อปทาน ๒

เรียบเรียงโดย หลวงพ่อชุมพล พลปฺโ

เจดียม์ งั คลา เลียนแบบเจดียช์ เวสิกองต่างกันแค่ขนาดของอิฐทีก่ ่อเท่านัน้
สร้างโดยพระเจ้านรสีหบดี

วิหารปะโตตาเมียะ แปลว่าวิหารทีง่ อกงาม
หมายถึง วิหารทีเ่ ป็ นจุดศูนย์กลางให้พระพุทธศาสนางอกงาม

อปทาน ๒

เรียบเรียงโดย หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ
สถิตกิ ารพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ ๑

		

พิมพ์ที่

วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในวโรกาสทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ ๖๙ ปี
และในวโรกาสทรงเจริ ญพระชนมพรรษา ครบ ๘๘ พรรษา

จ�ำนวนพิมพ์ ๔๐,๐๐๐ เล่ ม

บริ ษทั จามจุรีโปรดักส์ จ�ำกัด
๒๖ ถ.พระราม ๒ ซอย ๘๓ แขวงแสมด�ำ
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร. ๐ ๒๔๑๕ ๘๓๒๐-๑
Email: jjrprint@hotmail.com

ท่านทีต่ อ้ งการหนังสือ หรือต้องการร่วมพิมพ์ กรุณาติดต่อ
บริษทั โตโยต้า เภตรา ยูสคาร์ จ�ำกัด สาขาเมืองปทุม
๖๖ หมู่ ๓ ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทร. ๐๒ ๕๘๑ ๔๖๖๒ โทรสาร ๐๒ ๙๗๕ ๗๓๒๑
Email : dhammaconnect2015@gmail.com

ค�ำน�ำ

หนังสื อเล่มนี้ชื่อว่า อปทาน ๒  เพราะว่าคัมภีร์อปทานนั้น ถ้าน�ำมาพิมพ์ครั้งเดียว
หนังสื อจะใหญ่เกินไป จึงแยกออกเป็ น ๒ เล่ม เล่มนี้ชื่อว่า อปทาน ๒ เนื่องจากที่ได้เคยพิมพ์
เผยแพร่ ก่อนหน้านี้มาแล้วคือ อปทาน ๑ แต่อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของทั้ง ๒ เล่ม  ไม่ได้ต่อ
กัน เพราะฉะนั้น ถ้าจะอ่านเล่มใดเล่มหนึ่ง โดยไม่ได้อ่านอีกเล่มก็ไม่เป็ นไร แม้แต่เนื้อหาใน
เล่มเดียวนั้นถ้าจะอ่านจากหลังมาหน้าก็ได้อยู่
คัมภีร์อปทานนี้ เป็ นคัมภีร์ที่นบั เนื่องอยูใ่ นคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
ซึ่ งโดยส่ วนตัวแล้ว ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่ชอบอ่านคัมภีร์อปทานมาก อ่านมาตั้งแต่เริ่ ม
รู ้จกั ตูพ้ ระไตรปิ ฎก เนื่ องเพราะคัมภีร์อปทานเป็ นตอนที่อ่านง่าย ไม่ตอ้ งมีพ้ืนฐานความรู ้
ธรรมะขั้นใดก็อ่านได้
ข้าพเจ้าเห็ นว่าคัมภีร์อปทานนี้ มีคุณประโยชน์มาก เพราะเป็ นการบอกเล่าชี้ แจง
เรื่ องราว ผลของการกระท�ำความดี การสร้างบารมีของพระอรหันต์แต่ละรู ปในตอนเริ่ มต้น
เส้นทางสร้างบารมีของท่าน ซึ่ งบางเรื่ องก็ดูเหมือนท�ำบุญเพียงนิดเดียว แต่กบ็ งั เกิดผลที่ยงิ่
ใหญ่ในกาลต่อมา ฉะนั้นค�ำพระท่านจึงกล่าวไว้วา่ อย่ าดูหมิ่นบุญกรรมจ�ำนวนน้ อย จะไม่
ต้ อยตามต้ องสนองผล เหมือนตุ่มน�ำ้ ที่ เปิ ดหงายรั บสายชล ยังเต็มท้ นด้ วยอุทกที่ ตกลง ใน
ท�ำนองเดียวกันก็ไม่ควรดูหมิ่นบาปกรรมจ�ำนวนน้อยเหมือนกัน รวมความก็คือ ชื่อว่ าบุญ
และบาปแล้ วไม่ ควรดูหมิน่ ว่ านิดเดียว
ท่านเหล่านี้ที่ได้เริ่ มต้นด้วยการสร้างบุญกรรมจ�ำนวนน้อย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป
ก็ได้มาบรรลุธรรมขั้นสู ง กลายมาเป็ นทักขิไณยบุคคล ให้เทวดาและมนุษย์กราบไหว้บูชา
เรื่ องของท่านจะช่วยสอนใจ เพื่อคนธรรมดาอย่างเรา ให้ได้เกิดมีกำ� ลังใจขวนขวาย สร้าง
คุณความดีสร้างบารมีไม่ยอ่ ท้อตั้งแต่วนั นี้ไป ก็จะสามารถเข้าถึงความพ้นทุกข์ ตามรอยท่าน
มหาบุรุษเหล่านี้ไปด้วยได้ และจะช่วยปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของท่านสาธุชนผูอ้ ่านได้
เป็ นอย่างดี
อันว่าศรัทธานั้นเป็ นคุณธรรมที่สำ� คัญ เพราะว่าศรัทธาเป็ นอริ ยทรัพย์ เป็ นพละก�ำลัง
ให้กุศลอื่น ๆ ได้โอกาสบังเกิดตาม ศรัทธาช่วยเกื้อหนุ นให้เกิ ดความราบรื่ นของกระแส
บารมีอื่นที่จะมารวมพลังกัน ศรัทธาเป็ นอินทรี ยอ์ งค์ประกอบของความรู ้แจ้งในธรรม และ
คำ�นำ�

ก

ศรัทธาเป็ นองค์คุณของพระอริ ยบุคคล
ข้าพเจ้าจึงได้นำ� คัมภีร์อปทานมาจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยพยายามรักษารู ปแบบภาษา
ตามส�ำนวนแปล ที่ท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้แปลไว้   ข้าพเจ้าได้เรี ยบเรี ยงขัดเกลา
ส�ำนวนบ้าง เพื่อให้ท่านสาธุชนผูไ้ ม่คุน้ เคยกับส�ำนวนภาษาบาลีได้อ่านง่ายขึ้น
การที่ขา้ พเจ้าจัดพิมพ์หนังสื อเล่มนี้ออกมาเผยแพร่ เป็ นธรรมทาน หวังว่าจะเกิดคุณ
ประโยชน์แก่ท่านสาธุชน และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่พระพุทธศาสนา
กุศลผลบุญใดที่เกิดจากการพิมพ์ธรรมะเผยแพร่ ขอให้ท่านสาธุ ชนและสรรพสัตว์
ทั้งปวงจงมีส่วนในผลบุญนี้จงทุกประการ
หนังสื อเล่มนี้มีขอ้ ผิดพลาดบกพร่ องที่ใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับ เพื่อแก้ไขต่อไปใน
โอกาสข้างหน้า
คุณความดีที่เกิดจากหนังสื อเล่มนี้ ถือว่าเป็ นคุณความดีของท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาได้กระท�ำไว้
ความดีในการด�ำเนินงานขอถวายบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา
ครู บาอาจารย์และท่านผูม้ ีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสยัมภูเจ้าและพระเถรเจ้าทุก
พระองค์ ที่ประวัติการสร้างบารมีของพระองค์ท่าน ได้ถกู รวบรวมอยูใ่ นคัมภีร์อปทานนั้น
ข้าพเจ้าขอกราบเทิดทูนบูชาพระคุณของทุกพระองค์ไว้เหนือเศียรเกล้า ขอกราบอาราธนา
บารมีของทุกพระองค์ มาแผ่ปกเกล้าปกเกศ ให้ท่านสาธุชนที่เปิ ดอ่านคัมภีร์อปทาน ด้วย
ความเคารพในคุณของพระรัตนตรัย ได้เจริ ญรุ่ งเรื องในเส้นทางของพระพุทธศาสนา คล้าย
ประหนึ่ งว่าทุกพระองค์ได้เมตตาเสด็จมา แผ่พระเดชพระคุณพระบารมี สถิตห้อมล้อม
รักษา ให้พระพุทธศาสนาเจริ ญรุ่ งเรื อง มัน่ คงถาวรในแผ่นดินไทยจนถ้วน ๕,๐๐๐ ปี
ธรรมะที่ขา้ พเจ้าบันทึกไม่สงวนลิขสิ ทธิ์
ขอให้ธรรมะอันประเสริ ฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงแพร่ ขยายไปกว้างไกล ยัง
ประโยชน์แก่สรรพสัตว์
                                   ขออนุโมทนาต่อท่านผูม้ ีจิตเป็ นกุศล
                                   พระ ชุมพล พลปญฺโ
                                  ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ข

อปทาน ๒

ขอเชิญอ่านธรรมะของหลวงพ่อชุมพล  พลปญฺโ เพิ่มเติมได้ที่
http://www.chumpolpalapanyo.com
และเชิญติดตามอ่านหนังสื อธรรมะของหลวงพ่อชุมพล  พลปญฺโ เล่มอื่น ๆ ได้ดงั นี้

ภาพปกหน้ า
เจดียบ์ พู ะยา คือพระเจดียท์ ต่ี งั ้ อยูร่ มิ ฝั ่งแม่น้�ำอิรวดีในเมืองพุกาม ประเทศ
พม่า บูพะยา แปลว่า "เจดียน์ ้�ำเต้า" ตามลักษณะของพระเจดีย์ ต�ำนานได้เล่าขานไว้
ว่าสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๘ ในสมัยอาณาจักรศรีเกษตรหรืออาณาจักรปยู โดย
พระเจ้าปยูซอที แต่บา้ งก็วา่ น่าจะสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เนื่องจากรูปทรง
ขององค์พระเจดีย์
พระเจดียท์ เ่ี ห็นกันอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นพระเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘
เพราะพระเจดียอ์ งค์เก่านัน้ พังทลายลงมาอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว

ภาพปกหลัง
เจดียเ์ ซตานาจี ห่างลงไปทางตอนใต้สดุ ของเมืองพุกามใหม่ประมาณ ๔-๕
กม. ไปตามทางรถยนต์ทข่ี นานไปกับแม่น้�ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้าติโลมินโล

สารบัญ
ค�ำน�ำ	

ก

เอกปทุมยิ เถราปทานที่ ๑ (๓๔๑)

๑

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัว
ตีณุปลมาลิยเถราปทานที่ ๒ (๓๔๒)
ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก

๑
๒
๒

ธชทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๔๓)

๓

ว่าด้วยผลแห่งการถวายธง

๓

ตีณกิ งิ กณิปูชกเถราปทานที่ ๔ (๓๔๔)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก่ ๓ ดอก
นฬาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๔๕)

๓
๓
๔

ว่าด้วยผลแห่งถวายที่จงกรม

๔

จัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๓๔๖)

๕

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา

๕

ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๔๗)

๕

ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา

๕

ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๔๘)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าก�ำมือเดียว

๗
๗

ตินทุกผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๔๙)

๘

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะพลับ

๘

เอกัญชลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๕๐)

๘

ว่าด้วยผลแห่งอัญชลีกร

๘

สั ททสั ญญิกเถราปทานที่ ๑ (๓๕๑)

๑๐

ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใส

๑๐

สารบัญ

จ

ยวกลาปิ ยเถราปทานที่ ๒ (๓๕๒)

๑๐

ว่าด้วยผลแห่งการลาดหญ้า

๑๐

กิงสุ กปูชกเถราปทานที่ ๓ (๓๕๓)

๑๑

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกทองกวาว

๑๑

สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๕๔)

๑๒

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจักรที่รอยพระบาท
ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๕๕)

๑๒
๑๒

ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้ขอ

๑๒

อัมพยาคุทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๕๖)

๑๓

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงและยาคู
ปุฏกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๕๗)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระเทียม

๑๓
๑๔
๑๔

วัจฉทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๕๘)

๑๔

ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกวัว

๑๔

สรณาคมนิยเถราปทานที่ ๙ (๓๕๙)

๑๕

ว่าด้วยผลแห่งการถึงสรณะ

๑๕

ปิ ณฑปาติกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๖๐)

๑๕

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต
มันทารวิยเถราปทานที่ ๑ (๓๖๑)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมนทารพ
กักการุปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๖๒)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกฟั กทิพย์
ภิสมุฬาลทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๖๓)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันและรากบัว
เกสรปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๖๔)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว ๓ ดอก
ฉ

๑๕
๑๗
๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๑๙
อปทาน ๒

อังโกลปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๓๖๕)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกปรู
กทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๓๖๖)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกระทุ่ม

๑๙
๑๙
๒๐
๒๐

อุททาลกปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๓๖๗)

๒๐

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูณ

๒๐

เอกจัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๓๖๘)

๒๑

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจ�ำปา
ติมริ ปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๓๖๙)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกดีหมี
สลฬปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๗๐)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกช้างน้าว

๒๑
๒๒
๒๒
๒๒
๒๒

โพธิวนั ทกเถราปทานที่ ๑ (๓๗๑)

๒๕

ว่าด้วยผลแห่งการไหว้

๒๕

ปาฏลิปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๗๒)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกแคฝอย ๓ ดอก
ตีณุปลมาลิยเถราปทานที่ ๓ (๓๗๓)
ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก
ปั ตติปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๗๔)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกประดู่
สั ตตปั ณณิยเถราปทานที่ ๕ (๓๗๕)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยต้นตีนเป็ ด
คันธมุฏฐิยเถราปทานที่ ๖ (๓๗๖)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาน
จิตกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๗๗)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกรัง
สารบัญ

๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๗
๒๗
๒๗
๒๗
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
ช

สุ มนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๘ (๓๗๘)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล
สุ มนทามิยเถราปทานที่ ๙ (๓๗๙)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงดอกมะลิ

๒๙
๒๙
๓๐
๓๐

กาสุ มาริผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๘๐)

๓๑

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะรื่ น

๓๑

อัมพฏผลทายกเถราปทานที่ ๑ (๓๘๑)

๓๒

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะกอก

๓๒

ลพุชทายกเถราปทานที่ ๒ (๓๘๒)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลขนุนส�ำมะลอ

๓๓
๓๓

อุทุมพรผลทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๘๓)

๓๓

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะเดื่อ

๓๓

มิลกั ขุผลทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๘๔)

๓๔

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมิลกั ขุ

๓๔

ผารุสผลทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๘๕)

๓๕

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะปราง

๓๕

วัลลิผลทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๘๖)

๓๕

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลวัลลิ

๓๕

กทลิผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๘๗)

๓๖

ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลกล้วย

๓๖

ปนสผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๘๘)

๓๗

ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนุนสุ ก

๓๗

โสณโกฏิวสิ เถราปทานที่ ๙ (๓๘๙)

๓๗

ว่าด้วยผลแห่งการถวายถ�้ำ

๓๗

พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิ โลติที่ ๑๐ (๓๙๐)
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระองค์เอง
ซ

๓๘
๓๘
อปทาน ๒

ปิ ลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร
เสลเถราปทานที่ ๒ (๓๙๒)

๔๑
๔๑
๕๒

ว่าด้วยการประพฤติธรรม

๕๒

สรรพกิตติกเถราปทานที่ ๓ (๓๙๓)

๕๗

ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริ ญธรรม
มธุทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๙๔)
ว่าด้วยอานิสงส์การถวายน�้ำผึ้งและลาดหญ้า

๕๗
๕๙
๕๙

ปทุมกูฏาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๙๕)

๖๐

ว่าด้วยผลแห่งการท�ำพุทธบูชา

๖๐

พักกุลเถราปทานที่ ๖ (๓๙๖)

๖๒

ว่าด้วยผลแห่งการถวายยา

๖๒

คิริมานันทเถราปทานที่ ๗ (๓๙๗)

๖๔

ว่าด้วยผลแห่งการท�ำพุทธบูชา

๖๔

สลฬมัณฑปิ ยเถราปทานที่ ๘ (๓๙๘)

๖๖

ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกสน
สั พพทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๙๙)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายทานทุกสิ่ งทุกอย่าง
อชิตเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐๐)

๖๖
๖๗
๖๗
๖๘

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป

๖๘

ติสสเมตเตยยเถราปทานที่ ๑ (๔๐๑)

๗๒

ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีปและผลมะพลับ
ปุณณกเถราปทานที่ ๒ (๔๐๒)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพระเพลิงพุทธสรี ระ
เมตตคูเถราปทานที่ ๓ (๔๐๓)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใส
สารบัญ

๗๒
๗๔
๗๔
๗๕
๗๕
ฌ

โธตกเถราปทานที่ ๔ (๔๐๔)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายสะพาน
อุปสี วเถราปทานที่ ๕ (๔๐๕)
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างอาศรม
นันทกเถราปทานที่ ๖ (๔๐๖)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมณฑป
เหมกเถราปทานที่ ๗ (๔๐๗)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายตัง่ แก้ว
โตเทยยเถราปทานที่ ๘ (๔๐๘)
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างบรรณศาลา
ชตุกณ
ั ณิกเถราปทานที่ ๙ (๔๐๙)
ว่าด้วยผลแห่งการบ�ำรุ งพระพุทธองค์
อุเทนเถราปทานที่ ๑๐ (๔๑๐)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวบาน
ภัททาลิเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑป
เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการกางเศวตฉัตรถวายพระพุทธเจ้า
ติณสู ลกฉาทนิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิซอ้ นเป็ นพุทธบูชา
มธุมงั สทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนื้อสุ กรผสมน�้ำผึ้ง
นาคปั ลลวกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกิ่งไม้กากะทิงบูชา
เอกทีปิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการตามประทีปเป็ นพุทธบูชา
ญ

๗๗
๗๗
๗๘
๗๘
๘๑
๘๑
๘๓
๘๓
๘๕
๘๕
๘๘
๘๘
๙๐
๙๐
๙๕
๙๕
๙๗
๙๗
๙๙
๙๙
๑๐๑
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๒
๑๐๒
๑๐๒
อปทาน ๒

อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้หนึ่งพก
ยาคุทายกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวต้ม
ปั ตโถทนทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวสาลีหนึ่งแล่ง
มัญจทายกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการท�ำตัง่ ถวายสงฆ์
สกิงสั มมัชชกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานพระศรี มหาโพธิ
เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเป็ นพุทธบูชา
เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการแต่งอาสนะบูชา
สั ตตกทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระทุ่ม ๗ ดอก
โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหงอนไก่
ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเปรี ยง
เอกธัมมสวนิยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการฟั งธรรมครั้งเดียว
สุ จนิ ติตเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวใหม่
โสณณกิงกณิยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกะดึงทอง
สารบัญ

๑๐๓
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๘
๑๐๙
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๕
๑๑๕
ฎ

โสวัณณโกนตริกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระโหลกน�้ำเต้า

๑๑๖
๑๑๖

เอกวิหาริยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการอยูป่ ่ าแต่ผเู ้ ดียว

๑๑๘

เอกสั งขิยเถราปทานที่ ๒

๑๑๙

ว่าด้วยผลแห่งการเป่ าสังข์เป็ นพุทธบูชา
ปาฏิหิรสั ญญกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในปาฏิหาริ ย ์
ญาณัตถวิกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระพุทธองค์
อุจฉุขณ
ั ฑิกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายท่อนอ้อย
กลัมพทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันอ้อน
อัมพาฏกทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะกอก
หรีตกิทายกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกสมอ
อัมพปิ ณฑิยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วง
ชัมพูผลิยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกหว้า
วิเภทกพีชิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก
โกลทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพุทรา
ฏ

๑๑๘

๑๑๙
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๔
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
๑๒๖
อปทาน ๒

เวลุวผลิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะตูม
ภัลลาตกทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกรกฟ้ า
อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกผักตบ
อัมพาฏกิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะกอก
สี หาสนิกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง
ปาทปิ ฐิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายตัง่ รองเท้า
เวทิยการกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไพรที
โพธิฆรการกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างเรื อนไม้โพธิ
ชคติทายกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการพรวนดินโคนต้นโพธิ
โมรหัตถิยเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายก�ำหางนกยูง
สี หาสนพีชิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการพัดพุทธอาสน์
ติณุกกธาริยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการท�ำคบเพลิงบูชา
อักกมนทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการเหยียบนวด
สารบัญ

๑๒๗
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๘
๑๒๙
๑๒๙
๑๒๙
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๔
๑๓๔
๑๓๔
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๖
ฐ

วนโกรัณฑิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหางช้าง
เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการกั้นร่ มถวายพระพุทธองค์
ชาติปุปผิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ
สั ตติปัณณิยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสัตตบรรณ
คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยของหอม
สาลกุสุมยิ เถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสาละ
จิตกปูชกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาน
จิตกนิพพาปกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการดับจิตกาธาน
เสตุทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างสะพาน
สุ มนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล
อวฏผลิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ
ลพุชผลทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนุนส�ำมะลอ
มิลกั ขุผลทายกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมิลกั ขุ
ฑ
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๑๓๖
๑๓๗
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๘
๑๓๘
๑๓๘
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๑๓๙
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๑
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๑๔๑
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
อปทาน ๒

สยัมปฏิภาณิยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระพุทธเจ้าด้วยปฏิภาณ
นิมติ ตพยากรณิยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการพยากรณ์นิมิต
นฬมาลิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพวงดอกอ้อ
มณิปูชกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยแก้วมณี
อุกกาสติกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการจุดคบเพลิงบูชา
สุ มนวีชนิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการพัดไม้โพธิ์
กุมมาสทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนมกุมมาส
กุสัฏฐกทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าคา ๘ ก�ำ
คิริปุนนาคิยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบุนนาคบูชา

๑๔๔
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๖
๑๔๖
๑๔๖
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๑๔๘
๑๔๙
๑๔๙
๑๔๙
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐
๑๕๐

วัลลิการผลทายกเถราปทานที่ ๘

๑๕๑

ว่าด้วยผลแห่งการถวายแตง

๑๕๑

ปานธิทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า
ปุฬินจังกมิยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการขนทรายใส่ ที่จงกรม
ปั งสุ กลุ สั ญญกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผา้ บังสุ กลุ
สารบัญ

๑๕๑
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๒
๑๕๔
๑๕๔
ฒ

พุทธสั ญญกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการเกิดพุทธสัญญา
ภิสทายกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้าบัวกับน�้ำผึ้ง
ญาณถวิกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริ ญพุทธญาณ
จันทนมาลิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายแก่นจันทน์และดอกรัง
ธาตุปูชกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระบรมสารี ริกธาตุ
ปุฬินุปปาทกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการก่อเจดียท์ ราย
ตรณิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการทอดตนเป็ นสะพาน
ธัมมรุจเิ ถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งความพอใจในธรรม
สาลมัณฑปี ยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑปดอกรังเป็ นพุทธบูชา
ตีณกิ งิ กณิปุปผิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระดึงทอง
ปั งสุ กลู ปูชกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาผ้าบังสุ กลุ
โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหงอนไก่
กิงสุ กปุปผิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกทองกวาว
ณ
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๑๖๙
๑๗๐
๑๗๐
อปทาน ๒

อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าครึ่ งผืน
ฆตมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกากเปรี ยง
อุทกทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายน�้ำดื่ม
ปุฬินถูปิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการก่อสถูปเจดีย ์
นฬกุฏิกทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างกุฏิไม้ออ้
ปิ ยาลผลทายกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกมะหาด
ตีณกิ ณิการปุปผิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกรรณิ การ์
เอกปั ตตทายกเถราปทานที่ ๒
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๑๗๕
๑๗๗
๑๗๗
๑๗๙

ว่าด้วยผลแห่งการถวายบาตร

๑๗๙

กาสุ มาริกผลทายกเถราปทานที่ ๓

๑๘๐

ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกมะรื่ น
อวฏผลิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ
จารผลิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงกะล่อน

๑๘๐
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๑

มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่ ๖

๑๘๑

ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะงัว่

๑๘๑

อัชเชลผลทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกรกฟ้ า
สารบัญ

๑๘๒
๑๘๒
ด

อโมรผลิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ
ตาลผลิยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลตาล
นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะพร้าว
กุรัญชิยผลทายกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกอัญชันขาว
กปิ ฏฐผลทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะขวิด
โกสุ มพผลิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกสะคร้อ
เกตกปุปผิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกเกด
นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกากะทิง
อัชชุ นปุปผิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกรกฟ้ าขาว
กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอัญชันเขียว
โฆสสั ญญกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในเสี ยงแสดงธรรม
สั พพลทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ต่าง ๆ
ปทุมธาริยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัว
ต
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๑๘๓
๑๘๓
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๑๘๙
๑๘๙
๑๘๙
๑๘๙
๑๙๑
๑๙๑
อปทาน ๒

ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าคา ๑ ก�ำ
เวจจกทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายวัจจกุฎี
สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย
อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายยาหยอดตา
สุ ปฏทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเนื้อดี
ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้เท้า
คิริเนลปูชกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกอัญชันเขียว
โพธิสัมมัชชกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานโพธิ์

๑๙๒
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๓
๑๙๓
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๔
๑๙๔
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๖

อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙

๑๙๗

ว่าด้วยผลแห่งการถวายแฟง

๑๙๗

สุ คนั ธเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระรัตนตรัย
มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหากัจจายนเถระ
วักกลิเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระวักกลิเถระ
มหากัปปิ นเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหากัปปิ นเถระ
สารบัญ

๑๙๘
๑๙๘
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๒๐๒
๒๐๓
๒๐๓
๒๐๖
๒๐๖
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ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ
กุมารกัสสปเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระกุมารกัสสปเถระ
พาหิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระพาหิ ยเถระ
มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหาโกฏฐิตเถระ
อุรุเวลกัสสปเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ
ราธเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระราธเถระ
โมฆราชเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระโมฆราชเถระ
ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระลกุณฏกภัททิยเถระ
กังขาเรวตเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระกังขาเรวตเถระ
สี วลีเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสี วลีเถระ
วังคีสเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระวังคีสเถระ
นันทกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระนันทกเถระ
กาฬุ ทายีเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระกาฬุทายีเถระ
ท
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๒๒๗
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๒๒๘
๒๓๐
๒๓๐
๒๓๓
๒๓๓
๒๓๕
๒๓๕
อปทาน ๒

อภยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอภยเถระ
โลมสติยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระโลมสติยเถระ
วนวัจฉเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระวนวัจฉเถระ
จูฬสุ คนั ธเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระจูฬสุ คนั ธเถระ
สุ เมธาเถริยาปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสุ เมธาเถรี
เมขลทายิกาเถริยาปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายสายสะอิ้ง
มัณฑปทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑป
สั งกมนทาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการทอดตนเป็ นทางเดิน
นฬมาลิกาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอ้อบูชาพระ
เอกปิ ณฑปาตทายิกาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาหารบิณฑบาต
กฏัจฉุภกิ ขาทายิกาเถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษาหารหนึ่งทัพพี
สั ตตอุปลมาลิกาเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอุบล ๗ ดอก
ปั ญจทีปิกาเถริยาปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยประทีป ๕ ดวง
สารบัญ
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อุทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายน�้ำ
เอกุโปสถิกาเถริยาปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว
สลฬปุปผิกาเถริยาปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกช้างน้าว
โมทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนมต้ม
เอกาสนทายิกาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการจัดอาสนะถวายสงฆ์
ปั ญจทีปทายิกาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยประทีป ๕ ดวง
นฬมาลิกาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยการถวายดอกอ้อบูชาพระ
มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
เขมาเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเขมาเถรี
อุบลวรรณาเถริยาปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอุบลวรรณาเถรี
ปฏาจาราเถริยาปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระปฏาจาราเถรี
กุณฑลเกสี เถริยาปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระกุณฑลเกสี เถรี
กิสาโคตมีเถริยาปทานที่ ๒
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระกิสาโคตมีเถรี
น

๒๕๔
๒๕๔
๒๕๖
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๘
๒๕๘
๒๕๘
๒๖๐
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๒
๒๗๔
๒๗๔
๒๗๙
๒๗๙
๒๘๔
๒๘๔
๒๘๗
๒๘๗
๒๘๙
๒๘๙
อปทาน ๒

ธรรมทินนาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระธรรมทินนาเถรี
สกุลาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสกุลาเถรี
นันทาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระนันทาเถรี
โสณาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระโสณาเถรี
ภัททกาปี ลานีเถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระภัททกาปี ลานีเถรี
ยโสธราเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระยโสธราเถรี
อปทานแห่ งพระเถรีหนึ่งหมืน่ ที่ ๙

๒๙๒
๒๘๒
๒๙๔
๒๙๔
๒๙๖
๒๙๖
๒๙๙
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๔
๓๐๔
๓๐๙

ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเถรี หมื่นรู ป

๓๐๙

อปทานแห่ งพระเถรีหนึ่งหมืน่ แปดพันที่ ๑๐

๓๑๐

ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเถรี หมื่นแปดพันรู ป
อปทานแห่ งพระเถรีทเี่ คยเป็ นขัตติยกัญญา หมืน่ แปดพันที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเถรี หมื่นแปดพันรู ป

๓๑๐
๓๑๔
๓๑๔

อปทานแห่ งพระเถรีบุตรีพราหมณ์ แปดหมืน่ สี่ พนั ที่ ๒

๓๑๕

ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเถรี แปดหมื่นสี่ พนั รู ป

๓๑๕

อุปลทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอุปลทายิกาเถรี
สิ งคาลมาตาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสิ งคาลมาตาเถรี
สุ กกาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสุ กกาเถรี
สารบัญ

๓๑๘
๓๑๘
๓๑๙
๓๑๙
๓๒๑
๓๒๑
บ

อภิรูปนันทาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอภิรูปนันทาเถรี
อัฑฒกาสี เถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอัฑฒกาสี เถรี
ปุณณิกาเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระปุณณิ กาเถรี
อัมพปาลีเถริยาปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอัมพปาลีเถรี
เสลาเถริยาปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเสลาเถรี

๓๒๓
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๗

อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๓๐

ของฝากท้ ายเล่ ม
บทปลงสังขาร
คาถาเงินล้าน
จริ ยธรรมของพระโพธิสตั ว์ ๑๐ ประการ

๓๔๔
๓๔๖
๓๔๙
๓๕๐

ป

ค�ำอุทิศส่ วนกุศลเวลาบ�ำเพ็ญทาน

๓๕๒

ค�ำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ

๓๕๓

ค�ำถอนอธิษฐานที่เป็ นมิจฉาทิฏฐิ

๓๕๔

ค�ำแผ่บารมีกศุ ลมหาอธิษฐาน

๓๕๖

ค�ำอธิษฐานเพื่อพ้นทุกข์โทษเวรภัย

๓๕๘

ค�ำประกาศโทษตน

๓๕๙

ค�ำอธิษฐานเพื่อเจริ ญธรรม

๓๖๐

คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสตั ว์ทุกองค์

๓๖๑

ค�ำแผ่เมตตา ๖ ทิศ

๓๖๓

ค�ำอธิษฐานที่พทุ ธคยา

๓๖๔

ค�ำอธิษฐานย้ายบัญชีทองค�ำ

๓๖๘
อปทาน ๒

          (ค�ำบูชาครู )

๓๖๘

          (บทบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง ๔)

๓๖๘

          (บทชุมนุมเทวดา)

๓๗๐

ค�ำอธิษฐานเพื่อออกรถและเดินทางไกล

๓๗๖

บทขอขมากรรมส�ำนึกผิด
รายนามท่านผูร้ ่ วมจัดพิมพ์

สารบัญ

๓๗๘
๓๘๒

ผ

วิหารจุฬามณี
เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมของวิหารสัพพัญญูกบั วิหารธรรมยานจี
สร้างโดยพระเจ้านรปติสธิ ู

พระสุ ตตันตปิ ฎก
ขุททกนิกาย อปทาน
ขอนอบน้อมแด่พระผูม้ ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น้ นั

เจดียเ์ สียนเยียตยีมา แปลว่าน้องสาว
สร้างโดยเทวีเสียนเยียต

เอกปทุมวรรคที่ ๓๕

เอกปทุมิยเถราปทานที่ ๑ (๓๔๑)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัว
[๓๔๓] พระชินเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง ทรงท�ำให้ แจ้ งซึ่งภพ
น้ อยใหญ่ ทรงยังประชุมชนเป็ นอันมากให้ ข้าม (ทุกข์ ) ได้ ในกาลนั้น เราเป็ นพระยา
หงส์ ผู้ประเสริฐกว่ านกทั้งหลาย เราโผลงยังสระน�ำ้ แล้ ว เล่ นน�ำ้ อยู่อย่ างส� ำราญใจ
ในขณะนั้น พระชินเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา
เสด็จ (เหาะ) มาเหนือสระน�ำ้ เราได้ เห็นพระสยัมภูผู้ประเสริฐกว่ าเทวดา เป็ นนายก
ของโลก จึงหักดอกบัวหลวงอันเป็ นทีร่ ื่นรมย์ ใจทีก่ ้ านแล้ ว เอาจะงอยปากคาบโยน
ขึน้ ไปในอากาศ ได้ บูชาพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดด้ วยใจอันเลือ่ มใสยิง่ นัก พระ
ศาสดาพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยู่ใน
อากาศ ได้ ทรงท�ำอนุโมทนาว่ า ด้ วยดอกปทุมดอกเดียวนี้ และด้ วยการตั้งจิตมัน่
ท่ านจะไม่ ต้องไปสู่ วนิ ิบาตตลอดแสนกัลป พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระผู้
อุดม ครั้นตรัสอย่ างนี้ ทรงสรรเสริญกรรมของเราแล้ ว ได้ เสด็จไปตามพระประสงค์
ในกัลปทีแ่ สนแต่ กลั ปนี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกปทุมยิ เถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกปทุมยิ เถราปทาน.

เอกปทุมิยเถราปทานที่ ๑ (๓๔๑)

๑

ตีณุปลมาลิยเถราปทานที่ ๒ (๓๔๒)
ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก
[๓๔๔] ในกาลนั้น เราเป็ นวานรอยู่ใกล้ ฝั่งแม่ น�้ำจันทภาคา เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้
ปราศจากกิเลสธุลี ประทับนั่งอยู่ ณ ระหว่ างภูเขา ทรงยังทิศทั้งปวงให้ สว่ างไสว ดัง
พระยารั งมีดอกบาน ประกอบด้ วยพระลักษณะและพยัญชนะ ครั้ นได้ เห็นแล้ วมี
ความปลืม้ ใจ มีจติ เบิกบานโสมนัส มีใจร่ าเริงด้ วยปี ติ ได้ โปรยดอกอุบล ๓ ดอกเหนือ
พระเศียร ครั้ นบูชาดอกไม้ แก่ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าวิปัสสี ผู้แสวงหาคุณใหญ่
เคารพนบนอบแล้ ว บ่ ายหน้ ากลับไปทางทิศอุดร เมื่อเราก�ำลังเดินกลับด้ วยใจอัน
ผ่ องใส ตกลงในระหว่ างภูเขาหิน ถึงความสิ้นชีวติ ด้ วยกุศลกรรมทีเ่ ราท�ำแล้ วนั้น
และด้ วยการตั้งจิตมัน่ เราละกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ ช้ันดาวดึงส์ เราได้ เสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง และได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง ในกัลปที่ ๙๑
แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้นเราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระตีณุปลมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตีณุปลมาลิยเถราปทาน.

๒

อปทาน ๒

ธชทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๔๓)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายธง
[๓๔๕] เราเห็นความสิ้นไปแห่ งอุปธิท้งั ๓ จึงให้ ยกธงขึน้ บูชาพระศาสดาพระนามว่ า
ติสสะ เชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริฐกว่ านระ ด้ วยกุศลกรรมทีเ่ ราท�ำแล้ วนั้น และ
ด้ วยการตั้งจิตมัน่ เราละกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ ช้ันดาวดึงส์ ได้ เสวยรัชสมบัตใิ น
เทวโลก ๓๐๐ ครั้ ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ ง และได้ เป็ นพระเจ้ า
ประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เราได้ เสวยกรรมของตนที่ตนท�ำไว้
ดีแล้ วในกาลก่ อน ในกัลปที่ ๙๒ แต่ กลั ปนีเ้ ราได้ ทำ� กรรมในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น
เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายธง วันนีถ้ ้ าเราปรารถนาก็พงึ เอาผ้ าโขมะ
ปกปิ ดแผ่ นดินพร้ อมทั้งป่ าและภูเขาได้ นีเ้ ป็ นผลเพราะกรรมทีเ่ ราท�ำในกาลนั้น
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระธชทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ธชทายกเถราปทาน.

ตีณิกิงกณิ ปชู กเถราปทานที่ ๔ (๓๔๔)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก่ ๓ ดอก
[๓๔๖] มีภูเขาชื่อภูตคณะ อยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ ทีภ่ ูเขานั้น เราได้ เห็นผ้ าบังสุ กลุ
แขวนห้ อยอยู่บนยอดไม้ ขณะนั้นเราได้ เลือกเก็บเอาดอกหงอนไก่ ๓ ดอก มาบูชา
ผ้ าบังสุ กลุ ด้ วยจิตโสมนัสยินดี ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนีเ้ ราได้ ทำ� กรรมใด ในกาลนั้น
ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งดอกไม้ ๓ ดอก
ตีณิกิงกณิ ปูชกเถราปทานที่ ๔ (๓๔๔) - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกหงอนไก่ ๓ ดอก

๓

คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระตีณิกิงกณิ ปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตีณิกิงกณิ ปูชกเถราปทาน.

นฬาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๔๕)
ว่าด้วยผลแห่งถวายที่จงกรม
[๓๔๗] ภูเขาชื่อหาริกะ อยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ พระภิกษุมนี ามชื่อสยัมภู อยู่ทโี่ คน
ไม้ ในกาลนั้น เราได้ ทำ� เรือนไม้ อ้อ (ไม้ รวก) มุงบังด้ วยหญ้ า แผ้ วถางทีจ่ งกรมแล้ ว
ได้ ถวายแก่ พระสยัมภู ในกัลปที่ ๑๔ เรารื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก ได้ เสวยรัชสมบัตใิ น
เทวโลก ๗๔ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง และได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราช
อันไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ ภพของเราสู งเยีย่ ม เหมือนไม้ เท้ าพระอินทร์ วิมานของ
เรามีเสาพันต้ น มีสีเลือ่ มประภัสสร ไม่ มวี มิ านอืน่ เหมือน เราเสวยสมบัตทิ ้งั สอง
แล้ ว อันกุศลมูลตักเตือนจึงออกบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ า
โคดม เราเป็ นผู้ ท�ำความเพียร มีตนส่ งไปแล้ ว สงบระงับ ไม่ มีอุปธิ ตัดกิเ ลส
เครื่องผูก เหมือนช้ างตัดเชือกแล้ ว ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนฬาคาริกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นฬาคาริกเถราปทาน.

๔

อปทาน ๒

จัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๓๔๖)
ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา
[๓๔๘] มีภูเขาชื่อฉาปละ อยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ พระปั จเจกพุทธเจ้ าพระนามว่ า
สุ ทสั สนะ ประทับอยู่ในระหว่ างภูเขา เราถือดอกจ�ำปาเหาะไปทางอากาศ ได้ เห็น
พระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากกิเลสธุ ลี ผู้ข้ามพ้ นโอฆะ ไม่ มีอาสวะ ขณะนั้นเราวาง
ดอกจ�ำปา ๗ ดอกไว้ บนศีรษะ บูชาแด่ พระพุทธเจ้ าผู้สยัมภู ผู้ทรงแสวงหาประโยชน์
อันใหญ่ หลวง ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วย
การบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระจัมปกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ จัมปกปุปผิยเถราปทาน.

ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๔๗)
ว่าด้วยผลแห่งพุทธบูชา
[๓๔๙] มีภูเขาชื่อโรมสะ อยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ ก็เวลานั้น พระพุทธเจ้ าพระนาม
ว่ าโสภิตะ ประทับอยู่ ณ ทีแ่ จ้ ง เราออกจากทีอ่ ยู่มากั้นดอกบัวหลวง (บังแดด) ถวาย
ครั้ นกั้นอยู่วันหนึ่ งแล้ ว จึงกลับมาสู่ ที่อยู่อีก ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กัลปนี้ เราได้ บูชา
พระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ ง
พุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๔๗)

๕

พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปทุมปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปทุมปูชกเถราปทาน.
จบ ภาณวารที ่ ๑๓.

๖

อปทาน ๒

ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๔๘)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้ากำ�มือเดียว
[๓๕๐] มีภูเขาชื่อลัมพกะ อยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าอุป ติสสะ เสด็จจงกรมอยู่ในทีแ่ จ้ ง ในกาลก่ อนเราเป็ นพรานเนือ้ อยู่ (เทีย่ วไป) ในป่ า
ใหญ่ ได้ พบพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ผู้ประเสริ ฐกว่ าเทวดา เป็ นสยัมภูผู้ไม่ แพ้
อะไร ๆ ขณะนั้น เรามีจิตเลื่อมใสยิ่งนัก ได้ ถวายหญ้ าก�ำมือหนึ่งส� ำหรั บประทับ
นั่ ง แด่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ผู้ แ สวงหาคุ ณ อัน ใหญ่ ห ลวงพระองค์ น้ั น ครั้ น ถวายแก่
พระองค์ ผู้ประเสริฐกว่ าเทวดาแล้ ว ยังจิตให้ เลือ่ มใสอย่ างยิง่ ถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ า แล้ วบ่ ายหน้ ากลับไปทางทิศอุดร พอเราไปได้ ไม่ นานสี หะได้ เบียดเบียนเรา
เราถูกสี หะท�ำให้ ล้มลงแล้ ว ท�ำกาลกิริ ยา ณ ที่น้ั น (เพราะ) กรรมที่เ ราท�ำ แล้ วใน
ส� ำ นั ก พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ ไม่ มอี าสวะ เราได้ ไปสู่ เทวโลก เหมือนก�ำลังลูกศร
พ้ นจากแล่ ง ในเทวโลกนั้น มีปราสาทงามอันบุญกรรมนิรมิต (ในปราสาทนั้น) มี
เครื่องประดับพันหนึ่ง ลูกคลีหนัง ๗ ลูก ธงสี เขียว รัศมีของปราสาทนั้นพุ่งออกขึน้
ไปสู งเหมือนพระจันทร์ เราเกลือ่ นกล่ นด้ วยนางเทพกัญญา เบิกบานด้ วยวัตถุกาม
และกิเลสกาม เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้ ว จุตจิ ากเทวโลกมาสู่ ความเป็ นมนุษย์ แล้ ว
ได้ บรรลุความสิ้นอาสวะ ในกัลปที่ ๙๔ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายทีน่ ั่ง ด้ วยทานนั้น เรา
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งหญ้ าก�ำมือเดียว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระติณมุฏฐิทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน.

ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๔๘) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าก�ำมือเดียว

๗

ตินทุกผลทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๔๙)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะพลับ
[๓๕๑] เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้โชติช่วงดังดอกกรรณิการ์ ปราศจากกิเลสธุ ลี ข้ าม
โอฆะได้ แล้ ว ไม่ มอี าสวะ ประทับนั่งในระหว่ างภูเขา เราเห็นต้ นมะพลับก�ำลังมีผล
จึงหักเอามาพร้ อมทั้งก้ าน มีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ ถวายแด่ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ า
เวสสภู ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่
รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระตินทุกผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตินทุกผลทายกเถราปทาน.

เอกัญชลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๕๐)
ว่าด้วยผลแห่งอัญชลีกร
[๓๕๒] ในกาลนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าเรวตะ ประทับอยู่ใกล้ ฝั่งแม่ น�ำ้ เราได้
เห็นพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากกิเลสธุ ลี มีรัศมีร่ ุ งเรื องดังพระจันทร์ มีพระพักตร์
เบิกบานดังปากเบ้ า มีรัศมีสุกสกาวเช่ นกับถ่ านเพลิงไม้ ตะเคียน รุ่งโรจน์ เหมือนดาว
ประกายพฤกษ์ เราได้ ประนมกรอัญชลี ในกัลปที่ ๙๔ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ประนมกร
อัญชลีใด ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลยนีเ้ ป็ นผลแห่ งการประนมกรอัญชลี
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำแจ้ งชั ดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
๘

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระเอกัญชลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกัญชลิยเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. เอกปทุมยิ เถราปทาน ๒. ตีณุปลมาลิยเถราปทาน ๓. ธชทายกเถราปทาน ๔. ตีณกิ งิ กณิปชู กเถราปทาน ๕. นฬาคาริกเถราปทาน ๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน ๗. ปทุมปูชกเถราปทาน ๘. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน ๙. ตินทุกผลทายกเถราปทาน ๑๐. เอกัญชลิยเถราปทาน บัณฑิตทัง้ หลาย
ค�ำนวณคาถาได้ ๖๖ คาถา.
จบ เอกปทุมวรรคที ่ ๓๕.

เอกัญชลิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๕๐)

๙

สัททสัญญิกวรรคที่ ๓๖

สัททสัญญิกเถราปทานที่ ๑ (๓๕๑)
ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใส
[๓๕๓] ครั้งก่ อน เราเป็ นพรานเนือ้ (เทีย่ ว) อยู่ในป่ าใหญ่ ได้ พบพระสั มพุทธเจ้ า อัน
แวดล้ อมด้ วยสงฆ์ สองฝ่ ายในป่ านั้น ซึ่ งก�ำลังทรงประกาศสั จจะ ๔ ทรงรื้อถอน
(ช่ วยเหลือ) มหาชน เราได้ ฟังพระวาจาอันไพเราะเปรียบด้ วยเสี ยงนกการะเวกของ
มหามุนีพระนามว่ าสิ ขี มีพระส� ำเนียงดังพรหม เป็ นเผ่ าพันธุ์ของโลก เรายังจิตให้
เลือ่ มใสในพระส� ำเนียงแล้ ว (เป็ นเหตุให้ เรา) ได้ บรรลุความสิ้นอาสวะ (ในกาลบัดนี)้
ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้นด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งความเลือ่ มใส
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสัททสัญญิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สัททสัญญิกเถราปทาน.

ยวกลาปิ ยเถราปทานที่ ๒ (๓๕๒)
ว่าด้วยผลแห่งการลาดหญ้า
[๓๕๔] ในกาลนั้น เราเป็ นคนเกีย่ วหญ้ าอยู่ในนครอรุณวดี ได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ าที่
หนทาง จึงลาดก�ำหญ้ าถวาย (ให้ ประทับ) พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าสิ ขี ผู้ทรง
อนุเคราะห์ ทรงมีพระกรุณา เป็ นอัครนายกของโลก ทรงทราบความด�ำริของเรา จึง
๑๐

อปทาน ๒

ประทับนั่งบนลาดหญ้ า เราเห็นพระองค์ ผู้ปราศจากมลทิน ผู้เพ่ งพินิจมาก เป็ นผู้
แนะน�ำดี เกิดความปราโมทย์ แล้ ว ท�ำกาลกิริยา ณ ทีน่ ้ัน ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เรา
ได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้นด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลเพราะลาดหญ้ า
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระยวกลาปิ ยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ยวกลาปิ ยเถราปทาน.

กิงสุกปูชกเถราปทานที่ ๓ (๓๕๓)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกทองกวาว
[๓๕๕] เราได้ เห็นต้ นทองกวาวก�ำลังดอกบาน จึงประนมกรอัญชลีระลึกถึงพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าสิ ทธัตถะ แล้ วบูชาในอากาศ ในกัลปที่ ๙๔ แต่ กัลปนี้เราได้ บูชา
พระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลยนีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกิงสุกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กิงสุกปูชกเถราปทาน.

กิงสุ กปูชกเถราปทานที่ ๓ (๓๕๓) - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกทองกวาว

๑๑

สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๕๔)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจักรที่รอยพระบาท
[๓๕๖] เราได้ พบรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้ า พระนามว่ าสิ ขีผู้เป็ นเผ่ าพันธ์ ุของโลก
ทรงเหยียบไว้ จึงห่ มหนังเสื อเฉวียงบ่ าข้ างหนึ่ง ได้ ไหว้ รอยพระพุทธบาทอัน
ประเสริฐแล้ ว เห็นต้ นหงอนไก่ อนั ขึน้ อยู่บนดินมีดอกบาน จึงถือเอามาพร้ อมทั้ง
ก้ าน ได้ บูชาลายจักรทีร่ อยพระบาท ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาล
นั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสโกฏกโกรัณฑทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการ
ฉะนี้แล.
จบ สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทาน.

ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๕๕)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้ขอ
[๓๕๗] ในกาลนั้น เราเข้ าไปสู่ ป่าใหญ่ ตัดไม้ ไผ่ ได้ ถอื เอาไม้ ขอส� ำหรับห้ อยสิ่ งของมา
ถวายแก่ สงฆ์ เรากราบไหว้ ภกิ ษุท้งั หลายผู้มวี ตั รงาม ด้ วยความเลือ่ มใสแห่ งจิตนั้น
และครั้นถวายไม้ ขอส� ำหรับห้ อยแล้ ว บ่ ายหน้ ากลับไปทางทิศอุดร ในกัลปที่ ๙๔ แต่
กัลปนี้ เราได้ ถวายไม้ ขอใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
การถวายไม้ ขอ
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ ง
๑๒

อปทาน ๒

ชั ดแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระทัณฑทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ทัณฑทายกเถราปทาน.

อัมพยาคุทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๕๖)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงและยาคู
[๓๕๘] พระปั จเจกสั มพุทธเจ้ านามว่ าสตรังสี ผู้ไม่ แพ้ อะไร ๆ ออกจากสมาธิแล้ ว เข้ ามา
หาเราเพือ่ ภิกษา เราเห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าแล้ ว มีใจเลือ่ มใสยิง่ นัก ได้ ให้ คนเอา
มะม่ วงและข้ าวยาคูไปถวายแด่ ท่านผู้ผ่องใสไม่ มที สี่ ุ ด ในกัลปที่ ๙๔ แต่ กลั ปนี้ เราได้
ท�ำกรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
มะม่ วงและยาคู
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัมพยาคุทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพยาคุทายกเถราปทาน.

อัมพยาคุทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๕๖)

๑๓

ปุฏกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๕๗)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระเทียม
[๓๕๙] พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าวิปัสสี ผู้เป็ นนายกของโลก เสด็จออกจากทีพ่ กั กลางวัน
แล้ ว พระองค์ เสด็จเทีย่ วภิกษาเข้ ามาถึงส� ำนักเรา ล�ำดับนั้น เรามีปีติโสมนัส ถวาย
กระเทียมห่ อหนึ่งแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ผู้คงที่ แล้ วบันเทิงอยู่ในสวรรค์
ตลอดกัลป ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายห่ อกระเทียมใด ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายกระเทียมห่ อหนึ่ง
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปุฏกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปุฏกปูชกเถราปทาน.

วัจฉทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๕๘)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกวัว
[๓๖๐] เรามีใจเลือ่ มใส ได้ ถวายลูกวัวตัวหนึ่งด้ วยมือของตนเอง แด่ พระผู้มพี ระภาค
พระนามว่ าวิปัสสี เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ เราถึงพร้ อม (ด้ วย) ยานช้ าง ยานม้ า
และยานทิพย์ เพราะการถวายลูกวัวนั้น เราได้ บรรลุถงึ ความสิ้นอาสวะ ในกัลปที่ ๙๑
แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายลูกวัวใดในกาลนั้นด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผล
แห่ งการถวายลูกวัว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
๑๔

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระวัจฉทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วัจฉทายกเถราปทาน.

สรณาคมนิ ยเถราปทานที่ ๙ (๓๕๙)
ว่าด้วยผลแห่งการถึงสรณะ
[๓๖๑] ในกาลนั้น พระภิกษุและเราผู้เป็ นอาชีวกขึน้ เรือไปด้ วยกัน เมือ่ เรือก�ำลังจะแตก
พระภิกษุได้ ให้ สรณะแก่ เรา ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ พระภิกษุได้ ให้ สรณะแก่ เรา ด้ วย
สรณะนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นเพราะการถึงสรณะ
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสรณาคมนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สรณาคมนิยเถราปทาน.

ปิ ณฑปาติกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๖๐)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต
[๓๖๒] ในกาลนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าติสสะ ประทับอยู่ในป่ าใหญ่ เราจาก
ดุสิตพิภพมาในมนุ ษย์ โลกนี้ ได้ ถวายบิณฑบาต ได้ ถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ า
พระนามว่ าติสสะ ผู้มยี ศไใหญ่ ยังจิตของตนให้ เลือ่ มใสแล้ ว กลับไปยังภพดุสิต ใน
กัลปที่ ๙๒ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายบิณฑบาต
ปิ ณฑปาติกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๖๐) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายบิณฑบาต

๑๕

คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปิ ณฑปาติกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปิ ณฑปาติกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. สัททสัญญิกเถราปทาน ๒. ยวกลาปิ ยเถราปทาน ๓. กิงสุกปูชกเถราปทาน ๔. สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทาน ๕. ทัณฑทายกเถราปทาน ๖. อัมพยาคุทายกเถราปทาน ๗. ปูฏกปูชกเถราปทาน ๘. วัจฉทายกเถราปทาน ๙. สรณาคมนิยเถราปทาน ๑๐. ปิ ณฑปาติกเถราปทาน และมีคาถา ๔๐
คาถา.
จบ สัททสัญญิกวรรคที ่ ๓๖.

๑๖

อปทาน ๒

มันทารวปุปผิยวรรคที่ ๓๗

มันทารวิยเถราปทานที่ ๑ (๓๖๑)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมนทารพ
[๓๖๓] เรา (แปลงเพศ) เป็ นมาณพ ชื่ อมงคล จากภพดุสิตมาในมนุ ษย์ โลกนี้ ถือเอา
ดอกมนทารพมากั้นแดดลมไว้ เหนือพระเศียรแห่ งพระพุทธเจ้ า พระนามว่ าวิปัสสี
ผู้แสวงหาคุณใหญ่ ประทับนั่งสมาธิอยู่ เรากั้นอยู่ตลอด ๗ วันแล้ ว กลับมาสู่ เทวโลก
ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลยนีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมันทารวิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มันทารวิยเถราปทาน.

กักการุปปุ ผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๖๒)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกฟั กทิพย์
[๓๖๔] เราจากเทวโลกชั้นยามา มาในมนุษยโลกนี้ เพือ่ มาเฝ้ าพระพุทธเจ้ าได้ ถอื เอา
ดอกฟั กทิพย์ บูชาแด่ พระพุทธเจ้ า ในกัลปที่ ๙๒ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ า
ด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
กักการุ ปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๖๒)

๑๗

ทราบว่า ท่านพระกักการุปปุ ผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กักการุปปุ ผิยเถราปทาน.

ภิสมุฬาลทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๖๓)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้ามันและรากบัว
[๓๖๕] พระสั มพุทธเจ้ าทรงพระนามว่ าผุสสะ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง ผู้ใคร่ ในวิเวก มี
พระปั ญญา เสด็จมาในส� ำนักของเรา เรายังจิตให้ เลื่อมใสในพระองค์ ชินเจ้ า ผู้
ประกอบด้ วยพระมหากรุ ณา ได้ ถือเอาเหง้ ามันและรากบัวมาถวายแด่ พระพุทธเจ้ า
ผู้ประเสริฐสุ ด ในกัลปที่ ๙๒ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายเหง้ ามันและรากบัวใดในกาลนั้น
ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายเหง้ ามันและรากบัว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระภิสมุฬาลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน.

๑๘

อปทาน ๒

เกสรปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๖๔)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัว ๓ ดอก
[๓๖๖] ในกาลนั้น เราเป็ นวิทยาธรอยู่ทภี่ ูเขาหิมวันต์ ได้ พบพระพุทธเจ้ า ผู้ปราศจาก
กิเลสธุลี มียศมาก ก�ำลังเสด็จจงกรมอยู่ ในกาลนั้น เราวางดอกบัว ๓ ดอกไว้ บน
ศีรษะ แล้ วเข้ าไปเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ า พระนามว่ าเวสสภู แล้ วได้ บูชา ในกัลปที่ ๓๑
แต่ กลั ปนี้ เราได้ ทำ� กรรมใด ในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผล
แห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเกสรปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เกสรปุปผิยเถราปทาน.

อังโกลปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๓๖๕)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกปรู
[๓๖๗] ในกาลนั้น พระปั จเจกสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุม ประทับอยู่ทภี่ ูเขาจิตกูฏ เรา
ได้ เห็นพระสยัมภูพทุ ธเจ้ าพระองค์ น้ันแล้ วจึงเข้ าไปเฝ้ า ขณะนั้น เราได้ เห็นต้ นปรู
มีดอกบาน จึงเลือกเก็บแล้ ว เอาเข้ ามาบูชาพระชินสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุม ใน
กัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ทำ� กรรมใด ในกาลนั้นด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
อังโกลปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๓๖๕) - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกปรู

๑๙

ทราบว่า ท่านพระอังโกลปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อังโกลปุปผิยเถราปทาน.

กทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๓๖๖)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกกระทุ่ม
[๓๖๘] เรานั่งอยู่ในปราสาทอันประเสริฐ ได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ าผู้มีพระฉวีวรรณดัง
ทอง เช่ นกับทองค�ำอันมีค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ เป็ นนายกของ
โลก เสด็จในระหว่ างตลาด เราจึงถือเอาดอกกระทุ่มไปบูชาพระพุทธเจ้ า พระนาม
ว่ าวิปัสสี กัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชา
นั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกทัมพปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กทัมพปุปผิยเถราปทาน.

อุททาลกปุปผิยเถราปทานที่ ๗ (๓๖๗)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกคูณ
[๓๖๙] ในกาลนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ ชาตะ ประทับอยู่ใกล้ ฝั่งแม่ น�ำ้ คงคา เรา
ได้ ถอื เอาดอกคูณไปบูชาพระองค์ ผู้ไม่ แพ้อะไร ๆ ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชา
พระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธ๒๐

อปทาน ๒

บูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุททาลกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุททาลกปุปผิยเถราปทาน.

เอกจัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๓๖๘)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกจ�ำปา
[๓๗๐] ก็พระสั มพุทธเจ้ าผู้สงบระงับ อาศัยอยู่ในระหว่ างภูเขา เราถือเอาดอกจ�ำปาดอก
หนึ่ง เข้ าไปหาท่ านผู้สูงสุ ดกว่ านระ มีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ประคองด้ วยมือทั้งสอง
บูชาพระปั จเจกพุทธเจ้ าผู้เป็ นมุนีอนั อุดม ไม่ แพ้ อะไร ๆ ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เรา
ได้ บูชาพระปั จเจกพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใดด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกจัมปกปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน.

เอกจัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๘ (๓๖๘)

๒๑

ติมิรปุปผิยเถราปทานที่ ๙ (๓๖๙)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกดีหมี
[๓๗๑] เราเที่ยวไปตามกระแสน�้ำใกล้ ฝั่งแม่ น�้ำจันทภาคา ได้ เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ า
ปราศจากกิเลสธุ ลี เหมือนพระยารั งมีดอกบาน เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ถือเอา
ดอกดีหมีมาโปรยลงเหนือศีรษะ บูชาพระปั จเจกพุทธเจ้ าผู้เป็ นมุนีอนั อุดม ในกัลป
ที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระปั จเจกพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เรา
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระติมริ ปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ติมริ ปุปผิยเถราปทาน.

สลฬปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๗๐)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกช้างน้ าว
[๓๗๒] ในกาลนั้ น เราเป็ นกินนรอยู่ ที่ใ กล้ ฝั่ งแม่ น�้ำ จัน ทภาคา ครั้ ง นั้ น เราได้ เ ห็ น
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐกว่ านระเสด็จจงกรมอยู่ เราได้ เลือกเก็บดอกไม้ ช้างน้ าวมา
ถวายแด่พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด พระมหาวีรเจ้ าทรงสู ดกลิน่ ดอกช้ างน้ าวมีกลิน่
หอมดังดอกไม้ ทิพย์ เมื่อขณะที่เราดูอยู่น้ัน พระมหาวีรสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ า
วิปัสสี ผู้เป็ นนายกของโลก ทรงรับแล้ ว ทรงสู ดกลิน่ เรามีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ถวาย
บังคมพระองค์ ผู้อุดมกว่ าสั ตว์ ประนมกรอัญชลีแล้ ว กลับขึน้ สู่ ภูเขาอีก ในกัลปที่ ๙๑
แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
๒๒

อปทาน ๒

คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสลฬปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สลฬปุปผิยเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. มันทารวิยเถราปทาน ๒. กักการุปปุ ผิยเถราปทาน ๓. ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน ๔. เกสรปุปผิยเถราปทาน ๕. อังโกลปุปผิย เถราปทาน ๖. กทัม พปุ ป ผิย เถราปทาน ๗. อุ ท ทาลกปุ ป ผิย เถราปทาน
๘. เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน ๙. ติมริ ปุปผิยเถราปทาน ๑๐. สลฬปุปผิยเถราปทาน
และมีคาถา ๔๐ คาถา.
จบ มันทารวปุปผิยวรรคที ่ ๓๗.

สลฬปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๓๗๐) - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกช้างน้าว

๒๓

สถาปั ตยกรรมในวิหารนานพยา
เป็ นวัดทีพ่ ระนัดดาสร้างถวายพระเจ้ามนูหะ

โพธิวนั ทกวรรคที่ ๓๘

โพธิวนั ทกเถราปทานที่ ๑ (๓๗๑)
ว่าด้วยผลแห่งการไหว้
[๓๗๓] เราได้ เห็นต้ นแคฝอยอันงอกขึ้นบนพืน้ ดินงามรุ่ งเรื อง จึงประนมกรอัญชลี
เฉวียงบ่ าเบือ้ งซ้ าย ตั้งใจเคารพไหว้ ต้นแคฝอย เปรียบเทียบเหมือนว่ าได้ ถวายบังคม
เฉพาะพระพักตร์ พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าวิปัสสี ผู้บริ สุทธิ์ท้ังภายในภายนอก
หลุดพ้ นด้ วยดี ไม่ มอี าสวะ ทรงเกือ้ กูลโลก มีพระกรุณาญาณดังสาคร ในกัลปที่ ๙๑
แต่ กลั ปนี้ เราได้ ไหว้ ไม้ โพธิใด ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการ
ไหว้
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโพธิวนั ทกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โพธิวนั ทกเถราปทาน.

ปาฏลิปปุ ผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๗๒)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกแคฝอย ๓ ดอก
[๓๗๔] พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าวิปัสสี ผู้สยัมภู เป็ นบุคคลผู้เลิศ ทรงช�ำนะมาร
แวดล้ อมด้ วยบรรดาศิษย์ ของพระองค์ เสด็จเข้ าสู่ พนั ธุมดีนคร เราห่ อดอกแคฝอย
๓ ดอกไว้ ในพก ประสงค์ จะอาบน�ำ้ ด�ำเกล้ า จึงได้ ไปสู่ ฝั่งแม่ น�ำ้ ได้ เห็นพระองค์ ผู้
เป็ นนายกของโลก ทรงรุ่ งเรื องดังดอกนิลุบล รุ่ งโรจน์ ดังดวงอาทิตย์ และดวงไฟ
องอาจดังเสื อโคร่ ง ประเสริ ฐ ทรงมีสกุลดังพระยาราชสี ห์ เลิศกว่ าบรรดาสมณะ
ปาฏลิปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๓๗๒)

๒๕

ทั้งหลาย แวดล้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์ เสด็จด�ำเนินออกจากนครพันธุมดี เราเลือ่ มใสใน
พระสุ คตเจ้ าผู้ช�ำระมลทินคือกิเลสพระองค์ น้ัน จึงถือเอาดอกแคฝอย ๓ ดอก มา
บูชาพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วย
ดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปาฏลิปปุ ผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปาฏลิปปุ ผิยเถราปทาน.

ตีณุปลมาลิยเถราปทานที่ ๓ (๓๗๓)
ว่าด้วยผลแห่งการโปรยดอกอุบล ๓ ดอก
[๓๗๕] ในกาลนั้น เราเป็ นวานรอยู่ทใี่ กล้ ฝั่งแม่ น�ำ้ จันทภาคา เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้
ปราศจากกิเลสธุลี ประทับนั่งอยู่ในระหว่ างภูเขา ยังทิศทั้งปวงให้ สว่ างไสว ดัง
พระยารังมีดอกบานสะพรั่ง ทรงประกอบด้ วยพระลักษณะและพยัญชนะ เราเห็น
แล้ วดีใจ มีใจเบิกบานโสมนัส มีใจร่ าเริงเพราะปี ติ จึงโปรยดอกอุบล ๓ ดอกลงบน
พระเศียร (บูชา) ครั้นบูชาดอกไม้ แด่ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าผุสสะ ผู้แสวงหาคุณ
อันใหญ่ หลวงแล้ ว เป็ นผู้มคี วามเคารพ บ่ ายหน้ ากลับไปทางทิศอุดร เมือ่ เรากลับไป
ด้ วยใจอันเลือ่ มใสยิง่ นัก ได้ ตกลงในระหว่ างเขาหินถึงความสิ้นชีวติ ด้ วยกุศลกรรม
ทีเ่ ราท�ำแล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตนามัน่ เราละชาติเดิมแล้ ว ได้ ไปสู่ ช้ันดาวดึงส์ ได้
เสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง และได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง ใน
กัลปที่ ๙๒ แต่ กลั ปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใดด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้
จักทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
๒๖

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระตีณุปลมาลิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตีณุปลมาลิยเถราปทาน.

ปั ตติปปุ ผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๗๔)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกประดู่
[๓๗๖] ในกาลเมื่อพระสั มพุทธเจ้ าผู้แสวงหาคุณใหญ่ พระนามว่ าปทุมุตระ เสด็จ
นิพพานแล้ ว คนทั้งปวงมาประชุ มกันน�ำเอาพระสรีระไป เมือ่ น�ำเอาพระสรีระไป
เมือ่ เขาประโคมกลองเภรีอยู่ เรามีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ บูชาด้ วยดอกประดู่ ด้ วยการ
บูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลเพราะบูชาพระสรีระ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนัก
พระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีหนอ วิชชา ๓ เราได้ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว
ตัดกิเลสเครื่องผูกรัด ดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปั ตติปปุ ผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปั ตติปปุ ผิยเถราปทาน.

สัตตปั ณณิ ยเถราปทานที่ ๕ (๓๗๕)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยต้นตีนเป็ ด
[๓๗๗] พระสั มพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลก พระนามว่ าสุ มนะ เสด็จอุบัตแิ ล้ ว เรามีจติ
เลือ่ มใสโสมนัส ได้ บูชาต้ นตีนเป็ ด (อันเป็ นไม้ โพธิ์ของพระสุ มนะ) ในกัลปทีแ่ สนแต่
สัตตปั ณณิ ยเถราปทานที่ ๕ (๓๗๕) - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยต้นตีนเป็ ด  

๒๗

กัลปนี้ เราได้ บูชาต้ นตีนเป็ ด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลยนีเ้ ป็ นผลแห่ งการ
บูชาต้ นตีนเป็ ด การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักของพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือก
แล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสัตตปั ณณิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สัตตปั ณณิยเถราปทาน.

คันธมุฏฐิยเถราปทานที่ ๖ (๓๗๖)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาน
[๓๗๘] เมือ่ มหาชนช่ วยกันท�ำจิตกาธานอยู่ เมือ่ ของหอมต่ าง ๆ มาประชุมแล้ ว เรามีจติ
เลือ่ มใสโสมนัส ได้ บูชา (จิตกาธาน) ด้ วยของหอมก�ำมือหนึ่ง ในกัลปทีแ่ สนแต่ กลั ป
นี้ เราได้ บูชาจิตกาธานใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชา
จิตกาธาน การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา
๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้งหลาย
แล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้
ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระคันธมุฏฐิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ คันธมุฏฐิยเถราปทาน.
๒๘

อปทาน ๒

จิตกปูชกเถราปทานที่ ๗ (๓๗๗)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกรัง
[๓๗๙] เมือ่ พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้สูงสุ ดปรินิพพานแล้ ว มหาชนช่ วย
กันยกพระองค์ ขนึ้ บนจิตกาธาน เราได้ บูชาด้ วยดอกรัง ในกัลปทีแ่ สนแต่ กลั ปนีเ้ รา
ได้ บูชาจิตกาธานด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลยนีเ้ ป็ นผลแห่ ง
การบูชาจิตกาธาน การที่เราได้ มาในส� ำนักแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมา
ดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัด
เชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระจิตกปูชกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ จิตกปูชกเถราปทาน.

สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๘ (๓๗๘)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล
[๓๘๐] เราได้ ถวายพัดใบตาลอันหุ้มห่ อด้ วยดอกมะลิ แด่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่ า
สิ ทธัตถะ เราทรงไว้ ซึ่งยศใหญ่ ในกัลปที่ ๙๔ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายพัดใบตาล ด้ วย
ทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายพัดใบตาล การทีเ่ ราได้ มาใน
ส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้
หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
สุ มนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๘ (๓๗๘)
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คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุมนตาลวัณฏิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน.

สุมนทามิยเถราปทานที่ ๙ (๓๗๙)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยพวงดอกมะลิ
[๓๘๑] เราได้ ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิแล้ ว ยืนทรง (ถือ) ไว้ ตรงพระพักตร์ ของพระผู้มี
พระภาคพระนามว่ าสิ ทธัตถะ ผู้บริสุทธิ์ (ช�ำระกิเลส) มีตบะ ในกัลปที่ ๙๔ แต่ กลั ปนี้
เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยพวงมาลัยใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งการบูชาด้ วยพวงมะลิ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการ
มาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ าง
ตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุมนทามิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สุมนทามิยเถราปทาน.

๓๐

อปทาน ๒

กาสุมาริผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๘๐)
ว่าด้วยแห่งการถวายผลมะรื่น
[๓๘๒] เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ า ผู้ปราศจากกิเลสธุลี โชติช่วงดังดอกกรรณิการ์ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่ านระ ประทับอยู่ในระหว่ างภูเขา เรามีจติ เลือ่ มใสโสมนัส
ประนมกรอัญชลีแล้ ว ได้ ถอื เอาผลมะรื่นไปถวายแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ใน
กัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ การทีเ่ ราได้ มาในศาสนาพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการ
มาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ าง
ตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกาสุมาริผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กาสุมาริผลทายกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. โพธิวนั ทกเถราปทาน ๒. ปาฏลิปปุ ผิยเถราปทาน ๓. ตีณุปลมาลิยเถราปทาน ๔. ปั ตติปปุ ผิยเถราปทาน ๕. สัตตปั ณณิยเถราปทาน ๖. คันธมุฏฐิยเถราปทาน ๗. จิตกปูชกเถราปทาน ๘. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน ๙. สุมนทามิยเถราปทาน ๑๐. กาสุมาริผลทายกเถราปทาน มีคาถา ๕๙ คาถา
จบ โพธิวนั ทกวรรคที ่ ๓๘.

กาสุ มาริ ผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๘๐) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะรื่ น

๓๑

อัมพฏผลวรรคที่ ๓๙

อัมพฏผลทายกเถราปทานที่ ๑ (๓๘๑)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะกอก
[๓๘๓] พระผู้มพี ระภาคพระปั จเจกสั มพุทธเจ้ า พระนามว่ าสตรังสี ผู้เป็ นเอกไม่ ทรง
แพ้ อะไร ๆ ทรงใคร่ ความสงัด เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม้ อยู่ ได้ เห็น
พระองค์ มีจติ เลือ่ มใสโสมนัส จึงเข้ าไปเฝ้ าพระนราสภแล้ ว ได้ ถวายผลมะกอก ใน
กัลปที่ ๙๔ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใด ด้ วยทานนั้นเราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผล
แห่ งการถวายผลไม้ การทีเ่ ราได้ มาในศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมา
ดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัด
เชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัมพฏผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพฏผลทายกเถราปทาน.

