตนมะขามปอม เปน               
           อันมาก มีตนมะปราง น้ําเตา และบัวขาว กําลังมีดอกบาน มีตนรักขาว               
           ตนมะตูม ตนกลวย และตนมะง่ัว (มะนาว) ตนสะทอน ตนรกฟาขาว        
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           และตนประยงค มีอยูมาก มีตนคําไมสน ตนกระทุม ตนไทร และ   
           มะกอก อาศรมของเราเปนเชนนี้ เราพรอมดวยศิษยอยูท่ีอาศรมนัน้ พระผู        
           มีพระภาคผูสยัมภู พระนามวาอโนมทัสสี เปนนายกของโลก ทรงแสวงหา                
           ท่ีเรน เสด็จเขาสูอาศรมของเรา และเม่ือเราเขาไปเฝา พระมหาวรีะพระนาม       
           วาอโนมทัสสี ผูมียศมาก โรคลมก็เกิดข้ึนแกพระโลกนาถ โดยฉับพลัน               
           เราเท่ียวไปในปา ไดเห็นพระสัมพทุธเจา ผูเปนนายกของโลก ผูมีจักษุ          
           มียศมาก จึงไดเขาไปเฝา คร้ันไดเหน็พระอิริยาบถเขาก็เขาใจไดในทันทีวา    
           โรคเกิดข้ึนแกพระพุทธเจาแนแลว เราจึงรีบกลับมาอาศรม ในสํานักของ             
           พวกศิษยเรา ขณะน้ันเราปรึกษาศิษยวา เราตองการทํายา ศิษยท้ังหมดผูมี        
           ความเคารพ รับคําของเราแลวรวมประชุมกันเพราะเคารพในเราผูเปนครู              
           เรารีบข้ึนภูเขาไปเก็บยาทุกส่ิงมาปรุง ไดปรุงเปนยาตมแลว รินเอาน้ํายา        
           มาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐ เมื่อพระมหาวีระผูสัพพัญู เปนนายก             
           ของโลก เสวยแลว โรคลมของพระสุคตเจาผูแสวงหาคุณยิ่งใหญก็สงบลง               
           ฉับพลัน พระพุทธเจา พระนามวาอโนมทัสสี ผูมียศมาก ทรงเหน็ความ                
           กระวนกระวายสงบแลว ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค ไดตรัสพระ   
           คาถาเหลานี้วา ผูใดไดถวายยาแกเรา และระงับโรคของเราได เราจัก             
           พยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัร่ืนรมยอยูในเทวโลก      
           ตลอดแสนกัลป ผูนี้จกับันเทิงอยูในเทวโลกน้ัน อันมีดนตรีประโคมอยู            
           ทุกเม่ือ มาสูมนุษยโลกแลว อันกุศลมูลตักเตือน จกัไดเปนจักรพรรดิราช         
           ๑๐๐๐ คร้ัง ใน ๕๕ กลัป จักไดเปนกษัตริยพระนามวาอโนมิ ทรงชํานะ               
           วิเศษ มีสมุทรสาคร ๔ เปนขอบเขต เปนใหญในชมพูทวีป เปนพระเจา                
           จักรพรรดิสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก จักยังดาวดึงสให                  
           กระฉอนแลว จกัเสวยความเปนใหญ เปนเทวดาหรือเปนมนุษย จกัเปน              
           ผูไมอาพาธ จักเวนความเรารอนแลว ขามพนความปวยไขไดในโลก ใน            
           กัลปอันประมาณมิไดแตกัลปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงมี          
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           สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติในโลก เขาจักเปนทายาท               
           ในธรรมของพระศาสดาพระองคนัน้ เปนโอรสอันธรรมนิรมิต กําหนดรู                  
           อาสวะทั้งปวงแลว จกัเปนผูไมมีอาสวะ นิพพาน จักเผากิเลสท้ังหลายแลว         
           ขามพนกระแสตัณหาได จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวาพักกุละ               
           พระโคดมศากยบุตร ทรงรูคุณท้ังปวงนี้แลว ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ        
           จักทรงตั้งไวในเอตทัคคสถาน พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี ผู              
           สยัมภู เปนนายกของโลก ผูตองการความวิเวก จึงเสด็จมายังอาศรม                 
           ของเรา เรามีความเล่ือมใส ไดยังพระมหาวีระ ผูสัพพัญู เปนนายก               
           ของโลก ซ่ึงเสด็จเขามา ใหอ่ิมหนําดวยโอสถท้ังปวง ดวยมือของตน                
           เรานั้นไดทํากรรมดีแลวในเขตท่ีดี สมบูรณดวยพชื ก็ในกาลนั้น เราไม           
           อาจใหกรรมท่ีเราทําแลวส้ินไปไดเลย การท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาค            
           ผูเปนนายกนัน้ เปนลาภท่ีเราไดดีแลว ดวยกรรมอันเหลือนั้น เราได           
           บรรลุบทอันไมหวั่นไหว พระโคดมศากยบุตรทรงทราบคุณท้ังหมดนี้   
           ประทับนั่งในทามภกิษุสงห ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน ในกัลปอัน               
           ประมาณมิไดแตกัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้ ดวยกรรมนัน้ เราไม            
           รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายยา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอน            
           ภพข้ึนไดหมดแลว มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมของเรามิไดมี         
           การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓         
           เราบรรลุแลวโดยลําดบั พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวเิศษ                  
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว          
           พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.        
     ทราบวา ทานพระพักกุลเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ พักกุลเถราปทาน.         
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                  คิริมานันทเถราปทานท่ี ๗ (๓๙๗)          
                   วาดวยผลแหงการทําพุทธบูชา            
     [๓๙๙] ภริยาของเราทํากาละแลว บุตรของเราก็ไปสูปาชา มารดา บิดา และพ่ีชาย           
           เราเผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน เพราะความเศราโศกนั้น เราเปนผูเรารอน          
           เปนผูผอมเหลือง จิตของเราฟุงซาน เพราะเราประกอบดวยความเศราโศก            
           นั้น เรามากดวยลูกศรคือความโศกจงึเขาไปสูชายปา บริโภคผลไมท่ีหลน          
           เองอยูท่ีโคนตนไม พระสัมพุทธชินเจาพระนามวาสุเมธ ผูกระทําท่ีสุดทุกข      
           พระองคประสงคจะชวยเหลือเรา จึงเสด็จมาในสํานักของเรา เราไดยินเสียง          
           พระบาทของพระพุทธเจาพระนามวา สุเมธ ผูแสวงหาคุณอันใหญยิ่ง จึง              
           ชะเงอศีรษะดูพระมหามุนี พระมหาวีรเจาเสด็จเขามา ปติเกิดข้ึนแกเรา          
            ในกาลนั้น เราไดเห็นพระองคผูเปนนายกของโลกแลวมีใจไมฟุงซาน              
           กลับไดสติ แลวไดถวายใบไมกํามือหนึ่ง พระผูมีพระภาคผูมีจกัษุประทับ         
           นั่งบนใบไมนั้น ดวยความอนุเคราะห พระผูมีพระภาคพระนามวาสุเมธ              
           ผูเปนนายกของโลก ผูตรัสรูแลว คร้ันประทับนั่งบนใบไมนัน้แลว ทรง          
           แสดงธรรมเคร่ืองบรรเทาลูกศร คือความโศกแกเราวา ชนเหลานั้น ใคร               
           มิไดเชือ้เชิญใหมาก็มาจากปรโลกน้ันเอง ใครมิไดอนุญาตใหไปก็ไปจาก            
           มนุษยโลกนี้แลว เขามาแลวฉันใด กไ็ปฉันนั้น จะปริเทวนาไปทาํไมใน                
           การตายของเขานั้น สัตวมีเทา เม่ือฝนตกลงมา เขาก็เขาไปอาศัยในโรง             
           เพราะฝนตก เม่ือฝนหายแลว เขาก็ไปตามปรารถนาฉันใด มารดาบิดา   
           ของทานก็ฉันนัน้ จะปริเทวนาไปทาํไมในการตายของเขาน้ัน แขกผูจรมา               
           เปนผูส่ันหวัน่ไหว ฉันใด มารดาบิดาของทานก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไป             
           ทําไมในการตายของเขาน้ัน งูละคราบเกาแลว ยอมไปสูกายเดิม ฉันใด               
           มารดาบิดาของทาน ก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไปทําไมในการตายของเขาน้ัน                
           เราไดฟงพระพุทธเจาตรัสแลว เวนลูกศรคือความโศกได ยังความปราโมทย          
           ใหเกิดแลว ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด คร้ันถวายบังคมแลว         
           ไดบูชาพระพุทธเจาผูลวงพนภูเขาคือกิเลส เปนพระมหานาค ทรงสมบูรณ       
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           ดวยกล่ินหอมอันเปนทิพย พระนามวาสุเมธ เปนนายกของโลก คร้ัน                 
           บูชาพระสัมพุทธเจาแลว ประนมกรอัญชลีข้ึนเหนอืเศียรอนุสรณถึงคุณอัน           
           เลิศแลว ไดสรรเสริญพระองคผูเปนนายกของโลกวา ขาแตพระมหามุนี             
           มหาวีรเจา พระองคเปนสัพพัญู เปนนายกของโลก ทรงขามพนแลว                 
           ยังทรงร้ือขนสรรพสัตวดวยพระญาณอีก ขาแตพระมหามุนีผูมีพระจักษุ             
           พระองคตัดความเคลือบแคลงสงสัยแลว ยังทรงยงัมรรคใหเกิดแกขา                 
           พระองค ดวยพระญาณของพระองค พระอรหันตผูถึงความสําเร็จ ได                  
           อภิญญา ๖ มีฤทธ์ิมาก เท่ียวไปในอากาศได เปนนกัปราชญ หอมลอม                
           อยูทุกขณะ พระเสขะผูกําลังปฏิบัติ และผูตั้งอยูในผล เปนสาวกของ             
           พระองค สาวกท้ังหลายของพระองคยอมบาน เหมือนดอกปทุมเม่ือพระ                 
           อาทิตยอุทัย มหาสมุทรประมาณไมได ไมมีอะไรเหมือน ยากท่ีจะหามได            
           ฉันใด ขาแตพระองคผูมีจักษุ พระองคทรงสมบูรณดวยพระญาณก็ประมาณ            
           ไมได ฉันนั้น เราถวายบังคมพระพทุธเจาผูชนะโลก มีจักษุ มียศมาก              
           นมัสการท่ัว ๔ ทิศแลวไดกลับไป เราเคล่ือนจากเทวโลกแลว รูสึกตัว             
           กลับมีสติ ทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ ลงสูครรภมารดา ออกจากเรือน             
           แลวบวชเปนบรรพชิต เปนผูมีความเพียร มีปญญา มีการหลีกเรนอยูเปน          
           อารมณ ตั้งความเพยีร ยังพระมหามุนีใหทรงโปรดปราน พนแลวจากกิเลส             
           ดังพระจันทรพนแลวจากกลีบเมฆ อยูทุกเม่ือ เราเปนผูขวนขวายในวิเวก          
           สงบระงับ ไมมีอุปธิ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู           
           ในกัลปท่ี ๓ หม่ืน แตกัลปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยการบูชานั้น         
           เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลวถอน        
           ภพข้ึนไดท้ังหมดแลว อาสวะท้ังปวงของเราส้ินรอบแลว บัดนี้ ภพใหม             
           มิไดมี การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ         
           วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษ          
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           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระคิริมานนัทเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.               
                    จบ คิริมานันทเถราปทาน.               
                 สลฬมัณฑปยเถราปทานท่ี ๘ (๓๙๘)           
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกสน          
     [๔๐๐] เม่ือพระพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ มีพระชาติเปนพราหมณ มีธรรมอยู            
           จบแลว นิพพานแลว เราไดเก็บเอาพวงดอกสนมาทําเปนมณฑป เราเปน                  
           ผูไปสูดาวดึงส ยอมไดวิมานอันอุดม ยอมครอบงําเทวดาเหลาอ่ืน นี้เปน        
           ผลแหงบุญกรรม เราเดินและยืนอยูในเวลากลางวนัหรือกลางคืน เปนผูอัน           
           ดอกสนกําบังไว นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัลปนี้เอง เราไดบูชาพระ               
           พุทธเจาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงพุทธบูชา        
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูก           
           ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธ      
           เจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ                
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ  ปฏิสัมภิทา ๔             
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา               
           เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสลฬมัณฑปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.               
