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วาดวยผลแหงการสรางมณฑป 
      [๑] พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา สุเมธะ ผูเลิศ ประกอบดวย 
          พระกรุณา เปนมุนี ปรารถนาความวิเวก เลิศกวาโลก ไดเสด็จเขา 
          ไปยังปาหิมพานต ครั้นแลว พระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจาผูนําโลก 
          ประเสริฐกวาบุรุษ ไดประทับนั่งขัดสมาธิ พระพุทธเจาผูนําโลก 
          พระนามวาสุเมธะผูสูงสุดกวาบุรุษ พระองคประทับนั่งขัดสมาธิอยู ๗ 
          คืน ๗ วัน เราถือหาบเขาไปกลางปา ณ ท่ีนั้นเราไดเห็นพระสัมมา 
          สัมพุทธเจาผูขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ครั้งน้ัน เราจับไมกวาด 
          กวาดอาศรม ปกไมสี่อันทําเปนมณฑป เราเอาดอกรงัมามุงมณฑป 
          เราเปนผูมีจิตเลื่อมใส โสมนัส ไดถวายบังคมพระผูนําโลกแลว 
          พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ท่ีชนท้ังหลายกลาวกันวา 
          มีปญญาดังแผนดิน มีพระปญญาดี ประทับนั่ง ณ ทามกลาง 
          พระภิกษุสงฆไดตรัสพระคาถาเหลาน้ี เทวดาท้ังปวงทราบวา 
          พระพุทธเจาจะเปลงวาจา จึงพากันมาประชุมดวยคิดวา พระพุทธ 
          เจาผูประเสริฐสุด มีพระจักษุ จะทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
          โดยไมตองสงสัย พระพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ ผูสมควรรับ 
          เครื่องบูชา ประทับน่ังในหมูเทวดา ไดตรัสพระคาถาดังตอไปนี้ 
              ผูใดทรงมณฑป มีดอกรังเปนเครื่องมุงแกเราตลอด ๗ วัน 
          เราพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นเกิดเปนเทวดา 
          หรือมนุษย จักเปนผูมีผิวพรรณเหมอืนทองคําจักมีโภคทรัพย 
          ลนเหลือบริโภคกาม ชางมาตังคะ ๖ หมื่นเชือกประดับดวยเครื่อง 
          อาภรณทุกชนิด รัดประคน และพานหนาพานหลังลวนทองกอปร 
          ดวยเครื่องประดับศรีษะและขายทอง มีนายหัตถาจารยผูมีมือถอืหอก 
          ซัดและขอ ข้ึนข่ีประจํา จักมาสูท่ีบํารุงผูนั้นท้ังเวลาเยน็เวลาเชา 
          ผูนี้จักเปนผูอันชางเหลานั้นแวดลอมแลว รื่นรมยอยู สนิธพอาชาไนย 
          โดยกําเนิด ๖ หมื่นมา ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยางเปน 
          พาหนะวองไว มอีัสวาจารยผูสวมเกราะถือธนู ข้ึนข่ีประจํา จัก 



          แวดลอมอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา รถ ๖ หมื่นคัน 
          ประดับดวยสรรพาลังการ หุมดวยหนังเสือเหลอืงบาง ดวยหนังเสือ 
          โครงบาง มีธงปกหนารถ มีคนขับถือธนูสวมเกราะข้ึนประจํา จัก 
          แวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา บาน ๖ หมื่นบริบูรณ 
          ดวยเครื่องใชทุกสิ่ง มีทรัพยและขาวเปลือกลนเหลอื บรบูิรณดีทุก 
          ประการ จักมีปรากฏอยูทุกเมื่อ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เสนาส่ีเหลา 
          คือ กองชาง กองมา กองรถ กองราบ จักแวดลอมผูนีอ้ยูเปน 
          นิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ ผูนี้จักรืน่รมยอยู 
          ในเทวโลก จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ง และจักรเสวย 
          ราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
          ไพบูลยโดยคณนานับไมถวน ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ พระศาสดามีพระ 
          นามวา โคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกากราชจักเสด็จอุบัติ 
          ข้ึนในโลก ขาพระองคเปนทายาทในธรรมของพระองคทาน เปน 
          โอรสอันธรรมนิรมิตแลว กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมี 
          อาสวะอยู ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ (แตกัปนี้) ขาพระองคไดเห็นพระศาสดา 
          ผูนําโลก ในระหวางนี้ ขาพระองคไดแสวงหาอมตบท การท่ีขาพระ 
          องครูศาสนธรรมน้ี เปนลาภของขาพระองค ขาพระองคไดดีแลว 
          วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา ขาพระ- 
          องคทําเสร็จแลว ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอ 
          นอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาบุรุษ ขาพระองค 
          ไดบรรลุอมตบท เพราะกลาวสดุดีพระพุทธญาณ ขาพระองคเขา 
          ในถิ่นกําเนิดใดๆ คือ จะเปนเทวดาหรือมนุษยยอมเปนผูมีความสุข 
          ในท่ีทุกสถาน นี้เปนผลในการท่ีขาพระองคกลาวสดุดพีระพุทธญาณ 
          นี้เปนการเกิดครั้งหลงัของขาพระองค ภพสุดทายกําลังเปนไปอยู 
          ขาพระองคตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี 
          อาสวะอยู ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมด 
          แลว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู 
          การท่ีขาพระองคไดมาในสํานักพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปน 
          การมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ พระ- 
          พุทธศาสนา ขาพระองคไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ 
          ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคไดทําใหแจง 
          แลว พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระภัททาลิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบ ภัททาลิเถราปทาน. 



                      เอกฉัตติยเถราปทานท่ี ๒ 
             วาดวยผลแหงการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจา 
      [๒] ขาพระองคไดสรางอาศรมซ่ึงมีทรายสีขาวสะอาดเกล่ือนกลนใกลแม 
          น้ําจันทภาคา และไดสรางบรรณศาลาไว แมน้ําจันทภาคาน้ัน 
          เปนแมน้ําท่ีมีฝงลาด มีทานํ้าราบเรียบ นารื่นรมย สมบูรณดวยปลา 
          และเตา อันจระเขเสพอาศัย หมี นกยูง เสือเหลอืง นกการะเวก 
          และนกสาลิกา ร่ํารองอยูทุกเวลา ชวยทําอาศรมของขาพระองคให 
          งดงาม นกดุเหวาเสียงหวาน และหงสมีเสียงเสนาะ รองอยูใกล 
          อาศรมนั้น ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ราชสีห เสือ 
          โครง หมู นกยาง หมาปา และหมาไน บันลือเสียงอยูท่ีชองเขา 
          ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม เนื้อทราย กวาง หมาจิ้งจอก 
          สุกร มีมาก บันลือเสียงอยูท่ีชองเขา ชวยทําอาศรมของขาพระองค 
          ใหงดงาม ตนราชพฤกษ ตนจําปา ไมแคฝอย ไมยางทราย ไม 
          อุโลก และตนอโศก ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนปรู 
          ตนคัทเคา ตนตีนเปด เถาตําลึง ตนคนทีสอ ไมกรรณิการ 
          ออกดอกอยูใกลอาศรมของขาพระองค ไมกากะทิง ตนรัง และ 
          ตนสน บัวขาว ดอกบานสะพรั่ง ใกลอาศรมนั้น กลิ่นหอมฟุง 
          ไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม และท่ีใกลอาศรมนั้นมี 
          ไมโพธิไมประดู ไมสะทอน ตนรัง และไมประยงค ดอกบานสะพรั่ง 
          ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนมะมวง ตนหวา ตน 
          หมากหอมควาย ตนกระทุม ตนรังท่ีงดงาม มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป 
          ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนอโศก ไมมะขวิด และ 
          ตนภคินีมาลา ดอกบานสะพรั่ง มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป ยอมทํา 
          อาศรมของขาพระองคใหงดงาม ตนกระทุม ตนกลวย ถั่วฤาษ ี
          และตนมะกล่ําดํา มีผลอยูเปนนิตย ชวยทําอาศรมของขาพระองค 
          ใหงดงาม ตนสมอไทย มะขามปอม มะมวง หวา สมอพิเภก 
          กระเบา ไมรกฟา มะตูม ผลิผลอยูใกลๆ อาศรมของขาพระองค 
          ในท่ีไมไกลอาศรม มีสระโบกขรณี มีทานํ้าราบเรียบ นารื่นรมยใจ 
          ดารดาษไปดวยบัวขม กอปทุมและกออุบล กอปทุมกอหน่ึง 
          กําลังดอกตูม กออื่นๆ มีดอกบาน บางก็มีใบและกลีบหลุดลง 
          บานอยูใกลอาศรมของขาพระองค ปลาสลาด ปลากระบอก ปลา 
          สวาย ปลาเคาและปลาตะเพียน วายอยูในนํ้าใส ชวยทําอาศรม 
          ของขาพระองคใหงดงาม มะมวงหอมท่ีนาดู กับตนเกดท่ีข้ึนอยูริมฝง 
          มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป ชวยทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม น้ํา 



          หวานท่ีไหลออกจากเหงา รสหวานปานดังนํ้าผึ้ง นมสดและเนยใส 
          มีกลิ่นหอมฟุงขจรไป ยอมทําอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ใกล 
          อาศรมนั้น มีกองทรายท่ีสวยงาม อันน้ําเสพแลวเกลื่อนไป ดอกไม 
          หลนไป ดอกไมบาน สีขาวๆ ชวยทําอาศรมของขาพระองคให 
          งดงาม ฤาษีท้ังหลายสวมชฎามีหาบเต็ม นุงหนังสัตวท้ังเล็บ ทรงผา 
          เปลือกไมกรอง ยอมยังอาศรมของขาพระองคใหงดงาม ฤาษีท้ังหลาย 
          ทอดตาดูประมาณช่ัวแอก มีปญญา มีความประพฤติสงบ ไมยินดี 
          ในความกําหนัดในกาม อยูในอาศรมของขาพระองค ฤาษีท้ังหลาย 
          ผูมีขนรักแรและเล็บงอกยาว ฟนเขลอะ มีธุลีบนศรีษะ ทรงธุล ี
          ละอองและของเปรอะเปอน ลวนอยูในอาศรมของขาพระองค ฤาษี 
          เหลานั้นถึงท่ีสุดแหงอภญิญา เหาะเหินเดินอากาศได เมื่อเหาะข้ึน 
          สูทองฟา ยอมทําใหอาศรมของขาพระองคงดงาม ครั้งน้ัน ขา 
          พระองคอันศิษยเหลานั้นแวดลอมอยูในปา เปนผูเพียบพรอมดวย 
          ความยินดีในฌาน ไมรูกลางวันกลางคืน ก็สมัยน้ันพระผูมีพระภาค 
          มหามุนี พระนามวาอัตถทัสสี เปนนายกของโลก เสดจ็อุบัติข้ึน 
          ยังความมืดใหพินาศไป ครั้งน้ันศิษยคนหนึ่งไดมายังสํานักของขา 
          พระองค เขาประสงคจะเรียนลักษณะช่ือวาฉฬังคะ ในคัมภีพระเวท 
          พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูเปนมหามุนี ทรงอุบัติข้ึนใน 
          โลก เมื่อทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท ขาพระองคเปน 
          ผูยินดี ราเริงบันเทิงจิต มีหมวดธรรมอยางอื่นเปนท่ีมานอน ออก 
          จากอาศรมแลว พูดดังน้ีวา พระพุทธเจาผูมีลักษณะอันประเสริฐ 
          ๓๒ ประการ เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก มาเถอะทานท้ังหลาย เรา 
          ทุกคนจักไปยังสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจา ศิษยเหลาน้ันผู 
          ปฏิบัติตามคําส่ังสอนถึงท่ีสุดในสัทธรรม แสวงหาประโยชนอยาง 
          เยี่ยมไดรับปากวา ดีแลว ในกาลน้ัน พวกเขาผูสวมชฎามีหาบ 
          เต็ม นุงหนังสัตวพรอมท้ังเล็บ เสาะหาประโยชนอยางเยี่ยม ได 
          ออกจากปาไป สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคผูมีพระยศใหญพระนามวา 
          อัตถทัสสี เมื่อทรงประกาศสัจจะ ๔ ไดทรงแสดงอมตบท ขา 
          พระองคถือเศวตฉัตรกัน้ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ ขาพระองค 
          ครั้นกั้นถวายวันหนึ่งแลว ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
          ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี เชษฐของโลก ประเสริฐกวา 
          นรชนประทับนั่งในทามกลางพระภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถา 
          เหลานี้วา ผูใดมีจิตเลื่อมใส ไดกั้นเศวตฉัตรใหเราดวยมือท้ังสอง 
          ของตน เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาวเมื่อผูนี ้



          เกิดในเทวดาหรอืมนุษย ชนท้ังหลายจักคอยก้ันเศวตฉัตรใหทุกเมื่อ 
          นี้เปนผลแหงการก้ันฉัตรถวาย ผูนีจ้ักรืน่รมยอยูในเทวโลก ๗๗ กัป 
          จักไดเปนพระเจาจักรพรรดริาช ๑,๐๐๐ ครั้ง จักเสวยราชสมบัติ 
          ในเทวโลก ๗๗ ครั้ง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย 
          คณนานับไมถวน ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ พระพุทธเจาพระนามวา โคดม 
          ศากยบุตร จักเสด็จอุบัติ กําจัดความมืดมนอนธการใหพินาศ เขาจัก 
          เปนทายาทในธรรมของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปนโอรสอนัธรรม 
          นิรมิตแลว จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะปริ- 
          นิพพานในระหวางกาล นับต้ังแตขาพระองคไดทํากรรม คือ ได 
          กั้นเศวตฉัตรถวายแดพระพุทธเจามา ขาพระองคไมรูจกัเศวตฉัตร 
          ท่ีไมถูกกั้น ชาตินี้เปนชาติหลังสุดของขาพระองค ภพสุดทายกําลัง 
          เปนไปอยู ทุกวันนี้ เหนือศรีษะของขาพระองคไดมีการก้ันเศวตฉัตร 
          ซึ่งเปนไปตลอดกาลเปนนิตย โอขาพระองคไดทํากรรมไวดีแลว 
          แดพระพุทธเจาพระนามวา อัตถทัสสี ผูคงท่ี ขาพระองคเปน 
          ผูสิ้นอาสวะท้ังปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี ขาพระองคเผากิเลส 
          ท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดัง 
          ชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีขาพระองคไดมาใน 
          สํานักพระพุทธเจาของขาพระองคนี้ เปนการมาดีแลว วิชชา  ๓ 
          ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจาขาพระองค 
          ไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ 
          และอภิญญา ๖ ขาพระองคทําใหเสร็จแลว คําสอนของพระพุทธเจา 
          ขาพระองคไดกระทําแจงแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ เอกฉัตติยเถราปทาน 
                    ติณสูลกฉาทนิยเถราปทานท่ี ๓ 
             วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิซอนเปนพุทธบูชา 
      [๓] ครั้งน้ัน เราไดพิจารณาถึงความเกิด ความแก และความตาย ผูเดียว 
          ไดออกบวชเปนบรรพชิต เราเท่ียวไปโดยลําดับไดไปถึงฝงแมน้ํา 
          คงคา ไดเห็นพื้นแผนดินท่ีฝงแมน้ําคงคาน้ัน เรียบราบ สม่ําเสมอ 
          จึงไดสรางอาศรมข้ึนท่ีฝงแมน้ําคงคาน้ัน อยูในอาศรมของเรา ท่ีจง 
          กรมซึ่งประกอบดวยหมูนกนานาชนิด เราไดทําไวอยางสวยงาม 
          สัตวท้ังหลายอยูใกลเรา และสงเสียงนารื่นรมย เรารื่นรมยอยูกับ 
          สัตวเหลานั้น อยูในอาศรม ท่ีใกลอาศรมของเรามีมฤคราชส่ีเทาออก 
          จากท่ีอยูแลว มันคํารามเหมือนอสนีบาต ก็เมื่อมฤคราชคําราม เรา 



          เกิดความราเริง เราคนหามฤคราชอยู ไดเห็นพระพุทธเจาผูนําโชค 
          ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูนําช้ันเลิศของโลกพระนามวาติสสะ ผู 
          ประเสริฐกวาเทวดาแลว เปนผูราเริง มจีิตบันเทิง เอาดอกกากะทิง 
          บูชาพระองค ไดชมเชยพระผูนําโลก ผูเดนเหมือนพระอาทิตย บาน 
          เหมือนไมพระยารัง รุงโรจนเหมอืนดาวประกายพฤกษวา พระองค 
          ผูสัพพัญู ทําขาพระองคพรอมท้ังเทพยดาใหสวาง ดวยพระญาณ 
          ของพระองค บุคคลทําใหพระองคโปรดปรานแลว ยอมพนจากชาติ 
          ได เพราะไมไดเฝาพระสัพพัญูพุทธเจาผูเห็นธรรมท้ังปวง สัตว 
          ท้ังหลายท่ีถูกราคะและโทสะทับถม จึงพากันตกนรกอเวจี เพราะ 
          อาศัยการไดเขาเฝาพระองคผูสัพพัญูนายกของโลก สตัวท้ังปวงจึง 
          หลุดพนจากภพ ยอมถูกตองอมตบทเมื่อใด พระพุทธเจาผูมีพระ 
          ปญญาจักษุ เปลงรัศมี อุบัติข้ึน เมื่อนั้นพระองคทรงเผากิเลสแลว 
          ทรงแสดงแสงสวาง เราไดกลาวสดุดีพระสัมพุทธเจาพระนามวา 
          ติสสะ ผูเปนนายกช้ันเลิศของโลกแลว เปนผูราเริง มีจิตบันเทิง 
          เอาดอกมะลิซอนบูชาพระองค พระพุทธเจา พระนามวาติสสะ ผู 
          นําช้ันเลิศของโลก ทรงทราบความดําริของเรา ประทับนั่งบนอาสนะ 
          ของพระองคแลว ไดตรสัพระคาถาเหลาน้ีวา ผูใดเปนผูเลื่อมใส 
          ไดเอาดอกไมบังเราดวยมือของตน เราจักพยากรณผูนัน้ ทาน 
          ท้ังหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้นจักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๒๕ ครั้ง 
          จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จกัไดเปนพระเจาประเทศราช 
          อันไพบูลยโดยคณนานับมิได ผลแหงกรรมนั้น เปนผลแหงการ 
          บูชาดวยดอกไม ก็บุรุษท่ีไดเอาดอกไมบังเราท้ังเย็นและเชา เปนผู 
          ประกอบดวยบุญกรรม จกัปรากฏตอไปขางหนา เขาปรารถนาสิ่ง 
          ใดๆ สิ่งน้ันๆ จักปรากฏตามความประสงค เขาทําความดําริชอบให 
          บริบูรณแลว จักเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน เขาเผากิเลส มีสติ 
          สัมปชัญญะ นั่งบนอาสนะเดียว บรรลอุรหัตได เราเม่ือเดิน ยืน 
          นั่ง หรือนอน ยอมระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดอยูทุกขณะ 
          ความพรองในปจจัยนั้นๆ คือ จีวร บิณฑบาต ท่ีนอนท่ีนั่ง และ 
          คิลานปจจัย มิไดมีแกเรา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา บัดนี้ เราบรรลุ 
          อมตบทอันสงบระงับ เปนธรรมยอดเยีย่ม กําหนดรูอาสวะท้ังปวง 
          แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระ 
          พุทธเจาอันใด ดวยการบูชาน้ัน เราจึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
          พุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว 
          ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ี 



          เราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ 
          วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
          แลว คุณวิเศษเหลาน้ีคือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ 
          เราทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระติณสูลกฉาทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ติณสูลกฉานิยเถราปทาน. 
                     มธุมังสทายกเถราปทานท่ี ๔ 
                วาดวยผลแหงการถวายเน้ือสุกรผสมน้ําผึ้ง 
      [๔] เราเปนคนฆาหมูอยูในนครพันธุมดี เราเลือกเอาเนื้อดีๆ  มาเทลง 
          แชน้ําผึ้ง เราไดไปสูท่ีประชุมสงฆ ถือเอาบาตรมาใบหน่ึง เอาเน้ือ 
          ใสบาตรน้ันใหเต็มแลว ไดถวายแกพระภิกษุสงฆ ครั้งน้ัน เราได 
          ถวายแกพระสังฆเถระ ดวยคิดวาเพราะเอาเน้ือใสบาตรใหเต็มนี้ 
          เราจักไดสุขอันไพบูลย เสวยสมบัติ ๒ อยาง อันกุศลมูลตักเตือน 
          เราแลว เมื่อถึงภพสุดทายจักเผากิเลสได เรายังจิตใหเลือ่มใสใน 
          ทานน้ันแลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ ณ ท่ีนั้น เรากิน ดื่ม ไดสุข 
          อยางไพบูลย ท่ีมณฑป หรือโคนไม เรานึกถึงบุรพกรรมเสมอ 
          หาฝน คือ ขาวและน้ํา ยอมตกลงมาเพ่ือเราในครั้งน้ัน ชาตินี้เปน 
          ครั้งสุดทายของเรา ภพหลังกําลังเปนไป ถึงในภพนี้ ขาวและน้ําก็ 
          ตกลงมาเพ่ือเราตลอดกาลทุกเมื่อ เพราะมธุทานน่ันแหละ เราทอง 
          เท่ียวไปในภพ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว เปนผูไมมีอาสวะอยูใน 
          กัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดใหทานใด ดวยทานนั้น เราไมรูจกั 
          ทุคติเลย นี้เปนผลแหงมธุทาน เราเผากิเลสแลว ... พระพุทธศาสนา 
          เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมธุมังสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ มธุมังสทายกเถราปทาน 
                     นาคปลลวกเถราปทานท่ี ๕ 
                วาดวยผลแหงการถวายก่ิงไมกากะทิงบูชา 
      [๕] เราอาศัยอยูในสวนหลวงในพระนครพันธุมดี พระพุทธเจาผูนําโลก 
          ไดประทับอยูใกลอาศรมของเรา เราถือเอาก่ิงไมกากะทิงไปปกไว 
          ขางหนาพระพุทธเจา เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ไดถวายอภิวาท 
          พระสุคตเจา ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดเอากิ่งไมบูชา ดวย 
          การบูชาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
          ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระนาคปลลวกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 



                     จบ นาคปลลวกเถราปทาน. 
                      เอกทีบียเถราปทานท่ี ๖ 
                วาดวยผลแหงการตามประทีปเปนพุทธบูชา 
      [๖] เมื่อพระสุคตเจาผูนําโลกพระนามวาสิทธัตถะ ปรินิพพานแลว 
          ชนท้ังปวงท้ังเทวดาและมนุษย ตางก็บูชาพระองคผูสูงสุดกวาสัตว 
          และเม่ือเขาชวยกันยกพระผูนําโลกพระนามวาสิทธัตถะ ข้ึนบนเชิง 
          ตะกอน ชนท้ังหลายพากันบูชาเชิงตะกอนของพระศาสดาตามกําลัง 
          ของตน เราไดตามประทีปไวไมไกลเชิงตะกอน ประทีปของเรา 
          ลุกโพลงจนพระอาทิตยข้ึน เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวนั้น และ 
          เพราะความต้ังใจชอบ เราละรางมนุษยแลว ไดไปสูดาวดึงสพิภพ 
          เขายอมทราบกันวา วิมานอันบุญกรรมไดทําไวเปนอยางดี เพื่อเรา 
          ในดาวดึงสพิภพนั้น ช่ือวาเอกทีป ประทีปแสนดวงสองสวางอยู 
          ในวิมานของเรา รางกายของเรารุงเรืองอยูทุกเมื่อเหมอืนพระอาทิตย 
          ท่ีกําลังอุทัยฉะนั้น สรีระของเรามีแสงสวางดวยรัศมีในกาลทุกเมื่อ 
          เรามองเห็นไดตลอดดวยจักษุ ทะลุฝา กําแพง ภูเขา โดยรอบ 
          รอยโยชน รื่นรมย อยูในเทวโลก ๗๗ ครั้ง เสวยราชสมบัติใน 
          เทวโลก ๓๑ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดริาช ๒๘ ครั้ง เปน 
          พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เราจุติจากเทวโลก 
          แลว เกิดในครรภของมารดา นัยนตาของเราผูแมจะอยูในครรภ 
          ของมารดาก็ไมวินาศ เรามีอายุ ๔ ขวบแตกําเนิดก็ไดออกบวชเปน 
          บรรพชิต ไดบรรลุอรหัตแตยังไมถึงก่ึงเดือน เราชําระทิพยจักษุ 
          ใหบริสุทธิ์แลว ถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกิเลสท้ังปวงขาด 
          แลว นี้เปนผลแหงประทีปดวงเดียว นอกฝา นอกกําแพง และ 
          ถึงภูเขาท้ังส้ิน เราก็เห็นทะลุไปได นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว 
          สําหรับเรา ภูมิภาคท่ีขรุขระ ยอมเปนภาพท่ีราบเรียบ ความมืด 
          ยอมไมปรากฏมี เราไมเห็นความมืด นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว 
          ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายประทีปใด ดวยการถวายประทีป 
          นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงประทีปดวงเดียว เราเผา 
          กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกทีปยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ี. 
                      จบ เอกทีปยเถราปทาน. 
                     อุจฉังคปุปผิยเถราปทานท่ี ๗ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกไมหนึง่พก 
      [๗] ในกาลน้ัน เราเปนชางดอกไมอยูในพระนครพันธุมดี เราเอา 



          ดอกไมหอเต็มพก แลวไดไปยังตลาด สมัยน้ัน พระผูมีพระภาค 
          ผูนายกของโลก อันภิกษุสงฆหอมลอมแลว เสด็จออกไปดวย 
          อานุภาพใหญ เราไดเห็นพระวิปสสีสัมพุทธเจา ผูสองโลกให 
          โพลงท่ัว ยังโลกใหขามพน จึงหยิบดอกไมออกจากพก บูชาพระ 
          พุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธ 
          เจาผูประเสริฐสุด ดวยพทุธบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
          แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
          ทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอุจฉังคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน. 
                      ยาคุทายกเถราปทานท่ี ๘ 
                    วาดวยผลแหงการถวายขาวตม 
      [๘] ครั้งน้ัน เราไดพาแขกมาบาน เห็นแมน้ําท่ีเต็มฝง จึงเขาไปสู 
          สังฆาราม ภิกษุท้ังหลายเปนผูถืออยูปาเปนวัตร รักษาธุดงค ยินดี 
          ในฌาณ มีจีวรเศราหมอง ชอบสงัด เปนนักปราชญ ทานกําลัง 
          อยูในสังฆาราม ทานเหลาน้ันผูหลุดพนดีแลว เปนผูคงท่ี ไดตัด 
          คติเสียแลว ในเวลาท่ีแมน้ําถูกกั้นดวยนํ้า ทานไปบิณฑบาตไมได 
          เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปติปราโมทย ประนมกรอัญชลี 
          ประคองขาวสาร ถวายยาคุทานแลว เราเลื่อมใส ถวายขาวยาคู 
          ท่ีเราตมดวยมือท้ังสองของตน ปรารภแตเฉพาะกรรมของตัว ไดไป 
          ถึงดาวดึงสพิภพแลว วมิานท่ีสําเร็จดวยแกวมณี ไดเกิดแกเราใน 
          หมูไตรทศ เราประกอบดวยหมูเทพนารี บันเทิงอยูในวิมานอัน 
          อุดม เราไดเปนจอมเทพยดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง 
          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติใหญ ๓๐ ครั้ง ไดเปนพระเจา 
          ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เสวยยศ ในเทวโลก 
          บาง ในมนุษยบาง เมื่อถึงภพท่ีสุด เราไดออกบวชเปนบรรพชิต 
          ไดละท้ิงสมบัติทุกอยาง พรอมกับผมท่ีถูกโกน เราพิจารณารางกาย 
          โดยความสิ้นไปและความเส่ือมไป ก็ไดบรรลุอรหัตกอนใหสิกขา 
          ทานอันประเสริฐเกิดแตมือ ซึ่งเราประกอบดีแลว ช่ือวาเปนอันใหดี 
          แลว เพราะขาวยาคูนั้นนั่นเอง เราจึงไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว 
          เราไมรูสึกวา ความโศก ความร่ําไร ความปวยไข ความกระวน 
          กระวาย ความเดือดรอนใจเกิดข้ึนเลย นี้เปนผลแหงการถวายขาว 
          ยาคู เราไดถวายขาวยาคูแกสงฆในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ยอมได 
          เสวยอานิสงส ๕ ประการ เพราะเราเปนผูถวายขาวยาคูดีหนอ 



          คือความเปนผูไมมีพยาธิ ๑ ความเปนผูมีรูปสวย ๑ ความเปนผูได 
          ตรัสรูธรรมไดเรว็พลัน ๑ ความเปนผูไดขาวและน้ํา ๑ และอายุ 
          เปนท่ี ๕ ผูใดผูหนึ่ง เมื่อจะใหเกิดโสมนัส ผูนั้นควรถวายขาวยาคู 
          ในสงฆ บัณฑิตพึงถือเอาเฉพาะฐานะ ๕ ประการน้ี เราทํากิจท่ี 
          ควรทําทุกอยางแลว เพิกถอนภพท้ังหลายแลว อาสวะสิน้ไปหมด 
          แลว บัดน้ีภพใหมไมมีอีก เราจักเท่ียวไปนมัสการพระสัมพุทธเจา 
          และพระธรรมอันดี จากบานหน่ึงยังบานหน่ึง จากบุรีหนึ่งยังบุรีหนึง่ 
          ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานน้ัน เรา 
          ไมรูทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายขาวยาคู เราเผากิเลสท้ังหลาย 
          แลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระยาคุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ ยาคุทายกเถราปทาน 
                    ปตโถทนทายกเถราปทานท่ี ๙ 
                วาดวยผลแหงการถวายขาวสาลีหนึ่งแลง 
      [๙] เมื่อกอน เราเปนคนชอบเท่ียวในปา ประกอบการงานในปาเสมอ 
          เราถือเอาขาวสุกแหงขาวสาลีแลงหน่ึง แลวไดไปทํางาน ณ ท่ีนั้น 
          เราไดเห็นพระสยัมภูสมัพุทธเจาผูไมพายแพอะไรๆ เสด็จออกจาก 
          ปาเพ่ือบิณฑบาต ครั้นแลวเราไดยงัจิตใหเลื่อมใส เราประกอบใน 
          ทางการงานของคนอื่น และบุญของเราก็ไมมี มีแตขาวสุกแหง 
          ขาวสารแลงหนึ่ง เราจะนิมนตพระมุนีนี้ใหเสวย เราหยิบขาวสุก 
          แหงขาวสาลีแลงหน่ึงถวายแดพระสยมัภู เมื่อเราเพงดูอยูพระ 
          มหามุนีทรงเสวย เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความ 
          ต้ังเจตนาไว เราละรางมนุษยแลวก็ไปสูดาวดึงสพิภพ เราไดเปน 
          จอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๒ ครั้ง เปนพระเจาจักร- 
          พรรดิราช ๓๓ ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดย 
          คณนานับมิได เราเปนผูถึงความสุข มียศ นี้เปนผลของขาวสุก 
          แหงขาวสารแลงหน่ึง เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ ได 
          ทรัพยนับไมถวน ความบกพรองในโภคทรัพยมิไดมีแกเราเลย นี ้
          เปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง โภคทรัพยเปรียบดวย 
          กระแสนํ้าเกิดข้ึนแกเรา เราไมสามารถจะนับได นี้ก็เปนผลของ 
          ขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง เพราะมีผูเช้ือเชิญวา เชิญเค้ียวกิน 
          สิ่งน้ี เชิญบริโภคสิ่งน้ี เชิญนอนบนท่ีนอนนี้ ฉะนั้น เราจึงเปนคน 
          มีความสุข นี้ก็เปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหน่ึง ในกัปท่ี ๙๑ 
          แตกัปนี้เราไดถวายทานใด ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็ 



          เปนผลของขาวสุกแหงขาวสารแลงหนึ่ง เราเผากิเลสท้ังหลาย 
          แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปตโถทนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ปตโถทนทายกเถราปทาน 
                     มัญจทายกเถราปทานท่ี ๑๐ 
                   วาดวยผลแหงการทําต่ังถวายสงฆ 
      [๑๐] เมื่อพระพุทธเจาผูนําโลก พระนามวาสิทธัตถะ ผูประกอบดวย 
           พระกรุณา ปรินิพพานแลว เมื่อปาพจนมีความแพรหลาย อัน 
           เทวดาและมนุษยสักการะแลว ในครั้งน้ัน เราเปนคนจัณฑาล ทํา 
           ต่ัง ๔ เหลี่ยม เลี้ยงชีพดวยการงานน้ัน เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดวยการ 
           งานนั้น เราเลื่อมใสแลว ทําต่ัง ๔ เหลี่ยมเปนอยางดี ดวยมือ 
           ท้ังสองของตน แลวไดเขาถวายแกพระภิกษุสงฆดวยตนเอง ดวย 
           กรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น และดวยความต้ังเจตนาน้ันไว เราละราง 
           มนุษยแลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ เราไปสูเทวโลก บันเทิงอยูใน 
           หมูไตรทศ ท่ีนอนมีราคามาก ยอมเกิดตามความปรารถนา เราได 
           เปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจา 
           จักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
           โดยคณนานับมิได เราเปนผูถึงความสุข มียศ นี้เปนผลแหงการ 
           ถวายเตียงนอน ถาเราจติุจากเทวโลกมาสูภพมนุษย ท่ีนอนสวยๆ 
           ควรแกคามาก ยอมเกิดแกเราเอง นี้เปนการเกิดครั้งหลงัของเรา 
           ภพสุดทายกําลังเปนไป แมทุกวันนี้ท่ีนอนก็ปรากฏในเวลาจะนอน 
           ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปน้ี เราไดถวายทานใด ดวยทานนั้น เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเตียง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมัญจทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ มัญจทายกเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรน้ี คือ 
      ๑. ภัททาลิเถราปทาน              ๖. เอกทีปยเถราปทาน 
      ๒. เอกฉัตติยเถราปทาน            ๗. อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน 
      ๓. ติณสูลฉาทนิยเถราปทาน           ๘. ยาคุทายกเถราปทาน 
      ๔. มธุมังสทายกเถราปทาน           ๙. ปตโถทนทายกเถราปทาน 
      ๕. นาคปลลวกเถราปทาน           ๑๐. มัญจทายกเถราปทาน 
         บัณฑิตคํานวณคาถาแผนกหน่ึงได ๒๐๑ คาถา. 



                      จบ ภัททาลิกวรรคท่ี ๔๒ 
                      ----------------- 
                      สกิงสัมมัชชกวรรคท่ี ๔๓ 
                     สกิงสัมมัชชกเถราปทานท่ี ๑ 
               วาดวยผลแหงการกวาดลานพระศรีมหาโพธ ิ
      [๑๑] เราไดเห็นไมแคฝอย ซึ่งเปนไมโพธิอันอุดมของพระผูมีพระภาค 
           พระนามวาวิปสสี แลวยังใจใหเลื่อมใสในไมโพธินั้น เราหยิบเอา 
           ไมกวาดมากวาด (ลานโพธิพฤกษ) อันเปนท่ีต้ังแหงไมโพธิในกาล 
           นั้น ครั้นแลวไดไหวไมแคฝอยซ่ึงเปนไมโพธินั้น เรายังจิตให 
           เลื่อมใสในไมโพธินั้น ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา นมัสการ 
           ไมโพธินั้นแลว กลับไปยังกระทอม เราเดินนึกถึงไมโพธิอันอุดมไป 
           ตามหนทางสัญจร งูเหลือมซึ่งมีรูปรางนากลัว มีกําลงัมาก รัดเรา 
           กรรมท่ีเราทําในเวลาใกลจะตาย ไดทําใหเรายินดีดวยผล งูเหลือม 
           กลืนกินรางของเรา เรารื่นรมยอยูในเทวโลก จิตของเราไมขุนมัว 
           บริสุทธิ์ขาวสะอาดในกาลทุกเมื่อ ลูกศรคือความโศก ท่ีเปนเหตุทํา 
           จิตของเราใหเรารอน เราไมรูจักมันเลย เราไมมีโรคเรือ้น ฝ 
           โรคกลาก ลมบาหมู คุดทะราด หิดเปอย และหิดดาน นี้ก็เปน 
           ผลแหงการกวาด ความโศก ความเรารอน ไมมีในหทัยของเรา 
           จิตของเราตรง ไมวอกแวก นี้เปนผลแหงการกวาด เราถึงสมาธิอีก 
           ใจของเราเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ สมาธิท่ีเราปรารถนายอมสําเร็จแกเรา 
           เราไมกําหนัดในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองใน 
           อารมณเปนท่ีต้ังแหงความขัดเคือง และไมหลงในอารมณเปนท่ีต้ัง 
           แหงความหลง นี้ก็เปนผลแหงการกวาด ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราได 
           ทํากรรมใดในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ันเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงการกวาด เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
           เสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสกิงสัมมัชชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ สกิงสัมมัชชกเถราปทาน. 
                    เอกทุสสทายกเถราปทานท่ี ๒ 
                 วาดวยผลแหงการถวายผาเปนพุทธบูชา 
      [๑๒] เราเปนคนเก่ียวหญาขายอยูในพระนครหงสวดี เลีย้งชีพดวยการ 
           เกี่ยวหญา เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดวยการเก่ียวหญาน้ัน พระชินเจา 
           พระนามวาปทุมุตระผูรูจบธรรมท้ังปวง เปนนายกของโลก เสด็จ 
           อุบัติข้ึน กําจัดความมืดมนใหพินาศ ครั้งน้ันเรานั่งอยูในเรือน 



           ของตน คิดอยางนี้วา พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก 
           ไทยธรรมของเราไมมี เรามีแตผาสาฎกผืนเดียวนี้ ไมมใีครจะใหเรา 
           การถูกตองนรกนําความทุกขมาให เราจะปลูกฝงทักษิณา ครั้นคิด 
           ไดเชนนี้แลว เราจึงไดยงัจิตของเราใหเลื่อมใส ไดถือผาผืนหนึ่งไป 
           ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ครั้นถวายผาแลวไดประกาศ 
           เสียงกองวา ขาแตพระมหามุนีวีระเจา ถาพระองคเปนพระพุทธเจา 
           ก็ขอทรงโปรดชวยขาพระองคใหขาดวยเถิด พระพทุธเจาพระนามวา 
           ปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา เมื่อจะทรงประกาศ 
           ทานของเรา ไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา ดวยการถวายผาผืนหนึ่งน้ี 
           และดวยความต้ังเจตนาไว บุรุษน้ีจะไมไปสูวินิบาตเลยตลอดแสนกัป 
           เขาจักไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง จักไดเปน 
           พระเจาจักพรรดิราช ๓๓ ครั้ง และจักไดเปนพระเจาประเทศราช 
           อันไพบูลยโดยคณนานับมิได เมื่อเธอทองเท่ียวอยูในภพ คือ 
           ในเทวโลกหรือมนุษยโลก จักเปนผูมีรปูสวยงาม สมบูรณดวยคุณ 
           มีกายสงา จักไดผารอยลานแสนโกฏินับไมได ตามความปรารถนา 
           ครั้นพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ผูเปนนักปราชญตรัสดังน้ี 
           แลว ไดเสด็จเหาะข้ึนสูอากาศเหมือนพญาหงสในอัมพร ฉะนั้น 
           เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ 
           เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย นี้เปนผลแหงผาผืนหนึ่ง 
           ผาเกิดแกเราทุกๆ ยางกาว ขางลางเรายืนอยูบนผา ขางบนเรามีผา 
           เปนเครื่องบัง ทุกวันนี้จักรวาลพรอมท้ังปา ภูเขา เมื่อเราปรารถนา 
           จะถือเอา ก็พึงคลุมไดดวยผา เพราะผาผืนเดียวนั่นแหละ เมื่อยัง 
           ทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ เราเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคํา 
           ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ เราไดถึงความเปนภิกษุเพราะวิบาก 
           แหงผาผืนเดียว ถึงชาตินี้จะเปนชาติสุดทาย แมในชาตินี้ผาก็ยังให 
           ผลแกเราอยู ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดถวายผาใดในกาลน้ัน 
           ดวยการถวายผาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาผืนเดียว 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ เอกทุสสทายกเถราปทาน. 
                    เอกาสนทายกเถราปทานท่ี ๓ 
                   วาดวยผลแหงการแตงอาสนะบูชา 
      [๑๓] มีภูเขาลูกหนึ่งช่ือกสกิะ อยูในท่ีไมไกลจากภูเขาหิมวันต เราสราง 
           อาศรมอยางสวยงาม สรางบรรณศาลาไวท่ีภูเขาน้ัน เรามีนามช่ือวา 



           นารทะ แตคนท้ังหลายเรียกเราวา กัสสปะ ในกาลน้ัน เราแสวง 
           หาทางบริสุทธิ์อยูท่ีภูเขากสิกะ พระชินสัมพุทธเจาพระนามวา 
           ปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ทรงใครตอวิเวก ไดเสด็จมาทาง 
           อากาศ เราเห็นพระรัศมีของพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
           กําลังเสด็จมาท่ีชายปา จึงตบแตงเตียงไมแลวปูลาดหนังสัตว ครั้น 
           ตบแตงอาสนะเสร็จแลว จึงประนมกรอัญชลีข้ึนเหนือเศียรเกลา 
           ประกาศถึงความโสมนัสแลว ไดกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองค 
           ผูเปนปราชญ นําสัตวออกจากโลก ขอพระองคผูเปนดังศัลยแพทย 
           รักษาความเดือดรอน ไดโปรดประทานการรักษาแกขาพระองค 
           ผูอันความกําหนัดครอบงําเถิด ขาแตพระมุนี ชนเหลาใดมีความตอง 
           การดวยบุญ มองดูพระองคผูเปนพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด 
           ชนเหลาน้ันยอมถึงความสําเร็จแหงประโยชนอันยั่งยนื พึงเปนผูไม 
           แก ขาพระองคหามีไทยธรรมเพ่ือพระองคไม เพราะขาพระองค 
           บริโภคผลไมท่ีหลนเอง ขาพระองคมีแตอาสนะนี้ ขอเชิญประทับ 
           นั่งบนเตียงไมเถิด พระผูมีพระภาคผูไมมีความสะดุงเหมือนราชสีห 
           ไดประทับนั่งบนเตียงไมแลว ทรงยับยั้งอยูครูหนึ่ง แลวไดตรัส 
           อยางนี้วา ทานจงเบาใจอยาไดกลัวเลย แกวมณีท่ีสวางไสว 
           ควรยินดี ทานไดแลว ความปรารถนาท่ีทานไดต้ังไว จักสําเร็จทุก 
           ประการก็เพราะอาสนะ บุญท่ีไดบําเพ็ญไวดีแลว ในเขตบุญอันยอด 
           เยี่ยมหานอยไมเลย อันผูท่ีต้ังจิตไวดีแลว สามารถจะรื้อตนข้ึนได 
           เพราะอาสนทานนี้ และเพราะการต้ังเจตนาไว ทานจะไมไปสู 
           วินิบาตตลอดแสนกัป จักไดเปนจอมเทพเสวยราชสมบัติในเทว- 
           โลก ๕๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง จักไดเปน 
           พระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได พระสัมพุทธเจา 
           ผูมีพระนามวาปทุมุตระ เปนนักปราชญ ครั้นตรัสดังน้ีแลว ได 
           เสด็จข้ึนสูนภากาศ ปานดังวาพญาหงสในอัมพร ฉะนั้น ยานชาง 
           ยานมา รถ คานหาม เราไดสิ้นทุกอยาง นี้เปนผลของอาสนะ 
           อันหนึ่ง ในเม่ือเราเขาปาแลวตองการท่ีนั่ง บัลลังกดุจวารูความดําริ 
           ของเรา ต้ังข้ึนใกลๆ ในเมื่อเราอยูทามกลางนํ้าตองการท่ีนั่ง บัลลังก 
           ดังจะรูความดําริของเรา ต้ังข้ึนใกลๆ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปน 
           เทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ บัลลังกต้ังแสน ยอมแวดลอม 
           เราอยูทุกเมื่อ เราทองเท่ียวอยูในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย 
           และเกิดในสองสกุล คือกษัตริยและพราหมณ เราถวายอาสนะ 
           อันหนึ่งในเขตบุญอันยอดเยี่ยม รูท่ัวถึงบัลลังก คือ ธรรมแลว 



           เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ีแสน แตกัปนี้ เราไดถวายทานใด 
           ในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลของอาสนะ 
           อันหนึ่ง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
           แลวดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกาสนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ีดวยประการฉะน้ีแล. 
                    จบ เอกาสนทายกเถราปทาน. 
                    สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
               วาดวยผลแหงการถวายดอกกระทุม ๗ ดอก 
      [๑๔] มีภูเขาชื่อกทัมพะ อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต พระปจเจกพุทธเจา 
           ๗ องคอาศัยอยูท่ีขางภูเขาน้ัน เราเห็นดอกกระทุมจึงประนมมือแลว 
           หยิบเอามา ๗ ดอก ไดเรี่ยรายลงดวยจติอันเปยม เพราะกรรมท่ี 
           เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความต้ังเจตนาไว เราละรางมนุษย 
           แลว ไดไปยังดาวดึงสพิภพ ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้  เราไดกระทํา 
           กรรมใดในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
           ทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน. 
                      โกรัณฑปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ 
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกหงอนไก 
      [๑๕] เมื่อกอน เรากับบิดาและปู เปนคนทําการงานในปา เลี้ยงชีพ 
           ดวยการฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไมมี ใกลกับท่ีอยูของเรา 
           พระพุทธเจาผูนําช้ันเลิศของโลก พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญา 
           จักษุ ไดทรงแสดงรอยพระบาทไว ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห ก็เรา 
           ไดเห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามวาติสสะ ท่ีพระองค 
           ทรงเหยียบไว เปนผูราเริงมีจิตยินดียงัจติใหเลื่อมใสในรอยพระบาท 
           เราเห็นตนหงอนไก ท่ีข้ึนมาจากแผนดิน มีดอกบานแลว จึงเด็ด 
           มาพรอมท้ังยอด บูชารอยพระบาทอันประเสริฐสุด เพราะกรรมท่ี 
           เราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความต้ังเจตนาไว เราละรางมนุษย 
           แลว ไปสูดาวดึงสพิภพ เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดา 
           หรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เรามีผิวกายเหมือนสีดอกหงอนไก ม ี
           รัศมีเปนแดนซานออกจากตน ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ เราไดทํา 
           กรรมใดในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 



           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน. 
                    ฆฏมัณฑทายกเถราปทานท่ี ๖ 
                    วาดวยผลแหงการถวายเปรียง 
      [๑๖] พระผูมีพระภาคผูมีเหตุอันทรงดํารดิีแลว เปนเชษฐบุรุษของโลก 
           ประเสริฐกวานรชน เสด็จเขาไปสูปาใหญ ถูกอาพาธอันเกิดแตลม 
           เบียดเบียน เราเห็นแลว จึงทําจิตใหเลื่อมใสนําเอาข้ีตะกอนเปรียง 
           เขาไปถวาย เพราะเราไดกระทํากุศลกรรมและไดบูชาพระพุทธเจา 
           เนืองๆ แมน้ําคงคาช่ือภาคีรสีนี้ มหาสมุทรท้ัง  ๔  และพื้นปฐพี 
           ท่ีนากลัวซึ่งจะประมาณมิไดนับไมถวนนี้ ยอมสําเรจ็เปนเปรียงข้ึน 
           ไดสําหรับเรา น้ําผึ้ง น้ําตาลกรวด ดังจะรูความดําริของเรา เกิดข้ึน 
           ตนไมท่ีงอกข้ึนแตแผนดินในทิศท้ัง ๔ ดังจะรูความดําริของเรา 
           ยอมเกิดเปนตนกัลปพฤกษข้ึน เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราช 
           สมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง ได 
           เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับไมถวนในกัปท่ี ๙๔ 
           แตกัปนี้ เราไดใหทานใดในกาลน้ัน  ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติ 
           เลย นี้เปนผลแหงข้ีตะกอนเปรียง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระฆฏมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน. 
                    เอกธัมมสวนิยเถราปทานท่ี ๗ 
                  วาดวยผลแหงการฟงธรรมครัง้เดียว 
      [๑๗] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวงประกาศ 
           สัจจะ ๔ ทรงยังชนเปนอันมากใหขามพนดีแลว สมัยน้ัน เราเปน 
           ชฎิลมีตบะใหญ สลัดผาคากรองเปลือกไม เหาะไปในอัมพร 
           ในกาลน้ัน เราไมสามารถจะเหาะไปไดเหนือพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
           สุด เราเหาะไปไมได เหมือนนกเขาไปใกลภูเขาแลวไปไมได 
           ฉะนั้น เราบังหวนเปนไอนํ้าลอยอยูในอัมพรเชนนี้ ดวยคิดวา 
           เหตุเครื่องทําใหอิริยาบถกําเริบเชนนี้ มิไดเคยมีแกเรา เอาละ 
           เราจักคนหาเหตุนั้น บางทีเราจักพึงไดผล เราลงจากอากาศ ก็ได 
           สดับพระสุรเสียงของพระศาสดา เมื่อพระศาสดาตรัสถึงวาสังขาร 
           ไมเท่ียง ดวยพระสุรเสยีงท่ีนายินดี นาฟง กลมกลอม 
           ขณะนั้นเราไดเรียนเอาอนิจจลักษณะนั่นแหละ ครั้นเรียนอนิจจ- 



           ลักษณะไดแลว ก็ไปสูอาศรมของตน เราอยูในอาศรมน้ันแหละ 
           ตราบเทาส้ินอายุ ตายไปแลว เมื่อกาลท่ีสุดกําลังเปนไป เราระลึก 
           ถึงการฟงพระสัทธรรม เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวนั้น และ 
           เพราะความต้ังเจตนาไว เราละรางมนษุยแลว ไดไปสูดาวดึงสพิภพ 
           รื่นรมยอยูในเทวโลก ๓ หมื่นกัป ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๑ 
           ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๑ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศ 
           ราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได เราเสวยบุญของตน ถึงความสุข 
           ในภพนอยภพใหญ เราทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ ก็ยังระลึก 
           ไดถึงสัญญาน้ัน บทอันไมเคลื่อน คือ นิพพาน เราหาไดแทงตลอด 
           ดวยธรรมอันหนึ่งไม สมณะผูมีอินทรียอันอบรมแลว นั่งในเรือน 
           บิดา เมื่อจะแสดงธรรมกถา ทานไดยกอนิจจลักษณะข้ึนมาใน 
           ธรรมกถานั้น พรอมกับท่ีไดฟงคาถาวา สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ 
           มีความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดข้ึนแลวยอมดับไป 
           ความท่ีสังขารเหลาน้ันสงบระงับเปนความสุข ดังน้ีเราจึงนึกถึง 
           สัญญาข้ึนไดทุกอยาง เรานั่ง ณ อาสนะเดียว บรรลอุรหตัแลว 
           เราไดบรรลอุรหัตโดยเกิดได ๗ ป พระพุทธเจาทรงใหเราอุปสมบท 
           แลว นี้เปนผลแหงการฟงธรรม ในกัปท่ีแสน แตกัปนี้ เราได 
           ฟงธรรมใด ในกาลน้ัน ดวยการฟงธรรมน้ัน เราไมรูจกัทุคติเลย 
           นี้ก็เปนผลแหงการฟงธรรม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกธัมมสวนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ เอกธัมมสวนิยเถราปทาน. 
                       สุจินติตเถราปทานท่ี ๘ 
                   วาดวยผลแหงการถวายขาวใหม 
      [๑๘] ครั้งน้ัน เราเปนชาวนาอยูในพระนครหงสวดี เลี้ยงชีพดวยกสิกรรม 
           เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดวยกสิกรรมนั้น ครั้งน้ัน นาของเราสมบูรณดี 
           ขาวของเราออกรวงแลว เมื่อถึงเวลาขาวแกดีแลว เราคิดอยางนี้ 
           ในกาลน้ันวา เปนการไมเหมาะไมสมควรแกเราผูรูคุณนอยใหญ 
           ท่ีเราไมถวายทานในสงฆแลว พึงบริโภคสวนอันเลิศดวยตน 
           พระสัมพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนในโลก มีพระลักษณะอัน 
           ประเสริฐ ๓๒ ประการ และพระสงฆผูมีตนอันอบรมแลว เปน 
           นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกวา เราจักถวายทาน คือ 
           ขาวกลาใหมในพระพุทธเจาและพระสงฆนั้นเสียกอน ครั้นคิดเชนนี้ 
           แลว เราเปนผูราเริง มีใจประกอบดวยปติ นําเอาขาวเปลือก 



           มาจากนา เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา ครั้นเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา 
           ผูเปนเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน ถวายบังคมพระบาท 
           พระศาสดาแลว กราบทูลวา ขาแตพระมุนี ขาวกลาสมบูรณ 
           ท้ังพระองคก็กําลังประทับอยู ณ ท่ีนี้ ขาแตพระองคผูมีปญญาจักษุ 
           ขอพระองคจงทรงพระกรุณารับเถิด พระศาสดาพระนามวาปทุมุตระ 
           ผูรูแจงโลกสมควรรับเครื่องบูชา ทรงทราบความดําริของเราแลว 
           ตรัสพระดํารัสนี้วา บุรุษบุคคลผูปฏิบัติ ๔ จําพวก ผูต้ังอยูในผล ๔ 
           จําพวก นี้ คือสงฆ เปนผูตรง มีปญญา ศีล และมีจิตม่ันคง 
           บุญยอมเปนอันสั่งสมแลว ในเม่ือมนุษยผูเพงบุญบูชากระทําอยู 
           ทานท่ีใหในสงฆยอมมีผลมาก และควรใหทานในสงฆนั้น ขาวกลา 
           ของทานน้ีก็เชนเดียวกนั ควรใหในสงฆ ทานจงอุทิศแดสงฆ 
           นําเอาภิกษุท้ังหลายไปสูเรือนของตนแลวจงถวายส่ิงท่ีมีอยูในเรือน 
           ซึ่งทานไดตกแตงแลวเพื่อภิกษุสงฆเถดิ เราอุทิศแดสงฆ นําภิกษุ 
           ท้ังหลายไปในเรือน ไดถวายส่ิงท่ีเราไดตกแตงไวในเรือนแดภิกษุ 
           สงฆ เพราะกรรมท่ีเราไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะความต้ังเจตนาไว 
           เราละรางมนุษยแลว จึงไปยังดาวดึงสพิภพ วิมานทองงามผุดผองสูง 
           ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน บุญกรรมไดสรางไวอยางงามแลวเพื่อ 
           เรา ณ สวรรคช้ันดาวดึงสนั้น. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๑๙ 
           ภพของเรา เกลื่อนกลนระคนไปดวยเทพนารี เรากิน ดื่ม ในภพนั้น 
           อยูในสวรรคช้ันไตรทศ เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓,๐๐๐ 
           ครั้ง และไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกอีก ๕๐๐ ครั้ง ไดเปน 
           พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราช โดย 
           คณนานับมิได เราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ ไดทรัพยนับไมได 
           เราไมมีความบกพรองในโภคสมบัติเลย นี้เปนผลแหงขาวใหม 
           ยานชาง ยานมา วอ และคานหาม เราไดทุกสิ่ง นี้เปนผลแหง 
           ขาวใหม ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรสอันเลิศใหม เราไดทุก 
           อยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม ผาไหม ผากัมพล ผาเปลือกไม ผา 
           ฝาย เราไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงขาวใหม หมูทาสี หมูทาส 
           และนารี ท่ีประดับประดาอยางสวยงาม เราไดทุกจําพวก นี้เปนผล 
           แหงขาวใหม หนาวหรอืรอน ไมเบียดเบียนเรา เราไมมีความ 
           เรารอน อนึ่ง ทุกขทางใจไมมีในหทัยของเรา เชิญเค้ียวสิ่งน้ี เชิญ 
           บริโภคสิ่งน้ี เชิญนอนบนท่ีนอนนี้ คําเชนนี้ เราไดทุกประการ นี้ 
           เปนผลแหงขาวใหม บัดน้ี ชาตินี้เปนชาติหลังสุด ภพสดุทาย 



           กําลังเปนไป ถึงทุกวันนี้ ไทยธรรมของเรา ก็ทําเราใหยินดีอยูทุกเมื่อ 
           เราไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูประเสริฐสุด ยอมเสวยอานิสงส ๘ 
           ประการ อันสมควรแกกรรมของเรา คือเราเปนผูมีผิวพรรณผุดผอง ๑ 
           มียศ ๑ มีโภคทรัพยมากมายใครๆ ลักไมได ๑ มีภักษามากทุก 
           เมื่อ ๑ มีบริษัทไมราวรานกันทุกเมื่อ ๑ สัตวท่ีอาศัยแผนดินลวน 
           ยําเกรงเรา ๑ เราไดไทยธรรมกอน จะในทามกลางสงฆ หรือเฉพาะ 
           พระพักตร พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดก็ตาม พวกทายกเลยองค 
           อื่นๆ เสียหมด ถวายแกเราเทาน้ัน ๑ เราไดเสวยอานิสงสเหลานี ้
           เพราะไดถวายขาวใหมในหมูสงฆผูอุดมกอนนี้ก็เปนผลแหงขาวใหม 
           ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดถวายทานใด ดวยทานนั้น เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงขาวใหม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสุจินติตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ สุจินติตเถราปทาน. 
                     โสณณกิงกณิยเถราปทานท่ี ๙ 
                   วาดวยผลแหงการถวายกะดึงทอง 
      [๑๙] เราไดออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรทัธา เรานุงหมผาเปลือกไมกรอง 
           เห็นกรรมคือตบะ ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษของโลก 
           ประเสริฐกวานระ พระนามวาอัตถทัสสีเสด็จอุบัติข้ึนชวยมหาชน 
           ใหขาม ก็เราสิ้นกําลังเพราะพยาธิอยางหนัก เรานึกถงึพระพุทธเจา 
           ผูประเสริฐสุด กอพระสถูปอันอุดมท่ีหาดทราย ครั้นแลว เปนผูมี 
           จิตยินดี มีใจโสมนัส เรีย่รายดอกกะดึงทองโดยพลัน เราบําเรอ 
           พระสถูปของพระพุทธเจา พระนามวาอัตถทัสสีผูคงท่ี ดวยใจอัน 
           เลื่อมใสน้ัน  ปานดังบําเรอพระพุทธเจาเฉพาะพระพักตร เราไป 
           สูเทวโลกแลว ไดความสุขอันไพบูลย ในเทวโลกนั้น เรามี 
           ผิวพรรณปานทองคํา   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เทพนารีของเรามี 
           ประมาณ ๘๐ โกฏิ ประดับประดาสวยงาม บํารุงเราอยูทุกเมื่อ นี ้
           เปนผลแหงพุทธบูชา ดนตรี ๖ หมื่น คือ กลอง ตะโพน สังข 
           บัณเฑาะว มโหระทึก บรรเลงอยางไพเราะในเทวโลกน้ัน ชาง 
           กุญชรตระกูลมาตังคะแตกมัน ๓ ครั้ง อายุ ๖๐ ป ๘,๔๐๐ เชือก 
           ประดับสวยงามคลุมดวยตาขายทอง ทําการบํารุงเรา ความเปนผู 
           บกพรองในพลกายและท่ีอยู ไมมีแกเรา เราเสวยผลของดอก 
           กะดึงทองไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๘ ครั้ง ไดเปนพระเจา 
           จักรพรรดิ ๗๑ ครั้ง และไดเสวยราชสมบัติในมหาปฐพี ๑๐๑ ครั้ง 



           บัดนี้ เราไดบรรลุอมตบทอันลึกซึ้ง ยากท่ีจะเห็นได สังโยชนหมด 
           สิ้นไปแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัปนี้ เราไดเอา 
           ดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
           ทําเสร็จแลวดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโสณณกิงกณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ  โสณณกิงกณิยเถราปทาน 
                   โสวัณณโกนตริกเถราปทานท่ี ๑๐ 
                วาดวยผลแหงการถวายกระโหลกนํ้าเตา 
      [๒๐] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูอบรมใจ ฝกพระองคแลว มีพระทัยต้ังม่ัน 
           เสด็จดําเนินอยูในทางใหญ ทรงขามโอฆะไดแลวทรงยินดีในการ 
           สงบระงบจิต ตรัสรูดวยพระองคเอง มปีกติเพงพินิจ ยินดีใน 
           ฌาน เปนมุนี เขาสมาบัติ สํารวมอินทรยี จึงเอากระโหลกนํ้าเตา 
           ตักน้ําเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ลางพระบาทของพระ 
           พุทธเจาแลวถวายนํ้าเตา และพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ 
           ไดทรงบังคับวา ทานจงเอากระโหลกนํ้าเตาน้ี ตักน้ํามาวางไวท่ี 
           ใกลๆ เทาของเรา เรารับสนองพระพุทธดํารัสวา สาธุ แลวเอา 
           กระโหลกนํ้าเตามาวางไวใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เพราะความ 
           เคารพตอพระศาสดา พระศาสดาผูทรงความเพียรใหญ เมื่อจะทรง 
           ยังจิตของเราใหดับสนิท ไดทรงอนุโมทนาวา ดวยการถวายนํ้าเตาน้ี 
           ขอความดําริของทานจงสําเร็จ ในกัปท่ี ๑๕ แตกัปนี้ เรารื่นรมย 
           อยูในเทวโลก ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๓ ครั้ง จะเปน 
           กลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เมื่อเราเดินหรือยืนอยู คนท้ังหลายถือ 
           ถวยทองยืนอยูขางหนาเรา  เราไดถวยทองเพราะการถวายนํ้าเตา 
           แดพระพุทธเจา สักการะท่ีทําไวในทานผูคงท่ีท้ังหลาย ถึงจะนอย 
           ก็ยอมเปนของไพบูลยในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดถวายนํ้าเตาใน 
           กาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงนํ้าเตา 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโสวัณณโกนตริกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ โสวัณณโกนตริกเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน            ๖. ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน 



      ๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน           ๗. เอกธัมมสวนิยเถราปทาน 
      ๓. เอกาสนทายกเถราปทาน           ๘. สุจินติตเถราปทาน 
      ๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน           ๙. โสณณกิงกณิยเถราปทาน 
      ๕. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน            ๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน 
          และในวรรคน้ี บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๗๒ คาถา. 
                     จบสกิงสัมมัชชกวรรคท่ี ๔๓. 
                       ---------------- 
                       เอกวิหาริวรรคท่ี ๔๔ 
                     เอกวิหาริยเถราปทานท่ี ๑ 
                   วาดวยผลแหงการอยูปาแตผูเดียว 
      [๒๑] ในภัททกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะโดยพระโคตรเปน 
           เผาพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญท้ังหลาย เสด็จ 
           อุบัติข้ึนแลว พระองคไมมีธรรมเครือ่งใหเนิ่นชา ไมมีเครื่อง 
           ยึดหนวง มีพระทัยเสมอดวยอากาศ มากดวยสุญญตสมาธิ คงท่ี 
           ยินดีในอนิมิตตสมาธิ ประทับอยูแลว พระองคผูมีพระทัยรังเกียจ 
           ไมมีตัณหาเครื่องฉาบทา ไมเกี่ยวของในกุศล ในคณะ ประกอบดวย 
           พระกรุณาใหญ เปนนักปราชญ ทรงฉลาดในอุบายเครื่องแนะนํา 
           ทรงขวนขวายในกิจของผูอื่น ทรงแนะนําในหนทางอันยังสัตวใหถงึ 
           นิพพาน ซึ่งเปนเหตุทําเปอกตมคือคติใหแหง ในโลกพรอมท้ัง 
           เทวโลก ประทับนั่งแสดงอมตธรรมอันเปนความแชมช่ืนอยางยิ่ง 
           ซึ่งเปนเครื่องหามชราและมรณะ ในทามกลางบริษัทใหญ ยังสัตว 
           ใหขามโลก พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก เปนนาถะของโลก 
           มีพระสุรเสียงกองประหน่ึงเสียงพรหม ผูเสด็จมาดวยประการน้ัน 
           ถอนพระองคข้ึนจากมหันตทุกข ในเม่ือโลกปราศจากผูแนะนํา ทรง 
           แสดงธรรมท่ีปราศจากธุลี นําสัตวออกจากโลก เราไดเห็นแลว 
           ไดฟงธรรมของพระองค จึงออกบวชเปนบรรพชิตครั้นเราบวชแลว 
           ในกาลน้ัน คิดถึงคําสอนของพระชินเจาถูกความเก่ียวของบีบค้ัน 
           จึงไดอยูเสียในปาท่ีนารื่นรมยแตผูเดียวเทาน้ัน การท่ีเรามีกายหลีก 
           ออกมาได เปนเหตุแหงการหลีกออกแหงใจของเราผูเห็นภัยใน 
           ความเก่ียวของ เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
           ทําเสร็จแลวดังน้ี. 
     ทราบวา ทานพระเอกวิหารยิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ เอกวิหาริยเถราปทาน. 
                      เอกสังขิยเถราปทานท่ี ๒ 



                 วาดวยผลแหงการเปาสังขเปนพุทธบูชา 
      [๒๒] ไดมีการสมโภชไมมหาโพธิ์ ของพระผูมีพระภาคพระนามวา วิปสสี 
           มหาชนมาประชุมกันบูชาไมมหาโพธิ์อันอุดม ไมมหาโพธ์ิท่ีควรบูชา 
           เชนนี้ ของพระศาสดาพระองคใด พระศาสดาพระองคนั้น  จักเปน 
           ผูเวนจากความเศราโศกใหญมีปญญา เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
           สุด ครั้งน้ัน เราถือเอาสังขมาบํารุงโพธิพฤกษ เราเปาสังขตลอด 
           วันยังคํ่า ไหวไมมหาโพธิ์อันอุดมแลว กรรมท่ีเราไดทําในเวลากอน 
           จะตายสงใหเราไปเทวโลก ซากศพของเราตกไปแลว เรารื่นรมยอยู 
           ในเทวโลก ดนตรีหกหมื่นยินดี ราเริง บันเทิง บํารุงเราอยูทุกเมื่อ 
           นี้เปนผลของพุทธบูชา ในกัปท่ี ๗๑ เราไดเปนพระราชาพระนาม 
           วา สุทัสสนะ เปนใหญอยูในชมพูทวีป มีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปน 
           ขอบเขต ครั้งน้ัน ดนตรี ๘๐๐ แวดลอมเราตลอดเวลา เรายอม 
           เสวยกรรมของตน นี้เปนผลของการบํารุง เราเขาถึงกําเนิดใด คือ 
           เทวดาหรือมนุษย แมเรายังอยูในครรภของมารดา กลองก็ประโคม 
           อยูตลอดเวลา เพราะอปุฏฐากพระสัมพุทธเจา เราไดเสวยสมบัติ 
           แลว เปนผูบรรลุบทอนัไมหวั่นไหว เปนบทอันเกษมไมมีมลทิน 
           ไมตาย ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน ดวยกรรม 
           นั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลาย 
           แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกสังขิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                     จบ เอกสังขิยเถราปทาน. 
                     ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานท่ี ๓ 
                 วาดวยผลแหงความเลื่อมใสในปาฏิหาริย 
      [๒๓] ครั้งน้ัน พระพิชิตมารผูสมควรรับเครื่องบูชาพระนามวาปทุมุตระ 
           ไดเสด็จเขาไปยังพระนคร พรอมท้ังภกิษุสงฆผูมีอินทรียอันสํารวม 
           แลว แสนรูป ขณะนั้น ไดมีเสียงสนั่นกองไพเราะรับเสด็จพระ 
           พุทธเจาผูสงบระงับ คงท่ี ซึ่งกําลังเสด็จเขาพระนครโดยทางรถ 
           ดวยพุทธานุภาพ พิณท่ีไมถูกทําเพลง ไมถูกเคาะ ก็บรรเลงข้ึนไดเอง 
           ในเม่ือพระพุทธเจาเสด็จเขาบุรี เรานมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
           สุด พระนามวาปทุมุตระ ผูเปนพระมหามุนี และเห็นปาฏิหาริยแลว 
           ไดยังจิตใหเลื่อมใสในปาฏิหาริยนั้น โอ พระพุทธเจา โอ พระ 
           พระธรรม โอ สมบัติแหงพระศาสดาของเรา ดนตรีถึงไรเจตนาก็ 
           ยังบรรเลงไดเองเทียว ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดสัญญาใดใน 
           กาลน้ัน ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 



           สัญญาในพระพุทธเจา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลวดงัน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปาฏิหิรสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน 
                      ญาณัตถวิกเถราปทานท่ี ๔ 
                  วาดวยผลแหงการสดุดีพระพุทธองค 
      [๒๔] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตว ผูรุงเรืองเหมือนตน 
           กรรณิการ โชติชวงดังดวงประทีป ไพโรจนดจุทองคํา เราวาง 
           คณโฑนํ้า ผาเปลือกไมกรอง ธมกรก ทําหนังเสือเฉวียงบา แลวก็ 
           สดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา ขาแตพระมุนี พระองคทรงขจัด 
           ความมืดมิด ซึ่งอากูลไปดวยขายคือ โมหะ ทรงแสดงแสงสวาง 
           คือ พระญาณ แลวเสด็จขามไป พระองคไดยกโลกนี้ข้ึนแลว สิ่งท่ี 
           ยอดเยี่ยมซ่ึงมีอยูท้ังหมด จะเปรียบปานกับพระญาณเปนประมาณ 
           เครื่องไปจากโลกของพระองคไมมี ดวยพระญาณน้ัน โลกจึงขนาน 
           นามพระองควาสัพพัญู สัพพัญู ขาพระองคขอถวายบังคม 
           พระองคผูมีความเพียรใหญ ทรงทราบธรรมท้ังปวง ไมมีอาสวะ 
           ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดสดุดีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดวย 
           การสดุดีนั้น  เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสดดุีพระญาณ 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระญาณัตถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ญาณัตถวิกเถราปทาน. 
                      อุจฉุขัณฑิกเถราปทานท่ี ๕ 
                   วาดวยผลแหงการถวายทอนออย 
      [๒๕] เราเปนคนเฝาประตูอยูในพระนครพันธุมดี   ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศ 
           จากธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เรามีจิตเลื่อมใสโสมนสัไดถือเอาทอน 
           ออยมาถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระนามวาวิปสสี ผู 
           แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายออยใด 
           ในกาลน้ัน ดวยการถวายออยนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงการถวายทอนออย เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอุจฉุขัณฑิกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน. 
                     กลัมพทายกเถราปทานท่ี ๖ 
                    วาดวยผลแหงการถวายมันออน 



      [๒๖] พระสัมพุทธเจาพระนามวาโรมสะ ประทับอยูท่ีซอกเขา เราเลื่อมใส 
           ไดถวายมันออนแดพระองคดวยมอืท้ังสองของตนในกัปท่ี ๙๔ แต 
           กัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติ 
           เลย นี้เปนผลแหงการถวายมันออน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกลัมพทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ กลัมพทายกเถราปทาน. 
                    อัมพาฏกทายกเถราปทานท่ี ๗ 
                    วาดวยผลแหงการถวายมะกอก 
      [๒๗] เราไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจาผูไมทรงพายแพอะไร ในปาใหญ จึง 
           ไดเอาผลมะกอกมาถวายแดพระสยัมภูในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราได 
           ถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอัมพาฏกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ อัมพาฏกทายกเถราปทาน. 
                     หรีตกิทายกเถราปทานท่ี ๘ 
                    วาดวยผลแหงการถวายลูกสมอ 
      [๒๘] เรากําลังนําผลสมอ ผลมะขามปอม ผลมะมวง ผลหวา สมอพิเภก 
           กระเบา ผลรกฟา มะตูมมาดวยตนเอง เราไดเห็นพระมหามุนีผูมี 
           ปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปนนักปราชญ ถูกอาพาธเบียดเบียน 
           เสด็จเดินทางไกล ประทับอยูท่ีเงื้อมเขา จึงไดเอาผลสมอถวายแด 
           พระสยัมภู ก็พอเราทําเภสัชเสร็จแลว พยาธิหายไปในทันใดน้ัน 
           เอง พระพุทธเจาผูมีความกระวนกระวายอันละไดแลว ไดทรงทํา 
           อนุโมทนาวา ก็ดวยการถวายเภสัชอันเปนเครื่องระงับพยาธินี้ 
           ทานเกิดเปนเทวดา เปนมนุษย หรือจะเกิดในชาติอื่น จงเปนผูถึง 
           ความสุขในท่ีทุกแหง และทานอยาถึงความปวยไข ครั้นพระสยัมภ ู
           พุทธเจาผูไมทรงพายแพอะไร เปนนักปราชญ ตรัสดังน้ีแลว ได 
           เสด็จเหาะข้ึนสูนภากาศ เหมือนพญาหงสในอัมพร ฉะนั้น 
           เพราะเราไดถวายสมอแดพระสยัมภูพทุธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
           ความปวยไขจึงมิไดเกิดแกเราเลยจนถึงชาตินี้ นี้เปนความเกิดครั้ง 
           หลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว โดย 
           ลําดับพระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราได 
           ถวายเภสัชในกาลน้ัน ดวยการถวายเภสัชนั้น เราไมรูจักทุคติเลย 



           นี้เปนผลแหงเภสัชทาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระหรีตกิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ หรีตกิทายกเถราปทาน. 
                      อัมพปณฑิยเถราปทานท่ี ๙ 
                    วาดวยผลแหงการถวายมะมวง 
      [๒๙] ครั้งน้ัน เราเปนพญาชางมีงางอนงาม ทรงกําลังพิรยิะกลาวองไว 
           เท่ียวอยูในปาใหญ ไดเห็นพระผูนําโลก เราไดหยิบเอาช้ินมะมวง 
           มาถวายแดพระศาสดา พระมหาวีรเจา พระนามวาสิทธัตถะ นายก 
           ของโลก ทรงรับประเคน เมื่อเราเพงดูอยู พระพิชิตมารไดทรง 
           เสวยในกาลน้ัน เรายังจติใหเลื่อมใสในพระชินเจาพระองคนั้น จึง 
           เขาถึงสวรรคช้ันดุสิต เราจุติจากดุสิตน้ันแลว ไดเปนพระเจาจักร 
           พรรดิราช เสวยสมบัติโดยอุบายเชนนั้นแหละ เรามีตนสงไปเพ่ือ 
           ความเพียรสงบระงับ ไมมีอุปธิกิเลส กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว 
           เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใดใน 
           กาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย 
           ผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
           แลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอัมพปณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อัมพปณฑิยเถราปทาน. 
                      ชัมพูผลิยเถราปทานท่ี ๑๐ 
                    วาดวยผลแหงการถวายลูกหวา 
      [๓๐] เมื่อพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงท่ี ผู 
           ทรงยศอันสูงสุด กําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาตอยู ขาพระองคมีใจ 
           เลื่อมใส ไดถือเอาผลชมพูอยางดีมาถวายแดพระศาสดา ผูเปนทัก- 
           ขิไณยบุคคล เปนนักปราชญ ขาแตพระองคผูเปนใหญกวาสัตวเชษฐ- 
           บุรุษของโลกประเสริฐกวานรชน เพราะกรรมน้ัน ขาพระองคจึงเปน 
           ผูละความชนะและความแพแลว ไดถึงฐานะท่ีไมหวั่นไหวในกัปท่ี 
           แสนแตกัปนี้ ขาพระองคไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น 
           ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไมอยางดีเปน 
           ทาน ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาขาพระองค 
           ไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระชัมพูผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ ชัมพูผลิยเถราปทาน. 



                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. เอกวิหาริยเถราปทาน                     ๖. กลัมพทายกเถราปทาน 
      ๒. เอกสังขิยเถราปทาน                      ๗. อัมพาฏกทายกเถราปทาน 
      ๓. ปาฏิหิรสัญญกเถราปทาน                    ๘. หรีตกิทายกเถราปทาน 
      ๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน                      ๙. อัมพปณฑิยเถราปทาน 
      ๕. อุจฉุขัณฑิกเถราปทาน                     ๑๐. ชัมพูผลิยเถราปทาน 
                   บัณฑิตคํานวณคาถาได ๘๖ คาถา. 
                      จบ เอกวิหาริวรรคท่ี ๔๔ 
                       ---------------- 
                        วิเภทกิวรรคท่ี ๔๕ 
                      วิเภทกพีชิยเถราปทานท่ี ๑ 
                วาดวยผลแหงการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก 
      [๓๑] พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง พระนามวา 
           กกุสันธะ พระองคเสด็จหลีกออกจากหมูไปสูภายในปา เราถือ 
           เมล็ดพืชเครือเถาเท่ียวมา สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคทรงเขาฌาน 
           อยู ณ ระหวางภูเขา เราเห็นพระพุทธเจาผูเปนเทพของทวยเทพแลว 
           มีใจเลื่อมใส ไดถวายเมล็ดพืชแดพระพุทธเจา ผูเปนทักขิไณย- 
           บุคคล เปนนักปราชญ ในกัปนี้เอง เราไดถวายพืชใดในกาลน้ัน 
           ดวยการถวายพืชนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงเมล็ดพืช 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระวิเภทกพชิียเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ วิเภทกพีชิยเถราปทาน. 
                      โกลทายกเถราปทานท่ี ๒ 
                    วาดวยผลแหงการถวายพุทรา 
      [๓๒] ครั้งน้ัน เรานุงหนังเสือ หมผาคากรอง บําเพ็ญวัตรจริยาอยางหนัก 
           ใกลอาศรมของเรามีตนพุทรา ในกาลน้ัน พระพุทธเจาพระนามวา 
           สิขี เปนเอก ไมมีผูเสมอสอง ทรงทําโลกใหโชติชวงอยูตลอดกาล 
           ท้ังปวง เสด็จเขามายังอาศรมของเรา เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส 
           และถวายบังคมพระพุทธเจาผูมีวัตรอันงามแลว ไดเอามือท้ังสอง 
           กอบพุทราถวายแดพระพุทธเจา ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวาย 
           พุทราใด ในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงการถวายพุทรา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนได 
           ท้ังหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมี 



           อาสวะอยู การท่ีเราไดมายังสํานักของพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการ 
           มาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ 
           และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงชัดแลว พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
           เสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโกลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ โกลทายกเถราปทาน. 
                      เวลุวผลิยเถราปทานท่ี ๓ 
                    วาดวยผลแหงการถวายมะตูม 
      [๓๓] เราสรางอาศรมไวอยางสวยงาม ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา อาศรมนั้น 
           เกลื่อนกลนไปดวยตนมะตูม เปนท่ีรวมหมูไมนานาชนิด เราเห็น 
           ผลมะตูมมีกลิ่นหอมแลว ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เรา 
           ท้ังยินดีท้ังสลดใจ เอาผลมะตูมใสหาบจนเต็ม ไดเขาไปเฝาพระ- 
           พุทธเจาพระนามวา กกุสันธะ แลวถวายผลมะตูมสุกแดพระองค 
           ผูเปนเนื้อนาบุญ เปนนักปราชญ ดวยใจอันผองใส ในกัปน้ีเอง 
           เราไดถวายผลมะตูมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลมะตูมนั้น เรา 
           ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายมะตูม เราเผากิเลสท้ังหลาย 
           แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเวลุวผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                     จบ เวลุวผลิยเถราปทาน. 
                    ภัลลาตกทายกเถราปทานท่ี ๔ 
                   วาดวยผลแหงการถวายลูกรกฟา 
      [๓๔] เราตกแตงเครื่องลาดท่ีทําดวยหญาแลว ไดทูลอาราธนาพระสัมพุทธ- 
           เจาผูมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ 
           ประการ ผูประหน่ึงวาพระยารังท่ีกําลังดอกบาน เปนพระพุทธเจา 
           ผูประเสริฐสุด กําลังเสด็จไปทางทายปาใหญวา ขอพระพุทธเจา 
           ทรงโปรดอนุเคราะหขาพระองคเถิด ขาพระองคปรารถนาจะถวาย 
           ภิกษา พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูอนุเคราะห ประกอบ 
           ดวยพระกรุณา มีพระยศใหญ ไดทรงทราบความดําริของเรา จึง 
           เสด็จแวะท่ีอาศรมของเรา ครั้นแลว พระองคไดประทับบนเครื่อง 
           ลาดท่ีทําดวยหญา เราไดหยิบเอาผลไมรกฟามาถวายแดพระพุทธเจา 
           ผูประเสริฐสุด เมื่อเรามองดูอยู พระพิชิตมารทรงเสวยในเวลานั้น 
           เรายังจิตใหเลื่อมใสในทานน้ันแลว ไดถวายบังคมพระพิชิตมาร 
           ในกาลน้ัน ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เราไดถวายผลไมใด ในกาลน้ัน ดวยการ 



           ถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดงัน้ี. 
      ทราบวา ทานพระภัลลาตกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ภัลลาตกทายกเถราปทาน. 
                     อุมมาปุปผิยเถราปทานท่ี ๕ 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผกัตบ 
      [๓๕] ก็ครั้นเมื่อตนไทรอนัเปนไมโพธิพฤกษ งอกงามสีเขียวขจี เราไดเอา 
           ดอกผักตบมาบูชาไมโพธิพฤกษ ในกัปนี้เอง เราไดบูชาโพธิพฤกษ 
           ใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา 
           ไมโพธิพฤกษ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
           ทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน. 
                      อัมพาฏกิยเถราปทานท่ี ๖ 
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะกอก 
      [๓๖] พระมุนีพระนามวาเวสสภูผูอภิชาติ เสด็จเขาไปสูปารังซ่ึงมีดอกบาน 
           สะพรั่ง ประทับอยูท่ีซอกเขา เหมือนไกรสรสีหราช ฉะนั้น เรามี 
           จิตผองใสโสมนัส เลื่อมใส ไดเอาดอกมะกอกบูชาพระมหาวีรเจา 
           ผูเปนบุญเขตดวยมือท้ังสองของตน ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราได 
           เอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
           เสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอัมพาฏกิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อัมพาฏกิยเถราปทาน. 
                      สีหาสนิกเถราปทานท่ี ๗ 
                  วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง 
      [๓๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายอาสนะทองแดพระผูมีพระภาค 
           พระนามวาปทุมุตระ ผูแสวงหาประโยชนแดสรรพสัตว เราอยูใน 
           โลกใดๆ คือ ในเทวโลกหรือมนุษยโลก ในโลกนั้นๆ เราได 
           วิมานอันไพบูลย นี้เปนผลของอาสนะทอง บัลลังกอันสําเร็จดวย 
           ทองและเงิน สําเร็จดวยแกวปทุมราช และสําเร็จดวยแกวมณี 
           เกิดแกเรามากมาย ในกาลทุกเมื่อ เราทําอาสนะไมโพธิของ 
           พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระแลว ไดบังเกิดในสกุลสูง โอ 
           พระธรรมเปนธรรมดี ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดทําอาสนะทอง 



           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงอาสนะทอง 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสีหาสนิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ สีหาสนิกเถราปทาน. 
                      ปาทปฐิยเถราปทานท่ี ๘ 
                  วาดวยผลแหงการถวายต่ังรองเทา 
      [๓๘] พระมหามุนีสัมพุทธเจา ผูประกอบดวยพระกรุณา พระนามวาสุเมธะ 
           ยังสัตวใหขามเปนอันมากแลว พระองคผูทรงพระยศใหญก็ไดเสด็จ 
           นิพพาน เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคนทําต่ังสําหรับ 
           รองเทาไวท่ีใกลอาสนะทอง ของพระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ 
           ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เราทํากุศลกรรมอันมีความสุขเปนผล 
           มีความสุขเปนกําไรแลว เปนผูประกอบดวยบุญกรรม ไดไปสู 
           สวรรคช้ันดาวดึงส เมื่อเราผูมีความพรอมเพรยีงดวยบุญกรรมอยูใน 
           ดาวดึงสนั้น ต่ังทองยอมเกิดแกเราผูยกเทากาวไปอยู นรชนเหลา 
           ใดไดการเขาไปฟงใกลๆ ทําสักการะในพระพุทธเจาผูเสด็จนิพพาน 
           แลว ไดสุขอันไพบูลย นรชนเหลาน้ันไดลาภดีแลว แมเราก็ได 
           สรางกรรมไวดีแลว เราทําต่ังสําหรับรองเทาอันประกอบแลวในการ 
           คาขาย จึงไดต่ังทอง เราเหยียบไปบนต่ังทองในทิศท่ีไปดวยกิจบาง 
           อยาง นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดทํากรรมใด 
           ในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงต่ัง 
           สําหรับรองเทา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเรา 
           ไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
                      จบ ปาทปฐิยเถราปทาน. 
                      เวทิยการกเถราปทานท่ี ๙ 
                    วาดวยผลแหงการถวายไพรที 
      [๓๙] เราไดสรางไพรทีอยางสวยงาม ไวท่ีโพธิพฤกษของพระพุทธเจา 
           พระนามวาปทุมุตระ ซึ่งเปนไมสูงสุดกวาไมท้ังหลาย แลวยังจิต 
           ของตนใหเลื่อมใส เครื่องใชสอยหลายชนิดเลิศโอฬาร ท้ังท่ีทํา 
           เสร็จและยังทําไมเสร็จ ตกลงมาจากอากาศ นี้เปนผลแหงไพรที 
           ในสงครามท่ีสองฝายประชิดกัน อันนากลัว เมื่อเราเขาไป ก็ไม 
           พบสิ่งท่ีนาขลาดกลัวเลย นี้เปนผลแหงไพรที วิมานอนังดงามและ 
           ท่ีนอนอันลนคา เกิดข้ึนดังจะรูความดําริของเรา นี้ก็เปนผลแหง 
           ไพรที ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดทําไพรทีใด ดวยกรรมน้ัน 



           เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงไพรที เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเวทิยการกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ เวทิยการกเถราปทาน. 
                    โพธิฆรการกเถราปทานท่ี ๑๐ 
                  วาดวยผลแหงการสรางเรอืนไมโพธิ 
      [๔๐] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชคนทําเรือนไมโพธิของพระผู 
           มีพระภาคผูเปนใหญกวาสัตวผูคงที พระนามวาสิทธัตถะ เราเขาถึง 
           สวรรคช้ันดุสิต อยูในเรือนแกว หนาว รอน หรอืลม มิไดถูกตอง 
           ตัวเราเลย ในกัปท่ี ๖๕ แตกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
           วิสสุกรรมเทพบุตรไดเนรมิตนครช่ือกาสิกะ ยาว ๑๐ โยชน กวาง 
           ๘ โยชนใหเรา ในนครนั้นไมมีไม เครือเถา และดินเลย 
           วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตปราสาทช่ือมงคล ยาวโยชนหนึ่ง กวาง 
           ครึ่งโยชน ใหเรา เสาปราสาท ๘๔,๐๐๐ ตน ลวนเปนทองคํา 
           พื้นสําเร็จดวยแกวมณี หลังคาเปนเงิน เรือนสําเรจ็ดวยทอง นี้ 
           เราไดอยูครอบครองมาแลว นี้เปนผลแหงการใหเรอืนเปนทาน 
           เราไดเสวยผลท้ังปวงน้ัน ในภพท้ังท่ีเปนของเทวดาและมนุษย 
           วันนี้เราบรรลุนิพพานอนัเปนบทสงบระงับ ไมมีบทใดจะยิ่งกวา 
           ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดใหทําเรือนโพธิพฤกษ ดวยกรรมน้ัน 
           เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงการใหเรือนเปนทาน เราเผา 
           กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโพธิฆรการกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ โพธิฆรการกเถราปทาน. 
                      ------------------ 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. วิเภทกิพีชิยเถราปทาน             ๖. อัมพาฏกิยเถราปทาน 
      ๒. โกลทายกเถราปทาน              ๗. สีหาสนิกเถราปทาน 
      ๓. เวลวุผลยิเถราปทาน              ๘. ปาทปฐิยเถราปทาน 
      ๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน           ๙. เวทิยการกเถราปทาน 
      ๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน            ๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน 
         ในวรรคน้ี บัณฑิตไดภาษิตคาถาไวคํานวณได ๗๙ คาถา. 
                      จบ วิเภทกิวรรคท่ี ๔๕ 
                      ---------------- 
                         ชคติวรรคท่ี ๔๖ 



                      ชคติทายกเถราปทานท่ี ๑ 
                 วาดวยผลแหงการพรวนดินโคนตนโพธ ิ
      [๔๑] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดใชใหคนพรวนดินท่ีไมโพธิพฤกษ 
           ของพระมหามุนีพระนามวาธัมมทัสสี อันเปนตนไมสูงสุดกวาไม 
           ท้ังหลาย เราพลาดจากภเูขาหรือตกจากตนไมจุติแลว ยอมไดท่ีพึ่ง 
           นี้เปนผลของดิน โจรไมเบียดเบียนเรา กษัตริยก็ไมดูหมิ่นเรา เรา 
           กาวลวงขาศึกไดทุกคน นี้เปนผลของดิน เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ 
           เทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เรายอมเปนผูอันเขาบูชาทุกแหง 
           ไป นี้ก็เปนผลของดิน ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เราไดใชใหคนพรวนดิน 
           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลของดิน เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระชคติทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ชคติทายกเถราปทาน. 
                      โมรหัตถิยเถราปทานท่ี ๒ 
                  วาดวยผลแหงการถวายกําหางนกยงู 
      [๔๒] เราถือกําหางนกยูงเขาไปเฝาพระโลกนายก เรามีจติเลื่อมใสมีใจ 
           โสมนัส ไดถวายกําหางนกยูง ดวยกําหางนกยูงนี้ และดวยการ 
           ต้ังเจตนาไว ไฟ ๓ กองของเราจึงดับสนิทแลว เราไดสุขอัน 
           ไพบูลย โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม โอ สัมปทาแหงพระ 
           ศาสดาของเรา เราถวายกําหางนกยูงแลว ไดความสุขอันไพบูลย ไฟ 
           ๓ กองของเราดับสนิทแลว เราถอนภพข้ึนไดท้ังหมดแลว อาสวะ 
           ท้ังปวงหมดสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ 
           เราไดถวายทานใดในกาลนั้นดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ 
           เปนผลแหงการถวายกําหางนกยูง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโมรหัตถยิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ โมรหัตถิยเถราปทาน. 
                     สีหาสนพีชิยเถราปทานท่ี ๓ 
                    วาดวยผลแหงการพัดพุทธอาสน 
      [๔๓] เราไดไหวโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคพระนามวาติสสะ ไดถือเอา 
           พัดวีชนีพัดอาสนะทองในท่ีนั้น ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ เราไดถวาย 
           พัดทอง ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของการพัด 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสีหาสนพีชิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 



                     จบ สีหาสนพีชิยเถราปทาน. 
                     ติณุกกธาริยเถราปทานท่ี ๔ 
                   วาดวยผลแหงการทําคบเพลิงบูชา 
      [๔๔] เราเปนผูมีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดชูคบเพลิงไว ๓ ดวง ท่ีไม 
           โพธิพฤกษ ของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ซึ่งเปนไมสูงสุด 
           กวาไมท้ังหลาย ในกัปท่ีแสนแตกัปน้ี เราไดบูชาคบเพลิงใด ดวย 
           การชูคบเพลิงน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของการใหคบเพลิง 
           เปนทาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
           แลว ดังน้ี. 
       ทราบวา ทานพระติณุกกธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ติณุกกธาริยเถราปทาน. 
                     อักกมนทายกเถราปทานท่ี ๕ 
                    วาดวยผลแหงการเหยียบนวด 
      [๔๕] เราไดถวายการเหยยีบแดพระพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ ผูเปน 
           นักปราชญ มีบาปอันลอยเสียแลว ทรงอยูจบพรหมจรรย ซึ่ง 
           กําลังเสด็จดําเนินไปสูท่ีพักกลางวัน ในกัปนี้เองเราไดถวายทานใด 
           ในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ 
           ถวายเหยียบ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
           เสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอักกมนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ อักกมนทายกเถราปทาน. 
                     วนโกรัณฑิยเถราปทานท่ี ๖ 
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกหางชาง 
      [๔๖] เราถือเอาดอกหางชางปามาบูชาพระผูมีพระภาคพุทธเจา พระนามวา 
           สิทธัตถะ ผูประเสริฐสุดกวาโลก ผูคงท่ี ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปน้ี 
           เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ 
           เปนผลแหงพุทธบูชาเราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระวนโกรัณฑิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ วนโกรัณฑิยเถราปทาน. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๒๐ 
                     เอกฉันตติยเถราปทานท่ี ๗ 
                วาดวยผลแหงการก้ันรมถวายพระพุทธองค 
      [๔๗] แผนดินรอนดังเพลงิ แผนดินดุจมีเถารึงไหล พระผูมีพระภาคพระ 



           นามวาปทุมุตระ เสด็จจงกรมอยูท่ีกลางแจง เรากั้นรมขาวเดินทาง 
           ไป ไดเห็นพระสัมพุทธเจาเขาท่ีกลางแจงน้ัน แลวเกิดความคิด 
           ข้ึนวา ภูมิภาคถูกพยับแดดแผคลุม แผนดินนี้จึงกลายเปนเหมือน 
           ถานเพลิง ลมพายุใหญท่ีทําสรีรกายใหลอยข้ึนได ต้ังข้ึนอยู หนาว 
           รอน ยอมทําใหลําบาก ขอไดโปรดรับรมนี้ อันเปนเครื่องปองกัน 
           ลมและแดดเถิด ขาพระองคจักถูกตองนิพพาน พระชินเจาพระ- 
           นามวาปทุมุตระผูทรงอนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา มี 
           พระยศใหญ ทรงทราบความดําริของเราแลว ทรงรับไวในกาลน้ัน 
           เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐ กัป ไดเปน 
           พระเจาจักรพรรดิราช ๕๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
           ไพบูลย โดยคณนานับมิได เราไดเสวยกรรมของตนซ่ึงตนไดกอ 
           สรางไวดีแลวในปางกอน นี้เปนชาติสุดทายของเรา ภพท่ีสุดกําลัง 
           เปนไป ถึงทุกวันนี้ชนท้ังหลายก็พากันกั้นเศวตฉัตรใหเราตลอดกาล 
           ทุกเมื่อ ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดถวายรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงการถวายรม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกฉัตติยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ เอกฉัตติยเถราปทาน. 
                      ชาติปุปผิยเถราปทานท่ี ๘ 
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกมะล ิ
      [๔๘] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระ ผูมีพระยศใหญปรินิพพาน 
           แลว เราไดเอาผอบอันเต็มดวยดอกไมไปบูชาพระสรีระ เรา 
           ยังจิตใหเลื่อมใสในบุญกรรมนั้นแลว ไดไปสูสวรรคช้ันนิมมานรดี 
           เราถึงจะไปอยูยังเทวโลก ก็ยังประพฤติบุญกรรมอยู ฝนดอกไมตก 
           จากฟากฟาเพ่ือเราตลอดกาลท้ังปวง เราสมภพในมนุษยก็เปนพระ 
           ราชาผูมียศใหญ ในอัตภาพนั้น ฝนดอกโกสุมตกลงมาเพ่ือเราทุกเมื่อ 
           เพราะอํานาจท่ีเอาดอกไมบูชาท่ีพระกายของพระพุทธเจาผูทรงเห็น 
           เหตุท้ังปวง นี้เปนความเกิดครั้งสุดทายของเรา ภพท่ีสุดกําลังเปน 
           ไป ถึงทุกวันนี้ ฝนดอกไมก็ตกลงมาเพ่ือเราทุกเวลา ในกัปท่ีแสน 
           แตกัปนี้ เราเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระ 
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระชาติปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล 
                     จบ ชาติปุปผิยเถราปทาน. 



                      สัตติปณณิยเถราปทานท่ี ๙ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกสัตตบรรณ 
      [๔๙] เมื่อมหาชนชวยกันนําพระสรีระของพระพุทธเจาไป เมื่อกลอง 
           บรรเลงอยู เรามีจิตเลือ่มใสมีใจโสมนัส ไดเอาดอกสัตตบรรณ 
           บูชา ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดมาบูชา ดวยการบูชา 
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระสรีระ เราเผา 
           กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสัตติปณณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ สัตติปณณิยเถราปทาน 
                      คันธปูชกเถราปทานท่ี ๑๐ 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยของหอม 
      [๕๐] เมื่อมหาชนกําลังชวยกันทําจิตกาธารอยู และเม่ือของหอมนานา 
           ชนิดถูกนําเอามา เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดเอาของหอม 
           กํามือหนึ่งบูชา ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดบูชาจิตกาธารใด ดวย 
           การบูชาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระคันธปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ คันธปูชกเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ชคติทายกเถราปทาน                         ๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน 
      ๒. โมรหัตถิยเถราปทาน                         ๗. เอกฉัตติเถราปทาน 
      ๓. สีหาสนพีชิยเถราปทาน                        ๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน 
      ๔. ติณุกกธาริยเถราปทาน                        ๙. สัตติปณณิยเถราปทาน 
      ๕. อักกมนทายกเถราปทาน                      ๑๐. คันธปูชกเถราปทาน 
                   บัณฑิตคํานวณคาถาได ๖๕ คาถา. 
                      จบ ชคติทายกวรรคท่ี ๔๖ 
                       ---------------- 
                        สาลปุปผิวรรคท่ี ๔๗ 
                      สาลกุสุมิยเถราปทานท่ี ๑ 
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกสาละ 
      [๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวาปทุมุตระปรินิพพานแลว เมื่อมหาชน 
           ชวยกันยกพระพุทธสรีระข้ึนบนจิตกาธาร เราไดเอาดอกสาละบูชา 



           ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เรา 
           ไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสาลกุสุมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ สาลกุสุมิยเถราปทาน 
                      จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๒ 
                   วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
      [๕๒] เมื่อเทวดาและมนุษยพากันถวายพระเพลิงพระผูมพีระภาคพระนามวา 
           สิขี ผูเปนเผาพันธุของโลก เราไดเอาดอกจําปา ๘ ดอกบูชาจิต- 
           กาธาร ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการ 
           บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระจิตกปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ จิตกปูชกเถราปทาน 
                     จิตกนิพพาปกเถราปทานท่ี ๓ 
                    วาดวยผลแหงการดับจิตกาธาร 
      [๕๓] เมื่อเทวดาและมนุษยพากันถวายพระเพลิงพระสรรีะ ของผูแสวงหา 
           คุณใหญ พระนามวาเวสสภู เราเอานํ้าหอมดับจิตกาธาร ใน 
           กัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราเอาน้ําหอมดับจติกาธารใด ดวยกรรมน้ัน 
           เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลของนํ้าหอม เราเผากิเลสท้ังหลาย 
           แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
       ทราบวา ทานพระจิตกนิพพาปกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ จิตกนิพพาปกเถราปทาน. 
                      เสตุทายกเถราปทานท่ี ๔ 
                    วาดวยผลแหงการสรางสะพาน 
      [๕๔] เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดใชคนใหสรางสะพานในท่ีเฉพาะ 
           พระพักตรของพระผูมพีระภาคพระนามวาวิปสสี ผูเสด็จจงกรมอยู 
           ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดใหสรางสะพานใดไว ดวยกรรมน้ัน 
           เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
       ทราบวา ทานพระเสตุทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ เสตุทายกเถราปทาน. 
                    สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานท่ี ๕ 
                   วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล 



      [๕๕] เราไดถวายพัดใบตาลอันคลุมดวยดอกมะลิ แดพระผูมีพระภาค 
           พระนามวาสิทธัตถะ เราจึงไดทรงยศใหญ ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ 
           เราไดถวายพัดใบตาลใด ดวยการถวายพัดใบตาลน้ัน เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพัดใบตาล เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสุมนตาลวัณฏิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน. 
                      อวฏผลิยเถราปทานท่ี ๖ 
                  วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
      [๕๖] พระผูมีพระภาคผูสยัมภูพระนามวาสตรังสี ผูไมทรงพายแพอะไรๆ 
           ทรงใครตอความวิเวก ตรัสรูดวยพระองคเอง เสด็จออกบิณฑบาต 
           เราถือผลไมอยู ไดเห็นเขา จึงไดเขาไปเฝาพระนราสภ เรามีจิต 
           เลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลไม ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปน้ี เราได 
           ถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงการถวายผลไมนั้น เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ อวฏผลิยเถราปทาน. 
                     ลพุชผลทายกเถราปทานท่ี ๗ 
                  วาดวยผลแหงการถวายขนุนสํามะลอ 
      [๕๗] ครั้งน้ัน เราเปนคนเฝาสวนอยูในพระนครพันธุมดี ไดเห็นพระ- 
           พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลีเสด็จเหาะไปในอากาศ เราไดหยิบเอา 
           ผลขนุนสํามะลอถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจา 
           ผูมีพระยศใหญ ใหเกิดความปลื้มใจแกเรา นําความสุขมาใหใน 
           ปจจุบัน  ประทับอยูในอากาศนั่นเอง ไดทรงรับประเคน เราถวาย 
           ผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอันเลือ่มใสแลว ไดประสบปติอัน 
           ไพบูลย เปนสุขยอดเยี่ยมในครั้งน้ัน รัตนะเกิดข้ึนแกเราผูเกิดใน 
           ท่ีนั้นๆ ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน 
           ดวยทานนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระลพุชผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ลพุชผลทายกเถราปทาน. 
                    มิลักขุผลทายกเถราปทานท่ี ๘ 



                   วาดวยผลแหงการถวายผลมลิักขุ 
      [๕๘] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมีพระยศใหญ เปนผู 
           มีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลไมมิลักขุ ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เรา 
           ไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน 
           ผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมิลักขุผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ มิลักขุผลทายกเถราปทาน. 
                     สยัมปฏิภาณิยเถราปทานท่ี ๙ 
              วาดวยผลแหงการสดดุีพระพุทธเจาดวยปฏิภาณ 
      [๕๙] ใครไดเห็นพระนราสภผูประเสริฐกวาเทวดา งามเหมือนดอกรก- 
           ฟาขาว กําลังเสด็จดําเนินอยูท่ีถนนแลว จะไมเลื่อมใสเลา ใคร 
           ไดเห็นพระพุทธเจาผูกําจัดความมืดใหพินาศ ทรงชวยเหลือนรชน 
           ใหขามพนไปไดเปนอันมาก ยังโลกใหโชติชวงดวยแสงสวางคือ 
           พระญาณแลว จะไมเลื่อมใสเลา ใครไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายก 
           ของโลก กําลังเสด็จออกไปพรอมกับพระขีณาสพผูมีอํานาจต้ังแสน 
           ผูทรงรื้อขนสัตวไปเสียมากมายแลว จะไมเลื่อมใสเลา ใครไดเห็น 
           พระพุทธเจา ผูตีกลองคือพระธรรม ทรงย่ํายีหมูเดียรถยี บันลือ 
           สีหนาทแลว จะไมเลื่อมใสเลา ทวยเทพพรอมดวยพรหม พากัน 
           มาจากเทวโลก ตราบเทาพรหมโลก แลวทูลถามปญหาอันลุมลึกกะ 
           พระพุทธเจาพระองคใด พระพุทธเจาพระองคนั้น ใครไดเห็น 
           เขาแลว จะไมเลื่อมใสเลา มนุษยพรอมดวยเทวดาประนมกรอัญชลี 
           แดพระพุทธเจาพระองคใด ยอมไดเสวยบุญดวยการประณมกร 
           อัญชลีนั้น พระพุทธเจาพระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไม 
           เลื่อมใสเลา ชนท้ังปวงมาประชุมหอมลอมพระผูมีปญญาจักษุ พระผู 
           มีปญญาจักษุพระองคใด ถูกบังคับแลวไมทรงหวั่นไหว พระผูมีปญญา 
           จักษุพระองคนั้น ใครไดเห็นแลว จะไมเลื่อมใสเลา เมื่อพระนราสภ 
           พระองคใดเสด็จเขาพระนคร กลองเปนอันมากประโคมกึกกอง 
           คชสารท่ีตกมันพากันบันลือ พระนราสภพระองคนัน้ ใครไดเห็น 
           เขาแลวจะไมเลื่อมใสเลา เมื่อพระนราสภพระองคใดเสด็จดําเนิน 
           ไปในถนน พระรัศมียอมสองสวางไสวทุกเมื่อ ท่ีซึ่งลุมๆ ดอนๆ 
           ยอมสม่ําเสมอ พระนราสภพระองคนัน้ ใครไดเห็นเขาแลว จะไม 
           เลื่อมใสเลา เมื่อพระพุทธเจาตรัสอยู ประชาสัตวในจักรวาลไดยิน 
           ท่ัวกัน พระพุทธเจาพระองคใดยังสัตวใหรูชัดไดท่ัวกัน พระพุทธเจา 



           พระองคนั้น ใครไดเห็นเขาแลว จะไมเลื่อมใสเลา ในกัปท่ีแสน 
           แตกัปนี้ เราไดสดุดีพระพุทธเจาใด ดวยการสดุดีนั้น เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสดุดี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระ 
           พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสยัมปฏิภาณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน. 
                   นิมิตตพยากรณิยเถราปทานท่ี ๑๐ 
                    วาดวยผลแหงการพยากรณนิมิต 
      [๖๐] ครั้งน้ัน เราไดเขาไปปาหิมวันตบอกมนต ศิษย ๕,๔๐๐ คน ไดอุปฎ- 
           ฐากเรา ศิษยเหลานั้นลวนเปนนักศึกษา รูจบไตรเพทถึงความเต็ม 
           เปยมในธรรมมีองค ๖ พวกเขาถือตัวจดัเพราะวิทยาของตน อยูใน 
           ปาหิมวันต เทพบุตรผูมียศใหญ เปนผูมีสติสัมปชัญญะ จุติจาก 
           ช้ันดุสิตอุบัติในครรภแหงมารดา เมื่อพระสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึน 
           หม่ืนโลกธาตุก็หวั่นไหว คนตาบอดก็มองเห็นได ในเม่ือพระผูนํา 
           เสด็จอุบัติข้ึน พื้นพสุธานี้ท้ังส้ินสั่นสะเทือน ๖ ประการ มหาชน 
           ไดสดับเสียงกึกกองแลว พากันแยมสรวล ชนท้ังปวงประชุมกัน 
           แลว ไดพากันไปยังสํานักของเรา ถามวาพ้ืนพสุธาน้ีสั่นสะเทือน 
           จักมีผลเปนอยางไร ครัง้น้ัน เราไดพยากรณแกเขาท้ังหลายวา อยา 
           กลัวเลยไมมีภัยแกทานท้ังหลาย ทานทุกๆ คนจงเบาใจเถิด ความ 
           เกิดนี้ประกอบดวยสุขประโยชน พื้นพสุธาอันเหตุ ๘ ประการถูก 
           ตองแลว ยอมจะส่ันสะเทือน นิมิตยอมจะปรากฏโดยอาการเชน 
           เดียวกัน แสงสวางอันไพบูลยใหญโตก็เชนนั้น พระพุทธเจา 
           ผูประเสริฐสุด ผูมีจักษุ จักเสด็จอุบัติข้ึนอยางไมตองสงสัย เรายัง 
           ประชุมชนใหเขาใจดีแลว ไดบอกเบญจศีล พวกเขาไดสดับ 
           เบญจศีลแลวคิดวา การเสด็จอุบัติของพระพุทธเจา ยากท่ีจะหาได 
           เปนผูเกิดอุพเพงคาปติ มีใจโสมนัส ยินดีราเริง ในกัปท่ี ๙๒ แต 
           กัปนี้ เราไดพยากรณนิมิตใด ดวยการพยากรณนิมิตน้ัน เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพยากรณ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระนิมิตตพยากรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ นิมิตตพยากรณิยเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สาลกุสุมิยเถราปทาน                ๖. อวฏผลิยเถราปทาน 



      ๒. จิตกปูชกเถราปทาน                  ๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน 
      ๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน               ๘. มิลลักขุผลทายกเถราปทาน 
      ๔. เสตุทายกเถราปทาน                 ๙. สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน 
      ๕. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน            ๑๐. นิมิตตพยากณิยเถราปทาน 
                   บัณฑิตคํานวณคาถาได ๗๒ คาถา. 
                      จบ สาลปุปผิวรรคท่ี ๔๗. 
                      ----------------- 
                        นฬมาลิวรรคท่ี ๔๘ 
                      นฬมาลิยเถราปทานท่ี ๑ 
                  วาดวยผลแหงการถวายพวงดอกออ 
      [๖๑] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดังทองคํา ผูสมควรรับเครือ่ง 
           บูชา เปนนายกของโลก กําลังเสด็จไปทางชายปาใหญ เราหยิบ 
           พวงดอกไมออและออกไปในทันใดน้ัน ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผู 
           ขามโอฆะไดแลว ไมมีอาสวะ ณ ท่ีนั้น  เรามีจิตเลื่อมใสมีใจ 
           โสมนัส ไดเอาพวงดอกไมออบูชาพระพุทธเจาผูเปนทักขิไณย 
           บุคคล มีความเพียรใหญ ทรงอนุเคราะหโลกท้ังส้ิน ในกัปท่ี ๓๑ 
           แตกัปนี้ เราไดดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระนฬมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ นฬมาลิยเถราปทาน 
                       มณิปูชกเถราปทานท่ี ๒ 
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยแกวมณี 
      [๖๒] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง ใครตอความ 
           สงบ ตรัสรูดวยพระองคเอง เสด็จไปในอากาศ สระใหญมีอยู 
           ในท่ีไมไกลปาหิมวันต ภพของเราอันบุญกรรมประกอบดีแลว มี 
           อยูในสระนั้น เราออกจากภพไดเห็นพระผูนําโลก ผูทรงรุงเรือง 
           เหมือนตนราชพฤกษ โชติชวงเหมือนดังกับไฟลุกโพลง เราได 
           เห็นดอกไมชนิดหน่ึงท่ีมีในปาเปลี่ยว คิดวาจักบูชาพระผูนําโลก 
           ทําจิตของตนใหเลื่อมใสแลว ไดถวายบังคมพระศาสดา เราหยิบ 
           แกวมณีท่ีศรีษะของเรา บูชาพระผูนําดวยความปรารถนาวา ดวย 
           การเอาแกวมณีบูชานี้ขอจงมีวิบากอันดี พระศาสดาพระนามวา 
           ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยูใน 
           อากาศ ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา ขอความดําริของทานจงสําเร็จ 



           เถิด ทานจงไดสุขอันไพบูลย ดวยการบูชาแกวมณีนี้ ขอทานจง 
           ไดเสวยยศอันใหญหลวงเถิด พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระนาม 
           วาปทุมุตระ ทรงตรัสรูดวยพระองคเอง ครั้นตรัสแกเราผูต้ังจิต 
           ปรารถนาไวดังน้ีแลว ไดเสด็จไป เราไดเปนจอมเทพเสวยราช 
           สมบัติในเทวโลก ๖๐ กัป และไดเปนพระเจาจักรพรรดิหลายรอย 
           ครั้ง เมื่อเราเกิดเปนเทวดา ระลึกถึงบุญกรรมข้ึนมา แกวมณีอัน 
           สองแสงสวางใหเรา ยอมเกิดแกเรา เรามีนางเทพอัปสร ๘๖,๐๐๐ 
           ซึ่งมีผาและเครื่องอาภรณอันวิจิตร สวมตางหูแกวมณี เปนบริวาร 
           นางเทพอัปสรเหลาน้ันมีหนาแฉลม มักยิ้มกอนเจรจา ตะโพกผาย 
           เอวบางออนแอน แวดลอมเราอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงการบูชา 
           ดวยแกวมณี ภัณฑะ คือ เครื่องประดับอันสําเร็จดวยทอง สําเร็จ 
           ดวยแกวมณี และสําเร็จดวยแกวทับทิม ยอมเปนของอนับุคคล 
           ทําดีแลวเพ่ือเรา ตามท่ีเราตองการ เรือนยอดและถ้ําท่ีนารื่นรมย 
           และท่ีนอนอันสูงคา ดังจะรูความประสงคของเรา ยอมเกิดตาม 
           ความปรารถนา ก็การท่ีชนเหลาใดไดเขาไปฟง ชนเหลาน้ันไดลาภ 
           ดีแลว การไดเขาไปฟงเปนบุญเขตของมนุษย เปนโอสถของ 
           สรรพสัตว ถึงกรรมท่ีเราผูไดเห็นพระผูนํา ก็ช่ือวาเปนอันทําไวดีแลว 
           เราเปนผูรอดพนจากวินบิาต เปนผูบรรลุบทอันไมหวัน่ไหว เราเขา 
           ถึงกําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ แสงสวาง 
           ยอมมีแกเราทุกเมื่อ ท้ังกลางวันและกลางคืนเพราะการบูชาดวย 
           แกวมณีนั้น เราจึงไดเสวยสมบัติ พบแสงสวาง คือ ญาณ เปนผู 
           บรรลุบทอันไมหวั่นไหว ในกัปท่ีแสนแตกัปน้ี เราเอาแกวมณี 
           บูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา 
           ดวยแกวมณี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
           ทําเสร็จแลวดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมณิปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ มณิปูชกเถราปทาน. 
                      อุกกาสติกเถราปทานท่ี ๓ 
                   วาดวยผลแหงการจุดคบเพลิงบูชา 
      [๖๓] ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคพระนามวาโกสิกะ ประทับอยูท่ีภูเขาจิตต- 
           กูฏ พระองคเปนผูเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปนผูต่ืนแลว อภิรมย 
           ในวิเวก เปนมุนี ขาพระองคอันหมูนารแีวดลอมเขาไปในปาหิมวันต 
           ไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ ผูปานดังพระจันทรใน 
           วันเพ็ญ ครั้งน้ัน ขาพระองคถือเอาคบเพลิงรอยดวงแวดลอมพระ 



           พุทธเจาอยูตลอด ๗ วัน ๗ คืน ไดไปโดยวันท่ี ๘ ขาพระองคมีจิต 
           เลื่อมใส ถวายบังคมพระสยัมภูพุทธเจาพระนามวาโกสิกะ ผูไม 
           ทรงพายแพอะไรๆ เสด็จออกจากสมาบัติ แลวไดถวายภิกษา 
           อยางหน่ึง ขาแตพระองคผูเปนจอมแหงสัตว เชษฐบุรุษของโลก 
           ประเสริฐกวานรชน เพราะกรรมน้ัน ขาพระองคจึงเกิดในหมูเทพ 
           ช้ันดุสิต นี้เปนผลแหงภกิษาอยางหน่ึง แสงสวางยอมมีแก 
           ขาพระองคทุกเมื่อ ท้ังกลางวันและกลางคืน ขาพระองคแผรัศมีไป 
           ไดโดยรอบรอยโยชน ในกัปท่ี ๕๕ ขาพระองคไดเปนพระเจาจักร 
           พรรดิผูเปนใหญในชมพูทวีป มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ชํานะ 
           แลว ครั้งน้ัน พระนครของขาพระองค เปนเมืองม่ังค่ัง เจริญ 
           สรางสรรอยางสวยงาม ยาว ๓๐ โยชน กวาง ๒๐ โยชน พระนคร 
           ช่ือโศภนอันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให นครน้ันสงัดจากเสียง 
           ๑๐ อยาง ประกอบดวยกังสดาลเสียงไพเราะ ในพระนครน้ันไมมี 
           เครือเถา ไม และดินเลย สําเร็จดวยทองคําลวนๆ ทีเดียว 
           โชติชวงอยูตลอดกาลเนืองนิตย พระนครนั้นลอมดวยกําแพง 
           ๔ ช้ัน ๓ ช้ัน สําเร็จดวยแกวมณี สวนตรงกลางวิสสุกรรมเทพบุตร 
           ไดเนรมิตถองแถวตนตาลไว สระโบกขรณีต้ังหม่ืนปกคลุมไปดวย 
           ปทุมและอุบล ดารดาษไปดวยบุณฑริกเปนตน หอมกรุนไปดวย 
           กลิ่นนานาชนิด ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ ขาพระองคไดทรงคบเพลิง 
           ใด ดวยกรรมน้ัน ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ 
           ทรงคบเพลิงไว ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
           ศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอุกกาสติกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อุกกาสติกเถราปทาน. 
                      สุมนวีชนิยเถราปทานท่ี ๔ 
                     วาดวยผลแหงการพัดไมโพธ์ิ 
      [๖๔] เราเปนผูมีใจโสมนัส จับพัดวีชนีพัดไมโพธ์ิอันอุดม ท่ีไมโพธิ์ของ 
           พระผูมีพระภาคพระนามวาวิปสสี ซึ่งเปนไมสูงสุด ในกัปท่ี ๙๑ แต 
           กัปนี้ เราไดพัดไมโพธ์ิอนัอุดม ดวยการพัดไมโพธ์ินั้น เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการพัดไมโพธ์ิ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสุมนวีชนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ สุมนวีชนิยเถราปทาน. 
                     กุมมาสทายกเถราปทานท่ี ๕ 



                  วาดวยผลแหงการถวายขนมกุมมาส 
      [๖๕] เราเห็นบาตรอันวางเปลาของพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
           พระนามวาวิปสสี ผูเสด็จเท่ียวแสวงหาบิณฑบาตอยู จึงใสขนม 
           กุมมาสจนเต็มบาตร ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปน้ี เราไดถวายภิกษาใด ดวย 
           การถวายภิกษานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงขนมกุมมาส 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกุมมาสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ กุมมาสทายกเถราปทาน. 
                     กุสัฏฐกทายกเถราปทานท่ี ๖ 
                 วาดวยผลแหงการถวายหญาคา ๘ กํา 
      [๖๖] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายหญาคา ๘ กํา แดพระผูมี 
           พระภาคพระนามวากัสสปะ ผูมีบาปอันลอยเสียแลว มีพรหมจรรย 
           อันอยูจบแลว ในกัปน้ี นั่นเอง เราไดถวายหญาคา ๘ กํา ดวยการ 
           ถวายหญาคาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงหญาคา ๘ กํา 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกุสัฏฐกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ กุสัฏฐกทายกเถราปทาน. 
                     คิริปุนนาคิยเถราปทานท่ี ๗ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกบุนนาคบูชา 
      [๖๗] ครั้งน้ัน พระสัมพุทธเจาพระนามวาโสภิตะ ประทับอยูท่ีภูเขาจิตตกูฏ 
           เราไดถือเอาดอกบุนนาคเขามาบูชาพระสยัมภู ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ 
           เราไดบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ... เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระคิริปุนนาคิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ คิริปุนนาคิยเถราปทาน. 
                   วัลลิการผลทายกเถราปทานท่ี ๘ 
                     วาดวยผลแหงการถวายแตง 
      [๖๘] ครั้งน้ัน พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุมนะ ประทับอยูในพระนคร 
           ตักกรา เราไดหยิบเอาผลไมวัลลิการะถวายแดพระสยมัภู ในกัปท่ี 
           ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไม 
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 