๓๒

อปทาน ๒

ลพุชทายกเถราปทานที่ ๒ (๓๘๒)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลขนุนส�ำมะลอ
[๓๘๔] ในกาลนั้น เราเป็ นคนรักษาสวนอยู่ในพระนครพันธุมดี ได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้
ปราศจากธุลี ก�ำลังเสด็จเหาะไปในอากาศ เราได้ ถอื เอาผลขนุนส� ำมะลอไปถวายแด่
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด พระองค์ ผู้มยี ศมากประทับยืนอยู่ในอากาศทรงรับทาน
ของเรา นั่นเป็ นเหตุให้ ปีติเกิดแก่ เรา เป็ นเครื่องน�ำสุ ขมาให้ ในปั จจุบัน ครั้นได้ ถวาย
ผลไม้ แด่ พระพุทธเจ้ าด้ วยใจอันผ่ องใสแล้ ว เราได้ บรรลุถึงปี ติและอุดมสุ ขอัน
ไพบูลย์ ในกาลนั้น แก้ วย่ อมเกิดขึน้ แก่ เราในภพทีเ่ ราเกิด ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้
เราได้ ถวายผลไม้ ใด ในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ ร้ ุจกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการ
ถวายผลไม้ การที่เราได้ มาในศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ เราได้ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือก
แล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระลพุชทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ลพุชทายกเถราปทาน.

อุทมุ พรผลทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๘๓)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะเดื่อ
[๓๘๕] พระพุทธเจ้ าผู้อุดมบุรุษ ประทับอยู่ใกล้ ฝั่งแม่ น�ำ้ นินนคา เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ า
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีพระหฤทัยมัน่ คง ไม่ ระส�่ ำระสาย เรามีใจเลือ่ มใสในพระองค์ ผู้
อุทุมพรผลทายกเถราปทานที่ ๓ (๓๘๓)

๓๓

ช�ำระมลทิน คือ กิเลส จึงได้ ถอื เอาผลมะเดือ่ ไปถวายแก่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด
ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ การที่เราได้ มาในพระศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ า
ของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเรา
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลส
เครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุทมุ พรผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุทมุ พรผลทายกเถราปทาน.

มิลกั ขุผลทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๘๔)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมิลกั ขุ
[๓๘๖] เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าอัตถทัสสี ผู้มยี ศมากในระหว่ างป่ า เรามีจติ
เลือ่ มใสโสมนัส ได้ ถวายผลมิลกั ขุ ในกัลปที่ ๑,๘๐๐ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดใน
กาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ การทีเ่ ราได้
มาในพระศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุ
แล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอน
ภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ
อยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมิลกั ขุผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มิลกั ขุผลทายกเถราปทาน.
๓๔

อปทาน ๒

ผารุสผลทายกเถราปทานที่ ๕ (๓๘๕)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมะปราง
[๓๘๗] เราได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ ามีพระฉวีวรรณดังทองค�ำ สมควรรั บเครื่ องบู ชา
เสด็จด�ำเนินอยู่ในถนน จึงได้ ถวายผลมะปรางแด่ พระองค์ ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้
เราได้ ถวายผลไม้ ใด ในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการ
ถวายผลไม้ การทีเ่ ราได้ มาในพระศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือก
แล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระผารุสผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ผารุสผลทายกเถราปทาน.

วัลลิผลทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๘๖)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลวัลลิ
[๓๘๘] ในกาลนั้น ชนทั้งปวงชักชวนกันมาสู่ ป่า เขาเหล่ านั้นแสวงหาผลไม้ ก็หาผลไม้
ได้ ในกาลนั้น ในป่ านั้น เราได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ าผู้สยัมภู ไม่ แพ้ อะไร ๆ เรามีจติ
เลือ่ มใสโสมนัส ได้ ถวายผลวัลลิ ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาล
นั้น ด้ วยทานนั้น เราได้ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ การทีเ่ ราได้ มาใน
พระศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ ว
โดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว
วัลลิผลทายกเถราปทานที่ ๖ (๓๘๖) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลวัลลิ

๓๕

เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระวัลลิผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วัลลิผลทายกเถราปทาน.

กทลิผลทายกเถราปทานที่ ๗ (๓๘๗)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลกล้วย
[๓๘๙] เราได้ เห็นพระศาสดาผู้เป็ นนายกของโลก ทรงรุ่งเรืองดังดอกกรรณิการ์ โชติช่ วงเหมือนพระจันทร์ วนั เพ็ญและดังดวงประทีป เรามีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ ถอื เอา
ผลกล้ วยไปถวายแด่ พระศาสดา ถวายบังคมแล้ วกลับไป ในกัลปที่ ๓๑ แต่ กลั ปนี้ เรา
ได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
ผลไม้ การทีเ่ ราได้ มาในพระศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้ง
หลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว
เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกทลิผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กทลิผลทายกเถราปทาน.

๓๖

อปทาน ๒

ปนสผลทายกเถราปทานที่ ๘ (๓๘๘)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนุนสุก
[๓๙๐] ในกาลนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าอัชชุ นะ ทรงถึงพร้ อมด้ วยจรณะ และ
เป็ นมุนี ผู้ฉลาดในสมาธิ ประทับอยู่ทภี่ ูเขาหิมวันต์ เราถือเอาผลขนุนอันสุ กสด โต
ประมาณเท่ าหม้ อวางไว้ ทตี่ ้ นตีนเป็ ดแล้ ว ได้ ถวายแด่ พระศาสดา ในกัลปที่ ๙๑ แต่
กัลปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้นด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
การถวายผลไม้ การที่เราได้ มาในพระศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการ
ดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้งปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัด
เชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปนสผลทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปนสผลทายกเถราปทาน.

โสณโกฏิวิสเถราปทานที่ ๙ (๓๘๙)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายถ�ำ้
[๓๙๑] ในศาสนาของพระพุทธเจ้ า พระนามว่ าวิปัสสี เราได้ สร้ างถ�ำ้ (วิหาร) ถ�ำ้ หนึ่ง
ถวายแด่ สงฆ์ ผู้มาจากทิศทั้งสี่ ในพันธุมาราชธานี เราบริจาคผ้ าหลายผืนไว้ ลาดพืน้
ถ�ำ้ ในกาลนั้น เรามีจติ เบิกบานโสมนัส ได้ ทำ� ความปรารถนาว่ า ขอเราพึงได้ พบพระ
สั มพุทธเจ้ าผู้ทรงโปรดปราน พึงได้ บรรพชาและพึงถูกต้ อง (บรรลุ) นิพพานอัน
ยอดเยี่ยม เป็ นอุดมสั นติด้วยกุศลมู ลนั้ นนั่ นแล เราระลึกชาติได้ ตลอด ๙๐ กัลป
โสณโกฏิวสิ เถราปทานที่ ๙ (๓๘๙)

๓๗

เราเป็ นเทวดาก็ดี เป็ นมนุษย์ กด็ ี เป็ นผู้ก่อสร้ างบุญรุ่งเรืองนัก ด้ วยกรรมอันเหลือ
จากนั้น ในภพหลังสุ ดนี้ เราเกิดเป็ นบุตรคนเดียวของอัครเศรษฐีในจัมปานคร พอ
บิดาของเราได้ ฟังว่ าเราเกิดแล้ ว ก็ได้ มคี วามพอใจว่ า เราจะให้ ทรัพย์ ๒๐๐ ล้ านแก่
กุมารไม่ ให้ หย่ อนเลย ขนยาวประมาณ ๔ นิว้ เส้ นละเอียด มีสัมผัสอ่ อนนุ่ม เสมอ
เหมือนปุยนุ่นงาม เกิดทีพ่ นื้ เท้ าทั้งสองของเรา ตลอด ๙๐ กัลปทีล่ ่ วงมา อาการนี้
เป็ นอาการพิเศษอย่ างยิง่ อย่ างหนึ่ง คือ เราไม่ รู้ สึกในเมือ่ เท้ าวางลงบนภาคพืน้ ทีไ่ ม่ มี
เครื่ องลาด พระสั มพุทธเจ้ ายังเราให้ พอใจแล้ ว เราได้ บวชเป็ นบรรพชิ ตแล้ ว เรา
บรรลุอรหัตแล้ ว และเป็ นผู้เย็น เป็ นผู้ดบั แล้ ว พระศาสดาผู้ทรงเห็นเหตุท้งั ปวงทรง
แสดงเราว่ า เป็ นผู้เลิศกว่ าบรรดาภิกษุผู้ปรารภความเพียร เราเป็ นพระอรหันตขีณาสพ ได้ อภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายทานใดในกาล
นั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายถ�ำ้ การทีเ่ ราได้ มาใน
พระศาสนาแห่ งพระพุทธเจ้ าของเรา เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ ว
โดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพทั้ง
ปวงขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ท�ำเสร็ จแล้ ว พระโสณโกฏิวิสเถระ โดยฐานะ เป็ น
หัวหน้ าของภิกษุสงฆ์ ถูกถามปั ญหาแล้ วได้ พยากรณ์ ทสี่ ระใหญ่ ชื่ออโนดาต ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโสณโกฏิวสิ เถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โสณโกฏิวสิ เถราปทาน.

พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิ โลติที่ ๑๐ (๓๙๐)
ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เอง
[๓๙๒] พระผู้ มีพระภาคผู้ เป็ นนายกของโลก แวดล้ อ มด้ วยภิก ษุ ส งฆ์ เ ป็ นอัน มาก
ประทับนั่งอยู่ทพี่ นื้ หินอันเป็ นรมณียสถานโชติช่วงด้ วยแก้ วต่ าง ๆ ในละแวกป่ าอัน
มีกลิน่ หอมต่ าง ๆ ใกล้ สระอโนดาต ตรัสชี้แจงบุรพกรรมทั้งหลายของพระองค์ ณ ที่
๓๘

อปทาน ๒

นั้นว่ า ดูกรภิกษุท้งั หลาย เธอทั้งหลายจงฟั งกรรมทีเ่ ราท�ำแล้ วของเรา เราเห็นภิกษุผู้
ถืออยู่ป่าเป็ นวัตรรู ปหนึ่งแล้ วได้ ถวายผ้ าเก่ า เราปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้ าเป็ นครั้ง
แรก เพือ่ ความเป็ นพระพุทธเจ้ า ในกาลนั้น ผลแห่ งกรรม คือการถวายผ้ าเก่ า ย่ อม
อ�ำนวยผลให้ เป็ นพระพุทธเจ้ า ในกาลก่ อน เราเป็ นนายโคบาล ต้ อนโคไปเลีย้ ง เห็น
แม่ โคก�ำลังดืม่ น�ำ้ ขุ่นมัว จึงห้ ามมัน ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น ในภพหลังสุ ดนี้ (แม้ )
เราจะกระหายน�ำ้ ก็ไม่ ได้ ดมื่ น�ำ้ ตามความปรารถนา ในชาติอนื่ ในกาลก่ อน เราเป็ น
นักเลงชื่อปุนาลิ ได้ กล่ าวตู่พระปั จเจกพุทธเจ้ าชื่อว่ าสุ รภี ผู้ไม่ ประทุษร้ าย (ตอบ)
ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น เราท่ องเทีย่ วอยู่ในนรกเป็ นเวลานาน ได้ เสวยทุกขเวทนา
แสนสาหัสหลายพันปี เป็ นอันมาก ด้ วยผลกรรมอันเหลือนั้น ในภพหลังสุ ดนี้ เรา
จึงได้ ค�ำกล่ าวตู่เพราะเหตุแห่ งนางสุ นทริ กา เรื่ องอื่นยังมีอีก เพราะการกล่ าวตู่
พระเถระ นามว่ านันทะ สาวกของพระพุทธเจ้ า ผู้ครอบง�ำอันตรายทั้งปวง เราจึง
ท่ องเทีย่ วอยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เราท่ องเทีย่ วอยู่ในนรกเป็ นเวลานานถึงหมืน่ ปี ได้
ความเป็ นมนุษย์ แล้ ว ได้ การกล่ าวตู่เป็ นอันมาก ด้ วยผลกรรมทีเ่ หลือนั้น นางจิญจมานวิกามากับหมู่ชน ได้ กล่ าวตู่เราด้ วยค�ำอันไม่ เป็ นจริ ง เมื่อก่ อน เราเป็ น
พราหมณ์ ชื่อ สุ ตวา อันชนทั้งหลายสั กการะบูชา สอนมนต์ ให้ กบั มาณพประมาณ
๕๐๐ คนในป่ าใหญ่ ก็เราได้ เห็นฤาษีผู้น่ากลัว ได้ อภิญญา ๕ มีฤทธิ์มากมาในส� ำนัก
ของเรา เราจึงกล่ าวตู่ฤาษีผู้ไม่ ประทุษร้ าย โดยได้ บอกกะพวกศิษย์ ของเราว่ า ฤาษี
พวกนีม้ กั บริโภคกาม แม้ เมือ่ เราบอก (เท่ านั้น) พวกมาณพก็เชื่อฟั ง ครั้งนั้น มาณพ
ทั้งปวง เทีย่ วไปภิกษาในสกุล ๆ พากันบอกแก่ มหาชนว่ า ฤาษีพวกนีม้ กั บริโภคกาม
ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น ภิกษุ ๕๐๐ เหล่ านี้ ได้ คำ� กล่ าวตู่ท้งั หมด เพราะเหตุแห่ งนาง
สุ นทริกา ในกาลก่ อน เราได้ ฆ่าพีน่ ้ องชายต่ างมารดา เพราะเหตุแห่ งทรัพย์ จับใส่ ลง
ในซอกเขา และบด (ทับ) ด้ วยหิน ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น พระเทวทัตจึงผลักก้ อน
หิน ก้ อนหินกลิง้ ลงมากระทบนิ้วแม่ เท้ าของเราจนห้ อเลือด ในกาลก่ อนเราเป็ น
เด็กเล่ นอยู่ที่หนทางใหญ่ เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าแล้ ว ใส่ ไฟเผา (ดัก) ไว้ ทวั่ หนทาง
ด้ วยวิบากกรรมนั้น ในภพหลังสุ ดนี้ พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนู ผู้ฆ่าคนตาย
มาก เพือ่ ให้ ฆ่าเรา ในกาลก่ อน เราเป็ นนายควาญช้ าง ได้ ไสช้ างให้ จบั มัดพระปั จเจกพุทธเจ้ าผู้อุดมมุนีแม้ กำ� ลังเทีย่ วบิณฑบาต ด้ วยวิบากกรรมนั้น ช้ างนาฬาคิรีอนั
ดุร้าย วิง่ ไล่ เราเข้ าไปในพระนครราชคฤห์ ในกาลก่ อน เราเป็ นนายทหารราบ (เป็ น
แม่ ทพั ) ฆ่ าบุรุษเป็ นอันมากด้ วยหอก ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น เราถูกไฟไหม้ อย่ าง
เผ็ดร้ อนอยู่ในนรกด้ วยผลอันเหลือแห่ งกรรมนั้น บัดนี้ ไฟนั้นยังมาไหม้ ผวิ หนังที่
เท้ าของเราทั้งสิ้น (อีก) เพราะว่ ากรรมยังไม่ พนิ าศไป ในกาลก่ อนเราเป็ นเด็ก (ลูก)
พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิ โลติที่ ๑๐ (๓๙๐) - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระองค์เอง

๓๙

ของชาวประมงอยู่ในบ้ านเกวัฏฏคาม เห็นคนทั้งหลายฆ่ าปลาแล้ ว เกิดความโสมนัส
ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น ความทุกข์ ทศี่ ีรษะ (ปวดศีรษะ) ได้ มแี ล้ วแก่ เราในช่ วงเวลา
เมื่อเจ้ าศากยะทั้งหลายถูกเบียดเบียน พระเจ้ าวิฏฏุภะฆ่ าแล้ ว เราได้ บริ ภาษพระ
สาวกทั้งหลาย ในศาสนาของพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าผุสสะ ว่ าท่ านทั้งหลายจง
เคีย้ ว จงกินแต่ ข้าวแดง แต่ อย่ ากินข้ าวสาลีเลย ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น เราอัน
พราหมณ์ นิมนต์ แล้ ว อยู่ในเมืองเวรัญชา บริโภคข้ าวแดงตลอด ๓ เดือน ในกาลนั้น
เมือ่ นักมวยก�ำลังชกกัน เราได้ เบียดเบียนบุตรนักมวยปล�ำ้ ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น
ความทุกข์ ทหี่ ลัง (ปวดหลัง) ได้ มแี ล้ วแก่ เรา เมือ่ ก่ อนเราเป็ นหมอรักษาโรค ได้
ถ่ ายยาให้ เศรษฐีบุตร (ตาย) ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น โรคปั กขันทิกาพาธ (ลงโลหิต)
จึงมีแก่ เรา เราชื่อว่ าโชติปาละ ได้ กล่ าวกะพระสุ คตเจ้ าพระนามว่ ากัสสปะ ในกาล
นั้นว่ า จักมีโพธิมณฑลแต่ ทไี่ หน โพธิญาณท่ านได้ ยากอย่ างยิง่ ด้ วยวิบากแห่ งกรรม
นั้น เราได้ ประพฤติกรรมทีท่ ำ� ได้ ยากมาก (ทุกกรกิริยา) ทีต่ ำ� บลอุรุเวลาเสนานิคม
ตลอด ๖ ปี แต่ น้ัน จึงได้ บรรลุโพธิญาณ แต่ เราก็มิได้ บรรลุโพธิญาณอันสู งสุ ดด้ วย
การบ�ำเพ็ญทุกกรกิริยา เราอันบุรพกรรมตักเตือนแล้ ว จึงแสวงหาโพธิญาณโดย
ทางทีผ่ ดิ (บัดนี)้ เราเป็ นผู้สิ้นบาปและบุญ เว้ นจากความเร่ าร้ อนทั้งปวง ไม่ มคี วาม
เศร้ าโศก ไม่ คบั แค้ น เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ จักนิพพาน พระชินเจ้ าทรงบรรลุกำ� ลังแห่ ง
อภิญญาทั้งปวงแล้ ว ทรงพยากรณ์ โดยทรงหวังประโยชน์ แก่ ภกิ ษุสงฆ์ ทีส่ ระใหญ่
อโนดาต ด้ วยประการฉะนีแ้ ล.
ทราบว่า พระผูม้ พี ระภาคได้ทรงภาษิตธรรมบรรยายพุทธาปทานชือ่ ปุพพกรรมปิ โลติ อันเป็ นบุพจารีตของพระองค์ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ พุทธาปทานชือ่ ปุพพกรรมปิ โลติ.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. อัมพฏผลทายกเถราปทาน ๒. ลพุชทายกเถราปทาน ๓. อุทมุ พรผลทายกเถราปทาน ๔. มิลกั ขุผลทายกเถราปทาน ๕. ผารุสผลทายกเถราปทาน ๖. วัล ลิผ ลทายกเถราปทาน ๗. กทลิผ ลทายกเถราปทาน
๘. ปนสผลทายกเถราปทาน ๙. โสณโกฏิวสิ เถราปทาน ๑๐. พุทธาปทานชือ่ ปุพพกรรมปิ โลติ บัณฑิตทัง้ หลายค�ำนวณคาถาได้ ๙๑ คาถา
จบ อัมพฏผลวรรคที ่ ๓๙.
จบ ภาณวารที ่ ๑๔.
๔๐

อปทาน ๒

ปิ ลินทวรรคที่ ๔๐

ปิ ลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร
[๓๙๓] เราเป็ นนายประตู อยู่ ที่นครหงสวดี เรารวบรวมโภคสมบั ติเ ก็บไว้ ใ นเรื อ น
มากมายนับไม่ ถ้วน ในกาลนั้น เราอยู่ในทีล่ บั ท�ำใจให้ รื่นเริง นั่งอยู่ในปราสาทอัน
ประเสริฐแล้ ว ได้ คดิ อย่ างนีว้ ่ า โภคสมบัตขิ องเรามีมากมายแพร่ หลายไปภายใน
บุ รี แม้ พระราชาผู้ เป็ นใหญ่ ใ นแผ่ น ดิน พระนามว่ าอานนท์ ก็ท รงเชื้ อ เชิ ญ เรา
พระพุทธเจ้ าพระองค์ นี้ เป็ นมุนี เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในโลกนี้ และโภคสมบัตขิ องเราก็
มีอยู่ เราจักถวายทานแก่ พระศาสดา พระราชบุตรพระนามว่ าปทุม ทรงถวายทาน
อันประเสริฐ คือ ช้ างตัวประเสริฐ บัลลังก์ และพนักพิง มีประมาณไม่ น้อย ในพระ
ชินเจ้ า แม้ เราก็จกั ถวายทานในสงฆ์ อนั เป็ นหมู่คณะทีป่ ระเสริฐสุ ด ทานอันประเสริฐ
ทีใ่ ครยังไม่ เคยถวาย เราจักเป็ นคนแรกในทานนั้น เราคิดทีจ่ ะถวายทานหลายวิธี สุ ข
เป็ นผลเพราะการบูชาทานใด จึงได้ เห็นการถวายบริขาร อันจะเป็ นเครื่องท�ำความ
ด�ำริของเราให้ เต็ม เราจักถวายบริขาร ในสงฆ์ อนั เป็ นหมู่คณะทีป่ ระเสริฐสุ ด การ
ถวายบริขารทีค่ นอืน่ ยังไม่ เคยถวาย เราจักเป็ นคนแรก ในขณะนั้น เราจึงเข้ าไปหา
ช่ างจักสาน จ้ างให้ ทำ� ฉัตร ได้ รวบรวมฉัตรไว้ หนึ่งแสนคัน ได้ รวบรวมผ้ าไว้ หนึ่ง
แสนผืน จ้ างช่ างให้ ทำ� มีด (โกน) พร้ า เข็ม และมีดส� ำหรับตัดเล็บ อันสมควร แล้ วให้
วางไว้ ภายใต้ ฉัตรทั้งหลาย จ้ างช่ างให้ ทำ� พัดใบตาล พัดขนปี กนกยูง พัดจามร ผ้ า
กรองน�ำ้ และภาชนะน�ำ้ มัน อันสมควร จ้ างช่ างให้ ทำ� กล่ องเข็ม ผ้ าอังสะ ประคตเอว
และเชิงรองบาตรทีท่ ำ� อย่ างสวยงาม อันสมควร ให้ เอาเภสั ชใส่ ในภาชนะส� ำหรับใส่
ของบริโภคและในขันส� ำริดให้ เต็มแล้ ว ให้ วางไว้ ภายใต้ ฉัตร ให้ ใส่ ว่านน�ำ้ หญ้ าคา
ชะเอม ดีปลี พริก ผลสมอ และขิงสด ให้ เต็มในภาชนะทุก ๆ อย่ าง จ้ างช่ างให้ ทำ�
รองเท้ า เขียงเท้ า ผ้ าส� ำหรับเช็ดน�ำ้ และไม้ เท้ าคนแก่ ให้ ทำ� อย่ างสวยงาม อันสมควร
จ้ างช่ างให้ ทำ� ยารักษาไข้ ยาหยอดตา ไม้ ป้ายยาตา ธรรมกุตตรา กุญแจ และกล่ อง
กุญแจอันเย็บด้ วยผ้ า ๕ สี สายโยค กล้ องเป่ าควันไฟ ตะเกียงตั้ง คนโทน�ำ้ และผอบ
อันสมควรกัน จ้ างช่ างให้ ทำ� คีม กรรไกร ผ้ าส� ำหรับเช็ดสนิมและถุงส� ำหรับเภสั ชอัน
สมควรกัน จ้ างช่ างให้ ทำ� เก้ าอีน้ อน ตัง่ บัลลังก์ อนั มีเท้ าสี่ ให้ สมควร แล้ วให้ ต้งั ไว้ ภาย
ปิ ลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑)

๔๑

ใต้ ฉัตร จ้ างช่ างให้ ทำ� ฟูก ยัดด้ วยนุ่น ฟูกนั่ง และหมอนให้ ทำ� อย่ างดี อันสมควรกัน
จ้ างช่ างให้ ทำ� ผงผสมน�ำ้ อาบ ขีผ้ งึ้ ทาตัว น�ำ้ มันทามือและเท้ าอันสะอาดใส่ ในภาชนะ
เล็ก ๆ เตียงพร้ อมด้ วยเครื่ องลาด เสนาสนะ ผ้ าส� ำหรั บเช็ ดเท้ า ที่นอน ที่นั่ง ไม้ เท้ า
ไม้ ช�ำระฟั น (แปรงถูฟัน) กระเบือ้ ง ของหอมส� ำหรั บไล้ ทาศีรษะ ไม้ สีไฟ ตั่งแผ่ น
กระดาน ฝาบาตร ถุงบาตร กระบวยตักน�้ำ ผงย้ อมผ้ า รางย้ อมผ้ า ไม้ กวาด ขันน�้ำ
ผ้ าอาบน�ำ้ ฝน ผ้ านิสีทนะ ผ้ าปิ ดฝี ผ้ าอันตรวาสก ผ้ าอุตราสงค์ ผ้ าสั งฆาฏิ ยานัตถุ์
ผ้ าเช็ดหน้ า น�ำ้ ส้ ม น�ำ้ เกลือ น�ำ้ ผึง้ นมส้ ม น�ำ้ ปานะ ขีผ้ งึ้ ผ้ าเก่ า ผ้ าเช็ดปาก ด้ าย สิ่ งใด
ชื่ อว่ าเป็ นของควรให้ ทานมีอยู่ และสมควรแก่ พระศาสดา เรารวบรวมสิ่ งนั้น
ทั้งหมดแล้ วเข้ าเฝ้ าพระเจ้ าอานนท์ ครั้ นเข้ าไปเฝ้ าพระราชาผู้น�ำหมู่ชน มียศมาก
ถวายบังคมด้ วยเศียรเกล้ าแล้ วได้ กราบทูลว่ า เราทั้งสองเจริญโดยชาติร่วมกัน มียศ
ร่ วมกัน ทัว่ ไปในสุ ขในทุกข์ และประพฤติตามกัน ทุกข์ ทางใจมีอยู่ ข้ าแต่ พระองค์
ผู้ปราบข้ าศึก ข้ าพระองค์ พงึ ทรงไว้ ซึ่งทุกข์ น้ัน ข้ าแต่ กษัตริย์ ถ้ าพระองค์ สามารถก็
ขอได้ ทรงพระกรุณาบรรเทาทุกข์ น้ันเถิด.
พระราชาตรัสว่ า ทุกข์ ของท่ านก็เป็ นทุกข์ ของเรา เราทั้งสองมีใจร่ วมกัน ท่ าน
ย่ อมรู้ ว่าส� ำเร็จ ถ้ าท่ านพึงเปลือ้ งทุกข์ น้ัน.
ข้ าแต่ พระราชาผู้ใหญ่ ขอจงทรงทราบทุกข์ ของข้ าพระองค์ บรรเทาได้ ยาก.
ท่ านร�่ำร้ องมากไป สิ่ งทีม่ อี ยู่ในแว่ นแคว้ นประมาณเท่ าใด ชีวติ ของเราประมาณ
เท่ าใด สิ่ งนั้น (แม้ ) เป็ นทรัพย์ ทที่ ่ านสละได้ ยาก ถ้ าท่ านต้ องการสิ่ งเหล่ านี้ เราก็จกั ให้
ไม่ หวัน่ ไหวเทียว.
ขอเดชะ พระองค์ ทรงบันลือแล้ ว การบันลือมากนั้นผิด ข้ าพระองค์ จกั ทราบ
ด้ วยเกล้ าว่ าวันนี้ พระองค์ ทรงด�ำรงอยู่ในธรรมทั้งปวง พระองค์ จงทรงบีบคั้นหนัก
นัก เมือ่ ข้ าพระองค์ ขอ.
ท่ านจะต้ องการด้ วยการพูดไปท�ำไป ท่ านปรารถนาสิ่ งใดจงบอกแก่ เรา.
ข้ าแต่ พระราชาผู้ใหญ่ ข้ าพระองค์ ปรารถนาพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐยิ่ง ข้ า
พระองค์ จกั นิมนต์ พระสั มพุทธเจ้ าให้ เสวย ชีวติ ของข้ าพระองค์ อย่ าเป็ นโทษ.
เราจะให้ พ รอย่ า งอื่น แก่ ท่ า น ท่ า นอย่ า ขอพระตถาคตเลย ใครไม่ พึง ให้
พระพุทธเจ้ า เปรียบเหมือนแก้ วมณีรัศมีร่ ุงเรือง.
๔๒

อปทาน ๒

ขอเดชะ พระองค์ ทรงบันลือแล้ วมิใช่ หรือว่ าตลอดถึงชีวติ อันมีอยู่ เมือ่ พระองค์
ประทานชีวติ ได้ ก็ควรพระราชทานพระตถาคตได้ .
พระมหาวีรเจ้ าควรงดไว้ เพราะใคร ๆ ไม่ พงึ ให้ พระชินเจ้ า พระพุทธเจ้ ารับให้
ไม่ ได้ ท่ านจงรับเอาทรัพย์ จนนับไม่ ถ้วนเถิด.
เราจะต้ องถึงการวินิจฉัย จักถามผู้วนิ ิจฉัยทั้งหลาย ผู้วนิ ิจฉัยจักตัดสิ นละเอียด
ฉันใด เราสอบถามข้ อนั้น ฉันนั้น.
เราได้ จับที่พระหัตถ์ ของพระราชา พากันไปสู่ ศาลพิพากษา เราได้ กล่ าวค�ำนี้
ตรงหน้ าของตุลาการและผู้พพิ ากษาทั้งหลายว่ า ขอตุลาการและผู้พพิ ากษาจงฟั งเรา
พระราชาได้ พระราชทานพรแก่ เราว่ า เราไม่ ยกเว้ นอะไร ๆ แม้ ชีวติ ก็ปวารณาให้ ได้
เมือ่ เราขอพระราชทานพร เราจึงขอพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด พระพุทธเจ้ าเป็ น
อันพระราชทานแก่ เราด้ วยดี ท่ านทั้งหลายจงตัดความสงสั ยของเรา เราทั้งหลายจะ
เชื่อฟั งค�ำท่ านผู้เป็ นพระราชารักษาแผ่ นดิน เราทั้งหลายฟั งค�ำของทั้งสองฝ่ ายแล้ ว
จักตัดความสงสั ยในข้ อนี.้
ขอเดชะ พระองค์ พระราชทานสิ่ งทั้งปวง ท่ านผู้นีเ้ ป็ นอันถือเอาสิ่ งทั้งปวงหรือ
พระเจ้ าข้ า.
เราไม่ ยกเว้ นอะไร ๆ ปวารณาแม้ ชีวติ เป็ นผู้ถงึ ความยากตลอดชีวติ เป็ นอย่ างยิง่
เทียว เรารู้ ว่าผู้นีม้ ที ุกข์ ด้วยดี จึงได้ ให้ ถอื เอาสิ่ งทั้งปวง.
ขอเดชะ พระองค์ เป็ นผู้แพ้ ควรพระราชทานพระตถาคต เราตัดความสงสั ย
ของทั้งสองฝ่ ายแล้ ว เหมือนท่ านทั้งสองตั้งอยู่ในค�ำมัน่ .
พระราชาประทับอยู่ ณ ทีน่ ้ันแล ได้ ตรัสกะตุลาการและผู้พพิ ากษาว่ า ท่ านทั้ง
หลายพึงให้ แม้ แก่ เราโดยชอบ เราพึงได้ พระพุทธเจ้ าอีก.
ท่ านยังความด�ำริ ของท่ านให้ เต็ม นิมนต์ พระตถาคตให้ เสวยแล้ ว พึงคืนพระ
สั มพุทธเจ้ าให้ แก่ พระเจ้ าอานนท์ ผู้มยี ศอีก.
เราไหว้ ตุลาการและผู้พิพากษา และถวายบังคมพระเจ้ าอานนท์ จอมกษัตริ ย์
เป็ นผู้ยนิ ดีปราโมทย์ เข้ าไปเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ า ครั้นเข้ าไปเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ าผู้
ข้ ามโอฆะ ผู้ไม่ มอี าสวะ ถวายบังคมด้ วยเศียรเกล้ าแล้ ว ได้ กราบทูลดังนีว้ ่ า.
ปิ ลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร
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ขอพระองค์ ผู้มจี กั ษุพร้ อมด้ วยพระอรหันต์ หนึ่งแสนโปรดทรงรับนิมนต์ ขอจง
ทรงยังจิตของข้ าพระองค์ ให้ รื่นเริง เสด็จเข้ านิเวศน์ ของข้ าพระองค์ พระพุทธเจ้ า
พระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลก สมควรรับเครื่องบูชา ผู้มจี กั ษุทรงรู้ ความด�ำริ
ของเรา จึงทรงรับนิมนต์ (ด้ วยดุษณีภาพ) เราทราบว่ า พระองค์ ทรงรับนิมนต์ แล้ ว
ถวายบังคมแด่ พระศาสดา มีจติ ร่ าเริงเบิกบาน เข้ ามายังนิเวศน์ ของตน ประชุ มมิตร
และอ�ำมาตย์ แล้ ว ได้ กล่ าวดังนีว้ ่ า เราได้ สิ่งทีไ่ ด้ โดยยากนักแล้ ว เปรียบเหมือนแก้ วมณีมีรัศมีโชติช่วง เราจักบูชาองค์ พระพุทธเจ้ าด้ วยอะไร พระชิ นเจ้ ามีคุณหา
ประมาณมิได้ หาทีเ่ ปรียบมิได้ ไม่ มใี ครเสมอเหมือน เป็ นนักปราชญ์ ไม่ มบี ุคคล
เปรี ยบ หาผู้เสมอเหมือนเช่ นนั้นมิได้ ไม่ มีที่สอง ประเสริ ฐกว่ านระ ก็อธิการอัน
สมควรแก่ พระพุทธเจ้ า เราท�ำได้ โดยยาก เราทั้งหลายจงรวบรวมดอกไม้ ต่าง ๆ เอา
มาท�ำมณฑปดอกไม้ เถิด สิ่ งนีย้ ่ อมสมควรแก่ พระพุทธเจ้ า จักเป็ นอันบูชาด้ วยสิ่ งทั้ง
ปวง เราจึงให้ ทำ� ดอกบัวเผือ่ น ดอกบัวหลวง ดอกมะลิ ดอกล�ำดวน ดอกจ�ำปา ดอก
กระถินพิมาน ให้ เป็ นมณฑป ปูลาดอาสนะหนึ่งแสนทีไ่ ว้ ภายในเงาฉัตร อาสนะของ
เรามีค่ายิง่ กว่ าร้ อยมีอยู่เบือ้ งหลัง ปูลาดอาสนะหนึ่งแสนทีไ่ ว้ ภายในเงาฉัตร จัดแจง
ข้ าวและน�ำ้ เสร็จ แล้ วให้ คนไปทูลเวลาภัตกาล เมือ่ คนไปทูลภัตกาลแล้ ว พระมหามุนีพระนามว่ าปทุมุตระ พร้ อมด้ วยพระอรหันต์ หนึ่งแสนเสด็จเข้ ามาสู่ นิเวศน์ ของ
เรา ฉั ตรทรงอยู่ในเบือ้ งบน ในมณฑปดอกไม้ อันบานดี พระพุทธเจ้ าผู้อุดมบุรุษ
ประทับนั่งพร้ อมด้ วยพระอรหันต์ หนึ่งแสน (เราทูลว่ า) ขอพระองค์ ผู้มจี กั ษุ โปรด
ทรงรั บฉัตรหนึ่งแสนและอาสนะหนึ่งแสน อันควรและไม่ มีโทษเถิด พระมหามุนี
พระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชา พระองค์ ประสงค์ จะช่ วย
เหลือเรา จึงทรงรั บไว้ เราได้ ถวายบาตรแก่ ภิกษุเฉพาะรู ปละหนึ่งบาตร ภิกษุท้ัง
หลายละบาตรทีจ่ ดั เอง ทรงบาตรเหล็ก พระพุทธเจ้ าประทับนั่งอยู่ในมณฑปดอกไม้
ตลอด ๗ คืน ๗ วัน ทรงยังสั ตว์ เป็ นอันมากให้ ตรัสรู้ ทรงประกาศพระธรรมจักร
เมื่อทรงประกาศพระธรรมจักรภายใต้ มณฑปดอกไม้ ธรรมาภิสมัยได้ มีแก่ เทวดา
และมนุษย์ ๘๔,๐๐๐ เมือ่ ถึงวันที่ ๗ พระมหามุนี พระนามว่ าปทุมุตระ ประทับนั่ง
อยู่ภายในเงาฉัตร ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า มาณพผู้ใดได้ ถวายทานอันประเสริฐ
ไม่ พร่ องแก่ เรา เราจักพยากรณ์ มาณพนั้น ท่ านทั้งหลาย จงฟั งเรากล่ าว จตุรงคินีเสนา คือ พลช้ าง พลม้ า พลรถ และพลเดินเท้ า จักแวดล้ อมมาณพนั้นเป็ นนิตย์ นี้
เป็ นผลแห่ งการให้ สิ่งทั้งปวง ยานช้ าง ยานม้ า วอจะไหลมาเทมา ชนทั้งหลายจัก
บ�ำรุงมาณพนั้นเนืองนิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ สิ่งทั้งปวง รถ ๖ หมืน่ อันประดับด้ วย
เครื่ องอลังการทั้งปวง จักแวดล้ อมมาณพนั้นเป็ นนิตย์ นี้เป็ นผลแห่ งการให้ สิ่งทั้ง
๔๔
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ปวง ดนตรี ๖ หมืน่ กลองเภรีท้งั หลายอันประดับดีแล้ ว จักประโคมมาณพนั้นเป็ น
นิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ สิ่งทั้งปวง นางนารี ๘๖,๐๐๐ อันประดับประดาสวยงาม มี
ผ้ าและอาภรณ์ อย่ างวิจติ ร สวมใส่ แก้ วมณีและกุณฑล มีหน้ าแฉล้ ม ยิม้ แย้ ม ตะโพก
ผึง่ ผาย เอวเล็กเอวบาง จักแวดล้ อมมาณพนั้นเป็ นนิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ สิ่งทั้ง
ปวง มาณพนั้นจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมืน่ กัลป จักได้ เป็ นจอมเทวดา
เสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๑,๐๐๐ ครั้ง และจักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐
ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เมือ่ มาณพนีอ้ ยู่ใน
เทวโลก พรั่ งพร้ อมด้ วยบุญกรรม เทวดาจักทรงฉัตรแก้ วไว้ ในที่สุดแห่ งเทวโลก
มาณพนีจ้ กั ปรารถนาเมือ่ ใด ฉัตรอันเกิดแต่ ผ้าและดอกไม้ (ดังจะ) รู้ จติ ของมาณพนี้
จักกั้นอยู่เนืองนิตย์ เมื่อนั้น มาณพนี้จุติจากเทวโลกแล้ ว อันกุศลตักเตือนประกอบ
ด้ วยบุญกรรม จักเกิดเป็ นบุตรพราหมณ์ ใน (อีก) แสนกัลป พระศาสดามีพระนามว่ า
โคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราชจักเสด็จอุบัตใิ นโลก พระศากยโคดมผู้
ประเสริฐ ทรงทราบคุณข้ อนีท้ ้งั หมดแล้ ว จักประทับนั่งในท่ ามกลางภิกษุสงฆ์ ทรง
ตั้งไว้ ในเอตทัคคสถาน มาณพผู้นีจ้ กั ได้ เป็ นพระสาวกของพระศาสดา มีชื่อว่ าปิ ลินทวัจฉะ จักเป็ นผู้อันเทวดา อสู ร คนธรรพ์ ภิกษุ ภิกษุณี และคฤหัสถ์ ท้ังหลาย
สั กการะ จักเป็ นทีร่ ักของคนทั้งปวง จักไม่ มอี าสวะ นิพพาน
กรรมทีเ่ ราท�ำแล้ วในแสนกัลป ได้ ให้ ผลแก่ เราแล้ วในภพนี้ เราหลุดพ้ นด้ วยดี ดัง
ลูกศรพ้ นจากแล่ ง เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว โอ กุศลกรรม เราได้ ทำ� แล้ ว ในบุญเขตอัน
ยอดเยีย่ มอันเป็ นฐานะทีเ่ ราท�ำกุศลกรรมแล้ ว ได้ บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหว ก็มาณพ
ใดได้ ให้ ทานอันประเสริฐไม่ บกพร่ อง มาณพนั้นได้ เป็ นหัวหน้ า นีเ้ ป็ นผลแห่ งทาน
นั้น เราได้ ถวายฉัตรในพระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ได้ เสวย
อานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราไม่ รู้ สึกหนาว ๑ ไม่ รู้ สึกร้ อน
๑ ละอองและธุลไี ม่ แปดเปื้ อน ๑ เราเป็ นผู้ไม่ มอี นั ตราย ๑ ไม่ มจี ญ
ั ไร ๑ อันมหาชน
ย�ำเกรงทุกเมือ่ ๑ เป็ นผู้มผี วิ พรรณละเอียด ๑ เป็ นผู้มใี จกว้ างขวาง (ไม่ หดหู่) ๑ เมือ่
เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ ฉัตรหนึ่งแสนคัน อันประกอบด้ วยเครื่องประดับทุกอย่ าง
เว้ นชาตินีแ้ ล้ ว ทรงไว้ เหนือศีรษะของเรา เพราะผลแห่ งกรรมนั้น เพราะฉะนั้น ใน
ชาตินี้ การทรงฉัตรจึงไม่ มแี ก่ เรา กรรมทั้งปวงทีเ่ ราท�ำแล้ ว เพราะผลบุญแห่ งฉัตร
หลุดพ้ นไป เราได้ ถวายผ้ าในพระสุ คตเจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อม
ได้ เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราเป็ นผู้มผี วิ พรรณ
เปล่ งปลัง่ ดังทอง ๑ ปราศจากธุลี ๑ มีรัศมีผ่องใส ๑ มีเดช ๑ ตัวของเราละเอียดอ่ อน ๑
เมือ่ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ มีผ้าสี ขาวแสนผืน ๑ สี เหลืองแสนผืน ๑ สี แดงแสนผืน ๑
ปิ ลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑)
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ทรงอยู่เหนือศีรษะของเรา นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผ้ า เราย่ อมได้ ผ้าไหม ผ้ ากัมพล
ผ้ าป่ าน และผ้ าฝ้ าย ในทีท่ ุกแห่ ง เพราะผลอันหลัง่ ออกแห่ งการถวายผ้ านั้น เราได้
ถวายบาตรในพระสุ คตเจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริ ฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวย
อานิสงส์ ๑๐ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราย่ อมบริโภคโภชนาหารใน
ภาชนะทองค�ำ ภาชนะแก้ วมณี ภาชนะเงิน และภาชนะทีท่ ำ� ด้ วยทับทิมในกาลทั้ง
ปวง ๑ เราเป็ นผู้ไม่ มอี นั ตราย ๑ ไม่ มจี ญ
ั ไร ๑ มหาชนย�ำเกรงทุกเมือ่ ๑ เป็ นผู้ได้ ข้าว
น�ำ้ ผ้ า และทีน่ อน เป็ นปกติ ๑ โภคสมบัตขิ องเราไม่ พนิ าศ ๑ เราเป็ นผู้มจี ติ มัน่ คง ๑
เป็ นผู้ใคร่ ธรรมทุกเมือ่ ๑ เป็ นผู้ไม่ มกี เิ ลส ๑ ไม่ มอี าสวะ ๑ คุณเหล่ านี้ ติดตามเราไป
ทั้งในเทวโลกและมนุษยโลก ย่ อมไม่ ละเราในทีท่ ุกแห่ ง เปรียบเหมือนเงาไม่ ละรู ป
ฉะนั้น เราได้ ถวายมีดโกนทีท่ ำ� อย่ างสวยงาม อันเนื่องด้ วยเครื่องผูกอย่ างวิจติ ร
มากมาย แก่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดและแก่ พระสงฆ์ แล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์
๘ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราเป็ นผู้กล้ า ๑ เป็ นผู้ไม่ มคี วามเดือด
ร้ อน ๑ ถึงทีส่ ุ ดในเวสารัชธรรม ๑ เป็ นผู้มธี ิติ ๑ มีความเพียร ๑ มีใจอันประคองไว้ ทุก
เมือ่ ๑ ย่ อมได้ ญาณอันสุ ขุมเครื่องตัดกิเลส ๑ ความบริสุทธิ์อนั ชั่งไม่ ได้ ๑ ในทีท่ ้งั
ปวง เพราะผลอันหลัง่ ออกแห่ งกรรมของเรานั้น เรามีจติ เลือ่ มใสได้ ถวายพร้ าอัน
ราบเรียบ ไม่ หยาบ ไม่ ต้องขัดถู เป็ นอันมากในพระพุทธเจ้ าและในสงฆ์ แล้ ว ย่ อมได้
เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือเราย่ อมได้ ความเพียรอัน
เป็ นกัลยาณมิตร ๑ ขันติ ๑ ศาตราคือความไมตรี ๑ ศาตราคือปั ญญาอันยิง่ เพราะตัด
ลูกศรคือตัณหา ๑ ญาณอันเสมอด้ วยแก้ ววิเชียร ๑ เพราะผลอันหลัง่ ออกแห่ งกรรม
เหล่ านั้น เราได้ ถวายเข็มในพระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้
เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เมือ่ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ
น้ อยใหญ่ ย่ อมเป็ นผู้อนั มหาชนนอบน้ อม ๑ ตัดความสงสั ยได้ ๑ มีรูปงาม ๑ มีโภคสมบัติ ๑ มีปัญญากล้ า ๑ ทุกเมือ่ เราพิจารณาเห็นอรรถอันเป็ นฐานะละเอียดลึกซึ้ง
ด้ วยญาณ ญาณของเราเสมอด้ วยแก้ ววิเชียรอันเลิศ เป็ นเครื่องก�ำจัดความมืด เราได้
ถวายมีด ตัด เล็บ ในพระสุ ค ตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ ประเสริ ฐ แล้ ว ย่ อ มได้ เ สวย
อานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราย่ อมได้ ทาสชายหญิง วัวและ
ม้ า ลูกจ้ าง คนฟ้ อนร�ำ ช่ างตัดผม พ่ อครัวผู้ทำ� อาหารเป็ นอันมาก ในทีท่ ้งั ปวง เราได้
ถวายพัดใบตาลอันงามในพระสุ คตเจ้ าแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อัน
สมควรแก่ กรรมของเรา คือเราย่ อมไม่ รู้ สึกหนาว ๑ ร้ อน ๑ ความเร่ าร้ อนไม่ มแี ก่ เรา
๑ ไม่ รู้ สึกความกระวนกระวาย ๑ ไม่ รู้ สึกความเดือดร้ อนจิตของเรา ๑ เราดับไฟ คือ
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และไฟทั้งปวงได้ แล้ ว เพราะผลอันหลัง่ ออกแห่ ง
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กรรมนั้นของเรา เราได้ ถวายพัดจามรี มีขนนกยูงเป็ นด้ ามในคณะสงฆ์ ผู้สูงสุ ดแล้ ว
ย่ อมเป็ นผู้มกี เิ ลสสงบระงับ ไม่ มกี เิ ลสเครื่องยัว่ ยวนอยู่ เราได้ ถวายผ้ ากรองน�ำ้ และ
ธมกรก ในพระสุ คตเจ้ าแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรม
ของเรา คือ เราก้ าวล่ วงอันตรายทั้งปวง ๑ ย่ อมได้ อายุอนั เป็ นทิพย์ ๑ เป็ นผู้อนั โจร
หรือข้ าศึกไม่ ข่มขีใ่ นกาลทุกเมือ่ ๑ ศาตราหรือยาพิษย่ อมไม่ ทำ� ความเบียดเบียนเรา
๑ ไม่ มคี วามตายในระหว่ าง ๑ เพราะผลอันหลัง่ ออกแห่ งกรรมนั้นของเรา เราได้
ถวายภาชนะน�ำ้ มัน ในพระสุ คตเจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้
เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราเป็ นผู้มรี ู ปสวยงาม ๑ มี
ความเจริญดี ๑ มีใจเบิกบานดี ๑ มีใจไม่ ฟุ้งซ่ าน ๑ เป็ นผู้อนั อารักขาทั้งปวงรักษาแล้ ว
๑ เราได้ ถวายกล่ องเข็มในพระสุ คตเจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้
เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราย่ อมได้ คุณทั้งหลายนี้
คือ ความสุ ขใจ ๑ ความสุ ขกาย ๑ ความสุ ขเกิดแต่ อริ ิยาบถ ๑ เพราะผลอันหลัง่ ออก
แห่ งกรรมนั้น เราได้ ถวายผ้ าอังสะในพระชินเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว
ย่ อมได้ อานิสงส์ ๔ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราย่ อมได้ ความหนักใน
พระสั ทธรรม ๑ ย่ อมระลึกถึงภพทีส่ องได้ ๑ เป็ นผู้มฉี วีวรรณงามในทีท่ ้งั ปวง ๑
เพราะผลอันหลั่งออกแห่ งกรรมนั้น เราได้ ถวายประคตเอวในพระชิ นเจ้ าและใน
คณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๖ ประการ อันสมควรแก่ กรรม
ของเรา คือ เราย่ อมไม่ หวัน่ ไหวในสมาธิ ๑ เป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในสมาธิ ๑ มีบริษทั
ไม่ แตกกัน ๑ มีถ้อยค�ำอันมหาชนเชื่อถือทุกเมือ่ ๑ มีสติต้งั มัน่ ๑ ความสะดุ้งกลัวไม่ มี
แก่ เรา ๑ คุณเหล่ านี้ ติดตามเราไปทั้งในเทวโลกและมนุษยโลก เราได้ ถวายเชิงรองบาตรในพระชินเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมเป็ นผู้ไม่ มภี ยั ในเพราะ
วรรณะ ๕ ไม่ หวัน่ ไหวด้ วยอะไร ๆ ธรรมเหล่ าใดเหล่ าหนึ่งอันเป็ นเครื่องตรัสรู้ ญาณ
ด้ วยสติ เราฟั งแล้ ว ธรรมทีเ่ ราทรงไว้ ย่อมไม่ พนิ าศ เป็ นอันวินิจฉัยดีแล้ ว เราได้
ถวายภาชนะ และเครื่องบริโภคในพระพุทธเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้อุดมแล้ ว ย่ อมได้
เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือเราย่ อมได้ ภาชนะทองค�ำ
ภาชนะแก้ วมณี ภาชนะแก้ วผลึก และภาชนะแก้ วทับทิม ๑ ภริยา คนใช้ ชายหญิง
พลช้ าง พลม้ า พลรถ พลเดินเท้ า และหญิง มีวตั ร ย�ำเกรงนาย ๑ ได้ เครื่องบริโภคทุก
เวลา ๑ วิชาในบทมนต์ และในอาคมต่ าง ๆ เป็ นอันมาก เราย่ อมใคร่ ครวญศิลปะทั้ง
ปวง ใช้ ได้ ทุกเวลา เราได้ ถวายขันในพระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ด
แล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือเราย่ อมได้
ขันทองค�ำ ขันแก้ วมณี ขันแก้ วผลึก และขันแก้ วทับทิม ย่ อมได้ ขนั ท�ำด้ วยแผ่ นไม้ ปิ ลินทวัจฉเถราปทานที่ ๑ (๓๙๑) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายไทยธรรมอันสมควร

๔๗

โพธิ์ ขันมีรูปใบบัวและขันทีท่ ำ� ด้ วยสั งข์ ย่ อมได้ คุณเหล่ านี้ คือ ข้ อปฏิบัตใิ นวัตรอัน
งาม ในอาจาระและกิริยา เพราะผลอันหลัง่ ออกแห่ งกรรมนั้น เราได้ ถวายเภสั ชใน
พระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ อานิสงส์ ๑๐ ประการ อัน
สมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราเป็ นผู้มอี ายุยนื ๑ มีกำ� ลัง ๑ มีปัญญา ๑ มีวรรณะ ๑ มี
ยศ ๑ มีสุข ๑ ไม่ มอี นั ตราย ๑ ไม่ มจี ญ
ั ไร ๑ มหาชนย�ำเกรงทุกเมือ่ ๑ เราไม่ มคี วาม
พลัดพรากจากของทีร่ ัก ๑ เพราะกรรมนั้นให้ ผลแก่ เรา เราได้ ถวายรองเท้ าในพระ
ชินเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ อานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควร
แก่ กรรมของเรา คือ ยานช้ าง ยานม้ า วอ ย่ อมไหลมาเทมา ๑ รถ ๖ หมืน่ คันแวดล้ อม
เราทุกเมือ่ ๑ เมือ่ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ รองเท้ าแก้ วมณี รองเท้ าทองแดง รองเท้ า
ทองค�ำ รองเท้ าเงิน ย่ อมเกิดขึน้ ในขณะทีย่ กเท้ าขึน้ ๑ บุญกรรมทั้งหลาย ย่ อมช่ วย
ช�ำระอาจารคุณให้ สะอาดแน่ นอน เราย่ อมได้ คุณเหล่ านี้ เพราะกรรมนั้นให้ ผล เราได้
ถวายเขียงเท้ าในพระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ได้ สวมเขียงเท้ ามี
ฤทธิ์แล้ วอยู่ได้ ตามปรารถนา เราได้ ถวายผ้ าเช็ ดหน้ าในพระสุ คตเจ้ าและในคณะ
สงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของ
เรา คือ เราเป็ นผู้มผี วิ พรรณดุจทองค�ำปราศจากธุลี ๑ มีรัศมีผ่องใส ๑ มีเดช ๑ ตัว
ของเราละเอียดอ่ อน ๑ ฝุ่ นละอองไม่ ตดิ ตัวเรา ๑ เราได้ คุณเหล่ านีเ้ พราะกรรมนั้นให้
ผล เราได้ ถวายไม้ เท้ าคนแก่ ในพระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อม
ได้ อานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เรามีบุตรมาก ๑ เราไม่ มี
ความสะดุ้งกลัว ๑ เป็ นผู้อนั อารักขาทุกอย่ างรักษาไว้ ใคร ๆ ข่ มขีไ่ ม่ ได้ ทุกเมือ่ ๑ ย่ อม
ไม่ รู้ สึกความพลั้งพลาด ๑ ใจของเราไม่ ขลาดกลัว ๑ เราได้ ถวายยาหยอดตาในคณะ
สงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของ
เรา คือ เราเป็ นผู้มนี ัยน์ ตากว้ างใหญ่ ๑ โลหิตของเราขาว ๑ เหลือง ๑ เป็ นผู้มนี ัยน์ ตา
ไม่ มวั ๑ มีนัยน์ ตาแจ่ มใส ๑ เว้ นจากโรคตาทั้งปวง ๑ ย่ อมได้ ตาทิพย์ ๑ ได้ ปัญญาจักษุ
อันสู งสุ ด ๑ เราได้ คุณเหล่ านีเ้ พราะกรรมนั้นให้ ผล เราได้ ถวายลูกกุญแจในพระสุ คต
เจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ ลูกกุญแจ คือ ญาณอันเป็ นเครื่องเปิ ด
ทวารธรรม เราได้ ถวายเรือนกุญแจ ในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวย
อานิสงส์ ๒ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เมือ่ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ เป็ น
ผู้มคี วามโกรธน้ อย ๑ ไม่ มคี วามคับแค้ น ๑ เราได้ ถวายสายโยคในพระสุ คตเจ้ าและ
ในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่
กรรมของเรา คือ เราย่ อมไม่ หวัน่ ไหวในสมาธิ ๑ มีความช�ำนาญในสมาธิ ๑ มีบริษทั
ไม่ แตกกัน ๑ มีถ้อยค�ำอันมหาชนเชื่อถือทุกเมือ่ ๑ โภคสมบัตยิ ่ อมเกิดแก่ เรา เมือ่ ท่ อง
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เที่ย วอยู่ ใ นภพ ๑ เราได้ ถ วายกล้ อ งเป่ าควัน ในพระชิ น เจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้
ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ
สติของเราเป็ นธรรมชาติตรง ๑ เส้ นเอ็นของเราต่ อเนื่องกันดี ๑ เราย่ อมได้ ตาทิพย์ ๑
เพราะกรรมนั้นให้ ผล เราได้ ถวายตะเกียงตั้งในพระชิ นเจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้
ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ
เราเป็ นผู้มสี กุล ๑ มีอวัยวะสมบูรณ์ ๑ มีปัญญาอันพระพุทธเจ้ าสรรเสริญ ๑ เราได้
คุณเหล่ านีเ้ พราะกรรมนั้นให้ ผล เราได้ ถวายคนโทน�ำ้ และผอบในพระพุทธเจ้ าและ
ในคณะสงฆ์ ผู้อุดมแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๑๐ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของ
เรา คือ ในกาลนั้น เราได้ เป็ นผู้คุ้มครองแล้ ว ๑ พร้ อมพรั่งด้ วยสุ ข ๑ มียศมาก ๑ มีคติ
๑ ไม่ มคี วามวิบัติ ๑ เป็ นสุ ขุมาลชาติ ๑ เว้ นจากอันตรายทั้งปวง ๑ เป็ นผู้ได้ คุณอัน
ไพบูลย์ ๑ ไม่ หวัน่ ไหวด้ วยความนับถือ ๑ มีความหวาดเสี ยวอันเว้ นดีแล้ ว ๑ เพราะ
การถวายคนโทน�ำ้ และผอบ เราได้ วรรณะ ๔ ช้ างแก้ วและม้ าแก้ ว คุณของเราเหล่ า
นั้นไม่ พนิ าศ ผลนี้ เพราะถวายคนโทน�ำ้ และผอบ เราได้ ถวายผ้ าส� ำหรับเช็ดขัดสนิม
ในพระพุทธเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้อุดมแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อัน
สมควรแก่ กรรมของของเรา คือ เราเป็ นผู้ถงึ พร้ อมด้ วยลักษณะทั้งปวง ๑ มีอายุยนื ๑
มีปัญญา ๑ จิตมัน่ คง ๑ กายของเราพ้ นแล้ วจากความยากล�ำบากทุกอย่ างในกาลทั้ง
ปวง ๑ เราได้ ถวายมีดบางอันลับคมดีและกรรไกรในสงฆ์ แล้ วย่ อมได้ ญาณเป็ น
เครื่องตัดกิเลส อันหาน�ำ้ หนักมิได้ สะอาด เราได้ ถวายคีมพระสุ คตเจ้ าและในคณะ
สงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ ญาณเป็ นเครื่องถอนกิเลสอันหาน�ำ้ หนักมิได้ สะอาด
เราได้ ถวายยานัตถุ์ในพระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวย
อานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ
๑ สุ ตะ ๑ จาคะ ๑ ขันติ ๑ และปั ญญาเป็ นคุณข้ อที่ ๘ ของเรา เราได้ ถวายตัง่ ในพระ
สุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อัน
สมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราย่ อมเกิดในสกุลสู ง เป็ นผู้มโี ภคสมบัตมิ าก ๑ ชนทั้ง
ปวงย�ำเกรงเรา ๑ ชื่อเสี ยงของเราฟุ้ งไป ๑ บัลลังก์ สี่เหลีย่ มจัตุรัส ย่ อมแวดล้ อมเรา
เป็ นนิตย์ ตลอดแสนกัลป ๑ เราเป็ นผู้ยนิ ดีในการจ�ำแนกทาน ๑ เราได้ ถวายทีน่ อนใน
พระสุ คตเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๖ ประการ
อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เรามีร่างกายสมส่ วน อันบุญกรรมก่ อให้ เป็ นผู้อ่อน
โยน มีรูปงาม น่ าดู (ดูไม่ เบื่อ) เราย่ อมได้ ญาณอันประเสริฐ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
ทีน่ อน เราย่ อมได้ นวม ผ้ าลวดลายรู ปสั ตว์ ผ้ าลาดทอด้ วยไหม ผ้ าลาดอันวิจติ ร ผ้ า
ลาดอย่ างดี และผ้ ากัมพลต่ าง ๆ เป็ นอันมาก ย่ อมได้ ผ้าปาวรก์ มขี นอ่ อนนุ่ม ผ้ าท�ำ
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ด้ วยขนสั ตว์ อ่อนนุ่ม ในทีต่ ่ าง ๆ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายทีน่ อน เมือ่ ใด เราระลึกถึง
ตน เมือ่ ใด เราเป็ นผู้รู้ เดียงสา เมือ่ นั้น เราเป็ นผู้ไม่ เปล่ า มีฌานเป็ นเตียงนอน นีเ้ ป็ น
ผลแห่ ง การถวายที่ น อน เราได้ ถ วายหมอนในพระชิ น เจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้
ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๖ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ
เราย่ อมยังศีรษะของเรา ให้ หนุนบนหมอนอันยัดด้ วยขนสั ตว์ หมอนยัดด้ วยเกสร
บัวหลวง และยัดด้ วยจันทน์ แดงทุกเมือ่ ๑ เรายังญาณให้ เกิดในอัฏฐังคิกมรรคอัน
ประเสริฐ และในสามัญผล ๔ เหล่ านั้นแล้ ว ย่ อมอยู่ได้ ตลอดกาลเป็ นนิตย์ ๑ ยังญาณ
ให้ เกิดในทาน ทมะ สั ญญมะ อัปปมัญญา และรู ปฌานเหล่ านั้นแล้ ว ย่ อมอยู่ได้ ตลอด
กาลทั้งปวง ๑ ยังญาณให้ เกิดในวัตรคุณ รู ปปฏิมา และในอาจารกิริยาแล้ ว ย่ อมอยู่ได้
ในกาลทั้งปวง ๑ ยังญาณให้ เกิดในการจงกรม ความเพียรอันเป็ นประธาน และใน
โพธิปักขิยธรรมเหล่ านั้นแล้ ว ย่ อมอยู่ได้ ตามปรารถนา ๑ ยังญาณให้ เกิดในศีล สมาธิ
ปั ญญา วิมุตติ และในวิมุตติญาณทัสสนะเหล่ านั้นแล้ ว ย่ อมอยู่เป็ นสุ ข ๑ เราได้ ถวาย
ตัง่ แผ่ นกระดานในพระชินเจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวย
อานิสงส์ ๒ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราย่ อมได้ บัลลังก์ อนั ประเสริฐ
อันท�ำด้ วยทอง แก้ วมณี และท�ำด้ วยงาช้ างสารเป็ นอันมาก นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
ตัง่ แผ่ นกระดาน เราได้ ถวายตัง่ รองเท้ า ในพระชินเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐ
สุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๒ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราย่ อมได้
ยวดยานเป็ นอันมาก นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายตัง่ รองเท้ า ๑ ทาสหญิงชาย ภรรยา และ
คนอาศัยเลีย้ งชีวติ เหล่ าอืน่ ย่ อมบ�ำเรอเราโดยชอบ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายตัง่ รองเท้ า
๑ เราได้ ถวายน�้ำมันส� ำหรั บทาเท้ าในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริ ฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวย
อานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ ความทีเ่ ราเป็ นผู้ไม่ ป่วยไข้ ๑ มี
รู ปงาม ๑ เส้ นเอ็น (ประสาท) รับรสได้ เร็ว ๑ ความได้ ข้าวและน�ำ้ ๑ ได้ อายุยนื นาน
เป็ นทีห่ ้ า ๑ เราได้ ถวายเนยใสและน�ำ้ มันในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวย
อานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราเป็ นผู้มกี ำ� ลัง ๑ มีรูปสมบูรณ์
๑ เป็ นผู้ร่าเริงทุกเมือ่ ๑ มีบุตรทุกเมือ่ ๑ และเป็ นผู้ไม่ ป่วยไข้ ทุกเมือ่ ๑ นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
การถวายเนยใสและน�ำ้ มัน เราได้ ถวายน�ำ้ บ้ วนปากในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว
ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือ เราเป็ นผู้มลี ำ� คอ
บริสุทธิ์ ๑ มีเสี ยงไพเราะ ๑ เว้ นจากโรคไอ ๑ โรคหืด ๑ กลิน่ ดอกอุบลฟุ้ งออกจากปาก
ของเราทุกเมือ่ ๑ เราได้ ถวายนมส้ มอย่ างดีในพระพุทธเจ้ าและคณะสงฆ์ ผู้อุดมแล้ ว
ได้ บริ โภคภัตอันไม่ ขาดสาย คือ กายคตาสติอันประเสริ ฐ เราได้ ถวายน�้ำผึง้ อัน
ประกอบด้ วยสี กลิน่ และรสในพระชินเจ้ าและในคณะสงฆ์ แล้ วย่ อมได้ รส คือ วิมุตติ
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อันไม่ มรี สอืน่ เปรียบ ไม่ เป็ นอย่ างอืน่ เราได้ ถวายรสตามเป็ นจริงในพระพุทธเจ้ า
และในคณะสงฆ์ ผู้อุดมแล้ ว ย่ อมได้ เสวยผล ๔ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา
เราได้ ถวายข้ าวและน�้ำในพระพุทธเจ้ าและในคณะสงฆ์ ผู้อุดมแล้ ว ย่ อมได้ เสวย
อานิสงส์ ๑๐ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือเราเป็ นผู้มอี ายุยนื ๑ มีกำ� ลัง ๑
เป็ นนักปราชญ์ ๑ มีวรรณะ ๑ มียศ ๑ มีสุข ๑ เป็ นผู้ได้ ข้าว ๑ น�ำ้ ๑ เป็ นคนกล้ า ๑ มี
ญาณรู้ ทวั่ ๑ เมือ่ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ ย่ อมได้ คุณเหล่ านี้ เราได้ ถวายธูปในพระสุ คต
เจ้ า และในคณะสงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ดแล้ ว ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๑๐ ประการ อัน
สมควรแก่ กรรมของเรา คือ เมือ่ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพน้ อยใหญ่ เป็ นผู้มกี ลิน่ ตัว
หอมฟุ้ ง ๑ มียศ ๑ มีปัญญาเร็ว ๑ มีชื่อเสี ยง ๑ มีปัญญาคมกล้ า ๑ มีปัญญากว้ างขวาง
๑ มีปัญญาร่ าเริง ๑ มีปัญญาลึกซึ้ง ๑ มีปัญญาเครื่องแล่ นไปไพบูลย์ ๑ เพราะผลการ
ถวายธูปนั้น บัดนี้ เราเป็ นผู้บรรลุนิพพานอันเป็ นสั นติสุข ๑ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนัก
พระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมด
แล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดุจช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปิ ลนิ ทวัจฉเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปิ ลนิ ทวัจฉเถราปทาน.
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ว่าด้วยการประพฤติธรรม
[๓๙๔] ข้ าพระองค์ เป็ นเจ้ าของถนนอยู่ในนครหงสวดี ได้ ประชุมบรรดาญาติของข้ า
พระองค์ แล้ ว ได้ กล่ าวดังนีว้ ่ า พระพุทธเจ้ าเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในโลก เป็ นบุญเขตอัน
สู งสุ ด พระองค์ เป็ นผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลกทั้งปวง กษัตริย์กด็ ี ชาวนิคมก็ดี
พราหมณ์ มหาศาลก็ดี ล้ วนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส ได้ พากันประพฤติธรรมเป็ นอัน
มาก พลช้ าง พลม้ า พลรถ พลเดินเท้ า ล้ วนมีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ พากันประพฤติ
ธรรมเป็ นอันมาก คนครึ่งชาติ (ลูกกษัตริย์แม่ เป็ นศูทร) ก็ดี ราชบุตรก็ดี พ่ อค้ าก็ดี
พราหมณ์ กด็ ี ล้ วนมีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ พากันประพฤติธรรมเป็ นอันมาก พ่ อครัว
ก็ดี คนรับจ้ างก็ดี คนรับใช้ อาบน�ำ้ ก็ดี ช่ างกรองดอกไม้ กด็ ี ล้ วนมีจติ เลือ่ มใสโสมนัส
ได้ พากันประพฤติธรรมเป็ นอันมาก ช่ างย้ อมก็ดี ช่ างหูกก็ดี ช่ างเย็บผ้ าก็ดี ช่ างกัลบก
ก็ดี ล้ วนมีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ พากันประพฤติธรรมเป็ นอันมาก ช่ างศรก็ดี ช่ าง
กลึงก็ดี ช่ างหนังก็ดี ช่ างถากก็ดี ล้ วนมีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ พากันประพฤติธรรม
เป็ นอันมาก ช่ างเหล็กก็ดี ช่ างทองก็ดี ช่ างดีบุกและช่ างทองแดงก็ดี ล้ วนมีจติ เลือ่ มใส
โสมนัส ได้ พากันประพฤติธรรมเป็ นอันมาก ลูกจ้ างก็ดี ช่ างซักรีดก็ดี ทาสและ
กรรมกรก็ดี เป็ นอันมากได้ พากันประพฤติธรรมตามก�ำลังของตน ๆ คนตักน�ำ้ ขายก็
ดี คนขนไม้ กด็ ี ชาวนาก็ดี คนเกีย่ วหญ้ าก็ดี ได้ พากันประพฤติธรรมตามก�ำลังของ
ตน ๆ คนขายดอกไม้ คนขายพวงมาลัย คนขายใบไม้ และคนขายผลไม้ ได้ พากัน
ประพฤติธรรมตามก�ำลังของตน ๆ หญิงแพศยา นางกุมภทาสี คนขายขนม และคน
ขายปลา ได้ พากันประพฤติธรรมตามก�ำลังของตน ๆ เราทั้งหมดนีม้ าประชุมร่ วม
เป็ นพวกเดียวกันแล้ ว จักท�ำบุญกุศล ในพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นเขตบุญอย่ างยอดเยีย่ ม
ญาติเหล่ านั้นฟั งค�ำของข้ าพระองค์ แล้ ว ร่ วมกันเป็ นคณะในขณะนั้น กล่ าวว่ า พวก
เราควรให้ สร้ างโรงฉันอันท�ำอย่ างสวยงามถวายแด่ ภิกษุสงฆ์ ข้ าพระองค์ ให้ สร้ าง
โรงฉันนั้นส� ำเร็จแล้ ว มีใจเบิกบานยินดี แวดล้ อมด้ วยญาติท้งั หมดนั้น เข้ าไปเฝ้ า
พระสั มพุทธเจ้ า ครั้ นเข้ าเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ าผู้เป็ นนาถะของโลก ผู้ประเสริ ฐกว่ า
นระ ถวายบังคมแทบพระบาทของพระศาสดาแล้ ว ได้ กราบทูลดังนีว้ ่ า ข้ าแต่ พระ
วีรมุนี บุรุษประมาณ ๓๐๐ คนนี้ ร่ วมกันเป็ นคณะ ขอมอบถวายโรงฉันอันสร้ าง
อย่ างสวยงามแด่ พระองค์ ขอพระองค์ ผู้มจี กั ษุ ผู้เป็ นประธานของภิกษุสงฆ์ โปรด
๕๒
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ทรงรับเถิด พระผู้มพี ระภาค ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีต้ ่ อหน้ าบุรุษ ๓๐๐ คนว่ า บุรุษ
ทั้ง ๓๐๐ คนและผู้เป็ นหัวหน้ า ร่ วมกันประพฤติ ท่ านทั้งปวงพากันท�ำแล้ ว จักได้
เสวยสมบัติ เมือ่ ถึงภพหลังสุ ด ท่ านทั้งหลายจักเห็นนิพพาน อันเป็ นภาวะเย็นยอด
เยีย่ ม ไม่ แก่ ไม่ ตาย เป็ นแดนเกษม พระพุทธเจ้ าผู้ยอดเยีย่ มกว่ าผู้รู้ ธรรมทั้งปวง ทรง
พยากรณ์ อย่ างนี้ ข้ าพระองค์ ได้ ฟังพระพุทธพจน์ แล้ ว ได้ เสวยโสมนัส ข้ าพระองค์
รื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมืน่ กัลป เป็ นใหญ่ กว่ าเทวดา เสวยรัชสมบัตอิ ยู่ใน
เทวโลก ๕๐๐ กัลป ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ ง ได้ เป็ นพระเจ้ า
ประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ ในรัชสมบัตใิ นมนุษย์ นี้ มีพวกญาติเป็ น
บริษทั ในภพอันเป็ นทีส่ ุ ดทีถ่ งึ นี้ ข้ าพระองค์ เป็ นบุตรพราหมณ์ ชื่อว่ าวาเสฏฐะ ผู้
สั่ งสมสมบัตไิ ว้ ประมาณ ๘๐ โกฏิ ข้ าพระองค์ มชี ื่อว่ าเสละ ถึงทีส่ ุ ดในองค์ ๖ แวดล้ อม
ด้ วยพวกศิษย์ ของตน เดินเทีย่ วไปสู่ วหิ ารได้ เห็นดาบสชื่อเกนิยะ ผู้เต็มไปด้ วยภาระ
คือชฎา จัดแจงเครื่องบูชา จึงได้ ถามดังนีว้ ่ า ท่ านจักท�ำอาวาหมงคล วิวาหมงคล
หรือท่ านเชื้อเชิญพระราชา.
เกนิยดาบสตอบว่ า เราใคร่ จะบวงสรวงเครื่องบูชา ในพราหมณ์ ทสี่ มมติกนั ว่ า
ประเสริฐ เราไม่ ได้ เชื้อเชิญพระราชา ไม่ มกี ารบวงสรวง อาวาหมงคลของเราไม่ มี
และวิวาหมงคลของเราไม่ มี พระพุทธเจ้ าผู้ให้ เกิดความยินดีแก่ ศากยะทั้งหลาย
ประเสริฐทีส่ ุ ดในโลกพร้ อมทั้งเทวโลก ทรงท�ำประโยชน์ เกือ้ กูลแก่ โลกทั้งปวง น�ำสุ ข
มาให้ แก่ สรรพสั ตว์ วันนี้ เรานิมนต์ พระองค์ เราจัดแจงเครื่องบูชานีเ้ พือ่ พระองค์
พระพุทธเจ้ ามีพระรัศมีดุจสี มะพลับ มีพระคุณหาประมาณมิได้ ไม่ มผี ู้เปรียบ ไม่ มี
ใครเสมอด้ วยพระรู ป เรานิมนต์ เพือ่ เสวย ณ วันพรุ่งนีแ้ ละพระองค์ มพี ระพักตร์
ร่ าเริงดังปากเบ้ า สุ กใสเช่ นกับถ่ านเพลิงไม้ ตะเคียน เปรียบด้ วยสายฟ้ า เป็ นมหาวีระ
เป็ นนาถะของโลก เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน เปรียบเหมือนไฟบน
ยอดภู เขา ดังพระจันทร์ วันเพ็ญ เช่ นกับสี แห่ งไฟไหม้ ป่าอ้ อ เรานิ มนต์ แล้ ว
พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ผู้ไม่ ทรงครั่นคร้ ามล่ วงภัยได้ แล้ ว ทรงท�ำให้ เป็ นผู้เจริญ
เป็ นมุนีเปรียบด้ วยสี หะ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ทรง
ฉลาดในธรรมของผู้ตรัสรู้ ผู้อนื่ ข่ มขีไ่ ม่ ได้ เปรียบด้ วยช้ างตัวประเสริฐ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ทรงฉลาดในฝั่ งคือ สั ทธรรม เป็ น
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ ไม่ มใี ครเปรียบปาน เปรียบด้ วยโคอุสภราช เป็ นมหาวีระ
เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ันมีวรรณะไม่ มที สี่ ุ ด มียศนับมิได้ มีลกั ษณะ
ทั้งปวงวิจติ ร เปรียบด้ วยท้ าวสั กกะ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ า
พระองค์ น้ัน ทรงมีความช�ำนาญ เป็ นผู้น�ำหมู่ มีตบะ มีเดช คร่ าได้ ยาก เปรียบด้ วย
เสลเถราปทานที่ ๒ (๓๙๒)