                    จบ สลฬมัณฑปยเถราปทาน.    
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                  สัพพทายกเถราปทานท่ี ๙ (๓๙๙)            
               วาดวยผลแหงการถวายทานทุกส่ิงทุกอยาง    
     [๔๐๑] ภพของเราหย่ังลงถึงมหาสมุทร ตกแตงดแีลว สระโปกขรณี ตกแตง   
           สวยงาม มีนกจากพรากสงเสียงรองอยู ดาดาษดวยบัวขม บัวเผ่ือน                  
           บัวหลวงและอุบล ในสระน้ันมีน้ําไหล มีทาน้ําราบเรียบ นาร่ืนรมยใจ              
           มีปลาและเตาชุกชุม มีเนื้อตางๆ ลงกินน้ํา มีนกยูง นกกะเรียนและนก              
           ดุเหวา เปนตนรํ่ารองดวยเสียงไพเราะ นกเขา นกเปดน้ํา นกจากพราก              
           นกกาน้าํ นกตอยตวีิด นกสาลิกา นกคอนหอย นกโพรดก หงส นก   
           กะเรียน นกแสกสิงคลา (หมาจิ้งจอก) เท่ียวอยูมากมาย สระโปกขรณี                 
           สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีแกวมณี ไขมุกและทราย ตนไมท้ังหลาย              
           เปนสีทองท้ังหมด มีกล่ินหอมตางๆ ฟุงขจรไป สองภพของเราใหสวาง              
           ไสวตลอดกาลท้ังปวง ท้ังกลางวันกลางคืน ดนตรี ๖ หม่ืน ประโคมอยู                
           ท้ังเวลาเย็นเวลาเชา หญิง ๑๖๐๐ คน หอมลอมเราอยูทุกเม่ือ เราออกจาก          
           ภพแลว ไดเหน็พระพทุธเจาพระนามวาสุเมธ ผูนําของโลก มีจิตเล่ือมใส            
           โสมนัส ไดถวายบังคมพระองคผูมียศมาก คร้ันถวายบังคมแลว ไดทูล               
           นิมนต พระองคพรอมดวยศิษยพระพุทธเจาผูเปนนักปราชญ พระนามวา            
           สุเมธ ผูนําของโลก ทรงรับ พระมหามุนีกลาวธรรมกถาแกเราแลวทรง                 
           สงเราไป เราถวายบังคมพระสัมพุทธเจา แลวกลับเขาภพของเรา เราเรียก            
           บริวารชนมาวา ทานท้ังหมดมาประชุมกัน เวลาเชา พระพุทธเจาจะเสด็จมา           
           สูภพของเรา การท่ีเราท้ังหลายจะไดอยูในสํานักของพระองค เปนลาภท่ีเรา        
           ท้ังหลายไดดหีนอ แมเราท้ังหลายจักทําการบูชาแดพระพุทธเจา ผูประเสริฐ        
           สุด ผูศาสดา เราตระเตรียมขาวและน้ําเสร็จแลว จงึกราบทูลภัตกาล                
           พระพุทธเจาผูนําของโลก เสด็จเขามาพรอมดวยพระอรหันตหนึ่งแสน                
           เราไดทําการตอนรับดวยสังคีตและดนตรี พระพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ             
           ประทับนั่งบนต่ังทองลวน ในกาลนั้น หลังคาเบ้ืองบนก็มุงดวยทองลวนๆ            
           คนท้ังหลายโบกพดัถวายในระหวางภิกษุสงฆ เราไดอังคาสภิกษุสงฆให      
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           อ่ิมหนาํดวยขาวและน้ําเพียงพอ ไดถวายผาแกภิกษุสงฆรูปละ ๑ คู               
           พระพุทธเจาท่ีเขาเรียกพระนามวาสุเมธ ผูสมควรรับเคร่ืองบูชาของโลก            
           ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้า ผูใด            
           อังคาสเราใหอ่ิมหนําดวยขาวและน้ําท้ังปวง เราจักพยากรณผูนั้น ทาน           
           ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๑๘๐๐ กัลป           
           จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ คร้ัง ผูนั้นจะเขาถึงกําเนิดใด คือ        
           เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนดินัน้ หลังคาทองลวนๆ จักกัน้รมใหใน              
           ทุกขณะ ใน ๓ หม่ืนกัลป พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงมีสมภพใน               
           วงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนั้นจักเปนทายาทในธรรม           
           ของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักกําหนดรูอาสวะ             
           ท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะนิพพาน จักนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว           
           บันลือสีหนาท ชนท้ังหลายจะก้ันฉัตรไวท่ีเชิงตะกอน จักเผาภายใตฉัตร            
           สามัญผลบรรลุแลวโดยลําดับ กเิลสท้ังหลายเราเผาแลว ความเรารอนไมมี           
           แกเราท่ีมณฑปหรือท่ีโคนไม ในกัลปท่ี ๓ หม่ืน แตกัลปนี้ เราไดถวายทาน        
           ใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นีเ้ปนผลแหงทานทุกส่ิง        
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูก               
           ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมาในสํานกัของ           
           พระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดย              
           ลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัม             
           ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนา                
           เราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระสัพพทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.                 
                    จบ สัพพทายกเถราปทาน.           
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                   อชิตเถราปทานท่ี ๑๐ (๔๐๐)              
                   วาดวยผลแหงการถวายประทีป            
     [๔๐๒] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เปนนายกของโลก               
           เสด็จสูภูเขาหิมวันต แลวประทับนัง่อยู เราไมได (เคย) เห็นพระ            
           สัมพุทธเจา แมเสียงของพระองค เราก็ไมเคยไดฟง เราเท่ียวแสวงหา             
           อาหารของเราอยูในปา ไดเหน็พระสัมพุทธเจามีพระลักษณะอันประเสริฐ             
           ๓๒ ประการในปานัน้ คร้ันเห็นแลวจึงไดคิดวา สัตวนี้พึงช่ือวาอะไร          
           เรามองดูลักษณะท้ังหลายแลว ระลึกถึงความรูของเราได ความจริงเราได           
           ยินมาวา ลักษณะน้ีของพระพุทธเจา บัณฑิตท้ังหลายก็กลาวไว ผูนี้จักเปน      
           พระพุทธเจา จริงเหมือนคําของบัณฑิตเหลานั้น ถาเชนนั้น เราควรสักการะ         
           พระองค พระองคจะชําระคติของเราได เราจึงรีบกลับมาสูอาศรม ถือเอา             
           น้ําผ้ึงและน้ํามัน หยิบเอาหมอแลว เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูทรงแนะนําให         
           วิเศษ ถือเอาไม ๓ ทอนไปวางไวท่ีโอกาสแจง กอไฟใหลุกโพลงแลวได            
           ถวายบังคม ๘ คร้ัง พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษประทับนั่งอยูตลอด ๗ คืน ๗ วัน      
           พระพุทธเจาผูนําโลกเสด็จลุกข้ึน ในเม่ือราตรีนัน้ปราศไป เรามีจิตเล่ือมใส      
           โสมนัส ไดตามประทีปถวายแดพระพุทธเจาดวยมือท้ังสองของตน ตลอด                
           ๗ คืน ๗ วัน กล่ินหอมทุกอยางอันมีอยูในปาท่ีภูเขาคันธมาทน มาหอม            
           ฟุงในสํานักพระพุทธเจา ดวยพุทธานุภาพ เวลานัน้ ตนไมมีดอกหอม                
           ทุกชนดิ ดอกบานสะพร่ังโชยกล่ินมาหอมตลบพรอมกัน ดวยพทุธานุภาพ                 
           นาคและครุฑท้ังสองพวกท่ีภูเขาหิมวันตมีประมาณเทาใด นาคและครุฑ                
           เหลานัน้ตองการจะฟงธรรม จึงพากันมาในสํานกัพระพุทธเจา พระสมณะ               
           นามวาเทวละ เปนอัครสาวกของพระพุทธเจา ทานพรอมดวยพระอรหันต               
           หลายแสน เขามาสูสํานักพระพุทธเจา พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ               
           ทรงรูแจงโลก ผูควรรับเคร่ืองบูชา ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว      
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           ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดมีความเล่ือมใส ตามปทีปถวายเราดวยมือ          
           ท้ังสองของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว เขาจัก           
           ร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๖ หม่ืนกัลป และจะไดเปนพระเจาจกัร                
           พรรดิราช ๑๐๐๐ คร้ัง.   
                       จบ ภาณวารท่ี ๑๖   
           จักไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบัตใินเทวโลก ๓๖ คร้ัง จักไดเสวยรัช              
           สมบัติอันไพบูลยในปฐพี ๗๐๐ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน               
           ไพบูลยโดยคณานับมิได ดวยการตามประทีปถวายน้ี จกัเปนผูมีทิพยจกัษุ          
           ผูนี้จักมองเห็นไกล ๒๕๐ ช่ัวธนู โดยรอบทุกเม่ือ เม่ือเขาจุติจากเทวโลก         
           บังเกิดเปนคน ประทีปจักทรงอยูตลอดท้ังกลางวนักลางคืน เม่ือผูนี้เกิด         
           พร่ังพรอมดวยบุญกรรม ตลอดท่ัวนครจักโชติชวง ผูนี้เขาถึงกําเนิดใด           
           คือ เปนเทวดาหรือมนุษย เพราะผลแหงการตามประทีปถวาย ๘ ดวงนัน้                
           ชนท้ังหลายจักบํารุงผูนี้ นี้เปนผลแหงการตามปทีปถวาย ในแสนกัลป               
           แตกัลปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจา               
           โอกกากราช จักเสดจ็อุบัติในโลก ผูนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดา            
           พระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว             
           เปนผูไมมีอาสวะ นิพพาน ยังพระสัมพุทธเจาพระนามวาโคดมศากยบุตร              
           ใหทรงโปรดปรานแลว จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาอชิตะ               
           เราร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๖ หม่ืนกัลป แมในเทวโลกน้ัน ประทีป               
           ๑๐๐ ดวงสองสวางใหแกเราเปนนติยกาล รัศมีของเราพุง (โพลง) ออก              
           ไปในเทวโลกและมนุษยโลก เราระลึกถึงพระพทุธเจาผูประเสริฐสุดแลว               
           ยังความโสมนัสใหเกิดยิ่ง เราจุติจากเทวโลกช้ันดสิุตแลว ลงสูครรภ            
           มารดา เม่ือเราเกิดไดมีแสงสวางไพบูลย เราออกจากเรือนแลว บวช                
           เปนบรรพชิต ไดเขาไปหาพราหมณพาวรี ยอมตนเขาเปนศิษย เม่ือเราอยู          
           ท่ีภูเขาหิมวันต ไดทราบขาวพระพทุธเจาผูนําของโลก เราแสวงหาประ             
           โยชนอันสูงสุด จึงเขาไปเฝาพระองค พระพุทธเจาผูฝก พระองคแลว        
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           ทรงฝกแมผูอ่ืน ทรงขามโอฆะแลว เปนผูไมมีอุปธิ ตรัสบอกนิพพานเคร่ือง      
           พนจากทุกขท้ังปวง กรรมของเรานั้นสําเร็จประโยชน เรายังพระมหามุนี             
           ใหยนิด ีวิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทํา   
           เสร็จแลว ในกัลปท่ีแสนแตกัลปนี้ เราไดถวายประทีปใด ในกาลนั้น                
           ดวยการถวายประทีปนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย              
           ประทีป เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตดักิเลส              
           เคร่ืองผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมาใน        
           สํานักพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ                
           แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ              
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระอชิตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                       จบ อชิตเถราปทาน   
                         ----------   
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
           ๑. ปลินทวัจฉเถราปทาน           ๒. เสลเถราปทาน   
           ๓. สรรพกิตติกเถราปทาน           ๔. มธุทายกเถราปทาน   
           ๕. ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน           ๖. พักกุลเถราปทาน   
           ๗. คิริมานันทเถราปทาน           ๘. สลฬมัณฑปยเถราปทาน   
           ๙. สัพพทายกเถราปทาน           ๑๐. อชิตเถราปทาน   
     ทานนับคาถาได ๒๕๐ คาถา.   
                      จบ ปลินทวรรคท่ี ๔๐.               