      ทราบวา ทานพระวัลลิการผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                  จบ วัลลิการผลทายกเถราปทาน. 
                     ปานธิทายกเถราปทานท่ี ๙ 
                   วาดวยผลแหงการถวายรองเทา 
      [๖๙] พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลกประเสรฐิ 
           กวานรชน มีพระจักษุ เสด็จออกจากท่ีประทับ สําราญกลางวันแลว 
           เสด็จข้ึนถนน เราสวมรองเทาท่ีทําอยางดีออกเดินทางไป ณ ท่ีนั้น 
           เราไดเห็นพระสัมพุทธเจางามนาดูนาชม เสด็จดําเนินดวยพระบาท 
           เปลา เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส ถอดรองเทาออกวางไวแทบ 
           พระบาท แลวกราบทูลวา ขาแตพระสุคต ผูเปนมหาวีรบุรุษ 
           เปนใหญเปนผูนําช้ันพิเศษ ขอเชิญสวมรองเทาเถิด ขาพระองค 
           จักไดผลแตรองเทาคูนี้ ขอความตองการของขาพระองคจงสําเร็จ 
           เถิด พระผูมีพระภาคพระนามวาอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลก 
           ประเสริฐกวานรชน ทรงสวมรองเทาแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วาผูใด 
           เลื่อมใสถวายคูรองเทาแกเรา ดวยมือท้ังสองของตน เราจักพยากรณ 
           ผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว เทวดาทุกๆ องคไดทราบพระ 
           พุทธดํารัสแลว มาประชุมกัน ตางก็มีจิตปติ ดีใจ เกิดความโสมนัส 
           ประนมกรอัญชลี พระผูมีพระภาคไดตรัสวา เพราะการถวายรองเทา 
           นี้แล ผูนี้จักเปนผูถึงความสุข จักเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๕ 
           ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง และจักไดเปน 
           พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได ในกัปซึ่งนับไมถวน 
           แตกัปนี้ สกุลโอกกากะจักสมภพ พระศาสดามีพระนามวาโคดม 
           จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ผูนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดา 
           พระองคนั้น เปนโอรสอนัธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวง 
           แลว จักเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน ผูนี้บังเกิดในเทวโลกหรอืใน 
           มนุษยโลก จักเปนผูมีปญญา จักไดยานอันเปรียบดวยยานของ 
           เทวดา ปราสาท วอ ชาง ท่ีประดับประดาแลว และรถท่ีเทียม 
           แลวดวยมาอาชาไนย ยอมเกิดปรากฏแกเราทุกเมื่อแมเมื่อเราออก 
           บวช ก็ไดออกบวชดวยรถ ไดบรรลอุรหัต เมื่อกําลังปลงผม นี ้
           เปนลาภของเรา เราไดดแีลว คือ การคาขายเราไดประกอบถูกทาง 
           แลว เราถวายรองเทาคูหนึ่งจึงไดบรรลุบทอันไมหวัน่ไหว ในกัปอัน 
           ประมาณมิไดแตกัปนี้ เราไดถวายรองเทาใด ดวยการถวายรองเทา 
           นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงรองเทา เราเผากิเลสท้ังหลาย 
           แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 



      ทราบวา ทานพระปานธิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ปานธิทายกเถราปทาน. 
                     ปุฬินจังกมิยเถราปทานท่ี ๑๐ 
                 วาดวยผลแหงการขนทรายใสท่ีจงกรม 
      [๗๐] เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ เราเท่ียวหาเน้ือสมันอยูในอรัญราวปา 
           ไดพบท่ีจงกรม เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส กอบเอาทรายใสพกมา 
           โรยลงในท่ีจงกรมของพระสุคตเจาผูมีสิริ ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปน้ี 
           เราไดโรยทราย ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
           ทราย เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปุฬินจังกมิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ปุฬินจังกมิยเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. นฬมาลิยเถราปทาน                ๖. กุสัฏฐกทายกเถราปทาน 
      ๒. มณิปูชกเถราปทาน                 ๗. คิริปุนนาคิยเถราปทาน 
      ๓. อุกกาสติกเถราปทาน               ๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน 
      ๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน               ๙. ปานธิทายกเถราปทาน 
      ๕. กุมมาสทายกเถราปทาน             ๑๐. ปุฬินจังกมิยเถราปทาน 
                   บัณฑิตคํานวณคาถาได ๙๕ คาถา. 
                      จบ นฬมาลิวรรคท่ี ๔๘. 
                      ---------------- 
                        ปงสุกุลสวรรคท่ี ๔๙ 
                     ปงสุกุลสัญญกเถราปทานท่ี ๑ 
                   วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกุล 
      [๗๑] พระผูมีพระภาคผูสยัมภู ผูนําของโลกพระนามวาติสสะ ไดเสด็จอุบัติ 
           ข้ึนแลว พระพิชิตมารทรงวางบังสุกุลจวีรไวแลว เสด็จเขาพระวิหาร 
           เราสะพายธนูท่ีมีสายและกระบอกนํ้า ถือดาบเขาปาใหญ ครั้งน้ัน 
           เราไดเห็นบังสุกุลจีวรซึง่แขวนอยูบนยอดไมในปาน้ัน จึงวางธนูลง 
           ณ ท่ีนั้นเอง ประนมกรอญัชลีเหนือเศียรเกลา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ 
           โสมนัส และมีปติเปนอันมาก ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
           แลวไดไหวบังสุกุลจวีร ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดไหวบังสุกุลจีวร 
           ใด ดวยการไหวบังสุกลุจีวรนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
           การไหว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 



           แลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปงสุกุลสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ปงสุกุลสัญญกเถราปทาน. 
                      พุทธสัญญกเถราปทานท่ี ๒ 
                   วาดวยผลแหงการเกิดพุทธสัญญา 
      [๗๒] เราเปนคนเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท ชํานาญในคัมภีร 
           ทํานายมหาปุริสลักษณะ คัมภีรอิติหาสะ พรอมดวยคัมภีรนิฆัณฑุ 
           ศาสตร และคัมภีรเกฏภศาสตร ครั้งน้ันพวกศิษยมาหาเราปานดัง 
           กระแสนํ้า เราไมเกียจคราน บอกมนตแกศิษยเหลานั้นท้ังกลางวัน 
           และกลางคืน ในกาลน้ัน พระสัมพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ 
           เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองคทรงกําจดัความมืดมิดใหพินาศแลว ยัง 
           แสงสวางคือ พระญาณ ใหเปนไป ครั้งน้ัน  ศิษยของเราคนหน่ึงได 
           บอกแกศิษยท้ังหลายของเรา พวกเขาไดฟงความน้ัน จึงไดบอกแก 
           เรา เราคิดวาพระสัพพัญญพุทธเจา ผูเปนนายกของโลก เสด็จอุบัติ 
           ข้ึนแลว ชนยอมอนุวัตรตามพระพุทธเจาพระองคนั้น เราไมมีลาภ 
           พระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูมีการอุบัติเลิศลอย มีจักษุ ทรงยศใหญ 
           ไฉนหนอเราพึงเขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนผูนําโลก เรา 
           ถือหนังเสือผาเปลือกไมกรอง และคนโทน้ําของเราแลวออกจาก 
           อาศรม เชิญชวนพวกศิษยวา ความเปนผูนําของโลกหาไดยาก 
           เหมือนกับดอกมะเด่ือ กระตายในดวงจันทร หรือเหมอืนกับน้ํานมกา 
           ฉะนั้น พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลกแลว แมความเปนมนุษยก็ 
           หาไดยากและเมื่อความเปนผูนําโลก และความเปนมนุษยท้ังสอง 
           อยางมีอยูการไดฟงธรรมก็หาไดยาก พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
           พวกเราจักไดดวงตาอนัเปนของพวกเรา มาเถอะทานท้ังหลาย เราจัก 
           ไปยังสํานักของพระพุทธเจาดวยกันทุกคน ศิษยทุกคนแบกคนโทนํ้า 
           นุงหนังเสือท้ังเล็บ พวกเขาเต็มไปดวยภาระคือชฎา พากันออกไป 
           จากปาใหญ ในครั้งน้ัน พวกเขามองดูประมาณช่ัวแอก แสวงหา 
           ประโยชนอันสูงสุด เดนิมาเหมือนลูกชาง เปนผูไมสะดุง ประหน่ึง 
           ไกรสรสีหราช ฉะนั้น เขาท้ังหลายไมมีความสะดุง หมดความละโมภ 
           มีปญญา มีความประพฤติสงบ เมื่อเสาะแสวงหาโมกขธรรม ได 
           พากันเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราเกิดปวยเจ็บข้ึนใน 
           ประเทศประมาณหนึ่งโยชนครึ่ง เราระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
           สุดแลว ตายท่ีประเทศนั้น ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดสัญญาใดใน 
           กาลน้ัน ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 



           สัญญาในพระพุทธเจา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระพุทธสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ พุทธสัญญกเถราปทาน. 
                      ภิสทายกเถราปทานท่ี ๓ 
                วาดวยผลแหงการถวายเหงาบัวกับนํ้าผึ้ง 
      [๗๓] ครั้งน้ัน เราลงสูสระโบกขรณีท่ีชางนานาชนิดเสพแลว ถอนเหงาบัว 
           ในสระนํ้า เพราะเหตุจะกิน สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคพระนามวา 
           ปทุมุตระ ผูต่ืนแลว ทรงผากําพลสีแดง สลัดผาบังสุกุลเหาะไปใน 
           อากาศ เวลานั้นเราไดยนิเสียงจึงแหงนข้ึนไปดู ไดเห็นพระผูนําโลก 
           เรายืนอยูในสระโบกขรณีนั่นแหละ ไดทูลออนวอนพระผูนําโลกวา 
           น้ําผึ้งกําลังไหลออกจากเกษรบัว น้ํานมและเนยใสกําลังไหลจาก 
           เหงาบัว ขอพระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ โปรดทรงรับเพื่อ 
           อนุเคราะหแกขาพระองคเถิด ลําดับนั้นพระสัมพุทธเจาผูศาสดา 
           ทรงประกอบดวยพระกรุณา มียศใหญ มีพระปญญาจักษุ เสด็จลง 
           จากอากาศมารับภิกษาของเรา เพื่อความอนุเคราะห ครั้นแลวได 
           ทรงทําอนุโมทนาแกเราวา แนะทานผูมีบุญใหญ ทานจงเปนผูมีความ 
           สุขเถิด คติจงสําเร็จแกทาน ดวยการใหเหงาบัวเปนทานน้ี ทานจง 
           ไดสุขอันไพบูลยเถิด ครั้นพระสัมพุทธชินเจาพระนามวาปทุมุตระ 
           ตรัสฉะน้ีแลว ไดทรงรบัภิกษาแลว เสด็จไปในอากาศ ลําดับน้ัน เรา 
           เก็บเหงาบัวจากสระนั้น กลับมายังอาศรม วางเหงาบัวไวบนตน 
           ไม ระลึกถึงทานของเรา ครั้งน้ัน ลมพายุใหญต้ังข้ึนแลวพัดปาให 
           สั่นสะเทือน อากาศดังลั่นในเม่ือฟาผา ลําดับน้ันอสนีบาต 
           ไดตกลงบนศรีษะของเรา ในการน้ัน ก็เราเปนผูนั่งตายอยู ณ ท่ีนั้น 
           เราเปนผูประกอบดวยบุญกรรม เขาถึงสวรรคช้ันดุสิต ซากศพของ 
           เราตกไป สวนเรารื่นรมยอยูในเทวโลก นางเทพอัปสร ๘๔,๐๐๐ 
           นาง ลวนประดับประดาสวยงาม ตางก็บํารุงเราท้ังเชาเย็น นี้เปน 
           ผลแหงการถวายเหงาบัว ครั้งน้ัน เรามาสูกําเนิดมนุษย เปนผูถึง 
           ความสุข ความบกพรองในโภคทรัพย ไมมีแกเราเลย นี้ก็เปนผล 
           แหงการถวายเหงาบัว เราอันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวา 
           ทวยเทพ ผูคงท่ี พระองคนั้นทรงอนุเคราะหแลว จึงเปนผูสิ้น 
           อาสวะท้ังปวง บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราได 
           ถวายภิกษาใดในกาลน้ัน ดวยการถวายภิกษานั้น เราไมรูจักทุคติ 
           เลย นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 



           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระภิสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                     จบ ภิสทายกเถราปทาน. 
                      ญาณถวิกเถราปทานท่ี ๔ 
                  วาดวยผลแหงการสรรเสริญพุทธญาณ 
      [๗๔] เราสรางอาศรมอยางสวยงามไว ณ ทิศทักษิณแหงภูเขาหิมวันต ครั้ง 
           นั้น เราเสาะหาประโยชนอันสูงสุด จึงอยูในปาใหญ เรายินดีดวย 
           ลาภและความเส่ือมลาภ คือ ดวยเหงามันและผลไม ไมเบียดเบียน 
           ใครๆ เท่ียวไป เราอยูคนเดียว ครั้งน้ัน พระสัมพุทธเจาพระนามวา 
           สุเมธะ เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก พระองคกําลังรื้อขนมหาชน 
           ประกาศสัจจะอยู เรามิไดสดับขาวพระสัมพุทธเจา ถึงใครๆ ท่ีจะ 
           บอกกลาวใหเรารูก็ไมมี เมื่อลวงไปได ๘ ป เราจึงไดสดับขาวพระ 
           นายกของโลก เรานําเอาไฟและฟนออกไปเสียแลว กวาดอาศรม ถือ 
           เอาหาบสิ่งของออกจากปาไป ครั้งน้ัน เราพักอยูในบานและนิคม 
           แหงละคืน เขาไปใกลพระนครจันทวดีโดยลําดับ สมัยน้ัน พระผู 
           มีพระภาคผูนําของโลกพระนามวาสุเมธะ กําลังรื้อขนสัตวเปนอัน 
           มาก ทรงแสดงอมตบท เราไดผานหมูชนไปถวายบังคมพระชินเจา 
           ผูเสด็จมาดี ทําหนังสัตวเฉวียงบาขางหน่ึง แลวสรรเสริญพระผูนํา 
           ของโลกวา พระองคเปนพระศาสดาประหน่ึงยอด เปนธงชัยและ 
           เปนเสายัญของหมูสัตว เปนท่ียึดหนวง เปนท่ีพึ่ง และเปนท่ีเกาะ 
           ของหมูสัตว เปนผูสูงสุดกวาสัตว. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๒๑ 
           พระองคเปนผูฉลาด เปนนักปราชญในทัสนะ ทรงชวยประชุมชน 
           ใหขามพนไปได ขาแตพระมุนี ผูอื่นท่ีจะชวยใหสัตวขามพนไปได 
           ยิ่งไปกวาพระองค ไมมีในโลก สาครแสนลึกสุด ก็พึงอาจท่ีจะ 
           ประมาณไดดวยปลายหญาคา ขาแตพระสัพพัญู สวนพระญาณ 
           ของพระองค ใครๆ ไมอาจจะประมาณไดเลย แผนดินก็อาจท่ีจะวาง 
           ในตาช่ังแลวกําหนดได ขาแตพระองคผูมีจักษุ แตสิ่งท่ีเสมอกับ 
           พระปญญาของพระองคไมมีเลย อากาศก็อาจจะวัดไดดวยเชือก 
           และนิ้วมือ ขาแตพระสัพพัญู สวนศีลของพระองค ใครๆ ไม 
           อาจจะประมาณไดเลย  น้ําในมหาสมุทร อากาศ และพื้นภูมิภาค 
           ๓ อยางน้ีประมาณเอาได ขาแตพระองคผูมีจักษุ พระองคยอมเปน 
           ผูอันใครๆ จะประมาณเอาไมได เรากลาวสรรเสริญพระสัพพัญู 
           ผูมีพระยศใหญ ดวยคาถา ๖ คาถาแลว ประนมกรอัญชลี ยืนนิ่ง 



           อยูในเวลานั้น พระพุทธเจาผูมีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน เปน 
           เมธีช้ันดี เขาขนานพระนามวาสุเมธะ ประทับนั่งในทามกลาง 
           พระภิกษุสงฆแลว ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา ผูใดมีใจเลื่อมใส 
           ไดกลาวสรรเสริญญาณของเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลาย 
           จงฟงเรากลาว ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลก ๗๗ กัป จักเปนจอม 
           เทวดาเสวยราชสมบัติอยูในเทวโลก ๑,๐๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจา- 
           จักรพรรดิเกินรอยครัง้ และจักไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
           ไพบูลย โดยคณนานับมิได เขาเปนเทวดาหรือมนุษย จกัเปนผู 
           ต้ังม่ันในบุญกรรม จักเปนผูมีความดําริแหงใจไมบกพรอง ม ี
           ปญญากลา ในสามหม่ืนกัป พระศาสดามีพระนามวาโคตมะ ซึ่ง 
           สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ผูนี้จัก 
           ไมมีความกังวล ออกบวชเปนบรรพชิต จักบรรลุอรหัต แตอายุ 
           ๗ ขวบ ในระหวางเวลาท่ีเราระลึกถึงตน และไดบรรลุศาสนธรรม 
           เจตนาท่ีไมนารื่นรมยใจ เราไมรูจักเลย เราทองเท่ียวไปเสวยสมบัติ 
           ในภพนอยภพใหญ ความบกพรองในโภคทรัพยไมมแีกเราเลย นี้ 
           เปนผลในการสรรเสริญพระญาณ ไฟ ๓ กอง เราดับสนิทแลว 
           เราถอนภพท้ังปวงข้ึนหมดแลว เราเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยางแลว 
           บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดสรรเสริญพระญาณ 
           ใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ก็เปนผลแหง 
           การสรรเสริญพระญาณ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระญาณถวิกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ ญาณถวิกเถราปทาน. 
                     จันทนมาลิยเถราปทานท่ี ๕ 
               วาดวยผลแหงการถวายแกนจันทนและดอกรัง 
      [๗๕] เราละเบญจกามคุณอันนารัก นารื่นรมยใจ และละทรัพยประมาณ 
           ๘๐ โกฏิแลว บวชเปนบรรพชิต ครั้นบวชแลว ไดเวนการทํา 
           ความช่ัวดวยกาย ละความประพฤติช่ัวดวยวาจา อยูแทบฝงแมน้ํา 
           พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไดเสด็จมาหาเราผูอยูคนเดียว เราไม 
           รูจักวาเปนพระพุทธเจา เราไดทําปฏิสันถาร ครั้นทําปฏิสันถาร 
           แลว จึงไดทูลถามถึงพระนามและพระโคตรวา ทานเปนเทวดา 
           หรือคนธรรพ หรอืเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปนใคร หรือเปน 
           บุตรของใคร หรือเปนทาวมหาพรหม มาในท่ีนี้ ยอมสวางไสว 
           ไปท่ัวทิศ เหมือนพระอาทิตยอุทัย  ฉะน้ัน  ขาแตทานผูนิรทุกข 



           จักรมีกําพันหนึ่งปรากฏท่ีเทาของทาน ทานเปนใคร หรือเปนบุตร 
           ของใคร เราจะรูจักทานอยางไร ขอทานจงบอกช่ือและโคตรบรรเทา 
           ความสงสัยของเราเถิด. พระพุทธเจาตรัสตอบวา เราไมใชเทวดา 
           ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ และความเปนพรหมก็หา 
           มีแกเราไม เราสูงสุดกวาพรหมเหลาน้ัน ลวงวิสยัของพรหมเหลา 
           นั้น เราไดทําลายเครื่องผูกพันคือกามไดแลว เผากิเลสเสียหมดสิ้น 
           บรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมแลว เราไดสดับพระดํารัสของพระองค 
           แลว จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี ถาพระองคเปนพระ- 
           สัพพัญูพุทธเจา ขอเชิญพระองคประทับนั่งเถิด ขาพระองคจะขอ 
           บูชาพระองค ขอพระองคจงทําท่ีสุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด 
           เราไดลาดหนังสัตวถวายพระศาสดาแลว พระผูมีพระภาคประทับนั่ง 
           เหนือหนังสัตวนั้น ดังสีหราชน่ังอยูท่ีซอกภูเขา ฉะนั้น เรารีบข้ึน 
           ภูเขาเก็บเอาผลมะมวง ดอกรังอันสวยงามและแกนจันทนอันมีคา 
           มาก เรารีบกอบเอาท้ังหมดเขาไปเฝาพระผูนําของโลก ถวายผลไม 
           แดพระพุทธเจา แลวเอาดอกรังบูชา ก็เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส 
           มีปติอันไพบูลย ไดเอาแกนจันทนลูบไลแลว ถวายบังคมพระศาสดา 
           พระผูนําของโลกพระนามวาสุเมธะ ประทับนั่งบนหนังสัตว เมื่อ 
           จะยังเราใหรื่นเริง ไดทรงพยากรณกรรมของเราในครั้งน้ันวา ดวย 
           การถวายผลไมกับของหอมและดอกไมท้ังสองอยางน้ี ผูนี้จักรื่นรมย 
           อยูในเทวโลก ๒,๕๐๐ กัป เขาจักเปนผูมีความดําริทางใจไมบกพรอง 
           ยังอํานาจใหเปนไป ในกัปท่ี ๒๖,๐๐๐ จักไปสูความเปนมนุษย 
           จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ มีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปน 
           ขอบเขต วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตพระนครอันมีนามวาเวกระให 
           พระนครน้ันจักสําเร็จดวยทองลวนๆ ประดับประดาดวยรัตนะนานา 
           ชนิด เขาจักทองเท่ียวไปยังกําเนิดท้ังหลายโดยอุบายน้ีเทียว เขาจัก 
           เปนผูถึงความสุขในทุกภพ คือ ในความเปนเทวดาหรือมนุษย เมื่อ 
           ถึงภพสุดทายเขาจักเปนบุตรพราหมณ จักออกบวชเปนบรรพชิต 
           จักเปนผูไมมีวิญญัติปจจัย ไมมีอาสวะปรินิพพาน พระสัมพุทธเจา 
           พระนามวาสุเมธะ ผูนําของโลก ครั้นตรัสดังน้ี เมื่อเรากําลังเพงมอง 
           อยู ไดเสด็จเหาะไปในอากาศ ดวยกรรมท่ีกระทําไวดีแลวนั้นและ 
           ดวยความต้ังเจตนาไว เราละรางมนุษยแลวไดเขาถึงสวรรคช้ันดุสิต 
           จุติจากดุสิตแลว ไปเกิดในครรภของมารดา ในครรภท่ีเราอยู ไมม ี
           ความบกพรองดวยโภคทรัพยแกเราเลย เมื่อเรายงัอยูในครรภของ 
           มารดา ขาว น้ํา โภชนาหาร เกิดตามความปรารถนาแกมารดาของ 



           เราตามชอบใจ เราออกบวชเปนบรรพชิตอายุ ๕ ขวบ เมื่อปลงผม 
           เสร็จเราก็ไดบรรลุอรหตั เราคนหาบุรพกรรมอยู ก็มิไดเห็นโดย 
           อุรประเทศ เราระลึกถึงกรรมของเราในสามหม่ืนกัปได ขาแต 
           พระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
           ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
           ขาพระองคอาศัยคําส่ังสอนของพระองค จึงไดบรรลุบทอันไม 
           หวั่นไหว ในกัปท่ีสามหม่ืน เราบูชาพระสัมพุทธเจา ดวยการบูชานั้น 
           เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระจันทนมาลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ จันทนมาลิยเถราปทาน. 
                      ธาตุปูชกเถราปทานท่ี ๖ 
                วาดวยผลแหงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
      [๗๖] เมื่อพระโลกนาถผูนาํของโลกพระนามวาสิทธัตถะปรินิพพานแลว 
           เราไดนําพวกญาติของเรามาทําการบูชาพระธาตุ ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปน้ี 
           เราไดบูชาพระธาตุใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงการบูชาพระธาตุ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระธาตุปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ ธาตุปูชกเถราปทาน. 
                      ปุฬินุปปาทกเถราปทานท่ี ๗ 
                   วาดวยผลแหงการกอเจดียทราย 
      [๗๗] เราเปนดาบสช่ือเทวละ อาศัยอยูท่ีภูเขาหิมพานต ท่ีจงกรมของเรา 
           เปนท่ีอันอมนุษย เนรมิตให ณ ภูเขานั้น ครั้งน้ันเรามุนมวยผม 
           สะพายคนโทน้ํา เมื่อจะแสวงหาประโยชนอันสูงสุด ไดออกจากปา 
           ใหญไป ครั้งน้ัน ศิษย ๘,๔๐๐๐ คน อุปฏฐากเรา เขาท้ังหลาย 
           ขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยูในปาใหญ เราออกจากอาศรมกอ 
           พระเจดียทรายแลวรวบรวมเอาดอกไมนานาชนิดมาบูชาพระเจดียนั้น 
           เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระเจดียนั้นแลว เขาไปสูอาศรม พวกศิษย 
           ไดมาประชุมพรอมกันทุกคนแลว ถามถึงความขอนี้วา ขาแต 
           ทานผูประเสริฐ สถูปท่ีทานนมัสการกอดวยทราย แมขาพเจา 
           ท้ังหลายก็อยากจะรู ทานอันขาพเจาท้ังหลายถามแลวขอจงบอกแก 
           ขาพเจาท้ังหลาย. 
           เราตอบวา พระพุทธเจาท้ังหลายผูมีพระจักษุ มียศใหญ ทานท้ังหลาย 



           ไดพบแลวในบทมนตของเรามิใชหรอื เรานมัสการพระพุทธเจาผู 
           ประเสริฐสุดมียศใหญเหลาน้ัน. 
           ศิษยเหลานั้นไดถามอีกวา พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญรู 
           ไญยธรรมท้ังปวง ทรงเปนผูนําโลกเหลาน้ัน เปนเชนไร มีคุณเปน 
           อยางไร มีศีลเปนอยางไร พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญเหลานั้นเปน 
           ดังฤา. 
           เราไดตอบวา พระพุทธเจาท้ังหลาย มีพระมหาปุริสลักษณะ 
           ๓๒ ประการ มีพระทนตครบ ๔๐ ทัศ มีดวงพระเนตรดังตาแหง 
           โคและเหมือนผลมะกล่ํา อนึ่ง พระพุทธเจาเหลาน้ันเมื่อเสด็จดําเนิน 
           ไป ก็ยอมทอดพระเนตรดูเพียงช่ัวแอก พระชานุของพระองคไม 
           ลั่น ใครๆ ไมไดยินเสียงท่ีตอ อนึ่ง พระสุคตท้ังหลาย เมื่อ 
           เสด็จดําเนินไป ยอมไมรีบรอนเสด็จดําเนินไป ทรงกาวพระบาท 
           เบ้ืองขวากอน นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย และ 
           พระพุทธเจาเหลาน้ัน เปนผูไมหวาดกลัว เปรียบเหมอืน 
           ไกรสรมฤคราช ฉะนั้น พระพุทธเจาเหลาน้ัน ไมทรงยกพระองค 
           และไมทรงขมข่ีสัตวท้ังหลาย ทรงหลดุพนจากการถือตัว และดู 
           หม่ิน ทานเปนผูมีพระองคเสมอในสัตวท้ังปวง พระพุทธเจา 
           ท้ังหลายเปนผูไมทรงยกพระองค นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจา 
           ท้ังหลาย และพระพุทธเจาท้ังหลายเมื่อเสด็จอุบัติข้ึนพระองค 
           ทรงแสดงแสงสวาง ทรงประกาศวิการ ๖  ท่ัวพื้นแผนดินนี้ท้ังส้ิน 
           ท้ังพระองคทรงเห็นนรกดวย ครั้งน้ัน ไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนให 
           ตก นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย พระพุทธเจาผูมหานาค 
           เหลานั้น เปนเชนนี้ พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลานั้น ไมมีใคร 
           เทียมเทา พระตถาคตท้ังหลาย เปนผูมีพระคุณหาประมาณมิได ใครๆ 
           ไมเกินพระองคไปโดยเกียรติคุณ. 
           ศิษยทุกคนเปนผูมีความเคารพ ช่ืนชมถอยคําของเรา ตางไดปฏิบัติ 
           เชนนั้น ตามสติกําลัง พวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของตน 
           เช่ือฟงถอยคําของเรา มีฉันทะอัธยาศัยนอมไปในความเปน 
           พระพุทธเจา พากันบูชาพระเจดียทราย ในกาลน้ัน เทพบุตรผูมียศ 
           ใหญ จุติจากช้ันดุสิต บังเกิดในพระครรภของพระมารดา หมื่น 
           โลกธาตุหวั่นไหว เรายนือยูในท่ีจงกรมไมไกลอาศรม ศิษยทุกคน 
           ไดมาประชุมพรอมกันในสํานักของเรา ถามวา แผนดินบันลือลั่น 
           ดุจโคอุสภะ คํารณดุจมฤคราช รองดุจจระเข จักมีผลเปนอยางไร. 
           เราตอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดท่ีเราประกาศ ณ ท่ีใกล 



           พระสถูปคือกองทราย บัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีโชค เปน 
           ศาสดา พระองคนั้น เสด็จลงสูพระครรภพระมารดาแลว. 
           เราแสดงธรรมกถาแกพวกศิษยเหลานั้นแลว กลาวสดุดีพระมหามุนี 
           สงศิษยของตนไปแลว นั่งขัดสมาธิ ก็เราเปนผูสิ้นกําลังหนอ 
           เจ็บหนัก ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทํากาลกิริยา ณ 
           ท่ีนั้นเอง ครั้งน้ัน ศิษยทุกคนพรอมกันทําเชิงตะกอนแลว ยกซาก 
           ศพของเราข้ึนเชิงตะกอน พวกเขาลอมเชิงตะกอน ประนมอัญชลี 
           เหนือเศียร อันลูกศรคือ ความโศกครอบงํา ชวนกันมาคร่ําครวญ 
           เมื่อศิษยเหลานั้นพิไรรําพันอยู เราไดไปใกลเชิงตะกอน สั่งสอน 
           พวกเขาวา เราคืออาจารยของทาน แนะทานผูมีปญญาดีท้ังหลาย 
           ทานท้ังหลายอยาไดเศราโศกเลย ทานท้ังหลายควรเปนผูไม 
           เกียจคราน พยายามในประโยชนของตน ท้ังกลางคืนและกลางวัน 
           ทานท้ังหลายอยาไดประมาท ควรทําขณะเวลาใหถึงเฉพาะ เราพร่ํา 
           สอนศิษยของตนแลวกลับไปยังเทวโลก เราไดอยูในเทวโลกถึง 
           ๑๘ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และไดเสวยราช 
           สมบัติในเทวโลกเกินรอยครั้ง ในกัปท่ีเหลือ เราไดทองเท่ียวไป 
           อยางสับสน แตก็ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการกอเจดียทราย 
           ในเดือนท่ีดอกโกมุทบาน ตนไมเปนอันมากตางก็ออกดอกบานฉันใด 
           เราก็เปนผูอันพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญใหบานแลวในสมัย 
           ฉันนั้นเหมือนกัน ความเพียรของเรานําธุระนอยใหญไป นําเอา 
           ธรรมท่ีเปนแดนเกษมจากโยคะมา เราตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัด 
           เชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราได 
           สรรเสรญิพระพุทธเจาใด ดวยการสรรเสริญนั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ- 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปุฬินุปปาทกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ปุฬินุปปาทกเถราปทาน. 
                       ตรณิยเถราปทานท่ี ๘ 
                  วาดวยผลแหงการทอดตนเปนสะพาน 
      [๗๘] ก็พระผูมีพระภาคพระนามวาอัตถทัสสี ผูเปนพระสยัมภูเปนนายก 
           ของโลก เปนพระตถาคต ไดเสด็จไปท่ีฝงแมน้ําวินดา เราเปนเตา 
           เท่ียวไปในน้ํา ออกไปจากน้ําแลว ประสงคจะเชิญพระพุทธเจาเสด็จ 
           ขามฟาก จึงเขาไปเฝาพระองค ผูนายกของโลก (กราบทูลวา) 
           ขอเชิญพระพุทธเจา ผูเปนพระมหามุนีพระนามวาอตัถทัสสี เสด็จข้ึน 



           หลังขาพระองคเถิด ขาพระองคจะใหพระองคเสด็จขามฟาก ขอ 
           พระองคโปรดทรงทําท่ีสุดแหงทุกขแกขาพระองคเถิด พระพุทธเจา 
           ผูมีพระยศใหญพระนามวาอัตถทัสสี ทรงทราบถึงความดําริของเรา 
           จึงไดเสด็จข้ึนหลังเราแลวประทับยืนอยู ความสุขของเราในเวลาท่ีนึก 
           ถึงตนได และในเวลาถึงความเปนผูรูเดียงสา หาเหมือนกับเมื่อพื้น 
           พระบาทสัมผัสไม พระสัมพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูมีพระยศ 
           ใหญ เสด็จข้ึนประทับยืนท่ีฝงแมน้ําแลว ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
           เราขามกระแสคงคา ช่ัวเวลาประมาณเทาจิตเปนไป ก็พระยาเตาผูมี 
           บุญนี้ สงเราขามฟาก ดวยการสงพระพุทธเจาขามฟากนี้ และดวย 
           ความเปนผูมีจิตเมตตา เขาจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด  ๑,๘๐๐ กัป 
           จากเทวโลกมามนุษยโลกน้ี เปนผูอันกุศลมูลตักเตือนแลว นั่ง ณ 
           อาสนะอันเดียวจักขามพนกระแสนํ้า คือ ความสงสัยได พืชแมนอย 
           แตเขาเอาหวานลงในเน้ือนาดี เมื่อฝนยงัอุทกธารใหตกอยูโดยชอบ 
           ผลยอมทําชาวนาใหยินดี แมฉันใด พุทธเขตท่ีพระสัมมาสัมพุทธ- 
           เจาทรงแสดงไวนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อบุญเพิ่มอุทกธารโดยชอบ 
           ผลจักทําเราใหยินดี เราเปนผูมีตนอันสงไปแลวเพื่อความเพียร เปน 
           ผูสงบระงับ ไมมีอุปธิ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว ยอมเปนผูไม 
           มีอาสวะอยู ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ เราไดทํากรรมใด ในกาลน้ัน ดวย 
           กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสงพระพุทธเจาขาม 
           ฟาก เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
           ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระตรณิยเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ ตรณิยเถราปทาน. 
                       ธัมมรุจิเถราปทานท่ี ๙ 
                   วาดวยผลแหงความพอใจในธรรม 
      [๗๙] ในเวลาท่ีพระพุทธเจาผูพิชิตมารพระนามวาทีปงกร ทรงพยากรณ 
           สุเมธดาบสวา ในกัปจากกัปนี้ไปนับไมถวน ดาบสน้ีจักเปนพระ- 
           พุทธเจา พระมารดาบังเกิดเกลาของดาบสน้ีจักทรงพระนามวามายา 
           พระบิดาจักทรงพระนามวาสุทโธทนะ ดาบสน้ีจักช่ือวาโคดม ดาบส 
           นี้จักเริ่มต้ังความเพียรทําทุกกรกิริยาแลว จักเปนพระสัมพุทธเจา 
           ผูมียศใหญ ตรัสรูท่ีควงไมอัสสัตถพฤกษ พระอุปติสสะและพระ 
           โกลิตะจักเปนพระอัครสาวก ภิกษุอุปฏฐากช่ือวาอานนท จักบํารุง 
           ดาบสน้ี ผูเปนพระพิชิตมาร นางภิกษุณีช่ือวาเขมาและอุบลวรรณา 
           จักเปนอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและเศรษฐีชาวเมืองอาฬวี จักเปน 



           อัครอุบาสิกา ไมโพธ์ิของนักปราชญผูนี้เรียกวาอัสสัตถพฤกษ 
           มนุษยและเทวดาไดสดับพระดํารัสของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน 
           ยิ่งใหญ ซึ่งจะหาใครเสมอเหมือนมิได ตางก็เปนผูเบิกบาน 
           ประนมอัญชลีถวายนมสัการ เวลานั้น เราเปนมานพช่ือเมฆะ เปน 
           นักศึกษา ไดสดับคําพยากรณอันประเสริฐซ่ึงสุเมธดาบส ของ 
           พระมหามุนี เราเปนผูคุนเคยในสุเมธดาบสผูเปนท่ีอยูแหงกรุณา 
           และไดบวชตามสุเมธดาบส ผูเปนวีรบุรุษน้ัน ผูออกบวชอยู เปนผู 
           สํารวมในพระปาติโมกขและอินทรีย ๕ เปนผูมีอาชีวะหมดจด มี 
           สติ เปนนักปราชญ กระทําตามคําสอนของพระพิชิตมาร เราเปน 
           ผูอยูเชนนี้ ถูกบาปมิตรบางคนชักชวนในอนาจาร ถูกกําจัดจากหน 
           ทางอันชอบ เปนผูตกอยูในอํานาจแหงวิตก จึงไดหลีกไปจากพระ 
           ศาสนา ภายหลังถูกมิตรอันนาเกลียดนั้น ชักชวนใหฆามารดา 
           เรามีใจอันช่ัวชาไดทําอนันตริยกรรมฆามารดา เราจุติจากอัตภาพนั้น 
           แลว เกิดในอเวจีมหานรกอันแสนทารุณ เราไปสูวินิบาตถึงความ 
           ลําบากทองเท่ียวไปนาน ไมไดเห็นสุเมธดาบสผูเปนนักปราชญผู 
           ประเสริฐกวานระอีก ในกัปน้ี เราเกิดเปนปลาติมิงคละ อยูในมหา 
           สมุทร เราเห็นเรอืในสาครเขาจึงเจาไปเพ่ือจะกิน พวกพอคาเห็น 
           เราก็กลัว ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราไดยินเสียงกึกกอง 
           วาโคตโม ท่ีพอคาเหลาน้ันเปลงข้ึน จึงนึกถึงสัญญาเกาข้ึนมาได ตอ 
           จากนั้น ไดทํากาลกิริยา เกิดในสัญชาติพราหมณ ในสกุลอันมั่งค่ัง 
           ณ พระนครสาวัตถี เราชื่อวาธัมมรุจิ เปนคนเกลียดบาปกรรม 
           ทุกอยาง พออายุได ๗ ขวบ ก็ไดพบพระพุทธองคผูสองโลกให 
           โชติชวง จึงไดไปยังพระมหาวิหารเชตวัน แลวบวชเปนบรรพชิต 
           เราเขาเฝาพระพุทธเจา ๓ ครั้งตอคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง ครั้งน้ัน พระ 
           องคผูเปนพระมหามุนี ทอดพระเนตรเห็นเราเขา จึงไดตรัสวา ดูกร 
           ธัมมรุจิ ทานจงระลึกถึงเรา ลําดับนั้น เรากราบทูลบุรพกรรมอยาง 
           แจมแจงกะพระพุทธเจาวา 
               เพราะปจจัยแหงความบริสุทธ์ิในปางกอน ขาพระองคจึงมิ 
               ไดพบพระองค ผูทรงพระลักษณะแหงบุญต้ังรอย เสียนาน 
               วันนี้ ขาพระองคไดเห็นแลวหนอ ขาพระองคเห็นพระ 
               สรีระของพระองค อนัหาสิ่งอะไรเปรียบมิได ขาพระองค 
               ตามหาพระองคมานานนักแลว ตัณหานี้ขาพระองคทําให 
               เหือดแหงไปโดยไมเหลือดวยอินทรยีสิ้นกาลนาน ขาพระ- 
               องคชําระนิพพานใหหมดมลทินได โดยกาลนาน ขาแต 



               พระมหามุนี นัยนตาอันสําเร็จดวยญาณ ถึงความพรอม 
               เพรียงกับพระองคไดก็สิ้นเวลานานนัก ขาพระองคพินาศ 
               ไปเสีย ในระหวางอกีเปนเวลานาน วันนี้ ไดสมาคมกับ 
               พระองคอีก ขาแตพระโคดม กรรมท่ีขาพระองคทําไว 
               จะไมพินาศไปเลย. 
          เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระธัมมรุจิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ ธัมมรุจิเถราปทาน. 
                     สาลมัณฑปยเถราปทานท่ี ๑๐ 
              วาดวยผลแหงการสรางมณฑปดอกรังเปนพุทธบูชา 
      [๘๐] เราเขาถึงปารัง สรางอาศรมอยางสวยงาม มุงบังดวยดอกรงั ครั้ง 
           นั้น เราอยูในปา ก็แตพระผูมีพระภาคผูสยัมภูเอกอัครบุคคลตรัสรู 
           ดวยพระองคเอง พระนามวาปยทัสสี ทรงประสงคความสงัด จึง 
           ไดเสด็จเขาสูปารัง เราออกจากอาศรมไปปาเท่ียวแสวงหามูลผลปา 
           ณ เวลานั้น ณ ท่ีนั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวาปยทัสสี 
           ผูมีพระยศใหญประทับนั่งเขาสมาบัติรุงโรจนอยูในปาใหญ เราปก 
           เสา ๔ เสา ทําปรําอยางเรียบรอย แลวเอาดอกรงัมุงเหนือพระ- 
           พุทธเจา เราทรงปรําซ่ึงมุงดวยดอกรังไว ๗ วัน ยังจิตใหเลื่อมใส 
           ในกรรมน้ัน ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด สมัยน้ัน 
           พระผูมีพระภาคผูอุดมบุรุษ เสด็จออกจากสมาธิประทับน่ังทอดพระ 
           เนตรดูเพียงช่ัวแอก สาวกของพระศาสดาพระนามวาปยทัสสี ช่ือ 
           วาวรุณ กับพระอรหันตขีณาสพแสนองคไดมาเฝาพระศาสดาผูนํา 
           ช้ันพิเศษ สวนพระผูมีพระภาคพิชิตมารพระนามวาปยทัสสี เชษฐ 
           บุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน ประทับนั่งในทามกลางพระภิกษุ 
           สงฆแลว ไดทรงกระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ พระอนุรุทธ 
           เถระผูอุปฏฐาก ของพระศาสดาพระนามวาปยทัสสี หมจีวรเฉวียง 
           บาขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระมหามุนีวา ขาแตพระผูมีพระภาค 
           อะไรเลาหนอเปนเหตุใหพระศาสดาทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ 
           เพราะเม่ือมีเหตุ พระศาสดาจึงทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ 
           พระศาสดาตรัสวา มาณพใดธารปรําท่ีมุงดวยดอกไมใหตลอด ๗ วัน 
           เรานึกถึงกรรมของมาณพน้ัน จึงไดทําการยิ้มแยมใหปรากฏ เราไม 
           พิจารณาเห็นชองทางท่ีไมควรท่ีบุญจะไมใหผล ชองทางท่ีควรใน 
           เทวโลกหรือมนุษยโลกยอมไมระงับไปเลย เขาผูเพรียบพรอมดวย 
           บุญกรรมอยูในเทวโลกมีบริษัทเทาใด บริษัทเทาน้ันจักถูกบังคับดวย 



           ดอกรัง เขาเปนผูประกอบดวยบุญกรรม จักรื่นเริงอยูในโลกน้ันดวย 
           การฟอน การขับ การประโคม อันเปนทิพยในกาลน้ันทุกเมื่อ 
           บริษัทของเขาประมาณเทาท่ีมี จักมีกลิ่นหอมฟุงและฝนดอกรังจักตก 
           ลงท่ัวไปในขณะนั้น มาณพนี้จุติจากเทวโลกแลว จักมาสูความเปน 
           มนุษย แมในมนุษยโลกนี้หลังคาดอกรงัก็จักทรงอยูตลอดกาลท้ังปวง 
           ณ มนุษยโลกนี้การฟอนและการขับ ท่ีประกอบดวยกังสดาล จัก 
           แวดลอมมาณพน้ีอยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา และเม่ือ 
           พระอาทิตยอุทัย ฝนดอกรังก็จะตกลง ฝนดอกรังท่ีบุญกรรมปรุงแตง 
           แลว จักตกลงทุกเวลา ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ พระศาสดามีพระนามวา 
           โคดมซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
           มาณพน้ีจักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรส 
           อันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จักไมมีอาสวะ 
           นิพพาน เมื่อเขาตรัสรูธรรมอยู จักมีหลงัคาดอกรัง เมื่อถูกทํา 
           ฌาปนกิจอยูบนเชิงตะกอน ท่ีเชิงตะกอนน้ัน ก็จักมีหลงัคาดอกรังฯ 
           พระมหามุนีพระนามวาปยทัสสี ทรงพยากรณวิบากแลว ทรงแสดง 
           ธรรมแกบริษัท ใหอิ่มหนําดวยฝนคือธรรม เราไดเสวยราชสมบัติ 
           ในเทวโลกในหมูเทวดา ๓๐ กัป ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง 
           เราออกจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้ ไดความสุขอันไพบูลย แม 
           ในมนุษยโลกนี้ ก็มีหลงัคาดอกรัง นี้เปนผลแหงปรํา นี้เปนความ 
           เกิดครั้งหลังของเรา ภพสุดทายกําลังเปนไป แมในภพนี้หลังคา 
           ดอกรังก็จักมีตลอดกาลทั้งปวง เรายังพระมหามุนีพระนามวาโคดม 
           ผูประเสริฐกวาศากยราชใหทรงยินดีได ละความมีชัยและความ 
           ปราชัยเสียแลว บรรลุถงึฐานะท่ีไมหวั่นไหว ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ 
           เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสาลมัณฑปยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ สาลมัณฑปยเถราปทาน. 
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      ๔. ญาณถวิกเถราปทาน                   ๙. ธัมมรุจิเถราปทาน 



      ๕. จันทนมาลิยเถราปทาน                ๑๐. สาลมัณฑปยเถราปทาน 
                    มีคาถาคํานวณได ๒๑๙ คาถา. 
                       จบ ปงสุกูลวรรคท่ี ๔๙. 
                       ---------------- 
                       กิงกณิปุปผวรรคท่ี ๕๐ 
                    ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทานท่ี ๑ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกกระดึงทอง 
      [๘๑] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลีพระนามวาวิปสสี ผูเปนนายก 
           ของโลก โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งท่ีซอกเขา เรา 
           เก็บดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชา ครั้นบูชาพระสัมพุทธเจาแลว 
           เดินบายหนาไปทางทิศทักษิณ ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น และดวย 
           ต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
           ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น 
           เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลาย 
           แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน. 
                     ปงสุกูลปูชกเถราปทานท่ี  ๒ 
                   วาดวยผลแหงการบูชาผาบังสุกุล 
      [๘๒] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหน่ึงช่ืออุทัพพละท่ีภูเขาน้ัน 
           เราไดเห็นผาบังสุกุลจีวรหอยอยูบนยอดไม ครั้งน้ัน เราราเริง มีจิต 
           ยินดี เลือกเก็บเอาดอกกระดึงทอง ๓ ดอกมาบูชาผาบังสุกุลจีวร 
           ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลว และดวยการต้ังเจตนจํานงไว เราละราง 
           มนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้ เราได 
           ทํากรรมใดในการน้ัน เพราะบูชาธงชัยแหงพระอรหันต เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
           แลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปงสุกูลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ปงสุกูลปูชกเถราปทาน. 
                    โกรัณฑปุปผิยเถราปทานท่ี  ๓ 
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกหงอนไก 
      [๘๓] เมื่อกอน เรากับบิดาและปู เปนคนทํางานในปา เลี้ยงชีพดวยการ 
           ฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเราไมมี พระผูนําช้ันเยี่ยมของโลก 
           พระนามวาติสสะ ผูมีพระปญญาจักษุ ทรงแสดงรอยพระบาท 



           ๓ รอยไวใกลท่ีอยูของเรา ดวยทรงพระอนุเคราะห เราเห็นรอย 
           พระบาทของพระศาสดาพระนามวาติสสะท่ีทรงเหยียบไว เปนผู 
           ราเริงมีจิตบันเทิง ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท เราเห็นตน 
           หงอนไกงอกงามอยูมีดอกบาน จึงเก็บใสผะอบมาบูชารอยพระบาท 
           อันประเสริฐสุด ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น และดวยการต้ังเจตน 
           จํานงไวเราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เราเขาถึง 
           กําเนิดใดๆ คือ เปนเทวดาหรือมนุษยในกําเนิดนั้นๆ เรามีผิว 
           พรรณเหมือนดอกหงอนไก มีรัศมีซานออกจากตัว ในกัปท่ี ๙๒ 
           แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ัน เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน. 
                     กิงสุกปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกทองกวาว 
      [๘๔] เราเห็นตนทองกวาวมีดอก จึงประนมกรอัญชลี นึกถึงพระพุทธเจา 
           ผูประเสริฐสุด แลวบูชาในอากาศ ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น 
           และดวยการสรางเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรค 
           ช้ันดาวดึงส ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน 
           ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผา 
           กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกิงสุกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ กิงสุกปุปผิยเถราปทาน. 
                    อุปฑฒทุสสทายกเถราปทานท่ี ๕ 
                   วาดวยผลแหงการถวายผาครึ่งผืน 
      [๘๕] ครั้งน้ัน  สาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตระช่ือสุชาตะ 
           แสวงหาผาบังสุกุลอยูท่ีกองอยากเยื่อใกลทางรถ เราเปนลูกจางของ 
           คนอื่นอยูในพระนครหงสวดี ไดถวายผาครึ่งผืนแลวอภิวาทดวย 
           เศียรเกลา ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว 
           เราละรางมนุษย ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เราเปนจอมเทวดาเสวย 
           ราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง 
           และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได เพราะ 
           ถวายผาครึ่งผืนเปนทาน เราเปนผูไมมีภัยแตท่ีไหน เบิกบานอยูทุก 
           วันนี้ เราปรารถนา ก็พึงเอาผาเปลือกไมคลุมแผนดินนี้ พรอมท้ังปา 



           และภูเขาได นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราได 
           ใหทานใด  ในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงผาครึ่งผืน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
           ทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอุปฑฒทุสสทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ อุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน. 
                     ฆตมัณฑทายกเถราปทานท่ี ๖ 
                  วาดวยผลแหงการถวายกากเปรียง 
      [๘๖] เราเห็นพระผูมีพระภาคผูทรงดําริดี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกวา 
           นรชน เสด็จเขาปาใหญประชวรดวยโรคลม จึงทําจิตใหเลื่อมใส 
           นํากากเปรียงเขาไปถวาย เพราะกุศลกรรมอันเราไดทําและส่ังสมไว 
           แมน้ําคงคาน้ี และมหาสมุทรท้ัง ๔ ยอมสําเร็จเปรียบเทียบกับเรา 
           และแผนดินอันกวางใหญจะนับประมาณมิไดนี้ ดังจะรูความดําริของ 
           เรา ยอมกลายเปนน้ําผึ้งและนํ้าตาลกรวด พฤกษชาติท่ีงอกงามอยู 
           บนแผนดินซึ่งมีอยูท่ัวท้ังส่ีทิศน้ี ดังจะรูความดําริของเรา ยอมกลาย 
           เปนตนกัลปพฤกษไป เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน 
           เทวโลก ๕๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง และไดเปน 
           พระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได  ในกัปท่ี ๙๔  แต 
           กัปนี้ เราไดใหทานใดในกาลน้ัน ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย 
           นี้เปนผลแหงกากเปรียง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระฆตมัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ฆตมัณฑทายกเถราปทาน. 
                      อุทกทายกเถราปทานท่ี ๗ 
                    วาดวยผลแหงการถวายนํ้าด่ืม 
      [๘๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ในภิกษุสงฆผูยอดเยีย่มของพระพุทธ 
           เจาพระนามวาปทุมุตระ จึงไดตักน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม ในเวลาท่ี 
           เราจะตองการนํ้า จะเปนยอดภูเขา ยอดไมในอากาศ หรือพื้นดิน 
           น้ํายอมเกิดแกเราทันที ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  เราไดใหทานใดใน 
           กาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหน้ํา 
           เปนทาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
           แลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอุทกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อุทกทายกเถราปทาน. 



                      ปุฬินถูปยเถราปทานท่ี ๘ 
                    วาดวยผลแหงการกอสถูปเจดีย 
      [๘๘] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือยมกะ เราไดทําอาศรม 
           สรางบรรณศาลาไวท่ีภูเขาน้ัน เราเปนชฎิลผูมีตบะใหญมีนามช่ือวา 
           นารทะ ศิษยสี่หม่ืนคนบํารุงเรา ครั้งน้ัน เราเปนผูหลีกออก 
           เรนอยู คิดอยางนี้วา มหาชนบูชาเรา เราไมบูชาอะไรๆ เลย ผูท่ี 
           จะกลาวส่ังสอนเราก็ไมมี ใครๆ ท่ีจะตักเตือนเราก็ไมมี เราไมมี 
           อาจารยและอุปชฌาย อยูในปา ศิษยผูภักดีพึงบํารุงใจครูท้ังคูได 
           อาจารยเชนนั้นของเราไมมี การอยูในปาจึงไมมีประโยชน สิ่งท่ีควร 
           บูชาเราควรแสวงหาสิ่งท่ีควรเคารพก็ควรแสวงหาเหมือนกัน เราจัก 
           ช่ือวาเปนผูมีท่ีพึ่งพํานักอยู ใครๆ จักไมติเราได ในท่ีไมไกลอาศรม 
           ของเรา มีแมน้ําซ่ึงมีชายหาด มีทานํ้าราบเรียบ นารื่นรมยใจ 
           เกลื่อนไปดวยทรายท่ีขาวสะอาด ครั้งน้ัน เราไดไปยังแมน้ําช่ืออมริกา 
           ตะลอมเอาทรายมากอเปนเจดียทรายพระสถูปของพระสัมพุทธเจาผูทําท่ี 
           สุดภพ เปนมุนี ท่ีไดมีแลว เปนเชนนี้ เราไดทําสถูปนั้นใหเปน 
           นิมิต เรากอพระสถูปท่ีหาดทรายแลวปดทอง แลวเอาดอกกระดึง 
           ทอง ๓๐๐ ดอกมา เราเปนผูมีความอิ่มใจ  ประนมกรอัญชลี 
           นมัสการท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ไหวพระเจดียทราย เหมอืนถวายบังคม 
           พระสัมพุทธเจาในท่ีเฉพาะพระพักตร ฉะนั้น ในเวลาท่ีกิเลสและ 
           ความตรึกเกี่ยวดวยกามเกิดข้ึน เรายอมนึกถึง เพงดูพระสถูปท่ีได 
           ทําไว เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจาผูนําสัตวออกจากท่ีกันดาร ผูนํา 
           ช้ันพิเศษ  ตักเตือนตนวาทานควรระวงักิเลสไว แนะทานผูนิรทุกข 
           การยังกิเลสใหเกิดข้ึนไมสมควรแกทาน ครั้งน้ัน เมื่อเราคํานึงถึง 
           พระสถูปยอมเกิดความเคารพข้ึนพรอมกัน เราบรรเทาวิตกท่ีนาเกลียด 
           เสียไดเปรียบเหมือนชางตัวประเสริฐ ถูกเครื่องแทงหเูบียดเบียน 
           ฉะนั้น เราประพฤติอยูเชนนี้ไดถูกพระยามัจจุราชย่ํายี เราทํากาลกิริยา 
           ณ ท่ีนั้นแลว ไดไปยังพรหมโลก เราอยูในพรหมโลกนัน้ตราบเทา 
           หมดอายุ แลวมาบังเกิดในไตรทิพย ไดเปนจอมเทวดาเสวยราช 
           สมบัติในเทวโลก ๘๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง 
           และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เราได 
           เสวยผลของดอกกระดงึทองเหลานั้น ดอกกระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก 
           แวดลอมเราทุกภพ เพราะเราเปนผูบําเรอพระสถูป ฝุนละอองยอมไม 
           ติดกับตัวท่ีตัวเรา เหงื่อไมไหล เรามีรัศมีซานออกจากตัว โอ 
           พระสถูป เราไดสรางไวดีแลว แมน้ําอมริกาไดเห็นดีแลว เราได 



           บรรลุบทอันไมหวั่นไหวก็เพราะไดกอพระสถูปทราย อันสัตวผู 
           ปรารถนาจะกระทํากุศลควรเปนผูยึดเอาส่ิงท่ีเปนสาระ ไมใชเปนดวย 
           เขตหรือไมใชเขตความปฏิบัตินั่นเองเปนสาระ บุรุษผูมีกําลัง มีความ 
           อุตสาหะท่ีจะขามทะเลหลวง พึงถอืเอาทอนไมเล็ก วิ่งไปสูทะเล 
           หลวงดวยคิดวา เราอาศัยไมนี้จักขามทะเลหลวงไปได นรชนพึงขาม 
           ทะเลหลวงไปดวยความเพียรอุตสาหะ แมฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือน 
           กัน อาศัยกรรมเล็กๆ นอยๆ ท่ีไดทําไวแลว จึงขามพนสงสาร 
           ไปได เมื่อถึงภพสุดทาย เราอันกุศลมูลตักเตือนแลวเกิดในสกุล 
           พราหมณมหาศาลอันมั่งค่ัง ในพระนครสาวัตถี มารดาบิดาของเรา 
           เปนคนมีศรัทธานับถือพระพุทธเจา ทานท้ังสองน้ีเปนผูเห็นธรรมฟง 
           ธรรม ประพฤติตามคําสอน ทานท้ังสองถอืเอาผาลาดสีขาว มีเนื้อ 
           ออนมากท่ีตนโพธิ์มาทําพระสถูปทองนมัสการในท่ีเฉพาะพระพักตร 
           แหงพระศากยบุตรทุกเย็นเชาในวันอุโบสถ ทานท้ังสองนําเอา 
           พระสถูปทองออก กลาวสรรเสริญคุณพระพุทธเจา ยับยั้งอยูตลอด 
           ๓ ยาม เราไดเห็นพระสถูปเสมอ จึงระลึกถึงเจดียทรายข้ึนได 
           นั่งบนอาสนะอันเดียวไดบรรลุอรหัตแลว. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๒๒. 
           เราแสวงหาพระพุทธเจาผูเปนปราชญนั้นอยูไดเห็นพระธรรมเสนาบดี 
           จึงออกจากเรือนบรรพชาในสํานักของทาน เราไดบรรลุอรหัตแต 
           อายุ ๗ ขวบ พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุทรงทราบคุณวิเศษของ 
           เราจึงใหเราอุปสมบท เรามีการกระทําอันบริบูรณดีแลว แตยังเปน 
           ทารกอยูทีเดียว ทุกวันนี้ กิจท่ีควรทําในศาสนาของพระศากยบุตร 
           เราทําเสร็จแลว ขาแตพระฤาษีผูมีความเพียรใหญ สาวกของ 
           พระองคเปนผูลวงพนเวรภัยทุกอยาง ลวงพนความเก่ียวของท้ังปวง 
           นี้เปนผลแหงพระสถูปทอง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 
           ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปุฬินถูปยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ ปุฬินถูปยเถราปทาน. 
                     นฬกุฏิกทายกเถราปทานท่ี ๙ 
                   วาดวยผลแหงการสรางกุฏิไมออ 
      [๘๙] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือหาริกะ ครั้งน้ัน 
           พระสยัมภูพระนามวานารทะ ประทับอยูใกลตนไม ทําเรือนไมออ 
           แลวมุงดวยหญา เราไดชําระท่ีจงกรมถวายพระสยัมภู ดวยกรรมท่ี 
           ไดทําดีแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไวเราละรางมนุษยแลวได 



           ไปสวรรคช้ันดาวดึงส ณ ดาวดึงสนั้นวิมานของเราสงู ๖๐ โยชน 
           กวาง ๓๐ โยชน อันบุญกรรมเนรมิตข้ึนอยางสวยงาม เพราะกุฏีไม 
           ออ เรารืน่รมยอยูในเทวโลก ๑๔ กัป ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก 
           ๗๑ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง  และไดเปนพระเจา 
           ประเทศราชอันไพบูลย โดยคณนานับไมถวน เราข้ึนปราสาท คือ 
           ธรรมแลว เขาเรือนอันวางเปลาอยูในศาสนาของพระศากยบุตรตาม 
           ปรารถนาในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน ดวย 
           กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงกุฎีไมออ เราเผา 
           กิเลสท้ังหลายแลว ...  พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระนฬกุฏิกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ นฬกุฏิกทายกเถราปทาน. 
                    ปยาลผลทายกเถราปทานท่ี ๑๐ 
                   วาดวยผลแหงการถวายลูกมะหาด 
      [๙๐] เมื่อกอนเราเปนพรานเน้ือ ครั้งน้ัน เราเท่ียวอยูในปาใหญไดเห็น 
           พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เราเลื่อมใส 
           ไดเอาผลมะหาดมาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนเขตแหง 
           บุญ ผูแกลวกลา ดวยมอืท้ังสองของตนในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เรา 
           ไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติ 
           เลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปยาลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ปยาลผลทายกเถราปทาน. 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน                          ๖. ฆตมัณฑทายกเถราปทาน 
      ๒. ปงสุกูลปูชกเถราปทาน                          ๗. อุทกทายกเถราปทาน 
      ๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน                         ๘. ปุฬินถูปยเถราปทาน 
      ๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน                          ๙. นฬกุฏิกทายกเถราปทาน 
      ๕. อุปฑฒทุสสทายกเถราปทาน                      ๑๐. ปยาลผลทายกเถราปทาน 
                  บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๐๙ คาถา. 
                     จบ กิงกณิปุปผวรรคท่ี ๕๐. 
                      ---------------- 
                     รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ 
      ๑. เมตเตยยวรรค                         ๖. ชคติวรรค 
      ๒. ภัททาลิวรรค                           ๗. สาลปุปผวรรค 



      ๓. สกิงสัมมัชชกวรรค                       ๘. นฬมาลิวรรค 
      ๔. เอกวิหาริวรรค                         ๙. ปงสุกูลวรรค 
      ๕. วิเภทกิวรรค                          ๑๐. กิงกณิปุปผวรรค 
                      มีคาถา ๑,๕๘๒ คาถา. 
                   จบ เมตเตยยวัคคทสกะท่ี ๕๐. 
                      ---------------- 
                        กณิการวรรคท่ี ๕๑ 
                    ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทานท่ี ๑ 
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกกรรณิการ 
      [๙๑] พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธะ มีพระมหาปุริสลักษณะอัน 
           ประเสริฐ ๓๒ ประการ พระองคทรงประสงคความสงัด จึงเสด็จ 
           ไปปาหิมพานต พระมุนีผูเลิศ ประกอบดวยพระกรุณา เปนอุดม 
           บุรุษเสด็จถึงปาหิมพานตแลว ประทับนั่งขัดสมาธิ ครั้งน้ัน เราเปน 
           วิทยาธรสัญจรไปในอากาศ เราถือตรีศูลซ่ึงกระทําไวดีแลวเหาะไป 
           พระพุทธเจาสองสวางอยูในปา เหมือนกับไฟบนยอดภูเขา เหมือน 
           พระจันทรในวันเพ็ญและเหมือนตนพระยารังท่ีมีดอกบาน เราออก 
           จากปาเหาะไปตามพระรัศมีพระพุทธเจา เห็นคลายกับสีของไฟท่ี 
           ไหมไมออ ยังจิตใหเลื่อมใส เราเลือกเก็บดอกไมอยู ไดเห็นดอก 
           กรรณิการท่ีมีกลิ่นหอมจึงเก็บเอามา ๓ ดอก บูชาพระพุทธเจาผู 
           ประเสริฐสุด ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา ครั้งน้ัน ดอกไมของ 
           เราท้ัง ๓ ดอกเอาข้ัวข้ึนเอากลีบลงทําเปนเงา (บัง) แดพระศาสดา 
           ดวยกรรมท่ีไดทําไวดีแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานง เราละราง 
           มนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานของเราสูง ๖๐ โยชน 
           กวาง ๓๐ โยชน อันบุญกรรมทําใหอยางสวยงามในดาวดึงสนั้น 
           ปรากฏช่ือวา กรรณิการ แลงธนูต้ังพัน ลูกคลีหนัง ๗ ลูก คนถือธง 
           สําเร็จดวยสีเขียวใบไม หิ้งแขวนต้ังแสนปรากฏในปราสาทของเรา 
           บัลลังก สําเร็จดวยทองก็มี สําเร็จดวยแกวมณีก็มี สําเร็จดวยแกว 
           ทับทิมก็มี สําเร็จดวยแกวผลึกก็มี ตามแตจะตองการปรารถนา 
           ท่ีนอนมีคามากยัดดวยนุน มีผาลาดลายรูปสัตวตางๆ มีราชสีหเปนตน 
           ผาลาดมีชายเดียว มีหมอนพรอม ปรากฏวามีอยูในปราสาทของเรา 
           ในเวลาท่ีเราปรารถนาจะออกจากภพเท่ียวจาริกไปในเทวโลก ยอม 
           เปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมไป เราสถิตอยูภายใตดอกไม เบ้ืองบน 
           เรามีดอกไมเปนเครื่องกําบัง สถานท่ีโดยรอบรอยโยชน ถูกคลุม 
           ดวยดอกกรรณิการดนตรี ๖ หมื่นบํารุงท้ังเชาและเย็น ไมเกียจคราน 



           แวดลอมเราเปนนิตย ตลอดคืนตลอดวนั เรารื่นรมยดวยการฟอน 
           การขับและดวยกังสดาล เครื่องประโคม เปนผูมักมากดวยกาม 
           บันเทิงอยูดวยความยินดีในการเลน ครั้งน้ัน เราบริโภคและด่ืมใน 
           วิมานน้ันบันเทิงอยูในไตรทศ เราพรอมดวยหมูนางเทพอัปสร 
           บันเทิงอยูในวิมานอันสงูสุด เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐๐ 
           ครั้งไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศ 
           ราชอันไพบูลย โดยคณนานับมิได เมื่อเรายังทองเท่ียวอยูในภพ 
           นอยภพใหญ ยอมไดโภคทรัพยมากมาย ความบกพรองในโภคทรัพย 
           ไมมีแกเราเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราทองเท่ียวอยูในสองภพ 
           คือ ในความเปนเทวดาและในความเปนมนุษย คติอื่นไมรูจัก นี ้
           เปนผลแหงพุทธบูชา เราเกิดในสองสกุล คือ ในสกุลกษัตริย 
           หรือสกุลพรหมณยอมไมเกิดในสกุลอันตํ่าทรามน้ี  เปนผลแหง 
           พุทธบูชา ยานชาง ยานมา และวอคานหามน้ี เราไดทุกสิ่งทุก 
           อยางทีเดียว นี้เปนผลแหงพุทธบูชา หมูทาส หมูทาสี และ 
           นารีท่ีประดับประดาแลว เราไดทุกอยางทีเดียว นี้เปนผลแหง 
           พุทธบูชา ผาแพร ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝาย เราไดทุก 
           ชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ผาใหม ผลไมใหม โภชนะมีรส 
           อันเลิสใหมๆ เราไดทุกชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา คําวาเชิญ 
           เค้ียวส่ิงน้ี เชิญบริโภคสิ่งน้ี เชิญนอนบนท่ีนอนนี้ เราได 
           ท้ังน้ัน นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเปนผูอันเขาบูชาในท่ีทุกสถาน 
           เรามียศใหญยิ่ง มีศักดิ์ใหญ มีบริษัทไมแตกแยกทุกเมื่อ เราเปน 
           ผูอุดมกวาหมูญาติ นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราไมรูจักหนาว 
           ไมรูจักรอน ไมมีความกระวนกระวาย อนึ่ง ทุกขทางจิตยอมไมม ี
           ในหทัยของเราเลย เราเปนผูมีผิวพรรณดังทองคํา เท่ียวไปในภพ 
           นอยภพใหญ ความเปนผูมีวรรณะผิดแผกไป เราไมรูจกัเลย นี้เปน 
           ผลแหงพุทธบูชา เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จึงจุติจากเทวโลก 
           มาเกิดในสกุลพราหมณมหาศาลอันมั่งค่ัง ในพระนครสาวัตถ ี
           ละกามคุณ ๕ ออกบวชเปนบรรพชิต เรามีอายุได ๗ ขวบแตกําเนิด 
           ไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาผูมีพระปญญาจักษุ ทรงทราบถึงคุณ 
           ของเรา จึงรับส่ังใหเราอุปสมบท เรายังหนุมก็ควรบูชา นี้เปนผล 
           แหงพุทธบูชา ทิพยจักษุของเราบริสุทธ์ิ เราฉลาดในสมาธิ ถึงความ 
           บริบูรณแหงอภิญญา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราบรรลุปฏิสัมภิทา 
           ฉลาดแหลมในอิทธิบาท ถึงความบริบูรณในพระสัทธรรม นี้เปน 
           ผลแหงพุทธบูชา ในกัปท่ีสามหม่ืน เราไดบูชาพระพุทธเจาใด 



           ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เรา 
           เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระตีณิกณิการปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ ตีณิกณิการปุปผิยเถราปทาน. 
                    เอกปตตทายกเถราปทานท่ี ๒ 
                    วาดวยผลแหงการถวายบาตร 
      [๙๒] ขาพระองคเปนชางหมออยูในพระนครหงสวดี ไดเห็นพระพุทธเจา 
           ผูปราศจากกิเลสธุลี มีโอฆะอันขามไดแลว ไมมีอาสวะ ขาพระองค 
           ไดถวายบาตรดินท่ีทําดีแลว แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ครั้น 
           ถวายบาตรแดพระผูมีพระภาคผูตรงผูคงท่ีแลว เมื่อขาพระองคเกิด 
           ในภพ ยอมไดภาชนะทองและจานท่ีทําดวยเงิน ทําดวยทอง และ 
           ทําดวยแกวมณี ขาพระองคบริโภคในถาด นี้เปนผลแหงบุญกรรม 
           ขาพระองคเปนผูเลิศกวาชนท้ังหลายโดยยศ พืชแมถึงนอยแตหวาน 
           ลงในนาดีเมื่อฝนยังทอธารใหตกลงท่ัวโดยชอบ ผลยอมยังชาวนาให 
           ยินดีได ฉันใด การถวายบาตรนี้ก็เชนนั้น ขาพระองคไดหวานลง 
           ในพุทธเขต เมื่อทอธารคือปติตกลงอยู ผลจักทําขาพระองคใหยินดี 
           เขต คือ หมูและคณะมีประมาณเทาใดท่ีจะใหความสุขแกสรรพสัตว 
           เสมอดวยพุทธเขตไมมีเลย ขาพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย ขา 
           พระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขา 
           พระองคนอบนอมแดพระองค ขาพระองคบรรลุบทอนัไมหวั่นไหว 
           ก็เพราะไดถวายบาตรใบหน่ึง ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ขาพระองค 
           ไดถวายบาตรใดในกาลน้ัน ดวยการถวายบาตรน้ัน ขาพระองคไม 
           รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายบาตร ขาพระองคเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเอกปตตทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ เอกปตตทายกเถราปทาน. 
                   กาสุมาริกผลทายกเถราปทานท่ี ๓ 
                   วาดวยผลแหงการถวายลูกมะรื่น 
      [๙๓] เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี เชษฐบุรุษของโลก 
           ประเสริฐกวานรชน โชติชวงเหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งอยูท่ีซอก 
           ภูเขา เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา 
           แลวเอาผลไมมะรื่นถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ในกัปท่ี ๓๑ 
           แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น 
           เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส 



           ท้ังหลายแลว ... พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกาสุมาริกผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน. 
                      อวฏผลิยเถราปทานท่ี ๔ 
                  วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
      [๙๔] พระผูมีพระภาคผูสยัมภู ผูมีพระรัศมีนับดวยพัน ไมทรงพายแพ 
           อะไรๆ ทรงออกจากวิเวกแลว เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม 
           อยูไดเห็นเขา จึงไดเขาไปเฝาพระนราสภ  เรามีจิตเลื่อมใสมีใจ 
           โสมนัส ไดถวายผลไมในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใด 
           ในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล 
           แหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
           เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอวฏผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ อวฏผลิยเถราปทาน. 
                      จารผลิยเถราปทานท่ี ๕ 
                 วาดวยผลแหงการถวายมะมวงกะลอน 
      [๙๕] เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง แดพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณ 
           เหมือนทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน 
           ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการ 
           ถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระจารผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ จารผลิยเถราปทาน. 
                   มาตุลุงคผลทายกเถราปทานท่ี ๖ 
                    วาดวยผลแหงการถวายมะงั่ว 
      [๙๖] เราไดเห็นสมเด็จพระโลกนายก ผูโชติชวงเหมือนตนกรรณิการ 
           รุงเรืองดังพระจันทรในวันเพ็ญ และเหมือนตนไมประจําทวีปท่ี 
           โพลงอยู เราเลื่อมใส ไดเอาผลหมากงัว่ถวายแดพระศาสดาผูเปน 
           ทักขิเณยยบุคคล เปนวีรบุรุษ ดวยมือท้ังสองของตน ในกัปท่ี ๓๑ 
           แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น 
           เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส 
           ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมาตุลุงคผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน. 



                    อัชเชลผลทายกเถราปทานท่ี ๗ 
                   วาดวยผลแหงการถวายลูกรกฟา 
      [๙๗] ครั้งน้ัน พระสัมพุทธเจาพระนามวาอชินะ (สิทธัตถะ) ผูสมบูรณ 
           ดวยจรณะ และเปนมุนีผูฉลาดในสมาธิ ประทับอยูในปาหิมพานต 
           เราเอามือประคองผลไมรกฟาซ่ึงมีขนาดเทาหมอ ถือรมใบไมแลว 
           ถวายแดพระศาสดา ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดใน 
           กาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
           การถวายผลไม เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
           ทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอัชเชลผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ อัชเชลผลทายกเถราปทาน 
                      อโมรผลยิเถราปทานท่ี ๘ 
                  วาดวยผลแหงการถวายผลไมพิเศษ 
      [๙๘] เราไดถวายผลอโมระแดพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณปานดัง 
           ทองคํา ผูสมควรรับเครือ่งบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ใน 
           กัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวาย 
           ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม 
           เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอโมรผลยิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อโมรผลิยเถราปทาน. 
                      ตาลผลิยเถราปทานท่ี ๙ 
                    วาดวยผลแหงการถวายผลตาล 
      [๙๙] พระผูมีพระภาคผูสยัมภูพระนามวาสตรังสี (สิทธัตถะ) ผูไมทรง 
           พายแพอะไรๆ เสด็จออกจากท่ีสงัดแลวออกโคจรบิณฑบาต เราถือ 
           ผลไมอยูไดเห็นเขาจึงไดเขาไปเฝาสมเด็จพระนราสภ เรามีจิต 
           เลื่อมใสมีใจโสมนัส ไดถวายผลตาล ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปน้ี 
           เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนัน้ เราไมรูจัก 
           ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
           พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระตาลผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ ตาลผลิยเถราปทาน. 
                   นาลิเกรผลทายกเถราปทานท่ี ๑๐ 
                   วาดวยผลแหงการถวายมะพราว 
      [๑๐๐] ครั้งน้ัน เราเปนชาวสวนอยูในพระนครพันธุมดี ไดพบพระพุทธเจา 



            ผูปราศจากกิเลสธุลี กําลังเหาะอยูในอากาศ เราไดเอาผลมะพราว 
            ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาผูมีพระยศใหญ ทํา 
            ปติใหเกิดแกเรา ทรงนําความสุขมาใหในปจจุบัน ประทับยืนอยูใน 
            อากาศไดทรงรับแลว เรามีจิตผองใส ครั้นถวายผลมะพราวแด 
            พระพุทธเจาแลว ไดประสบปติอันไพบูลยและอุดมสุข รัตนะยอม 
            บังเกิดแกเราผูเกิดในภพน้ันๆ ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวาย 
            ผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย 
            นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ทิพยจักษุของเราสะอาดหมดจด 
            เราเปนผูฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง 
            การถวายผลไม เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
            เสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระนาลิเกรผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ นาลิเกรผลทายกเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ตีณิกิงกณิการปุปผิยเถราปทาน           ๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน 
      ๒. เอกปตตทายกเถราปทาน              ๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน 
      ๓. กาสุมารกิผลทายกเถราปทาน           ๘. อโมรผลยิเถราปทาน 
      ๔. อวฏผลยิเถราปทาน                  ๙. ตาลผลิยเถราปทาน 
      ๕. จารผลิยเถราปทาน                 ๑๐. นาลิเกรผลทายกเถราปทาน 
               ในวรรคน้ี มีคาถาคํานวณได ๑๐๐ คาถาถวน 
                       จบ กณิการวรรคท่ี ๕๑ 
                       ---------------- 
                        ผลทายกวรรคท่ี ๕๒ 
                    กุรัญชิยผลทายกเถราปทานท่ี ๑ 
                  วาดวยผลแหงการถวายลูกอัญชันขาว 
      [๑๐๑] เมื่อกอน เราเปนพรานเน้ือ เท่ียวอยูในปา ไดพบพระพุทธเจา 
            ผูปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เราเลื่อมใสไดเอาผล 
            อัญชันขาวถวายแดพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด เปนเนื้อนาบุญ 
            เปนนักปราชญ ดวยมือท้ังสองของตน ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ 
            เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนัน้ เราไมรูจัก 
            ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกุรัญชิยผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 



                   จบ กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน. 
                    กปฏฐผลทายกเถราปทานท่ี ๒ 
                    วาดวยผลแหงการถวายมะขวิด 
      [๑๐๒] เราไดถวายผลมะขวิด แดพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณปานดัง 
            ทองคํา ผูสมควรรับเครือ่งบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ใน 
            กัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวาย 
            ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผา 
            กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกปฏฐผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ กปฏฐผลทายกเถราปทาน. 
                     โกสุมพผลิยเถราปทานท่ี ๓ 
                   วาดวยผลแหงการถวายลูกสะครอ 
      [๑๐๓] ในกาลน้ัน เราไดถวายผลสะครอ แดพระนราสภผูประเสริฐกวา 
            ทวยเทพ งามเหมือนตนรกฟาขาว กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน 
            ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน เราไมรูจัก 
            ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโกสุมพผลิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ โกสุมพผลิยเถราปทาน. 
                     เกตกปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
                   วาดวยผลแหงการถวายดอกเกด 
      [๑๐๔] พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษประทับนั่งอยูท่ีฝงแมน้ําวนิตานที เราไดพบ 
            พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี เปนเอกอัครบุคคลมีพระทัยต้ังม่ันดี 
            ครั้งน้ัน เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
            สุด ดวยดอกเกด ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนน้ําผึ้ง ในกัปท่ี ๙๒ แต 
            กัปนี้เราไดเอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้ 
            เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
            เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเกตกปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ เกตกปุปผิยเถราปทาน. 
                      นาคปุปผิยเถราปทานท่ี ๔ 
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกกากะทิง 
      [๑๐๕] เราไดเอาดอกกากะทิงบูชาพระสัมพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณเปลง 
            ปลั่งดังทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูใน 



            ถนนในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมบูชาใด ดวยการบูชา 
            นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระนาคปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ นาคปุปผิยเถราปทาน. 
                     อัชชุนปุปผิยเถราปทานท่ี ๖ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกรกฟาขาว 
      [๑๐๖] ครั้งน้ัน เราเปนกินนรอยูท่ีใกลฝงแมน้ําจันทภาคา ไดเห็นพระสยัมภ ู
            พุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีความเลื่อมใสมีใจโสมนัส เกิดความ 
            ปราโมทย ประนมอัญชลีแลวถือเอาดอกรกฟาขาวมาบูชาพระสยัมภู 
            ดวยกรรมท่ีเราทําไวดีแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว เราละ 
            รางกินนรแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส  เราไดเปนจอมเทพเสวย 
            ราชสมบัติในเทวโลก ๓๖ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยราช 
            สมบัติอันใหญ ๑๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดย 
            คณนานับมิได พืชอันหวานในเน้ือนาอันดี คือ พระสยัมภู ได 
            สําเร็จผลเปนอันดีแกเราแลว กุศลของเรามีอยู เราบวชเปน 
            บรรพชิต ทุกวันนี้ เราควรแกการบูชาในศาสนาของพระศากยบุตร 
            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
            ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอัชชุนปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ อัชชุนปุปผิยเถราปทาน. 
                      กุฏชปุปผิยเถราปทานท่ี ๗ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกอัญชันเขียว 
      [๑๐๗] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหน่ึงช่ืออจัจละ พระพุทธเจา 
            พระนามวาสุทัสสนะ ประทับอยูท่ีซอกเขา เราถือดอกไมท่ีเกิดในปา 
            หิมพานต เหาะข้ึนอากาศ ณ ท่ีนั้น เราไดเห็นพระพุทธเจาผูขามพน 
            โอฆะ ไมมีอาสวะ ครั้งน้ัน  เราถือเอาดอกอัญชันเขียวจบเหนือ 
            เศียรเกลาแลว บูชาแดพระสยัมภูพุทธเจา ผูแสวงหาประโยชนใหญ 
            ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น 
            เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกุฏชปุปผิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ กุฏชปุปผิยเถราปทาน. 
                      โฆสสัญญกเถราปทานท่ี ๘ 



              วาดวยผลแหงความเลือ่มใสในเสียงแสดงธรรม 
      [๑๐๘] เมื่อกอน เราเปนพรานเน้ือ เท่ียวอยูในไพรวัน อันสงัดเงียบ 
            ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี อันหมูเทวดาหอมลอม 
            กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท เราไดสดับธรรมอัน 
            ไพเราะของพระพุทธเจาผูเผาพันธุของโลกพระนามวาสิขี เรายังจิตให 
            เลื่อมใสในพระสุรเสียง เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานผูไมมี 
            บุคคลเปรียบเสมอเหมือนแลว ขามพนภพท่ีขามไดยาก ในกัป 
            ท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยการไดสัญญาน้ัน 
            เราไมรูจักทุคติเลยในเสียง นี้เปนผลแหงสัญญา เราเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโฆสสัญญกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ โฆสสัญญกเถราปทาน. 
                     สัพพลทายกเถราปทานท่ี ๙ 
                  วาดวยผลแหงการถวายผลไมตางๆ 
      [๑๐๙] ครั้งน้ัน เราเปนพราหมณมีนามช่ือวาวรุณ เปนผูเรยีนจบมนต 
            ท้ิงบุตร ๑๐ คนเขาไปกลางปา สรางอาศรมอยางสวยงาม สราง 
            บรรณศาลาจัดไวเปนหองๆ นารื่นรมยใจ อาศัยอยูในปาใหญ 
            พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับ 
            เครื่องบูชา ทรงพระประสงคจะชวยเหลือเรา พระองคจึงไดเสด็จมา 
            ยังอาศรมของเรา พระรศัมีไดแผกวางใหญตลอดไพรสณฑ ครั้งน้ัน 
            ปาใหญโพลงไปดวยพุทธานุภาพ เราเห็นปาฏิหาริยของพระพุทธเจา 
            ผูประเสริฐสุด ผูคงท่ี ไดเก็บเอาใบไมมาเย็บเปนกระทง แลว 
            เอาผลไมใสจนเต็มหาบ เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลวไดถวาย 
            พรอมท้ังหาบ เพื่อทรงอนุเคราะหเรา พระพุทธเจาไดตรัสแกเราวา 
            ทานจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เมื่อสงฆบริโภคแลว บุญจักมี 
            แกทาน เราไดหาบเอาผลไมไปถวายแกพระภิกษุสงฆ เรายังจิตให 
            เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆแลว ไดเขาถึงสวรรคช้ันดุสิต เปนผูประ- 
            กอบดวยการฟอน การขับ การประโคมอันเปนทิพย เสวยยศใน 
            สวรรคช้ันดุสิตน้ัน โดยบุญกรรม เราเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ 
            เปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้นๆ เราไมมีความบกพรอง 
            ในเรื่องโภคทรัพยเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เพราะไดถวาย 
            ผลไมแดพระพุทธเจา เราจึงไดเปนใหญตลอดทวีปท้ัง ๔ พรอมดวย 
            สมุทร พรอมท้ังภูเขา ถึงฝูงนกมีเทาใดท่ีบินอยูในอากาศ นก 
            เหลานั้นก็ตกอยูในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ยักษ 



            ภูต รากษส กุมภัณฑและครุฑ เทาท่ีมีอยูในไพรสณฑ ตางก็ 
            บํารุงบําเรอเอา ถึงพวกเตา หมาไน ผึ้งและเหลือบยุง ก็ตกอยู 
            ในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม แมเหลาสกุลปกษี 
            มีกําลังมากช่ือสุบรรณก็นับถือเรา นี้ก็เปนผลแหงการถวายผลไม 
            ถึงพวกนาคท่ีมีอายุยืน มีฤทธ์ิ มียศใหญ ก็ตกอยูในอํานาจเรา 
            นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ราชสีห เสือโครง เสอืเหลือง หม ี
            หมาปา หมาจิ้งจอก ก็ตกอยูในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการ 
            ถวายผลไม ผูท่ีอยูในดาวประกายพฤกษและหญา กับผูท่ีอยูในอากาศ 
            ลวนนับถือเราท้ังหมด นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ธรรมท่ีเห็นได 
            ยาก ละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งพระศาสดาทรงประกาศไวดีแลว 
            เราถูกตองแลวอยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราถกูตองวโิมกข ๘ 
            เปนผูไมมีอาสวะ เปนผูมีความเพียรเผากิเลส และมีปญญารักษา 
            ตนอยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเปนผูหนึ่งในจํานวนโอรส 
            ของพระพุทธเจาท่ีดํารงอยูในผล สิ้นโทสะ มียศใหญ นี้เปนผล 
            แหงการถวายผลไม เราถึงความบริบูรณในอภิญญา อันกุศลมูล 
            ตักเตือน กําหนดรูอาสวะท้ังปวง เปนผูไมมีอาสวะอยู เราเปนผู 
            หนึ่งในจํานวนพระโอรสของพระพุทธเจาท่ีไดวิชชา ๓ บรรลุฤทธ์ิ 
            มียศใหญ สมบูรณดวยทิพโสต ในกัปท่ีแสนแตกัปน้ี เราได 
            ถวายผลไมใดกาลน้ัน ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก 
            ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสัพพผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ สัพพผลทายกเถราปทาน. 
                     ปทุมธาริยเถราปทานท่ี ๑๐ 
                    วาดวยผลแหงการถวายดอกบัว 
      [๑๑๐] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือโรมสะ ครั้งน้ัน 
            พระพุทธเจาพระนามวาอภิสัมภวะ ประทับอยูกลางแจง เราออกจาก 
            ท่ีอยูไป ถือเอาดอกปทุมบูชา เราถือดอกปทุมบูชาอยูหนึ่งวัน 
            แลวจึงไดกลับท่ีอยู ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด 
            ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระปทุมธาริยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ปทุมธาริยเถราปทาน. 
                       ---------------- 



                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. กุรัญชิยผลทายกเถราปทาน              ๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน 
      ๒. กปฏฐผลทายกเถราปทาน               ๗. กุฏชปุปผิยเถราปทาน 
      ๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน                 ๘. โฆสสัญญกเถราปทาน 
      ๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน                 ๙. สัพพผลทายกเถราปทาน 
      ๕. นาคปุปผิยเถราปทาน                  ๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน 
               และในวรรคน้ี มีคาถาคํานวณได ๘๓ คาถา. 
                       จบ ผลทายกวรรคท่ี ๕๒. 
                        ---------------- 
                       ติณทายกวรรคท่ี ๕๓ 
                     ติณมุฏฐิทายกเถราปทานท่ี ๑ 
                 วาดวยผลแหงการถวายหญาคา ๑ กํา 
      [๑๑๑] ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหน่ึงช่ือลัมพกะ ท่ีภูเขาลัมพกะ 
            นั้น พระสัมพุทธเจาพระนามวาติสสะ เสด็จจงกรมอยูกลางแจง 
            เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้ออยูในอรัญราวปา ไดพบพระพุทธเจา 
            ผูประเสริฐสุดกวาทวยเทพ จึงไดถวายหญากําหนึ่งแดพระพุทธเจา 
            เพื่อเปนท่ีประทับนั่ง ครั้นแลวยงัจิตใหเลื่อมใส ถวายบังคม 
            พระสัมพุทธเจาแลว บายหนากลับทางทิศอุดร เราเดินไปไมนาน 
            ก็ถูกราชสีหฆา เราเปนผูถูกราชสีหฆาตายในท่ีนั้นนั่นเอง เราไดทํา 
            อาสนกรรม ณ ท่ีใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ไมมีอาสวะ เรา 
            ไดไปยังเทวโลกเหมือนลูกศรท่ีพนจากแลง ฉะนั้น ปราสาทใน 
            เทวโลกน้ัน ซึ่งบุญกรรมเนรมิตให เปนของงดงาม มีแลงธนูต้ังพัน 
            มีลูกหนังเปนจํานวนรอย มีธงประจาํปราสาทสีเขียว รัศมีของ 
            ปราสาทน้ันแผซานไป เหมือนพระอาทิตยอุทัย เราเปนผูเพียบพรอม 
            ดวยเหลานางเทพกัญญา เพียบพรอมดวยกามคุณารมณ บันเทิงเริง 
            รมยอยู เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จุติจากเทวโลกมาเปนมนุษย 
            เปนผูบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นอาสวะ ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปน้ี เราได 
            ถวายหญาสําหรับรองน่ัง ดวยการถวายหญาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย 
            นี้เปนผลแหงการถวายหญากําหนึ่ง เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระติณมุฏฐิทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน. 
                     เวจจกทายกเถราปทานท่ี ๒ 
                    วาดวยผลแหงการถวายวจัจกุฎ ี



      [๑๑๒] เราเลื่อมใส ไดถวายวัจจกุฎหีลังหนึ่ง แดพระผูมีพระภาคเชษฐบุรุษ 
            ของโลก ผูคงท่ี พระนามวาวิปสสี ดวยมือของตน เราไดยานชาง 
            ยานมาและยานทิพย เราไดบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นอาสวะ ก็เพราะ 
            การถวายวัจจกุฎีนั้น ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายวจัจกุฎีใด ดวย 
            การถวายวัจจกุฎีนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย 
            วัจจกุฎี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
            เสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเวจจกทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ เวจจกทายกเถราปทาน. 
                      สรณคมนิยเถราปทานท่ี ๓ 
                 วาดวยผลแหงการเขาถึงพระรัตนตรัย 
      [๑๑๓] ครั้งน้ัน ภิกษุกับเราผูอาศัยเลี้ยงชีพ ข้ึนเรือไปดวยกนั เมื่อเรือกําลงั 
            จะอัปปาง ภิกษุไดใหสรณะแกเรา ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปน้ี ภิกษุนั้นได 
            ใหสรณะใดแกเรา เพราะสรณะนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน 
            ผลแหงสรณคมน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
            ทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสรณคมนิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ สรณคมนิยเถราปทาน. 
                    อัพภัญชนทายกเถราปทานท่ี ๔ 
                  วาดวยผลแหงการถวายยาหยอดตา 
      [๑๑๔] เราอยูใกลพระราชอุทยาน ในพระนครพันธุมดี ครั้งน้ัน เรานุง 
            หนังเสือเหลือง ถือคณโฑนํ้า เราไดพบพระสยัมภูพุทธเจา ผูปราศ 
            จากกิเลสธุลี ผูไมทรงพายแพอะไรๆ มีความเพียรเผากิเลส มี 
            พระหฤทัยแนวแน มีปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปนนักบวช 
            ผูสําเร็จความประสงคท้ังปวง ขามพนโอฆะแลว ไมมอีาสวะ 
            ครั้นเราพบแลวก็เลื่อมใสโสมนัส ไดถวายยาหยอดตา ในกัปท่ี ๙๑ 
            แตกัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น เราไมรูจัก 
            ทุคติเลย นี้เปนผลแหงยาหยอดตา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอัพภัญชนทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ อัพภัญชนทายกเถราปทาน. 
                      สุปฏทายกเถราปทานท่ี ๕ 
                   วาดวยผลแหงการถวายผาเน้ือด ี
      [๑๑๕] พระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาผูนําโลก เสด็จออกจากท่ีประทับสําราญ 



            ในกลางวัน เราไดถวายผาอยางดีมีเนือ้เบาแลว บันเทิงอยูในสวรรค 
            ตลอดกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผาใด ดวยการถวายผาน้ัน เราไม 
            รูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาอยางดี เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสุปฏทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ สุปฏทายกเถราปทาน. 
                      ทัณฑทายกเถราปทานท่ี ๖ 
                    วาดวยผลแหงการถวายไมเทา 
      [๑๑๖] ครั้งน้ัน เราเขาไปยังปาใหญ ตัดเอาไมไผมาทําเปนไมเทาถวาย 
            แดพระสงฆ เรากราบไหวทานผูมีวัตรอันงาม ดวยจิตเลื่อมใสน้ัน 
            ถวายไมเทาแลวเดินบายหนาไปทางทิศอุดร ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ 
            เราไดถวายไมเทาใดในกาลน้ัน ดวยการถวายไมเทาน้ัน เราไมรูจัก 
            ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายไมเทา เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระทัณฑทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ทัณฑทายกเถราปทาน. 
                     คิริเนลปูชกเถราปทานท่ี ๗ 
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว 
      [๑๑๗] เมื่อกอน เราเปนพรานเน้ือเท่ียวอยูในปา ไดพบพระพุทธเจาผู 
            ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เรามีจิตเลือ่มใสโสมนัส 
            ในพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูประกอบดวยพระมหากรุณา ทรงยินดี 
            ในประโยชนเกื้อกูลของสรรพสัตว จึงไดบูชาดวยดอกอัญชันเขียว 
            ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
            ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระคิริเนลปูชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ คิริเนลปูชกเถราปทาน. 
                     โพธิสัมมัชชกเถราปทานท่ี ๘ 
                   วาดวยผลแหงการกวาดลานโพธ์ิ 
      [๑๑๘] ในกาลกอน เราเก็บใบโพธ์ิท่ีถูกท้ิงไว ณ ลานพระเจดียเอาไปท้ิง 
            เสีย เราจึงไดคุณ ๒๐ ประการ ดวยเดชแหงกรรมนั้น เมื่อเรายัง 
            ทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ ยอมทองเท่ียวไปแตในสองภพ 
            คือ ในเทวดาและมนุษย จุติจากเทวโลกแลวมาสูมนุษยโลก ก ็
            เกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและสกุลพราหมณ เรามี 



            อวัยวะนอยใหญสมบูรณ สูงใหญ รูปสวย สะอาดสะอาน 
            เต็มเปยม ไมบกพรอง เราเกิดในภพใดภพหนึ่ง คือ ในเทวโลกหรือ 
            มนุษยโลก ในภพนั้น เรามีผิวพรรณเหมือนทองคํา เปรียบดัง 
            ทองคําท่ีนายชางหลอมแลว ผิวของเราออนนุม สนิท สุขุม 
            ละเอียดออนอยูตลอดเวลา เพราะใบโพธ์ิอันเราท้ิงดีแลว ในคติ 
            ไหนๆ ก็ตามที ฝุนละอองยอมไมติดในสรีระของเราผูท่ีอยูในท่ี 
            ประชุม นี้เปนวิบากแหงการท้ิงใบโพธ์ิเพราะความรอนลม แดด 
            หรือเพราะความรอนของไฟก็ตาม ท่ีตัวของเราไมมีเหงื่อไหล นี ้
            เปนวิบากแหงการท้ิงใบโพธ์ิ ในกายของเรา ไมมีโรคเรื้อน ฝ 
            กราก ตกกระ หูดและหิด เปอยเลย นี้เปนวิบากแหงการท้ิง 
            ใบโพธ์ิ คุณแหงการท้ิงใบโพธ์ิอีกขอหนึ่ง คือ บุคคลเกิดใน 
            ภพนอยภพใหญ ยอมไมมีโรคในกาย นี้เปนวิบากแหงการท้ิงใบโพธ์ิ 
            คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยใหญ ยอมไมมีความบีบค้ัน 
            ท่ีเกิดข้ึนทางใจเลย นี้เปนวิบากแหงการท้ิงใบโพธ์ิ คุณอีกขอหนึ่ง 
            คือ เขาเกิดในภพนอยภพใหญ ยอมไมมีใครเปนขาศึกเลย นี้เปน 
            วิบากแหงการท้ิงใบโพธ์ิ คุณอีกขอหนึ่ง คือเขาเกิดในภพนอย 
            ภพใหญ ยอมมีโภคทรัพยไมบกพรองเลย นี้เปนวิบากแหงการท้ิง 
            ใบโพธ์ิ คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพนอยภพใหญ ยอม 
            ไมมีภัยแตไฟ พระราชา โจรและน้ํา คุณอีกขอหนึ่ง คือ เขา 
            เกิดในภพนอยภพใหญทาสหญิงชายและคนเดินตาม ยอมประพฤติ 
            ตามจิตของเขา เขาเกิดในมนุษยโลกในปริมาณอายุเทาใด อายุ 
            ของเขายอมไมลดไปจากปริมาณอายุนั้น ยอมดํารงอยูตราบเทาส้ิน 
            อายุคนใน คนนอก ตลอดถึงชาวนิคม ชาวรัฐ ลวนแตเปน 
            ผูชวยเหลือ ใครความเจริญปรารถนาความสุขแกเขาท้ังน้ัน ใน 
            ทุกๆ ภพ เราเปนคนมีโภคทรัพย มียศ มีศิริ มีญาติ พวกพอง 
            ไมมีเวร หมดความสะดุง ในกาลท้ังปวง เมื่อเรายังทองเท่ียวอยู 
            ในภพ เทวดา มนุษย อสูร คนธรรพ ยกัษและรากษส ลวน 
            แตปองกันรักษาเราทุกเมื่อ เราเสวยยศสองอยางท้ังในเทวโลกและ 
            มนุษยโลก ในอวสานเราไดบรรลุศิวโมกขมหานฤพานอันยอดเยี่ยม 
            บุรุษใดประสพบุญเพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือโพธ-ิ 
            พฤกษของพระศาสดาพระองคนั้น สําหรับบุรุษเชนนั้น สิ่งอะไร 
            เลาท่ีเขาจะหาไดยาก เขายอมเปนผูยิ่งใหญกวาคนอื่นๆ ในเพราะ 
            มรรคผล นิกายเปนท่ีมาและคุณ คือ ฌานและ อภิญญา ไมมี 
            อาสวะ ปรินิพพาน เมื่อกอน เรามีใจยินดีเก็บใบโพธ์ิเอาไปท้ิง 



            จึงเปนผูพรอมเพรียงดวยองค ๒๐ ประการน้ี ทุกทิพาราตรีกาล 
            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
            ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโพธิสัมมชัชกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ โพธิสัมมัชชกเถราปทาน. 
                    อามัณฑผลทายกเถราปทานท่ี ๙ 
                     วาดวยผลแหงการถวายแฟง 
      [๑๑๙] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวงเปนนายก 
            ของโลก ออกจากสมาธิแลวเสด็จจงกรมอยู ครั้งน้ัน เราเอา 
            ผลไมใสหาบหาบมา ไดพบพระพุทธเจามหามุนี ผูปราศจากกิเลส 
            ธุลี กําลังเสด็จจงกรมอยู เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ประนมกรอัญชลี 
            เหนือเศียรเกลา ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลวถวายผลแฟง ใน 
            กัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวาย 
            ผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงผลแฟง เราเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอามัณฑผลทายกเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ อามัณฑผลทายกเถราปทาน. 
                       สุคันธเถราปทานท่ี ๑๐ 
                  วาดวยผลแหงการสดุดีพระรัตนตรัย 
      [๑๒๐] พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพราหมณ ทรงพระยศใหญ มี 
            พระนามช่ือวากัสสปะ ประเสริฐกวานักปราชญท้ังหลายเสด็จอุบัติ 
            ข้ึนแลวในภัทกัปนี้ พระองคทรงสมบูรณดวยอายุพยญัชนะมีพระ 
            ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันรัศมีวาหน่ึงแวดลอม มีขาย 
            รัศมีบังเกิดปรากฏ กอใหเกิดความยินดีเหมือนพระจันทร สองแสง 
            สวางเหมือนพระอาทิตย ทรงยังหมูสัตวใหเยือกเย็น เหมือนเมฆฝน 
            เปนบอเกิดแหงคุณเหมือนสาคร ปานประหน่ึงวาแผนดินโดยศีล 
            เปรียบดังภูเขาหิมวันตโดยสมาธิ เหมอืนอยางอากาศโดยปญญา 
            เปนผูไมเกาะเก่ียวเหมือนลม ไมพรองเหมือนวิหาร แกลวกลาใน 
            บริษัท ทรงประกาศสัจธรรมชวยมหาชนใหรอดพน ครั้งน้ันเรา 
            เปนเศรษฐีบุตรผูมียศใหญ ในพระนครพาราณสี มีทรัพยและ 
            ขาวเปลือกมากมาย เราเท่ียวเดินเลนไปจนถึงปามฤคทายวัน ได 
            เห็นพระศาสดาผูเปนนาถะ กําลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง 
            หนทางอมตธรรม เราไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนเทพยิ่ง 
            กวาทวยเทพ มีพระดํารัสเกลี้ยงเกลา นารัก มีพระสุรเสียงสม่ํา 



            เสมอเหมือนนกการะเวก มีพระสําเนียงกองเหมอืนเสยีงหงสและ 
            เสียงกลองใหญ ยังมหาชนใหทราบชัดได และไดสดับพระสุรเสียง 
            อันไพเราะ จึงไดละโภคทรัพยมิใชนอย ออกบวชเปนบรรพชิต 
            เราบวชแลว เชนนี้ ไมนานก็เปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก 
            มีปฏิภาณอันวิจิตร เราเปนคนองอาจในการพรรณนา ไดพรรณนา 
            พระคุณของพระศาสดาผูมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา ในทามกลาง 
            บริษัทยอยๆ วา พระผูมีพระภาคพระองคนี้ เปนพระขีณาสพ 
            เปนผูต่ืนแลวไมมีทุกข ทรงตัดความสงสัยไดแลว ทรงถึงความ 
            สิ้นกรรมทุกอยาง ทรงพนกิเลสแลวในเพราะธรรมเปนท่ีสิ้นไป 
            แหงอุปธิ พระผูมีพระภาคพระองคนี้นั้นเปนผูต่ืนแลว พระองคเปน 
            ผูประเสริฐยิ่ง ทรงประกาศพรหมจรรยในโลก พรอมท้ังเทวโลก 
            ทรงฝกพระองคเองและทรงฝกผูอื่น ทรงสงบระงับเองและทรงทํา 
            ผูอื่นใหสงบระงับ เปนผูดับกิเลส เปนนักบวช ทรงยังผูอื่นใหดับ 
            กิเลส เปนผูเบาพระทัยและทรงยังมหาชนใหเบาใจ ทรงมีความ 
            เพียร องอาจ กลาหาญ มีพระปญญาทรงประกอบดวยพระกรุณา 
            ทรงมีความชํานาญ เปนผูมีชัยชนะ เปนพระพิชิตมาร ไมทรงคนอง 
            ทรงหมดความหวงใย เปนผูไมหวั่นไหว ไมสั่นสะเทือน  เปน 
            นักปราชญ ไมทรงหลงใหล ไมมีใครเทียมทัน เปนมุนี มีปกติ 
            นําธุระไป ทรงอาจหาญแมในพวกครู ดังโคอุสุภราชพระยาคชสาร 
            (และ) ไกรสรสีหราช เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากมลทิน 
            เปนดังพรหม กลากวานักปราชญ หักเสียซึ่งขาศึกคือกิเลส หมด 
            เสี้ยนหนาม ปราศจากความเศราโศกไมมีใครเสมอเสมือน เปนผู 
            ประเสริฐ สะอาดหมดจด เปนพราหมณ เปนสมณะ เปนนาถะ 
            เปนหมอ เปนผูกําจัดลูกศร เปนนักรบ เปนผูเบิกบาน เปนผู 
            หลับและต่ืน ไมหวั่นไหว มีใจเบิกบาน ยิ้มแยม ทรงทําการฝก 
            อินทรีย เปนผูนําตนไป เปนผูทํา เปนผูนํา เปนผูประกาศ เปน 
            ผูทําสัตวใหราเริง เปนผูวิด เปนผูตัก เปนผูฟง เปนผูสรรเสริญ 
            เปนผูไมกําเริบ ปราศจากลูกศร ไมมีทุกข ไมทรงมีความสงสัย 
            เปนผูหมดตัณหา ปราศจากธุลี เปนผูขุด เปนผูทําลาย เปนผู 
            กลาว เปนผูทําใหปรากฏ เปนผูยังสัตวใหขาม ใหทําประโยชน 
            เปนผูถึงสัมปทา เปนผูยังสัตวใหบรรลุ เปนผูไปดวยกัน เปนผูฆา 
            ทรงยังกิเลสใหเรารอน ใหเหือดแหง ดํารงอยูในสัจจะ เสมอ 
            ดวยผูเสมอ ไมมีสหาย เปนท่ีอยูแหงความเอ็นดู มีมนตอัศจรรย 
            ไมทรงลวงใหพิศวง เปนผูทํา เปนนักบวชองคท่ี ๗ ทรงขามพน 



            ความสงสัยแลว ไมทรงถือพระองค ทรงมีคุณหาประมาณมิได 
            ไมมีใครเปรียบปาน ลวงคลองแหงถอยคําทุกชนิด ลวงเวไนย 
            สัตวทุกคน ทรงชนะหมูมาร ความเลื่อมใสในพระพุทธเจาผู 
            ประเสริฐมีพระรัศมีกําหนดดวยรอยพระองคนั้น ยอมนําอมตมหา 
            นิพพานมาให เพราะฉะนั้น ความเช่ือในพระพุทธเจา ในพระธรรม 
            และในพระสงฆ จึงมีประโยชนใหญ เราสรรเสริญพระพุทธเจาผู 
            เปนสรณะอยางสูงสุดของโลก ๓ ดวยคุณมีอาทิเห็นปานดังน้ี 
            แสดงธรรมกถาในทามกลางบริษัท จุติจากอัตภาพนั้นแลว ได 
            เสวยมหันตสุขในสวรรคช้ันดุสิต จุติจากดุสิตแลวเกิดในมนุษย 
            เปนผูมีกลิ่นหอม ลมหายใจ กลิ่นปากและกลิ่นตัวของเราก็เชนนั้น 
            เหมือนกัน คือ มีกลิ่นหอม และกลิ่นหอมน้ันนั่นแหละฟุงไป 
            เนืองนิตย เรามีกลิ่นหอมทุกอยางกลิน่ปากของเราหอมฟุงอยูทุกเมื่อ 
            สรีระของเรางดงาม หอมฟุงทุกทิพาราตรีกาล ปานดังดอกปทุม 
            ดอกอุบลและดอกจําปา ฉะนั้น ท้ังหมดน้ันเปนผลแหงการกลาว 
            สรรเสริญคุณพระพุทธเจา ผลนั้นนาอัศจรรยอยางยิ่ง ขอทานท้ังหลาย 
            จงต้ังใจสดับคุณของพระพุทธเจาน้ัน ซึ่งเราไดกลาวแลว ครั้นเรา 
            กลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา ซึ่งนําประโยชนและความสุขมา 
            ใหแลว เปนผูมีจิตผองแผวในธรรมท้ังปวง พระสงฆเปนผู 
            ประกอบดวยความเพียร มียศ ถึงความสุข งดงาม รุงเรอืง 
            นารักนาชม เปนผูกลาวไมดูหม่ินดูแคลน ไมมีโทษ และเปนผูมี 
            ปญญาขวนขวายในธรรมท่ีเปนสิ้นกิเลส สําหรับผูภกัดีตอพระพุทธ 
            เจาไดนิพพานโดยงาย เราจักกลาวถงึเหตุของพวกเรา เชิญทาน 
            ท้ังหลายฟงเหตุนั้นตามเรื่อง เราถวายบังคมก็เพราะคนพบพระยศ 
            ของพระผูมีพระภาคท่ีมีอยู เพราะฉะนั้น แมเราจะเกิดในภพใดๆ 
            ก็ยอมเปนผูมียศในภพน้ันๆ เราสรรเสริญพระพุทธเจา ผูทําท่ีสุด 
            ทุกข และพระธรรมอนัสงบระงับ ปจจัยมิไดปรุงแตง จึงไดเปนผู 
            ถึงความสุข เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงช่ือวาทรงประทานความ 
            สุขแกสัตวท้ังหลาย เรากลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจาวา 
            มีท้ังสวนพระองคและท่ีเปนประโยชนแกคนอื่น จึงเปนผูประกอบ 
            ดวยปติในพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูมีความงดงาม 
            เมื่อเรากลาวสรรเสริญพระคุณ ช่ือวาชมเชยพระผูนํา ซึ่งทรงชํานะ 
            มาร ลวงเสียซ่ึงเดียรถีย ครอบงําเดียรถยีโกงเสียได เพราะฉะนั้น 
            เราจึงเปนคนมีความรุงเรือง เมือ่เรากลาวสรรเสริญพระคุณของ 
            พระสัมพุทธเจา ช่ือวาพระองคใหเปนท่ีรักแมแหงหมูชน เพราะ 



            ฉะนั้น เราจึงเปนผูนารกั นาชม เหมือนพระจันทรอันมีในสรทกาล 
            ฉะนั้น เราชมเชยพระสุคตเจาดวยวาจาทุกอยาง ตามสติสามารถ 
            เพราะฉะนั้น เราจึงมีปฏิภาณวิจิตร เหมือนทานพระวังคีสะ คน 
            พาลพวกใดเปนผูถึงความสงสัย จึงดูหมิ่นพระมหามุนี เราขมข่ี 
            คนพาลพวกน้ันโดยชอบธรรม เพราะฉะนั้น เราจึงไมถูกดูหมิ่น 
            เราไดชวยทํากิเลสของสัตวท้ังหลายใหหมดไป ดวยการสรรเสริญ 
            พระคุณพระพุทธเจา เพราะอํานาจของกรรมน้ัน เราจงึเปนผูมีใจ 
            ไมมีกิเลส เราผูแสดงพุทธานุสสติ ไดทําปญญาเครื่องตรัสรูให 
            เกิดแกผูฟง เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูมีปญญาเห็นแจงอรรถอนั 
            ละเอียด เราจักเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยาง จักขามพนสาครคือ 
            สงสารไปได และมีความชํานิชํานาญ ไมถือมั่นดวยอปุาทาน ถึง 
            ความดับสนิท ในกัปนี้เองเราไดชมเชยพระชินเจาใด ดวยการ 
            ชมเชยน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผา 
            กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ สุคันธเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน                      ๖. ทัณฑทายกเถราปทาน 
      ๒. เวจจกทายกเถราปทาน                      ๗. คิริเนลปูชกเถราปทาน 
      ๓. สรณคมนิยเถราปทาน                       ๘. โพธิสัมมัชชกเถราปทาน 
      ๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน                     ๙. อามัณฑผลทายกเถราปทาน 
      ๕. สุปฏทายกเถราปทาน                      ๑๐. สุคันธเถราปทาน 
         ในวรรคน้ี บัณฑิตคํานวณคาถาท้ังหมดได ๑๒๓ คาถา. 
                      จบ ติณทายกวรรคท่ี ๕๓. 
                       ---------------- 
                        กัจจายวรรคท่ี ๕๔ 
                     มหากัจจายนเถราปทานท่ี ๑ 
                วาดวยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ 
      [๑๒๑] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูปราศจากตัณหา ทรงชํานะส่ิงท่ี 
            ใครๆ เอาชนะไมได เปนพระผูนํา ไดเสด็จอุบัติข้ึนในกัปท่ีแสนแต 
            ภัทกัปนี้ พระองคเปนผูแกลวกลาสามารถ มีพระอินทรียเสมือน 
            ใบบัว มีพระพักตรปราศจากมลทินคลายพระจันทร มีพระฉวีวรรณ 
            ปานดังทองคํา มีพระรัศมีซานออกจากพระองคเหมอืนรัศมีพระ- 



            อาทิตย นําตาและใจของสัตวลง ประดับดวยพระลักษณะอัน 
            ประเสริฐ ลวงทางแหงคําพูดทุกอยาง อันหมูมนุษยและอมรเทพ 
            สักการะ ตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงยงัสัตวใหตรัสรู ทรง 
            นําไปไดอยางรวดเรว็ มีพระสุรเสียงไพเราะ มีพระสันดานหนาไป 
            ดวยพระกรุณา ทรงแกลวกลาในท่ีประชุม พระองคทรงแสดง 
            ธรรมอันไพเราะ ซึ่งประกอบดวยสัจจะ ๔ ทรงฉุดข้ึนซึ่งหมูสัตวท่ี 
            จมอยูในเปอกตมคือโมหะ ครั้งน้ันเราเปนดาบส สัญจรไปแตคน 
            เดียว มีปาหิมพานตเปนท่ีอยูอาศัย เมื่อไปสูมนุษยโลก ทางอากาศ 
            ก็ไดพบพระพิชิตมาร เราไดเขาไปเฝาพระองคแลวสดับพระธรรม 
            เทศนาของพระธีรเจา ผูทรงพรรณนาคุณอันใหญของพระสาวกอยูวา 
            เราไมเห็นสาวกองคอืน่ใดในธรรมวนิัยนี้ ท่ีจะเสมอเหมือนกับ 
            กัจจายนภิกษุนี้ ผูซึ่งประกาศธรรมท่ีเราแสดงแลวแตโดยยอไดโดย 
            พิสดาร ทําบริษัทและเราใหยินดี เพราะฉะนั้น กัจจายนภิกษุนี้ 
            จึงเลิศกวาภิกษุผูเลิศในการกลาวไดโดยพิสดาร ซึ่งอรรถแหงภาษิต 
            ท่ีเรากลาวไวแตโดยยอนั้น ภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงจําไว 
            อยางนี้เถิด ครั้งน้ัน เราไดฟงพระดํารสัอันรื่นรมยใจแลว เกิด 
            ความอัศจรรย จึงไปปาหิมพานตนําเอากลุมดอกไมมาบูชาพระผู 
            เปนท่ีพึ่งของโลก แลวปรารถนาฐานันดรน้ัน ครั้งน้ัน พระผูเปน 
            ท่ีอยูแหงสรณะ ทรงทราบอัธยาศัยของเราแลว ไดทรงพยากรณวา 
            จงดูฤาษีผูประเสริฐน้ี ซึ่งเปนผูมีผิวพรรณเหมือนทองคําท่ีไลมลทิน 
            ออกแลว มีโลมชาติชูชันและใจโสมนัส ยืนประนมอัญชลีนิ่งไม 
            ไหวติง ราเริง มีนัยนตาเต็มดี มีอัธยาศัยนอมไปในคุณของพระ 
            พุทธเจา มีธรรมเปนธง มีหทัยราเริง เหมือนกับถูกรดดวย 
            น้ําอมฤต เขาไดสดับคุณของกัจจายนภิกษุเขา จึงไดปรารถนา 
            ฐานันดรนั้น ในอนาคตกาล ฤาษีผูนี้จะไดเปนธรรมทายาทของพระ 
            โคดมมหามุนี เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนพระสาวกของ 
            พระศาสดา มีนามช่ือวากัจจายนะ เขาจักเปนพหุสูต มีญาณใหญ 
            รูอธิบายแจงชัด เปนนักปราชญ จักถึงฐานันดรน้ัน ดังท่ีเราได 
            พยากรณไวแลว ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน 
            ดวยกรรมน้ันเราไมรูจกัทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราทอง 
            เท่ียวอยูแตในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย คติอื่นเราไมรู 
            นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเกิดสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและ 
            สกุลพราหมณ เราไมเกิดในสกุลท่ีตํ่าทราม นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
            และในภพสุดทาย เราเกิดเปนบุตรของติปติวัจฉพราหมณผูเปน 



            ปุโรหิตของพระเจาจัณฑปชโชต ในพระนครอุชเชนีอันรื่นรมย 
            เราเปนคนฉลาดเรียนจบไตรเพท สวนมารดาของเราช่ือจันทนปทุมา 
            เราชื่อกัจจานะ เปนผูมีผิวกายงาม เราอันพระเจาแผนดินทรงสงไป 
            เพื่อพิจารณาพระพุทธเจา ไดพบพระผูนําซ่ึงเปนประตูของโมกขบุรี 
            เปนท่ีสั่งสมคุณ และไดสดับพระพุทธภาษิตอันปราศจากมลทิน 
            เปนเครื่องชําระลางเปอกตมคือคติ จึงไดบรรลุอมตธรรมอันสงบ 
            ระงับ พรอมกับบุรุษ ๗ คนท่ีเหลือ เราเปนผูอธิบายในพระมติ 
            อันใหญของพระสุคตเจาไดแจงชัด และพระศาสดาทรงต้ังไวใน 
            ตําแหนงเอตทัคคะ เราเปนผูมีความปรารถนาสําเร็จดวยดีแลว เรา 
            เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมหากัจจายนเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ มหากัจจายนเถราปทาน. 
                       วักกลิเถราปทานท่ี ๒ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ 
      [๑๒๒] สมเด็จพระผูนํามีพระนามไมทราม มีพระคุณนับไมไดพระนามวา 
            ปทุมุตระ เสด็จอุบัติข้ึนแลวในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระนามวา 
            ปทุมุตระ ก็เพราะมีพระพักตรเหมือนดอกปทุม มีพระฉวีวรรณ 
            งาม ไมมีมลทิน เหมือนดอกปทุม ไมเปอนดวยโลก เหมือน 
            ดอกปทุมไมเปอนดวยนํ้า ฉะนั้น เปนนักปราชญ มีพระอินทรีย 
            ดังใบปทุมและนารักเหมือนดอกปทุม ท้ังมีพระโอฐ มีกลิ่น 
            อุดม เหมือนกลิ่นในกลบีของดอกปทุม เพราะฉะนั้น พระองค 
            จึงทรงพระนามวา ปทุมุตระ พระองคเปนผูเจริญกวาโลก 
            ไมทรงถือพระองค เปรียบเสมือนเปนนัยนตาใหคนตาบอด มีพระ 
            อิริยาบถสงบ เปนท่ีฝงพระคุณ เปนท่ีรองรับกรุณาและมติถึงใน 
            ครั้งไหนๆ พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ก็เปนผูอันพรหมอสูรและ 
            เทวดาบูชา สูงสุดกวาชนในทามกลางหมูชนท่ีเกลื่อนกลนไปท้ัง 
            เทวดาและมนุษย เมื่อจะยังบริษัทท้ังปวงใหยินดีดวยพระสําเนียง 
            อันเสนาะ และดวยพระธรรมเทศนาอันเพราะพริ้ง จึงไดชมสาวก 
            ของพระองควา ภิกษุอืน่ท่ีพนกิเลสดวยศรัทธา มีมติดี ขวนขวาย 
            ในการดูเรา เชนกับวักกลิภิกษุนี้ ไมมีเลย ครั้งน้ัน เราเปนบุตร 
            ของพราณในพระนครหงสวดี ไดสดบัพระพุทธภาษิตน้ัน จึง 
            ชอบฐานันดรน้ัน ครั้งน้ัน เราไดนิมนตพระตถาคตผูปราศจาก 
            มลทินพระองคนั้น พรอมดวยพระสาวก ใหเสวยตลอด ๗ วัน 
            แลวใหครองผา เราหมอบศีรษะลงแลวจมลงในสาครคืออนันตคุณ 



            ของพระศาสดาพระองคนั้น เต็มเปยมไปดวยปติ ไดกราบทูล 
            ดังน้ีวา ขาแตพระมหามุนี ขอใหพระองคไดเปนเชนกับภิกษุผู 
            สัทธาธิมุติ ท่ีพระองคตรัสชมเชยวา เลิศกวาภิกษุผูมศีรัทธาใน 
            พระศาสนาน้ีเถิด เมื่อเรากราบทูลดังน้ีแลว พระมหามุนีผูมี 
            ความเพียรใหญ มีพระทรรศนะมิไดมีเครื่องกีดกัน ไดตรัสพระ 
            ดํารัสนี้ในทามกลางบริษัทวา จงดูมาณพผูนี้ ผูนุงผาเน้ือเกลี้ยง 
            สีเหลือง มีอวัยวะอันบุญสรางสมใหคลายทองคํา ดูดดื่มตา 
            และใจของหมูชนในอนาคตกาล มาณพผูนี้จักไดเปนพระสาวก 
            ของพระโคดมผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลาย 
            ฝายสัทธาธิมุติ เขาเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตามจักเปนผูเวนจาก 
            ความเดือดรอนท้ังปวง รวบรวมโภคทรัพยทุกอยาง มคีวามสุข 
            ทองเท่ียวไป ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีนามช่ือวาโคดม 
            ทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
            มาณพผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปน 
            โอรสอนัธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวา 
            วักกลิ เพราะผลกรรมท่ีเหลือนั้น และเพราะต้ังเจตนจํานงไว เรา 
            ละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เรามีความสุขในท่ีทุก 
            สถาน ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ ไดเกิดในสกุลหนึ่งใน 
            พระนครสาวัตถี มารดาของเราถูกภัยปศาจคุกคาม มีใจหวาดกลัว 
            จึงใหเราผูละเอียดออนเหมือนเนยขน นุมนิ่มเหมือนใบไมออนๆ 
            ซึ่งยังนอนหงาย ใหนอนลงแทบบาทมูลของพระผูแสวงหาคุณอัน 
            ยิ่งใหญ กราบทูลวา ขาแตพระโลกนาถ หมอมฉันขอถวาย 
            ทารกน้ีแดพระองค ขาแตพระโลกนายก ขอพระองคจงทรงเปนท่ี 
            พึ่งของเขาดวยเถิด ครั้งน้ัน สมเด็จพระมุนีผูเปนท่ีพึ่งของหมูสัตว 
            ผูหวาดกลัว พระองคไดทรงรับเราดวยฝาพระหัตถอนัออนนุม ม ี
            ตาขายอันทานกําหนดดวยจักร จําเดิมแตนั้นมา เราก็เปนผูถูก 
            รักษาโดยพระพุทธเจา จึงเปนผูพนจากความปวยไขทุกอยาง อยู 
            โดยสุขสําราญ เราเวนจากพระสุคตเสียเพียงครูเดียวก็กระสัน พอ 
            อายุได ๗ ขวบ เราก็ออกบวชเปนบรรพชิต เราเปนผูไมอิ่มดวย 
            การดูพระรูปอันประเสริฐ เกิดพระบารมีทุกอยาง มีดวงตาสีเขียว 
            ลวน เกลื่อนกลนไปดวยวรรณสันฐานอันงดงาม ครั้งน้ัน พระพิชิต 
            มารทรงทราบวา เรายินดีในพระพุทธรูป จึงไดตรัสสอนเราวา 
            อยาเลยวักกลิ ประโยชนอะไรในรูปท่ีนาเกลียดซ่ึงชนพาลชอบเลา 
            ก็บัณฑิตใดเห็นสัทธรรม บัณฑิตน้ันช่ือวาเห็นเรา ผูไมเห็นสัทธรรม 



            ถึงจะเห็นเราก็ช่ือวาไมเห็น กายมีโทษไมสิ้นสุด เปรียบเสมอดวย 
            ตนไมมีพิษ เปนท่ีอยูของโรคทุกอยาง ลวนเปนท่ีประชุมของทุกข 
            เพราะฉะนั้น ทานจงเบ่ือหนายในรูป พิจารณาเห็นความเกิดข้ึน 
            และความเส่ือมไปแหงขันธท้ังหลาย จักถึงท่ีสุดแหงสรรพกิเลสได 
            โดยงาย เราอันสมเด็จพระโลกนายกผูแสวงหาประโยชนพระองค 
            นั้น ทรงพร่ําสอนอยางน้ี ไดข้ึนภูเขาคิชฌกูฏ เพงดูอยูท่ีซอกเขา 
            พระพิชิตมารผูมหามุนีประทับยืนอยูท่ีเชิงเขา เมื่อจะทรงปลอบโยน 
            เรา ไดตรัสเรียกวา วักกลิ เราไดฟงพระดํารัสนั้นเขาก็เบิกบาน 
            ครั้งน้ัน เราวิ่งลงไปท่ีเงือ้มเขาสูงหลายรอยช่ัวบุรุษ แตถึงแผนดิน 
            ไดโดยสะดวกทีเดียว ดวยพุทธานุภาพ พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
            พระธรรมเทศนา คือ ความเกิดข้ึน และความเส่ือมไปแหงขันธ 
            ท้ังหลายอีก เรารูธรรมนั้นท่ัวถึงแลว จงึไดบรรลอุรหตั ครั้งน้ัน 
            พระผูมีพระภาคผูมีพระปรีชาใหญ ทรงทําท่ีสุดแหงจรณะ ทรง 
            ประกาศในทามกลางมหาบุรุษวา เราเปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝาย 
            สัทธาธิมุติ ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน ดวย 
            กรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระวักกลิเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ วักกลิเถราปทาน. 
                      มหากัปปนเถราปทานท่ี ๓ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระมหากัปปนเถระ 
      [๑๒๓] พระพิชิตมารผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง พระนามวาปทุมุตระ ปรากฏใน 
            อัษฎากาศ เหมือนพระอาทิตยปรากฏในอากาศในสรทกาล ฉะนั้น 
            พระองคยังดอกบัว คือเวไนยสัตวใหบานดวยพระรัศมีคือพระดํารัส 
            สมเด็จพระโลกนายก ทรงยังเปอกตม คือกิเลสใหแหงไปดวย 
            พระรัศมี คือพระปรีชา ทรงกําจัดยศของพวกเดยีรถยีเสียดวย 
            พระญาณปานดังเพชร เหมือนพระอาทิตยกําจัดความมืด ฉะนั้น 
            สมเด็จพระทิพากรเจาทรงสองแสงสวางจาท้ังกลางคืน และกลางวัน 
            ในท่ีทุกหนทุกแหง เปนบอเกิดแหงคุณ เหมือนสาครเปนบอเกิด 
            แหงรัตนะ ทรงยังเมฆ คือ ธรรม ใหตกลงเพื่อหมูสัตว เหมือน 
            เมฆยังฝนใหตก ฉะนั้น ครั้งน้ัน เราเปนผูพิพากษาอยูในพระนคร 
            หงสวดี ไดเขาไปฟงธรรมของพระพุทธเจาผูมีพระนามวาปทุมุตระ 
            ซึ่งกําลังประกาศคุณของพระสาวกผูมีสติ ผูกลาวสอนภิกษุท้ังหลาย 
            อยู ทรงยังใจของเราใหยินดี เราไดฟงแลวเกิดปติโสมนัส นิมนต 



            พระตถาคตพรอมดวยศิษย ใหเสวยและฉันแลว ปรารถนาฐานันดร 
            นั้น ครั้งน้ันพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีสวนเสมอดวยหงส มี 
            พระสุรเสียงเหมือนหงสและมโหรทึก ไดตรัสวา จงดูมหาอํามาตย 
            ผูนี้ ผูแกลวกลาในการตัดสินหมอบอยูแทบเทาของเรา มีประกาย 
            ดุจลอยข้ึนและมีใจสูงดวยปติ มีวรรณะเหมือนแสงแหงแกวมุกดา 
            งดงาม นัยนตาและหนาผองใส มีบริวารเปนอันมาก ทําราชการ มี 
            ยศใหญ มหาอํามาตยนี้เขาปรารถนาตําแหนงภิกษุ ผูใหโอวาทแก 
            ภิกษุ เพราะพลอยยินดดีวย ดวยการบริจาคบิณฑบาตน้ี และดวย 
            การต้ังเจตนจํานงไว เขาจักไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป จัก 
            เสวยความเปนผูมีโชคดีในหมูทวยเทพ และจักเสวยความเปน 
            ใหญในหมูมนุษย จักบรรลุถงึนิพพานดวยผลกรรมสวนท่ีเหลือ 
            ในแสนกัปแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ทรงสมภพ 
            ในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก มหาอํามาตยนี้ 
            จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา พระองคนั้น จักเปนโอรสอัน 
            ธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวากัปปนะ ตอ 
            แตนั้น เราก็ไดทําสักการะดวยดี ในพระศาสนาของพระชินสีห 
            ละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดุสิต เราครองราชยในเทวดา 
            และมนุษยโดยเปนสวนๆ แลวเกิดในสกุลชางหูก ท่ีตําบลบาน 
            ใกลพระนครพาราณสี เรากับภรรยามีบริวารแสนคน ไดอุปฏฐาก 
            พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ไดถวายโภชนาหารตลอดไตรมาส 
            แลวใหครองไตรจีวร เราท้ังหมดจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดเขาถึง 
            สวรรคช้ันไตรทส เราท้ังหมดจุติจากสวรรคนั้นแลว กลับมาเปน 
            มนุษยอีก พวกเราเกิดในกุกกุฏบุรี ขางปาหิมพานต เราได 
            เปนโอรสผูมียศใหญ พระนามวากัปปนะ พวกท่ีเหลือเกิดในสกุล 
            อํามาตย เปนบริวารของเรา เราเปนผูถึงความสุขอันเกิดแตความ 
            เปนมหาราชา ไดสําเร็จสิ่งท่ีตองประสงคทุกประการ ไดสดับขาวสาร 
            อุบัติของพระพุทธเจาท่ีพวกพอคาบอกดังน้ีวา พระพุทธเจาผูเอก 
            อัครบุคคลไมมีใครเสมอเสมือน เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก พระองค 
            ทรงประกาศพระสัทธรรมอันเปนธรรมไมตาย เปนอุดมสุข และ 
            สาวกของพระองคเปนผูหมั่นขยัน พนทุกข ไมมีอาสวกิเลส ครั้น 
            เราไดสดับคําของพอคาเหลาน้ันแลว ไดทําการสักการะพวกพอคา 
            สละราชสมบัติ พรอมดวยอํามาตย เปนพุทธมามกะ พากันออก 
            เดินทาง ไดพบแมน้ํามหาจันทานที มีน้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง 
            ท้ังไมมีทานํ้า ไมมีแพ ขามไดยาก มีกระแสน้ําไหลเช่ียว เราระลึก 



            ถึงพระพุทธคุณแลวก็ขามแมน้ําไปไดโดยสวัสดี ถาพระพุทธองค 
            ทรงขามกระแสน้ํา คือ ภพไปได ถึงท่ีสุดแหงโลก ทรงรูแจงชัด 
            ไซร ดวยสัจจวาจานี้ก็ขอใหการไปของเราจงสําเร็จ ถามรรคเปน 
            เครื่องใหสัตวถึงความสงบได เปนเครื่องใหโมกขธรรม เปนธรรม 
            สงบระงับ นําความสุขมาใหไดไซร ดวยสัจจวาจาน้ี ก็ขอใหการ 
            ไปของเราจงสําเร็จ ถาพระสงฆเปนผูขามพนทางกันดารไปได 
            เปนเนื้อนาบุญอันเยี่ยมไซร ดวยสัจจาวาจาน้ี ก็ขอใหการไปของเราจง 
            สําเร็จ พรอมกับท่ีเราไดทําสัจจะอันประเสริฐดังน้ี น้ําไดไหลหลีก 
            ออกไปจากหนทาง ลําดับน้ัน เราไดขามไปข้ึนฝงแมน้ําอันนา 
            รื่นรมยใจไดโดยสะดวก ไดพบพระพุทธเจาประทับนั่งอยูเหมอืน 
            พระอาทิตยท่ีกําลังอุทัย ดังภูเขาทองท่ีลุกโพลงเหมือนไมประทีปท่ี 
            ถูกไฟไหมโชติชวง ผูอนัสาวกแวดลอม เปรียบดังพระจันทรท่ี 
            ประกอบดวยดวงดาว ยังเทวดาและมนุษยใหเพลิดเพลิน ปานทาว- 
            วาสวะผูยังฝนคือรัตนะใหตกลง เราพรอมดวยอํามาตยถวายบังคม 
            แลว เฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ลําดับนั้น พระพุทธเจาทรง 
            ทราบอัธยาศัยของเรา ไดแสดงพระธรรมเทศนา เราฟงธรรมอัน 
            ปราศจากมลทินแลว ไดกราบทูลพระพิชิตมารวา ขาแตพระมหา- 
            วีรเจา ขอไดโปรดใหพวกขาพระองคไดบรรพชาเถิด พวกขาพระองค 
            เปนผูลงสูภพแลว พระมหามุนีผูสูงสุดตรัสวา ทานท้ังหลายจง 
            เปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวดีแลว ทานท้ังหลายจงประพฤติ 
            พรหมจรรยเพือ่ทําท่ีสุดแหงทุกขเถิด พรอมกันกับพระพุทธดํารัส 
            เราทุกคนลวนทรงเพศเปนภิกษุ เราท้ังหลายอุปสมบทแลว เปน 
            ภิกษุผูโสดาบันในพระศาสนา ตอแตนั้น พระผูนําช้ันพิเศษได 
            เสด็จเขาพระเชตวันมหาวิหารแลวทรงส่ังสอน เราอนัพระพิชิตมาร 
            ทรงส่ังสอนแลว ไดบรรลอุรหัต ลําดับนั้น เราไดสั่งสอนภิกษุ 
            พันรูป แมพวกเขาทําตามคําสอนของเรา ก็เปนผูไมมีอาสวะ 
            พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณขอน้ัน จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนง 
            เอตทัคคะ ณ ทามกลางมหาชนวาภิกษุกัปปนะเลิศกวาภิกษุท้ังหลาย 
            ผูใหโอวาทแกภิกษุ กรรมท่ีไดทําไวในแสนกัป ไดแสดงผลใหเรา 
            ในครั้งน้ี เราพนจากกิเลส ดุจลูกศรท่ีพนจากแลง เราไดเผากิเลส 
            ของเราแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
            เสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมหากัปปนเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการ ฉะนี้แล. 
                     จบ มหากัปปนเถราปทาน. 