๕๓

พรหม เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน มีธรรมเลิศน่ าบูชา
เป็ นพระทศพล ถึงทีส่ ุ ด ก�ำลังล่ วงก�ำลัง เปรียบด้ วยแผ่ นดิน เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์
แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ันทรงเกลือ่ นกล่ นด้ วยศีลและปั ญญา มากด้ วยการทรง
รู้ แจ้ งธรรม เปรียบด้ วยทะเล เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน
ยากที่จะคร่ าไปได้ ยากที่จะข่ มขี่ไม่ ทรงหวั่นไหว เลิศกว่ าพรหม เปรี ยบด้ วย
เขาสุ เมรุ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน มีญาณไม่ สิ้นสุ ด
ไม่ มผี ู้เสมอ ไม่ มผี ู้เทียบเท่ า ถึงความเป็ นยอด เปรียบด้ วยท้ องฟ้ า เป็ นมหาวีระ เรา
นิมนต์ แล้ ว.
จบ ภาณวารที่ ๑๕.
พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน เป็ นทีพ่ งึ่ ของบรรดาผู้กลัวภัย เป็ นทีต่ ้ านทานของ
บรรดาผู้ถงึ สรณะ เป็ นทีเ่ บาใจ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์
นั้น เป็ นทีอ่ าศัยแห่ งมนต์ คอื ความรู้ เป็ นบุญเขตของผู้แสวงหาสุ ข เป็ นบ่ อเกิดแห่ ง
รัตนะ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน เป็ นผู้ให้ เบาใจ เป็ นผู้
ท�ำให้ ประเสริฐ เป็ นผู้ประทานสามัญผลเปรียบด้ วยเมฆ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์
แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน เป็ นวีระทีเ่ ขายกย่ องในโลก เป็ นผู้บรรเทาความมืด
ทั้งปวง เปรียบด้ วยพระอาทิตย์ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์
นั้น ทรงแสดงสภาพในอารมณ์ และวิมุตติ เป็ นมุนี เปรียบด้ วยพระจันทร์ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ตรัสรู้ แล้ ว เขายกย่ องในโลกประดับ
ด้ วยลักษณะทั้งหลาย หาประมาณมิได้ เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ า
พระองค์ น้ัน มีพระญาณหาประมาณมิได้ มีศีลไม่ มเี ครื่องเปรียบ มีวมิ ุตติ ไม่ มอี ะไร
เทียมทัน เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน มีธิตไิ ม่ มอี ะไรเหมือน มีกำ� ลังอัน
ไม่ ควรคิด มีความบากบั่นอันประเสริฐสุ ด เรานิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน
ทรงถอนราคะ โทสะ โมหะ และยาพิษทั้งปวงแล้ ว เปรียบด้ วยยา เป็ นมหาวีระ เรา
นิมนต์ แล้ ว พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ทรงบรรเทาพยาธิคอื กิเลสและทุกข์ เป็ นอัน
มาก เปรียบเหมือนโอสถ เปรียบด้ วยสายฟ้ า เป็ นมหาวีระ เรานิมนต์ แล้ ว เกนิยพราหมณ์ กล่ าวประกาศว่ า พุทโธ เสี ยงประกาศนั้นข้ าพระองค์ ได้ แสนยาก เพราะได้
ฟั งเสี ยงประกาศว่ า พุทโธ ปี ติย่อมเกิดแก่ ข้าพระองค์ ปี ติของข้ าพระองค์ ไม่ จบั อยู่
เฉพาะภายใน แผ่ซ่านออกภายนอก ข้ าพระองค์มใี จปี ติ ได้กล่าวดังนีว้ ่า พระผู้มพี ระภาคพระองค์ น้ัน ผู้เป็ นเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกว่ านระ ประทับอยู่ทไี่ หน เรา
จักไปนมัสการพระองค์ ผู้ประทานสามัญผล ณ ทีน่ ้ัน ขอท่ านผู้เกิดโสมนัสประนม
๕๔
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กรอัญชลี โปรดยกหัตถ์ เบือ้ งขวาขึน้ ชี้บอกพระธรรมราชาผู้บรรเทาลูกศร คือความ
โศกเศร้ าแก่ ข้าพเจ้ าเถิด.
ท่ านย่ อมเห็นป่ าใหญ่ อนั เขียวขจี ดังมหาเมฆทีข่ นึ้ ลอยอยู่เสมอด้ วยดอกอัญชัน
ปรากฏดุจสาคร พระพุทธเจ้ าผู้ฝึกบุคคลที่ยังมิได้ ฝึก เป็ นมุนี ทรงแนะน�ำเวไนยสั ตว์ ให้ ตรัสรู้ ในโพธิปักขิยธรรม พระองค์ น้ัน ประทับอยู่ทนี่ ั่น ข้ าพระองค์ ค้นหา
พระชิ นเจ้ า เปรี ยบเหมือนคนกระหายน�้ำหาน�้ำ เช่ นดังคนหิวข้ าวหาข้ าว ปานดัง
แม่ โครักลูกค้ นหาลูก ฉะนั้น ข้ าพระองค์ ผู้รู้ อาจาระและอุปจาระ ส� ำรวมตามสมควร
แก่ ธรรม ให้ พวกศิษย์ ของตนผู้จะไปยังส� ำนักพระชินเจ้ าศึกษาว่ า พระผู้มพี ระภาค
ทั้งหลาย ใคร ๆ คร่ าไปได้ ยาก เสด็จเทีย่ วอยู่พระองค์ เดียว เปรียบเหมือนราชสี ห์
ท่ านมาณพทั้งหลายควรเดินเรียงล�ำดับกันมา พระพุทธเจ้ าทั้งหลาย ยากทีใ่ คร ๆ จะ
คร่ าไป เปรียบเหมือนอสรพิษร้ าย ดุจไกรสรมฤคราช ดังช้ างกุญชรทีฝ่ ึ กแล้ วตกมัน
ฉะนั้น ท่ านมาณพทั้งหลาย จงอย่ าจาม และอย่ าไอ เดินเรียงล�ำดับกันเข้ าไปสู่ ส�ำนัก
ของพระพุทธเจ้ าเถิด พระพุทธเจ้ าทั้งหลายทรงเป็ นผู้หนักในการอยู่ในทีเ่ ร้ น ชอบ
เงียบเสี ยง ยากทีจ่ ะคร่ าไปได้ ยากทีจ่ ะเข้ าเฝ้ า เป็ นครู ในมนุษยโลกพร้ อมทั้งเทวโลก
เราทูลถามปั ญหาใด หรือได้ ปราศรัยโต้ ตอบอยู่ ขณะนั้น ท่ านทั้งหลายจงเงียบเสี ยง
หยุดนิ่งอยู่ พระองค์ ทรงแสดงพระสั ทธรรม อันเป็ นแดนเกษมเพือ่ บรรลุนิพพาน
ท่ านทั้งหลายจงใคร่ ครวญเนือ้ ความแห่ งธรรมนั้น เพราะการฟั งสั ทธรรมเป็ นความ
งาม ข้ าพระองค์ ได้ เข้ าไปเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ าได้ ปราศรัยกับพระมุนี ครั้นผ่ านการ
ปราศรัยไปแล้ว จึงตรวจดูพระลักษณะทั้งหลาย ไม่ เห็นพระลักษณะ ๒ ประการ เห็น
แต่ พระลักษณะ ๓๐ ประการ พระมุนีทรงแสดงพระคุยหฐานอันเร้ นอยู่ในฝั กด้ วย
ฤทธิ์ และพระชิ นเจ้ าทรงแสดงพระชิ วหาสอดเข้ าช่ องพระกรรณและพระนาสิ ก
ทรงแผ่ พระชิ วหาปกปิ ดถึงที่สุดพระนลาฏทั้งสิ้น ข้ าพระองค์ ได้ เห็นพระลักษณะ
ของพระองค์ บริ บู รณ์ พร้ อมด้ ว ยพยัญ ชนะ จึง ลงความสั น นิ ษฐานว่ าเป็ น
พระพุทธเจ้ าแน่ แล้ วบวชพร้ อมด้ วยพวกศิษย์ ข้ าพระองค์ พร้ อมด้ วยศิษย์ ๓๐๐ คน
ออกบวชเป็ นบรรพชิต เมือ่ ข้ าพระองค์ ท้งั หลายบวชแล้ วยังไม่ ถงึ กึง่ เดือน ได้ บรรลุ
ถึงความดับทุกข์ ท้งั หมด ข้ าพระองค์ ท้งั หลายร่ วมกันท�ำกรรม ในบุญเขตอันยอด
เยีย่ ม ท่ องเทีย่ วไปร่ วมกัน คลายกิเลสได้ ร่วมกัน เพราะได้ ถวายไม้ กลอนทั้งหลาย
ข้ าพระองค์ จงึ อยู่ในธรรมเป็ นอันมาก เพราะกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� แล้ วนั้น ข้ าพระองค์
ย่ อมได้ เหตุ ๘ ประการ คือ ข้ าพระองค์ เป็ นผู้อนั เขาบูชาในทิศทั้งหลาย ๑ โภคสมบัติ
ของข้ าพระองค์ นับไม่ ถ้วน ๑ ข้ าพระองค์ เป็ นทีพ่ งึ่ ของคนทั้งปวง ๑ ความสะดุ้ง
หวาดเสี ยวไม่ มแี ก่ ข้าพระองค์ ๑ ความป่ วยไข้ ไม่ มแี ก่ ข้าพระองค์ ๑ ข้ าพระองค์ ย่อม
เสลเถราปทานที่ ๒ (๓๙๒) - ว่าด้วยการประพฤติธรรม
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รักษาอายุยนื นาน ๑ ข้ าพระองค์ เป็ นผู้มผี วิ พรรณละเอียดอ่ อน เมือ่ อยู่ในทีฝ่ นตก ๑
เพราะได้ ถวายไม้ กลอน ๘ อันข้ าพระองค์ จงึ ได้ อยู่ในหมวดธรรมอีกข้ อหนึ่งคือ ปฏิสั มภิทาและอรหัต นีเ้ ป็ นข้ อที่ ๘ ของข้ าพระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนี ข้ าพระองค์ มี
ธรรมเครื่องอยู่อนั อยู่จบหมดแล้ ว ท�ำกิจเสร็จแล้ ว ไม่ มอี าสวะ เป็ นบุตรของพระองค์
ชื่อว่ าอัฏฐโคปานสี เพราะได้ ถวายเสา ๕ ต้ น ข้ าพระองค์ จงึ ได้ อยู่ในธรรมเป็ นอัน
มาก ด้ วยกุศลกรรมทีท่ ำ� แล้ วนั้น ข้ าพระองค์ ย่อมได้ เหตุ ๕ ประการ คือ ข้ าพระองค์
เป็ นผู้ไม่ หวัน่ ไหวด้ วยเมตตา ๑ มีโภคสมบัตไิ ม่ รู้ จกั พร่ อง ๑ มีถ้อยค�ำควรเชื่อถือได้
ดังข้ าพระองค์ ไม่ จ�ำกัด ๑ จิตของข้ าพระองค์ ไม่ หวาดกลัว ๑ ข้ าพระองค์ ไม่ เป็ น
เสี้ยนหนามต่ อใคร ๆ ๑ ด้ วยกุศลกรรมที่ท�ำแล้ วนั้น ข้ าพระองค์ เป็ นผู้ปราศจาก
มลทินในศาสนา ข้ าแต่ พระมุนีมหาวีรเจ้ า ภิกษุสาวกของพระองค์ มคี วามเคารพ มี
ความย�ำเกรงได้ ทำ� กิจเสร็จแล้ ว ไม่ มอี าสวะ ถวายบังคมพระองค์ ข้ าพระองค์ ได้ ทำ�
บัลลังก์ อนั ท�ำอย่ างสวยงามแล้ ว จัดตั้งไว้ ในศาลาด้ วยกุศลกรรมทีท่ ำ� แล้ วนั้น ข้ า
พระองค์ ย่อมได้ เหตุ ๕ ประการ คือ ย่ อมเกิดในสกุลสู ง ๑ เป็ นผู้มโี ภคสมบัตมิ าก ๑
เป็ นผู้มสี มบัตทิ ้งั ปวง ๑ ไม่ มคี วามตระหนี่ ๑ เมือ่ ข้ าพระองค์ ปรารถนาจะไป บัลลังก์
ย่ อมตั้งรออยู่ ๑ ย่ อมไปสู่ ทปี่ รารถนาพร้ อมด้ วยบัลลังก์ อนั ประเสริฐ ๑ เพราะการ
ถวายบัลลังก์ น้ัน ข้ าพระองค์ กำ� จัดความมืดได้ หมด ข้ าแต่ พระมหามุนี พระเถระผู้
บรรลุอภิญญาและพละทั้งปวงถวายบังคมพระองค์ ข้ าพระองค์ ทำ� กิจทั้งปวง อัน
เป็ นกิจของผู้อนื่ และของตนส� ำเร็จแล้ ว ด้ วยกุศลกรรมทีท่ ำ� แล้ วนั้น ข้ าพระองค์ ได้
เข้ าไปสู่ บุรีอนั ไม่ มภี ยั ข้ าพระองค์ ได้ ถวายเครื่องบริโภคในศาลาทีส่ ร้ างส� ำเร็จแล้ ว
ด้ วยกุศลกรรมทีท่ ำ� แล้ วนั้น ข้ าพระองค์ ได้ เข้ าถึงความเป็ นผู้ประเสริฐ ผู้ฝึกเหล่ าใด
เหล่ าหนึ่งในโลก ผู้ฝึกเหล่ านั้นย่ อมฝึ กช้ างและม้ า ย่ อมให้ ทำ� เหตุต่าง ๆ นานา แล้ วฝึ ก
ด้ วยความทารุณ ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า พระองค์ หาได้ ฝึกชายและหญิงเหมือนอย่ าง
นั้นไม่ พระองค์ ทรงฝึ กในวิธีฝึกอันสู งสุ ด ด้ วยไม่ ต้องใช้ อาชญาไม่ ใช้ ศาตรา พระ
มุนีทรงสรรเสริญคุณแห่ งทาน ทรงฉลาดในเทศนา และพระมุนีตรัสปั ญหาข้ อเดียว
ยังคน ๓๐๐ คน ให้ ตรัสรู้ ได้ ข้ าพระองค์ ท้งั หลาย อันพระองค์ ผู้เป็ นสารถีฝึกแล้ ว
พ้ นวิเศษแล้ ว ไม่ มอี าสวะ บรรลุอภิญญาและพละทั้งปวง ดับแล้ วในธรรม เป็ นทีส่ ิ้น
อุปธิ ในกัลปทีแ่ สนแต่ กลั ปนี้ ข้ าพระองค์ ได้ ถวายทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น ภัย
ทั้งปวงล่ วงพ้ นไปแล้ ว นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายศาลา การทีข่ ้ าพระองค์ ได้ มาในส� ำนัก
พระพุทธเจ้ านีเ้ ป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ ข้ าพระองค์ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ
พระพุทธศาสนาข้ าพระองค์ ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ข้ าพระองค์ เผากิเลสทั้งหลาย ถอนภพ
ขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่
๕๖

อปทาน ๒

คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้ าพระองค์ ทำ� ให้
แจ้ งชัดแล้ ว พระพุทธศาสนาข้ าพระองค์ ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเสลเถระพร้อมด้วยบริษทั ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ในส�ำนักของ
พระผูม้ พี ระภาค ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เสลเถราปทาน.

สรรพกิตติกเถราปทานที่ ๓ (๓๙๓)
ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญธรรม
[๓๙๕] เราเป็ นพราหมณ์ ผู้ ท รงชฎาและหนั ง สั ต ว์ เป็ นผู้ ซื่ อ ตรง มีต บะ ได้ เ ห็ น
พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลก ทรงรุ่งเรืองดังดอกกรรณิการ์ โชติช่วงดังดวงไฟ
รุ่งโรจน์ ดงั ดาวประกายพฤกษ์ เปรียบเหมือนสายฟ้ าในอากาศ ไม่ ทรงครั่นคร้ าม ไม่
ทรงสะดุ้งกลัว ดังพระยาไกรสรราชสี ห์ ทรงประกาศแสงสว่ างแห่ งพระญาณ ทรง
ย�่ำยีพวกเดียรถีย์ ทรงช่ วยเหลือสั ตว์ โลกนี้ ทรงตัดความสงสั ยทั้งปวง ไม่ ทรง
หวาดหวัน่ ดังพระยาเนือ้ จึงถือเอาผ้ าเปลือกไม้ กรองลาดลง ณ ทีใ่ กล้ พระบาท หยิบ
เอากะล�ำพักมาชะโลมทาพระตถาคต ครั้นชะโลมทาพระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ ชมเชย
พระองค์ ผู้เป็ นนายกของโลกว่ า ข้ าแต่ พระมหามุนี พระองค์ ทรงข้ ามพ้ นโอฆะแล้ ว
ทรงยังโลกนีใ้ ห้ ข้ามพ้น โชติช่วงด้ วยแสงสว่ างแห่ งพระญาณ พระญาณประเสริฐ
สุ ด ทรงประกาศธรรมจักร ทรงย�่ำ ยีเ ดียรถีย์ อื่น ทรงเป็ นผู้ ก ล้ าหาญ ทรง
ชนะสงครามแล้ ว ยังแผ่ นดินให้ หวั่นไหว คลื่นในมหาสมุทรย่ อมแตกในที่สุดฝั่ ง
ฉันใด ทิฏฐิท้งั ปวงย่ อมแตกท�ำลายในเพราะพระญาณของพระองค์ ฉันนั้น ข่ ายตา
เล็ก ๆ ทีเ่ ขาเหวีย่ งลงไปในสระแล้ ว สั ตว์ ท้งั หลายทีอ่ ยู่ภายในข่ าย เป็ นผู้ถูกบีบคั้นใน
ขณะนั้น ฉันใด ข้ าแต่ พระองค์ ผู้นิรทุกข์ พวกเดียรถีย์ในโลกเป็ นผู้หลงงมงายไม่
อาศัยสั จจะ ย่ อมเป็ นไปภายในพระญาณอันประเสริฐของพระองค์ ฉันนั้น พระองค์
เท่ านั้นเป็ นทีพ่ งึ่ ของผู้ทวี่ ่ ายอยู่ในห้ วงน�ำ้ เป็ นนาถะของผู้ไม่ มเี ผ่ าพันธุ์ เป็ นสรณะ
ของผู้ทตี่ ้งั อยู่ในภัย เป็ นผู้น�ำหน้ าของผู้ต้องการความพ้ น เสด็จเทีย่ วไปผู้เดียว ไม่ มี
ใครเหมือน ทรงประกอบด้ วยพระเมตตากรุณา ทรงมีปัญญา ประกอบการสละ มี
สรรพกิตติกเถราปทานที่ ๓ (๓๙๓)
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ความช�ำนาญ คงที่ เป็ นทีอ่ ยู่แห่ งคุณ เป็ นนักปราชญ์ ปราศจากความหลง ไม่ ทรง
หวัน่ ไหว ไม่ มคี วามสงสั ย เป็ นผู้พอพระทัย มีโทสะอันคายแล้ ว ไม่ มมี ลทิน ทรง
ส� ำรวม มีความสะอาด ล่ วงธรรมเครื่องข้ อง มีความเมาไปปราศแล้ ว ได้ วชิ ชา ๓ ถึง
ความเจริญ ทรงถึงเขตแดน เป็ นผู้หนักในธรรม มีประโยชน์ อนั ถึงแล้ ว ทรงหว่ าน
ประโยชน์ ทรงยังสั ตว์ ให้ ข้ามเปรียบเหมือนเรือ ทรงมีขุมทรัพย์ ทรงท�ำความเบาใจ
ไม่ ทรงครั่นคร้ ามดังราชสี ห์ เหมือนพระยาคชสารอันฝึ กแล้ ว ในกาลนั้น ครั้นเรา
สรรเสริ ญพระมหามุ นีพระนามว่ าปทุ มุ ต ระด้ วยคาถา ๑๐ คาถา ถวายบั ง คม
พระบาทพระศาสดาแล้ ว ได้ ยนื นิ่งอยู่ พระศาสดาพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้รู้ แจ้ งโลก
สมควรรับเครื่องบูชา ประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้
ใดสรรเสริญศีล ปั ญญา และธรรมของเรา เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั ง
เรากล่ าว ผู้น้ันจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๖ หมืน่ กัลป จักเสวยความเป็ นอิสระ
ครอบง�ำเทวดาเหล่ าอืน่ ภายหลังอันกุศลมูลตักเตือนแล้ ว เขาจักออกบวชในพระ
ศาสนาของพระผู้มพี ระภาคมีพระนามว่ าโคดม ครั้นบวชแล้ ว เว้ นบาปกรรมด้ วย
กาย ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว จักไม่ มอี าสวะ นิพพาน เมฆครางกระหึ่ม ย่ อมยัง
พืน้ ดินนีใ้ ห้ อมิ่ ฉันใด ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า พระองค์ ทรงยังข้ าพระองค์ ให้ อมิ่ ด้ วย
ธรรม ฉันนั้น ครั้นเราเชยชมศีล ปั ญญา ธรรม และพระนายกของโลกแล้ ว ได้ บรรลุ
นิพพานอันเป็ นธรรมระงับอย่ างยิง่ เป็ นบทไม่ เคลือ่ น โอหนอ พระผู้มพี ระภาคผู้มี
จักษุพระองค์ น้ัน พึงด�ำรงอยู่นานแน่ เราก็พึงรู้ แจ้ งธรรมที่ยังไม่ รู้ แจ้ ง พึงเห็น
อมตบท ชาตินีเ้ ป็ นชาติทสี่ ุ ดของเรา เราถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ก�ำหนดรู้ อาสวะ
ทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ ไม่ มีอาสวะอยู่ ในกัล ปที่แสนแต่ กัล ปนี้ เราได้ ส รรเสริ ญ
พระพุทธเจ้ าใด ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการสรรเสริ ญ เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว อาสวะทั้งปวงสิ้นรอบแล้ ว บัดนี้
ภพใหม่ ไม่ มี การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสรรพกิตติกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สรรพกิตติกเถราปทาน.
๕๘

อปทาน ๒

มธุทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๙๔)
ว่าด้วยอานิ สงส์การถวายน�้ำผึง้ และลาดหญ้า
[๓๙๖] เราได้ สร้ างอาศรมอย่ างสวยงามไว้ ใกล้ ฝั่งแม่ น�้ำสิ นธุ เราบอกคัมภีร์อิติหาสะ
พร้ อมทั้งต�ำราทายลักษณะ แก่ พวกศิษย์ ทอี่ าศรมนั้น ศิษย์ เหล่ านั้นเป็ นผู้ใคร่ ธรรม
เราแนะน�ำดี เป็ นผู้ใคร่ ฟังค�ำสั่ งสอนดี ถึงทีส่ ุ ดในองค์ ๖ ประการ อยู่ใกล้ ฝั่งแม่ น�ำ้
สิ นธุ เป็ นผู้ฉลาดในการท�ำนายการมาเกิด และในลักษณะทั้งหลาย แสวงหา
ประโยชน์ อนั สู งสุ ดอยู่ในป่ าใหญ่ ในกาลนั้น ครั้งนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ า
สุ เมธ เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก พระองค์ ผู้ทรงแนะน�ำให้ วเิ ศษ จะทรงอนุเคราะห์ พวก
เรา จึงเสด็จเข้ ามา เราได้ เห็นมหาวีระพระนามว่ าสุ เมธ ผู้เป็ นนายกของโลก เสด็จ
เข้ ามา จึงได้ เอาหญ้ าลาดถวายแด่ พระองค์ ผู้เป็ นเชษฐบุรุษของโลก เราถือเอาน�ำ้ ผึง้
จากป่ าใหญ่ มาถวายแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด พระสั มพุทธเจ้ าเสวยแล้ ว ได้
ตรัสพระด�ำรัสนีว้ ่ า ผู้ใดมีความเลือ่ มใส ได้ ถวายน�ำ้ ผึง้ แก่ เราด้ วยมือทั้งสองของตน
เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว ด้ วยการถวายน�ำ้ ผึง้ และด้ วยการ
ลาดหญ้ าถวายนี้ ผู้น้ันจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมืน่ กัลป ใน ๓ หมืน่ กัลป
พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ทรงสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จ
อุบัตใิ นโลก ผู้น้ันจักเป็ นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรส
อันธรรมนิรมิต จักก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะนิพพาน เมือ่ เรา
จากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้ เข้ าอยู่ในครรภ์ มารดา เมล็ดฝนน�้ำผึง้ ได้ ตกปกปิ ด
แผ่ นดินด้ วยน�ำ้ ผึง้ แม้ ในขณะเมือ่ เราพอออกจากครรภ์ น้ัน ฝนน�ำ้ ผึง้ ก็ตกให้ แก่ เรา
เต็มเปี่ ยมหม้ อตลอดกาลเป็ นนิตย์ เมือ่ เราออกจากเรือนบวชเป็ นบรรพชิตแล้ ว ย่ อม
ได้ ข้าวและน�้ำ นี้เป็ นผลแห่ งการถวายน�้ำผึง้ เราเกิดในเทวดาและมนุ ษย์ เป็ นผู้
บริบูรณ์ ด้วยกามทั้งปวง ได้ บรรลุความสิ้นอาสวะ เพราะการถวายน�ำ้ ผึง้ นั้นแล.
เมือ่ ฝนตกแล้ ว หญ้ างอกยาว ๔ นิว้ เมือ่ ต้ นไม้ ในแถวฝั่ งน�ำ้ มีดอกบานสะพรั่ง
เราผู้ไม่ มอี าสวะเป็ นสุ ขอยู่เป็ นนิตย์ ในเรือนว่ างเปล่ า ทีม่ ณฑปและโคนไม้ เราก้ าว
ล่ วงภพเหล่ าใด ภพเหล่ านั้นของเราพึงมีในท่ ามกลาง อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไป
แล้ วในวันนี้ บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มอี กี ใน ๓ หมืน่ กัลป (แต่ กลั ปนี)้ เราได้ ถวายทานใด
ในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลยนีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายน�ำ้ ผึง้ เราเผากิเลส
มธุทายกเถราปทานที่ ๔ (๓๙๔) - ว่าด้วยอานิสงส์การถวายน�้ำผึ้งและลาดหญ้า

๕๙

ทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว อาสวะทั้งปวงสิ้นรอบแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่
มิได้ มี การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓
เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมธุทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มธุทายกเถราปทาน.

ปทุมกูฏาคาริกเถราปทานที่ ๕ (๓๙๕)
ว่าด้วยผลแห่งการท�ำพุทธบูชา
[๓๙๗] พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้สยัมภู เป็ นนายกของโลก ตรัสรู้ แล้ วเอง
ทรงใคร่ ในวิเวก ฉลาดในสมาธิ เป็ นมุนี พระมหามุนีพระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้อุดมบุรุษ
เสด็จไปสู่ ไพรสณฑ์ ทรงลาดผ้ าบังสุ กลุ แล้ วประทับนั่งอยู่ ในกาลก่ อน เราเป็ นพราน
เนือ้ อยู่ในป่ าใหญ่ ในกาลนั้น เราเทีย่ วแสวงหาเนือ้ ฟานอยู่ในป่ านั้น เราได้ เห็นพระ
สั มพุทธเจ้ าผู้ข้ามโอฆะแล้ ว ไม่ มอี าสวะ เปรียบเหมือนพระยารังมีดอกบาน เหมือน
พระอาทิตย์ อุทยั ครั้นเห็นพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้มยี ศมากแล้ ว เราจึงลง
ไปสู่ สระบัว น�ำเอาดอกปทุมมาในขณะนั้น ครั้นน�ำเอาดอกปทุมอันเป็ นทีร่ ื่นรมย์
ใจมาแล้ ว จึงสร้ างเรือนมียอด (ปราสาท) แล้ วมุงบังด้ วยดอกปทุม พระพุทธชินเจ้ า
พระนามว่ าปิ ยทัสสี เป็ นมหามุนี ผู้ทรงอนุเคราะห์ ประกอบด้ วยพระกรุณา ประทับ
อยู่ในกูฏาคาร ๗ คืน ๗ วัน เราเอาดอกปทุมทีเ่ ก่ า ๆ ทิง้ เสี ยแล้ ว มุงบังด้ วยดอกปทุม
ใหม่ ขณะนั้นเราได้ ยนื ประนมกรอัญชลีอยู่ พระมหามุนีพระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้เป็ น
นายกของโลก เสด็จออกจากสมาธิ แล้ วประทับนั่งเหลียวแลดูทศิ อยู่ ในกาลนั้น
พระเถระผู้อุปัฏฐากนามว่ าสุ ทัสสนะ มีฤทธิ์ มาก รู้ พระด�ำริ ของพระพุทธเจ้ า
พระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้ศาสดา อันภิกษุ ๘ หมืน่ แวดล้ อมแล้ ว เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้
เป็ นนายกของโลก ซึ่งประทับนั่งทรงพระส� ำราญอยู่ทชี่ ายป่ า และในกาลนั้น เทวดา
๖๐

อปทาน ๒

ผู้สิงสถิตอยู่ในไพรสณฑ์ ประมาณเท่ าใด เทวดาเหล่ านั้นทราบพระพุทธด�ำริแล้ ว พา
กันมาประชุมทั้งหมด เมือ่ พวกยักษ์ กุมภัณฑ์ พร้ อมทั้งผีเสื้อน�ำ้ มาพร้ อมกัน และ
เมือ่ ภิกษุสงฆ์ มาถึงพร้ อมแล้ ว พระชินเจ้ าได้ ตรัสพระคาถาว่ า ผู้ใดบูชาเราตลอด ๗
วัน และได้ สร้ างอาวาสถวายเรา เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว
เราจักพยากรณ์ สิ่งทีเ่ ห็นได้ ยากนัก ละเอียดนัก ลึกซึ้ง ปรากฏดีด้วยญาณ ท่ านทั้ง
หลายจงฟั งเรากล่ าว ผู้น้ันจักได้ เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลกตลอด ๑๔ กัลป เทวดาทั้ง
หลายจักทรงกูฏาคาร อันประเสริฐทีม่ ุงบังด้ วยดอกปทุมไว้ แก่ ผู้น้ันในอากาศ นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งบุรพกรรม เขาจักท่ องเทีย่ วสั บสนอยู่ตลอด ๑,๔๐๐ กัลป ใน ๑,๔๐๐ กัลปนั้น
วิมานดอกไม้ จกั ทรงอยู่ในอากาศ น�ำ้ ย่ อมไม่ ตดิ ในใบบัว ฉันใด กิเลสก็ไม่ ตดิ อยู่ใน
ญาณของผู้น้ัน ฉันนั้น ผู้นีห้ มุนกลับนิวรณ์ ๕ ออกไปด้ วยใจ ยังจิตให้ เกิดในเนกขัมมะแล้ ว จักออกบวช ในกาลนั้น วิมานดอกไม้ อนั ทรงอยู่กจ็ กั ออกไปด้ วย เมือ่ ผู้น้ันผู้
มีปัญญา มีสติ อยู่ทโี่ คนไม้ ทีโ่ คนไม้ น้ัน วิมานดอกไม้ จกั ทรงอยู่เหนือศีรษะผู้น้ัน
จักถวายจีวรบิณฑบาตคิลานปั จจัย ทีน่ อนและทีน่ ั่งแก่ ภกิ ษุสงฆ์ แล้ ว จักไม่ มอี าสวะ
นิพพาน เมือ่ ผู้น้ันเทีย่ วไปพร้ อมด้ วยกูฏาคารออกบวชแล้ ว กูฏาคารย่ อมทรงผู้น้ัน
แม้ อยู่ที่โคนไม้ เจตนาในจีวรและบิณฑบาตย่ อมไม่ มีแก่ เรา เราประกอบด้ วยบุญ
กรรม จึงได้ จวี รและบิณฑบาตทีส่ � ำเร็จแล้ ว พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลกล่ วงเรา
ไปเปล่ า ๆ พ้นไปแล้ วด้ วยดีตลอดโกฏิกลั ปเป็ นอันมากโดยจะนับจะประมาณมิได้
ในกัลปที่ ๑,๘๐๐ แต่ กลั ปนี้ เราจึงได้ เฝ้ าพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้แนะน�ำ
ให้ วเิ ศษ แล้ วจึงเข้ าถึงก�ำเนิดนี้ เราได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดม ผู้มจี กั ษุ
ได้ เข้ าเฝ้ าพระองค์ แล้ ว บวชเป็ นบรรพชิ ต พระพุทธชิ นเจ้ าผู้ทรงท�ำที่สุดทุกข์ ได้
ทรงแสดงพระสั ทธรรม เราได้ ฟังธรรมของพระองค์ แล้ ว ได้ บรรลุบทอันไม่ หวัน่
ไหว เรายังพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดมศากยบุตรให้ ทรงโปรด ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ ในกัลปที่ ๑,๘๐๐ แต่ กัลปนี้ เราได้ บูชา
พระพุทธเจ้ าใด ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จักทุคติเลยนี้เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้ังหมดแล้ ว อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นรอบแล้ ว
บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มี การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� ส� ำเร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ ชัดแจ้ งแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้

ปทุมกูฏาคาริ กเถราปทานที่ ๕ (๓๙๕)

๖๑

ทราบว่า ท่านพระปทุมกูฏาคาริกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน.

พักกุลเถราปทานที่ ๖ (๓๙๖)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายยา
[๓๙๘] ภูเขาชื่ อโสภิตะ มีอยู่ในที่ไม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ พวกศิษย์ ของเราช่ วยกันสร้ าง
อาศรมอย่ างสวยงามให้ เราที่ใกล้ ภูเขานั้น ที่ใกล้ อาศรมนั้น มีมณฑปเป็ นอันมาก
ไม้ ยางทรายก�ำลังดอกบาน ไม้ มะขวิด ต้ นจ�ำปา ไม้ กากะทิง ไม้ เกต มีเป็ นอันมาก มี
ไม้ ยางทราย ต้ นพุทรา และต้ นมะขามป้ อม เป็ นอันมาก มีต้นมะปราง น�้ำเต้ า และ
บัวขาว ก�ำลังมีดอกบาน มีต้นรักขาว ต้ นมะตูม ต้ นกล้ วย และต้ นมะงัว่ (มะนาว)
ต้ นสะท้ อน ต้ นรกฟ้ าขาวและต้ นประยงค์ มีอยู่มาก มีต้นค�ำไม้ สน ต้ นกระทุ่ม
ต้ นไทร และมะกอก อาศรมของเราเป็ นเช่ นนี้ เราพร้ อมด้ วยศิษย์ อยู่ทอี่ าศรมนั้น
พระผู้มพี ระภาคผู้สยัมภู พระนามว่ าอโนมทัสสี เป็ นนายกของโลก ทรงแสวงหาที่
เร้ น เสด็จเข้ าสู่ อาศรมของเรา และเมื่อเราเข้ าไปเฝ้ า พระมหาวีระพระนามว่ า
อโนมทัสสี ผู้มยี ศมาก โรคลมก็เกิดขึน้ แก่ พระโลกนาถ โดยฉับพลัน เราเทีย่ วไปใน
ป่ า ได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ า ผู้เป็ นนายกของโลก ผู้มจี กั ษุ มียศมาก จึงได้ เข้ าไปเฝ้ า
ครั้นได้ เห็นพระอิริยาบถเข้ าก็เข้ าใจได้ ในทันทีว่า โรคเกิดขึน้ แก่ พระพุทธเจ้ าแน่ แล้ ว
เราจึงรี บกลับมาอาศรม ในส� ำนักของพวกศิษย์ เรา ขณะนั้นเราปรึ กษาศิษย์ ว่า เรา
ต้ องการท�ำยา ศิษย์ ท้งั หมดผู้มคี วามเคารพ รับค�ำของเราแล้ วร่ วมประชุ มกันเพราะ
เคารพในเราผู้เป็ นครู เรารีบขึน้ ภูเขาไปเก็บยาทุกสิ่ งมาปรุง ได้ ปรุงเป็ นยาต้ มแล้ ว
รินเอาน�ำ้ ยามาถวายพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ เมือ่ พระมหาวีระผู้สัพพัญญู เป็ นนายก
ของโลก เสวยแล้ ว โรคลมของพระสุ คตเจ้ าผู้แสวงหาคุณยิง่ ใหญ่ กส็ งบลงฉับพลัน
พระพุทธเจ้ า พระนามว่ าอโนมทัสสี ผู้มยี ศมาก ทรงเห็นความกระวนกระวายสงบ
แล้ ว ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดได้ ถวายยา
แก่ เรา และระงับโรคของเราได้ เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว ผู้
นั้นจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอดแสนกัลป ผู้นีจ้ กั บันเทิงอยู่ในเทวโลกนั้น อันมี
ดนตรี ประโคมอยู่ทุกเมื่อ มาสู่ มนุ ษยโลกแล้ ว อันกุศลมูลตักเตือน จักได้ เป็ น
๖๒

อปทาน ๒

จักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง ใน ๕๕ กัลป จักได้ เป็ นกษัตริย์พระนามว่ าอโนมิ ทรง
ช� ำนะวิเศษ มีสมุทรสาคร ๔ เป็ นขอบเขต เป็ นใหญ่ ในชมพูทวีป เป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิสมบูรณ์ ด้วยแก้ ว ๗ ประการ มีพลมาก จักยังดาวดึงส์ ให้ กระฉ่ อนแล้ ว จัก
เสวยความเป็ นใหญ่ เป็ นเทวดาหรือเป็ นมนุษย์ จักเป็ นผู้ไม่ อาพาธ จักเว้ นความ
เร่ าร้ อนแล้ ว ข้ ามพ้ นความป่ วยไข้ ได้ ในโลก ในกัลปอันประมาณมิได้ แต่ กลั ปนี้ พระ
ศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติ
ในโลก เขาจักเป็ นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว จักเป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ นิพพาน จักเผากิเลสทั้ง
หลายแล้ ว ข้ ามพ้นกระแสตัณหาได้ จักเป็ นสาวกของพระศาสดามีนามชื่อว่ าพักกุละ พระโคดมศากยบุตร ทรงรู้ คุณทั้งปวงนีแ้ ล้ ว ประทับนั่งในท่ ามกลางภิกษุสงฆ์
จักทรงตั้งไว้ ในเอตทัคคสถาน พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าอโนมทัสสี ผู้สยัมภู เป็ น
นายกของโลก ผู้ต้องการความวิเวก จึงเสด็จมายังอาศรมของเรา เรามีความเลือ่ มใส
ได้ ยงั พระมหาวีระ ผู้สัพพัญญู เป็ นนายกของโลก ซึ่งเสด็จเข้ ามา ให้ อมิ่ หน�ำด้ วย
โอสถทั้งปวง ด้ วยมือของตน เรานั้นได้ ทำ� กรรมดีแล้ วในเขตทีด่ ี สมบูรณ์ ด้วยพืช ก็
ในกาลนั้น เราไม่ อาจให้ กรรมทีเ่ ราท�ำแล้ วสิ้นไปได้ เลย การทีเ่ ราได้ เห็นพระผู้มพี ระภาคผู้เป็ นนายกนั้น เป็ นลาภทีเ่ ราได้ ดแี ล้ ว ด้ วยกรรมอันเหลือนั้น เราได้ บรรลุบท
อันไม่ หวั่นไหว พระโคดมศากยบุตรทรงทราบคุณทั้งหมดนี้ ประทับนั่งในท่ าม
ภิกษุสงฆ์ ทรงตั้งเราไว้ ในเอตทัคคสถาน ในกัลปอันประมาณมิได้ แต่ กลั ปนี้ เราได้
ท�ำกรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายยา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ หมดแล้ ว มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ ว บัดนี้
ภพใหม่ ของเรามิได้ มี การที่เราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมา
ดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ วพระพุทธศาสนา เราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระพักกุลเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ พักกุลเถราปทาน.

พักกุลเถราปทานที่ ๖ (๓๙๖) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายยา

๖๓

คิริมานันทเถราปทานที่ ๗ (๓๙๗)
ว่าด้วยผลแห่งการท�ำพุทธบูชา
[๓๙๙] ภริยาของเราท�ำกาละแล้ ว บุตรของเราก็ไปสู่ ป่าช้ า มารดา บิดา และพีช่ าย เรา
เผาที่เชิ งตะกอนเดียวกัน เพราะความเศร้ าโศกนั้น เราเป็ นผู้เร่ าร้ อน เป็ นผู้ผอม
เหลือง จิตของเราฟุ้ งซ่ าน เพราะเราประกอบด้ วยความเศร้ าโศกนั้น เรามากด้ วย
ลูกศรคือความโศกจึงเข้ าไปสู่ ชายป่ า บริโภคผลไม้ ทหี่ ล่ นเองอยู่ทโี่ คนต้ นไม้ พระ
สั มพุทธชินเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธ ผู้กระท�ำที่สุดทุกข์ พระองค์ ประสงค์ จะช่ วย
เหลือเรา จึงเสด็จมาในส� ำนักของเรา เราได้ ยินเสี ยงพระบาทของพระพุ ท ธเจ้ า
พระนามว่ า สุ เมธ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ยงิ่ จึงชะเง้ อศีรษะดูพระมหามุนี พระมหาวีรเจ้ าเสด็จเข้ ามา ปี ติเกิดขึน้ แก่ เราในกาลนั้น เราได้ เห็นพระองค์ ผู้เป็ นนายกของ
โลกแล้ วมีใจไม่ ฟุ้งซ่ าน กลับได้ สติ แล้ วได้ ถวายใบไม้ ก�ำมือหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคผู้ มีจักษุ ป ระทับ นั่ ง บนใบไม้ น้ั น ด้ วยความอนุ เ คราะห์ พระผู้ มีพ ระภาค
พระนามว่ าสุ เมธ ผู้เป็ นนายกของโลก ผู้ตรัสรู้ แล้ ว ครั้นประทับนั่งบนใบไม้ น้ันแล้ ว
ทรงแสดงธรรมเครื่องบรรเทาลูกศร คือความโศกแก่ เราว่ า ชนเหล่ านั้น ใครมิได้ เชื้อ
เชิญให้ มาก็มาจากปรโลกนั้นเอง ใครมิได้ อนุญาตให้ ไปก็ไปจากมนุษยโลกนีแ้ ล้ ว เขา
มาแล้ วฉันใด ก็ไปฉันนั้น จะปริเทวนาไปท�ำไมในการตายของเขานั้น สั ตว์ มเี ท้ า เมือ่
ฝนตกลงมา เขาก็เข้ าไปอาศัยในโรงเพราะฝนตก เมื่อฝนหายแล้ ว เขาก็ไปตาม
ปรารถนาฉันใด มารดาบิดาของท่ านก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไปท�ำไมในการตายของ
เขานั้น แขกผู้จรมา เป็ นผู้สั่นหวัน่ ไหว ฉันใด มารดาบิดาของท่ านก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไปท�ำไมในการตายของเขานั้น งูละคราบเก่ าแล้ ว ย่ อมไปสู่ กายเดิม ฉันใด
มารดาบิดาของท่ าน ก็ฉันนั้น จะปริเทวนาไปท�ำไมในการตายของเขานั้น เราได้ ฟัง
พระพุทธเจ้ าตรัสแล้ ว เว้ นลูกศรคือความโศกได้ ยังความปราโมทย์ ให้ เกิดแล้ ว ได้
ถวายบังคมพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ครั้นถวายบังคมแล้ ว ได้ บูชาพระพุทธเจ้ าผู้
ล่ วงพ้ นภูเขาคือกิเลส เป็ นพระมหานาค ทรงสมบูรณ์ ด้วยกลิ่นหอมอันเป็ นทิพย์
พระนามว่ าสุ เมธ เป็ นนายกของโลก ครั้ นบู ชาพระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว ประนมกร
อัญชลีขึ้นเหนือเศี ยรอนุสรณ์ ถงึ คุณอันเลิศแล้ ว ได้ สรรเสริญพระองค์ ผู้เป็ นนายก
ของโลกว่ า ข้ าแต่ พระมหามุนี มหาวีรเจ้ า พระองค์ เป็ นสั พพัญญู เป็ นนายกของโลก
ทรงข้ ามพ้ นแล้ ว ยังทรงรื้อขนสรรพสั ตว์ ด้วยพระญาณอีก ข้ าแต่ พระมหามุนีผู้มี
๖๔
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พระจักษุ พระองค์ ตดั ความเคลือบแคลงสงสั ยแล้ ว ยังทรงยังมรรคให้ เกิดแก่ ข้า
พระองค์ ด้ วยพระญาณของพระองค์ พระอรหันต์ ผู้ถงึ ความส� ำเร็จ ได้ อภิญญา ๖ มี
ฤทธิ์มาก เทีย่ วไปในอากาศได้ เป็ นนักปราชญ์ ห้ อมล้ อมอยู่ทุกขณะ พระเสขะผู้
ก�ำลังปฏิบัติ และผู้ต้งั อยู่ในผล เป็ นสาวกของพระองค์ สาวกทั้งหลายของพระองค์
ย่ อมบาน เหมือนดอกปทุมเมือ่ พระอาทิตย์ อุทยั มหาสมุทรประมาณไม่ ได้ ไม่ มี
อะไรเหมือน ยากทีจ่ ะห้ ามได้ ฉันใด ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มจี กั ษุ พระองค์ ทรงสมบูรณ์
ด้ วยพระญาณก็ประมาณไม่ ได้ ฉันนั้น เราถวายบังคมพระพุทธเจ้ าผู้ชนะโลก มี
จักษุ มียศมาก นมัสการทัว่ ๔ ทิศแล้ วได้ กลับไป เราเคลือ่ นจากเทวโลกแล้ ว รู้ สึกตัว
กลับมีสติ ท่ องเทีย่ วอยู่ในภพน้ อยใหญ่ ลงสู่ ครรภ์ มารดา ออกจากเรือน แล้ วบวช
เป็ นบรรพชิต เป็ นผู้มคี วามเพียร มีปั ญญา มีก ารหลีก เร้ น อยู่ เ ป็ นอารมณ์ ตั้ง
ความเพีย ร ยังพระมหามุ นีให้ ทรงโปรดปราน พ้ นแล้ วจากกิเลส ดังพระจันทร์
พ้ นแล้ วจากกลีบเมฆ อยู่ทุกเมือ่ เราเป็ นผู้ขวนขวายในวิเวก สงบระงับ ไม่ มอี ุปธิ
ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ ในกัลปที่ ๓ หมืน่ แต่ กลั ปนี้ เราได้
บูชาพระพุทธเจ้ าใด ด้ วยการบูชานั้นเราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ วถอนภพขึ้นได้ ท้ังหมดแล้ ว อาสวะทั้งปวงของเราสิ้ น
รอบแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มี การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการ
มาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระคิรมิ านันทเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ คิรมิ านันทเถราปทาน.

คิริมานันทเถราปทานที่ ๗ (๓๙๗)

๖๕

สลฬมัณฑปิ ยเถราปทานที่ ๘ (๓๙๘)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกสน
[๔๐๐] เมือ่ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากกุสันธะ มีพระชาติเป็ นพราหมณ์ มีธรรมอยู่จบ
แล้ ว นิพพานแล้ ว เราได้ เก็บเอาพวงดอกสนมาท�ำเป็ นมณฑป เราเป็ นผู้ไปสู่ ดาวดึงส์
ย่ อมได้ วมิ านอันอุดม ย่ อมครอบง�ำเทวดาเหล่ าอืน่ นีเ้ ป็ นผลแห่ งบุญกรรม เราเดิน
และยืนอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน เป็ นผู้อนั ดอกสนก�ำบังไว้ นีเ้ ป็ นผลแห่ งบุญ
กรรม ในกัลปนีเ้ อง เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นี้
เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลส
เครื่ องผู กดังช้ า งตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ ไม่ มีอ าสวะอยู่ การที่เ ราได้ ม าในส� ำ นั ก
พระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสลฬมัณฑปิ ยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สลฬมัณฑปิ ยเถราปทาน.

๖๖

อปทาน ๒

สัพพทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๙๙)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายทานทุกสิ่งทุกอย่าง
[๔๐๑] ภพของเราหยัง่ ลงถึงมหาสมุทร ตกแต่ งดีแล้ ว สระโบกขรณี ตกแต่ งสวยงาม มี
นกจากพรากส่ งเสี ยงร้ องอยู่ ดาดาษด้ วยบัวขม บัวเผือ่ น บัวหลวงและอุบล ในสระ
นั้นมีน�ำ้ ไหล มีท่าน�ำ้ ราบเรียบ น่ ารื่นรมย์ ใจ มีปลาและเต่ าชุกชุม มีเนือ้ ต่ าง ๆ ลงกิน
น�ำ้ มีนกยูง นกกะเรียนและนกดุเหว่า เป็ นต้ นร�่ำร้ องด้วยเสียงไพเราะ นกเขา นกเป็ ด
น�ำ้ นกจากพราก นกกาน�ำ้ นกต้ อยตีวดิ นกสาลิกา นกค้ อนหอย นกโพระดก หงส์
นกกะเรียน นกแสก ช้ างตระกูลปิ งคลา เทีย่ วอยู่มากมาย สระโปกขรณี สมบูรณ์ ด้วย
แก้ ว ๗ ประการ มีแก้ วมณี ไข่ มุกและทราย ต้ นไม้ ท้งั หลายเป็ นสี ทองทั้งหมด มีกลิน่
หอมต่ าง ๆ ฟุ้ งขจรไป ส่ องภพของเราให้ สว่ างไสวตลอดกาลทั้งปวง ทั้งกลางวัน
กลางคืน ดนตรี ๖ หมืน่ ประโคมอยู่ท้งั เวลาเย็นเวลาเช้ า หญิง ๑,๖๐๐ คน ห้ อมล้ อม
เราอยู่ทุกเมือ่ เราออกจากภพแล้ ว ได้ เห็นพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธ ผู้น�ำของ
โลก มีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ ถวายบังคมพระองค์ ผู้มยี ศมาก ครั้นถวายบังคมแล้ ว
ได้ ทูลนิมนต์ พระองค์ พร้ อมด้ วยศิษย์ พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนักปราชญ์ พระนามว่ า
สุ เมธ ผู้น�ำของโลก ทรงรับ พระมหามุนีกล่ าวธรรมกถาแก่ เราแล้ วทรงส่ งเราไป เรา
ถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ า แล้ วกลับเข้ าภพของเรา เราเรียกบริวารชนมาว่ า ท่ าน
ทั้งหมดมาประชุมกัน เวลาเช้ า พระพุทธเจ้ าจะเสด็จมาสู่ ภพของเรา การทีเ่ ราทั้ง
หลายจะได้ อยู่ในส� ำนักของพระองค์ เป็ นลาภทีเ่ ราทั้งหลายได้ ดหี นอ แม้ เราทั้งหลาย
จักท�ำการบูชาแด่ พระพุทธเจ้ า ผู้ประเสริฐสุ ด ผู้ศาสดา เราตระเตรียมข้ าวและน�ำ้
เสร็จแล้ ว จึงกราบทูลภัตกาล พระพุทธเจ้ าผู้น�ำของโลก เสด็จเข้ ามาพร้ อมด้ วยพระ
อรหันต์ หนึ่งแสน เราได้ ท�ำการต้ อนรั บด้ วยสั งคีตและดนตรี พระพุทธเจ้ าผู้เป็ น
อุดมบุรุษประทับนั่งบนตัง่ ทองล้ วน ในกาลนั้น หลังคาเบือ้ งบนก็มุงด้ วยทองล้ วน ๆ
คนทั้งหลายโบกพัดถวายในระหว่ างภิกษุสงฆ์ เราได้ อังคาสภิกษุสงฆ์ ให้ อิ่มหน�ำ
ด้ วยข้ าวและน�ำ้ เพียงพอ ได้ ถวายผ้ าแก่ ภกิ ษุสงฆ์ รูปละ ๑ คู่ พระพุทธเจ้ าทีเ่ ขาเรียก
พระนามว่ าสุ เมธ ผู้สมควรรับเครื่องบูชาของโลกประทับนั่งในท่ ามกลางภิกษุสงฆ์
แล้ ว ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดอังคาสเราให้ อมิ่ หน�ำด้ วยข้ าวและน�ำ้ ทั้งปวง เรา
จักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว ผู้น้ันจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด
๑,๘๐๐ กัลป จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง ผู้น้ันจะเข้ าถึงก�ำเนิดใด
สัพพทายกเถราปทานที่ ๙ (๓๙๙) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายทานทุกสิ่ งทุกอย่าง

๖๗

คือเป็ นเทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น หลังคาทองล้ วน ๆ จักกั้นร่ มให้ ในทุกขณะ
ใน ๓ หมืน่ กัลป พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตใิ นโลก ผู้น้ันจักเป็ นทายาทในธรรมของพระพุทธเจ้ าพระองค์
นั้น เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต จักก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะ
นิพพาน จักนั่งในท่ ามกลางภิกษุสงฆ์ แล้ วบันลือสี หนาท ชนทั้งหลายจะกั้นฉัตรไว้ ที่
เชิงตะกอน จักเผาภายใต้ ฉัตร สามัญผลบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ กิเลสทั้งหลายเราเผา
แล้ ว ความเร่ าร้ อนไม่ มแี ก่ เราทีม่ ณฑปหรือทีโ่ คนไม้ ในกัลปที่ ๓ หมืน่ แต่ กลั ปนี้ เรา
ได้ ถวายทานใด ในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งทานทุกสิ่ ง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือก
แล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักของพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการ
มาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสัพพทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สัพพทายกเถราปทาน.

อชิตเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐๐)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป
[๔๐๒] พระชินเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เป็ นนายกของโลก
เสด็จสู่ ภูเขาหิมวันต์ แล้ วประทับนั่งอยู่ เราไม่ ได้ (เคย) เห็นพระสั มพุทธเจ้ า แม้ เสี ยง
ของพระองค์ เราก็ไม่ เคยได้ฟัง เราเทีย่ วแสวงหาอาหารของเราอยู่ในป่ า ได้เห็นพระ
สั มพุทธเจ้ ามีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการในป่ านั้น ครั้นเห็นแล้ วจึงได้
คิดว่ า สั ตว์ นีพ้ งึ ชื่อว่ าอะไร เรามองดูลกั ษณะทั้งหลายแล้ ว ระลึกถึงความรู้ ของเรา
ได้ ความจริงเราได้ ยนิ มาว่ า ลักษณะนีข้ องพระพุทธเจ้ า บัณฑิตทั้งหลายก็กล่ าวไว้ ผู้
นีจ้ กั เป็ นพระพุทธเจ้ า จริงเหมือนค�ำของบัณฑิตเหล่ านั้น ถ้ าเช่ นนั้น เราควรสั กกา๖๘

อปทาน ๒

ระพระองค์ พระองค์ จะช�ำระคติของเราได้ เราจึงรีบกลับมาสู่ อาศรม ถือเอาน�ำ้ ผึง้
และน�ำ้ มัน หยิบเอาหม้ อแล้ ว เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ทรงแนะน�ำให้ วเิ ศษ ถือเอาไม้
๓ ท่ อ นไปวางไว้ ที่ โ อกาสแจ้ ง ก่ อ ไฟให้ ลุ ก โพลงแล้ ว ได้ ถ วายบั ง คม ๘ ครั้ ง
พระพุทธเจ้ าผู้อุดมบุรุษประทับนั่งอยู่ตลอด ๗ คืน ๗ วัน พระพุทธเจ้ าผู้น�ำโลก
เสด็จลุกขึน้ ในเมือ่ ราตรีน้ันปราศไป เรามีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ได้ ตามประทีปถวาย
แด่ พระพุทธเจ้ าด้ วยมือทั้งสองของตน ตลอด ๗ คืน ๗ วัน กลิน่ หอมทุกอย่ างอันมี
อยู่ในป่ าทีภ่ ูเขาคันธมาทน์ มาหอมฟุ้ งในส� ำนักพระพุทธเจ้ า ด้ วยพุทธานุภาพ เวลา
นั้น ต้ นไม้ มดี อกหอมทุกชนิด ดอกบานสะพรั่งโชยกลิน่ มาหอมตลบพร้ อมกัน ด้ วย
พุทธานุภาพ นาคและครุฑทั้งสองพวกทีภ่ ูเขาหิมวันต์ มปี ระมาณเท่ าใด นาคและ
ครุ ฑเหล่ านั้นต้ องการจะฟั งธรรม จึงพากันมาในส� ำนักพระพุทธเจ้ า พระสมณะ
นามว่ าเทวละ เป็ นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ า ท่ านพร้ อมด้ วยพระอรหันต์ หลาย
แสน เข้ ามาสู่ ส�ำนักพระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้
ควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่งในท่ ามกลางภิกษุสงฆ์ แล้ วได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า
ผู้ใดมีความเลือ่ มใส ตามประทีปถวายเราด้ วยมือทั้งสองของตน เราจักพยากรณ์ ผู้
นั้น ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว เขาจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๖ หมืน่ กัลป และ
จะได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง.
จบ ภาณวารที่ ๑๖.
จักได้ เป็ นจอมเทวดาเสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๖ ครั้ง จักได้ เสวยรัชสมบัตอิ นั
ไพบูลย์ ในปฐพี ๗๐๐ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับ
มิได้ ด้ วยการตามประทีปถวายนี้ จักเป็ นผู้มที พิ ยจักษุ ผู้นีจ้ กั มองเห็นไกล ๒๕๐ ชั่ว
ธนู โดยรอบทุกเมือ่ เมือ่ เขาจุตจิ ากเทวโลกบังเกิดเป็ นคน ประทีปจักทรงอยู่ตลอด
ทั้งกลางวันกลางคืน เมือ่ ผู้นีเ้ กิด พรั่งพร้ อมด้ วยบุญกรรม ตลอดทัว่ นครจักโชติช่วง
ผู้นีเ้ ข้ าถึงก�ำเนิดใด คือ เป็ นเทวดาหรือมนุษย์ เพราะผลแห่ งการตามประทีปถวาย ๘
ดวงนั้น ชนทั้งหลายจักบ�ำรุงผู้นี้ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการตามประทีปถวาย ในแสนกัลปแต่
กัลปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จัก
เสด็จอุบัติในโลก ผู้นีจ้ ักเป็ นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ น
โอรสอันธรรมนิรมิต จักก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ นิพพาน ยัง
พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดมศากยบุตรให้ ทรงโปรดปรานแล้ ว จักได้ เป็ นสาวก
ของพระศาสดา มีนามชื่อว่ าอชิตะ เรารื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๖ หมืน่ กัลป แม้
ในเทวโลกนั้น ประทีป ๑๐๐ ดวงส่ องสว่ างให้ แก่ เราเป็ นนิตยกาล รัศมีของเราพุ่ง
อชิตเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐๐)

๖๙

(โพลง) ออกไปในเทวโลกและมนุษยโลก เราระลึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด
แล้ ว ยังความโสมนัสให้ เกิดยิง่ เราจุตจิ ากเทวโลกชั้นดุสิตแล้ ว ลงสู่ ครรภ์ มารดา เมือ่
เราเกิดได้ มแี สงสว่ างไพบูลย์ เราออกจากเรือนแล้ ว บวชเป็ นบรรพชิต ได้ เข้ าไปหา
พราหมณ์ พาวรี ยอมตนเข้ าเป็ นศิ ษย์ เมื่อเราอยู่ที่ภูเขาหิมวันต์ ได้ ทราบข่ าว
พระพุทธเจ้ าผู้น�ำของโลก เราแสวงหาประโยชน์ อันสู งสุ ด จึงเข้ าไปเฝ้ าพระองค์
พระพุทธเจ้ าผู้ฝึกพระองค์ แล้ ว ทรงฝึ กแม้ ผู้อนื่ ทรงข้ ามโอฆะแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี ปุ ธิ
ตรัสบอกนิพพานเครื่องพ้นจากทุกข์ ท้งั ปวง กรรมของเรานั้นส� ำเร็จประโยชน์ เรา
ยังพระมหามุนีให้ ยนิ ดี วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ�
เสร็จแล้ ว ในกัลปทีแ่ สนแต่ กลั ปนี้ เราได้ ถวายประทีปใด ในกาลนั้นด้ วยการถวาย
ประทีปนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายประทีป เราเผากิเลสทั้งหลาย
แล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มี
อาสวะอยู่ การที่เราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอชิตเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อชิตเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ปิ ลนิ ทวัจฉเถราปทาน ๒. เสลเถราปทาน
๓. สรรพกิตติกเถราปทาน ๔. มธุทายกเถราปทาน ๕. ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน
๖. พักกุลเถราปทาน ๗. คิรมิ านันทเถราปทาน ๘. สลฬมัณฑปิ ยเถราปทาน
๙. สัพพทายกเถราปทาน ๑๐. อชิตเถราปทาน ท่านนับคาถาได้ ๒๕๐ คาถา.
จบ ปิ ลนิ ทวรรคที ่ ๔๐.
และรวมวรรคได้ ๑๐ วรรค คือ ๑. ปทุมเกสริยวรรค ๒. อารักขทายกวรรค
๓. อุมมาปุปผิยวรรค ๔. คันโธทกวรรค ๕. เอกปทุมวรรค ๖. สัททสัญญิกวรรค
๗. มันทารวปุปผิยวรรค ๘. โพธิวนั ทกวรรค ๙. อัมพฏผลวรรค ๑๐. ปิ ลนิ ทวรรค และ
ท่านค�ำนวณคาถาได้ ๑๑๗๕ คาถา จบหมวด ๑๐ แห่งปทุมวรรค.
๗๐
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จบ หมวด ๑๐๐ ที ่ ๔.

อชิตเถราปทานที่ ๑๐ (๔๐๐) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป

๗๑

เมตเตยยวรรคที่ ๔๑

ติสสเมตเตยยเถราปทานที่ ๑ (๔๐๑)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีปและผลมะพลับ
[๔๐๓] ดาบสชื่อโสภิตะ บริโภคแต่ ผลไม้ ทหี่ ล่ นเอง อาศัยยอดเงือ้ มอยู่ในระหว่ างแห่ ง
ภูเขา ในกาลนั้น เราแสวงหาประโยชน์ อนั สู งสุ ด เพือ่ เข้ าถึงพรหมโลก จึงน�ำเอาฟื น
ส� ำหรับติดไฟมาสุ มไฟให้ ลุกโพลง พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลก
ผู้สมควรรับเครื่องบูชา พระองค์ ประสงค์ จะช่ วยเหลือเรา จึงเสด็จมาในส� ำนักเรา
ตรัสถามว่ า ท�ำอะไรหรือท่ านผู้มบี ุญหนัก ขอจงให้ ฟืนส� ำหรับติดไฟแก่ เรา เราจะ
บ�ำเรอไฟ เพราะการบ�ำเรอไฟนั้น ความบริสุทธิ์จกั มีแก่ เรา
เราทูลว่ า ดูกรท่ านผู้เป็ นมนุษย์ ท่ านเป็ นผู้เจริญดี ท่ านเข้ าใจเทวดาดี เชิญท่ าน
บ�ำเรอไฟ เชิญท่ านเอาฟื นส� ำหรับติดไฟไป.
ล�ำดับนั้น พระชินเจ้ าทรงถือเอาฟื นจะติดไฟให้ ลุกโพลง ไฟไม่ ตดิ ฟื น ในกอง
ฟื นนั้น เพราะพระผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ทรงท�ำปาฏิหาริย์.
พระปทุมุตระพุทธเจ้ าตรัสว่ า ไฟของท่ านไม่ ลุกโพลง เครื่องบูชาของท่ านไม่ มี
การบ�ำเรอไฟของท่ าน ไร้ ประโยชน์ เชิญท่ านบ�ำเรอไฟของเราบ้ างซิ.
เราทูลถามว่ า ดูกรท่ านผู้มคี วามเพียรใหญ่ ไฟของท่ านเป็ นเช่ นไร ขอจงบอกไฟ
ของท่ าน เมือ่ บอกแก่ เราแล้ ว เราทั้งสองจะบ�ำเรอไฟนั้น
พระองค์ ตรัสว่ า การบูชาของเรามี ๓ ประการนี้ คือ เพือ่ ดับธรรมอันเป็ นเหตุ ๑
เพือ่ เผากิเลส ๑ เพือ่ ละความริษยา และตระหนี่ ๑.
เราทูลถามว่ า ดูกรท่ านมหาวีระผู้นิรทุกข์ ท่ านเป็ นเช่ นไร มีโคตรอย่ างไร อาจาระและข้ อปฏิบัตขิ อง ท่ านเราชอบใจนัก.
ตรัสตอบว่ า เราเกิดในสกุลกษัตริย์ ถึงทีส่ ุ ดแห่ งอภิญญา มีอาสวะทั้งปวงสิ้น
แล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ ของเราไม่ ม.ี
๗๒
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ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ส่องแสงสว่ าง ทรงบรรเทาความมืด ถ้ าพระองค์ เป็ นพระ
สั พพัญญูพทุ ธเจ้ า ข้ าพระองค์ จกั ขอนมัสการพระองค์ พระองค์ ผู้ทำ� ทีส่ ุ ดทุกข์ .
เราได้ เอาหนังสั ตว์ ลาดถวาย เป็ นที่ประทับนั่ง พระสั พพัญญูประทับนั่งบน
หนังสั ตว์ น้ัน เราอุปัฏฐากพระองค์ พระผู้มพี ระภาค ประทับนั่งบนหนังสั ตว์ ทเี่ รา
ลาดถวายนั้น เรานิมนต์ พระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ ไปสู่ ภูเขา เก็บผลมะพลับใส่ หาบจน
เต็ม น�ำมาคลุกเคล้าด้วยน�ำ้ ผึง้ แล้ว ได้ถวายแด่พระพุทธเจ้ า เมือ่ เรามองดูอยู่ พระชินเจ้ าทรงเสวยในขณะนั้น เรามองดูพระองค์ ผู้น�ำของโลก ยังจิตให้ เลือ่ มใสในพระองค์
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลก สมควรรับเครื่องบูชา ประทับนั่ง
อยู่ในอาศรมของเรา ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดมีความเลือ่ มใส ได้ องั คาสเราให้
อิม่ หน�ำด้ วยผลมะพลับด้ วยมือของตน เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรา
กล่าว ผู้น้ันจักได้เสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๒๕ ครั้ง และจักได้เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง ข้ าว น�ำ้ ผ้ า และทีน่ อน อันสมควรแก่ ค่ามากประกอบด้ วยบุญกรรม
(ดังจะ) รู้ ความด�ำริของผู้น้ันผู้พร้ อมเพรียงด้ วยบุญกรรม จักบังเกิดขึน้ ในทันที ผู้นี้
จักเป็ นผู้บันเทิงพร้ อมและเป็ นผู้มคี วามสบายทุกเมือ่ ผู้นีเ้ ข้ าถึงก�ำเนิดใด คือความ
เป็ นเทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น จักเป็ นผู้มสี ุ ขทุกแห่ ง จักได้ เป็ นมนุษย์ ผู้น้ัน
เป็ นผู้เล่ าเรี ยน ทรงจ�ำมนต์ รู้ จบไตรเพท ได้ เข้ าเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว จักเป็ น
พระอรหันต์ เราระลึกถึงตนได้ ในกาลใด ถึงความเป็ นผู้รู้ แจ้ ง ในกาลใด ในกาลนั้น
ความพร่ องในโภคสมบัตไิ ม่ มแี ก่ เราเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เราบรรลุถงึ
ธรรมอันประเสริ ฐแล้ ว ถอนราคะและโทสะขึน้ ได้ แล้ ว เป็ นผู้มีอาสวะทั้งปวงสิ้น
รอบแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว
ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนัก
พระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราได้ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระติสสเมตเตยยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ติสสเมตเตยยเถราปทาน.

ติสสเมตเตยยเถราปทานที่ ๑ (๔๐๑)

๗๓

ปุณณกเถราปทานที่ ๒ (๔๐๒)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
[๔๐๔] พระปั จเจกพุทธเจ้ าผู้สยัมภู ไม่ ทรงแพ้ อะไร ๆ ทรงพระประชวร ทรงอาศัยยอด
เงื้อมเขาประทับ อยู่ ใ นระหว่ า งแห่ ง ภู เขา ขณะนั้ น ได้ มีเ สี ยงบั น ลือ ลั่น โดยรอบ
อาศรมของเรา เมือ่ พระปั จเจกพุทธเจ้ าเสด็จนิพพาน ได้ มแี สงสว่ าง ในขณะนั้น หมี
หมาป่ า เสื อดาว เนือ้ ทราย และราชสี ห์ มีอยู่ในไพรสณฑ์ ประมาณเท่ าใด ทั้งหมดนั้น
ได้ พากันส่ งเสี ยงร้ องขึน้ ในขณะนั้น เราเห็นความอัศจรรย์ น้ันแล้ ว ได้ ไปสู่ เงือ้ ม ณ
ที่น้ัน เราได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ าผู้ไม่ แพ้ อะไร ๆ นิพพานแล้ ว เหมือนพระยารั งมี
ดอกบานสะพรั่ง เช่ นพระอาทิตย์ อุทัย ดังถ่ านเพลิงปราศจากเปลวไฟ ผู้ดับสนิท
แล้ ว ไม่ แพ้ อะไร ๆ เราน�ำเอาหญ้ าและไม้ มากองให้ เต็มแล้ ว ได้ ทำ� เชิงตะกอนขึน้ บน
นั้น ครั้นท�ำเชิงตะกอนดีแล้ ว ได้ ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ครั้นถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระแล้ วได้ เอาน�ำ้ อบปะพรม ในขณะนั้น เทวดายืนอยู่ในอากาศ ได้ ระบุ
ชื่อว่ า ท่ านผู้เป็ นมุนี ในกาลใด ท่ านมีนามชื่อว่ าปุณณกะ ในกาลนั้น ท่ านบ�ำเพ็ญกิจ
นั้นแก่ พระพุทธเจ้ าผู้สยัมภูแล้ ว เราจุติจากกายนั้นแล้ ว ได้ ไปสู่ เทวโลก ในเทวโลก
นั้น กลิ่นอันส� ำเร็ จด้ วยทิพย์ ย่อมตกลงจากอากาศ แม้ ในเทวโลกนั้น เราก็มีชื่อว่ า
ปุณณกะ ในกาลนั้น เราเป็ นเทวดาหรือมนุษย์ ย่อมยังความด�ำริให้ บริบูรณ์ ภพนีเ้ ป็ น
ภพที่สุดของเรา ภพที่สุดย่ อมเป็ นไป แม้ ในภพนี้ นามของเราก็ยังปรากฏชื่ อว่ า
ปุณณกะ เรายังพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดมศากยบุ ตร ให้ ทรงโปรดแล้ ว
ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ ในกัลปที่ ๙๑ แต่ กัลปนี้ เราได้
ท�ำกรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จักทุคติเลยนี้เป็ นผลแห่ งการถวาย
พระเพลิงพุทธสรี ระ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึ้นได้ ท้ังหมดแล้ ว ตัด
กิเลสเครื่ อ งผู ก ดั ง ช้ างตั ด เชื อ กแล้ ว เป็ นผู้ ไ ม่ มี อ าสวะอยู่ การที่ เ ราได้ ม าใน
ส� ำ นั ก พระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดย
ล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้

๗๔

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระปุณณกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปุณณกเถราปทาน.