                         ----------   
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                  และรวมวรรคได ๑๐ วรรค คือ              
           ๑. ปทุมเกสริยวรรค           ๒. อารักขทายกวรรค   
           ๓. อุมมาปุปผิยวรรค           ๔. คันโธทกวรรค   
           ๕. เอกปทุมวรรค           ๖. สัททสัญญิกวรรค    
           ๗. มันทารวปุปผิยวรรค             ๘. โพธิวันทกวรรค   
           ๙. อัมพฏผลวรรค           ๑๐. ปลินทวรรค       
                และทานคํานวณคาถาได ๑๑๗๕ คาถา            
                   จบหมวด ๑๐ แหงปทุมวรรค.               
                      จบ หมวด ๑๐๐ ท่ี ๔.                 
                         ----------   
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                      เมตเตยยวรรคท่ี ๔๑                  
                ติสสเมตเตยยเถราปทานท่ี ๑ (๔๐๑)           
              วาดวยผลแหงการถวายประทีปและผลมะพลับ      
    [๔๐๓] ดาบสช่ือโสภิตะ บริโภคแตผลไมท่ีหลนเอง อาศัยยอดเง้ือมอยูในระหวาง           
           แหงภูเขา ในกาลนั้น เราแสวงหาประโยชนอันสูงสุด เพื่อเขาถึง                  
           พรหมโลก จึงนําเอาฟนสําหรับติดไฟมาสุมไฟใหลุกโพลง พระพุทธเจา                  
           พระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเคร่ืองบูชา พระองค               
           ประสงคจะชวยเหลือเรา จึงเสด็จมาในสํานักเราตรัสถามวา   
           ทําอะไรหรือทานผูมีบุญหนัก ขอจงใหฟนสําหรับติดไฟแกเรา เราจะ                 
           บําเรอไฟ เพราะการบําเรอไฟนั้น ความบริสุทธ์ิจักมีแกเรา?   
      เราทูลวา           
           ดูกรทานผูเปนมนุษย ทานเปนผูเจริญดี ทานเขาใจเทวดาด ีเชิญทาน          
           บําเรอไฟ เชิญทานเอาฟนสําหรับติดไฟไป.          
           ลําดับนั้น พระชินเจาทรงถือเอาฟนจะติดไฟใหลุกโพลง ไฟไมติดฟน                
           ในกองฟนนั้น เพราะพระมเหสี ทรงทําปาฏิหาริย.   
      ตรัสวา             
           ไฟของทานไมลุกโพลง เคร่ืองบูชาของทานไมมี การบําเรอไฟของทาน                
           ไรประโยชน เชิญทานบําเรอไฟของเราบางซิ.      
      เราทูลถามวา        
           ดูกรทานผูมีความเพยีรใหญ ไฟของทานเปนเชนไร ขอจงบอกไฟของ                  
           ทาน เม่ือบอกแกเราแลว เราท้ังสองจะบําเรอ?    
      ตรัสวา             
           การบูชาของเรามี ๓ ประการนี้ คือ เพื่อดับธรรมอันเปนเหตุ ๑ เพื่อเผา           
           กิเลส ๑ เพื่อ (เพราะ) ละความริษยา และตระหน่ี ๑.    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 404 
      เราทูลถามวา        
           ดูกรทานมหาวีระผูนริทุกข ทานเปนเชนไร มีโคตรอยางไร อาจาระและ            
           ขอปฏิบัติของ ทานเราชอบใจนัก.                
      ตรัสตอบวา          
           เราเกิดในสกุลกษัตริย ถึงท่ีสุดแหงอภิญญา มีอาสวะท้ังปวงส้ินแลว             
           บัดนี้ ภพใหมของเราไมมี.   
           ขาแตพระองคผูสองแสงสวาง ทรงบรรเทาความมืด ถาพระองคเปน                 
           พระสัพพัญูพุทธเจา ขาพระองคจกัขอนมัสการพระองค พระองคผูทํา               
           ท่ีสุดทุกข.   
           เราไดเอาหนังสัตวลาดถวาย เปนท่ีประทับนั่ง พระสัพพัญูประทับนั่ง            
           บนหนงัสัตวนั้น เราอุปฏฐากพระองค พระผูมีพระภาค ประทับนัง่บน               
           หนังสัตวท่ีเราลาดถวายนั้น เรานิมนตพระสัมพุทธเจาแลว ไดไปสูภูเขา         
           เก็บผลมะพลับใสหาบจนเต็ม นํามาคลุกเคลาดวยน้ําผ้ึงแลว ไดถวายแด             
           พระพุทธเจา เม่ือเรามองดูอยู พระชินเจาทรงเสวยในขณะนั้น เรามอง              
           ดูพระองคผูนําของโลก ยังจิตใหเล่ือมใสในพระองค พระพุทธเจาพระ              
           นามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก สมควรรับเคร่ืองบูชา ประทับนัง่อยูใน            
           อาศรมของเรา ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดมีความเล่ือมใส ไดอังคาส          
           เราใหอ่ิมหนําดวยผลมะพลับดวยมือของตน เราจกัพยากรณผูนัน้ ทาน              
           ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจกัไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๒๕ คร้ัง            
           และจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ คร้ัง ขาว น้ํา ผา และท่ี              
           นอน อันสมควรแกคามากประกอบดวยบุญกรรม (ดังจะ) รูความดําริ   
           ของผูนั้นผูพรอมเพรียงดวยบุญกรรม จักบังเกดิข้ึนในทันที ผูนีจ้ักเปนผู   
           บันเทิงพรอมและเปนผูมีความสบายทุกเม่ือ ผูนี้เขาถึงกําเนิดใด คือ           
           ความเปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้น จักเปนผูมีสุขทุกแหง จักได           
           เปนมนษุย ผูนั้นเปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ไดเขาเฝา         
           พระสัมพุทธเจาแลว จักเปนพระอรหันต เราระลึกถึงตนไดในกาลใด    
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           ถึงความเปนผูรูแจง ในกาลใด ในกาลนั้น ความพรองในโภคสมบัติ                 
           ไมมีแกเราเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราบรรลุถึงธรรมอันประเสริฐ          
           แลว ถอนราคะและโทสะข้ึนไดแลว เปนผูมีอาสวะท้ังปวงส้ินรอบแลว              
           บัดนี้ ภพใหมมิไดมี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว         
           ตัดกิเลสเคร่ืองผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเรา       
           ไดมาในสํานักพระพทุธเจาของเราน้ี เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓                  
           เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษ               
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจง                 
           ชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
      ทราบวา ทานพระติสสเมตเตยยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.             
                   จบ ติสสเมตเตยยเถราปทาน.               
                   ปุณณกเถราปทานท่ี ๒ (๔๐๒)              
              วาดวยผลแหงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ      
     [๔๐๔] พระพุทธเจาผูสยมัภู ไมทรงแพอะไรๆ ทรงพระประชวร ทรงอาศัย   
           ยอดเง้ือมประทับอยูในระหวางภเูขา ขณะน้ันไดมีเสียงบันลือล่ันโดยรอบ          
           อาศรมของเรา เม่ือพระพุทธเจาเสดจ็นิพพาน ไดมีแสงสวางในขณะน้ัน               
           หมี หมาปา เสือดาว เนื้อราย และราชสีห มีอยูในไพรสณฑประมาณ                
           เทาใด ท้ังหมดนัน้ไดพากันสงเสียงรองข้ึน ในขณะน้ัน เราเห็นความ             
           อัศจรรยนั้นแลว ไดไปสูเงื้อม ณ ท่ีนั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูไมแพ   
           อะไรๆ นิพพานแลว เหมือนพระยารังมีดอกบานสะพร่ัง เชนพระ   
           อาทิตยอุทัย ดังถานเพลิงปราศจากเปลวไฟ ผูดับสนิทแลว ไมแพอะไรๆ            
           เรานําเอาหญาและไมมากองใหเตม็แลว ไดทําเชิงตะกอนข้ึนบนน้ัน คร้ัน            
           ทําเชิงตะกอนดีแลว ไดถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ คร้ันถวายพระเพลิง              
           พระพุทธสรีระแลวไดเอาน้ําอบปะพรม ในขณะนั้น เทวดายนือยูในอากาศ               
           ไดระบุช่ือวา ทานผูเปนมุนี ในกาลใด ทานมีนามช่ือวาปุณณกะ ในกาล    
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           นั้น ทานบําเพ็ญกิจนัน้แกพระพุทธเจาผูสยัมภแูลว เราจุติจากกายน้ัน          
           แลว ไดไปสูเทวโลก ในเทวโลกนัน้ กล่ินอันสําเร็จดวยทิพยยอมตกลง             
           จากอากาศ แมในเทวโลกนั้น เราก็มีช่ือวาปุณณกะ ในกาลนัน้ เรา                  
           เปนเทวดาหรือมนุษยยอมยังความดําริใหบริบูรณ ภพนี้เปนภพท่ีสุดของ           
           เรา ภพท่ีสุดยอมเปนไป แมในภพนี้ นามของเราก็ยังปรากฏช่ือวา                 
           ปุณณกะ เรายังพระสัมพุทธเจาพระนามวา โคดมศากยบุตรใหทรงโปรด                  
           แลว กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัลปท่ี ๙๑ แต         
           กัลปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย            
           นี้เปนผลแหงการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอน            
           ภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี      
           อาสวะอยู การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลว          
           หนอ วชิชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ   
           แลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖                 
           เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
      ทราบวา ทานพระปุณณกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ ปุณณกเถราปทาน.                  
                   เมตตคูเถราปทานท่ี ๓ (๔๐๓)             
                   วาดวยผลแหงการถวายเนยใส             
     [๔๐๕] ภูเขาช่ืออโสก มีอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต วิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต          
           อาศรมใหแกเราท่ีภเูขาอโสกน้ัน พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธ ผูเลิศ          
           ประกอบดวยพระกรุณา เปนมุนี เวลาเชาทรงครองผาแลว เสด็จเขามาใน             
           สํานักเราเพ่ือบิณฑบาต เราไดเหน็พระมหาวีรเจา พระนามวาสุเมธ ผูนํา            
           ของโลก เสด็จเขามาแลว รับบาตรของพระสุคตแลว เอาเนยใสและ   
           น้ํามันใสใหเต็ม ถวายในพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระนามวาสุเมธ              
           ผูนําของโลก ประนมกรอัญชลีแลว ยังความโสมนัสใหเกิดโดยยิง่ ดวย   
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           การถวายเนยใส (และนํ้ามัน) นี้ และดวยการตั้งจติไวม่ัน เราเปน                
           เทวดาหรือเปนมนษุยยอมไดสุขอันไพบูลย เราทองเท่ียวไปในภพนอย              
           ภพใหญ เวนภพวนิิบาต ตั้งจิตม่ันไวในพระพุทธเจานั้น ยอมไดบทอัน            
           ไมหวัน่ไหว ดูกรพราหมณ การท่ีทานไดเห็นเรานั้น เปนลาภท่ีทานไดดี         
           แลว ดวยวา บุคคลอาศัยการเหน็เราแลว จักบรรลุถึงอรหัต ทานจงเปน            
           ผูเบาใจ ไมตองกลัว บรรลุถึงยศใหญ ทานถวายเนยใสแกเราแลว                  
           จักพนจากชาติทุกขไดดวยการถวายเนยใสน้ี และดวยการตั้งจิตไวม่ัน            
           เราเปนเทวดาหรือมนษุยยอมไดสุขอันไพบูลยดวยอธิการนี้ และดวยความ          
           เปนผูมีจิตเมตตา ผูนัน้จักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด ๑๘๐๐ กัลป จัก           
           ไดเปนทาวเทวราช ๑๘ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย           
           คณนานับมิได จกัไดเปนพระเจาจักรพรรดิครอบครองแผนดิน มีสมุทร               
           สาคร ๔ เปนท่ีสุด มีความชนะวิเศษ เปนใหญในชมพูทวีปมณฑล ๕๑ คร้ัง             
           มหาสมุทรกระเพื่อมไมหยดุ และแผนดินทรงไวยาก ฉันใด โภคสมบัติของ              
           เราจักนบัประมาณมิได ฉันนั้น เราถวายเงนิ ๖ ลานแลวออกบวชแสวงหา              
           กุศลอะไรอยู จึงเขาไปหาพราหมณพาวรี เราเลาเรียนลักษณะมีองค ๖              
           ในมนตนั้นอยู ขาแตพระมหามุนี พระองคเสด็จอุบัติข้ึนกําจัดความมืดนัน้       
           แลว ขาแตพระมหามุนี ขาพระองคประสงคจะเฝาพระองคจึงมา ไดฟง             
           ธรรมของพระองคแลว ไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหวในกัลปท่ี ๓ หม่ืนแต              
           กัลปนี้ เราไดถวายเนยใสแกพระพุทธเจา ในระหวางนี้ เราไมรูจกัทุคติเลย      
           เราใหขอเนยใสแลว เนยใสดังจะรูความดําริของเรา ยอมเกิดตามปรารถนา             
           รูความดําริแลวเกิดข้ึน เราอังคาสภิกษุท้ังปวงใหอ่ิมหนํา โอ พระพุทธเจา       
           โอ พระธรรม โอ สัตถุสัมปทา ก็เราถวายเนยใสหนอยเดยีวแลว   
           ยอมไดเนยใสประมาณมิได น้ําในมหาสมุทรมีประมาณถึงยอดเขาสุเมรุ                 
           เม่ือเทียบกับเนยใสของเรา จักไมเทาสวนแหงเส้ียว โอกาสแหงจกัรวาฬ           
           ท่ีเขาทําใหเปนกองประมาณเทาใด โอกาสนั้น ยอมไมสมกับกองผาท้ัง              
           หลายท่ีเกิดข้ึนแกเรา ขุนเขาหิมวนัตลวนแตหินแมจะสูงสุด ก็จกัไมเทา    
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           ของหอม เนยใส และส่ิงอ่ืนอันเกิดในปจจุบัน และนิพพานอันปจจัยไม              
           ปรุงแตง นี้เปนผลแหงการถวายเนยใส เราเปนผูมีสติปฏฐานเปนท่ีนอน           
           มีสมาธิและฌานเปนอารมณ วันนี้ เราเปนผูยังโพชฌงคใหเกดิ นี้เปนผล         
           แหงการถวายเนยใส เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมด                 
           แลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ี      
           เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓               
           เราบรรลุแลวโดยลําดบั พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวเิศษ                  
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด              
           แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.    