                     ทัพพมัลลปุตตเถราปทานท่ี ๔ 
                วาดวยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ 
      [๑๒๔] พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรูแจงโลกท้ังหมดเปนมุนี 
            มีพระจักษุ ไดเสด็จอุบัติข้ึนในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระองคทรง 
            ตรัสสอน ทําสัตวใหรูชัด ยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร ทรง 
            ฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงยังประชุมชนเปนอันมากให 
            ขามพนไปได พระองคเปนผูอนุเคราะห ทรงประกอบดวยพระกรุณา 
            ทรงแสวงหาประโยชนแกสรรพสัตว ยังเดียรถยีท่ีมาเฝาทุกคนให 
            ดํารงอยูในเบญจศีล เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงหมดความอากูล 
            วางจากพวกเดียรถีย และวิจิตรดวยพระอรหันตผูคงท่ี มีความชํานิ 
            ชํานาญ พระมหามุนีพระองคนั้นสูง ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงาม 
            คลายทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งน้ัน 
            อายุขัยของสัตวแสนป พระชินสีหพระองคนั้น ดํารงพระชนมอยู 
            โดยกาลประมาณเทาน้ัน ทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพน 
            วัฏสงสารไปได ครั้งน้ัน เราเปนบุตรเศรษฐีมียศใหญในพระนคร 
            หงสวดี เขาไปเฝาพระองคผูสองโลกใหสวางไปท่ัว แลวไดสดับ 
            พระธรรมเทศนา เราไดฟงพระดํารัสของพระองคผูแตงต้ังเสนาสนะ 
            ใหภิกษุท้ังหลาย ก็ชอบใจ จึงทําอธิการแดพระองคผูแสวงหาคุณ 
            อันใหญพรอมท้ังพระสงฆแลว หมอบลงแทบพระบาทดวยเศียรเกลา 
            แลวปรารถนาฐานันดรน้ันแทจริง ในครั้งน้ัน พระมหาวีรเจาพระองค 
            นั้น ไดทรงพยากรณกรรมของเราไววา เศรษฐีบุตรน้ี ไดนิมนต 
            พระโลกนายกพรอมดวยพระสงฆใหฉันตลอด ๗ วนั เขาจักมีอินทรีย 
            ดังใบบัว มีจะงอยบาเหมือนของราชสีห มีผิวพรรณดุจทองคํา 
            หมอบอยูแทบเทาของเราปรารถนาตําแหนงอันสูงสุด ในกัปท่ีแสน 
            แตกัปนี้พระศาสดามีพระนามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจา 
            โอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก เศรษฐีบุตรน้ีจักไดเปนสาวก 
            ของพระพุทธเจาพระองคนั้น ปรากฏโดยช่ือวาทัพพะ เปนภิกษุ 
            ผูเลิศฝายเสนาสนปญญาปกะเหมือนปรารถนา ดวยกรรมท่ีทําไวดี 
            แลว และดวยการต้ังเจตนจํานงคไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป 
            สวรรคช้ันดาวดึงส เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง 
            และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง เปนพระเจาประเทศราช 
            อันไพบูลยโดยคณานับมิได เพราะกรรมน้ันนําไป เราจึงมีความสุข 
            ในท่ีทุกสถาน 
            ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปน้ี พระนายกพระนามวาวิปสสีผูมีพระเนตร 



            งาม ทรงเห็นแจงธรรมทั้งปวง ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว เราเปนผูมีจิต 
            ขัดเคือง ไดพูดตูสาวกของพระพุทธเจาผูคงท่ีพระองคนั้น ผูสิ้นอาสวะ 
            ท้ังปวงแลว ท้ังๆ ท่ีรูอยูวาทานเปนผูบริสุทธ์ิ และเราจับสลากแลว 
            ถวายขาวสุกท่ีหุงดวยน้าํนม แกพระเถระท้ังหลายผูแสวงหาคุณอัน 
            ใหญผูเปนสาวกของพระผูแกลวกลากวานรชนพระองคนั้นแหละ ใน 
            ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธุของพรหม มีพระยศใหญ 
            ประเสริฐกวานักปราชญ พระนามวากัสสป ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            พระองคทรงยังศาสนธรรมใหรุงโรจน ขมข่ีเดียรถียผูหลอกลวงเสีย 
            ทรงแนะนําเวไนยสัตวแลว เสด็จปรินพิพานพรอมท้ังพระสาวก 
            ครั้นเมื่อพระโลกนาถพรอมท้ังพระสาวกปรินิพพานแลว ครั้นเมื่อ 
            พระศาสนธรรม กําลังจะสิ้นศูนยอันตรธาน ทวยเทพและมนุษยพา 
            กันสลดใจ สยายผม มีหนาเศรา คร่ําครวญวา ดวงตาคือธรรมจัก 
            ดับแลว เราจักไมไดเหน็ทานท่ีมีวัตรดีงามท้ังหลาย เราจักไมไดฟง 
            พระสัทธรรม นาสังเวช เราเปนคนมีบุญนอย ครั้งน้ัน พื้นปฐพี 
            ท้ังหมดนี้ ท้ังใหญท้ังหนา ไดไหวสะเทือน สาครสมุทรพูดได 
            แมน้ํารองอยางนาสงสาร อมนุษยตีกลองดังท่ัวท้ังส่ีทิศ อสนีบาต 
            อันนากลัวตกลงไปรอบๆ อุกกาบาตตกจากทองฟา ดาวหางปรากฏ 
            เกลียวแหงเปลวไฟมีควันพวยพุง หมูมฤครองครวญครางอยางนา 
            สงสาร ครั้งน้ัน เราท้ังหลายเปนภิกษุรวม ๗ รูปดวยกัน ไดเห็น 
            ความอุบาทวอันรายแรง แสดงเหตุวาพระศาสนาจะส้ินสูญ จึง 
            เกิดความสังเวช คิดกันวา เวนพระศาสนาเสีย ไมควรท่ีเราจะมี 
            ชีวิตอยู เราท้ังหลายจึงเขาไปสูปาใหญแลวจะบําเพ็ญเพียรตาม 
            คําสอนของพระชินสีหเจา ครั้งน้ัน เราท้ังหลายไดพบภูเขาหินใน 
            ปาสูงลิ่ว เราไตมันข้ึนทางพะอง แลวผลักพะองใหตกลงเสีย 
            ครั้งน้ัน พระเถระไดตักเตือนเราวา การอุบัติแหงพระพุทธเจาหา 
            ไดยาก อีกประการหนึง่ ความเช่ือท่ีบุคคลไดไว ก็หาไดยาก 
            และพระศาสนายังเหลืออีกเล็กนอย ผูท่ีปลอยเวลาใหผานไปเสีย 
            จะตองตกลงไปในสาคร คือความทุกขอันไมมีท่ีสิ้นสุด เพราะฉะนั้น 
            พวกเราควรกระทําความเพียร ตลอดเวลาท่ีพระศาสนายังดํารงอยู 
            เถิด ดังน้ี ครั้งน้ัน พระเถระนั้นเปนพระอรหันต พระอนุเถระ 
            ไดเปนพระอนาคามี พวกเราท่ีเหลือจากน้ี เปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ 
            ประกอบความเพียร จึงไดไปยังเทวโลก องคท่ีขามสงสารไปได 
            ปรินิพพานแลว อีกองคหนึ่งเกิดในช้ันสุทธาวาส เราท้ังหลาย 
            คือ ตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ ๑ พระสภิยะ ๑ พระพาหิยะ ๑ 



            พระกุมารกัสสป ๑ เกิดในท่ีนั้นๆ อันพระโคดมบรมศาสดา ทรง 
            อนุเคราะห จึงหลุดพนไปจากเครื่องจองจํา คือสงสารวัฏได เรา 
            เกิดในพวกมัลลกษัตรยิ ในพระนครกุสินารา เมื่อเรายังอยูในครรภ 
            นั่นแล มารดาไดถึงแกกรรม เขาชวยกันยกข้ึนสูเชิงตะกอน 
            ลําดับนั้น เราตกลงมา ตกลงไปในกองไม ฉะนั้นจึงปรากฏ 
            นามวาทัพพะ ดวยผลแหงการประพฤติพรหมจรรย เรามีอายุได 
            ๗ ขวบ ก็หลุดพนจากกเิลสดวยผลท่ีถวายขาวสุกผสมน้ํานม เรา 
            จึงประกอบดวยองค ๕ ดวยบาปเพราะกลาวตูพระขีณาสพ เราจึง 
            ถูกคนโจทมากมาย บัดน้ีเราลวงบุญและบาปไดท้ังสองอยางแลว 
            ไดบรรลุสันติช้ันสูง เปนผูไมมีอาสวะอยู เราแตงต้ังเสนาสนะให 
            ทานผูมีวัตรอันดงีามท้ังหลายยินดี พระพิชิตมารทรงพอพระทัยใน 
            คุณขอนั้น จึงไดทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระทัพพมัลลปุตตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน. 
                     กุมารกัสสปเถราปทานท่ี ๕ 
                วาดวยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ 
      [๑๒๕] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระผูมีพระภาคผูนายก ทรงเก้ือกูลแก 
            สัตวโลกท้ังปวง เปนนักปราชญ มีพระนามวาปทุมุตระ ไดเสด็จ 
            อุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน เราเปนพราหมณมีช่ือเสียงโดงดัง รูจบ 
            ไตรเพท เท่ียวไปในท่ีพักสําราญกลางวัน ไดพบพระผูมีพระภาค 
            ผูนายกของโลก กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงยังมนุษยพรอมดวย 
            ทวยเทพใหตรัสรู กําลังทรงสรรเสริญพระสาวกของพระองคผูกลาว 
            ธรรมกถาวิจิตรอยูในหมูมหาชน ครั้งน้ัน เราชอบใจ จึงไดนิมนต 
            พระตถาคต แลวประดับประดามณฑปใหสวางไสวดวยรัตนะนานา 
            ชนิด ดวยผาอันยอมดวยสีตางๆ นิมนตพระพุทธเจาพรอมดวย 
            พระสงฆใหเสวยและฉันในมณฑปนั้น เรานิมนตพระพุทธเจา 
            พรอมดวยพระสาวกใหเสวยและฉันโภชนะมีรสอันเลิศตางๆ ถึง 
            ๗ วัน แลวเอาดอกไมท่ีสวยงามตางๆ ชนิด บูชาแลวหมอบลง 
            แทบบาทมูลปรารถนาฐานันดรน้ัน ครั้งน้ัน พระมุนผีูประเสริฐ 
            มีความเอ็นดู เปนท่ีอาศัยอยูแหงกรุณา ไดตรัสวา จงดูพราหมณ 
            นี้ ผูมีปากและตาเหมือนดอกปทุม มากดวยความปรดีาปราโมทย มี 
            กายและใจสูงเพราะโสมนัส นําความราเริงมา จักษุกวางใหญ มีความ 
            อาลัยในศาสนาของเรา เขาปรารถนาฐานันดรน้ัน คือ การกลาว 



            ธรรมกถาอันวิจิตรในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามวา 
            โคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
            ผูนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอนั 
            ธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากุมารกัสสป 
            เพราะอํานาจดอกไมและผาอันวิจิตรกับรัตนะ เขาจักถึงความเปน 
            ผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลาย ผูกลาวธรรมกถาอันวิจิตร เพราะกรรมท่ีทํา 
            ไวดีแลว และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ได 
            ไปสวรรคช้ันดาวดึงส เราทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ เหมือน 
            ตัวละครหมุนเวยีนอยูกลางเวทีเตนรํา ฉะนั้น เราเปนบุตรของเน้ือ 
            ช่ือสาขะ หยั่งลงในครรภแหงแมเนือ้ ครั้งน้ัน เมื่อเราอยูในทอง 
            มารดาของเรา ถึงเวรท่ีจะตองถูกฆา มารดาของเราถูกเนื้อสาขะ 
            ทอดท้ิง จึงยึดเอาเนื้อนิโครธเปนท่ีพึ่ง มารดาของเราอนัพระยาเนื้อ 
            นิโครธ ชวยใหพนจากความตาย สละเน้ือสาขะแลว ตักเตือน 
            เราผูเปนบุตรของตัวในครั้งน้ันอยางน้ีวา ควรคบหาแตเนื้อนิโครธ 
            เทาน้ัน ไมควรเขาไปคบหาเน้ือสาขะ ตายในสํานักเนื้อนิโครธ 
            ประเสริฐกวา มีชีวิตอยูในสํานักเนื้อสาขะจะประเสริฐอะไร. 
               เรามารดาของเราและเน้ือนอกจากนี้ อันเนื้อนโิครธ ผูเปน 
               นายฝูงน้ันพร่ําสอน อาศัยโอวาทของเนื้อนิโครธน้ัน จึง 
               ไดไปยังท่ีอยูอาศัย คือ สวรรคช้ันดุสิตอันรื่นรมย 
               ประหนึ่งวาไปยังเรอืนของตัวท่ีท้ิงจากไป ฉะนั้น. 
            เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปธีรเจา กําลังถึงความส้ินสูญอันตรธาน 
            เราไดข้ึนภูเขาอันลวนดวยหิน บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระ- 
            พิชิตมาร ก็บัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีในพระนครราชคฤห 
            มารดาของเรามีครรภ ออกบวชเปนภกิษุณี พวกภิกษุณีรูวามารดา 
            ของเรามีครรภ จึงนําไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตน้ันกลาววาจง 
            นาสนะภิกษุผูลามกน้ีเสีย ถึงในบัดนี้มารดาบังเกิดเกลาของเรา เปนผู 
            อันพระพิชิตมารจอมมนุีทรงอนุเคราะหไว จึงไดถงึความสุขใน 
            สํานักของภิกษุณี พระเจาแผนดินพระนามวาโกศล ไดทรงทราบเรื่อง 
            นั้นจึงทรงเลี้ยงดูเราไวดวยเครื่องบริหารแหงกุมาร และตัวเรามีช่ือวา 
            กัสสป เพราะอาศัยทานพระกัสสปเถระ เราจึงถูกเรียกวากุมาร 
            กัสสป เพราะไดสดับพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงวา 
            กายเชนเดียวกับจอมปลวก จิตของเราจึงพนจากอาสวะกิเลส ไม 
            ถือมั่นดวยอุปาทานโดยประการท้ังปวง เราไดรับตําแหนงเอตทัคคะ 
            ก็เพราะทรมานพระเจาปายาสิ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ 



            ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกุมารกัสสปเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ กุมารกัสสปเถราปทาน. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๒๕ 
                       พาหิยเถราปทานท่ี ๖ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระพาหิยเถระ 
      [๑๒๖] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปน้ี พระผูมีพระภาคผูนายกมีพระรัศมีใหญ 
            เลิศกวาไตรโลก มีพระนามช่ือวาปทุมุตระ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            เมื่อพระมุนี ตรัสสรรเสริญคุณของภิกษุผูตรัสรูไดเรว็พลันอยู เรา 
            ไดฟงแลวก็ชอบใจ จึงไดทําสักการะแดพระผูมีพระภาคผูแสวงหา 
            คุณอันใหญ ถวายทานแดพระมหามุนีพรอมดวยพระสาวกตลอด 
            ๗ วัน ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว ปรารถนาฐานันดรในกาล 
            นั้น ลําดับนั้น พระสัมพุทธเจาไดทรงพยากรณเราวา จงดูพราหมณ 
            ท่ีหมอบอยูแทบเทาของเรานี้ ผูสมบูรณดวยโสมนัส มีผิวพรรณ 
            เหมือนเด็กอายุ ๑๖ ป มีรางกายอันบุญกรรมสรางสรรใหคลาย 
            ทองคํา ผุดผอง ผวิบาง ริมฝปากแดง เหมือนผลตําลึงสุก มี 
            ฟนขาวคมเรียบเสมอ มากดวยกําลังคือคุณ มีกายและใจสูงเพราะ 
            โสมนัส เปนบอเกิดแหงกระแสนํ้า คือคุณ มีหนายิ้มแยมแจมใส 
            ดวยปติ เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูตรัสรูไดโดยเร็วพลัน 
            พระมหาวีรเจาพระนามวาโคดมจักเสด็จอุบัติข้ึนในอนาคตกาล เขา 
            จักเปนธรรมทายาทของพระมหาวีรเจาพระองคนั้น เปนโอรสอัน 
            ธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาพาหิยะ 
            ก็ครั้งน้ัน เราเปนผูยินดี หมั่นกระทําสักการะพระมหามุนีเจา 
            ตราบเทาส้ินชีวิต จุติแลวไดไปสวรรค ดุจไปท่ีอยูของตน ฉะนั้น 
            เราจะเปนเทวดาหรือมนุษยยอมเปนผูถึงความสุข เพราะกรรมน้ัน 
            ชักนําไป เราจึงไดทองเท่ียวไปเสวยราชสมบัติ เมื่อพระศาสนาของ 
            พระกัสสปธีรเจาเส่ือมไปแลว เราไดข้ึนสูภูเขาอันลวนแลวดวยหิน 
            บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีห เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ มี 
            ปญญา ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีห เรา ๕ คนดวยกัน จุติจาก 
            อัตตภาพนั้นแลวไปสูเทวโลก เราเกิดเปนบุรุษช่ือพาหิยะ ในภารุ 
            กัจฉนคร อันเปนเมืองอุดม ภายหลงัไดแลนเรือไปยังสมุทรสาคร 
            ซึ่งมีความสําเร็จเพียงเล็กนอย ไปได ๒-๓ วัน เรอืกอ็ัปปาง 
            ครั้งน้ัน เราตกลงไปยังมหาสมุทร อันเปนท่ีอยูแหงมังกรรายกาจ 
            นาหวาดเสียว ครั้งน้ัน เราพยายามวายขามทะเลใหญไปถึงทาสุป- 



            ปารกะ มีคนรูจักนอย เรานุงผาครองเขาบานเพ่ือบิณฑบาต ครั้งน้ัน 
            หมูชนเปนผูยินดีกลาววาน้ีพระอรหันตทานมาท่ีนี่ พวกเราสักการะ 
            พระอรหันตดวยขาว น้ํา ผา ท่ีนอนและเภสัชแลวจักถงึความสุข 
            ครั้งน้ัน เราไดปจจัยอันเขาสักการะบูชา ดวยปจจัยเหลาน้ัน เกิด 
            ความดําริโดยไมแยบคายข้ึนวา เราเปนพระอรหันต ทีนั้น บุรพเทวดา 
            รูวาระจิตของเรา จึงตักเตือนวา ทานหารูชองทางแหงอุบายไม 
            ท่ีไหนจะเปนพระอรหันตเลา ครั้งน้ัน เราอันเทวดาน้ันตักเตือน 
            แลวสลดใจ จึงสอบถามเทวดาน้ันวา พระอรหันตผูประเสริฐกวา 
            นรชนในโลกนี้ คือใคร อยูท่ีไหน 
      เทวดานั้นบอกวา 
               พระพิชิตมารผูมีพระปญญามาก ประเสริฐ มีปญญาเสมือน 
               แผนดิน ประทับอยูท่ีนครสาวัตถีแควนโกศล พระองค 
               เปนโอรสของพระเจาศากยะ เปนพระอรหันตไมมอีาสวะ 
               ทรงแสดงธรรมเพือ่บรรลุอรหัตฯ เราไดสดับคําของเทวดา 
               นั้นแลว อิ่มใจเหมือนคนกําพราไดขุมทรัพย ถึงความ 
               อัศจรรย เบิกบานใจท่ีจะไดพบพระอรหันตอันอุดม เห็น 
               งาม พึงใจ มีอารมณ ไมมีท่ีสุด ครั้งน้ัน เราออกจากท่ี 
               นั้นไป ดวยต้ังใจวา เมื่อเราชนะกิเลสได ก็จะไดเห็น 
               พระพักตรอันปราศจากมลทิน ของพระศาสดาทุกทิพาราตรี 
               กาล เราไปถึงแควนอันนารื่นรมยนัน้แลว ไดถาม 
               พวกพราหมณวา พระศาสดาผูยังโลกใหยินดี ประทับอยู 
               ท่ีไหน ครั้งน้ัน พราหมณท้ังหลายตอบวา พระศาสดา 
               อันนรชนและทวยเทพถวายวันทนาเสด็จเขาไปสูบุรีเพื่อทรง 
               แสวงหาพระกระยาหารแลว พระองคก็คงเสด็จกลับมา 
               ทานขวนขวายท่ีจะเขาเฝาพระมุนีเจา ก็จงรีบเขาไปถวาย 
               บังคมพระองคผูเปนเอกอัครบุคคลน้ันเถิด 
            ลําดับนั้น เรารีบไปยังเมืองสาวัตถีบุรอีันอุดม ไดพบพระองคผูไม 
            กําหนัดในอาหาร ไมทรงมุงดวยความโลภ ทรงยงัอมตธรรมให 
            โชติชวง อยู ณ พระนครนี้ ประหน่ึงวาเปนท่ีอยูของศิริ พระ- 
            พักตรโชติชวงเหมือนรัศมีพระอาทิตย ทรงถือบาตรกําลังเสด็จโคจร 
            บิณฑบาตอยู ครั้นพบพระองคแลว เราจึงไดหมอบลงแลว 
            กราบทูลวา ขาแตพระโคดม ขอพระองคโปรดเปนท่ีพึ่งของขา 
            พระองคผูเสียหายไปในทางท่ีนาเกลียดดวยเถิด พระมุนีผูสูงสุด 
            ไดตรัสวา เรากําลังเท่ียวบิณฑบาต เพื่อประโยชนแกการยังสัตว 



            ใหขามพน เวลานี้ไมใชเวลาท่ีจะแสดงธรรมแกทาน ครั้งน้ัน เรา 
            ปรารถนาไดธรรมนัก จึงไดทูลออนวอนพระพุทธเจาบอยๆ พระองค 
            ไดตรัสพระธรรมเทศนาสุญญตบทอันลึกซึ้งแกเรา เราไดสดับธรรม 
            ของพระองคแลว โอ เราเปนผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห เราเผา 
            กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
            พระพาหิยทารุจิริยเถระผูลมลงท่ีกองหยากเยื่อ เพราะแมโคภูตผีมอง 
            ไมเห็นตัวขวิดเอา ไดกลาวพยากรณดวยประการดังกลาวฉะน้ี 
            พระเถระผูมีปรีชามาก เปนนักปราชญ ครั้นกลาวบุรพจริตของตน 
            แลว ทานปรินิพพาน ณ พระนครสาวัตถี เมืองอุดมสมบูรณ 
            สมเด็จพระฤาษีผูสูงสุดเสด็จออกจากพระนคร ทอดพระเนตรเห็น 
            ทานพระพาหิยะผูนุงผาคากรองน้ัน ผูเปนนักปราชญ มีความเรารอน 
            อันลอยเสียแลว ลมลงท่ีภูมิภาค ดุจเสาคันธงถูกลมลมลง ฉะนั้น 
            หมดอายุ กิเลสแหง ทํากิจพระศาสนาของพระชินสีหเสร็จแลว 
            ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกท้ังหลาย ผูยนิดีในพระ- 
            ศาสนามาสั่งวา ทานท้ังหลายจงชวยกนัจับรางของเพือ่นสพรหมจาร ี
            แลวเผาเสีย จงสรางสถปูบูชา เขาเปนคนมีปรีชามาก นิพพานแลว 
            สาวกผูทําตามคําของเราผูนี้ เลิศกวาภกิษุท้ังหลายฝายท่ีตรัสรูไดเรว็ 
            พลัน คาถาแมต้ังพัน ถาประกอบดวยบทท่ีแสดงความฉิบหายมิใช 
            ประโยชนไซร คาถาบทเดียวท่ีบุคคลฟงแลวสงบระงับได ก็ 
            ประเสริฐกวา น้ํา ดิน ไฟ และ ลม ไมต้ังอยูในนิพพานใด 
            ในนิพพานนั้น บุญกุศลสองไปไมถึง พระอาทิตยสองแสงไมถึง 
            พระจันทรก็สองแสงไมถึง ความมืดก็ไมมี อนึ่ง เมื่อใด พราหมณ 
            ผูช่ือวามุนีเพราะความเปนผูนิ่ง รูจริงดวยตนเองแลว เมื่อนั้นเขา 
            ยอมพนจากรูป อรูป สุขและทุกข พระโลกนาถผูเปนมุนี เปนท่ี 
            นับถือของโลกท้ังสาม ไดภาษิตไวดวยประการดังกลาวฉะน้ีแล. 
      ทราบวา ทานพระพาหิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการ ฉะนี้แล. 
                       จบ พาหิยเถราปทาน. 
                     มหาโกฏฐิตเถราปทานท่ี ๗ 
                วาดวยบุพจริยาของพระมหาโกฏฐิตเถระ 
      [๑๒๗] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหน่ึง พระพิชิตมารพระนามวา 
            ปทุมุตระ ผูรูแจงโลกท้ังปวง เปนมุนีจักษุ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            พระองคตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ทรงยังสรรพสัตวให 
            ขามวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยให 
            ประชุมชนขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผูอนุเคราะห 



            ประกอบดวยพระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยัง 
            เดียรถียท่ีมาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้ 
            พระศาสนา จึงไมมีความอากูล วางสญูจากเดียรถีย วจิิตรดวย 
            พระอรหันตผูคงท่ี มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนีพระองคนั้น 
            สูงประมาณ ๕๘ ศอก พระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มี 
            พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งน้ัน อายุของสัตวแสนป 
            พระชินสีหพระองคนัน้ เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณ 
            เทาน้ัน ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปได 
            ครั้งน้ัน เราเปนพราหมณผูเรียนจบไตรเพท ชาวพระนครหงสวดี 
            ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเลิศกวาโลกท้ังปวง แลวสดับพระธรรม- 
            เทศนา ครั้งน้ัน พระธีรเจาพระองคนั้น ทรงต้ังสาวกผูแตกฉานใน 
            ปฏิสัมภิทา ฉลาดในอรรถ ธรรม นิรตุติ และปฏิภาณ ในตําแหนง 
            เอตทัคคะ เราไดฟงดังน้ันแลวก็ชอบใจ จึงไดนิมนตพระชินวรเจา 
            พรอมดวยพระสาวกใหเสวยและฉันถึง ๗ วัน ในกาลน้ัน เรายัง 
            พระพุทธเจาผูเปรียบดวยสาคร พรอมท้ังพระสาวก ใหครองผาแลว 
            หมอบลงแทบเทาบาทมูล ปรารถนาฐานันดรน้ัน ลําดับน้ัน พระ- 
            พุทธเจาผูเลิศกวาโลกไดตรัสวา จงดูพราหมณผูสูงสุดท่ีหมอบอยู 
            แทบเทาผูนี้ มีรัศมีเหมือนกลีบดอกบัว พราหมณนี้ปรารถนา 
            ตําแหนงแหงภิกษุผูแตกฉาน ซึ่งเปนตําแหนงประเสริฐสุด เพราะ 
            การบริจาคทานดวยศรัทธาน้ัน และเพราะการสดับพระธรรมเทศนา 
            พราหมณนี้จักเปนผูถึงสุขในทุกภพ เท่ียวไปในภพนอยภพใหญ 
            จักไดสมมโนรถเชนนี้ ในกัปนับแตนี้ข้ึนไปแสนหน่ึง พระศาสดามี 
            พระนามช่ือวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ 
            อุบัติข้ึนในโลก พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดา 
            พระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา 
            มีนามช่ือวา โกฏฐิตะ เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผู 
            เบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระชินสีหเจาตราบเทา 
            สิ้นชีวิตในครั้งน้ัน เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา เพราะผล 
            กรรมนั้นและเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป 
            สวรรคช้ันดาวดึงส เราไดเสวยราชสมบัติ ในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง 
            ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาประเทศราช 
            อันไพบูลยโดยคณนานับมิได เพราะกรรมน้ันนําไป เราจึงเปนผูถึง 
            ความสุขในทุกภพ เราทองเท่ียวไปแตในสองภพ คือในเทวดาและ 
            มนุษย คติอื่นเราไมรูจกั นี้เปนผลแหงกรรมท่ีสั่งสมไวดี เราเกิดแต 



            ในสองสกุล คือสกุลกษัตริย และสกุลพราหมณ หาเกิดในสกุล 
            อันตํ่าทรามไมนี้ เปนผลแหงกรรมท่ีสั่งสมไวดี เมื่อถงึภพสุดทาย 
            เราเปนบุตรของพราหมณ เกิดในสกุลท่ีมีทรัพยสมบัติมาก ใน 
            พระนครสาวัตถี มารดาของเราช่ือจันทวดี บิดาช่ืออัสสลายนะ ใน 
            คราวท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนําบิดาเรา เพื่อความบริสุทธ์ิทุกอยาง 
            เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา ไดออกบวชเปนบรรพชิต พระโมค- 
            คัลลานะ เปนอาจารย พระสารีบุตรเปนอุปชฌาย เราตัดทิฏฐิ 
            พรอมดวยมูลรากเสียไดในเม่ือกําลังปลงผม และเม่ือกําลังนุงผากา- 
            สาวะ ก็ไดบรรลุอรหัต เรามีปรีชาแตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ 
            และปฏิภาณ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคผูเลิศกวาโลก จึงทรงต้ังเราไว 
            ในตําแหนงเอตทัคคะ เราอันทานพระอุปติสสะไตถามในปฏิสัมภิทา 
            ก็แกไดไมขัดของ ฉะนั้น เราจึงเปนผูเลิศในพระพุทธศาสนา เรา 
            เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมหาโกฏฐิตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ พระมหาโกฏฐิตเถราปทาน. 
                     อุรุเวลกัสสปเถราปทานท่ี ๘ 
                วาดวยบุพจริยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ 
      [๑๒๘] ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูรูแจง 
            โลกท้ังปวง เปนนักปราชญมีจักษุ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระองค 
            เปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ยังสรรพสตัวใหขามพน 
            วัฏสงสาร ฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงชวยประชุมชนให 
            ขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผูอนุเคราะหประกอบดวย 
            พระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว ยังเดียรถียท่ีมาเฝา 
            ใหดํารงอยูในเบญจศีลทุกคน เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงไมมี 
            ความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตรดวยพระอรหันตผูคงท่ี 
            มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนีพระองคนั้น สูงประมาณ ๕๘ ศอก 
            มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ 
            ๓๒ ประการ ครั้งน้ัน อายุของสัตวแสนป พระชินสีหพระองค 
            นั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณเทาน้ัน ไดทรงยัง 
            ประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปได ครั้งน้ันเราเปน 
            พราหมณชาวเมืองหงสวดี อันชนสมมติวาเปนคนประเสริฐ ได 
            เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูสองโลก แลวสดับพระธรรมเทศนา ครั้งน้ัน 
            เราไดฟงพระผูมีพระภาคทรงต้ังสาวกของพระองค ในตําแหนงเอต- 
            ทัคคะ ในท่ีประชุมใหญ ก็ชอบใจจึงนิมนตพระมหาชินเจากับบริวาร 



            เปนอันมาก แลวไดถวายทานพรอมกันกับพราหมณอีก ๑,๐๐๐ คน 
            ครั้นแลวเราไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคผูนายก ยืนอยู ณ ท่ีควร 
            สวนขางหนึ่ง เปนผูราเริง ไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจา 
            ดวยความเช่ือในพระองคและดวยอธิการคุณ ขอใหขาพระองคผูเกิด 
            ในภพนั้นๆ มีบริษัทมากเถิด ครั้งน้ัน พระศาสดาผูมีพระสุรเสียง 
            เหมือนคชสารคํารณ มีพระสําเนียงเหมือนนกการเวก ไดตรัสกะ 
            บริษัทวา จงดูพราหมณผูนี้ ผูมีวรรณเหมือนทองคํา แขนใหญ ปาก 
            และตาเหมือนดอกบัว มีกายและใจสูงเพราะปติ ราเริง มีความเช่ือ 
            ในคุณของเรา เขาปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูมีเสียงเหมือนราชสีห 
            ในอนาคตกาล เขาจักไดตําแหนงน้ีสมดังมโนรถปรารถนา ในกัป 
            นับแตนี้ข้ึนไปหน่ึงแสน พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม ซึ่ง 
            สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก พราหมณ 
            นี้จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม 
            เนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวากัสสป พระอัคร 
            นายกของโลก พระนามวาผุสสะ ผูเปนพระศาสดาอยางยอดเยีย่ม 
            หาตัวเปรียบมิได ไมมีใครจะเสมอเหมือน ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            ในกัปท่ี ๙๒ แตภัทรกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาผุสสะพระองค 
            นั้นแล ทรงกําจัดความมืดท้ังปวง สางรกชัฏใหญ ทรงยังฝนคือ 
            อมตธรรมใหตกลง ใหมนุษยและทวยเทพอิ่มหนํา ครั้งน้ัน เรา 
            สามคนพ่ีนองเปนราชมหาอํามาตยในพระนครพาราณสี ลวนแต 
            เปนท่ีไววางพระทัยของพระมหากษัตริย รูปรางองอาจแกลวกลา 
            สมบูรณดวยกําลังไมพายแพใครเลยในสงคราม ครั้งน้ันพระเจา 
            แผนดินผูมีเมืองชายแดนกอการกําเริบ ไดตรัสสั่งเราวา ทาน 
            ท้ังหลายจงไปชนบทชายแดน พวกทานจงยังกําลังของแผนดินให 
            เรียบรอย ทําแวนแควนของเราใหเกษม แลวกลับมาเถิด ลําดับ 
            นั้นเราไดกราบทูลวา ถาพระองคจะพึงพระราชทานพระนายกเจา 
            เพื่อใหขาพระองคท้ังหลายอุปฏฐากไซร ขาพระองคท้ังหลายก็จัก 
            ทํากิจของพระองคใหสําเร็จ ลําดับนั้น เราผูไดรับพระราชทานพร 
            สมเด็จพระภูมิบาลสงไปทําชนบทชายแดน ใหวางอาวุธแลวกลับ 
            มายังพระนครน้ัน เราทูลขอการอุปฏฐากพระศาสดาแดพระราชา 
            ไดพระศาสดาผูเปนนายกของโลกผูประเสริฐกวามุนีแลว ไดบูชา 
            พระองคตราบเทาส้ินชีวิต เราท้ังหลายเปนผูมีศีลประกอบดวย 
            กรุณา มีใจประกอบดวยภาวนา ไดถวายผามีคามากรสอันประณีต 
            เสนาสนะอันนารื่นรมย และเภสัชท่ีเปนประโยชนท่ีตนใหเกิดข้ึน 



            โดยชอบธรรมแกพระมุนีพรอมท้ังพระสงฆ อุปฏฐากพระองคดวย 
            จิตเมตตาตลอดกาล ครั้นพระศาสดาผูเลิศพระองคนั้นเสด็จนิพพาน 
            แลว เราไดทําการบูชาตามกําลัง เราทุกคนจุติจากอัตภาพนั้น 
            แลว ไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส เสวยมหนัตสุขในดาวดึงสนั้น 
            นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เมื่อเรากําลังทองเท่ียวอยูในภพเปนเหมือน 
            นายชางดอกไม ไดดอกไมแลวแสดงชนิดแหงดอกไมแปลกๆ 
            มากมาย ฉะนั้น ไดเกิดเปนพระเจาวิเทหราช เพราะถอย 
            คําของคุณอเจลก เราจึงมีอัธยาศัยอันมิจฉาทิฏฐิกําจัดแลวข้ึนสูทาง 
            นรก ไมเอื้อเฟอโอวาทของธิดาเราผูช่ือวารุจา เมื่อถกูพรหมนารทะ 
            สั่งสอนเสียมากมาย จึงละความเห็นท่ีช่ัวชาเสียได บําเพ็ญกุศล 
            กรรมบถ ๑๐ ใหบริบูรณโดยพิเศษ ละท้ิงรางกายแลวไดไปสวรรค 
            เหมือนไปท่ีอยูของตัว ฉะนั้น เมื่อถึงภพสุดทายเราเปนบุตรของ 
            พราหมณ เกิดในสกุลท่ีสมบูรณในพระนครพาราณสี เรากลัวตอ 
            ความตาย ความเจ็บไขและความแกชราจึงเขาปาใหญ แสวงหาหน 
            ทางนิพพาน ไดบวชในสํานักของชฎิล ครั้งน้ัน นองชายท้ังสอง 
            ของเรา ก็ไดบวชพรอมกับเรา เราไดสรางอาศรมอาศัยอยูท่ีตําบล 
            อุรุเวลา เรามีนามตามโคตรวากัสสป แตเพราะอาศัยอยูท่ีตําบลอุรุ 
            เวลา เราจึงมีนามบัญญัติวา อุรุเวลกัสสป เพราะนองชายของเรา 
            อาศัยอยูท่ีชายแมน้ํา เขาจึงไดนามวานทีกัสสป เพราะนองชาย 
            ของเรา อีกคนหน่ึง อาศัยอยูท่ีตําบลคยา เขาจึงถูกประกาศนามวา 
            คยากัสสป นองชายคนเล็กมีศิษย ๒๐๐ คน นองชายกลางมี ๓๐๐ 
            คน เรามี ๕๐๐ ถวน ศิษยทุกคนลวนแตประพฤติตามเรา ครั้งน้ัน 
            พระพุทธเจาผูเลิศในโลกเปนสารถีฝกนรชนไดเสด็จมาหาเรา ทรงทํา 
            ปาฏิหาริยตางๆ แกเราแลวทรงแนะนํา เรากับบริวารพันหนึ่งได 
            อุปสมบทดวยเอหิภิกขุ ไดบรรลุอรหตัพรอมกับภิกษุเหลานั้นทุก 
            องค ภิกษุเหลานั้นและภิกษุพวกอื่นเปนอันมาก แวดลอมเราเปน 
            ยศบริวาร และเราก็สามารถท่ีจะส่ังสอนได เพราะฉะนั้นพระผูมี 
            พระภาคผูสูงสุด จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะความเปนผูมี 
            บริษัทมาก โอ สักการะท่ีไดทําไวในพระพุทธเจาไดกอใหเกิดสิ่งท่ี 
            มีผลตอเราแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราได 
            ทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระอุรุเวลกสัสปเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ อุรุเวลกัสสปเถราปทาน. 
                        ราธเถราปทานท่ี ๙ 



                   วาดวยบุพจริยาของพระราธเถระ 
      [๑๒๙] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหน่ึง พระพิชิตมารพระนามวา 
            ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลกท้ังปวงเปนนักปราชญ มีจักษุไดเสด็จอุบัติ 
            ข้ึนแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัดได ยัง 
            สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน 
            ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผู 
            อนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณาแสวงหาประโยชนใหสรรพสัตว 
            ยังเดียรถียท่ีมาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้ 
            พระศาสนาจึงไมมีความอากูลวางสูญจากเดียรถีย วิจติรดวยพระ 
            อรหันตผูคงท่ี มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนี พระองคนั้นสูง 
            ประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มีพระ 
            ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งน้ัน อายุของสัตวแสนป 
            พระชินสีหพระองคนัน้ เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาลประมาณเทา 
            นั้น ไดยังประชุมชนเปนอันมากใหขามพนวัฏสงสารไปได  ครั้งน้ัน 
            เราเปนพราหมณชาวพระนครหงสวดี ผูเรียนจบไตรเพท ไดเขาไป 
            เฝาพระผูมีพระภาค ผูประเสริฐกวานรชน ทรงมีความเพียรใหญ 
            ทรงแกลวกลาในบริษัท กําลังทรงแตงต้ังภิกษุผูมีปฏิภาณไวใน 
            ตําแหนงเอตทัคคะ แลวไดฟงพระธรรมเทศนา ครั้งน้ัน เราทํา 
            สักการะในพระโลกนายกพรอมท้ังพระสงฆ แลวหมอบศีรษะลง 
            แทบพระบาทปรารถนาฐานันดรน้ัน ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาค 
            ผูมีพระรัศมีซานออกจากพระองค ดุจลิ่มทองสิงคี ไดตรัสกะ 
            เราดวยพระสุรเสียงอันเปนท่ีต้ังแหงความยินดี มีปรกตินําไปซึ่ง 
            มลทินคือกิเลสวา ทานจงเปนผูมีความสุขมีอายุยืนเถดิ ปณิธาน 
            ความปรารถนาของทานจงสําเร็จเถิด สักการะท่ีทานทําในเรากับ 
            พระสงฆ ก็จงมีผลไพบูลยยิ่งเถิด ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดา 
            มีพระนามช่ือวาโคดมซ่ึงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ 
            อุบัติข้ึนในโลก พราหมณนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา 
            พระองคนั้นเปนโอรสอันธรรมเนรมติ เปนสาวกของพระศาสดา 
            มีนามช่ือวาราธะ พระนายกจักทรงแตงต้ังทานวา เปนผูเลิศกวา 
            ภิกษุท้ังหลายผูมีปฏิภาณ เราไดสดับพุทธพยากรณนั้นแลวก็เปนผู 
            เบิกบาน มีจิตประกอบดวยเมตตาบํารุงพระพิชิตมารในกาลน้ันตลอด 
            ชีวิต เพราะเราเปนผูประกอบดวยปญญา ดวยกรรมท่ีเราไดทําไวดี 
            แลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไป 
            สวรรคช้ันดาวดึงส ไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง ไดเปน 



            พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
            โดยคณนานับมิได เพราะกรรมน้ันนําไปเราจึงเปนผูถึงความสุขใน 
            ทุกภพ เมื่อถึงภพสุดทายเราเกิดในสกุลท่ียากจนขาดเครื่องนุงหม 
            และอาหาร ในพระนครราชคฤหอันอดุม ไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก 
            ทานพระสารีบุตรผูคงท่ี ในเวลาเราแกเฒาเราอาศัยวัดอยู ใครๆ ไม 
            ยอมบวชใหเราผูชราหมดกําลังเรี่ยวแรง เพราะฉะนั้นครั้งน้ัน เราผู 
            เปนคนยากเข็ญจึงเปนผูปราศจากผิวพรรณ เศราโศก พระมหามุนีผู 
            ประกอบดวยพระมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสถามเราวาลูก 
            ไฉนจึงเศราโศก จงบอกถึงโรคท่ีเกิดในจิตของเจา เราไดกราบทูล 
            วาขาแตพระองคผูมีความเพียรขาพระองคไมไดบวชในศาสนาของ 
            พระองค ซึ่งพระองคตรัสดีแลว เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงมีความ 
            เศราโศก ขาแตพระนายก ขอพระองคจงเปนท่ีพึ่งของขาพระองค 
            ดวยเถิด ครั้งน้ัน พระมหามุนีผูสูงสุดไดรับสั่งใหเรียกภิกษุมาประชุม 
            พรอมแลวตรัสถามวา ผูท่ีนึกถึงอธิการของพราหมณนี้ไดมีอยู จง 
            บอกมาเวลานั้น พระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาพระองคนึกถึงอธิการ 
            ของเขาไดอยู พราหมณผูนี้ไดถวายภกิษาทัพพีหนึ่งแกขาพระองคผู 
            กําลังเท่ียวบิณฑบาต พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ 
            สารีบุตร เธอเปนคนกตัญู เธอจงยังพราหมณนี้ใหบวช พราหมณ 
            นี้จักเปนผูควรบูชา ลําดับนั้นเราไดการบรรพชาและอุปสมบทดวย 
            กรรมวาจา โดยเวลาไมนานเลย เราก็ไดบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นไป 
            แหงอาสวะเพราะเราเปนผูเพลิดเพลิน สดับพระพุทธดํารัสโดย 
            เคารพ ฉะนั้น พระพิชิตมารจึงทรงแตงต้ังเราวา เปนผูเลิศกวา 
            ท้ังหลายผูมีปฏิภาณ เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
            เราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระราธเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ ราธเถราปทาน. 
                      โมฆราชเถราปทานท่ี ๑๐ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ 
      [๑๓๐] ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหน่ึง พระพิชิตมารพระนามวา 
            ปทุมุตระ ผูทรงรูแจงโลกท้ังปวง เปนนักปราชญ มีจักษุ ไดเสด็จ 
            อุบัติข้ึนแลว พระองคเปนผูตรัสสอน ทรงแสดงใหสัตวรูชัด ยัง 
            สรรพสัตวใหขามพนวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน 
            ทรงชวยประชุมชนใหขามพนไปเสียเปนอันมาก พระองคเปนผู 
            อนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา แสวงหาประโยชนใหสรรพ- 



            สัตว ยังเดียรถียท่ีมาเฝาใหดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปน 
            เชนนี้ พระศาสนาจึงไมมีความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตร 
            ดวยพระอรหันตผูคงท่ี มีความชํานิชํานาญ พระมหามุนีพระองคนั้น 
            สูงประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มี 
            พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งน้ัน อายุของสัตว 
            แสนป พระชินสีหพระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาล 
            ประมาณเทาน้ัน ไดทรงยังประชุมชนเปนอันมาก ใหขามพน 
            วัฏสงสารไปได ครั้งน้ัน เราเปนผูประกอบในหนทางแหงการงาน 
            ของบุคคลอื่น ในสกุลหน่ึง ในพระนครหงสวดี ทรพัยสิน 
            อะไรๆ ของเราไมมี เราอาศัยอยูท่ีพื้นซึ่งเขาทําไวท่ีหอฉัน เรา 
            ไดกอไฟท่ีพื้นหอฉันนั้น พื้นศิลาจึงดําไปเพราะไฟลน ครั้งน้ัน 
            พระโลกนาถผูประกาศสัจจะ ๔ ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูทรง 
            จีวรเศราหมองในท่ีประชุมชน เราชอบใจในคุณของทาน จึงได 
            ปฏิบัติพระตถาคตปรารถนาฐานันดรอันสูงสุด คือ ความเปนผูเลิศ 
            กวาภิกษุผูทรงจีวรเศราหมอง ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคพระนามวา 
            ปทุมุตระ ไดตรัสกะพระสาวกท้ังหลายวา จงดูบุรุษน้ีผูมีผาหมนา 
            เกลียด ผอมเกรง็ มีหนาผองใสเพราะปติประกอบดวยทรัพย คือ 
            ศรัทธา มีกายและใจสูง เพราะปติ ราเริง ไมหวั่นไหว หนาแนน 
            ไปดวยธรรมท่ีเปนสาระ บุรุษน้ีชอบใจในคุณของภิกษุผูทรงจีวรเศรา 
            หมอง ปรารถนาฐานันดรน้ันอยางจริงใจ เราไดฟงพุทธพยากรณนั้น 
            แลว ก็เบิกบาน ถวายบังคมพระพิชิตมารดวยเศียรเกลา ทําแต 
            กรรมท่ีดีงามในศาสนาของพระชินเจาตราบเทาส้ินชีวิต เพราะกรรม 
            ท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว 
            ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เพราะกรรมคือการเอาไฟลนพื้นท่ีหอฉัน 
            เราจึงถูกเวทนาเบียดเบียน ไหมแลวในนรกพันป ดวยเศษกรรม 
            ท่ียังเหลือน้ัน เราเปนมนุษยเกิดในสกุล จึงเปนผูมีรอยเปนเครื่อง 
            หมายถึง ๕๐๐ ชาติโดยลําดับ เพราะอํานาจกรรมน้ัน เราจึงเปนผู 
            เพียบพรอมดวยโรคเรือ้น เสวยมหันตทุกขถึง ๕๐๐ ชาติเหมือน 
            กัน ในภัทรกัปนี้ เรามีจิตเลื่อมใสเลี้ยงดูพระอุปริฏฐะผูมียศใหอิ่ม 
            หนําดวยบิณฑบาต เพราะเศษกรรมท่ียังเหลอืนั้น และเพราะการ 
            ต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
            เมื่อถึงภพสุดทาย ไดบังเกิดในสกุลกษัตริย เมื่อพระชนกลวงไป 
            แลว ก็ไดเปนพระมหาราชา เราถูกโรคเรื้อนครอบงํา กลางคืนไมได 
            รับความสุข  เพราะสุขท่ีเกิดจากความเปนพระเจาแผนดินหาประ- 



            โยชนมิได ฉะนั้น เราจึงช่ือวา โมฆราช เราเห็นโทษของรางกาย 
            จึงไดบวชเปนบรรพชิต มอบตัวเปนศิษยของพราหมณพาวรีผู 
            ประเสริฐ เราเขาไปเฝาพระผูนํานรชนพรอมดวยบริวารเปนอันมาก 
            ไดทูลถามปญหาอันละเอียดลึกซึ้งวา โลกน้ี โลกหนา พรหมโลก 
            กับท้ังเทวโลก ขาพระองคไมทราบความเห็นของพระองค ผูทรง 
            พระนามวาโคดม ผูมียศ เมื่อเปนเชนนี้ จึงไดมีปญหามาถึง 
            พระองคผูทรงเห็นลวงสามัญชน ขาพระองคจะพิจารณาเห็นโลก 
            อยางไร มัจจุราชจึงจะไมเห็น พระพุทธเจาผูทรงรักษาโรคทุกอยาง 
            ใหหายได ไดตรัสกะเราวา ดูกรโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติทุกเมื่อ 
            พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของวางเปลา ถอนความเห็นวาตัวตน 
            เสีย บุคคลพึงขามพนมัจจุราชไปไดดวยอุบายเชนนี้ ทานพิจารณา 
            เห็นโลกอยางนี้ มัจจรุาชจึงจะไมเห็น เราเปนผูไมมีผมและหนวด 
            นุงหมผากาสาวพัสตร เปนภิกษุ พรอมกับเวลาจบพระคาถา เราเปน 
            ผูถูกโรคเบียดเบียน ถูกเขาวากลาววา วิหารอยาเสียหายเสียเลย 
            จึงไมไดอยูในวิหารของสงฆ เรานําเอาผามาจากกองหยากเยื่อ ปาชา 
            และหนทาง แลวทําผาสังฆาฏิดวยผาเหลาน้ี ทรงจีวรท่ีเศราหมอง 
            พระผูนําช้ันพิเศษผูเปนนายแพทยใหญ ทรงพอพระทัยในคุณขอนั้น 
            ของเรา จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝายท่ี 
            ทรงจีวรเศราหมอง เราสิ้นบุญและบาป หายโรคทุกอยาง ไมมี 
            อาสวะ ดับสนิท เหมือนเปลวไฟท่ีหมดเช้ือ เราเผากิเลสท้ังหลาย 
            แลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโมฆราชเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ โมฆราชเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. มหากัจจายนเถราปทาน              ๖. พหิยเถราปทาน 
      ๒. วักกลิเถราปทาน                   ๗. มหาโกฏฐิตเถราปทาน 
      ๓. มหากัปปนเถราปทาน                ๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน 
      ๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน              ๙. ราธเถราปทาน 
      ๕. กุมารกัสสปเถราปทาน              ๑๐. โมฆราชเถราปทาน 
      ในวรรคน้ี บัณฑิตประมวลคาถาได ๓๖๒ คาถา. 
                      จบ กัจจายนวรรคที่ ๕๔. 
                      ----------------- 
                         ภัททิยวรรคท่ี ๕๕ 



                    ลกุณฏกภัททิยเถราปทานท่ี ๑ 
                วาดวยบุพจริยาของพระกุณฏกภัททิยเถระ 
      [๑๓๑] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ทรงรู 
            จบธรรมท้ังปวง เปนพระผูนําไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ครั้งน้ัน เรา 
            เปนบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก ในพระนครหงสวดี เท่ียวเดินพักผอนอยู 
            ไดไปถึงสังฆาราม คราวน้ัน พระผูนําผูสองโลกใหโชติชวงพระองค 
            นั้น ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ไดตรัสสรรเสริญพระสาวกผูประ- 
            เสริฐกวาภิกษุท้ังหลายท่ีมีเสียงไพเราะ เราไดสดับพระธรรมเทศนา 
            นั้นแลวก็ชอบใจ จึงไดทําสักการะแกพระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ 
            ถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระศาสดาแลว ปรารถนาฐานันดร 
            นั้น ครั้งน้ัน พระพุทธเจาซ่ึงเปนผูนําช้ันพิเศษ ไดตรัสพยากรณใน 
            ทามกลางพระสงฆวา ในอนาคตกาล ทานจักไดฐานันดรน้ีสมดัง 
            มโนรถความปรารถนา ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปน้ี พระศาสดามี 
            พระนามช่ือวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จ 
            อุบัติข้ึนในโลก เศรษฐีบุตรผูนี้ จักไดเปนธรรมทายาทของพระ 
            ศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระ 
            ศาสดา มีนามช่ือวาภัททิยะ เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะ 
            การต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
            ในกัปท่ี ๙๒ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาผสุสะเปนผูนํา 
            ยากท่ีจะหาผูเสมอ ยากท่ีจะขมข่ีได สูงสุดกวาโลกท้ังปวงไดเสด็จ 
            อุบัติข้ึนแลว และพระพุทธองคทรงสมบูรณดวยจรณะ เปนผู 
            ประเสริฐเท่ียงตรง ทรงมีความเพียรเผากิเลส ทรงแสวงหา 
            ประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว ทรงเปลื้องสัตวเปนอันมากจาก 
            กิเลสเครื่องจองจํา เราเกิดเปนนกดุเหวาขาวในพระอารามอันนาเพลดิ 
            เพลินเจริญใจ ของพระผุสสสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เราอยู 
            ท่ีตนมะมวงใกลพระคันธกุฎี ครั้งน้ัน เราเห็นพระพิชิตมารผูสูงสุด 
            เปนพระทักขิไณยบุคคล เสด็จพระราชดําเนินไปบิณฑบาต จึงทํา 
            จิตใหเลื่อมใส แลวรองดวยเสียงอันไพเราะ ครั้งน้ัน เราบินไป 
            สวนหลวงคาบผลมะมวงท่ีสุกดีมีเปลือกเหมือนทองคํามาแลวนอม 
            เขาไปถวายแดพระสัมพุทธเจา เวลานั้น พระพิชิตมารผูประกอบ 
            ดวยพระกรุณา ทรงทราบวารจิตของเรา จึงทรงรับบาตรจากมือของ 
            ภิกษุผูอุปฏฐาก เรามีจิตราเริงถวายผลมะมวงแดพระมหามุนี เราใส 
            บาตรแลวก็ประนมปกรองดวยเสียงอนัไพเราะ นายินดี เสนาะนา 
            ฟง เพื่อบูชาพระพุทธเจา แลวไปนอนหลับ ครั้งน้ัน นกเหยี่ยว 



            ผูมีใจช่ัวชาไดโฉบเอาเรา ผูมีจิตเบิกบาน มีอัธยาศัยไปสูความรัก- 
            ตอพระพุทธเจาไปฆาเสีย เราจุติจากอตัภาพนั้นไปเสวยมหันตสุขใน 
            สวรรคช้ันดุสิต แลวมาสูกําเนิดมนุษยเพราะกรรมน้ันพาไป ใน 
            ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูมีพระนามตามพระโคตรวากัสสป เปนเผา 
            พันธุพรหมมีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ ไดเสด็จอุบัติข้ึน 
            แลวพระองคทรงยังพระศาสนาใหโชติชวงครอบงําเดียรถียผูหลอก 
            ลวงทรงแนะนําเวไนยสัตวพระองคพรอมท้ังพระสาวกปรินิพพานแลว 
            เมื่อพระพุทธองคผูเลิศในโลกปรินิพพานแลว ประชุมชนเปนอันมาก 
            ท่ีเลื่อมใส จักทําพระสถูปของพระศาสดา เพื่อตองการจะบูชาพระ 
            พุทธเจา เขาปรึกษากันอยางนี้วา จักชวยกันทําพระสถูปของ 
            พระศาสดาผูแสวงหาพระคุณอันใหญ ใหสูงเจ็ดโยชน ประดับ 
            ดวยแกว ๗ ประการ ครั้งน้ัน เราเปนจอมทัพของพระเจาแผนดิน 
            แควนกาสีพระนามวากิกี ไดพูดลดประมาณท่ีพระเจดียของพระพุทธ 
            เจา ผูไมมีประมาณเสีย ครั้งน้ัน ชนเหลาน้ันไดชวยกันทําเจดีย 
            ของศาสดา ผูมีพระปญญากวานรชน สูงโยชนเดียว ประดับดวย 
            รัตนะนานาชนิด ตามถอยคําของเรา เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และ 
            เพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ัน 
            ดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งค่ัง 
            สมบูรณ มีทรัพยมากมาย ในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐ เราได 
            เห็นพระสุคตเจาในเวลาเสด็จเขาพระนครก็อัศจรรยใจ จึงบรรพชา 
            ไมนานก็ไดบรรลุอรหตั เพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดีย 
            เราไดทําไว เราจึงมีรางกายตํ่าเต้ีย ควรจะเปนรางกายกลม เราบูชา 
            พระพุทธเจาสูงสุดดวยเสียงอันไพเราะ จึงไดถึงความเปนผูเลิศกวา 
            ภิกษุท้ังหลายท่ีมีเสียงไพเราะ เพราะการถวายผลไมแดพระพุทธเจา 
            และเพราะการอนุสรณถึงพระพุทธคุณ เราจึงสมบูรณดวยสามัญผล 
            ไมมีอาสวะอยู เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเรา 
            ไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระลกุณฏกภัททิยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน. 
                     กังขาเรวตเถราปทานท่ี ๒ 
                วาดวยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ 
      [๑๓๒] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมี 
            พระจักษุในธรรมท้ังปวงเปนพระผูนํา มีพระหนุเหมือนราชสีห 
            พระดํารัสเหมือนพรหม พระสุระเสียงคลายหงสและกลองใหญ 



            เสด็จดําเนินดุจชาง มีพระรัศมีประหน่ึงรัศมีของจันทเทพบุตรเปน 
            ตน มีพระปรีชาใหญ มีความเพียรมาก มีความเพงพินิจมาก มี 
            คติใหญ ประกอบดวยพระมหากรุณาเปนท่ีพึ่งสัตว กําจัดความมืด 
            ใหญ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลวคราวหน่ึง พระสัมพุทธเจาผูเลิศกวา 
            ไตรโลก เปนมุนี ทรงรูจักวารจิตของสัตว พระองคนั้น ทรงแนะนํา 
            เวไนยสัตวเปนอันมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู พระพิชิต 
            มารตรัสสรรเสริญภิกษุผูมีปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน มีความเพียร 
            สงบระงับ ไมขุนมัวในทามกลางบริษัท ทรงทําใหประชาชนยินดี 
            ครั้งน้ัน เราเปนพราหมณเรียนจบไตรเพท อยูในพระนครหงสวดี 
            ไดสดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจ จึงปรารถนาฐานันดรน้ัน ครั้งน้ัน 
            พระพิชิตมารผูเปนพระผูนําช้ันพิเศษ ไดตรัสพยากรณในทามกลาง 
            สงฆวาจงดีใจเถิดพราหมณ ทานจักไดฐานันดรน้ีสมดังมโนรถความ 
            ปรารถนาในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม 
            ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทาน 
            จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรม 
            เนรมิตเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาเรวตะ เพราะกรรมท่ีทํา 
            ไวดีและเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปยัง 
            สวรรคช้ันดาวดึงส ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลกษัตริยอัน 
            มั่งค่ังสมบูรณ มีทรัพยมากมาย ในโกลิยนคร ในคราวท่ีพระพุทธเจา 
            ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในพระนครกบิลพัสดุ เราเลื่อมใสใน 
            พระสุคตเจา จึงออกบวชเปนบรรพชิต ความสงสัยของเราในสิ่งท่ี 
            เปนกัปปยะและอกัปปยะน้ันๆ มีมากมาย พระพุทธเจาไดทรง 
            แสดงธรรมอันอุดม แนะนําขอสงสัยท้ังปวงน้ัน ตอแตนั้นเราก็ 
            ขามพนสงสารได เปนผูยินดีดวยความสุขในฌานอยู ในครั้งน้ัน 
            พระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นเรา จึงไดตรัสพระพุทธภาษิตวา 
               ความสงสัยในโลกน้ีหรือโลกอื่น ในความรูของตนหรือใน 
               ความรูของผูอืน่อยางใดอยางหน่ึงน้ัน อันบุคคลผูมีปกติ 
               เพงพินิจ มีความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย ยอม 
               ละไดท้ังส้ิน 
            กรรมท่ีทําไวในกัปท่ีแสน ไดแสดงผลแกเราแลวในอัตภาพนี้ เรา 
            พนกิเลสแลวเหมือนลกูศรพนจากแลง ไดเผากิเลสของเราเสียแลว 
            ลําดับนั้น พระมุนีผูมีปรีชาใหญ เสด็จถึงท่ีสุดของโลก ทรงเห็น 
            วาเรายินดีในฌาน จึงทรงแตงต้ังวาเปนเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝายท่ี 
            ไดฌาน เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 



            แลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกังขาเรวตเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ กังขาเรวตเถราปทาน. 
                        สีวลีเถราปทานท่ี ๓ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระสีวลีเถระ 
      [๑๓๓] ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมีจักษุ 
            ในธรรมท้ังปวง เปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว ศีลของพระองค 
            ใครๆ ก็คํานวณไมได สมาธิของพระองคเปรียบดวยแกววิเชียร 
            ฌานอันประเสริฐของพระองคใครๆ ก็นับไมได และวิมุติของ 
            พระองคหาอะไรเปรียบมิได พระนายกเจาทรงแสดงธรรมในสมาคม 
            มนุษย เทวดา นาคและพรหม ซึ่งเกลือ่นกลนไปดวยสมณะและ 
            พราหมณ พระพุทธองคผูแกลวกลาในบริษัท ทรงต้ังสาวกของ 
            พระองคผูมีลาภมาก มีบุญ ทรงซ่ึงฤทธิ์อันรุงเรืองไวในตําแหนง 
            เอตทัคคะ ครั้งน้ัน เราเปนกษัตริยในพระนครหงสวดี ไดยินพระ- 
            พิชิตมารตรัสถึงคุณเปนอันมากของพระสาวก ดังน้ัน จึงไดนิมนต 
            พระชินสีหพรอมท้ังพระสาวก ใหเสวยและฉันถึง ๗ วัน ครั้น 
            ถวายมหาทานแลวก็ไดปรารถนาฐานันดรน้ัน พระธีรเจาผูประเสริฐ 
            กวาบุรุษ ทอดพระเนตรเห็นเราหมอบอยูแทบพระบาทในคราวน้ัน 
            จึงไดตรัสพระดํารัสดวยพระสุรเสยีงอันดัง ลําดับนั้น มหาชน 
            ทวยเทพ คนธรรพ พรหมผูมีฤทธ์ิมากและสมณพราหมณ ผูใคร 
            จะฟงพระพุทธพจนตางประณตนอมถวายนมัสการทูลวา ขาแต 
            พระองคผูเปนบุรุษผูเปนอาชาไนย ขาพระองคท้ังหลายขอนอบนอม 
            แดพระองค ขาแตพระองคผูเปนอุดมบุรุษ ขาพระองคท้ังหลายขอ 
            นอบนอมแดพระองค พระมหากษัตริยไดถวายทานกวา ๗ วัน 
            ขาพระองคท้ังหลายประสงคจะฟงผลของมหาทานนั้น ขาแตพระ 
            มหามุนี ขอไดทรงโปรดพยากรณเถิด ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคได 
            ตรัสวา ทานท้ังหลายจงคอยสดับภาษิตของเรา ทักษิณาท่ีต้ังไว 
            ในพระพุทธเจาผูมีคุณหาประมาณมิไดพรอมท้ังพระสงฆ ใครเลาจะ 
            เปนผูถือเอามากลาว เพราะทักษิณาน้ันมีผลหาประมาณมิได อีก 
            ประการหน่ึง กษัตริยผูมีโภคะมากน้ี ทรงปรารถนาฐานันดรอันอุดม 
            วา ถึงเราก็พึงเปนผูไดลาภมาก เหมือนภิกษุช่ือสุทัสสนะฉะนั้น 
            เถิด มหาบพิตรจักไดฐานันดรน้ีในอนาคต ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ไป 
            พระศาสดามีพระนามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศของพระโอกกากราช 
            จักทรงอุบัติข้ึนในโลก กษัตริยองคนี้จกัไดเปนธรรมทายาทของ 



            พระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมติ จักเปน 
            สาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาสีวลี เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลว 
            และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค 
            ช้ันดาวดึงสในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระโลกนายกพระนามวาวิปสสี 
            ผูมีพระเนตรงดงาม ทรงเห็นแจงธรรมทั้งปวง ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            ครั้งน้ัน เราเปนคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมวดี 
            และเปนคนท่ีหมั่นขยันขวนขวายในกิจการงาน ครั้งน้ัน พระราชา 
            พระองคหนึ่งตรัสสั่งใหนายชางสรางพระอาราม ซึ่งปรากฏวาใหญ 
            โต ถวายสมเด็จพระวิปสสีผูแสวงหาประโยชนใหญ เมื่อการสราง 
            พระอารามสําเร็จแลว ชนท้ังหลายไดถวายมหาทานซึ่งเขาใจวาของ 
            เค้ียว ชนท้ังหลายคนควาหานมสมและนํ้าผึ้งไมได เวลานั้น เราถือ 
            นมสมใหมและน้ําผึ้งไปเรือนของนายงาน ชนท้ังหลายท่ีแสวงหานม 
            สมใหมและน้ําผึ้งพบเราเขา ท้ังสองส่ิงเขาไดใหราคาต้ังพันกหาปณะ 
            ก็ยังไมไดไป ครั้งน้ัน เราคิดวาของสองส่ิงน้ีเราไมมีกะใจท่ีจะขาย 
            มัน ชนเหลาน้ีท้ังหมดสักการะพระตถาคต ฉันใด แมเราก็จะทํา 
            สักการะในพระผูนําโลกกับพระสงฆ ฉันนั้นเหมือนกัน ครั้งน้ัน 
            เราไดนําเอาไปแลว ขยํานมสมกับนํ้าผึ้งเขาดวยกันแลวถวายแด 
            พระโลกนาถพรอมท้ังพระสงฆ เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลว และเพราะ 
            การต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
            ตอมา เราไดเปนพระเจาแผนดินผูมียศใหญในพระนครพาราณสี 
            ในครั้งน้ัน เราเคืองศัตรูจึงส่ังใหทหารทําการลอมประตูเมืองของ 
            ศัตรูไว ประตูท่ีถูกลอมของพระราชาผูมีเดชรักษาไวไดเพียงวันเดียว 
            เพราะผลของกรรมน้ัน เราจึงตองตกนรกอันรายกาจท่ีสุด และใน 
            ภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเกิดในโกลิยบุรี พระชนนีของเราพระนาม 
            วาสุปปวาสา พระชนกของเราพระนามวามหาลิลิจฉวี เราเกิดในราช 
            วงศก็เพราะบุญกรรม เพราะการลอมประตูเมืองใหผล เราจึงตอง 
            ประสบทุกขอยูในพระครรภของพระมารดาถึง ๗ ป เราตองหลง 
            ทวารอยูอีก ๗ วัน เพียบพรอมไปดวยมหันตทุกข พระมารดาของ 
            เราตองประสบทุกขดวยเชนนี้ ก็เพราะฉันทะในการลอมประตูเมือง 
            เราอันพระพุทธเจาทรงอนุเคราะห จึงออกจากพระครรภพระมารดา 
            โดยสวัสดี เราไดออกบวชเปนบรรพชิต ในวันท่ีเราคลอดออกมา 
            นั่นเอง ทานพระสารีบุตรเถระเปนอุปชฌายของเรา พระโมคคัลลาน- 
            เถระผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ มีปรีชามาก เมื่อปลงผมให ไดอนุศาสน 
            พร่ําสอนเรา เราไดบรรลุอรหัตเม่ือกําลงัปลงผมอยู ทวยเทพ นาค 



            และมนุษยตางก็นอมนําปจจัยเขามาถวายเรา เพราะเศษของกรรม 
            ท่ีเราเปนผูเบิกบาน บูชาพระผูนําช้ันพิเศษ พระนามวาปทุมุตระและ 
            พระนามวาวิปสสี ดวยปจจัยท้ังหลายโดยพิเศษ เราจึงไดลาภอันอุดม 
            ไพบูลยทุกแหงหน คือ ในปา ในบาน ในนํ้า บนบก ในคราวท่ีพระผู 
            มีภาคผูนําโลกช้ันเลิศพรอมดวยภิกษุสามหม่ืนรูป เสด็จไปเยี่ยมทาน 
            พระเรวตะ พระพุทธเจาผูมีพระปรีชาใหญ มีความเพียรมาก เปน 
            นายกของโลก พรอมดวยพระสงฆ เปนผูอันเราบํารุงดวยปจจัยท่ี 
            เทวดานําเขามาถวายเรา ไดเสด็จไปเยี่ยมทานเรวตะแลว ภายหลงั 
            เสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแลว จึงทรงแตงต้ังเราไวใน 
            ตําแหนงเอตทัคคะ พระศาสดาผูทรงประพฤติประโยชนแกสัตว 
            ท้ังปวง ไดตรัสสรรเสรญิเราในทามกลางบริษัทวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
            ในบรรดาสาวกของเรา ภิกษุสีวลีเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝายท่ีมีลาภ 
            มาก เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จ 
            แลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสีวลีเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ สีวลีเถราปทาน. 
                       วังคีสเถราปทานท่ี ๔ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ 
      [๑๓๔] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมีจักษุ 
            ในธรรมท้ังปวง ทรงเปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระศาสนา 
            ของ พระองค วิจิตรไปดวยพระอรหันตท้ังหลายเหมือนคลื่น สาคร 
            และเหมือนดาวบนทองฟา พระพิชิตมารผูสูงสุด อันมนุษยพรอม 
            ท้ังทวยเทพอสูรและนาคหอมลอมในทามกลางหมูชนซ่ึงเกลื่อนกลน 
            ไปดวยสมณะและพราหมณ พระพิชิตมารผูถึงท่ีสุดโลก ทรงทําโลก 
            ท้ังหลายใหยินดีดวยพระรัศมี พระองคยังดอกปทุม คือ เวไนย 
            สัตวใหบานดวยพระดํารัส ทรงสมบูรณดวยเวสารัชชธรรม ๔ เปน 
            อุดมบุรุษ ละความกลัวและความยินดีไดเด็ดขาด ทรงถึงธรรมอัน 
            เกษม องอาจกลาหาญ พระผูเลิศโลกทรงปฏิญาณซึ่งฐานะของผู 
            เปนโจกอันประเสริฐและพุทธภูมิท้ังส้ิน ไมมีใครจะทักทวงไดใน 
            ฐานะไหนๆ เมื่อพระพุทธเจาผูคงท่ีพระองคนั้นบันลือสีหนาทอนั 
            หนาสพึงกลัวอยู ยอมไมมีเทวดา มนุษย หรือพรหมบันลือตอบได 
            พระพุทธเจาผูแกลวกลาในบริษัท ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ 
            ชวยมนุษยพรอมท้ังเทวดาใหขามวัฏสงสาร ทรงประกาศธรรมจักร 
            พระผูมีพระภาคตรัสสรรเสริญคุณเปนอันมาก ของพระสาวกผูไดรับ 



            สมมติดีวา เลิศกวาภิกษุท่ีมีปฏิภาณท้ังหลาย แลวทรงต้ังทานไวใน 
            ตําแหนงเอตทัคคะ ครั้งน้ัน เราเปนพราหมณชาวเมืองหงสวดี เปน 
            ผูไดรับสมมุติวาเปนคนดีรูแจงพระเวททุกคัมภีร มีนามวาวังคีสะ 
            เปนท่ีไหลออกแหงนักปราชญ เราเขาไปเฝาพระมหาวีระเจาพระองค 
            นั้น สดับพระธรรมเทศนานั้นแลวไดปติอันประเสริฐ เปนผูยินดี 
            ในคุณของพระสาวก จงึไดนิมนตพระสุคตผูทําโลกใหเพลิดเพลิน 
            พรอมดวยพระสงฆใหเสวยและฉัน ๗ วันแลว นิมนตใหครองผา 
            ในครั้งน้ันเราไดหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองดวยเศียรกลาไดโอกาส 
            จึงยืนประนมอัญชลีอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เปนผูราเริง กลาว 
            สดุดีพระชินสีหผูสูงสุดวา ขาแตพระองคผูเปนท่ีไหลออกแหง 
            นักปราชญ ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองคผู 
            เปนฤาษีสูงสุด ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแตพระองค 
            ผูเลิศกวาโลกท้ังปวง ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต 
            พระองคผูทรงทําความไมมีภัย ขาพระองคของนอบนอมแตพระองค 
            ผูทรงย่ํายีมาร ขาพระองคขอนอบนอมแตพระองค ขาแตพระองคผู 
            ทรงทําทิฏฐิใหไหลออก ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต 
            พระองคผูทรงประทานดวยสันติสุข ขาพระองคขอนอบนอมแด 
            พระองค ขาแตพระองคผูทรงทําใหเปนท่ีนับถือ ขาพระองคขอนอบ 
            นอมแดพระองค พระองคเปนท่ีพึ่งของชนท้ังหลายผูไมมีท่ีพึ่ง ทรง 
            ประทานความไมมีภัยแกตนท้ังหลายท่ีกลัว เปนท่ีคุนเคยของคน 
            ท้ังหลายท่ีมีภูมิธรรมสงบระงับ เปนท่ีพึ่งท่ีระลึกของคนท้ังหลายผู 
            แสวงหาท่ีพึ่งท่ีระลึก เราไดชมเชยพระสัมพุทธเจาดวยคํากลาวสดุดีมี 
            อาทิ อยางนี้ แลวไดกลาวสรรเสริญพระคุณอันใหญ จึงไดบรรลุคติ 
            ของภิกษุผูกลากวานักพูด ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคผูมีพระปฏิภาณไม 
            มีท่ีสิ้นสุดไดตรัสวา ผูใดเปนผูเลื่อมใสนิมนตพระพุทธเจาพรอมดวย 
            สาวก ใหฉันสิ้น ๗ วัน ดวยมือท้ังสองของตน และไดกลาวสดุด ี
            คุณของเรา ปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูกลากวานักพูดในอนาคต- 
            กาล ผูนั้นจักไดตําแหนงน้ีสมดังมโนรถปรารถนา เขาจักไดเสวย 
            ทิพยสมบัติมีประมาณไมนอยในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ไป พระศาสดามี 
            นามวาโคดม ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติ 
            ข้ึน พราหมณนี้จักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
            จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือ 
            วาวังคีสะ เราไดสดับพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผูมีความ 
            เบิกบานมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารดวยปจจัย 



            ท้ังหลายในกาลครั้งน้ัน จนตราบเทาส้ินชีวิต เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น 
            และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคช้ัน 
            ดาวดึงส ในภพสุดทายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลปริพาชก เมื่อเรา 
            เกิดในครั้งหลัง มีอายไุด ๗ ปแตกําเนิด เราเปนผูรูเวททุกคัมภีร 
            แกลวกลาในวาทศาสตร มีเสียงไพเราะ มีถอยคําวิจิตร ย่ํายีวาทะ 
            ของผูอืน่ได เพราะเราเกิดท่ีวังคชนบท และเราเปนใหญในถอยคํา 
            เราจึงช่ือวาวงัคีสะ เพราะฉะนั้น ถึงแมช่ือของเราจะเปนเลิศ ก็ 
            เปนช่ือสมมติตามโลก ในเวลาท่ีเรารูเรยีงสาต้ังอยูในปฐมวัย เรา 
            ไดพบทานพระสารีบุตรเถระในพระนครราชคฤหอันรื่นรมย. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๒๕ 
            ทานถือบาตร สํารวมดี ตาไมลอกแลก พูดแตพอประมาณ แลดู 
            เพียงช่ัวแอก เท่ียวบิณฑบาตอยู ครั้นเราเห็นทานแลวก็เปนผู 
            อัศจรรยใจ ไดกลาวบทคาถาอันวิจิตร เปนหมวดหมูเหมือนดอก 
            กรรณิการ เหมาะสม ทานบอกแกเราวา พระสัมพุทธเจาผูนําโลก 
            เปนศาสดาของทาน ครั้งน้ันทานพระสารีบุตรเถระผูฉลาดเปนนัก 
            ปราชญนั้น ไดพูดแกเราเปนอยางดียิ่ง เราอันพระเถระผูคงท่ีให 
            ยินดีดวยปฏิภาณอันวิจติร เพราะถอยคําท่ีปฏิสังยุตดวยวิราคธรรม 
            เห็นไดยาก สูงสุด จึงซบศีรษะลงแทบเทาของทานแลวก็กลาววา 
            ขอไดโปรดใหกระผมบรรพชาเถิด ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรผูมี 
            ปญญามาก ไดนําเราไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เราซบเศียร 
            ลงแทบพระบาท นั่งลงในท่ีใกลพระศาสดา พระพุทธเจาผูประเสริฐ 
            กวานักปราชญท้ังหลายไดตรัสถามเราวา ดูกรวังคีสะ ทานรูศีรษะ 
            ของคนท่ีตายไปแลววา จะไปสูสุคติหรือทุคติดวยวิชาพิเศษของทาน 
            จริงหรอื ถาทานสามารถก็ขอใหทานบอกมาเถิด เมื่อเราทูลรับรอง 
            แลว พระองคก็ทรงแสดงศีรษะสามศีรษะ  เราไดกราบทูลวา เปน 
            ศีรษะของคนท่ีเกิดในนรกและเทวดา ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคผู 
            นําของโลกไดแสดงศีรษะของพระขีณาสพ ลําดับนั้น เราหมดมานะ 
            จึงไดทูลออนวอนขอบรรพชา ครั้นบรรพชาแลว ไดกลาวสุคตเจา 
            โดยไมเลือกสถานท่ี ทีนั้นแหละภิกษุท้ังหลายพากันโพนทนาวา 
            เราเปนจินตกวี ลําดับนั้น พระพุทธเจาผูนําช้ันวิเศษไดตรัสถามเรา 
            เพื่อทดลองวา คาถาเหลาน้ียอมแจมแจงโดยควรแกเหตุแกคน 
            ท้ังหลายผูตรึกตรองแลวมิใชหรือ เราทูลวา ขาแตพระองคผูมีความ 
            เพียร ขาพระองคไมใชนักกาพยกลอน แตวาคาถาท้ังหลายแจมแจง 
            โดยควรแกเหตุแกขาพระองค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวังคีสะ 



            ถากระน้ัน ทานจงกลาวสดุดีเราโดยควรแกเหตุในบัดนี้ ครั้งน้ัน เรา 
            ไดกลาวคาถาสดุดีพระธีรเจาผูเปนพระฤาษีสูงสุดแลว พระพิชิตมาร 
            ทรงพอพระทัยในคราวน้ัน จึงทรงต้ังเราในตําแหนงเอตทัคคะ เรา 
            หม่ินภิกษุอื่นๆ ก็เพราะปฏิภาณอันวิจิตร เราเปนผูมีศีลเปนท่ีรัก 
            จึงเกิดความสลดใจเพราะเหตุนั้น ไดบรรลอุรหัต พระผูมีพระภาค 
            ไดตรัสวา ไมมีใครอื่นท่ีจะเลิศกวาภิกษุท้ังหลายท่ีมีปฏิภาณเหมือน 
            ดังวังคีสะภิกษุนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงทรงจําไว 
            อยางนี้ กรรมท่ีเราไดทําไวในกัปท่ีแสน ไดแสดงผลแกเราแลวใน 
            อัตภาพนี้ เราหลุดพนจากกิเลส เหมือนลูกศรพนจากแลง ฉะนั้น 
            กิเลสท้ังหลายอันเราเผาเสียแลว เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ วังคีสเถราปทาน. 
                       นันทกเถราปทานท่ี ๕ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระนันทกเถระ 
      [๑๓๕] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระ ผูมีจักษุ 
            ในธรรมท้ังปวง เปนพระผูนํา ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระองค 
            กวานักปราชญท้ังหลาย เปนบุรุษอาชาไนยทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล 
            เพื่อประโยชน เพื่อสุขแกสรรพสัตว ถึงความเปนผูเลิศดวยยศ 
            ในโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มีศิริ มีเกียรติคุณเปนเครื่องอลังการ 
            ทรงชํานะมาร ไดรับการบูชาท่ัวโลก ปรากฏท่ัวไปทุกทิศ พระองค 
            ทรงขามพนวิจิกิจฉา ลวงพนความสงสัย มีความดําริชอบเต็มเปยม 
            ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงยังหนทางท่ียังไมเกิดใหเกิด 
            เปนผูสูงสุดกวานรชน ตรัสบอกสิ่งท่ีคนอื่นยังไมไดบอก และทรง 
            ยังส่ิงท่ียังไมเกิดใหเกิดมีพรอม ทรงรูจักหนทาง ทรงเขาใจหนทาง 
            แจงชัด ตรัสบอกหนทางให ประเสริฐกวานรชน ทรงฉลาดในหน 
            ทาง เปนครู เปนพระผูสูงสุดกวานายสารถีท้ังหลาย ครั้งน้ัน 
            พระโลกนายกผูประกอบดวยพระมหากรุณา ไดตรัสพระธรรมเทศนา 
            ฉุดสัตวท้ังหลายผูจมลงแลวในหลมคือโมหะข้ึน พระมหามุนีทรง 
            สรรเสริญพระสาวกผูมีสมมติวาเลิศในการใหโอวาทแกนางภิกษุณี 
            ท้ังหลาย ไดทรงแตงต้ังไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราไดฟงพระพุทธ- 
            ดํารัสนั้นแลว ก็ชอบใจ จึงนิมนตพระตถาคตพรอมดวยพระสงฆ 
            ใหเสวยและฉันภัตตาหารแลวปรารถนาฐานันดรน้ัน ครั้งน้ัน พระ- 
            โลกนาถผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงเบิกบานพระทัยไดตรัสกะ 



            เราวา ทานจงมีสุขอายุยนืเถิด ทานจักไดฐานันดรน้ีสมมโนรถ 
            ปรารถนา ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวาโคดม 
            ผูทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก 
            ทานจักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรส 
            อันธรรมเนรมิต จักไดเปนสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวานันทกะ 
            เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละ 
            รางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดนี้ 
            เราเกิดในสกุลเศรษฐี อันมั่นค่ังสมบูรณมีทรัพยมากมาย ใน 
            พระนครสาวัตถี เราไดพบพระสุคตเจา ในวันท่ีพระองคเสด็จเขา 
            พระนคร เปนผูมีใจอัศจรรย ไดออกบวชเปนบรรพชิตในวันท่ีพระ- 
            พุทธองคทรงรับพระเชตวนาราม ไดบรรลอุรหัตผลโดยกาลไมนาน 
            เลย ครั้งน้ัน เราอันพระศาสดาผูทรงเห็นธรรมท้ังปวงทรงพร่ําสอน 
            จึงขาม ขามพนสังสารวัฏไปได เราสอนธรรมแกพระภิกษุณี 
            ท้ังหลาย พระภิกษุณีท่ีเราสอนน้ันรวม ๕๐๐ รูปดวยกนั ลวนเปน 
            ผูไมมีอาสวะ ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคผูมีประโยชนเกื้อกูลใหญ ทรง 
            พอพระทัย จึงทรงต้ังเราไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุ 
            ท้ังหลาย ฝายใหโอวาทพระภิกษุณี กรรมท่ีเราทําไวในกัปท่ีแสน 
            แสดงผลแกเราในอัตภาพนี้แลว เราเปนผูพนจากกิเลสดวยดี 
            เหมือนลูกศรท่ีพนไปจากแลง ฉะนั้น เราเผากิเลสเสียแลว เราเผา 
            กิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระนันทกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ นันทกเถราปทาน. 
                      กาฬุทายีเถราปทานท่ี ๖ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ 
      [๑๓๖] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ไป พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระผูมี 
            จักษุในธรรมท้ังปวง เปนผูนํา ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระองคเปนครู 
            ผูประเสริฐกวาพวกผูนํา เปนพระพิชิตมารผูเขาใจส่ิงดีและสิ่งช่ัว 
            แจงชัด และเปนคนกตัญูกตเวที ยอมประกอบสัตวท้ังหลายเขาใน 
            อุบาย อันเปนเหตุใหถึงนิพพาน พระองคทรงรูธรรมท้ังปวง เปน 
            ท่ีอาศัยอยูแหงความเอน็ดู เปนท่ีสั่งสมแหงอนันตคุณ ทรงพิจารณา 
            ดวยพระญาณน้ันแลว ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พระองคเปน 
            ผูมีความเพียรใหญ เจาปญญา บางครั้ง ทรงแสดงธรรมไพเราะ 
            ปฏิสังยุตดวยสัจจะ ๔ แกหมูชนไมมีท่ีสุด สัตวจํานวนแสนได 
            บรรลุธรรม เพราะไดฟงธรรมอันประเสริฐ อันงามในเบ้ืองตน 



            งามทามกลางและงามท่ีสุดนั้น ครั้งน้ัน แผนดินสั่นสะเทือน เมฆ 
            กระหึ่ม ทวยเทพ พรหม มนุษยและอสูร ตางก็แซซองสาธุการ 
            วาโอ พระศาสดาประกอบดวยพระกรณุา โอ พระสัทธรรมเทศนา 
            โอ พระพิชิตมารทรงฉุดหมูสัตวท่ีจมลงในสมุทรคือภพข้ึนมาแลว 
            เมื่อสัตวพรอมท้ังมนุษย เทวดาและพรหม เกิดความสังเวชเชนนี้ 
            แลว พระพิชิตมารไดทรงสรรเสริญสาวกผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝาย 
            ทําสกุลใหเลื่อมใส ครั้งน้ัน เราเกิดในสกุลอํามาตยในพระนคร 
            หงสวดี เปนผูนํามาซึ่งความเล่ือมใส นาดู มีทรัพยและธัญญาหาร 
            เหลือลน เราเขาไปยังพระวิหารหงัสาราม ถวายบังคมพระตถาคต 
            พระองคนั้น ไดสดับธรรมอันไพเราะ และทําสักการะแดพระผูคงท่ี 
            หมอบลงแทบบาทมูลแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระมุนีผูมีความเพียร 
            ใหญ ภิกษุใดในศาสนาของพระองค เปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลาย 
            ฝายผูทําสกุลใหเลื่อมใส ขอใหขาพระองคไดเปนเหมือนภิกษุนั้น 
            ในศาสนาของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเถิด ครั้งน้ัน พระศาสดา 
            ผูประกอบดวยพระมหากรุณา เมื่อจะเอานํ้าอมฤตรดเรา ไดตรัสกะ 
            เราวา ลุกข้ึนเถิดลูก ทานจะไดฐานันดรนี้สมมโนรถปรารถนา 
            บุคคลทําสักการะในพระพิชิตมารแลว จะพึงเปนผูปราศจากผล 
            อยางไรไดเลา ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดามีพระนามช่ือวา 
            โคดม ผูสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนใน 
            โลก ทานจักไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปน 
            โอรสอนัธรรมเนรมิตร จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวา 
            กาฬุทายี ครั้งน้ัน เราไดสดับพระพุทธยากรณแลว เปนผูเบิกบาน 
            มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารซ่ึงเปนผูนําช้ันพิเศษ 
            ดวยปจจัยท้ังหลาย ตราบเทาส้ินชีวิต เพราะวิบากของกรรมนั้น 
            และเพราะต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ัน 
            ดาวดึงส 
            ก็ในภพสุดทาย ในบัดน้ี เราเกิดในสกุลมหาอํามาตย ของพระเจา 
            แผนดินพระนามวาสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ อันรื่นรมย ครั้ง 
            นั้น พระสิทธัตถราชกุมารผูประเสริฐกวานรชน ไดประสูติแลว 
            ท่ีสวนลุมพินีอันรื่นรมย เพื่อประโยชนและความสุขแกโลกท้ังมวล 
            เราก็เกิดในวันเดียวกนั เติบโตมาพรอมกันกับพระสิทธัตถราชกุมาร 
            นั้นแหละ เปนสหายรักใครชอบใจของกัน คุนเคยกัน ฉลาดใน 
            ทางนิติบัญญัติ พระสิทธัตถราชกุมารน้ัน มีพระชนมายุ ๒๙ พรรษา 
            ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ยับยั้งอยู ๖ พรรษา ก็ไดเปนพระ 



            พุทธเจาผูนําช้ันพิเศษ พระพุทธองคทรงชํานะมารพรอมท้ังเสนามาร 
            ยังอาสวะใหสิ้นไป ขามหวงอรรณพคือภพแลว เปนพระพุทธเจา 
            ในโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก เสด็จไปยงัปาอิสิปตนะ ทรงแนะนํา 
            ภิกษุเบญจวัคคีย ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคก็เสด็จไปๆ ในท่ีนั้นๆ 
            แลวทรงแนะนําเวไนยสัตว พระพิชิตมารพระองคนัน้ ทรงแนะนํา 
            เวไนยสัตว ทรงสงเคราะหมนุษยพรอมท้ังทวยเทพ ไดเสด็จไปถึง 
            ภูเขาในแควนมคธแลว ประทับอยูในคราวครั้งน้ัน ครัง้น้ัน เราอัน 
            พระเจาแผนดินพระนามวา สุทโธทนะทรงสงไป ไดไปเฝาพระทศพล 
            บวชแลว ไดเปนพระอรหันต ครั้งน้ัน เราทูลออนวอนพระศาสดา 
            ผูทรงแสวงหาคุณอันยิง่ใหญ ใหเสด็จไปนครกบิลพัสดุ ตอจากนั้น 
            เราไดลวงหนาไปกอน ทําสกุลใหญๆ ใหเลื่อมใส พระพิชิตมารผู 
            ประเสริฐกวาบุรุษ ทรงพอพระทัยในคุณขอน้ันของเรา จึงไดทรง 
            แตงต้ังเราไววา เปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝายท่ีทําสกุลใหเลื่อมใส 
            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระกาฬุทายีเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ กาฬุทายีเถราปทาน. 
                        อภยเถราปทานท่ี ๗ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระอภยเถระ 
      [๑๓๗] ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูรูจบธรรมท้ังปวง เปนพระ 
            ผูนํา พระนามวาปทุมุตระ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว พระตถาคตเจายัง 
            บุคคลบางพวกใหต้ังอยูในสรณคมน ยังบุคคลบางพวกใหต้ังอยูใน 
            ศีล คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันอุดม พระธีรเจาพระองคนั้น ทรง 
            ประทานสามัญผลอันอุดมแกบุคคลบางคน ทรงหลั่งสมาบัติ ๘ 
            และวิชา ๓ แกบุคคลบางคน พระโลกนาถผูอุดมกวานรชนพระองค 
            นั้น ทรงประกอบสัตวบางพวกไวในอภิญญา ทรงประทาน 
            ปฏิสัมภิทา ๔ แกบุคคลบางคน พระผูเปนสารถีฝกนระ ทรงเห็น 
            ประชาสัตวท่ีควรจะนําไปใหตรัสรูได แมในสถานท่ีนับโยชนไม 
            ถวน ก็รีบเสด็จไปทรงแนะนํา ครั้งน้ัน เราเปนบุตรของพราหมณ 
            ในพระนครหงสวดี เปนผูเรียนจบทุกเวท เขาใจไวยากรณ ฉลาด 
            ในนิรุติ แกลวกลาในคัมภีรนิฆัณฑุ เขาใจตัวบท รูชัดในคัมภีร 
            เกฏภะ ฉลาดในฉันทและกาพยกลอน เมื่อเท่ียวเดินพกัผอน ได 
            ไปถึงพระวิหารหงัสาราม ไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด อัน 
            มหาชนแวดลอม เรามมีติเปนขาศึกเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูปราศจาก 
            กิเลสธุลี ซึ่งกําลังทรงแสดงธรรม ไดสดับพระดํารัสของพระองคอนั 



            ปราศจากมลทิน ไมไดพบเห็นพระดํารัสท่ีไรประโยชนของพระมุนี 
            นั้น คือ คําท่ีชักมาผิด คําท่ีตองกลาวซํ้า หรือคําท่ีไมถูกทาง 
            เพราะฉะนั้น เราจึงไดบวช โดยเวลาไมนานเลย เราก็เปนผูแกลว 
            กลาในธรรมทุกอยาง ไดรับสมมติใหเปนเจาหมูเจาคณะ ใน 
            พระพุทธพจนอันละเอยีด ครั้งน้ัน เราไดกรองคาถา ๔ คาถา ซึ่งมี 
            พยัญชนะสละสลวย ชมเชยพระพุทธเจาเปนผูปราศจากความ 
            กําหนัด มีความเพียรมาก ทรงอยูในสงสารท่ีมีภัย ไมเสด็จนิพพาน 
            ก็เพราะพระกรุณา ฉะน้ัน พระมุนีเจาจึงช่ือวาทรงประกอบดวย 
            พระกรุณา เพราะเหตุนั้น สัตวท่ีเปนปุถุชนแตไมตกอยูในอํานาจ 
            กิเลส มีสัมปชัญญะ ประกอบดวยสติ บุคคลไมควรจะคิด กิเลส 
            ท่ีมีกําลังทุรพล อันนอนเน่ืองอยูในสันดานของเรา ถูกเผาดวยไฟ 
            คือญาณแลวไมสิ้นไป ขอนั้นไมเคยมีเลย ผูใดเปนท่ีเคารพของ 
            โลกท้ังปวง เปนผูเลิศลอยในโลก และเปนอาจารยของโลก โลก 
            ยอมอนุวัตรตามผูนั้น เราประกาศพระธรรมเทศนาสดุดีพระสัมพุทธ- 
            เจา ดวยคาถามีอาทิดังกลาวมาตราบเทาส้ินชีวิต จุติจากอัตภาพนั้น 
            แลวไดไปสวรรค ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ เรากลาวสดุดพีระพุทธเจาใด 
            เพราะการกลาวสดุดีนัน้ เราไมรูสึกทุคติเลย นี้เปนผลแหงการกลาว 
            สดุดี ครั้งน้ัน เราไดเสวยราชสมบัติใหญอันเปนทิพยในเทวโลก ได 
            เสวยราชสมบัติใหญของพระเจาจักรพรรดิก็มากครัง้ เราเกิดแตใน 
            สองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย คติอื่นไมรูจัก นี้เปนผลแหงการ 
            กลาวสดุดี เราเกิดแตในสองตระกูล คือ สกุลกษัตริยและสกุล 
            พราหมณ หาเกิดในสกุลท่ีตํ่าทรามไม นี้เปนผลแหงการกลาวสดุด ี
            ก็ในภพสุดทาย ในบัดน้ี เราเปนโอรสของพระเจาพิมพิสารในพระ- 
            นครราชคฤหอันอุดม มีนามวาอภัย เราไปสูอํานาจของปาปมิตร 
            สมาคมกับนิครนถ อันนิครนถนาฏบุตรสงไป จึงไดเฝาพระพุทธเจา 
            ผูประเสริฐสุด เราทูลถามปญหาอันละเอียดสุขุม ไดสดับการ 
            พยากรณอยางสูงแลวจึงบวช ไมนานก็ไดบรรลุอรหตั เราเปน 
            ผูกลาวสดุดีพระชินวรเจาทุกเมื่อ เพราะกรรมน้ัน เราจงึเปนผูมี 
            รางกายและปากมีกลิ่นหอม เปนผูเพรยีบพรอมดวยความสุข เพราะ 
            กรรมนั้นสงผลให เราจงึเปนคนมีปญญากลา มีปญญาราเริง ม ี
            ปญญาเบา มีปญญามาก และปฏิภาณอันวิจิตร. 
                เราเปนผูมีจิตเลื่อมใส กลาวสดุดีพระสยัมภูผูไมมีใคร 
                เสมอเหมือน พระนามวาปทุมุตระ เพราะผลของกรรม 
                นั้น เราจึงไมไปอบายภูมิถึงแสนกัป. 