เมตตคูเถราปทานที่ ๓ (๔๐๓)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใส
[๔๐๕] ภูเขาชื่ออโสก มีอยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ วิสสุ กรรมเทพบุตรนิรมิตอาศรม
ให้ แก่ เราที่ภูเขาอโสกนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธ ผู้เลิศ ประกอบด้ วย
พระกรุณา เป็ นมุนี เวลาเช้ าทรงครองผ้ าแล้ ว เสด็จเข้ ามาในส� ำนักเราเพือ่ บิณฑบาต
เราได้ เห็นพระมหาวีรเจ้ า พระนามว่ าสุ เมธ ผู้น�ำของโลก เสด็จเข้ ามาแล้ ว รับบาตร
ของพระสุ คตแล้ ว เอาเนยใสและน�้ำมันใส่ ให้ เต็ม ถวายในพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐ
สุ ด พระนามว่ าสุ เมธผู้น�ำของโลก ประนมกรอัญชลีแล้ ว ยังความโสมนัสให้ เกิดโดย
ยิง่ ด้ วยการถวายเนยใส (และน�ำ้ มัน) นี้ และด้ วยการตั้งจิตไว้ มนั่ เราเป็ นเทวดาหรือ
เป็ นมนุษย์ ย่อมได้ สุขอันไพบูลย์ เราท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อยภพใหญ่ เว้ นภพวินิบาต
ตั้งจิตมัน่ ไว้ ในพระพุทธเจ้ านั้น ย่ อมได้ บทอันไม่ หวัน่ ไหว ดูกรพราหมณ์ การทีท่ ่ าน
ได้ เห็นเรานั้น เป็ นลาภทีท่ ่ านได้ ดแี ล้ ว ด้ วยว่ า บุคคลอาศัยการเห็นเราแล้ ว จักบรรลุ
ถึงอรหัต ท่ านจงเป็ นผู้เบาใจ ไม่ ต้องกลัว บรรลุถงึ ยศใหญ่ ท่ านถวายเนยใสแก่ เรา
แล้ ว จักพ้ นจากชาติทุกข์ ได้ ด้วยการถวายเนยใสนี้ และด้ วยการตั้งจิตไว้ มั่น เรา
เป็ นเทวดาหรื อมนุ ษย์ ย่อมได้ สุขอันไพบูลย์ ด้วยอธิการนี้ และด้ วยความเป็ นผู้มี
จิตเมตตา ผู้น้ันจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๑,๘๐๐ กัลป จักได้ เป็ นท้ าวเทวราช
๑๘ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ จักได้ เป็ น
พระเจ้ าจักรพรรดิครอบครองแผ่ นดิน มีสมุทรสาคร ๔ เป็ นทีส่ ุ ด มีความชนะวิเศษ
เป็ นใหญ่ ในชมพูทวีปมณฑล ๕๑ ครั้ง มหาสมุทรกระเพือ่ มไม่ หยุด และแผ่ นดิน
ทรงไว้ ยาก ฉันใด โภคสมบัตขิ องเราจักนับประมาณมิได้ ฉันนั้น เราถวายเงิน ๖๐๐
ล้ านแล้ วออกบวชแสวงหากุศลอะไรอยู่ จึงเข้ าไปหาพราหมณ์ พาวรี เราเล่ าเรียน
ลักษณะมีองค์ ๖ ในมนต์ น้ันอยู่ ข้ าแต่ พระมหามุนี พระองค์ เสด็จอุบัตขิ นึ้ ก�ำจัด
ความมืดนั้นแล้ ว ข้ าแต่ พระมหามุนี ข้ าพระองค์ ประสงค์ จะเฝ้ าพระองค์ จงึ มา ได้
เมตตคูเถราปทานที่ ๓ (๔๐๓) -  ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนยใส

๗๕

ฟั งธรรมของพระองค์ แล้ ว ได้ บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหวในกัลปที่ ๓ หมืน่ แต่ กลั ปนี้
เราได้ ถวายเนยใสแก่ พระพุทธเจ้ า ในระหว่ างนี้ เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย เราให้ ขอเนยใส
แล้ ว เนยใสดังจะรู้ ความด�ำริของเรา ย่ อมเกิดตามปรารถนา รู้ ความด�ำริแล้ วเกิดขึน้
เราอังคาสภิกษุท้งั ปวงให้ อมิ่ หน�ำ โอ พระพุทธเจ้ า โอ พระธรรม โอ สั ตถุสัมปทา ก็
เราถวายเนยใสหน่ อยเดียวแล้ ว ย่ อมได้ เนยใสประมาณมิได้ น�้ำในมหาสมุทรมี
ประมาณถึงยอดเขาสุ เมรุ เมือ่ เทียบกับเนยใสของเรา จักไม่ เท่ าส่ วนแห่ งเสี้ยว โอกาส
แห่ งจักรวาฬทีเ่ ขาท�ำให้ เป็ นกองประมาณเท่ าใด โอกาสนั้น ย่ อมไม่ สมกับกองผ้ าทั้ง
หลายที่เกิดขึน้ แก่ เรา ขุนเขาหิมวันต์ ล้วนแต่ หินแม้ จะสู งสุ ด ก็จักไม่ เท่ าของหอม
เนยใส และสิ่ งอืน่ อันเกิดในปั จจุบัน และนิพพานอันปั จจัยไม่ ปรุงแต่ ง นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
การถวายเนยใส เราเป็ นผู้มสี ติปัฏฐานเป็ นทีน่ อน มีสมาธิและฌานเป็ นอารมณ์ วันนี้
เราเป็ นผู้ยงั โพชฌงค์ ให้ เกิด นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายเนยใส เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ
อยู่ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เรา
บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเมตตคูเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เมตตคูเถราปทาน.

๗๖

อปทาน ๒

โธตกเถราปทานที่ ๔ (๔๐๔)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายสะพาน
[๔๐๖] ในกาลนั้น แม่ น�้ำคงคาชื่ อภาคีรสี ไหลมาจากภูเขาหิมวันต์ ไหลผ่ านไปทาง
ประตูพระนครหงสวดี อารามชื่อโสภิตะ มหาชนสร้ างไว้ อย่ างสวยงาม ใกล้ ฝั่งแม่ น�ำ้
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้น�ำของโลก ประทับอยู่ในอารามนั้น พระผู้มี
พระภาคอันหมู่มนุษย์ แวดล้ อมแล้ ว ประทับนั่งในอารามนั้น ดังพระอินทร์ จาก
ดาวดึง ส์ ไม่ ค รั่ นคร้ ามดุ จไกรสรสี ห ราช ข้ าแต่ พ ระมหามุ นี ข้ าพระองค์ เ ป็ น
พราหมณ์ มนี ามชื่อว่ าฉฬั งคะ อยู่ในนครหงสวดีมชี ื่ออย่ างนั้น ในกาลนั้น ศิษย์
๑,๘๐๐ คนแวดล้ อมข้ าพระองค์ ข้าพระองค์ พร้ อมด้ วยศิษย์ เหล่ านั้นเข้ าไปสู่ ฝั่งแม่ น�ำ้
ณ ที่น้ัน ข้ าพระองค์ ได้ เห็นพระหลายรู ปผู้ไม่ คดโกง ผู้ช�ำระบาปแล้ ว ก�ำลังข้ าม
แม่ น�ำ้ ภาคีรสี อยู่ ขณะนั้นข้ าพระองค์ คดิ อย่ างนีว้ ่ า บุตรแห่ งพระพุทธเจ้ าผู้มยี ศมาก
เหล่ านี้ ข้ ามแม่ น�้ำทั้งเย็นและเช้ า ย่ อมท�ำตนให้ ล�ำบาก ย่ อมท�ำตนให้ เดือดร้ อน
บัณฑิตย่ อมกล่ าวสรรเสริ ญพระพุทธเจ้ าว่ าเป็ นผู้เลิศของโลก พร้ อมทั้งเทวโลก
เครื่องสั กการะส� ำหรับช�ำระทางคือคติในทักขิณาของเราไม่ มี ถ้ าเช่ นนั้น เราพึงท�ำ
สะพานข้ ามแม่ น�้ำถวายแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดเถิด ครั้นเราให้ ท�ำสะพานนี้
แล้ ว จะข้ ามภพนีไ้ ด้ ข้ าพระองค์ ได้ ให้ ทรัพย์ ๑๐๐ (บ้ าง) ๑,๐๐๐ (บ้ าง) แล้ วให้ ทำ�
สะพาน ด้ วยข้ าพระองค์ เชื่ อว่ า กุศลที่เราท�ำแล้ วนี้จักไพบูลย์ ข้ าพระองค์ ให้ ท�ำ
สะพานนั้นเสร็ จแล้ ว ได้ เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้น�ำของโลก ประนมอัญชลีเหนือ
เศียร แล้ วได้ กราบทูลดังนีว้ ่ า ข้ าพระองค์ ให้ ทรัพย์ ๑๐๐ (บ้ าง) ๑,๐๐๐ (บ้ าง) แล้ วให้
ท�ำสะพานนี้ ข้ าแต่ พระมหามุนี ขอได้ โปรดทรงรับสะพานใหญ่ เพือ่ ประโยชน์ แก่
พระองค์ เถิด พระเจ้ าข้ า พระพุทธเจ้ า พระนามว่ าปทุมุตระทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้ควรรับ
เครื่องบูชา ประทับนั่งในท่ ามกลางภิกษุสงฆ์ แล้ วได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดมี
ความเลือ่ มใส ได้ ให้ ทำ� สะพานด้ วยมือของตนให้ แก่ เรา เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้ง
หลายจงฟั งเรากล่ าว ผู้นีแ้ ม้ ตกลงในเหวก็ดี จากภูเขาก็ดี จากต้ นไม้ กด็ ี แม้ จุตแิ ล้ วจัก
ได้ ทตี่ ้งั มัน่ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ สะพาน ศัตรู ท้งั หลายย่ อมข่ มขีไ่ ม่ ได้ เปรียบเหมือน
ลมข่ มขี่ต้นไทรอันมีรากและย่ านงอกงามไม่ ได้ ฉะนั้น นี้เป็ นผลแห่ งการถวาย
สะพาน พวกโจรย่ อมข่ มเหงไม่ ได้ กษัตริย์ท้งั หลายย่ อมไม่ ดูหมิน่ ผู้นีจ้ กั ข้ ามพ้ น
ศัตรู ท้งั ปวง นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายสะพาน ผู้นีป้ ระกอบด้ วยบุญกรรม ถึงจะอยู่ใน
โธตกเถราปทานที่ ๔ (๔๐๔)
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โอกาสแจ้ ง ถูกแดดกล้ าจัดแผดเผา ก็จกั ไม่ มเี วทนา ในเทวโลกก็ดี ในมนุษยโลกก็ตาม
ยานช้ างอันตกแต่ งดีแล้ ว ดังจะรู้ ความด�ำริ ของผู้น้ัน จักบังเกิดในทันที ม้ าสิ นธพ
๑,๐๐๐ ม้ าอันเป็ นพาหนะมีกำ� ลังวิง่ เร็วดังลม จักคอยรับใช้ ท้งั เวลาเย็นและเช้ า นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งการถวายสะพาน ผู้นี้มาเกิดเป็ นมนุษย์ จักเป็ นผู้มีความสุ ข แม้ ในการเกิด
เป็ นมนุษย์ นี้ ก็จักมียานช้ าง ในแสนกัลปแต่ กัลปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่ อว่ า
โคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตใิ นโลก ผู้นีจ้ กั เป็ นทายาท
ในธรรมของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต จักก�ำหนดรู้ อาสวะ
ทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะนิพพาน โอ เราได้ ท�ำกุศลกรรมแล้ วในพระพุทธเจ้ า
พระนามว่ าปทุมุตระผู้อุดม เราเป็ นผู้บรรลุความสิ้นอาสวะ เพราะได้ ทำ� กุศลกรรม
ในพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน เราเป็ นผู้ทำ� ความเพียร มีตนส่ งไปแล้ ว สงบระงับ ไม่ มี
อุปธิ ตัดกิเลสเครื่ องผูกดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้ง
หลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้
ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโธตกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โธตกเถราปทาน.

อุปสีวเถราปทานที่ ๕ (๔๐๕)
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างอาศรม
[๔๐๗] เราสร้ างอาศรม สร้ างบรรณศาลาอย่ างสวยงาม ณ ทีใ่ กล้ ภูเขาชื่ออโนมะ อันมี
อยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ ณ ทีน่ ้ันมีแม่ น�ำ้ ไหลอยู่ มีท่าน�ำ้ ราบเรียบน่ ารื่นรมย์ ใจ
กอปทุมและกออุบลเป็ นอันมาก ย่ อมเกิดทีท่ ่ าน�ำ้ อันชุ่มชื้น ในแม่ น�ำ้ นั้น มีปลาสลาด
ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเค้ า ปลาตะเพียน และเต่ าชุกชุ ม มีน�ำ้ ไหลอยู่ในกาลนั้น
๗๘

อปทาน ๒

มีต้นดีหมี ต้ นอโศก ต้ นเข็ม ต้ นชาตบุษย์ มะงัว่ และมะนาว มีดอกบาน ขึน้ อยู่รอบ
อาศรมของเรา มีอญ
ั ชันเขียว มะลิซ้อน ต้ นรัง ต้ นสน ต้ นจ�ำปา ขึน้ อยู่เป็ นหมู่ ๆ มาก
ด้ วยกัน มีดอกบาน ต้ นกุ่ม ต้ นอุโลก สลัดได มีดอกบาน ต้ นประดู่ และมะซางหอม
มีดอกบานมีอยู่ในทีใ่ กล้ อาศรมของเรา ต้ นราชพฤกษ์ แคฝอย ต้ นคัดเค้ า ต้ นประยงค์
มะกล�ำ่ หลวง ไม้ ช้างน้ าว มีดาษดาอยู่โดยรอบกึง่ โยชน์ มาตกรา ต้ นชะบาซ้ อน ต้ น
โลดแดง ขึน้ เป็ นหมู่อยู่ใกล้ แม่ น�ำ้ ไม้ ปรู สมอพิเภก ก�ำลังดอกบานมีอยู่มาก ต้ นสมอ
มีอยู่มาก ก�ำลังดอกบาน อยู่ใกล้ อาศรมของเรา เมื่อต้ นไม้ เหล่ านี้มีดอก ต้ นไม้ ท้ัง
หลายก็งามมาก โดยรอบที่อาศรมของเรา ย่ อมหอมตลบไปด้ วยกลิ่นดอกไม้ น้ัน มี
ต้ นสมอไทย มะขามป้ อม มะม่ วง ไม้ หว้ า สมอพิเภก ต้ นกระเบา ต้ นรกฟ้ า ต้ นมะตูม
ต้ นมะปราง ต้ นมะพลับ ต้ นมะหาด ต้ นมะทราง ต้ นมะดูก ต้ นขนุนส� ำมะลอ ต้ น
ขนุน ต้ นกล้ วย ต้ นจันทรีผลา ต้ นมะกอก ต้ นวัลลิการ ผลานิ มีมากมาย ผลก�ำลัง
สุ กงอมหล่นอยู่ใกล้อาศรมของเรา อาฬกา อิสิมคุ คา จ ตโต โสรผลา พหูอวฏา ปกกภริ ตา มิลกฺขุทุมฺพรานิ จ เถาดีปลี กะวาน ต้ นไทร ต้ นมะขวิด ต้ นมะเดือ่ มีมากมาย มี
ผลสุ ก ปาริโย ต้ นไม้ เหล่ านีแ้ ละชนิดอืน่ มีมากมาย ก�ำลังมีผลใกล้ อาศรมของเรา แม้
ต้ นไม้ ดอกก็มมี าก ก�ำลังบานใกล้ อาศรมของเรา เช่ นมะลิวนั ต้ นกระทุ่ม ต้ นนมแมว
และคนทา อาลกา และต้ นปาล์ ม มีอยู่ใกล้ อาศรมของเรา ในทีไ่ ม่ ไกลอาศรมของเรา
นั้น มีสระใหญ่ ที่เกิดเองสระหนึ่ง มีน�้ำใสแจ๋ ว จืด เย็นสนิท มีท่าน�้ำราบเรี ยบน่ า
รื่ นรมย์ ใจ ในสระนั้น มีกอปทุม กออุบล และกอบุณฑริ ก มากมาย ดาษดาด้ วย
บัวขาวและบัวเผือ่ น ลมพัดพากลิน่ หอมต่ าง ๆ มา กอปทุมกอหนึ่งก�ำลังตูม กออืน่ ๆ
มีดอกบาน ดอกปทุมบานแล้ ว ร่ วงหล่ นลง คงมีแต่ ฝักบัวเป็ นอันมาก น�้ำหวานที่
ไหลออกจากรากเหง้ าบัว รสหวานปานดังน�ำ้ ผึง้ นมสด และเนยใส ดอกโกมุทมีกลิน่
หอมต่ าง ๆ ด้ วยกลิ่นหอมนั้น มีดอกบานมากมาย เราเห็นอยู่โดยรอบเสมอ ที่ใกล้
ขอบสระ มีไม้ เกตเป็ นอันมาก มีดอกบาน ต้ นชะบาดอกบานสะพรั่ง อัญชันขาวดอก
มีกลิ่นหอม จระเข้ ปลาฉลาม คหกา ย่ อมเกิดอยู่ในสระนั้น ในสระนั้น มีอุคฺคาหกา
งูเหลือมมาก ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเค้ า ปลาตะเพียน เต่ า มากมาย
อโถ สปฏเกหิ จ นกพิราบ นกคับแค นกกวัก นกกาน�้ำ นกต้ อยตีวิด นกสาลิกา
นกค้ อนหอย นกโพระดก กระรอก นกเขา เหยีย่ วอุทธรา มีอยู่มาก หมาจิง้ จอก ลูก
นกแขกเต้ า ไก่ ป่า ฟาน มีอยู่มาก กาเสนิยา จ ติลกา ย่ อมอาศัยสระนั้นเลีย้ งชีวติ
ราชสี ห์ เสื อโคร่ ง เสื อเหลือง หมี หมาไน เสื อดาว ลิง กินนร ปรากฏอยู่ใกล้ อาศรม
ของเรา เราสู ดกลิน่ หอมเหล่ านั้น บริโภคผลไม้ และดืม่ น�ำ้ หอม อยู่ในอาศรมของเรา
เนือ้ ทราย หมู เนือ้ ฟาน ขุทฺทรูปกา อัคคิกา (นกเขาไฟ) นกโชติกร หงส์ นกกะเรียน
อุปสี วเถราปทานที่ ๕ (๔๐๕) - ว่าด้วยผลแห่งการสร้างอาศรม
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นกยูง และประกอบด้ วยนกดุเหว่ า อยู่ใกล้ อาศรมของเรา หน่ อไม้ ไม้ กำ� คูน ต้ นโปตฺถสี สกา มีอยู่มาก พวกปี ศาจ อสู ร กุมภัณฑ์ ผีเสื้อน�ำ้ มีมาก พวกนกครุฑ งู ย่ อมอยู่
ใกล้ อาศรมของเรา ฤาษีท้งั หลายมีอานุภาพมาก มีจติ สงบระงับมัน่ คง ทั้งหมดล้ วน
ทรงคนโทน�ำ้ นุ่งหนังสั ตว์ ทั้งเล็บ สวมชฎา และมีหาบเต็ม อยู่ในอาศรมของเรา
ทอดตาดูประมาณชั่วแอก มีปัญญา มีความประพฤติสงบ ยินดีด้วยลาภและความ
เสื่ อมลาภ อยู่ในอาศรมของเรา ฤาษีเหล่ านั้นสลัดผ้ าเปลือกไม้ กรอง เคาะหนังสั ตว์
แข็งแรงด้ วยก�ำลังของตน ย่ อมเหาะไปได้ ในอากาศในกาลนั้น น�ำเอาน�ำ้ ใหม่ และไม้
ส� ำหรับท�ำฟื นใส่ ไฟมา และบวชเอาเอง นีเ้ ป็ นผลแห่ งปาฏิหาริย์ของตน ๆ ฤาษีเหล่ า
นั้นถือหม้ อโลหะ อยู่ในท่ ามกลางป่ า เปรียบเหมือนช้ างกุญชรมหานาค และไกรสร
ราชสี ห์ผู้ไม่ ครั่นคร้ าม ฤาษีพวกหนึ่งไปสู่ อตุ ตรกุรุทวีป ต่ างก็เห็นก�ำลังของตน ๆ
(ของกันและกัน) ฤาษีเหล่ านั้น ต่ างน�ำเอาอาหารจากทวีปนั้น ๆ มาบริโภคร่ วมกัน
เมือ่ ฤาษีท้งั หมดผู้มเี ดชรุ่งเรือง ผู้คงที่ หลีกไป ด้ วยเสี ยงหนังสั ตว์ ป่ าย่ อมมีเสี ยงดัง
ลัน่ ในกาลนั้น ข้ าแต่ พระมหาวีระ พวกศิษย์ ของข้ าพระองค์ เหล่ านั้นมีเดชรุ่งเรือง
เช่ นนี้ ข้ าพระองค์ แวดล้ อมด้ วยฤาษีเหล่ านั้น อยู่ในอาศรมของข้ าพระองค์ ฤาษีเหล่ า
นีย้ นิ ดีด้วยกรรมของตน ข้ าพระองค์ แนะน�ำแล้ วมาประชุมกัน เพลิดเพลินในกรรม
ของตน ยังข้ าพระองค์ ให้ ยินดี และเป็ นผู้มีศีล มีปัญญา ฉลาดในอัปปมัญญา
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้ควรรับเครื่องบูชา เป็ นผู้น�ำวิเศษ
ทรงทราบเวลาแล้ ว เสด็จเข้ ามาใกล้ ครั้นพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้มคี วามเพียร มี
ปั ญญา เป็ นมุนี เสด็จมาใกล้ จึงทรงรับบาตร แล้ วเสด็จเข้ ามาเพื่อภิกษา ข้ าพระองค์
ได้ เห็นพระมหาวีระพระนามว่ าปทุมุตระเสด็จเข้ ามา จึงปูลาดเครื่องลาดหญ้ าแล้ ว
เกลีย่ ด้ วยดอกรัง ทูลเชิญพระสั มพุทธเจ้ าประทับนั่งแล้ วทั้งดีใจและสลดใจ ได้ รีบ
ขึน้ ไปบนภูเขา น�ำเอากฤษณามา ได้ เก็บเอาขนุนอันมีกลิน่ หอม ผลโตประมาณเท่ า
หม้ อ ยกขึน้ บ่ าแบกมา เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้นพิเศษ ได้ ถวายผลขนุนแก่
พระพุทธเจ้ าแล้ ว ไล้ ทากฤษณา ข้ าพระองค์ มจี ติ เลื่อมใสโสมนัส ได้ ถวายบังคม
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้ควร
รับเครื่องบูชา ประทับนั่งในท่ ามกลางพวกฤาษี ได้ ตรั สพระคาถาเหล่ านี้ว่า ผู้ใดได้
ถวายผลขนุ น กฤษณา และอาสนะแก่ เรา เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจง
ฟั งเรากล่ าว โภชนาหารดังจะรู้ จติ คนผู้นี้ จักเกิดขึน้ ทั้งในบ้ าน ในป่ า ทีเ่ งือ้ มเขาหรือ
ในถ�ำ้ คนผู้นีบ้ ังเกิดในเทวโลกหรือในมนุษยโลก จักอิ่มเอิบบริ บูรณ์ ด้วยโภชนาหาร
และผ้ าผ่ อน คนผู้นี้เข้ าถึงก�ำเนิดใด คือ เป็ นเทวดาหรือมนุษย์ จักเป็ นผู้มโี ภคสมบัติ
๘๐

อปทาน ๒

ร้ อยล้ านแสนโกฏิท่องเทีย่ วไป จักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมืน่ กัลป จักได้
เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง จักเสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๗๑ ครั้ง จักได้
เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ ในแสนกัลป สกุลโอกกากะจัก
สมภพ พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช
จักเสด็จอุบัติในโลก ผู้นี้จักเป็ นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ น
โอรสอันธรรมนิรมิต จักได้ เป็ นสาวกของพระศาสดาโดยมีนามชื่อว่ าอุปสี วะ จัก
ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวง เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้ เห็นพระพุทธเจ้ า ผู้เป็ น
นายกนี้ เป็ นลาภทีเ่ ราได้ ดแี ล้ ว วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเรา
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ในบ้ านก็ตาม ในป่ าก็ตาม ทีเ่ งือ้ มเขาก็ตาม ในถ�ำ้ ก็ตาม โภชนาหารดัง
จะรู้ ความด�ำริของเรา ย่ อมมีแก่ เราทุกเมือ่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้
ทั้งหมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้
มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดย
ล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุปสีวเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุปสีวเถราปทาน.

นันทกเถราปทานที่ ๖ (๔๐๖)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมณฑป
[๔๐๘] ในกาลก่ อน เราได้ เป็ นพรานเนือ้ (เทีย่ ว) อยู่ในป่ าใหญ่ เทีย่ วแสวงหาเนือ้ ฟานอยู่
ได้ พบพระสยัมภู ในกาลนั้น พระสยัมภูสัมพุทธเจ้ า ผู้ไม่ แพ้ อะไร ๆ พระนามว่ าอนุรุทธะ ผู้เป็ นนักปราชญ์ ทรงพระประสงค์ วเิ วก จึงเสด็จเข้ าป่ า เราถือเอาท่ อนไม้ ๔
ท่ อนมาปั กลงในที่ ๔ มุม ท�ำเป็ นมณฑปเรียบร้ อยแล้ ว มุงด้ วยดอกปทุม ครั้นมุง
มณฑปแล้ ว ได้ ถวายบังคมพระสยัมภู ทิง้ ธนูไว้ ณ ทีน่ ้ันเอง แล้ วออกบวชเป็ น
นันทกเถราปทานที่ ๖ (๔๐๖)

๘๑

บรรพชิต เมือ่ เราบวชแล้ วไม่ นานโรคก็เกิดขึน้ แก่ เรา เราระลึกถึงบุรพกรรมได้ ได้
ท�ำกาละ ณ ทีน่ ้ัน เราประกอบด้ วยบุรพกรรม จึงได้ ไปสู่ เทวโลกชั้นดุสิต ในชั้นดุสิต
นั้นวิมานทองย่ อมเกิดขึน้ แก่ เราตามปรารถนา เราอธิษฐานยาน อันเป็ นทิพย์ อัน
เทียมด้ วยม้ าพันม้ า ขึน้ บนยานนั้นแล้ ว ย่ อมไปตามความปรารถนา เมือ่ เราอันบุญ
กรรม น�ำมาจากมนุษยโลกนั้นมาเป็ นเทวดา มณฑปย่ อมทรงไว้ แก่ เราในทีร่ ้ อยโยชน์
โดยรอบ เรานั้นนอนอยู่บนทีน่ อนทีไ่ ม่ มเี ครื่องมุง ลาดด้ วยดอกไม้ ดอกปทุมทั้ง
หลายย่ อมตกลงมาจากอากาศเป็ นนิตยกาล เมือ่ พยับแดดเต้ นไหวอยู่ เมือ่ แดดแผด
เผาอยู่ แดดย่ อมไม่ แผดเผาเรา นีเ้ ป็ นผลแห่ งการท�ำมณฑปถวาย เราล่ วงพ้ นทุคติ
แล้ ว ปิ ดอบายทั้งหลาย (เมือ่ เราอยู่) ทีม่ ณฑปหรือทีโ่ คนไม้ ความร้ อนย่ อมไม่ มแี ก่
เรา เราอธิษฐานสั ญญาว่ าเป็ นแผ่ นดินแล้ ว ข้ ามทะเลไปก็ได้ เรานั้นได้ ทำ� กุศลกรรม
แล้ วหนอ นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราท�ำทางในอากาศแล้ ว เหาะไปในอากาศก็ได้ โอ
เราได้ ทำ� กุศลกรรมแล้ ว นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราย่ อมระลึกชาติก่อน ๆ ได้ ช�ำระ
ทิพยจักษุแล้ ว อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแล้ ว นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ชาติก่อน ๆ
เราละได้ แล้ ว เราเป็ นโอรสของพระพุทธเจ้ า และทายาทในสั ทธรรม นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
พุทธบูชา เราเป็ นผู้ยงั พระสุ คตเจ้ า พระนามว่ าโคดมศากยบุตรให้ โปรดปรานแล้ ว
เป็ นผู้ทรงธรรม เป็ นทายาทในธรรม นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราบ�ำรุงพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดมศากยบุตรแล้ ว ได้ ทูลถามพระองค์ ผู้น�ำของโลกถึงทางทีจ่ ะไป
สู่ นิพพาน พระพุทธเจ้ าอันเราทูลถามแล้ ว ได้ ตรัสบอกบทอันลึกซึ้งละเอียด เราฟั ง
ธรรมของพระองค์ แล้ ว ได้ บรรลุความสิ้นอาสวะ โอ เราท�ำกรรมดีแล้ ว เราพ้ นจาก
ชาติทุกข์ แล้ ว มีอาสวะทั้งปวงสิ้นรอบแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มี เราเผากิเลสทั้งหลาย
แล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่ องผูกดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มี
อาสวะอยู่ การที่เราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนันทกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นันทกเถราปทาน.

๘๒

อปทาน ๒

เหมกเถราปทานที่ ๗ (๔๐๗)
ว่าด้วยผลแห่งการถวายตังแก้
่ ว
[๔๐๙] ในกาลนั้น เราเป็ นดาบสชื่ออโนมะ ท�ำอาศรมอย่ างสวยงาม ไว้ ใกล้ ยอดเงือ้ มเขา
อยู่ในบรรณศาลา กรรมคือตบะของเรานั้นส� ำเร็จแล้ ว เราถึงความส� ำเร็จในก�ำลัง
ของตน กล้ าหาญในสามัญของตน มีความเพียร มีปัญญา เป็ นมุนี แกล้ วกล้ าในลัทธิ
สมัยของตน ฉลาดในการโต้ ตอบ ไปได้ ท้งั บนพืน้ ดินและในอากาศ ฉลาดในลางร้ าย
ดี ปราศจากความเศร้ าโศก ไม่ แข่ งดี มีอาหารน้ อย ไม่ โลภจัด ยินดีด้วยลาภ และ
ความเสื่ อมลาภมีปกติเพ่ง ยินดีในฌาน เป็ นมุนี ในกาลนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนาม
ว่ าปิ ยทัสสี ผู้เลิศ มีพระกรุณา เป็ นมุนี พระองค์ ทรงประสงค์ จะขนสั ตว์ ให้ ข้าม จึง
ทรงแผ่ พระกรุณาไป พระมหามุนีพระนามว่ าปิ ยทัสสี ทรงพิจารณาเห็นคนผู้ควร
ตรัสรู้ แล้ ว ก็เสด็จไปประทานโอวาทในพันแห่ งจักรวาฬ พระองค์ ทรงประสงค์ จะ
ช่ วยเหลือเรา จึงเสด็จเข้ ามาสู่ อาศรมเรา พระชินเจ้ านั้นเราไม่ เคยเห็นมาก่ อนและไม่
เคยได้ ฟังมาแต่ ใคร ๆ แม้ แต่ การฝั นเห็นก็ไม่ เคยเกิดแก่ เรา แต่ ลกั ษณะทั้งหลายเรารู้ ดี
เราไปได้ ท้ั ง บนพื้น ดิ น และในอากาศ ฉลาดในบทนั ก ษั ต ร เรานั้ น ได้ ฟั งข่ า ว
พระพุทธเจ้ าแล้ ว ยังจิตให้ เลือ่ มใสในพระพุทธองค์ จะยืนหรือนั่งอยู่กต็ าม ย่ อม
ระลึกถึงเป็ นนิตยกาล เมือ่ เราระลึกอยู่อย่ างนี้ แม้ พระผู้มพี ระภาคเจ้ าก็ทรงระลึกถึง
เมือ่ เราระลึกถึงพระพุทธเจ้ า ปี ติย่อมมีแก่ เราทุกขณะ พระมหามุนีทรงรอเวลาอีก
หน่ อยแล้ ว จึงเสด็จเข้ ามาหาเรา แม้ เมื่อพระองค์ เสด็จถึง เราก็ไม่ รู้ ว่าผู้นี้เป็ น
พระพุทธเจ้ ามหามุนี พระมหามุนีพระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้สงเคราะห์ ประกอบด้ วย
พระกรุณาทรงยัง(เรา) ให้ ทราบว่ า พระองค์ เป็ นพระพุทธเจ้ าในมนุษยโลกพร้ อมทั้ง
เทวโลก ครั้นเรารู้ จกั พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปิ ยทัสสี ผู้มหามุนีแล้ ว ยังจิตของ
ตนให้ เลือ่ มใส ได้ กราบทูลดังนีว้ ่ า ขอภิกษุท้งั ปวงจงนั่งบนตัง่ บนบัลลังก์ และบน
อาสั นทิ ส่ วนพระองค์ ผู้มพี ระกรุณาในสั ตว์ ท้งั ปวง เชิญประทับบนอาสนะทอง ใน
ขณะนั้น เรานิรมิตตัง่ อันส� ำเร็จด้ วยแก้ วล้ วน ๆ แล้ ว นิรมิตอาสนะด้ วยฤทธิถวายแด่
พระมุ นี พ ระนามว่ า ปิ ยทั ส สี เมื่ อ พระพุ ท ธเจ้ า ประทั บ นั่ ง บนตั่ ง แก้ ว ที่ เ รา
นิ ร มิตด้ วยฤทธิแล้ ว เราได้ ถวายผลหว้ าโตประมาณเท่ าหม้ อข้ าวทันที พระมหามุนี
ทรงยังความยินดี ให้ เกิดแก่ เราแล้ ว เสวยผลหว้ าในกาลนั้น เรายังจิตให้ เลือ่ มใสแล้ ว
ถวายบังคมพระศาสดา ก็พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปิ ยทัสสี เชษฐบุรุษของโลก
เหมกเถราปทานที่ ๗ (๔๐๗) - ว่าด้วยผลแห่งการถวายตัง่ แก้ว

๘๓

ประเสริฐกว่ านระ ประทับนั่งอยู่บนอาสนะแก้ ว ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใด ได้
ถวายตัง่ แก้ วและผลหว้ าแก่ เรา เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว ผู้
นีจ้ กั รื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๗๗ กัลป จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จัก
ได้ เป็ นเทวดาเสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๒ ครั้ง จักเป็ นพระเจ้ าประเทศราชอัน
ไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ จักได้ บัลลังก์ ทองค�ำ และบัลลังก์ อนั งาม บัลลังก์ แก้ วทับทิม
และบัลลังก์ รัตนะ เป็ นอันมาก ทีท่ ำ� อย่ างสวยงาม บัลลังก์ มากมายอันเป็ นทีช่ อบใจ
จักแวดล้ อมผู้นี้ ผู้พรั่งพร้ อมด้ วยบุญกรรม แม้ เดินอยู่ ทุกเมือ่ ปราสาทอันเป็ นเรือน
ยอดและทีน่ อนอันควรค่ ามาก ดังจะรู้ จติ ของผู้นี้ จักบังเกิดขึน้ ทุกเมือ่ ช้ างพลาย ๖
หมืน่ ประดับด้ วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีสายประคนพานหน้ าและพานหลัง แล้ ว
ด้ วยทอง ประกอบด้ วยเครื่องประดับศีรษะและข่ ายล้ วนเป็ นทอง อันควาญช้ างผู้ถอื
หอกซั ดและขอขึน้ อยู่บนคอ ช้ างเหล่ านั้นจักบ�ำเรอผู้นี้ นี้เป็ นผลแห่ งการถวายตั่ง
แก้ ว ม้ าสิ นธพอาชาไนยโดยก�ำเนิด ๖ หมืน่ ม้ า เป็ นพาหนะวิง่ เร็ว อันประดับด้ วย
เครื่องอลังการทั้งปวง อันหมอม้ ามีมอื ถือธนูสวมเกราะหนังขึน้ ขีอ่ ยู่ ม้ าเหล่ านั้นจัก
บ�ำเรอผู้นี้ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายตัง่ แก้ ว รถ ๖ หมืน่ อันประดับด้ วยเครื่องอลังการ
ทั้งปวง หุ้มด้ วยหนังเสื อเหลืองบ้ าง หุ้มด้ วยหนังเสื อโคร่ งบ้ าง สอดใส่ เครื่องรบ ปั ก
ธงหน้ ารถ อันนายสารถีมมี อื ถือธนูสวมเกราะขึน้ ประจ�ำรถอยู่ จักแวดล้ อมผู้นีอ้ ยู่
เป็ นนิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายตัง่ แก้ ว แม่ โคนมและโคผู้ตวั งาม ๖ หมืน่ ตัว จักยัง
ลูกโคให้ เกิด นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายตัง่ แก้ ว หญิง ๑๖,๐๐๐ คน อันประดับด้ วยเครื่อง
อลังการทั้งปวง มีผ้าและอาภรณ์ อนั วิจติ ร ประดับประดาด้ วยมณีและกุณฑล มีหน้ า
เบิกบาน ยิม้ แย้ ม ตะโพกผึง่ ผาย เอวเล็กเอวบาง จักแวดล้ อมผู้นีอ้ ยู่เป็ นนิตย์ นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งการถวายตัง่ แก้ ว ในกัลปที่ ๑,๘๐๐ จักมีพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดมผู้มี
จักษุ ก�ำจัดความมืดมนอันธการในโลก ผู้นีอ้ าศัยการได้ เห็นพระพุทธเจ้ าพระองค์
นั้น จักตัดความกังวลออกบวช จักยังพระศาสดาให้ โปรดปรานแล้ ว ยินดียงิ่ อยู่ใน
ศาสนา ได้ ฟังธรรมของพระศาสดาพระองค์ น้ันแล้ ว จักเผากิเลสทั้งหลาย จัก
ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะนิพพาน ความเพียรของเราเป็ นเครื่อง
น�ำไปซึ่งธุระ น�ำมาซึ่งความเกษมจากโยคะ เราปรารถนาประโยชน์ อนั สู งสุ ด อยู่ใน
พระศาสนา ภพนีเ้ ป็ นภพทีส่ ุ ดของเรา ภพสุ ดท้ ายย่ อมเป็ นไป เราเผากิเลสทั้งหลาย
แล้ ว ถอนภพขึ้นได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่ องผูกดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มี
อาสวะอยู่ การที่เราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
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แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเหมกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เหมกเถราปทาน.
จบ ภาณวารที ่ ๑๘.

โตเทยยเถราปทานที่ ๘ (๔๐๘)
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างบรรณศาลา
[๔๑๐] ในกาลนั้น (เราเป็ น) พระราชาพระนามว่ าวิชิตชัย เป็ นผู้กล้ า ทรงถึงพร้ อมด้ วย
ความกล้ าหาญ ประทับอยู่ในท่ ามกลางพระนครเกตุมดีอนั อุดม ในกาลนั้นเมือ่ พระ
ราชาพระองค์ น้ันประมาท โจรผู้ประทุษร้ ายแว่ นแคว้ นก็ต้งั ขึน้ และโจรผู้หยาบช้ า
ทางทิศเหนือก็กำ� จัดแว่ นแคว้ น เมือ่ ปั จจันตชนบทก�ำเริบ พระราชาจึงสั่ งให้ พลรบ
และทหารรักษาพระองค์ ประชุ มกัน รับสั่ งให้ ใช้ อาวุธบังคับข้ าศึก ในกาลนั้น พลช้ าง
พลม้ า ทหารเสื้อเกราะผู้กล้ าหาญ พลธนูและพลรถมาประชุ มกันทั้งหมด พวกพ่ อ
ครัว พนักงานเครื่องต้ น พนักงานสรงสนาน ช่ างดอกไม้ ผู้กล้ าหาญ เคยชนะสงคราม
มาประชุมกันทั้งหมด พวกชายฉกรรจ์ ผู้ถอื แสงขรรค์ ถือธนู สวมเกราะหนัง เป็ น
คนแข็งกล้ าเคยชนะสงคราม มาประชุมกันทั้งหมด ช้ างมาตังคะตกมัน ๓ ครั้งมีอายุ
๖๐ ปี มีสายประคนพานหน้ าพานหลัง และเครื่องประดับล้ วนทอง มาประชุ มกัน
ทั้งหมด นักรบอาชีพ อดทนต่ อหนาว ร้ อน อุจจาระ ปั สสาวะ มีกรรมอันท�ำเสร็จ
แล้ ว มาประชุมกันทั้งหมด ทหารเหล่ านั้นยินดีด้วยเสี ยงสั งข์ เสี ยงกลองและด้ วย
เสี ยงแตกตืน่ มาประชุ มกันทั้งหมด ทหารเหล่ านั้นตีก้นั ด้ วยหลาว หอก แหลน ธนู
และหอกอย่ าง ๓ เล่ ม กลับมาประชุ มกันทั้งหมด ในกาลนั้น เราสวมเกราะแล้ ว สั่ งให้
จับพลรบ ๖ หมืน่ พร้ อมทั้งพระราชาผู้พ่ายแพ้ ขนึ้ เสี ยบหลาว พลรบเหล่ านั้น พากัน
ส่ งเสี ยงร้ องว่ า พุทโธ พระราชาอาธรรม์ เมือ่ ถูกไฟไหม้ อยู่ในนรก เมือ่ ไรจักมีทสี่ ุ ด
ในกาลนั้น เรานอนอยู่บนทีน่ อน ย่ อมเห็นไฟนรก เรานอนไม่ หลับตลอดวันหนึ่งคืน
หนึ่ง พวกนายนิริยบาลขู่เราด้ วยหลาว (เราคิดว่ า) ความมัวเมารั ชสมบัติ สั ตว์
โตเทยยเถราปทานที่ ๘  (๔๐๘)
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พาหนะ และพลรบจะเป็ นประโยชน์ อะไร สิ่ งเหล่ านั้นไม่ สามารถทรงไว้ ได้ ย่ อมยัง
เราให้ สะดุ้งทุกเมือ่ บุตร ภรรยา และรัชสมบัตทิ ้งั สิ้น จะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่ เรา
ถ้ าเช่ นนั้นเราพึงบวช พึงช�ำระทางแห่ งคติ เราไม่ มคี วามห่ วงใย ปล่ อยช้ างมาตังคะ
๖ หมืน่ เชือก อันประดับด้ วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีรัดประคนพานหน้ าพานหลัง
เครื่องประดับศีรษะและข่ ายล้ วนทอง อันควาญช้ างผู้ถอื หอกซัดและขอประจ�ำคอ
ไว้ ในที่สนามรบ เร่ าร้ อน ด้ วยกรรมของตน จึงออกบวชเป็ นบรรพชิ ต เราทิง้ ม้ า
สิ นธพอาชาไนยโดยก�ำเนิด ๖ หมืน่ ม้ า อันประกอบด้ วยเครื่องอลังการทั้งปวง เป็ น
พาหนะวิง่ เร็ว อันนายม้ ามือถือธนูสวมเกราะหนัง ขึน้ ประจ�ำหลังเสี ยทั้งหมดแล้ ว
ออกบวชเป็ นบรรพชิต เราสละรถ ๖ หมืน่ คัน อันประดับด้ วยเครื่องอลังการทั้งปวง
หุ้มด้ วยหนังเสื อเหลืองบ้ าง ด้ วยหนังเสื อโคร่ งบ้ าง สอดเครื่องรบมีธงปั กไว้ หน้ ารถ
ทั้งหมดนีแ้ ล้ ว บวชเป็ นบรรพชิต เราทิง้ แม่ โคนม ๖ หมืน่ ตัว อันรองน�ำ้ นมด้ วยขัน
ส� ำริด ทั้งหมดเสี ยแล้ ว บวชเป็ นบรรพชิต เราปล่ อยหญิง ๖ หมืน่ คน ผู้ประดับด้ วย
เครื่องอลังการทั้งปวง มีผ้าและอาภรณ์ อนั วิจติ ร สวมใส่ แก้ วมณีและกุณฑล มีหน้ า
เบิกบาน ยิม้ แย้ ม ตะโพกผึง่ ผาย เอวเล็กเอวบาง ทุกคนคร�่ำครวญอยู่ไว้ แล้ ว บวชเป็ น
บรรพชิต เราทิง้ บ้ าน ๖ หมืน่ หลัง อันบริบูรณ์ ด้วยประการทั้งปวง ซึ่งเป็ นรัชสมบัติ
นั้นเสี ยแล้ ว บวชเป็ นบรรพชิต เราออกจากพระนครแล้ ว เข้ าไปสู่ ภูเขาหิมวันต์ ได้
สร้ างอาศรมไว้ ณ ทีใ่ กล้ แม่ น�ำ้ ภาคีรสี ท�ำบรรณศาลาเสร็จแล้ ว ท�ำเรือนส� ำหรับบูชา
ไฟ เราปรารถนาความเพียรมีใจแน่ วแน่ อยู่ในอาศรม เมือ่ เราเพ่ งฌานอยู่ในมณฑป
ก็ดี ทีโ่ คนไม้ กด็ ี ในเรือนว่ างก็ดี ความสะดุ้งย่ อมไม่ มแี ก่ เรา เราไม่ เห็นภัยทีน่ ่ าหวาด
กลัวเลย ในกาลนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธผู้เลิศ ประกอบด้ วยพระกรุณา
เป็ นมุนี ทรงยังแสงสว่ างแห่ งญาณให้ โชติช่วง เสด็จอุบัตใิ นโลก โดยรอบอาศรมของ
เรา มียกั ษ์ (เทวดา) ผู้มฤี ทธิ์อยู่ เมือ่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ อุบัตขิ นึ้ แล้ ว ยักษ์ บอก
กะเราในกาลนั้นว่ า พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธผู้มีจักษุ เสด็จอุบัติแล้ วในโลก
ทรงยังหมู่สัตว์ ท้งั ปวงให้ ข้าม แม้ ท่านพระองค์ กจ็ กั ทรงให้ ข้ามได้ ขณะนั้น เราฟั งค�ำ
ของยักษ์ แล้ วมีความสลดใจ คิดอยู่ว่า พุทโธ พุทโธ เก็บอาศรมไว้ ทิง้ ฟื นส� ำหรับบูชา
ไฟ และเก็บสั นถัด ไหว้ อาศรมแล้ ว ออกจากป่ าใหญ่ เราถือเอาไม้ จันทน์ จากที่น้ัน
จากบ้ านนีไ้ ปบ้ านโน้ น จากเมืองนีไ้ ปเมืองโน้ น แสวงหาพระพุทธเจ้ าอยู่ ได้ เข้ าไป
เฝ้ าพระองค์ สมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าสุ เมธผู้น�ำของโลกทรงประกาศ
สั จจะ ๔ ยังหมู่ชนเป็ นอันมากให้ ตรั สรู้ อยู่ เราประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้ า
กระท�ำวันทนาการ ถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ กล่ าวคาถาเหล่ านีว้ ่ า เมือ่ ต้ น
มะลิซ้อนดอกบาน กลิน่ หอมฟุ้ งไปในทีใ่ กล้ ข้ าแต่ พระวีรเจ้ า พระองค์ มกี ลิน่ คือคุณ
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หอมขจรไปทัว่ ทิศ เมือ่ ต้ นจัมปา ต้ นกระถินพิมาน ต้ นอุโลก ต้ นการเกต และต้ นรัง
ก�ำลังดอกบาน กลิ่นหอมฟุ้ งไปตามลม ข้ าพระองค์ สูดกลิ่นของพระองค์ จากภูเขา
หิ ม วันต์ มาจนถึง ที่นี่ ข้ า แต่ พระมหาวีร เจ้ า ผู้ เ ชษฐบุ รุ ษของโลก มียศมาก
ข้ าพระองค์ ขอบูชาพระองค์ เราไล้ ทาพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธผู้น�ำของโลก
ด้ วยแก่ นจันทน์ อนั ประเสริฐ ยังจิตของตนให้ เลือ่ มใสแล้ ว ได้ ยนื นิ่งอยู่ ณ ทีน่ ั่น พระ
ผู้มีพระภาคพระนามว่ าสุ เมธเชษฐบุรุษของโลก ผู้ประเสริ ฐกว่ านระ ประทับนั่ง
ณ ท่ ามกลางภิกษุสงฆ์ แล้ ว ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดสรรเสริญคุณของเรา
และได้ บูชาเราด้ วยแก่ นจันทน์ เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว ผู้
นีจ้ กั เป็ นผู้กล่ าวถ้ อยค�ำที่ควรเชื่ อถือได้ เป็ นพรหม เป็ นผู้ซื่อตรง มีตบะ จักมีรัศมี
อันสว่ างไสวตลอด ๒๕ กัลป จักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๒๖,๐๐๐ กัลป จักได้
เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง จักได้ เป็ นจอมเทวดาเสวยรัชสมบัตใิ น
เทวโลก ๓๓ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ คนผู้นี้
จุตจิ ากเทวโลกนั้ นแล้ ว จักถึง ความเป็ นมนุ ษย์ ประกอบด้ วยบุ ญ กรรม จัก เป็ น
บุ ต รพราหมณ์ จักได้ เป็ นศิษย์ ของพราหมณ์ ชื่อว่ าพาวรี ผู้เล่ าเรียนทรงจ�ำมนต์ ถึงที่
สุ ดแห่ งไตรเพท ถึงพร้ อมด้ วยลักษณะ ๓ ประการ จักเป็ นผู้รู้ จบมนต์ เราได้ เข้ าไป
เฝ้ าพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า พระนามว่ าโคดมศากยบุตร ได้ ทูลถามปั ญหาอันละเอียด
ยังใจให้ โสมนัส ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ เราดับไฟ ๓ กอง
ได้ สิ้นแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดัง
ช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ การที่เราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของ
เรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนา เรา
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้
แจ้ งชัดแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโตเทยยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โตเทยยเถราปทาน.

โตเทยยเถราปทานที่ ๘ (๔๐๘) - ว่าด้วยผลแห่งการสร้างบรรณศาลา

๘๗

ชตุกณ
ั ณิ กเถราปทานที่ ๙ (๔๐๙)
ว่าด้วยผลแห่งการบ�ำรุงพระพุทธองค์
[๔๑๑] ในกาลนั้น เราเป็ นบุตรเศรษฐี อยู่ในนครหงสวดี เพียบพร้ อมแวดล้ อมอยู่ด้วย
กามคุณทั้งหลาย ในกาลนั้น เราขึน้ อยู่ในปราสาท ๓ หลัง ใช้ สอยโภคสมบัตมิ ากมาย
แวดล้ อมด้ วยการฟ้ อนร�ำขับร้ องอยู่ในปราสาทนั้น นักดนตรีอนั ประกอบด้ วยเครื่อง
ประโคมอย่ างดีมาประโคมเรา หญิงทั้งปวงบ�ำเรอเรา น�ำเอาใจของเราไป นักเจลาวกา นักวามนิกา กุชวาสี หิมชฺ ฌติ า นักห้ อยโหน นักจ�ำอวด ย่ อมแวดล้ อมเราอยู่ทุก
เมือ่ คนเฝ้ ายาม คนตีกลอง นักเต้ นร�ำ นักฟ้ อนร�ำ ละคร และพวกดีดสี ตเี ป่ าเป็ นอัน
มาก แวดล้ อมเราอยู่ทุกเมือ่ ช่ างกัลบก คนรับใช้ เมือ่ อาบน�ำ้ พ่ อครัว ช่ างดอกไม้
สุ ปาสกา ช่ างกัลบก และนักมวย ทั้งหมดแวดล้ อมเราอยู่ทุกเมือ่ เมือ่ คนเหล่ านั้น
แสดงกีฬาอยู่ เมื่อเราชื่ นชมการบ�ำเรอที่คนเหล่ านั้นท�ำ เราย่ อมไม่ รู้ คืนและวัน
เปรียบเหมือนพระอินทร์ ในดาวดึงส์ คนเดินทาง คนก�ำพร้ า คนขอทาน นักสื บ (นัก
เทีย่ ว) เป็ นอันมาก ย่ อมเข้ ามาขอเราจนถึงเรือนเป็ นนิตย์ สมณะและพราหมณ์ ท้งั
หลายผู้เป็ นบุญเขตอย่ างยิ่ง เมื่อจะยังบุญของเราให้ เจริ ญ ย่ อมมาจนถึงเรื อนเรา
พวกนิครนถ์ น่ ุงผ้ าลฏุกา เอาดอกไม้ กรองนุ่ง ถือไม้ ๓ อัน ขมวดผมรวมกัน ทั้งปวง
ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน พวกอาชีวกถอนผม ถือว่ าตนประเสริฐ เกลือกกลั้วด้ วย
ละอองธุลเี หล่ านี้ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน ปริ วตฺตกา สิทฺธปตฺตา โกธปุคคฺ นิกา พหูตปสี วนจารี จ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน คนตาบอด คนทมิฬ สากุฬา มลยาฬกา
สวรา โยนกา เจว ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน คนฺธกา มุณฺฑกา สพฺเพ กุฏฺลา สานุวนิ ฺ
ทกา อาราว จีนรฏฺา จ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน อลสนฺทกา ปลฺลวกา ปพฺพตานคฺ
คมารุหา พาหิกา เจตปุตฺตา จ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน ชาวมธุรรัฐ ชาวโกศลรัฐ ชาว
กาสี ชาวหัตถิบุรี ชาวอิสินทรัฐ ชาวมักกลรัฐ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน เจลาวกา อารมฺพา จ โอภาสา เมฆลา พหู ขุทฺทกา สุ ทฺทกา เจว ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน โรหกา
สินฺธวา เจว จิตฺตกา เอกกณฺณกิ า สุ รฏฺา อปรนฺตาจ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน สุ ปารกา กุมาราจ มลยา โสณฺณภูมิกา วิชฺชิหารา จ เต สพฺเพ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน ช่ าง
สาน ช่ างหูก ช่ างหนัง ช่ างถาก คนงาน และช่ างหม้ อ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน ช่ าง
แก้ ว ช่ างเหล็ก ช่ างทอง ช่ างเย็บผ้ า และช่ างดีบุก ทั้งหมดนั้น ย่ อมมาหาเราจนถึง
เรือน ช่ างศร ช่ างกลึง คนรับใช้ ส่งของ ช่ างปรุงของหอม ช่ างย้ อม และช่ างชุน ย่ อม
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มาหาเราจนถึงเรือน คนขายน�ำ้ มัน คนหาฟื น คนหาบน�ำ้ คนรับใช้ คนหุงต้ ม คนตัก
น�ำ้ ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน คนเฝ้ าประตู ทหาร ช่ างกรองดอกไม้ คนทิง้ ดอกไม้
ควาญช้ าง คนเลีย้ งช้ าง ย่ อมมาหาเราจนถึงเรือน เราได้ ถวายแก่ พระราชาพระนาม
ว่ าอานันทะทุกอย่ าง เรายังความพร่ องด้ วยรัตนะ มีวรรณ ๗ ประการให้ เต็ม คน
ทั้งหมดมากด้ วยกันมีวรรณะต่ างกันเหล่ าใด ทีเ่ ราตั้งไว้ แล้ ว เรารู้ จติ ของคนเหล่ านั้น
แล้ วให้ เขาอิม่ (พอใจ) แม้ ด้วยรัตนะ เมือ่ ดนตรีมเี สี ยงไพเราะบรรเลงอยู่ เมือ่ กลอง
ดังก้ องอยู่ เมือ่ สั งข์ เขาเป่ าอยู่ เรารื่นรมย์ อยู่ในเรือนของตน สมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปทุมุตระ พระองค์ ผู้มจี กั ษุ พร้ อมด้ วยภิกษุขณ
ี าสพประมาณแสน
รู ป เสด็จด�ำเนินไปตามถนนด้ วยกัน ทรงยังทิศทั้งปวงให้ สว่ างโชติช่วง เหมือน
ต้ นไม้ ประจ�ำทวีป เมือ่ พระองค์ ผู้น�ำของโลกก�ำลังเสด็จไป กลองทั้งปวงยังดังก้ อง
อยู่ รั ศมีของพระองค์ สว่ างไสวดุจพระอาทิตย์ อุทัย ฉะนั้น ขณะนั้น แสงสว่ างจ้ า
ส่ องเข้ าไปภายในเรือนของเรา ด้ วยพระรัศมีทสี่ ่ องเข้ าไปทางช่ องหน้ าต่ าง เราเห็น
รั ศมีของพระพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ กล่ าวกะพวกบริ ษัทว่ า พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด
เสด็จมาถึงถนนนีแ้ น่ แล้ ว เรารีบลงจากปราสาทแล้ ว ได้ ไปสู่ ระหว่ างถนน ถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ า ได้ กราบทูลดังนีว้ ่ า ขอพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระทรง
อนุเคราะห์ ข้าพระองค์ พระมุนีพระองค์ น้ันพร้ อมด้ วยพระอรหันต์ แสนรู ป ทรงรับ
นิมนต์ ครั้นเรานิมนต์ พระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ น�ำพระองค์ มาสู่ เรือนของตน อังคาส
พระมหามุนีให้ ทรงอิ่มหน�ำ ด้ วยข้ าวและน�้ำในเรื อนนั้น เรารู้ เวลาที่พระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐสุ ด ผู้คงที่ก�ำลังเสวย ได้ บ�ำรุ งพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด ด้ วยการขับ
ร้ องและดนตรี พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระผู้ทรงรู้ แจ้ งโลก ควรรั บเครื่ อง
บูชา ประทับนั่งอยู่ภายในเรือน ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดบ�ำรุงเราด้ วยดนตรี
แลได้ ถวายข้ าวน�ำ้ แก่ เรา เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว คนผู้นี้
จักเป็ นผู้มอี าหารมากมาย มีเงิน มีโภชนะ เสวยรัชสมบัตผิ ู้เดียวในทวีปทั้ง ๔ จัก
สมาทานศีล ๕ ยินดีในกรรมบถ ๑๐ ครั้นสมาทานแล้ วก็ประพฤติ ยังบริษทั ให้ ศึกษา
นางสาวแสนคน อันประดับประดาสวยงาม จักบรรเลงดนตรีบ�ำเรอผู้นีอ้ ยู่เป็ นนิตย์
นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบ�ำรุง ผู้นีจ้ กั รื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมืน่ กัลป จักได้ เป็ น
จอมเทวดา เสวยรัชสมบัตใิ นเทวโลก ๖๔ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๗๔ ครั้ง
จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอัน ไพบู ล ย์ โ ดยคณนานั บมิไ ด้ ในแสนกัล ปแต่
กั ล ปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช
จักเสด็จอุบัตใิ นโลก ผู้นีเ้ ข้ าถึงก�ำเนิดใด คือเป็ นเทวดาหรือมนุษย์ จักเป็ นผู้เล่ าเรียน
รู้จบไตรเพท จักเทีย่ วแสวงหาประโยชน์ อนั สู งสุ ดอยู่ในแผ่นดิน ในกาลนั้น และภายั ณิ กเถราปทานที่ ๙ (๔๐๙)
ชตุกณ
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หลัง เขาบวชแล้ ว อันกุศลมู ลตักเตือนแล้ ว จัก ยิน ดียิ่ง ในศาสนาของพระผู้ มี
พระภาคพระนามว่าโคดม ผู้นีจ้ กั ยังพระสัมพุทธเจ้ าพระนามว่าโคดมศากยบุ ต ร
ให้ โปรดปราน เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว จักได้ เป็ นพระอรหันต์ วันนี้ เราเป็ นผู้ไม่ ครั่ น
คร้ ามอยู่ในศาสนาของพระศากยบุตร เปรี ยบเหมือนพระยาเสื อโคร่ ง และพระยาไกรสรราชสี ห์ในป่ าใหญ่ ฉะนั้น เราไม่ เห็นการบังเกิดของเราในเทวโลกก็ดี ใน
มนุษยโลกก็ดี เป็ นคนยากจนหรือเข็ญใจเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบ�ำรุงพระพุทธเจ้ า
เราเป็ นผู้ขวนขวายในวิเวก สงบระงับ ไม่ มอี ุปธิ ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชื อก
แล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว
ตัดกิเลสเครื่ องผูกดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ การที่เราได้ มาในส� ำนัก
พระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ ชัดแจ้ ง
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระชตุกณ
ั ณิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ชตุกณ
ั ณิกเถราปทาน.

อุเทนเถราปทานที่ ๑๐ (๔๑๐)
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวบาน
[๔๑๒] ภูเขาชื่อปทุม ตั้งอยู่ในทีไ่ ม่ ไกลต่ อภูเขาหิมวันต์ เราท�ำอาศรมสร้ างบรรณศาลา
อย่ างดีไว้ ใกล้ ภูเขาปทุมนั้น ทีใ่ กล้ ภูเขานั้นมีแม่ น�ำ้ ท่ าน�ำ้ ราบเรียบน่ ารื่นรมย์ ใจ น�ำ้ ใส
แจ๋ ว เย็นจืดสนิท น�ำ้ ไหลอยู่เป็ นนิตย์ ในกาลนั้น ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย
ปลาเค้ า และปลาตะเพียน อยู่ในแม่ น�ำ้ ย่ อมท�ำแม่ น�ำ้ ให้ งาม ดาดาษไปด้ วยต้ นมะม่ วง
ต้ นหว้ า ต้ นกุ่ม ต้ นหมากเม่ า ต้ นราชพฤกษ์ ต้ นแคฝอย ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม
ต้ นปรู ต้ นมะก�ำ่ หลวง ต้ นกะทุ่ม ต้ นกาหลง ดอกก�ำลังบาน กลิน่ หอมฟุ้ งไป ย่ อมท�ำ
อาศรมของเราให้ งาม ต้ นค�ำ ต้ นสน ต้ นกะทุ่ม หตฺถปาตา จ ก�ำลังดอกบาน กลิน่ ๙๐

อปทาน ๒

หอมตลบอบอวล ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม ต้ นสมอ ต้ นมะขามป้ อม ต้ นมะม่ วง
ต้ นหว้ า ต้ นสมอพิเภก ต้ นพุทรา ต้ นรกฟ้ า ต้ นมะตูม มีผลมากอยู่ใกล้ อาศรมของเรา
ต้ นอ้ อย ต้ นกล้ วย ก�ำลังผลิดอกออกผลใกล้ อาศรมของเรานั้น ไม้ กลิ่นหอมตลบ
อบอวล ย่ อมท�ำให้ อาศรมของเรางาม ต้ นอโศก จ วรี และต้ นสะเดา ก�ำลังดอกบาน
กลิน่ หอมตลบอบอวล ย่ อมท�ำให้ อาศรมของเรางาม ต้ นมะนาว ต้ นมะงัว่ ต้ นดีหมี
มีดอกบาน หอมตลบอบอวล ย่ อมท�ำให้ อาศรมของเรางาม ไม้ ยางทราย ต้ นคณฑี
เขมา และต้ นจ�ำปา มีดอกบาน กลิน่ หอมตลบอบอวล ย่ อมท�ำให้ อาศรมของเรางาม
ในทีไ่ ม่ ไกล มีสระบัว มีนกจากพรากส่ งเสี ยงร้ องอยู่ ดาดาษด้ วยบัวขม บัวเผือ่ น
บัวหลวง และอุบล มีน�ำ้ ใสแจ๋ ว เย็นจืดสนิท มีท่าน�ำ้ ราบเรียบน่ ารื่นรมย์ ใจ น�ำ้ ใส
สะอาด เสมอด้ วยแก้ วผลึก ย่ อมท�ำให้ อาศรมของเรางาม ในสระนั้น บัวหลวง
บัวขาว บัวอุบล บัวขม และบัวเผือ่ น ดอกบานสะพรั่ง ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม
ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเค้ า และปลาตะเพียนว่ ายอยู่ในสระนั้น ย่ อม
ท�ำอาศรมของเราให้ งาม จระเข้ ปลาฉลาม เต่ า คหาโอคหา และงูเหลือมเป็ นอันมาก
ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม นกพิราบ นกเป็ ดน�้ำ นกจากพราก นกกาน�้ำ นก
ต้ อยตีวดิ และนกสาลิกา ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม มะม่ วงหอมน่ าดู ต้ นล�ำเจียก
ดอกก�ำลังบาน มีกลิน่ หอมอบอวล ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม ราชสี ห์ เสื อโคร่ ง
เสื อเหลือง หมี หมาป่ า หมาไน สั ญจรอยู่ในป่ าใหญ่ ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม
ฤาษีท้งั หลาย (เกล้ าผมเป็ นเชิง) สวมชฎา มีหาบเต็ม นุ่งห่ มหนังสั ตว์ สั ญจรอยู่ในป่ า
ใหญ่ ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม บางพวกทรงหนังเสื อ มีปัญญา มีความประพฤติ
สงบ และบริโภคอาหารแต่ น้อยทั้งหมดนั้น ย่ อมท�ำอาศรมของเราให้ งาม ในกาลนั้น
ฤาษีท้งั หลายเอาหาบใส่ บ่าเข้ าสู่ ป่า กินเหง้ ามันและผลไม้ อยู่อาศรม ในกาลนั้น ฤาษี
เหล่ านั้นไม่ ต้องน�ำฟื นมา น�ำ้ ส� ำหรับล้ างเท้ าก็ไม่ ต้องน�ำมา ด้ วยอานุภาพแห่ งฤาษีท้งั
ปวง ฟื นและน�ำ้ ย่ อมน�ำตัวมาเอง ฤาษี ๘๔,๐๐๐ ตน ประชุมกันอยู่ในอาศรมนั้น
ทั้งหมดนีเ้ ป็ นผู้เพ่ งฌาน แสวงหาประโยชน์ อนั สู งสุ ด ฤาษีเหล่ านั้นเป็ นผู้มตี บะ
ประพฤติพรหมจรรย์ ตักเตือนกันและกัน เป็ นผู้แน่ นแฟ้ น เหาะไปในอากาศได้ ทุก
คน อยู่ในอาศรมประชุมกันทุก ๕ วัน ไม่ ระส�่ ำระสาย มีความประพฤติสงบระงับ
อภิวาทกันและกันแล้ ว จึงบ่ ายหน้ ากลับไปตามทิศ (ทีต่ นอยู่) ในกาลนั้น พระชินเจ้ า
พระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง พระองค์ เสด็จอุบัตขิ นึ้ ก�ำจัดความมืด
โดยรอบอาศรมของเรา มียกั ษ์ (เทวดา) ผู้มฤี ทธิ์ ยักษ์ ตนนั้นได้ บอกข่ าวพระสั ม
พุทธเจ้ าพระนามว่ า ปทุมุตระแก่ เราว่ า พระพุทธเจ้ าองค์ นีพ้ ระนามว่ าปทุมุตระ
เป็ นมหามุนี เสด็จอุบัตแิ ล้ ว จงรีบไปเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ าเถิด ท่ านผู้เนียรทุกข์ เราได้
อุเทนเถราปทานที่ ๑๐ (๔๑๐) - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกบัวบาน

๙๑

ฟั งค�ำของยักษ์ แล้ ว มีใจเลือ่ มใสยิง่ นัก เก็บอาศรมแล้ ว ออกจากป่ าในขณะนั้น เมือ่
ไฟก�ำลังไหม้ ผ้าอยู่ เราออกจากอาศรม พักอยู่กลางทางคืนหนึ่งแล้ ว เข้ าไปเฝ้ า
พระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ าพระนามว่ า ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ แจ้ งโลก สมควรรับเครื่อง
บูชา ก�ำลังทรงประกาศสั จจะ ๔ แสดงอมฤตบทอยู่ เราถือดอกปทุมอันบานเต็ม
ที่ เข้ าไปเฝ้ าพระองค์ แล้ ว มีจติ เลือ่ มใสโสมนัส ถวายบังคมพระพุทธเจ้ า บูชาพระ
สั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ แล้ วเอาหนังสั ตว์ ห่มเฉวียงบ่ าข้ างหนึ่ง สรรเสริญ
พระองค์ ผู้น�ำของโลกว่ า พระสั มพุทธเจ้ าผู้ไม่ มีอาสวะ ประทับนั่งอยู่ที่นี้ด้วยพระ
ญาณใด เราจักสรรเสริญพระญาณนั้น ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว พระสั มพุทธเจ้ า
ทรงตัดกระแสสงสารแล้ ว ทรงยังสรรพสั ตว์ ให้ ข้าม สรรพสั ตว์ น้ันฟั งธรรมของ
พระองค์ แล้ ว ย่ อมข้ ามกระแสตัณหาได้ พระองค์ เป็ นศาสดา เป็ นธงชัย เป็ นหลัก
เป็ นที่ยึดหน่ วง เป็ นที่พึ่ง และเป็ นประทีปของสั ตว์ ท้ังหลาย สู งสุ ดกว่ าสั ตว์
คณาจารย์ ผู้น�ำหมู่ประมาณเท่ าใด ทีท่ ่ านกล่ าวไว้ ในโลก พระองค์ เป็ นผู้มปี ั ญญาเลิศ
กว่ าคณาจารย์ เหล่ านั้น คณาจารย์ เหล่ านั้นนับเป็ นภายในของพระองค์ พระองค์ ผู้มี
ปั ญญา ทรงยังหมู่ชนเป็ นอันมากให้ ข้ามพ้ นด้ วยพระญาณของพระองค์ หมู่ชน
อาศัยการได้ เฝ้ าพระองค์ แล้ ว จักท�ำทีส่ ุ ดทุกข์ ได้ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มจี กั ษุ คันธชาติ
เหล่ าใดเหล่ าหนึ่งหอมฟุ้ งไปในโลก ข้ าแต่ พระมหามุนีผู้เป็ นนาบุญ คันธชาติเหล่ า
นั้นทีจ่ ะเสมอด้ วยกลิน่ หอมของพระองค์ ไม่ มี พระองค์ ผู้มจี กั ษุ ขอจงทรงเปลือ้ ง
ก�ำเนิดดิรัจฉาน นรก พระองค์ ทรงแสดงบทอันเป็ นปั จจัยไม่ ปรุงแต่ ง สงบระงับ
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ แจ้ งโลก สมควรกับเครื่องบูชา ประทับนั่ง
ในท่ ามกลางภิกษุสงฆ์ แล้ ว ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดมีความเลือ่ มใสได้ บูชา
ญาณของเรา ด้ วยมือทั้งสองของตน เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรา
กล่ าว ผู้น้ันจักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๓ หมืน่ กัลป จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ
ราช ๑,๐๐๐ ครั้ง เราเป็ นผู้ได้ ลาภอันได้ ดแี ล้ ว เรายังพระพุทธเจ้ าผู้มวี ตั รงามให้ ทรง
โปรด ก�ำหนดอาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
ถอนภพขึ้นได้ ท้ังหมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่ องผูกดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มี
อาสวะอยู่ การที่เราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ วหนอ
วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัด
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้

๙๒

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระอุเทนเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุเทนเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ติสสเมตเตยยเถราปทาน ๒. ปุณณกเถราปทาน
๓. เมตตคูเถราปทาน ๔. โธตกเถราปทาน ๕. อุปสีวเถราปทาน ๖. นันทกเถราปทาน
๗. เหมกเถราปทาน ๘. โตเทยยเถราปทาน ๙. ชตุกณ
ั ณิกเถราปทาน ๑๐. อุเทนเถราปทาน และในวรรคนี้มคี าถา ๓๘๓ คาถา.
จบ เมตเตยยวรรคที ่ ๔๑.