     ทราบวา ทานพระเมตตคูเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                     จบ เมตตคูเถราปทาน.                  
                   โธตกเถราปทานท่ี ๔ (๔๐๔)               
                   วาดวยผลแหงการถวายสะพาน             
     [๔๐๖] ในกาลนั้น แมน้ําคงคาช่ือภาคีรสี ไหลมาจากภูเขาหิมวันต ไหลผานไป              
           ทางประตูพระนครหงสวดี อารามช่ือโสภิตะ มหาชนสรางไวอยางสวยงาม                
           ใกลฝงแมน้ํา พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูนําของโลก ประทับ               
           อยูในอารามนั้น พระผูมีพระภาคอันหมูมนษุยแวดลอมแลว ประทับนั่ง            
           ในอารามนั้น ดังพระอินทรจากดาวดึงส ไมคร่ันครามดุจไกรสีหราช                
           ขาแตพระมหามุนี ขาพระองคเปนพราหมณมีนามชื่อวาฉฬังคะ อยูในนคร           
           หงสวดมีีช่ืออยางนั้น ในกาลนัน้ ศิษย ๑๘๐๐ คนแวดลอมขาพระองค               
           ขาพระองคพรอมดวยศิษยเหลานั้นเขาไปสูฝงแมน้ํา ณ ท่ีนัน้ ขาพระองค    
           ไดเหน็พระหลายรูปผูไมคดโกง ผูชําระบาปแลว กําลังขามแมน้าํภาคีรสีอยู       
           ขณะนัน้ขาพระองคคิดอยางนีว้า บุตรแหงพระพุทธเจาผูมียศมากเหลานี้        
           ขามแมน้ําท้ังเย็นและเชา ยอมทําตนใหลําบาก ยอมทําตนใหเดือดรอน              
           บัณฑิตยอมกลาวสรรเสริญพระพุทธเจาวาเปนผูเลิศของโลก พรอมท้ัง      
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           เทวโลก เคร่ืองสักการะสําหรับชําระทางคือคติในทักขิณาของเราไมมี ถา             
           เชนนั้น เราพึงทําสะพานขามแมน้ําถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด             
           เถิด คร้ันเราใหทําสะพานนี้แลว จะขามภพนี้ได ขาพระองคไดใหทรัพย         
           ๑๐๐ (บาง) ๑๐๐๐ (บาง) แลวใหทําสะพาน ดวยขาพระองคเช่ือวา                 
           กุศลท่ีเราทําแลวนี้จกัไพบูลย ขาพระองคใหทําสะพานนั้นเสร็จแลว ได          
           เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูนําของโลก ประนมอัญชลีเหนือเศียร แลวได               
           กราบทูลดังนี้วา ขาพระองคใหทรัพย ๑๐๐ (บาง) ๑๐๐๐ (บาง) แลวให          
           ทําสะพานนี้ ขาแตพระมหามุนี ขอไดโปรดทรงรับสะพานใหญ เพื่อ   
           ประโยชนแกพระองคเถิด พระเจาขา พระพุทธเจา พระนามวาปทุมุตระ              
           ทรงรูแจงโลก ผูควรรับเคร่ืองบูชา ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว         
           ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดมีความเล่ือมใส ไดใหทําสะพานดวยมือของ        
           ตนใหแกเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนี้แมตก       
           ลงในเหวก็ดี จากภูเขาก็ดี จากตนไมก็ดี แมจุติแลวจักไดท่ีตั้งม่ัน นี้      
           เปนผลแหงการใหสะพาน ศัตรูท้ังหลายยอมขมข่ีไมได เปรียบเหมือนลม           
           ขมข่ีตนไทรอันมีรากและยานงอกงามไมได ฉะนั้น นี้เปนผลแหงการ              
           ถวายสะพาน พวกโจรยอมขมเหงไมได กษตัริยท้ังหลายยอมไมดูหม่ิน              
           ผูนี้จักขามพนศัตรูท้ังปวง นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน ผูนี้ประกอบ          
           ดวยบุญกรรม ถึงจะอยูในโอกาสแจง ถูกแดดกลาจัดแผดเผา กจ็ักไมมี              
           เวทนา ในเทวโลกก็ดี ในมนุษยโลกก็ตาม ยานชางอันตกแตงดีแลว   
           ดังจะรูความดําริของผูนั้น จักบังเกดิในทันที มาสินธพ ๑๐๐๐ มาอันเปน        
           พาหนะมีกําลังวิ่งเร็วดังลม จักคอยรับใชท้ังเวลาเย็นและเชา นี้เปนผล          
           แหงการถวายสะพาน ผูนี้มาเกิดเปนมนุษย จักเปนผูมีความสุข แม              
           ในการเกิดเปนมนุษยนี้ ก็จักมียานชาง ในแสนกัลปแตกัลปนี้ พระศาสดา           
           มีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จ                
           อุบัติในโลก ผูนี้จักเปนทายาท ในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น เปน         
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           โอรสอันธรรมนิรมิต จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะ              
           นิพพาน โอ เราไดทํากุศลกรรมแลวในพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ                 
           ผูอุดม เราเปนผูบรรลุความส้ินอาสวะ เพราะไดทํากุศลกรรมในพระพุทธ            
           เจาพระองคนั้น เราเปนผูทําความเพยีร มีตนสงไปแลว สงบระงับ ไม             
           มีอุปธิ ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู เรา      
           เผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดัง           
           ชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจา      
           ของเรานี้ เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ   
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔              
           วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราได                 
           ทําเสร็จแลว ดังนี้.   
      ทราบวา ทานพระโธตกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ โธตกเถราปทาน.   
                   อุปสีวเถราปทานท่ี ๕ (๔๐๕)             
                   วาดวยผลแหงการสรางอาศรม            
     [๔๐๗] เราสรางอาศรม สรางบรรณศาลาอยางสวยงาม ณ ท่ีใกลภูเขาชื่ออโนมะ               
           อันมีอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต ณ ท่ีนั้นมีแมน้ําไหลอยู มีทาน้ําราบเรียบ   
           นาร่ืนรมยใจ กอปทุมและกออุบลเปนอันมาก ยอมเกิดท่ีทาน้ําอันชุมช้ืน         
           ในแมน้าํนั้น มีปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลา   
           ตะเพยีน และเตาชุกชุม มีน้ําไหลอยูในกาลนัน้ มีตนดีหมี ตนอโสก               
           ตนเข็ม ตนชาตบุด มะง่ัว และมะนาว มีดอกบาน ข้ึนอยูรอบอาศรม                  
           ของเรา ไมมีอัญชันเขียว มะลิซอน ตนรัง ตนสน ตนจําปา ข้ึนอยู               
           เปนหมูๆ  มากดวยกัน มีดอกบาน ตนกุม ตนอุโลก สลัดได มี   
           ดอกบาน ตนประดู และมะซางหอม มีดอกบานมีอยูในท่ีใกลอาศรม   
           ของเรา ตนราชพฤกษ แคฝอย ตนคัดเคา ตนประยงค มะกลํ่าหลวง    
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           ไมขางนาว มีดาษดาอยูโดยรอบกึ่งโยชน มาตกรา ตนชะบาซอน ตน                
           โลดแดง ข้ึนเปนหมูอยูใกลแมน้ํา ไมปรู สมอพิเภก กําลังดอกบาน                
           มีอยูมาก ตนสมอมีอยูมาก กําลังดอกบาน อยูใกลอาศรมของเรา เม่ือ              
           ตนไมเหลานี้มีดอก ตนไมท้ังหลายก็งามมาก โดยรอบท่ีอาศรมของเรา              
           ยอมหอมตระหลบไปดวยกล่ินดอกไมนั้น มีตนสมอไทย มะขามปอม   
           มะมวง ไมหวา สมอพิเภก ตนกะเบา ตนรกฟา ตนมะตูม ตนมะปราง                 
           ตนมะพลับ ตนมะหาด ตนมะทราง ตนมะดูก ตนขนุนสํามะลอ ตน   
           ขนุน ตนกลวย ตนจนัทรีผลา ตนมะกอก ตนวัลลิการ ผลานิ มี   
           มากมาย ผลกําลังสุกงอมหลนอยูใกลอาศรมของเรา อาฬกา อิสิมุคคา                  
           จ ตโต โสรผลา พหูอวฏา ปกกภริตา มิลกฺขุทุมฺพรานิ จ เถาดีปลี   
           กะวาน ตนไทร ตนมะขวิด ตนมะเดือ่ มีมากมาย มีผลสุก ปาริโย   
           ตนไมเหลานี้และชนดิอ่ืนมีมากมาย กําลังมีผลใกลอาศรมของเรา แมตน            
           ไมดอกก็มีมาก กําลังบานใกลอาศรมของเรา เชนมะลิวัน ตนกระทุม                 
           ตนนมแมว และคนทา อาลกา และตนปาลม มีอยูใกลอาศรมของเรา   
           ในท่ีไมไกลอาศรมของเราน้ัน มีสระใหญท่ีเกดิเองสระหนึ่ง มีน้ําใสแจว           
           จืด เยน็สนิท มีทาน้ําราบเรียบนาร่ืนรมยใจ ในสระนั้น มีกอปทุม กอ             
           อุบล และกอบุณฑริก มากมาย ดาษดาดวยบัวขาวและบัวเผ่ือน ลมพัด   
           พากล่ินหอมตางๆ มา กอปทุมกอหนึง่กําลังตูม กออ่ืนๆ มีดอกบาน   
           ดอกปทุมบานแลว รวงหลนลง คงมีแตฝกบัวเปนอันมาก น้ําหวานท่ี                 
           ไหลออกจากรากเหงาบัว รสหวานปานดังน้ําผ้ึง นมสด และเนยใส ดอก   
            โกมุทมีกล่ินหอมตางๆ ดวยกล่ินหอมนั้น มีดอกบานมากมาย เราเห็น                 
           อยูโดยรอบเสมอ ท่ีใกลขอบสระ มีไมเกตเปนอันมาก มีดอกบาน ตน                 
           ชะบาดอกบานสะพร่ัง อัญชันขาวดอกมีกล่ินหอม จระเข ปลาฉลาม   
           คหกา ยอมเกิดอยูในสระน้ัน ในสระนั้น มีอุคฺคาหกา งูเหลือมมาก ปลา             
           สลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเคา ปลาตะเพียน เตา มากมาย   
           อโถ สปฏเกหิ จ นกพิราบ นกคับแค นกควกั นกกาน้ํา นกตอย   
           ตีวิด นกสาลิกา นกคอนหอย นกโพระดก กระรอก นกเขา เหยีย่ว    
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           อุทธรา มีอยูมาก หมาจิ้งจอก ลูกนกแขกเตา ไกปา ฟาน มีอยูมาก                
           กาเสนยิา จ ติลกา ยอมอาศัยสระนัน้เล้ียงชีวิต ราชสีห เสือโครง               
           เสือเหลือง หมี หมาไน เสือดาว ลิง กินนร ปรากฏอยูใกลอาศรม   
           ของเรา เราสูดกล่ินหอมเหลานั้น บริโภคผลไม และด่ืมน้ําหอม อยูใน              
           อาศรมของเรา เนื้อทราย หมู เนื้อฟาน ขุทฺทรูปกา อัคคิกา (นกเขา                 