            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดงัน้ี 
      ทราบวา ทานพระอภยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                       จบ อภยเถราปทาน. 
                      โลมสติยเถราปทานท่ี ๘ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ 
      [๑๓๘] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัปผูเปน (เผาพันธุ) พรหม 
            มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน 
            เราและสหายช่ือจันทนะ ไดบรรพชาในพระศาสนา บําเพ็ญกิจ 
            พระศาสนาท่ีทายรานตลาด จุติจากอัตภาพนั้นแลว เขาถึงสวรรคช้ัน 
            ดุสิตท้ังสองคน ครอบงําเทพบุตรท่ีเหลือในดุสิตนั้น ดวยการฟอน 
            การขับ การประโคม และองค ๑๐ มีรปูเปนตนอันเปนทิพย อยู- 
            เสวยมหันตสุขตราบเทาสิ้นอายุ จุติจากดุสิตน้ันแลว จันทนเทพบุตร 
            เขาถึงสวรรคช้ันดาวดึงส สวนเราเกิดเปนโอรสของเจาศากยะในพระ 
            นครกบิลพัสดุ ในคราวท่ีพระศาสดาผูนายกของโลก อันพระอุทาย ี
            เถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัสดุ เพื่อจะทรงอนุเคราะหเจา 
            ศากยะ ครั้งน้ัน พวกเจาศากยะมีมานะจัด ไมรูจักคุณของพระพุทธเจา 
            เปนคนกระดางเพราะชาติ ไมเอื้อเฟอ ไมนอบนอมพระสัมพุทธเจา 
            พระพิชิตมารผูเปนมุนี ทรงทราบความดําริของเจาศากยะเหลาน้ัน จึง 
            ไดเสด็จจงกรมในอากาศยังธุลีพระบาทใหตกลง เหมือนเมฆยังฝน 
            ใหตกโพลงแลวเหมือนเปลวไฟลุกโพลงอยู ฉะนั้น ทรงแสดงพระรูป 
            ท่ีไมกระสับกระสาย แลวทรงหายไปเสียอีก แมพระองคเดียวก็เปน 
            มากองคได แลวกลับเปนพระองคเดียวอีก ทรงแสดงความมืดและ 
            แสงสวาง ทรงทําพระปาฏิหาริยมากมาย ทรงปราบพวกพระญาติให 
            หมดมานะ ขณะนั้นเอง มหาเมฆอันต้ังข้ึนในทวีปท้ัง ๔ ยังฝนใหตก 
            ลงแลว ก็ในครั้งน้ัน พระพุทธเจาไดตรัสเทสนาเวสสันดรชาดก 
            คราวน้ัน กษัตริยเหลานั้นทุกๆ พระองค กําจัดความเมาอันเกิดจาก 
            ชาติไดแลว ถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ ในการน้ัน พระเจาสุทโธท- 
            นะไดตรัสวา 
                ขาแตพระองคผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน มีจักษุโดย 
                รอบ ครั้งน้ีเปนครั้งท่ี ๓ ท่ีหมอมฉันถวายบังคมพระบาท 
                ท้ังสองของพระองค ก็ในครั้งพระองคประสูติ แผนดิน 
                ไหว หมอมฉันก็ไดถวายบังคม และครั้งท่ีเงาไมหวาไม 
                เอนเอียง หมอมฉันก็ถวายบังคมพระองคฯ. 
            ครั้งน้ัน เราเห็นพุทธานุภาพนั้นแลว เปนผูอัศจรรยใจจงึไดบรรพชา 



            เปนคนบูชามารดา จึงไดอาศัยอยูในพระนครกบิลพัสดุนั่นเอง ครั้งน้ัน 
            จันทเทพบุตรไดเขามาหาเราแลว ถามถึงนัยแหงผูมรีาตรีเดียวเจริญ 
            ท้ังยอและพิสดาร ครั้งน้ัน เราอันจันทเทพบุตรตักเตือนแลว เขาไป 
            เฝาพระศาสดาผูนําของนรชน ไดสดับภัทเทกรัตตคาถา เปนผูสลดใจ 
            รักใครปา ไดบอกลามารดาวา จักอยูในปาแตผูเดียว เมื่อถูกมารดา 
            หามปรามวา ทานเปนคนละเอียดออน เราไดตอบวา เราจักทําหญาคา 
            หญาเลา แฝก หญาปลอง หญามุงกระตาย ใหแหลกละเอียดท้ังหมด 
            ดวยอก พอกพูนวิเวก ครั้งน้ัน เราไดเขาปานึกถึงคําสอนของพระ 
            พิชิตมาร คือ ภัทเทกรัตโตวาทวา ผูมีปญญาไมควรคํานึงถึงส่ิงท่ีลวง 
            ไปแลว ไมควรหวงัส่ิงท่ียังมาไมถึงส่ิงใดท่ีลวงไปแลว สิ่งน้ันก็ละ 
            ไปแลว และสิ่งใดท่ียังไมมาถึง สิ่งน้ันก็ยังไมไดไมถึง ก็บุคคลใด 
            เห็นแจงธรรมท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา ในท่ีนั้นๆ ไมงอนแงน ไมคลอน 
            แคลน บุคคลน้ันมารูแจงธรรมนั้นแลว ควรเจริญธรรมน้ันไวเนืองๆ 
            ความเพียรควรทําเสียในวันนี้แหละ เพราะใครเลาจะพึงรูวาความตาย 
            จะมีในวันพรุงน้ี การผดัเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผูมีเสนาใหญนั้น 
            ยอมไมมีเลย มุนีผูสงบระงับ ยอมกลาวสรรเสริญบุคคลผูมีธรรมเปน 
            เครื่องอยู มีความเพียรเผากิเลสไมเกียจครานท้ังกลางวันและกลาง 
            คืนอยางนี้นั้นแลวา ผูมรีาตรีเดียวเจริญ ดังน้ีแลว ไดบรรลอุรหัต เรา 
            เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระโลมสติยเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ โลมสติยเถราปทาน. 
                       วนวัจฉเถราปทานท่ี ๙ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระวนวัจฉเถระ 
      [๑๓๙] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปะผูเปนพงศพันธุของ 
            พรหม ทรงพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญท้ังหลาย ไดเสด็จ 
            อุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน เราบวชในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคนั้น 
            ประพฤติพรหมจรรยตราบเทาสิ้นชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแลว เพราะ 
            กรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว เราละรางมนุษย 
            นั้นแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส จุติจากน้ันแลว ไดเปนนกพิลาป 
            อยูในปา ภิกษุผูสมบูรณดวยคุณ ยินดีในฌานทุกเมื่อ อาศัยอยูในปา 
            นั้น ทานเปนผูมีจิตเมตตาประกอบดวยกรุณา มีหนาเบิกบานทุกเมื่อ 
            วางเฉย มีความเพียรมาก ฉลาดในอัปปมัญญา มีความดําริปราศจาก 
            นิวรณ มีอัธยาศัยใครประโยชนแกสรรพสัตว โดยไมนาน เราคุน 
            เคยในพระสาวกของพระสุคตน้ัน เมื่อเราเขาไปจับอยูแทบเทาของ 



            ทานผูอานน่ังอยูในอาศรม ณ ครั้งน้ัน บางครั้งทานก็ใหเหยื่อ บางครัง้ 
            ทานก็แสดงธรรมเทศนา ครั้งน้ัน เราเขาไปหาทานผูเปนโอรสของ 
            พระพิชิตมารดวยความรักอันไพบูลย จุติจากอัตภาพน้ันแลว ไดไป 
            สวรรคปานดังจากท่ีอยูแลวกลับไปเรอืนของตัว ฉะนั้น เราจุติจาก 
            สวรรคแลวเกิดในมนุษยดวยบุญกรรม ไดท้ิงเรือนออกบวชโดยมาก 
            เราเปนสมณะ ดาบส พราหมณ ปริพาชกอยูในปากวารอยชาติ ก็ใน 
            ภพสุดทาย ในบัดนี้ เราหยั่งลงสูครรภภรรยาของพราหมณวัจฉโคตร 
            ในพระนครกบิลพัสดุ อันนารื่นรมย เมื่อเรายังอยูในครรภ มารดา 
            ของเราแพทองในเวลาท่ีเราใกลจะคลอด ทานตัดสินใจท่ีจะอยูใน 
            ปา ตอนั้น มารดาของเราไดคลอดเราภายในปาอันนารื่นรมย เมื่อ 
            เราออกจากครรภมารดา ชนท้ังหลายเอาผากาสวะรับรองเราขณะนั้น 
            พระสิทธัตถราชกุมารผูเปนธงชัยของศากยวงศ ก็ประสูติ เราเปน 
            สหายรักสนิทชิดชอบของพระองค เมื่อพระองคละยศอันไพบูลย 
            เสด็จออกมหาภิเนษกรมณเพื่อสาระประโยชนแกสัตว แมเราก็บวช 
            แลวเขาไปสูปาหิมพานต เราพบทานพระกัสสพผูอยูปานาสรรเสริญ 
            บอกกลาวธุดงค จึงไดสดับขาววา พระพิชิตมารเสด็จอุบัติข้ึน 
            แลวก็ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนสารถีฝกนระ พระองคไดทรง 
            แสดงพระธรรมเทศนา ประกาศประโยชนทุกประการแกเรา ตอนั้น 
            เราก็ไดบวชแลวเขาไปปาตามเดิม เมื่อเราอยูในปาน้ัน เปนผูไม 
            ประมาทก็ไดเห็นอภิญญา ๖ โอ เราเปนผูมีลาภอันไดดีแลว เปน 
            ผูอันพระศาสดาผูเปนกัลยาณมิตรทรงอนุเคราะหแลว เราเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลวดงัน้ี. 
      ทราบวา ทานพระวนวัจฉเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะน้ีแล. 
                      จบ วนวัจฉเถราปทาน. 
                      จูฬสุคันธเถราปทานท่ี ๑๐ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระจูฬสุคันธเถระ 
      [๑๔๐] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปผูเปนพงศพันธุพรหม 
            ทรงพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญท้ังหลาย ไดเสด็จอุบัติข้ึน 
            แลว พระองคสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ 
            ๓๒ ประการ มีพระรัศมีลอมรอบขางละวา ประกอบดวยขายรัศมี 
            ทรงยังสัตวใหยินดีไดเหมือนพระจันทร แผดแสงเหมือนพระ 
            อาทิตย ทําใหเยือกเย็นเหมือนเมฆ เปนบอเกิดแหงคุณเหมือน 
            สาคร มีศีลเหมือนแผนดิน มีสมาธิเหมือนขุนเขาหิมวันต มี 
            ปญญาเหมือนอากาศ ไมของเหมือนกบัลม ครั้งน้ัน เราเกิดใน 



            สกุลใหญ มีทรัพยและธัญญาหารมากมาย เปนท่ีสั่งสมแหงรัตนะ 
            ตางๆ ในพระนครพาราณสี เราไดเขาไปเฝาพระองคผูเปนนายก 
            ของโลก ซึ่งประทับนั่งอยูกับบริวารมากมาย ไดสดับอมตธรรมอัน 
            นํามาซึ่งความยินดีแหงจิต พระพุทธองคทรงพระมหาปุริสลักษณะ 
            ๓๒ ประการ มีนักษัตฤกษดีเหมือนพระจันทร ทรงสมบูรณดวย 
            อนุพยัญชนะ บานเหมือนตนพญารัง อันขายคือพระรัศมีแวดวง 
            มีพระรัศมีรุงเรือง เหมอืนภูเขาทอง มีพระรัศมีลอมรอบดานละวา 
            มีรัศมีนับดวยรอยเหมือนอาทิตย มีพระพักตรเหมือนทองคํา 
            เปนพระพิชิตมารผูประเสริฐ เปนเหมือนภูเขาอันใหเกิดความยินดี 
            มีพระหฤทัยเต็มดวยพระกรุณา มีพระคุณปานดังสาคร มีพระเกียรติ 
            ปรากฎแกโลก เหมือนเขาสิเนรุซึ่งเปนภูเขาสูงสุด มีพระยศ 
            เปนท่ีปลื้มใจ เปนผูประกอบดวยปญญาเชนเดียวกับอากาศ เปน 
            นักปราชญ มีพระทัยไมของในท่ีท้ังปวงเหมือนลม เปนผูนํา เปน 
            ท่ีพึ่งของสรรพสัตวเหนือแผนดิน เปนมุนีผูสูงสุด อนัโลกไมเขา 
            ไปฉาบทาไดเหมือนปทุมน้ําไมติด ฉะนั้น เปนผูเชนกับกองไฟเผา 
            หญาคือวาทะลวงโลก พระองคเปนเสมือนยาบําบัดโรค ทําใหยา 
            พิษคือกิเลสพินาศ ประดับดวยกลิ่นคือคุณเหมือนภูเขาคันธมาทน 
            เปนนักปราชญท่ีเปนบอเกิดของคุณ ดุจดังสาครเปนบอเกิดแหง 
            รัตนะท้ังหลาย ฉะนั้น และเปนเหมือนมาสินธพอาชาไนย เปนผู 
            นําไปซึ่งมลทินคือกิเลส ทรงย่ํายีมารและเสนามารเสียได เหมือน 
            นายทหารใหญผูมีชัยโดยพิเศษ ทรงเปนใหญเพราะรัตนะคือ 
            โพชฌงคเหมือนพระเจาจักรพรรดิ ทรงเปนผูเยียวยาพยาธิ คือ 
            โทสะเหมือนกับหมอใหญ ทรงเปนหมอผาฝคือทิฏฐิ เหมือน 
            ศัลยแพทยผูประเสริฐสุด ครั้งน้ัน พระองคทรงสองโลกใหโชติชวง 
            อันมนุษยและทวยเทพสักการะ เปนดังพระอาทิตยสองแสงสวาง 
            ใหแกนรชน ทรงแสดงพระธรรมเทสนาในบริษัทท้ังหลาย พระ- 
            องคทรงพร่ําสอนอยางน้ีวา บุคคลจะมีโภคทรัพยมากไดเพราะให 
            ทาน จะเขาถึงสุคติก็เพราะศีล จะดับกิเลสไดเพราะภาวนา ดังน้ี 
            บริษัทท้ังหลายฟงเทศนาน้ัน อันใหเกิดความแชมช่ืนมากไพเราะ 
            ท้ังเบ้ืองตนทามกลางและท่ีสุด มีรสใหญ ประหน่ึงนํ้าอมฤต เราได 
            สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะดี ก็เลื่อมใสในพระศาสนาของพระ 
            พิชิตมาร จึงถึงพระสุคตเจาเปนสรณะ นอบนอมตราบเทาส้ินชีวิต 
            ครั้งน้ัน เรานั้นไดเอาของหอมมีชาติ ๔ ทาพื้นพระคันธกุฎีของพระ- 
            มหามุนีเดือนหนึ่ง ๘ วนั โดยต้ังปณิธานใหสรีระท่ีปราศจากกลิ่น 



            หอมใหมีกลิ่นหอม ครัง้น้ัน พระพิชิตมารไดตรัสพยากรณเราผูอยาก 
            ไดกายมีกลิ่นหอมวานระใด เอาของหอมทาพื้นพระคันธกุฎีคราว 
            เดียว ดวยผลของกรรมน้ัน นระนี้เกิดในชาติใดๆ จักเปนผูมีตัว 
            หอมทุกชาติไป จักเปนผูเจริญดวยกลิ่นคือคุณ จักเปนผูไมมีอาสวะ 
            ปรินิพพาน เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว 
            เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส ก็ในภพสุดทายใน 
            บัดนี้ เราเกิดในสกุลอันมั่งค่ัง เมื่อเรายังอยูในครรภมารดา มารดา 
            เปนหญิงมีกลิ่นตัวหอม และในเวลาท่ีเราคลอดจากครรภมารดานั้น 
            พระนครสาวัตถีหอมฟุงเหมือนกับถูกอบดวยกลิ่นหอมทุกอยาง 
            ขณะนั้นฝนดอกไมอนัหอมหวล กลิน่ทิพยอันนารืน่รมยใจ และ 
            ธูปมีคามาก หอมฟุงไป เราเกิดในเรือนหลังใด เรือนหลังน้ัน 
            เทวดาไดเอาธูปและดอกไมลวนแตมีกลิ่นหอม และเครื่องหอมมา 
            อบ ก็ในเวลาท่ีเรายังเยาว ต้ังอยูในปฐมวัย พระศาสดาผูเปน 
            สารถีฝกนระ ทรงแนะนําบริษัทของพระองคท่ีเหลือแลว เสด็จมา 
            ยังพระนครสาวัตถี พรอมดวยพระภิกษุสงฆเหลานั้นท้ังหมด ครั้ง 
            นั้น เราไดพบพุทธานุภาพจึงออกบวช เราเจริญธรรม ๔ ประการ 
            คือ ศีล สมาธิ ปญญา และวิมุติอันยอดเยี่ยม แลวบรรลธุรรม 
            เปนท่ีสิ้นอาสวะในคราวท่ีเราออกบวช ในคราวท่ีเราเปนพระ 
            อรหันต และในคราวท่ีเราจักนิพพาน ไดมีฝนมีกลิ่นหอมตกลงมา 
                ก็กลิ่นสรีระอันประเสริฐสุดของเรา ครอบงําจันทนอัน 
                มีคา ดอกจําปาและดอกอุบลเสีย และเราไปในท่ีใดๆ 
                ก็ยอมจะขมข่ีกลิ่นเหลาน้ีเสียโดยประการท้ังปวง ฟุงไป 
                เชนนั้นเหมือนกัน 
            เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว ตัดกิเลสเครื่อง 
            ผูกดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีเราไดมายังสํานัก 
            ของพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ 
            แลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี 
            คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัด 
            แลว พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระจูฬสุคันธเถระไดภาษิตคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ จูฬสุคันธเถราปทาน. 
                       ---------------- 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน  ๒. กังขาเรวตเถราปทาน ๓. สีวลิเถราปทาน ๔. วังคีส- 



 *เถราปทาน ๕. นันทกเถราปทาน  ๖. กาฬุทายีเถราปทาน ๗. อภยเถราปทาน ๘. โลมสติย- 
 *เถราปทาน ๙. วนวัจฉเถราปทาน ๑๐. จูฬสุคันธเถราปทาน และในวรรคนี้มีคาถา ๓๑๖ 
คาถา. 
                       จบ ภัททิยวรรคท่ี ๕๕ 
                       ---------------- 
                           รวมวรรค 
      ๑. กณิการวรรค ๒. ผลทายกวรรค ๓. ติณทายกวรรค ๔. กัจจายนวรรค ๕. ภัททิยวรรค 
 บัณฑิตคํานวณคาถาไวแผนกหนึ่ง รวมได ๙๘๔ คาถา และประกาศอปทานรวมได ๕๕๖ อป
ทาน 
 พรอมกับอุทานคาถา มีคาถารวม ๖๒๑๘ คาถา. 
         จบ พุทธาปทาน ปจเจกพุทธาปทาน และเถราปทานแตเทาน้ี 
                       ---------------- 
                           เถรีอปทาน 
                         สุเมธาวรรคท่ี ๑ 
                      สุเมธาเถริยาปทานท่ี ๑ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระสุเมธาเถร ี
                 ลําดับนี้จงสดับอปทานของพระเถรีตอไป 
      [๑๔๑] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวาโกนาคมน ประทับอยูท่ีสังฆาราม 
            เราซึ่งเปนหญิงสหายกัน ๓ คน ไดถวายวิหารทาน เราท้ัง ๓ คน 
            เกิดในเทวโลก ๑๐ ครัง้ ๑๐๐ ครั้ง ๑๐๐๐ ครั้ง ในมนุษยโลกไมจํา 
            ตองพูดถึง ในเทวโลกเราเปนคนมีฤทธิ์มาก ในมนุษยก็ไมจําตอง 
            พูดถึง ดิฉันเปนนางแกว พระมเหสี ของพระเจาจักรพรรดิ ดิฉัน 
            สรางสมกุศลไวในชาตินั้น ชน ๓ คนคือ นางธนัญชานี นางเขมา 
            และดิฉัน มีสกุลและบุตรอันสําเร็จดีแลว ไดสรางพระอารามอยาง 
            สวยงาม ประดับประดาดวยเครื่องตบแตงทุกอยางเสร็จแลว มอบ 
            ถวายแดสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เปนผูเบิกบานใจเพราะกรรม 
            นั้นสงผล ในกําเนิดท่ีดิฉันเกิดคือสวรรค ดิฉันก็ถึงความเปนหญิง 
            เลิศ และในมนุษยก็เชนเดียวกัน พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ 
            ผูเปนพงศพันธุพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวานักปราชญ 
            ท้ังหลาย ไดเสด็จอุบัติข้ึนแลวในกัปนี้เอง พระเจากาสี พระนาม 
            วากิกี บรมกษัตริยในพระนครพาราณสีอันเปนบุรีอุดม เปนอุปฏฐาก 
            ของพระพุทธองคในครั้งน้ัน ทาวเธอมีพระราชธิดา ๗ พระองค 
            พระราชธิดาเหลานั้นยังสาว ดํารงอยูในความสุข พอพระทัยในการ 
            อุปฏฐากพระพุทธเจา ประพฤติพรหมจรรย ดิฉันเปนพระสหายของ 



            พระราชธิดาเหลานั้น เปนหญิงม่ันคงในศีล ไดถวายทานโดยเคารพ 
            ประพฤติพรหมจรรยในเรือนนั่นเอง เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้นและ 
            เพราะการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรค 
            ช้ันดาวดึงส จุติจากดาวดึงสแลวไปสวรรคช้ันยามา จุติจากสวรรค 
            ช้ันยามานั้นแลว ไปช้ันดุสิต และจุติจากดุสิตไปช้ันนิมมานรดีแลว 
            ก็ไปช้ันวสวัตดี ดิฉันผูประกอบดวยบุญกรรม เกิดในภพใดชาติใด 
            ในภพนั้นชาตินั้นก็ไดเปนพระมเหสีของพระมหากษัตริย ดิฉันจุติ 
            จากสวรรคช้ันวสวัตดีนั้นแลวเกิดในมนุษย ไดเปนพระมเหสีของ 
            พระเจาจักรพรรดิ และพระเจาแผนดินประเทศเอกราช เสวยสมบัติ 
            ท้ังในสวรรคและมนุษย มีความสุขทุกชาติ ทองเท่ียวไปในชาติเปน 
            อันมาก เหตุปจจัยและมูลนั้นๆ เหมาะสมในพระศาสนา นั่นคือ 
            สโมธานขอตน สโมธานของดิฉันผูยนิดีในธรรมน้ันดับสนิทแลว 
            ดิฉันเผากิเลสเสียแลว ถอนภพข้ึนไดหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูก 
            พันเหมือนชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีดิฉันได 
            มาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดนี้ เปนการมาดีแลวหนอ 
            วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จ 
            แลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ 
            ดิฉันไดทําใหแจงแลว พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระสุเมธาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้  ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบ สุเมธาเถริยาปทาน. 
                    เมขลทายิกาเถริยาปทานท่ี ๒ 
                   วาดวยผลแหงการถวายสายสะอิ้ง 
      [๑๔๒] ดิฉันไดสรางพระสถูปของพระผูมีพระภาคพระนามวาสิทธัตถะ ดิฉัน 
            ไดถวายสายสะอิ้งเพ่ือนวกรรมของพระศาสดา และเมื่อพระมหา- 
            สถูปสําเร็จแลว ดิฉันเลือ่มใสตอพระมุนีผูเปนนาถะของโลก ได 
            ถวายสายสะอิ้งอีกดวยมือท้ังสองของตนในกัปท่ี ๙๔ แตกัปน้ี ดิฉัน 
            ไดถวายสายสะอิ้งในครั้งน้ัน ดวยกรรมน้ัน ดิฉันไมรูจักทุคติเลย 
            นี้เปนผลแหงการสรางพระสถูป ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอน 
            ภพข้ึนไดท้ังหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพังตัดเชือกแลว 
            เปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ีดิฉันไดมายังสํานักของพระพุทธเจาผู 
            ประเสริฐสุดนี้ เปนการมาดีแลวหนอ วชิชา ๓ ดิฉันบรรลุแลวโดย 
            ลําดับ พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ 
            ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ดิฉันไดทําใหแจงชัดแลว 
            พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 



      ทราบวา ทานพระเมขลทายิกาภิกษุนีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ เมขลทายิกาเถริยาปทาน. 
                    มัณฑปทายิกาเถริยาปทานท่ี ๓ 
                    วาดวยผลแหงการสรางมณฑป 
      [๑๔๓] ดิฉันไดใหนายชางสรางมณฑปถวายพระพุทธเจาพระนามวาโกนา- 
            คมน และไดสรางพระสถูปอันบวร ของพระพุทธเจาผูเปนพงศ 
            พันธุ ของโลก ดิฉันไปยังชนบท นิคมหรือราชธานีใดๆ ยอมไดรับ 
            การบูชาในท่ีนั้นๆ ทุกแหง นี้เปนผลของบุญกรรม ดฉิันเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระมัณฑปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน. 
                     สังกมนทาเถริยาปทานท่ี ๔ 
                 วาดวยผลแหงการทอดตนเปนทางเดิน 
      [๑๔๔] เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวา โกณฑัญญะ ผูประเสริฐกวาโลก 
            คงท่ี ทรงชวยสัตวใหขามวัฏสงสาร เสด็จพระดําเนินไปท่ีถนน 
            ดิฉันออกจากเรือนแลวนอนคว่ําหนา ครั้งน้ัน สมเด็จพระโลกเชษฐ 
            ผูทรงพระกรุณา ไดเสด็จเหยียบไปบนศีรษะดิฉัน ครั้นแลว พระองค 
            ก็ไดเสด็จเลยไป ดิฉันไดไปสวรรคช้ันดุสิต ก็เพราะจิตเลื่อมใสน้ัน 
            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระสังกมนทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ สังกมนทาเถริยาปทาน. 
                     นฬมาลิกาเถริยาปทานท่ี ๕ 
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกออบูชาพระ 
      [๑๔๕] ดิฉันไดเกิดเปนนางกินรีอยูท่ีฝงแมน้ําจันทภาคา ครั้งน้ัน ดิฉันไดพบ 
            พระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจากธุลี ผูไมทรงพายแพอะไร ดิฉันมีจิต 
            เลื่อมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลีแลว เก็บเอาดอกออมา 
            บูชาพระสยัมภู เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตน 
            จํานงไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ไดไปสูคณะไตรทศ ไดเปน 
            พระอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค ไดเปนพระอัคร- 
            มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ พระองค ดิฉันเสวยความดีแลวก็ได 
            ออกบวชเปนบรรพชิต ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนได 
            หมดแลว อาสวะของดิฉันสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก 
            ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉันไดบูชาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น 
            ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสท้ังหลาย 



            แลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน. 
                  เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทานท่ี ๖ 
                 วาดวยผลแหงการถวายอาหารบิณฑบาต 
      [๑๔๖] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริยพระองคหนึ่งพระนามวา 
            พันธุมา ดิฉันเปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ ดิฉันยอมพูดกะคน 
            บางคน ครั้งน้ัน ดิฉันอยูในท่ีลับ นั่งคิดอยางนี้วา ก็กศุลท่ีจะพึงถือ 
            เอาไปท่ีเราทําไวไมมีเลย เราจะตองไปนรกท่ีมีความเรารอนใหญยิ่ง 
            เผ็ดรอน รายกาจ ทารุณ โดยแนนอน ในขอนี้เราไมมีความสงสัยเลย 
            ดังน้ี ดิฉันเขาไปเฝาพระราชา แลวกราบทูลวา ขอเดชะ ขอพระองค 
            จงพระราชทานสมณะใหหมอมฉันสกัองคหนึ่งเถิด หมอมฉัน 
            จักนิมนตใหทานฉัน พระมหาราชาไดพระราชทานสมณะผูมีอินทรีย 
            อันอบรมแลวใหดิฉัน ดิฉันรับบาตรของทานแลว นิมนตทานใหฉัน 
            จนอิ่มหนํา ดวยขาวท่ีระคนดวยน้ํานมและทธิ ดิฉันบูชาดวยขาวท่ี 
            ระคนดวยน้ํานมและทธิแลว ทําของหอมและเครื่องไลทา เอารางแห 
            ปดแลวเอาผาเหลืองคลุมไว ดิฉันนึกถงึอารมณของดิฉันนี้ตราบเทา 
            สิ้นชีวิต ยังจิตใหเลื่อมใสในกรรมน้ันแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
            ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๓๐ พระองค 
            สิ่งท่ีดิฉันปรารถนาดวยใจ ยอมเกิดสมดังประสงค ดิฉันไดเปน 
            พระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๒๐ พระองค ดิฉันเปนหญิงสราง 
            ตัวเอง ทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ ดิฉันพนจากเครื่องผูกพันทุก 
            อยางแลว มีการอุบัติไปปราศแลว มีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ 
            ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลน้ัน 
            ดวยทานนั้น ดิฉันจึงไมรูจักทุคติเคย นี้เปนผลแหงบิณฑบาต ดิฉัน 
            เผากิเลสท้ังหลายแลว .... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระเอกปณฑปาตทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                 จบ เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน. 
                  กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทานท่ี ๗ 
                วาดวยผลแหงการถวายภิกษาหารหนึ่งทัพพี 
      [๑๔๗] ดิฉันไดตักเอาภิกษาทัพพีหนึ่ง ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
            พระนามวาติสสะ บรมศาสดา ซึ่งกําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาตอยู พระ 
            สัมพุทธเจาพระนามวาติสสบรมศาสดา ผูนําช้ันเลิศของโลก ทรงรบั 
            แลว ประทับยืนทําอนุโมทนาแกดิฉันกลางถนนวา ทานถวายภิกษา 



            ทัพพีหนึ่งแลว จักไปสวรรคช้ันดาวดึงส จักไดเปนพระอัครมเหสี 
            ของทาวสักรินทเทวราช ถึง ๓๖ พระองค จักไดเปนพระอัครมเหสี 
            ของพระเจาจักรพรรดิ ๕๐ พระองค ทานจักไดสิ่งท่ีใจปรารถนาในกาล 
            ท้ังปวง ทานเสวยสมบัติแลว จักเปนผูไมมีความหวงใยออกบวช 
            กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว จักเปนผูไมมีอาสวะนิพพาน พระติสส- 
            สัมมาสัมพุทธเจาผูนําช้ันเลิศของโลก เปนนักปราชญ ครั้นตรัสดังน้ี 
            แลวก็เหาะข้ึนสูนภากาศ เหมือนพระยาหงสบินอยูในอัมพร ฉะนั้น 
            ทานดิฉันไดใหดีแลวทีเดียว ยัญสมบัติดิฉันไดบูชาดีแลว ดิฉัน 
            บรรลุบทอันไมหวั่นไหวได ก็เพราะถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ในกัปท่ี ๙๒ 
            แตกัปนี้ ดิฉันไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจัก 
            ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภิกษา ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระกฏัจฉุภิกขาทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                  จบ กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทาน. 
                   สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทานท่ี ๘ 
                วาดวยผลแหงการถวายดอกอุบล ๗ ดอก 
      [๑๔๘] ในพระนครอรุณวดี มีพระมหากษัตริยพระองคหนึ่งพระนามวาอรุณ 
            ดิฉันเปนพระอัครมเหสีของทาวเธอ ดิฉันรอยพวงมาลัยอยู ไดหยิบ 
            เอาดอกอุบลมีกลิ่นหอมเหมือนทิพยมา ๗ ดอก แลวนั่งลงในปราสาท 
            อันประเสริฐ คิดข้ึนในขณะน้ันเองวา ประโยชนอะไร ดวยพวงมาลยั 
            เหลานี้ ซึ่งเราเอาประดับศีรษะแกเรา เราเอาบูชาในพระญาณของ 
            พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด จะประเสริฐกวา ชนท้ังหลายเขาพากัน 
            นับถือบูชาพระสัมพุทธเจา เราจะนั่งท่ีใกลประตู จักบูชาพระสัมพุทธ- 
            เจาผูมหามุนี ในเวลาท่ีพระองคเสด็จมาพระพิชิตมารผูงดงามดังตน 
            รกฟาขาว หรือมิฉะนัน้ ก็เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช พรอมดวย 
            พระภิกษุสงฆ เสด็จมาตามถนน ดิฉันเห็นพระรัศมีของพระพุทธเจา 
            แลว ก็ราเริงสลดใจ ยังไมทันถึงประตูก็บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
            สุด ดิฉันทําดอกอุบลอนับานเต็มท่ี ๗ ดอก ใหเปนของก้ันแดนใน 
            อัมพร ดอกอุบลเหลาน้ัน กั้นแดดอยูเหนือพระเศียรพระพุทธเจา 
            ดิฉันมีจิตประกอบดวยปติ ดีใจ เกิดโสมนัส ประนมอัญชลี ยังจิตให 
            เลื่อมใสในกาลน้ัน แลวไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส เหนือศีรษะของ 
            ดิฉันเขาก้ันเศวตฉัตรขนาดใหญ กลิ่นหอมดังกลิ่นทิพยฟุงไป นี้เปน 
            ผลแหงดอกอุบล ๗ ดอก บางครั้ง เมื่อดิฉันถูกหมูญาตินําเอาออกไป 
            ครั้งน้ัน เศวตฉัตรคันใหญยอมก้ันแดดไวท่ัวบริษัทของดิฉัน ดิฉัน 



            ไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๗๐ พระองค ดิฉันเปน 
            อิสระทุกภพ เท่ียวไปในภพนอยใหญ ไดเปนพระอัครมเหสีของ 
            พระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค ชนท้ังหลายประพฤติตามดิฉันทุกคน 
            ดิฉันมีถอยคํานาเช่ือถือ ผิวพรรณของดิฉันเหมือนดอกอุบล และ 
            กลิ่นก็ฟุงไปเหมือนกลิน่อุบลหอม ดิฉนัไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง 
            พุทธบูชา ดิฉันเปนผูฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในการเจริญโพชฌงค มี 
            ความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเปนผูฉลาดใน 
            สติปฏฐาน มีสมาธิฌานเปนโคจรขวนขวายในสัมมัปธาน นี้เปนผล 
            แหงพุทธบูชา ความเพียรของดิฉันนําเอาธุระใหญนอยไป นําเอา 
            ธรรมท่ีเปนแดนเกษมจากโยคะมาให ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแลว 
            บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดเอาดอกไมบูชาใด 
            ดวยการบูชานั้น ดิฉันจึงไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระสัตตอุปลมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทาน 
                     ปญจทีปกาเถริยาปทานท่ี ๙ 
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยประทีป ๕ ดวง 
      [๑๔๙] ครั้งน้ัน ดิฉันเปนหญิงนักทองเท่ียวอยูในพระนครหงสวดี ดิฉัน 
            ตองการกุศล จึงเท่ียวไปสูอารามหน่ึงจากอารามหน่ึง ไดพบไมโพธ์ิ 
            อันอุดม วันกาฬปกษ ยังจิตใหเลื่อมใสในไมโพธ์ินั้นแลว นั่งลง 
            ท่ีโคนไมโพธิ์ ดิฉันต้ังจิตเคารพประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา 
            สําแดงความโสมนัสแลวคิดอยางนี้ในขณะน้ันวา ถาพระพุทธเจา 
            มีพระคุณนับไมได ไมมีบุคคลเปรียบเสมอไซร ก็ขอใหทรง 
            แสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด ขอไมโพธิ์จงเปลงรัศมี ทันใดน้ันเอง 
            ไมโพธ์ิ ก็ไดโพลงไปท่ัวพรอมกับท่ีดฉิันนึก รัศมีสําเร็จดวยสีทอง 
            ลวนไพโรจนไปท่ัวทิศ ดิฉันนั่งอยูท่ีโคนโพธ์ินั้น ๗ คืน ๗ วัน 
            เมื่อถึงวันเปนวันคํารบ ๗ ดิฉันไดทําการบูชาดวยประทีป ประทีป ๕ 
            ดวงลุกโพลงลอมรอบอาสนะ ครั้งน้ัน ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู 
            จนถึงเวลาพระอาทิตยอุทัย เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการ 
            ต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
            วิมานท่ีบุญกรรมสรางใหดิฉันอยางสวยงามในสวรรคช้ันดาวดึงสนั้น 
            เรียกวา "ปญจทีปวิมาน" ปญจทีปวิมานนั้นสูง ๑๐๐ โยชน กวาง 
            ๖๐ โยชน ประทีปนับไมถวนสองสวางลอมดิฉันอยู ท่ัวเทพพิภพ 
            โชติชวงดวยแสงประทีป คนท่ีหันหนาไปทางทิศบูรพา ถาดิฉัน 



            ปรารถนาท่ีจะดู ดิฉันยอมเห็นไดดวยจักษุทุกคน ท้ังเบ้ืองบน 
            เบ้ืองลางและเบ้ืองขวาง ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดแีละกรรมช่ัว 
            ท่ีคนทําในท่ีมีประมาณเทาใด ท่ีมีประมาณเทาน้ัน ยอมไมมีตนไม 
            หรือภูเขามาก้ันกาง ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินท- 
            เทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ 
            ๑๐๐ พระองค ดิฉันเขาถึงกําเนิดนั้นๆ ประทีปต้ังแสนๆ สองแสง 
            ลอมดิฉัน ดิฉันจุติจากเทวโลกแลว เกดิในครรภมารดา เมื่อดิฉัน 
            อยูในครรภมารดา จักษุของดิฉันไมหลับ ประทีปต้ังจํานวนแสนดวง 
            สองสวางอยูในเรือนประสูติของดิฉัน ผูพรอมเพรยีงดวยบุญกรรม 
            นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เมื่อถึงภพสุดทาย ดิฉันกลับฉันทะ 
            ท่ีมีในใจ เห็นนิพพานอันเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมีชราและมรณะ 
            พอเกิดไดอายุ ๗ ขวบ ดิฉันไดบรรลุอรหัต พระพุทธเจาพระนาม 
            วาโคดม ทรงทราบถึงคุณของดิฉัน จึงใหดิฉันอุปสมบท ดิฉันเขา 
            ฌานอยูในมณฑป โคนไม ปราสาท ถ้ํา หรือเรอืนอันวางเปลาก็ดี 
            ประทีป ๕ ดวงสองแสงสวางใหดิฉัน ทิพพจักษุของดิฉันบริสุทธ์ิ 
            ดิฉันฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง 
            ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยท้ังปวง ทํากิจเสร็จแลว 
            ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูมีพระจักษุ หมอมฉันช่ือวาปญจทีปา 
            ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ 
            ดิฉันไดถวายประทีปใดในครั้งน้ัน ดวยการถวายประทีปน้ัน ดิฉัน 
            ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระปญจทีปกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ ปญจทีปกาเถริยาปทาน. 
                    อุทกทายิกาเถริยาปทานท่ี ๑๐ 
                     วาดวยผลแหงการถวายน้ํา 
      [๑๕๐] ดิฉันเปนหญิงหาบนํ้าขายอยูในพระนครพันธุมดี เลี้ยงชีพดวยการ 
            หาบน้ํา เลี้ยงดูเด็กๆ ก็ดวยการหาบนํ้าน้ัน ดิฉันไมมีไทยธรรม 
            ดิฉันเขาไปยังซุมน้ําแลว ต้ังนํ้าไวถวายในบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
            เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวนั้น ดิฉันจึงไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
            วิมานท่ีบุญกรรมสรางใหแกดิฉันอยูสวยงาม ในสวรรคช้ันดาวดึงส 
            นั้น ถูกนิรมิตข้ึนก็เพราะการหาบน้ํา ก็ครั้งน้ัน ดิฉันประเสริฐกวา 
            พวกนางอัปสรต้ังพัน ดิฉันครอบงํานางอัปสรเหลาน้ันท้ังหมดดวย 
            ฐานะ ๑๐ ประการ ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช 



            ๕๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๒๐ 
            พระองค ดิฉันทองเท่ียวอยูแตในสองภพ คือ เทวดาและมนุษย 
            ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายนํ้า บนยอดเขา ยอดไม 
            ในอากาศ หรือพ้ืนดินก็ตาม ดิฉันตองการนํ้าเม่ือใด ดิฉันยอมได 
            โดยเร็วพลันเมื่อนั้น ทิศท่ีไมมีฝนมีอยู ก็เพราะดิฉันเรารอนระหาย 
            น้ําแลว มหาเมฆรูความดําริของดิฉันยอมยังฝนใหตกลง ในบางครั้ง 
            เมื่อดิฉันถูกหมูญาตินําเอาออกไป มหาเมฆไดยังฝนใหตกลง ใน 
            คราวท่ีดิฉันปรารถนาฝน ในสรีระของดิฉัน ไมมีความเรารอนหรอื 
            ความกระวนกระวายเลย และละอองธุลีก็ไมมีในกายของดิฉัน 
            นี้เปนผลแหงการใหน้าํเปนทาน ทุกวันนี้ ดิฉันมีใจบริสุทธ์ิ 
            ปราศจากใจท่ีช่ัวชา มีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก 
            ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดทํากรรมใดในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ัน 
            ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน ดิฉันเผากิเลส 
            ท้ังหลายหมดแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระอุทกทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ อุทกทายิกาเถริยาปทาน. 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สุเมธาเถริยาปทาน  ๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน  ๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน 
 ๔. สังกมนทาเถริยาปทาน  ๕. นฬมาลิกาเถรยิาปทาน  ๖. เอกปณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน 
 ๗. กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทาน  ๘. สัตตอุปลทายิกาเถริยาปทาน  ๙. ปญจทีปกาเถริ
ยาปทาน 
 ๑๐. อุทกทายิกาเถริยาปทาน และในวรรคน้ี บัณฑิตคํานวณคาถาได ๑๓๐ คาถาก่ึง. 
                       จบ สุเมธาวรรคท่ี ๑ 
                       --------------- 
                        เอกุโปสถวรรคท่ี ๒ 
                    เอกุโปสถิกาเถริยาปทานท่ี ๑ 
               วาดวยผลแหงการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว 
      [๑๕๑] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริยทรงพระนามวาพันธุมา 
            ในวันเพ็ญ ทาวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยน้ัน ดิฉันเปนนางกุม- 
            ภทาสีในพระนครพันธุมดีนั้น เห็นเสนาพรอมดวยพระมหากษัตริย 
            จึงคิดอยางนี้ในครั้งน้ันวา แมพระมหากษัตริยก็ยังทรงละราชกิจมา 
            รักษาอุโบสถศีล กรรมน้ันตองมีผลแนนอน หมูมหาชนจึงพากัน 
            เบิกบานใจ ดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเปนคนยากไรโดยแยบ- 
            คาย ทําใหจิตใจราเริงแลว รักษาอโุบสถศีล ดิฉันรักษาอุโบสถศีลใน 



            พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น 
            ดิฉันไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานท่ีบุญกรรมสรางใหดิฉันอยาง 
            สวยงามในดาวดึงสนั้น สูงโยชนหนึง่ ประกอบดวยเรือนยอดมีท่ีนั่ง 
            ใหญโต ประดับแลวอยางดี นางอัปสรแสนนางตางบํารุงบําเรอ 
            ดิฉันอยูทุกเมื่อ ดิฉันงามเกินนางเทพอัปสรอื่นๆ ในกาลท้ังปวง 
            ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินทเทวราช ๖๔ พระองค ได 
            เปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๖๓ พระองค ดิฉันเปนผูมี 
            ผิวพรรณปานดังทองคํา ทองเท่ียวอยูในภพท้ังหลาย ดิฉันเปนผู 
            ประเสริฐในท่ีทุกสถาน นี้เปนผลแหงอโุบสถศีล ดิฉันยอมได 
            ยานชาง ยานมา และยานรถ แมทุกอยางมากมาย นี้เปนผลแหง 
            อุโบสถศีล ภาชนะสําเร็จดวยทองเงินแกวผลึกและแกวปทุมราช 
            ดิฉันไดทุกอยาง ผาไหม ผาขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝายและผาท่ีมี 
            ราคาสูงๆ ดิฉันก็ไดทุกส่ิง ขาว น้ํา ของเค้ียว ผา เสนาสนะ 
            ดิฉันไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงอโุบสถศีล เครื่องหอมชนิดดี 
            ดอกไม จุรณสําหรับลูบไล ดิฉันก็ไดทุกประการ นี้เปนผลแหง 
            อุโบสถศีล เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโลนและถ้าํ ดิฉัน 
            ก็ไดถวนทุกสิ่ง นี้เปนผลแหงอโุบสถศีล พอดิฉันอายุได ๗ ขวบ 
            ก็ไดออกบวชเปนบรรพชิต ไดบรรลุอรหัตเม่ือยังไมทันจะถึงครึ่ง 
            เดือน ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ใน 
            กัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดทํากรรมใดในกาลน้ัน ดวยกรรมน้ัน ดิฉนั 
            ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอโุบสถศีล ดิฉันเผากิเลสท้ังหลาย 
            แลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระเอกุโปสถิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน. 
                     สลฬปุปผิกาเถริยาปทานท่ี ๒ 
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกชางนาว 
      [๑๕๒] ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดเปนนางกินรีอยูท่ีใกลฝงแมน้ําจันทภาคา ดิฉันได 
            พบพระนราสภผูเปนเทพของทวยเทพ กําลังเสด็จจงกรมอยู ดิฉัน 
            ไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมาถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
            พระมหาวีระเจาทรงดมกลิ่นดอกไมชางนาว ซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพย 
            พระมหาวีระผูนําโลกพระนามวาวิปสสีสัมพุทธเจาทรงรับแลว ได 
            ทรงดมกลิ่น ในเม่ือดิฉันมองดูอยูในครั้งน้ัน ดิฉันประนมอัญชลี 
            ถวายบังคมพระพุทธองคผูอุดมกวาสัตว ทําจิตของตนใหเลื่อมใส 
            ตอจากนั้นก็ไดเดินข้ึนภูเขาไป ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ดิฉันไดถวาย 



            ดอกไมใดในกาลน้ัน ดวยการถวายดอกไมนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติเลย 
            นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ- 
            ศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระสลฬปุปผิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบ สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน. 
                    โมทกทายิกาเถริยาปทานท่ี ๓ 
                    วาดวยผลแหงการถวายขนมตม 
      [๑๕๓] ดิฉันเปนนางกุมภทาสีอยูในพระนครพันธุมดี ดิฉันถือเอาขนมตม 
            อันเปนสวนของดิฉันไปทานํ้า ไดพบสมณะผูมีจิตสงบ มีใจเปน 
            สมาธิท่ีหนทางก็มีจิตเลื่อมใสโสมนัส จึงไดถวายขนมตม ๓ ช้ิน 
            เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันจึง 
            ไมไดไปสูวินิบาตเลยตลอด ๒๙ กัป ก็ดิฉันทําสมบัติแลวเสวยส้ิน 
            ทุกอยาง ดิฉันไดบรรลอุจลบทเพราะถวายขนมตม ๓ ช้ิน ดิฉัน 
            เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระโมทกทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ โมทกทายิกาเถริยาปทาน. 
                   เอกาสนทายิกาเถริยาปทานท่ี ๔ 
                 วาดวยผลแหงการจดัอาสนะถวายสงฆ 
      [๑๕๔] ครั้งน้ัน ดิฉันเปนหญิงชางกรองดอกไมชาวพระนครหงสวดี มารดา 
            บิดาของดิฉันทานไปทํางาน ดิฉันไดพบพระสมณะกําลังเดินไปตาม 
            ถนนในเวลาเท่ียงวัน ดฉิันไดปูลาดอาสนะไว ครั้นปูลาดอาสนะดวย 
            ผาโกเชาวอันวจิิตรเปนตนแลว เปนผูมีจิตเลื่อมใสโสมนัส กลาว 
            ดังน้ีวา ภูมิภาคแรงรอน แกกลาเวลาเท่ียง แดดจัด ลมไมรําเพยพัด 
            และเวลานี้ก็จวนจะเลยเวลาแลว ขาแตพระมหามุนี อาสนะนี้ดิฉัน 
            ปูลาดไวถวายทาน ขอทานไดโปรดอนุเคราะหนั่งบนอาสนะของ 
            ดิฉันเถิด พระสมณะผูฝกตนดีแลว มีใจบริสุทธ์ิ ไดนั่งลงบนอาสนะ 
            นั้น ดิฉันรับบาตรของทานแลว ไดถวายบิณฑบาตตามท่ีตนหุงตม 
            ไว เพราะกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว 
            ดิฉันละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานท่ีบุญกรรม 
            สรางใหดิฉันอยางสวยงามในดาวดึงสนั้น สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ 
            โยชน ไดถูกสรางข้ึนแลวเพราะอาสนะบัลลังกของดิฉันมีหลายอยาง 
            ตางๆ ชนิด สําเร็จดวยทองก็มี ดวยแกวมณีก็มี ดวยแกวผลึกก็ม ี
            ดวยแกวปทุมราชก็มี บัลลังกของดิฉนัปูลาดดวยนวมก็มี ดวยผาลาด 
            อันวิจิตรดวยรูปราชสีหและเสือโครงเปนตนก็มี ดวยผาลาดทอดวย 



            ไหมประดับแกวอันวิจติรก็มี ดวยเครือ่งลาดมีขนยาวชายดานเดียว 
            ก็มี เมื่อใด ดิฉันตองการจะเดินทาง เมื่อนั้น ดิฉันยอมเปนผู 
            เพรียบพรอมดวยการรืน่เริงสนุกสนานไปสูท่ีท่ีดิฉันปรารถนา พรอม 
            กับบัลลังกอันประเสริฐ ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของทาวสักรินท- 
            เทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรด์ิ 
            ๗๐ พระองค เมื่อดิฉันยังทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ ยอมได 
            โภคทรัพยมากมาย ดิฉันไมบกพรองโภคทรัพยเลย นีเ้ปนผลแหง 
            อาสนะอันเดียว ดิฉันทองเท่ียวไปแตในสองภพ คือ ในสวรรค 
            และมนุษย ภพอื่นๆ ดิฉันไมรูจัก นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว 
            ดิฉันเกิดแตในสองสกุล คือ สกุลกษัตริยและสกุลพราหมณ ดิฉัน 
            เกิดในสกุลสูงทุกๆ ภพ นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว ความ 
            โทมนัสท่ีทําจิตของดิฉันใหเรารอนดิฉนัไมรูจัก ความเปนผูมีผิว 
            พรรณแปลกดิฉันก็ไมรูจัก นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว พี่เลี้ยง 
            นางนมตางก็บํารุงดิฉัน หญิงคอมและเด็กรับใชมีมาก ดิฉันไปสู 
            อวัยวะหนึ่งจากอีกอวยัวะหนึ่ง นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว พวก 
            พี่เลี้ยงนางนมอื่นใหดิฉันอาบนํ้า พวกอื่นใหรับประทานขาว พวกอื่น 
            ประดับประดาดิฉัน พวกอื่นแหกลอมดิฉันใหรื่นเริงทุกเมื่อ พวกอื่น 
            เอาของหอมไลทาดิฉัน นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว บัลลังกดัง 
            จะรูความดําริของดิฉันผูอยูท่ีมณฑป ท่ีโคนไม หรือในเรือนวางเปลา 
            ยอมปรากฏข้ึน นี้เปนอัตภาพสุดทายของดิฉัน ภพหลงักําลังเปน 
            ไป แมวันนี้ดิฉันก็ไดสละราชสมบัติออกบวชเปนบรรพชิต ใน 
            กัปท่ีแสนแตกัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลน้ัน ดวยทานน้ัน 
            ดิฉันไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงอาสนะอันเดียว ดิฉนัเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระเอกาสนทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน 
                    ปญจทีปทายิกาเถริยาปทานท่ี ๕ 
                วาดวยผลแหงการบูชาดวยประทีป ๕ ดวง 
      [๑๕๕] ครั้งน้ัน ดิฉันเปนหญิงนักทองเท่ียวอยูในพระนครหงสวดี ดิฉนัตอง 
            การกุศลจึงทองเท่ียวไปตามวัดวาอาราม ดิฉันไดพบไมโพธ์ิอันอุดม 
            ในวันกาฬปกษ ดิฉันยังจิตใหเลื่อมใสในไมโพธ์ินั้นแลวนั่งลงท่ี 
            โคนโพธ์ิ ดิฉันต้ังจิตอันประกอบดวยความเคารพไว ประนม 
            อัญชลีเหนือเศียรเกลา สําแดงถึงความโสมนัส แลวคิดอยางนี้ใน 
            ทันใดน้ันวา ถาพระพุทธเจาเปนผูมีพระคุณนับไมได ไมมีบุคคล 



            อื่นเปรียบเสมอจริงไซร ขอใหแสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด ขอให 
            ไมโพธ์ินี้จงเปลงรัศมีในทันใดน้ันเอง ไมโพธิ์ก็ไดโพลงไปท่ัวพรอม 
            กับท่ีดิฉันนึกรัศมีนั้นสําเร็จดวยสีทองลวน ไพโรจนไปท่ัวทิศ ดิฉัน 
            นั่งอยูท่ีโคนโพธิ์นั้น ๗ คืน ๗ วัน เมื่อถึงวันเปนคํารบ ๗ ดิฉัน 
            ไดทําการบูชาดวยประทีป ประทีป ๕ ดวงลุกโพลงรอบอาสนะ ครั้ง 
            นั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู จนถงึเวลาพระอาทิตยอุทัย เพราะ 
            กรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละราง 
            มนุษยแลวไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส วิมานท่ีบุญกรรมสรางสรรคให 
            ดิฉันอยางสวยงาม ในสวรรคช้ันดาวดึงสนั้น เรียกวา ปญจทีป- 
            วิมาน สูง ๖๐ โยชน กวาง ๓๐ โยชน มีประทีปนับไมถวนสอง 
            แสงสวางลอมฉันท่ัวเทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป ดิฉันนั่ง 
            หันหนาไปทิศบูรพาแลว ถาประสงคจะดู ยอมเห็นทุกสิ่งไดดวย 
            จักษุท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลางและเบ้ืองขวาง ดิฉันปรารถนาจะเห็น 
            กรรมดีกรรมช่ัวท่ีคนทํา ในท่ีมีประมาณเทาใด ท่ีมีประมาณเทาน้ัน 
            ยอมไมมีตนไมหรือภูเขามาก้ันกาง ดิฉันไดเปนพระอัครมเหสีของ 
            ทาวสักกเทวราช ๘๐ พระองค ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจา 
            จักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค ดิฉันเขาถึงกําเนิดใดๆ คือ เทวดาหรือ 
            มนุษย ในกําเนิดนั้นๆ ประทีปจํานวนแสนสองแสงสวางลอม 
            ดิฉัน ดิฉันจุติจากเทวโลกแลวเกิดในครรภมารดา เมื่อดิฉันอยูใน 
            ครรภมารดา นัยนตาของดิฉันไมหลับ ประทีปจํานวนแสนดวง 
            สองสวาง ในเรือนประสูติ ของดิฉันผูเพรียบพรอมดวยบุญกรรม นี้ 
            เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เมื่อถงึภพสุดทาย ดิฉันไดกลับฉันทะ 
            ท่ีมีในใจเห็นนิพพานอนัเปนสภาวะเยือกเย็น ไมมีชราและมรณะ 
            พอเกิดอายุได ๗ ขวบ ดิฉันก็ไดบรรลอุรหัต พระพุทธเจาใหดิฉัน 
            อุปสมบท นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เมื่อดิฉันอยูท่ีมณฑป 
            โคนไม หรือในเรอืนวางเปลา ประทีปสองแสงสวางใหทุกเมื่อ 
            เช่ือวัน นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ทิพจักษุของดิฉันบริสุทธ์ิ 
            ดิฉันฉลาดในสมาธิถึงความบริบูรณในอภิญญา นี้เปนผลแหง 
            ประทีป ๕ ดวง ดิฉันเปนผูอยูจบพรหมจรรยท้ังปวง ทํากิจเสร็จ 
            แลว ไมมีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูมีจักษุ หมอมฉันผูช่ือวา 
            ปญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค ในกัปท่ีแสนแต 
            กัปนี้ ดิฉันไดใหทานใดในกาลน้ัน ดวยทานนั้น ดิฉันไมรูจักทุคติ 
            เลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 



      ทราบวา ทานพระปญจทีปทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบ ปญจทีปทายิกาเถริยาปทาน. 
                     นฬมาลิกาเถริยาปทานท่ี ๖ 
                   วาดวยการถวายดอกออบูชาพระ 
      [๑๕๖] ดิฉันเกิดเปนนางกินรีอยูท่ีฝงแมน้าํจันทภาคา ครั้งน้ัน ดิฉันได 
            พบพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจากธุลี ไมทรงพายแพอะไรๆ จึงมี 
            จิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปติ ประนมอัญชลีแลว เก็บเอาดอกออ 
            มาบูชาพระสยัมภู เพราะกรรมท่ีทําไวดีนั้น และเพราะการต้ังเจตน 
            จํานงไว ดิฉันละรางนางกินรีแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส ดิฉัน 
            ไดเปนอัครมเหสีของทาวสักกเทวราช ๓๖ พระองค สิ่งท่ีฉัน 
            ปรารถนาดวยใจ ยอมเกิดตามปรารถนา ดิฉันไดเปนผูสรางตนทองเท่ียว 
            ไปในภพท้ังปวง กุศลของดิฉันมี ดิฉันไดออกบวชเปนบรรพชิต 
            ทุกวันนี้ดิฉันเปนปูชารหบุคคลในศาสนาของพระศากยบุตร ในกัป 
            ท่ี ๙๔ แตกัปนี้ ดิฉันไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวยพุทธบูชานั้น ดิฉัน 
            ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงดอกออ ทุกวันนี้ดิฉันมีใจบริสุทธ์ิ 
            ปราศจากใจท่ีช่ัวชา มีอาสวะสิ้นไปท้ังหมด บัดนี้ภพใหมไมมีอีก 
            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระนฬมาลิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                    จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน. 
                   มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทานท่ี ๗ 
               วาดวยบุพจริยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถร ี
      [๑๕๗] ในกาลครั้งหน่ึง พระผูมีพระภาคผูเปนประทีปแกวสองโลกใหสวาง 
            ไสว เปนนายสารถีฝกนรชน ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหา 
            วันใกลพระนครเวสาล ีครั้งน้ัน พระมหาโคตมีภิกษุณีพระมาตุจฉา 
            ของพระพิชิตมาร อยูในสํานักนางภิกษุณีในพระนครอันรืน่รมยนั้น 
            พรอมดวยพระภิกษุณี ๕๐๐ องค ซึ่งลวนแตพนจากกิเลสแลว เมื่อ 
            พระมหาปชาบดีโคตมีนั้นอยูในท่ีสงัด ตรึกนึกคิดอยางนี้วา การ 
            ปรินิพพานของพระพุทธเจาก็ดี ของคูพระอัครสาวกก็ดี ของพระ- 
            ราหุลพระอานนทและพระนันทะก็ดี เราไมไดเห็น เราอันพระโลก- 
            นาถผูแสวงหาคุณอันใหญทรงอนุญาตแลว พึงปลงอายุสังขารแลว 
            นิพพานกอนเถิด พระภิกษุณีท้ัง ๕๐๐ องค ก็ไดตรึกอยางนั้น 
            เหมือนกัน แมพระเขมาภิกษุณีเปนตน ก็ไดตรึกเชนนี้เหมือนกัน 
            ครั้งน้ัน เกิดแผนดินไหว กลองทิพยดังข้ึนเองทวยเทพท่ีสิงอยูใน 
            สํานักของนางภิกษุณี ถูกความโศกบีบค้ัน บนเพออยูอยางนาสงสาร 



            หลั่งนํ้าตาแลวในท่ีนั้น พระภิกษุณีทุกๆ องคพรอมดวยทวยเทพเหลา 
            นั้น เขาไปหาพระมหาโคตมีภิกษุณี ซบศีรษะแทบเทาแลวกลาววา 
            ขาแตพระแมเจา เพราะเรามีปกติอยูดวยการเทียบเคียงในธรรม 
            เหลานั้น เราไดอยูในท่ีสงัด พื้นภูมิภาคหวั่นไหวจลาจลกลองทิพย 
            ดังข้ึนเอง และเราไดยนิเสียงคร่ําครวญ ขาแตพระโคตมี จะตอง 
            มีเหตุอะไรเกิดข้ึนแน ครั้งน้ัน พระมหาโคตมีภิกษุณีทานไดบอก 
            ถึงเหตุตามท่ีตนไดตรึกแลวทุกประการ ลําดับนั้นพระภิกษุณีทุกๆ 
            องค ก็ไดบอกถึงเหตุท่ีตนตรึกแลวกลาววา ขาแตพระแมเจา ถา 
            พระแมเจาชอบใจจะปรินิพพานอันเกษมอยางยิ่งไซร ถึงดิฉันท้ัง 
            หลายก็จักนิพพานท้ังหมด ในกาลกอนท่ีพระพุทธเจาจะทรงพระ- 
            อนุญาต ดิฉันท้ังหลายไดออกจากเรือนพรอมดวยพระแมเจา เมื่อ 
            ดิฉันท้ังหลายออกจากภพน้ีไปสูบุรีคือนิพพานอันอดุม ดิฉันท้ังหลาย 
            ก็จักไปพรอมกับพระแมเจาเหมือนกัน พระมหาปชาบดีโคตมีได 
            กลาววา เมื่อทานท้ังหลายจะไปนิพพาน ดิฉันจักวาอะไรไดเลา แลว 
            ไดออกจากสํานักนางภิกษุณีไปพรอมกับพระภิกษุณีท้ังหมดในครั้ง 
            นั้น พระปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดกลาวกะทวยเทพท้ังหลายวา ขอทวย 
            เทพท้ังหลายท่ีสิงอยู ณ สํานักนางภิกษุณี จงอดโทษแกดิฉันเถิด 
            การเห็นสํานักนางภิกษุณีของดิฉันนี้ เปนการเห็นครั้งสุดทายในท่ีใด 
            ไมมีความแกหรือความตาย ไมมีการสมาคมดวยสัตวและสังขารอนั 
            ไมเปนท่ีรัก ไมมีการพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปนท่ีรัก 
            ท่ีนั้นนักปราชญกลาววาเปนอสังขตสถาน พระโอรสของพระสุคตเจา 
            ท้ังหลายท่ียังไมปราศจากราคะ ไดสดับคําของพระนางน้ัน เปนผูโศก 
            กําสรดปริเทวนาการวา นาสังเวชหนอ พวกเราเปนคนมีบุญนอย 
            สํานักพระภิกษุณีนี้จะวางเปลา เพราะเวนพระภิกษุณีเหลานั้น 
            พระภิกษุณีผูชิโนรสจะไมปรากฏ เปรียบเหมือนดวงดาวท้ังหลาย 
            ไมปรากฏในเวลาท่ีสวางฉะน้ัน พระนางโคตมีภิกษุณีจะไปสูนิพพาน 
            พรอมกับพระภิกษุณีอีก ๕๐๐ องค เหมือนกับแมน้ําคงคาไหลไปสู 
            สาครพรอมกับแมน้ํา ๕๐๐ สาย ฉะนั้น อุบาสิกาท้ังหลายผูมีศรัทธา 
            เห็น พระโคตมีภิกษุณีนั้นกําลังเดินไปตามถนน ไดพากันออกจาก 
            เรือนไปหมอบลงแทบเทาแลวกลาววา ดิฉันท้ังหลายเลื่อมใสใน 
            พระแมเจา พระแมเจาจะละท้ิงดิฉันท้ังหลายไวใหเปนคนอนาถาเสีย 
            แลว พระแมเจายังไมควรท่ีจะปรินิพพานกอน ควรท่ีจะสงสาร 
            ดวยอุบาสิกาเหลาน้ันพากันปริเวทนาการ เพื่อจะใหอุบาสิกาเหลาน้ัน 
            ละเสียซ่ึงความโศก พระนางจึงไดกลาวอยางเพราะพริ้งวา อยารอง 



            ไหไปเลยลูกท้ังหลาย วันนี้เปนเวลารืน่เริงของทานท้ังหลาย ความ 
            ทุกขดิฉันกําหนดรูแลว ตัณหาอันเปนเหตุแหงความทุกขดิฉันเวน 
            ขาดแลว ความดับทุกขดิฉันไดทําใหแจงแลว อนึง่ แมถึงมรรคดิฉัน 
            ก็ไดอบรมดีแลว. 
                         จบภาณวารท่ี ๑. 
            พระศาสดาดิฉันไดบํารุงแลว คําสอนของพระพุทธเจา ดิฉันไดทํา 
            เสร็จแลว ภาระอันหนกัดิฉันไดปลงลงแลว ตัณหาอันนําไปสูภพ 
            ดิฉันไดถอนเสียแลว ดิฉันออกบวชเปนบรรพชิตเพ่ือประโยชนใด 
            ประโยชนนั้นดิฉันบรรลุแลวโดยลําดบั สังโยชนทุกอยางหมดไปแลว 
            พระพุทธเจาและสัทธรรมของพระองค มิไดยอหยอน ยังดํารงอยู 
            ตราบใด ตราบน้ันเปนกาลท่ีดิฉันจะนิพพาน ลูกท้ังหลายอยาได 
            เศราโศกถึงดิฉันไปเลย พระโกณฑัญญะพระอานนทและพระนันทะ 
            เปนตน กับท้ังพระราหุลพุทธชิโนรสยงัมีชนมชีพอยู ขอพระสงฆ 
            จงเปนผูมีความสุขสําราญ ขอใหเดียรถียจงเปนผูมีความโงเขลาอัน 
            กําจัดเสียไดเถิด ยศ คือ การยํ่ายีมารอันวงศแหงพระเจาโอกกาก- 
            ราชยกข้ึนแลว ลูกท้ังหลาย บัดนี้ ถึงเวลาท่ีดิฉันจะนิพพานมิใชหรือ 
            ความปรารถนาท่ีดิฉันไดต้ังไวต้ังแตตนมานานนักหนา จะสําเร็จแก 
            ดิฉันในวันนี้ เวลานี้เปนเวลาท่ีจะบันลือกลองนันทเภรี ลูกท้ังหลาย 
            น้ําตาจะมีประโยชนอะไรแกทานท้ังหลายเลา ถาทานท้ังหลายจะมี 
            ความเอ็นดูหรือมีความกตัญูในดิฉัน ขอใหทานทุกคนจงทําความ 
            เพียรมั่น เพื่อความดํารงอยูแหงพระสัทธรรมเถิด พระสัมพุทธเจา 
            อันดิฉันทูลออนวอน จึงไดประทานบรรพชาแกสตรีท้ังหลาย เพราะ 
            ฉะนั้น ดิฉันยินดี ฉันใด ทานท้ังหลายก็จงเจริญรอยตามซึ่งความ 
            ยินดีนั้นฉันนั้นเถิด ครั้นพระนางพร่าํสอนอุบาสิกาเหลาน้ันอยางนี ้
            แลว หอมลอมดวยภิกษุณีท้ังหลาย เขาไปเฝาพระพุทธเจา ถวาย 
            บังคมแลวไดกราบทูลดังน้ีวา ขาแตพระสุคตเจา หมอมฉันเปน 
            มารดาของพระองค ขาแตพระธีรเจา พระองคเปนพระบิดาของ 
            หมอมฉัน ขาแตพระโลกนาถ พระองคเปนผูประทานความสุข 
            อันเกิดจากพระสัทธรรมใหหมอมฉัน ขาแตพระโคดม หมอมฉัน 
            เปนผูอันพระองคใหเกิด ขาแตพระสุคตเจา รูปกายของพระองคนี ้
            อันหมอมฉันทําใหเจริญเติบโต ธรรมกายอันนาเพลิดเพลินของ 
            หมอมฉัน อันพระองคทําใหเจริญเติบโตแลว หมอมฉันใหพระองค 
            ดูดดื่มน้ํานมอันระงับเสียได ซึ่งความอยากช่ัวครู แมน้ํานม คือ 
            พระสัทธรรมอันสงบระงับลวงสวน พระองคก็ใหหมอมฉันดูดดื่ม 



            แลว ขาแตพระมหามุนี ในการผูกมัดและรักษา พระองคช่ือวามิได 
            เปนหนี้หมอมฉัน หมอมฉันไดฟงมาวาสตรีท้ังหลายผูปรารถนา 
            บุตรบวงสรวงอยู ก็ยอมจะไดบุตรเชนนั้น สตรีท่ีเปนพระมารดา 
            ของพระนราธิบดีมีพระเจามันธาตุเปนตน ช่ือวาเปนมารดาผูยังบุตร 
            ใหจมอยูในหวงมหรรณพคือภพ ขาแตพระโอรส หมอมฉันผูจมด่ิง 
            อยูในหวงมหรรณพคือภพอันพระองคใหขามไปจากสาครคือภพแลว 
            พระนามวา พระมเหสีพันปหลวง สตรีท้ังหลายไดงาย พระนามวา 
            พระพุทธมารดา นี้ สตรีท้ังหลายไดยากอยางยิ่ง ขาแตพระมหาวีร- 
            เจา ก็พระนามวาพระพุทธมารดาน้ัน หมอมฉันไดแลว ความ 
            ปรารถนานอยใหญของหมอมฉันท้ังปวงน้ัน หมอมฉันไดบําเพ็ญ 
            แลวกับพระองค หมอมฉันปรารถนาเพื่อจะท้ิงรางนีน้ิพพาน ขาแต 
            พระวีรเจาผูทําท่ีสุดทุกข เปนผูนํา ขอพระองคจงทรงอนุญาตใหหมอม 
            ฉันเถิด ขอไดทรงโปรดเหยียดออก ซึง่พระยุคลบาทอันเกลื่อนกลน 
            ไปดวยลายจักรและธง อันละเอียดออนเหมือนกับดอกบัวเถิด 
            หมอมฉันจะถวายบังคมพระยุคลบาทนั้น จะขอทําความรักในบุตร 
            ขาแตพระองคผูนายก หมอมฉันกระทําสรีระซึ่งเปรียบดวยกองทอง 
            ใหปรากฏเปนขาวสุก ไดเห็นพระสรรีะของพระองคแลว จึงจะขอ 
            ไปนิพพาน พระพิชิตมารไดทรงแสดงพระกายอันประกอบดวยมหา- 
            ปุริสลักษณ ๓๒ ประการ ประดับดวยพระรัศมีอันงาม อันเปน 
            เหมือนดวงตาของคนพาลเพราะมีคามาก กะพระมาตุจฉา ลําดับนั้น 
            พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ไดซบพระเศียรลงแทบพื้นพระบาท 
            อันเปนลายจักรคลายกบัดอกบัวบานมีพระรัศมีปานดังพระอาทิตย 
            แรกทอแสง แลวพระนางไดกราบทูลวา หมอมฉันขอนอมมัสการ 
            พระนราทิจ ผูเปนธงขององคพระอาทิตย ขอพระองคทรงโปรดเปน 
            ท่ีพึ่งของหมอมฉันในกาลสุดทายเถิด หมอมฉันจะไมไดเห็นพระองค 
            อีก ขาแตพระองคผูเลิศโลก ธรรมดาสตรีท้ังหลายรูกนัวามีแตจะกอ 
            โทษทุกประการ ถาโทษอยางใดอยางหน่ึงของหมอมฉันมีอยู ก็ขอ 
            พระองคไดโปรดกรุณาอดโทษแกหมอมฉันเถิด อนึ่ง หมอมฉันได 
            ทูลขอบอยๆ ใหสตรีท้ังหลายไดบวช ขาแตพระนราสภ ถาโทษ 
            ในขอนั้นจะมีแกหมอมฉัน ขอไดทรงโปรดอดโทษนั้นเถิด ขาแต 
            พระวีรเจาผูทรงไวซึ่งการอดโทษ ภิกษุณีท้ังหลายอันหมอมฉันสั่ง- 
            สอนแลว ตามท่ีพระองคทรงอนุญาต ถาในขอนั้นจะมีการแนะนํา 
            ไดยาก ขอไดโปรดทรงอดโทษขอน้ันเถิด. 
            พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรนางโคตมีผูประดับไปดวยคุณโทษ 



            ท่ีทานจะพึงอดพึงมีอะไร เมื่อทานบอกวาลาจะนิพพาน ตถาคตจักไป 
            วากระไรใหมากไปเลา. 
                  เมื่อภิกษุสงฆของตถาคตบริสุทธ์ิไมบกพรอง ทานจะออก 
                  ไปเสียจากโลกน้ีไดก็ควร เพราะเม่ือหมดแสงดาวในเวลา 
                  รุงแลว รอยในพระจันทรก็ยอมจะมองไมเห็น ฉะนั้น 
                  พระภิกษุณีท้ังหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถร ี
                  พากันทําประทักษิณพระพิชิตมารผูเลิศ เหมือนหมูดาวท่ี 
                  ติดตามพระจันทรทําประทักษิณภูเขาสิเนรุ ฉะนั้น หมอบ 
                  ลงแทบพระบาทแลว ยืนจองดูพระพักตรของพระพุทธเจา 
                  กราบทูลวา จักษุของหมอมฉันท้ังหลาย ไมเคยอิม่ดวยการ 
                  เห็นพระองค โสตของหมอมฉันท้ังหลาย ไมเคยอิม่ดวย 
                  พระภาษิตของพระองค จิตของหมอมฉันท้ังหลายดวงเดียว 
                  แทๆ ก็ไมอิ่มดวยรสแหงธรรมของพระองค. 
            ผูบันลืออยูในบริษัท กําจัดเสียซ่ึงทิฏฐิและมานะ ชนเหลาใดเห็น 
            พระพักตรของพระองค ชนเหลาน้ันช่ือวาเปนผูมีโชคดี ขาแต 
            พระองคผูถึงท่ีสุดสงคราม ชนเหลาใดประณมนอมพระยุคลบาทของ 
            พระองค ซึ่งมีพระองคุลียาว มีพระนขาแดงงดงาม มีสนพระบาท 
            ยาว ถึงชนเหลาน้ันก็ช่ือวาเปนผูมีโชคดี ขาแตพระนโรดม ชน 
            เหลาใดไดสดับพระดํารัสของพระองคอันไพเราะนาปลื้มใจ เผาเสีย 
            ซึ่งโทษ เปนประโยชนเกื้อกูล ชนเหลาน้ันก็ช่ือวาเปนผูมีโชคดี 
            ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายอิ่มไปดวยการบูชาพระบาท 
            ของพระองคขามพนทางกันดารคือสงสารได ดวยพระสุนทรกถาของ 
            พระองคผูทรงศิริ ฉะนั้นหมอมฉันท้ังหลายจึงช่ือวาเปนผูมีโชคดี. 
            ลําดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผูมีวัตรอันงาม ประกาศในหมู 
            พระภิกษุสงฆแลว ไหวพระราหุลพระอานนทและพระนันทะ แลว 
            ไดตรัสดังน้ีวา ดิฉันเบ่ือหนายในรางกายซ่ึงเสมอดวยท่ีอยูของ 
            อสรพิษ เปนท่ีพักของโรค เปนสถานท่ีเกิดทุกข มีชราและมรณะ 
            เปนโคจร อาเกียรณไปดวยมลทิน คือ ซากศพตางๆ ตองพ่ึงพาผูอื่น 
            ปราศจากเรี่ยวแรง ฉะนั้น ดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสีย ขอลูก 
            ท้ังหลายจงยอมอนุญาตใหเถิด. 
            พระนันทเถรเจาและพระราหุลผูเจริญ เปนผูปราศจากความโศก 
            ไมมีอาสวะ ต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว มีปญญา มีความเพียร ไดคิดตาม 
            ธรรมดาวา นาติโลกท่ีปจจัยปรุงแตง ปราศจากแกนสาร เปรียบดวย 
            ตนกลวย เชนเดียวกับกลลวงและพยับแดด ตํ่าชา ไมมั่นคง พระ- 



            โคตมีเถรี พระมาตุจฉาของพระพิชิตมาร ซึ่งไดเลี้ยงดูพระพุทธเจา 
            ก็ยังตองถึงแกกรรม สังขตธรรมท้ังปวงไมเท่ียง ก็ครัง้น้ัน ทาน 
            พระอานนทพุทธอนุชา ซึ่งเปนคนสนิทของพระพิชิตมาร ยังเปน 
            พระเสขบุคคลอยู ทานหลั่งนํ้าตารองไหคร่ําครวญอยางนาสงสาร 
            ณ ท่ีนั้นวา พระโคตมีเถรีเจาตรัสอยูหลดัๆ ก็จะเสด็จไปนิพพาน 
            เสีย อีกไมนานเลยแมพระพุทธเจาก็คงจะเสด็จไปนิพพานแนนอน 
            เปรียบเหมือนไฟท่ีหมดเช้ือแลว ฉะนั้น พระโคตมีเถรีเจาไดตรัสกะ 
            ทานพระอานนทผูชํานาญพระปริยัติ ปานดังสาครอันลึกล้ํา เอาใจใส 
            ในการอุปฏฐากพระพุทธเจา ซึ่งพร่ํารําพันอยูดังกลาวมาวา ลูกเอย 
            เมื่อกาลเปนท่ีราเริงปรากฏข้ึนแลว พอไมควรท่ีจะเศราโศกถึงการ 
            ตายของดิฉัน ท่ีสุดแหงการนิพพานของดิฉันใกลเขามาแลว พอเอย 
            พระศาสดาพอไดทูลใหทรงยินยอมจงึไดทรงอนุญาตใหเราบวช 
            ลูกเอย พออยาเสียใจไปเลย ความพยายามของพอมีผล ก็บทใดท่ี 
            ติตถิกาจารยท้ังหลายผูเกาแกไมเห็น บทนั้นอันเด็กหญิงซ่ึงมีอายุ ๗ 
            ขวบรูแจงประจักษแลว พอจงรักษาพระพุทธศาสนาไว การท่ีดิฉัน 
            ไดเห็นพอครั้งน้ีเปนครั้งสุดทาย บุคคลไปในทิศใดแลวไมปรากฏ 
            ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศน้ันนะลูก ในกาลบางคราวพระนายกเจาผู 
            เลิศโลกกําลังทรงแสดงธรรมอยู พระองคทรงถามแลวครั้งน้ัน ดิฉัน 
            เกิดความสงสารกลาววาจาถวายพระพรวา ขาแตพระมหาวีรเจา ขอ 
            พระองคจงมีพระชนมชีพอยูนานๆ ขาแตพระมหามุนี ขอพระองคจง 
            ดํารงพระชนมอยูตลอดกัป เพื่อความเกื้อกูลและประโยชนแกโลก 
            ท้ังปวงเถิด ขออยาใหพระองคทรงพระชราและปรินิพพานเสียเลย 
            พระพุทธเจาพระองคไดตรัสกะดิฉันผูกราบทูลเชนนั้นวา ดูกรพระ- 
            นางโคตมี พระพุทธเจาท้ังหลายเปนอันบุคคลชมเชย เหมือนอยาง 
            ท่ีทานชมเชยอยูมิได ดฉิันไดทูลถามวาก็แลดวยประการเปนดังฤา 
            พระคถาคตผูสัพพัญูจึงช่ือวาอันบุคคลพึงชมเชยดวยประการเปน 
            ดังฤา พระพุทธเจาจึงช่ือวาอันบุคคลไมชมเชย พระองคอันหมอมฉัน 
            ถามถึงเหตุนั้นแลว ขอไดตรัสบอกเหตุนั้นแกหมอมฉันเถิด พระ- 
            องคตรัสตอบวาทานจงดูพระสาวกท้ังหลายผูปรารภความเพียร ต้ังใจ 
            แนวแน มีความบากบ่ันมั่นเปนนิตย เปนคนพรอมเพรยีงกันนี้ การ 
            ชมเชยพระพุทธเจาท้ังหลาย ตอแตนั้น ดิฉันไปสูสํานักนางภิกษุณี 
            อยูผูเดียว คิดเห็นแจงชัดวา พระนาถะผูถึงท่ีสุดแหงไตรภพ 
            ทรงพอพระทัยบริษัทท่ีสามัคคีกัน มิฉะนั้น ดิฉันจะนิพพานเสีย ดิฉัน 
            อยาไดพบความวิบัตินั้นเลย ครั้นดิฉันคิดดังน้ีแลว ไดไปเฝาพระ- 



            พุทธเจาผูอุดมกวาฤาษีท้ังปวง แลวไดกราบทูลกาลเปนท่ีปรินิพพาน 
            กะผูนําช้ันพิเศษ ลําดับน้ัน พระองคไดทรงอนุญาตใหดิฉันดังน้ีวา 
            จงรูกาลเอาเถิดพระนางโคตมี ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
            พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรพระโคตมีคนพาลเหลาใดสงสัยใน 
            การตรัสรูธรรมสตรีท้ังหลาย ทานจงแสดงอิทธิฤทธ์ิเพื่อละเสียซึ่งทิฏฐิ 
            ของคนพาลเหลาน้ัน ครั้งน้ัน พระโคตมีเถรีเจา ถวายบังคม 
            พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เหาะข้ึนสูอัมพร แสดงฤทธ์ิเปนอันมาก 
            ตามพระพุทธานุญาต คือองคเดียวเปนหลายองคก็ได ทําใหปรากฏ 
            ก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือน 
            ไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดิน 
            บนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน 
            นกก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ทําภูเขาสิเนรุ 
            ใหเปนค่ัน พลิกมหาปฐพีพรอมดวยราก ทําใหเปนตัวรมกั้นตางรม 
            เดินจงกรมในอากาศ ทําโลกใหรุงโรจนประหน่ึงวาเวลาพระอาทิตย 
            อุทัยเหนือภูเขายุคันธร และทําโลกน้ันใหเปนเหมือนพวงดอกไม 
            ตาขาย เอาพระหัตถขางหน่ึงกําภูเขามุจลินท ภูเขาสิเนรุ ภูเขามัน 
            ทาระและภูเขาทัททระไวท้ังหมด เหมอืนดังกําเมล็ดพันธุผักกาดเอา 
            ปลายน้ิวมือ บังพระอาทิตยพรอมท้ังพระจันทรไว ทัดทรงพระจันทร 
            พระอาทิตยไวต้ังพันดวง เหมือนทัดทรงพวงมาลัย ฉะนั้น ทรงนํ้าใน 
            สาครท้ัง ๔ ไวไดดวยฝาพระหัตถขางหน่ึง ยังฝนใหญอันมีอาการ 
            ปานดังเมฆบนภูเขายุคันธรใหตกลง พระนางเจาน้ันไดนิรมิตใหเปน 
            พระเจาจักรพรรดิ พรอมดวยบริษัทในนภาดลอากาศ แสดงใหเปน 
            ครุฑ คชสารราชสีหตางบันลือสีหนาทนฤโฆษอยู องคเดียวนิรมิต 
            ใหเปนคณะพระภิกษุณีนับไมถวน แลวก็อันตรธานกลับเปนองค 
            เดียวกราบทูลพระมหามุนีเจาวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ 
            หมอมฉันผูเปนพระมาตุจฉาของพระองค เปนผูทําตามคําสอนของ 
            พระองค บรรลุประโยชนของตนโดยลําดับแลว ขอถวายบังคม 
            พระยุคลบาทของพระองค พระนางเจาน้ันครั้นแสดงฤทธ์ิตางๆ แลว 
            ลงจากนภาดลอากาศ ถวายบังคมพระผูสองโลกแลว ประทับลง ณ 
            ท่ีควรสวนขางหน่ึง พระนางเจาไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุนีผู 
            นายกของโลก หมอมฉันมีอายุได ๑๒๐ ป แตกําเนิดแลวเพียงเทาน้ี 
            ก็พอแลว หมอมฉันจักขอทูลลานิพพาน. 
            ครั้งน้ัน บริษัทท้ังหมดน้ันถึงความพิศวงยิ่งนัก จงึไดพากันประนม- 



            อัญชลีถามวา ขาแตพระแมเจา พระแมเจาไดทําอะไรไว จึงมี 
            ฤทธ์ิอํานาจเชนนี้. 
            พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจา ไดกลาวบุรพจรรยาของทานดังตอไปนี้ 
            ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตระผูมีจักษุใน 
            ธรรมท้ังปวง เปนผูนําไดเสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดใน 
            สกุลอํามาตย ซึ่งสมบูรณดวยเครื่องอุปการะทุกสิ่ง เจริญ รุงเรือง 
            ร่ํารวย ในพระนครหังสวดี บางครั้ง ดิฉันพรอมดวยบิดา อันหมูทาสี 
            หอมลอม เขาไปเฝาพระนราสภพระองคนั้น พรอมดวยบริวารเปน 
            อันมาก ไดเห็นพระพิชิตมารผูปานดังทาววาสวะ ยังฝนคือธรรมให 
            ตกอยู เปนผูไมมีอาสวะ เกลื่อนไปดวยระเบียบแหงรัศมี เชนกับ 
            พระอาทิตยในสรทกาล แลวยังจิตใหเลื่อมใส และสดับสุภาษิต 
            ของพระองค ไดสดับพระผูนํานรชนทรงต้ังพระภิกษุณีผูเปนพระ- 
            มาตุจฉาไวในตําแหนงอันเลิศ จึงถวายมหาทานและปจจัยเปนอัน 
            มาก แดพระผูเลิศกวานรชน ผูคงท่ีพระองคนั้น พรอมท้ังพระสงฆ 
            ๗ วัน แลวไดหมอบลงแทบพระบาท มุงปรารถนาตําแหนงน้ัน 
            ลําดับนั้น พระพิชิตมารผูอุดมกวาฤาษีไดตรัสในบริษัทใหญวา 
            สตรีใดไดนิมนตพระผูนําโลกพรอมดวยสงฆใหฉันตลอด ๗ วัน 
            เราจักพยากรณสตรีนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว ในกัปท่ีแสนแต 
            กัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม ซึ่งทรงสมภพในวงศพระเจา 
            โอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก สตรีผูนี้จักไดเปนธรรมทายาท 
            ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนริมิต จักได 
            เปนพระสาวิกาของพระศาสดา มีนามวาโคตมี จักไดเปนพระมาตุจฉา 
            บํารุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจาพระองคนั้น จักไดความเปนผูเลิศ 
            กวาภิกษุณีท้ังหลายฝายผูรูราตรีนาน ครั้งน้ัน ดิฉันไดสดับพระพุทธ- 
            พยากรณนั้นแลว มีใจปราโมทย บํารุงพระพิชิตมารดวยปจจัย 
            ท้ังหลายตราบเทาส้ินชีวิต ตอจากนั้น ดิฉันก็ไดทํากาลกิริยา ดิฉัน 
            เกิดในพวกเทพเหลาดาวดึงส ผูซึ่งใหสําเร็จสิ่งนาใครไดทุกประการ 
            ครอบงําทวยเทพอื่นๆ เสียดวยองค ๑๐ ประการ คือ ดวยรูป เสียง 
            กลิ่น รส ผัสสะ อายุ วรรณะ สุขและยศ รุงเรืองครอบงําทวยเทพ 
            อื่นๆ ดวยความเปนใหญ ดิฉันไดเปนพระมเหสีผูนารักของทาว 
            อมรินทรในสวรรคช้ันดาวดึงสนั้น ก็เมื่อดิฉันยังทองเท่ียวอยูใน 
            สงสาร เปนผูหวั่นไหวเพราะพายุ คือกรรม จึงเกิดในบานของทาส 
            ในอาณาเขตของพระเจากาสี ครั้งน้ัน ทาส ๕๐๐ คน อาศัยอยูใน 
            บานน้ัน ดิฉันไดเปนภรรยาของหวัหนาทาสในบานน้ัน พระปจเจก- 



            พุทธเจา ๕๐๐ องค ไดเขาไปสูบานบิณฑบาต ดิฉันกับญาติทุกคน 
            เห็นพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันก็มีความยินดี เราพรอมดวยสามี 
            มีจิตเลื่อมใส สรางกุฎี ๕๐๐ หลัง อุปฏฐากพระปจเจกพุทธเจา 
            เหลานั้นตลอดสี่เดือน แลวถวายไตรจวีร ตอจากนั้น เราพรอมกับ 
            สามีก็ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงส ก็ในภพสุดทายในบัดน้ี ดิฉันเกิดใน 
            พระนครเทวทหะ พระชนกของดิฉันพระนามวาอัญชนศากยะ พระ- 
            ชนนีของดิฉันพระนามวาสุลักขณา ตอมาดิฉันไดไปสูพระราชวังของ 
            พระเจาสุทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ สตรีทุกคนเกิดในสกุล 
            ศากยะแลว ไปสูเรือนของพวกเจาศากยะ ก็ดิฉันประเสริฐกวา 
            สตรีทุกคน ไดเปนคนบํารุงเลี้ยงพระพิชิตมาร พระโอรสของดิฉัน 
            พระองคนั้น เสด็จออกมหาภิเนษกรมณแลว ไดเปนพระพุทธเจาผูนํา 
            ช้ันพิเศษ ภายหลังดิฉนัพรอมดวยนางศากิยานี ๕๐๐ จึงไดบวช 
            แลวก็ไดประสพสันติสุขพรอมดวยนางศากิยานีผูมีความเพียร สามี 
            ของเราท่ีไดทําบุญรวมกันมาแตชาติกอนในครั้งน้ัน เปนผูทํามหาสมัย 
            อันพระสุคตเจาทรงอนุเคราะหแลว ไดบรรลุอรหัต. 
            พระภิกษุณีท้ังหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเถรีเจาน้ัน ไดพากัน 
            เหาะข้ึนสูนภาดลอากาศ เปนผูประกอบดวยมหิทธิฤทธ์ิรุงโรจน 
            เหมือนดวงดาวท้ังหลาย อันโคจรเปนกลุมกันไป ฉะน้ัน พระภิกษุณี 
            เหลานั้น เปนผูศึกษาแลวในบุญกรรม จึงไดแสดงฤทธ์ิมิใชนอย 
            เหมือนนายชางทองท่ีไดรับการศึกษาแลว แสดงเครื่องประดับท่ีทํา 
            ดวยทองชนิดตางๆ ฉะน้ัน ในครั้งน้ัน พระภิกษุณีเหลานั้น แสดง 
            ปฏิหาริยมากมายหลายอยาง ยังพระมุนีผูประเสริฐกวาพระอาทิตย 
            พรอมท้ังบริษัทใหชอบใจ แลวไดพากันลงจากนภาดลอากาศ ถวาย 
            บังคมพระศาสดาผูสูงสุดกวาฤาษี เมื่อพระศาสดาผูเปนยอดของ 
            นรชนทรงอนุญาตแลว จึงไดนั่ง ณ สถานท่ีอันสมควร แลวได 
            กราบทูลวา ขาแตพระวีรเจา โอหนอ พระโคตมีเถรีเจาเปนผู 
            อนุเคราะหหมอมฉันทุกๆ คน หมอมฉันทุกคน พระนางไดอบรม 
            ดวยบุญ จึงไดบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นอาสวะ หมอมฉันท้ังหลายเผา- 
            กิเลสเสียแลว ถอนภพท้ังปวงข้ึนไดแลว ตัดกิเลสเครือ่งผูกเหมอืน 
            ชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การหมอมฉันท้ังหลาย 
            มาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดีแลวหนอ 
            วิชา ๓ หมอมฉันท้ังหลายบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระ- 
            พุทธเจา หมอมฉันท้ังหลายก็ไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ 
            ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันท้ังหลายทําให 



            แจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา หมอมฉันท้ังหลายไดทําเสร็จแลว 
            หมอมฉันท้ังหลายมีความชํานาญในฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ ขาแต 
            พระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายมีความชํานิชํานาญในเจโตปริยญาณ 
            รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพจักษุไดแลว มีอาสวะท้ังหลายส้ินไปแลว 
            บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายมีญาณ 
            ในอรรถ ธรรม นิรุติ และปฏิภาณ ญาณนั้นเกิดท่ีสํานักของพระองค 
            ขาแตพระองคผูเปนพระนายกมหามุนี พระองคเปนผูอันหมอมฉัน 
            ท้ังหลายไดวิสสาสะแลว ไดทรงโปรดมีจิตเมตตาอนุญาตใหหมอม- 
            ฉันท้ังปวงนิพพานเถิด. 
            พระพิชิตมารไดตรัสวา เมื่อทานท้ังหลายพูดอยางนี้วา จักนิพพาน 
            ฉันจักไปวาอะไร ก็บัดนี้ทานท้ังหลายจงสําคัญกาลเวลาเอาเองเถิด. 
            ครั้งน้ัน พระภิกษุณีเหลานั้นมีพระโคตมีเถรีเจาเปนตน ถวายบังคม 
            พระพิชิตมารแลวไดพากันลุกจากท่ีนั่งนั้นไป พระธีรเจาผูนําช้ันเลิศ 
            ของโลก พรอมดวยหมูชนเปนอันมากไดเสด็จไปสงพระมาตุจฉา 
            จนถึงซุมประตู ครั้งน้ัน พระโคตมีเถรีเจาพรอมดวยพระภิกษุณี 
            ท้ังหลายทุกๆ องค ไดพากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระ- 
            ศาสดาผูเปนพงศพันธุของโลก กราบทูลวา นี้เปนการถวายบังคม 
            พระยุคลบาทครั้งสุดทายของหมอมฉัน การไดเห็นพระองคผูเปน 
            นาถะของโลกครั้งน้ี ก็เปนครั้งสุดทาย หมอมฉันจักไมไดเห็นพระ- 
            พักตรของพระองคซึ่งมีอาการปานนํ้าอมฤตอีก ขาแตพระวีรเจาผูเลิศ 
            ของโลก หมอมฉันจักไมไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค 
            ซึ่งออนละเอียดดีอีก วนันี้หมอมฉันจะเขานิพพาน. 
      พระศาสดาตรัสวา 
            จะมีประโยชนอะไรดวยรูปนี้แกทานในปจจุบัน รูปนี้ลวนปจจัย 
            ปรุงแตง ไมนายินดี เปนของเลวทราม. 
            พระมหาปชาบดีเถรีเจา พรอมดวยพระภิกษุณีเหลานั้นไปสูสํานัก 
            นางภิกษุณีของตนแลว นั่งพับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ ครั้ง 
            นั้น อุบาสิกาท้ังหลายในพระนครน้ัน ผูมีความเคารพรักในพระพุทธ- 
            ศาสนา ไดสดับพฤติเหตุของพระนางเจา ตางก็เขาไปหานมัสการ 
            แทบบาทมูล เอากรคอนอุระประเทศรองไหพิไรร่ําคร่าํครวญควรจะ 
            กรุณา เต็มไปดวยความโศกเศรา ลมลงท่ีพื้นพสุธา ดุจเถาวัลย 
            รากขาดแลวลมลง ฉะนัน้ พากันรองไหรําพันดวยวาจาวา ขาแต 
            พระแมเจาผูเปนนาถะใหท่ีพึ่งของดิฉันท้ังหลาย พระแมเจาอยาได 
            ละท้ิงดิฉันท้ังหลาย ไปเขานิพพานเสียเลย ดิฉันทุกคนขอซบเศียร 



            ออนวอน พระมหาปชาบดีเถรีเจาลูบศีรษะของอุบาสิกาผูมีศรัทธา 
            มีปญญาซึ่งเปนหัวหนาของอุบาสิกาเหลาน้ันอยู ไดกลาววา ลูก 
            ท้ังหลายเอย การพร่ําเพอซึ่งเปนไปในบวงแหงมารไมควรเลย 
            สังเขตธรรมท้ังปวงลวนไมเท่ียง มีแตจะพลัดพรากจากกัน หวั่น- 
            ไหวไปมา ตอแตนั้น พระนางก็สละอุบาสิกาเหลาน้ันเสีย เขาปฐม 
            ฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน แลวเขาอากาสานัญ- 
            จายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และ 
            เนวสัญญานาสัญญายตนฌานตามลําดับ แลวพระโคตมีเถรีเจาก็เขา 
            ฌานท้ังหลายโดยปฏิโลม แลวก็เขาปฐมฌานไปตราบเทาถึงจตุตถ- 
            ฌาน ครั้นออกจากจตุตถฌานนั้นแลวก็ดับไป เหมือนเปลวประทีป 
            ท่ีหมดเช้ือดับไป ฉะนั้น ไดเกิดแผนดินไหวใหญ สายฟาก็ตกลง 
            จากนภากาศ กลองทิพยก็บันลือลั่นข้ึนเอง ทวยเทพพากันคร่ําครวญ 
            และฝนดอกไมก็ตกจากอากาศลงยังพ้ืนแผนดิน แมขุนเขาสุเมรุราช 
            ก็กัมปนาทหวั่นไหว เหมือนคนเตนราํในทามกลางท่ีเตนรํา ฉะนั้น 
            สาครก็ปนปวนตีฟองคะนองระลอกฉะฉาน ทวยเทพ นาค อสูร 
            และพรหมตางก็พากันสลดใจ กลาวข้ึนในทันใดน้ันเองวา สังขาร 
            ท้ังหลายไมเท่ียงหนอ เหมือนอยางพระมหาปชาบดีเถรีเจาน้ีถึง 
            ความยอยยับไปแลว และพระเถรีท้ังหลายผูทําตามคําสอนของพระ 
            ศาสดา ซึ่งแวดลอมพระมหาปชาบดีเถรีเจาน้ี ก็พากันดับไปแลว 
            เหมือนเปลวประทีปหมดเช้ือดับไป ฉะนั้น โอ ความประจวบกัน 
            มีความพลัดพรากเปนท่ีสุด โอ สิ่งท่ีปจจัยปรุงแตงลวนแตไมเท่ียง 
            โอ ชีวิตมีความหายสูญเปนท่ีสุด ความปริเทวนา ไดมีแลว ดวย 
            ประการฉะน้ี. 
            ในลําดับนั้น เทวดาและพรหมตางก็ทําความประพฤติตามโลกธรรม 
            ตามสมควรแกกาลแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคผูสูงสุดกวาฤาษี 
            ครั้งน้ันพระศาสดาไดตรัสเรียกทานพระอานนทผูพหูสูตมาสั่งวา 
            อานนททานจงไปประกาศใหภิกษุท้ังหลายทราบถึงการนิพพานของ 
            พระมารดาเวลานั้น ทานพระอานนทเปนผูหมดความแชมช่ืน 
            มีตานองไปดวยน้ําตา ไดกลาวดวยเสยีงอันนาสงสารวา ขอ 
            พระภิกษุท้ังหลายผูเปนโอรสของพระสุคตเจาซ่ึงอยูในทิศตะวันออก 
            ทิศใต ทิศตะวันตกและทิศเหนือ จงมาประชุมกัน พระภิกษุณี 
            ผูยังพระสรีระสุดทายของพระมุนีใหเจริญดวยน้ํานม พระมารดาของ 
            กระผม พระโคตมีภิกษุณีนั้นถึงความสงบ เหมือนดวงดาวในเมื่อ 
            พระอาทิตย อุทัย ฉะนั้น พระนางยังความรูพรอมกันวา เปน 



            พระพุทธมารดา ใหดํารงอยูแลวไปสูนิพพาน ในท่ีใดถึงคนมี ๕ 
            ตาก็เห็นไมได ในท่ีนั้น พระผูมีพระภาคซ่ึงเปนผูนําทรงเห็นได 
            ขอพระโอรสของพระสุคตเจาผูมีความเช่ือในพระสุคต หรือเปน 
            ศิษยของพระมหามุนีจงทําสักการะแดพระพุทธมารดาเถิด ภิกษุ 
            ท้ังหลายถึงอยูไกล ไดฟงคําประกาศน้ันแลว ก็มาไดเร็ว บางพวก 
            มาดวยพุทธานุภาพ บางพวกท่ีฉลาดในฤทธ์ิก็มาดวยฤทธ์ิตางชวยกัน 
            ยกเอาเตียงนอนท่ีพระโคตมีเถรีเจาหลับ ข้ึนไวในเรือนยอดอัน 
            ประเสริฐ นายินดี สําเร็จดวยทองคําลวนๆ งดงาม ทาวโลก 
            บาลท้ังส่ีเอาบาเขารองรับเรือนยอด ทวยเทพท่ีเหลือมทีาวสักกะ 
            เปนตน เขาชวยรับเรือนยอด ก็เรอืนยอดท้ังหมดมี ๕๐๐ หลัง 
            แทจริง เรือนยอดเหลาน้ัน วิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิต มีสีเหมือน 
            พระอาทิตยในสรทกาล ทวยเทพท้ังหลายไดแบกพระภิกษุณีทุกๆ 
            องคท่ีนอนอยูบนเตียงแลว นําเอาออกไปตามลําดับพื้นนภากาศถูก 
            เอาเพดานบังไวท่ัว ดวงจันทร ดวงอาทิตยพรอมท้ังดวงดาวซ่ึง 
            สําเร็จดวยทองไดถูกติดเปนตราไวท่ีเพดานน้ัน ธงปฏากไดถูกยก 
            ข้ึนไวเปนอันมาก จิตกาธารท้ังหลายมีดอกไมเปนเครื่องปกคลุม 
            ดอกบัวท่ีเกิดในอากาศเอาปลายลง ดอกไมผุดข้ึนจากแผนดิน พระ- 
            จันทรและพระอาทิตยคนมองดูเห็นได และดาวท้ังหลายสองแสง 
            ระยับระยิบ อนึ่ง พระอาทิตยถึงจะโคจรไปในเวลาเท่ียงก็เปนเหมือน 
            พระจันทร ไมทําใครๆ ใหเรารอน ทวยเทพท้ังหลายพากันบูชาดวย 
            ของหอมและดอกไมทิพยอันนายินดี และดวยการขับรอง ฟอนรํา 
            ดีดสีตีเปาอันเปนทิพย พวกนาค อสูรและพรหม ตางก็พากันบูชา 
            พระพุทธมารดาผูนิพพานแลว กําลังถกูเขานําเอาออกไปตามสติ 
            กําลัง พระภิกษุณีผูเปนโอรสของพระสุคตเจา ซึ่งนิพพานแลว 
            ท้ังหมดเชิญไปขางหนา พระโคตมีเถรีพุทธมารดาผูอันเทวดาและ 
            มนุษยสักการะเชิญเอาไปขางหลัง เทวดา มนุษยพรอมดวยนาค 
            อสูรและพรหม ไปขางหนา ขางหลังพระพุทธเจาพรอมดวยพระ- 
            สาวกเสด็จไปเพ่ือจะบูชาพระมารดาการปรินิพพานของพระพุทธเจา 
            หาไดเปนเชนนี้ไม การปรินิพพานของพระโคตมีเถรเีจา อัศจรรย 
            ยิ่งนัก ในเวลาพระพุทธเจาเสด็จนิพพานไมมีพระพุทธเจาและภิกษุ 
            ท้ังหลายมีพระสารีบุตรเปนตน เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจา 
            นิพพาน ซึ่งมีพระพุทธเจาและภิกษุท้ังหลายมีพระสารีบุตรเปนตน 
            ชนท้ังหลายชวยกันทําจิตกาธารซ่ึงสําเร็จดวยของหอมลวน และ 
            เกลื่อนไปดวยจุรณแหงเครื่องหอม แลวเผาพระภิกษุณีเหลานั้นบน 



            จิตกาธารน้ัน สวนท่ีเหลือนอกจากอัฐิถูกไฟไหมสิ้น ก็ในเวลานั้น 
            ทานพระอานนทไดกลาววาจาอันใหเกิดความสังเวชวา พระโคตมี 
            เถรีเจาเขานิพพานแลว พระสรีระของพระนางก็ถูกเผาแลว การ 
            นิพพานของพระพุทธเจานาสังเกต อีกไมนานก็คงจักมี ตอจากนั้น 
            ทานพระอานนทอันพระพุทธเจาทรงตักเตือน ทานไดนอมพระธาตุ 
            ของพระโคตมีเถรีเจา ซึ่งอยูในบาตรของพระนาง เขามาถวายแด 
            พระโลกนาถ พระผูมีพระภาคผูสูงสุดกวาฤาษี ไดทรงประคองพระ- 
            ธาตุเหลานั้นดวยฝาพระหัตถแลวตรัสวา เพราะสังขารเปนสภาพไม 
            เท่ียง พระโคตมีผูเปนใหญกวาหมูพระภิกษุณีจึงตองนิพพาน เชน 
            เดียวกับลําตัวของตนไมใหญท่ีมีแกนต้ังอยูถึงจะใหญโตก็ตองพินาศ 
            ฉะนั้น ดูเถอะอานนท เมื่อพระพุทธมารดาแมนิพพานแลวเพียงแต 
            สรีระก็ยังไมเหลอื ไมนาเศราโศกปริเทวนาการไปเลย คนอื่นๆ ไม 
            ไมควรเศราโศกถึงพระนางผูขามสาครคือสงสารไปแลว ละเวนเหตุ 
            อันทําใหเดือดรอนเสียได เปนผูเยือกเย็นดับสนิทดีแลว พระนาง 
            เปนบัณฑิต มีปญญามาก และมีปญญากวางขวาง ท้ังเปนผูรูราตร ี
            นานกวาภิกษุณีท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย จงรูไวอยางนี้เถิด พระ 
            โคตมีเถรีเจา เปนผูชํานาญในฤทธ์ิทิพโสตธาตุ และมีความชํานาญ 
            ในเจโตปริยญาณรูท่ัวถึง ปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพจักษุใหหมด 
            จด อาสวะทั้งส้ินของพระนางหมดส้ินไปแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก 
            พระนางมีญาณอันบริสุทธ์ิ ในอรรถะ ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ 
            เพราะฉะนั้นจึงไมควรจะเศราโศกถึงพระนาง คติของไฟท่ีลุกโพลง 
            ถูกแผนเหล็กทับแลวดับไปโดยลําดับ ใครๆ ก็รูไมได ฉันใด 
            บุคคลผูท่ีหลุดพนจากกิเลสดวยดีแลว ขามพนโอฆะคือกามพันธุ 
            บรรลุอจลบทแลว ก็ฉันนั้น ยอมไมมคีติใครๆ จะรูได เพราะฉะนั้น 
            ทานท้ังหลายจงมีตนเปนท่ีพึ่ง มีสติปฏฐานเปนโคจรเถิดทาน 
            ท้ังหลายอบรมโพชฌงค ๗ ประการแลว จักทําท่ีสุดแหงทุกขได 
      ทราบวา ทานพระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัสคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบมหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน. 
                       เขมาเถริยาปทานท่ี ๘ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระเขมาเถร ี
      [๑๕๘] พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ มีพระญาณจักษุในสรรพธรรม 
            เปนพระโลกนายก เสด็จอุบัติในกัปท่ีแสนกัปแตกัปนี้ ครั้งน้ัน 
            ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ ในเมือง 
            หังสวดี เปนผูเพียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉันเขาไปเฝาพระ 



            พุทธมหาวีระพระองคนั้นแลว ไดฟงธรรมเทศนา เกิดความเลื่อม 
            ใสในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะ ดิฉันขอ 
            อนุญาตมารดาบิดาไดแลว นิมนตพระพุทธเจาผูนําช้ันพิเศษให 
            เสวยพรอมดวยพระสาวกสงฆ ตลอดสัปดาหหนึ่งเม่ือสัปดาหหนึ่ง 
            ลวงไปแลว พระผูมีพระภาคผูเปนสารถีฝกนระ ทรงต้ังภิกษุณีองค 
            หนึ่ง ซึ่งอุดมกวาพวกภิกษุณีฝายท่ีมีปญญามากในตําแหนงเอตทัคคะ 
            ดิฉันไดฟงเรื่องน้ันแลว มีความยินดีทําสักการะแตพระพุทธเจา ผู 
            แสวงหาคุณใหญพระองคนั้นอีกแลวหมอบลงปรารถนาตําแหนงน้ัน 
            ในทันใดนั้น พระพิชิตมารพระองคนัน้ตรัสกะดิฉันวา ความ 
            ปรารถนาของทานจักสําเร็จ สักการะท่ีทานทําแลวแกเราพรอมดวย 
            ภิกษุสงฆมีผลมาก ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนาม 
            วาโคดมทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนใน 
            โลก หญิงน้ีจักไดเปนภิกษุณีช่ือเขมา ผูเปนธรรมทายาทของพระ 
            ศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงตําแหนงเอต- 
            ทัคคะ ดวยกรรมท่ีทําดีแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไวดิฉัน 
            ละรางกายมนุษยแลวไดเปนผูเขาถึงสวรรคช้ันดาวดึงส จุติจากสวรรค 
            ช้ันดาวดึงสแลวไปชั้นยามา จุติจากช้ันยามาแลวไปชั้นดุสิต จุติจาก 
            ช้ันดุสิตแลว ไปช้ันนิมมานรดี จุติจากช้ันนิมมานรดีแลวไปชั้น 
            ปรนิมมิตวสวัสดี เพราะอํานาจบุญกรรมน้ัน ดิฉันเกิดในภพใดๆ 
            ก็ไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาในภพนั้นๆ ดิฉันจุติจากภพนั้น 
            แลวมาเกิดเปนมนุษยไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิและ 
            เปนมเหสีของพระเจาเอกราช เสวยทิพสมบัติและมนุษยสมบัติ มี 
            ความสุขทุกภพทองเท่ียวไปในกัปเปนอเนกในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ 
            พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี เปนนายกของโลก งดงามนาดู 
            ยิ่งนัก ทรงเห็นแจมแจงในสรรพธรรมเสด็จหุบัติข้ึนแลวในโลก 
            ดิฉันเขาเฝาพระพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งเปนนายกของโลก ไดออก 
            บวชเปนบรรพชิตในพระศาสนาของพระวีรเจาพระองคนั้นอยูหมืน่ป 
            ประพฤติพรหมจรรย ประกอบความเพียร เปนพหูสูตฉลาดในปจจัย 
            การคลองแคลวในจตุราริยสัจ มีปญญาละเอียดแสดงธรรมไพเราะ 
            ปฏิบัติตามสัตถุศาสนอยูหมื่นป ดวยผลแหงพรหมจรรย ดิฉันจุติ 
            จากภพน้ันแลวเขาถึงสวรรคช้ันดุสิตเปนผูมีศีล เสวยสมบัติในภพ 
            นั้นและภพอื่น ดิฉันเกดิในภพใดๆ ก็เปนผูมีสมบัติมาก มีทรัพย 
            มาก มีปญญา รูปงาม มีบริวารชมก็วางาย ดวยบุญกรรมและความ 
            เพียรในศาสนาของพระพิชิตมารน้ัน สมบัติทุกอยางดิฉันหาไดงาย 



            เปนท่ีรักแหงใจ ดวยผลแหงความปฏิบัติของดิฉัน เมื่อดิฉันเดินไป 
            ณ ท่ีใดๆ ภัสดาของดิฉันและใครๆ ยอมไมดูหมิ่นดิฉัน ในภัทกัป 
            นี้ พระพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ 
            มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึนแลว ในครั้งน้ัน 
            แหละกุลธิดาท่ีมั่นคงดีในเมืองพาราณสี ช่ือธนัญชานี ๑ สุเมธา ๑ 
            ดิฉัน ๑ รวม ๓ คนดวยกัน ไดถวายสังฆารามแกพระมุนีหลายพัน 
            และไดสรางวิหารอุทิศถวายแกพระพทุธเจา พรอมดวยพระสาวก 
            สงฆ เราท้ังหมดดวยกนัจุติจากภพนั้นแลวไปสวรรคช้ันดาวดึงส 
            ถึงความเปนผูเลิศดวยยศกวาเทพธิดาและกุลธิดาในมนุษย ใน 
            ภัทกัปนี้แหละ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ ผูเปนพงศพันธุ 
            แหงพราหมณ มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึน 
            แลว ในครั้งน้ัน พระเจากาสีพระนามวากิกี ในพระนครพาราณสี 
            อันอุดม เปนอิสระกวาประชาชน เปนอุปฏฐากพระพุทธเจาผูทรง 
            แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปนพระธิดาคนใหญของทาวเธอ มี 
            นามปรากฏวาสมณี ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจ 
            บรรพชาแตพระชนกนาถไมทรงอนุญาตแกเราท้ังหลาย เมื่ออยูใน 
            อาคารสถานในครั้งน้ัน เราท้ังหลายผูเปนราชกัญญามิไดเกียจคราน 
            ปรนพฤติพรหมจรรยต้ังแตเปนกุมารี ดํารงอยูในสุขสมบัติสอง 
            หม่ืนป พระราชธิดา ๗ องคลวนพอใจยินดีในการบํารุงพระพุทธเจา 
            พระราชธิดา ๗ นั้น คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกษุณี 
            ๑ นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และ 
            นางสังฆทาสิกาเปนท่ี ๗ พระราชธิดาท้ัง ๗ นั้น ไดมาเปนดิฉันเปน 
            พระอุบลวรรณาเถรี เปนพระปฏาจาราเถรี เปนพระกุณฑลเกสีเถร ิ
            เปนพระกิสาโคตมีเถรีเปนพระธรรมทินนาเถรีเปนนางวิสาขาอุบาสิกา 
            เปนท่ี ๗ บางครั้ง พระพุทธเจาพระองคนั้นผูเปนดังวาดวงอาทิตย 
            ของนรชน ทรงแสดงธรรมเปนอัศจรรยดิฉันไดฟงมหานิทานสูตรแลว 
            เลาเรียนอยู เพราะกรรมท่ีไดทําไวดีแลวนั้น และเพราะการต้ังเจตน 
            จํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส 
            ในภพหลัง ครั้งน้ี ดิฉันเปนพระธิดาท่ีพอพระทัยกรุณาโปรดปราน 
            ของพระเจามัททราช ในสากลนครอันอุดม พรอมกับเมื่อดิฉันเกิด 
            พระนครน้ันไดมีความเกษมสุข โดยคุณนิรมิตน้ัน ช่ือดิฉันปรากฏวา 
            เขมา เมื่อใด ดิฉันเจริญวัยโตเปนสาว มีรูปและผิวพรรณงาม เมื่อ 
            นั้น พระราชบิดาก็โปรดปรานประทาน ดิฉันแกพระเจาพิมพิสาร 
            ดิฉันเปนท่ีโปรดปรานของพระราชสวามียินดีแตในการบํารุงรูป ไม 



            พอใจคนท่ีกลาวโทษรูปเปนอันมาก ครั้งน้ัน พระเจาพิมพิสารโปรด 
            ใหนัตขับรองขับเพลงพรรณนาพระมหาวิหารเวฬุวัน ดวยพระ 
            ประสงคจะทรงอนุเคราะหดิฉัน ดิฉันสําคัญวาพระมหาวิหารเวฬุวัน 
            อันเปนท่ีประทับแหงพระสุคตเจาเปนท่ีนารื่นรมยผูใดยังมิไดเห็นก็ 
            จัดวาผูนั้นยังไมเห็นนนัทวัน พระมหาวิหารเวฬุวันเปนดังวานันทวัน 
            อันเปนท่ีเพลิดเพลินของนรชน ผูใดไดเห็นแลว นับวาผูนั้นเห็นดี 
            แลว ซึ่งนันทวัน อันเปนท่ีเพลิดเพลิน ของทาวอมรินทร สักก- 
            เทวราชทวยเทพละนันทวันแลวลงมาท่ีพื้นดินเห็นพระมหาวิหาร- 
            เวฬุวันอันนารื่นรมยเขาแลว ก็อัศจรรยใจเพลินชมมิไดเบ่ือ พระ- 
            มหาวิหารเวฬวุันเกิดข้ึนเพราะบุญของพระราชา อันบุญญานุภาพ 
            แหงพระพุทธเจาประดับแลว ใครเลาจะกลาวถึงความเจริญดวยคุณ 
            แหงพระมหาวิหารเวฬวุันใหจบไดครั้งน้ันดิฉันไดฟงความสําเร็จแหง 
            พระมหาวิหารเวฬุวันอนัเปนท่ีชอบโสตและชอบใจแลวประสงคจะ 
            เห็นดิฉันจึงไดกราบทูลพระราชา ครั้งน้ัน ทาวมหิบดีจึงโปรดส่ังดิฉัน 
            ผูมุงจะชมพระมหาวิหารเวฬุวัน พรอมดวยบริวารเปนอันมาก ดวย 
            พระดํารัสวา พระนางผูมีสมบัติมาก เชิญเสด็จไปชม พระมหาวิหาร 
            เวฬุวัน อันเปนท่ีเย็นตา เปลงปลั่งดวยพระรัศมีแหงพระสุคตเจา 
            งามดวยสิริทุกสมัย ดิฉันทูลวา เมื่อใด พระพุทธมุนีเสด็จเขามา 
            ทรงบาตรในพระนครราชคฤหอันอุดม เมื่อนั้น หมอมฉันจะเขาไป 
            ชมพระมหาวิหารเวฬุวนั เวลานั้น พระมหาวิหารเวฬุวนัมีสวน 
            ดอกไมกําลังแยมบาน วูวอนไปดวยภมรตางๆ ชนิด และมีเสียง 
            นกดุเหวาร่ํารองดังเพลงขับ ท้ังมีเหลานกยูงฟอนรํา เงียบเสียง ไม 
            พลุกพลาน ประดับไปดวยท่ีจงกรมตางๆ สะพรั่งไปดวยกุฎีและ 
            มณฑปท่ีพระโยคีชอบปรารภบําเพ็ญเพียร เมื่อดิฉันเท่ียวไปไดรูสึก 
            วานัยนตาของเรามีผล ครั้งน้ัน ดิฉันไดเห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจ 
            อยู แลวคิดไปวา ภิกษุนี้ต้ังอยูในปฐมวัย มีรูปนาปรารถนา ปฏิบัติ 
            ดีอยูในปาท่ีนารื่นรมยเชนนี้ เหมือนคนอยูในท่ีมืด ภิกษุนี้ศีรษะโลน 
            คลุมสังฆาฏินั่งอยูท่ีโคนไม ละความยินดีท่ีเกิดแตอารมณเจริญฌาน 
            อยูธรรมดาคฤหัสถควรจะบริโภคกามตามความสุข แกแลวจึงควรจะ 
            ประพฤติธรรมอันเจรญิงามน้ีในภายหลัง ดิฉันสําคัญวาพระคันธกุฎี 
            ท่ีประทับแหงพระพิชิตมารวางเปลาจึงเขาไป ไดเห็นพระพิชิตมาร 
            ดังดวงอาทิตยแรกอุทัย ประทับสําราญพระองคเดียว มีหญิงสาว 
            สวยพัดถวายอยู ครั้นแลวดําริผิดวาพระผูมีพระภาคผูองอาจกวา 
            นรชนพระองคนี้มิไดเศราหมองหญิงสาวคนน้ัน มีรัศมีเปลงปลั่งดัง 



            ทองคํา มีดวงตางามเชน ดอกบัว ริมฝปากแดงดังผลมะพลับสุก 
            ชําเลืองแตนอยเปนท่ียินดีแหงใจและนัยนตา มีลําแขนเหมือน 
            ทองคํา วงหนาสวย ถันท้ังคูเตงต่ังดังดอกบัวตูม มีเอวกลมกลอม 
            ตะโพกผึ่งผาย ลําขานายินดี มีเครื่องตกแตงงาม เครื่องประดับ 
            สีแดงแวววาว นุงผาเน้ือเกลี้ยงสีเขียว มีรูปสมบัติชมไมเบ่ือ 
            ประดับดวยสรรพาภรณ ดิฉันเห็นหญิงสาวน้ันเขาแลวคิดวา โอ 
            หญิงสาวคนน้ีรูปงามเหลือเกิน เราไมเคยเห็นดวยนัยนตาในครั้ง 
            ไหนๆ เลย ขณะน้ัน หญิงสาวคนน้ันถูกชราย่ํายี มีผิวพรรณแปลก 
            ไป หนาเหี่ยว ฟนหัก ผมหงอก น้ําลายไหล หนาไมสะอาด ใบหู 
            แข็งกระดาง นัยนตาขาว นมยานไมงาม ตัวตกกระท่ัวไป รางกาย 
            สั่นตลอดศีรษะ หลังขด มีไมเทาเปนคูเดิน รางกายซูบผอมลีบไป 
            สั่นงั่นงก ลมลงแลวหายใจถี่ๆ ลําดับนั้น ความสังเวชอันไมเคย 
            เปนทําใหขนลุกชูชันไดมีแกดิฉันวา นาตําหนิรูปอันไมสะอาด 
            ท่ีพวกคนพาลยินดีกัน ขณะน้ัน พระพุทธเจาผูทรงพระกรุณามาก 
            มีพระทัยปติโสมนัส ทอดพระเนตรเหน็ดิฉันผูมีใจสังเวชแลว ได 
            ตรัสพระคาถาน้ีวา ดูกรพระนางเขมา เชิญดูรางกายอันกระสับ 
            กระสาย ไมสะอาดโสโครก ไหลเขา ถายออก ท่ีพวกพาลชนยินดี 
            กันซิ ทานจงอบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณเดียวดวยอสุภารมณเถิด 
            ทาน จงมีกายคตาสติมากไปดวยความเบ่ือหนายเถิด รปูหญิงน้ีฉันใด 
            รูปของทานน้ันก็ฉันนั้น รูปของทานฉันใด รูปหญิงน้ีก็เปนฉันนั้น 
            ทานจงคลายความพอใจในกายท้ังภายในภายนอกเสียเถิด จงอบรม 
            อนิมิตตวิโมกข จงละมานานุสัยเสีย ทานจักเปนผูสงบประพฤติไป 
            เพราะละมานานุสัยนั้นได. 
            ชนเหลาใด กําหนัดดวยราคะเกาะกระแสอยูเหมือน 
            แมลงมุมเกาะใยตรงกลางท่ีทําไวเอง ชนเหลาน้ันตัด 
            ราคะน้ันเสีย ไมมีความอาลัย ละกามสุขไป ยอม 
            ละเวนได. 
            ขณะนั้น พระบรมศาสดาผูเปนสารถีฝกนรชน ทรงทราบดิฉันวา 
            มีจิตควรแลว จึงทรงแสดงมหานิทานสูตรเพื่อจะทรงแนะนําดิฉัน 
            ดิฉันไดฟงสูตรอันประเสริฐน้ันแลว จงึระลึกถึงสัญญาในกาลกอน 
            ได ดํารงอยูในสัญญาน้ันแลว ชําระธรรมจักษุใหหมดจด ทันใดน้ัน 
            ดิฉันหมอบลงแทบพระบาทยุคลแหงพระเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
            เพื่อประสงคจะแสดงโทษ จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรง 
            เห็นแจงธรรมท้ังปวง หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระองค ขาแต 



            พระองคผูมีพระกรุณาเปนท่ีอยู หมอมฉันขอถวายนมัสการแดพระ- 
            องค ขาแตพระองคผูเสด็จขามสงสารแลว หมอมฉันขอถวายนมัส- 
            การแดพระองค ขาแตพระองคผูประทานอมตธรรม หมอมฉันขอ 
            ถวายนมัสการแดพระองคหมอมฉันแลนไปแลวสูทิฏฐิอันรกชัฏหลง- 
            ใหลเพราะกามราคะ พระองคทรงแนะนําดวยอุบายท่ีชอบเปนผูยินดี 
            แลวในธรรมท่ีทรงแนะนํา สัตวท้ังหลายเหินหางจากการเห็นทาน 
            ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเชนพระองค ยอมประสบมหันตทุกขใน 
            สังสารสาคร เมื่อใดหมอมฉันยังมิไดมาเฝาพระองคผูเปนสรณะแหง 
            สัตวโลก ไมเปนศัตรูแกสัตวโลก เสดจ็ถึงท่ีสุดแหงมรณะ มีธรรม 
            เปนประโยชนอยางดี หมอมฉันขอแสดงโทษน้ัน หมอมฉันมัวยินดี 
            ในรูป ระแวงวาพระองคไมทรงเก้ือกูล จึงมิไดมาเฝาพระองคผูทรง 
            เกื้อกูลมาก ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ หมอมฉันขอแสดง 
            โทษนั้น ครั้งน้ัน พระองคผูทรงพระมหากรุณา มีพระกระแสเสียง 
            อันไพเราะ เมื่อทรงเอานํ้าอมฤตรดดิฉนั ไดตรัสวา ดูกรพระนาง 
            เขมา หยุดอยูเถิดครัง้น้ัน ดิฉันประนมนมัสการดวยเศียรเกลา 
            ทําประทักษิณพระองคแลว กลับไปเฝาพระราชสวามีผูเปนนรบดี 
            แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรงทรมานขาศึก นาชมอุบาย 
            อยางดีนั้น ท่ีพระองคทรงดําริแลว พระมุนีเจาผูไมมีกิเลสเหมือนปา 
            หมอมฉันผูปรารถนาจะชมพระมหาวิหารเวฬุวันไดเฝาแลว ถา 
            พระมหาราชจะทรงพระกรุณาโปรด หมอมฉันผูเบ่ือหนายในรูปตาม 
            ท่ีพระพุทธมุนีตรัสสอน จักบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูคงท่ี 
            พระองคนั้น. 
                         จบทุติยภาณวาร. 
            ครั้งน้ัน พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินพระองคนั้น ทรงประ- 
            นมกรอัญชลีตรัสวา ดูกรพระนองนาง พี่อนุญาตแกพระนอง 
            บรรพชาจงสําเร็จแกพระนองเถิด ครั้งน้ัน ดิฉันบวชมาแลวไดเจ็ด 
            เดือน เห็นประทีปสวางข้ึนและดับไปมีใจสังเวช เบ่ือหนายใน 
            สรรพสังขาร ฉลาดในปจจยาการขามพนจตุรโอฆะแลว ไดบรรล ุ
            อรหัต เปนผูชํานาญในฤทธ์ิในทิพโสตธาตุและเจโตปริยญาณ รูชัด 
            ปุพเพนิวาสญาณชําระทิพจักษุใหบริสุทธ์ิ มีอาสวะท้ังปวงหมดสิ้น 
            แลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก ญาณอันบริสุทธ์ิของดิฉัน ในอรรถะ 
            ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ เกิดข้ึนแลวในพระพุทธศาสนา ดิฉัน 
            เปนผูฉลาดในวิสุทธิท้ังหลาย คลองแคลวในกถาวัตถุ รูจักนัยแหง 
            อภิธรรม ถึงความชํานาญในศาสนา ภายหลัง พระราชสวามีผูฉลาด 