อุเทนเถราปทานที่ ๑๐ (๔๑๐)

๙๓

อปทาน ๒

เจดีย์ธรรมราชิกา
สร้างโดยพระเจ้านรปติสธิ ู

๙๔

ภัททาลิวรรคที่ ๔๒

ภัททาลิเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑป
[๑]

พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ า สุ เมธะ ผู้เลิศ ประกอบด้ วยพระกรุณา เป็ น
มุนี เลิศกว่ าโลก ปรารถนาความวิเวก ได้ เสด็จเข้ าไปยังป่ าหิมพานต์ ครั้ นแล้ ว
พระสุ เมธสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้น�ำโลก ประเสริ ฐกว่ าบุรุษ ได้ ประทับนั่งขัดสมาธิ
พระพุทธเจ้ าผู้น�ำโลกพระนามว่ าสุ เมธะผู้สูงสุ ดกว่ าบุรุษ พระองค์ ประทับนั่งขัด
สมาธิอยู่ ๗ คืน ๗ วัน เราถือหาบเข้ าไปกลางป่ า ณ ทีน่ ้ันเราได้ เห็นพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้ข้ามโอฆะได้ แล้ ว ไม่ มอี าสวะ ครั้งนั้น เราจับไม้ กวาด กวาดอาศรม ปั กไม้
สี่ อนั ท�ำเป็ นมณฑป เราเอาดอกรังมามุงมณฑป เราเป็ นผู้มจี ติ เลือ่ มใส โสมนัส ได้
ถวายบังคมพระผู้น�ำโลกแล้ ว พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธะ ที่ชนทั้ง
หลายกล่ าวกันว่ า มีปัญญาดังแผ่ นดิน มีพระปั ญญาดี ประทับนั่ง ณ ท่ ามกลางพระ
ภิกษุสงฆ์ ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านี้ เทวดาทั้งปวงทราบว่ า พระพุทธเจ้ าจะเปล่ งวาจา
จึงพากันมาประชุมด้ วยคิดว่ า พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด มีพระจักษุ จะทรงแสดง
พระธรรมเทศนาโดยไม่ ต้องสงสั ย พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธะ ผู้สมควรรั บ
เครื่องบูชา ประทับนั่งในหมู่เทวดา ได้ ตรัสพระคาถาดังต่ อไปนี้ ผู้ใดสร้ างมณฑป
มีดอกรังเป็ นเครื่องมุงแก่ เราตลอด ๗ วัน เราพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรา
กล่ าว ผู้น้ันเกิดเป็ นเทวดาหรื อมนุ ษย์ จักเป็ นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองค�ำจักมี
โภคทรัพย์ ล้นเหลือบริโภคกาม ช้ างมาตังคะ ๖ หมืน่ เชือกประดับด้ วยเครื่องอาภรณ์
ทุกชนิด รัดประคน และพานหน้ าพานหลังล้ วนทองกอปรด้ วยเครื่องประดับศรีษะ
และข่ ายทอง มีนายหัตถาจารย์ ผู้มมี อื ถือหอกซัดและขอ ขึน้ ขีป่ ระจ�ำ จักมาสู่ ทบี่ �ำรุง
ผู้น้ันทั้งเวลาเย็นเวลาเช้ า ผู้นี้จักเป็ นผู้อันช้ างเหล่ านั้นแวดล้ อมแล้ ว รื่ นรมย์ อยู่
สิ นธพอาชาไนยโดยก�ำเนิด ๖ หมื่นม้ า ประดับด้ วยเครื่ องอลังการทุกอย่ างเป็ น
พาหนะว่ องไว มีอสั วาจารย์ ผู้สวมเกราะถือธนู ขึน้ ขีป่ ระจ�ำ จักแวดล้ อมอยู่เป็ นนิตย์
นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา รถ ๖ หมืน่ คัน ประดับด้ วยสรรพาลังการ หุ้มด้ วยหนังเสื อ
เหลืองบ้ าง ด้ วยหนังเสื อโคร่ งบ้ าง มีธงปั กหน้ ารถ มีคนขับถือธนูสวมเกราะขึน้
ประจ�ำ จักแวดล้ อมผู้นีอ้ ยู่เป็ นนิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา บ้ าน ๖ หมืน่ บริบูรณ์
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ด้ วยเครื่ องใช้ ทุกสิ่ ง มีทรั พย์ และข้ าวเปลือกล้ นเหลือ บริ บูรณ์ ดีทุกประการ จักมี
ปรากฏอยู่ทุกเมือ่ นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เสนาสี่ เหล่ า คือ กองช้ าง กองม้ า กองรถ
กองราบ จักแวดล้ อมผู้นีอ้ ยู่เป็ นนิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ในกัปที่ ๑,๘๐๐ ผู้นีจ้ กั
รื่ นรมย์ อยู่ในเทวโลก จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๑,๐๐๐ ครั้ ง และจักเสวยราช
สมบัตใิ นเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับ
ไม่ ถ้วน ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ พระศาสดามีพระนามว่ า โคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ า
โอกกากราชจักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก
ข้ าพระองค์ เป็ นทายาทในธรรมของพระองค์ ท่าน เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิตแล้ ว
ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ (แต่ กปั นี)้ ข้ า
พระองค์ ได้ เห็นพระศาสดาผู้น�ำโลก ในระหว่ างนี้ ข้ าพระองค์ ได้ แสวงหาอมตบท
การที่ข้าพระองค์ รู้ ศาสนธรรมนี้ เป็ นลาภของข้ าพระองค์ ข้ าพระองค์ ได้ ดีแล้ ว
วิชชา ๓ ข้ าพระองค์ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนา ข้ าพระองค์ ทำ� เสร็จแล้ ว
ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นบุรุษอาชาไนย ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่
พระองค์ ผู้สูงสุ ดกว่ าบุรุษ ข้ าพระองค์ ได้ บรรลุอมตบท เพราะกล่ าวสดุดพี ระพุทธญาณ ข้ าพระองค์ เข้ าในถิน่ ก�ำเนิดใด ๆ คือ จะเป็ นเทวดาหรือมนุษย์ ย่อมเป็ นผู้มี
ความสุ ขในที่ทุกสถาน นี้เป็ นผลในการที่ข้าพระองค์ กล่ าวสดุดีพระพุทธญาณ นี้
เป็ นการเกิดครั้ งหลังของข้ าพระองค์ ภพสุ ดท้ ายก�ำลังเป็ นไปอยู่ ข้ าพระองค์ ตัด
กิเลสเครื่ องผูก ดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ ข้ าพระองค์ เผากิเลสทั้ง
หลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้
ไม่ มีอาสวะอยู่ การที่ข้าพระองค์ ได้ มาในส� ำนั กพระพุทธเจ้ าของข้ าพระองค์ นี้
เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ ข้ าพระองค์ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนา ข้ า
พระองค์ ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้ าพระองค์ ได้ ทำ� ให้
แจ้ งแล้ ว พระพุทธศาสนาข้ าพระองค์ ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระภัททาลิเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ภัททาลิเถราปทาน.
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ข้ าพระองค์ ได้ สร้ างอาศรมซึ่งมีทรายสี ขาวสะอาดเกลื่อนกล่ นใกล้ แม่ น�ำ้ จันทภาคา และได้ สร้ างบรรณศาลาไว้ แม่ น�ำ้ จันทภาคานั้น เป็ นแม่ น�ำ้ ทีม่ ฝี ั่ งลาด มีท่าน�ำ้
ราบเรียบ น่ ารื่นรมย์ สมบูรณ์ ด้วยปลาและเต่ า อันจระเข้ เสพอาศัย หมี นกยูง เสื อ
เหลือง นกการะเวก และนกสาลิกา ร�่ำร้ องอยู่ทุกเวลา ช่ วยท�ำอาศรมของข้ าพระองค์
ให้ งดงาม นกดุเหว่ าเสี ยงหวาน และหงส์ มเี สี ยงเสนาะ ร้ องอยู่ใกล้ อาศรมนั้น ช่ วยท�ำ
อาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ราชสี ห์ เสื อโคร่ ง หมู นกยาง หมาป่ า และหมาไน
บันลือเสี ยงอยู่ที่ช่องเขา ช่ วยท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม เนื้อทราย กวาง
หมาจิง้ จอก สุ กร มีมาก บันลือเสี ยงอยู่ทชี่ ่ องเขา ช่ วยท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้
งดงาม ต้ นราชพฤกษ์ ต้ นจ�ำปา ไม้ แคฝอย ไม้ ยางทราย ไม้ อุโลก และต้ นอโศก ช่ วย
ท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ต้ นปรู ต้ นคัทเค้ า ต้ นตีนเป็ ด เถาต�ำลึง
ต้ นคนทีสอ ไม้ กรรณิการ์ ออกดอกอยู่ใกล้ อาศรมของข้ าพระองค์ ไม้ กากะทิง ต้ นรัง
และต้ นสน บัวขาว ดอกบานสะพรั่ง ใกล้ อาศรมนั้น กลิน่ หอมฟุ้ งไป ช่ วยท�ำอาศรม
ของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม และทีใ่ กล้ อาศรมนั้นมีไม้ โพธิไม้ ประดู่ ไม้ สะท้ อน ต้ นรัง
และไม้ ประยงค์ ดอกบานสะพรั่ ง ช่ วยท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ต้ น
มะม่ วง ต้ นหว้ า ต้ นหมากหอมควาย ต้ นกระทุ่ม ต้ นรังทีง่ ดงาม มีกลิน่ หอมฟุ้ งขจร
ไป ย่ อมท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ต้ นอโศก ไม้ มะขวิด และต้ นภคินีมาลา
ดอกบานสะพรั่ ง มีกลิ่นหอมฟุ้ งขจรไป ย่ อมท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม
ต้ นกระทุ่ม ต้ นกล้ วย ถัว่ ฤาษี และต้ นมะกล�ำ่ ด�ำ มีผลอยู่เป็ นนิตย์ ช่ วยท�ำอาศรมของ
ข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ต้ นสมอไทย มะขามป้ อม มะม่ วง หว้ า สมอพิเภก กระเบา ไม้
รกฟ้ า มะตูม ผลิผลอยู่ใกล้ ๆ อาศรมของข้ าพระองค์ ในทีไ่ ม่ ไกลอาศรม มีสระ
โบกขรณี มีท่าน�ำ้ ราบเรียบ น่ ารื่นรมย์ ใจ ดารดาษไปด้ วยบัวขม กอปทุมและกออุบล
กอปทุมกอหนึ่งก�ำลังดอกตูม กออืน่ ๆ มีดอกบาน บ้ างก็มใี บและกลีบหลุดลง บาน
อยู่ใกล้ อาศรมของข้ าพระองค์ ปลาสลาด ปลากระบอก ปลาสวาย ปลาเค้ าและปลา
ตะเพียน ว่ ายอยู่ในน�ำ้ ใส ช่ วยท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม มะม่ วงหอมทีน่ ่ า
ดู กับต้ นเกดทีข่ นึ้ อยู่ริมฝั่ ง มีกลิน่ หอมฟุ้ งขจรไป ช่ วยท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้
งดงาม น�ำ้ หวานทีไ่ หลออกจากเหง้ า รสหวานปานดังน�ำ้ ผึง้ นมสดและเนยใส มีกลิน่
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หอมฟุ้ งขจรไป ย่ อมท�ำอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ใกล้ อาศรมนั้น มีกองทราย
ทีส่ วยงาม อันน�ำ้ เสพแล้ วเกลือ่ นไป ดอกไม้ หล่ นไป ดอกไม้ บาน สี ขาว ๆ ช่ วยท�ำ
อาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ฤาษีท้งั หลายสวมชฎามีหาบเต็ม นุ่งหนังสั ตว์ ท้งั
เล็บ ทรงผ้ าเปลือกไม้ กรอง ย่ อมยังอาศรมของข้ าพระองค์ ให้ งดงาม ฤาษีท้ังหลาย
ทอดตาดูประมาณชั่วแอก มีปัญญา มีความประพฤติสงบ ไม่ ยนิ ดีในความก�ำหนัด
ในกาม อยู่ในอาศรมของข้ าพระองค์ ฤาษีท้งั หลายผู้มขี นรักแร้ และเล็บงอกยาว ฟั น
เขลอะ มีธุลบี นศรีษะ ทรงธุลลี ะอองและของเปรอะเปื้ อน ล้ วนอยู่ในอาศรมของข้ า
พระองค์ ฤาษีเหล่ านั้นถึงทีส่ ุ ดแห่ งอภิญญา เหาะเหินเดินอากาศได้ เมือ่ เหาะขึน้ สู่
ท้ องฟ้ า ย่ อมท�ำให้ อาศรมของข้ าพระองค์ งดงาม ครั้งนั้น ข้ าพระองค์ อนั ศิษย์ เหล่ า
นั้นแวดล้ อมอยู่ในป่ า เป็ นผู้เพียบพร้ อมด้ วยความยินดีในฌาน ไม่ รู้ กลางวันกลาง
คืน ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมหามุนี พระนามว่ าอัตถทัสสี เป็ นนายกของโลก
เสด็จอุบัติขึน้ ยังความมืดให้ พินาศไป ครั้ งนั้นศิษย์ คนหนึ่งได้ มายังส� ำนักของข้ า
พระองค์ เขาประสงค์ จะเรียนลักษณะชื่อว่ าฉฬั งคะ ในคัมภีพระเวท พระพุทธเจ้ า
พระนามว่ าอัตถทัสสี ผู้เป็ นมหามุนี ทรงอุบัตขิ นึ้ ในโลก เมือ่ ทรงประกาศสั จจะ ๔
ทรงแสดงอมตบท ข้ าพระองค์ เป็ นผู้ยนิ ดี ร่ าเริงบันเทิงจิต มีหมวดธรรมอย่ างอืน่
เป็ นทีม่ านอน ออกจากอาศรมแล้ ว พูดดังนีว้ ่ า พระพุทธเจ้ าผู้มลี กั ษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในโลก มาเถอะท่ านทั้งหลาย เราทุกคนจักไปยัง
ส� ำนักของพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ศิษย์ เหล่ านั้นผู้ปฏิบัติตามค�ำสั่ งสอนถึงที่สุดใน
สั ทธรรม แสวงหาประโยชน์ อย่ างเยีย่ มได้ รับปากว่ า ดีแล้ ว ในกาลนั้น พวกเขาผู้
สวมชฎามีหาบเต็ม นุ่งหนังสั ตว์ พร้ อมทั้งเล็บ เสาะหาประโยชน์ อย่ างเยีย่ ม ได้ ออก
จากป่ าไป สมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคผู้มพี ระยศใหญ่ พระนามว่ าอัตถทัสสี เมือ่ ทรง
ประกาศสั จจะ ๔ ได้ ทรงแสดงอมตบท ข้ าพระองค์ ถือเศวตฉั ตรกั้นถวายแด่
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐ ข้ าพระองค์ ครั้ นกั้นถวายวันหนึ่งแล้ ว ได้ ถวายบังคม
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ก็พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าอัตถทัสสี เชษฐบุรุษของ
โลก ประเสริ ฐกว่ านรชนประทับนั่งในท่ ามกลางพระภิกษุสงฆ์ แล้ ว ได้ ตรั สพระ
คาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดมีจติ เลือ่ มใส ได้ ก้นั เศวตฉัตรให้ เราด้ วยมือทั้งสองของตน เราจัก
พยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าวเมือ่ ผู้นีเ้ กิดในเทวดาหรือมนุษย์ ชนทั้ง
หลายจักคอยกั้นเศวตฉัตรให้ ทุกเมือ่ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการกั้นฉัตรถวาย ผู้นีจ้ กั รื่นรมย์
อยู่ในเทวโลก ๗๗ กัป จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง จักเสวยราช
สมบัตใิ นเทวโลก ๗๗ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับ
ไม่ ถ้วน ในกัปที่ ๑,๘๐๐ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ า โคดมศากยบุตร จักเสด็จอุบัติ
๙๘

อปทาน ๒

ก�ำจัดความมืดมนอนธการให้ พินาศ เขาจักเป็ นทายาทในธรรมของพระพุทธเจ้ า
พระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิตแล้ ว จักก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้
ไม่ มอี าสวะปรินิพพานในระหว่ างกาล นับตั้งแต่ ข้าพระองค์ ได้ ทำ� กรรม คือ ได้ ก้นั
เศวตฉัตรถวายแด่ พระพุทธเจ้ ามา ข้ าพระองค์ ไม่ รู้ จกั เศวตฉัตรทีไ่ ม่ ถูกกั้น ชาตินี้
เป็ นชาติหลังสุ ดของข้ าพระองค์ ภพสุ ดท้ ายก�ำลังเป็ นไปอยู่ ทุกวันนี้ เหนือศรีษะ
ของข้ าพระองค์ ได้ มกี ารกั้นเศวตฉัตร ซึ่งเป็ นไปตลอดกาลเป็ นนิตย์ โอ ข้ าพระองค์
ได้ ทำ� กรรมไว้ ดแี ล้ วแด่ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ า อัตถทัสสี ผู้คงที่ ข้ าพระองค์ เป็ นผู้
สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มี ข้ าพระองค์ เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอน
ภพขึน้ ได้ ท้ังหมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่ องผูก ดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่
การทีข่ ้ าพระองค์ ได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของข้ าพระองค์ นี้ เป็ นการมาดีแล้ ว
วิชชา ๓ ข้ าพระองค์ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าข้ าพระองค์ ได้ ทำ�
เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้ าพระองค์ ทำ� ให้
เสร็จแล้ ว ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าข้ าพระองค์ ได้ กระท�ำแจ้ งแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกฉัตติยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกฉัตติยเถราปทาน.

ติณสูลกฉาทนิ ยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิซ้อนเป็ นพุทธบูชา
[๓]

ครั้งนั้น เราได้ พจิ ารณาถึงความเกิด ความแก่ และความตาย ผู้เดียวได้ ออกบวช
เป็ นบรรพชิต เราเทีย่ วไปโดยล�ำดับได้ ไปถึงฝั่ งแม่ น�ำ้ คงคา ได้ เห็นพืน้ แผ่ นดินทีฝ่ ั่ ง
แม่ น�ำ้ คงคานั้น เรียบราบ สม�ำ่ เสมอ จึงได้ สร้ างอาศรมขึน้ ทีฝ่ ั่ งแม่ น�ำ้ คงคานั้น อยู่ใน
อาศรมของเรา ทีจ่ งกรมซึ่งประกอบด้ วยหมู่นกนานาชนิด เราได้ ทำ� ไว้ อย่ างสวยงาม
สั ตว์ ท้งั หลายอยู่ใกล้ เรา และส่ งเสี ยงน่ ารื่นรมย์ เรารื่นรมย์ อยู่กบั สั ตว์ เหล่ านั้น อยู่ใน
อาศรม ที่ใกล้ อาศรมของเรามีมฤคราชสี่ เท้ าออกจากที่อยู่แล้ ว มันค�ำรามเหมือน

ติณสูลกฉาทนิยเถราปทานที่ ๓ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิซอ้ นเป็ นพุทธบูชา

๙๙

อสนีบาต ก็เมื่อมฤคราชค�ำราม เราเกิดความร่ าเริ ง เราค้ นหามฤคราชอยู่ ได้ เห็น
พระพุทธเจ้ าผู้น�ำโชค ครั้นได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้นเลิศของโลกพระนามว่ าติสสะ ผู้ประเสริฐกว่ าเทวดาแล้ ว เป็ นผู้ร่าเริง มีจติ บันเทิง เอาดอกกากะทิงบูชาพระองค์
ได้ ชมเชยพระผู้น�ำโลก ผู้เด่ นเหมือนพระอาทิตย์ บานเหมือนไม้ พระยารัง รุ่งโรจน์
เหมือนดาวประกายพฤกษ์ ว่า พระองค์ ผู้สัพพัญญู ท�ำข้ าพระองค์ พร้ อมทั้งเทพยดา
ให้ สว่ าง ด้ วยพระญาณของพระองค์ บุคคลท�ำให้ พระองค์ โปรดปรานแล้ ว ย่ อมพ้ น
จากชาติได้ เพราะไม่ ได้ เฝ้ าพระสั พพัญญูพทุ ธเจ้ าผู้เห็นธรรมทั้งปวง สั ตว์ ท้งั หลาย
ทีถ่ ูกราคะและโทสะทับถม จึงพากันตกนรกอเวจี เพราะอาศัยการได้ เข้ าเฝ้ าพระองค์
ผู้สัพพัญญูนายกของโลก สั ตว์ ท้งั ปวงจึงหลุดพ้ นจากภพ ย่ อมถูกต้ องอมตบทเมือ่
ใด พระพุทธเจ้ าผู้มพี ระปั ญญาจักษุ เปล่ งรัศมี อุบัตขิ นึ้ เมือ่ นั้นพระองค์ ทรงเผา
กิเลสแล้ ว ทรงแสดงแสงสว่ าง เราได้ กล่ าวสดุดพี ระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าติสสะ ผู้
เป็ นนายกชั้นเลิศของโลกแล้ ว เป็ นผู้ร่าเริง มีจติ บันเทิง เอาดอกมะลิซ้อนบูชา
พระองค์ พระพุทธเจ้ า พระนามว่ าติสสะ ผู้น�ำชั้นเลิศของโลก ทรงทราบความด�ำริ
ของเรา ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค์ แล้ ว ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดเป็ น
ผู้เลือ่ มใส ได้ เอาดอกไม้ บังเราด้ วยมือของตน เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจง
ฟั งเรากล่ าว ผู้น้ันจักเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๒๕ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ ผล
แห่ งกรรมนั้น เป็ นผลแห่ งการบูชาด้ วยดอกไม้ ก็บุรุษทีไ่ ด้ เอาดอกไม้ บังเราทั้งเย็น
และเช้ า เป็ นผู้ประกอบด้ วยบุญกรรม จักปรากฏต่ อไปข้ างหน้ า เขาปรารถนาสิ่ งใด ๆ
สิ่ งนั้น ๆ จักปรากฏตามความประสงค์ เขาท�ำความด�ำริชอบให้ บริบูรณ์ แล้ ว จักเป็ น
ผู้ไม่ มอี าสวะ ปรินิพพาน เขาเผากิเลส มีสติสัมปชัญญะ นั่งบนอาสนะเดียว บรรลุ
อรหัตได้ เราเมือ่ เดิน ยืน นั่ง หรือนอน ย่ อมระลึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดอยู่
ทุกขณะ ความพร่ องในปั จจัยนั้น ๆ คือ จีวร บิณฑบาต ทีน่ อนทีน่ ั่ง และคิลานปั จจัย
มิได้ มแี ก่ เรา นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา บัดนี้ เราบรรลุอมตบทอันสงบระงับ เป็ นธรรม
ยอดเยีย่ ม ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นี้ เรา
ได้ บูชาพระพุทธเจ้ าอันใด ด้ วยการบูชานั้น เราจึงไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
พุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดัง
ช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าของเรานี้
เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราได้ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ�
เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
๑๐๐

อปทาน ๒

พระพุทธศาสนาเราท�ำเสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระติณสูลกฉาทนิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ติณสูลกฉานิยเถราปทาน.

มธุมงั สทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเนื้ อสุกรผสมน�้ำผึง้
[๔]

เราเป็ นคนฆ่ าหมูอยู่ในนครพันธุมดี เราเลือกเอาเนือ้ ดี ๆ มาเทลงแช่ น�ำ้ ผึง้ เราได้
ไปสู่ ทปี่ ระชุมสงฆ์ ถือเอาบาตรมาใบหนึ่ง เอาเนือ้ ใส่ บาตรนั้นให้ เต็มแล้ ว ได้ ถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์ ครั้ งนั้น เราได้ ถวายแก่ พระสั งฆเถระ ด้ วยคิดว่ าเพราะเอาเนื้อใส่
บาตรให้ เต็มนี้ เราจักได้ สุขอันไพบูลย์ เสวยสมบัติ ๒ อย่ าง อันกุศลมูลตักเตือนเรา
แล้ ว เมือ่ ถึงภพสุ ดท้ ายจักเผากิเลสได้ เรายังจิตให้ เลือ่ มใสในทานนั้นแล้ ว ได้ ไปยัง
ดาวดึงสพิภพ ณ ทีน่ ้ัน เรากิน ดืม่ ได้ สุขอย่ างไพบูลย์ ทีม่ ณฑป หรือโคนไม้ เรา
นึกถึงบุรพกรรมเสมอ ห่ าฝน คือ ข้ าวและน�ำ้ ย่ อมตกลงมาเพือ่ เราในครั้งนั้น ชาตินี้
เป็ นครั้งสุ ดท้ ายของเรา ภพหลังก�ำลังเป็ นไป ถึงในภพนี้ ข้ าวและน�ำ้ ก็ตกลงมาเพือ่
เราตลอดกาลทุกเมื่อ เพราะมธุ ทานนั่นแหละ เราท่ องเที่ยวไปในภพ ก�ำหนดรู้
อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ใน กัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ให้ ทานใด ด้ วย
ทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งมธุทาน เราเผากิเลสแล้ ว พระพุทธศาสนา
เราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้

ทราบว่า ท่านพระมธุมงั สทายกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มธุมงั สทายกเถราปทาน.

มธุมงั สทายกเถราปทานที่ ๔

๑๐๑

นาคปั ลลวกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกิ่งไม้กากะทิงบูชา
[๕]

เราอาศัยอยู่ในสวนหลวงในพระนครพันธุมดี พระพุทธเจ้ าผู้น�ำโลก ได้ ประทับ
อยู่ใกล้ อาศรมของเรา เราถือเอากิ่งไม้ กากะทิงไปปั กไว้ ข้างหน้ าพระพุทธเจ้ า เรามี
จิตเลือ่ มใสโสมนัส ได้ ถวายอภิวาทพระสุ คตเจ้ า ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ เอากิง่ ไม้
บูชา ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้ง
หลายแล้ ว พระพุทธศาสนา เราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนาคปั ลลวกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นาคปั ลลวกเถราปทาน.

เอกทีปิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการตามประทีปเป็ นพุทธบูชา
[๖]

เมื่อพระสุ คตเจ้ าผู้น�ำโลกพระนามว่ าสิ ทธัตถะ ปริ นิพพานแล้ ว ชนทั้งปวงทั้ง
เทวดาและมนุษย์ ต่ างก็บูชาพระองค์ ผู้สูงสุ ดกว่ าสั ตว์ และเมื่อเขาช่ วยกันยกพระ
ผู้น�ำโลกพระนามว่ าสิ ทธัตถะ ขึน้ บนเชิงตะกอน ชนทั้งหลายพากันบูชาเชิงตะกอน
ของพระศาสดาตามก�ำลังของตน เราได้ ตามประทีปไว้ ไม่ ไกลเชิ งตะกอน ประทีป
ของเราลุกโพลงจนพระอาทิตย์ ขนึ้ เพราะกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น และเพราะความ
ตั้งใจชอบ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ ดาวดึงสพิภพ เขาย่ อมทราบกันว่ า วิมานอัน
บุญกรรมได้ ทำ� ไว้ เป็ นอย่ างดี เพือ่ เรา ในดาวดึงสพิภพนั้น ชื่อว่ าเอกทีป ประทีป
แสนดวงส่ องสว่ างอยู่ในวิมานของเรา ร่ างกายของเรารุ่ งเรื องอยู่ทุกเมื่อเหมือน
พระอาทิตย์ ทกี่ ำ� ลังอุทยั ฉะนั้น สรีระของเรามีแสงสว่ างด้ วยรัศมีในกาลทุกเมือ่ เรา
มองเห็นได้ ตลอดด้ วยจักษุ ทะลุฝา ก�ำแพง ภูเขา โดยรอบร้ อยโยชน์ รื่นรมย์ อยู่ใน

๑๐๒

อปทาน ๒

เทวโลก ๗๗ ครั้ง เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๑ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช
๒๘ ครั้ง เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เราจุตจิ ากเทวโลก
แล้ ว เกิดในครรภ์ ของมารดา นัยน์ ตาของเราผู้แม้ จะอยู่ในครรภ์ ของมารดาก็ไม่
วินาศ เรามีอายุ ๔ ขวบแต่ กำ� เนิดก็ได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิต ได้ บรรลุอรหัตแต่ ยงั ไม่
ถึงกึง่ เดือน เราช�ำระทิพยจักษุให้ บริสุทธิ์แล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลส
ทั้งปวงขาดแล้ ว นีเ้ ป็ นผลแห่ งประทีปดวงเดียว นอกฝา นอกก�ำแพง และถึงภูเขาทั้ง
สิ้น เราก็เห็นทะลุไปได้ นี้ก็เป็ นผลแห่ งประทีปดวงเดียว ส� ำหรั บเรา ภูมิภาคที่
ขรุขระ ย่ อมเป็ นภาพทีร่ าบเรียบ ความมืดย่ อมไม่ ปรากฏมี เราไม่ เห็นความมืด นีก้ ็
เป็ นผลแห่ งประทีปดวงเดียว ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายประทีปใด ด้ วยการ
ถวายประทีปนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งประทีปดวงเดียว เราเผากิเลส
ทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกทีปิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้.
จบ เอกทีปิยเถราปทาน.

อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้หนึ่ งพก
[๗]

ในกาลนั้น เราเป็ นช่ างดอกไม้ อยู่ในพระนครพันธุมดี เราเอาดอกไม้ ห่อเต็มพก
แล้ วได้ ไปยังตลาด สมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคผู้นายกของโลก อันภิกษุสงฆ์ ห้อมล้ อม
แล้ ว เสด็จออกไปด้ วยอานุภาพใหญ่ เราได้ เห็นพระวิปัสสี สัมมาสั มพุทธเจ้ า ผู้ส่อง
โลกให้ โพลงทั่ว ยังโลกให้ ข้ามพ้ น จึงหยิบดอกไม้ ออกจากพก บูชาพระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐสุ ด ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ด้ วยพุทธบูชานั้น เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้

ทราบว่า ท่านพระอุจฉังคปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน.
อุจฉังคปุปผิยเถราปทานที่ ๗ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกไม้หนึ่งพก

๑๐๓

ยาคุทายกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวต้ม
[๘]

ครั้งนั้น เราได้ พาแขกมาบ้ าน เห็นแม่ น�ำ้ ทีเ่ ต็มฝั่ ง จึงเข้ าไปสู่ สังฆาราม ภิกษุท้งั
หลายเป็ นผู้ถอื อยู่ป่าเป็ นวัตร รักษาธุดงค์ ยินดีในฌาน มีจวี รเศร้ าหมอง ชอบสงัด
เป็ นนักปราชญ์ ท่ านก�ำลังอยู่ในสั งฆาราม ท่ านเหล่ านั้นผู้หลุดพ้ นดีแล้ ว เป็ นผู้คงที่
ได้ ตัดคติเสี ยแล้ ว ในเวลาที่แม่ น�้ำถูกกั้นด้ วยน�้ำ ท่ านไปบิณฑบาตไม่ ได้ เรามีจิต
เลือ่ มใสโสมนัส เกิดปี ติปราโมทย์ ประนมกรอัญชลี ประคองข้ าวสาร ถวายยาคุทาน
แล้ ว เราเลื่อมใส ถวายข้ าวยาคูที่เราต้ มด้ วยมือทั้งสองของตน ปรารภแต่ เฉพาะ
กรรมของตัว ได้ ไปถึงดาวดึงสพิภพแล้ ว วิมานทีส่ � ำเร็จด้ วยแก้ วมณี ได้ เกิดแก่ เราใน
หมู่ไตรทศ เราประกอบด้ วยหมู่เทพนารี บันเทิงอยู่ในวิมานอันอุดม เราได้ เป็ นจอม
เทพยดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ งได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิเสวยราชสมบัตใิ หญ่ ๓๐ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เสวย
ยศ ในเทวโลกบ้ าง ในมนุษย์ บ้าง เมือ่ ถึงภพทีส่ ุ ด เราได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิต ได้
ละทิง้ สมบัติทุกอย่ าง พร้ อมกับผมที่ถูกโกน เราพิจารณาร่ างกายโดยความสิ้นไป
และความเสื่ อมไป ก็ได้ บรรลุอรหัตก่ อนให้ สิกขา ทานอันประเสริฐเกิดแต่ มอื ซึ่งเรา
ประกอบดีแล้ ว ชื่อว่ าเป็ นอันให้ ดแี ล้ ว เพราะข้ าวยาคูน้ันนั่นเอง เราจึงได้ บรรลุบท
อัน ไม่ ห วั่น ไหว เราไม่ รู้ สึ ก ว่ า ความโศก ความร�่ ำ ไร ความป่ วยไข้ ความ
กระวนกระวาย ความเดือดร้ อนใจเกิดขึน้ เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายข้ าวยาคู เราได้
ถวายข้ าวยาคูแก่ สงฆ์ ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม ย่ อมได้ เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ
เพราะเราเป็ นผู้ถวายข้ าวยาคูดหี นอ คือความเป็ นผู้ไม่ มพี ยาธิ ๑ ความเป็ นผู้มรี ู ป
สวย ๑ ความเป็ นผู้ได้ ตรัสรู้ ธรรมได้ เร็วพลัน ๑ ความเป็ นผู้ได้ ข้าวและน�ำ้ ๑ และอายุ
เป็ นที่ ๕ ผู้ใดผู้หนึ่ง เมือ่ จะให้ เกิดโสมนัส ผู้น้ันควรถวายข้ าวยาคูในสงฆ์ บัณฑิตพึง
ถือเอาเฉพาะฐานะ ๕ ประการนี้ เราท�ำกิจทีค่ วรท�ำทุกอย่ างแล้ ว เพิกถอนภพทั้ง
หลายแล้ ว อาสวะสิ้นไปหมดแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี เราจักเทีย่ วไปนมัสการพระ
สั มพุทธเจ้ าและพระธรรมอันดี จากบ้ านหนึ่งยังบ้ านหนึ่ง จากบุรีหนึ่งยังบุรีหนึ่ง
ในกัปทีส่ ามหมืน่ เราได้ ถวายทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ ทุคติเลย นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งการถวายข้ าวยาคู เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา เราได้ ทำ� เสร็จ
แล้ ว ดังนี.้

๑๐๔

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระยาคุทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ยาคุทายกเถราปทาน.

ปั ตโถทนทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวสาลีหนึ่ งแล่ง
[๙]

เมือ่ ก่ อน เราเป็ นคนชอบเทีย่ วในป่ า ประกอบการงานในป่ าเสมอ เราถือเอาข้ าว
สุ กแห่ งข้ าวสาลีแล่ งหนึ่ง แล้ วได้ ไปท�ำงาน ณ ทีน่ ้ันเราได้ เห็นพระสยัมภูสัมพุทธเจ้ า
ผู้ไม่ พ่ายแพ้อะไร ๆ เสด็จออกจากป่ าเพือ่ บิณฑบาต ครั้นแล้ วเราได้ ยงั จิตให้ เลือ่ มใส
เราประกอบในทางการงานของคนอืน่ และบุญของเราก็ไม่ มี มีแต่ ข้าวสุ กแห่ งข้ าว
สาลีแล่ งหนึ่ง เราจะนิมนต์ พระมุนีนีใ้ ห้ เสวย เราหยิบข้ าวสุ กแห่ งข้ าวสาลีแล่ งหนึ่ง
ถวายแด่ พระสยัมภู เมือ่ เราเพ่งดูอยู่พระมหามุนีทรงเสวย เพราะกรรมทีเ่ ราได้ ทำ� ไว้
ดีแล้ วนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ วก็ไปสู่ ดาวดึงสพิภพ เรา
ได้ เป็ นจอมเทวดาเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๒ ครั้ง เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช
๓๓ ครั้ ง ได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เราเป็ นผู้ถึง
ความสุ ข มียศ นี้เป็ นผลของข้ าวสุ กแห่ งข้ าวสาลีแล่ งหนึ่ง เมื่อเราท่ องเที่ยวอยู่ใน
ภพน้ อยภพใหญ่ ได้ ทรัพย์ นับไม่ ถ้วน ความบกพร่ องในโภคทรัพย์ มไิ ด้ มแี ก่ เราเลย
นีเ้ ป็ นผลของข้ าวสุ กแห่ งข้ าวสาลีแล่ งหนึ่ง โภคทรัพย์ เปรียบด้ วยกระแสน�ำ้ เกิดขึน้
แก่ เรา เราไม่ สามารถจะนับได้ นีก้ เ็ ป็ นผลของข้ าวสุ กแห่ งข้ าวสาลีแล่ งหนึ่ง เพราะมี
ผู้เชื้อเชิญว่ า เชิญเคีย้ วกินสิ่ งนี้ เชิญบริโภคสิ่ งนี้ เชิญนอนบนทีน่ อนนี้ ฉะนั้น เราจึง
เป็ นคนมีความสุ ข นีก้ เ็ ป็ นผลของข้ าวสุ กแห่ งข้ าวสาลีแล่ งหนึ่ง ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้
เราได้ ถวายทานใด ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ นผลของข้ าวสุ กแห่ งข้ าว
สาลีแล่ งหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้

ทราบว่า ท่านพระปั ตโถทนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปั ตโถทนทายกเถราปทาน.

ปั ตโถทนทายกเถราปทานที่ ๙

๑๐๕

มัญจทายกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการท�ำตังถวายสงฆ์
่
[๑๐] เมื่อพระพุทธเจ้ าผู้น�ำโลก พระนามว่ าสิ ทธัตถะ ผู้ประกอบด้ วยพระกรุ ณา
ปรินิพพานแล้ ว เมือ่ ปาพจน์ มคี วามแพร่ หลาย อันเทวดาและมนุษย์ สักการะแล้ ว ใน
ครั้งนั้น เราเป็ นคนจัณฑาล ท�ำตัง่ ๔ เหลีย่ ม เลีย้ งชีพด้ วยการงานนั้น เลีย้ งดูเด็ก ๆ ก็
ด้ วยการงานนั้น เราเลือ่ มใสแล้ ว ท�ำตัง่ ๔ เหลีย่ มเป็ นอย่ างดี ด้ วยมือทั้งสองของตน
แล้ วได้ เข้ าถวายแก่ พระภิกษุสงฆ์ ด้วยตนเอง ด้ วยกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น และด้ วย
ความตั้งเจตนานั้นไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปยังดาวดึงสพิภพ เราไปสู่ เทวโลก
บันเทิงอยู่ในหมู่ไตรทศ ทีน่ อนมีราคามาก ย่ อมเกิดตามความปรารถนา เราได้ เป็ น
จอมเทพเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๕๐ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง
และได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เราเป็ นผู้ถงึ ความสุ ข
มียศ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายเตียงนอน ถ้ าเราจุตจิ ากเทวโลกมาสู่ ภพมนุษย์ ทีน่ อน
สวย ๆ ควรแก่ ค่ามาก ย่ อมเกิดแก่ เราเอง นีเ้ ป็ นการเกิดครั้งหลังของเรา ภพสุ ดท้ าย
ก�ำลังเป็ นไป แม้ ทุกวันนีท้ นี่ อนก็ปรากฏในเวลาจะนอน ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้
ถวายทานใด ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายเตียง เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา เราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมัญจทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มัญจทายกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรนี้ คือ ๑. ภัททาลิเถราปทาน ๒. เอกฉัตติยเถราปทาน
๓. ติณสูลกฉาทนิยเถราปทาน ๔. มธุมงั สทายกเถราปทาน ๕. นาคปั ลลวกเถราปทาน ๖. เอกทีปิยเถราปทาน ๗. อุจฉังคปุปผิยเถราปทาน ๘. ยาคุทายกเถราปทาน ๙. ปั ตโถทนทายกเถราปทาน ๑๐. มัญจทายกเถราปทาน บัณฑิตค�ำนวณ
คาถาแผนกหนึ่งได้ ๒๐๑ คาถา.
จบ ภัททาลิวรรคที ่ ๔๒.
๑๐๖

อปทาน ๒

สกิงสัมมัชชกวรรคที่ ๔๓

สกิงสัมมัชชกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานพระศรีมหาโพธิ
[๑๑] เราได้ เห็นไม้ แคฝอย ซึ่ งเป็ นไม้ โพธิอันอุดมของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ า
วิปัสสี แล้ วยังใจให้ เลื่อมใสในไม้ โพธิน้ัน เราหยิบเอาไม้ กวาดมากวาด (ลานโพธิพฤกษ์ ) อันเป็ นทีต่ ้งั แห่ งไม้ โพธิในกาลนั้น ครั้นแล้ วได้ ไหว้ ไม้ แคฝอยซึ่งเป็ นไม้ โพธิ
นั้น เรายังจิตให้ เลือ่ มใสในไม้ โพธิน้ัน ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้ า นมัสการ
ไม้ โพธิน้ันแล้ ว กลับไปยังกระท่ อม เราเดินนึกถึงไม้ โพธิอันอุดมไปตามหนทาง
สั ญจร งูเหลือมซึ่งมีรูปร่ างน่ ากลัว มีกำ� ลังมาก รัดเรา กรรมทีเ่ ราท�ำในเวลาใกล้ จะ
ตาย ได้ ทำ� ให้ เรายินดีด้วยผล งูเหลือมกลืนกินร่ างของเรา เรารื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก
จิตของเราไม่ ข่ ุนมัว บริสุทธิ์ขาวสะอาดในกาลทุกเมือ่ ลูกศรคือความโศก ทีเ่ ป็ นเหตุ
ท�ำจิตของเราให้ เร่ าร้ อน เราไม่ รู้ จักมันเลย เราไม่ มีโรคเรื้อน ฝี โรคกลาก ลม
บ้ าหมู คุดทะราด หิดเปื่ อย และหิดด้ าน นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งการกวาด ความโศก ความ
เร่ าร้ อน ไม่ มใี นหทัยของเรา จิตของเราตรง ไม่ วอกแวก นีเ้ ป็ นผลแห่ งการกวาด เรา
ถึงสมาธิอกี ใจของเราเป็ นธรรมชาติบริสุทธิ์ สมาธิทเี่ ราปรารถนาย่ อมส� ำเร็จแก่ เรา
เราไม่ ก�ำหนัดในอารมณ์ เป็ นที่ต้ังแห่ งความก�ำหนัด ไม่ ขัดเคืองในอารมณ์ เป็ นที่ต้ัง
แห่ งความขัดเคือง และไม่ หลงในอารมณ์ เป็ นที่ต้ังแห่ งความหลง นี้ก็เป็ นผลแห่ ง
การกวาด ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการกวาด เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้
ท�ำเสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสกิงสัมมัชชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สกิงสัมมัชชกเถราปทาน.

สกิงสัมมัชชกเถราปทานที่ ๑  - ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานพระศรี มหาโพธิ

๑๐๗

เอกทุสสทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเป็ นพุทธบูชา
[๑๒] เราเป็ นคนเกี่ยวหญ้ าขายอยู่ในพระนครหงสวดี เลีย้ งชี พด้ วยการเกี่ยวหญ้ า
เลีย้ งดูเด็ก ๆ ก็ด้วยการเกีย่ วหญ้ านั้น พระชินเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้รู้ จบธรรม
ทั้งปวง เป็ นนายกของโลก เสด็จอุบัตขิ นึ้ ก�ำจัดความมืดมนให้ พนิ าศ ครั้งนั้นเรานั่ง
อยู่ในเรือนของตน คิดอย่ างนีว้ ่ า พระพุทธเจ้ าเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในโลก ไทยธรรม
ของเราไม่ มี เรามีแต่ ผ้าสาฎกผืนเดียวนี้ ไม่ มใี ครจะให้ เรา การถูกต้ องนรกน�ำความ
ทุกข์ มาให้ เราจะปลูกฝั งทักษิณา ครั้ นคิดได้ เช่ นนี้แล้ ว เราจึงได้ ยังจิตของเราให้
เลือ่ มใส ได้ ถอื ผ้ าผืนหนึ่งไปถวายแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ครั้นถวายผ้ าแล้ ว
ได้ ประกาศเสี ยงก้ องว่ า ข้ าแต่ พระมหามุนีวรี เจ้ า ถ้ าพระองค์ เป็ นพระพุทธเจ้ า ก็ขอ
ทรงโปรดช่ วยข้ าพระองค์ ให้ ข้ามด้ วยเถิด พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้
แจ้ งโลก ผู้สมควรรั บเครื่ องบูชา เมื่อจะทรงประกาศทานของเรา ได้ ทรงท�ำ
อนุโมทนาแก่ เราว่ า ด้ วยการถวายผ้ าผืนหนึ่งนี้ และด้ วยความตั้งเจตนาไว้ บุรุษนีจ้ ะ
ไม่ ไปสู่ วนิ ิบาตเลยตลอดแสนกัป เขาจักได้ เป็ นจอมเทพเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก
๓๖ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักพรรดิราช ๓๓ ครั้ง และจักได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราช
อันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เมือ่ เธอท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ คือ ในเทวโลกหรือมนุษย์
โลก จักเป็ นผู้มรี ู ปสวยงาม สมบูรณ์ ด้วยคุณ มีกายสง่ า จักได้ ผ้าร้ อยล้ านแสนโกฏิ
นับไม่ ได้ ตามความปรารถนา ครั้นพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้เป็ นนัก
ปราชญ์ ตรัสดังนีแ้ ล้ ว ได้ เสด็จเหาะขึน้ สู่ อากาศเหมือนพญาหงส์ ในอัมพร ฉะนั้น
เราเข้ าถึงก�ำเนิดใด ๆ คือ เป็ นเทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ เราไม่ มคี วาม
บกพร่ องในโภคสมบัตเิ ลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งผ้ าผืนหนึ่ง ผ้ าเกิดแก่ เราทุก ๆ ย่ างก้ าว ข้ าง
ล่ างเรายืนอยู่บนผ้ า ข้ างบนเรามีผ้าเป็ นเครื่องบัง ทุกวันนีจ้ กั รวาลพร้ อมทั้งป่ า ภูเขา
เมือ่ เราปรารถนาจะถือเอา ก็พงึ คลุมได้ ด้วยผ้ า เพราะผ้ าผืนเดียวนั่นแหละ เมือ่ ยัง
ท่ องเทีย่ วอยู่ในภพน้ อยใหญ่ เราเป็ นผู้มผี วิ พรรณเหมือนทองค�ำ ท่ องเทีย่ วไปในภพ
น้ อยใหญ่ เราได้ ถงึ ความเป็ นภิกษุเพราะวิบากแห่ งผ้ าผืนเดียว ถึงชาตินีจ้ ะเป็ นชาติ
สุ ดท้ าย แม้ ในชาตินีผ้ ้ าก็ยงั ให้ ผลแก่ เราอยู่ ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผ้ าใดใน
กาลนั้นด้ วยการถวายผ้ านั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งผ้ าผืนเดียว เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
๑๐๘

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระเอกทุสสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกทุสสทายกเถราปทาน.

เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการแต่งอาสนะบูชา
[๑๓] มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อกสิ กะ อยู่ในที่ไม่ ไกลจากภูเขาหิมวันต์ เราสร้ างอาศรมอย่ าง
สวยงาม สร้ างบรรณศาลาไว้ ทภี่ ูเขานั้น เรามีนามชื่อว่ านารทะ แต่ คนทั้งหลายเรียก
เราว่ า กัสสปะ ในกาลนั้น เราแสวงหาทางบริสุทธิ์อยู่ทภี่ ูเขากสิ กะ พระชินสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง ทรงใคร่ ต่อวิเวก ได้ เสด็จมาทาง
อากาศ เราเห็นพระรั ศมีของพระองค์ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ก�ำลังเสด็จมาที่
ชายป่ า จึงตบแต่ งเตียงไม้ แล้ วปูลาดหนังสั ตว์ ครั้นตบแต่ งอาสนะเสร็จแล้ ว จึง
ประนมกรอัญชลีขนึ้ เหนือเศียรเกล้ า ประกาศถึงความโสมนัสแล้ ว ได้ กราบทูลอย่ าง
นี้ว่า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นปราชญ์ น�ำสั ตว์ ออกจากโลก ขอพระองค์ ผู้เป็ นดัง
ศัลยแพทย์ รักษาความเดือดร้ อน ได้ โปรดประทานการรักษาแก่ ข้าพระองค์ ผู้อนั
ความก�ำหนัดครอบง�ำเถิด ข้ าแต่ พระมุนี ชนเหล่ าใดมีความต้ องการด้ วยบุญ มองดู
พระองค์ ผู้เป็ นพระพุทธเจ้ า ผู้ประเสริ ฐสุ ด ชนเหล่ านั้นย่ อมถึงความส� ำเร็ จแห่ ง
ประโยชน์ อันยั่งยืน พึงเป็ นผู้ไม่ แก่ ข้ าพระองค์ หามีไทยธรรมเพื่อพระองค์ ไม่
เพราะข้ าพระองค์ บริโภคผลไม้ ทหี่ ล่ นเอง ข้ าพระองค์ มแี ต่ อาสนะนี้ ขอเชิญประทับ
นั่งบนเตียงไม้ เถิด พระผู้มพี ระภาคผู้ไม่ มคี วามสะดุ้งเหมือนราชสี ห์ ได้ ประทับนั่ง
บนเตียงไม้ แล้ ว ทรงยับยั้งอยู่ครู่ หนึ่ง แล้ วได้ ตรัสอย่ างนีว้ ่ า ท่ านจงเบาใจอย่ าได้ กลัว
เลย แก้ วมณีทสี่ ว่ างไสว ควรยินดี ท่ านได้ แล้ ว ความปรารถนาทีท่ ่ านได้ ต้งั ไว้ จัก
ส� ำเร็จทุกประการก็เพราะอาสนะ บุญที่ได้ บ�ำเพ็ญไว้ ดีแล้ ว ในเขตบุญอันยอดเยีย่ ม
หาน้ อยไม่ เลย อันผู้ทตี่ ้งั จิตไว้ ดแี ล้ ว สามารถจะรื้อตนขึน้ ได้ เพราะอาสนทานนี้ และ
เพราะการตั้งเจตนาไว้ ท่ านจะไม่ ไปสู่ วินิบาตตลอดแสนกัป จักได้ เป็ นจอมเทพ
เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๕๐ ครั้ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๘๐ ครั้ง จักได้
เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ พระสั มพุทธเจ้ าผู้มพี ระนาม
เอกาสนทายกเถราปทานที่ ๓

๑๐๙

ว่ าปทุมุตระ เป็ นนักปราชญ์ ครั้ นตรั สดังนี้แล้ ว ได้ เสด็จขึน้ สู่ นภากาศ ปานดังว่ า
พญาหงส์ ในอัมพร ฉะนั้น ยานช้ าง ยานม้ า รถ คานหาม เราได้ สิ้นทุกอย่ าง นีเ้ ป็ นผล
ของอาสนะอันหนึ่ง ในเมือ่ เราเข้ าป่ าแล้ วต้ องการทีน่ ั่ง บัลลังก์ ดุจว่ ารู้ ความด�ำริของ
เรา ตั้งขึน้ ใกล้ ๆ ในเมือ่ เราอยู่ท่ามกลางน�ำ้ ต้ องการทีน่ ั่ง บัลลังก์ ดงั จะรู้ ความด�ำริของ
เรา ตั้งขึน้ ใกล้ ๆ เราเข้ าถึงก�ำเนิดใด ๆ คือ เป็ นเทวดาหรื อมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ
บัลลังก์ ต้งั แสน ย่ อมแวดล้ อมเราอยู่ทุกเมือ่ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในสองภพ คือ ในเทวดา
และมนุษย์ และเกิดในสองสกุล คือกษัตริย์และพราหมณ์ เราถวายอาสนะอันหนึ่งใน
เขตบุญอันยอดเยี่ยม รู้ ทั่วถึงบัลลังก์ คือ ธรรมแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ ในกัปที่
แสน แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ น
ผลของอาสนะอันหนึ่ง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ท�ำเสร็ จ
แล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกาสนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ดว้ ยประการฉะนี้แล.
จบ เอกาสนทายกเถราปทาน.

สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระทุ่ม ๗ ดอก
[๑๔] มีภูเขาชื่อกทัมพะ อยู่ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ พระปั จเจกพุทธเจ้ า ๗ องค์ อาศัย
อยู่ทขี่ ้ างภูเขานั้น เราเห็นดอกกระทุ่มจึงประนมมือแล้ วหยิบเอามา ๗ ดอก ได้ เรี่ยรายลงด้ วยจิตอันเปี่ ยม เพราะกรรมที่เราได้ ท�ำไว้ ดีแล้ วนั้น และเพราะความตั้ง
เจตนาไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปยังดาวดึงสพิภพ ในกัปที่ ๙๔ แต่ กัปนี้เราได้
กระท�ำกรรมใด ในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสัตตกทัมพปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน.
๑๑๐

อปทาน ๒

โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหงอนไก่
[๑๕] เมือ่ ก่ อน เรากับบิดาและปู่ เป็ นคนท�ำการงานในป่ า เลีย้ งชีพด้ วยการฆ่ าปศุสัตว์
กุศลกรรมของเราไม่ มี ใกล้ กับที่อยู่ของเรา พระพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้ นเลิศของโลก
พระนามว่ าติสสะ ผู้มพี ระปั ญญาจักษุ ได้ ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ ๓ รอย เพือ่
อนุเคราะห์ ก็เราได้ เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามว่ าติสสะ ทีพ่ ระองค์
ทรงเหยียบไว้ เป็ นผู้ร่าเริ งมีจิตยินดียังจิตให้ เลื่อมใสในรอยพระบาท เราเห็นต้ น
หงอนไก่ ที่ขึน้ มาจากแผ่ นดิน มีดอกบานแล้ ว จึงเด็ดมาพร้ อมทั้งยอด บูชารอย
พระบาทอันประเสริ ฐสุ ด เพราะกรรมที่เราได้ ท�ำไว้ ดีแล้ วนั้น และเพราะความ
ตั้งเจตนาไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ไปสู่ ดาวดึงสพิภพ เราเข้ าถึงก�ำเนิดใด ๆ คือ เป็ น
เทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ เรามีผวิ กายเหมือนสี ดอกหงอนไก่ มีรัศมีเป็ นแดน
ซ่ านออกจากตน ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เรา
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโกรัณฑปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน.

ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเปรียง
[๑๖] พระผู้มพี ระภาคผู้มเี หตุอนั ทรงด�ำริดแี ล้ ว เป็ นเชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่ า
นรชน เสด็จเข้ าไปสู่ ป่าใหญ่ ถูกอาพาธอันเกิดแต่ ลมเบียดเบียน เราเห็นแล้ ว จึงท�ำ
จิตให้ เลือ่ มใสน�ำเอาขีต้ ะกอนเปรียงเข้ าไปถวาย เพราะเราได้ กระท�ำกุศลกรรมและ
ได้ บูชาพระพุทธเจ้ าเนือง ๆ แม่ น�ำ้ คงคาชื่อภาคีรสี นี้ มหาสมุทรทั้ง ๔ และพืน้ ปฐพีที่
ฆฏมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายเปรี ยง

๑๑๑

น่ ากลัวซึ่ งจะประมาณมิได้ นับไม่ ถ้วนนี้ ย่ อมส� ำเร็ จเป็ นเปรี ยงขึน้ ได้ ส�ำหรั บเรา
น�ำ้ ผึง้ น�ำ้ ตาลกรวด ดังจะรู้ ความด�ำริของเรา เกิดขึน้ ต้ นไม้ ทงี่ อกขึน้ แต่ แผ่ นดินใน
ทิศทั้ง ๔ ดังจะรู้ ความด�ำริของเรา ย่ อมเกิดเป็ นต้ นกัลปพฤกษ์ ขนึ้ เราได้ เป็ นจอม
เทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๑ ครั้ ง ได้
เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับไม่ ถ้วนในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เรา
ได้ให้ ทานใดในกาลนั้นด้วยทานนั้น เราไม่ รู้จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งขีต้ ะกอนเปรียง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระฆฏมัณฑทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน.

เอกธัมมสวนิ ยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการฟั งธรรมครัง้ เดียว
[๑๗] พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวงประกาศสั จจะ ๔
ทรงยังชนเป็ นอันมากให้ ข้ามพ้ นดีแล้ ว สมัยนั้น เราเป็ นชฎิลมีตบะใหญ่ สลัดผ้ า
คากรองเปลือกไม้ เหาะไปในอัมพร ในกาลนั้น เราไม่ สามารถจะเหาะไปได้ เหนือ
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เราเหาะไปไม่ ได้ เหมือนนกเข้ าไปใกล้ ภูเขาแล้ วไปไม่ ได้
ฉะนั้น เราบังหวนเป็ นไอน�้ำลอยอยู่ในอัมพรเช่ นนี้ ด้ วยคิดว่ า เหตุเครื่ องท�ำให้
อิริยาบถก�ำเริบเช่ นนี้ มิได้ เคยมีแก่ เรา เอาละ เราจักค้ นหาเหตุน้ัน บางทีเราจักพึงได้
ผล เราลงจากอากาศ ก็ได้ สดับพระสุ รเสี ยงของพระศาสดา เมื่อพระศาสดาตรัส
ถึงว่ าสั งขารไม่ เทีย่ ง ด้ วยพระสุ รเสี ยงทีน่ ่ ายินดี น่ าฟั ง กลมกล่ อม ขณะนั้นเราได้
เรียนเอาอนิจจลักษณะนั่นแหละ ครั้นเรียนอนิจจลักษณะได้ แล้ ว ก็ไปสู่ อาศรมของ
ตน เราอยู่ในอาศรมนั้นแหละ ตราบเท่ าสิ้นอายุ ตายไปแล้ ว เมือ่ กาลทีส่ ุ ดก�ำลังเป็ น
ไป เราระลึกถึงการฟั งพระสั ทธรรม เพราะกรรมทีเ่ ราได้ ทำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น และเพราะ
ความตั้งเจตนาไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ ดาวดึงสพิภพ รื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก
๓ หมืน่ กัป ได้ เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๕๑ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๓๑ ครั้ง
และได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เราเสวยบุญของตน
๑๑๒

อปทาน ๒

ถึงความสุ ขในภพน้ อยภพใหญ่ เราท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อยภพใหญ่ ก็ยงั ระลึกได้ ถงึ
สั ญญานั้น บทอันไม่ เคลือ่ น คือ นิพพาน เราหาได้ แทงตลอดด้ วยธรรมอันหนึ่งไม่
สมณะผู้มอี นิ ทรีย์อนั อบรมแล้ ว นั่งในเรือนบิดา เมือ่ จะแสดงธรรมกถา ท่ านได้ ยก
อนิจจลักษณะขึน้ มาในธรรมกถานั้น พร้ อมกับทีไ่ ด้ ฟังคาถาว่ า สั งขารทั้งหลายไม่
เที่ยงหนอ มีความเกิดขึน้ และความเสื่ อมไปเป็ นธรรมดา เกิดขึน้ แล้ วย่ อมดับไป
ความที่สังขารเหล่ านั้นสงบระงับเป็ นความสุ ข ดังนี้เราจึงนึกถึงสั ญญาขึน้ ได้ ทุก
อย่ าง เรานั่ง ณ อาสนะเดียว บรรลุอรหัตแล้ ว เราได้ บรรลุอรหัตโดยเกิดได้ ๗ ปี
พระพุทธเจ้ าทรงให้ เราอุปสมบทแล้ ว นีเ้ ป็ นผลแห่ งการฟั งธรรม ในกัปทีแ่ สน แต่
กัปนี้ เราได้ ฟังธรรมใด ในกาลนั้น ด้ วยการฟั งธรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ น
ผลแห่ งการฟั งธรรม เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกธัมมสวนิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกธัมมสวนิยเถราปทาน.

สุจินติตเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายข้าวใหม่
[๑๘] ครั้งนั้น เราเป็ นชาวนาอยู่ในพระนครหงสวดี เลีย้ งชีพด้ วยกสิ กรรม เลีย้ งดูเด็ก
ๆ ก็ด้วยกสิ กรรมนั้น ครั้งนั้น นาของเราสมบูรณ์ ดี ข้ าวของเราออกรวงแล้ ว เมือ่ ถึง
เวลาข้ าวแก่ ดีแล้ ว เราคิดอย่ างนี้ในกาลนั้นว่ า เป็ นการไม่ เหมาะไม่ สมควรแก่ เราผู้
รู้ คุณน้ อยใหญ่ ทีเ่ ราไม่ ถวายทานในสงฆ์ แล้ ว พึงบริโภคส่ วนอันเลิศด้ วยตน พระ
สั มพุทธเจ้ าผู้ไม่ มใี ครเสมอเหมือนในโลก มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ
และพระสงฆ์ ผู้มตี นอันอบรมแล้ ว เป็ นนาบุญของโลก ไม่ มนี าบุญอืน่ จะยิง่ ไปกว่ า
เราจักถวายทาน คือ ข้ าวกล้ าใหม่ ในพระพุทธเจ้ าและพระสงฆ์ น้ันเสี ยก่ อน ครั้นคิด
เช่ นนีแ้ ล้ ว เราเป็ นผู้ร่าเริง มีใจประกอบด้ วยปี ติ น�ำเอาข้ าวเปลือกมาจากนา เข้ าไป
เฝ้ าพระสั มพุท ธเจ้ า ครั้ นเข้ า ไปเฝ้ าพระสั ม พุท ธเจ้ าผู้ เ ป็ นเชษฐบุ รุ ษของโลก
ประเสริฐกว่ านรชน ถวายบังคมพระบาทพระศาสดาแล้ ว กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระมุนี
สุ จินติตเถราปทานที่ ๘

๑๑๓

ข้ าวกล้ าสมบูรณ์ ทั้งพระองค์ กก็ ำ� ลังประทับอยู่ ณ ทีน่ ี้ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มปี ั ญญาจักษุ
ขอพระองค์ จงทรงพระกรุณารับเถิด พระศาสดาพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้รู้ แจ้ งโลก
สมควรรั บเครื่ องบูชา ทรงทราบความด�ำริ ของเราแล้ ว ตรั สพระด�ำรั สนี้ว่า บุรุษ
บุคคลผู้ปฏิบัติ ๔ จ�ำพวก ผู้ต้งั อยู่ในผล ๔ จ�ำพวก นี้ คือสงฆ์ เป็ นผู้ตรง มีปัญญา ศีล
และมีจิตมั่นคง บุญย่ อมเป็ นอันสั่ งสมแล้ ว ในเมื่อมนุษย์ ผู้เพ่ งบุญบูชากระท�ำอยู่
ทานทีใ่ ห้ ในสงฆ์ ย่อมมีผลมาก และควรให้ ทานในสงฆ์ น้ัน ข้ าวกล้ าของท่ านนีก้ เ็ ช่ น
เดียวกัน ควรให้ ในสงฆ์ ท่ านจงอุทศิ แด่ สงฆ์ น�ำเอาภิกษุท้งั หลายไปสู่ เรือนของตน
แล้ วจงถวายสิ่ งทีม่ อี ยู่ในเรือน ซึ่งท่ านได้ ตกแต่ งแล้ วเพือ่ ภิกษุสงฆ์ เถิด เราอุทศิ แด่
สงฆ์ น�ำภิกษุท้ังหลายไปในเรือน ได้ ถวายสิ่ งที่เราได้ ตกแต่ งไว้ ในเรือนแด่ ภิกษุสงฆ์
เพราะกรรมทีเ่ ราได้ ทำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น และเพราะความตั้งเจตนาไว้ เราละร่ างมนุษย์
แล้ ว จึงไปยังดาวดึงสพิภพ วิมานทองงามผุดผ่ องสู ง ๖๐ โยชน์ กว้ าง ๓๐ โยชน์ บุญ
กรรมได้ สร้ างไว้ อย่ างงามแล้ วเพือ่ เรา ณ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ น้ัน.
จบ ภาณวารที่ ๑๙.
ภพของเรา เกลือ่ นกล่ นระคนไปด้ วยเทพนารี เรากิน ดืม่ ในภพนั้น อยู่ในสวรรค์
ชั้นไตรทศ เราได้ เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓,๐๐๐ ครั้ง และได้ เสวยราชสมบัตใิ น
เทวโลกอีก ๕๐๐ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และได้ เป็ นพระเจ้ า
ประเทศราช โดยคณนานับมิได้ เราท่ องเทีย่ วอยู่ในภพน้ อยใหญ่ ได้ ทรัพย์ นับไม่ ได้
เราไม่ มคี วามบกพร่ องในโภคสมบัตเิ ลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่ ยานช้ าง ยานม้ า วอ
และคานหาม เราได้ ทุกสิ่ ง นีเ้ ป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่ ผ้ าใหม่ ผลไม้ ใหม่ โภชนะมีรสอัน
เลิศใหม่ เราได้ ทุกอย่ าง นีเ้ ป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่ ผ้ าไหม ผ้ ากัมพล ผ้ าเปลือกไม้ ผ้ าฝ้ าย
เราได้ ทุกอย่ าง นีเ้ ป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่ หมู่ทาสี หมู่ทาส และนารี ทีป่ ระดับประดา
อย่ างสวยงาม เราได้ ทุกจ�ำพวก นีเ้ ป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่ หนาวหรือร้ อน ไม่ เบียดเบียน
เรา เราไม่ มคี วามเร่ าร้ อน อนึ่ง ทุกข์ ทางใจไม่ มใี นหทัยของเรา เชิญเคีย้ วสิ่ งนี้ เชิญ
บริโภคสิ่ งนี้ เชิญนอนบนทีน่ อนนี้ ค�ำเช่ นนี้ เราได้ ทุกประการ นีเ้ ป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่
บัดนี้ ชาตินีเ้ ป็ นชาติหลังสุ ด ภพสุ ดท้ ายก�ำลังเป็ นไป ถึงทุกวันนี้ ไทยธรรมของเรา ก็
ท�ำเราให้ ยนิ ดีอยู่ทุกเมื่อ เราได้ ถวายข้ าวใหม่ ในหมู่สงฆ์ ผู้ประเสริฐสุ ด ย่ อมเสวย
อานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่ กรรมของเรา คือเราเป็ นผู้มผี วิ พรรณผุดผ่ อง ๑ มี
ยศ ๑ มีโภคทรั พย์ มากมายใคร ๆ ลักไม่ ได้ ๑ มีภักษามากทุกเมื่อ ๑ มีบริ ษัทไม่
ร้ าวรานกันทุกเมือ่ ๑ สั ตว์ ทอี่ าศัยแผ่ นดินล้ วนย�ำเกรงเรา ๑ เราได้ ไทยธรรมก่ อน จะ
ในท่ ามกลางสงฆ์ หรือเฉพาะพระพักตร์ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดก็ตาม พวก
๑๑๔

อปทาน ๒

ทายกเลยองค์ อนื่ ๆ เสี ยหมด ถวายแก่ เราเท่ านั้น ๑ เราได้ เสวยอานิสงส์ เหล่ านี้ เพราะ
ได้ ถวายข้ าวใหม่ ในหมู่สงฆ์ ผู้อุดมก่ อนนี้ก็เป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่ ในกัปที่แสนแต่ กัป
นี้ เราได้ ถวายทานใด ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งข้ าวใหม่ เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุจนิ ติตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สุจนิ ติตเถราปทาน.

โสณณกิงกณิ ยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกะดึงทอง
[๑๙] เราได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิตด้ วยศรัทธา เรานุ่งห่ มผ้ าเปลือกไม้ กรอง เห็นกรรม
คือตบะ ก็สมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคเชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่ านระ พระนาม
ว่ าอัตถทัสสี เสด็จอุบัติขึน้ ช่ วยมหาชนให้ ข้าม ก็เราสิ้นก�ำลังเพราะพยาธิอย่ างหนัก
เรานึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ก่ อพระสถูปอันอุดมทีห่ าดทราย ครั้นแล้ ว เป็ น
ผู้มีจิตยินดี มีใจโสมนัส เรี่ ยรายดอกกะดึงทองโดยพลัน เราบ�ำเรอพระสถูปของ
พระพุทธเจ้ า พระนามว่ าอัตถทัสสี ผู้คงที่ ด้ วยใจอันเลื่อมใสนั้นปานดังบ�ำเรอ
พระพุทธเจ้ าเฉพาะพระพักตร์ เราไปสู่ เทวโลกแล้ ว ได้ ความสุ ขอันไพบู ลย์ ใน
เทวโลกนั้น เรามีผิวพรรณปานทองค�ำ นี้เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เทพนารี ของเรามี
ประมาณ ๘๐ โกฏิ ประดับประดาสวยงาม บ�ำรุงเราอยู่ทุกเมือ่ นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ดนตรี ๖ หมื่น คือ กลอง ตะโพน สั งข์ บัณเฑาะว์ มโหระทึก บรรเลงอย่ าง
ไพเราะในเทวโลกนั้น ช้ างกุญชรตระกูลมาตังคะแตกมัน ๓ ครั้ง อายุ ๖๐ ปี ๘๔,๐๐๐
เชือกประดับสวยงามคลุมด้ วยตาข่ ายทอง ท�ำการบ�ำรุงเรา ความเป็ นผู้บกพร่ องใน
พลกายและที่อยู่ ไม่ มีแก่ เรา เราเสวยผลของดอกกะดึงทองได้ เสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๕๘ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๗๑ ครั้ง และได้ เสวยราชสมบัตใิ นมหาปฐพี ๑๐๑ ครั้งบัดนี้ เราได้ บรรลุอมตบทอันลึกซึ้ง ยากทีจ่ ะเห็นได้ สั งโยชน์ หมดสิ้น
ไปแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ ไม่ มี ในกัปที่ ๑,๘๐๐ แต่ กปั นี้ เราได้ เอาดอกไม้ บูชาใด ด้ วยการ
บูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
โสณณกิงกณิ ยเถราปทานที่ ๙ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายกะดึงทอง

๑๑๕

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโสณณกิงกณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โสณณกิงกณิยเถราปทาน.

โสวัณณโกนตริกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกระโหลกน�้ำเต้า
[๒๐] เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้อบรมใจ ฝึ กพระองค์ แล้ ว มีพระทัยตั้งมัน่ เสด็จด�ำเนิน
อยู่ในทางใหญ่ ทรงข้ ามโอฆะได้ แล้ วทรงยินดีในการสงบระงบจิต ตรั สรู้ ด้วย
พระองค์ เอง มีปกติเพ่ งพินิจ ยินดีในฌาน เป็ นมุนี เข้ าสมาบัติ ส� ำรวมอินทรีย์ จึงเอา
กระโหลกน�้ำเต้ า ตักน�้ำเข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด ล้ างพระบาทของ
พระพุทธเจ้ าแล้ วถวายน�้ำเต้ า และพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ได้ ทรง
บังคับว่ า ท่ านจงเอากระโหลกน�ำ้ เต้ านี้ ตักน�ำ้ มาวางไว้ ทใี่ กล้ ๆ เท้ าของเรา เรารับ
สนองพระพุทธด�ำรัสว่ า สาธุ แล้ วเอากระโหลกน�ำ้ เต้ ามาวางไว้ ใกล้ พระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐสุ ด เพราะความเคารพต่ อพระศาสดา พระศาสดาผู้ทรงความเพียรใหญ่
เมือ่ จะทรงยังจิตของเราให้ ดบั สนิท ได้ ทรงอนุโมทนาว่ า ด้ วยการถวายน�ำ้ เต้ านี้ ขอ
ความด�ำริของท่ านจงส� ำเร็จ ในกัปที่ ๑๕ แต่ กปั นี้ เรารื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก ได้ เป็ น
พระเจ้ าจักรพรรดิราช ๓๓ ครั้ง จะเป็ นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เมือ่ เราเดินหรือ
ยืนอยู่ คนทั้งหลายถือถ้ วยทองยืนอยู่ข้างหน้ าเรา เราได้ ถ้วยทองเพราะการถวายน�ำ้
เต้ าแด่ พระพุทธเจ้ า สั กการะทีท่ ำ� ไว้ ในท่ านผู้คงทีท่ ้งั หลาย ถึงจะน้ อย ก็ย่อมเป็ นของ
ไพบูลย์ ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ถวายน�ำ้ เต้ าในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งน�ำ้ เต้ า
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา เราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโสวัณณโกนตริกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โสวัณณโกนตริกเถราปทาน.
๑๑๖

อปทาน ๒

รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. สกิงสัมมัชชกเถราปทาน ๒. เอกทุสสทายกเถราปทาน ๓. เอกาสนทายกเถราปทาน ๔. สัตตกทัมพปุปผิยเถราปทาน ๕. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ๖. ฆฏมัณฑทายกเถราปทาน ๗. เอกธัมมสวนิยเถราปทาน
๘. สุจนิ ติตเถราปทาน ๙. โสณณกิงกณิยเถราปทาน ๑๐. โสวัณณโกนตริกเถราปทาน และในวรรคนี้ บัณฑิตค�ำนวณคาถาได้ ๑๗๒ คาถา.
จบ สกิงสัมมัชชกวรรคที ่ ๔๓.