           ไฟ) นกโชติกร หงส นกกะเรียน นกยูง และประกอบดวยนกดุเหวา   
           อยูใกลอาศรมของเรา หนอไม ไมกาํคูน ตนโปตฺถสีสกา มีอยูมาก                 
           พวกปศาจ อสูร กุมภณัฑ ผีเส้ือน้ํา มีมาก พวกนกครุฑ งู ยอมอยู                
           ใกลอาศรมของเรา ฤาษีท้ังหลายมีอานุภาพมาก มีจิตสงบระงับม่ันคง                 
           ท้ังหมดลวนทรงคนโทน้ํา นุงหนังสัตว ท่ังเล็บ สวมชฎา และมีหาบ                 
           เต็ม อยูในอาศรมของเรา ทอดตาดูประมาณช่ัวแอก มีปญญา มีความ   
           ประพฤติสงบ ยินดีดวยลาภและความเส่ือมลาภ อยูในอาศรมของเรา   
           ฤาษีเหลานั้นสลัดผาเปลือกไมกรอง เคาะหนังสัตว แข็งแรงดวยกําลัง             
           ของตน ยอมเหาะไปไดในอากาศในกาลนั้น นําเอานํ้าใหมและไมสําหรับ                 
           ทําฟนใสไฟมา และบวชเอาเอง นี้เปนผลแหงปาฏิหาริยของตนๆ ฤาษี                 
           เหลานัน้ถือหมอโลหะ อยูในทามกลางปา เปรียบเหมือนชางกุญชร                 
           มหานาค และไกรสรราชสีหผูไมคร่ันคราม ฤาษีพวกหนึ่งไปสูอุตตรกุรุทวีป        
           ตางก็เห็นกําลังของตนๆ (ของกันและกัน) ฤาษเีหลานั้น ตางนําเอา                 
           อาหารจากทวีปนั้นๆ มาบริโภครวมกัน เม่ือฤาษีท้ังหมดผูมีเดชรุงเรือง          
           ผูคงท่ี หลีกไป ดวยเสียงหนังสัตว ปายอมมีเสียงดังล่ันในกาลนั้น ขาแต     
           พระมหาวีระ พวกศิษยของขาพระองค เหลานั้นมีเดชรุงเรืองเชนนี้              
           ขาพระองคแวดลอมดวยฤาษีเหลานั้น อยูในอาศรมของขาพระองค ฤาษี             
           เหลานีย้ินดดีวยกรรมของตน ขาพระองคแนะนําแลวมาประชุมกนั   
           เพลิดเพลินในกรรมของตน ยังขาพระองคใหยนิดี และเปนผูมีศีล มี               
           ปญญา ฉลาดในอัปปมัญญา พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก             
           ผูควรรับเคร่ืองบูชา เปนผูนําวิเศษ ทรงทราบเวลาแลว เสด็จเขามาใกล          
           คร้ันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีความเพียร มีปญญา เปนมุนี เสด็จมาใกล       
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           จึงทรงรับบาตร แลวเสด็จเขามาเพ่ือภิกษา ขาพระองคไดเห็นพระมหาวีระ          
           พระนามวาปทุมุตระเสด็จเขามา จึงปูลาดเคร่ืองลาดหญาแลวเกล่ียดวยดอก         
           รัง ทูลเชิญพระสัมพุทธเจาประทับนั่งแลวท้ังดใีจและสลดใจ ไดรีบข้ึน           
           ไปบนภูเขา นําเอากฤษณามา ไดเกบ็เอาขนุนอันมีกล่ินหอม ผลโต   
           ประมาณเทาหมอ ยกข้ึนบาแบกมา เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูนําช้ันพิเศษ            
           ไดถวายผลขนุนแกพระพุทธเจาแลว ไลทากฤษณา ขาพระองคมีจิต   
           เล่ือมใสโสมนัส ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระพุทธเจา                
           พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลก ผูควรรับเคร่ืองบูชา ประทับนั่งใน         
           ทามกลางพวกฤาษี ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดไดถวายผลขนุน กฤษณา           
           และอาสนะแกเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว                
           โภชนาหารดังจะรูจิตคนผูนี้ จักเกิดข้ึนท้ังในบาน ในปา ท่ีเง้ือมเขาหรือใน   
           ถํ้า คนผูนี้บังเกิดในเทวโลกหรือในมนุษยโลก จกัอ่ิมเอิบบริบูรณดวย            
           โภชนาหารและผาผอน คนผูนี้เขาถึงกําเนิดใด คือ เปนเทวดาหรือมนุษย           
           จักเปนผูมีโภคสมบัติรอยลานแสนโกฏิทองเท่ียวไป จักร่ืนรมยอยูใน           
           เทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ คร้ัง              
           จักเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๗๑ คร้ัง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน              
           ไพบูลยโดยคณานับมิได ในแสนกัลป สกุลโอกกากะจกัสมภพ พระ   
           ศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จัก                
           เสด็จอุบัติในโลก ผูนีจ้ักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น              
           เปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดาโดยมีนามช่ือวา               
           อุปสีวะ จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวง เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดเหน็       
           พระพุทธเจา ผูเปนนายกนี้ เปนลาภท่ีเราไดดีแลว วิชชา ๓ เราบรรลุ           
           แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ในบานก็ตาม ในปา  
           ก็ตาม ท่ีเงื้อมเขาก็ตาม ในถํ้าก็ตาม โภชนาหารดังจะรูความดําริของเรา            
           ยอมมีแกเราทุกเม่ือ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว         
           ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมา   
           ในสํานกัพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ              
           แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ    
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           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ               
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.                
      ทราบวา ทานพระอุปสีวเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                      จบ อุปสีวเถราปทาน.                 
                   นันทกเถราปทานท่ี ๖ (๔๐๖)              
                   วาดวยผลแหงการถวายมณฑป              
     [๔๐๘] ในกาลกอน เราไดเปนพรานเนือ้ (เท่ียว) อยูในปาใหญ เท่ียวแสวงหา            
           เนื้อฟานอยู ไดพบพระสยัมภู ในกาลน้ัน พระสยมัภูสัมพุทธเจา ผูไม            
           แพอะไรๆ พระนามวาอนุรุทธะ ผูเปนนักปราชญ ทรงพระประสงควิเวก               
           จึงเสดจ็เขาปา เราถือเอาทอนไม ๔ ทอนมาปกลงในท่ี ๔ มุม ทําเปน             
           มณฑปเรียบรอยแลว มุงดวยดอกปทุม คร้ันมุงมณฑปแลว ไดถวายบังคม               
           พระสยมัภู ท้ิงธนูไว ณ ท่ีนั้นเอง แลวออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือเรา             
           บวชแลวไมนานโรคก็เกิดข้ึนแกเรา เราระลึกถึงบุรพกรรมได ไดทํากาละ            
           ณ ท่ีนัน้ เราประกอบดวยบุรพกรรม จึงไดไปสูเทวโลกช้ันดุสิต ในช้ัน            
           ดุสิตนั้นวิมานทองยอมเกิดข้ึนแกเราตามปรารถนา เราอธิษฐานยาน อัน              
           เปนทิพยอันเทียมดวยมาพันมา ข้ึนบนยานน้ันแลว ยอมไปตามความ               
           ปรารถนา เม่ือเราอันบุญกรรม นํามาจากมนษุยโลกนั้นมาเปนเทวดา   
           มณฑปยอมทรงไวแกเราในท่ีรอยโยชนโดยรอบ เรานั้นนอนอยูบนท่ีนอน              
           ท่ีไมมีเคร่ืองนุง ลาดดวยดอกไม ดอกปทุมท้ังหลายยอมตกลงมาจากอากาศ          
           เปนนิตยกาล เม่ือพยับแดดเตนไหวอยู เม่ือแดดแผดเผาอยู แดดยอม               
           ไมแผดเผาเรา นี้เปนผลแหงการทํามณฑปถวาย เราลวงพนทุคติแลว ปด              
           อบายท้ังหลาย (เม่ือเราอยู) ท่ีมณฑปหรือท่ีโคนไม ความรอนยอมไมมี           
           แกเรา เราอธิษฐานสัญญาวาเปนแผนดินแลว ขามทะเลไปก็ได เราน้ัน             
           ไดทํากศุลกรรมแลวหนอ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราทําทางในอากาศแลว               
           เหาะไปในอากาศก็ได โอ เราไดทํากุศลกรรมแลว นี้เปนผลแหงพุทธบูชา     
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           เรายอมระลึกชาติกอนๆ ได ชําระทิพยจักษุแลว อาสวะท้ังหลายของเรา              
           ส้ินแลว นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ชาติกอนๆ เราละไดแลว เราเปนโอรส            
           ของพระพุทธเจา และทายาทในสัทธรรม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเปน               
           ผูยังพระสุคตเจา พระนามวาโคดมศากยบุตรใหโปรดปรานแลว เปนผูทรง            
           ธรรม เปนทายาทในธรรม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราบํารุงพระสัมพุทธ               
           เจาพระนามวาโคดมศากยบุตรแลว ไดทูลถามพระองคผูนําของโลกถึงทางท่ี           
           จะไปสูนิพพาน พระพุทธเจาอันเราทูลถามแลว ไดตรัสบอกบทอันลึกซ้ึง             
           ละเอียด เราฟงธรรมของพระองคแลว ไดบรรลุความส้ินอาสวะ โอ เรา                
           ทํากรรมดีแลว เราพนจากชาติทุกขแลว มีอาสวะท้ังปวงส้ินรอบแลว                
           บัดนี้ ภพใหมมิไดมี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว             
           ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมา   
           ในสํานกัพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ              
           แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ              
           ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระ                  
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.            
     ทราบวา ทานพระนันทกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ นันทกเถราปทาน.                  