            ตรัสถามปญหาละเอียดในโตรณวัตถุ ดิฉันไดวิสัชนาโดยควรแกกถา 
            ครั้งน้ัน พระราชาเสด็จเขาเฝาพระสุคตเจาแลว ทูลสอบถามปญหา 
            เหลานั้น พระพุทธเจาทรงพยากรณเปนอยางเดียวกันกับท่ีดิฉัน 
            วิสัชนาแลว พระพิชิตมารผูอุดมกวานรชน ทรงพอพระทัยใน 
            คุณสมบัตินั้น จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา เปนผูเลิศ 
            กวาบรรดาภิกษุณีท่ีมีปญญามาก ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระเขมาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบเขมาเถริยาปทาน. 
                     อุบลวรรณาเถรยิาปทานท่ี ๙ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถร ี
      [๑๕๙] พระอุบลวรรณาภกิษุณีถึงความสําเร็จแหงฤทธิ์ ถวายบังคมพระ- 
            ยุคลบาทของพระศาสดาแลวทูลวา ขาแตพระมหามุนีหมอมฉันขาม 
            พนชาติ สงสารไดแลวบรรลุถึงอจลบท หมดสิ้นสรรพทุกขแลว 
            ขอประชุมชนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และพวกชนท่ีหมอมฉัน 
            ไดทําความผิดให จงอดโทษใหหมอมฉันเฉพาะพระพักตร พระ- 
            พิชิตมาร ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันขอกราบทูลวา เมื่อ 
            หมอมฉันทองเท่ียวอยูในสงสาร ถามีความผิดพลาดขอพระองคได 
            ทรงโปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ดูกรอุบลวรรณา ผูทําตามคําสอนของเราทานจงแสดงฤทธ์ิตัดความ 
            สงสัยแหงบริษัทส่ีในวันนี้เถิด. 
      พระอุบลวรรณาเถรีกราบทูลวา 
            ขาแตพระองคผูมีความเพียรมาก มีปญญาทรงไวซึ่งความรุงเรือง 
            หมอมฉันเปนธิดาแหงพระองคมีกรรมท่ีทํายากมากมีกรรมท่ีทําแสน 
            ยากทําไวแลว ขาแตพระมหาวีระผูมีจกัษุหมอมฉันมนีามวาอุบล 
            วรรณา เพราะมีสีกายเหมือนสีดอกอบุล เปนธิดาแหงพระองค 
            ขอถวายบังคมพระบาทยุคล พระราหุลเถระและหมอมฉัน เกิดใน 
            สมภพเดียวกันมากหลายรอยชาติ เปนผูมีฉันทจิตเสมอกัน มีความ 
            เกิดรวมสมภพรวมชาติกัน ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลังก็มนีามเหมือน 
            กันท้ังคู พระราหุลเถระผูเปนโอรส หมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา 
            เปนธิดา ขาแตพระวีรเจา ขอเชิญทอดพระเนตรฤทธิ์ของหมอมฉัน 
            เถิด หมอมฉันจะแสดงกําลังถวายพระศาสดา พระอุบลวรรณาเถร ี
            เหยียดมือไปวักเอาน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ มาใสไวในฝามือเหมือน 



            เด็กลงเลนน้ํามันท่ีอยูในฝามือเหยียดฝามือไปพลิกแผนดินแลว เอา 
            มาใสไวบนฝามือเหมือนเด็กหนุมฉุดปลาเคา ฉะนั้น เอาฝามือปด 
            ครอบจักรวาลแลว ยังเม็ดฝนสีตางๆ ใหตกลง ณ เบ้ืองบนบอยๆ 
            เอาแผนดินทําเปนครก เอาเม็ดกรวดทําเปนขาวเปลือก เอาภูเขา 
            สิเนรุทําเปนสาก แลวซอมอยู เหมอืนเด็กหญิงซอมขาว ฉะนั้น 
            ขาแตพระองคผูมีพระจักษุหมอมฉันมีนามวาอุบลวรรณา เปนธิดา 
            แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ มีความชํานาญในอภิญญาท้ังหลาย 
            เปนผูทําตามคําสอนของพระองค จักแผลงฤทธิ์ตางๆ ถวายแด 
            พระองคผูเปนนายกของโลก ประกาศนามและโคตรแลวขอถวาย 
            บังคมพระยุคลบาท ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความ 
            ชํานาญในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิ- 
            วาสญาณ ชําระทิพจักษุบริสุทธ์ิอาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้ 
            ภพใหมไมมีอีก หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุติและปฏิภาณ 
            กวางขวาง หมดจดตามสภาพแหงพระองค ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
            ขาแตพระมหามุนี อธิการเปนอันมาก ท่ีหมอมฉันแสดงแลวใน 
            พระพิชิตมารผูประเสริฐท้ังหลายในปางกอน โดยความพินาศไปแหง 
            มัจฉริยะท่ีสูรบกันเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนีผูมี 
            ความเพียรมาก ขอพระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของหมอม 
            ฉัน และบุญท่ีหมอมฉันสั่งสมไวเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแต 
            พระมหาวีรเจาเม่ือพระองคทรงละเวนอนาจารในสถานท่ีไมควรอบรม 
            พระญาณ ใหแกกลาอยูชีวิตอันสูงสุดหมอมฉันสละแลว เพื่อ 
            ประโยชนแกพระองคขาแตพระมหามุนี พระองคไดประทานชีวิตแก 
            หมอมฉันหลายหม่ืนโกฏิกัป แมหมอมฉันก็บริจาคชีวิตของหมอมฉัน 
            เพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระองคผูมีฤทธ์ิมิไดมีสิ่งอะไรเปรยีบ 
            ปาน มีพระวิริยะกาวหนาในกาลน้ันหมอมฉันอัศจรรยใจทุกอยาง ประ 
            นมกรอัญชลีดวยเศียรกลา ไดทูลวา กรณียกิจนี้หมอมฉันไดทําแลว 
            ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ ครั้งน้ัน หมอมฉันเปนนางนาคกัญญา 
            มีนามวาวิมลา คณะนาคสมมติวา เปนผูดีกวาพวกนาคกัญญามหา- 
            นาคราชนามวามโหรคะ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิมนตพระ 
            พุทธเจาพระนามวาปทุมุตระผูมีเดชมาก พรอมดวยพระสาวก 
            ตกแตงมณฑปอันสําเร็จดวยรัตนะบัลลังกสําเร็จดวยรัตนะ โปรย 
            ทรายรัตนะ เครื่องอุปโภคสําเร็จดวยรัตนะ และมรรคาก็ประดับดวย 
            ธงรัตนะ ตอนรับพระสัมพุทธเจา ประโคมดวยดนตรีหลายชนิด 
            พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรงแผไปดวยบริษัท ๔ ประทับ 



            นั่งบนอาสนะอันประเสริฐในภพนาคราชมโหรคะ นาคราชไดถวาย 
            ขาวนํ้า และขาทนียโภชนียาหารอยางดีๆ มีคามาก แตพระผูมี 
            พระภาคผูมีบริวารมาก พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น ครั้น 
            เสวยเสร็จ ทรงลางบาตรดวยดีแลว ไดทรงทํากิจคือการอนุโมทนา 
            นางนาคกัญญาผูมีฤทธิ์มาก เห็นพระสัพพัญู มีรัศมีเปลงปลั่ง มี 
            ยศมาก มีจิตเลื่อมใสมีใจเคารพในพระศาสดา ในขณะน้ัน พระ- 
            พุทธเจาผูมีความเพียรมาก พระนามวาปทุมุตระทรงทราบวาระจิต 
            ของหมอมฉันแลว ทรงแสดงภิกษุณีรปูหน่ึงดวยฤทธ์ิ ภิกษุณีนั้น 
            คลองแคลว แสดงฤทธ์ิเปนอเนก หมอมฉันเกิดปติปราโมทยได 
            ทูลถามพระศาสดาวา หมอมฉันไดเหน็ฤทธิ์ท้ังหลายท่ีภิกษุณีรูปนี้ 
            แสดงแลว ขาแตพระธีรเจา ภิกษุณีนั้นเปนผูคลองแคลวดีดวย 
            ฤทธ์ิเพราะเหตุไร. 
      พระผูมีพระภาคพระองคนั้นตรัสตอบวา 
            ภิกษุณีนั้นเปนโอรสธดิาเกิดแตปากเรา มีฤทธ์ิมาก ทําตาม 
            อนุศาสนีของเรา เปนผูคลองแคลวดีดวยฤทธิ์. 
            หมอมฉันไดสดับพระพุทธพจนแลว มีความยินดีไดทูลวา แม 
            หมอมฉันก็ขอเปนผูคลองแคลวดีดวยฤทธ์ิ เหมือนภกิษุณีองคนั้น 
            ขาแตพระองคผูเปนนายก หมอมฉันเบิกบานโสมนัสมีใจอุดมถึงท่ี 
            แลว ขอใหไดเปนเชนภิกษุณีนี้ในอนาคตกาล หมอมฉันตกแตง 
            บัลลังกอันงามดวยแกวมณีและมณฑปอันผุดผองแลว ทูลอัญเชิญ 
            พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พรอมดวยพระสงฆ ใหเสวย 
            และฉัน อิ่มหนําสําราญ ดวยขาวและน้ํา แลวไดบูชาพระพุทธเจา 
            ดวยดอกอุบลอันเปนดอกไมอยางดี ท่ีพวกนาคเรียกกนัในสมัยนั้น 
            วาดอกอรุณ โดยต้ังความปรารถนาวา ขอใหสีตัวของเราจงเปน 
            เชนกับสีดอกอุบลน้ี ดวยบุญกรรมท่ีทําไวดีแลวนั้นและดวยการต้ัง 
            เจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคช้ัน 
            ดาวดึงส จุติจากนั้นแลวมาเกิดในมนุษย ไดถวายบิณฑบาต พรอม 
            ดวยดอกอุบลเปนอันมากแกพระสยัมภู ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้ 
            พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี มีพระเนตรงาม มีพระญาณจักษุใน 
            ธรรม เสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ันหมอมฉันเปนธิดาของเศรษฐีใน 
            เมืองพาราณสีอันอุดม ไดนิมนตพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนนายก 
            ของโลก พรอมดวยพระสงฆ ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจา 
            นั้นดวยดอกอุบลเปนอนัมากแลว ไดปรารถนาใหมีผิวพรรณงาม 
            เหมือนดอกอุบล ในภทัรกัปน้ี พระพุทธเจามีพระนามวากัสสปะ 



            ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มีบริวารยศมากประเสริฐกวาพวก 
            บัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้นนั้น พระเจากาสีพระนามวากิกี 
            ในเมืองพาราณสี อันอุดมเปนอิสระกวาชนท้ังหลาย เปนอุปฏฐาก 
            ของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ หมอมฉันเปนธิดาคนท่ี 
            สองของทาวเธอ มีนามปรากฏวาสมณคุตตา ไดฟงพระธรรมของ 
            พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิไดทรง 
            อนุญาตใหพวกหมอมฉัน เมื่อตองอยูในอาคารสถาน ในครั้งน้ัน 
            พวกหมอมฉันผูเปนราชกัญญา ต้ังอยูในความสุขมิไดเกียจคราน 
            ประพฤติพรหมจรรยต้ังแตเปนกุมารีอยูสองหม่ืนป ราชธิดาท้ัง ๗ 
            พระองค คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุณี ๑ นาง 
            ภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสี 
            เปนท่ี ๗ เปนผูยินดีพอใจในการบํารุงพระพุทธเจา ไดมาเปน 
            หมอมฉัน เปนพระเขมาเถริผูมีปญญา เปนพระปฏาจาราเถรี เปน 
            พระกิสาโคตมี เปนพราธรรมทินนาเถรีและเปนวิสาขาอุบาสิกาคน 
            ท่ี ๗ ดวยบุญกรรมท่ีทําไวดีนั้น และดวยการต้ังเจตนจาํนงไว 
            หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงสจุติจาก 
            นั้นแลวมาเกิดในสกุลใหญในพวกมนุษย ไดถวายผาอยางดีมีส ี
            เหลือง เนื้อเกลี้ยง แกพระอรหันตองคหนึ่งเคลื่อนจากอัตภาพ 
            นั้นแลว ไปเกิดในสกุลพราหมณในเมืองอริฏฐะ เปนธิดาของ 
            พราหมณช่ือติริฏิวัจฉะ มีช่ือวาอุมมาทันตีมีรูปงามเปนท่ีจูงใจให 
            ยินดี เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดในสกุลหนึ่งซ่ึงไมมีความ 
            ในชนบท เปนผูขวนขวายเฝาไรขาวสาลี ในครั้งน้ัน หมอมฉัน 
            ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง ไดถวายขาวตอกหารอยดอกกับ 
            ดอกปทุม ปรารถนาใหมีบุตร ๕๐๐ คน เมื่อมีบุตรเทาน้ันแลว 
            ไดถวายนํ้าผึ้งแกพระปจเจกพุทธเจา เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแลว ได 
            เกิดในปาท่ีมีสระบัว ไดเปนพระมเหสีของพระเจากาสีเปนท่ีทรง 
            สักการะโปรดปาน มีพระราชโอรสครบ ๕๐๐ องค เมื่อพระราชบุตร 
            เหลานั้นทรงเจริญวัยแลวไปทรงเลนน้ํา ทรงเห็นดอกบัวเขาแลว 
            ตางก็นํามาเฉพาะองคละดอก หมอมฉันนั้นไมมีดอกบัว เพราะ 
            พระราชบุตรเหลานั้นเก็บเสีย ก็มีความโศก เคลื่อนจากอัตภาพนั้น 
            แลว ไปเกิดในหมูบานขางภูเขาอิสิคิลิ เมื่อพวกบุตรของหมอมฉัน 
            รูธรรมของพระปจเจกของพระพุทธเจาแลว นํายาคูไปถวาย บุตร 
            ๘ คน ไดบวชเปนพระปจเจกพุทธเจา ไปสูบานเพ่ือภิกษา ใน 
            ขณะนั้น หมอมฉันเหน็เขาแลวระลึกได มีขีรธาราพลานออกเพราะ 



            ความรักบุตร หมอมฉันมีความเลื่อมใส ไดถวายยาคูดวยมือของ 
            ตนแกพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน หมอมฉันจุติจากอตัภาพนั้นแลว 
            ไปเกิดในนันทวันในภพดาวดึงส ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉัน 
            ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญไดเสวยสุขและทุกขและบริจาคชีวิต 
            เพื่อประโยชนแกพราหมณ หมอมฉันมีทุกขก็มาก มีสมบัติ 
            ก็มากดังท่ีกราบทูลมาน้ี ในภพหลังสดุท่ีถึงแลวนี้ หมอมฉัน 
            เกิดในสกุลเศรษฐีทรัพยมากประกอบดวยสุขสมบัติ มีความรุงเรือง 
            ดวยรัตนะตางๆ มั่งค่ังดวยกามสุขท้ังปวงในพระนครสาวัตถีเปนผูท่ี 
            ประชุมชนสักการะบูชานับถือยําเกรง ประกอบดวยรปูสมบัติ อัน 
            พหุชนในสกุลท้ังหลายสักการะและปรารถนาอยางยิง่ เพราะรูปสิริ 
            และโภคสมบัติ พวกเศรษฐีบุตรหลายรอยตางมุงหมายกัน หมอมฉัน 
            ละเรือนออกบวช ยังไมถึงก่ึงเดือนก็ไดบรรลุจตุสัจจธรรม หมอมฉัน 
            นิรมิตรถเปนสี่เหลี่ยมจตุรัสดวยฤทธ์ิแลว ขอถวายบังคมพระ- 
            ยุคลบาทของพระพุทธเจาผูเปนพระโลกนาถมีพระสิริ. 
 มารกลาวกะหมอมฉันวา 
            ทานเขามาสูกอไมท่ีมีดอกแยมบานดี ยืนอยูโคนตนรังผูเดียว 
            มิไดมีใครเปนเพื่อน ทานผูโงเขลาทานไมกลัวพวกนักเลงหรอื. 
 หมอมฉันกลาววา 
            พวกนักเลงต้ังแสนคนมาในท่ีนี้เหมือนกับทาน ก็ไมทําใหขนของ 
            เราหวั่นไหว ดูกรมาร ทานผูเดียวจักทําอะไรเราได. 
            เรานี้จักหายไปเสีย หรอืวาเขาไปในทองทาน ทานจักไมเห็นเราแม 
            ยืนอยูท่ีระหวางค้ิวทาน เรามีความชํานาญในจิตเจริญอิทธิบาทดีแลว 
            พนจากสรรพกิเลสเครือ่งผูกท้ังปวงแลวดูกรมารผูมอีายุ เรามิไดกลวั 
            ทาน กามท้ังหลายเปรียบดวยหอกและหลาว แมขันธท้ังหลายก็ 
            คลายกองไฟ ทานกลาวถึงความยินดีในกาม บัดนี้ เราไมมีความ 
            ยินดีในกาม ความเพลินในอารมณท้ังปวง เรากําจัดแลว กองมืดเรา 
            ทําลายแลว ดูกรมารผูลามก ทานจงรูอยางนี้ ทานจงหายไปเถิด 
            พระพิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น 
            จึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะในหมูบริษัทวา อุบลวรรณา 
            ภิกษุณีเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีท่ีมีฤทธ์ิ ดิฉันบํารุงพระบรมศาสดา 
            แลว ทําพระพุทธศาสนาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว 
            ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาที่นําไปสูภพหมดแลว ดิฉัน 
            บรรลุถงึประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีสิ้นสังโยชนท้ังปวง ท่ีกุลบุตร 
            ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการน้ันแลว พวกทายกนอมเขา 



            มาซ่ึงจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชปจจัย โดยขณะหน่ึงมาก 
            หลายพัน. 
 ทราบวา ทานพระอุบลวรรณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบอุบลวรรณาเถริยาปทาน. 
                     ปฏาจาราเถริยาปทานท่ี ๑๐ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระปฏาจาราเถร ี
      [๑๖๐] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมารผูนายกของโลกพระนาม 
            วาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลวครั้งน้ัน ดิฉัน 
            เกิดในตระกูลเศรษฐี อันมีความรุงเรอืงดวยรัตนะตางๆ ในเมือง 
            หงสวดี เปนผูเพียบพรอมดวยความสุขเปนอันมาก ดิฉันเขาไปเฝา 
            พระมหาวีรเจาพระองคนั้นแลวไดฟงพระธรรมเทศนา มีความเลื่อม 
            ใสอันเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้นไดถึงพระองคเปนสรณะ ครั้ง 
            นั้น พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญภิกษุณีองคหนึ่ง ผูมีความละอาย 
            คงท่ีคลองแคลวในกิจท่ีควรและกิจท่ีไมควร วาเปนผูเลิศกวาภิกษุณี 
            ท้ังหลายฝายทรงวินยั ดิฉันมีจิตยินดีปรารถนาตําแหนงน้ัน จึงนิมนต 
            พระทศพลผูเปนนายกพรอมดวยพระสงฆใหเสวยและฉันตลอด 
            สัปดาหหนึ่ง ถวายบาตรและจีวรแลวซบศีรษะลงแทบพระบาท 
            แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระธีรมุนีผูนายกของโลก ภิกษุณีองคใด 
            พระองคทรงสรรเสรญิในตําแหนงอันประเสริฐกวาภิกษุณีสงฆนี้ ถา 
            ตําแหนงน้ันมะสําเร็จแกหมอมฉัน หมอมฉันจักเปนเชนภิกษุณี 
            องคนั้น ครั้งน้ัน พระศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา นางผูเจริญ อยาง 
            กลัวเลย จงเบาใจเถิด ทานจักไดตําแหนงน้ันตามใจปรารถนาใน 
            อนาคตกาล ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตกัปน้ี พระศาสดาพระนามวาโคดม 
            มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทาน 
            ผูเจริญนี้ จักไดเปนภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น 
            เปนโอรสอันธรรมนริมิต เปนสาวิกาของพระศาสดา มีนามวา 
            ปฏาจารา ครั้งน้ัน ดิฉันยินดีมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ- 
            พุทธเจาผูเปนนายกของโลกกับพระสงฆจนตลอดชีวิต ดวย 
            กุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉัน 
            ละรางกายมนุษยแลว ไดไปสวรรคช้ันดาวดึงสในภัทรกัปนี้ พระ 
            พุทธเจาพระนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุ แหงพราหมณ มีบริวาร 
            ยศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน พระเจา 
            กาสีพระนามวากิกีผูเปนใหญกวานรชน ในพระนครพาราณสีอันอุดม 
            ทรงเปนอุปฏฐากของพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิง่ใหญ ดิฉันเปน 



            พระธิดาคนท่ีสามของทาวเธอมีนามปรากฏวาภิกษุณี ไดฟงธรรมของ 
            พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา ... ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไว 
            แลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไวดิฉันละรางกายมนุษยแลวได 
            ไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี 
            ท่ีมั่งค่ังเจริญ มีทรัพยมากในพระนครสาวัตถี เมื่อใด ดิฉันเจริญวัย 
            เปนสาวตกอยูในอํานาจวิตก พบบุรุษชาวชนบทผูหนึ่งแลวไดไป 
            กับเขา ดิฉันคลอดบุตรคนหน่ึง มีทองบุตรคนท่ีสอง เมื่อนั้น 
            ดิฉันปรารถนาวา จะไปเยี่ยมมารดาบิดา ครั้งน้ัน ดิฉันมิไดบอกสามี 
            เมื่อสามีของดิฉันเขาไปปา ดิฉันคนเดียวออกจากเรอืน จะไปยัง 
            พระนครสาวัตถีอันอุดม ภายหลังสามขีองดิฉันมาตามทันท่ีหนทาง 
            เวลานั้น ลมกรรมชวาตอันทําใหเจ็บปวดเหลือทนเกิดข้ึนแกดิฉัน 
            ท้ังมหาเมฆก็เกิดข้ึนในเวลาท่ีดิฉันจะคลอด สามีไปหาท่ีกําบังก็ถูกงู 
            กัดตาย เวลานั้นดิฉันมทุีกขท่ีจะคลอด หมดท่ีพึ่ง เปนคนกําพรา 
            เดินไปเห็นแมน้ํานอยแหงหน่ึง ซึ่งมีน้าํเต็มเปนท่ีอยูแหงสัตวน้ํา 
            อุมบุตรนอยขามไป ท่ีฝงขางโนนคนเดียว ใหบุตรนอยด่ืมนมแลว 
            ประสงคจะใหบุตรคนใหญขาม จึงกลับมา เหยี่ยวตัวหน่ึง เฉี่ยว 
            บุตรนอยท่ีรองจาไปเสียแลว บุตรคนใหญก็ถูกกระแสนํ้าพัดไป 
            ดิฉันนั้นมากไปดวยความโศกเดินไปยังพระนครสาวัตถี ไดยินขาววา 
            มารดาบิดาและพี่ชายของตนตายเสียแลว เวลานั้น ดฉิันแนนไป 
            ดวยความโศกเปยมไปดวยความโศกมาก ไดกลาววา บุตรสองคน 
            ตายเสียแลว สามีของเราก็ตายเสียในปา มารดาบิดาและพี่ชาย 
            ของเรา ก็ถูกเผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน ครั้งน้ัน ดิฉันท้ังซูบผอม 
            ท้ังผิวเหลือง ไมมีท่ีพึง่ ตรอมใจทุกวนั เมื่อเดินไปขางนี้ขางนั้นได 
            เห็นพระผูมีพระภาค ผูเปนสารถีฝกนรชน ขณะน้ัน พระศาสดา 
            ไดตรัสกะดิฉันวา ทานอยาโศรกเศราถงึบุตรเลยจงเบาใจเถิด จง 
            แสวงหาตนของทานเถิดเดือดรอนไปไมมีประโยชนอะไรเลย บุตร 
            ธิดา ญาติและพวกพองไมปองกันคนผูถึงท่ีตายไดเลย ความปอง 
            กันไมมีในญาติท้ังหลาย ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว ไดบรรล ุ
            ถึงปฐมผล บวชแลวไมนานก็ไดบรรลุอรหัตผล เปนผูมีความ 
            ชํานาญในฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ รูปรจิตตวิชา เปนผูปฏิบัติตามคํา 
            สอนของพระพุทธเจารูปุพพนิวาสญาณชําระทิพยจักษุใหบริสุทธ์ิ ทํา 
            อาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว เปนผูบริสุทธ์ิหมดมลทินดวยดี ในกาล 
            นั้น ดิฉันศึกษาพระวินัยท้ังปวงในสํานักพระบรมศาสดา ผูทรง 
            เห็นธรรมท้ังปวงและกลาวพระวินัยท้ังมวลกวางขวางไดตามจริง 



            พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงต้ังดิฉันไวใน 
            ตําแหนงเอตทัคคะวาปฏาจาราภิกษุณีผูเดียวเลิศกวาพวกภิกษุณีฝายท่ี 
            ทรงพระวินัย ... 
      ทราบวา ทานพระปฏาจาราภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบปฏาจาราเถริยาปทาน. 
      ๑. เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน ๒. สลฬปุพพิกาเถริยาปทาน ๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน 
 ๔. เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน ๕. ปญจะทีปทายิกาเถริยาปทาน ๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน 
 ๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน ๘. เขมาเถริยาปทาน ๙. อุบลวรรณเถริยาปทาน 
 ๑๐. ปฏาจาราเถริยาปทาน ในวรรคนี้บัณฑิคํานวณคาถาได ๕๐๙ คาถา. 
                      จบเอกุโปสถวรรคท่ี ๒. 
                      ---------------- 
                        กุณฑลเกสวรรคท่ี ๓ 
                     กุณฑลเกสีเถริยาปทานท่ี ๑ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระกุณฑลเกสีเถร ี
      [๑๖๑] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมาร พระนามวาปทุมมุตระ 
            ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เปนนายกของโลก เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีอันมีความรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ 
            ในเมืองหงสวดี เปนผูเพรียบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉันเขา 
            ไปเฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้นแลว ไดฟงธรรมอันอุดม มีความ 
            เลื่อมใสเกิดในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะ 
            ครั้งน้ัน พระพิชิตมารผูเปนนายกพระนามวาปทุมุตระ ทรงประกอบ 
            ดวยพระมหากรุณา ทรงต้ังภิกษุณีองคหนึ่ง ผูมีปญญาดีวา เปนผู 
            เลิศกวาภิกษุณีท้ังหลาย ฝายขิปปาภิญญา ดิฉันไดฟงพระพุทธพจน 
            นั้นแลวมีความพอใจ ถวายทานแดพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่ง 
            ใหญแลว ซบเศียรลงแทบพระบาท ปรารถนาตําแหนงน้ัน พระ- 
            มหาวีรเจาทรงอนุโมทนาตรัสวา นางผูเจริญ ตําแหนงใดทาน 
            ปรารถนาแลว ตําแหนงน้ันท้ังหมดจักสําเร็จแกทาน ทานจงเปน 
            ผูมีสุขเย็นใจเถิด ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนาม 
            วาโคดม มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนใน 
            โลก ทานผูเจริญนี้จักไดเปนภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระ 
            องคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวิกาของพระศาสดา 
            ช่ือวาภัททากุณฑลเกสาดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น และดวย 
            การต้ังเจตนจํานงไว ดฉิันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคช้ัน 
            ดาวดึงสจุติจากภพนั้นแลวไปสูช้ันยามา จุติจากนั้นแลวไดไปสูช้ัน 



            ดุสิต จุติจากนั้นแลวไปสูช้ันนิมมานรดี จุติจากนั้นแลวไปสูช้ัน 
            ปรนิมมิตวสวัสดี ดวยอาํนาจกุศลกรรมน้ัน ดิฉันเกิดในภพใดๆ 
            ก็ไดครองตําแหนงราชมเหสีในภพนั้นๆ จุติจากปรนิมมิตวสวัสดีแลว 
            ไดครองตําแหนงพระมเหสีแหงพระเจาจักรพรรดิ และพระราชาท่ี 
            เปนเอกราชในหมูมนุษยดิฉันไดเสวยราชสมบัติในเทวดาและมนุษย 
            เจริญดวยความสุขทุกๆ ภพ ทองเท่ียวไปในกัปเปนอเนก ในภัทรกัป 
            นี้ พระพุทธเจาพระนามวา กัสสป ผูเปนพงศพันธุ แหงพราหมณ 
            มียศมาก ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึนแลวครั้งน้ัน 
            พระเจากาสีพระนามวากิกี เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณาสี 
            อันอุดม เปนอุปฏฐาก พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิง่ใหญ ดิฉัน 
            เปนพระธิดาคนท่ี ๔ ของทาวเธอมีนามปรากฏวาภิกขุทาสีไดฟง 
            ธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา ... ดวยกุศลกรรม 
            ท่ีทําไวแลวนั้นและดวยการต้ังเจตนจาํนงไว ดิฉันละรางกายมนุษย 
            แลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดใน 
            สกุลเศรษฐีท่ีมีความเจริญ ในพระนครราชคฤหอันอดุมเมื่อดํารงอยู 
            ในความเปนสาว ไดเห็นราชบุรุษนําโจรไปเพื่อจะฆา มีความรัก 
            ในโจรคนน้ัน บิดาของดิฉันปลดเปลื้องโจรน้ันใหหลุดพน 
            จากการฆาดวยทรัพยพนัหนึ่ง รูจักใจดิฉันแลว ยกดิฉนั 
            ใหกับโจรน้ัน ดิฉันรักใครเอ็นดูเกื้อกลูแกโจรน้ันมาก แต 
            โจรน้ันพาดิฉันผูชวยขนเครื่องบวงสรวงไปท่ีภูเขามีเหวเปนท่ีท้ิงโจร 
            คิดจะฆาดิฉัน ดวยความโลภในเครื่องประดับของดิฉัน เวลานั้นดิฉัน 
            จะรักษาชีวิตของตัวไว จึงประนมมือไหวโจรผูเปนศัตรูเปนอยางด ี
            แลวกลาววา นายผูเจรญิ สรอยทองคํา แกวมุกดา และแกวไพฑูรย 
            เปนอันมากท้ังหมดนี้ นายเอาไปเถิด และจงประกาศวาฉันเปน 
            ทาสีเถิด แนะนางงาม จงตายเสียเถิด อยามัวรําพันนักเลย เรามุง 
            จะฆานางผูมาถึงปาแลว ต้ังแตฉันระลึกถึงตัวได ถึงความเปนผูรูชัด 
            แลว ฉันไมรูจักบุรุษอืน่วาเปนท่ีรักยิ่งกวานาย มาเถิด ฉันจักขอ 
            กอดนาย ทําประทักษิณแลวจะไหวนาย เพราะนายกับดิฉันจะไมได 
            รวมกันตอไป ในท่ีทุกแหงใชวาบุรุษเทาน้ันจะเปนบัณฑิต ถึงสตรี 
            ก็เปนบัณฑิตเฉลียวฉลาดในท่ีนั้นๆ และในท่ีทุกแหง ใชวาบุรุษ 
            เทาน้ันจะเปนบัณฑิตคิดความไดวองไว ใชวาบุรุษจะคิดเหมาะสม 
            ในเรื่องเดียวเรว็พลัน ดฉิันฆาศัตรูไดในครั้งน้ัน ก็เพราะเน่ืองดวย 
            ปญญาเต็มอยูในจิต ผูใดไมรูจักเรือ่งท่ีเกิดข้ึนเร็วไว ผูนั้นมีปญญา 
            เขลา ยอมถูกเขาฆา เหมือนโจรท่ีถูกฆาท่ีเหว ฉะนั้น ผูใด รูจัก 



            เรื่องท่ีเกิดข้ึนไดวองไว ผูนั้นก็พนจากพวกศัตรู เหมือนดิฉันพนจาก 
            โจรท่ีเปนศัตรูในครั้งน้ัน ฉะนั้น เมื่อดิฉันผลักศัตรูใหตกไปในเหว 
            แลว เขาไปบวชในสํานักพวกปริพาชกท่ีครองผาขาว ครั้งน้ัน พวก 
            ปริพาชกเอาแหนบถอนผมดิฉันหมดแลว ใหบวชแลวบอกลัทธิให 
            เนืองๆ ดิฉันเรียนลัทธนิั้นแลว นั่งคิดลัทธินั้นอยูผูเดยีววา คณะ 
            ปริพาชกเปนดังวาสุนัขทํากะเราซ่ึงเปนมนุษย ถือเอาก่ิงหวาท่ีหัก 
            แลวปกไว ณ ท่ีใกลเราแลวก็หลีกไป ดิฉันเห็นแลวไดนิมิต ท่ีต้ัง 
            อยูเหมือนเปนหมูหนอน ดิฉันลุกจากท่ีนั้นแลว มีความสลดใจ 
            มาถามพวกปริพาชก ท่ีมีลัทธิรวมกัน พวกนั้นบอกวา พวกภิกษุ 
            ศากยบุตรยอมรูเรือ่งน้ัน ดิฉันเขาไปหาพุทธสาวกแลวถามเรือ่งน้ัน 
            พุทธสาวกเหลานั้นพาดิฉันไปในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระ- 
            องคผูเปนนายกของโลก ทรงแสดงธรรมแกดิฉันวา ขันธอายตนะ 
            และธาตุท้ังหลาย ไมงาม ไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดิฉัน 
            ไดฟงธรรมของพระองคแลว ยังธรรมจักษุใหหมดจดวิเศษ รู 
            สัทธรรมแลว ไดทูลขอบรรพชาอุปสมบท ครั้งน้ัน พระพุทธเจา 
            อันดิฉันทูลขอแลว ไดตรัสวา มาเถิด นางผูเจริญ ดิฉันอุปสมบท 
            แลว ไดเห็นน้ํานอยหนึง่ รูจักสังขาร อนัมีความเกิดและความดับ 
            ดวยน้ําลางเทา คิดเห็นวา สังขารท้ังปวงยอมเปนอยางน้ัน ลําดับนั้น 
            จิตของดิฉันพนแลวเพราะไมถือม่ันโดยประการท้ังปวง ครั้งน้ัน 
            พระพิชิตมารทรงต้ังดิฉันวาเปนผูเลิศกวาพวกภิกษุณีท้ังหลายฝาย 
            ขิปปาภิญญา ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ 
            ผูวารจิตผูอื่น เปนผูทําตามสัตถุศาสน รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระ 
            ทิพจักษุบริสุทธิ์ ยังอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไป เปนผูบริสุทธ์ิ หมด 
            มลทินดวยดี ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
            เสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ดฉิันบรรลุถึงประโยชน คือ 
            ธรรมเปนท่ีสิ้นสังโยชน ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย ออกบวชเปนบรรพชิต 
            ตองการน้ันแลว ญาณของดิฉัน ในอรรถะ ธรรมะ นิรติุ และ 
            ปฏิภาณไพบูลย หมดจด เพราะอํานวยพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระภัททากุณฑลเกสีภิกษุณี ไดกลาวคาถาเหลานี้ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบกุณฑลเกสีเถริยาปทาน. 
                     กิสาโคตมีเถริยาปทานท่ี ๒ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระกิสาโคตมีเถร ี
      [๑๖๒] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมารพระนามวา ปทุมุตระ 



            ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เปนนายกของโลกเสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้ง 
            นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครหงสวดี เขาไปเฝาพระพุทธเจา 
            ผูประเสริฐกวานรชนพระองคนั้นแลว ถึงพระองคเปนสรณะ ไดฟง 
            ธรรมของพระองคซึ่งประกอบดวยสัจจะ ๔ ไพเราะจับใจอยางยิ่ง 
            นํามาซึ่งสันติสุขแหงจิต ครั้งน้ัน พระธีรเจาผูอุดมกวาบุรุษ เมื่อทรง 
            ต้ังภิกษุณีองคหนึ่งผูทรงจีวรเศราหมอง ทรงสรรเสรญิในตําแหนง 
            เอตทัคคะ ดิฉันไดฟงคุณของภิกษุณีแลว เกิดปติมาก ทําสักการะ 
            แดพระพุทธเจาตามความสามารถ ตามกําลัง หมอบลงใกลพระธีรมุนี 
            แลว ปรารถนาตําแหนงน้ัน ครั้งน้ัน พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของ 
            โลก ทรงอนุโมทนาเพ่ือการไดตําแหนงวา ในกัปท่ีหนึ่งแสนแต 
            กัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจา 
            โอกกากราชจักเสด็จอบัุติข้ึนในโลก ทานผูเจริญจักเปนธรรมทายาท 
            ของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต เปนสาวิกา 
            ของพระศาสดา มีนามช่ือวากิสาโคตมี ครั้งน้ัน ดิฉันไดฟงพระพุทธ 
            พจนนั้นแลว มีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ- 
            พิชิตมารผูนําช้ันพิเศษ ดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต ดวย 
            กุศลกรรมท่ีทําไวแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละ 
            รางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระ- 
            พุทธเจาพระนามวา กัสสป ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณมียศมาก 
            ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน พระเจากาสี 
            พระนามวากิกี เปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสี อันอุดม 
            เปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ดิฉันเปน 
            พระธิดาองคท่ี ๕ ของทาวเธอ มีนามปรากฏวาธรรมา ไดฟงธรรมของ 
            พระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิไดทรง 
            อนุญาตใหพวกเรา เมื่อตองอยูในอาคารสถาน ครั้งน้ัน พวกเรา 
            ผูเปนราชกัญญาต้ังอยูในความสุข มิไดเกียจคราน ประพฤติ 
            พรหมจรรยต้ังแตเปนกุมารีอยูสองหมืน่ป พระราชธิดาท้ัง ๗ พระ- 
            องค คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทา- 
            สิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสีเปนท่ี ๗ 
            เปนผูยินดีพอใจในการบํารุงพระพุทธเจา ไดมาเปนพระเขมาเถรี 
            พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสีเถรี ดิฉัน 
            พระธรรมทินนาเถรี และวิสาขาอุบาสิกาเปนท่ี ๗ ดวยกุศลกรรม 
            ท่ีทําไวแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษย 
            แลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลังครั้งน้ี ดิฉนัเกิดใน 



            สกุลเศรษฐีท่ีตกยาก จนทรัพย เปนวงศตํ่า ไปสูสกุลท่ีมีทรัพย 
            พวกเลสชนก็รับรองแสดงวาดิฉันจนทรัพย เมื่อดิฉันคลอดบุตรแลว 
            ก็เปนท่ีเอ็นดูแหงชนท้ังปวง กุมารซ่ึงเปนบุตรออนนั้นดํารงอยูใน 
            ความสุข เปนท่ีรักใครของดิฉันเหมือนวาชีวิตของตน ไดถึงอํานาจ 
            ยมราชเสียแลว ดิฉันอดัอั้นดวยความโศกเศรา มีหนาเศราตลอดวัน 
            มีตาชุมดวยน้ําตา เปนคนมีหนารองไห อุมศพลูกท่ีตายพูดเพอไป 
            ครั้งน้ัน บุรุษผูหนึ่งเหน็เขาแลว พาเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปน 
            หมอดีเลิศอุดม ดิฉันไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค 
            ไดโปรดปรานประทานยาท่ีแกบุตรใหกลับเปนเถิด พระพิชิตมารผู 
            ฉลาดในอุบายแนะนํารับสั่งวาในเรือนใดไมมีคนตาย ทานจงไปหา 
            เมล็ดพันธุผักกาดจากเรือนนั้นมา ครั้งน้ัน ดิฉันเท่ียวไปหาจนท่ัว 
            เมืองสาวัตถีไมไดเมล็ดพันธุผักกาดแตเรือนท่ีไมมีคนตายไหนๆ 
            เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงกลับไดสติท้ิงศพเสีย แลวเขาไปเฝาพระ- 
            พุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระบรมศาสดาผูมีพระกระแสเสียง 
            อันไพเราะ ทอดพระเนตรเห็นดิฉันแตท่ีไกลแลวตรัสวา ก็ความ 
            เปนอยูเพียงวันเดียวของบุคคลผูพิจารณาเห็นความเกิดและความ 
            เสื่อมไป ประเสริฐกวาความเปนอยู ๑๐๐ ป ของบุคคลผูมิได 
            พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไป 
            อนิจจาธรรมน้ี ไมใชธรรมเฉพาะบาน ไมใชธรรม 
            เฉพาะนิคม ไมใชธรรมเฉพาะสกุลเดียว เปนธรรมของ 
            โลกท้ังปวงพรอมท้ังเทวโลก. 
            ดิฉันนั้น ไดสดับคาถาเหลานี้แลว ยังธรรมจักษุใหหมดจดวิเศษ 
            เมื่อรูสัทธรรมแลวไดออกบวช แมเมื่อบวชแลวอยางน้ัน ประกอบ 
            ความเพียรในพุทธศาสนา ไมชานานก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉันเปน 
            ผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ และทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอื่น และ 
            ทิพจักษุบริสุทธิ์ ยังอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว เปนผูบริสุทธ์ิ 
            หมดมลทินดวยดี ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติพระพุทธศาสนา 
            เสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพข้ึน 
            แลว ดิฉันบรรลุประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีสิ้นสังโยชนท้ังปวง 
            ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการน้ันแลว ญาณของ 
            ดิฉันในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ ไพบูลย หมดจดเพราะ 
            อํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ดิฉันนําผามาจากกองหยากเยือ่ 
            ปาชาและถนนเอามาทําเปนผาสังฆาฏิ ทรงจีวรอันเศราหมอง พระ- 
            พิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณบัติ คือ การทรง 



            จีวรอันเศราหมองน้ัน จงึทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ ใน 
            บริษัทท้ังหลาย ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉัน 
            ทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระกิสาโคตมีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบกิสาโคตมีเถริยาปทาน. 
                     ธรรมทินนาเถริยาปทานท่ี ๓ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถร ี
      [๑๖๓] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
            พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอบัุติข้ึนแลว ครั้ง 
            นั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองหงสวดีรับจางทําการงานของคน 
            อื่น เปนผูมีปญญาสํารวมอยูในศีลพระเถระนามวาสุชาตะอัครสาวก 
            ของพระพุทธเจา พระนามวาปทุมุตระ ออกจากวิหารไปเพ่ือ 
            บิณฑบาตเวลานั้น ดิฉันเอาหมอไปตักน้ํา เห็นทานแลวเลือ่มใสได 
            ถวายขนมดวยมือของตน ทานรับแลวนั่งฉัน ณ ท่ีนั้นแหละ ดิฉัน 
            นิมนตทานไปสูเรือนไดถวายโภชนะแกทาน ตอมา นายของดิฉัน 
            ทราบเขาแลวมีความยินดี ไดแตงดิฉันใหเปนลูกสะใภของทาน 
            ดิฉันไปกับแมผัว ไดถวายอภวิาทพระสัมพุทธเจา ครั้งน้ัน พระ- 
            บรมศาสดาทรงประกาศตั้งภิกษุณีองคหนึ่งผูเปนธรรมกถึก ใน 
            ตําแหนงเอตทัคคะ ดิฉันไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว มีความยินดี 
            นิมนตพระสุคตเจาพรอมดวยพระสงฆถวายมหาทานแลว ปรารถนา 
            ตําแหนงน้ัน ในทันใดน้ัน พระสุคตเจาผูมีพระกระแสเสียงไพเราะ 
            ไดตรัสกะดิฉันวาทานยินดีบํารุงเรา องัคาสเรากับสาวกสงฆ ขวน- 
            ขวายในการฟงสัทธรรม มีใจเจริญดวยคุณ ทานผูเจริญ ทานยินดี 
            เถิด ทานจะไดตําแหนงน้ันอันเปนผลแหงความปรารถนา ในกัป 
            ท่ีหนึ่งแสนแตกัปน้ี พระพุทธเจาพระนามวาโคตม ซึ่งมีสมภพใน 
            วงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานผูเจริญจักได 
            เปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอนัธรรม 
            นิรมิตเปนสาวิกาของพระศาสดา มีช่ือวา ธรรมทินนา ดิฉันไดฟง 
            พระพุทธพจนนั้นแลวมีความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุง 
            พระมหามุนีผูเปนนายกช้ันพิเศษ ดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต 
            ดวยกุศลกรรมท่ีทําไวแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉัน 
            ละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระ- 
            พุทธเจาพระนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มียศมาก 
            ประเสริฐกวาบัณฑิตท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน พระเจา 



            กาสีพระนามวากิกี ผูเปนใหญกวานรชนในพระนครพาราณสีอันอุดม 
            ทรงเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิง่ใหญ ดิฉันเปน 
            พระธิดาคนท่ีหกของทาวเธอ มีนามปรากฏวาสุธรรมา ไดฟงธรรม 
            ของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา แตพระชนกนาถมิได 
            ทรงอนุญาตใหพวกเรา เมื่ออยูในอาคารสถาน ครั้งน้ัน พวกเรา 
            ผูเปนราชกัญญาต้ังอยูในความสุข มิไดเกียจครานประพฤติพรหม- 
            จรรยต้ังแตเปนกุมารีอยูสองหม่ืนป. 
                         จบภาณวารท่ี ๓ 
            ราชธิดาท้ัง ๗ พระองค คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ 
            นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิกา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ 
            และนางสังฆทาสีเปนท่ี ๗ เปนผูยินดีพอใจบํารุงพระพุทธเจาไดมา 
            เปนพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถร ีพระปฏาจาราเถรี พระกุณ- 
            ฑลเกสีเถรี เปนพระกิสาโคตมีเถรี และดิฉันเปนวิสาขาอุบาสิกา 
            คนท่ี ๗ ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานง 
            ไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพ 
            หลังครั้งน้ี ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี มีความเจริญมั่นค่ังดวยกามสุข 
            ท้ังปวง ในพระนครราชคฤหอันอุดม เมื่อดิฉันประกอบดวยรูป 
            สมบัติต้ังอยูในปฐมวัย ไปสูสกุลอื่น เพรียบพรอมดวยความสุข 
            สามีของดิฉัน เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนสรณะแหงสัตวโลก ฟง 
            ธรรมเทศนา แลวไดบรรลุอนาคามิผล เปนผูมีปญญาดี ครั้งน้ัน 
            ดิฉันไดรับอนุญาตจากสามีนั้นแลว ออกบวชไมชานานก็ไดบรรล ุ
            อรหัตผล อุบาสกน้ันเขาไปหาดิฉัน แลวถามปญหาท่ีลึกซึ้งสุขุมมาก 
            ดิฉันแกปญหาท้ังหมดน้ันได พระพิชิตทรงมารทรงพอพระทัยใน 
            คุณสมบัตินั้นจึงทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะ ดวยพระดํารัส 
            วาเรามิไดเห็นภิกษุณีรปูอื่น ผูเปนธรรมกถึกเหมือนธรรมทินนา 
            ภิกษุณีนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงทรงจําภกิษุณีธรรม 
            ทินนาผูมีปญญาไวอยางนี้เถิด ดิฉันอันพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะห 
            แลว ช่ือวาเปนบัณฑิตอยางนี้ ดิฉันบํารุงพระศาสดาแลว ทํากิจ 
            พระพุทธศาสนาเสร็จแลวปลงภาระอนัหนักลงแลว ถอนตัณหาอัน 
            นําไปสูภพข้ึนไดแลว บรรลุถึงประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีสิ้น 
            สังโยชนท้ังปวง ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิต ตองการ 
            นั้นแลว ดิฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ และในทิพโสตธาตุ 
            รูวาระจิตของผูอื่น เปนผูทําตามสัตถุศาสน ดิฉันรูปุพเพนิวาส- 
            ญาณและทิพจักษุ อันหมดจดวิเศษยังอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว 



            เปนผูบริสุทธ์ิหมดมลทินดวยดี ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระธรรมทินนาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบธรรมทินนาเถริยาปทาน. 
                       สกุลาเถริยาปทานท่ี ๔ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระสกุลาเถรี 
      [๑๖๔] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
            พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอบัุติข้ึนแลว 
            พระองคเปนบุรุษอาชาไนย ประเสริฐกวาบัณฑิตท้ังหลาย ทรง 
            ปฏิบัติเพื่อเก้ือกูล เพื่อความสุขเพื่อประโยชน แกสัตวท้ังปวงใน 
            โลกกับท้ังเทวโลก เปนผูถึงซ่ึงยศอันเลิศ ทรงสิริ ทรงมีเกียรติคุณ 
            ฟุงเฟอง อันชาวโลกท้ังปวงบูชาแลว มีพระคุณปรากฏไปท่ัวทิศ 
            พระองคเปนผูอุดมกวานรชน ทรงขามพนจากความสงสัยแลว ทรง 
            ลวงความเคลือบแคลงไปแลว ทรงมีความดําริในพระหฤทัยบริบูรณ 
            เต็มท่ี ทรงบรรลุพระสมัโพธิญาณอันอุดม ทรงยังมรรคาท่ียังไมเกิด 
            ใหเกิดข้ึน ตรัสบอกมรรคาท่ียังไมมีใครบอก ทรงยังธรรมท่ียังไม 
            เกิดพรอมใหเกิดพรอม พระองคเปนบุคคลผูองอาจ ทรงรูจักมรรคา 
            ทรงทราบมรรคา ตรัสบอกมรรคา เปนพระศาสดาผูฉลาดในมรรคา 
            ประเสริฐสุดกวานายสารถี เปนพระโลกนาถผูทรงประกอบดวย 
            พระมหากรุณา เปนนายกของโลก ทรงแสดงธรรม ถอนเหลาสัตว 
            ผูจมอยูในเปอกตมคือกาม ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดในเมืองหงสวดีม ี
            นามวาขัตติยนันทนา มีรูปสวย รวยทรัพยเปนท่ีพึงใจ มีสิริ เปน 
            พระธิดาของพระราชาผูใหญ พระนามวาอานันทะ งดงามอยางยิ่ง 
            เปนพระภคินีตางพระมารดาแหงพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ 
            หอมลอมดวยราชกัญญาท้ังหลาย ประดับดวยสรรพาภรณ เขาไป 
            เฝาพระวีรเจา แลวไดฟงธรรมเทศนาครั้งน้ันพระผูมีพระภาคผูทรงรู 
            แจงโลกโลกพระองคนั้น ทรงต้ังภิกษุณีองคหนึ่งผูมีทิพจักษุใน 
            ตําแหนงอันเลิศ ในทามกลางบริษัทสี่ ดิฉันไดฟงพระพุทธพจน 
            นั้นแลว มีความราเริง ถวายทานและบูชา พระสัมพุทธเจาแลว 
            ไดปรารถนาทิพจักษุ ทันใดน้ัน พระบรมศาสดาไดตรัสกะดิฉันวา 
            ดูกรขัตติยนันทนา เธอจักไดตําแหนงท่ีตนปรารถนาตําแหนงท่ีเธอ 
            ปรารถนานี้เปนผลแหงการถวายประทีปท่ีชอบธรรม ในกัปท่ีหนึ่ง 
            แสนแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศพระเจา 
            โอกกากราชจักเสด็จอบัุติข้ึนในโลก เธอจักไดเปนธรรมทายาทของ 



            พระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักเปนพระสาวิกา 
            ของพระศาสดามีนามวาสกุลา ดวยกศุลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น 
            และดวยการต้ังเจตนจาํนงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสู 
            สวรรคช้ันดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสป 
            ผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณ มียศมากประเสริฐกวาบัณฑิตท้ังหลาย 
            เสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ันดิฉันปริพาชิกา ประพฤติอยูผูเดียวเท่ียว 
            ไปเพ่ือภิกษาไดน้ํามันมานอยหนึ่ง มีใจผองใส เอาน้ํามันนั้นตาม 
            ประทีปบูชาพระเจดียช่ือสัพพสังวร แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
            กวาสัตว ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้นและดวยการต้ังเจตจํานง 
            ไว ดิฉันละรางกายมนุษยนั้นแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส 
            ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ดิฉันไปเกิดในท่ีใดๆ ประทีปเปนอันมาก 
            ก็สวางไสวแกดิฉันในท่ีนั้นๆ ดิฉันปรารถนาจะไดสิ่งท่ีอยูนอกฝา 
            หรือส่ิงท่ีอยูนอกภูเขาศิลา ก็เห็นไดทะลุปรุโปรง นี้เปนผลแหง 
            การถวายประทีป ดิฉันมีนัยนตาแจมใส รุงเรอืงดวยยศ มีศรัทธา 
            มีปญญา นี้ก็เปนผลแหงการถวายประทีปในภพหลังครั้งน้ี ดิฉัน 
            เกิดในสกุลพราหมณอันมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย มหาชน 
            ยินดี พระราชาทรงบูชา ดิฉันสมบูรณไปดวยองคสมบัติท้ังปวง 
            ประดับดวยสรรพาภรณ ยืนอยูท่ีหนาตาง ไดเห็นพระสุคตเจา 
            เสด็จเขาไปในเมืองทรงรุงเรืองดวยยศอันเทวดาและมนุษยสักการะ 
            บูชาทรงสมบูรณดวยพระอนุพยัญชนะประดับดวยพระลักษณะ 
            ท้ังหลาย มีจิตเลื่อมใสโสมนัส พอใจบรรพชาครั้นไดบรรพชา 
            แลวไมนานนัก ก็ไดบรรลอุรหัตผล ดิฉันมีความชํานาญใน 
            ฤทธ์ิและทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอืน่ เปนผูปฏิบัติตาม 
            สัตถุศาสน รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพจักษุอันหมดจด 
            วิเศษใหอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลวเปนผูบริสุทธ์ิหมดมลทินดี ดิฉัน 
            บํารุงพระศาสดาแลวทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลวปลงภาระอัน 
            หนักลงไดแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพข้ึนไดแลว บรรลุถึง 
            ประโยชน คือ ธรรมเปนท่ีสิ้นสังโยชนท้ังปวงท่ีกุลบุตรท้ังหลาย 
            ออกบวชเปนบรรพชิต ตองการน้ันแลว แตนั้น พระผูมีพระภาค 
            ผูทรงพระมหากรุณา ผูอุดมกวานรชน ทรงต้ังดิฉันไวในตําแหนง 
            เอตทัคคะวา สกุลาภิกษุณี เปนผูเลิศกวาภิกษุณีท้ังหลาย ฝายท่ีมี 
            ทิพจักษุ ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทํา 
            เสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระสกุลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 



                       จบสกุลาเถริยาปทาน. 
                       นันทาเถริยาปทานท่ี ๕ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระนันทาเถรี 
      [๑๖๕] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
            พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวงเสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            พระองคเปนพระพุทธเจาผูฉลาดในวิธีเทศนา ตรัสสอนเหลาสัตวให 
            รูแจง ทรงชวยสรรพสัตวใหขามไป ทรงชวยใหหมูชนขามพนได 
            เปนอันมาก ทรงพระกรุณาอนุเคราะห แสวงหาประโยชนแกสัตว 
            ท้ังปวงทรงต้ังพวกเดียรถียท่ีมาถึงแลวท้ังหมดไวในเบญจศีล พระ- 
            ศาสนาของพระองคไมอากูล วางเปลาจากพวกเดียรถีย งดงามไป 
            ดวยพระอรหันตท้ังหลายท่ีมีความชํานาญ เปนผูคงท่ีพระองคเปน 
            พระมหามุนีมีพระกายสูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีงามปานทองคําท่ีมีคา 
            มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการมีพระชนมายุแสนป พระ- 
            องคดํารงอยูโดยกาลเทาน้ัน ทรงชวยใหหมูชนขามพนไดเปนอันมาก 
            ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมีความรุงเรอืงดวยรัตนะตางๆ ใน 
            เมืองหงสวดี เปนผูเพรยีบพรอมไปดวยความสุขมาก ดิฉัน เขาไป 
            เฝาพระมหาวีรเจาพระองคนั้น ไดฟงพระธรรมเทศนา อันประกาศ 
            ปรมัตถธรรมอยางจับใจย่ิง ซึ่งเปนอมตธรรม ครั้งน้ัน ดิฉันมีความ 
            เลื่อมใส ไดนิมนตพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวยพระ- 
            สงฆ ไดถวายมหาทานแดพระองคดวยมือของตน ไดซบเศียรลง 
            ใกลพระมหาวีรเจาพรอมดวยพระสงฆปรารถนาตําแหนงท่ีเลิศกวา 
            ภิกษุณีท้ังหลายฝายท่ีมีฌาน ครั้งน้ันพระสุคตเจาผูฝกนรชนท่ียังไมได 
            ฝก เปนสรณะของโลกสามผูเปนใหญ ทรงนรชนไวใหดี ทรง- 
            พยากรณวา ทานจักไดตําแหนงท่ีปรารถนาดีแลวนั้น ในกัปท่ี 
            หนึ่งแสนแตกัปน้ีพระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศ 
            พระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานผูเจริญจักไดเปน 
            ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอนัธรรมนริมิต 
            จักเปนสาวิกาของพระองค มีนามช่ือวานันทา ครั้งน้ัน ดิฉันไดฟง 
            พระพุทธพจนนั้นแลวมีใจยินดีมีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระ- 
            พิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษ ดวยปจจัยท้ังหลายตลอดชีวิต ดวย 
            กุศลกรรมท่ีไดทําไวดีนั้นและดวยการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละ 
            รางกายมนุษยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส จุติจากสวรรคช้ัน 
            นั้นแลว ดิฉันไปสูสวรรคช้ันยามา จุติจากนั้นแลวไปสวรรคช้ัน 
            ดุสิต จุติจากนั้นแลวไปสวรรคช้ันนิมมานรดี จุติจากนั้นแลวไป 



            สวรรคช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ดิฉันเกิดใน 
            ภพใดๆ ก็ไดครองตําแหนงราชมเหสีในภพนั้นๆ จุติจากสวรรคช้ัน 
            ปรนิมมิตวสวัตดีแลวมาเกิดเปนมนุษย ไดครองตําแหนงอัครมเหสี 
            ของพระเจาจักรพรรดิ และพระเจาเอกราช เสวยสมบัติในเทวดา 
            และมนุษยเปนผูมีความสุขในท่ีทุกสถานทองเท่ียวไปในกัปเปนอเนก 
            ในภพหลังท่ีมาถึงบัดนี้ ดิฉันเปนพระธิดาแหงพระเจาสุทโธทนะใน 
            กรุงกบิลพัสดุ เปนผูมีรูปสมบัติอันประชาชนสรรเสริญ ราชสกุล 
            นั้น เห็นดิฉันมีรูปงามดังดวงอาทิตย จึงพากันช่ืนชม เพราะฉะนั้น 
            ดิฉันจึงมีนามวานันทา เปนผูมีรูปลักษณะสวยงาม ในพระนคร 
            กบิลพัสดุ ซึ่งเปนธานีท่ีรื่นรมยนั้น นอกจากพระนางยโสธรา 
            ปรากฏวาดิฉันงามกวายุวนารีท้ังปวง พระภาดาพระองคใหญเปน 
            พระพุทธเจาผูเลิศในไตรโลก พระภาดาองครองก็เปนพระอรหันต 
            ดิฉันยังเปนคฤหัสถอยูผูเดียว พระมารดาทรงตักเตือนวา ดูกรพระ- 
            ราชสุดาลูกรักเกิดในศากยสกุล เปนพระอนุชาแหงพระพุทธเจา 
            เมื่อเวนจากนันทกุมารแลวจักไดประโยชนอะไรในวังเลา รูปถึงมี 
            ความเจริญ ก็มีความแกเปนอวสาน บัณฑิตรูกันวาไมสะอาด 
            เมื่อยังเจริญมิไดมีโรค แตก็มีโรคในตอนปลาย ชีวิตมีมรณะเปน 
            ท่ีสุดรูปของเธอน้ี แมวาจะงามจูงใจใหนิยม ดุจดวงจนัทรท่ีใครกัน 
            เมื่อตกแตงดวยเครื่องประดับมากอยาง ก็ยิ่งมีความงามเปลงปลั่ง 
            เปนท่ีกําหนด เปนท่ียินดีแหงนัยนตาท้ังหลายคลายกะวาทรัพยของ 
            ของโลกท่ีบูชากัน เปนรูปท่ีใหเกิดความสรรเสริญเพราะบุญมากท่ี 
            บําเพ็ญไว เปนท่ีช่ืนชมแหงวงศโอกกากราชไมชานานเทาไร ชรา 
            ก็จักมายํ่ายี ลูกรักจงละพระราชฐานและรูปท่ีบัณฑิตตําหนิ ประพฤติ 
            พรหมจรรยเถดิ ดิฉันผูยังหลงใหลดวยความเจริญแหงรูป ไดฟง 
            พระดํารัสของพระมารดาแลว ก็ออกบวชแตรางกาย แตมิไดออก 
            บวชดวยความเต็มใจ ดิฉันระลึกถึงตัวเองอยูดวยความเพงฌานเปน 
            อันมาก พระมารดาตรัสตักเตือนเพื่อใหประพฤติธรรม แตดิฉันมิได 
            ขวนขวายในธรรมจรยิานั้น ครั้งน้ัน พระพิชิตมารผูทรงพระมหากรณุา 
            ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผูมีผิวหนาดังดอกบัว ทรงนิรมิตหญิงคนหน่ึง 
            งามนาชม นาชอบใจยิ่งนัก มีรูปงามกวาดิฉัน ในคลองจักษุของ 
            ดิฉัน ดวยอานภุาพของพระองค เพื่อใหดิฉันเบ่ือหนายในรูป ดิฉัน 
            เปนคนสวย เห็นหญิงมีรางกายสวยยิง่กวา คิดเพอไปวาเราเห็น 
            หญิงมนุษยดังน้ีมีผลดี เปนลาภนัยนตาของเรา เชิญเถิดแมคนงาม 
            แมจงบอกสิ่งท่ีตองประสงคแกฉัน ฉันจะใหแมจงบอกสกุล นาม 



            และโคตรของแม ซึ่งเปนท่ีรักแหงแมแกฉันเถิด แมคนงาม เวลานี้ 
            ยังไมใชกาลแหงปญหา แมจงใหฉันอยูบนตัก อวัยวะท้ังหลายของ 
            ฉันจะทับอยู แมใหฉันหลับสักครูเถิด แตนั้นแมคนสวยงามพึงพิง 
            ศีรษะท่ีตักฉันนอนไป แมคนสวยถูกของแข็งหยาบตกลงท่ีหนาผาก 
            ตอมก็ปรากฏข้ึนพรอมกับของแข็งตกลงถูก แตกออกแลวก็มีเครื่อง 
            โสโครกหนองและเลอืดไหลออก หนาแตกแลวมีกลิ่นเนาปฏิกูล 
            ตัวท่ัวไปก็บวมเขียว แมคนสวยมีสรรพางคสั่น หายใจถี่ เสวยทุกข 
            ของตนอยู รําพันอยางหนาสมเพช เพราะแมคนสวยประสบทุกข 
            ฉันก็มีทุกข ตองทุกขเวทนา จมอยูในมหาทุกข ขอแมคนสวยจง 
            เปนท่ีพึ่งของฉัน หนาท่ีงามของแมหายไปไหน จมูกท่ีโดงงามของ 
            แมหายไปไหน ริมฝปากท่ีสวยเหมือนสีลูกมะพลับสุกของแมหาย 
            ไปไหน วงหนางามคลายดวงจันทรและลําคอละมายตอมทองคําของ 
            แมหายไปไหน ใบหูของแมเปนดังวาพวงดอกไม มสีีเสียไปแลว 
            ถันท้ังคูของแม เหมือนดอกบัวตูม แตกแลว มีกลิ่นเหม็นฟุงไป 
            คลายกะวาศพเนา แมมีเอวกลมกลอม มีตะโพกผึ่งผาย แมเต็ม 
            ไปดวยสิ่งช่ัวถอยโอ รปูไมเท่ียง อวัยวะท่ีเนื่องในสรีระท้ังหมด 
            มีกลิ่นปฏิกูลนากลัว นาเกลียด เหมือนซากศพท่ีเขาท้ิงไวในปาชา 
            เปนท่ียินดีของพวกพาลชน ครั้งน้ัน พระภาดาของดิฉันผูเปนนายก 
            ของโลก ผูประกอบดวยพระมหากรณุา ทอดพระเนตรเห็นดิฉัน 
            มีจิตสลด ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา ดูกรนันทาทานจงดูรูปท่ี 
            กระสับกระสาย เปอยเนาดังซากศพ จงอบรมจิตใหต้ังม่ัน มีอารมณ 
            เดียว ดวยอสุภารมณ รปูนี้เปนฉันใด รูปทานก็เปนฉันนั้น รูปทาน 
            เปนฉันใด รูปนี้ก็เปนฉันนั้น รูปนี้มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป พวกคน 
            พาลยินดียิ่งนัก พวกบัณฑิตผูมิไดเกียจคราน ยอมพิจารณาเห็นรูป 
            เปนอยางนั้นท้ังกลางคืนกลางวัน ทานจงเบ่ือหนาย พจิารณาดูรูปนั้น 
            ดวยปญญาของตน ลําดับนั้น ดิฉันไดฟงคาถาเปนสุภาษิต แลวมี 
            ความสลดใจ ต้ังอยูในธรรมน้ัน ไดบรรลุซึง่อรหัตผลในกาลน้ัน 
            ดิฉันนั่งอยูในท่ีไหนๆ ก็มีฌานเปนเบ้ืองหนาพระพิชิตมารทรงพอ 
            พระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงต้ังดิฉนัไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระนันทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบนันทาเถริยาปทาน. 
                       โสณาเถริยาปทานท่ี ๖ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระโสณาเถรี 



      [๑๖๖] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
            พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอบัุติข้ึนแลว ครั้ง 
            นั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี เปนผูมีสุขชอบตกแตง เปนท่ีรักของ 
            บิดา เขาไปเฝาพระมุนีผูประเสริฐพระองคนั้น ไดฟงพระดํารัส 
            อันไพเราะ พระพิชิตมารทรงสรรเสรญิภิกษุณีองคหนึ่งวา เปนผูเลิศ 
            กวาภิกษุณีท้ังหลายฝายผูปรารภความเพียร ครั้งน้ัน ดฉิันไดฟง 
            พระพุทธพจนนั้น แลวมีความยินดี ไดทําสักการะแดพระศาสดา 
            ถวายบังคมพระพุทธเจาแลวไดปรารถนาตําแหนงน้ัน พระมหา- 
            วีรเจาทรงอนุโมทนาวา ความปรารถนาของทานจะสําเร็จในกัปท่ี 
            แสนหนึ่งแตกัปนี้ พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพในวงศ 
            พระเจาโอกกากราชจักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานน้ีจักไดเปนธรรม 
            ทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต 
            จักไดเปนพระสาวิกาของพระศาสดา มีช่ือวาโสณา ครั้งน้ัน ดิฉันได 
            ฟงพุทธานุโมทนานั้นแลว มีความยินด ีมีจิตประกอบดวยเมตตา 
            บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษดวยปจจัยท้ังหลายจนตลอด 
            ชีวิต ดวยกุศลกรรมท่ีทําไวแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว 
            ดิฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลัง 
            ครั้งน้ี ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีท่ีมั่งค่ังเจริญ มีทรัพยมากในพระนคร 
            สาวัตถี เมื่อดิฉันเติบโตเปนสาว ไดไปสูสกุลผัว คลอดบุตรชาย 
            ๑๐ คนลวนแตมีรูปงามยิ่งนักบุตรทุกคนน้ันต้ังอยูในความสุข จูงตา 
            และใจของชนใหนิยมแมแตพวกศัตรูก็ชอบใจ เปนท่ีรักของดิฉัน 
            มาก ในกาลน้ันโดยท่ีดิฉันไมปรารถนา สามีของดิฉันพรอมดวยบุตร 
            ท้ัง ๑๐ คน พากันไปบวช ในพระพุทธศาสนา ดิฉันอยูผูเดียว 
            คิดวา เราพลัดพรากจากสามีและบุตรเปนกําพราอยูไมควรจะเปนอยู 
            แมเราก็จักไปในอารามท่ีภิกษุผูเคยเปนสามีอยู ครั้นคิดอยางนี้แลว 
            จึงออกบวช ครั้งน้ัน พวกภิกษุณีละดิฉันไวในสํานักท่ีอยูอาศัยแตผู 
            เดียว สั่งดิฉันวาทานจงตมน้ําไวแลวก็ไปกัน เวลานั้น ดิฉันตักน้ํา 
            มาใสในหมอเล็กต้ังท้ิงไวแลวนัง่อยู แตนั้นดิฉันก็เริ่มเพียรทางจิต 
            ไดพิจารณาเห็นขันธท้ังหลายโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข 
            และเปนอนัตตา ยังอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว ไดบรรลุอรหัตผล 
            เมื่อพวกภิกษุณีกลับมาแลวถามถึงนํ้ารอน ดิฉันอธิษฐานเตโชธาตุ 
            ใหน้ํารอนเรว็พลัน ภิกษุณีเหลานั้นพากันพิศวง ไปกราบทูลพระ- 
            พิชิตมารผูประเสริฐ ใหทรงทราบเรื่องน้ัน พระโลกนาถทรงสดับ 
            เรื่องน้ันแลว ทรงช่ืนชม ไดตรัสพระคาถาน้ีวา แทจริง บุคคลผู 



            ปรารภความเพียรมั่น มีชีวิตเปนอยูเพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกวา 
            คนเกียจครานละความเพียรเปนอยู ๑,๐๐๐ ป พระมหามุนีมหาวีรเจา 
            อันดิฉันใหโปรดแลวเพราะความปฏิบัติดี ตรัสวาดิฉันเปนผูเลิศกวา 
            ภิกษุณีท้ังหลายฝายปรารภความเพียร ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระโสณาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบโสณาเถริยาปทาน. 
                     ภัททกาปลานีเถริยาปทานท่ี ๗ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระภัททกาปลานีเถร ี
      [๑๖๗] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
            พระนามวาปทุมุตระ ผูทรงรูจบธรรมท้ังปวง เสด็จอบัุติข้ึนแลว 
            ครั้งน้ัน ดิฉันเปนภรรยาของเศรษฐีมีช่ือวาวิเทหะมีรัตนะมาก ใน 
            เมืองหงสวดี บางครั้ง เศรษฐีนั้นพรอมกับชนท่ีเปนบริวาร เขาไป 
            เฝาพระพุทธเจาซ่ึงเปนดังดวงอาทิตยแหงนรชน ไดฟงธรรมของ 
            พระองคอันเปนเหตุนํามาซึ่งความส้ินทุกขท้ังปวง พระผูมีพระภาค 
            ทรงประกาศพระสาวกองคหนึ่งวา เปนผูเลิศกวาภิกษุท้ังหลายฝาย 
            กลาวกําจัด เศรษฐีผูเปนสามีแหงดิฉันไดฟงแลว ไดถวายทานแด 
            พระพุทธเจาผูคงท่ีตลอด ๗ วัน แลวซบเศียรลงแทบพระบาท 
            ปรารถนาตําแหนงน้ัน ก็ในกาลน้ันพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานรชน 
            เมื่อจะทรงใหบริษัทรื่นเริง ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีเพื่อทรงอนุ- 
            เคราะหเศรษฐีวาดูกรบุตร ทานจะไดตําแหนงท่ีตนปรารถนา จงเปน 
            ผูเย็นใจเถิด ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตกัปน้ี พระศาสดาพระนามวาโคดม 
            มีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จกัเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานน้ี 
            จักไดเปนธรรมทายาท ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรส 
            อันธรรมนิรมิต จักเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวากัสสปะ 
            เศรษฐีไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว มีความเบิกบานใจ มีจิต 
            ประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกช้ันพิเศษ ดวย 
            ปจจัยท้ังหลายจนตลอดชีวิต พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงยัง 
            พระศาสนาใหรุงเรืองแลว ทรงกําจัดเดียรถียท่ีช่ัวและทรงแนะนํา 
            ประชาชนท่ีควรแนะนําแลว พระองคกับท้ังพระสาวกก็ปรินิพพาน 
            เมื่อพระสุคตเจาซ่ึงเปนผูเลิศในโลกพระองคนั้นปรินิพพานแลว 
            เศรษฐีนั้นเชิญญาติและมิตรมาประชุมแลว พรอมกับญาติและมิตร 
            เหลานั้นไดสรางพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะ สูง ๗ โยชน งดงาม 
            เหมือนดวงอาทิตย และตนพญารังท่ีมีดอกบาน เพื่อสักการะบูชา 



            พระศาสดา ดิฉันไดใหชาง ๗ คนเอารัตนะ ๗ อยางทําตะเกียง ๗ 
            แสนดวงแลว เอาน้ํามันหอมใสเต็มทุกถวย ตามประทีปไว ณ 
            ท่ีนั้น ลุกโพลงดังไฟไหมปาออ เพื่อบูชาพระศาสดาผูแสวงหาคุณ 
            อันยิ่งใหญ ผูทรงอนุเคราะหสรรพสัตว ดิฉันใหชางทําหมอ ๗ 
            แสนหมอ เต็มดวยรัตนะตางๆ มีพวงทองต้ังไวในระหวางหมอ ๘ 
            ใบ รุงเรืองดวยสีเหมือนดวงอาทิตยในสารทสมัย เพื่อบูชาพระ- 
            ศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ท่ีประตูท้ัง ๔ มีเสาระเนียดสําเร็จ 
            ดวยรัตนะ มีแทนมากสําเร็จดวยรัตนะต้ังไวงดงามนายินดี ท้ังมีคู 
            ปลูกพรรณดอกไมน้ําเปนระเบียบดี และมีธงรัตนะยกข้ึนไว ลวน 
            แตงามไพโรจน พระเจดียท่ีสําเร็จดวยรัตนะนั้นๆ สรางไวมีสีสุก 
            งามดี รุงโรจนดวยสีเหมือนดวงอาทิตยท่ีมีรัศมีงาม พระสถูปของ 
            ดิฉันมี ๓ ดาน ดานหน่ึงดิฉันบรรจุเต็มไปดวยหรดาล ดานหน่ึง 
            ดิฉันบรรจุเต็มไปดวยมโนศิลา ดานหน่ึงดิฉันบรรจุเต็มไปดวยแร 
            พลวง ดิฉันใหชางสรางเครื่องบูชาท่ีนายินดีเชนนี้แลว ไดถวายทาน 
            แกพระสงฆผูกลาวธรรมอันประเสริฐตามกําลัง ตลอดช่ัวชีวิต ดิฉัน 
            กับเศรษฐีนั้นทํายัญเหลาน้ันโดยประการท้ังปวงจนตลอดชีวิต แลว 
            ไดไปสูสุคติภพพรอมกัน เสวยสมบัติท้ังหลายในเทวดาและมนุษย 
            ทองเท่ียวไปกับเศรษฐีนั้น ปานประหน่ึงวาเงาติดตามไปกับตัว 
            ฉะนั้น ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปน้ีพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี 
            ผูเปนนายกของโลก มพีระเนตรงาม ทรงเห็นแจมแจงในธรรม 
            ท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน พราหมณท่ีประชุมชนสมมติวา 
            เปนผูดี สมบูรณดวยความดี มั่งมีทรัพย มีอยูในพระนครพันธุมดี 
            แมครั้งน้ัน ดิฉันเปนพราหมณีของพราหมณนั้น มีจิตเสมอกัน 
            บางครั้ง พราหมณนั้นเขาไปเฝาพระมหามุนี ซึ่งประทับในหมูชน 
            ทรงแสดงธรรมสวนอมตบทอยู ไดฟงธรรมแลวเบิกบานใจ ไดถวาย 
            ผาหมผืนหนึ่ง มีผานุงผืนเดียวกลับไปถึงเรือน แลวไดบอกดิฉันวา 
            ดูกรนองผูมีบุญมาก เชิญอนุโมทนาเถิดผาหมฉันถวายพระพุทธเจา 
            แลว ขณะนั้นดิฉันประนมอัญชลีกลาวอนุโมทนาวา นายขา ผาหม 
            ทานถวายดีแลวแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ คงท่ี พราหมณกับดิฉัน 
            เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญพราหมณ 
            ไดเปนพระเจาแผนดินในพระนครพาราณสี ครั้งน้ัน ดิฉันไดเปน 
            พระมเหสีสูงกวาพวกพระสนม เปนท่ีสองของทาวเธอ ทาวเธอ 
            โปรดปรานดิฉัน เพราะสิเนหาเนื่องมาแตภพกอนๆ พระเจาแผนดิน 
            นั้นทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจา ๘ พระองค ผูกําลังเท่ียว 



            ไปเพ่ือบิณฑบาตทรงพอพระทัย ไดถวายบิณฑบาตท่ีควรแกคามาก 
            ครั้นแลวทรงนิมนตไว ทรงสรางมณฑปแกวประดับดวยทอง ม ี
            ความเปลงปลั่ง อันพวกชางทองทําไว มีสวน ๑๐๐ ศอก ทาวเธอ 
            ทรงเลื่อมใส รับส่ังใหอาราธนาพระปจเจกพุทธเจาท้ังหมด แลวได 
            ทรงถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน ซึ่งเขามาในพระราช- 
            นิเวศน ดวยพระหัตถของพระองคเอง แมครั้งน้ัน ดิฉันก็ไดถวาย 
            ทานน้ันรวมกันกับพระเจากาสีดิฉันมาเกิดในกาสิกคาม ในพระนคร 
            พาราณสีอีก พระเจากาสีกับพระภาดามาเกิดในสกุลกุฎมพี มีความ 
            เจริญ เพรียบพรอมดวยความสุข ดิฉันเปนภรรยาของพราหมณ 
            คนพี่มีวัตรในสามีเปนอยางดี นองชายของสามีดิฉัน เห็นพระ- 
            ปจเจกพุทธเจาแลว เอาอาหารของพ่ีชายถวายแกพระปจเจกพุทธเจา 
            เมื่อพ่ีชายซึ่งเปนสามีดิฉันมาแลว บอกวาพระปจเจกพุทธเจาทาน 
            มิไดยินดีทาน ขณะนั้น ดิฉันก็ถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจาน้ัน 
            สามีของดิฉัน ถวายอาหารอันไมควรแกพระปจเจกพุทธเจา เวลานั้น 
            ดิฉันโกรธเททานของพระปจเจกพุทธเจาน้ันเสียแลว ไดใหบาตร 
            อันเต็มดวยเปอกตมแกพระปจเจกพุทธเจาผูคงท่ีนั้น ครั้งน้ัน ดิฉัน 
            เห็นสามีมีสีหนาแสดงวามีจิตสงบในการให การรับ การไมเคารพ 
            และการประทุษราย จึงสลดใจมาก สามีของดิฉันรับบาตรมาแลว 
            เอาน้ําหอมอยางดลีางใหสะอาดดิฉันมีจิตเลื่อมใส เอาน้ําตาลกรวด 
            กับเปรียงใสบาตรจนเต็มแลว ถวายพระปจเจกพุทธเจาองคนั้น 
            ดิฉันมีความยินดีเกิดในภพไหนๆ ก็มีรปูสวยเพราะถวายทาน แตมี 
            กลิ่นตัวเหม็น เพราะทําความไมดี หยาบหยามตอพระปจเจกพุทธเจา 
            เมื่อพระเจดียแหงพระกัสสปธีรเจาซึ่งสามีใหสําเร็จแลว ดิฉันม ี
            ความยินดีไดถวายแผนอิฐทองคําอยางดีเอาแผนอิฐน้ันชุบจนเปยก 
            ดวยน้ําหอมท่ีเกิดแตเครื่องหอมสี่ชนิด จึงพนจากโทษท่ีมีกลิ่นตัว 
            เหม็น งดงามดีท่ัวสรรพางค และใหชางเอารัตนะ ๗ ประการทํา 
            ตะเกียง ๗ แสนดวง ใสเปรียงเต็มแลว ใหใสไสพันไสตามประทีป 
            ต้ังไว ๗ แถว เพื่อบูชาพระพุทธเจา ผูเปนท่ีพึ่งของสัตวโลก 
            ดวยจิตอันเลื่อมใส แมในครั้งน้ัน ดิฉันมีสวนในบุญนั้นโดยพิเศษ 
            สามีของดิฉันไปเกิดในแควนกาสี มีนามปรากฏวาสุมิตตะ ดิฉัน 
            เปนภรรยานายสุมิตตะน้ัน เปนผูเจริญดวยสุขสมบัติ เปนท่ีรัก 
            ของสามี ครั้งน้ัน สามีของดิฉันไดถวายผาโพกศีรษะเน้ือดีแก 
            พระปจเจกมุนี แมดิฉันก็มีสวนแหงทานน้ันอนุโมทนาทาน 
            อันอุดมสามีไปเกิดในกําเนิดแหงชาวโกลิยะในแควนกาสี ครั้งน้ัน 



            สามีของดิฉัน พรอมกับบุตรของชาวโกลิยะ ๕๐๐ คน ไดบํารุง 
            พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค อาราธนาพระปจเจกพุทธเจา 
            เหลานั้นใหอยูจําพรรษาตลอดไตรมาสแลว ไดถวายไตรจีวร 
            ครั้งน้ัน ดิฉันเปนภรรยาแหงโกลิยบุตรคนน้ันดวยกุศลกรรมบถท่ี 
            บําเพ็ญมา โกลิยบุตรน้ันเคลื่อนจากอตัภาพนั้นแลว เกิดเปน 
            พระราชาพระนามวานันทะ มีอิสริยยศมาก แมดิฉันเกิดเปนมเหสี 
            ของทาวเธอ เปนผูมั่งค่ังดวยกามสุขท้ังปวง พระเจานันทะนั้น 
            เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวเกิดเปนพระเจาพรหมทัตต เปนใหญใน 
            ปฐพี ครั้งน้ัน ดิฉันกับพระเจาพรหมทัตต ไดอาราธนาพระปจเจก 
            พุทธเจา ๕๐๐ องค ผูเปนพระโอรสแหงพระนางปทุมวดี ใหมา 
            อยูในพระราชอุทยานแลวบํารุงอยู และบูชาพระปจเจกพุทธเจา 
            เหลานั้นผูนิพพานแลว จนตลอดชีวิต เราท้ังสองใหสรางเจดีย 
            หลายองค แลวก็บวชกัน เจริญอัปปมัญญาแลวไดไปสูพรหมโลก 
            จุติจากพรหมโลกแลว สามีของดิฉัน เกิดเปนพราหมณช่ือปป- 
            ผลายนะ ท่ีประเทศมหาติตถะ มารดาช่ือสุมนเทวี บิดาเปนพราหมณ 
            โกสิโคตร ดิฉันเกิดเปนธิดาของพราหมณนาสวากปละ มารดาช่ือ 
            สุจิมดี ในมัททชนบท เมืองสากลบุรีท่ีอุดม บิดาของดิฉันหลอรูป 
            ดิฉันดวยแทงทองคําแลว ถวายรูปหลอแกพระพุทธกัสสปผูเวนจาก 
            กามคุณ พราหมณปปผลายนะนั้นเปนหนุม ไปตรวจดูการงานใน 
            กาลบางครั้ง เห็นสัตวท้ังหลายท่ีถูกกาเปนตนกัดกินแลวสลดใจ 
            ครั้งน้ันดิฉันเห็นน้ํามันงาท่ีมีในเรือน เอาออกผึง่แดด มีเหลาหนอน 
            อาศัยกินแลว ไดความสลดใจ ครั้งน้ันปปผลายนพราหมณ ออก 
            บวชแลว ดิฉันก็บวชตาม อยูในสํานักปริพาชก ๕ ป เมื่อพระนาง 
            โคตมี ผูเปนพระมาตุจฉาบํารุพระพิชิตมารมาทรงผนวชแลว ดิฉัน 
            เขาไปหาทาน ตอมา พระพุทธเจาโปรดสั่งสอนแลวไมนานเทาไร 
            ก็ไดบรรลุอรหัตผล ไดอุทานวานาชม เรามีพระกัสสปเถระผูมีสิร ิ
            เปนกัลยาณมิตร พระกัสสปเถระเปนบุตรทายาทแหงพระพุทธเจา 
            มีจิตต้ังม่ันดีรูปุพเพนิวาสญาณ เห็นสวรรคและอบาย ลุถึงแลวซึ่ง 
            ความส้ินชาติ เปนมุนีอยูจบอภิญญา เปนพราหมณมีไตรวิชชาดวย 
            วิชชา ๓ นี้ ดิฉันช่ือภทัทกาปลานีก็เหมือนกันไดไตรวิชชาละ 
            มัจจุราช ทรงรางกายเปนท่ีสุดนี้ ชนะมารพรอมท้ังพลมารแลว เรา 
            ท้ังสองเห็นโทษในโลกแลวออกบวชกัน เปนผูหมดอาสวะ ทรมาน 
            เสร็จแลว มีความเย็น ดับสนิทแลว ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 



      ทราบวา ทานพระภัททกปลานีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบภัททกาปลานีเถริยาปทาน. 
                      ยโสธราเถริยาปทานท่ี ๘ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี 
      [๑๖๘] ดิฉันมีฤทธ์ิมาก มีปญญามาก มีภิกษุณี ๑,๑๐๐ องค เปนบริวาร 
            เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา ถวายอภิวาทแลวเห็นลายลกัษณกงจักร 
            ของพระศาสดา แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง ไดกราบทูลวา 
            หมอมฉันมีอายุ ๗๘ ป ลวงเขาปจฉิมวัยแลว ถงึความเปนผูมีกาย 
            เงื้อมลงแลวขอกราบทูลลาพระมหามุนี หมอมฉันมีวยัแก มีชีวิต 
            นอย จักละพระองคไป มีท่ีพึ่งของตนไดทําแลว มีมรณะใกลเขามา 
            ในวัยหลัง ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้ 
            มิไดมีชาติ ชรา พยาธิและมรณะ จักไปสูนิพพานท่ีไมมีปจจัยปรุงแตง 
            เปนบุรีอันไมมีความแก ความตายและไมมีภัย บริษัทเขาเฝาพระองค 
            อยู รูจักความผิด ขอประทานโทษ ณ ท่ีเฉพาะพระพักตรพระองค 
            เมื่อหมอมฉันทองเท่ียวไปในสงสาร หากมีความพลั้งพลาดใน 
            พระองค ขอพระองคทรงโปรดประทานโทษแกหมอมฉันเถิด. 
      พระมีผูพระภาคตรัสวา 
            ดูกรทานผูปฏิบัติตามคําสอนของเรา ทานจงแสดงฤทธ์ิ และตัดความ 
            สงสัยของบริษัทท้ังปวงในศาสนาเถิด. 
      พระยโสธราเถรีกราบทูลวา 
            ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันช่ือยโสธราเปนปชาบดีของพระองค 
            เมื่อยังทรงครองอาคารวิสัย เกิดในศากยสกุลต้ังอยูในองคสมบัติ 
            ของหญิง ประเสริฐกวาหญิง ๑๖๙,๐๐๐ นาง ขาแตพระมหาวีรเจา 
            หมอมฉันเมื่ออยูในพระราชวังของพระองค เปนประธานเปนใหญ 
            กวาหญิงท้ังปวง สมบูรณดวยรูปสมบัติ และอาจารสมบัติ 
            ดํารงอยูในความเจริญทุกสมัย นารีท้ังมวลยอมเคารพหมอมฉัน 
            เหมือนพวกมนุษยเคารพเทวดา ฉะนั้น หมอมฉันเปนประมุข 
            แหงนางกัญญาหน่ึงพัน ในราชพระนิเวศนของพระศากยบุตร นาง 
            กัญญาเหลาน้ันรวมสุขรวมทุกขกัน ปานประหน่ึงวาพวกเทวดาใน 
            นันทวัน ฉะนั้น หมอมฉันเปนบัณฑิต ลวงกามธาตุดวยรูปธาตุ 
            มิไดมีใครๆ มีรูปเหมือนรูปของหมอมฉัน เวนแตพระองคผูเปน 
            นายกของโลก หมอมฉันขอภิวาทพระสัมพุทธเจาแลว จักแสดง 
            ฤทธ์ิถวาย พระยโสธราเถรี แสดงฤทธ์ิชนิดตางๆ มากมาย 
            แสดงกายเทาภูเขาจักรวาล แสดงศีรษะเทาอุตรกุรุทวีป แสดงแขน 



            สองขางเทาทวีปท้ังสอง แสดงสรีระเปนตนหวาประจําทวีปมีกิ่ง 
            ดานใตมีลูกเปนพวง กิ่งตางๆ ก็มีลูกดก แสดงดวงจันทร และ 
            ดวงอาทิตยเปนนัยนตา แสดงเขาสุเมรุเปนกระหมอมแสดงเขา 
            จักรวาลเปนหนา เอาตนหวาพรอมท้ังรากทําเปนพัดเดินเขาไป 
            เฝาถวายบังคมพระศาสดาผูเปนนายกของโลกแสดงเพศชาง เพศมา 
            ภูเขา และทะเล ดวงจันทร ดวงอาทิตย เขาสุเมรุ และเพศทาว 
            สักกเทวราช กราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ หมอมฉัน 
            ผูช่ือวายโสธรา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท พระเถรีเอาดอกไม 
            ปดพันโลกธาตุไว และนิรมิตเปนเพศพรหมแสดงสญุญตธรรมอยู 
            กราบทูลวา ขาแตพระวีรเจาผูมีพระจกัษุ หมอมฉันผูช่ือวายโสธรา 
            ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ 
            มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ ยอม 
            รูปุพเพนิวาสญาณ และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะท้ังปวง 
            หมดสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉัน 
            มีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณเกิดข้ึนในสํานักของ 
            พระองค ความพรอมเพรียงแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย ผูเปนนาถะ 
            ของโลก พระองคทรงแสดงดีแลว ขาแตพระมหามุนี อธิการเปน 
            อันมากของหมอมฉันยอมเปนไปเพ่ือประโยชนแกพระองค ขาแต 
            พระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคพึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเกาของ 
            หมอมฉันเถิดขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันสั่งสมบุญไวเพื่อ 
            ประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันงดเวน 
            อนาจารในสถานท่ีไมควร แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชนแก 
            พระองคได ขาแตพระมหามุนี พระองคประทานหมอมฉันเพื่อให 
            เปนภรรยาผูอื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชนแกพระองค หมอม 
            ฉันมิไดเสียใจในเรื่องน้ันเลย ขาแตพระมหามุนี พระองคประทาน 
            หมอมฉันเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกัป เพื่อประโยชนแกพระองค 
            หมอมฉันมิไดเสียใจในเรื่องน้ันเลย ขาแตพระมหามุนี พระองค 
            ประทานหมอมฉันเพื่อประโยชนเปนอาหารหลายพันโกฏิกัป หมอม- 
            ฉันมิไดเสียใจในเรื่องน้ันเลย หมอมฉันบริจาคชีวิตหลายพันโกฏิกัป 
            ประชุมชนจักทําการพนจากภัย ก็ยอมสละชีวิตของหมอมฉันให 
            ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันยอมไมเคยหวงเครื่องประดับและผา 
            นานาชนิดซึ่งอยูท่ีตัว และภัณฑะคือตัวหญิง เพื่อประโยชนแก 
            พระองค ขาแตพระมหามุนิมหาวีรเจา ทรัพย ขาวเปลือกปจจัย 
            เครื่องบริจาค บาน นิคม ไรนา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี 



            ภรรยา มากมายนับไมถวน พระองคทรงบริจาคแลวเพื่อประโยชน 
            แกพระองค (พระองคตรัสบอกหมอมฉันวา) เรายอมใหทานกะพวก 
            ยาจก เมื่อเราใหทานอันอุดม เรายอมไมเห็นหมอมฉันเสียใจ ขาแต 
            พระมหามุนี หมอมฉันยอมรับทุกขมากมายหลายอยางจนนับไมถวน 
            ในสงสารเปนอเนกเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนี 
            หมอมฉันไดรับสุขยอมอนุโมทนา และในคราวท่ีไดรับทุกขก็ไม 
            เสียใจ เปนผูยินดีแลวในท่ีทุกแหงเพ่ือประโยชนแกพระองค ขาแต 
            พระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดยมรรคาอันสมควร 
            เสวยสุขและทุกขแลว ไดบรรลุซึ่งพระโพธิญาณ หมอมฉันไดรวม 
            มาเปนอันมาก กับพระสัมพุทธเจาพระนามวาโคดมผูเปนนายกของ 
            โลก เปนเทพผูประเสริฐ พระองคก็ไดรวมมาเปนอันมาก กับพระ 
            สัมพุทธเจาพระองคอืน่ๆ ผูเปนนาถะของโลก ขาแตพระมหามุนี 
            อธิการของหมอมฉันมีมากเพ่ือประโยชนแกพระองค หมอมฉันเมื่อ 
            แสวงหาพุทธธรรมอยูก็ไดเปนบริจาริกาผูรับใชของพระองค ในส่ี 
            อสงไขยแสนกัป พระมหาวีรเจาพระนามวาทีปงกร ผูเปนนายก 
            ของโลก เสด็จอุบัติข้ึนแลว ประชาชนในปจจันตประเทศ มีจิตใจ 
            ยินดีนิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกันแผวถางหนทางสําหรับเปน 
            ท่ีเสด็จพระพุทธดําเนิน ณ กาลครั้งน้ัน พระองคเปนพราหมณ 
            นามวาสุเมธ ตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจาผูทรงเห็นธรรม 
            ท้ังปวง หมอมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ เปนหญิงสาวมีนามวา 
            สุมิตตาเขาไปสูสมาคม ถือดอกบัวไป ๘ กํา เพื่อบูชาพระศาสดา 
            แตไดถวายพระองคผูเปนฤาษีอุดม ในทามกลางประชุมชน ครั้งน้ัน 
            หมอมฉันไดเห็นพระองคประกอบสุภกิจอยูนาน มีความกรุณา เมื่อ 
            ฤาษีนั้นเดินเลยไปแลวยังดึงใจหมอมฉันใหนิยม จึงไดสําคัญวา 
            ชีวิตของเรามีผล ครั้งน้ัน หมอมฉันเหน็ความพยายามของพระองค 
            นั้นมีผลจึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษี ดวยบุญท่ีทํามากอน 
            แมจิตของหมอมฉันก็เลื่อมใสในพระสัมพุทธเจา หมอมฉันยิ่งมีจิต 
            เลื่อมใสในพระองคผูเปนฤาษีมีมนัสสูง มิไดเห็นสิ่งอื่นท่ีควรถวาย 
            จึงไดถวายดอกบัวแกพระองคผูเปนฤาษีพรอมดวยกลาววา ขาแต 
            พระฤาษี ดอกบัว ๕ กํา จงมีแกทาน ดอกบัว ๓ กํา จงมีแกดิฉัน 
            ขาแตทานพระฤาษีดอกบัวเหลาน้ันจงมีเสมอกับดวยทานน้ัน เพื่อ 
            ประโยชนแกโพธิญาณของทาน 
                         จบภาณวารท่ี ๔. 
            สุเมธฤาษีรับดอกบัว แลวบูชาพระพุทธทีปงกร ผูแสวงหาคุณธรรม 



            ใหญ มีบริวาร ยศมาก เสด็จดําเนินมาในทามกลางประชุมชน เพื่อ 
            ประโยชนแกโพธิญาณ พระมหามุนีมหาวีรเจาทีปงกร ทอดพระเนตร 
            เห็นสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูงแลว ทรงพยากรณในทามกลางประชุมชน 
            ขาแตพระมหามุนีในกัปอันประมาณมิไดแตกัปน้ี พระมหามุนี 
            ทีปงกรทรงพยากรณกรรมของหมอมฉันอันเปนกรรมตรงวา ดูกรฤาษี 
            ผูใหญ อุบาสิกาผูนี้ จักเปนผูมีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรมเสมอกัน 
            ทํากุศลรวมกัน เปนท่ีรักของบุญกรรม เพื่อประโยชนแกทาน นาดู 
            นาชม นารักยิ่ง นาชอบใจ มีวาจาออนหวาน จักเปนธรรมทายาท 
            ผูมีฤทธ์ิของทาน อุบาสิกาน้ี จักรักษากุศลธรรมท้ังหลายเหมือนพวก 
            เจาของทรัพย รักษาทรัพยท่ีเก็บไวเองในคลัง ฉะนั้น ประชาชนจะ 
            อนุเคราะห อุบาสิกาผูท่ีเปนท่ีรักของทานน้ัน อุบาสิกาน้ีจักมีบารมี 
            เต็ม จักละกิเลสไดดังราชสีหละกรง แลวจักบรรลุโพธิญาณ 
            ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้ พระพุทธเจาทรงพยากรณหมอมฉัน 
            ดวยพระวาจาใด หมอมฉันเมื่ออนโุมทนาพระวาจาน้ัน เปนผูทํา 
            กรณียกิจอยางนี้ หมอมฉันยังจิตใหเลื่อมใสในกุศลกรรมท่ีไดทําไว 
            แลวนั้น ไดเสวยผลในกําเนิดเทวดาและมนุษยมากมาย ไดเสวย- 
            สุขและทุกขในเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง 
            หมอมฉันเกิดในศากยสกุล มีรูปสมบัติ มีโภคสมบัติ มียศ มีศีล 
            สมบูรณดวยองคสมบัติท้ังปวง ไดรับสักการะอยางยิง่ในสกุล 
            ท้ังหลาย มีลาภ สรรเสริญและสักการะ พรั่งพรอมไปดวยโลกธรรม 
            มีจิตไมประกอบดวยทุกข ไมมีภัยแตท่ีไหนๆ สมจริงตามพระดํารัส 
            ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา ในกาลน้ันยโสธรานารีผูมีเพียร แสดง 
            อุปการะท้ังภายในพระราชฐานและแกพวกเจาในพระนคร มีอุปการะ 
            ท้ังในยามสุขและยามทุกข เปนผูบอกประโยชนใหและทําความ 
            อนุเคราะห หมอมฉันยงัมหาทานใหเปนไปแลวแกพระพุทธเจา หา- 
            รอยโกฏิและพระพุทธเจาเการอยโกฏิ ขาแตพระมหาราช ขอพระองค 
            ทรงสดับอธิการเปนอันมากของหมอมฉัน หมอมฉันยังมหาทานให 
            เปนไป แกพระพุทธเจารอยสิบเอ็ดโกฏิ ซึ่งเปนนายกผูเลิศของโลก 
            ขาแตพระมหาราช ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจา 
            รอยยี่สิบโกฏิ และแกพระพุทธเจารอยสามสิบโกฏิ ... หมอมฉันยัง 
            มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจารอยส่ีสิบโกฏิและแกพระพุทธเจา 
            รอยหาสิบโกฏิ ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป แกพระพุทธเจา 
            รอยหกสิบโกฏิ และแกพระพุทธเจารอยเจ็ดสิบโกฏิ ... หมอมฉันยัง 
            มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจารอยแปดสิบโกฏิ และแกพระ- 



            พุทธเจารอยเกาสิบโกฏิ ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแกพระ- 
            พุทธเจาแสนโกฏิ ซึ่งเปนนายกผูประเสริฐของโลก ... หมอมฉันยัง 
            มหาทานใหเปนไปแกพระพุทธเจาเกาพันโกฏิ และแกพระพุทธเจา 
            อื่นอีกซึ่งเปนนายกของโลก ... หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไปแก 
            พระพุทธเจาแสนโกฏิ และแกพระพุทธเจาแปดสิบหาโกฏิแก 
            พระพุทธเจารอยแปดสบิหาโกฏิ แกพระพุทธเจายี่สิบเจ็ดโกฏิ ... 
            หมอมฉันยังมหาทานใหเปนไป แกพระปจเจกพุทธเจาผูปราศจาก 
            ราคะ มีแปดโกฏิเปนท่ีสุด ขาแตพระมหาราช ... หมอมฉันยัง 
            มหาทานใหเปนไปแกพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน เปนพระพุทธ- 
            สาวกมาก นับไมถวน ขาแตพระมหาราช ขอพระองคจงทรงฟง 
            อธิการเปนอันมากของหมอมฉัน แตหมอมฉัน หมอมฉันยัง 
            มหาทานใหเปนไปแลวแกพระพุทธเจาผูทรงประพฤติธรรมท้ังหลาย 
            และพระอริยสงฆผูประพฤติในสัทธรรม ในกาลท้ังปวง ดวย 
            ประการอยางนี้ บุคคลผูประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสขุท้ังในโลกน้ี 
            และโลกหนา ควรประพฤติธรรมใหเปนสุจริต ไมควรประพฤติ- 
            ธรรมใหเปนทุจริต เพราะบุคคลผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุขท้ังใน 
            โลกนี้และโลกหนา หมอมฉันเบ่ือหนายในสงสาร จึงออกบวช 
            พรอมดวยบริวารชนพันหนึ่ง ครั้นบวชแลวก็หมดกังวล ละอาคาร 
            สถานแลวออกบวช ยังไมทันถึงครึ่งเดือนก็ไดบรรลจุตุราริยสัจ 
            คนเปนอันมากนําจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปจจัยเขามา 
            ถวาย เหมือนลูกคลื่นในทะเล ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระ- 
            พุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว หมอมฉันไดรับทุกขวิบัติมากอยาง 
            และสุขสมบัติมากอยางเชนนี้ ถึงพรอมแลวซึ่งความเปนผูบริสุทธ์ิ 
            สมบูรณดวยคุณท้ังปวง บุคคลผูถวายตนของตนแกพระพุทธเจาผู 
            แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพื่อประโยชนแกบุญ ก็ยอมพรั่งพรอมไป 
            ดวยสหาย ลุถึงนิพพานบทอันเปนอสังขตะ กรรมท้ังปวงสวนอดีต 
            ปจจุบันและอนาคต ของหมอมฉันหมดส้ินไปแลว ขาแตพระองค 
            ผูมีพระจักษุ หมอมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาท. 
      ทราบวา ทานพระยโสธราภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ีเฉพาะพระพักตรผูมีพระภาค ดวย 
 ประการฉะน้ีแล. 
                    จบยโสธราเถรยิาปทาน. 
                   อปทานแหงพระเถรีหนึ่งหม่ืนท่ี ๙ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นรปู 
      [๑๖๙] ในสื่อสงไขยแสนกัป พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวา 



            ทีปงกร เสด็จอุบัติข้ึนแลว พระพุทธทีปงกรมหาวีรเจาผูเปนนายกช้ัน 
            พิเศษ ทรงพยากรณวา สุเมธบัณฑิตกับนางสุมิตตามีสุขและทุกข 
            รวมกัน เมื่อเสด็จเท่ียวทรงดูโลกกับท้ังเทวโลก เสด็จเขามาสู 
            สมาคมแหงหมอมฉันท้ังหลาย ในการทรงพยากรณสุเมธบัณฑิต 
            และนางสุมิตตาน้ันสุเมธบัณฑิตยอมเปนใหญกวาชนท้ังปวงใน 
            สมาคมอนาคตแหงหมอมฉันท้ังหลาย ภรรยาท้ังหมด กลาววาจา 
            เปนท่ีรักเปนท่ีพอใจแหงทาน ขาแตพระมหามุนี ทานศีลท้ังปวงและ 
            ภาวนาท่ีบําเพ็ญดีแลว ทานท้ังปวงน้ี คือ ของหอม ดอกไม เครื่อง 
            ไลทา ประทีป และทานวัตถุอันสําเรจ็ดวยรัตนะ หมอมฉัน 
            ท้ังหลายบริจาคแลวตลอดกาลนาน ขาแตพระมหามุนี ฐานะอยางใด 
            อยางหน่ึง หมอมฉันท้ังหลายปรารถนาไวแลวทานท้ังปวงบริจาคแลว 
            ขาแตพระมหามุนี กุศลกรรมอยางอื่นและวัตถุเครื่องบริโภคเปน 
            ของมนุษย หมอมฉันท้ังหลายทําไวแลว หมอมฉันท้ังหลายบริจาค 
            ทานท้ังปวงในพระมหามุนีตลอดกาลนาน บุญเปนอันมากหมอมฉัน 
            ท้ังหลายทําแลวในสงสารมีชาติเปนอเนก หมอมฉันท้ังหลายได 
            เสวยความเปนอิสระ ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ ในภพนี้ 
            ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉันเกิดแลวในนิเวศนแหงพระศากยบุตร 
            พวกสตรีเกิดแลวในสกุลตางๆ งดงามดังนางฟา มีวรรณะเปนท่ี 
            ชอบใจหมอมฉันท้ังหลายมีลาภเปนอยางเลิศถึงยศแลวไดรับบูชา 
            สักการะแตชนท้ังปวง หมอมฉันท้ังหลายไดอันนปานาหาร ประชุมชน 
            นับถือเสมอไป ละอาคารสถานแลวออกบวช ยังไมทันถึงครึ่งเดือน 
            ก็ไดถึงแลวซึ่งความดับทุกขท้ังหมดดวยกัน หมอมฉันท้ังหลายได 
            ขาว น้ํา ผา เสนาสนะและสรรพปจจัยท่ีพวกทายกทายิกานําเขา 
            มาสักการะบูชาเสมอไป หมอมฉันท้ังหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนา หมอมฉันท้ังหลายทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหม่ืนมีพระยโสธราเถรีเปนประธาน ไดกลาวคาถาเหลาน้ี 
            เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้แล. 
                   จบอปทานแหงพระเถรีหนึ่งหม่ืน. 
                อปทานแหงพระเถรหีนึ่งหม่ืนแปดพันท่ี ๑๐ 
                วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป 
      [๑๗๐] ภิกษุณีท่ีมีสมภพในศากิยสกุล ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรีเปน 
            ประธาน เขาเฝาพระสัมพุทธเจา ภิกษุณีท้ัง ๑๘,๐๐๐ ลวนแตผูม ี
            ฤทธ์ิ ถวายบังคมพระยุคบาทแหงพระมุนี ไดกราบทูลตามกําลังวา 
            ขาแตพระมหามุนีผูนายก หมอมฉันท้ังหลายมีชาติ ชรา พยาธิและ 



            มรณะส้ินแลว ยอมถงึอมตบทอันสงบไมมีอาสวะ ขาแตพระมหา- 
            มุนีผูเปนนายกช้ันพิเศษประชาชนยอมรูความผิด คือ ความพลั้ง- 
            พลาดท่ีมีในกอนของหมอมฉัน ท้ังปวง ขอพระองคโปรดประทาน 
            โทษแกหมอมฉันท้ังหลายเถิด. 
      พระบรมศาสดาตรัสวา 
            ทานท้ังหลายเปนผูปฏิบัติตามคําส่ังสอนของเรา จงแสดงฤทธ์ิและ 
            ตัดความสงสัยของบรษัิทท้ังมวลเถิดฯ 
            ขาแตพระมหาวีรเจา พระยโสธราเถรผีูเปนปชาบดีแหงพระองค 
            เมื่อยังดํารงอยูในอคารวิสัย เปนท่ีพอพระทัยนารัก นาชมทุกอยาง 
            เปนหัวหนาแหงสตรี ๑๙๖,๐๐๐ ขาแตพระองคผูมีความเพียร 
            หมอมฉันท้ังหลายน้ันเปนอิสระกวาสตรีท้ังส้ิน สมบูรณดวยรูป 
            สมาบัติและอาจารสมบัติ ดํารงอยูในความเจริญ มีวาจาเปนท่ีรัก 
            สตรีท้ังปวงยอมเคารพเหมือนพวกมนุษยเคารพเทวดา สตรีท่ีมี 
            สมภพในศากิยวงศ ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรี เปนประมุขเปน 
            ใหญ ขาแตพระมหามุนี พระยโสธราเถรีลวงกามธาตุ ดํารงอยู 
            ในรูปธาตุ สตรีหนึ่งพันมิไดมีคนไหนมีรูปเหมือนพระเถรีนั้น ทาน 
            พระยโสธราเถรีจงถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจาแสดงฤทธ์ิถวายเถิด 
            ภิกษุณีมีพระยโสธราเถรีเปนตนนั้นแสดงฤทธ์ิชนิดตางๆ เปน 
            อันมาก แสดงกายเทาภูเขาจักรวาล แสดงศีรษะเทาอุตรกุรุทวีป 
            แสดงแขนสองขางเทาทวีปท้ังสอง แสดงสรีระเปนตนหวาประจํา 
            ทวีป มีกิ่งดานใตมีลูกเปนพวงก่ิงตางๆ มีลูกดก แสดงดวงจันทร 
            ดวงอาทิตยเปนนัยนตา แสดงเขาสุเมรุเปนกระหมอม แสดงเขา 
            จักรวาลเปนหนาเอาตนหวาพรอมท้ังรากเดินพัดเขามาถวายบังคม 
            พระโลกนายกแสดงเพศชาง เพศมา ภูเขา ทะเล ดวงจันทร 
            ดวงอาทิตย เขาสุเมรุและเพศทาวสักกเทวราช ขาแตพระวีรเจาผูม-ี 
            พระจักษุ เปนนายกของนรชน พระยโสธราเถรีและหมอมฉัน 
            ท้ังหลาย ขอถวายบังคมพระยุคลบาท เปนผูสําเร็จแลวดวยกุศล 
            ธรรมท่ีอบรมมานานเพื่อพระองค ขาแตพระมหามุนีหมอมฉัน 
            ท้ังหลายเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ 
            มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอัน 
            หมดจดวิเศษ มีอาสวะท้ังปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมีอีก 
            ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉันท้ังหลายมีญาณในอรรถะ ธรรมะ 
            นิรุติและปฏิญาณเกิดข้ึนแลวในสํานักของพระองค หมอมฉัน 
            ท้ังหลายแสดงความสมาคมแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย ผูเปนนาถะ 



            ของโลกแตขาพระมหามุนี อธิการเปนอันมากของหมอมฉันท้ังหลาย 
            ยอมเปนประโยชนแกพระองค ขอพระองคทรงระลึกถึงกุศลกรรม 
            เกาของหมอมฉันท้ังหลายเถิด ขาแตพระมหาวีรเจาหมอมฉัน 
            ท้ังหลายส่ังสมบุญ ก็เพื่อประโยชนแกพระองคหมอมฉันท้ังหลาย 
            งดเวนอนาจารในสถานท่ีไมควร แมชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน 
            พระองค ขาแตพระมหามุนีพระองคประทานหมอมฉันท้ังหลาย 
            เพื่อตองการใหเปนภรรยาของผูอื่นหลายพันโกฏิกัป ก็เพื่อประโยชน 
            แกพระองค หมอมฉันท้ังหลายมิไดเสียใจ ขาแตพระมหามุนี 
            พระองคประทานหมอมฉันท้ังหลายเพื่ออุปการะหลายพันโกฏิกับ เพื่อ 
            ประโยชนแกพระองค หมอมฉันท้ังหลายมิไดเสียใจในเรื่องน้ีเลย 
            ขาแตพระมหามุนี พระองคประทานหมอมฉันท้ังหลาย เพื่อ 
            ประโยชนเปนอาหารหลายพันโกฏิกปั เพื่อประโยชนแกพระองค 
            หมอมฉันท้ังหลาย มิไดเสียใจในเรื่องน้ีเลยหมอมฉันท้ังหลายยอม 
            สละชีวิต ทําความพนภัยหลายพันโกฏิกัป ขาแตพระมหามุนี 
            หมอมฉันท้ังหลายไมเคยหวงเครื่องประดับ และผามากชนิดซึ่งอยูท่ี 
            ตัว และภัณฑะคือ ตัวหญิงเพ่ือประโยชนแกพระองค ขาแต 
            พระมหามุนีมหาวีรเจา ทรัพย ขาวเปลือก ปจจัยเครื่องบริจาค บาน 
            นิคม นา บุตร ธิดา ชาง มา โค ทาสี ภรรยา มากนับไม 
            ถวน พระองคทรงบริจาคแลว เพื่อประโยชนแกพระองค พระองค 
            ตรัสบอกหมอมฉันท้ังหลายวา เราท้ังหลายจักใหทานกะพวกยาจก 
            เมื่อเราใหทานอันอุดมเราท้ังหลายก็ไมเห็นความเสียใจกัน ขาแต 
            พระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายยอมรับทุกขมากมายหลายอยาง 
            นับไมถวน ในสงสารเปนอเนก เพื่อประโยชนแกพระองค 
            หมอมฉันท้ังหลายไดรับความสุข ยอมอนุโมทนา และในคราวได 
            รับทุกขก็ไมเสียใจ เปนผูยินดีแลวในท่ีทุกแหง เพื่อประโยชนแก 
            พระองค ขาแตพระมหามุนี พระสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมโดย 
            มรรคาอันสมควรเสวยสุขทุกขแลว ไดบรรลุซึ่งโพธิญาณ หมอมฉัน 
            ท้ังหลายไดรวมกับพระสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม ผูเปนนายก 
            ของโลก เปนเทพผูประเสริฐ มาเปนอันมาก พระองคก็ไดรวมกับ 
            พระสัมพุทธเจาพระองคอื่นๆ ผูเปนนาถะของโลกมาเปนอันมาก 
            ขาแตพระมหาวีรเจา อธิการของหมอมฉันท้ังหลายมีมากเพ่ือ 
            ประโยชนแกพระองค เมื่อพระองคทรงแสวงหาพุทธธรรมอยู 
            หมอมฉันท้ังหลายก็ยอมเปนบริจาริการับใชพระองค ในส่ีอสงไขย 
            แสนกัป พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร เปนพระมหาวีระ เปน 



            นายกของโลก เสด็จอบัุติข้ึนแลว ประชาชนในปจจันตประเทศ 
            มีใจยินดี นิมนตพระตถาคตเจาแลว ชวยกันแผวถางหนทางเปนท่ี 
            เสด็จพระพุทธดําเนิน กาลครั้งน้ัน พระองคเปนพราหมณนามวา 
            สุเมธตกแตงหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจาผูทรงเห็นธรรมท้ังปวง 
            คราวน้ัน หมอมฉันทุกคนมีสมภพในสกุลพราหมณ ถือดอกบัว 
            เปนอันมากนําไปสูสมาคม สมัยน้ัน พระพุทธเจาทีปงกรผูมีบริวาร 
            ยศมาก เปนพระมหาวีระทรงพยากรณสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง 
            เมื่อพระพุทธทีปงกรกําลังทรงประกาศกรรมของสุเมธฤาษีผูมีมนัสสูง 
            แผนดินหวั่นไหวสะเท้ือนสะทานไปในโลกพรอมท้ังเทวโลก พวก 
            เทพกัญญา มนุษย และหมอมฉันท้ังหลายกับท้ังเทวดา พากัน 
            บูชาพระองคผูเปนสุเมธฤาษีดวยส่ิงของท่ีควรบูชาตางๆ แลวก็ 
            ปรารถนา พระพุทธเจาพระนามวาทีปงกร ทรงพยากรณแกเขา 
            เหลานั้นวา ในวันนี้ ชนเหลาใดมีความปรารถนา ชนเหลาน้ัน 
            จักมีในท่ีเฉพาะหนาในกัปอันประมาณมิไดแตกัปน้ีพระพุทธเจาทรง 
            พยากรณหมอมฉันท้ังหลาย ดวยพระวาจาใดหมอมฉันท้ังหลาย 
            เมื่ออนุโมทนาพระวาจานั้นเปนผูทํากรณียกิจอยางน้ี หมอมฉัน 
            ท้ังหลายยังจิตใหเลื่อมใสในกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น จึงไดเสวย 
            สมบัติในกําเนิดเทวดาและมนุษยนับไมถวน ครั้นไดเสวยสุขและ 
            ทุกขในเทวดาและมนุษยแลว ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลงั จึงมาเกิดใน 
            ศากิยสกุล มีรูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศและศีล สมบูรณดวยองค 
            สมบัติท้ังปวงไดรับสักการะอยางยิ่งในสกุลท้ังหลาย มีลาภ สรรเสรญิ 
            และสักการะ พรั่งพรอมไปดวยโลกธรรม มีจิตไมประกอบดวยทุกข 
            ไมมีภัยแตท่ีไหนๆ สมจริงตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ในกาลน้ัน ยโสธรานารี แสดงอุปการะท้ังในภายในราชฐานและแก 
            พวกเจาในพระนคร มีอุปการะท้ังในยามสุขและในยามทุกข เปนผู 
            บอกประโยชนใหและทําความอนุเคราะห ควรประพฤติธรรมใหเปน 
            สุจริตไมควรประพฤติธรรมใหเปนทุจริต เพราะวาบุคคลผูประพฤติ 
            ธรรม ยอมอยูเปนสุขท้ังในโลกน้ีและโลกหนา หมอมฉันท้ังหลาย 
            ละอคารสถานออกบวช ยังไมทันถึงครึ่งเดือนก็บรรลจุตุราริยสัจ 
            คนเปนอันมากนําจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชปจจัยมา 
            ถวาย เหมือลูกคลื่นในทะเล หมอมฉันท้ังหลายเผากิเลสท้ังหลาย 
            แลว ... พระพุทธศาสนา หมอมฉันท้ังหลายไดทําเสร็จแลว หมอม- 
            ฉันท้ังหลายไดทุกขวิบัติมากอยาง และสุขสมบัติก็มากอยางเชนนี้ 
            ถึงพรอมแลว ซึ่งความเปนผูบริสุทธ์ิ สมบูรณดวยคุณท้ังปวง บุคคล 



            ผูถวายตนของตนแกพระเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพื่อประโยชน 
            แกบุญ ก็ยอมพรัง่พรอมไปดวยสหาย ลุถึงนิพพานบทเปนอสังขตะ 
            กรรมท้ังปวงสวนอดีตปจจุบันและอนาคตของหมอมฉันท้ังหลาย 
            หมดสิ้นไปแลว ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ หมอมฉันท้ังหลาย 
            ขอถวายบังคมพระยุคลบาท. 
      พระพุทธเจาตรัสวา 
            เมื่อเธอท้ังหลายบอกลาเพ่ือจะนิพพาน เราจะกลาวอะไรใหยิ่งกะเธอ 
            ท้ังหลายเลา บุคคลท่ีเปนทาสท่ีนับวาสัตวก็ลุถึงอมตบทแลว. 
      ทราบวา ภิกษุณีหนึ่งหม่ืนแปดพันมีพระยโสธราเถรีเปนหัวหนา ไดกลาวคาถาเหลาน้ี 
 ในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้แล ฯ 
                 จบอปทานแหงพระเถรีหนึ่งหมื่นแปดพัน. 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน ๒. กิสาโคตมีเถริยาปทาน ๓. ธรรมทินนาเถรยิาปทาน 
 ๔. สกุลาเถริยาปทาน ๕. นันทาเถริยาปทาน ๖. โสณาเถริยาปทาน ๗. ภัททกาปลานี 
 เถริยาปทาน ๘. ยโสธราเถรยิาปทาน ๙. ทสสหัสสเถริยาปทาน ๑๐. อัฏฐารสเถรีสหัสสาน- 
 *มาปทาน บัณฑิตคํานวณคาถาได ๔๗๘ คาถา. 
                       จบกุณฑลเกสวรรคท่ี ๓ 
                       ---------------- 
                       ขัตติยกัญญาวรรคท่ี ๔ 
                อปทานแหงพระเถรท่ีีเคยเปนขัตติยกัญญา 
                         หม่ืนแปดพันท่ี ๑ 
                วาดวยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป 
      [๑๗๑] ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายมีภพท้ังปวงส้ินไปแลว ปลด- 
            เปลื้องท่ีตอแหงภพแลว มิไดมีอาสวะท้ังปวงเลย ขอกราบทูลวา 
            ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายมีกรรมเกา สวนกุศลทุกอยาง 
            บําเพ็ญไวดีแลว วัตถุเครื่องบริโภคก็ใหแลวเพื่อประโยชนแก 
            พระองค ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายบําเพ็ญกุศลกรรม 
            ถวายเครื่องบรโิภคแกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และ 
            พระสาวกท้ังหลายเพื่อประโยชนแกพระองค ขาแตพระมหามุนี 
            หมอมฉันท้ังหลายมีกรรมอยางสูงและอยางตํ่าบําเพ็ญดีแลว แกภิกษุ 
            ท้ังหลายมีกรรมเกาท้ังสวนสูงท้ังสวนตํ่าทําไวแลว หมอมฉัน 
            ท้ังหลายอันกรรมเดิม ท่ีเปนกุศลน้ันนั่นแหละเตือนแลว เปนผู 
            พรั่งพรอมไปดวยกุศลกรรม ลวงวิบัติของมนุษยแลว มาเกิดใน 
            สกุลกษัตริย เพราะหมอมฉันท้ังหลายรวมกอสรางกรรมโดยชาติ 



            เดียวกันจึงไดมาเกิดมีสมภพในตระกูลกษัตริยรวมกัน ในภพหลัง 
            ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันท้ังหลายเปนผูมีรูปสมบัติ มีโภค- 
            สมบัติ มีลาภสักการะ อันมหาชนบูชาแลว ณ ภายในบุรี เหมือน 
            นันทนวันของทวยเทพ หมอมฉันท้ังหลายเบ่ือหนายจึงพากันออก 
            บวชเปนภิกษุณี มีอุปาทานอยูสองสามวัน ก็บรรลุถงึความดับ 
            ทุกขท้ังหมดดวยกัน หมอมฉันท้ังหลาย อันชนเปนอันมากนําจีวร 
            บิณฑบาต เสนาสนะเภสัชปจจัยเขามาสักการะบูชาแลว หมอมฉัน 
            ท้ังหลายเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาหมอมฉันท้ังหลาย 
            ไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ภิกษุณีผูเคยเปนขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ มีพระยสวดีเถรีเปนหวัหนา ไดกลาว 
 คาถาน้ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ดวยประการฉะนี้แล. 
              จบอปทานแหงพระเถรีพระธิดากษัตริย ๑๘,๐๐๐. 
                   อปทานแหงพระเถรีบุตรีพราหมณ 
                         แปดหม่ืนสี่พันท่ี ๒ 
               วาดวยบุพจริยาของพระเถรีแปดหม่ืนสี่พันรูป 
      [๑๗๒] ขาแตพระมุนี หมอมฉันท้ังหลายมีสมภพในสกุลพราหมณจํานวน 
            ๘๔,๐๐๐ มีมือและเทาละเอียดออน เกิดในศาสนาของพระองค 
            ขาแตพระมหามุนี หญิงท่ีเกิดในเวสสสกุล และสุททสกุล เทวดา 
            นาค กินนร และท่ีอยูในทวีปท้ังส่ีมีมาก เกิดในศาสนาของพระองค 
            หญิงบางพวกบวชแลว มีความเห็นธรรมท้ังปวงก็มีมาก พวกเทวดา 
            กินนร นาค จักตรัสรูในอนาคต ชนท้ังหลายไดเสวยเกียรติยศ 
            ท้ังปวง มั่งค่ังดวยสรรพสมบัติไดความเลื่อมใสในพระองค จักตรัส 
            รูในอนาคต ขาแตพระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ สวนหมอมฉัน 
            ท้ังหลายเกิดในสกุลพราหมณ เปนธิดาของพราหมณ เปนผูมีโชคดี 
            ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หมอมฉันท้ังหลายกําจัดภพท้ังหมดแลว 
            ถอนตัณหาอันเปนรากเงาข้ึนแลว ตัดอนุสัยขาดแลว ทําลายสังขาร 
            คือบุญหมดแลว หมอมฉันท้ังปวงมีสมาธิเปนโคจรชํานาญใน 
            สมาบัติ จักอยูดวยฌานและความยินดีในธรรมทุกเมื่อ ขาแตพระ- 
            องคผูนายก หมอมฉันท้ังหลายยังตัณหาท่ีนําไปสูภพ อวิชชา และ 
            แมสังขารใหสิ้นไปแลว บรรลุถงึบทท่ีแสนยากจะเห็นไดแลว 
            ทราบอยู. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ทานท้ังปวงมีอุปการะแกเราผูเดินทางไกลตลอดกาลนานมา จงตัด 
            ความสงสัยของบริษัทสี่แลวจึงถงึความดับทุกขเถิด. 