โสวัณณโกนตริ กเถราปทานที่ ๑๐

๑๑๗

เอกวิหาริวรรคที่ ๔๔

เอกวิหาริยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการอยู่ป่าแต่ผเู้ ดียว
[๒๑] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสปะโดยพระโคตรเป็ นเผ่ าพรหม มี
พระยศใหญ่ ประเสริ ฐกว่ านักปราชญ์ ท้ังหลาย เสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว พระองค์ ไม่ มี
ธรรมเครื่องให้ เนิ่นช้ า ไม่ มเี ครื่องยึดหน่ วง มีพระทัยเสมอด้ วยอากาศ มากด้ วยสุ ญญตสมาธิ คงที่ ยินดีในอนิมติ ตสมาธิ ประทับอยู่แล้ ว พระองค์ ผู้มพี ระทัยรังเกียจ
ไม่ มตี ณ
ั หาเครื่องฉาบทา ไม่ เกีย่ วข้ องในตระกูล ในคณะ ประกอบด้ วยพระกรุณา
ใหญ่ เป็ นนักปราชญ์ ทรงฉลาดในอุบายเครื่องแนะน�ำ ทรงขวนขวายในกิจของผู้อนื่
ทรงแนะน�ำในหนทางอันยังสั ตว์ ให้ ถงึ นิพพาน ซึ่งเป็ นเหตุทำ� เปื อกตม คือคติให้
แห้ ง ในโลกพร้ อมทั้งเทวโลก ประทับนั่งแสดงอมตธรรมอันเป็ นความแช่ มชื่นอย่ าง
ยิง่ ซึ่งเป็ นเครื่องห้ ามชราและมรณะ ในท่ ามกลางบริษทั ใหญ่ ยังสั ตว์ ให้ ข้ามโลก
พระวาจาไพเราะเหมือนนกการะเวก เป็ นนาถะของโลก มีพระสุ รเสี ยงก้ องประหนึ่ง
เสี ยงพรหม ผู้เสด็จมาด้ วยประการนั้น ถอนพระองค์ ขนึ้ จากมหันตทุกข์ ในเมือ่ โลก
ปราศจากผู้แนะน�ำ ทรงแสดงธรรมทีป่ ราศจากธุลี น�ำสั ตว์ ออกจากโลก เราได้ เห็น
แล้ ว ได้ ฟังธรรมของพระองค์ จึงออกบวชเป็ นบรรพชิต ครั้นเราบวชแล้ ว ในกาล
นั้น คิดถึงค�ำสอนของพระชินเจ้ าถูกความเกีย่ วข้ องบีบคั้น จึงได้ อยู่เสี ยในป่ าทีน่ ่ า
รื่นรมย์ แต่ ผู้เดียวเท่ านั้น การทีเ่ รามีกายหลีกออกมาได้ เป็ นเหตุแห่ งการหลีกออก
แห่ งใจของเราผู้เห็นภัยในความเกีย่ วข้ อง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า เราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกวิหาริยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกวิหาริยเถราปทาน.

๑๑๘

อปทาน ๒

เอกสังขิยเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการเป่ าสังข์เป็ นพุทธบูชา
[๒๒] ได้ มกี ารสมโภชไม้ มหาโพธิ์ ของพระผู้มพี ระภาคพระนามว่ า วิปัสสี มหาชนมา
ประชุมกันบูชาไม้ มหาโพธิ์อนั อุดม ไม้ มหาโพธิ์ทคี่ วรบูชาเช่ นนี้ ของพระศาสดา
พระองค์ ใด พระศาสดาพระองค์ น้ันจักเป็ นผู้เว้ นจากความเศร้ าโศกใหญ่ มปี ั ญญา
เป็ นพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ครั้งนั้น เราถือเอาสั งข์ มาบ�ำรุงโพธิพฤกษ์ เราเป่ า
สั งข์ ตลอดวันยังค�ำ่ ไหว้ ไม้ มหาโพธิ์อนั อุดมแล้ ว กรรมทีเ่ ราได้ ทำ� ในเวลาก่ อนจะ
ตายส่ งให้ เราไปเทวโลก ซากศพของเราตกไปแล้ ว เรารื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก ดนตรี
หกหมืน่ ยินดี ร่ าเริง บันเทิง บ�ำรุงเราอยู่ทุกเมือ่ นีเ้ ป็ นผลของพุทธบูชา ในกัปที่ ๗๑
เราได้ เป็ นพระราชาพระนามว่ า สุ ทสั สนะ เป็ นใหญ่ อยู่ในชมพูทวีป มีมหาสมุทรทั้ง
๔ เป็ นขอบเขต ครั้งนั้น ดนตรี ๘๐๐ แวดล้ อมเราตลอดเวลา เราย่ อมเสวยกรรมของ
ตน นีเ้ ป็ นผลของการบ�ำรุง เราเข้ าถึงก�ำเนิดใด คือ เทวดาหรือมนุษย์ แม้ เรายังอยู่ใน
ครรภ์ ของมารดา กลองก็ประโคมอยู่ตลอดเวลา เพราะอุปัฏฐากพระสั มพุทธเจ้ า เรา
ได้ เสวยสมบัตแิ ล้ ว เป็ นผู้บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหว เป็ นบทอันเกษมไม่ มมี ลทิน ไม่
ตาย ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นีเ้ ราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ�
เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกสังขิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกสังขิยเถราปทาน.

เอกสังขิยเถราปทานที่ ๒ - ว่าด้วยผลแห่งการเป่ าสังข์เป็ นพุทธบูชา

๑๑๙

ปาฏิหิรสัญญกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในปาฏิหาริย์
[๒๓] ครั้งนั้น พระพิชิตมารผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระนามว่ าปทุมุตระ ได้ เสด็จ
เข้ าไปยังพระนคร พร้ อมทั้งภิกษุสงฆ์ ผู้มอี นิ ทรีย์อนั ส� ำรวมแล้ ว แสนรู ป ขณะนั้น
ได้ มเี สี ยงสนั่นก้ องไพเราะรับเสด็จพระพุทธเจ้ าผู้สงบระงับ คงที่ ซึ่งก�ำลังเสด็จเข้ า
พระนครโดยทางรถ ด้ วยพุทธานุภาพ พิณทีไ่ ม่ ถูกท�ำเพลง ไม่ ถูกเคาะ ก็บรรเลงขึน้
ได้ เอง ในเมื่อพระพุทธเจ้ าเสด็จเข้ าบุรี เรานมัสการพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด
พระนามว่ าปทุมุตระ ผู้เป็ นพระมหามุนี และเห็นปาฏิหาริย์แล้ ว ได้ ยงั จิตให้ เลือ่ มใส
ในปาฏิหาริย์น้ัน โอ พระพุทธเจ้ า โอ พระธรรม โอ สมบัตแิ ห่ งพระศาสดาของเรา
ดนตรีถงึ ไร้ เจตนาก็ยงั บรรเลงได้ เองเทียว ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ สัญญาใดใน
กาลนั้ น ด้ วยการได้ สัญญานั้ น เราไม่ รู้ จัก ทุ ค ติเ ลย นี้เ ป็ นผลแห่ ง สั ญ ญาใน
พระพุทธเจ้ า เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปาฏิหริ สัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปาฏิหริ สัญญกเถราปทาน.

ญาณัตถวิกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระพุทธองค์
[๒๔] เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้สูงสุ ดกว่ าสั ตว์ ผู้ร่ ุงเรืองเหมือนต้ นกรรณิการ์ โชติช่วง
ดังดวงประทีป ไพโรจน์ ดุจทองค�ำ เราวางคณโฑน�ำ้ ผ้ าเปลือกไม้ กรอง ธมกรก ท�ำ
หนังเสื อเฉวียงบ่ า แล้ วก็สดุดพี ระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดว่ า ข้ าแต่ พระมุนี พระองค์
ทรงขจัดความมืดมิด ซึ่งอากูลไปด้ วยข่ ายคือ โมหะ ทรงแสดงแสงสว่ างคือ พระญาณ แล้ วเสด็จข้ ามไป พระองค์ ได้ ยกโลกนีข้ นึ้ แล้ ว สิ่ งทีย่ อดเยีย่ มซึ่งมีอยู่ท้งั หมด
จะเปรียบปานกับพระญาณเป็ นประมาณ เครื่องไปจากโลกของพระองค์ ไม่ มี ด้ วย
๑๒๐

อปทาน ๒

พระญาณนั้น โลกจึงขนานนามพระองค์ ว่าสั พพัญญู สั พพัญญู ข้ าพระองค์ ขอถวาย
บังคมพระองค์ ผู้มคี วามเพียรใหญ่ ทรงทราบธรรมทั้งปวง ไม่ มอี าสวะ ในกัปทีแ่ สน
แต่ กปั นี้ เราได้ สดุดพี ระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ด้ วยการสดุดนี ้ันเราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งการสดุดพี ระญาณ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้
ท�ำเสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระญาณัตถวิกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ญาณัตถวิกเถราปทาน.

อุจฉุขณ
ั ฑิกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายท่อนอ้อย
[๒๕] เราเป็ นคนเฝ้ าประตูอยู่ในพระนครพันธุมดี ได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากธุลี
ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัสได้ ถือเอาท่ อนอ้ อยมาถวาย แด่
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดพระนามว่ าวิปัสสี ผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ในกัปที่ ๙๑
แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายอ้ อยใด ในกาลนั้น ด้ วยการถวายอ้ อยนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นี้
เป็ นผลแห่ งการถวายท่ อนอ้ อย เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ�
เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุจฉุขณ
ั ฑิกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุจฉุขณ
ั ฑิกเถราปทาน.

อุจฉุขณั ฑิกเถราปทานที่ ๕

๑๒๑

กลัมพทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมันอ้อน
[๒๖] พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโรมสะ ประทับอยู่ที่ซอกเขา เราเลื่อมใส ได้ ถวาย
มันอ้ อนแด่ พระองค์ ด้วยมือทั้งสองของตนในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายทานใด
ในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายมันอ้ อน เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกลัมพทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กลัมพทายกเถราปทาน.

อัมพาฏกทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะกอก
[๒๗] เราได้ เห็นพระสยัมภูพุทธเจ้ าผู้ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร ในป่ าใหญ่ จึงได้ เอาผล
มะกอกมาถวายแด่ พระสยัมภูในกัปที่ ๓๑ แต่ กัปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น
ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัมพาฏกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพาฏกทายกเถราปทาน.

๑๒๒

อปทาน ๒

หรีตกิทายกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกสมอ
[๒๘] เราก�ำลังน�ำผลสมอ ผลมะขามป้ อม ผลมะม่ วง ผลหว้ า สมอพิเภก กระเบา
ผลรกฟ้ า มะตูมมาด้ วยตนเอง เราได้ เห็นพระมหามุนีผู้มปี กติเพ่ งพินิจ ยินดีในฌาน
เป็ นนักปราชญ์ ถูกอาพาธเบียดเบียน เสด็จเดินทางไกล ประทับอยู่ทเี่ งือ้ มเขา จึงได้
เอาผลสมอถวายแด่ พระสยัมภู ก็พอเราท�ำเภสั ชเสร็จแล้ ว พยาธิหายไปในทันใดนั้น
เอง พระพุทธเจ้ าผู้มคี วามกระวนกระวายอันละได้ แล้ ว ได้ ทรงท�ำอนุโมทนาว่ า ก็
ด้ วยการถวายเภสั ชอันเป็ นเครื่องระงับพยาธินี้ ท่ านเกิดเป็ นเทวดา เป็ นมนุษย์ หรือ
จะเกิดในชาติอื่น จงเป็ นผู้ถึงความสุ ขในที่ทุกแห่ ง และท่ านอย่ าถึงความป่ วยไข้
ครั้ นพระสยัมภูพุทธเจ้ าผู้ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร เป็ นนักปราชญ์ ตรั สดังนี้แล้ ว ได้
เสด็จเหาะขึน้ สู่ นภากาศ เหมือนพญาหงส์ ในอัมพร ฉะนั้น เพราะเราได้ ถวายสมอ
แด่ พระสยัมภูพุทธเจ้ าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ความป่ วยไข้ จึงมิได้ เกิดแก่ เราเลย
จนถึงชาตินี้ นีเ้ ป็ นความเกิดครั้งหลังของเรา ภพสุ ดท้ ายก�ำลังเป็ นไป วิชชา ๓ เราได้
บรรลุแล้ ว โดยล�ำดับพระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้
ถวายเภสัชในกาลนั้น ด้วยการถวายเภสัชนั้น เราไม่ รู้จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งเภสัชทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระหรีตกิทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ หรีตกิทายกเถราปทาน.

หรี ตกิทายกเถราปทานที่ ๘ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกสมอ

๑๒๓

อัมพปิ ณฑิยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วง
[๒๙] ครั้งนั้น เราเป็ นพญาช้ างมีงางอนงาม ทรงก�ำลังกล้ าว่ องไว เทีย่ วอยู่ในป่ าใหญ่
ได้ เห็นพระผู้น�ำโลก เราได้ หยิบเอาชิ้นมะม่ วงมาถวายแด่ พระศาสดา พระมหาวีรเจ้ า พระนามว่ าสิ ทธัตถะ นายกของโลก ทรงรับประเคน เมือ่ เราเพ่ งดูอยู่ พระพิชิตมารได้ ทรงเสวยในกาลนั้น เรายังจิตให้ เลือ่ มใสในพระชินเจ้ าพระองค์ น้ัน จึงเข้ าถึง
สวรรค์ ช้ันดุสิต เราจุตจิ ากดุสิตนั้นแล้ ว ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช เสวยสมบัติ
โดยอุบายเช่ นนั้นแหละ เรามีตนส่ งไปเพื่อความเพียรสงบระงับ ไม่ มีอุปธิกิเลส
ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวาย
ทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัมพปิ ณฑิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพปิ ณฑิยเถราปทาน.

ชัมพูผลิยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกหว้า
[๓๐] เมื่อพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ เชษฐบุรุษของโลก ผู้คงที่ ผู้ทรงยศอัน
สู งสุ ด ก�ำลังเสด็จเทีย่ วบิณฑบาตอยู่ ข้ าพระองค์ มใี จเลือ่ มใส ได้ ถอื เอาผลชมพู่อย่ าง
ดีมาถวายแด่ พระศาสดา ผู้เป็ นทักขิไณยบุคคล เป็ นนักปราชญ์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ น
ใหญ่ กว่ าสั ตว์ เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่ านรชน เพราะกรรมนั้น ข้ าพระองค์
จึงเป็ นผู้ละความชนะและความแพ้ แล้ ว ได้ ถงึ ฐานะทีไ่ ม่ หวัน่ ไหว ในกัปทีแ่ สนแต่
กัปนี้ ข้ าพระองค์ ได้ ถวายทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น ข้ าพระองค์ ไม่ รู้ จักทุคติ
๑๒๔
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เลย นี้เป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ อย่ างดีเป็ นทาน ข้ าพระองค์ เผากิเลสทั้งหลาย
แล้ ว พระพุทธศาสนาข้ าพระองค์ ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระชัมพูผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ชัมพูผลิยเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. เอกวิหาริยเถราปทาน ๒. เอกสังขิยเถราปทาน
๓. ปาฏิหริ สัญญกเถราปทาน ๔. ญาณัตถวิกเถราปทาน ๕. อุจฉุขณ
ั ฑิกเถราปทาน
๖. กลัมพทายกเถราปทาน ๗. อัมพาฏกทายกเถราปทาน ๘. หรีตกิทายกเถราปทาน
๙. อัมพปิ ณฑิยเถราปทาน ๑๐. ชัมพูผลิยเถราปทาน บัณฑิตค�ำนวณคาถาได้ ๘๖
คาถา.
จบ เอกวิหาริวรรคที ่ ๔๔.

ชัมพูผลิยเถราปทานที่ ๑๐

๑๒๕

วิเภทกิวรรคที่ ๔๕

วิเภทกพีชิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเมล็ดพืชสมอพิเภก
[๓๑] พระพุทธเจ้ าผู้มีความเพียรใหญ่ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง พระนามว่ ากกุสันธะ
พระองค์ เสด็จหลีกออกจากหมู่ไปสู่ ภายในป่ า เราถือเมล็ดพืชเครือเถาเทีย่ วมา สมัย
นั้น พระผู้มพี ระภาคทรงเข้ าฌานอยู่ ณ ระหว่ างภูเขา เราเห็นพระพุทธเจ้ าผู้เป็ น
เทพของทวยเทพแล้ ว มีใจเลื่อมใส ได้ ถวายเมล็ดพืชแด่ พระพุทธเจ้ า ผู้เป็ น
ทักขิไณยบุคคล เป็ นนักปราชญ์ ในกัปนีเ้ อง เราได้ ถวายพืชใดในกาลนั้นด้ วยการ
ถวายพืชนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งเมล็ดพืช เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระวิเภทกพีชยิ เถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วิเภทกพีชยิ เถราปทาน.

โกลทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพุทรา
[๓๒] ครั้งนั้น เรานุ่งหนังเสื อ ห่ มผ้ าคากรอง บ�ำเพ็ญวัตรจริยาอย่ างหนัก ใกล้ อาศรม
ของเรามีต้นพุทรา ในกาลนั้น พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าสิ ขี เป็ นเอก ไม่ มผี ู้เสมอสอง
ทรงท�ำโลกให้ โชติช่วงอยู่ตลอดกาลทั้งปวง เสด็จเข้ ามายังอาศรมของเรา เรายังจิต
ของตนให้ เลื่อมใส และถวายบังคมพระพุทธเจ้ าผู้มีวัตรอันงามแล้ ว ได้ เอามือทั้ง
สองกอบพุทราถวายแด่ พระพุทธเจ้ า ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายพุทราใด ใน
กาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายพุทรา เราเผากิเลส
๑๒๖
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ทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว เป็ น
ผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้ มายังส� ำนักของพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ เราได้ บรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว คุณ
วิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราได้ ทำ� ให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโกลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โกลทายกเถราปทาน.

เวลุวผลิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะตูม
[๓๓] เราสร้ างอาศรมไว้ อย่ างสวยงาม ใกล้ ฝั่งแม่ น�ำ้ จันทภาคา อาศรมนั้น เกลือ่ นกล่ น
ไปด้ วยต้ นมะตูม เป็ นที่รวมหมู่ไม้ นานาชนิด เราเห็นผลมะตูมมีกลิ่นหอมแล้ ว
ระลึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เราทั้งยินดีท้งั สลดใจ เอาผลมะตูมใส่ หาบจน
เต็ม ได้ เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าพระนามว่ า กกุสันธะ แล้ วถวายผลมะตูมสุ กแด่
พระองค์ ผู้เป็ นเนือ้ นาบุญ เป็ นนักปราชญ์ ด้ วยใจอันผ่ องใส ในกัปนีเ้ องเราได้ ถวาย
ผลมะตูมใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลมะตูมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
การถวายมะตูม เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเวลุวผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เวลุวผลิยเถราปทาน.

เวลุวผลิยเถราปทานที่ ๓ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะตูม

๑๒๗

ภัลลาตกทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกรกฟ้ า
[๓๔] เราตกแต่ งเครื่องลาดทีท่ ำ� ด้วยหญ้ าแล้ว ได้ทูลอาราธนาพระสัมพุทธเจ้ าผู้มพี ระ
ฉวีวรรณเหมือนทองค�ำ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ผู้ประหนึ่งว่ า
พระยารังทีก่ ำ� ลังดอกบาน เป็ นพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ก�ำลังเสด็จไปทางท้ ายป่ า
ใหญ่ ว่า ขอพระพุทธเจ้ าทรงโปรดอนุเคราะห์ ข้าพระองค์ เถิด ข้ าพระองค์ ปรารถนา
จะถวายภิกษา พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าอัตถทัสสี ผู้อนุเคราะห์ ประกอบด้ วย
พระกรุณา มีพระยศใหญ่ ได้ ทรงทราบความด�ำริของเรา จึงเสด็จแวะทีอ่ าศรมของ
เรา ครั้นแล้ ว พระองค์ ได้ ประทับบนเครื่องลาดทีท่ ำ� ด้ วยหญ้ า เราได้ หยิบเอาผลไม้
รกฟ้ ามาถวายแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เมือ่ เรามองดูอยู่ พระพิชิตมารทรง
เสวยในเวลานั้น เรายังจิตให้ เลือ่ มใสในทานนั้นแล้ ว ได้ ถวายบังคมพระพิชิตมารใน
กาลนั้น ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราได้ ถวายผลไม้ ใด ในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เรา
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระภัลลาตกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ภัลลาตกทายกเถราปทาน.

อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกผักตบ
[๓๕] ก็ครั้นเมื่อต้ นไทรอันเป็ นไม้ โพธิพฤกษ์ งอกงามสี เขียวขจี เราได้ เอาดอกผักตบ
มาบูชาไม้ โพธิพฤกษ์ ในกัปนีเ้ อง เราได้ บูชาโพธิพฤกษ์ ใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้
จักทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชาไม้ โพธิพฤกษ์ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธ๑๒๘
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ศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุมมาปุปผิยเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุมมาปุปผิยเถราปทาน.

อัมพาฏกิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกมะกอก
[๓๖] พระมุนีพระนามว่ าเวสสภูผู้อภิชาติ เสด็จเข้ าไปสู่ ป่ารั งซึ่ งมีดอกบานสะพรั่ ง
ประทับอยู่ที่ซอกเขา เหมือนไกรสรสี หราช ฉะนั้น เรามีจิตผ่ องใสโสมนัส เลื่อมใส
ได้ เอาดอกมะกอกบูชาพระมหาวีรเจ้ าผู้เป็ นบุญเขตด้ วยมือทั้งสองของตน ในกัปที่
๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ เอาดอกไม้ บูชาใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผล
แห่ งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัมพาฏกิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัมพาฏกิยเถราปทาน.

สีหาสนิ กเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาสนะทอง
[๓๗] เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้ ถวายอาสนะทองแด่ พระผู้มีพระภาคพระนาม
ว่ าปทุมุตระ ผู้แสวงหาประโยชน์ แด่ สรรพสั ตว์ เราอยู่ในโลกใด ๆ คือ ในเทวโลกหรือ
มนุษยโลก ในโลกนั้น ๆ เราได้ วมิ านอันไพบูลย์ นีเ้ ป็ นผลของอาสนะทอง บัลลังก์ อนั
ส� ำเร็จด้ วยทองและเงิน ส� ำเร็จด้ วยแก้ วปทุมราช และส� ำเร็จด้ วยแก้ วมณี เกิดแก่ เรา
สี หาสนิกเถราปทานที่ ๗

๑๒๙

มากมาย ในกาลทุกเมือ่ เราท�ำอาสนะไม้ โพธิของพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ
แล้ ว ได้ บังเกิดในสกุลสู ง โอ พระธรรมเป็ นธรรมดี ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ทำ�
อาสนะทองด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะทอง เราเผากิเลส
ทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา เราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสีหาสนิกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สีหาสนิกเถราปทาน.

ปาทปิ ฐิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายตังรองเท้
่
า
[๓๘] พระมหามุนีสัมพุทธเจ้ า ผู้ประกอบด้ วยพระกรุณา พระนามว่ าสุ เมธะ ยังสั ตว์
ให้ ข้ามเป็ นอันมากแล้ ว พระองค์ ผู้ทรงพระยศใหญ่ ก็ได้ เสด็จนิพพาน เรามีจิต
เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ใช้ ให้ คนท�ำตัง่ ส� ำหรับรองเท้ าไว้ ทใี่ กล้ อาสนะทอง ของพระ
สั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธะ ผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ เราท�ำกุศลกรรมอันมีความ
สุ ขเป็ นผล มีความสุ ขเป็ นก�ำไรแล้ ว เป็ นผู้ประกอบด้ วยบุญกรรม ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ัน
ดาวดึงส์ เมือ่ เราผู้มคี วามพร้ อมเพรียงด้ วยบุญกรรมอยู่ในดาวดึงส์ น้ัน ตัง่ ทองย่ อม
เกิดแก่ เราผู้ยกเท้ าก้ าวไปอยู่ นรชนเหล่ าใดได้ การเข้ าไปฟั งใกล้ ๆ ท�ำสั กการะใน
พระพุทธเจ้ าผู้เสด็จนิพพานแล้ ว ได้ สุขอันไพบูลย์ นรชนเหล่ านั้นได้ ลาภดีแล้ ว แม้
เราก็ได้ สร้ างกรรมไว้ ดีแล้ ว เราท�ำตั่งส� ำหรับรองเท้ าอันประกอบแล้ วในการค้ าขาย
จึงได้ ตงั่ ทอง เราเหยียบไปบนตัง่ ทองในทิศทีไ่ ปด้ วยกิจบางอย่ าง นีเ้ ป็ นผลแห่ งบุญ
กรรม ในกัปทีส่ ามหมืน่ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งตัง่ ส� ำหรับรองเท้ า เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเรา
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
จบ ปาทปิ ฐยิ เถราปทาน.

๑๓๐

อปทาน ๒

เวทิยการกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไพรที
[๓๙] เราได้ สร้ างไพรทีอย่ างสวยงาม ไว้ ที่โพธิพฤกษ์ ของพระพุทธเจ้ าพระนามว่ า
ปทุมตุ ระ ซึ่งเป็ นไม้สูงสุ ดกว่าไม้ท้งั หลาย แล้วยังจิตของตนให้ เลือ่ มใส เครื่องใช้ สอย
หลายชนิดเลิศโอฬาร ทั้งทีท่ ำ� เสร็จและยังท�ำไม่ เสร็จ ตกลงมาจากอากาศ นีเ้ ป็ นผล
แห่ งไพรที ในสงครามทีส่ องฝ่ ายประชิดกัน อันน่ ากลัว เมือ่ เราเข้ าไป ก็ไม่ พบสิ่ งที่
น่ าขลาดกลัวเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งไพรที วิมานอันงดงามและทีน่ อนอันล้ นค่ า เกิดขึน้
ดังจะรู้ ความด�ำริของเรา นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งไพรที ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� ไพรที
ใด ด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งไพรที เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเวทิยการกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เวทิยการกเถราปทาน.

โพธิฆรการกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างเรือนไม้โพธิ
[๔๐] เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ใช้ คนท�ำเรือนไม้ โพธิของพระผู้มพี ระภาคผู้เป็ น
ใหญ่ กว่ าสั ตว์ ผู้คงที่ พระนามว่ าสิ ทธัตถะ เราเข้ าถึงสวรรค์ ช้ันดุสิต อยู่ในเรือนแก้ ว
หนาว ร้ อน หรือลม มิได้ ถูกต้ องตัวเราเลย ในกัปที่ ๖๕ แต่ กปั นี้ เราได้ เป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิ วิสสุ กรรมเทพบุตรได้เนรมิตนครชื่อกาสิกะ ยาว ๑๐ โยชน์ กว้าง ๘ โยชน์
ให้ เรา ในนครนั้นไม่ มไี ม้ เครือเถา และดินเลย วิสสุ กรรมเทพบุตรเนรมิตปราสาท
ชื่อมงคล ยาวโยชน์ หนึ่ง กว้ างครึ่งโยชน์ ให้ เรา เสาปราสาท ๘๔,๐๐๐ ต้ น ล้ วนเป็ น
ทองค�ำ พืน้ ส� ำเร็ จด้ วยแก้ วมณี หลังคาเป็ นเงิน เรื อนส� ำเร็ จด้ วยทอง นี้เราได้ อยู่
ครอบครองมาแล้ ว นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ เรือนเป็ นทาน เราได้ เสวยผลทั้งปวงนั้น ใน
โพธิฆรการกเถราปทานที่ ๑๐ - ว่าด้วยผลแห่งการสร้างเรื อนไม้โพธิ

๑๓๑

ภพทั้งทีเ่ ป็ นของเทวดาและมนุษย์ วันนีเ้ ราบรรลุนิพพานอันเป็ นบทสงบระงับ ไม่ มี
บทใดจะยิง่ กว่ า ในกัปทีส่ ามหมืน่ เราได้ ให้ ทำ� เรือนโพธิพฤกษ์ ด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้
จักทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งการให้ เรือนเป็ นทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโพธิฆรการกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โพธิฆรการกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. วิเภทกพีชยิ เถราปทาน ๒. โกลทายกเถราปทาน ๓. เวลุวผลิยเถราปทาน ๔. ภัลลาตกทายกเถราปทาน ๕. อุมมาปุปผิยเถราปทาน ๖. อัมพาฏกิยเถราปทาน ๗. สีหาสนิกเถราปทาน ๘. ปาทปิ ฐยิ เถราปทาน
๙. เวทิยการกเถราปทาน ๑๐. โพธิฆรการกเถราปทาน ในวรรคนี้ บัณฑิตได้ภาษิต
คาถาไว้คำ� นวณได้ ๗๙ คาถา.
จบ วิเภทกิวรรคที ่ ๔๕.

๑๓๒

อปทาน ๒

วิหารอโลดอเปี๊ ยะ แปลว่า สมปรารถนาอย่างเต็มที่
สร้างสมัยพระเจ้าจันสิตตา

ชคติวรรคที่ ๔๖

ชคติทายกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการพรวนดินโคนต้นโพธิ
[๔๑] เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ใช้ ให้ คนพรวนดินทีไ่ ม้ โพธิพฤกษ์ ของพระมหามุนีพระนามว่ าธัมมทัสสี อันเป็ นต้ นไม้ สูงสุ ดกว่ าไม้ ท้ังหลาย เราพลาดจากภูเขา
หรื อตกจากต้ นไม้ จุติแล้ ว ย่ อมได้ ที่พึ่ง นี้เป็ นผลของดิน โจรไม่ เบียดเบียนเรา
กษัตริย์กไ็ ม่ ดูหมิน่ เรา เราก้ าวล่ วงข้ าศึกได้ ทุกคน นีเ้ ป็ นผลของดิน เราเข้ าถึงก�ำเนิด
ใด ๆ คือ เทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ เราย่ อมเป็ นผู้อนั เขาบูชาทุกแห่ งไป นีก้ ็
เป็ นผลของดิน ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราได้ ใช้ ให้ คนพรวนดินด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลของดิน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จ
แล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระชคติทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ชคติทายกเถราปทาน.

โมรหัตถิยเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายก�ำหางนกยูง
[๔๒] เราถือก�ำหางนกยูงเข้ าไปเฝ้ าพระโลกนายก เรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัส ได้
ถวายก�ำหางนกยูง ด้ วยก�ำหางนกยูงนี้ และด้ วยการตั้งเจตนาไว้ ไฟ ๓ กองของเรา
จึงดับสนิทแล้ ว เราได้ สุขอันไพบูลย์ โอ พระพุทธเจ้ า โอ พระธรรม โอ สั มปทาแห่ ง
พระศาสดาของเรา เราถวายก�ำหางนกยูงแล้ ว ได้ ความสุ ขอันไพบูลย์ ไฟ ๓ กองของ
เราดับสนิทแล้ ว เราถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว อาสวะทั้งปวงหมดสิ้นไปแล้ ว บัดนี้
๑๓๔

อปทาน ๒

ภพใหม่ มไิ ด้ มี ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นีเ้ ราได้ ถวายทานใดในกาลนั้นด้ วยทานนั้น เรา
ไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการถวายก�ำหางนกยูง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโมรหัตถิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โมรหัตถิยเถราปทาน.

สีหาสนพีชิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการพัดพุทธอาสน์
[๔๓] เราได้ ไหว้ โพธิพฤกษ์ ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ าติสสะ ได้ ถือเอาพัดวิชนี
พัดอาสนะทองในทีน่ ้ัน ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายพัดทอง ด้ วยกรรมนั้น เรา
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลของการพัด เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเรา
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสีหาสนพีชยิ เถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สีหาสนพีชยิ เถราปทาน.

ติณุกกธาริยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการท�ำคบเพลิงบูชา
[๔๔] เราเป็ นผู้มจี ติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ชูคบเพลิงไว้ ๓ ดวง ทีไ่ ม้ โพธิพฤกษ์ ของ
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ซึ่งเป็ นไม้ สูงสุ ดกว่ าไม้ ท้ังหลาย ในกัปที่แสนแต่
กัปนี้ เราได้ บูชาคบเพลิงใด ด้ วยการชู คบเพลิงนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลของ
ติณุกกธาริ ยเถราปทานที่ ๔ - ว่าด้วยผลแห่งการท�ำคบเพลิงบูชา

๑๓๕

การให้ คบเพลิงเป็ นทาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จ
แล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระติณุกกธาริยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ติณุกกธาริยเถราปทาน.

อักกมนทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการเหยียบนวด
[๔๕] เราได้ ถวายการเหยียบนวดแด่ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากกุสันธะ ผู้เป็ นนักปราชญ์ มีบาปอันลอยเสี ยแล้ ว ทรงอยู่จบพรหมจรรย์ ซึ่ งก�ำลังเสด็จด�ำเนินไปสู่
ทีพ่ กั กลางวัน ในกัปนีเ้ องเราได้ ถวายทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายเหยียบนวด เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา
เราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอักกมนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อักกมนทายกเถราปทาน.

วนโกรัณฑิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหางช้าง
[๔๖] เราถือเอาดอกหางช้ างป่ ามาบูชาพระผู้มพี ระภาคพุทธเจ้ า พระนามว่ าสิ ทธัตถะ
ผู้ประเสริ ฐสุ ดกว่ าโลก ผู้คงที่ ในกัปที่ ๙๔ แต่ กัปนี้เราได้ เอาดอกไม้ ใดบูชา ด้ วย
การบู ชานั้ น เราไม่ รู้ จักทุ ค ติเลย นี้เป็ นผลแห่ ง พุท ธบู ชาเราเผากิเ ลสทั้ง หลาย
๑๓๖

อปทาน ๒

แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระวนโกรัณฑิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วนโกรัณฑิยเถราปทาน.
จบ ภาณวารที ่ ๒๐.

เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการกัน้ ร่มถวายพระพุทธองค์
[๔๗] แผ่ นดินร้ อนดังเพลิง แผ่ นดินดุจมีเถ้ ารึงไหล พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปทุมุตระ เสด็จจงกรมอยู่ทกี่ ลางแจ้ ง เรากั้นร่ มขาวเดินทางไป ได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ า
เข้ าทีก่ ลางแจ้ งนั้น แล้ วเกิดความคิดขึน้ ว่ า ภูมภิ าคถูกพยับแดดแผ่ คลุม แผ่ นดินนีจ้ งึ
กลายเป็ นเหมือนถ่ านเพลิง ลมพายุใหญ่ ทที่ ำ� สรีรกายให้ ลอยขึน้ ได้ ตั้งขึน้ อยู่ หนาว
ร้ อน ย่ อมท�ำให้ ลำ� บาก ขอได้ โปรดรับร่ มนี้ อันเป็ นเครื่องป้ องกันลมและแดดเถิด ข้ า
พระองค์ จักถู กต้ องนิ พพาน พระชิ นเจ้ าพระนามว่ าปทุ มุตระผู้ทรงอนุ เคราะห์
ประกอบด้ วยพระกรุณา มีพระยศใหญ่ ทรงทราบความด�ำริของเราแล้ ว ทรงรับไว้
ในกาลนั้น เราได้ เป็ นจอมเทวดาเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๐ กัป ได้ เป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิราช ๕๐๐ ครั้ง และได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับ
มิได้ เราได้ เสวยกรรมของตนซึ่ งตนได้ ก่อสร้ างไว้ ดีแล้ วในปางก่ อน นี้เป็ นชาติ
สุ ดท้ ายของเรา ภพทีส่ ุ ดก�ำลังเป็ นไป ถึงทุกวันนีช้ นทั้งหลายก็พากันกั้นเศวตฉัตร
ให้ เราตลอดกาลทุกเมือ่ ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ถวายร่ มนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายร่ ม เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จ
แล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกฉัตติยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกฉัตติยเถราปทาน.
เอกฉัตติยเถราปทานที่ ๗

๑๓๗

ชาติปปุ ผิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกมะลิ
[๔๘] เมือ่ พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้มพี ระยศใหญ่ ปรินิพพานแล้ ว เรา
ได้ เอาผอบอันเต็มด้ วยดอกไม้ ไปบูชาพระสรีระ เรายังจิตให้ เลือ่ มใสในบุญกรรมนั้น
แล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันนิมมานรดี เราถึงจะไปอยู่ยงั เทวโลก ก็ยงั ประพฤติบุญกรรม
อยู่ ฝนดอกไม้ ตกจากฟากฟ้ าเพื่อเราตลอดกาลทั้งปวง เราสมภพในมนุษย์ ก็เป็ น
พระราชาผู้มยี ศใหญ่ ในอัตภาพนั้น ฝนดอกโกสุ มตกลงมาเพือ่ เราทุกเมือ่ เพราะ
อ�ำนาจที่เอาดอกไม้ บูชาที่พระกายของพระพุทธเจ้ าผู้ทรงเห็นเหตุท้ังปวง นี้เป็ น
ความเกิดครั้งสุ ดท้ ายของเรา ภพทีส่ ุ ดก�ำลังเป็ นไป ถึงทุกวันนี้ ฝนดอกไม้ กต็ กลงมา
เพือ่ เราทุกเวลา ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราเอาดอกไม้ ใดบูชา ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้
จักทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชาพระสรีระ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระชาติปปุ ผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล
จบ ชาติปปุ ผิยเถราปทาน.

สัตติปัณณิ ยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสัตตบรรณ
[๔๙] เมือ่ มหาชนช่ วยกันน�ำพระสรีระของพระพุทธเจ้ าไป เมือ่ กลองบรรเลงอยู่ เรามี
จิตเลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ เอาดอกสั ตตบรรณบูชา ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ เอา
ดอกไม้ ใดมาบูชา ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชาพระสรีระ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
๑๓๘

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระสัตติปัณณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สัตติปัณณิยเถราปทาน.

คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยของหอม
[๕๐] เมือ่ มหาชนก�ำลังช่ วยกันท�ำจิตกาธานอยู่ และเมือ่ ของหอมนานาชนิดถูกน�ำเอา
มา เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ เอาของหอมก�ำมือหนึ่งบูชา ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้
เราได้ บูชาจิตกาธานใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชา
จิตกาธาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระคันธปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ คันธปูชกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ชคติทายกเถราปทาน ๒. โมรหัตถิยเถราปทาน
๓. สีหาสนพีชยิ เถราปทาน ๔. ติณุกกธาริยเถราปทาน ๕. อักกมนทายกเถราปทาน
๖. วนโกรัณฑิยเถราปทาน ๗. เอกฉัตติยเถราปทาน ๘. ชาติปุปผิยเถราปทาน
๙. สัตติปัณณิยเถราปทาน ๑๐. คันธปูชกเถราปทาน บัณฑิตค�ำนวณคาถาได้ ๖๕
คาถา.
จบ ชคติวรรคที ่ ๔๖.

คันธปูชกเถราปทานที่ ๑๐ - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยของหอม

๑๓๙

สาลปุปผิวรรคที่ ๔๗

สาลกุสมุ ิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกสาละ
[๕๑] เมือ่ พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปทุมุตระปรินิพพานแล้ ว เมือ่ มหาชนช่ วยกัน
ยกพระพุทธสรีระขึน้ บนจิตกาธาน เราได้ เอาดอกสาละบูชา ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้
เราได้ เอาดอกไม้ ใดบูชา ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งการบูชา
จิตกาธาน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสาลกุสมุ ยิ เถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สาลกุสมุ ยิ เถราปทาน.

จิตกปูชกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาจิตกาธาน
[๕๒] เมือ่ เทวดาและมนุษย์ พากันถวายพระเพลิงพระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าสิ ขี ผู้
เป็ นเผ่ าพันธุ์ของโลก เราได้ เอาดอกจ�ำปา ๘ ดอกบูชาจิตกาธาน ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้
เราได้ เอาดอกไม้ ใดบูชา ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระจิตกปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ จิตกปูชกเถราปทาน.

๑๔๐

อปทาน ๒

จิตกนิ พพาปกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการดับจิตกาธาน
[๕๓] เมื่อเทวดาและมนุษย์ พากันถวายพระเพลิงพระสรี ระ ของผู้แสวงหาคุณใหญ่
พระนามว่ าเวสสภู เราเอาน�ำ้ หอมดับจิตกาธาน ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราเอาน�ำ้ หอม
ดับจิตกาธานใด ด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลของน�ำ้ หอม เราเผากิเลส
ทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระจิตกนิพพาปกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ จิตกนิพพาปกเถราปทาน.

เสตุทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างสะพาน
[๕๔] เรามีจติ เลือ่ มใส มีใจโสมนัส ได้ ใช้ คนให้ สร้ างสะพานในทีเ่ ฉพาะพระพักตร์ ของ
พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าวิปัสสี ผู้เสด็จจงกรมอยู่ ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ให้
สร้ างสะพานใดไว้ ด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายสะพาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเสตุทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เสตุทายกเถราปทาน.

เสตุทายกเถราปทานที่ ๔

๑๔๑

สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพัดใบตาล
[๕๕] เราได้ ถวายพัดใบตาลอันคลุมด้ วยดอกมะลิ แด่ พระผู้มีพระภาคพระนามว่ า
สิ ทธัตถะ เราจึงได้ ทรงยศใหญ่ ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นีเ้ ราได้ ถวายพัดใบตาลใด ด้ วย
การถวายพัดใบตาลนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพัดใบตาล เราเผากิเลสทั้ง
หลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุมนตาลวัณฏิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน.

อวฏผลิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ
[๕๖] พระผู้มพี ระภาคผู้สยัมภูพระนามว่ า สตรังสี ผู้ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร ๆ ทรงใคร่
ต่ อความวิเวก ตรัสรู้ ด้วยพระองค์ เอง เสด็จออกบิณฑบาต เราถือผลไม้ อยู่ ได้ เห็น
เข้ า จึงได้ เข้ าไปเฝ้ าพระนราสภ เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ถวายผลไม้ ในกัปที่
๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ น้ัน เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเรา
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอวฏผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อวฏผลิยเถราปทาน.

๑๔๒

อปทาน ๒

ลพุชผลทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนุนส�ำมะลอ
[๕๗] ครั้ งนั้น เราเป็ นคนเฝ้ าสวนอยู่ในพระนครพันธุ มดี ได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้
ปราศจากกิเลสธุลเี สด็จเหาะไปในอากาศ เราได้ หยิบเอาผลขนุนส� ำมะลอถวายแด่
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด พระพุทธเจ้ าผู้มพี ระยศใหญ่ ให้ เกิดความปลืม้ ใจแก่ เรา
น�ำความสุ ขมาให้ ในปั จจุบันประทับอยู่ในอากาศนั่นเอง ได้ ทรงรับประเคน เราถวาย
ผลไม้ แด่ พระพุทธเจ้ าด้ วยใจอันเลือ่ มใสแล้ ว ได้ ประสบปี ติอนั ไพบูลย์ เป็ นสุ ขยอด
เยีย่ มในครั้งนั้น รัตนะเกิดขึน้ แก่ เราผู้เกิดในทีน่ ้ัน ๆ ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวาย
ผลไม้ ใดในกาลนั้นด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระลพุชผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ลพุชผลทายกเถราปทาน.

มิลกั ขุผลทายกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมิลกั ขุ
[๕๘] เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าอัตถทัสสี ผู้มีพระยศใหญ่ เป็ นผู้มีจิต
เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ถวายผลไม้ มลิ กั ขุ ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาล
นั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เราเผากิเลสทั้ง
หลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมิลกั ขุผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มิลกั ขุผลทายกเถราปทาน.
มิลกั ขุผลทายกเถราปทานที่ ๘ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลมิลกั ขุ

๑๔๓

สยัมปฏิภาณิ ยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระพุทธเจ้าด้วยปฏิภาณ
[๕๙] ใครได้ เห็นพระนราสภผู้ประเสริฐกว่ าเทวดา งามเหมือนดอกรกฟ้ าขาว ก�ำลัง
เสด็จด�ำเนินอยู่ที่ถนนแล้ ว จะไม่ เลื่อมใสเล่ า ใครได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้ก�ำจัดความ
มืดให้ พินาศ ทรงช่ วยเหลือนรชนให้ ข้ามพ้ นไปได้ เป็ นอันมาก ยังโลกให้ โชติช่วง
ด้ วยแสงสว่ างคือพระญาณแล้ ว จะไม่ เลื่อมใสเล่ า ใครได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้เป็ น
นายกของโลก ก�ำลังเสด็จออกไปพร้ อมกับพระขีณาสพผู้มอี ำ� นาจตั้งแสน ผู้ทรงรื้อ
ขนสั ตว์ ไปเสี ยมากมายแล้ ว จะไม่ เลือ่ มใสเล่ า ใครได้ เห็นพระพุทธเจ้ า ผู้ตกี ลองคือ
พระธรรม ทรงย�ำ่ ยีหมู่เดียรถีย์ บันลือสี หนาทแล้ ว จะไม่ เลือ่ มใสเล่ า ทวยเทพพร้ อม
ด้ วยพรหม พากันมาจากเทวโลก ตราบเท่ าพรหมโลก แล้ วทูลถามปั ญหาอันลุ่มลึก
กะพระพุทธเจ้ าพระองค์ ใด พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ใครได้ เห็นเข้ าแล้ ว จะไม่
เลื่อมใสเล่ า มนุษย์ พร้ อมด้ วยเทวดาประนมกรอัญชลีแด่ พระพุทธเจ้ าพระองค์ ใด
ย่ อมได้ เสวยบุญด้ วยการประณมกรอัญชลีน้ัน พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ใครได้ เห็น
เข้ าแล้ ว จะไม่ เลือ่ มใสเล่ า ชนทั้งปวงมาประชุมห้ อมล้ อมพระผู้มปี ั ญญาจักษุ พระผู้
มีปั ญญาจักษุ พระองค์ ใ ด ถู กบัง คับ แล้ วไม่ ท รงหวั่น ไหว พระผู้ มีปั ญญาจัก ษุ
พระองค์ น้ัน ใครได้ เห็นแล้ ว จะไม่ เลือ่ มใสเล่ า เมือ่ พระนราสภพระองค์ ใดเสด็จเข้ า
พระนคร กลองเป็ นอันมากประโคมกึกก้ อง คชสารที่ตกมันพากันบันลือ พระ
นราสภพระองค์ น้ัน ใครได้ เห็นเข้ าแล้ วจะไม่ เลือ่ มใสเล่ า เมือ่ พระนราสภพระองค์
ใดเสด็จด�ำเนินไปในถนน พระรัศมีย่อมส่ องสว่ างไสวทุกเมือ่ ทีซ่ ึ่งลุ่ม ๆ ดอน ๆ ย่ อม
สม�่ำเสมอ พระนราสภพระองค์ น้ัน ใครได้ เห็นเข้ าแล้ ว จะไม่ เลื่อมใสเล่ า เมื่อ
พระพุทธเจ้ าตรั สอยู่ ประชาสั ตว์ ในจักรวาลได้ ยินทั่วกัน พระพุทธเจ้ าพระองค์ ใด
ยังสั ตว์ ให้ รู้ ชัดได้ ทวั่ กัน พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ใครได้ เห็นเข้ าแล้ ว จะไม่ เลือ่ มใส
เล่ า ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ สดุดพี ระพุทธเจ้ าใด ด้ วยการสดุดนี ้ัน เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการสดุดี เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ�
เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสยัมปฏิภาณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน.
๑๔๔

อปทาน ๒

นิ มิตตพยากรณิ ยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการพยากรณ์นิมิต
[๖๐] ครั้งนั้น เราได้ เข้ าไปป่ าหิมวันต์ บอกมนต์ ศิษย์ ๕,๔๐๐ คน ได้ อุปัฏฐากเรา ศิษย์
เหล่ านั้นล้ วนเป็ นนักศึกษา รู้ จบไตรเพทถึงความเต็มเปี่ ยมในธรรมมีองค์ ๖ พวกเขา
ถือตัวจัดเพราะวิทยาของตน อยู่ในป่ าหิ มวันต์ เทพบุ ตรผู้มียศใหญ่ เป็ นผู้มี
สติสัมปชัญญะ จุตจิ ากชั้นดุสิตอุบัตใิ นครรภ์ แห่ งมารดา เมือ่ พระสั มพุทธเจ้ าเสด็จ
อุบัตขิ นึ้ หมืน่ โลกธาตุกห็ วัน่ ไหว คนตาบอดก็มองเห็นได้ ในเมือ่ พระผู้น�ำเสด็จอุบัติ
ขึน้ พืน้ พสุ ธานีท้ ้งั สิ้นสั่ นสะเทือน ๖ ประการ มหาชนได้ สดับเสี ยงกึกก้ องแล้ ว พา
กันแย้ มสรวล ชนทั้งปวงประชุ มกันแล้ ว ได้ พากันไปยังส� ำนักของเรา ถามว่ าพืน้
พสุ ธานีส้ ั่ นสะเทือน จักมีผลเป็ นอย่ างไร ครั้งนั้น เราได้ พยากรณ์ แก่ เขาทั้งหลายว่ า
อย่ ากลัวเลยไม่ มภี ยั แก่ ท่านทั้งหลาย ท่ านทุก ๆ คนจงเบาใจเถิด ความเกิดนีป้ ระกอบ
ด้ วยสุ ขประโยชน์ พืน้ พสุ ธาอันเหตุ ๘ ประการถูกต้ องแล้ ว ย่ อมจะสั่ นสะเทือน
นิมิตย่ อมจะปรากฏโดยอาการเช่ นเดียวกัน แสงสว่ างอันไพบูลย์ ใหญ่ โตก็เช่ นนั้น
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด ผู้มีจักษุ จักเสด็จอุบัติขึน้ อย่ างไม่ ต้องสงสั ย เรายัง
ประชุ มชนให้ เข้ าใจดีแล้ ว ได้ บอกเบญจศีล พวกเขาได้ สดับเบญจศีลแล้ วคิดว่ า การ
เสด็จอุบัตขิ องพระพุทธเจ้ า ยากทีจ่ ะหาได้ เป็ นผู้เกิดอุพเพงคาปี ติ มีใจโสมนัส ยินดี
ร่ าเริง ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นี้ เราได้ พยากรณ์ นิมติ ใด ด้ วยการพยากรณ์ นิมติ นั้น เรา
ไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการพยากรณ์ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนิมติ ตพยากรณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นิมติ ตพยากรณิยเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. สาลกุสมุ ยิ เถราปทาน ๒. จิตกปูชกเถราปทาน
๓. จิตกนิพพาปกเถราปทาน ๔. เสตุทายกเถราปทาน ๕. สุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน
๖. อวฏผลิยเถราปทาน ๗. ลพุชผลทายกเถราปทาน ๘. มิลกั ขุผลทายกเถราปทาน
๙. สยัมปฏิภาณิยเถราปทาน ๑๐. นิมติ ตพยากรณิยเถราปทาน บัณฑิตค�ำนวณคาถา
ได้ ๗๒ คาถา.
จบ สาลปุปผิวรรคที ่ ๔๗.
นิมิตตพยากรณิ ยเถราปทานที่ ๑๐

๑๔๕

นฬมาลิวรรคที่ ๔๘

นฬมาลิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายพวงดอกอ้อ
[๖๑] เราได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ ามีพระฉวีวรรณดังทองค�ำ ผู้สมควรรั บเครื่ องบูชา
เป็ นนายกของโลก ก�ำลังเสด็จไปทางชายป่ าใหญ่ เราหยิบพวงดอกไม้ อ้อและออกไป
ในทันใดนั้น ได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ าผู้ข้ามโอฆะได้ แล้ ว ไม่ มอี าสวะ ณ ทีน่ ้ันเรามีจติ
เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ เอาพวงดอกไม้ อ้อบูชาพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นทักขิไณยบุคคล มี
ความเพียรใหญ่ ทรงอนุเคราะห์ โลกทั้งสิ้น ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ดอกไม้ ใดบูชา
ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลาย
แล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนฬมาลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นฬมาลิยเถราปทาน.

มณิ ปชู กเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยแก้วมณี
[๖๒] พระชินเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง ใคร่ ต่อความสงบ ตรัสรู้
ด้ วยพระองค์ เอง เสด็จไปในอากาศ สระใหญ่ มอี ยู่ในทีไ่ ม่ ไกลป่ าหิมวันต์ ภพของเรา
อันบุญกรรมประกอบดีแล้ ว มีอยู่ในสระนั้น เราออกจากภพได้ เห็นพระผู้น�ำโลก
ผู้ทรงรุ่ งเรื องเหมือนต้ นราชพฤกษ์ โชติช่วงเหมือนดังกับไฟลุกโพลง เราได้ เห็น
ดอกไม้ ชนิดหนึ่งที่มีในป่ าเปลี่ยว คิดว่ าจักบูชาพระผู้น�ำโลก ท�ำจิตของตนให้
เลือ่ มใสแล้ ว ได้ ถวายบังคมพระศาสดา เราหยิบแก้ วมณีทศี่ รีษะของเรา บูชาพระ
๑๔๖

อปทาน ๒

ผู้น�ำด้ วยความปรารถนาว่ า ด้ วยการเอาแก้ วมณีบูชานีข้ อจงมีวบิ ากอันดี พระศาสดา
พระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้สมควรรั บเครื่ องบูชา ประทับอยู่ในอากาศ
ได้ ตรั สพระคาถาเหล่ านี้ว่า ขอความด�ำริ ของท่ านจงส� ำเร็ จเถิด ท่ านจงได้ สุขอัน
ไพบูลย์ ด้ วยการบูชาแก้ วมณีนี้ ขอท่ านจงได้ เสวยยศอันใหญ่ หลวงเถิด พระพุทธเจ้ า
ผู้ประเสริฐสุ ด พระนามว่ าปทุมุตระ ทรงตรัสรู้ ด้วยพระองค์ เอง ครั้นตรัสแก่ เราผู้
ตั้งจิตปรารถนาไว้ ดังนี้แล้ ว ได้ เสด็จไป เราได้ เป็ นจอมเทพเสวยราชสมบัติใน
เทวโลก ๖๐ กัป และได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิหลายร้ อยครั้ง เมือ่ เราเกิดเป็ นเทวดา
ระลึกถึงบุญกรรมขึน้ มา แก้ วมณีอนั ส่ องแสงสว่ างให้ เรา ย่ อมเกิดแก่ เรา เรามีนาง
เทพอัปสร ๘๖,๐๐๐ ซึ่งมีผ้าและเครื่องอาภรณ์ อนั วิจติ ร สวมต่ างหูแก้ วมณี เป็ น
บริวารนางเทพอัปสรเหล่ านั้นมีหน้ าแฉล้ ม มักยิม้ ก่ อนเจรจา ตะโพกผาย เอวบาง
อ้ อนแอ้ น แวดล้ อมเราอยู่เป็ นนิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชาด้ วยแก้ วมณี ภัณฑะ คือ
เครื่องประดับอันส� ำเร็จด้ วยทอง ส� ำเร็จด้ วยแก้ วมณี และส� ำเร็จด้ วยแก้ วทับทิม ย่ อม
เป็ นของอันบุคคลท�ำดีแล้ วเพือ่ เรา ตามทีเ่ ราต้ องการ เรือนยอดและถ�ำ้ ทีน่ ่ ารื่นรมย์
และทีน่ อนอันสู งค่ า ดังจะรู้ ความประสงค์ ของเรา ย่ อมเกิดตามความปรารถนา ก็
การทีช่ นเหล่ าใดได้ เข้ าไปฟั ง ชนเหล่ านั้นได้ ลาภดีแล้ ว การได้ เข้ าไปฟั งเป็ นบุญเขต
ของมนุษย์ เป็ นโอสถของสรรพสั ตว์ ถึงกรรมทีเ่ ราผู้ได้ เห็นพระผู้น�ำ ก็ชื่อว่ าเป็ นอัน
ท�ำไว้ ดแี ล้ ว เราเป็ นผู้รอดพ้ นจากวินิบาต เป็ นผู้บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหว เราเข้ าถึง
ก�ำเนิดใด ๆ คือ เป็ นเทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ แสงสว่ างย่ อมมีแก่ เราทุกเมือ่
ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะการบูชาด้ วยแก้ วมณีน้ัน เราจึงได้ เสวยสมบัติ พบ
แสงสว่ าง คือ ญาณ เป็ นผู้บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหว ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราเอาแก้ วมณีบูชา ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชาด้ วยแก้ วมณี เรา
เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมณิปชู กเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มณิปชู กเถราปทาน.

มณิ ปูชกเถราปทานที่ ๒ - ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยแก้วมณี

๑๔๗

อุกกาสติกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการจุดคบเพลิงบูชา
[๖๓] ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าโกสิ กะ ประทับอยู่ทภี่ ูเขาจิตตกูฏ พระองค์
เป็ นผู้เพ่ งพินิจ ยินดีในฌาน เป็ นผู้ตนื่ แล้ ว อภิรมย์ ในวิเวก เป็ นมุนี ข้ าพระองค์ อนั
หมู่นารีแวดล้ อมเข้ าไปในป่ าหิมวันต์ ได้ เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าพระนามว่ าโกสิ กะ
ผู้ปานดังพระจันทร์ ในวันเพ็ญ ครั้งนั้น ข้ าพระองค์ ถอื เอาคบเพลิงร้ อยดวงแวดล้ อม
พระพุทธเจ้ าอยู่ตลอด ๗ วัน ๗ คืน ได้ ไปโดยวันที่ ๘ ข้ าพระองค์ มจี ติ เลือ่ มใส ถวาย
บังคมพระสยัมภูพทุ ธเจ้ าพระนามว่ าโกสิ กะ ผู้ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร ๆ เสด็จออกจาก
สมาบัติ แล้ วได้ ถวายภิกษาอย่ างหนึ่ง ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นจอมแห่ งสั ตว์ เชษฐบุรุษ
ของโลกประเสริฐกว่ านรชน เพราะกรรมนั้น ข้ าพระองค์ จงึ เกิดในหมู่เทพชั้นดุสิต
นี้เป็ นผลแห่ งภิกษาอย่ างหนึ่ง แสงสว่ างย่ อมมีแก่ ข้าพระองค์ ทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน ข้ าพระองค์ แผ่ รัศมีไปได้ โดยรอบร้ อยโยชน์ ในกัปที่ ๕๕ ข้ าพระองค์
ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิผู้เป็ นใหญ่ ในชมพูทวีป มีมหาสมุทร ๔ เป็ นขอบเขต
ช�ำนะแล้ ว ครั้งนั้น พระนครของข้ าพระองค์ เป็ นเมืองมัง่ คัง่ เจริญ สร้ างสรรอย่ าง
สวยงาม ยาว ๓๐ โยชน์ กว้ าง ๒๐ โยชน์ พระนครชื่อโศภนอันวิสสุ กรรมเทพบุตร
นิรมิตให้ นครนั้นสงัดจากเสี ยง ๑๐ อย่ าง ประกอบด้ วยกังสดาลเสี ยงไพเราะ ใน
พระนครนั้นไม่ มเี ครือเถา ไม้ และดินเลย ส� ำเร็จด้ วยทองค�ำล้ วน ๆ ทีเดียว โชติช่วง
อยู่ตลอดกาลเนืองนิตย์ พระนครนั้นล้ อมด้ วยก�ำแพง ๔ ชั้น ๓ ชั้น ส� ำเร็จด้ วยแก้ วมณี ส่ วนตรงกลางวิสสุ กรรมเทพบุตรได้ เนรมิตถ่ องแถวต้ นตาลไว้ สระโบกขรณี
ตั้งหมืน่ ปกคลุมไปด้ วยปทุมและอุบล ดารดาษไปด้ วยบุณฑริกเป็ นต้ น หอมกรุ่นไป
ด้ วยกลิน่ นานาชนิด ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ ข้ าพระองค์ ได้ ทรงคบเพลิงใด ด้ วยกรรม
นั้น ข้ าพระองค์ ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการทรงคบเพลิงไว้ ข้ าพระองค์ เผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาข้ าพระองค์ ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุกกาสติกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุกกาสติกเถราปทาน.

๑๔๘

อปทาน ๒

สุมนวีชนิ ยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการพัดไม้โพธิ์
[๖๔] เราเป็ นผู้มใี จโสมนัส จับพัดวิชนี พัดไม้ โพธิ์อนั อุดม ทีไ่ ม้ โพธิ์ของพระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าวิปัสสี ซึ่งเป็ นไม้ สูงสุ ด ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ พดั ไม้ โพธิ์อนั
อุดม ด้ วยการพัดไม้ โพธิ์น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการพัดไม้ โพธิ์
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุมนวีชนิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สุมนวีชนิยเถราปทาน.

กุมมาสทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนมกุมมาส
[๖๕] เราเห็ น บาตรอั น ว่ า งเปล่ า ของพระผู้ มี พ ระภาคผู้ แ สวงหาคุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ่
พระนามว่ าวิปัสสี ผู้เสด็จเที่ยวแสวงหาบิณฑบาตอยู่ จึงใส่ ขนมกุมมาสจนเต็ม
บาตร ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายภิกษาใด ด้ วยการถวายภิกษานั้น เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งขนมกุมมาส
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกุมมาสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กุมมาสทายกเถราปทาน.

กุมมาสทายกเถราปทานที่ ๕

๑๔๙

กุสฏั ฐกทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าคา ๘ ก�ำ
[๖๖] เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ถวายหญ้ าคา ๘ ก�ำ แด่ พระผู้มพี ระภาคพระนาม
ว่ ากัสสปะ ผู้มบี าปอันลอยเสี ยแล้ ว มีพรหมจรรย์ อนั อยู่จบแล้ ว ในกัปนี้ นั่นเอง เรา
ได้ ถวายหญ้ าคา ๘ ก�ำ ด้ วยการถวายหญ้ าคานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
หญ้ าคา ๘ ก�ำ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกุสฏั ฐกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กุสฏั ฐกทายกเถราปทาน.

คิริปนุ นาคิยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบุนนาคบูชา
[๖๗] ครั้งนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโสภิตะ ประทับอยู่ทภี่ ูเขาจิตตกูฏ เราได้ ถอื
เอาดอกบุนนาคเข้ ามาบูชาพระสยัมภู ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นีเ้ ราได้ บูชาพระสั มพุทธเจ้ า ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระคิรปิ นุ นาคิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ คิรปิ นุ นาคิยเถราปทาน.

๑๕๐

อปทาน ๒

วัลลิการผลทายกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายแตง
[๖๘] ครั้งนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ มนะ ประทับอยู่ในพระนครตักกรา เรา
ได้ หยิบเอาผลไม้ วลั ลิการะถวายแด่ พระสยัมภู ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
ผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระวัลลิการผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วัลลิการผลทายกเถราปทาน.

ปานธิทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายรองเท้า
[๖๙] พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่ านรชน
มีพระจักษุ เสด็จออกจากที่ประทับ ส� ำราญกลางวันแล้ ว เสด็จขึน้ ถนน เราสวม
รองเท้ าที่ท�ำอย่ างดีออกเดินทางไป ณ ที่น้ันเราได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ างามน่ าดูน่า
ชม เสด็จด�ำเนินด้ วยพระบาทเปล่ า เรายังจิตของตนให้ เลือ่ มใส ถอดรองเท้ าออกวาง
ไว้ แทบพระบาท แล้ วกราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระสุ คต ผู้เป็ นมหาวีรบุรุษ เป็ นใหญ่ เป็ น
ผู้น�ำชั้นพิเศษ ขอเชิญสวมรองเท้ าเถิด ข้ าพระองค์ จกั ได้ ผลแต่ รองเท้ าคู่นี้ ขอความ
ต้ องการของข้ าพระองค์จงส�ำเร็จเถิด พระผู้มพี ระภาคพระนามว่าอโนมทัสสี เชษฐบุรุษของโลกประเสริฐกว่ านรชน ทรงสวมรองเท้ าแล้ ว ได้ ตรัสพระด�ำรัสนีว้ ่ าผู้ใด
เลือ่ มใสถวายคู่รองเท้ าแก่ เรา ด้ วยมือทั้งสองของตน เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้ง
หลายจงฟั งเรากล่ าว เทวดาทุก ๆ องค์ ได้ ทราบพระพุทธด�ำรัสแล้ ว มาประชุ มกัน
ปานธิทายกเถราปทานที่ ๙

๑๕๑

ต่ างก็มีจิตปี ติ ดีใจ เกิดความโสมนัส ประนมกรอัญชลี พระผู้มีพระภาคได้ ตรั สว่ า
เพราะการถวายรองเท้ านีแ้ ล ผู้นีจ้ กั เป็ นผู้ถงึ ความสุ ข จักเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก
๕๕ ครั้ ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ ง และจักได้ เป็ นพระเจ้ า
ประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ ในกัปซึ่งนับไม่ ถ้วน แต่ กปั นี้ สกุลโอกกากะจักสมภพ พระศาสดามีพระนามว่ าโคดมจักเสด็จอุบัติขึน้ ในโลก ผู้นี้จักเป็ น
ทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักก�ำหนดรู้
อาสวะทั้งปวงแล้ ว จักเป็ นผู้ไม่ มีอาสวะปริ นิพพาน ผู้นี้บังเกิดในเทวโลกหรื อใน
มนุษยโลก จักเป็ นผู้มปี ั ญญา จักได้ ยานอันเปรียบด้ วยยานของเทวดา ปราสาท วอ
ช้ าง ทีป่ ระดับประดาแล้ ว และรถทีเ่ ทียมแล้ วด้ วยม้ าอาชาไนย ย่ อมเกิดปรากฏแก่ เรา
ทุกเมือ่ แม้ เมือ่ เราออกบวช ก็ได้ ออกบวชด้ วยรถ ได้ บรรลุอรหัต เมือ่ ก�ำลังปลงผม นี้
เป็ นลาภของเรา เราได้ ดีแล้ ว คือ การค้ าขายเราได้ ประกอบถูกทางแล้ ว เราถวาย
รองเท้ าคู่หนึ่งจึงได้ บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหว ในกัปอันประมาณมิได้ แต่ กปั นี้ เราได้
ถวายรองเท้ าใด ด้ วยการถวายรองเท้ านั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งรองเท้ า
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปานธิทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปานธิทายกเถราปทาน.

ปุฬินจังกมิยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการขนทรายใส่ที่จงกรม
[๗๐] เมื่อก่ อน เราเป็ นพรานเนื้อ เราเที่ยวหาเนื้อสมันอยู่ในอรั ญราวป่ า ได้ พบที่
จงกรม เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส กอบเอาทรายใส่ พกมา โรยลงในทีจ่ งกรมของ
พระสุ คตเจ้ าผู้มสี ิ ริ ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นีเ้ ราได้ โรยทราย ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งทราย
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
๑๕๒

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระปุฬนิ จังกมิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปุฬนิ จังกมิยเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. นฬมาลิยเถราปทาน ๒. มณิปชู กเถราปทาน
๓. อุกกาสติกเถราปทาน ๔. สุมนวีชนิยเถราปทาน ๕. กุมมาสทายกเถราปทาน
๖. กุสฏั ฐกทายกเถราปทาน ๗. คิรปิ นุ นาคิยเถราปทาน ๘. วัลลิการผลทายกเถราปทาน ๙. ปานธิทายกเถราปทาน ๑๐. ปุฬนิ จังกมิยเถราปทาน บัณฑิตค�ำนวณคาถา
ได้ ๙๕ คาถา.
จบ นฬมาลิวรรคที ่ ๔๘.

ปุฬินจังกมิยเถราปทานที่ ๑๐ - ว่าด้วยผลแห่งการขนทรายใส่ ที่จงกรม

๑๕๓

ปั งสุกลุ สวรรคที่ ๔๙

ปั งสุกลุ สัญญกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการไหว้ผา้ บังสุกลุ
[๗๑] พระผู้มพี ระภาคผู้สยัมภู ผู้น�ำของโลกพระนามว่ าติสสะ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว
พระพิชิตมารทรงวางบังสุ กลุ จีวรไว้ แล้ ว เสด็จเข้ าพระวิหาร เราสะพายธนูทมี่ สี าย
และกระบอกน�้ำ ถือดาบเข้ าป่ าใหญ่ ครั้ งนั้นเราได้ เห็นบังสุ กุลจีวรซึ่ งแขวนอยู่บน
ยอดไม้ ในป่ านั้น จึงวางธนูลง ณ ทีน่ ้ันเอง ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้ า เรามีจติ
เลือ่ มใส มีใจโสมนัส และมีปีติเป็ นอันมาก ระลึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด แล้ ว
ได้ ไหว้ บังสุ กุลจีวร ในกัปที่ ๙๑ แต่ กัปนี้ เราได้ ไหว้ บังสุ กุลจีวรใด ด้ วยการไหว้
บังสุ กลุ จีวรนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการไหว้ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
แล.

ทราบว่ า ท่ านพระปั งสุ กุลสั ญญกเถระได้ ภาษิตคาถาเหล่ านี้ ด้ วยประการฉะนี้

ทราบว่า ท่านพระปั งสุกุลสัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปั งสุกุลสัญญกเถราปทาน.

๑๕๔

อปทาน ๒

พุทธสัญญกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการเกิดพุทธสัญญา
[๗๒] เราเป็ นคนเล่ าเรียน ทรงจ�ำมนต์ รู้ จบไตรเพท ช�ำนาญในคัมภีร์ทำ� นายมหาปุริสลักษณะ คัมภีร์อติ หิ าสะ พร้ อมด้ วยคัมภีร์นิฆณ
ั ฑุศาสตร์ และคัมภีร์เกฏุภศาสตร์
ครั้ งนั้นพวกศิษย์ มาหาเราปานดังกระแสน�้ำ เราไม่ เกียจคร้ าน บอกมนต์ แก่ ศิษย์
เหล่ านั้นทั้งกลางวันและกลางคืน ในกาลนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสิ ทธัตถะ
เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก พระองค์ ทรงก�ำจัดความมืดมิดให้ พนิ าศแล้ ว ยังแสงสว่ างคือ
พระญาณ ให้ เป็ นไป ครั้งนั้นศิษย์ ของเราคนหนึ่งได้ บอกแก่ ศิษย์ ท้งั หลายของเรา
พวกเขาได้ ฟังความนั้น จึงได้ บอกแก่ เรา เราคิดว่ าพระสั พพัญญพุทธเจ้ า ผู้เป็ น
นายกของโลก เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ชนย่ อมอนุวตั ตามพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน เรา
ไม่ มลี าภ พระพุทธเจ้ าทั้งหลายเป็ นผู้มกี ารอุบัตเิ ลิศลอย มีจกั ษุ ทรงยศใหญ่ ไฉน
หนอเราพึงเข้ าเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เป็ นผู้น�ำโลก เราถือหนังเสื อผ้ าเปลือก
ไม้ กรอง และคนโทน�ำ้ ของเราแล้ วออกจากอาศรม เชิญชวนพวกศิษย์ ว่า ความเป็ น
ผู้น�ำของโลกหาได้ ยาก เหมือนกับดอกมะเดือ่ กระต่ ายในดวงจันทร์ หรือเหมือนกับ
น�ำ้ นมกา ฉะนั้น พระพุทธเจ้ าเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลกแล้ ว แม้ ความเป็ นมนุษย์ กห็ าได้
ยากและเมื่อความเป็ นผู้น�ำโลก และความเป็ นมนุษย์ ท้ังสองอย่ างมีอยู่การได้ ฟัง
ธรรมก็หาได้ ยาก พระพุทธเจ้ าเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก พวกเราจักได้ ดวงตาอันเป็ นของ
พวกเรา มาเถอะท่ านทั้งหลาย เราจักไปยังส� ำนักของพระพุทธเจ้ าด้ วยกันทุกคน
ศิษย์ ทุกคนแบกคนโทน�ำ้ นุ่งหนังเสื อทั้งเล็บ พวกเขาเต็มไปด้ วยภาระคือชฎา พากัน
ออกไปจากป่ าใหญ่ ในครั้ งนั้น พวกเขามองดูประมาณชั่ วแอก แสวงหาประโยชน์
อันสู งสุ ด เดินมาเหมือนลูกช้ าง เป็ นผู้ไม่ สะดุ้ง ประหนึ่งไกรสรสี หราช ฉะนั้น เขา
ทั้งหลายไม่ มีความสะดุ้ง หมดความละโมภ มีปัญญา มีความประพฤติสงบ เมื่อ
เสาะแสวงหาโมกขธรรม ได้ พากันเข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เราเกิดป่ วย
เจ็บขึน้ ในประเทศประมาณหนึ่งโยชน์ ครึ่ง เราระลึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด
แล้ ว ตายทีป่ ระเทศนั้น ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้ สัญญาใดในกาลนั้น ด้ วยการได้
สั ญญานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งสั ญญาในพระพุทธเจ้ า
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
พุทธสัญญกเถราปทานที่ ๒

๑๕๕

ทราบว่า ท่านพระพุทธสัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ พุทธสัญญกเถราปทาน.

ภิสทายกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายเหง้าบัวกับน�้ำผึง้
[๗๓] ครั้งนั้น เราลงสู่ สระโบกขรณีทชี่ ้ างนานาชนิดเสพแล้ ว ถอนเหง้ าบัวในสระน�ำ้
เพราะเหตุจะกิน สมัยนั้น พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ตนื่ แล้ ว ทรงผ้ า
ก�ำพลสี แดง สลัดผ้ าบังสุ กลุ เหาะไปในอากาศ เวลานั้นเราได้ ยนิ เสี ยงจึงแหงนขึน้ ไป
ดู ได้ เห็นพระผู้น�ำโลก เรายืนอยู่ในสระโบกขรณีนั่นแหละ ได้ ทูลอ้ อนวอนพระผู้น�ำ
โลกว่ าน�ำ้ ผึง้ ก�ำลังไหลออกจากเกษรบัว น�ำ้ นมและเนยใสก�ำลังไหลจากเหง้ าบัว ขอ
พระพุทธเจ้ าผู้มีพระปั ญญาจักษุ โปรดทรงรั บเพื่ออนุเคราะห์ แก่ ข้าพระองค์ เถิด
ล�ำดับนั้นพระสั มพุทธเจ้ าผู้ศาสดา ทรงประกอบด้ วยพระกรุ ณา มียศใหญ่ มีพระ
ปั ญญาจักษุ เสด็จลงจากอากาศมารับภิกษาของเรา เพือ่ ความอนุเคราะห์ ครั้นแล้ ว
ได้ ทรงท�ำอนุโมทนาแก่ เราว่ า แน่ ะท่ านผู้มบี ุญใหญ่ ท่ านจงเป็ นผู้มคี วามสุ ขเถิด คติ
จงส� ำเร็จแก่ ท่าน ด้ วยการให้ เหง้ าบัวเป็ นทานนี้ ท่ านจงได้ สุขอันไพบูลย์ เถิด ครั้น
พระสั มพุทธชินเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระตรัสฉะนีแ้ ล้ ว ได้ ทรงรับภิกษาแล้ ว เสด็จ
ไปในอากาศ ล�ำดับนั้น เราเก็บเหง้ าบัวจากสระนั้น กลับมายังอาศรม วางเหง้ าบัวไว้
บนต้ นไม้ ระลึกถึงทานของเรา ครั้งนั้น ลมพายุใหญ่ ต้งั ขึน้ แล้ วพัดป่ าให้ สั่นสะเทือน
อากาศดังลัน่ ในเมือ่ ฟ้ าผ่ า ล�ำดับนั้นอสนีบาตได้ ตกลงบนศีรษะของเรา ในการนั้น ก็
เราเป็ นผู้นั่งตายอยู่ ณ ทีน่ ้ัน เราเป็ นผู้ประกอบด้ วยบุญกรรม เข้ าถึงสวรรค์ ช้ันดุสิต
ซากศพของเราตกไป ส่ วนเรารื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก นางเทพอัปสร ๘๔,๐๐๐ นาง
ล้ วนประดับประดาสวยงาม ต่ างก็บ�ำรุงเราทั้งเช้ าเย็น นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายเหง้ าบัว ครั้งนั้น เรามาสู่ กำ� เนิดมนุษย์ เป็ นผู้ถงึ ความสุ ข ความบกพร่ องในโภคทรัพย์
ไม่ มีแก่ เราเลย นี้ก็เป็ นผลแห่ งการถวายเหง้ าบัว เราอันพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐกว่ าทวยเทพ ผู้คงที่ พระองค์ น้ันทรงอนุเคราะห์ แล้ ว จึงเป็ นผู้สิ้นอาสวะ
ทั้งปวง บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ถวายภิกษาใดในกาลนั้น
ด้ วยการถวายภิกษานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายเหง้ าบัว
๑๕๖

อปทาน ๒

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระภิสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ภิสทายกเถราปทาน.

ญาณถวิกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริญพุทธญาณ
[๗๔] เราสร้ างอาศรมอย่ างสวยงามไว้ ณ ทิศทักษิณแห่ งภูเขาหิมวันต์ ครั้งนั้น เรา
เสาะหาประโยชน์ อันสู งสุ ด จึงอยู่ในป่ าใหญ่ เรายินดีด้วยลาภและความเสื่ อมลาภ
คือ ด้วยเหง้ ามันและผลไม้ ไม่ เบียดเบียนใคร ๆ เทีย่ วไป เราอยู่คนเดียว ครั้งนั้น พระ
สั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธะ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในโลก พระองค์ กำ� ลังรื้อขนมหาชน ประกาศสั จจะอยู่ เรามิได้ สดับข่ าวพระสั มพุทธเจ้ า ถึงใคร ๆ ทีจ่ ะบอกกล่ าวให้
เรารู้ กไ็ ม่ มี เมือ่ ล่ วงไปได้ ๘ ปี เราจึงได้ สดับข่ าวพระนายกของโลก เราน�ำเอาไฟและ
ฟื นออกไปเสี ยแล้ ว กวาดอาศรม ถือเอาหาบสิ่ งของออกจากป่ าไป ครั้งนั้น เราพักอยู่
ในบ้ านและนิคมแห่ งละคืน เข้ าไปใกล้ พระนครจันทวดีโดยล�ำดับ สมัยนั้น พระผู้มี
พระภาคผู้น�ำของโลกพระนามว่ าสุ เมธะ ก�ำลังรื้อขนสั ตว์ เป็ นอันมาก ทรงแสดง
อมตบท เราได้ ผ่านหมู่ชนไปถวายบังคมพระชินเจ้ าผู้เสด็จมาดี ท�ำหนังสั ตว์ เฉวียง
บ่ าข้ างหนึ่ง แล้ วสรรเสริญพระผู้น�ำของโลกว่ า พระองค์ เป็ นพระศาสดาประหนึ่ง
ยอด เป็ นธงชัยและเป็ นเสายัญของหมู่สัตว์ เป็ นทีย่ ดึ หน่ วง เป็ นทีพ่ งึ่ และเป็ นทีเ่ กาะ
ของหมู่สัตว์ เป็ นผู้สูงสุ ดกว่ าสั ตว์ .
จบ ภาณวารที่ ๒๑.
พระองค์ เป็ นผู้ฉลาด เป็ นนักปราชญ์ ในทัศนะ ทรงช่ วยประชุ มชนให้ ข้ามพ้ น
ไปได้ ข้ าแต่ พระมุนี ผู้อนื่ ทีจ่ ะช่ วยให้ สัตว์ ข้ามพ้ นไปได้ ยงิ่ ไปกว่ าพระองค์ ไม่ มใี น
โลก สาครแสนลึกสุ ด ก็พึงอาจที่จะประมาณได้ ด้วยปลายหญ้ าคา ข้ าแต่ พระ
สั พพัญญู ส่ วนพระญาณของพระองค์ ใคร ๆ ไม่ อาจจะประมาณได้ เลย แผ่ นดินก็
อาจที่จะวางในตาชั่ งแล้ วก�ำหนดได้ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มีจักษุ แต่ สิ่งที่เสมอกับพระ
ญาณถวิกเถราปทานที่ ๔ - ว่าด้วยผลแห่งการสรรเสริ ญพุทธญาณ

๑๕๗

ปั ญญาของพระองค์ ไม่ มเี ลย อากาศก็อาจจะวัดได้ ด้วยเชือกและนิว้ มือ ข้ าแต่ พระ
สั พพัญญู ส่ วนศีลของพระองค์ ใคร ๆ ไม่ อาจจะประมาณได้ เลยน�้ำในมหาสมุทร
อากาศ และพืน้ ภูมภิ าค ๓ อย่ างนีป้ ระมาณเอาได้ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มจี กั ษุ พระองค์
ย่ อมเป็ นผู้อนั ใคร ๆ จะประมาณเอาไม่ ได้ เรากล่ าวสรรเสริญพระสั พพัญญู ผู้มพี ระ
ยศใหญ่ ด้ วยคาถา ๖ คาถาแล้ ว ประนมกรอัญชลี ยืนนิ่งอยู่ในเวลานั้น พระพุทธเจ้ า
ผู้มพี ระปั ญญาเสมอด้ วยแผ่ นดิน เป็ นเมธีช้ันดี เขาขนานพระนามว่ าสุ เมธะ ประทับ
นั่งในท่ ามกลางพระภิกษุสงฆ์ แล้ ว ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ผู้ใดมีใจเลือ่ มใส ได้
กล่ าวสรรเสริญญาณของเรา เราจักพยากรณ์ ผู้น้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว ผู้นี้
จักรื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก ๗๗ กัป จักเป็ นจอมเทวดาเสวยราชสมบัตอิ ยู่ในเทวโลก
๑,๐๐๐ ครั้ ง จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิเกินร้ อยครั้ ง และจักได้ เป็ นพระเจ้ า
ประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เขาเป็ นเทวดาหรือมนุษย์ จักเป็ นผู้ต้งั
มัน่ ในบุญกรรม จักเป็ นผู้มคี วามด�ำริแห่ งใจไม่ บกพร่ อง มีปัญญากล้ า ในสามหมืน่
กัป พระศาสดามีพระนามว่ าโคตมะ ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จ
อุบัตขิ นึ้ ในโลก ผู้นีจ้ กั ไม่ มคี วามกังวล ออกบวชเป็ นบรรพชิต จักบรรลุอรหัต แต่
อายุ ๗ ขวบ ในระหว่ างเวลาทีเ่ ราระลึกถึงตน และได้ บรรลุศาสนธรรม เจตนาทีไ่ ม่
น่ ารื่นรมย์ ใจ เราไม่ รู้ จกั เลย เราท่ องเทีย่ วไปเสวยสมบัตใิ นภพน้ อยภพใหญ่ ความ
บกพร่ องในโภคทรัพย์ ไม่ มแี ก่ เราเลย นีเ้ ป็ นผลในการสรรเสริญพระญาณ ไฟ ๓ กอง
เราดับสนิทแล้ ว เราถอนภพทั้งปวงขึน้ หมดแล้ ว เราเป็ นผู้สิ้นอาสวะทุกอย่ างแล้ ว
บัดนี้ ภพใหม่ ไม่ มีอีก ในกัปที่สามหมื่น เราได้ สรรเสริ ญพระญาณใด ด้ วยการ
สรรเสริญนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งการสรรเสริญพระญาณ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระญาณถวิกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ญาณถวิกเถราปทาน.

๑๕๘

อปทาน ๒

จันทนมาลิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายแก่นจันทน์ และดอกรัง
[๗๕] เราละเบญจกามคุณอันน่ ารัก น่ ารื่นรมย์ ใจ และละทรัพย์ ประมาณ ๘๐ โกฏิแล้ ว
บวชเป็ นบรรพชิต ครั้นบวชแล้ ว ได้ เว้ นการท�ำความชั่วด้ วยกาย ละความประพฤติ
ชั่วด้ วยวาจา อยู่แทบฝั่ งแม่ น�ำ้ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ได้ เสด็จมาหาเราผู้อยู่คน
เดียว เราไม่ รู้ จกั ว่ าเป็ นพระพุทธเจ้ า เราได้ ทำ� ปฏิสันถาร ครั้นท�ำปฏิสันถารแล้ ว จึง
ได้ ทูลถามถึงพระนามและพระโคตรว่ า ท่ านเป็ นเทวดาหรือคนธรรพ์ หรือเป็ นท้ าวสั กกปุรินททะ ท่ านเป็ นใคร หรือเป็ นบุตรของใคร หรือเป็ นท้ าวมหาพรหม มาในที่
นี้ ย่ อมสว่ างไสวไปทัว่ ทิศ เหมือนพระอาทิตย์ อุทยั ฉะนั้น ข้ าแต่ ท่านผู้นิรทุกข์ จักร
มีกำ� พันหนึ่งปรากฏทีเ่ ท้ าของท่ าน ท่ านเป็ นใคร หรือเป็ นบุตรของใคร เราจะรู้ จกั
ท่ า นอย่ างไร
ขอท่ า นจงบอกชื่ อ และโคตรบรรเทาความสงสั ยของเราเถิด.
พระพุทธเจ้ าตรัสตอบว่ า เราไม่ ใช่ เทวดา ไม่ ใช่ คนธรรพ์ ไม่ ใช่ ท้าวสั กกปุรินททะ
และความเป็ นพรหมก็หามีแก่ เราไม่ เราสู งสุ ดกว่ าพรหมเหล่ านั้น ล่ วงวิสัยของ
พรหมเหล่ านั้น เราได้ ทำ� ลายเครื่องผูกพันคือกามได้ แล้ ว เผากิเลสเสี ยหมดสิ้น บรรลุ
สั มโพธิญาณอันอุดมแล้ ว เราได้ สดับพระด�ำรัสของพระองค์ แล้ ว จึงได้ กราบทูลว่ า
ข้ าแต่ พระมหามุนี ถ้ าพระองค์ เป็ นพระสั พพัญญูพทุ ธเจ้ า ขอเชิญพระองค์ ประทับ
นั่งเถิด ข้ าพระองค์ จะขอบูชาพระองค์ ขอพระองค์ จงท�ำที่สุดแห่ งทุกข์ แก่ ข้า
พระองค์ เถิด เราได้ ลาดหนังสั ตว์ ถวายพระศาสดาแล้ ว พระผู้มพี ระภาคประทับนั่ง
เหนือหนังสั ตว์ น้ัน ดังสี หราชนั่งอยู่ทซี่ อกภูเขา ฉะนั้น เรารีบขึน้ ภูเขาเก็บเอาผล
มะม่ วง ดอกรังอันสวยงามและแก่ นจันทน์ อนั มีค่ามาก เรารีบกอบเอาทั้งหมดเข้ าไป
เฝ้ าพระผู้น�ำของโลก ถวายผลไม้ แด่ พระพุทธเจ้ า แล้ วเอาดอกรั งบูชา ก็เรามีจิต
เลือ่ มใสมีใจโสมนัส มีปีติอนั ไพบูลย์ ได้ เอาแก่ นจันทน์ ลูบไล้ แล้ ว ถวายบังคมพระ
ศาสดา พระผู้น�ำของโลกพระนามว่ าสุ เมธะ ประทับนั่งบนหนังสั ตว์ เมือ่ จะยังเราให้
รื่นเริง ได้ ทรงพยากรณ์ กรรมของเราในครั้งนั้นว่ า ด้ วยการถวายผลไม้ กบั ของหอม
และดอกไม้ ท้งั สองอย่ างนี้ ผู้นีจ้ กั รื่นรมย์ อยู่ในเทวโลก ๒,๕๐๐ กัป เขาจักเป็ นผู้มี
ความด�ำริทางใจไม่ บกพร่ อง ยังอ�ำนาจให้ เป็ นไป ในกัปที่ ๒๖,๐๐๐ จักไปสู่ ความเป็ น
มนุษย์ จักได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็ น
ขอบเขต วิสสุ กรรมเทพบุตรเนรมิตพระนครอันมีนามว่ าเวกระให้ พระนครนั้นจัก
จันทนมาลิยเถราปทานที่ ๕

๑๕๙

ส� ำเร็จด้ วยทองล้ วน ๆ ประดับประดาด้ วยรัตนะนานาชนิด เขาจักท่ องเที่ยวไปยัง
ก�ำเนิดทั้งหลายโดยอุบายนีเ้ ทียว เขาจักเป็ นผู้ถงึ ความสุ ขในทุกภพ คือ ในความเป็ น
เทวดาหรื อมนุษย์ เมื่อถึงภพสุ ดท้ ายเขาจักเป็ นบุตรพราหมณ์ จักออกบวชเป็ น
บรรพชิ ต จักเป็ นผู้ไม่ มีวิญญัติปัจจัย ไม่ มีอาสวะปริ นิพพาน พระสั มพุทธเจ้ า
พระนามว่ าสุ เมธะ ผู้น�ำของโลก ครั้นตรัสดังนี้ เมื่อเราก�ำลังเพ่ งมองอยู่ ได้ เสด็จ
เหาะไปในอากาศ ด้ วยกรรมทีก่ ระท�ำไว้ ดแี ล้ วนั้นและด้ วยความตั้งเจตนาไว้ เราละ
ร่ างมนุษย์ แล้ วได้ เข้ าถึงสวรรค์ ช้ันดุสิต จุตจิ ากดุสิตแล้ ว ไปเกิดในครรภ์ ของมารดา
ในครรภ์ ทเี่ ราอยู่ ไม่ มคี วามบกพร่ องด้ วยโภคทรัพย์ แก่ เราเลย เมือ่ เรายังอยู่ในครรภ์
ของมารดา ข้ าว น�้ำ โภชนาหาร เกิดตามความปรารถนาแก่ มารดาของเราตาม
ชอบใจ เราออกบวชเป็ นบรรพชิตอายุ ๕ ขวบ เมือ่ ปลงผมเสร็จเราก็ได้ บรรลุอรหัต
เราค้ นหาบุรพกรรมอยู่ ก็มไิ ด้ เห็นโดยอุรประเทศ เราระลึกถึงกรรมของเราในสาม
หมืน่ กัปได้ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นบุรุษอาชาไนย ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อมแด่ พระองค์
ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นอุดมบุรุษ ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าพระองค์
อาศัยค�ำสั่ งสอนของพระองค์ จึงได้ บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหว ในกัปทีส่ ามหมืน่ เรา
บูชาพระสั มพุทธเจ้ า ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชา
พระพุทธเจ้ า
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระจันทนมาลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ จันทนมาลิยเถราปทาน.

ธาตุปชู กเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
[๗๖] เมื่อพระโลกนาถผู้น�ำของโลกพระนามว่ าสิ ทธัตถะปริ นิพพานแล้ ว เราได้ น�ำ
พวกญาติของเรามาท�ำการบูชาพระธาตุ ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นีเ้ ราได้ บูชาพระธาตุใด
ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชาพระธาตุ
๑๖๐

อปทาน ๒

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระธาตุปชู กเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ธาตุปชู กเถราปทาน.

ปุฬินุปปาทกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการก่อเจดียท์ ราย
[๗๗] เราเป็ นดาบสชื่ อเทวละ อาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ ที่จงกรมของเรา เป็ นที่อัน
อมนุษย์ เนรมิตให้ ณ ภูเขานั้น ครั้ งนั้นเรามุ่นมวยผม สะพายคนโทน�้ำ เมื่อจะ
แสวงหาประโยชน์ อนั สู งสุ ด ได้ ออกจากป่ าใหญ่ ไป ครั้งนั้น ศิษย์ ๘๔,๐๐๐ คน
อุปัฏฐากเรา เขาทั้งหลายขวนขวายเฉพาะกรรมของตนอยู่ในป่ าใหญ่ เราออกจาก
อาศรมก่ อพระเจดีย์ทรายแล้ วรวบรวมเอาดอกไม้ นานาชนิดมาบูชาพระเจดีย์น้ัน
เรายังจิตให้ เลื่อมใสในพระเจดีย์น้ันแล้ ว เข้ าไปสู่ อาศรม พวกศิษย์ ได้ มาประชุ ม
พร้ อมกันทุกคนแล้ ว ถามถึงความข้ อนี้ว่า ข้ าแต่ ท่านผู้ประเสริ ฐ สถูปที่ท่าน
นมัสการก่ อด้ วยทราย แม้ ข้าพเจ้ าทั้งหลายก็อยากจะรู้ ท่ านอันข้ าพเจ้ าทั้งหลายถาม
แล้ วขอจงบอกแก่ ข้าพเจ้ าทั้งหลาย.
เราตอบว่ า พระพุทธเจ้ าทั้งหลายผู้มีพระจักษุ มียศใหญ่ ท่ านทั้งหลายได้ พบ
แล้ วในบทมนต์ ของเรามิใช่ หรือ เรานมัสการพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดมียศใหญ่
เหล่ านั้น.
ศิษย์ เหล่ านั้นได้ ถามอีกว่ า พระพุทธเจ้ าผู้มคี วามเพียรใหญ่ รู้ ไญยธรรมทั้งปวง
ทรงเป็ นผู้ น�ำโลกเหล่ านั้ น เป็ นเช่ น ไร มีคุ ณ เป็ นอย่ างไร มีศี ล เป็ นอย่ างไร
พระพุทธเจ้ าผู้มพี ระยศใหญ่ เหล่ านั้นเป็ นดังฤา.
เราได้ ตอบว่ า พระพุทธเจ้ าทั้งหลาย มีพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มี
พระทนต์ ครบ ๔๐ ทัศ มีดวงพระเนตรดังตาแห่ งโคและเหมือนผลมะกล�ำ่ อนึ่ง
พระพุท ธเจ้ าเหล่ านั้ นเมื่อเสด็จด�ำ เนิ น ไป ก็ย่ อ มทอดพระเนตรดู เ พียงชั่ วแอก
ปุฬินุปปาทกเถราปทานที่ ๗ - ว่าด้วยผลแห่งการก่อเจดียท์ ราย

๑๖๑

พระชานุของพระองค์ ไม่ ลนั่ ใคร ๆ ไม่ ได้ ยนิ เสี ยงทีต่ ่ อ อนึ่ง พระสุ คตทั้งหลาย เมือ่
เสด็จด�ำเนินไป ย่ อมไม่ รีบร้ อนเสด็จด�ำเนินไป ทรงก้ าวพระบาทเบือ้ งขวาก่ อน นี้
เป็ นธรรมดาของพระพุทธเจ้ าทั้งหลาย และพระพุทธเจ้ าเหล่ านั้น เป็ นผู้ไม่ หวาดกลัว เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช ฉะนั้น พระพุทธเจ้ าเหล่ านั้น ไม่ ทรงยกพระองค์
และไม่ ทรงข่ มขีส่ ั ตว์ ท้งั หลาย ทรงหลุดพ้ นจากการถือตัว และดูหมิน่ ท่ านเป็ นผู้มี
พระองค์ เสมอในสั ตว์ ท้งั ปวง พระพุทธเจ้ าทั้งหลายเป็ นผู้ไม่ ทรงยกพระองค์ นีเ้ ป็ น
ธรรมดาของพระพุทธเจ้ าทั้งหลาย และพระพุทธเจ้ าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึน้
พระองค์ ทรงแสดงแสงสว่ าง ทรงประกาศวิการ ๖ ทัว่ พืน้ แผ่ นดินนีท้ ้งั สิ้น ทั้ง
พระองค์ ทรงเห็นนรกด้ วย ครั้งนั้น ไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนให้ ตก นีเ้ ป็ นธรรมดา
ของพระพุทธเจ้ าทั้งหลาย พระพุทธเจ้ าผู้มหานาคเหล่ านั้น เป็ นเช่ นนี้ พระพุทธเจ้ า
ผู้มยี ศใหญ่ เหล่ านั้น ไม่ มใี ครเทียมเท่ า พระตถาคตทั้งหลาย เป็ นผู้มพี ระคุณหา
ประมาณมิได้ ใคร ๆ ไม่ เกินพระองค์ ไปโดยเกียรติคุณ.
ศิษย์ ทุกคนเป็ นผู้มคี วามเคารพ ชื่นชมถ้ อยค�ำของเรา ต่ างได้ ปฏิบัตเิ ช่ นนั้น ตาม
สติกำ� ลัง พวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของตน เชื่อฟั งถ้ อยค�ำของเรา มีฉันทะ
อัธยาศัยน้ อมไปในความเป็ นพระพุทธเจ้ า พากันบูชาพระเจดีย์ทราย ในกาลนั้น
เทพบุตรผู้มยี ศใหญ่ จุตจิ ากชั้นดุสิต บังเกิดในพระครรภ์ ของพระมารดา หมืน่ โลก
ธาตุหวัน่ ไหว เรายืนอยู่ในทีจ่ งกรมไม่ ไกลอาศรม ศิษย์ ทุกคนได้ มาประชุ มพร้ อม
กันในส� ำนักของเรา ถามว่ า แผ่ นดินบันลือลัน่ ดุจโคอุสภะ ค�ำรณดุจมฤคราช ร้ องดุจ
จระเข้ จักมีผลเป็ นอย่ างไร.
เราตอบว่ า พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าพระองค์ ใดทีเ่ ราประกาศ ณ ทีใ่ กล้ พระสถูป
คือกองทราย บัดนี้ พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้มโี ชค เป็ นศาสดา พระองค์ น้ัน เสด็จลง
สู่ พระครรภ์ พระมารดาแล้ ว.
เราแสดงธรรมกถาแก่ พวกศิษย์ เหล่ านั้นแล้ ว กล่ าวสดุดพี ระมหามุนี ส่ งศิษย์
ของตนไปแล้ ว นั่งขัดสมาธิ ก็เราเป็ นผู้สิ้นก�ำลังหนอ เจ็บหนัก ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า
ผู้ประเสริฐสุ ด ท�ำกาลกิริยา ณ ทีน่ ้ันเอง ครั้งนั้น ศิษย์ ทุกคนพร้ อมกันท�ำเชิงตะกอน
แล้ ว ยกซากศพของเราขึน้ เชิงตะกอน พวกเขาล้ อมเชิงตะกอน ประนมอัญชลีเหนือ
เศียร อันลูกศรคือ ความโศกครอบง�ำ ชวนกันมาคร�่ำครวญ เมือ่ ศิษย์ เหล่ านั้นพิไร
ร�ำพันอยู่ เราได้ ไปใกล้ เชิงตะกอน สั่ งสอนพวกเขาว่ า เราคืออาจารย์ ของท่ าน แน่ ะ
ท่ านผู้มปี ั ญญาดีท้งั หลาย ท่ านทั้งหลายอย่ าได้ เศร้ าโศกเลย ท่ านทั้งหลายควรเป็ นผู้
ไม่ เกียจคร้ าน พยายามในประโยชน์ ของตน ทั้งกลางคืนและกลางวัน ท่ านทั้งหลาย
๑๖๒

อปทาน ๒

อย่ าได้ ประมาท ควรท�ำขณะเวลาให้ ถงึ เฉพาะ เราพร�่ำสอนศิษย์ ของตนแล้ วกลับไป
ยังเทวโลก เราได้ อยู่ในเทวโลกถึง ๑๘ กัป ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และ
ได้ เสวยราชสมบัติในเทวโลกเกินร้ อยครั้ ง ในกัปที่เหลือ เราได้ ท่องเที่ยวไปอย่ าง
สั บสน แต่ ก็ไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการก่ อเจดีย์ทรายในเดือนที่ดอกโกมุท
บาน ต้ นไม้ เป็ นอันมากต่ างก็ออกดอกบานฉั น ใด เราก็เ ป็ นผู้ อัน พระศาสดา
ผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ให้ บานแล้ วในสมัย ฉันนั้นเหมือนกัน ความเพียรของเรา
น�ำธุระน้ อยใหญ่ ไป น�ำเอาธรรมทีเ่ ป็ นแดนเกษมจากโยคะมา เราตัดกิเลสเครื่องผูก
ดังช้ างตัดเชื อกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ ในกัปที่แสนแต่ กัปนี้ เราได้ สรรเสริ ญ
พระพุทธเจ้ าใด ด้ วยการสรรเสริ ญนั้น เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการ
สรรเสริญ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปุฬนิ ุปปาทกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปุฬนิ ุปปาทกเถราปทาน.

ตรณิ ยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการทอดตนเป็ นสะพาน
[๗๘] ก็พระผู้มีพระภาคพระนามว่ าอัตถทัสสี ผู้เป็ นพระสยัมภูเป็ นนายกของโลก
เป็ นพระตถาคต ได้ เสด็จไปทีฝ่ ั่ งแม่ น�ำ้ วินดา เราเป็ นเต่ า เทีย่ วไปในน�ำ้ ออกไปจาก
น�ำ้ แล้ ว ประสงค์ จะเชิญพระพุทธเจ้ าเสด็จข้ ามฟาก จึงเข้ าไปเฝ้ าพระองค์ ผู้นายก
ของโลก (กราบทูลว่ า) ขอเชิญพระพุทธเจ้ า ผู้เป็ นพระมหามุนีพระนามว่ าอัตถทัสสี
เสด็จขึน้ หลังข้ าพระองค์ เถิด ข้ าพระองค์ จะให้ พระองค์ เสด็จข้ ามฟาก ขอพระองค์
โปรดทรงท� ำ ที่ สุ ด แห่ ง ทุ ก ข์ แ ก่ ข้ า พระองค์ เ ถิ ด พระพุ ท ธเจ้ า ผู้ มี พ ระยศใหญ่
พระนามว่ าอัตถทัสสี ทรงทราบถึงความด�ำริ ของเราจึงได้ เสด็จขึ้นหลังเราแล้ ว
ประทับยืนอยู่ ความสุ ขของเราในเวลาทีน่ ึกถึงตนได้ และในเวลาถึงความเป็ นผู้รู้
เดียงสา หาเหมือนกับเมือ่ พืน้ พระบาทสั มผัสไม่ พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าอัตตรณิ ยเถราปทานที่ ๘

๑๖๓

ถทัสสี ผู้มพี ระยศใหญ่ เสด็จขึน้ ประทับยืนทีฝ่ ั่ งแม่ น�ำ้ แล้ ว ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านี้
ว่ า เราข้ ามกระแสคงคา ชั่วเวลาประมาณเท่ าจิตเป็ นไป ก็พระยาเต่ าผู้มบี ุญนี้ ส่ งเรา
ข้ ามฟาก ด้ วยการส่ งพระพุทธเจ้ าข้ ามฟากนี้ และด้ วยความเป็ นผู้มจี ติ เมตตา เขาจัก
รื่นรมย์ อยู่ในเทวโลกตลอด ๑,๘๐๐ กัป จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้ เป็ นผู้อนั กุศลมูล
ตักเตือนแล้ ว นั่ง ณ อาสนะอันเดียวจักข้ ามพ้ นกระแสน�ำ้ คือ ความสงสั ยได้ พืชแม้
น้ อย แต่ เขาเอาหว่ านลงในเนือ้ นาดี เมือ่ ฝนยังอุทกธารให้ ตกอยู่โดยชอบ ผลย่ อมท�ำ
ชาวนาให้ ยนิ ดี แม้ ฉันใด พุทธเขตทีพ่ ระสั มมาสั มพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ นี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เมือ่ บุญเพิม่ อุทกธารโดยชอบ ผลจักท�ำเราให้ ยนิ ดี เราเป็ นผู้มตี นอันส่ ง
ไปแล้ วเพือ่ ความเพียร เป็ นผู้สงบระงับ ไม่ มอี ุปธิ ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว ย่ อม
เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ ในกัปที่ ๑,๘๐๐ เราได้ ทำ� กรรมใด ในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เรา
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการส่ งพระพุทธเจ้ าข้ ามฟาก
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระตรณิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตรณิยเถราปทาน.

ธัมมรุจิเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งความพอใจในธรรม
[๗๙] ในเวลาทีพ่ ระพุทธเจ้ าผู้พชิ ิตมารพระนามว่ าทีปังกร ทรงพยากรณ์ สุเมธดาบส
ว่ า ในกัปจากกัปนี้ไปนับไม่ ถ้วน ดาบสนี้จักเป็ นพระพุทธเจ้ า พระมารดาบังเกิด
เกล้ าของดาบสนี้จักทรงพระนามว่ ามายา พระบิดาจักทรงพระนามว่ าสุ ทโธทนะ
ดาบสนีจ้ กั ชื่อว่ าโคดม ดาบสนีจ้ กั เริ่มตั้งความเพียรท�ำทุกกรกิริยาแล้ ว จักเป็ นพระ
สั มพุทธเจ้ าผู้มยี ศใหญ่ ตรัสรู้ ทคี่ วงไม้ อสั สั ตถพฤกษ์ พระอุปติสสะและพระโกลิตะ
จักเป็ นพระอัครสาวก ภิกษุอุปัฏฐากชื่อว่ าอานนท์ จักบ�ำรุงดาบสนี้ ผู้เป็ นพระพิชิตมาร นางภิกษุณีช่ื อว่ าเขมาและอุบลวรรณา จักเป็ นอัครสาวิกา จิตตคฤหบดีและ
เศรษฐี ชาวเมืองอาฬวี จักเป็ นอัครอุบาสิ กา ไม้ โพธิ์ของนักปราชญ์ ผู้นี้เรี ยกว่ าอัส๑๖๔

อปทาน ๒

สั ตถพฤกษ์ มนุษย์ และเทวดาได้ สดับพระด�ำรัสของพระพุทธเจ้ าผู้แสวงหาคุณอัน
ยิ่งใหญ่ ซึ่ งจะหาใครเสมอเหมือนมิได้ ต่ างก็เป็ นผู้เบิกบาน ประนมอัญชลีถวาย
นมัสการ เวลานั้น เราเป็ นมานพชื่ อเมฆะ เป็ นนักศึกษา ได้ สดับค�ำพยากรณ์ อัน
ประเสริฐซึ่งสุ เมธดาบส ของพระมหามุนี เราเป็ นผู้คุ้นเคยในสุ เมธดาบสผู้เป็ นทีอ่ ยู่
แห่ งกรุณา และได้ บวชตามสุ เมธดาบส ผู้เป็ นวีรบุรุษนั้น ผู้ออกบวชอยู่ เป็ นผู้ส�ำรวม
ในพระปาติโมกข์ และอินทรีย์ ๕ เป็ นผู้มอี าชีวะหมดจด มีสติ เป็ นนักปราชญ์ กระท�ำ
ตามค�ำสอนของพระพิชิตมาร เราเป็ นผู้อยู่เช่ นนี้ ถูกบาปมิตรบางคนชั กชวนใน
อนาจาร ถูกก�ำจัดจากหนทางอันชอบ เป็ นผู้ตกอยู่ในอ�ำนาจแห่ งวิตก จึงได้ หลีกไป
จากพระศาสนา ภายหลังถูกมิตรอันน่ าเกลียดนั้น ชักชวนให้ ฆ่ามารดา เรามีใจอัน
ชั่ วช้ าได้ ท�ำอนันตริ ยกรรมฆ่ ามารดา เราจุติจากอัตภาพนั้นแล้ ว เกิดในอเวจีมหานรกอันแสนทารุณ เราไปสู่ วนิ ิบาตถึงความล�ำบากท่ องเทีย่ วไปนาน ไม่ ได้เห็นสุ เมธดาบสผู้เป็ นนักปราชญ์ ผู้ประเสริฐกว่ านระอีก ในกัปนี้ เราเกิดเป็ นปลาติมงิ คละ อยู่
ในมหาสมุทร เราเห็นเรื อในสาครเข้ าจึงเข้ าไปเพื่อจะกิน พวกพ่ อค้ าเห็นเราก็กลัว
ระลึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เราได้ ยนิ เสี ยงกึกก้ องว่ าโคตโม ทีพ่ ่ อค้ าเหล่ า
นั้นเปล่ งขึน้ จึงนึกถึงสั ญญาเก่ าขึน้ มาได้ ต่ อจากนั้น ได้ ทำ� กาลกิริยา เกิดในสั ญชาติ
พราหมณ์ ในสกุลอันมั่งคั่ง ณ พระนครสาวัตถี เราชื่ อว่ าธัมมรุ จิ เป็ นคนเกลียด
บาปกรรมทุกอย่ าง พออายุได้ ๗ ขวบ ก็ได้ พบพระพุทธองค์ ผู้ส่องโลกให้ โชติช่วง
จึงได้ ไปยังพระมหาวิหารเชตวัน แล้ วบวชเป็ นบรรพชิต เราเข้ าเฝ้ าพระพุทธเจ้ า ๓
ครั้งต่ อคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง ครั้งนั้น พระองค์ ผู้เป็ นพระมหามุนี ทอดพระเนตรเห็น
เราเข้ า จึงได้ ตรัสว่ า ดูกรธัมมรุจิ ท่ านจงระลึกถึงเรา ล�ำดับนั้น เรากราบทูลบุรพกรรมอย่ างแจ่ มแจ้ งกะพระพุทธเจ้ าว่ า เพราะปั จจัยแห่ งความบริสุทธิ์ในปางก่ อน
ข้ าพระองค์ จงึ มิได้ พบพระองค์ ผู้ทรงพระลักษณะแห่ งบุญตั้งร้ อย เสี ยนาน วันนี้ ข้ า
พระองค์ ได้ เห็นแล้ วหนอ ข้ าพระองค์ เห็นพระสรี ระของพระองค์ อันหาสิ่ งอะไร
เปรียบมิได้ ข้ าพระองค์ ตามหาพระองค์ มานานนักแล้ ว ตัณหานีข้ ้ าพระองค์ ทำ� ให้
เหือดแห้ งไปโดยไม่ เหลือด้ วยอินทรีย์สิ้นกาลนาน ข้ าพระองค์ ช�ำระนิพพานให้ หมด
มลทินได้ โดยกาลนาน ข้ าแต่ พระมหามุนี นัยน์ ตาอันส� ำเร็ จด้ วยญาณ ถึงความ
พร้ อมเพรียงกับพระองค์ ได้ กส็ ิ้นเวลานานนัก ข้ าพระองค์ พนิ าศไปเสี ยในระหว่ าง
อีกเป็ นเวลานาน วันนี้ ได้ สมาคมกับพระองค์ อีก ข้ าแต่ พระโคดม กรรมที่ข้า
พระองค์ ทำ� ไว้ จะไม่ พนิ าศไปเลย.
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ธัมมรุ จิเถราปทานที่ ๙ - ว่าด้วยผลแห่งความพอใจในธรรม

๑๖๕

ทราบว่า ท่านพระธัมมรุจเิ ถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ธัมมรุจเิ ถราปทาน.

สาลมัณฑปี ยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑปดอกรังเป็ นพุทธบูชา
[๘๐] เราเข้ าถึงป่ ารัง สร้ างอาศรมอย่ างสวยงาม มุงบังด้ วยดอกรัง ครั้งนั้น เราอยู่ใน
ป่ า ก็แต่ พระผู้มพี ระภาคผู้สยัมภูเอกอัครบุคคลตรัสรู้ ด้วยพระองค์ เอง พระนามว่ า
ปิ ยทัสสี ทรงประสงค์ ความสงัด จึงได้ เสด็จเข้ าสู่ ป่ารั ง เราออกจากอาศรมไปป่ า
เทีย่ วแสวงหามูลผลป่ า ณ เวลานั้น ณ ทีน่ ้ัน เราได้ เห็นพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ า
ปิ ยทัสสี ผู้มพี ระยศใหญ่ ประทับนั่งเข้ าสมาบัตริ ่ ุงโรจน์ อยู่ในป่ าใหญ่ เราปั กเสา ๔
เสา ท�ำปะร�ำอย่ างเรียบร้ อย แล้ วเอาดอกรังมุงเหนือพระพุทธเจ้ า เราทรงปะร�ำซึ่งมุง
ด้ วยดอกรังไว้ ๗ วัน ยังจิตให้ เลือ่ มใสในกรรมนั้น ได้ ถวายบังคมพระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริ ฐสุ ด สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคผู้อุดมบุรุษ เสด็จออกจากสมาธิประทับนั่ง
ทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก สาวกของพระศาสดาพระนามว่ าปิ ยทัสสี ชื่อว่ าวรุณ
กับพระอรหันตขีณาสพแสนองค์ ได้ มาเฝ้ าพระศาสดาผู้น�ำชั้นพิเศษ ส่ วนพระผู้มี
พระภาคพิชิตมารพระนามว่ าปิ ยทัสสี เชษฐบุรุษของโลก ประเสริ ฐกว่ านรชน
ประทับนั่งในท่ ามกลางพระภิกษุสงฆ์ แล้ ว ได้ ทรงกระท�ำการแย้ มพระสรวลให้
ปรากฏ พระอนุรุทธเถระผู้อุปัฏฐาก ของพระศาสดาพระนามว่ าปิ ยทัสสี ห่ มจีวร
เฉวียงบ่ าข้ างหนึ่งแล้ ว ได้ ทูลถามพระมหามุนีว่า ข้ าแต่ พระผู้มพี ระภาค อะไรเล่ า
หนอเป็ นเหตุให้ พระศาสดาทรงแย้ มพระสรวลให้ ปรากฏ เพราะเมื่อมีเหตุ พระ
ศาสดาจึงทรงแย้ มพระสรวลให้ ปรากฏ พระศาสดาตรัสว่ า มาณพใดทรงปะร�ำทีม่ ุง
ด้ วยดอกไม้ ไว้ ตลอด ๗ วัน เรานึกถึงกรรมของมาณพนั้น จึงได้ ทำ� การยิม้ แย้ มให้
ปรากฏ เราไม่ พจิ ารณาเห็นช่ องทางทีไ่ ม่ ควรทีบ่ ุญจะไม่ ให้ ผล ช่ องทางทีค่ วรใน
เทวโลกหรือมนุษยโลกย่ อมไม่ ระงับไปเลย เขาผู้เพรียบพร้ อมด้ วยบุญกรรมอยู่ใน
เทวโลกมีบริษทั เท่ าใด บริษทั เท่ านั้นจักถูกมุงบังด้ วยดอกรัง เขาเป็ นผู้ประกอบด้ วย
บุญกรรม จักรื่นเริงอยู่ในโลกนั้นด้ วยการฟ้ อน การขับ การประโคม อันเป็ นทิพย์ ใน
กาลนั้นทุกเมือ่ บริษทั ของเขาประมาณเท่ าทีม่ ี จักมีกลิน่ หอมฟุ้ งและฝนดอกรังจัก
๑๖๖
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ตกลงทัว่ ไปในขณะนั้น มาณพนีจ้ ุตจิ ากเทวโลกแล้ ว จักมาสู่ ความเป็ นมนุษย์ แม้ ใน
มนุษยโลกนีห้ ลังคาดอกรังก็จกั ทรงอยู่ตลอดกาลทั้งปวง ณ มนุษยโลกนีก้ ารฟ้ อน
และการขับ ทีป่ ระกอบด้ วยกังสดาล จักแวดล้ อมมาณพนีอ้ ยู่เป็ นนิตย์ นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
พุทธบูชา และเมือ่ พระอาทิตย์ อุทยั ฝนดอกรังก็จะตกลง ฝนดอกรังทีบ่ ุญกรรมปรุง
แต่ งแล้ ว จักตกลงทุกเวลา ในกัปที่ ๑,๘๐๐ พระศาสดามีพระนามว่ าโคดมซึ่งสมภพ
ในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก มาณพนีจ้ กั เป็ นทายาทในธรรม
ของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวง
แล้ ว จักไม่ มอี าสวะนิพพาน เมือ่ เขาตรัสรู้ ธรรมอยู่ จักมีหลังคาดอกรัง เมือ่ ถูกท�ำ
ฌาปนกิจอยู่บนเชิ งตะกอน ที่เชิ งตะกอนนั้น ก็จักมีหลังคาดอกรั งฯ พระมหามุนี
พระนามว่ าปิ ยทัสสี ทรงพยากรณ์ วิบากแล้ ว ทรงแสดงธรรมแก่ บริ ษัท ให้ อิ่มหน�ำ
ด้ วยฝนคือธรรม เราได้ เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลกในหมู่เทวดา ๓๐ กัป ได้ เป็ น
พระเจ้ าจักรพรรดิ ๖๗ ครั้งเราออกจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้ ได้ ความสุ ขอัน
ไพบูลย์ แม้ ในมนุษยโลกนี้ ก็มีหลังคาดอกรั ง นี้เป็ นผลแห่ งปะร� ำ นี้เป็ นความเกิด
ครั้งหลังของเรา ภพสุ ดท้ ายก�ำลังเป็ นไป แม้ ในภพนีห้ ลังคาดอกรังก็จกั มีตลอดกาล
ทั้งปวง เรายังพระมหามุนีพระนามว่ าโคดม ผู้ประเสริฐกว่ าศากยราชให้ ทรงยินดี
ได้ ละความมีชัยและความปราชั ยเสี ยแล้ ว บรรลุถึงฐานะที่ไม่ หวั่นไหว ในกัปที่
๑,๘๐๐ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าใด ด้ วยพุทธบูชานั้น เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผล
แห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสาลมัณฑปี ยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สาลมัณฑปี ยเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ปั งสุกุลสัญญกเถราปทาน ๒. พุทธสัญญกเถราปทาน ๓. ภิสทายกเถราปทาน ๔. ญาณถวิกเถราปทาน ๕. จันทนมาลิยเถราปทาน ๖. ธาตุปชู กเถราปทาน ๗. ปุฬนิ ุปปาทกเถราปทาน ๘. ตรณิยเถราปทาน
๙. ธัมมรุจเิ ถราปทาน ๑๐. สาลมัณฑปี ยเถราปทาน มีคาถาค�ำนวณได้ ๒๑๙ คาถา.
จบ ปั งสุกุลวรรคที ่ ๔๙.

สาลมัณฑปี ยเถราปทานที่ ๑๐

๑๖๗

กิงกณิ ปปุ ผวรรคที่ ๕๐

ตีณิกิงกณิ ปปุ ผิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกระดึงทอง
[๘๑] เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากธุลพี ระนามว่ าวิปัสสี ผู้เป็ นนายกของโลก
โชติช่วงเหมือนต้ นกรรณิการ์ ประทับนั่งทีซ่ อกเขา เราเก็บดอกกระดึงทอง ๓ ดอก
มาบูชา ครั้นบูชาพระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว เดินบ่ ายหน้ าไปทางทิศทักษิณ ด้ วยกรรมทีท่ ำ�
ไว้ ดแี ล้ วนั้น และด้ วยตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์
ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าใด ด้ วยพุทธบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระตีณกิ งิ กณิปปุ ผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตีณกิ งิ กณิปปุ ผิยเถราปทาน.

ปั งสุกลู ปูชกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาผ้าบังสุกลุ
[๘๒] ในที่ไม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่ ออุทัพพละที่ภูเขานั้น เราได้ เห็นผ้ าบังสุ กลุ จีวรห้ อยอยู่บนยอดไม้ ครั้งนั้น เราร่ าเริง มีจติ ยินดี เลือกเก็บเอาดอกกระดึง
ทอง ๓ ดอกมาบูชาผ้ าบังสุ กลุ จีวรด้ วยกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ ว และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนง
ไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรม
ใดในการนั้น เพราะบูชาธงชัยแห่ งพระอรหันต์ เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย
๑๖๘

อปทาน ๒

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปั งสุกลู ปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปั งสุกลู ปูชกเถราปทาน.

โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหงอนไก่
[๘๓] เมื่อก่ อน เรากับบิดาและปู่ เป็ นคนท�ำงานในป่ า เลีย้ งชี พด้ วยการฆ่ าปศุ สัตว์
กุศลกรรมของเราไม่ มี พระผู้น�ำชั้นเยีย่ มของโลกพระนามว่ าติสสะ ผู้มพี ระปั ญญาจักษุ ทรงแสดงรอยพระบาท ๓ รอยไว้ ใกล้ ทอี่ ยู่ของเรา ด้ วยทรงพระอนุเคราะห์ เรา
เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาพระนามว่ าติสสะที่ทรงเหยียบไว้ เป็ นผู้ร่าเริ งมี
จิตบันเทิง ยังจิตให้ เลือ่ มใสในรอยพระบาท เราเห็นต้ นหงอนไก่ งอกงามอยู่มีดอก
บาน จึงเก็บใส่ ผอบมาบูชารอยพระบาทอันประเสริฐสุ ด ด้ วยกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น
และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เราเข้ าถึง
ก�ำเนิดใด ๆ คือ เป็ นเทวดาหรื อมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ เรามีผิวพรรณเหมือนดอก
หงอนไก่ มีรัศมีซ่านออกจากตัว ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น
ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการบูชารอยพระพุทธบาท
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโกรัณฑปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน.

โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่ ๓ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกหงอนไก่

๑๖๙

กิงสุกปุปผิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกทองกวาว
[๘๔] เราเห็นต้ นทองกวาวมีดอก จึงประนมกรอัญชลี นึกถึงพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ
สุ ด แล้ วบูชาในอากาศ ด้ วยกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้นและด้ วยการสร้ างเจตจ�ำนงไว้ เรา
ละร่ างมนุษย์ แล้ วได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรมใดใน
กาลนั้นด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกิงสุกปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กิงสุกปุปผิยเถราปทาน.

อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าครึ่งผืน
[๘๕] ครั้งนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระชื่อสุ ชาตะ แสวงหา
ผ้ าบังสุ กุลอยู่ที่กองหยากเยื่อใกล้ ทางรถ เราเป็ นลูกจ้ างของคนอื่นอยู่ในพระนคร
หงสวดี ได้ ถวายผ้ าครึ่ งผืนแล้ วอภิวาทด้ วยเศียรเกล้ า ด้ วยกรรมที่ท�ำไว้ ดีแล้ วนั้น
และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เราเป็ นจอมเทวดาเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๓ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๗๗ ครั้งและ
ได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ เพราะถวายผ้ าครึ่งผืนเป็ น
ทาน เราเป็ นผู้ไม่ มีภัยแต่ ที่ไหน เบิกบานอยู่ ทุกวันนี้ ถ้ าเราปรารถนา ก็พึงเอาผ้ า
เปลือกไม้ คลุมแผ่ นดินนี้ พร้ อมทั้งป่ าและภูเขาได้ นีเ้ ป็ นผลแห่ งผ้ าครึ่งผืน ในกัปที่
แสนแต่ กปั นี้ เราได้ ให้ ทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผล
แห่ งผ้ าครึ่งผืน
๑๗๐

อปทาน ๒

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุปัฑฒทุสสทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทาน.

ฆตมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายกากเปรียง
[๘๖] เราเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงด�ำริ ดี เชษฐบุรุษของโลกประเสริ ฐกว่ านรชน
เสด็จเข้ าป่ าใหญ่ ประชวรด้ วยโรคลม จึงท�ำจิตให้ เลือ่ มใส น�ำกากเปรียงเข้ าไปถวาย
เพราะกุศลกรรมอันเราได้ ทำ� และสั่ งสมไว้ แม่ น�ำ้ คงคานี้ และมหาสมุทรทั้ง ๔ ย่ อม
ส� ำเร็ จเป็ นเปรี ยงแก่ เรา และแผ่ นดินอันกว้ างใหญ่ จะนับประมาณมิได้ นี้ ดังจะรู้
ความด�ำริของเรา ย่ อมกลายเป็ นน�ำ้ ผึง้ และน�ำ้ ตาลกรวด พฤกษชาติทงี่ อกงามอยู่บน
แผ่ นดินซึ่งมีอยู่ทวั่ ทั้งสี่ ทศิ นี้ ดังจะรู้ ความด�ำริของเรา ย่ อมกลายเป็ นต้ นกัลปพฤกษ์
ไป เราได้ เป็ นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๕๐ ครั้ ง ได้ เป็ นพระเจ้ า
จักรพรรดิ ๕๑ ครั้ง และได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้
ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เราได้ ให้ ทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นี้
เป็ นผลแห่ งกากเปรียง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระฆตมัณฑทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ฆตมัณฑทายกเถราปทาน.

ฆตมัณฑทายกเถราปทานที่ ๖

๑๗๑

อุทกทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายน�้ำดื่ม
[๘๗] เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ในภิกษุสงฆ์ ผู้ยอดเยีย่ มของพระพุทธเจ้ าพระนาม
ว่ าปทุมุตระ จึงได้ ตักน�้ำใส่ หม้ อน�้ำฉันจนเต็ม ในเวลาที่เราจะต้ องการน�้ำ จะเป็ น
ยอดภูเขา ยอดไม้ ในอากาศ หรือพืน้ ดิน น�ำ้ ย่ อมเกิดแก่ เราทันที ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้
เราได้ ให้ ทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ น�ำ้
เป็ นทาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุทกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุทกทายกเถราปทาน.

ปุฬินถูปิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการก่อสถูปเจดีย์
[๘๘] ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อยมกะ เราได้ ทำ� อาศรม สร้ างบรรณศาลาไว้ ทภี่ ูเขานั้น เราเป็ นชฎิลผู้มตี บะใหญ่ มนี ามชื่อว่ านารทะ ศิษย์ สี่หมืน่ คนบ�ำรุง
เรา ครั้งนั้น เราเป็ นผู้หลีกออกเร้ นอยู่ คิดอย่ างนีว้ ่ า มหาชนบูชาเรา เราไม่ บูชาอะไร
ๆ เลย ผู้ที่จะกล่ าวสั่ งสอนเราก็ไม่ มี ใคร ๆ ที่จะตักเตือนเราก็ไม่ มี เราไม่ มีอาจารย์
และอุปัชฌาย์ อยู่ในป่ า ศิษย์ ผู้ภกั ดีพงึ บ�ำรุงใจครู ท้งั คู่ได้ อาจารย์ เช่ นนั้นของเราไม่ มี
การอยู่ในป่ าจึงไม่ มปี ระโยชน์ สิ่ งทีค่ วรบูชาเราควรแสวงหาสิ่ งทีค่ วรเคารพก็ควร
แสวงหาเหมือนกัน เราจักชื่อว่ าเป็ นผู้มที พี่ งึ่ พ�ำนักอยู่ ใคร ๆ จักไม่ ตเิ ราได้ ในทีไ่ ม่
ไกลอาศรมของเรา มีแม่ น�ำ้ ซึ่งมีชายหาด มีท่าน�ำ้ ราบเรียบ น่ ารื่นรมย์ ใจ เกลือ่ นไป
ด้ วยทรายทีข่ าวสะอาด ครั้งนั้น เราได้ ไปยังแม่ น�ำ้ ชื่ออมริกา ตะล่ อมเอาทรายมาก่ อ
๑๗๒

อปทาน ๒

เป็ นเจดีย์ทรายพระสถูปของพระสั มพุทธเจ้ าผู้ทำ� ทีส่ ุ ดภพ เป็ นมุนี ทีไ่ ด้ มแี ล้ ว เป็ น
เช่ นนี้ เราได้ ทำ� สถูปนั้นให้ เป็ นนิมติ เราก่ อพระสถูปทีห่ าดทรายแล้ วปิ ดทอง แล้ วเอา
ดอกกระดึงทอง ๓๐๐ ดอกมา เราเป็ นผู้มคี วามอิม่ ใจประนมกรอัญชลี นมัสการทั้ง
เวลาเย็นเวลาเช้ า ไหว้ พระเจดีย์ทราย เหมือนถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ าในที่
เฉพาะพระพักตร์ ฉะนั้น ในเวลาทีก่ เิ ลสและความตรึกเกีย่ วด้ วยกามเกิดขึน้ เราย่ อม
นึกถึง เพ่งดูพระสถูปทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ เราอาศัยพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้น�ำสั ตว์ ออกจากที่
กันดาร ผู้น�ำชั้นพิเศษตักเตือนตนว่ าท่ านควรระวังกิเลสไว้ แน่ ะท่ านผู้นิรทุกข์ การ
ยังกิเลสให้ เกิดขึน้ ไม่ สมควรแก่ ท่าน ครั้ งนั้น เมื่อเราค�ำนึงถึงพระสถูปย่ อมเกิด
ความเคารพขึ้นพร้ อมกัน เราบรรเทาวิต กที่น่ าเกลียดเสี ยได้ เ ปรี ยบเหมือ นช้ าง
ตัวประเสริฐ ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน ฉะนั้น เราประพฤติอยู่เช่ นนีไ้ ด้ ถูกพระยามัจจุราชย�ำ่ ยี เราท�ำกาลกิริยา ณ ทีน่ ้ันแล้ ว ได้ ไปยังพรหมโลก เราอยู่ในพรหมโลก
นั้นตราบเท่ าหมดอายุ แล้ วมาบังเกิดในไตรทิพย์ ได้ เป็ นจอมเทวดาเสวยราชสมบัติ
ในเทวโลก ๘๐ ครั้ ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ งและได้ เป็ นพระเจ้ า
ประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เราได้ เสวยผลของดอกกระดึงทองเหล่ า
นั้น ดอกกระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก แวดล้ อมเราทุกภพ เพราะเราเป็ นผู้บ�ำเรอพระ
สถูป ฝุ่ นละอองย่ อมไม่ ตดิ กับตัวทีต่ วั เรา เหงือ่ ไม่ ไหล เรามีรัศมีซ่านออกจากตัว โอ
พระสถูป เราได้ สร้ างไว้ ดแี ล้ ว แม่ น�ำ้ อมริกาได้ เห็นดีแล้ ว เราได้ บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหวก็เพราะได้ ก่อพระสถูปทราย อันสั ตว์ ผู้ปรารถนาจะกระท�ำกุศลควรเป็ นผู้ยึด
เอาสิ่ งที่เป็ นสาระ ไม่ ใช่ เป็ นด้ วยเขตหรื อไม่ ใช่ เขตความปฏิบัตินั่นเองเป็ นสาระ
บุรุษผู้มีก�ำลัง มีความอุตสาหะที่จะข้ ามทะเลหลวง พึงถือเอาท่ อนไม้ เล็ก วิ่งไปสู่
ทะเลหลวงด้ ว ยคิดว่ า เราอาศั ยไม้ นี้จัก ข้ ามทะเลหลวงไปได้ นรชนพึง ข้ าม
ทะเลหลวงไปด้ วยความเพียรอุตสาหะ แม้ ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยกรรม
เล็ก ๆ น้ อย ๆ ทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ ว จึงข้ ามพ้ นสงสารไปได้ เมือ่ ถึงภพสุ ดท้ าย เราอันกุศล
มูลตักเตือนแล้ วเกิดในสกุลพราหมณ์ มหาศาลอันมัง่ คัง่ ในพระนครสาวัตถี มารดา
บิดาของเรา เป็ นคนมีศรัทธานับถือพระพุทธเจ้ า ท่ านทั้งสองนีเ้ ป็ นผู้เห็นธรรมฟั ง
ธรรม ประพฤติตามค�ำสอน ท่ านทั้งสองถือเอาผ้ าลาดสี ขาว มีเนื้ออ่ อนมากที่
ต้ นโพธิ์มาท�ำพระสถูปทองนมัสการในที่เฉพาะพระพักตร์ แห่ งพระศากยบุตรทุก
เย็นเช้ า ในวันอุ โบสถ ท่ านทั้ง สองน� ำ เอาพระสถู ปทองออก กล่ าวสรรเสริ ญ คุ ณ
พระพุทธเจ้ า ยับยั้งอยู่ตลอด ๓ ยาม เราได้ เห็นพระสถูปเสมอ จึงระลึกถึงเจดีย์ทราย
ขึน้ ได้ นั่งบนอาสนะอันเดียวได้ บรรลุอรหัตแล้ ว.
จบ ภาณวารที่ ๒๒.
ปุฬินถูปิยเถราปทานที่ ๘ - ว่าด้วยผลแห่งการก่อสถูปเจดีย ์

๑๗๓

เราแสวงหาพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นปราชญ์ น้ันอยู่ได้ เห็นพระธรรมเสนาบดี จึงออก
จากเรือนบรรพชาในส� ำนักของท่ าน เราได้ บรรลุอรหัตแต่ อายุ ๗ ขวบ พระพุทธเจ้ า
ผู้มีพระปั ญญาจักษุทรงทราบคุณวิเศษของเราจึงให้ เราอุปสมบท เรามีการกระท�ำ
อันบริบูรณ์ ดแี ล้ว แต่ ยงั เป็ นทารกอยู่ทเี ดียว ทุกวันนี้ กิจทีค่ วรท�ำในศาสนาของ
พระศากยบุตร เราท�ำเสร็ จแล้ ว ข้ าแต่ พระฤาษีผู้มีความเพียรใหญ่ สาวกของ
พระองค์ เป็ นผู้ล่วงพ้นเวรภัยทุกอย่ าง ล่ วงพ้ นความเกีย่ วข้ องทั้งปวง นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
พระสถูปทอง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปุฬนิ ถูปิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปุฬนิ ถูปิยเถราปทาน.

นฬกุฏิกทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างกุฏิไม้อ้อ
[๘๙] ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาริกะ ครั้งนั้น พระสยัมภูพระนาม
ว่ านารทะ ประทับอยู่ใกล้ ต้นไม้ ท�ำเรือนไม้ อ้อ แล้ วมุงด้ วยหญ้ า เราได้ ช�ำระทีจ่ งกรม
ถวายพระสยัมภู ด้ วยกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ดีแล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ าง
มนุษย์ แล้ วได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ณ ดาวดึงส์ น้ันวิมานของเราสู ง ๖๐ โยชน์ กว้ าง
๓๐ โยชน์ อันบุญกรรมเนรมิตขึน้ อย่ างสวยงาม เพราะกุฎไี ม้ อ้อ เรารื่นรมย์ อยู่ใน
เทวโลก ๑๔ กัป ได้ เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๗๑ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๓๔
ครั้ งและได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับไม่ ถ้วน เราขึ้น
ปราสาท คือธรรมแล้ ว เข้ าเรือนอันว่ างเปล่ าอยู่ในศาสนาของพระศากยบุตรตาม
ปรารถนาในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งกุฎไี ม้ อ้อ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
๑๗๔

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระนฬกุฏกิ ทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นฬกุฏกิ ทายกเถราปทาน.

ปิ ยาลผลทายกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกมะหาด
[๙๐] เมื่อก่ อนเราเป็ นพรานเนื้อ ครั้ งนั้น เราเที่ยวอยู่ในป่ าใหญ่ ได้ เห็นพระพุทธเจ้ า
ผู้ปราศจากกิเลสธุ ลี ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เราเลื่อมใสได้ เอาผลมะหาดมาถวาย
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เป็ นเขตแห่ งบุญ ผู้แกล้ วกล้ า ด้ วยมือทั้งสองของตนใน
กัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปิ ยาลผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปิ ยาลผลทายกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ตีณกิ งิ กณิปปุ ผิยเถราปทาน ๒. ปั งสุกลู ปูชกเถราปทาน ๓. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ๔. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน ๕. อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทาน ๖. ฆตมัณฑทายกเถราปทาน ๗. อุทกทายกเถราปทาน
๘. ปุฬินถูปิยเถราปทาน ๙. นฬกุฏกิ ทายกเถราปทาน ๑๐. ปิ ยาลผลทายกเถราปทาน บัณฑิตค�ำนวณคาถาได้ ๑๐๙ คาถา.
จบ กิงกณิปปุ ผวรรคที ่ ๕๐.
รวมวรรคมี ๑๐ วรรค คือ ๑. เมตเตยยวรรค ๒. ภัททาลิวรรค ๓. สกิงสัมมัชชกวรรค ๔. เอกวิหาริวรรค ๕. วิเภทกิวรรค ๖. ชคติวรรค ๗. สาลปุปผิวรรค
๘. นฬมาลิวรรค ๙. ปั งสุกุลวรรค ๑๐. กิงกณิปปุ ผวรรค มีคาถา ๑,๕๘๒ คาถา.
จบ เมตเตยยวัคคทสกะที ่ ๕๐.
ปิ ยาลผลทายกเถราปทานที่ ๑๐

๑๗๕

วิหารอุบาลีเต็ง
อุบาลี เป็ นชือ่ ภิกษุรปู หนึ่ง, เต็ง หมายถึง สีมา เมือ่ รวมกันแล้ว
แปลว่า สีมาของพระอุบาลี

กณิ การวรรคที่ ๕๑

ตีณิกณิ การปุปผิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกรรณิ การ์
[๙๑] พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าสุ เมธะ มีพระมหาปุริสลักษณะอันประเสริ ฐ ๓๒
ประการ พระองค์ ทรงประสงค์ ความสงัด จึงเสด็จไปป่ าหิมพานต์ พระมุนีผู้เลิศ
ประกอบด้ วยพระกรุ ณา เป็ นอุดมบุรุษเสด็จถึงป่ าหิมพานต์ แล้ ว ประทับนั่งขัดสมาธิ ครั้งนั้น เราเป็ นวิทยาธรสั ญจรไปในอากาศ เราถือตรีศูลซึ่งกระท�ำไว้ ดแี ล้ ว
เหาะไป พระพุทธเจ้ าส่ องสว่ างอยู่ในป่ า เหมือนกับไฟบนยอดภูเขา เหมือน
พระจันทร์ ในวันเพ็ญและเหมือนต้ นพระยารังทีม่ ดี อกบาน เราออกจากป่ าเหาะไป
ตามพระรัศมีพระพุทธเจ้ า เห็นคล้ ายกับสี ของไฟทีไ่ หม้ ไม้ อ้อ ยังจิตให้ เลือ่ มใส เรา
เลือกเก็บดอกไม้ อยู่ ได้ เห็นดอกกรรณิการ์ ทมี่ กี ลิน่ หอมจึงเก็บเอามา ๓ ดอก บูชา
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ด้ วยอานุภาพแห่ งพระพุทธเจ้ า ครั้งนั้น ดอกไม้ ของเรา
ทั้ง ๓ ดอกเอาขั้วขึน้ เอากลีบลงท�ำเป็ นเงา (บัง) แด่ พระศาสดาด้ วยกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้
ดีแล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนง เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์
วิมานของเราสู ง ๖๐ โยชน์ กว้ าง ๓๐ โยชน์ อันบุญกรรมท�ำให้ อย่ างสวยงามใน
ดาวดึงส์ น้ัน ปรากฏชื่อว่ า กรรณิการ์ แล่ งธนูต้งั พัน ลูกคลีหนัง ๗ ลูก คนถือธง
ส� ำเร็จด้ วยสี เขียวใบไม้ หิง้ แขวนตั้งแสนปรากฏในปราสาทของเรา บัลลังก์ ส� ำเร็จ
ด้ วยทองก็มี ส� ำเร็จด้ วยแก้ วมณีกม็ ี ส� ำเร็จด้ วยแก้ วทับทิมก็มี ส� ำเร็จด้ วยแก้ วผลึกก็มี
ตามแต่ จะต้ องการปรารถนา ทีน่ อนมีค่ามากยัดด้ วยนุ่น มีผ้าลาดลายรู ปสั ตว์ ต่าง ๆ
มีราชสี ห์เป็ นต้ น ผ้ าลาดมีชายเดียว มีหมอนพร้ อม ปรากฏว่ ามีอยู่ในปราสาทของ
เราในเวลาทีเ่ ราปรารถนาจะออกจากภพเทีย่ วจาริกไปในเทวโลก ย่ อมเป็ นผู้อนั หมู่
เทวดาแวดล้ อมไป เราสถิตอยู่ภายใต้ ดอกไม้ เบือ้ งบน เรามีดอกไม้ เป็ นเครื่องก�ำบัง
สถานทีโ่ ดยรอบร้ อยโยชน์ ถูกคลุมด้ วยดอกกรรณิการ์ ดนตรี ๖ หมืน่ บ�ำรุงทั้งเช้ า
และเย็น ไม่ เกียจคร้ าน แวดล้ อมเราเป็ นนิตย์ ตลอดคืนตลอดวัน เรารื่นรมย์ ด้วยการ
ฟ้ อน การขับและด้ วยกังสดาล เครื่องประโคม เป็ นผู้สมบูรณ์ ไปด้ วยกาม บันเทิงอยู่
ด้ วยความยินดีในการเล่ น ครั้ งนั้น เราบริ โภคและดื่มในวิมานนั้นบันเทิงอยู่ใน
ไตรทศ เราพร้ อมด้ วยหมู่นางเทพอัปสร บันเทิงอยู่ในวิมานอันสู งสุ ด เราได้ เสวย
ตีณิกณิ การปุปผิยเถราปทานที่ ๑ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกรรณิ การ์

๑๗๗

ราชสมบัตใิ นเทวโลก ๕๐๐ ครั้งได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง และได้ เป็ น
พระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เมื่อเรายังท่ องเที่ยวอยู่ในภพ
น้ อยภพใหญ่ ย่ อมได้ โภคทรัพย์ มากมาย ความบกพร่ องในโภคทรัพย์ ไม่ มแี ก่ เราเลย
นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราท่ องเทีย่ วอยู่ในสองภพ คือ ในความเป็ นเทวดาและใน
ความเป็ นมนุษย์ คติอนื่ ไม่ รู้ จกั นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเกิดในสองสกุล คือ ใน
สกุลกษัตริ ย์หรื อสกุลพราหมณ์ ย่อมไม่ เกิดในสกุลอันต�่ำทรามนี้เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ยานช้ าง ยานม้ า และวอคานหามนี้ เราได้ ทุกสิ่ งทุกอย่ างทีเดียว นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
พุทธบูชา หมู่ทาส หมู่ทาสี และนารีทปี่ ระดับประดาแล้ ว เราได้ ทุกอย่ างทีเดียว นี้
เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ผ้ าแพร ผ้ าขนสั ตว์ ผ้ าเปลือกไม้ ผ้ าฝ้ าย เราได้ ทุกชนิด นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งพุทธบูชา ผ้ าใหม่ ผลไม้ ใหม่ โภชนะมีรสอันเลิศใหม่ ๆ เราได้ ทุกชนิด นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งพุทธบูชา ค�ำว่ าเชิญเคีย้ วสิ่ งนี้ เชิญบริโภคสิ่ งนี้ เชิญนอนบนทีน่ อนนี้ เราได้
ทั้งนั้น นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเป็ นผู้อนั เขาบูชาในทีท่ ุกสถาน เรามียศใหญ่ ยงิ่ มี
ศักดิ์ใหญ่ มีบริษทั ไม่ แตกแยกทุกเมือ่ เราเป็ นผู้อุดมกว่ าหมู่ญาติ นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราไม่ รู้ จกั หนาว ไม่ รู้ จกั ร้ อน ไม่ มคี วามกระวนกระวาย อนึ่ง ทุกข์ ทางจิตย่ อม
ไม่ มใี นหทัยของเราเลย เราเป็ นผู้มผี วิ พรรณดังทองค�ำ เทีย่ วไปในภพน้ อยภพใหญ่
ความเป็ นผู้มวี รรณะผิดแผกไป เราไม่ รู้ จกั เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้ ว จึงจุตจิ ากเทวโลก มาเกิดในสกุลพราหมณ์ มหาศาลอันมัง่ คัง่ ใน
พระนครสาวัตถี ละกามคุณ ๕ ออกบวชเป็ นบรรพชิต เรามีอายุได้ ๗ ขวบแต่ กำ� เนิด
ได้ บรรลุอรหัต พระพุทธเจ้ าผู้มพี ระปั ญญาจักษุ ทรงทราบถึงคุณของเรา จึงรับสั่ ง
ให้ เราอุปสมบท เรายังหนุ่มก็ควรบูชา นี้เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ทิพยจักษุของเรา
บริสุทธิ์ เราฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณ์ แห่ งอภิญญา นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เรา
บรรลุปฏิสัมภิทา ฉลาดหลักแหลมในอิทธิบาท ถึงความบริบูรณ์ ในพระสั ทธรรม นี้
เป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ในกัปทีส่ ามหมืน่ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าใดด้ วยการบูชานั้น
เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระตีณกิ ณิการปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตีณกิ ณิการปุปผิยเถราปทาน.

๑๗๘

อปทาน ๒

เอกปั ตตทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายบาตร
[๙๒] ข้ าพระองค์ เป็ นช่ างหม้ ออยู่ในพระนครหงสวดี ได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจาก
กิเลสธุลี มีโอฆะอันข้ ามได้ แล้ ว ไม่ มอี าสวะ ข้ าพระองค์ ได้ ถวายบาตรดินทีท่ ำ� ดีแล้ ว
แด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ครั้นถวายบาตรแด่ พระผู้มพี ระภาคผู้ตรงผู้คงทีแ่ ล้ ว
เมือ่ ข้ าพระองค์ เกิดในภพ ย่ อมได้ ภาชนะทองและจานทีท่ ำ� ด้ วยเงิน ท�ำด้ วยทอง และ
ท�ำด้ วยแก้ วมณี ข้ าพระองค์ บริโภคในถาด นีเ้ ป็ นผลแห่ งบุญกรรม ข้ าพระองค์ เป็ นผู้
เลิศกว่ าชนทั้งหลายโดยยศ พืชถึงแม้ น้อยแต่ หว่ านลงในนาดีเมื่อฝนยังท่ อธารให้
ตกลงทั่วโดยชอบ ผลย่ อมยังชาวนาให้ ยินดีได้ ฉันใด การถวายบาตรนี้ก็เช่ นนั้น
ข้ าพระองค์ ได้ หว่ านลงในพุทธเขต เมือ่ ท่ อธารคือปี ติตกลงอยู่ ผลจักท�ำข้ าพระองค์
ให้ ยนิ ดีเขต คือ หมู่และคณะมีประมาณเท่ าใดทีจ่ ะให้ ความสุ ขแก่ สรรพสั ตว์ เสมอ
ด้ วยพุทธเขตไม่ มเี ลย ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นบุรุษอาชาไนย ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อม
แด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นอุดมบุรุษ ข้ าพระองค์ นอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าพระองค์ บรรลุบทอันไม่ หวัน่ ไหวก็เพราะได้ ถวายบาตรใบหนึ่ง ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้
ข้ าพระองค์ ได้ ถวายบาตรใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายบาตรนั้น ข้ าพระองค์ ไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายบาตร
ข้ าพระองค์ เผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาข้ าพระองค์ ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเอกปั ตตทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกปั ตตทายกเถราปทาน.