                   เหมกเถราปทานท่ี ๗ (๔๐๗)               
                   วาดวยผลแหงการถวายต่ังแกว          
     [๔๐๙] ในกาลนั้น เราเปนดาบสชื่ออโนมะ ทําอาศรมอยางสวยงาม ไวใกลยอด                 
           เง้ือมเขา อยูในบรรณศาลา กรรมคือตบะของเราน้ันสําเร็จแลว เราถึง               
           ความสําเร็จในกาํลังของตน กลาหาญในสามัญของตน มีความเพียร มี   
           ปญญา เปนมุนี แกลวกลาในลัทธิสมัยของตน ฉลาดในการโตตอบ   
           ไปไดท้ังบนพ้ืนดนิและในอากาศ ฉลาดในลางรายดี ปราศจากความ   
           เศราโศก ไมแขงดี มีอาหารนอย ไมโลภจัด ยนิดีดวยลาภ และความ      
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           เส่ือมลาภมีปกติเพง ยนิดีในฌาน เปนมุนี ในกาลนัน้ พระสัมพุทธเจา             
           พระนามวาปยทัสสี ผูเลิศ มีพระกรุณา เปนมุนี พระองคทรงประสงค              
           จะขนสัตวใหขาม จึงทรงแผพระกรุณาไป พระมหามุนีพระนามวาปยทัสสี             
           ทรงพิจารณาเห็นคนผูควรตรัสรูแลว ก็เสด็จไปประทานโอวาทในพันแหง              
           จักรวาฬ พระองคทรงประสงคจะชวยเหลือเรา จึงเสด็จเขามาสูอาศรมเรา            
           พระชินเจาเราไมเคยเห็นมากอนและไมเคยไดฟงมาแตใครๆ แมแตการฝน           
           เห็นกไ็มเคยเกดิแกเรา แตลักษณะท้ังหลายเรารูดี เราไปไดท้ังบนพ้ืนดนิ       
           และในอากาศ ฉลาดในบทนักษัตร เราน้ันไดฟงขาวพระพุทธเจาแลว ยัง              
           จิตใหเล่ือมใสในพระพุทธองค จะยืนหรือนั่งอยูก็ตาม ยอมระลึกถึงเปน          
           นิตยกาล เม่ือเราระลึกอยูอยางนี้ แมพระผูมีพระภาคก็ทรงระลึกถึง เม่ือ       
           เราระลึกถึงพระพุทธเจา ปติยอมมีแกเราทุกขณะ พระมหามุนีทรงรอเวลา            
           อีกหนอยแลว จึงเสดจ็เขามาหาเรา แมเม่ือพระองคเสด็จถึง เราก็ไมรูวา      
           ผูนี้เปนพระพุทธเจามหามุนี พระมหามุนีพระนามวาปยทัสสีผูสงเคราะห         
           ประกอบดวยพระกรุณาทรงยังตน (เรา) ใหทราบวา เราเปนพระพุทธเจา               
           ในมนษุยโลกพรอมท้ังเทวโลก คร้ันเรารูจักพระสัมพุทธเจาพระนามวา              
           ปยทัสสี ผูมหามุนีแลว ยังจติของตนใหเล่ือมใส ไดกราบทูลดังนี้วา ขอ        
           ภิกษุท้ังปวงจงนั่งบนตั่ง บนบัลลังก และบนอาสันทิ สวนพระองคผูมี            
           พระกรุณาในสัตวท้ังปวง เชิญประทับบนอาสนะทอง ในขณะนั้น เรา   
           นิรมิตต่ังอันสําเร็จดวยแกวลวนๆ แลว นิรมิตอาสนะดวยฤทธิถวายแด             
           พระมุนีพระนามวาปยทัสสี เม่ือพระพุทธเจาประทับนั่งบนต่ังแกวท่ีเรา          
           นิรมิตดวยฤทธิแลว เราไดถวายผลหวาโต ประมาณเทาหมอขาวทันที                
           พระมหามุนีทรงยังความยินดี ใหเกดิแกเราแลว เสวยผลหวาในกาลนั้น              
           เรายังจติใหเล่ือมใสแลว ถวายบังคมพระศาสดา ก็พระผูมีพระภาคพระนาม            
           วาปยทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ประทับนั่งอยูบนอาสนะ            
           แกว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใด ไดถวายต่ังแกวและผลหวาแกเรา          
           เราจักพยากรณผูนัน้ ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนี้จักร่ืนรมยอยูใน       
           เทวโลกตลอด ๗๗ กลัป จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ คร้ัง จักไดเปน        
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           เทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๒ คร้ัง จักเปนพระเจาประเทศราชอัน               
           ไพบูลยโดยคณานับมิได จักไดบัลลังกทองคํา และบัลลังกอันงาม บัลลังก         
           แกวทับทิม และบัลลังกรัตนะ เปนอันมาก ท่ีทําอยางสวยงาม บัลลังก             
           มากมายอันเปนท่ีชอบใจจักแวดลอมผูนี้ ผูพร่ังพรอมดวยบุญกรรม แม           
           เดินอยู ทุกเม่ือ ปราสาทอันเปนเรือนยอดและท่ีนอนอันควรคามาก ดัง             
           จะรูจิตของผูนี้ จักบังเกิดข้ึนทุกเม่ือ ชางพลาย ๖ หม่ืน ประดับดวย         
           เคร่ืองอลังการท้ังปวง มีสายประคนพานหนาและพานหลัง แลวดวยทอง                
           ประกอบดวยเคร่ืองประดับศีรษะและขายลวนเปนทอง อันควาญชางผูถือ             
           หอกซัดและขอข้ึนอยูบนคอ ชางเหลานั้นจกับําเรอผูนี้ นี้เปนผลแหงการ         
           ถวายต่ังแกว มาสินธพอาชาไนยโดยกําเนดิ ๖ หม่ืนมา เปนพาหนะวิ่งเร็ว           
           อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง อันหมอมามีมือถือธนูสวมเกราะหนัง          
           ข้ึนข่ีอยู มาเหลานั้นจกับําเรอผูนี้ นี้เปนผลแหงการถวายต่ังแกว รถ ๖     
           หม่ืน อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง หุมดวยหนังเสือเหลืองบาง          
           หุมดวยหนังเสือโครงบาง สอดใสเคร่ืองรบ ปกธงหนารถ อันนายสารถี            
           มีมือถือธนูสวมเกราะข้ึนประจํารถอยู จักแวดลอมผูนี้อยูเปนนติย นี้เปน     
           ผลแหงการถวายต่ังแกว แมโคนมและโคผูตัวงาม ๖ หม่ืนตัว จักยังลูกโค           
           ใหเกิด นี้เปนผลแหงการถวายต่ังแกว หญิง ๑๖๐๐๐ คน อันประดับ                 
           ดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง มีผาและอาภรณอันวิจติร ประดับประดาดวยมณี         
           และกณุฑล มีหนาเบิกบาน ยิ้มแยม ตะโพกผ่ึงผาย เอวเล็กเอวบาง   
           จักแวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงการถวายต่ังแกว ในกลัปท่ี         
           ๑๘๐๐๐ จักมีพระพุทธเจาพระนามวาโคดมผูมีจักษุ กําจัดความมืดมน                 
           อันธการในโลก ผูนี้อาศัยการไดเหน็พระพุทธเจาพระองคนั้น จกัตัดความ          
           กังวลออกบวช จกัยังพระศาสดาใหโปรดปรานแลว ยินดียิ่งอยูในศาสนา               
           ไดฟงธรรมของพระศาสดาพระองคนั้นแลว จักเผากิเลสท้ังหลาย จัก                 
           กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะนิพพาน ความเพียรของเรา      
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           เปนเคร่ืองนําไปซ่ึงธุระ นํามาซ่ึงความเกษมจากโยคะ เราปรารถนาประโยชน           
           อันสูงสุด อยูในพระศาสนา ภพนี้เปนภพท่ีสุดของเรา ภพสุดทายยอม               
           เปนไป เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว ตดักิเลสเคร่ือง           
           ผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมาในสํานัก           
           พระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดแีลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดย              
           ลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา          
           ๔ วิโมกข ๘ และอภญิญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา             
           เสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระเหมกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ เหมกเถราปทาน.   
                       จบ ภาณวารท่ี ๑๘.                  
                  โตเทยยเถราปทานท่ี ๘ (๔๐๘)              
                 วาดวยผลแหงการสรางบรรณศาลา           
     [๔๑๐] ในกาลนั้น (เราเปน) พระราชาพระนามวาวิชิตชัย เปนผูกลา ทรงถึง              
           พรอมดวยความกลาหาญ ประทับอยูในทามกลางพระนครเกตุมดอัีนอุดม                
           ในกาลนั้น เม่ือพระราชาพระองคนัน้ประมาท พิษรายของแวนแควนกด็ัง             
           ข้ึน อุตฺตรา ตุณฺฑิกา เจว กําจัดแวนแควนเม่ือปจจนัตชนบทกําเริบ               
           พระราชาจึงส่ังใหพลรบและทหารส่ือสารประชุมกัน รับส่ังใหใชอาวุธบังคับ        
           ขาศึก ในกาลนั้น พลชาง พลมา ทหารเส้ือเกราะผูกลาหาญ พลธนูและ              
           พลรถมาประชุมกันท้ังหมด พวกพอครัว พนักงานเคร่ืองตน พนักงานสรง               
           สนาน ชางดอกไมผูกลาหาญ เคยชนะสงคราม มาประชุมกันท้ังหมด   
           พวกชายฉกรรจผูถือแสงขรรค ถือธนู สวมเกราะหนัง เปนคนแข็ง   
           กลาเคยชนะสงคราม มาประชุมกันท้ังหมด ชางมาตังคะตกมัน ๓ คร้ัง                 
           มีอายุ ๖๐ ป มีสายประคนพานหนาพานหลัง และเคร่ืองประดับลวนทอง                
           มาประชุมกันท้ังหมด นักรบอาชีพ อดทนตอหนาว รอน อุจจาระ ปสสาวะ     
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           มีกรรมอันทําเสร็จแลว มาประชุมกนัท้ังหมด ทหารเหลานั้นยนิดีดวยเสียง          
           สังข เสียงกลองและดวยเสียงแตกต่ืน มาประชุมกนัท้ังหมด ทหารเหลา              
           นั้นตีกัน้ดวยหลาว หอก แหลน ธนู และหอกอยาง ๓ เลม กลับมา   
           ประชุมกันท้ังหมด ในกาลนั้น เราสวมเกราะแลว ส่ังใหจับพลรบ ๖ หมื่น            
           พรอมท้ังพระราชาผูชนะ ท่ียังไมเคยชนะ เสียบหลาว พลรบเหลานั้น               
           พากันสงเสียงรองวา พุทโธ พระราชาอาธรรม เม่ือถูกไฟไหมอยูในนรก            
           เม่ือไรจกัมีท่ีสุด ในกาลนั้น เรานอนอยูบนท่ีนอน ยอมเห็นไฟนรก เรา            
           นอนไมหลับตลอดวนัหนึ่งคืนหนึ่ง พวกนายนิริยบาลขูเราดวยหลาว (เรา             
           คิดวา) ความมัวเมารัชสมบัติ สัตวพาหนะ และพลรบจะเปนประโยชน                 
           อะไร ส่ิงเหลานั้นไมสามารถทรงไวได ยอมยังเราใหสะดุงทุกเม่ือ บุตร        
           ภรรยา และรัชสมบัติท้ังส้ิน จะเปนประโยชนอะไรแกเรา ถาเชนนั้น              
           เราพึงบวช พึงชําระทางแหงคติ เราไมมีความหวงใย ปลอยชางมาตังคะ              
           ๖ หม่ืนเชือก อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง มีรัดประคนพานหนา            
           พานหลัง เคร่ืองประดับศีรษะและขายลวนทอง อันควาญชางผูถือหอกซัด             
           และขอประจําคอ ไวในท่ีสนามรบ เรารอน ดวยกรรมของตน จึงออก   
           บวชเปนบรรพชิต เราท้ิงมาสินธพอาชาไนยโดยกําเนิด ๖ หม่ืนมา อัน                
           ประกอบดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง เปนพาหนะวิ่งเร็ว อันนายมามือถือธนู         
           สวมเกราะหนัง ข้ึนประจําหลังเสียท้ังหมดแลว ออกบวชเปนบรรพชิต                  
           เราสละรถ ๖ หม่ืนคัน อันประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง หุมดวย              
           หนังเสือเหลืองบาง ดวยหนังเสือโครงบาง สอดเคร่ืองรบมีธงปกไวหนา          
           รถ ท้ังหมดนีแ้ลว บวชเปนบรรพชิต เราท้ิงแมโคนม ๖ หม่ืนตัว อันรอง            
           น้ํานมดวยขันสําริด ท้ังหมดเสียแลว บวชเปนบรรพชิต เราปลอยหญิง                
           ๖ หม่ืนคน ผูประดับดวยเคร่ืองอลังการท้ังปวง มีผาและอาภรณอันวิจิตร         
           สวมใสแกวมณแีละกุณฑล มีหนาเบิกบาน ยิ้มแยม ตะโพกผ่ึงผาย เอว                
           เล็กเอวบาง ทุกคนครํ่าครวญอยูไวแลว บวชเปนบรรพชิต เราท้ิงบาน               
           ๖ หม่ืนหลัง อันบริบูรณดวยประการทั้งปวง ซ่ึงเปนรัชสมบัตินั้นเสียแลว       
           บวชเปนบรรพชิต เราออกจากพระนครแลว เขาไปสูภูเขาหิมวนัต ได          
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           สรางอาศรมไว ณ ท่ีใกลแมน้ําภาคีรสี ทําบรรณศาลาเสร็จแลว ทําเรือน             
           สําหรับบูชาไฟ เราปรารถนาความเพียรมีใจแนวแน อยูในอาศรม เมื่อ                
           เราเพงฌานอยูในมณฑปก็ดี ท่ีโคนไมก็ดี ในเรือนวางกด็ี ความสะดุง            
           ยอมไมมีแกเรา เราไมเห็นภัยท่ีนาหวาดกลัวเลย ในกาลนั้น พระสัม             
           พุทธเจาพระนามวาสุเมธผูเลิศ ประกอบดวยพระกรุณาเปนมุนี ทรงยัง              
           แสงสวางแหงญาณใหโชติชวง เสด็จอุบัติในโลก โดยรอบอาศรมของ   
           เรา มียกัษ (เทวดา) ผูมีฤทธ์ิอยู เม่ือพระพุทธเจาผูประเสริฐ อุบัติข้ึนแลว   
           ยักษบอกกะเราในกาลนั้นวา พระพทุธเจาพระนามวาสุเมธผูมีจักษุ เสด็จ          
           อุบัติแลวในโลก ทรงยังหมูสัตวท้ังปวงใหขาม แมทานพระองคก็จักทรง         
           ใหขามไดขณะน้ัน เราฟงคําของยักษแลวมีความสลดใจ คิดอยูวา พุทโธ           