            พระเถรีเหลานั้น ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระมุนีแลวแสดง 
            ฤทธ์ิตางๆ บางพวกแสดงแสงสวาง บางพวกแสดงมดื บางพวก 
            แสดงพระจันทร พระอาทิตย บางพวกแสดงทะเล พรอมดวยปลา 
            บางพวกแสดงเขาสิเนรุ บางพวกแสดงเขาสัตตบริภัณฑ บางพวก 
            แสดงตนปาริฉัตตกะ บางพวกแสดงภพดาวดึงส บางพวกแสดง 
            ภพยามาดวยฤทธิ์บางพวกแสดงเปนเทวดาชาวดุสิต บางพวกแสดง 
            เปนเทวดาชาวนิมมานรดี บางพวกแสดงเปนเทวดาชาวปรนิมมิต- 
            วสวัตดีมีอิสระมาก บางพวกแสดงเปนพรหม บางพวกแสดงท่ี 
            จงกรมอันควรแกคามาก บางพวกนิรมิตเพศเปนพรหมแสดง 
            สุญญตธรรม พระเถรท้ัีงปวงครั้นแสดงฤทธ์ิมีชนิดตางๆ แลวก็ 
            แสดงกําลังถวายพระศาสดา ครั้นแลว ก็ถวายบังคมพระยุคลบาท 
            กราบทูลวา ขาแตพระมหามุนีหมอมฉันท้ังหลายเปนผูมีความชํานาญ 
            ในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโต- 
            ปริยญาณ รูบุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะ 
            ท้ังปวงส้ินไปแลว บัดน้ี ภพใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา 
            หมอมฉันท้ังหลายมีญาณในอรรถะธรรมะนิรุตติ และปฏิภาณเกิดข้ึน 
            แลวในสํานักของพระองค ความสมาคมกับพระพุทธเจาท้ังหลายผู 
            เปนนาถะของโลก พระองคทรงแสดงแลว ขาแตพระมหามุนี 
            หมอมฉันท้ังหลายมีอธิการเปนอันมาก เพื่อประโยชนแกพระองค 
            ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคจงทรงระลึกถึงกุศลกรรมกอน 
            ของหมอมฉันท้ังหลาย หมอมฉันท้ังหลายกอสรางบุญก็เพื่อ 
            ประโยชนแกพระองค ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ีพระมหามุนี 
            พระนามวาปทุมุตระ เสด็จอุบัติข้ึนแลว พระนครหงสวดีเปนท่ีอยู 
            อาศัยแหงสกุลของพระสัมพุทธเจา มีแมน้ําคงคาไหลผานทางประตู 
            พระนครหงสวดี ในกาลท้ังปวงภิกษุท้ังหลายเดือดรอนเพราะแมน้ํา 
            ไปไหนไมได น้ําเต็มเปยมวันหนึ่งบาง สองวันบาง สามวันบาง 
            สัปดาหหนึ่งบาง เดือนหนึ่งบาง สี่เดือนบาง ภิกษุเหลานั้นจึงไป 
            ไมได ครั้งน้ัน รัฐบุรุษผูหนึ่งมีนามวาชัชชิยะ มีทรัพยเปนสาระ 
            ของประโยชนของตนเห็นภิกษุท้ังหลาย ไดใหนายชางจัดสราง 
            สะพานท่ีฝงน้ีแหงแมน้ําคงคา ครั้งน้ันประชาชน ใหนายชางสราง 
            สะพานท่ีแมน้ําคงคาดวยทรัพยหลายแสนและรัฐบุรุษน้ัน ไดใหนาย 
            ชางสรางวิหารท่ีฝงโนนถวายแกสงฆ สตรี บุรุษ สกุลสูงและตํ่า 
            เหลานั้น ได ใหสรางสะพานและวิหาร ใหมีสวนเทากันกับของ 
            รัฐบุรุษน้ันหมอมฉันท้ังหลายและมนุษยเหลาอื่น ในพระนครและ 



            ในชนบท มีจิตเลื่อมใส ยอมเปนธรรมทายาทแหงพระพุทธเจา 
            พระองคนั้น สตรี บุรุษ กุมารและกุมารีมากดวยกันตางก็ขนเอา 
            ทรายมาเกลี่ยลงท่ีสะพานและวิหาร กวาดถนนแลวยกตนกลวย 
            หมอมีน้ําเต็มและธงข้ึน จัดธูป จุรณ และดอกไมเปนสักการะ 
            แดพระศาสดา ครั้นสรางสะพานและวิหารแลว นิมนตพระพุทธเจา 
            ถวายมหาทานแลวปรารถนาความตรัสรู พระมหามุนีปทุมุตระมหา- 
            วีรเจาผูเปนท่ีเคารพแหงสรรพสัตว ทรงทําอนุโมทนาแลว ตรัส- 
            พยากรณวา เมื่อแสนกัปลวงไปแลว จงึมีภัทรกัป บุรุษน้ีไดความสุข 
            ในภพนอยภพใหญแลว จักบรรลุโพธญิาณ บุรุษและสตรีท่ีทํา 
            หัตถกรรมท้ังหมด จักมีในท่ีเฉพาะหนาในอนาคตกาล ดวยวิบาก 
            แหงกรรมน้ันและดวยการต้ังเจตนจํานงไว ประชาชนเหลาน้ันเกิด 
            ในเทวโลกแลว เปนบริจาริกาแหงพระองค เสวยทิพยสุขและ 
            มนุษยสุขมากมายทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญตลอดกาลนาน ใน 
            กัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี หมอมฉันท้ังหลายมีกุศลกรรมอันทําดี 
            แลว ยอมไดรูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศ ความสรรเสริญและ 
            ความสุขเปนท่ีรัก ซึ่งเปนผลท่ีปรารถนาท้ังปวงเนืองๆ ในหมูมนุษย 
            ท่ีละเอียดออน และในเทวโลก ในภพน้ีซึ่งเปนภพหลงั หมอมฉัน 
            ท้ังหลายเกิดในสกุลพราหมณ มีมือและเทาละเอียดออน และได 
            มาในพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนดังวาพระนิเวศนแหงพระศากยบุตร 
            ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันท้ังหลายยอมไมเห็นแผนดินท่ีเขาไม 
            ตกแตง และไมเห็นภาคพ้ืนท่ีเปนทางเดินลื่น แมตลอดกาลท้ังปวง 
            เมื่อหมอมฉันท้ังหลายอยูในอคารสถาน ประชุมชนก็นําสักการะทุก 
            อยางมาใหตลอดกาลท้ังปวงเพราะผลแหงกุศลกรรมในกาลกอน 
            หมอมฉันท้ังหลายละอคารสถานแลว บวชเปนภิกษุณีขามทาง 
            สงสารไดแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมีอีก พวกทายกทายิกาหลายพัน 
            แตท่ีนั้นๆ นําจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชปจจัยมาให 
            เสมอไป หมอมฉันท้ังหลายเผากิเลสทั้งหลายแลว ... พระพุทธศาสนา 
            หมอมฉันท้ังหลายไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ภิกษุณีบุตรีพราหมณ ๘๔,๐๐๐ ไดกลาวคาถาเหลาน้ีเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
 พระภาค ดวยประการฉะนี้แล. 
              จบอปทานแหงพระเถรีบุตรีพราหมณ ๘๔,๐๐๐. 
                     อุปลทายิกาเถริยาปทานท่ี ๓ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระอุปลทายิกาเถร ี
      [๑๗๓] พระเถรีกราบทูลพระผูมีพระภาควา 



            มีกษัตริยองคหนึ่งพระนามวาอรุณ ครองราชสมบัติในพระนคร 
            อรุณวดี หมอมฉันเปนมเหสีของทาวเธอ บอกบุคคลบางคนวา 
            หมอมฉันนั่งอยูในท่ีลับคิดอยางนี้วา กุศลท่ีเราจะเอาไปท่ีเราทําไวไม 
            มีเลย เราจะตองไปสูนรกอันมีความเรารอนมาก ท้ังเผ็ดรอนรายแรง 
            แสนทารุณเปนแนในเรื่องน้ีเราไมมีความสงสัยเลย ครัน้หมอมฉัน 
            คิดอยางนี้แลว ยังใจใหราเริงเขาไปเฝาพระราชสวามีแลว กราบทูล 
            วา ขาแตพระขัตติยาธิบดีผูประเสริฐ หมอมฉันเปนสตรี จะไม 
            เคยเปนบุรุษมิไดมี ขอพระองคไดโปรดประทานสมณะองคหนึ่งแก 
            หมอมฉันเถิด หมอมฉันจักนิมนตทานใหฉัน ครั้งน้ันพระราชาได 
            ประทานสมณะองคหนึ่งผูอบรมอินทรียแลวแกหมอมฉัน หมอมฉัน 
            มีใจยินดีรับบาตรของทานมาแลว เอาภัตตาหารอยางประณีตใสจน 
            เต็ม ครั้นแลวไดถวายผาผืนใหญใหทานครอง แลวไดถวายบาตร 
            นั้น พรอมดวยดอกไมมีกลิ่นหอมและนํ้ามันเครื่องไลทาอยางดี 
            ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําไวแลวนั้น และดวยการต้ังเจตนจํานงไว 
            หมอมฉันละรางกายมนุษยแลวไดไปภพดาวดึงส ไดครองตําแหนง 
            พระมเหสีแหงเทวราชหน่ึงพันองคไดครองตําแหนงพระมเหสีแหง 
            พระเจาจักรพรรดิหนึ่งพันองค และครองตําแหนงพระมเหสีแหง 
            พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยจะคณานับมิได ท้ังไดศุภผลอื่น 
            มีอยางตางๆ มากมายซ่ึงเปนผลกรรมแหงบิณฑบาตในคราวน้ัน 
            หมอมฉันมีสีกายเหมือนดอกบัว เปนหญิงมีรูปงาม นาดู นาชม 
            ถึงพรอมดวยองคสมบัติท้ังปวงเปนอภิชาตสตรี ทรงไวซึ่งความ 
            เปลงปลั่งในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง หมอมฉันเกิดในศากิยสกุล เปน 
            ธิดาแหงพระเจาสุทโธนมหาราช เปนหัวหนาแหงนารีหนึ่งพันเบ่ือ 
            หนายในอาคารสถาน จึงออกบวชเปนภิกษุณีถึงราตรีท่ี ๗ ก็ไดบรรลุ 
            จตุราริยสัจ หมอมฉันไมสามารถจะประมาณจีวร บิณฑบาต 
            เสนาสนะ และเภสัชปจจัย ท่ีทายกทายิกานํามาถวายได นี้เปน 
            ผลแหงบิณฑบาต ขาแตพระมุนีมหาวีรเจา ขอพระองคพึงทรง 
            ระลึกถึงกุศลกรรมครั้งกอนของหมอมฉัน หมอมฉันสละวัตถุทาน 
            เปนอันมากเพ่ือประโยชนแกพระองค ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ หมอมฉัน 
            ไดถวายทานใดในครั้งน้ัน ดวยผลแหงทานน้ัน หมอมฉันไมรูสึก 
            ทุคติเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน หมอมฉันรูจักคติสอง คือ 
            เทวดา หรือมนุษย มิไดรูจักคติอื่นเลย นี้เปนผลแหงบิณฑบาตทาน 
            รูจักแตสกุลสูงซ่ึงเปนสกุลมหาศาลมีทรัพยมาก มิไดรูจักสกุลอื่น 
            นี่เปนผลแหงบิณฑบาตทาน หมอมฉันทองเท่ียวไปในภคนอยภพ 



            ใหญ อันกุศลมูลตักเตือนแลว ยอมไมเห็นสิ่งท่ีไมพอใจเลย นี้ 
            เปนผลแหงโสมนัส ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความ 
            ชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญใน 
            เจโตปริยญาณ ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ 
            มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหา- 
            วีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิญาณเกิดข้ึน 
            แลวในสํานักของพระองค ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธ- 
            ศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา พระอุปลทายิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ีเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาค 
 ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบอุปลทายิกาเถริยาปทาน. 
                    สิงคาลมาตาเถริยาปทานท่ี ๔ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี 
      [๑๗๔] ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตภัทรกัปน้ี พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลก 
            พระนามวาปทุมุตระ ทรงรูจบธรรมท้ังปวงเสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน 
            ดิฉันเกิดในสกุลอํามาตยท่ีรุงเรืองดวยรัตนะตางๆ เปนตระกูล 
            มั่งค่ัง เจริญ มีทรัพยมาก ในพระนครหงสวดี ดิฉันมมีหาชนเปน 
            บริวารไปกับบิดา ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาแลวออกบวชเปน 
            ภิกษุณี ครั้นบวชแลว เวนบาปกรรมทางกาย ละวจีทุจริตชําระ 
            อาชีวะบริสุทธิ์ มีความเลื่อมใสเพราะเคารพมากในพระพุทธเจา 
            พระธรรม และพระสงฆ ขวนขวายในการฟงธรรม มีความเห็น 
            พระพุทธเจาเปนปกติ ในครั้งน้ัน ดิฉันไดฟงภิกษุณีองคหนึ่งซ่ึง 
            เปนผูเลิศกวาภิกษุณีท้ังหลาย ฝายสัทธาธิมุติ จึงปรากฏตําแหนง 
            นั้นแลวไดบําเพ็ญไตรสิกขา ครั้งน้ัน พระสุคตเจาผูมีพระอัธยาศัย 
            ประกอบดวยกรุณา ตรัสกะดิฉันวาบุคคลผูมีศรัทธาไมหวั่นไหว ต้ัง 
            มั่นดีในพระตถาคต มีศีลงามท่ีพระอรยิะรักใครสรรเสริญ มีความ 
            เลื่อมใสในพระสงฆ มีความเห็นตรง นักปราชญเรียกผูนั้นวา เปน 
            ผูไมขัดสน ชีวิตของผูนั้นไมเปนหมัน เพราะฉะนั้น บุคคลผูมี 
            ปญญา เมื่อระลึกถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย พึงหม่ัน 
            ประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม ดิฉันได 
            ฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว มีความเบิกบานใจ ไดทูลถามถึงความ 
            ปรารถนาดีของดิฉัน ครั้งน้ันพระสุคตเจาผูนําช้ันพิเศษผูมีปญญาไม 
            ทราม มีพระคุณนับไมถวน ทรงพยากรณวาทานเลื่อมใสใน 
            พระพุทธเจา มีธรรมงาม จักไดตําแหนงน้ันท่ีทานปรารถนาดีแลว 



            ในกัปท่ีหนึ่งแสนแตกัปน้ี พระศาสดาพระนามวาโคดม มีสมภพใน 
            วงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติข้ึนในโลก ทานจักไดเปน 
            ธรรมทายาทแหงพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรม 
            นิรมิต เปนมารดาแหงสิงคาลมาณพ จักไดเปนสาวิกา 
            ของพระศาสดาครั้งน้ัน ดิฉันไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว มี 
            ความยินดี มีจิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายก 
            ของโลก ดวยความปฏิบัติท้ังหลาย จนสิ้นชีวิต ดวยกศุลกรรม 
            ท่ีไดทําไวแลวนั้นและดวยการต้ังเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกาย 
            มนุษยแลว ไดไปสูสวรรคช้ันดาวดึงส ในภพหลังครั้งน้ี ดิฉัน 
            เกิดในสกุลเศรษฐีมีความเจริญ สั่งสมรัตนะไวมาก ในพระนคร- 
            ราชคฤหอันอุดม บุตรของดิฉันช่ือสิงคาลมณพ ยินดีในทางผิด 
            แลนไปสูทิฏฐิอันรกชัฏ มีการบูชาทิศเปนเบ้ืองหนา ยอมไหวทิศ 
            ตางๆ พระพุทธเจาผูนําช้ันพิเศษ เสด็จเขาไปสูพระนครราชคฤห 
            เพื่อทรงรับบิณฑบาต ทอดพระเนตรเห็นบุตรของดิฉันแลว ประทับ 
            อยูท่ีหนทาง ตรัสแสดงธรรมแกบุตรของดิฉัน แตเขายังมีความ 
            เห็นผิดอยูอยางเดิม ธรรมาภิสมัยไดมแีกบุรุษและสตรี ๒ โกฏิ 
            ครั้งน้ันดิฉันไปในท่ีประชุมนั้นไดฟงสุคตภาษิตแลว ไดบรรลุโสดา- 
            ปตติผลแลวออกบวชเปนภิกษุณี ไดเห็นพระพุทธเจาเปนปกติ 
            เจริญพุทธานุสสติอยูไมนาน ก็ไดบรรลุอรหัตผล ดิฉนัไดเห็น 
            พระพุทธเจาอยูร่ําไปมไิดเบ่ือชมพระรูปเปนท่ีเพลินตา เปนพระรูป 
            ท่ีเกิดแตพระบารมีท้ังปวง เปนดังวาเรือนหลวงท่ีประกอบดวยสิร ิ
            มีพระลักษณะงามท่ัวไป พระพิชิตมารโปรดในคุณสมบัตินั้น จึงทรง 
            ต้ังดิฉันไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ภิกษุณีมารดาของสิงคาลมาณพ 
            เปนผูเลิศกวาภิกษุณีท้ังหลายฝายสัทธาธิมุต ขาแตพระมหามุนี 
            หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ 
            มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ ยอมรูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุ 
            อันหมดจดวิเศษ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิได 
            มีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมญีาณในอรรถะ ธรรมะ 
            นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดข้ึนในสํานักของพระองค ดิฉันเผากิเลส 
            ท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระภิกษุณีมารดาสิงคาลมาณพไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                    จบสิงคาลมาตาเถริยาปทาน. 
                       สุกกาเถริยาปทานท่ี ๕ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี 



      [๑๗๕] ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูนายกของโลกพระนามวา 
            วิปสสี มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจงซ่ึงธรรมท้ังปวง เสด็จอุบัติข้ึน 
            แลว ครั้งน้ัน หมอมฉันเกิดในสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมดี ไดฟง 
            ธรรมของพระมุนีแลว ออกบวชเปนภกิษุณี เปนผูมีสุตะมาก ทรง 
            ธรรม มีปฏิภาณ กลาวธรรมกถาไพเราะ ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา 
            ครั้งน้ัน หมอมฉันแสดงธรรมกถาเพื่อประโยชนแกประชุมชนทุก 
            สมัย หมอมฉันเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไปเกิดในภพดุสิต เปน 
            เทพธิดามียศ ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวา 
            สิขี มีพระรัศมีดังไฟ สงาอยูในโลกดวยยศประเสริฐกวาพวกบัณฑิต 
            เสด็จอุบัติข้ึนแลว แมในครั้งน้ัน หมอมฉันบวชแลว เปนผูฉลาด 
            ในพุทธศาสนา ยังพระพุทธพจนใหกระจางแลวไปสูภพดาวดึงส 
            ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระ- 
            นามวาเวสสภูมีธรรมดังวายานใหญ เสด็จอุบัติข้ึนแลว หมอมฉัน 
            ก็เปนเหมือนอยางกอน บวชแลวเปนผูทรงธรรม ยงัพุทธศาสนา 
            ใหกระจางแลว ไปสูเมืองมรุนายินดี ไดเสวรความสุขมากในภัทร- 
            กัปนี้ พระพิชิตมารผูอดุมพระนามวากกุสันธะประเสริฐกวานรชน 
            เสด็จอุบัติข้ึนแลว แมในครั้งน้ัน หมอมฉันก็เปนเหมือนอยางกอน 
            บวชแลว ก็ยังพุทธศาสนาใหกระจางจนตลอดชีวิต เคลื่อนจาก 
            อัตภาพนั้นแลว ไดไปสูภพดาวดึงส เหมือนดังไปสูท่ีอยูของตน 
            ในภัทรกัปนี้แล พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระนามวา 
            โกนาคมนผูประเสริฐกวาพวกบัณฑิต อุดมกวาสรรพสัตวเสด็จอุบัติ 
            ข้ึนแลว แมในครั้งน้ัน หมอมฉันบวชในศาสนาของพระองคผูคงท่ี 
            เปนพหูสูตทรงธรรม ยงัพุทธศาสนาใหกระจางในภทัรกัปน้ีเหมือน 
            กัน พระมุนีพระนามวากัสสป มีพระคุณประเสริฐ เปนสรณะ 
            แหงสัตวโลก ไมมีขาศึก ถึงท่ีสุดแหงมรณะ เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            หมอมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูทรงพระปรีชากวาประชากร 
            พระองคนั้นศึกษาพระสัทธรรมแลวคลองแคลวในปริปุจฉา ขาแต 
            พระมหามุนี หมอมฉันมีศีลงาม มีความละอาย ฉลาดในไตรสิกขา 
            แสดงธรรมกถามากจนตลอดชีวิต ดวยวิบากแหงกรรมนั้น และดวย 
            การต้ังเจตนจํานงไว หมอมฉันละรางกายมนุษยแลว ไปสูภพ 
            ดาวดึงส ในภพหลังครั้งน้ี หมอมฉันเกิดในสกุลเศรษฐีท่ีเจริญ 
            สั่งสมรัตนะไวมาก ในพระนครราชคฤหอันอดุม เมื่อพระผูมี 
            พระภาคผูเปนนายกของโลกอันภิกษุขีณาสพหน่ึงพัน เปนบริวาร 
            สรรเสริญแลว เสด็จเขาไปสูเมืองราชคฤห. 



                พระผูมีพระภาคทรงฝกอินทรียแลว พนขาดจากสรรพกิเลส 
                มีวรรณะเปลงปลั่งดังแทงทองสิงคี พรอมดวยพระขีณาสพซ่ึง 
                เคยเปนชฏิล ผูฝกอินทรียแลว พนขาดจากสรรพกิเลสเสด็จ 
                เขาไปสูเมืองราชคฤห. 
            หมอมฉันไดเห็นพระพุทธานุภาพ และไดฟงธรรมมีคุณเปนท่ีประชุม 
            แลว ยังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา บูชาพระองคผูมีพลธรรมมาก 
            เวลาตอ หมอมฉันออกบวชเปนภิกษุณีในสํานักพระธรรมทินนาเถร ี
            หมอมฉันเผากิเลสท้ังหลายในเมื่อกําลังปลงผม บวชแลวไมนาน 
            ศึกษาศาสนธรรมท่ัวแลว แตนั้นไดแสดงธรรมในสมาคมแหง 
            มหาชน เมื่อหมอมฉันกําลังแสดงอยู ธรรมาภิสมยัไดมีแกประชุมชน 
            หลายพันมียักษตนหน่ึงไดฟงธรรมนัน้แลว เกิดอัศจรรยใจ เลือ่มใส 
            ตอหมอมฉัน ไดไปยังพระนครราชคฤห พวกมนุษยในพระนคร- 
            ราชคฤหอันหมอมฉันทําแลวอยางไร ไดดื่มธรรมดังวานํ้าผึ้งอยู 
            มนุษยเหลาใดไมนั่งใกลภิกษุณีช่ือสุกกาผูแสดงอมตบท อันเปนเหตุ 
            ไมใหถอยกลับ ใหเกิดความช่ืนใจ มีรสโอชา มนุษยเหลานั้นเห็น 
            จะเปนเหมือนพวกคนมีปญญาเดินทางไกลหานํ้าฝนดื่ม ขาแตพระ- 
            มหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ มีความชํานาญใน 
            ทิพโสตธาตุ มีความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ 
            และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ภพ 
            ใหมมิไดมีอีก ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ 
            ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณ เกิดข้ึนแลวในสํานักของพระองค ดิฉัน 
            เผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนาดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระสุกกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบสุกกาเถริยาปทาน. 
                         จบภาณวารท่ี ๕. 
                     อภิรูปนันทาเถรยิาปทานท่ี ๖ 
                 วาดวยบุพจริยาของพระอภิรูปนันทาเถรี 
      [๑๗๖] ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปน้ี พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก 
            พระนามวาปสสี มีพระเนตรงาม มีพระจักษุในธรรมท้ังปวง เสด็จ 
            อุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดในสกุลใหญท่ีมั่งค่ังเจริญ ในพระนคร 
            พันธุมดี เปนหญิงมีรูปงาม นาพึงใจและเปนท่ีบูชาของประชุมชน 
            ไดเขาเฝาพระพุทธวิปสสีผูมีความเพียรมาก เปนนายกของโลก ได 
            ฟงธรรมแลวถึงพระองคเปนสรณะ สํารวมอยูในศีล เมื่อพระผูม ี
            พระภาคพระองคนั้นผูมีพระคุณสูงสุดกวานรชน ปรินิพพานแลว 



            ดิฉันไดเอาฉัตรทองบูชาไว ณ เบ้ืองบนแหงพระสถูปท่ีบรรจุพระธาตุ 
            ดิฉันเปนผูมีจาคะอันสละแลว มีศีลจนตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพ 
            นั้น ละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูภพดาวดึงส ครั้งน้ัน ดิฉัน 
            ครอบงําเทพธิดาท้ังหมดดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยรูป เสียง 
            กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุข ยศ และความเปน 
            อธิบดี รุงโรจนปรากฏอยู ในภพหลังครั้งน้ี ดิฉันเกิดในพระนคร 
            กบิลพัสดุเปนธิดาของศากยราชนามวาเขมกะ มีนามปรากฏวานันทา 
            ประชุมชนกลาววา ดิฉันเปนผูหนึ่งซ่ึงมีความถึงพรอมดวยรูปงาม 
            นาชม เมื่อดิฉันเติบโตเปนสาว (รูจัก) ตกแตงรูปและผิวพรรณ 
            พวกศากยราชมีความววิาทกันมากเพราะตัวดิฉัน ครั้งน้ัน พระบิดา 
            ของดิฉันกลาววา พวกศากยราชอยาฉิบหายเสียเลย จงึใหดิฉัน 
            บวชเสีย ครั้นดิฉันบวชแลวไดฟงวา พระตถาคตเจาผูมีพระคุณ 
            สูงสุดกวานรชน ทรงติรูป จึงไมเขาไปเฝา เพราะดิฉันชอบรูปกลัว 
            จะพบพระพุทธเจา จึงไมไปรับโอวาท ครั้งน้ัน พระพิชิตมารทรง 
            ใหดิฉันเขาไปสูสํานักของพระองคดวยอุบาย พระองคทรงฉลาดใน 
            ทางอุบาย ทรงแสดงหญิง ๓ ชนิด ดวยฤทธ์ิ คือ หญิงสาวสวย 
            เหมือนรูปเทพอัปสร หญิงแก หญิงตายแลว ดิฉันเหน็หญิงท้ัง ๓ 
            แลว มีความสลดใจ ไมยินดีในซากศพหญิงท่ีตายแลว มีความ 
            เบ่ือหนายในภพเฉยอยู ขณะนั้นพระผูมีพระภาคนายกของโลก 
            ตรัสกะดิฉันวา ดูกรนักทาทานจงดูรางกายท่ีทุรนทุราย ไมสะอาด 
            โสโครก ไหลเขาถายออกอยู ท่ีพวกพลาชนปรารถนากัน ทานจง 
            อบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณอยางเดียวดวยอสุภเถดิ รูปนี้เปนฉัน 
            ใด รูปทานน้ันก็เปนฉันนั้น รูปทานน้ันเปนฉันใด รูปน้ีก็เปนฉัน 
            นั้น เมื่อทานพิจารณาเห็นรูปนั้น อยางน้ี มิไดเกียจครานท้ังกลาง 
            คืนกลางวัน แตนั้นก็จะเบ่ือหนายอยูดวยปญญาของตน ดิฉันผูไม 
            ประมาท พิจารณาในรางกายน้ีอยูโดยแยบคาย ก็เห็นกายนี้ท้ังกาย 
            ในภายนอกตามความเปนจริง เมื่อเปนเชนนั้น ดิฉันจึงเบ่ือหนาย 
            ในกาย และไมยินดีเปนภายใน ไมประมาท ไมเกาะเก่ียว เปน 
            ผูสงบเย็นแลว ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญ 
            ในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ 
            และทิพจักษุอันหมดจดวิเศษ หมอมฉันสิ้นอาสวะท้ังปวงแลว 
            บัดนี้ภพใหมไมมี ขาแตพระมหาวีรเจา หมอมฉันมีญาณในอรรถะ 
            ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดข้ึนแลวในสํานักของพระองค 
            ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 



      ทราบวา ทานพระอภิรูปนนัทาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                     จบอภิรูปนันทาเถริยาปทาน. 
                      อัฑฒกาสีเถริยาปทานท่ี ๗ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถร ี
      [๑๗๗] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธุแหงพราหมณทรงพระยศ 
            มาก มีพระนามวากัสสป ประเสริฐกวาพวกบัณฑิตเสด็จอุบัติข้ึน 
            แลว ครั้งน้ัน ดิฉันบวชในศาสนาของพระองคสํารวมในปาติโมกข 
            และอินทรีย ๕ รูจักประมาณในอาสนะตํ่า ประกอบความเพียรใน 
            ความเปนผูต่ืนอยู บําเพ็ญเพียรมีจิตช่ัว ไดดาภิกษุณีองคหนึ่งผู 
            ปราศจากอาสวะครั้งเดียววานางเพศยา ดวยบาปกรรมนั้นนั่นแหละ 
            ดิฉันตองหมกไหมอยูในนรก ดวยกรรมท่ียังเหลืออยูนั้น ดิฉันเกิด 
            ในสกุลหญิงแพศยา ถูกขายใหบุรุษอื่นอยูโดยมาก ในชาติหลัง 
            ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีในแควนกาสี มีความถึงพรอมดวยรูปดุจดัง 
            นางเทพอัปสรในหมูเทวดา ดวยผลแหงพรหมจรรยประชุมชนเห็น 
            ดิฉันมีรูปนาชม จึงต้ังดิฉันไวในความเปนหญิงแพศยาในพระนคร 
            ราชคฤหท่ีอุดม ดวยผลท่ีดาภิกษุณีนั้นดิฉัน ไดฟงพระสัทธรรมท่ี 
            พระพุทธเจาผูประเสริฐตรัสแลวเปนผูประกอบดวยบุพพวาสนา ได 
            บวชเปนภิกษุณี แตเมื่อไปสูสํานักพระพิชิตมารเพ่ือจะอุปสมบท 
            พบพวกนักเลงดักอยูท่ีหนทาง ไดแลวซึ่งทูตอุปสมบท ดิฉันมีกรรม 
            ทุกอยางท้ังบุญและบาปหมดสิ้นไปแลว ขามพนสงสารท้ังปวงแลว 
            และความเปนหญิงแพศยาก็สิ้นไปแลว. 
      ทราบวา ทานพระอัฑฒกาสีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบอัฑฒกาสีเถริยาปทาน. 
                      ปุณณิกาเถริยาปทานท่ี ๘ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระปุณณิกาเถรี 
      [๑๗๘] ดิฉันบวชเปนภิกษุณีในศาสนาของพระพุทธเจา ๖ พระองค คือ 
            พระวิปสสี พระสิขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมน 
            ผูคงท่ี พระกัสสป เปนผูถึงพรอมดวยศีลมีปญญา สํารวมอินทรยี 
            เปนพหูสูต ทรงธรรมสอบถามอรรถแหงธรรม ศึกษาธรรมแลว 
            มีกระแสธรรม เปนผูนัง่ใกลแสดงพุทธศาสนาในทามกลาง 
            ประชุมชน ดิฉันมีศีลเปนท่ีรักแตถือตัวจัดเพราะความเปนพหูสูตน้ัน 
            ในภพครั้งหลงัน้ีดิฉันเกิดในเรือนแหงนางกุมภทาสี ของอนาถ 
            บิณฑิกเศรษฐีในพระนครสาวัตถีอันอดุม ดิฉันไปตักนํ้า ไดเห็น 
            โสตถิยพราหมณหนาวส่ันอยูในกลางนํ้า ครั้นเห็นแลวไดกลาววา 



            ดิฉันมาตักน้ําในคราวหนาว กลัวภัยแตอาชญา และระแวงภัย คือ 
            การดาดวยวาจาของเจานายจึงตองลงนํ้าร่ําไป ดูกรพราหมณทานกลัว 
            อะไร จึงลงนํ้าเสมอ มตัีวสั่น รูสึกหนาวมากดูกรนางปุณณิกา 
            ผูเจริญ ทานรูจักสอบถามขาพเจาผูทํากุศลกรรม กําจดับาปกรรม 
            (ดิฉันกลาววา) บุคคลใดเปนผูใหญก็ตาม เปนเด็กก็ตาม ทําบาป- 
            กรรม บุคคลน้ัน จะพนจากบาปกรรม เพราะความอาบน้ําไดหรือ 
            เมื่อพราหมณนั้นกลับข้ึนมาดิฉันไดบอกซึ่งบทอันประกอบดวยธรรม 
            และอรรถ พราหมณไดฟงธรรมบทนั้น แลวมีความสลดใจ บวช 
            แลวไดเปนพระอรหันต เพราะดิฉันเกิดในสกุลทาสี ยังทาสทาสี 
            ๙๙ คนใหครบ ๑๐๐ คน เจานายน้ันจึงต้ังช่ือใหดิฉันวาปุณณาและ 
            ปลดดิฉันใหเปนไทย ดิฉันใหเศรษฐีอนุโมทนาบุญนั้นแลว ออก 
            บวชเปนภิกษุณี โดยกาลไมนานนักก็ไดบรรลุอรหัต ขาแตพระ- 
            มหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ 
            และในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุอันหมดจด 
            วิเศษ มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดน้ีภพใหมมิไดมีอีก หมอมฉัน 
            มีญาณอันปราศจาก มลทิน บริสุทธ์ิในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ 
            และปฏิภาณ เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด หมอมฉันม ี
            ปญญามากเพราะภาวนา มีสุตะเพราะพาหุสัจจะเกิดในสกุลตํ่าเพราะ 
            มานะ แตมิไดมีกุศลกรรมวิบัติไปเลย ดิฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ... 
            พระพุทธศาสนา ดิฉันไดทําเสร็จแลว. 
      ทราบวา ทานพระปุณณิกาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบปุณณิกาเถริยาปทาน. 
                      อัมพปาลีเถริยาปทานท่ี ๙ 
                  วาดวยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถร ี
      [๑๗๙] ดิฉันเกิดในสกุลกษัตริย เปนภคินีแหงพระมหามุนีพระนามวาปุสสะ 
            ผูมีพระรัศมีงามรุงเรอืง มีธรรมดังวาเทริดดอกไมบนศีรษะ ดิฉันได 
            ฟงธรรมของพระองคแลวมีจิตเลื่อมใสถวายมหาทานแลว ปรารถนา 
            ซึ่งรูปสมบัติ ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามวาสิขี 
            ผูเปนนายกช้ันเลิศของโลก ทรงยังโลกใหรุงเรอืง เปนสรณะใน 
            ไตรโลกเสด็จอุบัติข้ึนแลว ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดในสกุลพราหมณใน 
            เมืองอรณุอันนารื่นรมย โกรธแลว ดาภกิษุณีองคหนึ่งผูมีจิตพนแลว 
            จากกิเลสวา ทานเปนหญิงเพศยา ประพฤติอนาจารประทุษราย 
            พุทธศาสนา ครั้นดาอยางนี้แลว ดิฉันตองไปสูนรกอันรายกาจ 
            เพรียบพรอมไปดวยมหันตทุกข เพราะกรรมอันลามกน้ัน เคลื่อน 



            จากนรกนั้นแลวมาเกิดในหมูมนุษยเปนผูมีลามกธรรม เปนเหตุให 
            เดือดรอนครองความเปนหญิงเพศยาอยางหม่ืนชาติยังมิไดพนจากบาป 
            กรรมนั้น เปรียบเหมือนคนกินยาพิษอันรายแรง ดิฉันไดบวชเปน 
            ภิกษุณีมีเพศประเสริฐในศาสนาพระพุทธกัสสป ไดไปเกิดในภพ 
            ดาวดึงส เพราะผลแหงบรรพชากรรมนั้น ในภพนี้ซึ่งเปนภพหลัง 
            ดิฉันเปนอุปปาติกสัตวเกิดในระหวางกิ่งตนมะมวง จึงมีช่ือวาอัมพ- 
            ปาลีตามนิมิตน้ัน ดิฉันมีประชาชนหลายพันโกฏิ แหหอมมาบวช 
            ในพุทธศาสนาเปนโอรสธิดาแหงพระพุทธเจา บรรลุถึงฐานะอันไม 
            หวั่นไหว ขาแตพระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์ 
            ในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณ รูบุพเพนิวาสญาณและทิพจักษุ 
            อันหมดจดวิเศษ มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมีอีก 
            หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธ์ิ ในอรรถะ ธรรมะ 
            นิรุตติ และปฏิภาณ เพราะอํานาจพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
            หมอมฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมดสิ้นแลว ตัด 
            กิเลสเครื่องผูกดังชางพงัตัดเชือกแลวเปนผูไมมีอาสวะอยู การท่ี 
            หมอมฉันไดมาในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด เปนการมาดี 
            แลวหนอ วิชชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ พระพุทธศาสนา 
            หมอมฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ ปฏิสัมภิทา ๔ 
            วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัดแลว พระพุทธ- 
            ศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลวดงัน้ี. 
            ทราบวา ทานพระอัมพปาลีภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการฉะนี้แล. 
                      จบอัมพปาลีเถริยาปทาน. 
                      เสลาเถริยาปทานท่ี ๑๐ 
                   วาดวยบุพจริยาของพระเสลาเถร ี
      [๑๘๐] ในภัทกัปนี้ พระพุทธเจาพละนามวากัสสป ผูเปนพงศพันธุแหง 
            พราหมณ มียศมากประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
            ครั้งน้ัน ดิฉันเกิดในสกุลอุบาสก ในพระนครสาวัตถีอันประเสริฐ 
            เห็นพระพิชิตมารผูประเสริฐพระองคนั้น และฟงธรรมเทศนาแลว 
            ถึงพระองคผูมีเพียรเปนสรณะแลวสมาทานศีลท้ังหลาย ครั้งหน่ึง 
            พระมหาวีรเจาพระองคนั้น ผูองอาจกวานรชน ทรงประกาศอภิสัม- 
            โพธิญาณของพระองคในสมาคมแหงมหาชนวา เรามีจักษุ ญาณ 
            ปญญา วิชชาและแสงสวาง ในธรรมท่ีไมเคยฟงมาในกาลกอนและ 
            ในอริยสัจมีทุกขอริยสจัเปนตน ดิฉันไดฟงธรรมน้ันแลว เลาเรียน 
            สอบถามภิกษุณีท้ังหลาย ดวยกุศลกรรมท่ีไดทําแลวนั้น และดวย 



            การเจตนจํานงไว ดิฉันละรางกายมนุษยแลว ไดไปสูภพดาวดึงส 
            ในภพหลังครั้งน้ี ดิฉันเกิดในสกุลแหงเศรษฐีใหญ ดิฉันไดเขาเฝา 
            พระพุทธเจา ไดฟงสัทธรรมอันประกาศมัจจุ บวชแลว คนควา 
            อรรถธรรมท้ังปวง ยังอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไปแลว ไดบรรลุอรหัต 
            โดยกาลไมนานเลย ขาแตมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญ 
            ในฤทธ์ิ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณรูปุพเพนิวาสญาณ 
            และทิพจักษุอันหมดจดพิเศษ มีอาสวะท้ังปวงส้ินไปแลว บัดนี้ 
            ภพใหมมิไดมีอีก หมอมฉันมีญาณอันปราศจากมลทิน บริสุทธ์ิ 
            ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิญาณ  เพราะอํานาจพระพุทธเจา 
            ผูประเสริฐสุดหมอมฉันเผากิเลสท้ังหลายแลว ถอนภพข้ึนไดหมด 
            สิ้นแลวตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางพังตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะ 
            อยู การท่ีหมอมฉันไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
            เปนการมาดีแลวหนอ วชิชา ๓ หมอมฉันบรรลุแลวโดยลําดับ 
            พระพุทธศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลาน้ี คือ 
            ปฏิสัมภิวาท ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ หมอมฉันทําใหแจงชัด 
            แลว พระพุทธศาสนาหมอมฉันไดทําเสร็จแลว ดังน้ี. 
      ทราบวา ทานพระเสลาภิกษุณีไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบเสลาเถริยาปทาน. 
                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อัฏฐารสหัสสขัตติยกัญญาเถริยาปทาน ๒. จตุราสีติสหัสสพราหมณกัญญาเถริยา- 
 *ปทาน ๓. อุปลทายิกาเถริยาปทาน ๔. สิงคาลมาตาเถริยาปทาน ๕. สุกกาเถริยาปทาน 
 ๖. อภิรูปนันทาเถริยาปทาน ๗. อัฑฒกาสีเถริยาปทาน ๘. ปุณณิกาเถริยาปทาน ๙. อัมพปา- 
 *ลีเถริยาปทาน ๑๐. เสลาเถริยาปทาน. 
                      จบขัตติยกัญญาวรรคท่ี ๔. 
                           จบอปทาน. 
                       ---------------- 
                            พุทธวงศ 
                         รัตนะจงกรมกัณฑ 
               วาดวยพระพุทธองคทรงเนรมิตท่ีจงกรมแกว 
        [๑] ก็ทาวสหัมบดีพรหมผูเปนใหญในโลกไดประนมอัญชลีทูล 
            อาราธนาพระผูมีพระภาควา สัตวท้ังหลายผูมีกิเลสธลุี 
            ในนัยนตานอย มีอยูในโลกนี้ ขอพระองคไดทรงโปรด 
            อนุเคราะหแสดงธรรมแกหมูสัตวนี้เถดิ (พระผูมี- 
            พระภาคผูเปนใหญกวาโลกอุดมกวานรชน อันหมูพรหม 



            ผูประนมอัญชลีทูลอาราธนาวา สัตวท้ังหลายผูมีกิเลสธุลี 
            ในนัยนตานอยมีอยูในโลกน้ี ขอพระองคไดทรงโปรด 
            อนุเคราะหแสดงธรรมแกหมูสัตวนี้ ขอพระสุคตเจาทรง 
      โปรดแสดงธรรม ขอทรงแสดงอมตบท ขาแตพระองคผูเปนนายก 
      ขอจงทรงโปรดอนุเคราะหแสดงธรรมแกสัตวโลก) พระตถาคผูไมมี 
      บุคคลเปรียบเสมอ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ผูคงท่ี ผูทรง 
      ความรุงเรือง ทรงไวซึ่งพระกายครั้งสุดทาย ทรงเกิดความกรุณา 
      ในสัตวท้ังปวง 
            พระผูมีพระภาคผูศาสดา ไดทรงสดับดังน้ันแลว ได 
            ตรัสวา สัตวเหลาใดเงี่ยโสตลงฟง ปลอยศรัทธาเราจะ 
            เปดประตูอมตนิพพานแกสัตวเหลานั้น ดูกรพรหม เรา 
            สําคัญไปวาจะลําบากเปลา จึงไมกลาวธรรมมีคุณอัน 
            ละเอียดประณีตในหมูมนุษย. 
      (สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคผูประเสริฐกวามุนีจะทรงอนุเคราะห 
      เวไนยสัตว เสด็จจากไมอัชปาลนิโครธ เสด็จถึงพระนครพาราณสี 
      โดยเสด็จดาํเนินไปตามลําดับ ก็ในกาลน้ัน พระผูมีพระภาคประทับ 
            บนบัลลังกอันประเสรฐิน้ัน และทรงประกาศธรรมจักร คือ ทุกข 
            เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข มรรคอันสูงสุดแกปญจวัคคีย พระ- 
            ผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรนั้นแลว ฤาษีปญจวัคคียเหลานั้น 
            คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ พรอม 
            ดวยหมูเทวดาและพรหม ๑๘ โกฏิ ไดธรรมาภิสมยัในสันติบาต 
            ครั้งแรก ในกาลน้ัน พระองคทรงแนะนําปญจวัคคียแมท้ังหมด 
            พรอมดวยหมูพรหมและเทวดา ๑๘ โกฏิ ใหวิเศษตามลําดับ ดวย 
            พระธรรมเทศนาอยางอื่น ทรงยังหมูพรหมและเทวดาใหไดโสดา 
            ปตติผลในสันติบาตน้ัน แลวเสด็จไปยังกรุงราชคฤห โดยเสด็จ 
            ดําเนินไปตามลําดับ พระองคผูประเสริฐกวามุนี ประทับอยู ณ 
            พระเวฬุวันมหาวหิาร ก็พระเจาพิมพิสารไดทรงสดับดังน้ัน ไดเสด็จ 
            ไปเฝาพระผูมีพระภาค มีบริวารเปนอนัมากประมาณ  ๑๑ นหุต 
            พระเจาพิมพิสารทรงบูชาพระผูมีพระภาค ดวยประทีป ของหอม 
            ธูปและดอกไมเปนตน ในสมาคมน้ัน พระผูมีพระภาคทรงแสดง 
            กามาทีนวกถา ในเวลาจบเทศนา ครั้งน้ัน ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว 
            ๘๔,๐๐๐ มีพระราชาเปนประมุขพระพุทธบิดาไดทรงสดับขาวน้ัน 
            ทรงสงทูตไป ๙ นายทูตเหลาน้ันพรอมดวยบริวาร ๙,๐๐๐ ทูลขอ 
            บรรพชากะพระมุนี ทูตเหลาน้ันและบริวาร ๙,๐๐๐ ไดบรรลุอรหัต 



            ครั้งสุดทายกาฬุทายีอํามาตยกับบริวาร ๑,๐๐๐ ถือเพศภิกษุแลว 
            กราบทูลเชิญพระผูมีพระภาค พระศากยมุนีผูประเสริฐ ทรงรับ 
            นิมนตแลว เสด็จดําเนินไปตามทางใหญ เสด็จไปพรอมดวยภิกษุ 
            สองหม่ืน พระองคเสด็จถึงกรงุกบิลพัสดุโดยการเสด็จดําเนินไป 
            ตามลําดับ ไดทรงกระทําปาฏิหาริยท่ีใกลฝงแมน้ําโรหิณี ประทับนั่ง 
            ณ ทามกลางบัลลังกนัน้ ทรงแสดงมหาเวสสันตรชาดกธรรมเทศนา 
            แกพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐). 
 พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา 
            พรหมเหลาน้ี พรอมดวยเทวดาและมนุษยไมรูวา พระ- 
            พุทธเจาผูสูงสุดกวานรชนน้ีเปนเชนไร ทรงมีกําลังฤทธิ์ 
            และกําลังปญญาเชนไร ทรงมีกําลังพุทธเจาอันเปน 
            ประโยชนแกโลกเชนไร พรหมเหลานี้พรอมดวยเทวดา 
            และมนุษยไมรูวา พระพุทธเจาผูสูงสุดกวานรชนนี้เปน 
            เชนนี้ทรงมีกําลังฤทธิ์และกําลังปญญาเชนนี้ทรงมีกําลัง 
            พระพุทธเจาอันเปนประโยชนแกโลกเชนนี้. 
      เอาละ เราจักแสดงกําลังพระพุทธเจาอันยอดเยี่ยม เราจักนิรมิต 
      ท่ีจงกรมอนัประดับดวยรัตนะในนภากาศ. 
            ภุมมเทวดา เทวดาช้ันมหาราชิกา ช้ันดาวดึงส ช้ันยามา 
            ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี ช้ันปรนิมมิตสวัตดี และ 
            เทวดาท่ีนับเนื่องในหมูพรหม ตางก็ยินดี ไดพากัน 
            สงเสียงอื้อองึ แผนดินพรอมดวยเทวโลกสวางไสว 
            ท่ีอันมีในระหวางโลกอันหนาแนนไมมีอะไรปด และ 
            ความมืดทึบไดหายไป ในกาลน้ัน พรหมพรอมท้ังเทวดา 
            คนธรรพมนุษยและรากษส ไดเห็นปาฏิหาริยอันอัศจรรย 
            แลว กลาววารัศมีอันสวางจา ไดเกิดข้ึนแลวในโลกน้ี 
            และในโลกอื่น ท้ังเบ้ืองลางเบ้ืองบน และเบ้ืองขวาง 
            สวนกวาง พระศาสดาผูอุดมกวาสัตวไมมีใครประเสริฐ 
            ยิ่งไปกวา เปนนายกช้ันพิเศษ อันเทวดาและมนุษยบูชา 
            ทรงมีอานุภาพมาก มีลักษณะบุญนับดวยรอย ทรงแสดง 
            ปาฏิหาริยอันนาอัศจรรย ฯ 
      (ในสมาคมนั้น พระศาสดาผูพิชิตมารเสด็จเหาะข้ึนในนภาดลแลว 
            ทรงนิรมิตขุนเขาสิเนรุใหเปนท่ีจงกรมอันนารื่นรมย ทวยเทพใน 
            หม่ืนโลกธาตุ มาประชุมกันในสํานักพระพิชิตมารถวายนมัสการ 
            พระตถาคตแลว กระทําพุทธบูชา) 



                 ในกาลน้ัน พระศาสดาผูมีพระจักษุอุดมกวานรชน เปน 
                 นายกของโลกอันทาวสหัมบดี ผูประเสริฐกวาเทวดา 
                 ทูลอาราธนาแลว ทรงพิจารณาเห็นประโยชนดีแลว จึง 
                 ทรงนิรมิตท่ีจงกรมเรียบรอยสวยงามประดับดวยรัตนะ 
                 ท่ัวไป พระผูมีพระภาคผูเปนนายกของโลก ทรงมีความ 
                 ชํานาญในปาฏิหาริย ๓ อยาง คือ อทิธิปาฏิหาริย 
                 อาเทศนาปาฏิหาริย และอนุศาสนีปาฏิหาริย ทรงนิรมิต 
                 ท่ีจงกรมเรียบรอยสวยงามประดับดวยรัตนะท่ัวไป 
            ทรงแสดงขุนเขาสิเนรุอันสูงสุดในหม่ืนโลกธาตุ เปนเสาเรียงตาม 
            ลําดับ ในท่ีจงกรมอันสาํเร็จดวยรัตนะ พระพิชิตมารทรงนิรมิต 
            ท่ีจงกรมเกินกวาพันท่ี ลวนแตสําเร็จดวยทองคําไวรอบขางรัตนะ 
            จงกรม ทรงนิรมิตแผนกระดานทองคําติดอยูตามข่ือและเตา ทรง- 
            นิรมิตไพรทีลวนแตทองคําไวท่ีขางท้ังสอง รัตนะจงกรมท่ีทรงนิรมิต 
            เกลื่อนไปดวยแกวมณีแกวมุกดาและทรายสวางไสวไปท่ัวทิศเหมือน 
            พระอาทิตยอุทัย ฉะนั้น พระชินสัมพุทธเจาผูเปนนักปราชญ มี 
            ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ทรงเปลงพระรัศมีรุงเรอืง เสด็จ 
            จงกรมอยูบนรัตนะจงกรมน้ัน ทวยเทพท้ังปวงท่ีมาประชุมกันตางก็ 
            โปรยปรายดอกมณฑารพ ดอกปทุม ดอกปาริชาตกทิพยลงในท่ี 
            จงกรม หมูเทพในหม่ืนจักรวาลไดเห็นเชนนั้นจึงมาประชุมกัน 
            ตางก็ยินดีราเริง เบิกบานใจหมอบลงถวายนมัสการ ทวยเทพช้ัน 
            ดาวดึงส ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี  และช้ันปรนิมมิตวสวัตดี 
            ไดเห็นพระศาสดาผูเปนนายกของโลก ตางก็มีจิตเบิกบานโสมนัส. 
                 พวกนาค ครุฑ หรือแมกินนร พรอมดวยเทวดาคนธรรพ 
                 มนุษยและรากษส ตางก็ไดเห็นพระศาสดาผูทรงเก้ือกูล 
                 อนุเคราะหโลก เหมือนดวงจันทรท่ีข้ึนไปในนภากาศ 
                 ฉะนั้น. 
            อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหมและอกนิฏฐพรหม 
            ตางก็นุงผาขาวลวนๆ ยืนประนมอัญชลี. 
                 ตางก็โปรยดอกมณฑารพ ๕ สี อันเจือดวยกระแจะจันทน 
                 และพากันโบกผาอยูในอัมพรในกาลน้ันตางก็เปลงเสียง 
                 วา โอ พระพิชิตมารทรงเก้ือกูลอนุเคราะหโลก. 
            พระองคผูอุดมกวาสัตว เปนศาสดา เปนยอด เปนธง เปนหลักไชย 
            เปนท่ีพึ่งอาศัย และเปนประทีปของสัตวท้ังหลาย ทวยเทพผูมี 
            ฤทธ์ิมากในหม่ืนโลกธาตุ ตางก็ยินดีราเริง เบิกบานใจ พากัน 



            แวดลอมถวายนมัสการ เทพบุตรและเทพกัญญา ตางก็เลื่อมใสมีใจ 
            ยินดีพากันบูชาพระนราสภดวยดอกไม ๕ สี หมูเทพเจาไดเห็น 
            พระศาสดา ตางก็เลื่อมใสมีใจยินดีพากันบูชาพระนราสภดวยดอก 
            ไม ๕ สี เปลงเสียงวา ความอัศจรรย โอ ขนพองสยองเกลาไม 
            เคยมีในโลก ความอัศจรรยขนพองสยองเกลาเชนนี้ ไมเคยเปน 
            เทพเจาเหลาน้ี อยูในภพของตนๆ ไดเห็นความอัศจรรยในนภากาศ 
            แลว พากันราเริงเปนอนัมาก เทพเจาท่ีอยูในนภากาศ พื้นดิน 
            ปาหญาและท่ีประจําดวงดาว ตางก็ยินดีราเริงเบิกบานใจ พากัน 
            ประนมอัญชลีนมัสการ แมพวกนาคท่ีมีอายุยืน มีบุญ มีฤทธ์ิมาก 
            ไดเห็นอัศจรรยในนภากาศแลวตางก็ยินดีมีจิตเบิกบาน ถวายนมัส- 
            การบูชาพระศาสดาผูอุดมกวานรชน บรรเลงสังคีต ตีกลองกันอยู 
            ในอากาศกลางหาวไดเห็นอัศจรรยในนภากาศแลว ตางก็ประโคม- 
            สังข บัณเฑาะวและมโหรทึกอยูในอากาศเปลงเสียงวา วันนี้ ความ 
            อัศจรรยไมเคยมี ขนพองสยองเกลาเกิดข้ึนแกเรา เราไดความสําเร็จ 
            ประโยชนยั่งยืน ขณะปรากฏแกเราแลวเพราะไดฟงวาพุทโธ นาค 
            เหลานั้นเกิดปติในขณะนั้น ตางก็ยืนประนมอัญชลีเปลงเสียงวา 
            พุทโธ พุทโธ หมูสัตวตางๆ ในทองฟาตางก็ประนมอัญชลีเปลง 
            เสียงหึ่งๆ เสียงสาธุการและเสียงโหกึกกอง 
                 นาคท้ังหลายตางก็เปลงเสียงประสานขับรองประโคมปรบ 
                 มือ ฟอนรําและตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพ ๕ สี 
                 อันเจือดวยกระแจะจันทน ลงมาบูชาเปลงเสียงประกาศวา 
            ขาแตพระมหาวีรเจา ลายจักรท่ีพระบาทยุคลของพระองคฉันใด 
            ธงไชย ธงปฏากวิเชียรก็ลอยเดนอยู ฉนันั้นไมมีใครเสมอดวย 
            พระรูป ศีล สมาธิ และปญญาของพระองคในการประกาศธรรมจักร 
            ไมมีใครเสมอดวยวิมุตติ กําลังกายของนาค ๑๐ นาค เปนพระ 
            กําลังกายปกติของพระองคในการประกาศธรรมจักรไมมีใครเสมอ 
            ดวยกําลังพระฤทธิ์ของพระองค ทานท้ังหลายจงนมสัการพระมหามุนี 
            ผูประกอบดวยคุณสมบัติทุกอยาง ทรงประกอบดวยองคคุณท้ังปวง 
            มีพระกรุณา เปนนาถะของโลก พระองคยอมควรแกการอภวิาท 
            การชมเชย การไหว การสรรเสริญ การนมัสการ และการบูชา 
            ทุกอยาง ขาแตพระมหาวีรเจา พระองคเปนผูประเสริฐท่ีสุดกวา 
            บุคคลผูไหว และผูควรไหวในโลกไมมีใครเสมอกับพระองค พระ- 
            สารีบุตรผูมีปญญามาก เปนผูฉลาดในสมาธิและฌาน สถิต ณ เขา 
            คิชฌกูฏ ไดเห็นพระองคผูเปนนายกของโลก มองดูพระนราสภงาม 



            เหมือนพระยารังมีดอกบานสะพรั่ง เหมือนพระจันทรในทองฟา 
            และเหมือนพระอาทิตยในเวลาเท่ียง เห็นพระองคผูนายกของโลก 
            ผูแวดลอมดวยรัศมีดานละวา งามดังตนไมประจําทวีปอันรุงเรือง 
            เหมือนพระอาทิตยอุทัยสองแสงออนๆ พระสารีบุตรไดนิมนตพระ- 
            ภิกษุขีณาสพ ๕๐๐ รูป ผูทํากิจเสร็จแลว ผูคงท่ี ผูปราศจากมลทิน 
            ใหมาประชุมกันในขณะน้ัน กลาววา พระพิชิตมารทรงแสดง 
            ปาฏิหาริยอันจะยังโลกใหเลื่อมใส แมเราท้ังหลาย ก็จกัไปถวาย 
            บังคมพระองคในท่ีนั้น มาเถิด เราท้ังปวงจักไป จักทูลถามพระองค 
            เราจักไปเฝาพระองคผูเปนนายกของโลก ใหพระองคบรรเทาความ 
            สงสัยให พระภิกษุผูมีปญญาสํารวมอนิทรียเหลานั้น รับวาสาธุแลว 
            ตางก็ถือบาตรและจีวร พากันรีบรอนเขาไปเฝาพระสารีบุตรผูมี 
            ปญญามาก พรอมดวยพระขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูฝกตนดวย 
            การฝกอันอุตมพากันไปเฝาดวยฤทธ์ิ พระสารีบุตรผูเปนเจาคณะใหญ 
            แวดลอมดวยภิกษุเหลาน้ันเขาไปเฝาดวยฤทธิ์ เปรียบเหมือนเทวดา 
            ลอยมาในอากาศ ฉะนั้น พระภิกษุเหลาน้ันผูมีวัตรอันงาม มีความ 
            เคารพยําเกรง ไมไอ ไมจาม พากันเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา 
            ครั้นเขาเฝาแลว ไดเห็นพระสยัมภูวรีเจาผูเปนนายกของโลก ลอย 
            เดนอยูในนภากาศ เหมือนพระจันทรในทองฟา ไดเห็นพระพุทธเจา 
            ผูเปนนายกของโลกดังตนไมประจําทวีปอันรุงเรืองเหมือนสายฟาใน 
            อากาศ ดุจพระอาทิตยในเวลาเท่ียง พระภิกษุท้ัง ๕๐๐ องค ไดเห็น 
            พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ดังหวงนํ้าอันใสแจว ดังดอก 
            บัวบาน ตางก็ยินดีราเรงิบันเทิงใจ ประนมอัญชลีหมอบลงถวาย 
            นมัสการแทบพระบาทพระศาสดา พระสารีบุตรผูมีปญญามาก เสมอ 
            เหมือนโลกพิภพ ฉลาดในสมาธิและฌาน ถวายบังคมพระศาสดา 
            ผูเปนนายกของโลกพระโมคคัลลานะผูมีฤทธิ์มาก ไมมีใครเสมอ 
            ดวยกําลังฤทธิ์เปรียบดวยดอกนลิุบล เหมือนอกาลเมฆกระหึ่ม 
            ฉะนั้นแมพระมหากัสสปเถระ ผูเปรียบดวยทองคําสีรุงเรืองพระ- 
            ศาสดาทรงชมเชยสรรญเสริญต้ังไววาเปนยอดในธุดงคคุณพระอนุรุทธ 
            เถระผูเปนเจาคณะใหญ เลิศกวาบรรดาภิกษุผูมีจักษุทิพยเปนพระ- 
            ญาติผูประเสริฐของพระผูมีพระภาคสถิตอยูไมไกล พระอุบาลีเถระ 
            ผูฉลาดในอาบัติ อานาบัติ สเตกิจฉา พระศาสดาทรงสรรเสริญต้ังไว 
            วาเปนผูเลิศในฝายวินัย พระเถระผูเปนบุตรของนางมันตานี ปรากฏ 
            วาช่ือปุณณะ ผูแทงตลอดอรรถธรรมอันสุขุมละเอียดประเสริฐกวา 
            ภิกษุผูเปนธรรมกถึก พระมุนีมหาวีรเจาผูทรงฉลาดในอุปมา ผูตัด 



            ความสงสัย ทรงทราบวาระจิตของทานเหลาน้ันแลวจึงตรัสพระคุณ 
            ของพระองควา ชนเหลาใดไมรูสัตตนิกาย โอกาสและจักรวาล 
            อันไมมีท่ีสิ้นสุด ในสี่อสงไขยโกฏิได ชนเหลาน้ันก็ไมสามารถจะ 
            รู พระพุทธญาณ อันไมมีเปรียบไดการแผลงฤทธิ์ของเราน้ี จะ 
            อัศจรรยอะไรในโลกเลา ความอัศจรรยอันไมเคยมี นาขนพองสยอง 
            เกลาอยางอื่นมีอีกมากในกาลใด เราอยูในช้ันดุสิต ในกาลน้ัน เรา 
            ช่ือวาสันดุสิตเทวดาในหม่ืนจักรวาฬมาประนมอัชลีเชิญเราวา ขาแต 
            ทานผูมีเพียรใหญ เวลานี้เปนกาลสมควรท่ีทานจะเกิดในครรภพระ- 
            มารดา ของเชิญตรัสรูอมตบทชวยรื้อขนสัตวพรอมดวยเทวดาให 
            ขามเถิด ขณะเม่ือเราจุต่ีจากสวรรคช้ันดุสิตลงสูครรภนั้นแผนดินใน 
            หม่ืนโลกธาตุยอมหวั่นไหว ขณะเม่ือเรามีความรูสึกตัวประสูติ 
            จากครรภพระมารดาน้ัน ทวยเทพในหมื่นโลกธาตุเปลงเสียงสาธุการ 
            หวั่นไหว ในการลงสูครรภประสูติและออกบวชไมมีใครเสมอดวย 
            เรา เราเปนผูประเสริฐสุดในกาลตรัสรูและในการประกาศธรรมจักร 
            โอ ความอัศจรรยมีในโลกเพราะพระพุทธเจามีคุณมาก หมื่นโลก 
            ธาตุหวั่นไหว ๖ ครั้งมีรัศมีสวางจา นาอัศจรรยขนพองสยองเกลา 
            ก็สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคผูพิชิตมาร เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐ 
            กวานรชน ทรงจงกรมดวยฤทธิ์ แสดงใหโลกพรอมท้ังเทวโลกเห็น 
            พระศาสดาผูเปนนายกของโลก เสด็จจงกรมอยู ณ ท่ีจงกรมนั่นเอง 
            ตรัสตอบ ไมเสด็จกลับในระหวางเหมือนดังเสด็จจงกรมอยูในท่ีจง 
            กรม ๕ ศอก พระสารีบุตรผูมีปญญามากในสมาธิและฌาน ถึงความ 
            บริบูรณดวยปญญาไดทูลถามพระศาสดาผูเปนนายกของโลกวา ขา- 
            แตพระมหาวีรเจาผูอุดมกวานรชน อภินิหารของพระองคเชนไร 
            พระองคทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดมในกาลไร ทาน ศีล เนก- 
            ขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตาและอุเบกขา 
            เปนเชนไร ขาแตพระมหาวีรเจา ผูเปนนายกของโลก บารมี ๑๐ 
            เปนอยางไร อุปบารมี ๑๐ และปรมัตถบารมี ๑๐ บริบูรณอยางไร 
            (เพราะทรงอธิษฐานกรรมอะไร จึงเปนอธิบดีเชนไร เปนบารมีได 
            เชนไร นักปราชญเชนไรมีในโลก เมตตา กรุณา มุทิตา และ 
            อุเบกขาเปนเชนไร พระองคทรงบําเพ็ญพุทธการกธรรมใหบริบูรณ 
            เชนไร) พระศาสดาผูมีพระสุรเสียงไพเราะดังนกการะเวกอันพระ- 
            สารีบุตรทูลถามแลว ทรงพยากรณใหเย็นใจ และทรงยังโลกพรอม 
            ท้ังเทวโลกใหยินดี. 
                 พระศาสดาทรงประกาศประโยชนแกโลก ท่ีพระพุทธเจา 



                 ในอดีตทรงแสดงไว ทรงชมเชย อนัพระพุทธเจาทรงนํา 
                 สืบๆ กันมา ดวยพระพุทธญาณท่ีไปตามปุพเพนิวาส- 
                 ญาณ ในโลกพรอมท้ังเทวโลก 
            วาทานท้ังหลายจงทําจิตใหเกิดปติและปราโมทยใหบรรเทาลูกศร คือ 
            ความโศก ใหไดสมบัติท้ังปวงแลว จงฟงเราทานท้ังหลายจงดําเนิน 
            ไปตามมรรคอันเปนเครื่องย่ํายีมีความเมาบรรเทาความโศก เปลื้อง 
            ตนจากสงสาร เปนท่ีสิ้นทุกขท้ังปวงโดยความเคารพเถิด. 
                        จบรัตนะจงกรมกัณฑ 
                        ทีปงกรพุทธวงศท่ี ๑ 
                 วาดวยพระประวัติพระทีปงกรพุทธเจา 
        [๒] ในสี่อสงไขยแสนกัป มีพระนครหน่ึงช่ือวาอมรนครเปนนครสวยงาม 
            นารื่นรมยใจ ไมวางจากเสียง ๑๐ ประการคือ เสียงประกาศใหมา 
            นําเอาขาวนํ้าไป เสียงชาง เสียงมา เสียงกลอง เสียงสังข เสียง 
            รถ เสียงเชิญใหมาเค้ียวมาดื่ม มาบริโภคขาวและน้ํา เปนนคร 
            สมบูรณดวยองคคุณท้ังปวง ประกอบดวยการงานทุกอยาง สมบูรณ 
            ดวยรัตนะ ๗ ประการ คับค่ังไปดวยหมูชนตางๆ เปนนครสมบูรณ 
            เหมือนเทพนคร เปนท่ีอยูของผูมีบุญ เราเปนพราหมณนามวาสุเมธ 
            อยูในครอมรวดี สั่งสมโภคทรัพยไวหลายโกฏิ มีทรัพยสมบัติ 
            มากมาย เปนผูเลาเรียน ทรงมนตรูจบไตรเพท ถึงความสําเร็จใน 
            ตําราทํานายลักษณะ และคัมภีรอิติหาสะ นั่งอยูในท่ีลับคิดอยางนี้ 
            ในครั้งน้ันวาการเกิดในภพใหมและความท่ีสรีระแตกเปนทุกข [ความ 
            หลงตายเปนทุกข ชีวิตถูกย่ํายี] เราจักแสวงหานิพพานอันไมแกไม 
            ตาย ปลอดภัย เปนท่ีดับชาติธรรม ชราธรรม และพยาธิธรรม 
            เอาละ เราพึงเปนผูไมมีความหวงใย ไมตองการ ละท้ิงกายอันเปอย 
            เนาเต็มดวยซากศพนี้ไปเสียเถิดทางท่ีใครๆ ไมอาจจะไปไดเพราะ 
            ไมมีเหตุ จักมีแนนอนเราจักแสวงหาทางนั้นเพื่อหลุดพนไปจากภพ 
            เมื่อมีความเจริญ ความเส่ือมก็จําตองปรารถนา เปรียบเหมือนเมื่อม ี
            ทุกขแมสุขก็ยอมมี ฉะนั้นไฟ ๓ กองมีอยูนิพพานความดับก็จํา 
            ตองปรารถนา เปรียบเหมือนเมื่อความรอน ความเยน็ก็ยอมมี 
            ฉะนั้น ความเกิดมีอยู ความไมเกิดก็จําตองปรารถนาเปรียบเหมือน 
            เมื่อความช่ัวมีอยู แมความดีก็ยอมมี ฉะนั้นสระนํ้าอมฤตอันเปน 
            สถานท่ีชําระกิเลสมลทินมีอยู แตบุคคลผูตองการจะชําระไมแสวง 
            หาสาระ จะโทษสระนํ้าอมฤตไมได เปรียบเหมือนบุรุษเปอนคูถ 
            เห็นสระมีน้ําเต็มแลว ไมไปหาสระเอง จะโทษสระน้ันไมไดฉะน้ัน 



            บุคคลผูถูกกิเลสหอมลอมแลว เมื่อทางเกษมมีอยูแตไมแสวงหา 
            ทางน้ัน จะไปโทษทางเกษมไมได เปรียบเหมือนบุรุษถูกขาศึกลอม 
            ไว เมื่อทางสําหรับจะหนีไปมีอยูแตเขาไมหนีไป จะโทษทางน้ัน 
            ไมได ฉะนั้น บุคคลผูมีทุกขถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียด ไม 
            แสวงหาอาจารย จะโทษอาจารยนั้นไมได เปรียบเหมือนบุรุษผู 
            ปวยไข เมื่อหมอมีอยูแตไมใหรักษาความปวยไขนั้น จะโทษหมอ 
            นั้นไมได ฉะนั้น [เอาละ เราพึงเปนผูไมมีความหวงใยไมตองการ 
            ละท้ิงกายอันเปอยเนาเต็มไปดวยซากศพนี้ไปเสียเถิด] เราพึงเปนผู 
            ไมมีความหวงใย ไมตองการ ละท้ิงกายอันเปอยเนาส่ังสมดวยซาก 
            ศพตางๆ นี้ไปเสีย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเปลื้องซากศพอันนาเกลียด 
            พันอยูท่ีคอออกเสีย แลวพึงไปอยูเปนสุขเสรีตามลําพังตน ฉะนั้น 
            เราจักละท้ิงกายอันเต็มดวยซากศพตางๆ นี้ไปเสีย ดังถายอุจจาระ 
            ในสวมแลวไป เปรียบเหมือนบุรุษและสตรีถายอุจจาระลงในสวม 
            เสร็จแลวออกไป โดยไมหวงใย ไมตองการ ฉะนั้น เราจักละท้ิง 
            กายอันมีชอง ๙ แหง มีน้ําหนองเปนนิตยนี้ไปเสีย ดังเจาของเรือ 
            ท้ิงเรือท่ีคร่ําครา เปรียบเหมือนเจาของเรือท่ีเกาคร่ําครา ชํารุดน้ําชุม 
            ไปโดยไมหวงใย ไมตองการ ฉะนั้นเถิด เราจักละกายน้ีซึ่งเปรียบ 
            เสมอดวยมหาโจรไปเสีย เพราะกลัวจะชิงตัดกุศล เปรียบเหมือน 
            บุรุษถือหอส่ิงของไปกับพวกโจร ท้ิงโจรไปเสียเพราะเห็นภัย คือ 
            โจรจะชิงส่ิงของ ฉะนั้น ครั้นเราคิดอยางนี้แลว ไดใหทรัพยหลาย 
            รอยโกฏิแกคนไมมีท่ีพึ่งและคนอนาถาแลวเขาไปยังภูเขาหิมวันต 
            ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีเขาลูกหนึ่งช่ือธรรมมิกบรรพต เราสราง 
            อาศรมอยางดี สรางบรรณศาลาอยูท่ีเขาธรรมมิกบรรพต ณ ท่ีนั้น 
            เราสรางท่ีจงกรมอันเวนโทษ ๕ ประการ ประกอบดวยคุณ ๘ 
            ประการ เปนท่ีนํามาซึ่งอภิญญาและพละไว ท้ิงผาสาฎกประกอบ 
            ดวยโทษ ๙ ประการเสีย นุงผาเปลือกไมกรองอันประกอบดวยคุณ 
            ๑๒ ประการเราละบรรณศาลาอันเกลื่อนกลนไปดวยโทษ ๘ ประการ 
            เสีย มาอาสัยโคนไมอนัประกอบดวยคุณ ๑๐ ประการ เราละท้ิง 
            ขาวเปลือกท่ีปลูกไวหวานไวเสียโดยไมเหลือ เก็บเอาผลไมท่ีหลน 
            เองซ่ึงประกอบดวยคุณหลายอยางมาบริโภค ณ ท่ีนั้น เราบําเพ็ญ 
            ความเพียรอยูในท่ีนั่งและท่ีจงกรมภายใน ๗ วันก็ไดบรรลอุภิญญา 
            และพละ เมื่อเราถึงความสําเร็จมีความเย็นใจในศาสนาอยางนี้แลว 
            พระพิชิตมารผูเปนนายกของโลกพระนามวา ทีปงกร เสด็จอุบัติข้ึน 
            เมื่อพระพิชิตมารเสด็จอุบัติบังเกิด ตรัสรู และในการแสดง 



            พระธรรมเทศนา เราผูเปยมดวยความยินดีในฌาน ไมไดเห็นนิมิต 
            ๔ ประการ ชนท้ังหลายทูลนิมนตพระตถาคต ณ ท่ีประทับในปจจันต 
            ประเทศชวยกันแผวถางทาง สําหรับพระตถาคตเสด็จดําเนินมา 
            สมัยน้ัน เราออกจากอาศรมของตนแลว สลัดผาคากรองเหาะไป 
            ในอัมพรไดเห็นหมูชนผูมีจิตโสมนัส ยินดี ราเริงเบิกบานใจ จึงลง 
            จากอากาศมาถามมนุษยท้ังหลายในขณะนั้นวา มหาชนผูมีจิตโสมนัส 
            ยินดี ราเริง เบิกบานใจ ชวยกันแผวถางทางสําหรับเดินเพื่อใคร 
            ชนเหลาน้ันอันเราถามแลวบอกวา พระพุทธชินเจาผูยอดเยี่ยมเปน 
            นายกของโลก พระนามวาทีปงกร เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก ชน 
            ท้ังหลายชวยกันแผวถางทางสําหรับเดินเพื่อพระองค ขณะนั้นปติ 
            เกิดข้ึนแกเรา เพราะไดฟงคําวา พุทโธ เราจึงกลาวประกาศความ 
            โสมนัสวา พุทโธ พุทโธ เราท้ังยินดีท้ังสลดใจยืนคิดอยู ณ ท่ีนั้น 
            วาเราจะปลูกพืชคือบุญลงในท่ีนี้ขณะอยางไดลวงไปเสียเลย แลว 
            กลาววาถาทานท้ังหลายชวยกันถางทางเพ่ือพระพุทธเจา ขอจงให 
            โอกาสหน่ึงแกขาพเจาแมขาพเจาก็จะชวยแผวถางทางเสด็จดําเนิน 
            ในกาลน้ันชนเหลาน้ันไดใหโอกาสเพ่ือการถางทางแกเรา ครั้งน้ัน 
            เราถางทางไปพลางคิดไปพลางวา พุทโธ พุทโธ เมื่อเราทํายังไมทัน 
            เสร็จ พระมหามุนีทีปงกรชินเจากับพระขีณาสพส่ีแสนผูไดอภิญญา 
            ๖ ผูคงท่ีปราศจากมลทินก็เสด็จมาถึง การตอนรับยอมเปนไป คน 
            เปนอันมากประโคมกลองเภรี มนุษยและเทวดาตางก็มีใจเบิกบาน 
            เปลงเสียงสาธุการ เทวดาก็เห็นมนุษย มนุษยก็เห็นเทวดา มนุษย 
            และเทวดาท้ังสองพวกน้ัน พากันประนมอัญชลีเดินตามพระตถาคต 
            พวกเทวดาเอาดนตรีทิพยมาประโคม พวกมนุษยเอาดนตรีมนุษยมา 
            ประโคม เดินตามพระตถาคตมาท้ังสองพวกทวยเทพผูอยูในอากาศ 
            ตางก็โปรยปรายดอกมณฑารพดอกปทุม ดอกปาริชาตกทิพย ลงยัง 
            ทิศนอยทิศใหญและโปรยลงซ่ึงกระแจะจันทน และของหอมอยางด ี
            ลวนแตเปนของทิพยลงยังทิศนอยทิศใหญ พวกมนุษยผูท่ีอยูบน 
            พื้นดิน ก็โปรยดอกจําปา ดอกชางนาว ดอกประดู ดอกกากะทิง 
            ดอกบุนนาค ดอกการเกตลงยังทิศนอยทิศใหญเราสยายผมแลว 
            เอาผาคากรองและหนังสัตวลาดลงบนเปอกตม นอนคว่ําลง ณ 
            ท่ีนั้น ดวยคิดวา พระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวก จงทรงเหยียบ 
            เราเสด็จไปเถิด อยาทรงเหยียบเปอกตมน้ันเลย ขอนั้นจักเปน 
            ประโยชนเกื้อกูลแกเรา เมื่อเรานอนอยูท่ีพื้นดิน ไดมีความคิดอยาง 
            นี้วา เรา (มิได) ปรารถนาวา วันนี้ พระพุทธเจาพึงทรงเผากิเลส 



            ของเราประโยชนอะไรแกเราดวยเพศท่ีใครๆ ไมรูจัก และดวยการ 
            ทําใหแจงซ่ึงธรรม ณ ท่ีนี้ เราพึงบรรลุสัพพัญุตญาณหลุดพนแลว 
            พึงเปลื้องหมูสัตวพรอมท้ังเทวดาใหหลุดพนเถิด ประโยชนอะไร 
            ดวยเราผูเปนคนมีกําลังจะขามไปคนเดียวเลา เราบรรลุสัพพัญุต- 
            ญาณได และจะชวยหมูชนใหขามไดเปนอันมาก ดวยอธิการท่ีเรา 
            ทําแลวในพระพุทธเจาน้ี เราตัดกระแสสงสารกําจัดภาพท้ัง ๓ ข้ึน 
            สูเรือคือธรรมแลว จักชวยหมูสัตวพรอมท้ังเทวดาใหขามได พระ- 
            พุทธทีปงกรผูทรงรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชาประทับยืนอยู 
            เหนือศีรษะเรา ตรัสพระดํารัสวา ทานท้ังหลายจงดูชฎิลดาบสผูมี 
            ตบะอันรุงเรอืงน้ี เขาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลกในกัปอันประมาณ 
            มิไดแตกัปนี้ พระตถาคตชินเจาพระองคนั้น ผูมีพระเกียรติยศมาก 
            จักเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ อันนารื่นรมย จกัทรงบําเพ็ญ 
            ความเพียรทําทุกกรกิริยา แลวเสด็จไปประทับน่ังท่ีควงไมอชปาล- 
            นิโครธทรงรับขาวมธุปายาส ณ ท่ีนั้นแลว เสด็จไปยังแมน้ํา 
            เนรัญชรา พระองคเสวยขาวมธุปายาสท่ีฝงแมน้ําเนรัญชรา แลว 
            เสด็จดําเนินตามทางราบเรียบท่ีเขาตกแตงไวไปท่ีควงไมโพธิพฤกษ 
            แตนั้นทรงทําประทักษิณโพธิมณฑลอันยอดเยี่ยมแลว จักตรัสรู 
            ท่ีควงไมอัสสัตถพฤกษ พระมารดาบังเกิดเกลาของพระตถาคต 
            พระองคนี้ จักมีพระนามวามายา พระบิดามีพระนามวาสุทโธทนะ 
            พระตถาคตน้ีจักมีพระนามวาโคดม พระตถาคตพระองคนั้น จักมี 
            พระอัครสาวกผูไมมอีาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคง 
            นามวาโกลิตะ และอุปปติสสะ ภิกษุอุปฐากมีนามวาอานนท จัก 
            บํารุงพระพิชิตมารน้ี จักมีอัครสาวิกาผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะ 
            มีจิตสงบระงับ มั่นคง นามวาเขมาและอุบลวรรณา ไมโพธ ิ
            ของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ประชาชนเรียกวาอสัสัตถพฤกษ 
            จิตตคฤหบดี หัตถกคฤหบดีชาวเมืองอาฬวี จักเปนอุปฏฐากผูเลิศ 
            นันทมารดาและอุตตราอุบาสิกา จักเปนอุปฏฐายิกาผูเลิศ พระโคดม 
            ผูมียศพระองคนั้น จักมีพระชนมายุ ๑๐๐ ป มนุษยและเทวดา 
            ท้ังหลายไดฟงพระพุทธดํารัสนี้แลว ตางก็เบิกบานใจกลาววา ทาน 
            ผูนี้จักเปนหนอพุทธธางกูร หมูสัตวในหม่ืนจักรวาลพรอมท้ังเทวดา 
            ตางก็เปลงเสียงโหรองปรบมือ ราเริง ประนมอัญชลีถวายนมัสการ 
            วา ถาเราท้ังหลายจักไมยินดีพระศาสนาของพระโลกนาถพระองคนี้ 
            เราท้ังหลายจักมีหนาพรอมตอหนอพทุธางกูรนี้ในอนาคต ถาเรา 
            ท้ังปวงละพระพิชิตมารพระองคนี้ เราทั้งปวงก็จักมีหนาพรอมตอ 



            หนอพุทธางกูรนี้ในอนาคตเปรียบเหมือนมนุษยผูจะขามแมน้ําไม 
            ยินดีทานํ้าเฉพาะหนา ไปยึดเอาทานํ้าขางหลัง ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้น พระพุทธทีปงกรผูทรงรูแจงโลก ทรงสมควรรบัเครื่องบูชา 
            ทรงประกาศกรรมของเราแลว ทรงยกพระบาทเบ้ืองขวาข้ึน พระ 
            สาวกของพระพิชิตมารท่ีอยู ณ ท่ีนั้น ไดทําประทักษิณเราทุกๆ 
            องค เทวดา มนุษย อสูร ยักษ อภิวาทเราแลวพากันกลับไป 
            ครั้งน้ัน เมื่อพระพุทธทีปงกรผูเปนนายกของโลก พรอมดวยพระ 
            สงฆสาวกลวงคลองจักษุเราไป เราลุกข้ึนจากท่ีนอนแลว นั่งเขา 
            สมาธิอยู เราสําราญใจดวยความสุข เบิกบานใจดวยปราโมทย 
            และอิ่มใจดวยปติ นั่งเขาสมาธิอยูในกาลน้ัน ครั้งน้ัน เรานั่งขัด 
            สมาธิแลว คิดอยางนี้วา คิดอยางนี้วา เราเปนผูมีความชํานาญใน 
            ฌาน ถึงท่ีสุดแหงอภิญญาในหม่ืนโลกธาตุ ฤาษีผูเสมอเหมือนเรา 
            ไมมี ในธรรมคือฤทธิไ์มมีใครเสมอเรา เราไดสุขเหลาน้ี ขณะท่ี 
            เราเขาสมาธิอยู เทวดาผูสถิตอยูในหม่ืนจักรวาล พากันเปลงเสียง 
            กึกกองวา ทานผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาแน นิมิตเหลาใด ท่ีเคย 
            ปรากฏในขณะท่ีพระโพธิสัตวในปางกอนนั่งเขาสมาธิอันประเสริฐ 
            นิมิตเหลาน้ันปรากฏในวันนี้ ความหนาวถึงความซาบซึม และ 
            ความรอนสงบ นิมิตเหลาน้ันปรากฏในวันนี้ ทานผูนี้จักเปน 
            พระพุทธเจาแน หมื่นโลกธาตุเงียบเสียง สงบเสียง นิมิตเหลาน้ัน 
            ปรากฏในวันนี้ ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน ลมพายุยอมไมพัด 
            แมน้ํายอมไมไหล นิมติเหลาน้ันปรากฏในวันนี้ ทานผูนี้จักเปน 
            พระพุทธเจาแน ไมดอกพันธุไมบกและพันธุไมน้ําทุกชนิด ผลิดอก 
            ในขณะน้ัน แมวันนี้ดอกไมเหลานี้ก็บานทุกดอก ทานผูนี้จักเปน 
            พระพุทธเจาแน ไมเถาหรือไมตน ยอมเผล็ดผลในขณะนั้น แม 
            วันนี้ไมผลทุกชนิดก็เผล็ดผลในวันนี้ ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจา 
            แน รัตนะท้ังท่ีอยูในอากาศและพื้นดินยอมสวางไสวในขณะนั้น 
            แมวันนี้รัตนะเหลาน้ันก็สวางไสว ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน 
            ดนตรีท้ังของมนุษยและทิพย ยอมประโคมในขณะนั้น แมวันนี้ 
            ดนตรีท้ังสองอยางนั้นก็ประโคม ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน 
            ดอกไมอันวิจิตรยอมตกลงจากอากาศในขณะนั้น แมวันนี้ดอกไม 
            เหลานั้นก็ปรากฏ ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน มหาสมุทรยอม 
            กระฉอกฉอน หมื่นโลกธาตุยอมหวั่นไหว แมวันนี้สิง่ท้ังสอง 
            นั้นก็มีเสียงครืนๆ อยู ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน ไฟในนรก 
            หม่ืนขุมยอมดับในขณะนั้น แมวันนี้ไฟน้ันก็ดับแลว ทานผูนี้จัก 



            เปนพระพุทธเจาแน พระอาทิตยยอมปราศจากมลทิน ดาวทุกดวง 
            ยอมปรากฏแจมจา แมวันนี้พระอาทิตยและดาวทุกดวงก็แจมจา 
            ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน โดยท่ีฝนไมตกเลย น้ําในแมน้ําก็ 
            ข้ึนในขณะนั้น แมวันนี้น้ําในแมน้ําก็ข้ึน ทานผูนี้จักเปนพระ 
            พุทธเจาแน หมูดาวนักษัตรในทองฟา ยอมสองแสงไพโรจน 
            พระจันทรวันวิสาขฤกษแจมจา ทานผูนี้จะเปนพระพุทธเจาแน งูท่ี 
            อยูรูและท่ีอยูตามซอก ยอมออกจากท่ีอยูของตน แมวนันี้งูเหลานั้น 
            ก็ออกมาเพนพาน ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน สัตวท้ังหลายท่ี 
            ไมยินดีไมมี ยอมยินดท่ัีวกันในขณะน้ัน แมวันนี้สัตวก็ยินดีท่ัว 
            กัน ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน โรคทุกชนิดเบาบางสงบ และ 
            ความหิวยอมหายไป แมวันนี้ก็ปรากฏอยางนั้น ทานผูนี้จักเปน 
            พระพุทธเจาแน ในกาลน้ันราคะยอมบางเบา โทสะและโมหะยอม 
            เสื่อมคลาย แมวันนี้ก็ปราศจากไปหมดสิ้น ทานผูนี้จักเปนพระ 
            พุทธเจาแน ในกาลน้ันภัยยอมไมมี แมวันนี้ก็ปรากฏเชนนี้ ดวย 
            นิมิตน้ัน เราท้ังหลายจงึรูไดวา ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน 
            ธุลียอมไมฟุงข้ึนเบ้ืองบน แมวันนี้ก็ปรากฏเชนนั้น ดวยนิมิตน้ัน 
            เราท้ังหลายจึงรูไดวา ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน กลิ่นเหม็น 
            ยอมปราศจากไป มีแตกลิ่นหอมตระหลบไป แมวันนี้ก็มีกลิ่นหอม 
            ตระหลบไป ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน เทวดาท้ังปวงยอม 
            ปรากฏ เวนแตท่ีไมมีรูป แมวันนี้ก็ปรากฏท้ังหมด ทานผูนี้จักเปน 
            พระพุทธเจาแน ขณะนั้น นรกมีประมาณเทาใด ก็ปรากฏหมด 
            เทาน้ัน แมวันนี้ก็ปรากฏท้ังหมด ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน 
            ในกาลน้ัน หมอไห บานประตู ภูเขา ยอมไมมีอะไรปด แม 
            วันนี้ก็เปดโลง ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาแน การจุติและการ 
            อุบัติ ยอมไมมีในขณะน้ัน แมวันนี้ก็ปรากฏเชนนั้น ทานผูนี้จัก 
            เปนพระพุทธเจาแน (นิมิตเหลาน้ียอมปรากฏ เพื่อประโยชนแก 
            การตรัสรูของสัตว) ทานจงบําเพ็ญเพียรใหมั่นเถิด อยาถอยกลับ 
            จงกาวไปขางหนา แมเราท้ังหลายก็รูทานวา จักไดเปนพระพุทธเจา 
            เปนแน เราไดฟงพระพุทธดํารัส และคําของเทวดาในหม่ืนโลก 
            ธาตุแลวก็ยินดี ราเรงิ เบิกบานใจ ไดคิดอยางนี้ในกาลน้ันวา 
            พระพุทธชินเจามีพระวาจาไมเปนสอง มีพระวาจาไมเปลาประโยชน 
            พระพุทธเจาไมตรัสคําไมจริง เราจักไดเปนพระพุทธเจาแน พระ- 
            ดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบ 
            เหมือนกอนดินท่ีโยนข้ึนไปในอากาศ ยอมตกลงมาท่ีพื้นดินแนนอน 



            ฉะนั้น (พระพุทธเจาไมตรัสคําไมจริง เราจักไดเปนพระพุทธเจาเปน 
            แน) พระดํารัสของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน 
            เปรียบเหมือนสัตวท้ังปวงตองตายเปนแน ฉะนั้น พระดํารัสของ 
            พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบเหมือนเมื่อ 
            ราตรีสิ้นไปพระอาทิตยข้ึนแน ฉะนั้น พระดํารัสของพระพุทธเจาผู 
            ประเสริฐสุด ยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบเหมือนราชสีหเมื่อลุกจาก 
            ท่ีนอน ตองบันลือสีหนาทแน ฉะนั้นพระดํารัสของพระพุทธเจาผู 
            ประเสริฐสุดยอมเท่ียงแทแนนอน เปรียบเหมือนสัตวท้ังหลายผู 
            ไปถึงท่ีหมายแลว ยอมปลงภาระอันหนักลง ฉะนั้น เอาละ เราจักคน 
            หาพุทธการกธรรม จากขางนี้ๆ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่าท้ังทิศนอยทิศ 
            ใหญตลอดท่ัวธรรมธาตุ ในกาลน้ัน เมื่อเราคนหาอยู ไดเห็นทานบารมี 
            เปนขอท่ี ๑ ซึ่งเปนทางใหญอันพระพุทธเจาท้ังหลายแตปางกอน 
            ประพฤติมาจึงเตือนตนเองวา ทานจงยดึบารมีขอท่ี ๑ นี้บําเพ็ญให 
            มั่นกอนทานจงบําเพ็ญทานบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรล ุ
            โพธิญาณ ทานเห็นยาจกท้ังช้ันตํ่า ปานกลางและช้ันสูงแลว จงให 
            ทานอยาใหเหลือ ดังหมอท่ีเขาคว่ําไว เปรียบเหมือนหมอท่ีเต็ม 
            ดวยน้ํา ผูใดผูหนึ่งจับคว่ําลงแลว น้ํายอมไหลออกหมด ไมขังอยู 
            ในหมอนั้น ฉะนั้น แตพุทธธรรมจักมเีพียงเทาน้ีนั้นหามิได เรา 
            จักคนหาธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน 
            เมื่อเราคนหาอยู ก็ไดเห็นศีลบารมีเปนขอท่ี ๒ ท่ีพระพุทธเจาแต 
            ปางกอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๒ 
            นี้บําเพ็ญใหมั่นกอนทานจงบําเพ็ญศีลบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะ 
            บรรลุโพธิญาณ ทานจงบําเพ็ญศีลในภูมิ ๔ ใหบริบูรณ จงรักษาศีล 
            ในกาลท้ังปวง ดังจามรีรักษาขนหาง เปรียบเหมือนดงัจามรียอม 
            รักษาขนหางอันติดในท่ีไรๆ ยอมตายในท่ีนั้น ไมยอมทําขนหางให 
            เสีย ฉะน้ัน แตพุทธธรรมจักมีเพียงเทาน้ีนั้นหามิได เราจักคนหา 
            ธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน เมื่อเรา 
            คนหาอยูก็ไดเห็นเนกขัมมบารมีเปนขอท่ี ๓ ท่ีพระพุทธเจาแตปาง 
            กอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๓ 
            นี้บําเพ็ญใหมั่นกอน ทานจะบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเถิด ถาทาน 
            ปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ทานจงเห็นภพท้ังปวงดังเรือนจํา ทานจง 
            มุงหนาตอเนกขัมมะ เพื่อหลุดพนไปจากภพ เปรียบเหมือนบุรุษท่ี 
            ถูกขังในเรือนจํา ไดรบัทุกขมานาน ยอมไมยังความยินดีใหเกิดใน 
            เรือนจําน้ัน แสวงหาความพนไป ฉะนั้น แตพุทธธรรมจักมีเพียง 



            เทาน้ีนั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณ 
            อยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน เมื่อเราคนหาอยู ไดเห็นปญญาบารมี 
            เปนขอท่ี ๔ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอน ทรงเสพอาศัย จึงเตือนตน 
            เองวา ทานจงยึดบารมีท่ี ๔ นี้บําเพ็ญใหมั่นกอน ทานจะบําเพ็ญ 
            ปญญาบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ ทานไดสอบถาม 
            คนมีปญญาตลอดกาลท้ังปวง บําเพ็ญปญญาบารมีแลว จักบรรลุ 
            สัมโพธิญาณได เปรียบเหมือนภิกษุ เมือ่เท่ียวภิกษา ไมเวนตระกูล 
            ตํ่า ปานกลางและสูงยอมไดอาหารเครือ่งเยียวยาอัตภาพ ฉะนั้น 
            แตพุทธธรรมจักมีเพยีงเทาน้ีนั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปน 
            เครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน เมื่อเราคนหาอยูก็ได 
            เห็นวิริยบารมีเปนขอท่ี ๕ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย 
            จึงเตือนตนเองวาทานจงยึดบารมีขอท่ี ๕ นี้บําเพ็ญใหมั่นกอน 
            ทานจงบําเพ็ญวิริยบารมีเถิด ถาทานปรารถนาจะบรรลุโพธิญาณ 
            ทานประคองความเพียรใหมั่นไวทุกภพ บําเพ็ญวิริยบารมีแลว จัก 
            บรรลุสมัโพธิญาณได เปรียบเหมือนสหีมฤคราช มีความเพียรไม 
            ยอหยอนในท่ีนั่งท่ียืนและท่ีเดินประคองใจไวทุกเมื่อ ฉะนั้น แต 
            พุทธธรรมจักมีเพียงเทาน้ีนั้นหามิได เราจักคนหาธรรม อันเปน 
            เครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไปในกาลน้ัน เมื่อเราคนหาอยูก็ได 
            เห็นขันติบารมีเปนขอท่ี ๖ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย 
            จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๖ นี้บําเพ็ญใหมั่นกอน 
            ทานมีใจแนวแนในขันตินั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได ทานจง 
            อดทนตอคํายกยองและคําดูหมิ่นท้ังปวง บําเพ็ญขันติบารมีเปรียบ 
            เหมือนแผนดินอดทนสิ่งท่ีเขาท้ิงลงทุกอยางท้ังสะอาดและไมสะอาด 
            ไมแสดงความยินดียินรายฉะน้ันแลว จักบรรลุสัมโพธิญาณได แต 
            พุทธธรรมจักมีเพียงเทาน้ีนั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเครื่อง 
            บมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน เมื่อเราคนหาอยู ก็ไดเห็น 
            สัจจบารมีเปนขอท่ี ๗ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรงเสพอาศัย จึง 
            เตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๗ นี้บําเพ็ญใหมั่นกอน ทานมี 
            ใจแนวแนในสัจจะนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได ดาวประกายพฤกษ 
            เปนดาวนพเคราะห ประจําอยูในมนุษยโลกท้ังเทวโลก ไมหลีกไป 
            จากทางเดิน ทุกสมัยฤดูหรือป ฉันใด แมทานก็ฉันนั้น อยาหลีก 
            ไปจากแนวในสัจจะ บําเพ็ญสัจจบารมีแลวจักบรรลุสมัโพธิญาณได 
            แตพุทธธรรมจักมีเพยีงเทาน้ีนั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปน 
            เครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน เมื่อเราคนหาอยู 



            ก็ไดเห็นอธิษฐานบารมีเปนขอท่ี ๘ ท่ีพระพุทธเจาแตปางกอนทรง 
            เสพอาศัย จึงเตือนตนเองวาทานจงยึดบารมีขอท่ี ๘ นี้บําเพ็ญให 
            มั่นกอน ทานไมหวั่นในอธิษฐานบารมีนั้น จักบรรลุสัมโพธิญาณได 
            ทานจงเปนผูไมหวั่นไหวในการอธิษฐานในการท้ังปวง บําเพ็ญ 
            อธิษฐานบารมี เปรียบเหมือนภูเขาหินไมหวั่นไหว ต้ังม่ัน ไม 
            สะทานสะเทือนเพราะลมจัด คงอยูในท่ีเดิม ฉะนั้นแลว จักบรรลุ 
            สัมโพธิญาณได แตพุทธธรรมจักมีเพยีงเทาน้ีนั้นหามิได เราจักคน 
            หาธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน เมื่อ 
            เราคนหาอยูก็ไดเห็นเมตตาบารมีเปนขอท่ี ๙ ท่ีพระพุทธเจาแตปาง 
            กอนทรงเสพอาศัย จึงเตือนตนเองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๙ นี้ 
            บําเพ็ญใหมั่นกอน ทานจงเปนผูไมมีใครเสมอดวยเมตตา ถาทาน 
            ปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณ ทานจงเจริญเมตตาใหเสมอกัน 
            ท้ังในสัตวท่ีมีประโยชน และไมมีประโยชนบําเพ็ญเมตตาบารมี 
            เปรียบเหมือนนํ้ายอมแผความเย็น ชําระลางมลทินธุลี เสมอกัน 
            ท้ังในคนดีและคนช่ัว ฉะนั้นแลวจักบรรลุสัมโพธิญาณได แตพุทธ 
            ธรรมจักมีเพียงเทาน้ีนั้นหามิได เราจักคนหาธรรมอันเปนเครื่อง 
            บมโพธิญาณอยางอื่นตอไป ในกาลน้ัน เมื่อเราคนหาอยู ก็ไดเห็น 
            อุเบกขาบารมีเปนขอท่ี ๑๐ ท่ีพระพุทธเจาทรงเสพอาศัยจึงเตือนตน 
            เองวา ทานจงยึดบารมีขอท่ี ๑๐ นี้บําเพ็ญใหมั่นกอน ทานเปนผูมี 
            อุเบกขาม่ันคงดังตราช่ัง จักบรรลุโพธญิาณได ทานจงมีใจเท่ียงตรง 
            ดังตราช่ังในสุขและทุกขในกาลทุกเมื่อ บําเพ็ญอุเบกขาบารมีเปรียบ 
            เหมือนแผนดินยอมวางเฉย สิ่งท่ีเขาท้ิงลงท้ังท่ีไมสะอาดและสะอาด 
            ท้ังสองอยาง เวนจากความโกรธและความยินดี ฉะนั้นแลว จัก 
            บรรลุสมัโพธิญาณได ธรรมอันเปนเครื่องบมโพธิญาณ มีอยูในโลก 
            เพียงเทาน้ี นอกจากน้ีท่ียิ่งกวาน้ันไมมี ทานจงต้ังม่ันอยูในธรรม 
            นั้นเถิด. 
            เมื่อเราพิจารณาเห็นธรรมเหลาน้ี พรอมท้ังภาวะ กิจของตนและ 
            ลักษณะ พื้นพสุธาในหม่ืนจักรวาล ก็หวั่นไหวดวยเดชแหงธรรม 
            ปฐพียอมหวั่นไหวสงเสียงรอง เหมือนหีบออยบีบออย ฉะนั้น 
            เมทนีดลยอมหวั่นไหว เหมือนลอยนตใสน้ํามัน ฉะนั้น บริษัท 
            ประมาณเทาใด มีอยูในบริเวณรอบๆ พระพุทธเจาบริษัทในบริเวณ 
            นั้นหวั่นไหวนอนซบอยูท่ีภาคพื้นหมอน้ําหลายพันหมอ หมอขาว 
            หลายพันหมอ หมอใสกระแจะและหมอเปรียงในท่ีนั้น กระทบกัน 
            และกันมหาชนหวาดเสียว สะดุงกลัว ประหลาดใจ มีใจหวาดหวั่น 



            ประชุมกันแลว พากันเขาเฝาพระพุทธทีปงกร ทูลถามวาความดีงาม 
            หรือความช่ัวรายอะไรจักมีแกโลก โลกท้ังปวงจักมีอนัตรายหรอื ขอ 
            พระองคผูมีพระจักษุ โปรดบรรเทาอันตรายน้ันเถิด ในกาลน้ัน 
            พระพุทธทีปงกรมหามุนี ทรงช้ีแจงใหมหาชนน้ันเขาใจวา ในการท่ี 
            แผนดินหวั่นไหวน้ี ทานท้ังหลายจงเบาใจ อยากลัวเลย วันนี้ เรา 
            พยากรณผูใดวาจักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ผูนั้นพิจารณาเห็น 
            ธรรมท่ีพระพิชิตมารทรงเสพมากอน เมื่อผูนั้นพิจารณาธรรมอันเปน 
            พุทธภูมิโดยไมเหลอื เพราะเหตุนั้น ปฐพีในหม่ืนโลกธาตุพรอมท้ัง 
            ในเทวโลก จึงหวั่นไหว ขณะนั้น มหาชนไดฟงพระพุทธดํารัสแลว 
            เย็นใจ ทุกคนพากันมาหาเราแลว ก็กราบไหวอีก ในกาลน้ัน เรา 
            ยึดพระพุทธคุณ ทําใจใหมั่นคง ถวายนมัสการพระพุทธทีปงกร 
            แลว ลุกจากอาสนะ ขณะเม่ือเราลุกข้ึนจากอาสนะ ทวยเทพและ 
            หมูมนุษย ก็พากันเอาดอกไมทิพยและดอกไมมนุษยโปรยปรายลง 
            อนึ่ง ทวยเทพและหมูมนุษยนั้น ตางก็อวยชัยใหพรสวัสดีวา ทาน 
            ปรารถนาภูมิอันใหญหลวง ขอใหทานไดภูมินั้นตามปรารถนาเถิด 
            เสนียดจัญไรท้ังปวงจงอยามี ความโศกและโรคจงอยามี อันตรายจง 
            อยามีแกทาน ขอใหทานไดบรรลุโพธญิาณอันอุดมเร็วพลัน ขาแต 
            ทานผูมีเพียรใหญ ทานยอมบานดวยพุทธญาณ เปรียบเหมือนไม 
            ดอกยอมมีดอกบานในฤดูท่ีมาถึง ฉะนั้น ขาแตทานผูมีเพียรใหญ 
            ขอใหทานจงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ดังพระสัมพุทธเจาเหลาใด 
            เหลาหนึ่งทรงบําเพ็ญฉะนั้นเถิด ขาแตทานผูมีเพียรใหญ ขอใหทาน 
            จงตรัสรูท่ีโพธิพฤกษ เหมือนหนึ่งพระสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง 
            ตรัสรูท่ีโพธิมณฑลเถิด ขาแตทานผูมีเพียรใหญ ขอใหทานจงประกาศ 
            ธรรมจักร อยางพระสมัพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งทรงประกาศ ฉะนั้น 
            เถิด ขอใหทานมีใจเต็มเปยม รุงเรืองในหม่ืนจักวาล เชนพระจันทร 
            เต็มดวง สองแสงสวางในวันเพ็ญ ฉะน้ันเถิด ขอใหทานพนจาก 
            โลก รุงเรืองดวยศิริดังพระอาทิตยพนจากราหูแผดแสงสวางจา 
            ฉะนั้นเถิด โลกพรอมดวยเทวโลก มาประชุมกันในสํานักของทาน 
            เปรียบเหมือนแมน้ําทุกสายยอมไหลมารวมลงยังทะเลหลวง ฉะนั้น 
            ในกาลน้ัน สุเมธดาบสน้ัน อันทวยเทพและหมูมนุษยเหลานั้น 
            ชมเชย สรรเสริญแลว สมาทานธรรม ๑๐ ประการ เมื่อจะบําเพ็ญ 
            ธรรมเหลาน้ันใหบริบูรณ จึงเขาปาใหญ. 
                          จบสุเมธกถา. 
            ในกาลน้ัน มหาชนเหลาน้ัน นิมนตพระศาสดาพระนามวา ทีปงกร 



            ผูเปนนายกของโลก พรอมดวยหมูภิกษุสงฆ ใหเสวยแลว ไดถือ 
            เปนสรณะ พระตถาคตผูนราสภ ทรงยังใครๆ ใหต้ังอยูในสรณะ 
            พระตถาคตผูนราสภ ทรงยังใครๆ ใหต้ังอยูในสรณคมน ทรงยัง 
            ใครๆ ใหต้ังอยูในเบฌศีล ทรงยังใครๆ ใหต้ังอยูในศีล ๑๐ ทรง 
            ประทานสามัญผล คือ ผล ๔ อันสูงสุดใหแกใคร ทรงประทาน 
            ธรรมอันไมมีธรรมอื่นเสมอ คือปฏิสัมภิทาใหแกใคร ทรงประทาน 
            สมาบัติ อันประเสริฐ ๘ ใหแกใคร ทรงประทานวิชชา ๓ อภิญญา 
            ๖ ใหแกใคร มหามุนียอมตรัสสอนหมูชน ดวยธรรมเครื่องประกอบ 
            นั้น พระศาสนาของพระโลกนาถ แผไปกวางขวางดวยธรรมนั้น 
            พระศาสดาทรงพระนามวา ทีปงกร มีพระหนุใหญ และพระกายงาม 
            ทรงชวยใหคนหมูมากขามไป ทรงเปล้ืองใหพนทุคติ พระมหามุนี 
            ทรงเห็นคนท่ีควรใหตรัสรูไดแมในแสนโยชน ก็เสด็จไปชั่วขณะ 
            เดียว ทรงยังผูนั้นใหตรัสรู ในธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑ พระพุทธเจา 
            ผูเปนนาถะของโลก ทรงยังชนใหตรสัรูรอยโกฏิ ครัง้ท่ี ๒ เกาสิบ 
            โกฏิ และธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกทวยเทพเกาหมื่นโกฏิ 
            ในเม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมในเทพพิภพพระพุทธทีปงกรบรม 
            ศาสดาทรงประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง การประชุมครั้งท่ี ๑ 
            มีพระสาวกแสนโกฏิ เมื่อพระพิชิตมาร ประทับอยูในท่ี 
            วิเวก ท่ียอดเขานารทะอีก พระขีณาสพผูปราศจากมลทินรอยโกฏิ 
            มาประชุมกัน สมัยใด พระมหามุนีมหาวีรเจา ทรงปวารณาพรรษา 
            พรอมดวยภิกษุสงฆเกาหม่ืนโกฏิ ท่ียอดเขาสุทัสนะ สมัยนั้น เรา 
            เปนชฎิลผูมีตบะอันรุงเรือง รูจบอภิญญา ๕ เหาะไปในอากาศได 
            ธรรมาภิสมัยไดมีแกเทวดาและมนุษยสองแสน ธรรมาภิสมัยในครั้ง 
            ท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ คณนานับมิได ในกาลน้ัน พระศาสนาของ 
            พระผูมีพระภาคทีปงกรแผไพศาล มีคนมาก เจริญแพรหลายบริสุทธิ ์
            สะอาด ภิกษุสงฆสี่แสน ลวนไดอภิญญา ๖ มี ฤทธ์ิมาก แวดลอม 
            พระผูมีพระภาคทีปงกร ผูทรงรูแจงโลกในกาลท้ังปวง สมัยน้ัน 
            ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมไดบรรลุอรหตัเปนพระเสขะ ละภพมนุษย 
            ไป ชนเหลาน้ันยอมถูกครหา พระศาสนาแพรหลาย งดงามดวย 
            พระอรหันตขีณาสพ ผูคงท่ี ปราศจากมลทิน ในกาลท้ังปวง พระนคร 
            ช่ือรัมมวดี พระชนกนาถของพระทีปงกรบรมศาสดาเปนพระมหา- 
            กษัตริย ทรงพระนามวาสุเทพ พระชนนีทรงพระนามวา สุเมธา 
            พระพิชิตมารทรงครอบครองอคารสถานอยูหมื่นป ทรงมีฝูงหงส 
            นกกะเรียน นกยูงมากมาย มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท 



            มีนางสนมนารีกํานัลใน ๓ แสน ลวนประดับประดาสวยงาม 
            พระมเหสีพระนามวาปทุมา พระราชโอรสพระนามวาอุสภขันธกุมาร 
            พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการแลว เสด็จออกผนวชดวยคชสาร- 
            ยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๑๐ เดือนเต็ม ครั้นทรง 
            ประพฤติปธานจริยาแลว ก็ไดตรัสรูพระสัมโพธิญาณ พระมหามุนี 
            ทีปงการ มหาวีรชินเจาอันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระ- 
            ธรรมจักร แลวประทับอยูในนันทารามประทับนั่งท่ีควงไมซึก ทรง 
            ปราบปรามเดียรถยี ทรงมีพระสุมงคลเถระ และพระติสสเถระเปน 
            พระอัครสาวก มีพระเถระชื่อวาสาคตะเปนอุปฏฐากมีพระนันทาเถรี 
            และพระสุนันทาเถรี เปนพระอัครสาวิกาไมโพธิพฤกษของพระองค 
            มหาชนเรียกวา ปปผลิ ทรงมีอุบาสกช่ือ ตปุสสะ และภัลลิกะ 
            เปนอัครอุปฏฐาก นางสิริมา และ นางโสณา เปนอุปฏฐายิกา 
            พระมหามุนีทีปงกร สูง ๘๐ ศอก ทรงงดงามดังไมประจําทวีป 
            เหมือนพญารังกําลังดอกบาน พระองคมีพระรัศมีแผซานออก ๑๐ 
            โยชน โดยรอบ พระองคผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง มีพระชนมายุ 
            แสนป ทรงดํารงอยูนานเพียงนั้น ทรงประกาศสัทธรรมใหรุงเรือง 
            ชวยบุคคลใหพนวัฏสงสารไปเปนอันมาก พระองคเองทรงรุงเรอืง 
            ดังกองไฟ แลวเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระฤทธิ์ ยศ- 
            บริวาร และจักรรัตนะท่ีพระยุคลบาท หายไปหมดทุกอยาง สังขาร 
            ท้ังปวงวางเปลาหนอ พระทีปงกรชินศาสดา เสด็จนิพพาน ณ 
            นันทารามพระสถูปของพระองคท่ีนันทารามน้ัน สูง ๓๖ โยชน พระ 
            สถูปบรรจุบาตร จีวร และบริขารและเครื่องบริโภคของพระองค 
            ต้ังอยูท่ีควงไมโพธิพฤกษในกาลน้ันสูง ๓ โยชน. 
                      จบทีปงกรพุทธวงศ ท่ี ๑ 
                       โกณฑัญญพุทธวงศท่ี ๒ 
                วาดวยพระประวัติพระโกณฑัญญะพุทธเจา 
        [๓] สมัยตอมาจากพระพุทธทีปงกร พระพุทธเจาทรงพระนามวา 
            โกณฑัญญะ เปนนายกของโลก ทรงพระเดชไมมีท่ีสุด มีพระยศ 
            นับมิได ประมาณไมได ยากท่ีจะรู พระองคมีขันติเปรียบดวยถนน 
            มีศีลเปรียบดวยสาคร มีสมาธิเปรียบดวยเขาสุเมรุ มีญาณเปรียบ 
            ดวยอากาศ ทรงประกาศอินทรีย พละ โพชฌงค มรรคและอริยสัจ 
            ในกาลทุกเมื่อ เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว เมือ่พระพุทธ- 
            โกณฑัญญะ ผูเปนนายกของโลกทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมยั 
            ครั้งท่ี ๑ ไดมีแกมนุษยและเทวดาแสนโกฏิ ตอแตนั้นเมื่อทรง 