           พุทโธ เก็บอาศรมไว ท้ิงฟนสําหรับบูชาไฟ และเกบ็สันถัด ไหวอาศรม               
           แลว ออกจากปาใหญเราถือเอาไมจันทนจากท่ีนัน้ จากบานนี้ไปบานโนน          
           จากเมืองนี้ไปเมืองโนน แสวงหาพระพุทธเจาอยู ไดเขาไปเฝาพระองค            
           สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระนามวาสุเมธผูนําของโลกทรงประกาศสัจจะ ๔             
           ยังหมูชนเปนอันมากใหตรัสรูอยู เราประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา            
           กระทําวันทนาการ ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว ไดกลาวคาถาเหลานี้              
           วา เม่ือตนมะลิซอนดอกบาน กล่ินหอมฟุงไปในที่ใกล ขาแตพระวีรเจา          
           พระองคมีกล่ินคือคุณหอมขจรไปท่ัวทิศ เม่ือตนจมัปา ตนกะถินพิมาน              
           ตนอุโลก ตนการเกต และตนรัง กําลังดอกบาน กล่ินหอมฟุงไปตามลม                 
           ขาพระองคสูดกล่ินของพระองคจากภูเขาหิมวนัตมาจนถึงท่ีนี่ ขาแตพระ         
           มหาวีรเจา ผูเชษฐบุรุษของโลก มียศมาก ขาพระองคขอบูชาพระองค เรา            
           ไลทาพระพุทธเจาพระนามวาสุเมธผูนําของโลก ดวยแกนจันทนอัน                  
           ประเสริฐ ยังจิตของตนใหเล่ือมใสแลว ไดยนืนิ่งอยู ณ ท่ีนัน่ พระผูมี        
           พระภาคพระนามวาสุเมธเชษฐบุรุษของโลก ผูประเสริฐกวานระ ประทับ                
           นั่ง ณ ทามกลางภิกษสุงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดสรรเสริญ         
           คุณของเรา และไดบูชาเราดวยแกนจันทน เราจกัพยากรณผูนั้น ทาน         
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           ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนี้จักเปนผูกลาวถอยคําท่ีควรเช่ือถือได เปนพรหม   
           เปนผูซ่ือตรง มีตบะ จกัมีรัศมีอันสวางไสวตลอด ๒๕ กัลป จกัร่ืนรมย           
           อยูในเทวโลกตลอด ๒๖๐๐๐ กัลป จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐๐๐               
           คร้ัง จักไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๓ คร้ัง จักไดเปน            
           พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได คนผูนี้จุติจากเทวโลกน้ัน           
           แลว จกัถึงความเปนมนุษย ประกอบดวยบุญกรรม จักเปนบุตรพราหมณ               
           จักไดเปนศิษยของพราหมณช่ือวาพาวรี ผูเลาเรียนทรงจํามนต ถึงท่ีสุด        
           แหงไตรเพท ถึงพรอมดวยลักษณะ ๓ ประการ จักเปนผูรูจบมนต เราได            
           เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา พระนามวาโคดมศากยบุตร ไดทูลถามปญหาอัน             
           ละเอียด ยังใจใหโสมนัส กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะ            
           อยู เราดับไฟ ๓ กองไดส้ินแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว กําหนดรู              
           อาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ถอน           
           ภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกเิลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี      
           อาสวะอยู การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลว          
           หนอ วชิชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จ                  
           แลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เรา             
           ทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
      ทราบวา ทานพระโตเทยยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.                  
                     จบ โตเทยยเถราปทาน.                  
                  ชตุกัณณิกเถราปทานท่ี ๙ (๔๐๙)           
                 วาดวยผลแหงการบํารุงพระพุทธองค        
     [๔๑๑] ในกาลนั้น เราเปนบุตรเศรษฐีอยูในนครหงสวดี เพยีบพรอมแวดลอมอยู             
           ดวยกามคุณท้ังหลาย ในกาลนัน้ เราขึ้นอยูในปราสาท ๓ หลัง ใชสอย               
           โภคสมบัติมากมาย แวดลอมดวยการฟอนรําขับรองอยูในปราสาทนั้น นัก              
           ดนตรีอันประกอบดวยเคร่ืองประโคมอยางดีมาประโคมเรา หญิงท้ังปวง    



พระสุตตันตปฎก เลม ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ - หนาท่ี 422 
           บําเรอเรา นําเอาใจของเราไป นักเจลาวกา นักวามนิกา กุชวาสีหิมชฺฌิตา             
           นักหอยโหน นักจําอวด ยอมแวดลอมเราอยูทุกเม่ือ คนเฝายาม คนตีกลอง            
           นักเตนรํา นักฟอนรํา ลคร และพวกดีดสีตีเปาเปนอันมาก แวดลอม                  
           เราอยูทุกเม่ือ ชางกัลบก คนรับใชเม่ืออาบน้ํา พอครัว ชางดอกไม             
           สุปาสกา ชางกัลบก และนักมวย ท้ังหมดแวดลอมเราอยูทุกเม่ือ เม่ือคน            
           เหลานัน้แสดงกฬีาอยู เม่ือเราช่ืนชมการบําเรอท่ีคนเหลานั้นทํา เรายอม         
           ไมรูคืนและวนั เปรียบเหมือนพระอินทรในดาวดึงส คนเดินทาง คน                 
           กําพรา คนขอทาน นกัสืบ (นักเท่ียว) เปนอันมาก ยอมเขามาขอเรา                 
           จนถึงเรือนเปนนิตย สมณะและพราหมณท้ังหลายผูเปนบุญเขตอยางยิ่ง             
           เม่ือจะยังบุญของเราใหเจริญ ยอมมาจนถึงเรือนเรา พวกนิครนถนุงผาลฏกา       
           เอาดอกไมกรองนุง ถือไม ๓ อัน ขมวดผมรวมกนั ท้ังปวง ยอมมาหา                 
           เราจนถึงเรือน พวกอาชีวกถอนผม ถือวาตนประเสริฐ เกลือกกล้ัวดวย                
           ละอองธุลีเหลานี้ ยอมมาหาเราจนถึงเรือน ปริวตฺตกา สิทฺธปตฺตา                 
           โกธปุคฺคนิกา พหู ตปสี วนจารี จ ยอมมาหาเราจนถึงเรือน คนตาบอด                 
           คนทมิฬ สากุฬา มลยาฬกา สวรา โยนกา เจว ยอมมาหาเราจนถึง   
           เรือน คนฺธกา มุณฺฑกา สพฺเพ กุฏลา สานุวินฺทกา อาราว จีนรฏา จ              
           ยอมมาหาเราจนถึงเรือน อลสนฺทกา ปลฺลวกา ปพพฺตานคฺคมารุหา   
           พาหิกา เจตปุตฺตา จ ยอมมาหาเราจนถึงเรือน ชาวมธุรรัฐ ชาวโกศล                  
           รัฐ ชาวกาสี ชาวหัตถิบุรี ชาวอิสินทรัฐ ชาวมักกลรัฐ ยอมมาหาเรา                
           จนถึงเรือน เจลาวกา อารมฺพา จ โอภาสา เมฆลา พหู ขุทฺทกา   
           สุทฺทกา เจว ยอมมาหาเราจนถึงเรือน โรหกา สินฺธวา เจว จติฺตกา                  
           เอกกณณฺิกา สุรฏา อปรนฺตาจ ยอมมาหาเราจนถึงเรือน สุปารกา   
           กุมาราจ มลยา โสณณฺภูมิกา วิชฺชิหารา จ เต สพฺเพ ยอมมาหาเรา   
           จนถึงเรือน ชางสาน ชางหูก ชางหนัง ชางถาก คนงาน และชางหมอ                
           ยอมมาหาเราจนถึงเรือน ชางแกว ชางเหล็ก ชางทอง ชางเย็บผา และ             
           ชางดีบุก ท้ังหมดนั้น ยอมมาหาเราจนถึงเรือน ชางศร ชางกลึง คนรับใช         
           สงของ ชางปรุงของหอม ชางยอม และชางชุน ยอมมาหาเราจน    
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           ถึงเรือน คนขาย น้ํามัน คนหาฟน คนหาบน้ํา คนรับใช คนหุงตม   
           คนตักน้ํา ยอมมาหาเราจนถึงเรือน คนเฝาประตู ทหาร ชางกรองดอกไม               
           คนท้ิงดอกไม ควาญชาง คนเล้ียงชาง ยอมมาหาเราจนถึงเรือน เราได              
           ถวายแกพระราชาพระนามวาอานันทะทุกอยาง เรายังความพรองดวยรัตนะ              
           มีวรรณ ๗ ประการใหเต็ม คนท้ังหมดมากดวยกันมีวรรณะตางกนัเหลาใด              
           ท่ีเราต้ังไวแลว เรารูจติของคนเหลานั้นแลวใหเขาอ่ิม (พอใจ) แมดวย       
           รัตนะ เม่ือดนตรีมีเสียงไพเราะบรรเลงอยู เม่ือกลองดังกองอยู เม่ือสังข      
           เขาเปาอยู เราร่ืนรมยอยูในเรือนของตน สมัยนั้น พระผูมีพระภาค              
           พระนามวาปทุมุตระ พระองคผูมีจักษุ พรอมดวยภกิษุขีณาสพประมาณ               
           แสนรูป เสด็จดําเนนิไปตามถนนดวยกัน ทรงยังทิศท้ังปวงใหสวาง   
           โชติชวง เหมือนตนไมประจําทวีป เม่ือพระองคผูนําของโลกกําลังเสด็จ             
           ไป กลองท้ังปวงยังดงักองอยู รัศมีของพระองคสวางไสวดุจพระอาทิตย            
           อุทัย ฉะนั้น ขณะนั้น แสงสวางจาสองเขาไปภายในเรือนของเรา ดวย              
           พระรัศมีท่ีสองเขาไปทางชองหนาตาง เราเห็นรัศมีของพระพุทธเจาแลว          
           ไดกลาวกะพวกบริษทัวา พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเสด็จมาถึงถนนนี้แน          
           แลว เรารีบลงจากปราสาทแลว ไดไปสูระหวางถนน ถวายบังคมพระ                  
           สัมพุทธเจา ไดกราบทูลดังนี้วา ขอพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระทรง            
           อนุเคราะหขาพระองค พระมุนีพระองคนั้นพรอมดวยพระอรหนัตแสนรูป             
           ทรงรับนิมนต คร้ันเรานิมนตพระสัมพุทธเจาแลว ไดนําพระองคมาสู              
           เรือนของตน อังคาสพระมหามุนใีหทรงอ่ิมหนํา ดวยขาวและน้าํในเรือนนัน้           
           เรารูเวลาท่ีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูคงท่ีกําลังเสวย ไดบํารุงพระพุทธเจา   
           ผูประเสริฐสุด ดวยการขับรองและดนตรี พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ           
           ผูทรงรูแจงโลก ควรรับเคร่ืองบูชา ประทับนั่งอยูภายในเรือน ไดตรัส          
           พระคาถาเหลานี้วา ผูใดบํารุงเราดวยดนตรี แลไดถวายขาวน้ําแกเรา เรา         
           จักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว คนผูนี้จักเปนผูมีอาหาร        
           มากมาย มีเงิน มีโภชนะ เสวยรัชสมบัติผูเดียวในทวีปท้ัง ๔ จกั                  
           สมาทานศีล ๕ ยินดใีนกรรมบถ ๑๐ คร้ันสมาทานแลวก็ประพฤติ ยัง    
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           บริษัทใหศึกษา นางสาวแสนคน อันประดับประดาสวยงาม จกับรรเลง   
           ดนตรีบําเรอผูนี้อยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงการบํารุง ผูนี้จักร่ืนรมยอยูใน   
           เทวโลกตลอด ๓ หม่ืนกัลป จักไดเปนจอมเทวดา เสวยรัชสมบัติใน   
           เทวโลก ๖๔ คร้ัง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๔ คร้ัง จักไดเปนพระเจา        
           ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได ในแสนกัลปแตกัลปนี้ พระ   
           ศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซ่ึงมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จัก                
           เสด็จอุบัติในโลก ผูนีเ้ขาถึงกําเนิดใด คือเปนเทวดาหรือมนุษย จกัเปน        
           ผูเลาเรียน รูจบไตรเทพ จักเท่ียวแสวงหาประโยชนอันสูงสุดอยูใน              
           แผนดนิ ในกาลนั้น และภายหลัง เขาบวชแลว อันกุศลมูลตักเตือนแลว               
           จักยนิดยีิ่งในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระนามวาโคดม ผูนี้จกัยังพระ           
           สัมพุทธเจาพระนามวาโคดมศากยบุตรใหโปรดปราน เผากิเลสท้ังหลาย                 
           แลว จกัไดเปนพระอรหันต วนันี้ เราเปนผูไมคร่ันครามอยูในศาสนาของ       
           พระศากยบุตร เปรียบเหมือนพระยาเสือโครง และพระยาไกรสรราชสีหใน                
           ปาใหญ ฉะนั้น เราไมเห็นการบังเกิดของเราในเทวโลกก็ดี ในมนุษยโลก             
           ก็ดี เปนคนยากจนหรือเข็ญใจเลย นี้เปนผลแหงการบํารุง เราเปนผู               
           ขวนขวายในวิเวก สงบระงับ ไมมีอุปธิ ตัดกิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัด              
           เชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนได         
           ท้ังหมดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู      
           การท่ีเราไดมาในสํานกัพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา           
           ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษ                
           เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหชัด                  
           แจงแลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
      ทราบวา ทานพระชตุกณัณิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี ้ดวยประการฉะนี้แล.               
                     จบ ชตุกัณณิกเถราปทาน.       
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                   อุเทนเถราปทานท่ี ๑๐ (๔๑๐)             
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัวบาน        
    [๔๑๒] ภูเขาช่ือปทุม ตั้งอยูในท่ีไมไกลตอภูเขาหิมวันต เราทําอาศรมสรางบรรณ         
           ศาลาอยางดีไวใกลภูเขาปทุมนั้น ท่ีใกลภูเขานั้น มีแมน้ําทานํ้าราบเรียบ      
           นาร่ืนรมยใจ น้ําใสแจว เยน็จืดสนิท น้ําไหลอยูเปนนิตย ในกาลนัน้            
           ปลาสลาด ปลากะบอก ปลาสวาย ปลาเคา และปลาตะเพยีน อยูใน   
           แมน้ํายอมทําแมน้ําใหงาม ดาดาษไปดวยตนมะมวง ตนหวา ตนกุม                
           ตนหมากเมา ตนราชพฤกษ ตนแคฝอย ยอมทําอาศรมของเราใหงาม   
           ตนปรู ตนมะกํ่าหลวง ตนกะทุม ตนกาหลง ดอกกําลังบาน กล่ินหอม                  
           ฟุงไป ยอมทําอาศรมของเราใหงาม ตนคํา ตนสน ตนกะทุม หตฺถปาตา                
           จ กําลังดอกบาน กล่ินหอมตลบอบอวล ยอมทําอาศรมของเราใหงาม   
           ตนสมอ ตนมะขามปอม ตนมะมวง ตนหวา ตนสมอพิเภก ตน   
           พุทรา ตนรกฟา ตนมะตูม มีผลมากอยูใกลอาศรมของเรา ตนออย   
           ตนกลวย กําลังผลิดอกออกผลใกลอาศรมของเราน้ัน ไมกล่ินหอมตลบ                  
           อบอวล ยอมทําใหอาศรมของเรางาม ตนอโสก จ วรี และตนสะเดา   
           กําลังดอกบานกล่ินหอมตลบอบอวล ยอมทําใหอาศรมของเรางาม ตน   
           มะนาว ตนมะง่ัว ตนดีหมี มีดอกบาน หอมตลบอบอวล ยอมทําให   
           อาศรมของเรางาม ไมยางทราย ตนคณฑีเขมา และตนจําปา มีดอก   
           บาน กล่ินหอมตลบอบอวล ยอมทําใหอาศรมของเรางาม ในท่ีไมไกล   
           มีสระบัว มีนกจากพรากสงเสียงรองอยู ดาดาษดวยบัวขม บัวเผ่ือน                
           บัวหลวง และอุบล มีน้ําใสแจว เย็นจืดสนิท มีทาน้ําราบเรียบนาร่ืนรมย          
           ใจ น้ําใสสะอาด เสมอดวยแกวผลึก ยอมทําใหอาศรมของเรางาม ใน   
           สระน้ัน บัวหลวง บัวขาว บัวอุบล บัวขม และบัวเผ่ือน ดอกบาน   
           สะพร่ัง ยอมทําอาศรมของเราใหงาม ปลาสลาด ปลากะบอก ปลาสวาย   
           ปลาเคา และปลาตะเพยีนวายอยูในสระนั้น ยอมทําอาศรมของเราใหงาม       
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           จระเข ปลาฉลาม เตา คหาโอคหา และงูเหลือมเปนอันมาก ยอมทําอาศรม               
           ของเราใหงาม นกพิราบ นกเปดน้ํา นกจากพราก นกกาน้าํ นกตอย   
           ตีวิด และนกสาลิกา ยอมทําอาศรมของเราใหงาม มะมวงหอมนาดู ตน                 
           ลําเจียก ดอกกําลังบาน มีกล่ินหอมอบอวล ยอมทําอาศรมของเราใหงาม                  
           ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาปา หมาไน สัญจรอยูในปา                 
           ใหญ ยอมทําอาศรมของเราใหงาม ฤาษีท้ังหลาย (เกลาผมเปนเชิง)                  
           สวมชฎา มีหาบเต็ม นุงหมหนังสัตว สัญจรอยูในปาใหญ ยอมทํา                  
           อาศรมของเราใหงาม บางพวกทรงหนังเสือ มีปญญา มีความประพฤติ   
           สงบ และบริโภคอาหารแตนอยท้ังหมดนั้น ยอมทําอาศรมของเราใหงาม                 
           ในกาลนั้น ฤาษีท้ังหลายเอาหาบใสบาเขาสูปา กินเหงามันและผลไม             
           อยูอาศรม ในกาลนั้น ฤาษีเหลานั้นไมตองนําฟนมา น้ําสําหรับลางเทาก็ไม       
           ตองนํามา ดวยอานุภาพแหงฤาษีท้ังปวง ฟนและน้าํยอมนําตัวมาเอง                  
           ฤาษี ๘๔,๐๐๐ ตน ประชุมกันอยูในอาศรมน้ัน ท้ังหมดนี้เปนผูเพงฌาน             
           แสวงหาประโยชนอันสูงสุด ฤาษีเหลานั้นเปนผูมีตบะ ประพฤติพรหม               
           จรรย ตกัเตือนกนัและกัน เปนผูแนนแฟน เหาะไปในอากาศไดทุกคน                
           อยูในอาศรมประชุมกนัทุก ๕ วัน ไมระสํ่าระสาย มีความประพฤติสงบ                 
           ระงับ อภิวาทกันและกันแลว จึงบายหนากลับไปตามทิศ (ท่ีตนอยู)                
           ในกาลนั้น พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง พระองค            
           เสด็จอุบัติข้ึนกําจัดความมืดโดยรอบอาศรมของเรา มียักษ (เทวดา) ผูมี           
           ฤทธ์ิ ยักษตนน้ันไดบอกขาวพระสัมพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตระแกเราวา         
           พระพุทธเจาองคนี้พระนามวาปทุมุตระ เปนมหามุนี เสด็จอุบัตแิลว จง           
           รีบไปเฝาพระสัมพุทธเจาเถิด ทานผูเนียรทุกข เราไดฟงคําของยักษแลว        
           มีใจเล่ือมใสยิ่งนัก เกบ็อาศรมแลว ออกจากปาในขณะน้ัน เม่ือไฟกําลัง            
           ไหมผาอยู เราออกจากอาศรม พักอยูกลางทางคืนหนึ่งแลว เขาไปเฝา             
           พระพุทธเจา พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลก สมควร             
           รับเคร่ืองบูชา กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ แสดงอมฤตบทอยู เราถือดอก                
           ปทุมอันบานเต็มท่ี เขาไปเฝาพระองคแลว มีจิตเล่ือมใสโสมนัส ถวาย    
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           บังคมพระพุทธเจา บูชาพระสัมพทุธเจาพระนามวาปทุมุตระ แลวเอาหนัง            
           สัตวหมเฉวียงบาขางหน่ึง สรรเสริญพระองคผูนําของโลกวา พระสัม             
           พุทธเจาผูไมมีอาสวะ ประทับนั่งอยูท่ีนี้ดวยพระญาณใด เราจักสรรเสริญ        
           พระญาณนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว พระสัมพุทธเจาทรงตัดกระแส               
           สงสารแลว ทรงยังสรรพสัตวใหขาม สรรพสัตวนั้นฟงธรรมของพระ                 
           องคแลว ยอมขามกระแสตัณหาได พระองคเปนศาสดา เปนธงชัย   
           เปนหลัก เปนท่ียึดหนวง เปนท่ีพึ่ง และเปนประทีปของสัตวท้ังหลาย           
           สูงสุดกวาสัตว คณาจารยผูนําหมูประมาณเทาใด ท่ีทานกลาวไวในโลก           
           พระองคเปนผูมีปญญาเลิศกวาคณาจารยเหลานัน้ คณาจารยเหลานั้นนับ          
           เปนภายในของพระองค พระองคผูมีปญญา ทรงยังหมูชนเปนอันมากให              
           ขามพนดวยพระญาณของพระองค หมูชนอาศัยการไดเฝาพระองคแลว                 
           จักทําท่ีสุดทุกขได ขาแตพระองคผูมีจักษุ คันธชาติเหลาใดเหลาหนึ่งหอม     
           ฟุงไปในโลก ขาแตพระมหามุนีผูเปนนาบุญ คันธชาติเหลานั้นท่ีจะเสมอ          
           ดวยกล่ินหอมของพระองคไมมี พระองคผูมีจักษุ ขอจงทรงเปล้ืองกําเนิด           
           ดิรัจฉาน นรก พระองคทรงแสดงบทอันเปนปจจยัไมปรุงแตง สงบระงับ               
           พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลก สมควรกับเคร่ืองบูชา            
            ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานีว้า ผูใดมี          
           ความเล่ือมใสไดบูชาญาณของเรา ดวยมือท้ังสองของตน เราจักพยากรณ               
           ผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักร่ืนรมยอยูในเทวโลกตลอด         
           ๓ หม่ืนกัลป จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐๐๐ คร้ัง เราเปนผูไดลาภ        
           อันไดดแีลว เรายังพระพุทธเจาผูมีวตัรงามใหทรงโปรด กําหนดอาสวะ              
           ท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึน          
           ไดท้ังหมดแลว ตดักิเลสเคร่ืองผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะ       
           อยู การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเราน้ี เปนการมาดแีลวหนอ            
           วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว    
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           คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทํา                
           ใหแจงชัดแลว พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังนี้.   
     ทราบวา ทานพระอุเทนเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล.   
                      จบ อุเทนเถราปทาน.                  
                     ------------------                  
                    รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ           
     ๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน           ๒. ปุณณกเถราปทาน   
     ๓. เมตตคูเถราปทาน                ๔. โธตกเถราปทาน    
     ๕. อุปสีวเถราปทาน                 ๖. นันทกเถราปทาน   
     ๗. เหมกเถราปทาน                 ๘. โตเทยยเถราปทาน   
     ๙. ชตุกัณณกิเถราปทาน              ๑๐. อุเทนเถราปทาน   
                 และในวรรคน้ีมีคาถา ๓๘๓ คาถา.            
                    จบ เมตเตยยวรรคท่ี ๔๑.                
                      ---------------   