            แสดงพระธรรมเทศนาในสมาคมมนุษยและเทวดา ธรรมาภิสมัยครั้ง 
            ท่ี ๒ ไดมีแกมนุษยและเทวดาเกาหมื่นโกฏิ ในเม่ือทรงแสดงธรรม 
            ย่ํายีพวกเดียรถีย ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกเทวดาและมนุษย 
            แปดหม่ืนโกฏิ พระพุทธโกณฑัญญะผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง 
            ทรงประชุมพระสาวกขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงท่ี ๓ 
            ครั้ง การประชุมครั้งท่ี ๑ มีพระสาวกแสนโกฏิ ครั้งท่ี ๒ พันโกฏิ 
            ครั้งท่ี ๓ เกาสิบโกฏิ สมัยน้ันเราเปนพระมหากษัตริยพระนามวา 
            วิชิตาวี เปนใหญในแผนดิน โดยมีสมทุรสาครเปนขอบเขต เรา 
            นิมนตพระสงฆสาวกผูปราศจากมลทิน ผูแสวงหาคุณใหญ พรอม 
            ดวยพระศาสดาผูเปนนาถะชั้นเลิศของโลก ใหฉันภัตตาหารอยางด ี
            แมพระพุทธโกณฑัญญะผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรง 
            พยากรณวาผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ... ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใสอยาง 
            ยิ่ง เราเม่ือจะยังประโยชนนั้นใหสําเร็จ ไดถวายราชสมบัติอันใหญ 
            หลวงแกพระพิชิตมาร ครั้นแลวก็ออกบวชในสํานักของพระองค 
            เราไดเลาเรียนพระสูตรพระวินัย อันเปนนวังคสัตถุศาสนท้ังปวง 
            แลว ทําพระศาสนาของพระพิชิตมารใหงดงาม เราเปนผูไมประมาท 
            ในคําส่ังสอนของพระองคท้ังเวลานั่ง ยืน และ เดิน ถึงความสําเร็จ 
            ในอภิญญาแลวไดไปยังพรหมโลก พระนครช่ือ รัมมวดี พระมหา- 
            กษัตริย พระนามวา สุนันทะ พระนางสุชาดา เปนพระชนกชนนี 
            ของพระพุทธโกณฑัญญะ ผูแสวงหาคุณใหญหลวงพระองคประทับ 
            อยู ณ ทามกลางเรือนสองหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
            ปราสาทช่ือ รุจิ สุรุจิ และสุภะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน 
            สามแสน ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวา รุจิเทว ี
            พระราชโอรสพระนามวาชีวิตเสน พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ 
            ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยรถราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๑๐ 
            เดือนเต็ม พระพุทธโกณฑัญญมหาวีรเจาผูอุดมกวาสัตวอันพรหมทูล 
            อาราธนาแลวทรงประกาศพระธรรมจักรแกเทวดาและมนุษยในปา 
            มหาวัน พระองคทรงมีพระภัททเถระและพระสุภัททเถระเปนอัคร- 
            สาวก มีพระเถระนามวา อนุรุทธะเปนอุปฏฐาก มีพระติสสาเถรี 
            และพระอุปติสสาเถรีเปนอัครสาวิกา มีไมสาละตนงามเปนไมโพธิ์ 
            ตรัสรู โสณอุบาสกและอุปโสณอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นันทา 
            อุบาสิกา และสิริมาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนี 
            พระองคนั้น สูง ๘๘ ศอก ทรงงามดั่งพระจันทร และเหมือน 



            พระอาทิตยในเวลาเท่ียง ในขณะนั้น สัตวท้ังหลายอายุแสนป 
            พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทาน้ัน ทรงชวยใหหมูชนขามพน 
            วัฏสงสารไดมากมาย พื้นเมทนีงามวิจิตรไปดวยพระขีณาสพผู 
            ปราศจากมลทิน พระองคยอมงามดวยพระขีณาสพเหมือนทองฟา 
            ยอมงามดวยหมูดาว ฉะนั้น พระมหานาคแมเหลานั้นมีคุณอัน 
            ประมาณไมได นับไมถวน ยากท่ีจะรูได ทานผูทรงยศเหลาน้ัน 
            นิพพานแลวเหมือนแสงสายฟาตก พระพิชิตมารมีพระฤทธิ์ไมมีท่ี 
            เปรียบ มีสมาธิอันพระญาณอบรมทุกอยางหายไปหมดส้ิน สังขาร 
            ท้ังปวงวางเปลาหนอ พระโกณฑัญญพุทธเจาผูทรงศิริเสด็จนิพพาน 
            ท่ีนันทาราม พระเจดียของพระองคสูง ๗ โยชน เขาสรางไวท่ี 
            นันทารามน้ัน. 
                      จบโกณฑัญญพุทธวงศท่ี ๒ 
                        มังคลพุทธวงศท่ี ๓ 
                  วาดวยพระประวัติพระมงคลพุทธเจา 
        [๔] สมัยตอมาจากพระโกณฑัญญะ มีพระพุทธเจาพระนามวามงคล ทรง 
            กําจัดความมืดในโลกแลว ทรงชูคบเพลิงคือ พระธรรมสวางไสว 
            พระองคมีพระรัศมีไมมีอะไรเปรียบปาน ยิ่งกวาพระพิชิตมารอื่นๆ 
            ทรงกําจัดรัศมีพระจันทรและพระอาทิตย สองแสงไพโรจนในหม่ืน 
            จักวาล แมพระพุทธเจาพระองคนั้นก็ทรงประกาศจตุสัจธรรมอัน 
            ประเสริฐสุด เทวดาและมนุษยไดดื่มรสสัจธรรมแลว ยอมบรรเทา 
            ความมืดต้ือได ในคราวท่ีพระองคทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันไมมี 
            อะไรเปรียบแลว ทรงแสดงธรรมครัง้แรก ธรรมาภิสมยัครั้งท่ี ๑ 
            ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมท่ีพิภพของทาว 
            สักกะจอมอสูร ครั้งน้ัน ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแกทวยเทพ 
            แสนโกฏิ ในกาลเม่ือพระเจาจักรพรรดิ พระนามวา สุนันทะ 
            เสด็จเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาทรงตีกลองธรรมเภรอีนัประเสริฐสุด 
            และครั้งน้ัน บริวารของพระเจาสุนันทะ มีประมาณเกาสิบโกฏิ 
            ครั้งท่ี ๒ พระสาวกมาประชุมกันแสนโกฏิ ครั้งท่ี ๓ พระสาวก 
            มาประชุมกันเกาสิบโกฏิ การประชุมครั้งน้ัน ลวนแตพระขีณาสพ 
            ผูปราศจากมลทิน สมัยน้ัน เราเปนพราหมณมีนามวาสุรุจิ เปน 
            ผูเลาเรียน ทรงมนต รูจบไตรเพท เราไดเขาเฝาพระศาสดาพระองค 
            นั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะและไดบูชาพระสงฆ อันมีพระสัม- 
            พุทธเจาเปนประมุขดวยของหอมและดอกไม อังคาสดวยน้ํานมโค 
            จนสําราญพระทัย แมพระพุทธมงคลผูอุดมกวาสัตวพระองคนั้น ก็ 



            พยากรณเราวา ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ........... 
            ..................... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราได 
            ฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง เรา 
            อธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหยิ่งข้ึน ครั้งน้ัน เราพอก 
            พูนปติ เพ่ือบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ จึงถวายเรอืนของเรา 
            แกพระพุทธเจา แลวออกบวชในสํานักของพระองค เราเลาเรียน 
            พระสูตรและพระวินัย อันเปนสัตถุศาสนมีองค ๙ ประการแลว 
            ทําพระศาสนาของพระชินเจาใหงาม ครั้งน้ัน เราเปนผูไมประมาท 
            เจริญพรหมวหิารภาวนา ถึงท่ีสุดในอภิญญาแลวไดไปยังพรหมโลก 
            พระนครช่ือวาอุตระพระมหากษัตริยพระนามวาอุตระ เปนพระชนก 
            ของพระมงคลบรมศาสดาพระชนนีพระนามวา อุตรา พระองคทรง 
            ครอบครองอาคารสถานอยูเกาหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ 
            ๓ ปราสาท ช่ือวายสวา สุจิมาและสิริมา มีพระสนมนารีกํานัล 
            ในสามหม่ืนนาง ลวนแตประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ- 
            นามวายสวดี พระราชโอรสพระนามวาสีวละ พระชินเจาทรงเห็น 
            นิมิตร ๕ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยอัสสวราชยานตน ทรง 
            บําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระมงคลมหาวีรเจาผูเปนนายก 
            ของโลกอุดมกวาสัตว อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร พระองคมีพระสุเทวเถระและพระธรรมเสนเถระเปน 
            อัครสาวก พระเถระชื่อปาลิตะ เปนอุปฏฐากพระสีวลาเถรีและพระ- 
            อโสกาเถรีเปนอัครสาวกิา ไมโพธิ์ของพระผูมีพระภาคน้ัน เรียก 
            กันวาตนกากะทิง นันทอุบาสก และวิสาขอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก 
            อนุฬาอุบาสิกาและสุมนาอุบาสิกาเปนอุปฏฐายิกา พระมงคลมหามุนี 
            สูง ๘๐ ศอก พระรัศมีแผซานออกจากพระองค ไปไกลหลายแสน 
            โลกธาตุในขณะนั้น มนุษยมีอายุเกาหมื่นป พระองคทรงดํารง 
            พระชนมายุอยูเทาน้ัน ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมาก 
            มาย สาวกของพระองคใครๆ ไมสามารถจะนับได ฉะนั้น 
            ครั้งน้ัน พระสัมพุทธมงคลผูเปนนายกของโลก ทรงดํารงพระชน 
            มายุอยูเพียงน้ัน ในพระศาสนาของพระองคไมมีการตายอยางคนมี 
            กิเลสเลย พระองคผูทรงยศใหญทรงชูดวงไฟคือพระธรรมสวางจา 
            ทรงชวยมหาชนใหขามพนวัฏสงสาร ทรงรุงเรอืงเหมือนดาวธุมเกต 
            แลวเสด็จนิพพาน ทรงแสดงสภาวะแหงสังขาร ในมนุษยโลก 
            พรอมท้ังเทวโลก ทรงรุงเรืองเหมือนกองไฟ แลวเสดจ็เขานิพพาน 
            เหมือนพระอาทิตยอัสดงคต ฉะนั้น พระพุทธมงคลเสด็จปรินิพพาน 



            ท่ีพระราชอุทยานช่ือเวสสระ พระสถูปของพระองคสูง ๓๐ โยชน 
            ประดิษฐานอยูในพระราชอุทยานน้ัน. 
                       จบมังคลพุทธวงศท่ี ๓ 
                         สุมนพุทธวงศท่ี ๔ 
                  วาดวยพระประวัติพระสุมนพุทธเจา 
        [๕] ในสมัยตอมาจากพระพุทธมงคล มีพระพุทธเจาพระนามวาสุมนะ 
            ไมมีใครเสมอเหมือนโดยธรรมท้ังปวง อุดมกวาสรรพสัตว ครั้งน้ัน 
            พระศาสดาทรงตีกลองอมฤตเภรีในเมขลบุรี พระศาสนาของพระ 
            องคมีองค ๙ ประกอบดวยธรรมอันขาว พระศาสดาพระองคนั้น 
            ทรงชําระกิเลสแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงสรางนคร 
            คือ พระสัทธรรม เปนเมืองประเสริฐสุด ทรงสรางถนนใหญ 
            คือ สติปฏฐานอันเลิศล้ํา ไมมีอะไรค่ัน ไมคด เปนถนนตรง 
            ไพบูลย กวางขวาง ทรงลาดสามัญผล ๕ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา 
            ๖ และสมาบัติ ๘ ไวบนถนนนั้น ชนเหลาใดเปนผูไมประมาท 
            ประกอบดวยหิริและความเพียร ชนเหลาน้ันท้ังหมด ยอมถอืเอา 
            คุณอันประเสริฐน้ีไดตามสบาย พระศาสดาทรงรื้อขนมหาชนข้ึนดวย 
            โยคธรรมน้ันอยางนี้ ทรงยังเทวดาและมนุษยแสนโกฏิใหตรัสรูใน 
            ครั้งแรก ในกาลเปนท่ีทรงแสดงธรรมครั้งท่ี ๒ ท่ีพระมหาวีรเจา 
            ตรัสสอนหมูเดียรถยี เทวดาและมนุษยแสนโกฏิไดตรัสรูธรรม 
            ในกาลเม่ือเทวดาและมนุษยผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกันมาทูลถาม 
            ปญหานิโรธ อันเปนความสงสัยแหงใจ ในการทรงแสดงธรรม 
            เครื่องแสดงนิโรธแมครั้งน้ัน ธรรมาภสิมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกเทวดา 
            และมนุษยเกาหมื่นโกฏิ พระสุมนบรมศาสดาทรงมีการประชุม 
            พระสาวกขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบคงท่ี ๓ ครั้ง เมื่อพระ 
            ผูมีพระภาคทรงจําพรรษาแลว ในวันสังฆปวารณา พระตถาคตทรง 
            ปวารณาพรอมดวยพระสาวกแสนโกฏิ ตอแตนั้นในการประชุมท่ี 
            ภูเขาทองอันสุกอรามพระสาวกมาประชุมกันครั้งท่ี ๒ เกาหมื่นโกฏิ 
            ในกาลเม่ือทาวสักกเทวราชเสด็จเขาเฝา เพื่อทรงเยี่ยมพระพุทธเจา 
            พระสาวกมาประชุมกันครั้งท่ี ๓ แปดหม่ืนโกฏิ สมัยน้ันเราเปน 
            พญานาคราชมีฤทธ์ิมาก มีนามช่ือวาอตุละ เปนผูกอสรางกุศล 
            เจริญข้ึน ครั้งน้ัน เราพรอมดวยหมูญาติออกจากนาคพิภพ เอาดนตร ี
            ทิพยไปบรรเลงบูชาพระพิชิตมารพรอมดวยพระสงฆ ถวายขาวนํ้าให 
            พระสงฆสาวกแสนโกฏิ ฉันจนเพียงพอ แลวถวายผาเฉพาะรูปละคู 
            ไดเขาถึงพระพิชิตมารกับท้ังพระสงฆนั้นเปนสรณะ แมพระสุมน- 



            พุทธเจาผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวาน้ีจักได 
            เปนพระพุทธเจาในโลก ................ ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใส 
            อยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมีใหยิ่งข้ึน พระมหา- 
            กษัตริยพระนามวาสุทัตตะ เปนพระชนกของพระสุมนบรมศาสดา 
            พระชนนีพระนามวาสิริมา พระองคทรงครอบครองอคารสถานอยู 
            เกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือวาจันทะ 
            สุจันทะและวฏังสะ มีพระสนมนารีกํานัลในหกลานสามแสนนาง 
            ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวฏังสกี พระราช 
            โอรสพระนามวาอนูปโม พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ 
            จึงเสด็จออกผนวชดวยพระยาคชสารยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญ 
            เพียร ๑๐ เดือนเต็ม พระมหาวีรสุมนเจาผูเปนนายกของโลก อัน 
            พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เมขลนคร 
            อันเปนเมืองประเสริฐสุด พระองคทรงมีพระสรณเถระ และพระ- 
            ภาวิตัตตเถระเปนพระอัครสาวก ทรงมีพระเถระนามวาอุเทนเปน 
            พระพุทธอุปฏฐาก พระโสณาเถรีและพระอุปโสณาเถรีเปนพระ- 
            อัครสาวิกา แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนพระองคนั้น 
            ก็ไดตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง วรุณอุบาสกและสรณอุบาสกเปนอัคร 
            อุปฏฐากจาลาอุบาสิกาและอุปจาลาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระ- 
            พุทธเจาพระองคนั้น พระองคสูง ๙๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปลั่งดัง 
            ทองคําล้ําคา สองสวางจาไปในหม่ืนโลกธาตุ ขณะนั้น มนุษยมีอายุ 
            เกาหมื่นป พระองคดํารงพระชนมายอุยูเทาน้ัน ทรงชวยหมูชนให 
            ขามพนวัฏสงสารไดมากมาย พระสัมพุทธเจาทรงชวยคนท่ีควรขาม 
            ใหขาม ทรงชวยคนท่ีควรตรัสรูใหตรสัรู แลวเสด็จปรินิพพาน 
            เหมือนพระจันทรดับ พระขีณาสพเหลานั้น และพระพุทธเจาผูไม 
            มีใครเปรียบพระองคนัน้ แสดงรัศมีอันไมมีอะไรเสมอเหมือนแลว 
            นิพพาน ญาณและรัตนตรัยอันไมมอีะไรเทียบเคียงเหลาน้ันหายไป 
            หมดสิ้น สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระสุมนพุทธเจาผูทรงยศ 
            เสด็จนิพพาน ณ อังคาราม พระสถูปของพระองคสูง ๔ โยชน 
            ประดิษฐานอยู ณ อังคารามน้ันแล. 
                        จบสุมนพุทธวงศท่ี ๕ 
                         เรวตพุทธวงศท่ี ๕ 
                   วาดวยประวัติพระเรวตพุทธเจา 
        [๖] สมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวา สุมนะ พระพิชิตมารพระนาม 



            วาเรวตะ เปนนายกของโลก มีพระคุณสูงสุดไมมีใครเปรียบเทียบ 
            เสมอ แมพระองคอันพรหมทูลอาราธนาแลว ก็ทรงประกาศธรรม 
            กําหนดดวยขันธและธาตุท่ีใครๆ ยังมิไดประกาศ ในภพนอยใหญ 
            ในกาลท่ีพระองคทรงแสดงธรรม ธรรมาภิสมัยมี ๓ ครั้ง ธรรมาภ ิ
            สมัยครั้งท่ี ๑ จะพึงกลาวโดยคํานวณไมได ในกาลเม่ือพระเรวต 
            มหามุนี ทรงส่ังสอนแนะนําพระเจาอรินทมหาราช ธรรมาภิสมยัครั้ง 
            ท่ี ๒ ไดมีแกมนุษยและเทวดาพันโกฏิ พระนราสภเสด็จออกจาก 
            ท่ีเรน ๗ วัน ทรงส่ังสอนแนะนํามนุษยและเทวดาในผลช้ันสูง 
            รอยโกฏิ  พระเรวตบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ 
            ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบ คงท่ี ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุท่ีมา 
            ประชุมกันลวงทางท่ีจะนับได ครั้งท่ี ๒ พระภิกษุท่ีมาประชุมกัน 
            แสนโกฏิ ในกาลเม่ือพระองคผูไมมีใครเสมอดวยพระปญญา ทรง 
            ประกาศธรรมจักรแลว ทรงประชวรจวนจะเสด็จนิพพาน ครั้งน้ัน 
            พระภิกษุผูขีณาสพท่ีมาเฝาพระมหามุนี เพื่อทูลถามอาการประชวร 
            ประชุมกันเปนครั้งท่ี ๓ แสนโกฏิ สมัยน้ันเราเปนพราหมณนามวา 
            อติเทพ ไดเขาไปเฝาพระเรวตพุทธเจาแลว ถึงพระองคเปนสรณะ 
            ไดชมเชยศีล สมาธิและพระปญญาคุณอันยอดเยี่ยมของพระองค 
            แลวไดทูลถวายจีวรแกพระองคตามกําลัง แมพระเรวตพุทธเจาผูเปน 
            นายกของโลก พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวา ผูนี้จกัไดเปน 
            พระพุทธเจาในโลก ................ ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใส 
            อยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ใหยิ่งข้ึน แม 
            ครั้งน้ัน เราระลึกถึงพระพุทธการกธรรมนั้น แลวตามเพ่ิมพูนวา 
            เราจักนํามาซึ่งธรรมน้ันอันเปนธรรมท่ีเราปรารถนายิ่ง พระนครช่ือวา 
            สุธัญญกะ พระมหากษัตริยพระนามวาวิปุละ เปนพระชนกของ 
            พระเรวตบรมศาสดา พระนางวิปุลาเปนพระชนนี พระองคทรง 
            ครอบครองอคารสถานอยู ๖,๐๐๐ ป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
            ปราสาท ช่ือสุทัสนะ รัตนัคฆิ และอาเวฬะ ตกแตงสวยงาม 
            เกิดเพราะบุญกรรม ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามโกฏิสามแสน- 
            นาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาสุทัสนา 
            พระโอรสพระนามวาวรุณ พระพิชิตมารทรงเห็นนมิิต ๔ ประการ 
            จึงเสด็จออกผนวชดวยรถอันเปนราชยานท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียร 
            อยู ๗ เดือนเต็ม พระเรวตมหาวีรชินเจาผูเปนนายกของโลก อัน 
            พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศธรรมจักร ประทับอยู ณ วรุ- 



            ณาราม พระองคทรงมีพระวรุณเถระและพระพรหมเทวเถระเปน 
            พระอัครสาวก พระเถระชื่อสัมภวะเปนพุทธอุปฏฐาก พระภัททาเถรี 
            พระสุภัททาเถรีเปนพระอัครสาวิกา แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ 
            เหมือนพระองคนั้น ก็ไดตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง วรุณอุบาสกและ 
            สรภอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นางปาลาอุบาสิกาและนางอุปปาลา 
            อุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้นมีพระองคสูง 
            ๘๐ ศอก ทรงเปลงปลั่งพระรัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ ดังพระอาทิตย 
            อุทัย ฉะนั้น พระรัศมีอันเปนระเบียบสวางไสว ท่ีเกิดในพระพุทธ- 
            สรีระแผไปโยชนหนึ่งโดยรอบ ท้ังกลางวันและกลางคืน ในขณะ 
            นั้น มนุษยมีอายุหกหม่ืนป พระองคทรงดํารงพระชนมายุเทาน้ัน 
            ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดเปนอันมาก ทรงแสดงกําลัง 
            พระพุทธเจาแลว ประกาศอมตธรรมในโลก ไมทรงมีอุปทานเสด็จ 
            นิพพาน เพราะสิ้นความถือมั่นวาเปนผูเลิศ ทรงมีพระวรกายมีรัศมี 
            ดังแกว พระธรรมก็ไมมีอะไรเหมือน หายไปหมดทุกอยาง สังขาร 
            ท้ังปวงวางเปลาหนอ พระเรวตพุทธเจาผูทรงยศ มีพระปญญามาก 
            เสด็จนิพพานแลว พระธาตุของพระองคแผไปกวางขวางในประเทศ 
            นั้นๆ ฉะนี้แล. 
                       จบเรวตพุทธวงศท่ี ๕ 
                        โสภิตพุทธวงศท่ี ๖ 
                วาดวยพระประวัติพระโสภิตพุทธเจา 
        [๗] สมัยตอมาจากพระเรวตพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาโสภิต 
            เปนนายกของโลก ทรงมีพระทัยมั่นคงสงบระงับไมมีใครเสมอ 
            ไมมีบุคคลเปรียบ พระองคทรงกลับพระทัย (ไมพอพระทัย) ใน 
            พระราชวังของพระองค ทรงบรรลุโพธิญาณ ประกาศพระธรรมจักร 
            อยางเดียว ในระหวางเบื้องบนตลอดถงึอเวจีนรก และเบ้ืองตํ่า 
            ตลอดถึงภวัคคพรหมน้ี เปนบริษัทเดียวกันในการทรงแสดงธรรม 
            พระสัมพุทธเจาทรงประกาศพระธรรมจักรแกบริษัทน้ัน โดยจะนับ 
            ผูไดตรัสรูธรรมครั้งแรกพึงกลาวไมได เบ้ืองหนาแตนั้น เมื่อทรง 
            แสดงธรรมในสมาคมของมนุษยและเทวดา ธรรมาภสิมัยครั้งท่ี ๒ 
            ไดมีแกมนุษยและเทวดาเกาหมื่นโกฏิ ในกาลน้ัน พระบรมกษัตริย 
            พระนามวาชยเสนะ รับสั่งใหสรางพระอารามอีกแหงหน่ึง มอบ 
            ถวายในพระพุทธเจา พระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงแสดงธรรมประ- 
            กาศการบูชาของบรมกษัตริย ครั้งน้ันธรรมาภิสมยัครั้งท่ี ๒ ไดมีแก 
            มนุษยและเทวดาพันโกฏิ พระโสภิตบรมศาสดา ทรงมีการประชุม 



            พระภิกษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงท่ี ๓ ครั้ง พระ- 
            ราชาพระนามวาอุคคตะ ทรงถวายทานในพระพุทธเจา ในทาน 
            ครั้งน้ัน พระอรหันตมาประชุมกันประมาณรอยโกฏิ มีหมูคณะมา 
            ถวายทานในพระพุทธเจาอีก ครั้งน้ัน พระอรหันตมาประชุมกันครั้ง 
            ท่ี ๒ เกาสิบโกฏิ ในกาลเม่ือพระพิชิตมาร ทรงจําพรรษาในเทวโลก 
            แลวเสด็จลง พระอรหันตมาประชุมกันครั้งท่ี ๓ แปดสิบโกฏิ สมัย 
            นั้น เราเปนพราหมณนามวาสุชาติ เราไดถวายขาวและน้ําใหพระ- 
            พุทธเจาเสวยพรอมท้ังพระสาวกจนเพียงพอ แมพระพุทธเจาพระ- 
            นามวาโสภิตผูเปนนายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวา 
            ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจา ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้นเราไดฟง 
            พระพุทธพยากรณแมนั้นแลว มีใจยินดีปราโมทยแลวไดกระทํา 
            ความเพียรอยางยอดเยี่ยม เพื่อบรรลุประโยชนนั้น พระนครช่ือวา 
            สุธรรม พระมหากษัตริยพระนามวาสุธรรมเปนพระชนกของพระ- 
            โสภิตบรมศาสดา พระชนนีพระนามวาสุธรรมา พระองคทรง 
            ครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
            ปราสาท ช่ือกุมุท นฬินี ปทุม มีพระสนมนารีกํานัล 
            ในสี่หม่ืนสามพันนางลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ- 
            นามวามกิลา พระราชโอรสมีพระนามวาสีหะ พระองคทรงเห็น 
            นิมิต ๔ ประการ เสด็จออกผนวชพรอมท้ังปราสาท พระองคผูเปน 
            บุรุษอุดม ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระโสภิตมหาวีรเจาผูเปน 
            นายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรม 
            จักร ณ พระอุทธยานสุธรรมาอันสวยงาม ทรงมีพระอสมเถระและ 
            พระสุเนตตเถระเปนอัครสาวก เพราะเถระชื่อวาอโนมะเปนพุทธ 
            อุปฏฐาก พระนกุลาเถรีและพระสุชาตาเถรี เปนพระอักครสาวิกา 
            และพระพุทธเจาพระองคนั้น เมื่อตรัสรูก็ไดตรัสรูท่ีควงไมกากะทิง 
            รัมมะอุบาสกและสุเนตตอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นกุลาอุบาสิกา 
            และจิตตาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีพระองคสูง ๕๘ 
            ศอก ทรงเปลงพระรัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ ดุจพระอาทิตยอุทัย 
            ฉะนั้น คําส่ังสอนของพระองคหอมตระหลบไปดวยกลิ่นศีล เปรียบ 
            เหมือนปาไมท่ีดอกบาน หอมตระหลบไปดวยกลิ่นตางๆ ฉะนั้น 
            คําส่ังสอนของพระองคไมมีใครอิ่มดวยการฟง ดังสมุทรสาครไมมี 
            ใครอิ่มดวยการเห็น ฉะน้ัน ในขณะนั้น มนุษยมีอายุเกาหมื่นป 
            พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทาน้ัน ทรงชวยในหมูชนขามพน 
            วัฏสงสารไดเปนอันมาก พระองคทรงประทานพระโอวาทและการ 



            พร่ําสอน ทรงส่ังสอนหมูชนท่ีเหลือใหเผากิเลสดังเปลวไฟไหมเช้ือ 
            แลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ 
            เหมือน และพระสาวกผูบรรลุพลธรรมท้ังหลาย หายไปหมดสิ้น 
            แลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระสัมพุทธเจาผูประเสริฐ 
            พระนามวาโสภิต เสดจ็นิพพาน ณ สีหาราม พระธาตุของพระ- 
            องคแผกวางไปในประเทศน้ันๆ ฉะนี้แล. 
                       จบโสภิตพุทธวงศท่ี ๖ 
                       อโนมทัสสีพุทธวงศท่ี ๗ 
                วาดวยพระประวัติพระอโนมทัสสพีุทธเจา 
        [๘] สมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวาโสภิตมีพระสัมพุทธเจาพระ- 
            นามวาอโนมทัสสี ทรงพระยศนับไมได มีพระเดชยากท่ีจะลวงได 
            พระองคทรงตัดเครื่องผูกทุกอยาง ทรงทําลายภพ ๓ แลว ทรงแสดง 
            ทางท่ีไปไมกลับ ในหมูเทวดาและมนุษย พระองคทรงพระคุณนับ 
            ไมไดดังมหาสมุทร ยากท่ีจะใหจมลงเหมือนภูเขา ไมมีท่ีสุดดุจ 
            อากาศ พระคุณบานเต็มท่ีเชนพญารัง สัตวท้ังหลายยอมยินดีแม 
            ดวยการเห็นพระองคสัตวเหลานั้นไดฟงพระสุรเสียงท่ีทรงเปลง 
            ยอมบรรลุอมตธรรม ในกาลน้ัน ธรรมาภิสมัยของพระองคเจริญ- 
            รุงเรืองในพระธรรมเทศนาครั้งท่ี ๑ สัตวรอยโกฏิไดตรัสรู สมัยตอ 
            แตนั้นมา เมื่อพระองคทรงยังฝนคือธรรมใหตก ในพระธรรม 
            เทศนาครั้งท่ี ๒ สัตวแปดสิบโกฏิไดตรัสรู และสมัยตอมาเม่ือ 
            พระองคทรงยังฝนคือธรรมใหตกใหสัตวท้ังหลายอิม่หนําสําราญ 
            ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตว ๗๘ โกฏิ พระบรมศาสดา ไดทรง 
            ประชุมพระภิกษุผูบรรลุอภิญญาและพลธรรม ผูบานแลวดวยการ 
            หลุดพน ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุขีณาสพผูละความมัวเมา และ 
            ความหลง มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี มาประชุมแปดแสน ครั้งท่ี ๒ 
            พระภิกษุขีณาสพผูไมมีกิเลสเครื่องยัว่ยวน ปราศจากธุลี สงบระงับ 
            คงท่ี มาประชุมเจ็ดแสน ครั้งท่ี ๓ พระภิกษุขีณาสพผูบรรลุอภิญญา 
            และพลธรรมผูดับสนิท มีตบะ มาประชุมหกแสน สมัยน้ัน เราเปน 
            ยักษมีฤทธ์ิมาก เปนใหญ ปกครองยักษหลายโกฏิใหอยูในอํานาจ 
            แมครั้งน้ัน เราก็ไดเขาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูทรงแสวงหา 
            คุณใหญหลวงพระองคนั้นแลวไดถวายขาวและน้ําใหพระองคเสวย 
            พรอมดวยพระสงฆจนเพียงพอ แมพระมุนีผูมีพระนัยนาบริสุทธ์ิ 
            พระองคนั้นก็ทรงพยากรณเราวาผูนี้จกัไดเปนพระพุทธเจาในโลก ... 
            ... ขามแมน้ําใหญฉะนั้นเราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ก็ 



            ยินดีมีใจปราโมทย อธฐิานวัตรในการบําเพ็ญบารมีใหยิ่งข้ึน 
            พระนครช่ือวาจันทวดี พระบรมกษัตริยพระนามวายสวา เปน 
            พระชนกของพระอโนมทัสสีศาสดา พระชนนีพระนามวายโสธรา 
            พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหมื่นป มีปราสาทอันประเสริฐ 
            ๓ ปราสาท ช่ือศิริ อุปศิริ และวัฑฒะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน 
            สองหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
            พระนามวาสิริมา พระราชโอรสพระนามวาอุปสาละ พระองค 
            ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยวอทองทรงบําเพ็ญ 
            เพียรอยู ๑๐ เดือนเต็ม พระมหามุนีอโนทัสสีมหาวีรเจาอันพรหม 
            ทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ สุทัสนราชอุทยาน 
            อันประเสริฐ ทรงมีพระนิสภเถระและพระอโนมเถระเปนพระอัคร- 
            สาวกพระเถระชื่อวาวรุณเปนพุทธุปฏฐาก พระสุนทราเถรีและพระ 
            สุมนาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคน้ัน 
            เรียกวาตนกุม นันทิวัฑฒอุบาสกและสิริวัฑฒอุบาสกเปนอัคร- 
            อุปฏฐากอุปลาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิภา พระ 
            มหามุนีมีพระองคสูง ๕๘ ศอก มีพระรัศมีซานออกสวางไสวดัง 
            พระอาทิตยอุทัย ฉะนั้น ในครั้งน้ัน มนุษยท้ังหลายมีอายุแสนป 
            พระองคดํารงพระชนมายุอยูเพียงน้ัน ทรงชวยใหหมูชนขามพน 
            วัฏสงสารไดเปนอันมาก พระศาสนาของพระองคบานสะพรั่ง 
            งดงามดวยพระอรหันตท้ังหลายผูคงท่ีผูปราศจากราคะและมลทิน 
            พระศาสดาผูทรงยศนับไมไดและคูพระสาวกผูไมมีใครแมนเสมือน 
            หายไปหมดสิ้นแลวสังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระอโนมทัสส ี
            พระบรมศาสดาชินเจา เสด็จนิพพาน ณ ธรรมาราม พระสถูปของ 
            พระองคสูง ๒๐ โยชน ประดิษฐานอยู ณ ธรรมารามน้ัน ฉะนี้แล. 
                      จบอโนมทัสสีพุทธวงศท่ี ๗ 
                         ปทุมพุทธวงศท่ี ๘ 
                  วาดวยพระประวัติพระปทุมพุทธเจา 
        [๙] สมัยตอมาจากพระอโนมทัสสีบรมศาสดา พระสัมพุทธเจาผูอุดมกวา 
            สรรพสัตว มีพระนามวาช่ือปทุม ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ ศีล 
            ของพระองคหาเสมอไม แมสมาธิก็ไมมีท่ีสุด พระญาณอันประเสริฐ 
            นับไมถวน แมวิมุตติก็ไมมีอะไรเปรียบ แมในคราวท่ีพระองคผู 
            ทรงเดชไมมีอะไรเทียบเทาทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัยอัน 
            กําจัดความมืดต้ือไดมี ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระพุธธีรเจาทรงยังสัตวให 
            ตรัสรูรอยโกฏิ ครั้งท่ี ๒ ทรงยังสัตวใหตรัสรูเกาสิบโกฏิ และ 



            ในคราวเมื่อ พระปทุมพุทธเจาตรัสสอนพระราชโอรส ของพระองค 
            ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปดสิบโกฏิพระปทุมบรมศาสดา 
            ทรงมีการประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระสาวกมาประชุมกัน 
            แสนโกฏิ เมื่อกฐินจีวรเกิดข้ึนในสมัยกรานกฐิน ภิกษุท้ังหลาย 
            ชวยกันเย็บจีวร เพื่อประโยชนแกพระธรรมเสนาบดี ครั้งน้ัน 
            ภิกษุเหลาน้ันลวนปราศจากมลทินไดอภิญญา ๖ มีฤทธ์ิมาก ผูไม 
            พายแพอะไรๆ สามแสนรูปมาประชุมกัน สมัยตอมา ในคราวท่ี 
            พระบรมศาสดาผูองอาจกวานรชน ทรงเขาจําพรรษาในปาใหญ 
            ครั้งน้ัน พระสาวกสองแสนมาประชุมกัน สมัยน้ันเราเปนราชสีห 
            เปนใหญกวาฝูงมฤค ไดพบพระพิชิตมาร ซึ่งกําลังเจริญวิเวกอยูใน 
            ปาใหญ เราถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลากระทําประทักษิณ 
            บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง บํารุงพระพิชิตมารอยู ๗ วัน ครบ ๗ วัน 
            แลวพระตถาคตเสด็จออกจากสมาบัติอันประเสริฐทรงดําริดวยพระ- 
            ทัยใหพระภิกษุมาประชุมกันโกฏิหนึ่ง แมครั้งน้ัน พระมหาวีรเจา 
            พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในทามกลางภิกษุเหลานั้นวาผูนี้จักได 
            เปนพระพุทธเจาในโลก ............................ 
            ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้นเรา ไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว 
            ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
            ใหยิ่งข้ึน พระนครช่ือวา จัมปกะ พระบรมกษัตริยพระนามวาอสมะ 
            เปนพระชนกของพระปทุมบรมศาสดา พระนางอสมาเปนพระชนนี 
            พระองคทรงครอบครองอคารสถานอยูสองหม่ืนป ทรงมีปราสาทอัน 
            ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือนันทะ วสุ และอสัตตระ ทรงมีพระ- 
            สนมานารีกํานัลในสามหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม 
            พระมเหสีพระนามวาอุตตรา พระราชโอรสพระนามวารัมมะ 
            พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยราชรถ 
            อันเปนราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระปทุมมหาวีร 
            เจาผูเปนนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร ณ ธนัญชราชอุทยานอันประเสริฐทรงมีพระสาลเถระ 
            และพระอุปสาลเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาวรุณเปน 
            พระพุทธุปฏฐากพระราธาเถรีและพระสุราธาเถรีเปนพระอัครสาวิกา 
            ไมโพธิพฤกษของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเรียกกนัวาไมออยชาง 
            ใหญ สภิยอุบาสกและอสมอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก รุจิอุบาสิกา 
            และนันทิมาราอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีพระกายสูง 
            ๕๘ ศอก พระองคทรงมีพระรัศมีไมมีอะไรเสมอแผออกไปท่ัวทิศ 



            รัศมีพระจันทร รัศมีพระอาทิตย แสงรัตนะ และแสงแกวมณี 
            แมทุกอยางนั้น ครั้นมาถึงรัศมีอันสูงสุดของพระชินเจา ยอมหายไป 
            ครั้งน้ันมนุษยมีอายุแสนป พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทาน้ัน 
            ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดเปนอันมาก พระองคทรงยัง 
            สัตวผูมีอัธยาศัยแกกลาใหตรัสรูโดยไมเหลือ ทรงพร่าํสอนชนท่ี 
            เหลืออื่นๆ แลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองคทรง 
            ละท้ิงสังขารท้ังปวง เหมือนงูลอกคราบอันเกา ดังตนไมสลัดใบเกา 
            แลวเสด็จนิพพานเหมือนไฟดับ ฉะนั้น พระพิชิตมารผูประเสริฐ 
            บรมศาสดาพระนามวาปทุม เสด็จนิพพาน ณ ธรรมาราม พระธาตุ 
            ของพระองคแผไปกวางในประเทศน้ันๆ ฉะนี้แล. 
                        จบปทุมพุทธวงศท่ี ๘ 
                        นารทพุทธวงศท่ี ๙ 
                  วาดวยพระประวัติพระนารทพุทธเจา 
       [๑๐] สมัยตอมาจากพระปทุมบรมศาสดา พระสัมพุทธเจาผูอุดมกวา 
            สรรพสัตว มีพระนามช่ือวานารทะ เปนบุคคลผูไมมีใครเปรียบ 
            เสมอ พระองคเปนพระเชษฐโอรสท่ีทรงโปรดปรานของพระเจา- 
            จักรพรรดิ ทรงสวมใสอาภรณแกวมณี เสด็จไปยังพระราชอุทยาน 
            ในพระราชอุทยานน้ัน มีตนไมโตใหญแผกิ่งกานสวยงาม พระองค 
            เสด็จถึงทามกลางพระราชอุทยานน้ันแลว ประทับนั่งภายใตตนออย 
            ชางใหญ ณ ท่ีนั้น เกิดพระญาณอันประเสริฐไมมีท่ีสุด เปรียบดวย 
            วิเชียร ทรงพิจารณาสังขารท้ังเปดเผยท้ังปกปดดวยพระญาณน้ันทรง 
            ลอยกิเลสท้ังปวงโดยไมเหลือ ณ ท่ีนั้น ทรงบรรลุพระโพธิญาณ 
            ท้ังส้ิน และพระพุทธญาณ ๑๔ ครั้ง ครั้นทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ 
            แลว ทรงประกาศธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตว 
            แสนโกฏิ เมื่อพระมหามุนีทรงปราบนาคราชผูมีตัวโตเทาเรือโกลน 
            ใหญ ไดทรงปาฏิหาริยแสดงใหเห็นในมนุษยโลกพรอมดวยเทวโลก 
            ในการท่ีทรงประกาศธรรมแกเทวดาและมนุษยครั้งน้ัน เทวดาและ 
            มนุษยเกาหมื่นโกฏิขามความสงสัยท้ังปวงได ในกาลเม่ือพระมหาวรี 
            เจาตรัสสอนพระราชโอรสของพระองค ธรรมาภิสมยัครั้งท่ี ๓ ไดมี 
            แกเทวดาและมนุษยแปดหม่ืนโกฏิ พระนารทบรมศาสดาทรงมีการ 
            ประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน 
            ครั้งท่ี ๒ ในคราวเม่ือพระพุทธเจาทรงประกาศพระพุทธคุณพรอม 
            ดวยเหตุ พระสาวกผูปราศจากมลทินเกาหมื่นโกฏิมาประชุม 
            ครั้งท่ี ๓ ในคราวท่ีเวโรจในนาคราชถวายทานแดพระศาสดา พระ- 



            สาวกชินบุตรแปดโกฏิมาประชุมกัน สมัยน้ันเราเปนชฏิลผูมีตบะ 
            อันรุงเรอืงถึงท่ีสุดในอภิญญา ๕ เหมาะไปในอากาศได แมครั้งน้ัน 
            เราก็ถวายขาวและน้ําใหพระศาสดาเสวยพรอมดวยพระสงฆและ 
            บริวารชนจนเพียงพอ แลวไดบูชาดวยไมจันทน แมพระนารทบรม 
            ศาสดานายกของโลกพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในครั้งน้ันวา 
            ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ............... ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว มีใจยินดีอยางยิ่ง 
            อธิษฐานวัตรเปนอยางเลิศเพื่อบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ พระนคร 
            ช่ือวาธัญญวดี พระมหากษัตริยพระนามวาสุเทพเปนพระชนกของ 
            พระนารทบรมศาสดา พระนางอโนมาเปนพระชนนี พระองคทรง 
            ครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
            ปราสาท ช่ือชิตะ วิชิตะ และอภิรามะ มีพระสนมนารีกํานัลใน 
            สี่หม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนาม 
            วาวิชิตเสนา พระราชโอรสพระนามวานันทุตตระ พระองคผูเปน 
            บุรุษอุดม ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวช ทรงบําเพ็ญ 
            เพียรอยู ๗ วัน พระนารทมหาวีรเจาผูเปนนายกของโลก อันพรหม- 
            ทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ ธนัญชอุทยาน 
            อันประเสริฐ ทรงมีพระภัททสาลเถระและพระชิตมิตตเถระเปน 
            พระอัครสาวก พระเถระชื่อวาวาเสฏฐะ เปนพระพุทธุปฏฐาก พระ 
            อุตตราเถรีและพระผัคคุนีเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษ 
            ของพระองคเรียกกันวาไมออยชางใหญ อุคครินทอุบาสกและวสภ 
            อุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก อินทวรีอุบาสิกาและคัณฑีอุบาสิกา เปน 
            อัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีมีพระองคสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีงามเชน 
            กับทองคําล้ําคาสวางไสวไปในหมื่นโลกธาตุ พระองคมีพระรัศมีซาน 
            ออกจากพระวรกายดานละวา ซานออกไปท่ัวทิศนอยใหญ แผไปไกล 
            โยชนหนึ่งท้ังกลางวันกลางคืนทุกเมื่อ สมัยน้ัน ในระยะโยชนหนึ่ง 
            โดยรอบ ใครๆ ไมตองตามประทีปโคมไฟ พระพุทธรัศมีสองให 
            สวางจาในกาลน้ัน มนุษยท้ังหลายมีอายุเกาหมื่นป พระองคทรง 
            ดํารงอยูเพียงน้ัน ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย 
            พระศาสนาของพระองคงามวิจิตรดวยพระอรหันตท้ังหลาย เปรียบ 
            เหมือนทองฟายอมงามวิจิตรดวยหมูดาว ฉะนั้น พระนราสภ 
            พระองคนั้นทรงสรางสะพานไวมั่นคง สําหรับใหคนท่ีเหลือดําเนิน 
            ขามกระแสสงสารแลวเสด็จนิพพาน แมพระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอ 
            เหมือนพระองคนั้น และพระขีณาสพผูมีเดชเทียบไมไดเหลานั้น 



            ก็หายไปหมดสิ้นแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระนารทชินเจา 
            ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ สุทัสนนคร พระสถูปอันประเสริฐ 
            สูง ๔ โยชนก็ประดิษฐานอยู ณ นครน้ัน ฉะนี้แล. 
                       จบนารทพุทธวงศท่ี ๙ 
                       ปทุมุตรพุทธวงศท่ี ๑๐ 
                 วาดวยพระประวัติพระปทุมุตรพุทธเจา 
       [๑๑] สมัยตอมาจากพระนารทพุทธเจา พระสัมพุทธชินเจาผูอุดมกวา 
            สรรพสัตว พระนามวาปทุมุตระ มีพระคุณนับไมถวน เปรียบดวย 
            สาคร และในกัปท่ีพระพุทธเจาเสด็จอุบัติเปนมัณฑกัป ประชุมชน 
            ผูมีกุศลมากจึงไดเกิดในกัปนั้น ในพระธรรมเทศนาครั้งท่ี ๑ ของ 
            พระผูมีพระภาคปทุมุตระ ธรรมาภิสมยั ไดมีแกเทวดาและมนุษย 
            แสนโกฏิ ตอจากนั้น เมื่อพระองคทรงยังฝนคือธรรม ใหตก และ 
            ใหสัตวท้ังหลายอิ่มหนําสําราญ ธรรมาภิสมัย ครั้งท่ี ๒ ไดมีแก 
            สัตวสามหม่ืนเจ็ดพัน ในกาลเม่ือพระมหาวีรเจา เสดจ็เขาไปยัง 
            สํานักพระเจาอานันทพุทธบิดา ครั้นแลวทรงตีกลองอมฤต เมื่อ 
            พระองคทรงตีกลองอมฤตเภรี ยังฝนคือธรรม ใหตก ธรรมาภิสมัย 
            ครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตวหาโกฏิ พระพุทธเจาทรงประทานโอวาทใหรูแจง 
            ทรงยังสัตวท้ังปวงใหขาม ทรงฉลาดในเทศนา ทรงชวยให 
            หมูชนขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย พระปทุมุตรบรมศาสดาทรง 
            ประชุมพระสาวก ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระสาวกแสนโกฏิมาประชุมกัน 
            ครั้งท่ี ๒ ในกาลเม่ือพระพุทธเจา ผูไมมีใครเสมอเหมือน ประทับอยู 
            ณ เวภารบรรพต พระสาวกเกาหมื่นโกฏิมาประชุมกัน ครั้งท่ี ๓ 
            เมื่อพระองคเสด็จจารกิจากนิคมและรัฐ พระสาวกแปดหม่ืนโกฏิมา 
            ประชุมกัน สมัยน้ัน เราเปนชฎิลช่ือวารัฏฐิกะ ไดถวายผาพรอม 
            ภัตตาหารแกสงฆมีพระสัมพุทธเจาเปนประมุข แมพระพุทธเจา 
            พระองคนั้นประทับนั่ง ณ ทามกลางสงฆทรงพยากรณเราวา ใน 
            แสนกัปแตกัปนี้ไป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ......... 
            ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว 
            อธิษฐานวัตรใหยิ่งข้ึน เราไดทําความเพียรมั่นช้ันยอด ในการบําเพ็ญ 
            บารมี ๑๐ ประการ ในกาลน้ัน เดียรถียท้ังปวงถูกกําจัด พากัน 
            เสียใจโทมนัส ใครๆ ไมบํารุงเดียรถียเหลาน้ัน พวกเขาจึงพากัน 
            ออกไปจากแวนแควน มาประชุมกันในท่ีนั้นท้ังหมดแลวเขาไปใน 
            สํานักพระพุทธเจา กราบทูลวา ขาแตพระมหาวีรเจา ขอพระองค 
            ผูมีจักษุ ผูทรงพระกรณุาอนุเคราะห แสวงหาประโยชนแกสัตว 



            ท้ังปวงไดทรงเปนท่ีพึ่งท่ีระลึกเถิด พระองคทรงยังเดียรถียท่ีมาประชุม 
            กันท้ังปวง ใหต้ังอยูในเบญจศีล พระศาสนาของพระองคไมอากูล 
            วางจากพวกเดียรถียอยางนี้ งามวิจิตรดวยพระอรหันตท้ังหลาย ซึ่ง 
            เปนผูมีความชํานาญคงท่ี พระนครช่ือวาหงสวดี พระบรมกษัตริย 
            พระนามวาอานนท เปนพระชนกของพระปทุมุตรศาสดา พระนาง- 
            สุชาดา เปนพระพุทธชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยู 
            เกาหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือนารี พาหนะ 
            และยศวดี มีพระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับ 
            ประดาสวยงาม พระอคัรมเหสีพระนามวาวสุลทัตตา พระราชโอรส 
            พระนามวาอุตระ พระองคทรงเห็นนมิิต ๔ ประการ จึงเสด็จออก 
            ผนวชพรอมดวยปราสาท ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระปทุมุตร- 
            บรมศาสดามหาวีรเจา อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร ณ มิถิลาราชอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระเทวิลเถระ 
            และพระสุชาตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาสุมนะ เปน 
            พุทธอุปฏฐาก พระอมิตาเถรีและพระอสมาเถรี เปนพระอัครสาวิกา 
            ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกกันวาไมสน อมิตอุบาสกและติสส- 
            อุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก อุหัตถาอุบาสิกาและสุจิตราอุบาสิกา 
            เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีทรงมีพระองคสูง ๕๘ ศอก มี 
            พระรัศมีงามเชนกับทองคําล้ําคา มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ 
            พระรัศมีของพระองคแผไป ๑๒ โยชน โดยรอบกําแพง บานประตู 
            ฝาเรือน ตนไม และภูเขาสูงเทียมฟา กําบังไมได ครั้งน้ัน มนุษย 
            ท้ังหลายมีอายุแสนป พระองคดํารงพระชนมายุอยูเทาน้ัน ทรงตัด 
            ความสงสัยท้ังปวง ชวยหมูชนใหขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย ทรง 
            รุงเรืองดังกองไฟแลวเสด็จนิพพาน พรอมดวยพระสาวก พระ- 
            ปทุมุตรพุทธชินเจา เสด็จนิพพาน ณ นันทาราม พระสถูปอัน 
            ประเสริฐของพระองค สูง ๑๒ โยชน ประดิษฐานอยูในนันทารามน้ัน 
            ฉะนี้แล. 
                      จบ ปทุมุตรพุทธวงศท่ี ๑๐ 
                        สุเมธพุทธวงศท่ี ๑๑ 
                  วาดวยพระประวัติพระสุเมธพุทธเจา 
       [๑๒] ในสมัยตอมาจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ พระพิชิตมาร 
            พระนามวาสุเมธ ผูเปนนายกของโลก ยากท่ีจะเทียมถึง ทรงมีเดช 
            รุงเรือง อุดมกวาสัตวโลกท้ังปวง ทรงมีพระเนตรแจมใส พระพักตร 
            แชมช่ืน พระองคสูงใหญ ตรง มีสงา ทรงแสวงหาประโยชนเพื่อ 



            สรรพสัตว ทรงเปลื้องสัตวใหพนจากเครื่องผูกเปนอนัมาก ในกาล 
            เมื่อพระพุทธเจาทรงบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมบริสุทธ์ิแลว ทรง 
            ประกาศธรรมจักร ณ สุทัสนนคร แมในกาลท่ีพระองคทรงแสดง 
            พระธรรมเทศนา มีธรรมาภิสมัย ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ธรรมาภิสมัยได 
            มีแกสัตวแสนโกฏิ ครั้งท่ี ๒ ในกาลเม่ือพระพิชิตมารทรงทรมาน 
            ยักษช่ือวา กุมภกรรณ ธรรมาภิสมยัไดมีแกสัตวเกาหมื่นโกฏิ ครั้งท่ี ๓ 
            ในกาลเม่ือพระองคผูทรงยศนับไมได ทรงประกาศจตุราริยสัจ 
            ธรรมาภิสมัยไดมีแกสตัวแปดหม่ืนโกฏิ พระสุเมธศาสดาทรงมีการ 
            ประชุมพระภิกษุขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี 
            ๓ ครั้ง ในกาลเม่ือพระพิชิตมารเสด็จเขาไปในสุทัสนนคร 
            พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันรอยโกฏิ ในกาลเม่ือภิกษุท้ังหลาย 
            กรานกฐิน ณ เทวกูฏ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันครั้งท่ี ๒ เกาสิบ 
            โกฏิ ในกาลเม่ือพระทศพลเสด็จจาริกไปอีกครั้งหน่ึง พระภิกษุ- 
            ขีณาสพมาประชุมกันครั้งท่ี ๓ แปดสิบโกฏิ สมัยน้ัน เราเปนมาณพ 
            มีนามวาอุตระ มีทรัพยท่ีเก็บสะสมไวในเรือนแปดสิบโกฏิ เราได 
            ถวายทรัพยแกพระศาสดา พรอมดวยพระสาวกหมดส้ิน แลวถึง 
            พระองคเปนสรณะ ชอบใจ (ออก) บรรพชา แมพระพุทธเจา 
            พระองคนั้น เมื่อทรงทําอนุโมทนา ก็ทรงพยากรณเราในกาลน้ันวา 
            ในสามหม่ืนกัป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ......... 
            ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว 
            ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
            ประการ ใหยิ่งข้ึนไป เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินัย อันเปน 
            นวังคสัตถุศาสนท้ังปวงแลว ทําพระศาสนาของพระพิชิตมารใหงาม 
            เราเปนผูไมประมาทในคําส่ังสอนน้ัน ท้ังในเวลาน่ังยืนและเดิน ถึง 
            ความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก พระนครช่ือวา 
            สุทัสนะ พระบรมกษัตริยพระนามวาสุทัตตะ เปนพระชนกของ 
            พระสุเมธศาสดา พระนางสุทัตตาเปนพระชนนี พระองคทรงครอบ 
            ครองอาคารสถานอยูเกาหมื่นป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท 
            ช่ือวาสุจันทะ กัญจนะ และสิริวัฑฒะ มีพระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืน 
            แปดพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาสุมนา 
            พระราชโอรสพระนามวาปุนัพพะ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ 
            จึงเสด็จออกผนวชดวยคชสารอันเปนยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญ 
            เพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระสุเมธมหาวีรชินเจาผูเปนนายกของโลก 
            อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศธรรมจักร ณ สุทัสนอุทยาน 



            อันประเสริฐ ทรงมีพระสรณเถระและสรรพกามเถระ เปนพระอัคร- 
            สาวก พระเถระชื่อวาสาคระ เปนพุทธอุปฏฐาก พระรามาเถรีและ 
            พระสุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค 
            เรียกช่ือวาตนสะเดา อุรุเวลาอุบาสกและยสวาอุบาสก เปนอัคร- 
            อุปฏฐาก ยสาอุบาสิกาและสิริวาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา 
            พระมหามุนีทรงมีพระองคสูง ๘๘ ศอก มีพระรัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ 
            เปรียบดังพระจันทรในหมูดาว ฉะนั้น พระรัศมีของพระองคแผไป 
            ตลอดโยชนหนึ่งโดยรอบ เหมือนแกวมณีของพระเจาจักรพรรดิ 
            แผไปโยชนหนึ่ง ฉะนั้น ในกาลน้ัน มนุษยท้ังหลายมีอายุเกาหมื่นป 
            พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยูเทาน้ัน ทรงชวยใหหมูชนขามพน 
            วัฏฏสงสารไดมากมาย พระศาสนาของพระองค คับค่ังไปดวยพระ 
            อรหันตท้ังหลาย ลวนแตผูบรรลุไตรวชิชา ฉฬภิญญา และพลธรรม 
            คงท่ี แมทานท้ังหมดน้ัน ลวนมียศศักดิ์มากนับไมได หลุดพนแลว 
            ไมมีอุปธิ แสดงแสงสวางแหงญาณแลวนิพพาน พระพุทธสุเมธ 
            ชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เมธาราม พระธาตุของพระองค 
            แผกระจัดกระจายไปในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 
                       จบสุเมธพุทธวงศท่ี ๑๑ 
                        สุชาตพุทธวงศท่ี ๑๒ 
                  วาดวยพระประวัติพระสุชาตพุทธเจา 
       [๑๓] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพระนามวา 
            สุชาตะ มีพระหนุดังคางราชสีห พระองคงาม มีพระคุณประมาณ 
            ไมได ยากท่ีจะเทียมถึง พระองคทรงงามรุงเรอืงดวยพระสิริทุกเมื่อ 
            ดังพระจันทรหมดจดปราศจากมลทิน เหมือนพระอาทิตยสองแสง 
            พระสัมพุทธเจาทรงบรรลุพระโพธิญาณ อันอุดมบริสุทธ์ิแลว ทรง 
            ประกาศพระธรรมจักร ณ สุมังคลนคร เมื่อพระสุชาตบรมศาสดา 
            ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ในพระธรรมเทศนาครั้งท่ี ๑ สัตวได 
            ตรัสรูแปดสิบโกฏิ ในกาลเม่ือพระองคเสด็จเขาจําพรรษา ณ 
            เทวโลก ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแกทวยเทพสามโกฏิเจ็ดแสน 
            ในกาลเม่ือพระองคเสดจ็เขาไปยังสํานักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัย 
            ครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตวหกโกฏิ พระสุชาตบรมศาสดา ทรงมีการ 
            ประชุมพระภิกษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี 
            ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุเหลานั้นลวนแตบรรลุอภญิญาและพลธรรม 
            ผูไมตองไปในภพนอยภพใหญ มาประชุมกันหกโกฏิ ครั้งท่ี ๒ 
            ในกาลน้ัน พระพิชิตมารเสด็จลงจากเทวโลก พระภิกษุขีณาสพมา 



            ประชุมกันหาโกฏิ ครั้งท่ี ๓ พระอัครสาวกของพระสัมพุทธเจา 
            ผูประเสริฐกวานรชนเขาเฝาพรอมดวยพระขีณาสพส่ีแสน สมัยน้ัน 
            เราเปนพระเจาจักรพรรดิผูมีพลนิกายมาก เปนใหญในทวีปท้ังส่ี เหาะ 
            ไปในอากาศ เราถวายราชสมบัติใหญในทวีปท้ังส่ี และรัตนะ ๗ 
            ประการ อันประเสริฐในพระพุทธเจาแลวออกบวชในสํานักของ 
            พระองค พวกคนรักษาอารามในชนบท นําเอาบิณฑบาต เสนาสนะ 
            และคิลานปจจัย มาถวายแกภิกษุสงฆเนืองๆ แมพระพุทธเจาผูเปน 
            ใหญในหม่ืนโลกธาตุพระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราในกาลน้ันวา 
            ในสามหม่ืนกัป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก .......... 
            ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว ยัง 
            ความยินดีใหเกิดอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรอยางยอดเยีย่ม ในการ 
            บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินัย 
            อันเปนนวังคสัตถุศาสนท้ังปวงแลว ทําพระศาสนาของพระพิชิต 
            มารใหงาม เราเปนผูไมประมาทในคําส่ังสอนน้ัน เจริญพรหม 
            วิหารภาวนา ถึงความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก 
            พระนครช่ือวาสุมังคละ พระบรมกษัตริยพระนามวาอุคคตะ เปน 
            พระพุทธบิดา พระนางประภาวดี เปนพระพุทธมารดา พระองค 
            ทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
            ปราสาท ช่ือสิริ อุปสิริ และจันทะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลใน 
            สองหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระ 
            นามวาสิรินันทา พระราชโอรสพระนามวาอุปเสนะ พระพิชิตมาร 
            ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยอัสวราชยานพระที่ 
            นั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๙ เดือนเต็ม พระสุชาตมหาวีรเจาผู 
            เปนนายกของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร ณ สุมังคลอุทยานอันประเสริฐ ทรงมีพระสุทัสนเถระ 
            และพระสุเทวเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวานารทะ เปน 
            พุทธอุปฏฐาก พระนาคาเถรีและพระนาคสมานาเถรี เปนพระ 
            อัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกวาไมไผใหญ และ 
            โพธิพฤกษนั้นลําตนแข็ง ไมเปนโพรง มีใบแนนหนา ลําตนตรงใหญ 
            นาดูนาชม นารื่นรมยใจ ตนหนึ่งเจริญงอกงามแลวแตกกิ่งสาขา 
            ออกไป ไมโพธิพฤกษยอมงามเหมือนดังหางนกยูงท่ีผูกเปนกํา 
            ฉะนั้น ไมไผนั้นไมมีหนาม แมชองใหญก็ไมมี มีกิ่งชิดไมหาง 
            เงาทึบ นารื่นรมยใจ สทัุตตอุบาสกและจิตตอุบาสก เปนอัคร- 
            อุปฏฐาก สุภัททาอุบาสิกาและปทุมาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา 



            พระพิชิตมารพระองคนั้นมีพระองคสูง ๕๐ ศอก ทรงประกอบดวย 
            พระอาการอันประเสรฐิและพระคุณทุกอยาง ทรงมีพระรัศมีหาเสมอ 
            เหมือนมิได ซานออกโดยรอบ ไมมีประมาณ ไมมีเทียบเคียง 
            หาอุปมาเปรียบมิได ครั้งน้ัน มนุษยท้ังหลายมีอายุเกาหมื่นป พระองค 
            ทรงดํารงพระชนมายอุยูเทาน้ัน ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏฏสงสาร 
            ไดมากมาย ในกาลน้ัน พระศาสนางามวิจิตรดวยพระอรหันต 
            ท้ังหลาย ดังคลื่นในสมุทสาคร เหมือนดาวในทองฟา ฉะนั้น 
            (พระศาสนาของพระพิชิตมารคับค่ังดวยพระอรหันตท้ังหลาย 
            ผูบรรลุไตรวิชชา ฉฬภญิญาและพลธรรม ผูคงท่ี) พระพุทธเจา 
            พระองคนั้น หาผูเสมอเหมือนมิไดและพระคุณเหลาน้ันหาเทียบ 
            เคียงมิได หายไปหมดสิ้นแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ 
            พระพุทธสุชาตชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ เสลาราม 
            พระสถูปของพระองค สูง ๓ คาวุต ประดิษฐานอยูในเสลารามน้ัน 
            ฉะนี้แล. 
                       จบสุชาตพุทธวงศท่ี ๑๒ 
                       ปยทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๓ 
                 วาดวยพระประวัติพระปยทัสสีพุทธเจา 
       [๑๔] สมัยตอมาจากพระพุทธเจา พระนามวาสุชาต พระสยัมภู พระนาม 
            วาปยทัสสี ผูเปนนายกของโลก ยากท่ีจะเทียมทันหา ผูเสมอเหมือน 
            มิได มียศมาก แมพระพุทธเจาผูทรงยศนับมิไดพระองคนั้น ทรง 
            รุงเรืองดังพระอาทิตย ทรงกําจัดความมืดท้ังปวงแลว ทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร แมพระองคก็ทรงส่ังสอนใหสัตวไดตรัสรูธรรม ๓ 
            ครั้ง ครั้งท่ี ๑ ธรรมาภสิมัยไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ทาวสุทัสนเทว- 
            ราชมากราบทูลถึงมิจฉาทิฏฐิ เมื่อพระศาสดาจะทรงบรรเทาทิฏฐิของ 
            ทาวเทวราชนั้น ทรงแสดงธรรม ครั้งน้ัน มหาชนมาประชุมสันนิบาต 
            กันมากมาย ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแกสัตวเกาพันโกฏิ ในคราว 
            ท่ีพระศาสดาผูเปนสารถีฝกนรชน ทรงปราบชางโทนมุข ธรรมาภ-ิ 
            สมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏิ แมพระปยทัสสีพุทธเจา 
            พระองคนั้น ก็มีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
            พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันแสนโกฏิ ครั้งท่ี ๒ ตอแตนั้น พระ- 
            ภิกษุขีณาสพมาประชุมกันเกาสิบโกฏิ ครั้งท่ี ๓ พระภิกษุขีณาสพ 
            มาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยน้ัน เราเปนมาณพช่ือวา กัสสปะ 
            เปนผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบไตรเพท เราไดฟงธรรมของพระองค 
            แลว เกิดความเลื่อมใส ไดบริจาคทรัพยแสนโกฏิสรางสังฆาราม 



            ถวาย ครั้นถวายอารามแกพระองคแลว มีใจยินดีโสมนัส ไดสมาทาน 
            สรณะและเบญจศีลกระทําใหมั่น แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ 
            ประทับนั่งทามกลางสงฆ ทรงพยากรณเราวา ในพันแปดรอยกัป 
            ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก .......... ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ก็ยังจิตใหเลื่อมใส 
            อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึน 
            พระนครช่ือวาสุธัญญะ พระบรมกษัตริย พระนามวาสุทัตตะ เปน 
            พระชนกของพระปยทัสสีศาสดา พระนางสุจันทา เปนพระชนนี 
            พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอัน 
            ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือสุนิมมิละ วิมละ และคิริคุหา ทรงมีพระ- 
            สนมนารีกํานัลในสามหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม 
            พระมเหสีพระนามวาวิมลา พระราชโอรสพระนามวากัญจนาเวฬะ 
            พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยราชรถทรง 
            ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๖ เดือนเต็ม พระปยทัสสีมหามุนีมหาวีรเจา 
            อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจกัร ณ อุสภ- 
            อุทยานอันรื่นรมยใจ ทรงมีพระปาลิตเถระและพระสรรพทัสสีเถระ 
            เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาโสภิตะ เปนพุทธอุปฏฐาก 
            พระสุชาตาเถรีและพระธรรมทินนาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิ 
            พฤกษของพระองคเรียกช่ือวาตนกุม สันทกอุบาสกและธรรมิก 
            อุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก วิสาขาอุบาสิกาและธรรมทินนาอุบาสิกา 
            เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาผูทรงยศนับมิไดพระองคนั้น ทรงมี 
            พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ สูง ๘๐ ศอก ปรากฏดัง 
            พญารัง รัศมีของพระบรมศาสดาซ่ึงหาผูเสมอมิไดพระองคนั้น 
            แสงไฟ รัศมีพระจันทรและพระอาทิตย ไมเปรียบปานเลย แม 
            พระพุทธเจาผูมีพระจักษุพระองคนั้น ทรงดํารงอยูในโลกเกาหมื่นป 
            เทากับอายุของมนุษยท้ังหลาย แมพระพุทธเจาซ่ึงหาผูเสมอเหมอืน 
            มิไดพระองคนั้น แมคูพระอัครสาวกซ่ึงไมมีผูเทียบเคียงเหลาน้ัน 
            หายไปหมดสิ้นแลว สงัขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระปยทัสสีมุนี 
            ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสัตถาราม พระสถูปของพระองค 
            สูง ๓ โยชน ประดิษฐาน ณ อัสสัตถารามน้ัน ฉะนี้แล. 
                      จบปยทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๓ 
                       อัตถทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๔ 
                 วาดวยพระประวัติพระอัตถทัสสีพุทธเจา 
       [๑๕] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูมียศมากนามวาอัตถทัสสี ทรง 



            กําจัดความมืดใหญออกแลว ทรงบรรลุพระสัมโพธญิาณอันสูงสุด 
            พรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ทรงยังหม่ืนโลก 
            ธาตุพรอมท้ังเทวโลก ใหดื่มน้ําอมฤตธรรมจนอิ่มหนําสําราญ แม 
            พระองคผูเปนนาถะของโลกน้ัน ก็ทรงมีการแสดงธรรมใหสัตวได 
            ตรัสรู ๓ ครั้ง ธรรมาภสิมัยครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในกาล 
            เมื่อพระพุทธอัตถทัสสีเสด็จจาริกไปในเทวโลก ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ 
            ไดมีแกทวยเทพแสนโกฏิอีกครั้งหน่ึง เมื่อพระพุทธเจาทรง 
            แสดงธรรมในสํานักพระพุทธบิดา ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแก 
            สัตวแสนโกฏิ และพระบรมศาสดาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุม 
            พระภิกษุขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ผูหลุดพน 
            เพราะไมถือม่ัน ผูแสวงหาประโยชนใหญ ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุ 
            ขีณาสพมาประชุมกันเกาหมื่นแปดพัน ครั้งท่ี ๒ พระภิกษุขีณาสพ 
            มาประชุมกันแปดหม่ืนแปดพัน ครั้งท่ี ๓ พระภิกษุขีณาสพมาประชุม 
            กันเจ็ดหม่ืนแปดพัน สมัยน้ัน เราเปนชฎิลผูมีตบะอันรุงเรอืง มีนาม 
            ช่ือวาสุสิมะ ประชาชนยกยองวาเปนผูประเสริฐสุดในแผนดิน เรา 
            นําดอกมณฑารพ ดอกประทุม ดอกปาริชาตอันเปนทิพย จากเทวโลก 
            มาบูชาพระสัมพุทธเจา แมพระพุทธอัตถทัสสีมหามุนีพระองคนั้นก็ 
            ทรงพยากรณเราวา ในพันแปดรอยกัป ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาใน 
            โลก ................. ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธ 
            พยากรณแมนั้นแลว ก็มีใจยินดีโสมนสั ไดอธิษฐานวัตรในการ 
            บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึน พระนครช่ือวาโสภณะ พระบรม 
            กษัตริยพระนามวาสาคระ เปนพระชนกของพระอัตถทัสสีศาสดา 
            พระนางสุทัสนา เปนพระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถาน 
            อยูหม่ืนป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ืออมรคิ สุรคิ 
            และคิริพาหนะ ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามหม่ืนสามพันนาง 
            ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวสิาขาพระราช- 
            โอรสพระนามวาเสละ พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการจึงเสด็จ 
            ออกผนวชดวยอัสวราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม 
            พระนราสภอัตถทัสสีมหาวีรเจา ผูมีพระยศใหญ อันพรหมทูลอาราธนา 
            แลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ อโนมอุทยานทรงมีพระสันต 
            เถระและพระอุปสันตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาอภัย 
            เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระธรรมาเถรแีละสุธรรมาเถรี เปนพระอัคร- 
            สาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวาจําปา นกุลอุบาสกและ 
            นิสภอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก มกิลาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกา 



            เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาซ่ึงไมมีผูเสมอเหมอืนพระองคนั้น 
            สูง ๘๐ ศอก ทรงสงางามดังพญารัง เหมือนพระจันทรเต็มดวง มี 
            พระรัศมีอันประเสริฐหลายรอยเปนปกติ แผไปโยชนหนึ่ง 
            ท้ังเบ้ืองบนเบ้ืองตํ่า ท้ังทิศนอยทิศใหญทุกเมื่อ แมพระพุทธมุนีผู 
            ประเสริฐกวานรชน สูงสุดกวาสรรพสัตว ผูมีจักษุ พระองคนั้น 
            ทรงดํารงอยูในโลกแสนป แมพระองคทรงแสดงพระรัศมีอันไมม ี
            สิ่งอื่นเทียมทันใหสวางไสว ไพโรจนในโลกพรอมท้ังเทวโลกแลว 
            ก็เสด็จนิพพานดับไป ดังไฟสิ้นเช้ือ ฉะนั้น พระอัตถทัสสีชินเจา 
            ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อโนมาราม พระธาตุเรี่ยรายแผกวาง 
            ไปในประเทศนั้นๆ ฉะน้ีแล. 
                      จบอัตถทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๔ 
                      ธรรมทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๕ 
                วาดวยพระประวัติพระธรรมทัสสีพทุธเจา 
       [๑๖] ในมัณฑกัปนั้นแล มีพระพุทธเจาผูมียศมากพระนามวาธรรมทัสสี 
            ทรงกําจัดความมืดต้ือแลว ทรงรุงเรืองอยางยิง่ ในโลกพรอมท้ังเทว 
            โลก แมในความท่ีพระองคผูมีเดชไมมีเทียบน้ันทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในคราว 
            เมื่อพระพุทธธรรมทัสสีทรงแนะนําสญชัยฤาษี ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ 
            ไดมีแกสัตวเกาสิบโกฏิ ในคราวเม่ือทาวสักกะพรอมดวยบริษัท 
            เสด็จเขาเฝาพระบรมศาสดา ธรรมาภสิมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปด 
            สิบโกฏิ แมพระบรมศาสดาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุ 
            ขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบ คงท่ี ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เมื่อ 
            พระพุทธธรรมทัสสีทรงจําพรรษา ณ สมณนคร พระภิกษุขีณาสพ 
            มาประชุมกันพันโกฏิ ครั้งท่ี ๒ เมื่อพระพุทธเจาเสด็จจากเทวโลก 
            มายังมนุษยโลก แมครั้งน้ัน พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันรอยโกฏิ 
            ครั้งท่ี ๓ เมื่อพระพุทธเจาทรงประกาศธุดงคคุณ ครั้งน้ันพระภิกษุ- 
            ขีณาสพมาประชุมกันแปดสิบโกฏิ สมัยนั้น เราเปนทาวปุรินททสักก- 
            เทวราช ไดบูชาพระพุทธเจาพระองคนั้นดวยของหอม มาลาและ 
            ดนตรีทิพย แมพระพุทธเจาพระองคนั้นประทับนั่งทามกลางสงฆ ก็ 
            ทรงพยากรณเราในกาลน้ันวา ในพันรอยแปดกัป ผูนี้จักไดเปน 
            พระพุทธเจา ...... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ 
            แมนั้นแลว ก็ยังจิตใหเลือ่มใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญ 
            บารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึนไป พระนครช่ือวาสรณะ พระบรม- 
            กษัตริยพระนามวาสรณะ เปนพระชนกของพระธรรมทัสสีศาสดา 



            พระนางสุนันทา เปนพระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคาร 
            สถานอยูแปดพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือวา 
            อรชะ วิรชะ และสุทัสนะ มีพระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืน ลวน 
            ประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามวาวิจิโกลี พระราชโอรส 
            พระนามวาปุญญวัฑฒนะ พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึง 
            เสด็จออกผนวชดวยปราสาท ไดทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระธรรม 
            ทัสสีนราสภมหาวรีเจา ผูสูงสุดกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนา 
            แลว ทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน พระองคมีพระปทุม 
            เถระและพระปุสสเทวเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวา 
            สุทัตตะ เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระเขมาเถรีและพระสัจจนามาเถรี 
            เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวาติมพชาละ 
            (มะพลับ) สุภัททอุบาสกและกฏิสสหอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก 
            สาฬิสาอุบาสิกาและกฬิสสาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา แม 
            พระพุทธเจาผูไมมีใครเสมอเหมือนพระองคนั้นสูง ๘๐ ศอก ทรงมี 
            พระเดชรุงเรอืงอยางยิง่ แผไปในหม่ืนธาตุ พระองคงามสงา ดัง 
            พญารังมีดอกบาน เหมือนสายฟาในอากาศ ดุจพระอาทิตยในเวลา 
            เท่ียง ฉะนั้น แมพระพุทธเจาผูมีพระจักษุ มีพระเดชไมมีเทียบเคียง 
            ทรงดํารงพระชนมชีพอยูสม่ําเสมออยูในโลกแสนป ทรงแสดง 
            พระรัศมีสวางไสว ทําพระศาสนาใหปราศจากมลทิน เสด็จนิพพาน 
            พรอมกับพระสาวก ดังพระจันทรลับไปในทองฟา ฉะน้ัน พระธรรม 
            ทัสสีมหาวีรเจาเสด็จนิพพาน ณ เกสาราม พระสถูปอันประเสริฐ 
            ของพระองค สูง ๓ โยชน ฉะนี้แล. 
                     จบธรรมทัสสีพุทธวงศท่ี ๑๕ 
                       สิทธัตถพุทธวงศท่ี ๑๖ 
                 วาดวยพระประวัติพระสิทธัตถพุทธเจา 
      [๑๗]  สมัยตอมาจากพระธรรมทัสสีพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวา 
            สิทธัตถะ ทรงกําจัดความมืดท้ังปวง เหมือนพระอาทิตยอุทัย ฉะนั้น 
            แมพระองคทรงบรรลุสัมโพธิญาณแลว ก็ทรงชวยหมูมนุษย พรอม 
            ดวยเทวดาใหขามพนวัฏฏสงสาร ทรงยังฝนคือธรรมใหตก ดับความ 
            รอนใหแกโลกพรอมดวยเทวโลก แมพระองคผูมีเดชไมมีเทียบเคียง 
            ก็ตรัสพระธรรมเทศนาใหสัตวไดตรัสรูธรรม ๓ ครั้ง ธรรมาภิสมยั 
            ครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตวแสนโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจาพระองค 
            นั้น ทรงตีกลองอมฤตเภรีท่ีภีมรัฐ ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแก 
            สัตวเกาสิบโกฏิ ในคราวเมื่อพระพุทธเจาผูอุดมกวานรชนพระองค 



            นั้นทรงแสดงธรรมท่ีเวภารบรรพต ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแก 
            สัตวเกาสิบโกฏิ พระสิทธัตถบรมศาสดาทรงมีการประชุมพระภิกษุ- 
            ขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ๓ ครั้ง สถานท่ี 
            ท่ีพระภิกษุผูปราศจากมลทิน มาประชุมกัน ๓ แหง แหงท่ี ๑ 
            พระภิกษุรอยโกฏิ แหงท่ี ๒ เกาสิบโกฏิ และแหงท่ี ๓ แปดสิบโกฏิ 
            สมัยน้ัน เราเปนดาบสช่ือวามงคล มีเดชอันรุงเรืองยากท่ีผูอื่นจะขมได 
            ประกอบดวยกําลังแหงอภิญญา เราไดนําเอาผลหวามาถวายแด 
            พระสิทธัตถสัมพุทธเจา พระองคทรงรับแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วา 
            จงดูชฎิลดาบสผูมีตบะรุงเรอืงน้ี ในกัปท่ี ๙๔ แกกัปนี้ ดาบสน้ีจัก 
            ไดเปนพระพุทธเจาในโลก ................. ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ก็ยังจิตใหเลื่อมใส 
            อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึน 
            พระนครช่ือวาเวภาระ พระบรมกษัตริยพระนามวาอุเทน เปน 
            พระชนกของพระสิทธัตถบรมศาสดา พระนางสุผัสสา เปนพระชนนี 
            พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหมื่นป ทรงมีปราสาทอัน 
            ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือโกกาสะ อุปละ และโกกนุทะ ทรงมี 
            พระสนมนารีกํานัลในส่ีหม่ืนแปดพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม 
            พระมเหสีพระนามวาสุมนา พระราชโอรสพระนามวาอนูปมะ 
            พระองคทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยวอทอง 
            ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๑๐ เดือนเต็ม พระสิทธัตถมหาวีรเจาผูเปน 
            นายกของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรง 
            ประกาศพระธรรมจักรท่ีมฤคทายวัน ทรงมีพระสัมพลเถระและพระ 
            สุมิตตเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาเรวตะ เปนพระพุทธ 
            อุปฏฐาก พระสีวลาเถรีและพระสุรามาเถรี เปนพระอัครสาวิกา 
            ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวากรรณิการ สุปปยอุบาสกและ 
            สัมพุทธอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก รัมมาอุบาสิกาและสุรัมมา 
            อุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้น สูง ๖๐ ศอก 
            พระองคงามเปลงปลั่งด่ังทองคําล้ําคา รุงเรอืงไปในหม่ืนโลกธาตุ 
            พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ ทรงพระคุณไมมีผูเสมอเหมอืน ไมมีบุคคล 
            เปรียบเทียบถึง ทรงดํารงอยูในโลกแสนป พระองคทรงแสดง 
            พระรัศมีอันไพบูลย ทรงยังพระสาวกท้ังหลายใหบานสะพรั่ง 
            ทรงเยื้องกรายงดงามดวยสมาบัติอันประเสริฐ แลวเสด็จนิพพาน 
            พรอมดวยพระสาวก พระสิทธัตถพุทธเจาผูเปนมุนีประเสริฐเสด็จ 
            นิพพาน ณ อโนมาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค สูง ๔ 



            โยชน ประดิษฐานอยูท่ีอโนมาราม ฉะนี้แล. 
                      จบสิทธัตถพุทธวงศท่ี ๑๖ 
                        ติสสพุทธวงศท่ี ๑๗ 
                  วาดวยพระประวัติพระติสสพุทธเจา 
       [๑๘] ในกัปตอมาจากพระสิทธัตถพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาติสสะ 
            ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีศีลไมมีท่ีสุด ทรงยศนับมิได เปนนายก 
            ช้ันเลิศของโลก พระมหาวีรเจาผูมีพระจักษุ ผูทรงอนุเคราะห เสด็จ 
            อุบัติข้ึนในโลก กําจัดความมืดมน ฉายพระรัศมีใหมนุษยโลกพรอม 
            ท้ังเทวโลกสวางไสว แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ทรงมีฤทธ์ิ ศีล 
            และสมาธิ ไมมีสิ่งอื่นเทียมถึง ทรงบรรลุถึงความสําเร็จในธรรม 
            ท้ังปวงแลว ทรงประกาศพระธรรมจักร พระองคทรงแสดงธรรม 
            สั่งสอนถึงความบริสุทธ์ิไปในหม่ืนโลกธาตุ ในพระธรรมเทศนาครั้ง 
            ท่ี ๑ สัตวไดตรัสรูรอยโกฏิ ครั้งท่ี ๒ เกาสิบโกฏิ ครั้งท่ี ๓ หกสิบ 
            โกฏิ ครั้งน้ัน พระองคทรงเปลื้องมนษุยและเทวดาท่ีมาประชุมกัน 
            ใหหลุดพนจากกิเลสเครื่องผูก พระองคทรงมีการประชุมพระภิกษุ 
            ขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ 
            พระภิกษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูบานแลวดวยวมิุติ มาประชุม 
            กันหนึ่งแสน ครั้งท่ี ๒ เกาโกฏิ ครั้งท่ี ๓ แปดโกฏิ สมัยน้ัน 
            เราเปนพระมหากษัตริยพระนามวาสุชาต ละท้ิงโภคสมบัติเปน 
            อันมากแลว ออกบวชเปนฤาษี เมื่อเราบวชแลว พระพุทธเจาผูเปน 
            นายกของโลกจึงเสด็จอุบัติ เพราะไดฟงเสียงวาพุทโธ ปติจึงเกิดแก 
            เรา เราผูกําจัดมานะแลว เอามือท้ังสองประคองดอกมณฑารพ ดอก 
            ปทุม และดอกปาริชาต เขาไปเฝา เราเอาดอกไมนั้นถือกั้นเปนรม 
            ใหพระติสสชินเจา ผูแวดลอมดวยพระรัศมีอันปรากฏ ผูเปนนายก 
            ช้ันเลิศของโลก ในกาลน้ัน แมพระองคก็ประทับนั่งทามกลาง 
            ประชุมชน ทรงพยากรณเราวา ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปน้ี ผูนี้จักได 
            เปนพระพุทธเจาในโลก ........................... 
            ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลวยัง 
            จิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
            ประการยิ่งข้ึน พระนครช่ือวาเขมกะ พระบรมกษัตริยพระนามวา 
            ชนสันทะ เปนพระชนกของพระติสสศาสดา พระนางปทุมา เปน 
            พระชนนี พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเจด็พันป ทรงมี 
            ปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือคุณเสลา นาทิยะ และนิสภะ 
            ทรงมีพระสนมนารีกํานัลในสามหม่ืนนาง ลวนประดับประดาสวยงาม 



            พระมเหสีพระนามวาสุภัททา พระราชโอรสพระนามวาอานันทะ 
            พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวย 
            อัสวราชยาน ทรงบําเพ็ญเพียรอยูครึง่เดือนเต็ม พระติสสมหาวีรเจา 
            ผูเปนนายกช้ันเลิศของโลก อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร ท่ียสวดีทายวันอันประเสริฐ ทรงมีพระพรหมเทว 
            เถระและพระอุทยเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาสมคะ เปน 
            พระพุทธอุปฏฐาก พระผุสสาเถรีและพระสุทัตตาเถรี เปนพระอัคร 
            สาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวาไมประดู สัมพล 
            อุบาสกและศิริอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก กิสาโคตมีอุบาสิกาและ 
            อุปเสนาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา แมพระพุทธชินเจาพระองค 
            นั้น ก็มีพระองคสูง ๖๐ ศอก ไมมีผูเปรียบ ไมมีผูเสมอเหมือน 
            ทรงปรากฏดังขุนเขาหิมวันต แมพระองคผูมีเดชหาเทียบเคียงมิได 
            มีพระจักษุ ทรงมีพระชนมายุมาก ดํารงอยูในโลกแสนป พระองค 
            ทรงเสวยพระยศใหญ อุดม ประเสริฐสุด ทรงรุงเรอืงดังกองไฟ 
            เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองคเสด็จนิพพานพรอมดวย 
            พระสาวกดังเมฆหายไปเพราะลม น้ําคางหายไปเพราะพระอาทิตย 
            ความมืดหายไปเพราะแสงไฟ ฉะนั้น พระติสสพุทธเจาผูประเสริฐ 
            เสด็จนิพพาน ณ นันทาราม พระสถูปอันประเสริฐของพระองค 
            สูง ๓ โยชน ประดิษฐานอยูท่ีนันทารามน้ัน ฉะนี้แล. 
                       จบติสสพุทธวงศท่ี ๑๗ 
                        ปุสสพุทธวงศท่ี ๑๘ 
                  วาดวยพระประวัติพระปุสสพุทธเจา 
       [๑๙] ในมัณฑกัปนั้นแล ไดมีพระศาสดาผูยอดเยี่ยม ผูไมมีใครเปรียบ 
            เสมอเหมือน พระนามวาปุสสะ เปนนายกช้ันเลิศของโลก แม 
            พระองคก็ทรงกําจัดความมืดท้ังปวง ทรงสางความรกชัฏเปนอันมาก 
            แลว ทรงยังนํ้าอมฤตใหตก ชวยใหมนุษยพรอมดวยเทวดาไดดื่ม 
            จนสําราญ เมื่อพระองคทรงประกาศพระธรรมจักร ณ เดือน 
            ผุสสนักขัตมงคล ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑ ไดแกสัตวแปดโกฏิ 
            ครั้งท่ี ๒ เกาโกฏิ ครั้งท่ี ๓ แปดโกฏิ พระปุสสบรมศาสดา ทรง 
            มีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตระงับ ผูคงท่ี 
            ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุขีณาสพผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน ผูตัด 
            ธรรมเครื่องสืบตอขาด มาประชุมกันหกโกฏิ ครั้งท่ี ๒ หาโกฏิ 
            ครั้งท่ี ๓ สี่โกฏิ สมัยน้ัน เราเปนกษัตริยทรงพระนามวาวิชิต ละท้ิง 
            ราชสมบัติเปนอันมากแลวออกผนวช ในสํานักของพระองค แม 



            พระปุสสพุทธเจาผูเปนนายกช้ันเลิศของโลกพระองคนั้น ก็ทรง 
            พระยากรณเราวา ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้ ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจา 
            ในโลก ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ 
            แมนั้นแลว ก็ยังจิตใหเลือ่มใสอยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการ 
            บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึน เราเลาเรียนพระสูตรและพระวินัย 
            อันเปนนวังคสัตถุศาสนจบทุกอยางแลว ยังพระศาสนาของ 
            พระชินเจาใหงาม เราเปนผูไมประมาทในคําส่ังสอนน้ัน เจริญพรหม 
            วิหารภาวนา ถึงความสําเร็จในอภิญญาแลว ไดไปยังพรหมโลก 
            พระนครช่ือวากาสิกะ พระบรมกษัตริยพระนามวาชยเสนะ เปน 
            พระชนกของพระปุสสศาสดา พระนางสิริมา เปนพระชนนี พระองค 
            ทรงครอบครองอาคารสถานอยูเกาพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
            ปราสาท ช่ือวาคุฬะ หังสะ และสุวรรณดารา มีพระสนมนารีกํานัล 
            ในสองหม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
            พระนามวากีสาโคตมี พระราชโอรสพระนามวาอานันทะ พระองค 
            ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยคชสารราชยาน 
            ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระปุสสมหาวีรเจาผูเปนนายกช้ันเลิศ 
            ของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 
            พระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระสุรักขิตเถระและพระธรรม 
            เสนเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อสภิยะ เปนพระพุทธ 
            อุปฏฐาก พระจาลาเถรแีละพระอุปจาลาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไม 
            โพธิพฤกษเรียกกันวาไมมะขามปอม อนัญชยอุบาสกและวิสาขอุบาสก 
            เปนอัครอุปฏฐาก ปทุมาอุบาสิกาและสิรินาคาอุบาสิกา เปนอัคร- 
            อุปฏฐายิกา พระมุนีพระองคนั้นมีพระองคสูง ๕๘ ศอก ทรงงาม 
            สงาดังพระอาทิตย เหมือนพระจันทรเต็มดวง ฉะนั้น ในกาลน้ัน 
            มนุษยท้ังหลายมีอายุเกาหมื่นป พระองคทรงดํารงพระชนมายุอยู 
            เพียงน้ัน ทรงชวยหมูชนใหขามพนวัฏฏสงสารไดมากมาย 
            พระศาสดาผูมีพระยศไมมีเทียมพระองคนั้น ตรัสสอนสัตวเปน 
            อันมาก ทรงชวยใหประชาชนมากมายขามไปแลว พระองค 
            เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระปุสสชินศาสดาผูประเสริฐ 
            เสด็จนิพพาน ณ เสนาราม พระธาตุของพระองคแผไพศาลไปใน 
            ประเทศน้ันฉะน้ีแล. 
                       จบปุสสพุทธวงศท่ี ๑๘ 
                        วิปสสีพุทธวงศท่ี ๑๙ 
                  วาดวยพระประวัติพระวิปสสีพุทธเจา 



       [๒๐] ในกัปตอมาจากพระปุสสพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา 
            สัตว ผูมีจักษุ มีพระนามวาวิปสสี เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองค 
            ทรงทําลายกะเปาะฟองไขคืออวิชชาแลว ทรงบรรลุสมัโพธิญาณ 
            อันอุดม เสด็จไปยังพระนครพันธุมดี เพื่อทรงประกาศพระธรรม- 
            จักร ทรงประกาศพระธรรมจักรใหเทวดาและมนุษยไดตรัสรู ธรรมาภิ 
            สมัยครั้งท่ี ๑ จะพึงกลาวดวยการนับมิได ทรงประกาศจตุราริยสัจ 
            ในพระนครน้ัน ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนสี่พัน 
            มนุษยแปดหม่ืนสี่พันออกบวชตาม พระสัมพุทธเจาพระองคทรงแสดง 
            ธรรมแกเขาผูมาถึงอาราม พระชินเจาทรงต้ังอยูในเหตุโดยการตรัส 
            ดวยอาการท้ังปวง แมมนุษยเหลานั้นไดบรรลุธรรมอันประเสริฐ 
            เปนธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ พระวิปสสีบรมศาสดา ทรงมีการประชุม 
            พระภิกษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ๓ ครั้ง 
            ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันหกโกฏิแปดแสน ครั้งท่ี ๒ 
            หนึ่งแสน ครั้งท่ี ๓ แปดหม่ืน พระสัมพุทธเจาทรงรุงเรืองอยางยิง่ 
            ในทามกลางหมูพระภกิษุขีณาสพน้ัน สมัยน้ัน เราเปนพระยานาคราช 
            ผูมีฤทธ์ิมาก มีบุญ ทรงความรุงเรอืง มนีามช่ือวาอตุละ ในกาลน้ัน 
            เราแวดลอมดวยนาคหลายโกฏิเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนเชษฐบุรุษ 
            ของโลก ประโคมดนตรีทิพยถวาย ครั้นเขาเฝาพระองคผูเปนนายก 
            ของโลกแลว เรานิมนตพระองคแลว ไดถวายต่ังทองอันวิจิตรดวย 
            แกวมณีและแกวมุกดา ประดับดวยอาภรณท้ังปวง แกพระองคผู 
            เปนพระธรรมราชา แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ประทับน่ังทาม 
            กลางสงฆแลว ก็ทรงพยากรณเราวา ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ ผูนี้จัก 
            ไดเปนพระพุทธเจาในโลก ........ ขามแมน้ําใหญ ฉะน้ัน เราไดฟง 
            พระพุทธพยากรณแมนั้นแลวยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิง่ ไดอธิษฐาน 
            วัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึนไป พระนครช่ือวา 
            พันธุมดี พระบรมกษัตริยพระนามวาพันธุมะ เปนพระชนกของ 
            พระวิปสสีบรมศาสดา พระนางพันธุมดี เปนพระชนนี พระองคทรง 
            ครอบครองอาคารสถานอยูแปดพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ 
            ปราสาท ช่ือนันทะ สุนันทะ และสิริมา ทรงมีพระสนมนารีกํานัล 
            ในสี่หม่ืนสามพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 
            พระนามวาสุทัสนา พระราชโอรสพระนามวาสมวัตตขันธ พระองค 
            ทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยราชรถพระท่ีนั่ง 
            ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระวปิสสีมหาวีรเจาผูเปนนายก 
            ของโลก อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศ 



            พระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระขันธเถระและพระติสสนาม 
            เถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาอโสก เปนพระพุทธอุปฏฐาก 
            พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรี เปนพระอัครสาวิกา ไมโพธ ิ
            พฤกษของพระองคเรียกกันวาไมแคฝอย ปุนัพพสุมิตตอุบาสกและ 
            นาคอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก สิริมาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกา 
            เปนอัครอุปฏฐายิกา พระวิปสสีสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลกสูง 
            ๘๐ ศอก พระองคมีพระรัศมีเปลงปลั่ง แผไป ๗ โยชน โดยรอบ 
            ครั้งน้ัน พระพุทธเจามีพระชนมายุแปดหม่ืนป พระองคทรงดํารงอยู 
            เทาน้ัน ทรงชวยหมูชนใหขามพนวัฏฏสงสารเปนอันมาก ทรงเปลื้อง 
            เทวดาและมนุษยเปนอันมากใหพนจากเครื่องผูก ตรสับอกทางและ 
            มิใชทางแกปุถุชนท่ีเหลือ ทรงแสดงแสงสวาง ทรงแสดงอมตบท 
            ทรงรุงเรืองดังกองไฟ แลวเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระฤทธิ์ 
            และบุญอันประเสริฐ พระลักษณะและลายจันทรอันสวยงามทุกอยาง 
            หายไปส้ิน สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระวิปสสิวรีเจาผูประเสริฐ 
            กวานรชน เสด็จนิพพาน ณ สุมิตตาราม พระสถูปอันประเสริฐของ 
            พระองคสูง ๗ โยชน ประดิษฐานอยู ณ สุมิตตารามน้ัน ฉะนี้แล. 
                       จบวิปสสีพุทธวงศท่ี ๑๙ 
                         สิขีพุทธวงศท่ี ๒๐ 
                   วาดวยพระประวติัพระสิขีพุทธเจา 
       [๒๑] สมัยตอมาจากพระวปิสสีสัมพุทธเจา พระสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวา 
            สัตว ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนามวาสิขี ทรงย่ํายีมารและ 
            เสนามารแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม ทรงประกาศพระ- 
            ธรรมจักร เพื่ออนุเคราะหแกสัตวท้ังหลาย เมื่อพระสขีิชินเจาผู 
            ประเสริฐ ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมยัครั้งท่ี ๑ ไดมีแก 
            สัตวแสนโกฏิ เมื่อพระองคผูประเสริฐกวาหมูคณะ สูงสุดกวา 
            นรชน ทรงแสดงธรรมอีก ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแกสัตวเกาหมื่น 
            โกฏิ เมื่อพระองคทรงแสดงยมกปาฏิหาริยในโลกพรอมดวยเทวโลก 
            ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมีแกสัตวแปดหม่ืนโกฏิ แมพระสิขี 
            บรมศาสดา ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผูปราศจากมลทิน 
            มีจิตสงบระงับผูคงท่ี ๓ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุม 
            กันหนึ่งแสน ครั้งท่ี ๒ แปดหม่ืน ครั้งท่ี ๓ เจ็ดหม่ืน เปรียบ 
            เหมือนดอกปทุมอันเจริญในนํ้า น้ําเลี้ยงไว ฉะนั้น สมัยน้ันเราเปน 
            กษัตริยพระนามวาอรนิทมะ ไดถวายขาวและน้ําใหพระสงฆ มีพระ 
            พุทธเจาเปนประธานฉันจนเพียงพอ ไดถวายผาอยางดีมากมายหลาย 



            โกฏิผืน ไดถวายยานชางอันประดับแลว แกพระสัมพุทธเจา เรา 
            ไดสรางยานชางใหเปนของควรแกสมณะแลวนําเขาไปถวาย เรายัง 
            ฉันทะของเราซ่ึงต้ังไวมัน่เปนนิตยใหเต็ม แมพระพุทธสิขีผูเปน 
            นายกช้ันเลิศของโลก พระองคนั้นก็ทรงพยากรณเราวา ในกัปท่ี ๓๑ 
            แตกัปนี้ ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ........... ขามแมน้ําใหญ 
            ฉะนั้นเราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใส 
            อยางยิ่ง ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึน 
            ไป พระนครช่ือวาอรณุวดี พระบรมกษัตริยพระนามวาอรุณ เปน 
            พระชนกของพระสีขีบรมศาสดา พระนางประภาวดีเปนพระชนนี 
            พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูเจ็ดพันป ทรงมีปราสาทอัน 
            ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือสุวัฑฒกะ คิริ และนารีวาหนะ ทรงมี 
            พระสนมนารีกํานัลในสองหม่ืนสี่พันนาง ลวนประดับประดาสวย 
            งาม พระมเหสีพระนามวาสรรพกามา พระราชโอรสพระนามวา 
            อตุละ พระองคทรงเหน็นิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวย 
            คชสารยานพระท่ีนั่งตน ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระสิขี 
            มหาวีรเจาผูเปนนายกช้ันเลิศของโลกอดุมกวานรชน อนัพรหมทูล 
            อาราธนาแลวทรงประกาศพระธรรมจักร ณ มฤคทายวัน ทรงมีพระ- 
            อภิภูเถระ และพระสัมภวเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวา 
            เขมังกรเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระมขีลาเถรีและพระปทุมาเถรีเปน 
            พระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค เรียกกันวา บุณฑริก 
            [ไมกุมบก] สิริวัฑฒอบุาสกและนันทอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก 
            จิตราอุบาสิกาและสูจิตราอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจา 
            พระองคนั้น มีพระองคสูง ๗๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปลั่งดังทองคํา 
            ล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ พระรัศมี ของพระองค 
            ซานออกไปจากพระวรกายดานละวาเนืองนิตย พระรศัมีนั้นเปลง 
            ออกไปยังทิศนอยทิศใหญ ๓ โยชน พระองคมีชนมายุเจ็ดหม่ืนป 
            ทรงดํารงอยูเทานั้น ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมาก 
            มาย พระองคทรงยังฝนคือธรรมใหตก ยังมนุษยพรอมท้ังเทวดาให 
            ชุมช่ืน ใหบรรลุความเกษมแลว เสร็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก 
            พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ 
            หายไปหมดสิ้นแลว สงัขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระพุทธสิขีมุนี 
            ผูประเสริฐ เสด็จนิพพาน ณ อัสสาราม พระสถูปอันประเสริฐ 
            ของพระองคสูง ๓ โยชน ประดิษฐานอยู ณ อัสสารามน้ัน ฉะนี้แล. 
                        จบสิขีพุทธวงศท่ี ๒๐ 



                       เวสสภูพุทธวงศท่ี ๒๑ 
                 วาดวยพระประวัติพระเวสสภูพุทธเจา 
       [๒๒] ในมัณฑกัปนั้นแล พระพิชิตมารผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ มีพระนาม 
            ช่ือวาเวสสภู เสร็จอุบัติข้ึนในโลก พระเวสสภูผูเปนนายกของโลก 
            ทรงทราบวาไฟคือราคะน้ีเปนของรอนเปนแวนแควนของตัณหา ทรง 
            ตัดกิเลสดังชางตัดเชือกแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม แลว 
            ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตว 
            แปดหม่ืนโกฏิ เมื่อพระนราสภเชษฐบุรุษของโลก เสด็จจาริกไป 
            ในแวนแควน ธรรมาภสิมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแกสัตวเจ็ดหม่ืนโกฏิ เมื่อ 
            พระองคทรงกระทําปาฏิหาริยบรรเทาทิฏฐิใหญ มนุษยและเทวดาใน 
            หม่ืนโลกธาตุมาประชุมกัน เทวดาและมนุษยไดเห็นความมหัศจรรย 
            อันไมเคยมี เปนเหตุใหขนพองสยองเกลาแลวไดตรสัรู ๖๐ โกฏิ 
            พระเวสสภูบรมศาสดา ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผู 
            ปราศจากมลทิน มีจิตสงบระงับคงท่ี ผูกลัวภัยมีชราเปนตน เปน 
            โอรสของพระศาสดาผูไดฟงพระธรรมจักรอันประณีตอุดม ท่ีพระ- 
            พุทธเจาซ่ึงไมมีใครเสมอพระองคนั้นทรงประกาศแลวออกบวช ๓ 
            ครั้ง ครั้งท่ี ๑ พระภิกษุขีณาสพมาประชุมกันแปดหม่ืนโกฏิ ครั้งท่ี ๒ 
            เจ็ดหม่ืนโกฏิ ครั้งท่ี ๓ หกหม่ืนโกฏิ สมัยน้ัน เราเปนกษัตริย 
            พระนามวา สุทัสนะ ไดบูชาพระพิชิตมารพรอมดวยพระสงฆ ดวย 
            ขาว น้ําและผา เรายังมหาทานใหเปนไปไมเกียจครานท้ังกลางคืน 
            กลางวัน ออกบวชอันถึงพรอมดวยคุณ ในสํานักของพระชินเจา 
            เราเปนผูสมบูรณดวยอาจารคุณ ต้ังม่ันอยูในวัตรและศีล แสวงหา 
            พระสัพพัญุตญาณ ยินดีในศาสนาของพระชินเจา เรายังศรัทธา 
            และปติใหเกิด ถวายบังคมพระพุทธบรมศาสดา ปติเกิดข้ึนแกเรา 
            เพราะเหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง พระสัมพุทธเจาทรงทราบวา เรามี 
            ฉันทะอันไมกลับกลอกจึงทรงพยากรณวา ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ ผูนี้ 
            จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ......... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น 
            เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลว ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง 
            ไดอธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ ใหยิ่งข้ึนไป 
            พระนครช่ือวาอโนมะ พระบรมกษัตริย พระนามวาสุปติตะ เปน 
            พระชนกของพระเวสสภูบรมศาสดา พระนางยสวดีเปนพระชนนี 
            พระองคทรงครอบครองอาคารสถานอยูหกพันป ทรงมีปราสาทอัน 
            ประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือวารจุิ สุรติ และวัฑฒกะทรงมีพระสนม- 
            นารีกํานัลในสามหม่ืนนาง ลวนประดับประดาสวยงาม พระมเหสี 



            นามวาสุจิตรา พระราชโอรสพระนามวาสุปปพุทธะ พระองคทรง 
            เห็นนิมิต ๔ ประการ จึงเสด็จออกผนวชดวยวอทอง ทรงบําเพ็ญ 
            เพียรอยู ๖ เดือนเต็ม พระเวสสภูมหาวรีเจา ผูเปนนายกของโลก 
            อุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรม- 
            จักร ณ อรุณาราม ทรงมีพระโสณเถระและพระอุตรเถระเปนพระ- 
            อัครสาวก พระเถระชื่อวาอุปสันตะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระรามา- 
            เถรีและพระสุมาลาเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของ 
            พระองคเรียกกันวาไมออยชางใหญ โสตถิอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก 
            โคตมีอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกา เปนอุปฏฐายิกา พระองคสูง ๖๐ 
            ศอก เปรียบเสมอดวยเสาทอง พระรัศมีเปลงออกจากพระวรกาย 
            ดังไฟบนภูเขาในเวลากลางคืน พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระชน 
            มายุหกหมื่นป พระองคทรงดํารงอยูเพียงน้ัน ทรงชวยใหประชุมชน 
            ขามพนวัฏสงสารไดมากมาย ทรงจําแนกธรรมไวอยางพิสดาร ทรงต้ัง 
            มหาชนใหอยูบนธรรมนาวาแลว พระองคก็เสด็จนิพพานพรอมดวย 
            พระสาวกพระวิหารอนัมีชนทุกหมูเหลา นาดูนาชม พระอิริยาบถ 
            หายไปหมดสิ้นแลว สงัขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระเวสสภ ู
            ศาสดาชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพานท่ีเขมาราม พระธาตุของ 
            พระองคแผไปกวางขวางในประเทศน้ันๆ ฉะนี้แล. 
                      จบเวสสภูพุทธวงศท่ี ๒๑ 
                       กุกกุสันธพุทธวงศท่ี ๒๒ 
                 วาดวยพระประวัติพระกกุสันธพุทธเจา 
       [๒๓] สมัยตอมาจากพระเวสสภูพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตว 
            พระนามวา กุกกุสันธะ มีพระคุณประมาณมิไดยากท่ีจะเทียมถึง 
            ทรงเพิกภพท้ังปวง ถึงท่ีสุดแหงจริยา ทรงทําลายกิเลสดังราชสีหทํา 
            ลายกรงแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อพระกุกกุสันธะ 
            พุทธเจาผูเปนนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัย 
            ครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตวสี่หมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อพระองคทรงแผลงฤทธิ์ 
            กระทํายมกปาฏิหาริยในอากาศ พระองคทรงยังเทวดาและมนุษยให 
            ตรัสรูสามหม่ืนโกฏิ ในคราวเม่ือทรงประกาศจตุราริยสัจ แกมนุษย 
            เทวดาและยักษ ธรรมาภิสมัยครั้งน้ัน จะคํานวณนับมิได พระผูมี 
            พระภาคกุกกุสันธะ ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผูปราศจาก 
            มนทิน ผูมีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ครั้งเดียวในกาลน้ัน พระภิกษุขีณาสพ 
            ผูบรรลุถึงภูมิท่ีฝกแลว เพราะสิ้นกิเลสเหตุใหเปนหมูคณะมีอาสวะ 
            เปนตน มาประชุมกันสี่หมื่น สมัยน้ัน เราเปนกษัตริย มีพระนามวา 



            เขมะ เราไดถวายทานมิใชนอยแดพระตถาคตและพระสาวก เรา 
            ถวายบาตร จีวร ยาหยอดตา ชะเอมเครือ เราถวายของดีๆ ทุกอยาง 
            ตามท่ีภิกษุสงฆปรารถนา แมพระมุนีกุกกุสันธะผูเปนนายกช้ันพิเศษ 
            พระองคนั้น ก็ทรงพยากรณเราวาในภทัรกัปนี้ ผูนี้จักไดเปนพระ 
            พุทธเจาในโลก ....... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธ 
            พยากรณแมนั้นแลว ก็ยังจิตใหเลื่อมใสอยางยิ่ง เราอธิษฐานวัตร 
            ในการบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการยิ่งข้ึน นครช่ือวาเขมวดี ในกาลน้ัน 
            เรามีช่ือวาเขมะ เมื่อแสวงหาพระสัพพัญุตญาณจึงออกบวชใน 
            สํานักของพระองค พราหมณนามวาอัคคิทัตตะเปนพุทธบิดา 
            นางพราหมณีช่ือวาวิสาขา เปนพุทธมารดา ตระกูลใหญของพระ- 
            สัมพุทธเจาเปนตระกูลท่ีประเสริฐสุดกวาตระกูลอืน่ๆ มีชาติสูง 
            มียศมาก อยูในเขมนครน้ัน พระองคครอบครองอาคารสถานอยู 
            สี่พันป มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือกามวัฑฒะ กามสุทธิ 
            และรติวัฑฒนะ มีนางสาวนารีสามหม่ืนนาง บุตรชายนามวาอุตระ 
            พระพิชิตมารทรงเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชดวยรถอันเปน 
            ยานพาหนะ บําเพ็ญเพียรอยู ๘ เดือนเต็ม พระกุกกุสันธมหาวีรเจา 
            ผูอุดมกวานรชน ทรงประกาศพระธรรมจักรท่ีมฤคทายวัน ทรงมี 
            พระวิธุรเถระและพระสัญชีวนามเถระเปนพระอัครสาวก พระเถระ 
            ช่ือวาพุทธิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสามาเถรีและพระจัมปนามา 
            เถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรยีกช่ือวาไมซึก 
            อัจจุคตอุบาสก และสุมนอุบาสกเปนอัครอุปฏฐาก นันทาอุบาสิกา 
            และสุนันทาอุบาสิกา เปนอัครอุปฏฐายิกา พระมหามุนีมีพระองค 
            สูง ๔๐ ศอก พระรัศมีสีเปลงปลั่งดังทองคํา เปลงออกไป ๑๐ โยชน 
            โดยรอบ พระองคมีพระชนมายุสี่หมื่นป เมื่อทรงดํารงอยูเทานั้น 
            ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย ทรงแจกจาย 
            ตลาดธรรมใหแกบุรุษและสตรี ทรงบันลือสีหนาทในโลกพรอมท้ัง 
            เทวโลกแลว เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก พระองค ทรงถึง 
            พรอมดวยพระดํารัสมอีงค ๘ ไมมีชองเนืองนิตย ทุกอยางหายไป 
            หมดแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระกุกกุสันธชินเจาผู 
            ประเสริฐเสด็จนิพพานท่ีเขมาราม พระสถูปอันประเสริฐของ 
            พระองคสูงคาวุตหนึ่ง ประดิษฐานอยู ณ เขมารามน้ัน ฉะนี้แล. 
                      จบกุกกุสันธพุทธวงศท่ี ๒๒ 
                      โกนาคมนพุทธวงศท่ี ๒๓ 
                 วาดวยพระประวัติพระโกนาคมนพุทธเจา 



       [๒๔] สมัยตอมาจากพระกุกกุสันธพุทธเจา พระสัมพุทธนราสภชินเจาผู 
            อุดมกวาสัตว เชษฐบุรุษของโลก พระนามวาโกนาคมนะ ทรง 
            บําเพ็ญธรรม ๑๐ ประการบริบูรณ ขามทางกันดารไดแลว ทรงลอย 
            มลทินท้ังปวงแลว ทรงบรรลุสัมโพธญิาณอันอุดม เมื่อพระองคผู 
            เปนนายกช้ันพิเศษของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมยั 
            ครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตวสามหม่ืนโกฏิ และในคราวเม่ือพระองค 
            ทรงทําปฏิหาริยย่ํายีวาทะของผูอื่น ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ ไดมีแก 
            สัตวสองหม่ืนโกฏิ ตอแตนั้น พระมุนีสัมพุทธชินเจาทรงแผลงฤทธ์ิ 
            ตางๆ เสด็จไปยังดาวดึงสเทวโลก ประทับเหนือบัณฑุกัมพลศิลา- 
            อาสน ทรงจําพรรษาอยู ณ ดาวดึงสนั้น ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ 
            คัมภีร ธรรมาภิสมยัครั้งท่ี ๓ ไดมีแกทวยเทพหม่ืนโกฏิ แม 
            พระพุทธเจาพระองคนั้น ก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพผู 
            ปราศจากมลทิน ผูมีจิตสงบระงับ คงท่ี ครั้งเดียว ในกาลน้ัน 
            พระภิกษุขีณาสพผูลวงโอฆะท้ังหลายและทําลายมัจจุราชแลว มา 
            ประชุมกันสามหม่ืน สมัยน้ัน เราเปนกษัตริยพระนามวาบรรพต 
            ถึงพรอมดวยมิตรและอํามาตย มีพลนิกายและพาหนะมากมาย เรา 
            ไปเฝาพระสัมพุทธเจาไดฟงธรรมอันยอดเยี่ยมแลว นิมนตพระสงฆ 
            พรอมดวยพระชินเจา ไดถวายทานตามปรารถนา เราไดถวายผา 
            ปตตุณณะ ผาเมืองจีน ผาไหม ผากัมพล และรองเทาทอง แก 
            พระศาสดาและพระสาวก แมพระมุนีพระองคนั้น ก็ประทับนั่ง 
            ทามกลางสงฆตรัสพยากรณเราวา ในภัทรกัปนี้ผูนี้จกัไดเปนพระพุทธ 
            เจาในโลก .... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น เราไดฟงพระพุทธพยากรณ 
            แมนั้นแลว ก็ยังจิตใหเลือ่มใสอยางยิ่ง เราไดอธิษฐานวัตรในการ 
            บําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการใหยิ่งข้ึนไป เราผูอุดมกวานรชน เมื่อ 
            แสวงหาพระสัพพัญุตญาณ จึงใหทาน ละราชสมบัติอันใหญหลวง 
            บวชในพระสํานักพระชินเจา พระนครช่ือวาโสภวดี พระบรมกษัตริย 
            พระนามวาโสภะ ตระกูลใหญของพระสัมพุทธเจาอยูในพระนครน้ัน 
            ยัญทัตตพราหมณเปนพุทธบิดา นางอุตราพราหมณีเปนพุทธมารดา 
            พระองคครอบครองอาคารสถานอยูสามหม่ืนป มีปราสาทอันประเสริฐ 
            ๓ ปราสาท ช่ือดุสิต สันดุสิต และสันตุฏฐะ มีนางสาวนารี หมื่น 
            หกพันนาง ลวนประดับประดาสวยงาม นางรุจิคุตตาพราหมณีเปน 
            ภรรยา บุตรชายนามวาสัตถวาหะ พระองคผูเปนอุดมบุรุษไดเห็น 
            นิมิต ๔ ประการ จึงออกบวชดวยยานชางยานพาหนะ บําเพ็ญเพียร 
            อยู ๖ เดือน พระโกนาคมนมหาวีรเจา นายกของโลก ผูอุดมกวา 



            นรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว ทรงประกาศพระธรรมจักรท่ี 
            มฤคทายวัน ทรงมีพระภิยโยสเถระ และพระอุตรเถระเปนพระอัคร- 
            สาวก พระเถระชื่อวาโสตถิชะเปนพระพุทธอุปฏฐาก พระสมุททา 
            เถรีและพระอุตราเถรีเปนพระอัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองค 
            เรียกช่ือวา ไมมะเด่ือ อุคคอุบาสกและโสมเทวอุบาสกเปนอัคร- 
            อุปฏฐาก สีวลาอุบาสิกาและสามาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา 
            พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระองคสูง ๓๐ ศอก ประดับดวย 
            พระรัศมีเปลงปลั่ง ดังทองท่ีปากเบา พระองคมีพระชนมายุในขณะ 
            นั้นสามหม่ืนป ทรงดํารงอยูเทานั้น ทรงชวยใหประชุมชนขามพน 
            วัฏสงสารไดมากมาย ทรงยกธรรมเจดียอันประดับดวยผาคือธรรม 
            ข้ึนแลว ทรงรอยพวงดอกไมคือธรรมเสร็จแลว เสด็จนิพพานพรอม 
            ดวยพระสาวก พระองคมีพระลีลาอันใหญมีธรรมอันเปนสิริเปนเครื่อง 
            ปรากฏ สิ่งท้ังปวงหายไปหมดแลว สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระ 
            โคนาคมนสัมพุทธเจา เสด็จนิพพาน ณ ปพพตาราม พระธาตุของ 
            พระองคแผกวางไปในประเทศนั้นๆ ฉะนี้แล. 
                     จบโกนาคมนพุทธวงศท่ี ๒๓ 
                        กัสสปพุทธวงศท่ี ๒๔ 
                  วาดวยพระประวัติพระกัสสปพุทธเจา 
       [๒๕] สมัยตอมาพระโกนาคมนพุทธเจา มีพระสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตว 
            เปนพระธรรมราชา มีพระรัสมีสวางไสวทรงพระนามวา กัสสปะ 
            ทรัพยอนัเปนตนทุนของตระกูล ท่ีสัตวเปนอันมากบูชา พระองค 
            ทรงละท้ิงเสียแลวทรงเปนทายกผูองอาจใหทาน ยังฉันทะใหเต็ม ทรง 
            ทําลายกิเลสดังสัตวรายแลว ทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม เมื่อ 
            พระกัสสปะผูเปนนายกของโลก ทรงประกาศพระธรรมจักร ธรรมา- 
            ภิสมัยครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตวสองหม่ืนโกฏิ ในคราวเม่ือพระพุทธเจา 
            เสด็จจาริกไปในโลกตลอด ๔ เดือน ธรรมาภิสมยัครั้งท่ี ๒ ไดมี 
            แกสัตวหมื่นโกฏิ ในคราวเมื่อพระองคทรงทํายมกปาฏิหาริยแสดง 
            ฤทธ์ิตางๆ ทรงประกาศพระญาณธาตุ ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๓ ไดมี 
            แกสัตวหาพันโกฏิ ในคราวท่ีพระองคทรงแสดงธรรม ณ สุธรรมเทพ- 
            นครอันรื่นรมย พระชนิเจาทรงทําใหเทวดาสามพันโกฏิไดตรัสรู 
            และในคราวทรงแสดงธรรมแกมนุษย เทวดา และยักษอีกครั้งหน่ึง 
            มนุษยเปนตนผูไดตรัสรูธรรมน้ันจะคณนานับมิได แมพระพุทธเจา 
            พระองคนั้นก็ทรงมีการประชุมพระภิกษุขีณาสพ ผูปราศจากมลทิน 
            มีจิตสงบระงับ ผูคงท่ี ครั้งเดียว ครั้งน้ันพระภิกษุขีณาสพผูลวง 



            สุดภพแลว ผูคงท่ีดวยหริิและศีลมาประชุมกันสองหม่ืน ในกาลน้ัน 
            เราเปนมาณพ มีช่ือปรากฏ วาโชติปาละ เปนผูเลาเรียน ทรงมนต 
            รูจบไตรเพทถึงท่ีสุดในคําภีรทํานายลักษณะและคัมภีรอิติหาสะ เปน 
            ผูฉลาดในวิชาดูพื้นท่ีและอากาศ เปนผูใชวิชา ไมมีทุกข ฆฏิการ 
            อุบาสกผูอุปฏฐากแหงพระผูมีพระภาคกัสสปะ เปนผูมีความเคารพ 
            ยําเกรง เปนพระอนาคามี ฆฏิการอุบาสกไดพาเราเขาไปเฝาพระ- 
            กัสสปชินเจา เราไดฟงธรรมของพระองคแลวบวชในสํานักของ 
            พระองค เราเปนผูปรารภความเพียร ฉลาดในวัตรและมิใชวัตร 
            ไมเสื่อมในท่ีไหนๆ ปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระชินเจาบริบูรณ 
            เลาเรียนนวังคสัตถุศาสนเทาท่ีพระพุทธเจาตรัสแลวทุกอยาง ยัง 
            พระศาสนาของพระพิชิตมารใหงดงาม แมพระพุทธเจาพระองคนั้น 
            ทรงเห็นความอัศจรรยของเราแลว จึงทรงพยากรณวา ในภัทรกัปน้ี 
            ผูนี้จักไดเปนพระพุทธเจาในโลก ...... ขามแมน้ําใหญ ฉะนั้น 
            เราไดฟงพระพุทธพยากรณแมนั้นแลวยังจิตใหเลือ่มใสอยางยิ่ง เรา 
            อธิษฐานวัตรในการบําเพ็ญเพียรบารมี ๑๐ ประการ การใหยิ่งข้ึนไป 
            เรานึกถึงพระพุทธพยากรณอยางนี้แลว งดเวนอนาจาร กระทํากรรม 
            ท่ีทําไดยาก เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณเทาน้ัน พระนครช่ือวา 
            พาราณสี พระบรมกษัตริย พระนามวากิกี ตระกูลใหญของพระ- 
            สัมพุทธเจาอยูในพระนครน้ัน พรหมทัตตพราหมณเปนพุทธบิดา 
            นางธนวดีพราหมณีเปนพุทธมารดา พระองคทรงครอบครองอาคาร 
            สถานอยูสองพันป ทรงมีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือหังษะ 
            ยสะ และสิริจันทะ มีนางสาวนารีสี่หมืน่แปดพันนางลวนประดับ 
            ประดาสวยงาม นางสุนันทาพราหมณีเปนภรรยา บุตรชายนามวา 
            วิชิตเสน พระองคผูเปนบุรุษอุดม ไดเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออก 
            บวชพรอมดวยปราสาท ทรงบําเพ็ญเพียรอยู ๗ วัน พระกัสสปมหา- 
            วีรเจาผูเปนนายกของโลกผูอุดมกวานรชน อันพรหมทูลอาราธนาแลว 
            ทรงประกาศพระธรรมจักรท่ีมฤคทายวัน ทรงมีพระติสสเถระและ 
            พระภารทวาชเถระ เปนพระอัครสาวก พระเถระชื่อวาสรรพมิตตะ 
            เปนพระพุทธอุปฏฐาก พระอนุลาเถรแีละพระอุรุเวลาเถรีเปนพระ- 
            อัครสาวิกา ไมโพธิพฤกษของพระองคเรียกช่ือวานิโครธ สุมังคล 
            อุบาสกและฆฏิการอุบาสก เปนอัครอุปฏฐาก วิชิตเสนาอุบาสก และ 
            ภัททาอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา พระพุทธเจาพระองคนั้น มี 
            พระองคสูง ๒๐ ศอก มีพระรัศมีเปลงปลั่งดังสายฟาในอากาศ 
            ดุจพระจันทรเต็มดวง พระองคมีพระชนมายุสองหม่ืนป เมื่อทรง 



            ดํารงอยูเพียงน้ัน ทรงชวยใหประชุมชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย 
            ทรงสรางสระน้ําคือธรรมไว ทรงประทานเครื่องลูบไล คือ ศีล 
            ทรงจัดผาคือธรรมไวนุงหม ทรงแจกพวงมาลัยคือธรรม ทรงต้ัง 
            กระจกเงาอันไรมลทินคือธรรมไวใหมหาชน ดวยทรงหวังวา ชน 
            บางพวกปรารถนานิพพาน จงเห็นเครื่องประดับของเรา ทรงจัดเสื้อ 
            คือศีล เกราะหนังคือญาณ ทรงจัดหนังคือธรรมไวใหคลุม และ 
            เครื่องรบอยางดีเลิศให ทรงจัดโลหคือสติ หอกคือญาณอันคมกลา 
            ดาบอยางดีคือธรรม และศาตราวุธเครื่องย่ํายีศัตรูคือศีลไวให ทรงจัด 
            ภูษา คือไตรวิชา พวงมาลัยสวมศีรษะคือผล ๔ เครื่องอาภรณ คือ 
            อภิญญา ๖ และดอกไมเครื่องประดับคือธรรม รมขาวคือพระสัทธรรม 
            อันเปนเครื่องปองกันบาป ทรงนิรมิตดอกไม คือ ความไมมีเวรภัย 
            ไวใหเสร็จแลว พระองคก็เสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก แท- 
            จริง พระสัมมาสัมพุทธเจามีพระคุณหาประมาณมิได ยากท่ีจะรูได 
            พระธรรมรัตนะท่ีตรัสไวดีแลวควรเรยีกใหมาดู พระสังฆรัตนะผู 
            ปฏิบัติดี ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา ท้ัง ๓ รัตนะนี้ หายไปหมดทุกอยางแลว 
            สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ พระมหากัสสปชินศาสดา เสด็จนิพพาน 
            ท่ีเสตัพยาราม ทระสถูปของพระองค สูงหน่ึงโยชน ประดิษฐานอยู 
            ณ เสตัพยารามนั้น ฉะนี้แล. 
                       จบกัสสปพุทธวงศท่ี ๒๔ 
                        โคตมพุทธวงศท่ี ๒๕ 
                วาดวยพระประวัติพระโคตมพุทธเจา 
       [๒๖] บัดนี้ เราเปนพระสัมพุทธเจานามวา โคดม เจริญในศากยสกุล 
            เราบําเพ็ญเพียรแลว ไดบรรลุสัมโพธญิาณอันอุดม พรหมอาราธนา 
            แลว ประกาศพระธรรมจักร ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๑ ไดมีแกสัตว 
            ๑๘ โกฏิ ตอแตนั้น เมื่อเราแสดงธรรมในสมาคมมนุษยและเทวดา 
            ธรรมาภิสมัยครั้งท่ี ๒ จะพึงกลาวโดยคํานวณนับมิได ในคราวท่ีเรา 
            กลาวสอนราหุลบุตรของเราบัดนี้ ณ ท่ีนี้แล ธรรมาภสิมัยครั้งท่ี ๓ 
            จะพึงกลาวโดยคํานวณนับมิได เรามีการประชุมพระสาวกผูแสวงหา 
            คุณใหญครั้งเดียว ภิกษุท่ีประชุมกันมี ๑๒๕๐ รูป เราผูปราศจาก 
            มลทินรุงเรือนอยูในทามกลางภิกษุสงฆ เราใหสิ่งท่ีปรารถนาทุกอยาง 
            เหมือนแกวมณีใหสิ่งท่ีตองการท้ังปวง ฉะนั้น เราประกาศจตุราริยสัจ 
            เพื่ออนุเคราะหแกสัตวท้ังหลาย ผูหวังผล ผูแสวงหาธรรมเครือ่งละ 
            ความพอใจในภพ ธรรมาภิสมัยไดมีแกสัตวสองแสน ธรรมาภิสมัย 
            ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ ไดมีแกสัตวโดยจะคณนานับมิได คําส่ังสอน 



            ของเราผูเปนศากยมุนี กวางขวางเจริญแพรหลายงอกงามดี บริสุทธ์ิ 
            ผองแผว เปนประโยชนแกชนเปนอันมาก ภิกษุหลายรอยลวนเปน 
            ผูไมมีอาสวะ ปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคงแวดลอมเราอยูทุก 
            เมื่อในกาลบัดนี้ ภิกษุเหลาใด เปนพระเสขะยังมิไดบรรลอุรหัต 
            ละภพมนุษยไป ภิกษุเหลานั้น วิญูชนตําหนิ ชนท้ังหลายผูชอบใจ 
            ทางพระอริยเจา ยินดีในธรรมทุกเมื่อ มีปญญารุงเรือง ถึงจะยัง 
            ทองเท่ียวอยูในสงสาร ก็จักตรัสรูได นครของเราช่ือกบิลพัสดุ 
            พระเจาสุทโธทนะเปนโยมบิดาของเรา โยมมารดาบังเกิดเกลาของเรา 
            เรียกพระนามวา มายาเทวี เราครอบครองอาคารสถานอยู ๒๙ ป 
            มีปราสาทอันประเสริฐ ๓ ปราสาท ช่ือสุจันทะ โกกนุทะ และ 
            โกญจะ มีสนมนารีกํานัลในแปดหม่ืนสี่พันนาง ลวนประดับประดา 
            สวยงาม มเหสีของเรานามวา ยโสธรา บุตรชายของเราช่ือวาราหลุ 
            เราเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกผนวชดวยอัสวราชยาน ไดบําเพ็ญ 
            เพียรประพฤติทุกกรกิริยาอยู ๖ ป เราประกาศธรรมจักท่ีปาอิสิปตน- 
            มฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เราเปนพระสัมพุทธเจาช่ือวาโคดม 
            เปนท่ีพึ่งของสัตวท้ังปวง ภิกษุ ๒ รูป ช่ืออุปติสสะและโกลิตะ 
            เปนอัครสาวกของเรา ภิกษุช่ืออานนทะ เปนอุปฏฐาก อยูในสํานัก 
            ของเรา ภิกษุณีช่ือเขมาและอุบลวรรณาเปนอัครสาวิกา จิตต- 
            คฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี เปนอัครอุปฏฐาก นันท- 
            มาดาและอุตราอุบาสิกาเปนอัครอุปฏฐายิกา เราบรรลุสัมโพธิญาณ 
            อันอุดม ท่ีควงไมอัสสัตถพฤกษ เรามีรัศมีซานออกดานละวาทุกเมื่อ 
            สูงข้ึนไป ๑๖ ศอก บัดน้ี อายุของเรานอย มี ๑๐๐ ป ถึงเราจะดํารง 
            อยูเพียงน้ัน ก็ชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย เราตั้งคบ 
            เพลิงคือธรรมไวสําหรับใหคนภายหลังไดตรัสรู อีกไมนานเลย แม 
            เรากับสงฆสาวกก็จักนพิพาน ณ ท่ีนี้แลเพราะสิ้นอาหาร เหมือน 
            ไฟส้ินเช้ือ ฉะนั้น เรามีรางกายเปนเครื่องทรงคุณ คือ เดชอันไมมี 
            เทียบเคียง ยศ กําลังและฤทธ์ิเหลานี้ วิจิตดวยลักษณะอันประเสริฐ 
            ๓๒ ประการ มีรัศมี ๖ ประการ สวางไสวไปท่ัวทิศนอยใหญ ดุจ 
            พระอาทิตย ทุกอยางจักหายไปหมดสิ้น สังขารท้ังปวงวางเปลาหนอ 
            ฉะนี้แล. 
                       จบโคตมพุทธวงศท่ี ๒๕ 
                         พุทธปกิรณกกัณฑ 
               วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับพระพุทธเจา 
       [๒๗] ในกัปอันประมาณมิไดแกภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจาผูเปนนายกช้ัน 



            พิเศษ ๔ พระองค คือ พระตัณหังกรสัมพุทธเจา ๑ 
            พระเมธังกรสัมพุทธเจา ๑ พระสรณังกรสัมพุทธเจา ๑ และพระ 
            ทีปงกรสัมพุทธเจา ๑ ทานเหลาน้ันเสด็จอุบัติในกัปเดียวกัน ตอจาก 
            ท่ีพระทีปงกรสัมพุทธเจา พระสัมพุทธเจาพระนามวาโกณฑัญญะ 
            พระองคเดียวเสด็จอุบัติกัปหน่ึง ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสาร 
            ไดมากมาย ระหวางพระผูมีพระภาคทีปงกร และพระโกณฑัญญะ 
            บรมศาสดา เปนอันตรกัป โดยจะคํานวณนับมิได ตอจากพระโกณ 
            ฑัญญะบรมศาสดา มีพระพุทธเจาพระนามวามังคละ แมระหวาง 
            พระโกณฑัญญะและพระมังคละพุทธเจาน้ัน ก็เปนอันตรกัป โดยจะ 
            คํานวณนับมิได พระพุทธเจาพระนามวามังคละ สุมนะ เรวตะ และ 
            โสภิตะ ผูเปนมุนี มีจักษุ มีพระรัศมีสวางไสว แมพระพุทธเจา ๔ 
            พระองคนั้นก็เสด็จอุบัติข้ึนในกัปเดียว กันตอจากพระโสภิตพุทธเจา 
            มีพระมหามุนีพระนามวาอโนมทัสสี แมระหวางพระพุทธเจาพระนาม 
            วาโสภิตะ และอโนมทัสสีนั้นก็เปนอันตรกัป โดยจะคํานวณนับมิ 
            ได พระพุทธเจาพระนามวาอโนมทัสส ีปทุมะ และนารทะ ผูเปน 
            มุนีกระทําท่ีสุดความมืด ก็เสด็จอุบัติข้ึนในกัปเดียว ตอจากพระ 
            นารทสัมพุทธเจา มีพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ เสด็จอุบัติใน 
            กัปหน่ึง ทรงชวยใหหมูชนขามพนวัฏสงสารไดมากมาย แมระหวาง 
            พระผูมีพระภาคนารทะและพระปทุมุตรศาสดาน้ัน ก็เปนอันตรกัป 
            โดยจะคํานวณนับมิไดในแสนกัป มีพระมหามุนีพระองคเดียว คือ 
            พระปทุมุตระผูรูแจงโลก ผูสมควรรับเครื่องบูชา ในสามหม่ืนกัป 
            ตอจากพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตระ มีพระพุทธเจา ๒ พระองค 
            คือ พระสุเมธะและพระสุชาตะ ในพันแปดรอยกัป (แตกัปนี้) มี 
            พระพุทธเจา ๓ พระองค คือ พระปยทัสสี พระอัตถทัสสี และ 
            พระธรรมทัสสี ตอจากพระสุชาตพุทธเจา พระสัมพุทธเจาผูอุดม 
            กวาสัตว ผูไมมีบุคคลเปรียบในโลก ๓ พระองคนั้น เสด็จอุบัติใน 
            กัปเดียวกัน ในกัปท่ี ๙๔ แตภัทรกัปนี้ มีพระมหามุนีพระองคเดียว 
            คือ พระสิทธัตถะ ผูทรงรูแจงโลก ยอดเยี่ยมโดยมีบุญสิริ ในกัป 
            ท่ี ๙๒ แตภัทรกัปนี้ มีพระสัมพุทธเจา ๒ พระองค คือพระติสสะ 
            และพระปุสสะ ผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอ ในกัปท่ี ๙๑ แตภัทรกัปนี้ 
            มีพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ผูมพีระกรุณาพระนามวาวิปสสี 
            ทรงเปลื้องสัตวท้ังหลายจากเครื่องผูก ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้ มี 
            พระพุทธเจา ๒ พระองค คือพระสิขีและพระเวสสภู ผูไมมีบุคคล 
            เปรียบเสมอ ในภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจา ๓ พระองค คือ พระ- 



            กุกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ บัดนี้เราเปนพระ 
            สัมพุทธเจาและจักมีพระเมตไตรยสัมพุทธเจา แมพระพุทธเจา ๕ 
            พระองคนี้ ก็เปนนักปราชญ อนุเคราะหโลก บรรดาพระพุทธเจา 
            ผูเปนธรรมราชาเหลาน้ี พระเมตไตรยสัมพุทธเจาจักตรัสบอกมรรคา 
            นั้นแกผูอื่นหลายโกฏิ แลวจักเสด็จนิพพานพรอมดวยพระสาวก 
            ฉะนี้แล. 
                        จบพุทธปกิรณกกัณฑ. 
                         ธาตุภาชนียกถา 
                   วาดวยการแบงพระบรมสารีริกธาตุ 
       [๒๘] พระมหาโคดมชินเจาผูประเสริฐ เสด็จนิพพานท่ีนครกุสินารา 
            พระธาตุของพระองค เรี่ยรายแผไปในประเทศนั้นๆ พระธาตุ 
            ทะนานหนึ่ง พระเจาอชาตศัตรูทรงนําไปไวในพระนครราชคฤห 
            ทะนานหนึ่งอยูในเมืองเวสาสี ทะนานหนึ่งอยูในนครกบิลพัสดุ 
            ทะนานหนึ่งอยูในอลัลากัปปนคร ทะนานหนึ่งอยูในรามคาบ 
            ทะนานหนึ่งอยูในเวฏฐาทีปกนคร ทะนานหนึ่งอยูในเมืองปาวาของ 
            มัลลกษัตริย ทะนานหนึ่งอยูในเมืองกุสินารา โทณพราหมณใหชาง 
            สรางสถูป บรรลุทะนานทอง กษัตริยโมริยะผูมีหทัยยนิดี รับสั่งให 
            สรางสถูปบรรจุพระองัคาร พระสถูปบรรจุพระสารรีกิธาตุ ๘ แหง 
            เปน ๙ แหง ท้ังตุมพเจดีย รวมพระอังคารสถูปดวยเปน ๑๐ แหง 
            ประดิษฐานอยูแลวในกาลน้ัน พระทาฐธาตุขางหน่ึงอยูในดาวดึงส- 
            พิภพ ขางหน่ึงอยูในนาคบุรี ขางหน่ึงอยูในเมืองคันธารวิสัย ขาง 
            หนึ่งอยูในเมืองกาลิงคราช พระทันตธาตุ ๔๐ พระเกศธาตุและพระ 
            โลมาท้ังหมด เทวดานําไปไวในจักรวาลหน่ึงๆ จักรวาลละอยาง 
            บาตรไมเทาและจีวรของพระผูมีพระภาค อยูในวชิรานครสงบอยูใน 
            กุลฆรนคร ผาปจจัตถรณะอยูในสีหฬ ธมกรกและประคตเอว อยู 
            ในนครปาฏลิบุตร ผาอาบนํ้าอยูในจําปานคร อุณณาโลมอยูใน 
            แควนโกศล ผากาสาวพัสตรอยูในพรหมโลก ผาโพกอยูในดาวดึงส 
            (รอยพระบาทอันประเสริฐท่ีหิน เหมือนมีอยูท่ีกัจฉตบุรี) ผานิสีทนะ 
            อยูในอวันตีชนบท ผาลาดอยูในดาวดึงส ไมสีไฟอยูในมิถิลานคร 
            ผากรองน้ําอยูในวิเทหรัฐ มีดและกลองเข็มอยูในอินทปตถนคร ใน 
            กาลน้ัน บริขารท่ีเหลือ อยูในชนบท ๓ แหงในกาลน้ัน หมู 
            มนุษยในกาลน้ันจักบูชาบริขารท่ีพระมุนีทรงบริโภค พระธาตุของ 
            พระโคดมผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง กระจายแผกวางไป เพื่อ 
            อนุเคราะหแกสัตวท้ังหลายเปนของเกาในกาลน้ัน ฉะน้ีแล. 



                        จบธาตุภาชนียกถา. 
                           จบพุธวงศ 
                       ---------------- 
                           จริยาปฎก 
                      ๑. การบําเพ็ญทานบารมี 
                         อกิตติจริยาท่ี ๑ 
                   วาดวยจริยาวัตรของอกิตติดาบส 
        [๑] ในสี่อสงไขยแสนกัป ความประพฤติอันใดในระหวางนี้ ความ 
            ประพฤติท้ังหมดนั้น เปนเครื่องบมพระโพธิญาณ เราจักเวนความ 
            ประพฤติในภพนอยใหญในกัปเสีย จักบอกความประพฤติในกัปนี้ 
            จงฟงเรา ในกาลใด เราเปนดาบสช่ืออกิตติ เขาไปอาศัยอยูในปา 
            ใหญอันวางเปลา สงัดเงียบปราศจากเสียงอือ้อึง ในกาลน้ัน ดวย 
            เดชแหงการประพฤติตบะของเรา สมเด็จอัมรินทรผูครองไตรทิพย 
            ทรงรอนพระทัย ทรงแปลงเพศเปนพราหมณเขามาหาเราเพ่ือภิกษา 
            เราไดเห็นอินทพราหมณมายืนอยูใกลประตูบรรณศาลาของเรา จึง 
            เอาใบหมากเมาท่ีเรานํามาแตปา อันไมมีน้ํามัน ท้ังไมเค็ม ใหหมด 
            พรอมกับภาชนะ ครั้นไดใหหมากเมาแกอินทพราหมณนั้นแลว 
            เราจึงคว่ําภาชนะ ละการแสวงหาใบหมากเมาใหม เขาไปยังบรรณ 
            ศาลา แมในวันท่ี ๒ แมในวันท่ี ๓ อินทพราหมณก็เขามายังสํานัก 
            ของเรา เราไมหวั่นไหว ไมอาลัยในชีวิต ไดใหหมดสิ้นเชน 
            วันกอนเหมือนกัน ในสรีระของเราไมมีความหมองศรีเพราะการอด 
            อาหารน้ันเปนปจจัย เรายับยั้งอยูตลอดวันนั้นๆ ดวยปติ สุข และ 
            ความยินดี (อันเกิดแตความยินดี) ถาเราพึงไดทักขิเณยยบุคคลผู 
            ประเสริฐ แมเดือนหน่ึงสองเดือนเรากไ็มหวั่นไหว ไมทอแทใจ 
            พึงใหทานอันอุดม เมื่อใหทานแกอินทพราหมณนั้น เราจะได 
            ปรารถนายศและลาภก็หามิได เราปรารถนาพระสัพพัญุตญาณ 
            (เทาน้ัน) จึงไดประพฤติกรรมเหลาน้ัน ฉะนี้. 
                        จบอกิตติจริยาท่ี ๑ 
                       สังขพราหมณจริยาท่ี ๒ 
                   วาดวยจริยาวัตรของสังขพราหมณ 
        [๒] อีกเรือ่งหนึ่ง เมือ่เราเปนพราหมณมีนามวาสังขะ ตองการจะขาม 
            มหาสมุทรไปอาศัยปฏฏนคามอยู ในกาลน้ัน เราไดเห็นพระปจเจก 
            พุทธเจาผูรูเอง ใครๆ ชนะไมได ซึ่งเดินสวนทางมาตามทางกันดาร 
            บนภาคพ้ืนอันแข็ง รอนจัด ครั้นเราเหน็ทานเดินสวนทางมา จึงคิด 



            เนื้อความนี้วา บุญเขตน้ีมาถึงแกเราผูเปนสัตวท่ีตองการบุญเปรียบ 
            เหมือนบุรุษชาวนาเห็นนาอันเปนอูขาวอูน้ํา (เปนท่ีนายินดีมาก) ไม 
            ปลูกพืชลงในนานั้น เขาชื่อวาเปนผูไมตองการดวยขาวเปลือกฉันใด 
            เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนผูตองการบุญ เห็นเขตบุญอันประเสริฐ 
            สุดแลว ถาไมทําบุญ (สักการะ) เราก็ช่ือวาเปนผูไมตองการบุญ 
            เปรียบเหมือนอํามาตยตองการจะใหชนชาวเมืองของพระราชายินดี 
            แตไมใหทรัพยและขาวเปลือกแกเขา ก็ยอมเสื่อมจากความยินดี 
            ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมอืนกัน เปนผูตองการบุญ เห็นทักขิเณยย 
            บุคคลอันไพบูลยแลว ถาไมใหทานในทักขิเณยยบุคคลน้ันก็จัก 
            เสื่อมจากบุญ ครั้นเราคิดอยางนี้แลวจึงถอดรองเทา ไหวเทาของ 
            ทานแลว ไดถวายรมและรองเทา เพราะฉะนั้น เราจึงเปนผูละเอียด 
            ออนเจรญิสุขไดรอยเทาพันทวี อนึ่ง เมื่อเราบําเพ็ญทานใหบริบูรณ 
            ไดถวายแกทานน้ัน อยางนี้แล. 
                      จบสังขพราหมณจริยาท่ี ๒ 
                        กุรุธรรมจรยิาท่ี ๓ 
                วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาธนญชัย 
        [๓] อีกเรือ่งหนึ่ง เมือ่เราเปนพระราชามีนามวาธนญชัย อยูใน 
            อินทปตถบุรีอันอุดม ประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ 
            ในกาลน้ัน พวกพราหมณชาวกาลิงครัฐ ไดมาหาเรา ขอพระยาคช- 
            สารทรง อันประกอบดวยมงคลหัตถี กะเราวาชนบทฝนไมตกเลย 
            เกิดทุพภิกขภัย อดอยากอาหารมาก ขอพระองคจงทรงพระราชทาน 
            พระยาคชสารตัวประเสริฐมีสีกายเขียวช่ืออัญชนะเถิด เราคิดวา 
            การหามยาจกท้ังหลายที่มาถึงแลว ไมสมควรแกเราเลย กุศล 
            สมาทานของเราอยาทําลายเสียเลย เราจักใหคชสารตัวประเสริฐ 
            เราไดรับงวงพระยาคชสาร วางลงบนมือพราหมณ แลวจึงหลั่งนํ้าใน 
            เตาทองลงบนมือไดใหพระยาคชสารแกพราหมณ เมื่อเราไดให 
            พระยาคชสารแลว พวกอํามาตยไดกลาวดังน้ีวา เหตุไรหนอพระองค 
            จึงพระราชทานพระยาคชสารตัวประเสริฐ อันประกอบดวยธัญญ- 
            ลักษณ สมบูรณดวยมงคล ชนะในสงครามอันสูงสุด แกยาจก 
            เมื่อพระองคทรงพระราชทานคชสารแลว พระองคจกัเสวยราชสมบัติ 
            ไดอยางไร [เราไดตอบวา] แมราชสมบัติท้ังหมดเราก็พึงให ถึง 
            สรีระของตน เราก็พึงให เพราะสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา 
            ฉะนั้น เราจึงไดใหพระยาคชสาร ดังน้ีแล. 
                       จบกุรุธรรมจริยาท่ี ๓ 



                        มหาสุทัสนจริยาท่ี ๔ 
             วาดวยพระจริยาวัตรของพระมหาสุทัสนจักรพรรดิ 
        [๔] ในเม่ือเราเปนพระเจาจักรพรรดิ ทรงพระนามวามหาสุทัสนะ 
            มีพลานุภาพมาก ไดเปนใหญในแผนดิน เสวยราชสมบัติในพระนคร 
            กุสาวดี ในกาลน้ัน เราไดสั่งใหประกาศทุกๆ วัน วันละ ๓ ครั้งวา 
            ใครอยากปรารถนาอะไร เราจะใหทรัพยอะไรแกใคร ใครหิว ใคร 
            กระหาย ใครตองการดอกไม ใครตองการเครื่องลูบไล ใครขาด 
            แคลนผาสีตางๆ ก็จงมาถือเอาไปนุงหม ใครตองการรมไปในหนทาง 
            ก็จงมารับเอาไป ใครตองการรองเทาอนัออนงาม ก็จงมารับเอาไป 
            เราใหประกาศดังน้ีท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ทุกวัน ทานนั้นมิใชเรา 
            ตกแตงไวในท่ี ๑๐ แหง หรือมิใช ๑๐๐ แหงเราตกแตงทรัพยไว 
            สําหรับยาจกในท่ีหลายรอยแหง วณิพกจะมาในเวลากลางวันก็ตาม 
            หรือในเวลากลางคืนก็ตามก็ไดโภคะตามความปรารถนา พอเต็มมือ 
            กลับไป เราไดใหมหาทานเห็นปานนี้จนตราบเทาส้ินชีวิต เราไดให 
            ทรัพยท่ีนาเกลียดก็หามิได และเราไมมีการส่ังสมก็หามิได เปรียบ 
            เหมือนคนไขกระสับกระสาย เพื่อจะพนจากโรค ตองการใหหมอ 
            พอใจดวยทรัพยจงึหายจากโรคได ฉันใด เราก็ฉันนั้น รูอยู (วา ทาน 
            บริจาคเปนอุบายเครื่องเปลื้องตนและสัตวโลกท้ังส้ิน ใหพนจากโลก 
            คือสังขารทุกขท้ังส้ินได) จึงบําเพ็ญทานใหบริบูรณโดยไมมีเศษเหลือ 
            เพื่อยังใจท่ีบกพรองใหเต็มเราจึงใหทานแกวณิพกเรามิไดอาลัย มิได 
            หวังอะไร ไดใหทานเพ่ือบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนี้แล. 
                       จบมหาสุทัสนจริยาท่ี ๔ 
                       มหาโควินทจรยิาท่ี ๕ 
                  วาดวยจริยาวัตรของโควินทพราหมณ 
        [๕] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพราหมณนามวามหาโควินทเปน 
            ปุโรหิตของพระราชา ๗ พระองค อันนรชนและเทวดาบูชา ใน 
            กาลน้ัน เครื่องบรรณาการอันใดในราชอาณาจักรท้ัง ๗ ไดมีแลวแก 
            เรา เราไดใหมหาทานรอยลานแสนโกฏิเปรียบดวยสาครดวย 
            บรรณาการนั้น เราจะเกลียดทรัพยและขาวเปลือกก็หามิได และ 
            เราจะไมมีการส่ังสมก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของ 
            เรา ฉะน้ัน เราจึงใหทานอยางประเสรฐิ ฉะนี้แล. 
                      จบมหาโควินทจริยาท่ี ๕ 
                        เนมิราชจริยา ท่ี ๖ 
                วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาเนมิราช 



        [๖] อีกเรือ่งหน่ึง ในกาลเม่ือเราเปนมหาราชาพระนามวาเนมิเปนบัณฑิต 
            ตองการกุศลอยูในพระนครมิถิลาอันอุดมในกาลน้ัน เราไดสราง 
            ศาลา ๔ แหง อันมีหนามุขหลังละสี่ๆ เรายังทานใหเปนไปในศาลา 
            นั้นแก เนื้อ นก และนรชนเปนตน ยังมหาทาน คือ เครื่อง 
            นุงหม ท่ีนอน และโภชนะ คือ ขาว และน้ํา ใหเปนไปแลวไม 
            ขาดสาย เปรียบเหมือนเสวก เขาไปหานายเพราะเหตุแหงทรัพย 
            ยอมแสวงหานายท่ีพึงใหยินดีได ดวยกายกรรม วจีกรรม และ 
            มโนกรรมฉันใด เราก็ฉันนั้น จักแสวงหาพระสัพพัญุตญาณใน 
            ภพท้ังปวง จึงยงัสัตวท้ังหลายใหอิ่มหนําดวยทาน แลวปรารถนา 
            โพธิญาณอันอุดม ฉะนี้แล. 
                       จบเนมิราชจริยาท่ี ๖ 
                        จันทกุมารจริยาท่ี ๗ 
                 วาดวยพระจรยิาวัตรของพระจันทกุมาร 
        [๗] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนโอรสของพระเจาเอกราชมีนามวา 
            จันทกุมาร อยูในพระนครปุบผวดี ในกาลน้ันเราพนจากการบูชายัญ 
            แลว ออกไปจากท่ีบวงสรวงน้ันยังความสังเวชใหเกิดข้ึน แลวยัง 
            มหาทานใหเปนไป เราไมใหทานแกทักขิเณยยบุคคลแลวยอมไม 
            ดื่มน้ํา ไมเค้ียวของเค้ียว และไมบริโภคโภชนะ ๕-๖ ราตรีบาง 
            เปรียบเหมือนพอคา รวบรวมสินคาไวแลว ในท่ีใดจะมีลาภมาก 
            (ไดกําไรมาก) ก็นําสินคาไปในท่ีนั้น ฉันใดแมอาหารของตนท่ีเรา 
            ใหแลวแกคนอื่น มีกําลังมาก (มากมาย) ฉันนั้น (สิ่งของท่ีเราใหผู 
            อื่น มีกําลังมากกวาส่ิงของท่ีตนใชเอง ฉันนั้น) เพราะฉะนั้น พาน 
            ท่ีเราใหผูอื่นจักเปนสวนรอย เรารูอํานาจประโยชนนี้ จึงใหทาน 
            ในภพนอยภพใหญ เราไมถอยกลับ (ไมทอถอย) จากการใหทาน 
            เพื่อบรรลุสัมโพธิญาณ ฉะนี้แล. 
                       จบจันทกุมารจริยาท่ี ๗ 
                         สีวีราชจริยาท่ี ๘ 
                วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาสีวรีาช 
        [๘] ในกาลเมื่อเราเปนกษัตริยพระนามวาสีวี อยูในพระนครอันมีนามวา 
            อริฏฐะ เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ ไดดําริอยางน้ีวา ทานท่ี 
            มนุษยพึงใหอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเราไมไดใหแลวไมมี แมผูใดพึงขอ 
            จักษุกะเรา เราก็พึงใหไมหวั่นใจเลย ทาวสักกะผูเปนใหญกวา 
            ทวยเทพทรงทราบความดําริของเราแลว ประทับนั่งในเทพบริษัท 
            ไดตรัสพระดํารัสนี้วาพระเจาสีวีผูมีฤทธิ์มาก ประทับนั่งในปราสาท 



            อันประเสริฐ พระองคทรงดําริถึงทานตางๆ ไมทรงเห็นสิ่งท่ียังมิได 
            ใหขอนั้นจะเปนจริงหรอืไมหนอ ผิฉะนั้น เราจักทดลองพระองคดู 
            ทานท้ังหลายพึงคอยอยูสักครูหนึ่ง เพยีงเรารูน้ําใจของพระเจาสีร ี
            เทาน้ัน ทาวสักกะจึงทรงแปลงเพศเปนคนตาบอด มีกายส่ัน ศีรษะ 
            หงอก หนังหยอน กระสับกระสาย เพราะชรา เขาไปเฝาพระราชา 
            ในกาลน้ัน อินทพราหมณนั้น ประคองพระพาหาเบ้ืองซายขวา 
            ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรไดกลาวคําน้ีวา ขาแตพระมหาราชาผู 
            ทรงธรรม ทรงปกครองรัฐใหเจริญ ขาพระองคจะขอกะพระองค 
            เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค ขจรไปในเทวดาและ 
            มนุษยหนวยตาแมท้ังสองของขาพระองคบอดเสียแลว ขอจงพระ- 
            ราชทานพระเนตรขางหน่ึงแกขาพระองคเถิด แมพระองคจักทรงยัง 
            อัตภาพใหเปนไปดวยพระเนตรขางหน่ึง เราไดฟงคําของพราหมณ 
            นั้นแลว ท้ังดีใจและสลดใจประคองอัญชลี มีปติและปราโมทย ได 
            กลาวคําน้ีวา เราคิดแลวลงจากปราสาทมาถึงท่ีนี้บัดนี้เอง ทานรูจิต 
            ของเราแลว มาขอนัยนตา โอ ความปรารถนาของเราสําเร็จแลว 
            ความดําริของเราบริบูรณแลว วันนี้ เราจักใหทานอันประเสริฐ ซึ่ง 
            เราไมเคยให แกยาจก มาน่ีแนะหมอสิวิกะ จงขมีขมันอยาชักชา 
            อยาครั่นคราม จงควักนัยนตาแมท้ังสองขางออกใหแกวณิพกน้ี 
            เดี๋ยวนี้ หมอสิวิกะนั้นเราเตือนแลว เช่ือฟงคําของเรา ไดควัก 
            นัยนตาท้ังสองออกใหแกยาจกทันที เมื่อเราจะใหก็ดี กําลังใหก็ดี 
            ใหแลวก็ดี จิตของเราไมเปนอยางอื่น เพราะเหตุแหงพระโพธิญาณ 
            นั้นเอง จักษุท้ังสองเราจะเกลียดชังก็หามิได แมตนเราก็มิได 
            เกลียดชัง แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้น เราจึง 
            ไดใหจักษุ ฉะนี้แล. 
                        จบสีวีราชจริยาท่ี ๘ 
                        เวสสันตรจริยาท่ี ๙ 
                 วาดวยพระจรยิาวัตรของพระเวสสันดร 
        [๙] นางกษัตริยพระนามวาผุสสดีพระชนนีของเรา พระนางเปนมเหสี 
            ของทาวสักกะ ในชาติท่ีลวงมาแลว ทาวสักกะจอมเทพทรงเห็นวา 
            พระนางจะส้ินอายุ จึงตรัสดังน้ีวา เราจะใหพร ๑๐ ประการแกเธอ 
            นางผูเจริญ จะปรารถนาพรอันใด พอทาวสักกะตรัสอยางนี้เทาน้ัน 
            พระเทวีนั้นไดทูลทาวสักกะ ดังน้ีวา หมอมฉันมีความผิดอะไรหรือ 
            หรือพระองคเกลียดหมอมฉันเพราะเหตุใด จึงจะใหหมอมฉัน 
            เคลื่อนจากสถานอันรืน่รมยเหมอืนลมพัดใหตนไมหวั่นไหว ฉะนั้น 



            เมื่อพระนางผุสสดีตรัสอยางนี้ ทาวสักกะน้ันไดตรัสกะพระนางดังน้ี 
            อีกวา เธอไมไดทําความช่ัวเลย และจะไมเปนท่ีรักของเราก็หามิได 
            แตอายุของเธอมีประมาณเทาน้ีเอง เวลานี้เปนเวลาท่ีเธอจักตองจุติ 
            เธอจงรับเอาพร ๑๐ ประการอันประเสริฐสุด ท่ีฉันใหเถิด พระนาง 
            ผุสสดีนั้น มีพระทัยยินดี ราเริงเบิกบานพระทัย ทรงรับเอาพร ๑๐ 
            ประการซ่ึงเปนพรอันทาวสักกะพระราชทานทรงทําเราไวในภายใน 
            พระนางผุสสดีนั้น จุติจากดาวดึงสนัน้แลว มาบังเกิดในตระกูล 
            กษัตริย ไดสมาคมกับพระเจากรุงสญชัย (เปนมเหสีของพระเจา 
            กรุงสญชัย) ในพระนครเชตุดร ในกาลเม่ือเราลงสูพระครรภของ 
            พระนางผุสสดี พระมารดาท่ีรัก ดวยเดชของเรา พระมารดาของเรา 
            เปนผูยินดีในทานทุกเมื่อ ทรงใหทานแกคนยากจน คนปวยไข 
            (กระสับกระสาย) คนแก ยาจก คนเดินทาง สมณพราหมณคนสิ้น 
            เนื้อประดาตัว คนไมมีอะไรเลย พระนางผุสสดีทรงพระครรภครบ 
            ๑๐ เดือน เมื่อพระเจาสญชัยทรงทําประทักษิณพระนคร พระนางก็ 
            ประสูติเรา ณ ทามกลางถนนของพวกคนคาขาย นามของเราจึงไม 
            เนื่องขางฝายพระมารดา และไมเกิดเนื่องขางฝายพระบิดา เพราะเรา 
            เกิดท่ีถนนของคนคาขายน้ี ฉะนั้น เราจึงมีช่ือวาเวสสันดร ในกาล 
            เมื่อเราเปนทารกอายุ ๘ ปแตกําเนิด ในกาลน้ัน เรานั่งอยูในปราสาท 
            คิดเพื่อจะใหทานวา เราพึงใหหทัย จักษุ แมเนื้อและเลือด เราพึง 
            ใหทานท้ังกาย ถาใครไดยินแลว พึงขอกะเรา เมื่อเราคิดถึงความ 
            เปนจริง จิตของเราไมหวั่นไหว ไมหดหู ในขณะนั้น แผนดิน 
            เขาสิเนรุราชและปาหิมพานตไดหวั่นไหว ในเดือนเต็มวันอโุบสถท่ี 
            ๑๕ ทุกกึ่งเดือน เราข้ึนคอมงคลหัตถีปจจัยนาค เขาไปยังศาลาเพ่ือ 
            จะใหทานพราหมณท้ังหลายชาวกาลิงครัฐ ไดมาหาเราไดขอพระ 
            ยาคชสารทรง อันประกอบดวยมงคลหัตถีกะเราวา ชนบทฝนไมตก 
            เกิดทุพภิกขภัย อดอยากมากมาย ขอพระองคทรงโปรดพระราชทาน 
            พระยาคชสารตัวประเสริฐ เผือกผอง อันเปนชางมงคลอุดม 
            พราหมณท้ังหลายขอส่ิงใดกะเรา เรายอมใหสิ่งน้ันไมหวั่นไหวเลย 
            เราไมซอนเรนของท่ีมอียู ใจของเรายนิดีในทาน เมื่อยาจกมาถึงแลว 
            การหาม (การไมให) ไมสมควรแกเรา กุศลสมาทานของเราอยา 
            ทําลายเสีย เราจักใหคชสารตัวประเสรฐิ เราไดจับงวงพระยาคชสาร 
            วางลงบนมือพราหมณแลวจึงหลั่งนํ้าเตาทองลงบนมือ ไดใหพระ- 
            ยาคชสารแกพราหมณ เมื่อเราใหพระยามงคลคชสารอันอุดม เผือก 
            ผอง อีก แมในกาลน้ัน แผนดินเขาสิเนรุราช และปาหิมพานต 



            ก็ไดหวั่นไหว เพราะเราใหพระยาคชสารนั้น ชาวพระนครสีพีพากัน 
            โกรธเคือง มาประชุมกันแลว ขับไลเราจากแวนแควนของตนวา 
            จงไปยังภูเขาวงกต เมื่อชาวพระนครเหลาน้ันขับไล จิตของเราไม 
            หวั่นไหว ไมหดหู เราไดขอพรอยางหนึ่ง เพื่อจะยังมหาทานใหเปน 
            ไป เมื่อเราขอแลว ชาวพระนครสีพีท้ังหมด ไดใหพรอยางหน่ึง 
            แกเรา เราจึงใหเอากลองคูหนึ่งไปตีประกาศวาเราจะใหมหาทาน 
            ครั้นเมื่อเราใหทานอยูในโรงทานนั้น เสียงดังกึกกองอึงม่ียอมเปนไป 
            วา ชาวพระนครสีพีขับไลพระเวสสันดรน้ีเพราะใหทาน พระองค 
            จะยังใหทานอีกเลา เราไดใหชาง มา รถ ทาสี ทาส แมโค ทรัพย 
            ครั้นใหมหาทานแลว ก็ออกจากพระนครไปในกาลน้ัน ครั้นเราออก 
            จากพระนครแลว กลับผินหนามาเหลียวดู แมในกาลน้ัน แผนดิน 
            เขาสิเนรุราชและปาหิมพานต ก็หวั่นไหว เราใหมาสินธพ ๔ ตัว 
            และรถ แลวยืนอยูท่ีทางใหญ ๔ แยก ผูเดียวไมมีเพือ่นสอง ได 
            กลาวกะพระนางมัทรีเทวีดังน้ีวา ดูกรแมมัทรี เธอจงอุมกัณหากุมารี 
            เถิด เพราะเธอเปนนองคงเบากวา พี่จะอุมพอชาลี เพราะเขาเปนพี่ 
            คงจะหนักพระนางมัทรีทรงอุมแมกัณหาผูออนนุม ดงัดอกปทุมและ 
            บัวขาว เราไดอุมพอชาลีหนอกษัตริย เปรียบดังแทงทองคําชนท้ัง ๔ 
            เปนกษัตริยสุขุมาลชาติเกิดในสกุลสูง ไดเสด็จดําเนินไปตามทางอัน 
            ขรุขระและราบเรียบ ไปยังเขาวงกต มนุษยเหลาใดเหลาหนึ่ง เดิน 
            ตามมาในหนทางก็ดี สวนทางมาก็ดี เราท้ังหลายไดไตถามเขาถึง 
            หนทางวา เขาวงกตอยูท่ีไหน เขาเห็นเราท้ังหลาย ณ ท่ีนั้นแลว ได 
            เปลงเสียงอันประกอบดวยกรุณาวา กษัตริยเหลานี้คงจะตองไดเสวย 
            ทุกขอยางยิ่ง เพราะเขาวงกตยังไกล ถาพระกุมารท้ังหลายเห็นตนไม 
            อันมีผลในปาใหญ พระกุมารกุมารีก็จะทรงกรรแสง เพราะเหตุแหง 
            ผลไมเหลาน้ัน ตนไมท้ังหลายอันสูงใหญไพศาล เห็นพระกุมาร 
            กุมารีทรงกรรแสงก็โนมยอดลงมาหาพระกุมารและพระกุมารีเอง 
            พระนางมัทรีผูทรงความงามท่ัวสรรพางค ทรงเห็นความอัศจรรยนี ้
            อันไมเคยมีมา นาขนลุกขนพอง จึงยังสาธุการใหเปนไปวา ความ 
            อัศจรรยอันไมเคยมีในโลก บังเกิดขนชูชันหนอ หมูไมนอมยอดลง 
            มาเอง ดวยเดชแหงพระเวสสันดร เทวดาท้ังหลายไดยนทางให ดวย 
            ความเอ็นดูพระกุมารกุมารี ในวันท่ีเราออกจากพระนครสีพีนั้นเอง 
            เราท้ัง ๔ ไดไปถึงเจตรัฐ ในกาลน้ัน พระราชา (เจา) หกหม่ืนองค 
            อยูในพระนครมาตุละ ตางก็ประนมกรอัญชลีพากันรองไหมาหา เรา 
            เจรจาปราศรัยกับโอรสของพระเจาเจตราชเหลาน้ีอยู ณ ท่ีนั้น ให 



            โอรสของพระเจาเจตราชเหลาน้ันกลับท่ีประตูนั้นแลว ไดไปยังเขา 
            วงกต ทาวสักกะจอมเทวดา ตรัสเรียกวสิสุกรรมเทพบุตรผูมีฤทธ์ิ 
            มาก แลวรับสั่งใหไปเนรมิตบรรณศาลาอยางสวยงาม นารื่นรมย 
            สําหรับเปนอาศรม เราท้ัง ๔ คน มาถึงปาใหญอันเงียบเสียงอื้ออึง 
            ไมเกลื่อนกลนดวยฝูงชนอยูในบรรณศาลาน้ัน ณ เชิงเขา ในกาลน้ัน 
            เขา พระนางมัทรีเทวี พอชาลีและแมกัณหาท้ังสอง บรรเทาความ 
            เศราโศกของกันและกันอยูในอาศรม เรารักษาเด็กท้ังสองอยูใน 
            อาศรม อันไมวางเปลา พระนางมัทรีนําผลไมมาเลี้ยงคนท้ังสาม 
            เมื่อเราอยูในปาใหญ ชูชกพราหมณเดินเขามาหาเรา ไดขอบุตร 
            ท้ังสองของเรา คือ พอชาลีและแมกัณหาชินา เพราะไดเห็นยาจก 
            เขามาหา ความราเริงเกิดข้ึนแกเรา ในกาลน้ัน เราไดพาบุตรท้ังสอง 
            มาใหแกพราหมณ เมื่อเราสละบุตรท้ังสองของตนใหแกชูชก 
            พราหมณในกาลใด แมในกาลน้ัน แผนดิน เขาสิเนรุราช และ 
            ปาหิมพานต ก็หวั่นไหว ทาวสักกะทรงแปลงเพศเปนพราหมณ 
            เสด็จลงจากเทวโลก มาขอนางมัทรีผูมีศีลมีจริยาวัตรอนังาม กะเรา 
            อีก เรามีความดําริแหงใจอันเลื่อมใส จับพระหัตถพระนางมัทรี ยัง 
            ฝามือใหเต็มดวยนํ้า ไดใหพระนางมัทรีแกพราหมณนั้น เมื่อเราให 
            พระนางมัทรี หมูเทวดาในอากาศเบิกบาน (พลอยยินดี) แมใน 
            กาลน้ัน แผนดิน เขาสิเนรุราช และปาหิมพานต ก็หวั่นไหว เรา 
            สละพอชาลีแมกัณหาชินาผูธิดา และพระนางมัทรีเทวีผูมีจริยาวัตร 
            อันงาม ไมคิดถึงเลย เพราะเหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง เราจะ 
            เกลียดบุตรท้ังสองหามิได จะเกลียดพระนางมัทรีก็หามิได แต 
            สัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้นเราใหบุตรและภรรยาผูเปนท่ี 
            รัก อีกครั้งหน่ึง เมือ่พระมารดาและพระบิดาเสด็จมาพรอมกัน ณ 
            ปาใหญ ทรงกรรแสงสะอึกสะอื้นนาสงสาร ตรัสถามถึงสุขทุกขกัน 
            อยู เราไดเขาเฝาพระมารดาและพระบิดาท้ังสองผูเปนท่ีเคารพดวย 
            หิริและโอตตัปปะ แมในกาลน้ัน แผนดินเขาสิเนรุราช และปา 
            หิมพานต ก็หวั่นไหวอกีครั้งหน่ึงเรากับบรรดาพระญาติของเราออก 
            จากปาใหญ จักเขาสูพระนครเชตุดร อันเปนนครนารื่นรมย แกว 
            ๗ ประการตกลงแลว มหาเมฆยังฝนใหตก (มหาเมฆยังฝนแกว ๗ 
            ประการใหตกลง) แมในกาลน้ันแผนดิน เขาสิเนรุราชและปา 
            หิมพานต ก็หวั่นไหว แมแผนดินนี้ไมมีจิตใจไมรูสุขและทุกข 
            ก็หวั่นไหวถึง ๗ ครั้ง เพราะกําลังแหงทานของเรา ฉะน้ีแล. 
                       จบเวสสันตรจริยาท่ี ๙ 



                        สสปณฑิตจริยาท่ี ๑๐ 
                    วาดวยจริยาวัตรของสสบัณฑิต 
       [๑๐] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนกระตายเท่ียวอยูในปา มีหญา 
            ใบไม ผักและผลไมเปนภักษา เวนจากการเบียดเบียนผูอื่น ใน 
            กาลน้ัน ลิง สุนัขจิ้งจอก ลูกนาค และเราเปนสหายอยูรวมกัน 
            มาพบกันท้ังเวลาเย็นเวลาเชา เราสั่งสอนสหายเหลานัน้ในกุศล- 
            ธรรมและอกุศลธรรมวาทานท้ังหลาย จงเวนบาปกรรมเสีย จงต้ังอยู 
            ในกรรมอันงาม เราเหน็พระจันทรเต็มดวงในวันอโุบสถ จึงบอก 
            แกสหายเหลาน้ันวา วนันี้เปนวันอุโบสถ ทานท้ังหลายจงตระ- 
            เตรียมทานท้ังหลายเพื่อใหแกทักขิไณยยบุคคล ครั้นใหทานแกทักขิ 
            ไณยยบุคคลแลว จงรักษาอุโบสถ สหายเหลานั้นรับคําของเราวา 
            สาธุ แลวไดตระเตรียมทานตางๆ ตามสติกําลัง แลวแสวงหา 
            ทักขิไณยยบุคคล เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแกทักขิไณยยบุคคล 
            วา ถาเราพึงไดทักขิไณยยบุคคล เราจักใหอะไรเปนทาน งา ถั่วเขียว 
            ถั่วเหลือง ขาวสาร และเปรียง ของเราไมมี เราเลี้ยงชีวิตดวยหญา 
            ถาทักขิไณยยบุคคลมาสักทานหน่ึง เพื่อขอใหสํานักของเรา เราพึง 
            ใหตนของตน ทักขิไณยยบุคคลจักไมไปเปลา ทาวสักกะทรงทราบ 
            ความดําริของเราแลว แปลงเพศเปนพราหมณเสด็จเขามายังสํานัก 
            ของเรา เพื่อทรงทดลองทานของเรา เราเห็นพราหมณนั้นแลวก็ยิน 
            ดี ไดกลาวคําน้ีวาทานมาถึงในสํานักของเรา เพราะเหตุแหงอาหาร 
            เปนการดีแล วันนี้เราจกัใหทานอันประเสริฐท่ีใครๆ ไมเคยให 
            แกทาน ทานผูประกอบดวยศีลคุณ การเบียดเบียนผูอื่นไมควรแก 
            ทาน ทานจงไปนําเอาไมตางๆ มากอไฟข้ึน เราจักปงตัวของเรา 
            ทานจักไดกินเนื้อท่ีสุกพราหมณรับคําแลว มีใจราเริง นําเอาไมตางๆ 
            มาไดทําเชิงตะกอนใหญ ทําเปนหองอนัเต็มดวยถานเพลิงกอไฟ 
            โพลงข้ึน ณ ท่ีนั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเปนกองใหญฉะนั้น เราสลัด 
            ตัวอันมีธุลีแลว เขาไปน่ังอยูขางหน่ึงในเม่ือกองไมอนัไฟติดท่ัว 
            แลว เปนควันตระลบอยู ในกาลน้ัน เราโดดลงในทามกลางระหวาง 
            เปลวไฟ น้ําเย็นอันผูใดผูหนึ่งดําลงแลว ยอมระงับความกระวน 
            กระวายและความรอน ยอมใหความยนิดีและปติ ฉันใดในกาลเมื่อ 
            เราเขาไปยังไฟท่ีลุกโพลง ก็ฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายท้ังปวง 
            ยอมระงับ ดังดําลงในนํ้าเย็นฉะน้ัน เราไดใหแลวซึ่งกายท้ังส้ิน 
            โดยไมเหลือ คือ ขน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก และช้ินเนื้อหทัย 
            แกพราหมณ ฉะนี้แล. 



                       จบสสปณฑิตจริยาท่ี ๑๐ 
                       ---------------- 
                     รวมจรยิาท่ีมีในวรรณน้ี คือ 
            อกิตติดาบส สังขพราหมณ พระเจาธนญชัยกุรุราช พระเจามหา 
            สุทัสนจักรพรรดิราช มหาโควินทพราหมณ พระเจาเนมิราช จันท- 
            กุมารพระเจาสีวิราช เวสสันดร และสสบัณฑิตผูใหทานอันประเสริฐ 
            ในกาลน้ัน เปนเรานี้เอง ทานเหลาน้ีเปนบริวารแหงทาน เปนทาน 
            บารมี เราไดใหชีวิตเปนทานแกยาจกจึงยังบารมีนี้ใหเต็มได เราเห็น 
            ยาจกเขามาเพ่ือขอแลว ไดสละตนของตนให ความเสมอดวยทาน 
            ของเราไมมี นี้เปนทานบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                     จบการบําเพ็ญทานบารมีท่ี ๑ 
                       ---------------- 
                        สีลวนาคจริยาท่ี ๑ 
                วาดวยจริยาวัตรของพระยาชางสีลวนาค 
       [๑๑] ในกาลเมื่อเราเปนกญุชรเลี้ยงมารดาอยูในปาหิมพานต ในกาลน้ัน 
            ในพื้นแผนดินนี้ ไมมีอะไรท่ีจะเสมอดวยศีลคุณของเรา พรานปา 
            พบเราในปาใหญแลว ไดกราบทูลแดพระราชาวา ขาแตพระราชา 
            ผูใหญ ชางมงคลอันสมควรเปนพระท่ีนั่งทรง มีอยูในปาใหญ อัน 
            การจับชางนั้นไมตองขุดคู แมการปกเสาตลุงและการขุดหลุมลวง ก็ 
            ไมตองในขณะท่ีจับเขาท่ีงวงเทาน้ัน ชางนั้นก็จะมา ณ ท่ีนี้เอง 
            พระเจาขา ฝายพระราชาไดทรงฟงคําของพรานปาน้ันแลวทรงดี 
            พระทัย ทรงสงไปซึ่งควาญชางซึ่งเปนอาจารยผูฉลาดศึกษาดีแลว 
            ควาญชางนั้นไปแลว ไดพบชางกําลังถอนเงาบัวอยูในสระบัวหลวง 
            เพื่อตองการเลี้ยงมารดาควาญชางรูศีลคุณของเรา พิจารณาดูลักษณะ 
            แลวกลาววา มาน่ีแนะลูกแลวไดจับเขาท่ีงวงของเรา ในกาลน้ัน 
            กําลังของเราท่ีมีอยูในกายตามปรกติอันใด วันนี้กําลังของเรานั้น 
            เสมอเหมือนกับกําลังของชางหลายพัน ถาเราโกรธแกควาญชาง 
            เหลานั้นผูเขามาใกลเพื่อจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่ําเขาเหลาน้ัน 
            ไดแมตลอดราชสมบัติของมนุษยแตถึงแมเราจะถูกเขาใสไวในเสา 
            ตลุงเราก็ไมทําจิตโกรธเคือง เพื่อรักษาศีล เพื่อบําเพ็ญบารมีใหบริบูรณ 
            ถาเขาเหลาน้ันพึงทําลายเราท่ีเสาตลุงน้ีดวยขวานและหอกซัด เรา 
            ก็จะไมโกรธเขาเหลาน้ันเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด ฉะนี้แล. 
                       จบสีลวนาคจรยิาท่ี ๑ 
                         ภูริทัตตจริยาท่ี ๒ 



                  วาดวยจริยาวัตรของภูริทัตตนาคราช 
       [๑๒] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพระยานาคชื่อภูริทัต มีฤทธ์ิมาก 
            เราไปยังเทวโลกพรอมกับทาววิรูปกขมหาราช ในเทวโลกนั้น เรา 
            ไดเห็นทวยเทพผูสมบูรณดวยความสุขโดยสวนเดียว จึงสมาทาน 
            ศีลวัตร เพื่อตองการจะไปยังสวรรคนั้น เราชําระรางกาย บริโภค 
            อาหารพอเปนเครื่องเลี้ยงอาชีพแลว อธิษฐานอุโบสถมีองค ๔ 
            ประการวาผูใดพึงทํากิจดวยผวิหนังก็ดี ดวยเนื้อก็ดี ดวยเอ็นก็ด ี
            ดวยกระดูกก็ดี ขอผูนั้นจงนําเอาอวัยวะท่ีเราใหนี้ไปเถิด แลวนอน 
            อยูบนยอดจอมปลวก พราหมณอาลัมพาน อันบุคคลผูไมรูอุปการะที่ 
            บุคคลอื่นทําแลว บอกแลว ไดจับเราใสไวในตะกรา ใหเราเลน 
            ในท่ีนั้นๆ แมเมื่อพราหมณอาลัมพานใสเราไวในตะกรา แมเมื่อ 
            บีบเราดวยฝามือ เราก็ไมโกรธเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาด การ 
            ท่ีเราบริจาคชีวิตของตนเปนของเบาแมกวาหญา การลวงศีลของเรา 
            เปนเหมือนดังวาแผนดิน เราพึงสละชีวิตของเราสิ้นรอยชาติเนืองๆ 
            เราไมพึงทําลายศีลแมเพราะเหตุแหงทวีปท้ัง ๔ ถึงแมเราจะถูก 
            พราหมณอาลัมพานใสไวในตะกราเราก็มิไดทําจิตใหโกรธเคือง เพือ่ 
            รักษาศีลเพื่อบําเพ็ญศีลบารมีใหเต็ม ฉะนี้แล. 
                        จบภูริทัตตจริยาท่ี ๒ 
                        จัมเปยยกจริยาท่ี ๓ 
                 วาดวยจริยาวัตรของจัมเปยยกนาคราช 
       [๑๓] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพระยานาคชื่อจัมเปยยกะมีฤทธ์ิมาก 
            แมในกาลน้ัน เราเปนผูประพฤติธรรมเพียบพรอมดวยศีลวัตร หมอ 
            งูไดจับเราผูประพฤติธรรม รักษาอโุบสถใหเลนรําอยูท่ีใกลประตู 
            พระราชวัง หมองูนั้นคิดเอาสีเชนใด คือ สีเขียว สีเหลือง หรอื 
            สีแดง เรายอมเปลี่ยนไปตามจิตของเขา แปลงกายใหเหมือนท่ีเขา 
            คิดเราไดทํานํ้าใหเปนบกบาง ไดทําบกใหเปนน้ํา ถาแหละเรา 
            โกรธเคืองตอหมองูนั้น ก็พึงทําเขาใหเปนเถาโดยฉับพลัน ถาเรา 
            จักเปนไปตามอํานาจจิตเราก็จักเสื่อมจากศีล เมื่อเราเสื่อมจากศีล 
            ประโยชนอันสูงสุดจะไมสําเร็จ กายของเรานี้จงแตกไป จงกระจัด 
            กระจายอยู ณ ท่ีนี้ เหมือนแกลบกระจัดกระจายอยูก็ตามเถิด เราจะ 
            ไมทําลายศีล ฉะนี้แล. 
                       จบจัมเปยยกจรยิาท่ี ๓ 
                         จูฬโพธิจรยิาท่ี ๔ 
                  วาดวยจริยาวัตรของจูฬโพธิปริพาชก 



       [๑๔] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนปริพาชกช่ือจูฬโพธิ มีศีลงามเรา 
            เห็นภพโดยเปนสิ่งนากลัว จึงออกบวชเปนดาบส นางพราหมณีผูมี 
            ผิวพรรณดังทองคํา ซึ่งเปนภรรยาของเราแมนางก็มิไดอาลัยในวัฏฏะ 
            ออกบวชเปนตาปสินี เราท้ังสองไมมคีวามอาลัย ตัดพวกพองขาด 
            ไมหวงใยในตระกูลและหมูญาติเท่ียวไปยังบานและนิคม มาถึงยัง 
            พระนครพาราณสี เราท้ังสองอยู ณ ท่ีนั้น มีปญญาไมเกี่ยวของใน 
            ตระกูลและคณะ เราท้ังสองอยูในพระราชอุทยานอันไมเกลื่อนกลน 
            สงัดเสียงพระราชาเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานไดทอด 
            พระเนตรเห็นนางพราหมณี จึงเสด็จเขามาหาเราแลวตรัสถามวา นาง 
            พราหมณีคนนี้เปนอะไรกับทาน เปนภริยาของใครเม่ือพระราชาตรัส 
            ถามอยางนี้เราไดทูลแกพระองคดังน้ีวา นางพราหมณีนี้มิใชภริยาของ 
            อาตภาพ เปนผูประพฤติธรรมรวมกันเปนผูมีคําสอนรวมกัน พระ- 
            ราชาทรงกําหนัดหนักหนวงในนางพราหมณีนั้นจึงรบัสั่งใหพวกราช- 
            บุรุษจับ ทรงบีบค้ันดวยกําลังส่ังใหนําเขาไปยังภายในพระนคร เมื่อ 
            ภริยาเกาของเราเกิดรวมกันมีคําสอนรวมกัน ถูกฉุดคราไปความ 
            โกรธพึงเกิดแกเรา เราระลึกถึงศีลวัตรไดพรอมกับความโกรธท่ีเกิดข้ึน 
            เราขมความโกรธได ณ ท่ีนั้นเอง ไมใหมันเจริญข้ึนไปอีก ถาใครๆ 
            พึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพราหมณีนั้น เราก็ไมพึงทําลายศีล 
            ของเราเลย เพราะเหตุแหงโพธิญาณเทาน้ันเราจักเกลียดนางพราหมณี 
            นั้นก็หามิได และเราจะไมมีกําลังก็หามิได เพราะพระสัมพัญุตญาณ 
            เปนท่ีรักของเรา ฉะนั้นเราจึงรักษาศีลไว ฉะนี้แล. 
                        จบจูฬโพธิจริยาท่ี ๔ 
                        มหิสราชจริยาท่ี ๕ 
                  วาดวยจริยาวัตรของพระยากระบือ 
       [๑๕] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนกระบือ เท่ียวอยูในปาใหญมีกาย 
            อวนพี มีกําลังมากใหญโต ดูหนากลัวพิลึก ประเทศไรๆ ในปา 
            ใหญนี้อันเปนท่ีอยูของฝูงกระบือ มีอยูท่ีเงื้อมเขาก็ดี ท่ีซอกหวยธาร- 
            เขาก็ดี ท่ีโคนไมก็ดีท่ีใกลบึงก็ดี เราเท่ียวไปในท่ีนั้นๆ เมื่อเราเท่ียว 
            ไปในปาใหญ ไดเห็นสถานท่ีอันเจริญเราจึงเขาไปสูท่ีนั้น แลวยืน 
            พักอยูและนอนอยู ครั้งน้ัน ลิงปาผูลามก หลุกหลิก ลอกแลกมา 
            ณ ท่ีนั้น  ถายอุจจาระปสสาวะรดเราท่ีคอท่ีหนาผาก ท่ีค้ิว ยอม 
            เบียดเบียนเราวันหนึง่ครั้งหน่ึง วันท่ี ๒ วันท่ี ๓ แมวันท่ี ๔ ก็วัน 
            ละครั้ง เราจึงเปนผูอันลิงน้ันเบียดเบียนตลอดกาลท้ังปวง เทวดา 
            เห็นเราถูกลิงเบียดเบียน ไดกลาวกะเราดังน้ีวา ทานจงยังลิงลามก 



            ตัวนี้ใหฉิบหายตายโหงเสีย ดวยเขาและกีบเถิด เมื่อเทวดากลาว 
            อยางนี้ในครั้งน้ันแลว เราไดตอบเทวดาน้ันวาเหตุไร ทานจะใหเรา 
            เปอนซากศพอันลามกไมเจริญเลา ถาเราพึงโกรธตอลงิน้ัน เราก็พึง 
            เปนผูเลวกวามัน ศีลของเราก็จะพึงแตก และวิญูชนท้ังหลายก็จะ 
            พึงติเตียนเรา เราเปนผูบริสุทธ์ิ ตายเสียยังประเสริฐกวาความเปนอยู 
            ท่ีนาละอายอีกอยางไรเราจักเบียดเบียนผูอื่นแมเพราะเหตุแหงชีวิต 
            บุคคลผูมีปญญา อดกลั้นคําดูหมิ่นในเพราะของคนเลวคนปานกลาง 
            และคนช้ันสูง ยอมไดอยางนี้ตามใจปรารถนา ฉะนี้แล. 
                       จบมหิสราชจรยิาท่ี ๕ 
                         รุรุมิคจริยาท่ี ๖ 
                   วาดวยจริยาวัตรของพระยาเนื้อ 
       [๑๖] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพระยาเนื้อช่ือรรุุ มขีนสีเหลืองคลาย 
            หลอมทองคํา ประกอบดวยศีลอันบรสิุทธ์ิยิ่ง เราเขาไปอาศัยอยู ณ 
            ประเทศนารื่นรมย เปนรัมณียสถาน สงัดเงียบปราศจากมนุษย เปน 
            ท่ียินดีแหงใจ ใกลฝงคงคา ครั้งน้ัน บุรุษถูกเจาหนี้ทวงถาม จึงโดด 
            ลงในแมน้ํา ในกระแสนํ้าขางเหนือ ดวยคิดวา เราจะเปนหรือตาย 
            ก็ตามที เขาถูกกระแสนํ้าพัดไปในแมน้ําใหญ ตลอดคืนตลอดวัน 
            รองไหคร่ําครวญควรจะสงสาร ลอยไปในทามกลางคงคา เราฟงเสียง 
            ของเขาผูรองไหคร่ําครวญควรจะสงสารแลว ไปยืนอยูท่ีฝงคงคา 
            ไดถามวา ทานเปนคนเชนไร เขาอันเราถามแลว ไดแจงเหตุของตน 
            ในกาลน้ันวา เราเปนผูถูกเจาหนี้ทําใหสะดุงกลัว จึงแลนมายัง 
            มหานทีนี้เราทําความกรุณาแกเขา สละชีวิตของเราใหวายน้ําไปนําเขา 
            มาในเวลากลางคืน ขางแรมเรารูกาลวา เขาหายเหน็ดเหน่ือยลาแลว 
            ไดกลาวกะเขาดังน้ีวา เราจะขอพรกะทานสักขอหนึ่ง คือ ทานอยา 
            บอกเราแกใครๆ เขาไปยังพระนครแลว พระราชาตรัสถาม จึงกราบ 
            ทูลเพราะตองการทรัพย เขาไดพาพระราชาเขามายังท่ีอยูของเรา เรา 
            กราบทูลเหตุการณทุกอยางแดพระราชา พระราชาทรงสดับคําของเรา 
            แลวทรงสอดลูกศรจะยิงบุรุษน้ัน ตรัสวา เราจักฆาคนลามกผูประทุษ 
            รายมิตรเสียในท่ีนี้แหละ เราตามรักษาคนประทุษรายมิตรน้ัน ได 
            มอบตนของเราถวายวา ขาแตมหาราชา ขอไดทรงโปรดกอนเถิด 
            พระเจาขา ขาพระบาทจะกระทําตามพระราชประสงคของพระราชา 
            เราตามรักษาศีลของเรา ไมใชเราตามรักษาชีวิตของเราเพราะในกาล 
            นั้น เราเปนผูมีศีลเพราะเหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง ฉะน้ีแล. 
                        จบรุรุมิคจริยาท่ี ๖ 



                         มาตังคจริยาท่ี ๗ 
                   วาดวยจริยาวัตรของมาตังคชฏิล 
       [๑๗] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนชฏิล มีความเพียรอนัแรงกลา มีนาม 
            ช่ือวามาตังคะ เปนผูมีศีล มีจิตม่ันคงดี เราและพราหมณคนหน่ึง 
            อยูใกลฝงแมน้ําคงคา เราอยูขางเหนือ พราหมณอยูขางใต พราหมณ 
            เท่ียวไปตามริมฝง ไดเห็นอาศรมของเราขางเหนือน้ําบริภาษเราใน 
            ท่ีนั้น แลวแชงใหเราศีรษะแตกถาเราพึงโกรธตอพราหมณนั้น ถา 
            เราไมคุมครองศีล เราแลดูพราหมณนั้นแลว พึงทําใหเปนดังเถาได 
            ครั้งน้ันพราหมณนั้นโกรธเคืองมีใจประทุษราย แชงเรามุงหมายจะให 
            ศีรษะแตก คําแชงน้ันจะตกลงบนศีรษะของเขาเอง เราชวยเปลื้อง 
            เขาใหพนโดยควร เราตามรักษาศีลของเรา มิใชเรารักษาชีวิตของเรา 
            เพราะในกาลน้ัน เราเปนผูมีศีลเพราะเหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง 
            ฉะนี้แล. 
                        จบมาตังคจริยาท่ี ๗ 
                      ธรรมเทวปุตตจรยิาท่ี ๘ 
                  วาดวยจริยาวัตรของธรรมเทพบุตร 
       [๑๘] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนเทพบุตรช่ือวาธัมโม มีอานุภาพมาก 
            มีฤทธ์ิมาก บริวารมากเปนผูอนุเคราะหแกโลกท้ังปวง เราชักชวนให 
            มหาชนสมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เท่ียวไปยังบานและนิคม 
            มีมิตรสหาย มีบริวารชน ในกาลน้ัน เทพบุตรลามก เปนผูตระหน่ี 
            แสดงอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ แมเทพบุตรน้ัน ก็เท่ียวไปใน 
            แผนดินนี้ มีมิตรสหาย มีบริวารชน เราทั้งสอง คือ ธรรมวาที 
            เทพบุตรและอธรรมวาทีเทพบุตร เปนขาศึกแกกัน เราท้ังสองน่ังรถ 
            สวนทางกันมา ชนรถของกันและกันท่ีแอกรถ การทะเลาะวิวาทอัน 
            พึงกลัวยอมเปนไปแกเทพบุตรท้ังสองผูประกอบดวยกัลยาณธรรม 
            และบาปธรรม มหาสงครามปรากฏแลว เพื่อตองการจะใหกันและ 
            กันหลีกทาง ถาเราพึงโกรธเคืองอธรรมเทพบุตรน้ัน ถาเราพึงทําลาย 
            ตบะคุณเราพึงทําอธรรมเทพบุตรน้ันพรอมท้ังบริวารใหเปนดุจธุลีได 
            แตเพื่อจะรักษาศีลไว เราจึงระงับความปรารถนาแหงใจเสียพรอมท้ัง 
            บริษัท ไดหลีกทางใหแกอธรรมวาทีเทพบุตร พรอมกับเมื่อเราหลีก 
            จากทาง ทําการระงับจิตได แผนดินไดใหชองแกอธรรมเทพบุตร 
            ในขณะน้ัน ฉะนี้แล. 
                     จบธรรมเทวปุตตจริยาท่ี ๘ 
                         ชยทิสจริยาท่ี ๙ 



                 วาดวยพระจรยิาวัตรของพระเจาชยทิส 
       [๑๙] พระราชาทรงพระนามวาชัยทิศ ทรงประกอบดวยศีลคุณเสวยสมบัติ 
            ในพระนครอันประเสริฐช่ือกัปปลาเปนนครอุดมในปญจาลรัฐ เรา 
            เปนโอรสของพระราชาพระองคนั้น มีธรรมอันสดับแลว มีศีลงาม 
            มีพระนามวาอลีนสัตตกุมารมีคุณสงเคราะหบริวารชนทุกเมื่อ 
            พระบิดาของเราเสด็จไปประพาศเน้ือ ไดทรงพบพระยาโปริสาท 
            พระยาโปริสาทนั้นไดจับพระบิดาของเราแลวกลาววา ทานเปนอาหาร 
            ของเราอยาด้ินรน พระบิดาของเราทรงสดับคําของพระยาโปริสาทนั้น 
            ทรงกลัวสะดุงหวาดหวั่น พระองคมพีระเพลาแข็งกระดางเพราะทอด 
            พระเนตรเห็นพระยาโปริสาท พระยาโปริสาทรับเอาเน้ือแลวปลอย 
            ไปโดยบังคับใหกลับมาอีก พระราชบิดา พระราชทานทรัพยแก 
            พราหมณ แลวตรัสเรียกเรามาวาพอลกูชาย จงปกครองราชสมบัติ 
            อยาประมาทปกครองนครน้ี พระยาโปริสาทบังคับเราใหเรากลับไป 
            หาอีก เราถวายบังคมพระมารดาพระบิดาแลว ตกแตงรางกายสพาย 
            ธนูเหน็บ พระแสงขรรค ออกไปหาพระยาโปริสาท (เราคิดวา) 
            พระยาโปริสาทเห็นมีมือถืออาวุธ บางทีจักสะดุงกลัว แตเพราะ 
            เมื่อเราทําความสะดุงกลัวแกพระยาโปริสาท ศีลของเราจะเศราหมอง 
            เพราะเรากลัวศีลจะขาดจึงไมนําส่ิงท่ีนาเกลียด (อาวธุ) เขาไปใกล 
            พระยาโปริสาทนั้น เรามีเมตตาจิต กลาวคําเปนประโยชน ไดกลาว 
            คําน้ีวา ทานจงเอาแกนไมมากอไฟใหเปนกองใหญ เราจะโดดเขา 
            ไฟทานผูเปนพระปตุจฉาทราบเวลาวาเราสุกดีแลวจงกินเถิด เราไม 
            ไดรักษาชีวิตของเราเพราะเหตุแหงพระบิดาผูทรงศีล เราไดให 
            พระยาโปริสาทผูฆาสัตวเปนปรกติทุกเมื่อนั้นบวชแลว ฉะนี้แล. 
                        จบชยทิสจริยาท่ี ๙ 
                        สังขปาลจริยาท่ี ๑๐ 
                 วาดวยจริยาวัตรของสังขปาลนาคราช 
       [๒๐] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพระยานาคชื่อสังขปาละมีฤทธ์ิมาก 
            มีเข้ียวเปนอาวุธ มีพิษแรงกลา มีลิ้นสองแฉกเปนใหญกวานาคท้ัง 
            หลาย เราอธิษฐานอุโบสถมีองค ๔ ประการวา ผูใดมีกิจดวยผวิหนงั 
            ก็ดี เนื้อก็ดี เอ็นก็ดี กระดูกก็ดี ของเราผูนั้นจงนําเอาอวยัวะท่ีเราให 
            แลวนี้ไปเถิด แลวสําเร็จการอยู ณ สถานท่ีใกลทางใหญสี่แยก อัน 
            เกลื่อนกลนดวยหมูชนตางๆ พวกบุตรของนายพรานเปนคนดุราย 
            หยาบชาไมมีกรุณา ไดเห็นเราแลวมีมอืถือไมพลองตะบองส้ันกรูกัน 
            เขามาหาเรา ณ ท่ีนั้น พวกบุตรนายพรานเอาหอกแทงเราท่ีจมูก 



            ท่ีหาง ท่ีกระดูกสันหลัง แลวเอาหวายรอยหามเราไป ถาเราปรารถนา 
            ก็พึงยังมหาปฐพีอันมีสมุทรสาครเปนท่ีสุด พรอมท้ังปาท้ังภูเขา 
            ใหไหมดวยลมจมูกในท่ีนั้นๆ แตเราไมโกรธเคืองพวกนายพรานแม 
            จะแทงดวยหลาว แมจะทุบตีดวยหอก นี้เปนศีลบารมีของเรา 
            ฉะนี้แล. 
                      จบสังขปาลจริยาท่ี ๑๐ 
                      ---------------- 
                     รวมจรยิาท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สีลวจรยิา      ๒. ภูริทัตตจริยา        ๓. จัมเปยยกจริยา 
      ๔. จูฬโพธจิริยา    ๕. มหิสจริยา           ๖. รุรุมิคจริยา 
      ๗. มาตังคจริยา    ๘. ธรรมเทวปุตตจริยา   ๙. ชยทิสจริยา 
     ๑๐. สังขปาลจริยา จริยาท้ังหมดนี้เปนกําลังของศีล เปนบริขารของศีล เราไดสละชีวิต 
 ตามรักษาศีล เราผูเปนสังขปาลนาคราช ไดมอบชีวิตใหแกคนใดคนหน่ึง แมตลอดกาลทุก
เมื่อ 
 เหตุนั้น จริยานั้นจึงเปนศีลบารมี ฉะนี้แล. 
                        จบสีลบารมีนิทเทส 
                       ---------------- 
                   การบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเปนตน 
                         ยุธัญชยจริยาท่ี ๑ 
                 วาดวยพระจรยิาวัตรของยุธัญชยกุมาร 
       [๒๑] ในกาลเม่ือเราเปนพระราชโอรส (ของพระเจาสัพพทัตตราช) นามวา 
            ยุธัญชัย มีบริวารยศหาประมาณมิได สลดใจเพราะไดเห็นหยาดน้ํา 
            คางอันเหือดแหงเพราะแสงพระอาทิตย เราทําความเปนอนิจจังน้ัน 
            แลใหเปนปุเรจาริก พอกพูนความสังเวช เราถวายบังคมพระมารดา 
            และพระบิดาแลว ทูลขอบรรพชา มหาชนพรอมท้ังชาวนิคมท้ังชาว 
            จังหวัด ประนมอัญชลีออนวอนเรา พระบิดาตรัสวา วันนี้ เจาจง 
            ปกครองแผนดินอันกวางใหญไพศาลเถิด ลูก เมื่อมหาชนพรอมท้ัง 
            พระราชบิดา นางสนม ชาวนิคม และชาวแวนแควน รองไหร่ําไร 
            ควรสงสาร เราไมหวงใยสละไปแลวเราสละราชสมบัติในแผนดิน 
            หมูญาติ บริวารชน และยศศักดิ์ท้ังส้ินไดไมคิดถึงเลย เพราะเหตุ 
            แหงโพธิญาณ เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได เราจะ 
            เกลียดยศศักดิ์อันยิ่งใหญก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรัก 
            ของเรา ฉะนั้น เราจึงสละราชสมบัติ ฉะนี้แล. 
                        จบยุธัญชยจริยาท่ี ๑ 



                        โสมนัสสจรยิาท่ี ๒ 
                 วาดวยพระจรยิาวัตรของโสมนัสสกุมาร 
       [๒๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนพระราชบุตรสุดท่ีรัก เปนท่ีปรารถนา 
            ของพระมารดาพระบิดาปรากฏนามวาโสมนัส อยูในอินทปตถนคร 
            อันอุดม เปนผูมีศีล สมบูรณดวยคุณธรรม มีปฏิภาณอันเฉียบ 
            แหลม เคารพนบนอบตอบุคคลผูเจริญมีหิริ และฉลาดในสังคหธรรม 
            ครั้งน้ัน มีดาบสโกงผูหนึ่ง เปนท่ีโปรดปราน ของพระราชาพระองค 
            นั้น ดาบสนั้นปลูกตนผลไม ดอกไมและผัก เก็บขายเลี้ยงชีวิต 
            เราไดเห็นดาบสโกงน้ัน เหมือนกองแกลบอันไมมีขาวสาร เหมือน 
            ไมเปนโพลงขางใน เหมือนตนกลวยหาแกนมิได ดาบสโกงผูนี้ไม 
            มีธรรมของสัตบุรุษ ปราศจากความเปนสมณะ ละหิริและธรรมขาว 
            เพราะเหตุแหงการเลี้ยงชีวิตปจจันตชนบทกําเริบข้ึน เพราะโจรอัน 
            เท่ียวอยูในดง พระราชบิดาของเราเม่ือจะเสด็จไปปราบความกําเริบ 
            นั้น ตรัสสั่งเราวา พออยาประมาทในชฎิลผูมีความเพียรอันแรงกลา 
            นะ ลูก พอจะอนุวัตรตามความปรารถนา ดวยวาชฎิลนั้น เปนผู 
            ใหความสําเร็จความปรารถนาท้ังปวงเราไปสูท่ีบํารุงชฎิลนั้นแลว ได 
            กลาวดังน้ีวา ดูกรคฤหบดี ทานสบายดีดอกหรอื หรอืวาทานจะ 
            ใหนําเอาอะไรมา เหตุนั้น ดาบสโกงน้ันอาศัยมานะจึงโกรธเราวา 
            เราจะใหพระราชาฆาทานเสียในวันนี้ หรือจะใหขับไลเสียจากแวน 
            แควน พระราชาทรงปราบปจจันตชนบทสงบแลว ไดตรัสถามชฎิล 
            โกงวา พระผูเปนเจาสบายดีหรือสักการะสัมมานะยังเปนไปแกพระ 
            ผูเปนเจาหรือชฏิลโกงนั้น กราบทูลแดพระราชา เหมือนวาพระราช 
            กุมารใหฉิบหายพระเจาแผนดินทรงสดับคําของชฎิลโกงนั้นทรงบังคับ 
            วาจงตัดศีรษะเสียในท่ีนี้นั่นแหละ จงสับฟนบ่ันออกเปน ๔ ทอน 
            ท้ิงไวในทามกลางถนนใหคนเห็นวา นั่นเปนผลของคนเบียดเบียน 
            ชฎิล พวกโจรฆาตก็ใจดุรายไมมีกรุณาเหลาน้ัน เพราะรับส่ังบังคับ 
            เมื่อรับน่ังอยูบนตักของพระมารดา ก็ฉุดครานําเราไป เราไดกลาว 
            แกเขาเหลาน้ัน ซึ่งกําลังผูดมัดอยางมัน่คงอยางนี้วา ทานท้ังหลาย 
            จงพาเราไปเฝาพระราชาโดยเร็ว ราชกิจของเรามีอยู เขาเหลาน้ัน 
            เปนคนลามกและเสพคนลามก พาเราไปเฝาพระราชา เราไปเฝา 
            พระราชาแลวทูลใหทรงเขาพระทัย และนํามาสูอํานาจของเราพระ- 
            บิดาขมาเรา ณ ท่ีนั้นแลว ไดพระราชทานราชสมบัติอันใหญหลวง 
            แกเรา เรานั้นทําลายความมืดมัวเมาแลว ออกบวชเปนบรรพชิต 
            เราจะเกลียดราชสมบัติ อันใหญหลวงกห็ามิไดจะเกลียดกามโภค 



            สมบัติก็หามิได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้น 
            เราจึง สละราชสมบัติเสีย ฉะนี้แล. 
                       จบโสมนัสสจรยิาท่ี ๒ 
                         อโยฆรจรยิาท่ี ๓ 
                 วาดวยพระจรยิาวัตรของอโยฆรกุมาร 
       [๒๓] อีกเรื่องหนึ่งในกาลเม่ือเราเปนพระราชโอรสของพระเจากาสีเจรญิวัย 
            ในเรือนเหล็ก มีนามช่ือวาอโยฆระ พระบิดาตรัสวาเจาไดความทุกข 
            ต้ังแตเกิดมา เขาเลี้ยงไวในท่ีแคบลูกเอย วันนี้จงปกครองแผนดิน 
            ท้ังส้ิน พรอมท้ังแวนแควน พรอมท้ังชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิด 
            เราถวายบังคมจอมกษัตริยแลวประคองอัญชลี ไดทูลดังน้ีวา บรรดา 
            สัตวในแผนดินบางพวกตํ่าชา บางพวกอุกฤษฏ บางพวกปานกลาง 
            สัตวท้ังหมดนั้นไมมีอารักขา เจริญอยูในเรือนของตนพรอมดวยหมู 
            ญาติ การเลี้ยงดูขาพระบาทในท่ีอันคับแคบน้ีไมมีใครเหมือนในโลก 
            ขาพระบาทเติบโตอยูในเรือนเหล็ก เหมือนพระจันทรพระอาทิตย 
            ไมมีรัศมี ขาพระบาทประสูติจากพระครรภพระมารดาอันเต็มไปดวย 
            ซากศพเนาแลว ยังถูกใส (ขัง) ไวในเรือนเหล็ก ซึ่งมีทุกขราย 
            กวาน้ันอีก ขาพระบาทไดรับความทุกขรายอยางยิ่งเชนนี้แลว ถายัง 
            ยินดีในราชสมบัติ ก็จะเปนผูเลวทราม กวาคนเลวทรามไปขาพระบาท 
            เปนผูเหนื่อยหนายในกาย ไมตองการดวยราชสมบัติ ขาพระบาท 
            จะแสวงหาธรรมเครือ่งดับ ซึ่งเปนท่ีท่ีมัจจุราชพึงย่ํายขีาพระบาท 
            ไมได เราคิดอยางนี้แลว เมื่อมหาชนรองไหคร่ําครวญอยู ไดตัด 
            เครื่องผกูเสียแลวเขาไปยังปาใหญ เหมือนชาง ฉะนั้น เราจะเกลียด 
            พระมารดาพระบิดาก็หาไม จะเกลียดยศศักดิ์อันใหญหลวงก็หาม ิ
            ได แตพระสัพพัญุตญาณเปนท่ีรักของเรา ฉะนั้น เราจึงสละ 
            ราชสมบัติ ฉะนี้แล. 
                        จบอโยฆรจรยิาท่ี ๓ 
                          ภิงสจริยาท่ี ๔ 
                   วาดวยจริยาวัตรของภงิสพราหมณ 
       [๒๔] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเม่ือเราอยูในพระนครกาสีอันประเสริฐสุดนอง 
            หญิงชาย ๗ คน เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลเราเปนพี่ใหญของ 
            นองหญิงชายเหลาน้ันประกอบดวยหิริและธรรมขาว เราเห็นภพ 
            โดยความเปนภัย จึงยนิดีอยางยิ่งในเนกขัมมะ พวกสหายรวมใจ 
            ของเรา ท่ีมารดาและบิดาสงมาแลวเช้ือเชิญเราดวยกามท้ังหลายวา 
            เชิญทานดํารงศสกุลเถดิ คําใดท่ีสหายเหลาน้ันกลาวแลวเปนเครื่อง 



            นําสุขมาใหในธรรมของคฤหัสถ คําเหลาน้ันเปนเหมือนคําหยาบ 
            เสมอดวยผาลอนัรอน ไดมีแกเรา ในกาลน้ัน สหายเหลานั้นได 
            ถามเราผูหามอยูถงึความปรารถนาของเราวา ทานปรารถนาอะไรเลา 
            เพื่อน ถาทานไมบริโภคกาม เราผูใครประโยชนแกตนไดกลาวแก 
            สหายผูแสวงหาประโยชนเหลานั้นวา เราไมปรารถนาความเปน 
            คฤหัสถ เรายินดีอยางยิง่ในเนกขัมมะสหายเหลาน้ันฟงคําเราแลว 
            ไดบอกแกมารดาและบิดา มารดาและบิดาไดกลาวอยางนี้วา แมวา 
            เราท้ังสองจะบวช พอเรา มารดาบิดาท้ังสอง และนองหญิงชาย 
            ท้ัง ๗ ของเราสละท้ิงทรัพยนับไมถวน เขาไปยังปาใหญ ฉะนี้แล. 
                         จบภิงสจริยา ๔ 
                      โสณนันทปณฑิตจริยาท่ี ๕ 
                  วาดวยจริยาวัตรของโสณนันทบัณฑิต 
       [๒๕] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเกิดในตระกูลมหาศาลอันประเสริฐสุด 
            อยูในพระนครพรหมวทัธนะ ในกาลน้ัน เราเห็นสัตวโลกเปนผูถูก 
            ความมืดครอบงํา จิตของเราเบ่ือหนายจากภพ เหมือนชางถูกสับดวย 
            ขอสลดใจ ฉะนั้น เราเห็นความลามกตางๆ อยางนี้ จึงคิดอยางนี ้
            ในกาลน้ันวาเม่ือไร เราจึงจะออกไปจากเรือนแลวเขาปาได แมใน 
            กาลน้ัน พวกญาติก็เช้ือเชิญเราดวยกามโภคะทั้งหลาย เราไดบอก 
            ความพอใจแมแกเขาเหลาน้ันวา อยาเช้ือเชิญเราดวยส่ิงเหลานั้นเลย 
            นองชายของเราเปนบัณฑิตช่ือวานันทะ แมเขาก็ศึกษาตามเราชอบใจ 
            บรรพชา แมในกาลน้ัน เราคือโสณบัณฑิต นันทบัณฑิต และมารดา 
            บิดาท้ังสองของเราก็ละท้ิงโภคสมบัติท้ังหลายแลวเขาปาใหญ ฉะนี้ 
            แล. 
                     จบโสณนันทปณฑิตจริยาท่ี ๕ 
                         มูคผักขจริยาท่ี ๖ 
                 วาดวยพระจรยิาวัตรของมูคผักขกุมาร 
       [๒๖] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพระราชโอรสของพระเจากาสี 
            ชนท้ังหลายเรียกเราโดยช่ือวามูคผักขกุมารบาง เตมิยกุมารบาง 
            ในกาลน้ัน พระสนมนางในหม่ืนหกพัน ไมมีพระราชโอรส โดย 
            วันคืนลวงไปๆ เราบังเกิดผูเดียว พระบิดารับส่ังใหต้ังเศวตฉัตร 
            ใหเลี้ยงดูเราผูเปนบุตรสุดท่ีรัก อันไดดวยยากเปนอภชิาตบุตร ทรง 
            ไวซึ่งความรุงเรือง บนท่ีนอน ในกาลน้ัน เรานอนอยูบนท่ีนอนอัน 
            ออนนุม ต่ืนข้ึนแลวไดเห็นเศวตฉัตรอันเปนเหตุใหเราไปสูนรก 
            ความสะดุงหวาดกลัวเกิดข้ึนแลวแกเรา พรอมกับไดเห็นฉัตร เรา 



            ถึงความวินิจฉัยวา เมื่อไรหนอ เราจึงจะเปลื้องธุลีนี้ได เทพธิดา 
            ผูเปนสาโลหิตของเรามากอน ผูใครประโยชนตอเรา นางเห็นเราผู 
            ประกอบไปดวยทุกข จึงแนะนําใหเราประกอบในเหตุ ๓ ประการ 
            วาทานจงอยาแสดงความเปนบัณฑิต จงแสดงความเปนคนโงแกชน 
            ท้ังปวง ชนท้ังหมดนั้นก็จะดูหมิ่นทาน ประโยชนจักมีแกทานดวย 
            อาการอยางนี้ เมื่อเทพธิดากลาวอยางนีแ้ลว เราไดกลาวดังน้ีวา 
            ดูกอนนางเทพธิดา ขาพเจาจะทําตามคําท่ีทานกลาวกะเราฉะนั้น ทาน 
            เปนผูปรารถนาประโยชน เปนผูใครความเกื้อกูลแกขาพเจา แม 
            เทพธิดา ครั้นเราไดฟงคําของเทพธิดาน้ันแลว เหมือนดังไดพบฝง 
            ในสาคร ราเริงดีใจ ไดอธิษฐานองค ๓ ประการ คือ เราเปนคนใบ 
            เปนคนหูหนวก เปนคนงอยเปลี้ยเวนจากคติ เราอธิฐานองค ๓ 
            ประการน้ีอยู ๑๖ ป ครั้งน้ัน เสนาบดีเปนตนตรวจดูมือเทา ลิ้น 
            และชองหูของเราแลว เห็นความไมบกพรองของเรา ติเตียนวาเปน 
            คนกาฬกิณี ทีนั้นชาวชนบท เสนาบดี และปุโรหิตท้ังปวงรวมใจกัน 
            ท้ังหมด พลอยดีใจการท่ีรับสั่งใหนําไปท้ิง เรานั้นไดฟงความประสงค 
            ของเสนาบดีเปนตนนั้นแลว ราเริงดีใจวา เราประพฤติตบะมาเพื่อ 
            ประโยชนใด ประโยชนนั้นจะสําเร็จแกเรา ราชบุรุษท้ังหลายอาบนํ้า 
            ใหเรา ไลทาดวยของหอม สวมราชมงกุฏราชาภิเษกแลว มีฉัตรท่ี 
            บุคคลถือไวใหทําประทักษิณพระนครดํารงเศวตฉัตรอยู ๗ วัน พอ 
            ดวงอาทิตยข้ึนนายสารถีอุมเราข้ึนรถ เขาไปยังปา นายสารถีหยุดรถ 
            ไว ณ โอกาสหน่ึงปลอยรถเทียมมาพอพนมือ ก็ขุดหลุมเพื่อจะฝง 
            เราเสียในแผนดิน พระมหากษัตริยทรงคุกคามการอธิษฐาน ท่ีเรา 
            อธิษฐานไวดวยเหตุตางๆ แตเราก็ไมทําลายการอธิษฐานน้ัน เพราะ 
            เหตุแหงโพธิญาณนั่นเอง เราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หามิได 
            เราจะเกลียดตนเองก็หามิได แตพระสัญพัญุตญาณ เปนท่ีรักของ 
            เรา เพราะฉะนั้นแหละ เราจึงอธิษฐานองค ๓ ประการน้ี เรา 
            อธิษฐานองค ๓ ประการน้ีอยู ๑๖ ป ผูเสมอดวยอธิษฐานของเรา 
            ไมมี นี่เปนอธิษฐานบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                        จบมูคผักขจริยาท่ี ๖ 
                        กปลราชจริยาท่ี ๗ 
                   วาดวยจริยาวัตรของพระยาวานร 
       [๒๗] ในกาลเม่ือเราเปนพระยาวานร อยู ณ ซอกเขาใกลฝงแมน้ํา ในกาล 
            นั้น เราถูกจรเขเบียดเบียนไปไมได เรายืนอยู ณ โอกาสใด โดด 
            จากฝงน้ีไปยังฝงโนน จรเขมันเปนสัตวดุราย แสดงความนากลัว 



            อยู ณ โอกาสน้ัน จรเขนั้นกลาวกะเราวา มาเถิด แมเรากลาวกะจรเข 
            นั้นวา จะมาเราโดดลงเหยียบศีรษะจรเขนั้นแลว โดดไปยืนอยูท่ีฝง 
            โนน เรามิไดทําตามคําของจรเขท่ีกลาวหลอกลวงนั้นหามิไดผูเสมอ 
            ดวยคําสัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                       จบกปลราชจริยาท่ี ๗ 
                      สัจจสวหยปณฑิตจริยาท่ี ๘ 
                    วาดวยจริยาวัตรของสัจจดาบส 
       [๒๘] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนดาบสปรากฏ นามวาสัจจะ เรารกัษา 
            สัตวโลกไวดวยคําสัจ ไดทําหมูชนใหสามัคคีกัน ฉะน้ีแล. 
                    จบสัจจสวหยปณฑิตจริยาท่ี ๘ 
                       วัฏฏกโปตกจรยิาท่ี ๙ 
                    วาดวยจริยาวัตรของลูกนกคุม 
       [๒๙] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนลูกนกคุม ขนยังไมงอก ยังออน 
            เปนดังช้ินเนื้อ อยูในรงั ในมคธชนบท ในกาลน้ัน มารดาเอาจะ 
            งอยปากคาบเหยื่อมาเลี้ยงเรา เราเปนอยูดวยผัสสะของมารดา กําลัง 
            กายของเรายังไมมี ในฤดูรอนทุกๆ ป มีไฟปาไหมลุกลามมา ไฟ 
            ไหมปาเปนทางดําลุกลามมาใกลเรา ไฟไหมปาลุกลามใหญหลวง 
            เสียงสน่ันอื้ออึง ไฟไหมลุกลามมาโดยลําดับ เขามาใกลจวนจะถึง 
            เรา มารดาบิดาของเราสะดุงใจหวาดหวั่น เพราะกลวัไฟท่ีไหมมา 
            โดยเร็ว จึงท้ิงเราไวในรังหนีเอาตัวรอดไปได เราเหยียดเทา กางปก 
            ออกรูวา กําลังกายของเราไมมี เรานั้นไปไมไดอยูในรังน่ันเอง จึง 
            คิดอยางนี้ในกาลน้ันวา เมื่อกอนเราสะดุงหวาดหวั่น พึงเขาไปซอน- 
            ตัวอยูในระหวางปกของมารดาบิดา บัดนี้ มารดาบิดาท้ิงเราหนีไปเสีย 
            แลว วันนี้ เราจะทําอยางไรศีลคุณ ความสัตย พระสัพพัญูพุทธเจา 
            ผูประกอบดวยความสัตยเอ็นดูกรุณามีอยูในโลก ดวยความสัตยนั้น 
            เราจักกระทํา สัจจกิริยาอันสูงสุดเราคํานึงถึงกําลังพระธรรมระลึกถึง 
            พระพุทธเจาผูพิชิตมารอันมีในกอน ไดกระทําสัจจกิริยา แสดงกําลัง 
            ความสัตยวา ปกของเรามีอยู แตไมมีขนเทาของเรามีอยู แตยังเดิน 
            ไมได มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแลวแนะไฟ จงกลับไป 
            (จงดับเสีย) พรอมกับเมื่อเรากระทําสัจจกิริยา ไฟท่ีลกุรุงโรจน 
            ใหญหลวงเวนไว ๑๖ กรีส ไฟดับ ณ ท่ีนั้นเหมือนจุมลงในนํ้า 
            ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                      จบวัฏฏกโปตกจริยาท่ี ๙ 
                        มัจฉราชจริยาท่ี ๑๐ 



                   วาดวยจริยาวัตรของพระยาปลา 
       [๓๐] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพระยาปลาอยูในสระใหญน้ําในสระ 
            แหงขอด เพราะแสงพระอาทิตยในฤดูรอน ท่ีนั้นกา แรง นกกระสา 
            นกตะกรุมและเหยี่ยว มาคอยจับปลากินท้ังกลางวันกลางคืน ใน 
            กาลน้ัน เราคิดอยางนี้วา เรากับหมูญาติถูกบีบค้ัน จะพึงเปลื้องหมู 
            ญาติใหพนจากทุกขไดดวยอุบายอะไรหนอ เราคิดแลว ไดเห็น 
            ความสัตยอันเปนอรรถเปนธรรมวา เปนท่ีพึ่งของหมูญาติได เราตั้ง 
            อยูในความสัตยแลว จะเปลื้องความพินาศใหญของหมูญาตินั้นได 
            เรานึกถึงธรรมของสัตบุรุษ คิดถึงการไมเบียดเบียนสัตว อันยั่งยืน 
            เท่ียงแทในโลก ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งได แลวไดกระทําสัจจ 
            กิริยาวา ต้ังแตเราระลึกตนได ต้ังแตเรารูความมาจนถึงบัดนี้ เรา 
            ไมรูสึกวาแกลงเบียดเบียนสัตวแมตัวหนึ่งใหไดรับความลําบากเลย 
            ดวยสัจจวาจานี้ ขอเมฆจงยังฝนใหตกหาใหญ แนะเมฆ ทานจง 
            เปลงสายฟาคํารามใหฝนตกจงทําขุมทรัพยของกาใหพินาศไป ทานจง 
            ยังกาใหเดือดรอนดวยความโศก จงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศก 
            พรอมกับเม่ือเราทําสัจจกิริยา เมฆสงเสียงสนั่นครั่นครื้น ยังฝนให 
            ตกครูเดียว ก็เต็มเปยมท้ังท่ีดอนและท่ีลุม ครั้นเราทําความเพียร 
            อยางสูงสุด อันเปนความสัตยอยางประเสริฐเห็นปานน้ีแลว อาศัย 
            กําลังอานุภาพความสัตย จึงยังใหฝนตกหาใหญผูเสมอดวยความ 
            สัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเราฉะน้ีแล. 
                       จบมัจฉราชจริยาท่ี ๑๐ 
                       กัณหทีปายนจริยาท่ี ๑๑ 
                 วาดวยจริยาวัตรของกัณหทีปายนะดาบส 
       [๓๑] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนฤาษีช่ือวากัณหทีปายนะ เราไมยินดี 
            ประพฤติพรหมจรรย ยิง่กวา ๕๐ ป ใครๆ จะรูใจท่ีไมยินดีประพฤติ 
            พรหมจรรยของเราน้ันหามิได แมเราก็ไมบอกแกใครๆ วา ความ 
            ไมยินดีมีในใจของเรา สหายเพื่อนพรหมจรรยของเรา ช่ือมัณฑัพยะ 
            เปนฤาษีมีอานุภาพมากประกอบดวยบุรพกรรม (กรรมเกาใหผล) 
            ถูกเสียบหลาวท้ังเปน เราทําการพยาบาลมัณฑัพยะดาบสน่ันใหหาย 
            โรคแลวไดอําลามาสูบรรณศาลาอันเปนอาศรมของเราเอง พราหมณ 
            ผูเปนสหายของเรา ไดพาภริยาและบุตร ตางถือสักการะสําหรับ 
            ตอนรับแขก รวมสามคนมาหาเรา เรานั่งเจรจาปราศรยักับสหาย 
            และภรรยาของเขาอยูในอาศรมของตน เด็กโยนลูกขางเลนอยู ทํา 
            งูเหาใหโกรธแลว ทีนั้น เด็กนั้นเอามือควานหาลูกขางไปตามปลอง 



            จอมปลวก ควานไปถูกเอาศีรษะงูเขาพอมือไปถูกศีรษะของมัน งูก็ 
            โกรธ อาศัยกําลังพิษ เคืองจนเหลือจะอดกลั้นไดกัดเด็กทันที 
            พรอมกับถูกงูกัด เด็กลมลงท่ีพื้นดิน ดวยกําลังพิษกลา เหตุนั้น 
            เราเปนผูไดรับทุกขหรือวาเรามีความรกัจึงเปนทุกข เราไดปลอบ 
            มารดาบิดาของทารกน้ัน ผูมีทุกขเศราโศก ใหสวางแลว ไดทํา 
            สัจจกิริยาอันประเสริฐสุดกอนวา 
                 เราผูตองการบุญ ไดประพฤติพรหมจรรย มีจิตเลือ่มใส 
                 อยู ๗ วันเทาน้ัน ตอแตนั้นมา การประพฤติของเรา 
                 ไมเลื่อมใส ๕๐ ปเศษ เราไมปรารถนาจะประพฤติ 
                 เสียเลย ดวยความสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมีแกเด็ก 
                 นี้เถิด พิษจงระงับ ยัญญทัตตกุมารจงเปนอยู 
            พรอมกับเม่ือเราทําสัจจกิริยา มาณพหวั่นไหวดวยกําลังพิษไดฟน 
            กายหายโรค ลุกข้ึนได ผูเสมอดวยความสัตยของเราไมมี นี้เปน 
            สัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                      จบกัณหทีปายนจริยาท่ี ๑๑ 
                        สุตโสมจริยาท่ี ๑๒ 
                วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาสุตโสม 
       [๓๒] อีกเรื่องหนึ่ง ในกาลเม่ือเราเปนพระเจาแผนดินพระนามวาสุตโสม 
            ถูกพระเจาโปริสาทจับไปได ระลึกถึงคําผัดเพี้ยนไวกะพราหมณ 
            พระยาโปริสาทเอาเชือกรอยฝามือกษัตริย ๑๐๑ ไวแลว ทํากษัตริย 
            เหลานั้นใหไดรับความลําบาก นําเราไปดวยเพื่อตองการทําพลีกรรม 
            พระยาโปริสาทไดถามเราวาทานปรารถนาจะใหปลอยหรือ เราจกัทํา 
            ตามชอบใจของทาน ถาทานจะกลับมาสูสํานักเรา เรารับคําพระยา 
            โปริสาทนั้นวาจะกลาวใย ถึงการมาของเรา แลวเขาไปยังพระนคร 
            อันรื่นรมยมอบราชสมบัติแลวในกาลน้ัน เพราะเราระลึกถึงธรรมของ 
            สัตบุรุษ เปนของเกา อันพระพุทธเจา เปนตนเสพแลวใหทรัพย 
            แกพราหมณแลว จึงเขาไปหาพระยาโปริสาท ในการมาในสํานัก 
            พระยาโปริสาทนั้น เราไมมีความสงสัยวาจักฆาหรอืไม เราตามรักษา 
            สัจจวาจายอมสละชีวติเขาไปหาพระยาโปริสาท ผูเสมอดวยความ 
            สัตยของเราไมมี นี้เปนสัจจบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                       จบสุตโสมจริยาท่ี ๑๒ 
                       สุวรรณสามจรยิาท่ี ๑๓ 
                วาดวยพระจริยาวัตรของสุวรรณสามดาบส 
       [๓๓] ในกาลเมื่อเราเปนดาบส อันทาวสักกะเช้ือเชิญมาอยูในปา เรากับ 



            ราชสีหแลเสือโครงในปาใหญ ตางนอมเมตตาเขาหากัน (เราเขา 
            ใกลราชสีหและเสือโครงในปาใหญไดดวยเมตตา) เราแวดลอมดวย 
            ราชสีห เสือโครง เสอืเหลือง หมี กระบือ กวางดาวและหมู 
            อยูในปาใหญ สัตวอะไรๆ มิไดสะดุงกลัวเรา แมเรามิไดกลัวสัตว 
            อะไรๆ เพราะเรากําลังเมตตาคํ้าจุน จึงยินดีอยูในปาในกาลน้ัน 
            ฉะนี้แล. 
                      จบสุวรรณสามจริยาท่ี ๑๓ 
                        เอกราชจรยิาท่ี ๑๔ 
                วาดวยพระจริยาวัตรของพระเจาเอกราช 
       [๓๔] อีกเรือ่งหนึ่ง ในกาลเมื่อเราเปนพระราชา ปรากฏพระนามวาเอกราช 
            ในกาลน้ัน เราอธิษฐานศีลอันบริสุทธ์ิยิ่งปกครองแผนดินใหญ 
            สมาทานกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการประพฤติโดยไมมีเศษ สงเคราะห 
            มหาชนดวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ เมื่อเราเปนผูไมประมาทใน 
            ประโยชนโลกนี้และโลกหนา ดวยอาการอยางนี้ พระเจาโกศล 
            พระนามวาทัพพเสนะ ยกกองทัพมาชิงเอาพระนครเราได ทรงทํา 
            ขาราชการ ชาวนิคม พรอมดวยทหาร ชาวชนบทใหอยูในเงื้อม 
            พระหัตถท้ังหมดแลว ตรัสสั่งใหฝงเราเสียในหลุม เราเห็นพระเจา 
            ทัพพเสนะกับหมูอํามาตย ชิงเอาราชสมบัติอันมั่งค่ังภายในพระนคร 
            ของเรา เหมือนบุตรสุดท่ีรัก ฉะนั้น ผูเสมอดวยเมตตาของเราไมม ี
            นี้เปนเมตตาบารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                       จบเอกราชจริยาท่ี ๑๕ 
                      มหาโลมหังสจรยิาท่ี ๑๕ 
                 วาดวยจริยาวัตรของมหาโลมหงัสบัณฑิต 
       [๓๕] เรานอนอยูในปาชา เอาซากศพอันมีแตกระดูกทําเปนหมอนหนุน 
            เด็กชาวบานพวกหนึ่ง พากันเขาไปทําความหยาบชารายกาจนานัปการ 
            อีกพวกหน่ึงราเรงิดีใจ พากันนําเอาของหอม ดอกไม อาหาร และ 
            เครื่องบรรณาการตางๆ เปนอันมากมาใหเรา พวกใดนําทุกขมาให 
            เราและพวกใดใหสุขแกเรา เราเปนผูมีจิตเสมอแกเขาท้ังหมดไมมี 
            ความเอ็นดู ไมมีความโกรธ เราเปนผูวางเฉยในสุขและทุกข ใน 
            ยศและความเส่ือมยศ เปนผูมีใจเสมอในส่ิงท้ังปวง นี้เปนอุเบกขา 
            บารมีของเรา ฉะนี้แล. 
                     จบมหาโลมหังสจริยาท่ี ๑๕ 
                       ---------------- 
                     รวมจรยิาท่ีมีในวรรคน้ี คือ 



            ๑. ยุธัญชยจริยา ๒. โสมนัสสจริยา ๓. อโยฆรจริยา 
            ๔. ภิงสจริยา ๕. โสณนันทปณฑิตจริยา ๖. มูคผักขจริยา 
            ๗. กปลราชจริยา ๘. สัจจสวหยปณฑิตจริยา ๙. วัฏฏกโปตกจริยา 
            ๑๐. มัจฉราชจริยา ๑๑. กัณหทีปายนจริยา ๑๒. สุตโสมจริยา 
            ๑๓. สุวรรณสามจริยา ๑๔. เอกราชจรยิา ๑๕. มหาโลมหังสจรยิา 
            เปนอุเบกขาบารมีดังน้ี 
            พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณอันใหญตรัสแลว เราไดเสวยทุกข 
            และสมบัติมากมายหลายอยาง ในภพนอยภพใหญ ตามนัยท่ีกลาวแลว 
            อยางนี้ แลวจึงไดบรรลสุัมโพธิญาณอันสูงสุด เราไดใหทานอันควร 
            ให บําเพ็ญศีลโดยหาเศษมิไดถึงเนกขัมมบารมีแลว จึงบรรลุสัม- 
            โพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตท้ังหลายทําความเพียรอยาง 
            อุกฤษฏอยางถึงขันติบารมีแลวจงึบรรลโุพธิญาณอันสูงสุด เรากระทํา 
            อธิษฐานอยางมั่น ตามรักษาสัจจวาจา ถึงเมตตาบารมีแลว จึงบรรล ุ
            สัมโพธิญาณอันสูงสุด เราเปนผูมีจิตเสมอในลาภและความเส่ือม 
            ลาภ ในยศและความเสื่อมยศ ในความนับถือและการดูหมิ่นท้ังปวง 
            แลว จึงบรรลุสัมโพธญิาณอันสูงสุด ทานท้ังหลายจงเห็นความ 
            เกียจครานโดยความเปนภัย และเห็นการปรารภความเพียรโดยเปน 
            ทางเกษมแลวจงปรารภความเพียรเถิด นี้เปนคําส่ังสอนของ 
            พระพุทธเจาท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเปน 
            ภัย และเห็นความไมวิวาทโดยเปนทางเกษมแลวจงกลาววาจาออน 
            หวานอันสมัครสมานกันเถิด นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
            ท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงเห็นความประมาทโดยความเปนภัย และ 
            เห็นความไมประมาทโดยเปนทางเกษม แลวจงเจรญิมรรคอันประ- 
            กอบดวยองค ๘ ประการเถิด นี้เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
            ท้ังหลายฯ 
       ทราบวา พระผูมีพระภาคเม่ือจะทรงยกยองบุรพจรรยาของพระองค จึงไดตรัสธรรมบรร- 
 *ยายช่ือพุทธาปทานีย ดวยประการฉะนี้แล. 
                          จบจริยาปฎก 
                       ---------------- 
                          สโมธานกถา 
                    สรุปการบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ 
       [๓๖] การบําเพ็ญบารมีอันเปนเครื่องบมพระโพธิญาณเหลาน้ี จัดเปนบารมี 
            ๑๐ อุปบารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ คือการบําเพ็ญทานในภพท่ีตถา- 
            คตเปนพระเจาสิวิราชผูประเสริฐเปนทานบารมี ในภพท่ีเราเปน 



            เวสสันดรและเปนเวลามพราหมณ เปนทานอุปบารมี ในภพท่ีเรา 
            เปนอกิติดาบสอดอาหารน้ัน เปนทานอุปบารมี ในภพท่ีเราเปน 
            พระยาไกปา สีลวนาคและพระยากระตาย เปนทานปรมัตถบารมี 
            ในภพท่ีเราเปนพระยาวานร ชางฉัททันต และชางเลี้ยงมารดา 
            เปนศีลบารมี พระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณยิ่งใหญตรัสไวดังน้ี การ 
            รักษาศีลในภพท่ีเราเปนจัมเปยยกนาคราช และภูริทัตตนาคราช เปน 
            ศีลอุปบารมี ในภพท่ีเราเปนสังขปาลบัณฑิต เปนศีลปรมัตถบารมี 
            ในภพท่ีเราเปนยุธัญชยกุมาร มหาโควนิทพราหมณ คนเลี้ยงชาง 
            อโยฆรราชโอรส ภัลลาติ สุวรรณสาม มฆเทวะและเนมิราช บารมี 
            เหลานี้เปนอุปบารมี ในภพท่ีเราเปนมโหสถผูเปนทรพัยของรัฐ 
            กุลฑลตัณฑิละและนกกระทาบารมีเหลาน้ีเปนปญญาอุปบารมี ในภพ 
            ท่ีเราเปนวิธูรบัณฑิตและสุริยพราหมณมาตังคะ ผูเปนศิษยเกาของ 
            อาจารยบารมีท้ัง ๒ ครั้งน้ี เปนปญญาบารมี ในภพท่ีเราเปนพระราชา 
            ผูมีศีล มีความเพียร เปนผูกอใหเกิดสตัตุภัสตชาดก บารมีนี้แล 
            เปนปญญาปรมัตถบารมี ในภพท่ีเราเปนพระราชาผูมีความเพียร 
            บากบ่ัน เปนวิริยปรมัตถบารมี ในภพท่ีเราเปนพระยาวานรผูมีครุธรรม 
            ๕ ประการ เปนวิริยบารมี ในภพท่ีเราเปนธรรมปาลกุมาร เปน 
            ขันติบารมี ในภพท่ีเราเปนธรรมิกเทพบุตร ทําสงครามกับอธรรมิก 
            เทพบุตร เรียกวาขันติอปุบารมี ในภพท่ีเราเปนขันติวาทีดาบส 
            แสวงหาพุทธภูมิดวยการบําเพ็ญขันติบารมี ไดทํากรรมท่ีทําไดยาก 
            เปนอันมาก นี้เปนขันติปรมัตถบารมี ในภพท่ีเราเปนสสบัณฑิต 
            นกคุม ซึ่งประกาศคุณสัจจะ ยังไฟใหดับดวยสัจจะ นี้เปนสัจจบารมี 
            ในภพท่ีเราเปนปลาอยูในน้ํา ไดทําสัจจะอยางสูงยังฝนใหตกใหญ 
            นี้เปนสัจจบารมีของเรา ในภพท่ีเราเปนสุปารบัณฑิตผูเปนนักปราชญ 
            ยังเรือใหขามสมุทรจนถึงฝง เปนกัณหทีปายนดาบส ระงับยาพิษ 
            ไดดวยสัจจะ และเปนวานรขามกระแสแมน้ําคงคาไดดวยสัจจะ 
            นี้เปนสัจจอุปบารมีของเรา ในภพท่ีเราเปนสุตโสมราชา รักษาสัจจะ 
            อยางสูง ชวยปลอยกษัตริย ๑๐๑ นี้เปนสัจจปรมัตถบารมี อะไรท่ีจะ 
            เปนความพอใจไปกวาอธิษฐาน นี้เปนอธิษฐานบารมี ในภพท่ีเรา 
            เปนมาตังฏิล และชางมาตังคะ นี้เปนอธิษฐานอุปบารมี ในภพ 
            ท่ีเราเปนมูคผักขกุมาร เปนอธิษฐานปรมัตถบารมี ในภพท่ีเปน 
            มหากัณหฤาษี และพระเจาโสธนะ และบารมีสองอยาง คือในภพ 
            ท่ีเราเปนพระเจาพรหมทัตต และคัณฑิติณฑกะ ท่ีกลาวแลวเปน 
            เมตตาบารมี ในภพท่ีเราเปนโสณนันทบัณฑิตผูทําความรัก บารมี 



            เหลานั้นเปนเมตตาอุปบารมี เมตตาบารมีในภพท่ีเราเปนพระเจา 
            เอกราช เปนบารมีไมมีของผูอื่นเหมอืน นี้เปนเมตตาปรมัตถบารมี 
            ในภพท่ีเราเปนนกแขกเตาสองครั้ง เปนอุเบกขาบารมี ในภพท่ีเรา 
            เปนโลมหังสบัณฑิต เปนอุเบกขาปรมัตถบารมี บารมีของเรา ๑๐ 
            ประการน้ี เปนสวนแหงโพธิญาณอันเลิศ บารมียิ่งกวา ๑๐ ไมมี 
            หยอนกวา ๑๐ ก็ไมมี เราบําเพ็ญบารมีทุกอยางไมยิ่งไมหยอน เปน 
            บารมี ๑๐ ประการฉะน้ีแล. 
                           จบสโมธานกถา 
                         จบจริยาปฎก 
                         ---------------- 
 
 