เอกปั ตตทายกเถราปทานที่ ๒

๑๗๙

กาสุมาริกผลทายกเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกมะรื่น
[๙๓] เราได้ พบพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากกิเลสธุลี เชษฐบุรุษของโลกประเสริ ฐกว่ า
นรชน โชติช่วงเหมือนต้ นกรรณิการ์ ประทับนั่งอยู่ทซี่ อกภูเขา เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจ
โสมนัส ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้ า แล้ วเอาผลไม้ มะรื่นถวายแด่ พระพุทธเจ้ า
ผู้ประเสริ ฐสุ ด ในกัปที่ ๓๑ แต่ กัปนี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวาย
ผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกาสุมาริกผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน.

อวฏผลิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ
[๙๔] พระผู้มพี ระภาคผู้สยัมภู ผู้มพี ระรัศมีนับด้ วยพัน ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร ๆ ทรง
ออกจากวิเวกแล้ ว เสด็จออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม้ อยู่ได้ เห็นเข้ า จึงได้ เข้ าไป
เฝ้ าพระนราสภเรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ถวายผลไม้ ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ เรา
ได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผล
แห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอวฏผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อวฏผลิยเถราปทาน.
๑๘๐

อปทาน ๒

จารผลิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะม่วงกะล่อน
[๙๕] เราได้ ถวายผลมะม่ วงกะล่ อนทอง แด่ พระสั มพุทธเจ้ าผู้มพี ระฉวีวรรณเหมือน
ทองค�ำ ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ก�ำลังเสด็จด�ำเนินอยู่ในถนนในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เรา
ได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผล
แห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระจารผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ จารผลิยเถราปทาน.

มาตุลงุ คผลทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะงัว่
[๙๖] เราได้ เห็นสมเด็จพระโลกนายก ผู้โชติช่วงเหมือนต้ นกรรณิการ์ รุ่ งเรื องดัง
พระจันทร์ ในวันเพ็ญ และเหมือนต้ นไม้ ประจ�ำทวีปที่โพลงอยู่ เราเลื่อมใส ได้ เอา
ผลหมากงัว่ ถวายแด่ พระศาสดาผู้เป็ นทักขิเณยยบุคคล เป็ นวีรบุรุษ ด้ วยมือทั้งสอง
ของตน ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน
เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมาตุลุงคผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน.
มาตุลุงคผลทายกเถราปทานที่ ๖ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะงัว่

๑๘๑

อัชเชลผลทายกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกรกฟ้ า
[๙๗] ครั้งนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าอชินะ (สิ ทธัตถะ) ผู้สมบูรณ์ ด้วยจรณะ
และเป็ นมุนีผู้ฉลาดในสมาธิ ประทับอยู่ในป่ าหิมพานต์ เราเอามือประคองผลไม้
รกฟ้ าซึ่งมีขนาดเท่ าหม้ อ ถือร่ มใบไม้ แล้ ว ถวายแด่ พระศาสดา ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้
เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผล
แห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัชเชลผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัชเชลผลทายกเถราปทาน.

อโมรผลิยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้พิเศษ
[๙๘] เราได้ ถวายผลอโมระแด่ พระสั มพุทธเจ้ า ผู้มีพระฉวีวรรณปานดังทองค�ำ ผู้
สมควรรับเครื่องบูชา ก�ำลังเสด็จด�ำเนินอยู่ในถนน ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวาย
ผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการ
ถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอโมรผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อโมรผลิยเถราปทาน.
๑๘๒

อปทาน ๒

ตาลผลิยเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลตาล
[๙๙] พระผู้มพี ระภาคผู้สยัมภูพระนามว่ าสตรังสี (สิ ทธัตถะ) ผู้ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร
ๆ เสด็จออกจากที่สงัดแล้ วออกโคจรบิณฑบาต เราถือผลไม้ อยู่ได้ เห็นเข้ าจึงได้
เข้ าไปเฝ้ าสมเด็จพระนราสภ เรามีจติ เลือ่ มใสมีใจโสมนัส ได้ ถวายผลตาล ในกัปที่
๙๔ แต่ กปั นีเ้ ราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระตาลผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ตาลผลิยเถราปทาน.

นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะพร้าว
[๑๐๐] ครั้งนั้น เราเป็ นชาวสวนอยู่ในพระนครพันธุมดี ได้ พบพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจาก
กิเลสธุลี ก�ำลังเหาะอยู่ในอากาศ เราได้ เอาผลมะพร้ าว ถวายแด่ พระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐสุ ด พระพุทธเจ้ าผู้มพี ระยศใหญ่ ท�ำปี ติให้ เกิดแก่ เรา ทรงน�ำความสุ ขมาให้
ในปั จจุบัน ประทับยืนอยู่ในอากาศได้ ทรงรั บแล้ ว เรามีจิตผ่ องใส ครั้ นถวายผล
มะพร้ าวแด่ พระพุทธเจ้ าแล้ ว ได้ ประสบปี ติอันไพบูลย์ และอุดมสุ ข รั ตนะย่ อม
บังเกิดแก่ เราผู้เกิดในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น
ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ ทิพยจักษุ
ของเราสะอาดหมดจด เราเป็ นผู้ฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณ์ ในอภิญญา นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งการถวายผลไม้
นาลิเกรผลทายกเถราปทานที่ ๑๐

๑๘๓

เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนาลิเกรผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นาลิเกรผลทายกเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ตีณกิ ณิการปุปผิยเถราปทาน ๒. เอกปั ตตทายกเถราปทาน ๓. กาสุมาริกผลทายกเถราปทาน ๔. อวฏผลิยเถราปทาน
๕. จารผลิยเถราปทาน ๖. มาตุลุงคผลทายกเถราปทาน ๗. อัชเชลผลทายกเถราปทาน ๘. อโมรผลิยเถราปทาน ๙. ตาลผลิยเถราปทาน ๑๐. นาลิเกรผลทายกเถราปทาน ในวรรคนี้ มีคาถาค�ำนวณได้ ๑๐๐ คาถาถ้วน
จบ กณิการวรรคที ่ ๕๑.

๑๘๔

อปทาน ๒

ผลทายกวรรคที่ ๕๒

กุรญ
ั ชิยผลทายกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกอัญชันขาว
[๑๐๑] เมือ่ ก่ อน เราเป็ นพรานเนือ้ เทีย่ วอยู่ในป่ า ได้ พบพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เราเลือ่ มใสได้ เอาผลอัญชันขาวถวายแด่ พระพุทธเจ้ า ผู้
ประเสริฐสุ ด เป็ นเนือ้ นาบุญ เป็ นนักปราชญ์ ด้ วยมือทั้งสองของตน ในกัปที่ ๓๑ แต่
กัปนีเ้ ราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้นด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นี้
เป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกุรญ
ั ชิยผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กุรญ
ั ชิยผลทายกเถราปทาน.

กปิ ฏฐผลทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะขวิด
[๑๐๒] เราได้ ถวายผลมะขวิด แด่ พระสั มพุทธเจ้ าผู้มีพระฉวีวรรณปานดังทองค�ำ ผู้
สมควรรับเครื่องบูชา ก�ำลังเสด็จด�ำเนินอยู่ในถนน ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวาย
ผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการ
ถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
กปิ ฏฐผลทายกเถราปทานที่ ๒ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายมะขวิด

๑๘๕

ทราบว่า ท่านพระกปิ ฏฐผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กปิ ฏฐผลทายกเถราปทาน.

โกสุมพผลิยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายลูกสะคร้อ
[๑๐๓] ในกาลนั้น เราได้ ถวายผลสะคร้ อ แด่ พระนราสภผู้ประเสริฐกว่ าทวยเทพ งาม
เหมือนต้ นรกฟ้ าขาว ก�ำลังเสด็จด�ำเนินอยู่ในถนนในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวาย
ผลไม้ ใดในกาลนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโกสุมพผลิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โกสุมพผลิยเถราปทาน.

เกตกปุปผิยเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกเกด
[๑๐๔] พระพุทธเจ้ าผู้อุดมบุรุษประทับนั่งอยู่ทฝี่ ั่ งแม่ น�ำ้ วินตานที เราได้ พบพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากกิเลสธุลี เป็ นเอกอัครบุคคลมีพระทัยตั้งมัน่ ดี ครั้งนั้น เรามีจติ เลือ่ มใส
มีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด ด้ วยดอกเกด ซึ่ งมีกลิ่นหอมเหมือน
น�ำ้ ผึง้ ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นีเ้ ราได้ เอาดอกไม้ บูชาใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
๑๘๖

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระเกตกปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เกตกปุปผิยเถราปทาน.

นาคปุปผิยเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกกากะทิง
[๑๐๕] เราได้ เอาดอกกากะทิงบูชาพระสั มพุทธเจ้ า ผู้มพี ระฉวีวรรณเปล่ งปลัง่ ดังทองค�ำ
ผู้สมควรรับเครื่องบูชา ก�ำลังเสด็จด�ำเนินอยู่ในถนนในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ เอา
ดอกไม้ บูชาใด ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนาคปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นาคปุปผิยเถราปทาน.

อัชชุนปุปผิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกรกฟ้ าขาว
[๑๐๖] ครั้ งนั้น เราเป็ นกินนรอยู่ที่ใกล้ ฝั่งแม่ น�้ำจันทภาคา ได้ เห็นพระสยัมภูพุทธเจ้ า
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี มีความเลือ่ มใสมีใจโสมนัส เกิดความปราโมทย์ ประนมอัญชลี
แล้ วถือเอาดอกรกฟ้ าขาวมาบูชาพระสยัมภูด้วยกรรมทีเ่ ราท�ำไว้ ดแี ล้ วนั้น และด้ วย
การตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างกินนรแล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เราได้ เป็ นจอมเทพเสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๖ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิเสวยราชสมบัติ
อันใหญ่ ๑๐ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ พืชอัน
หว่ านในเนือ้ นาอันดี คือ พระสยัมภู ได้ ส�ำเร็จผลเป็ นอันดีแก่ เราแล้ ว กุศลของเรามี
อัชชุนปุปผิยเถราปทานที่ ๖

๑๘๗

อยู่ เราบวชเป็ นบรรพชิต ทุกวันนี้ เราควรแก่ การบูชาในศาสนาของพระศากยบุตร
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัชชุนปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัชชุนปุปผิยเถราปทาน.

กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอัญชันเขียว
[๑๐๗] ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออัจจละ พระปั จเจกพุทธเจ้ าพระนาม
ว่ าสุ ทัสสนะ ประทับอยู่ที่ซอกเขา เราถือดอกไม้ ที่เกิดในป่ าหิมพานต์ เหาะขึน้
อากาศ ณ ทีน่ ้ัน เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ าผู้ข้ามพ้ นโอฆะ ไม่ มอี าสวะ ครั้งนั้นเราถือ
เอาดอกอัญชั นเขียวจบเหนือเศียรเกล้ าแล้ ว บูชาแด่ พระสยัมภูพุทธเจ้ า ผู้แสวงหา
ประโยชน์ ใหญ่ ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้ เอาดอกไม้ ใดบูชา ด้ วยการบูชานั้น เรา
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกุฏชปุปผิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กุฏชปุปผิยเถราปทาน.

๑๘๘

อปทาน ๒

โฆสสัญญกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งความเลื่อมใสในเสียงแสดงธรรม
[๑๐๘] เมือ่ ก่ อน เราเป็ นพรานเนือ้ เทีย่ วอยู่ในไพรวัน อันสงัดเงียบ ได้ พบพระพุทธเจ้ า
ผู้ปราศจากกิเลสธุลี อันหมู่เทวดาห้ อมล้ อม ก�ำลังทรงประกาศสั จจะ ๔ ทรงแสดง
อมตบท เราได้ สดับธรรมอันไพเราะของพระพุทธเจ้ าผู้เผ่ าพันธุ์ของโลกพระนาม
ว่ าสิ ขี เรายังจิตให้ เลือ่ มใสในพระสุ รเสี ยง เรายังจิตให้ เลือ่ มใสในพระองค์ ท่านผู้ไม่ มี
บุคคลเปรียบเสมอเหมือนแล้ ว ข้ ามพ้ นภพทีข่ ้ ามได้ ยาก ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้
สั ญญาใดในกาลนั้น ด้ วยการได้ สัญญานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งสั ญญา
ในเสี ยง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโฆสสัญญกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โฆสสัญญกเถราปทาน.

สัพพลทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ต่าง ๆ
[๑๐๙] ครั้งนั้น เราเป็ นพราหมณ์ มนี ามชื่อว่ าวรุณ เป็ นผู้เรียนจบมนต์ ทิง้ บุตร ๑๐ คน
เข้ าไปกลางป่ า สร้ างอาศรมอย่ างสวยงาม สร้ างบรรณศาลาจัดไว้ เป็ นห้ อง ๆ น่ า
รื่นรมย์ ใจ อาศัยอยู่ในป่ าใหญ่ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลก ผู้
สมควรรับเครื่องบูชา ทรงมีพระประสงค์ จะช่ วยเหลือเรา พระองค์ จงึ ได้ เสด็จมายัง
อาศรมของเรา พระรัศมีได้ แผ่ กว้ างใหญ่ ตลอดไพรสณฑ์ ครั้งนั้น ป่ าใหญ่ โพลงไป
ด้ วยพุทธานุภาพ เราเห็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ผู้คงที่ ได้ เก็บ
เอาใบไม้ มาเย็บเป็ นกระทง แล้ วเอาผลไม้ ใส่ จนเต็มหาบ เข้ าไปเฝ้ าพระสั มพุทธเจ้ า
สัพพลทายกเถราปทานที่ ๙ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายผลไม้ต่าง ๆ

๑๘๙

แล้ วได้ ถวายพร้ อมทั้งหาบ เพื่อทรงอนุเคราะห์ เรา พระพุทธเจ้ าได้ ตรั สแก่ เราว่ า
ท่ านจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เมือ่ สงฆ์ บริโภคแล้ ว บุญจักมีแก่ ท่าน เราได้
หาบเอาผลไม้ ไปถวายแก่ พระภิกษุสงฆ์ เรายังจิตให้ เลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ แล้ ว
ได้ เข้ าถึงสวรรค์ ช้ันดุสิต เป็ นผู้ประกอบด้ วยการฟ้ อน การขับ การประโคมอันเป็ น
ทิพย์ เสวยยศในสวรรค์ ช้ั นดุสิตนั้น โดยบุญกรรม เราเข้ าถึงก�ำเนิดใด ๆ คือเป็ น
เทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ เราไม่ มคี วามบกพร่ องในเรื่องโภคทรัพย์ เลย นี้
เป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เพราะได้ ถวายผลไม้ แด่ พระพุทธเจ้ า เราจึงได้ เป็ นใหญ่
ตลอดทวีปทั้ง ๔ พร้ อมด้ วยสมุทร พร้ อมทั้งภูเขา ถึงฝูงนกมีเท่ าใดที่บินอยู่ใน
อากาศ นกเหล่ านั้นก็ตกอยู่ในอ�ำนาจของเรา นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ ยักษ์ ภูตรากษส กุมภัณฑ์ และครุฑ เท่ าทีม่ อี ยู่ในไพรสณฑ์ ต่ างก็บ�ำรุงบ�ำเรอเอา ถึงพวกเต่ า
หมาไน ผึง้ และเหลือบยุง ก็ตกอยู่ในอ�ำนาจของเรา นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ แม้
เหล่ าสกุลปั กษีมกี ำ� ลังมากชื่อสุ บรรณก็นับถือเรา นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ ถึง
พวกนาคทีม่ อี ายุยนื มีฤทธิ์ มียศใหญ่ ก็ตกอยู่ในอ�ำนาจเรา นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
ผลไม้ ราชสี ห์ เสื อโคร่ ง เสื อเหลือง หมี หมาป่ า หมาจิง้ จอก ก็ตกอยู่ในอ�ำนาจของเรา
นี้เป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ ผู้ที่อยู่ในดาวประกายพฤกษ์ และหญ้ า กับผู้ที่อยู่ใน
อากาศ ล้ วนนับถือเราทั้งหมด นี้เป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ ธรรมที่เห็นได้ ยาก
ละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งพระศาสดาทรงประกาศไว้ ดแี ล้ ว เราถูกต้ องแล้ วอยู่ นีเ้ ป็ นผลแห่ ง
การถวายผลไม้ เราถูกต้ องวิโมกข์ ๘ เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ เป็ นผู้มคี วามเพียรเผากิเลส
และมีปัญญารั กษาตนอยู่ นี้เป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้ เราเป็ นผู้หนึ่งในจ�ำนวน
โอรสของพระพุทธเจ้ าทีด่ ำ� รงอยู่ในผล สิ้นโทสะ มียศใหญ่ นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
ผลไม้ เราถึงความบริบูรณ์ ในอภิญญา อันกุศลมูลตักเตือน ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวง
เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ เราเป็ นผู้หนึ่งในจ�ำนวนพระโอรสของพระพุทธเจ้ าทีไ่ ด้ วชิ ชา
๓ บรรลุฤทธิ์ มียศใหญ่ สมบูรณ์ ด้วยทิพโสต ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผลไม้
ใดกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายผลไม้
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสัพพผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สัพพผลทายกเถราปทาน.

๑๙๐

อปทาน ๒

ปทุมธาริยเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกบัว
[๑๑๐] ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อโรมสะ ครั้งนั้น พระปั จเจกพุทธเจ้ า
พระนามว่ าอภิสัมภวะ ประทับอยู่กลางแจ้ ง เราออกจากทีอ่ ยู่ไป ถือเอาดอกปทุม
บูชา เราถือดอกปทุมบูชาอยู่หนึ่งวัน แล้ วจึงได้ กลับทีอ่ ยู่ ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ เราได้
บูชาพระพุทธเจ้ าใดด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระปทุมธาริยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปทุมธาริยเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. กุรญ
ั ชิยผลทายกเถราปทาน ๒. กปิ ฏฐผลทายกเถราปทาน ๓. โกสุมพผลิยเถราปทาน ๔. เกตกปุปผิยเถราปทาน ๕. นาคปุปผิยเถราปทาน ๖. อัชชุนปุปผิยเถราปทาน ๗. กุฏชปุปผิยเถราปทาน ๘. โฆสสัญญกเถราปทาน ๙. สัพพผลทายกเถราปทาน ๑๐. ปทุมธาริยเถราปทาน และในวรรคนี้ มี
คาถาค�ำนวณได้ ๘๓ คาถา.
จบ ผลทายกวรรคที ่ ๕๒.

ปทุมธาริ ยเถราปทานที่ ๑๐

๑๙๑

ติณทายกวรรคที่ ๕๓

ติณมุฏฐิทายกเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการถวายหญ้าคา ๑ ก�ำ
[๑๑๑] ในทีไ่ ม่ ไกลภูเขาหิมวันต์ มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อลัมพกะ ทีภ่ ูเขาลัมพกะนั้น พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าติสสะ เสด็จจงกรมอยู่กลางแจ้ ง เมือ่ ก่ อน เราเป็ นพรานเนือ้ อยู่
ในอรั ญราวป่ า ได้ พบพระพุทธเจ้ า ผู้ประเสริ ฐสุ ดกว่ าทวยเทพ จึงได้ ถวายหญ้ าก�ำ
หนึ่งแด่ พระพุทธเจ้ า เพื่อเป็ นที่ประทับนั่ง ครั้ นแล้ วยังจิตให้ เลื่อมใส ถวายบังคม
พระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว บ่ ายหน้ ากลับทางทิศอุดร เราเดินไปไม่ นาน ก็ถูกราชสี ห์ฆ่า
เราเป็ นผู้ถูกราชสี ห์ฆ่าตายในทีน่ ้ันนั่นเอง เราได้ ทำ� อาสนกรรม ณ ทีใ่ กล้ พระพุทธเจ้ า
ผู้ประเสริ ฐสุ ด ไม่ มีอาสวะ เราได้ ไปยังเทวโลกเหมือนลูกศรที่พ้นจากแล่ ง ฉะนั้น
ปราสาทในเทวโลกนั้น ซึ่งบุญกรรมเนรมิตให้ เป็ นของงดงาม มีแล่งธนูต้งั พัน มีลกู หนังเป็ นจ�ำนวนร้ อย มีธงประจ�ำปราสาทสี เขียว รั ศมีของปราสาทนั้นแผ่ ซ่านไป
เหมือนพระอาทิตย์ อุทยั เราเป็ นผู้เพียบพร้ อมด้ วยเหล่ านางเทพกัญญา เพียบพร้ อม
ด้ วยกามคุณารมณ์ บันเทิงเริงรมย์ อยู่ เราอันกุศลมูลตักเตือนแล้ ว จุตจิ ากเทวโลกมา
เป็ นมนุษย์ เป็ นผู้บรรลุธรรมเป็ นทีส่ ิ้นอาสวะ ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายหญ้ า
ส� ำหรับรองนั่ง ด้ วยการถวายหญ้ านั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวาย
หญ้ าก�ำหนึ่ง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระติณมุฏฐิทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน.

๑๙๒

อปทาน ๒

เวจจกทายกเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายวัจจกุฎี
[๑๑๒] เราเลือ่ มใส ได้ ถวายวัจจกุฎหี ลังหนึ่ง แด่ พระผู้มพี ระภาคเชษฐบุรุษของโลก ผู้
คงที่ พระนามว่ าวิปัสสี ด้ วยมือของตน เราได้ ยานช้ าง ยานม้ าและยานทิพย์ เราได้
บรรลุธรรมเป็ นทีส่ ิ้นอาสวะ ก็เพราะการถวายวัจจกุฎนี ้ัน ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้
ถวายวัจจกุฎีใด ด้ วยการถวายวัจจกุฎีน้ัน เราไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการ
ถวายวัจจกุฎี
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเวจจกทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เวจจกทายกเถราปทาน.

สรณคมนิ ยเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย
[๑๑๓] ครั้ งนั้น ภิกษุกับเราผู้อาศัยเลีย้ งชี พ ขึน้ เรื อไปด้ วยกัน เมื่อเรื อก�ำลังจะอัปปาง
ภิกษุได้ ให้ สรณะแก่ เรา ในกัปที่ ๓๑ แต่ กัปนี้ ภิกษุน้ันได้ ให้ สรณะใดแก่ เรา เพราะ
สรณะนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งสรณคมน์
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสรณคมนิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สรณคมนิยเถราปทาน.
สรณคมนิยเถราปทานที่ ๓ - ว่าด้วยผลแห่งการเข้าถึงพระรัตนตรัย

๑๙๓

อัพภัญชนทายกเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการถวายยาหยอดตา
[๑๑๔] เราอยู่ใกล้ พระราชอุทยาน ในพระนครพันธุมดี ครั้ งนั้น เรานุ่งหนังเสื อเหลือง
ถือคณโฑน�้ำ เราได้ พบพระสยัมภูพุทธเจ้ า ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ผู้ไม่ ทรงพ่ ายแพ้
อะไร ๆ มีความเพียรเผากิเลส มีพระหฤทัยแน่ วแน่ มีปกติเพ่ งพินิจ ยินดีในฌาน
เป็ นนักบวชผู้ส�ำเร็ จความประสงค์ ท้ังปวง ข้ ามพ้ นโอฆะแล้ ว ไม่ มีอาสวะ ครั้ นเรา
พบแล้ วก็เลือ่ มใสโสมนัส ได้ ถวายยาหยอดตา ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ เราได้ ถวายทาน
ใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งยาหยอดตา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัพภัญชนทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อัพภัญชนทายกเถราปทาน.

สุปฏทายกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายผ้าเนื้ อดี
[๑๑๕] พระวิปัสสี สัมมาสั มพุทธเจ้ าผู้น�ำโลก เสด็จออกจากที่ประทับส� ำราญในกลางวัน เราได้ ถวายผ้ าอย่ างดีมเี นือ้ เบาแล้ ว บันเทิงอยู่ในสวรรค์ ตลอดกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้
เราได้ ถวายผ้ าใด ด้ วยการถวายผ้ านั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งผ้ าอย่ างดี
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุปฏทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สุปฏทายกเถราปทาน.
๑๙๔

อปทาน ๒

ทัณฑทายกเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายไม้เท้า
[๑๑๖] ครั้งนั้น เราเข้ าไปยังป่ าใหญ่ ตัดเอาไม้ ไผ่ มาท�ำเป็ นไม้ เท้ าถวายแด่ พระสงฆ์ เรา
กราบไหว้ ท่านผู้มีวตั รอันงาม ด้ วยจิตเลือ่ มใสนั้น ถวายไม้ เท้ าแล้ วเดินบ่ ายหน้ าไป
ทางทิศอุดร ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นีเ้ ราได้ ถวายไม้ เท้ าใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายไม้ เท้ า
นั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายไม้ เท้ า
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระทัณฑทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ทัณฑทายกเถราปทาน.

คิริเนลปูชกเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยดอกอัญชันเขียว
[๑๑๗] เมือ่ ก่ อน เราเป็ นพรานเนือ้ เทีย่ วอยู่ในป่ า ได้ พบพระพุทธเจ้ าผู้ปราศจากกิเลสธุลี ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ในพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ผู้
ประกอบด้ วยพระมหากรุณา ทรงยินดีในประโยชน์ เกือ้ กูลของสรรพสั ตว์ จึงได้ บูชา
ด้ วยดอกอัญชั นเขียว ในกัปที่ ๓๑ แต่ กัปนี้ เราได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยดอกไม้ ใด
ด้ วยการบูชานั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระคิรเิ นลปูชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ คิรเิ นลปูชกเถราปทาน.
คิริเนลปูชกเถราปทานที่ ๗

๑๙๕

โพธิสมั มัชชกเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานโพธิ์
[๑๑๘] ในกาลก่ อน เราเก็บใบโพธิ์ทถี่ ูกทิง้ ไว้ ณ ลานพระเจดีย์เอาไปทิง้ เสี ย เราจึงได้ คุณ
๒๐ ประการ ด้ วยเดชแห่ งกรรมนั้น เมือ่ เรายังท่ องเทีย่ วอยู่ในภพน้ อยภพใหญ่ ย่ อม
ท่ องเที่ยวไปแต่ ในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุ ษย์ จุติจากเทวโลกแล้ วมาสู่
มนุษยโลก ก็เกิดแต่ ในสองสกุล คือ สกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ เรามีอวัยวะน้ อย
ใหญ่ สมบูรณ์ สู งใหญ่ รู ปสวย สะอาดสะอ้ าน เต็มเปี่ ยม ไม่ บกพร่ อง เราเกิดในภพใด
ภพหนึ่ง คือ ในเทวโลกหรื อมนุษยโลก ในภพนั้น เรามีผิวพรรณเหมือนทองค�ำ
เปรียบดังทองค�ำทีน่ ายช่ างหลอมแล้ ว ผิวของเราอ่ อนนุ่ม สนิท สุ ขุม ละเอียดอ่ อน
อยู่ตลอดเวลา เพราะใบโพธิ์อนั เราทิง้ ดีแล้ ว ในคติไหน ๆ ก็ตามที ฝุ่ นละอองย่ อมไม่
ติดในสรี ระของเราผู้ที่อยู่ในที่ประชุ ม นี้เป็ นวิบากแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์เพราะความ
ร้ อนลม แดด หรือเพราะความร้ อนของไฟก็ตาม ทีต่ วั ของเราไม่ มเี หงือ่ ไหล นีเ้ ป็ น
วิบากแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์ ในกายของเรา ไม่ มโี รคเรื้อน ฝี กราก ตกกระ หูดและหิด
เปื่ อยเลย นีเ้ ป็ นวิบากแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์ คุณแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์อกี ข้ อหนึ่ง คือ บุคคล
เกิดในภพน้ อยภพใหญ่ ย่ อมไม่ มโี รคในกาย นีเ้ ป็ นวิบากแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์ คุณอีก
ข้ อหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพน้ อยใหญ่ ย่ อมไม่ มคี วามบีบคั้นทีเ่ กิดขึน้ ทางใจเลย นีเ้ ป็ น
วิบากแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์ คุณอีกข้ อหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพน้ อยภพใหญ่ ย่ อมไม่ มใี คร
เป็ นข้ าศึกเลย นีเ้ ป็ นวิบากแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์ คุณอีกข้ อหนึ่ง คือเขาเกิดในภพน้ อย
ภพใหญ่ ย่ อมมีโภคทรัพย์ ไม่ บกพร่ องเลย นีเ้ ป็ นวิบากแห่ งการทิง้ ใบโพธิ์ คุณอีกข้ อ
หนึ่ง คือ เขาเกิดในภพน้ อยภพใหญ่ ย่ อมไม่ มภี ยั แต่ ไฟ พระราชา โจรและน�ำ้ คุณอีก
ข้ อหนึ่ง คือ เขาเกิดในภพน้ อยภพใหญ่ ทาสหญิงชายและคนเดินตาม ย่ อมประพฤติ
ตามจิตของเขา เขาเกิดในมนุษยโลกในปริมาณอายุเท่ าใด อายุของเขาย่ อมไม่ ลดไป
จากปริมาณอายุน้ัน ย่ อมด�ำรงอยู่ตราบเท่ าสิ้นอายุ คนใน คนนอกตลอดถึงชาวนิคม
ชาวรัฐล้ วนแต่ เป็ นผู้ช่วยเหลือใคร่ ความเจริญปรารถนาความสุ ขแก่ เขาทั้งนั้น ในทุก
ๆ ภพ เราเป็ นคนมีโภคทรัพย์ มียศ มีศิริ มีญาติ พวกพ้ อง ไม่ มเี วร หมดความสะดุ้ง
ในกาลทั้งปวง เมือ่ เรายังท่ องเทีย่ วอยู่ในภพ เทวดา มนุษย์ อสู ร คนธรรพ์ ยักษ์ และ
รากษส ล้ วนแต่ ป้องกันรั กษาเราทุกเมื่อ เราเสวยยศสองอย่ างทั้งในเทวโลกและ
มนุษยโลก ในอวสานเราได้ บรรลุศิวโมกข์ มหานฤพานอันยอดเยีย่ ม บุรุษใดประสพ
๑๙๖
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บุญเพราะเจาะจงพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า หรือโพธิพฤกษ์ ของพระศาสดาพระองค์
นั้น ส� ำหรับบุรุษเช่ นนั้น สิ่ งอะไรเล่ าทีเ่ ขาจะหาได้ ยาก เขาย่ อมเป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่ กว่ าคน
อืน่ ๆ ในเพราะมรรคผล การศึกษาปริยตั แิ ละคุณ คือ ฌานและ อภิญญา ไม่ มอี าสวะ
ปริ นิพพาน เมื่อก่ อน เรามีใจยินดีเก็บใบโพธิ์เอาไปทิง้ จึงเป็ นผู้พร้ อมเพรี ยงด้ วย
องค์ ๒๐ ประการนี้ ทุกทิพาราตรีกาล
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโพธิสมั มัชชกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โพธิสมั มัชชกเถราปทาน.

อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการถวายแฟง
[๑๑๙] พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวงเป็ นนายกของโลก
ออกจากสมาธิแล้ วเสด็จจงกรมอยู่ ครั้งนั้น เราเอาผลไม้ ใส่ หาบหาบมา ได้ พบพระ
พุทธเจ้ ามหามุนี ผู้ปราศจากกิเลสธุลี ก�ำลังเสด็จจงกรมอยู่ เรามีจติ เลือ่ มใสโสมนัส
ประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกล้ า ถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ าแล้ วถวายผลแฟง ใน
กัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ถวายผลไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายผลไม้ น้ัน เราไม่ รู้ จกั
ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งผลแฟง
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอามัณฑผลทายกเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อามัณฑผลทายกเถราปทาน.

อามัณฑผลทายกเถราปทานที่ ๙ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายแฟง

๑๙๗

สุคนั ธเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระรัตนตรัย
[๑๒๐] พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นเผ่ าพันธุ์แห่ งพราหมณ์ ทรงพระยศใหญ่ มีพระนามชื่อว่ า
กัสสปะ ประเสริฐกว่ านักปราชญ์ ท้งั หลายเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในภัทรกัปนี้ พระองค์
ทรงสมบูรณ์ ด้วยอนุพยัญชนะมีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ อันรัศมีวา
หนึ่งแวดล้ อม มีข่ายรัศมีบังเกิดปรากฏ ก่ อให้ เกิดความยินดีเหมือนพระจันทร์ ส่ อง
แสงสว่ างเหมือนพระอาทิตย์ ทรงยังหมู่สัตว์ ให้ เยือกเย็น เหมือนเมฆฝน เป็ นบ่ อ
เกิดแห่ งคุณเหมือนสาคร ปานประหนึ่งว่ าแผ่ นดินโดยศีล เปรี ยบดังภูเขาหิมวันต์
โดยสมาธิ เหมือนอย่ างอากาศโดยปั ญญา เป็ นผู้ไม่ เกาะเกีย่ วเหมือนลม ไม่ พร่ อง
เหมือนวิหาร แกล้ วกล้ าในบริษทั ทรงประกาศสั จธรรมช่ วยมหาชนให้ รอดพ้ น ครั้ง
นั้นเราเป็ นเศรษฐี บุตรผู้มียศใหญ่ ในพระนครพาราณสี มีทรั พย์ และข้ าวเปลือก
มากมาย เราเทีย่ วเดินเล่ นไปจนถึงป่ ามฤคทายวัน ได้ เห็นพระศาสดาผู้เป็ นนาถะ
ก�ำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่ องหนทางอมตธรรม เราได้ เห็นพระพุทธเจ้ า
พระองค์ น้ัน ผู้เป็ นเทพยิง่ กว่ าทวยเทพ มีพระด�ำรัสเกลีย้ งเกลา น่ ารัก มีพระสุ รเสี ยง
สม�่ำเสมอเหมือนนกการะเวก มีพระส� ำเนียงก้ องเหมือนเสี ยงหงส์ และเสี ยงกลอง
ใหญ่ ยังมหาชนให้ ทราบชัดได้ และได้ สดับพระสุ รเสี ยงอันไพเราะ จึงได้ ละ
โภคทรัพย์ มใิ ช่ น้อย ออกบวชเป็ นบรรพชิต เราบวชแล้ ว เช่ นนี้ ไม่ นานก็เป็ นพหูสูต
เป็ นพระธรรมกถึก มีปฏิภาณอันวิจิตร เราเป็ นคนองอาจในการพรรณนา ได้
พรรณนาพระคุณของพระศาสดาผู้มีพระฉวีวรรณเหมือนทองค�ำ ในท่ ามกลาง
บริษทั ย่ อย ๆ ว่ า พระผู้มพี ระภาคพระองค์ นี้ เป็ นพระขีณาสพ เป็ นผู้ตนื่ แล้ วไม่ มี
ทุกข์ ทรงตัดความสงสั ยได้ แล้ ว ทรงถึงความสิ้นกรรมทุกอย่ าง ทรงพ้ นกิเลสแล้ วใน
เพราะธรรมเป็ นที่สิ้นไปแห่ งอุปธิ พระผู้มีพระภาคพระองค์ นี้น้ันเป็ นผู้ตื่นแล้ ว
พระองค์ เป็ นผู้ประเสริฐยิง่ ทรงประกาศพรหมจรรย์ ในโลก พร้ อมทั้งเทวโลก ทรง
ฝึ กพระองค์ เองและทรงฝึ กผู้อื่น ทรงสงบระงับเองและทรงท�ำผู้อื่นให้ สงบระงับ
เป็ นผู้ดบั กิเลส เป็ นนักบวช ทรงยังผู้อนื่ ให้ ดบั กิเลส เป็ นผู้เบาพระทัยและทรงยัง
มหาชนให้ เบาใจ ทรงมีความเพียร องอาจ กล้ าหาญ มีพระปั ญญาทรงประกอบด้ วย
พระกรุณา ทรงมีความช�ำนาญ เป็ นผู้มชี ัยชนะ เป็ นพระพิชิตมาร ไม่ ทรงคนอง ทรง
หมดความห่ วงใย เป็ นผู้ไม่ หวัน่ ไหว ไม่ สั่นสะเทือนเป็ นนักปราชญ์ ไม่ ทรงหลงใหล
๑๙๘

อปทาน ๒

ไม่ มีใครเทียมทัน เป็ นมุนี มีปกติน�ำธุระไป ทรงอาจหาญแม้ ในพวกครู ดังโคอุสุภราชพระยาคชสาร (และ) ไกรสรสี หราช เป็ นผู้ปราศจากราคะ ปราศจากมลทิน เป็ น
ดังพรหม กล้ ากว่ านักปราชญ์ หักเสี ยซึ่งข้ าศึกคือกิเลส หมดเสี้ยนหนาม ปราศจาก
ความเศร้ าโศกไม่ มใี ครเสมอเสมือน เป็ นผู้ประเสริฐ สะอาดหมดจด เป็ นพราหมณ์
เป็ นสมณะ เป็ นนาถะ เป็ นหมอ เป็ นผู้ก�ำจัดลูกศร เป็ นนักรบ เป็ นผู้เบิกบาน เป็ นผู้
หลับและตืน่ ไม่ หวัน่ ไหว มีใจเบิกบาน ยิม้ แย้ ม ทรงท�ำการฝึ กอินทรีย์ เป็ นผู้น�ำตน
ไป เป็ นผู้ทำ� เป็ นผู้น�ำ เป็ นผู้ประกาศ เป็ นผู้ทำ� สั ตว์ ให้ ร่าเริง เป็ นผู้วดิ เป็ นผู้ตกั เป็ นผู้
ฟั ง เป็ นผู้สรรเสริญ เป็ นผู้ไม่ กำ� เริบ ปราศจากลูกศร ไม่ มที ุกข์ ไม่ ทรงมีความสงสั ย
เป็ นผู้หมดตัณหา ปราศจากธุลี เป็ นผู้ขุด เป็ นผู้ท�ำลาย เป็ นผู้กล่ าว เป็ นผู้ท�ำให้
ปรากฏ เป็ นผู้ยงั สั ตว์ ให้ ข้าม ให้ ทำ� ประโยชน์ เป็ นผู้ถงึ สั มปทา เป็ นผู้ยงั สั ตว์ ให้ บรรลุ
เป็ นผู้ไปด้ วยกัน เป็ นผู้ฆ่า ทรงยังกิเลสให้ เร่ าร้ อน ให้ เหือดแห้ ง ด�ำรงอยู่ในสั จจะ
เสมอด้ วยผู้เสมอ ไม่ มสี หาย เป็ นทีอ่ ยู่แห่ งความเอ็นดู มีมนต์ อศั จรรย์ ไม่ ทรงลวงให้
พิศวง เป็ นผู้ท�ำ เป็ นนักบวชองค์ ที่ ๗ ทรงข้ ามพ้ นความสงสั ยแล้ ว ไม่ ทรงถือ
พระองค์ ทรงมีคุณหาประมาณมิได้ ไม่ มใี ครเปรียบปาน ล่ วงคลองแห่ งถ้ อยค�ำทุก
ชนิด ล่ วงเวไนยสั ตว์ ทุกคน ทรงชนะหมู่มาร ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐมีพระรัศมีกำ� หนดด้ วยร้ อยพระองค์ น้ัน ย่ อมน�ำอมตมหานิพพานมาให้
เพราะฉะนั้น ความเชื่อในพระพุทธเจ้ า ในพระธรรม และในพระสงฆ์ จึงมีประโยชน์
ใหญ่ เราสรรเสริญพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นสรณะอย่ างสู งสุ ดของโลก ๓ ด้ วยคุณมีอาทิ
เห็นปานดังนี้ แสดงธรรมกถาในท่ ามกลางบริษทั จุตจิ ากอัตภาพนั้นแล้ ว ได้ เสวย
มหันตสุ ขในสวรรค์ ช้ั นดุสิต จุติจากดุสิตแล้ วเกิดในมนุษย์ เป็ นผู้มีกลิ่นหอม ลม
หายใจ กลิน่ ปากและกลิน่ ตัวของเราก็เช่ นนั้นเหมือนกัน คือ มีกลิน่ หอม และกลิน่
หอมนั้นนั่นแหละฟุ้ งไปเนืองนิตย์ เรามีกลิน่ หอมทุกอย่ างกลิน่ ปากของเราหอมฟุ้ ง
อยู่ทุกเมือ่ สรีระของเรางดงาม หอมฟุ้ งทุกทิพาราตรีกาล ปานดังดอกปทุม ดอก
อุบลและดอกจ�ำปา ฉะนั้น ทั้งหมดนั้นเป็ นผลแห่ งการกล่ าวสรรเสริ ญคุณ
พระพุทธเจ้ า ผลนั้นน่ าอัศจรรย์ อย่ างยิ่ง ขอท่ านทั้งหลาย จงตั้งใจสดับคุณของ
พระพุทธเจ้ านั้น ซึ่ งเราได้ กล่ าวแล้ ว ครั้ นเรากล่ าวสรรเสริ ญคุณของพระพุทธเจ้ า
ซึ่งน�ำประโยชน์ และความสุ ขมาให้ แล้ ว เป็ นผู้มจี ติ ผ่ องแผ้ วในธรรมทั้งปวง พระ
สงฆ์ เป็ นผู้ประกอบด้ วยความเพียร มียศ ถึงความสุ ข งดงาม รุ่ งเรื อง น่ ารั กน่ าชม
เป็ นผู้กล่ าวไม่ ดูหมิน่ ดูแคลน ไม่ มโี ทษ และเป็ นผู้มปี ั ญญาขวนขวายในธรรมทีเ่ ป็ น
สิ้นกิเลส ส� ำหรับผู้ภักดีต่อพระพุทธเจ้ าได้ นิพพานโดยง่ าย เราจักกล่ าวถึงเหตุของ
พวกเรา เชิญท่ านทั้งหลายฟั งเหตุน้ันตามเรื่อง เราถวายบังคมก็เพราะค้ นพบพระสุ คนั ธเถราปทานที่ ๑๐

๑๙๙

ยศของพระผู้มพี ระภาคทีม่ อี ยู่ เพราะฉะนั้น แม้ เราจะเกิดในภพใด ๆ ก็ย่อมเป็ นผู้มี
ยศในภพนั้น ๆ เราสรรเสริ ญพระพุทธเจ้ า ผู้ท�ำที่สุดทุกข์ และพระธรรมอันสงบ
ระงับ ปั จจัยมิได้ ปรุงแต่ ง จึงได้ เป็ นผู้ถงึ ความสุ ข เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้ าจึงชื่อ
ว่ าทรงประทานความสุ ขแก่ สัตว์ ท้ังหลาย เรากล่ าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ า
ว่ า มีท้งั ส่ วนพระองค์ และทีเ่ ป็ นประโยชน์ แก่ คนอืน่ จึงเป็ นผู้ประกอบด้ วยปี ติใน
พระพุทธเจ้ า เพราะฉะนั้น เราจึงเป็ นผู้มีความงดงาม เมื่อเรากล่ าวสรรเสริ ญ
พระคุณ ชื่ อว่ าชมเชยพระผู้น�ำ ซึ่ งทรงช� ำนะมาร ล่ วงเสี ยซึ่ งเดียรถีย์ ครอบง�ำ
เดียรถีย์โกงเสี ยได้ เพราะฉะนั้น เราจึงเป็ นคนมีความรุ่งเรือง เมือ่ เรากล่ าวสรรเสริญ
พระคุณของพระสั มพุทธเจ้ า ชื่อว่ าพระองค์ ให้ เป็ นทีร่ ักแม้ แห่ งหมู่ชน เพราะฉะนั้น
เราจึงเป็ นผู้น่ารัก น่ าชม เหมือนพระจันทร์ อนั มีในสรทกาล ฉะนั้น เราชมเชยพระ
สุ คตเจ้ าด้ วยวาจาทุกอย่ าง ตามสติสามารถ เพราะฉะนั้น เราจึงมีปฏิภาณวิจิตร
เหมือนท่ านพระวังคีสะ คนพาลพวกใดเป็ นผู้ถงึ ความสงสั ย จึงดูหมิน่ พระมหามุนี
เราข่ มขีค่ นพาลพวกนั้นโดยชอบธรรม เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ ถูกดูหมิน่ เราได้ ช่วย
ท�ำกิเลสของสั ตว์ ท้งั หลายให้ หมดไป ด้ วยการสรรเสริญพระคุณพระพุทธเจ้ า เพราะ
อ�ำนาจของกรรมนั้น เราจึงเป็ นผู้มใี จไม่ มกี เิ ลส เราผู้แสดงพุทธานุสสติ ได้ ทำ� ปั ญญา
เครื่ องตรั สรู้ ให้ เกิดแก่ ผู้ฟัง เพราะฉะนั้น เราจึงเป็ นผู้มีปัญญาเห็นแจ้ งอรรถอัน
ละเอียด เราจักเป็ นผู้สิ้นอาสวะทุกอย่ าง จักข้ ามพ้ นสาครคือสงสารไปได้ และมี
ความช�ำนิช�ำนาญ ไม่ ถอื มัน่ ด้ วยอุปาทาน ถึงความดับสนิท ในกัปนีเ้ องเราได้ ชมเชย
พระชินเจ้ าใด ด้ วยการชมเชยนั้น เราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุคนั ธเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สุคนั ธเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ติณมุฏฐิทายกเถราปทาน ๒. เวจจกทายกเถราปทาน ๓. สรณคมนิยเถราปทาน ๔. อัพภัญชนทายกเถราปทาน ๕. สุปฏทายกเถราปทาน ๖. ทัณฑทายกเถราปทาน ๗. คิรเิ นลปูชกเถราปทาน ๘. โพธิสมั มัชชกเถราปทาน ๙. อามัณฑผลทายกเถราปทาน ๑๐. สุคนั ธเถราปทาน ในวรรคนี้ บัณฑิต
ค�ำนวณคาถาทัง้ หมดได้ ๑๒๓ คาถา.
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จบ ติณทายกวรรคที ่ ๕๓.

สุ คนั ธเถราปทานที่ ๑๐ - ว่าด้วยผลแห่งการสดุดีพระรัตนตรัย

๒๐๑

กัจจายวรรคที่ ๕๔

มหากัจจายนเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ
[๑๒๑] พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ปราศจากตัณหา ทรงช� ำนะสิ่ งที่ใคร ๆ
เอาชนะไม่ ได้ เป็ นพระผู้น�ำ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในกัปทีแ่ สนแต่ ภทั รกัปนี้ พระองค์ เป็ น
ผู้แกล้ วกล้ าสามารถ มีพระอินทรีย์เสมือนใบบัว มีพระพักตร์ ปราศจากมลทินคล้ าย
พระจันทร์ มีพระฉวีวรรณปานดังทองค�ำ มีพระรัศมีซ่านออกจากพระองค์ เหมือน
รั ศมีพระอาทิตย์ น�ำตาและใจของสั ตว์ ลง ประดับด้ วยพระลักษณะอันประเสริ ฐ
ล่ วงทางแห่ งค�ำพูดทุกอย่ าง อันหมู่มนุษย์ และอมรเทพสั กการะ ตรัสรู้ ด้วยพระองค์
เอง ทรงยังสั ตว์ ให้ ตรัสรู้ ทรงน�ำไปได้ อย่ างรวดเร็ว มีพระสุ รเสี ยงไพเราะ มีพระสั นดานหนาไปด้ วยพระกรุณา ทรงแกล้ วกล้ าในทีป่ ระชุ ม พระองค์ ทรงแสดงธรรม
อันไพเราะ ซึ่งประกอบด้ วยสั จจะ ๔ ทรงฉุดขึน้ ซึ่งหมู่สัตว์ ทจี่ มอยู่ในเปื อกตมคือ
โมหะ ครั้งนั้นเราเป็ นดาบส สั ญจรไปแต่ คนเดียว มีป่าหิมพานต์ เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย เมือ่
ไปสู่ มนุษยโลก ทางอากาศ ก็ได้ พบพระพิชิตมาร เราได้ เข้ าไปเฝ้ าพระองค์ แล้ วสดับ
พระธรรมเทศนาของพระธีรเจ้ า ผู้ทรงพรรณนาคุณอันใหญ่ ของพระสาวกอยู่ว่า
เราไม่ เห็นสาวกองค์ อนื่ ใดในธรรมวินัยนี้ ทีจ่ ะเสมอเหมือนกับกัจจายนภิกษุนี้ ผู้ซึ่ง
ประกาศธรรมที่เราแสดงแล้ วแต่ โดยย่ อได้ โดยพิสดาร ท�ำบริ ษัทและเราให้ ยินดี
เพราะฉะนั้น กัจจายนภิกษุนี้ จึงเลิศกว่ าภิกษุผู้เลิศในการกล่ าวได้ โดยพิสดาร ซึ่ง
อรรถแห่ งภาษิตที่เรากล่ าวไว้ แต่ โดยย่ อนั้น ภิกษุท้ังหลาย ท่ านทั้งหลายจงจ�ำไว้
อย่ างนีเ้ ถิด ครั้งนั้น เราได้ ฟังพระด�ำรัสอันรื่นรมย์ ใจแล้ ว เกิดความอัศจรรย์ จึงไป
ป่ าหิมพานต์ น�ำเอากลุ่มดอกไม้ มาบูชาพระผู้เป็ นที่พึ่งของโลก แล้ วปรารถนา
ฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระผู้เป็ นทีอ่ ยู่แห่ งสรณะ ทรงทราบอัธยาศัยของเราแล้ ว ได้
ทรงพยากรณ์ ว่า จงดูฤาษีผู้ประเสริ ฐนี้ ซึ่ งเป็ นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองค�ำที่ไล่
มลทินออกแล้ ว มีโลมชาติชูชันและใจโสมนัส ยืนประนมอัญชลีนิ่งไม่ ไหวติง ร่ าเริง
มีนัยน์ ตาเต็มดี มีอธั ยาศัยน้ อมไปในคุณของพระพุทธเจ้ า มีธรรมเป็ นธง มีหทัย
ร่ าเริง เหมือนกับถูกรดด้ วยน�ำ้ อมฤต เขาได้ สดับคุณของกัจจายนภิกษุเข้ า จึงได้
ปรารถนาฐานันดรนั้น ในอนาคตกาล ฤาษีผู้นีจ้ ะได้ เป็ นธรรมทายาทของพระโคดม
๒๐๒
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มหามุนี เป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็ นพระสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่ า
กัจจายนะ เขาจักเป็ นพหุสูต มีญาณใหญ่ รู้ อธิบายแจ้ งชั ด เป็ นนักปราชญ์ จักถึง
ฐานันดรนั้น ดังทีเ่ ราได้ พยากรณ์ ไว้ แล้ ว ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรมใดใน
กาลนั้นด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราท่ องเทีย่ วอยู่แต่
ในสองภพ คือ ในเทวดาและมนุษย์ คติอนื่ เราไม่ รู้ นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เราเกิด
สองสกุล คือ สกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ เราไม่ เกิดในสกุลทีต่ ำ�่ ทราม นีเ้ ป็ นผล
แห่ งพุทธบูชา และในภพสุ ดท้ าย เราเกิดเป็ นบุตรของติปิติวัจฉพราหมณ์ ผู้เป็ น
ปุโรหิตของพระเจ้ าจัณฑปั ชโชต ในพระนครอุชเชนีอันรื่ นรมย์ เราเป็ นคนฉลาด
เรียนจบไตรเพท ส่ วนมารดาของเราชื่อจันทนปทุมา เราชื่อกัจจานะ เป็ นผู้มผี วิ กาย
งาม เราอันพระเจ้ าแผ่ นดินทรงส่ งไป เพือ่ พิจารณาพระพุทธเจ้ า ได้ พบพระผู้น�ำซึ่ง
เป็ นประตูของโมกขบุรี เป็ นที่สั่งสมคุณ และได้ สดับพระพุทธภาษิตอันปราศจาก
มลทิน เป็ นเครื่ องช� ำระล้ างเปื อกตมคือคติ จึงได้ บรรลุอมตธรรมอันสงบระงับ
พร้ อมกับบุรุษ ๗ คนทีเ่ หลือ เราเป็ นผู้อธิบายในพระมติอนั ใหญ่ ของพระสุ คตเจ้ าได้
แจ้ งชัด และพระศาสดาทรงตั้งไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ เราเป็ นผู้มคี วามปรารถนา
ส� ำเร็จด้ วยดีแล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมหากัจจายนเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มหากัจจายนเถราปทาน.

วักกลิเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยบุพจริยาของพระวักกลิเถระ
[๑๒๒] สมเด็จพระผู้น�ำมีพระนามไม่ ทราม มีพระคุณนับไม่ ได้ พระนามว่ าปทุมุตระ
เสด็จอุบัติขึน้ แล้ วในกัปที่แสนแต่ ภัทรกัปนี้ พระนามว่ าปทุมุตระ ก็เพราะมีพระพักตร์ เหมือนดอกปทุม มีพระฉวีวรรณงาม ไม่ มมี ลทิน เหมือนดอกปทุม ไม่ เปื้ อน
ด้ วยโลก เหมือนดอกปทุมไม่ เปื้ อนด้ วยน�ำ้ ฉะนั้น เป็ นนักปราชญ์ มีพระอินทรีย์ดงั
วักกลิเถราปทานที่ ๒

๒๐๓

ใบปทุมและน่ ารั กเหมือนดอกปทุม ทั้งมีพระโอฐ มีกลิ่นอุดม เหมือนกลิ่นในกลีบ
ของดอกปทุม เพราะฉะนั้น พระองค์ จงึ ทรงพระนามว่ า ปทุมุตระ พระองค์ เป็ นผู้
เจริญกว่ าโลก ไม่ ทรงถือพระองค์ เปรียบเสมือนเป็ นนัยน์ ตาให้ คนตาบอด มีพระ
อิริยาบถสงบ เป็ นที่ฝังพระคุณ เป็ นที่รองรั บกรุ ณาและมติถึงในครั้ งไหน ๆ พระ+
+++มหาวีรเจ้ าพระองค์ น้ัน ก็เป็ นผู้อันพรหมอสู รและเทวดาบูชา สู งสุ ดกว่ าชนใน
ท่ ามกลางหมู่ชนที่เกลื่อนกล่ นไปทั้งเทวดาและมนุษย์ เมื่อจะยังบริ ษัททั้งปวงให้
ยินดีด้วยพระส� ำเนียงอันเสนาะ และด้ วยพระธรรมเทศนาอันเพราะพริ้ง จึงได้ ชม
สาวกของพระองค์ ว่า ภิกษุอนื่ ทีพ่ ้นกิเลสด้ วยศรัทธา มีมติดี ขวนขวายในการดูเรา
เช่ นกับวักกลิภกิ ษุนี้ ไม่ มเี ลย ครั้งนั้น เราเป็ นบุตรของพราหมณ์ ในพระนครหงสวดี
ได้ สดับพระพุทธภาษิตนั้น จึงชอบฐานันดรนั้น ครั้งนั้น เราได้ นิมนต์ พระตถาคตผู้
ปราศจากมลทินพระองค์ น้ัน พร้ อมด้ วยพระสาวก ให้ เสวยตลอด ๗ วัน แล้ วให้
ครองผ้ า เราหมอบศี รษะลงแล้ วจมลงในสาครคืออนันตคุณ ของพระศาสดา
พระองค์ น้ัน เต็มเปี่ ยมไปด้ วยปี ติ ได้ กราบทูลดังนีว้ ่ า ข้ าแต่ พระมหามุนี ขอให้ ข้า
พระองค์ ได้ เป็ นเช่ นกับภิกษุผู้สัทธาธิมุติ ทีพ่ ระองค์ ตรัสชมเชยว่ า เลิศกว่ าภิกษุผู้มี
ศรัทธาในพระศาสนานีเ้ ถิด เมือ่ เรากราบทูลดังนีแ้ ล้ ว พระมหามุนีผู้มคี วามเพียร
ใหญ่ มีพระทรรศนะมิได้ มเี ครื่องกีดกัน ได้ ตรัสพระด�ำรัสนีใ้ นท่ ามกลางบริษทั ว่ า
จงดูมาณพผู้นี้ ผู้น่ ุงผ้ าเนือ้ เกลีย้ งสี เหลือง มีอวัยวะอันบุญสร้ างสมให้ คล้ ายทองค�ำ
ดูดดืม่ ตาและใจของหมู่ชน ในอนาคตกาลมาณพผู้นีจ้ กั ได้ เป็ นพระสาวกของพระ
โคดมผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุท้ังหลายฝ่ ายสั ทธาธิมุติ เขาเป็ น
เทวดาหรือมนุษย์ กต็ ามจักเป็ นผู้เว้ นจากความเดือดร้ อนทั้งปวง รวบรวมโภคทรัพย์
ทุกอย่ าง มีความสุ ข ท่ องเทีย่ วไป ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ พระศาสดามีนามชื่อว่ าโคดม
ทรงสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึน้ ในโลก มาณพผู้นี้จักเป็ น
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็ น
สาวกของพระศาสดามีนามชื่ อว่ าวักกลิ เพราะผลกรรมที่เหลือนั้น และเพราะตั้ง
เจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เรามีความสุ ขในทีท่ ุก
สถาน ท่ องเที่ยวไปในภพน้ อยภพใหญ่ ได้ เกิดในสกุลหนึ่งในพระนครสาวัตถี
มารดาของเราถูกภัยปี ศาจคุกคาม มีใจหวาดกลัว จึงให้ เราผู้ละเอียดอ่ อนเหมือนเนย
ข้ น นุ่มนิ่มเหมือนใบไม้ อ่อน ๆ ซึ่งยังนอนหงาย ให้ นอนลงแทบบาทมูลของพระผู้
แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระโลกนาถ หม่ อมฉันขอถวายทารกนี้
แด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระโลกนายก ขอพระองค์ จงทรงเป็ นทีพ่ งึ่ ของเขาด้ วยเถิด ครั้ง
นั้น สมเด็จพระมุนีผู้เป็ นทีพ่ งึ่ ของหมู่สัตว์ ผู้หวาดกลัว พระองค์ ได้ ทรงรับเราด้ วย
๒๐๔

อปทาน ๒

ฝ่ าพระหัตถ์ อนั อ่ อนนุ่ม มีตาข่ ายอันท่ านก�ำหนดด้ วยจักร จ�ำเดิมแต่ น้ันมา เราก็เป็ น
ผู้ถูกรักษาโดยพระพุทธเจ้ า จึงเป็ นผู้พ้นจากความป่ วยไข้ ทุกอย่ าง อยู่โดยสุ ขส� ำราญ
เราเว้ นจากพระสุ คตเสี ยเพียงครู่ เดียวก็กระสั น (กระวนกระวายใจ ) พออายุได้ ๗
ขวบ เราก็ออกบวชเป็ นบรรพชิต เราเป็ นผู้ไม่ อมิ่ ด้ วยการดูพระรู ปอันประเสริฐ เกิด
เพราะบารมีทุกอย่ าง มีดวงตาสี เขียวล้ วน เกลื่อนกล่ นไปด้ วยวรรณสั นฐานอัน
งดงาม ครั้งนั้น พระพิชิตมารทรงทราบว่ า เรายินดีในพระพุทธรู ป จึงได้ ตรัสสอน
เราว่ า อย่ าเลยวักกลิ ประโยชน์ อะไรในรู ปทีน่ ่ าเกลียดซึ่งชนพาลชอบเล่ า ก็บัณฑิตใด
เห็นสั ทธรรม บัณฑิตนั้นชื่อว่ าเห็นเรา ผู้ไม่ เห็นสั ทธรรม ถึงจะเห็นเราก็ชื่อว่ าไม่
เห็น กายมีโทษไม่ สิ้นสุ ด เปรี ยบเสมอด้ วยต้ นไม้ มีพิษ เป็ นที่อยู่ของโรคทุกอย่ าง
ล้ วนเป็ นที่ประชุ มของทุกข์ เพราะฉะนั้น ท่ านจงเบื่อหน่ ายในรู ป พิจารณาเห็น
ความเกิดขึน้ และความเสื่ อมไปแห่ งขันธ์ ท้งั หลาย จักถึงทีส่ ุ ดแห่ งสรรพกิเลสได้ โดย
ง่ าย เราอันสมเด็จพระโลกนายกผู้แสวงหาประโยชน์ พระองค์ น้ัน ทรงพร�่ ำสอน
อย่ างนี้ ได้ ขนึ้ ภูเขาคิชฌกูฏ เพ่งดูอยู่ทซี่ อกเขา พระพิชิตมารผู้มหามุนีประทับยืน
อยู่ทเี่ ชิงเขา เมือ่ จะทรงปลอบโยนเรา ได้ ตรัสเรียกว่ า วักกลิ เราได้ ฟังพระด�ำรัสนั้น
เข้ าก็เบิกบาน ครั้งนั้น เราวิง่ ลงไปทีเ่ งือ้ มเขาสู งหลายร้ อยชั่วบุรุษ แต่ ถงึ แผ่ นดินได้
โดยสะดวกทีเดียว ด้ วยพุทธานุภาพ พระผู้มพี ระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนา
คือ ความเกิดขึน้ และความเสื่ อมไปแห่ งขันธ์ ท้งั หลายอีก เรารู้ ธรรมนั้นทัว่ ถึงแล้ ว
จึงได้ บรรลุอรหัต ครั้ งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปรี ชาใหญ่ ทรงท�ำที่สุดแห่ ง
จรณะ ทรงประกาศในท่ ามกลางมหาบุรุษว่ า เราเป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุท้ังหลายฝ่ าย
สั ทธาธิมุติ ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ เราได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้นเราไม่ รู้
จักทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา เราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระวักกลิเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วักกลิเถราปทาน.

วักกลิเถราปทานที่ ๒ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระวักกลิเถระ

๒๐๕

มหากัปปิ นเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหากัปปิ นเถระ
[๑๒๓] พระพิชิตมารผู้ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง พระนามว่ าปทุมุตระ ปรากฏในอัษฎากาศ เหมือนพระอาทิตย์ ปรากฏในอากาศในสรทกาล ฉะนั้น พระองค์ ยงั ดอกบัว คือ
เวไนยสั ตว์ ให้ บานด้ วยพระรัศมีคอื พระด�ำรัส สมเด็จพระโลกนายก ทรงยังเปื อกตม
คือกิเลสให้ แห้ งไปด้ วยพระรัศมี คือพระปรีชา ทรงก�ำจัดยศของพวกเดียรถีย์เสี ย
ด้ วยพระญาณปานดังเพชร เหมือนพระอาทิตย์ กำ� จัดความมืด ฉะนั้น สมเด็จพระทิพากรเจ้ าทรงส่ องแสงสว่ างจ้ าทั้งกลางคืน และกลางวัน ในทีท่ ุกหนทุกแห่ ง เป็ น
บ่ อเกิดแห่ งคุณ เหมือนสาครเป็ นบ่ อเกิดแห่ งรัตนะ ทรงยังเมฆ คือ ธรรม ให้ ตกลง
เพื่อหมู่สัตว์ เหมือนเมฆยังฝนให้ ตก ฉะนั้น ครั้ งนั้น เราเป็ นผู้พิพากษาอยู่ใน
พระนครหงสวดี ได้ เข้ าไปฟั งธรรมของพระพุทธเจ้ าผู้มพี ระนามว่ าปทุมุตระ ซึ่ง
ก�ำลังประกาศคุณของพระสาวกผู้มสี ติ ผู้กล่ าวสอนภิกษุท้งั หลายอยู่ ทรงยังใจของ
เราให้ ยนิ ดี เราได้ ฟังแล้ วเกิดปี ติโสมนัส นิมนต์ พระตถาคตพร้ อมด้ วยศิษย์ ให้ เสวย
และฉันแล้ ว ปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้นพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า ผู้มสี ่ วนเสมอ
ด้ วยหงส์ มีพระสุ รเสี ยงเหมือนหงส์ และมโหรทึก ได้ ตรัสว่ า จงดูมหาอ�ำมาตย์ ผู้นี้ ผู้
แกล้ วกล้ าในการตัดสิ นหมอบอยู่แทบเท้ าของเรา มีประกายดุจลอยขึน้ และมีใจสู ง
ด้ วยปิ ติ มีวรรณะเหมือนแสงแห่ งแก้ วมุกดา งดงาม นัยน์ ตาและหน้ าผ่ องใส มี
บริวารเป็ นอันมาก ท�ำราชการ มียศใหญ่ มหาอ�ำมาตย์ นีเ้ ขาปรารถนาต�ำแหน่ งภิกษุ
ผู้ให้ โอวาทแก่ ภกิ ษุ เพราะพลอยยินดีด้วย ด้ วยการบริจาคบิณฑบาตนี้ และด้ วยการ
ตั้งเจตจ�ำนงไว้ เขาจักไม่ เข้ าถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป จักเสวยความเป็ นผู้มโี ชคดีใน
หมู่ทวยเทพ และจักเสวยความเป็ นใหญ่ ในหมู่มนุษย์ จักบรรลุถงึ นิพพานด้ วยผล
กรรมส่ วนทีเ่ หลือ ในแสนกัปแต่ กปั นี้ พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ทรงสมภพ
ในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึน้ ในโลก มหาอ�ำมาตย์ นี้ จักเป็ นธรรมทายาทของพระศาสดา พระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็ นสาวกของ
พระศาสดามีนามชื่อว่ ากัปปิ นะ ต่ อแต่ น้ัน เราก็ได้ ทำ� สั กการะด้ วยดี ในพระศาสนา
ของพระชินสี ห์ ละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดุสิต เราครองราชย์ ในเทวดาและ
มนุษย์ โดยเป็ นส่ วน ๆ แล้ วเกิดในสกุลช่ างหูก ทีต่ ำ� บลบ้ านใกล้ พระนครพาราณสี เรา
กับภรรยามีบริ วารแสนคน ได้ อุปัฏฐากพระปั จเจกพุทธเจ้ า ๕๐๐ องค์ ได้ ถวาย
๒๐๖
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โภชนาหารตลอดไตรมาสแล้ วให้ ครองไตรจีวร เราทั้งหมดจุตจิ ากอัตภาพนั้นแล้ ว
ได้ เข้ าถึงสวรรค์ ช้ันไตรทส เราทั้งหมดจุตจิ ากสวรรค์ น้ันแล้ ว กลับมาเป็ นมนุษย์ อกี
พวกเราเกิดในกุกกุฏบุรี ข้ างป่ าหิมพานต์ เราได้เป็ นโอรสผู้มยี ศใหญ่ พระนามว่ากัปปิ นะ พวกทีเ่ หลือเกิดในสกุลอ�ำมาตย์ เป็ นบริวารของเรา เราเป็ นผู้ถงึ ความสุ ขอัน
เกิดแต่ ความเป็ นมหาราชา ได้ ส�ำเร็จสิ่ งทีต่ ้ องประสงค์ ทุกประการ ได้ สดับข่ าวสาร
อุบัติของพระพุทธเจ้ าที่พวกพ่ อค้ าบอกดังนี้ว่า พระพุทธเจ้ าผู้เอกอัครบุคคลไม่ มี
ใครเสมอเสมือน เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในโลก พระองค์ ทรงประกาศพระสั ทธรรมอัน
เป็ นธรรมไม่ ตาย เป็ นอุดมสุ ข และสาวกของพระองค์ เป็ นผู้หมัน่ ขยัน พ้ นทุกข์ ไม่ มี
อาสวกิเลส ครั้นเราได้ สดับค�ำของพ่ อค้ าเหล่ านั้นแล้ ว ได้ ทำ� การสั กการะพวกพ่ อค้ า
สละราชสมบัติ พร้ อมด้ วยอ�ำมาตย์ เป็ นพุทธมามกะ พากันออกเดินทาง ได้ พบ
แม่ น�ำ้ มหาจันทานที มีน�ำ้ เต็มเปี่ ยมเสมอขอบฝั่ ง ทั้งไม่ มที ่ าน�ำ้ ไม่ มแี พ ข้ ามได้ ยาก
มีกระแสน�ำ้ ไหลเชี่ยว เราระลึกถึงพระพุทธคุณแล้ วก็ข้ามแม่ น�ำ้ ไปได้ โดยสวัสดี ถ้ า
พระพุทธองค์ ทรงข้ ามกระแสน�ำ้ คือ ภพไปได้ ถึงทีส่ ุ ดแห่ งโลก ทรงรู้ แจ้ งชัดไซร้
ด้ วยสั จจวาจานีก้ ข็ อให้ การไปของเราจงส� ำเร็จ ถ้ ามรรคเป็ นเครื่องให้ สัตว์ ถงึ ความ
สงบได้ เป็ นเครื่องให้ โมกขธรรม เป็ นธรรมสงบระงับ น�ำความสุ ขมาให้ ได้ ไซร้ ด้ วย
สั จจวาจานี้ ก็ขอให้ การไปของเราจงส� ำเร็จ ถ้ าพระสงฆ์ เป็ นผู้ข้ามพ้ นทางกันดารไป
ได้ เป็ นเนือ้ นาบุญอันเยีย่ มไซร้ ด้ วยสั จจวาจานี้ ก็ขอให้ การไปของเราจงส� ำเร็จ
พร้ อมกับที่เราได้ ท�ำสั จจะอันประเสริ ฐดังนี้ น�้ำได้ ไหลหลีกออกไปจากหนทาง
ล�ำดับนั้น เราได้ ข้ามไปขึน้ ฝั่ งแม่ น�ำ้ อันน่ ารื่นรมย์ ใจได้ โดยสะดวก ได้ พบพระพุทธเจ้ าประทับนั่งอยู่เหมือนพระอาทิตย์ ทกี่ ำ� ลังอุทยั ดังภูเขาทองทีล่ ุกโพลงเหมือนไม้
ประทีปที่ถูกไฟไหม้ โชติช่วง ผู้อันสาวกแวดล้ อม เปรี ยบดังพระจันทร์ ที่ประกอบ
ด้ วยดวงดาว ยังเทวดาและมนุษย์ ให้ เพลิดเพลิน ปานท้ าววาสวะผู้ยงั ฝนคือรัตนะให้
ตกลง เราพร้ อมด้ วยอ�ำมาตย์ ถวายบังคมแล้ ว เฝ้ าอยู่ ณ ทีค่ วรส่ วนข้ างหนึ่ง ล�ำดับ
นั้น พระพุทธเจ้ าทรงทราบอัธยาศัยของเรา ได้ แสดงพระธรรมเทศนา เราฟั งธรรม
อันปราศจากมลทินแล้ ว ได้ กราบทูลพระพิชิตมารว่ า ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า ขอได้
โปรดให้ พวกข้ าพระองค์ ได้ บรรพชาเถิด พวกข้ าพระองค์ เป็ นผู้ลงสู่ ภพแล้ ว พระ
มหามุนีผู้สูงสุ ดตรั สว่ า ท่ านทั้งหลายจงเป็ นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่ าวดีแล้ ว
ท่ านทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อท�ำที่สุดแห่ งทุกข์ เถิด พร้ อมกันกับ
พระพุทธด�ำรั ส เราทุกคนล้ วนทรงเพศเป็ นภิกษุ เราทั้งหลายอุปสมบทแล้ ว เป็ น
ภิกษุผู้โสดาบันในพระศาสนา ต่ อแต่ น้ัน พระผู้น�ำชั้นพิเศษได้ เสด็จเข้ าพระเชตวันมหาวิหารแล้ วทรงสั่ งสอน เราอันพระพิชิตมารทรงสั่ งสอนแล้ ว ได้ บรรลุอรหัต
มหากัปปิ นเถราปทานที่ ๓
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ล�ำดับนั้น เราได้ สั่งสอนภิกษุพนั รู ป แม้ พวกเขาท�ำตามค�ำสอนของเรา ก็เป็ นผู้ไม่ มี
อาสวะ พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณข้ อนั้น จึงทรงตั้งเราไว้ ในต�ำแหน่ ง
เอตทัคคะ ณ ท่ ามกลางมหาชนว่ าภิกษุกปั ปิ นะเลิศกว่ าภิกษุท้งั หลาย ผู้ให้ โอวาทแก่
ภิกษุ กรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ ในแสนกัป ได้ แสดงผลให้ เราในครั้งนี้ เราพ้ นจากกิเลส ดุจลูกศรทีพ่ ้ นจากแล่ ง เราได้ เผากิเลสของเราแล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมหากัปปิ นเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มหากัปปิ นเถราปทาน.

ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ
[๑๒๔] พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ แจ้ งโลกทั้งหมดเป็ นมุนี มีพระจักษุ
ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในกัปทีแ่ สนแต่ ภทั รกัปนี้ พระองค์ ทรงตรัสสอน ท�ำสั ตว์ ให้ รู้ ชัด ยัง
สรรพสั ตว์ ให้ ข้ามวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เป็ นผู้เบิกบาน ทรงยังประชุมชน
เป็ นอันมากให้ ข้ามพ้ นไปได้ พระองค์ เป็ นผู้อนุเคราะห์ ทรงประกอบด้ วยพระกรุณา
ทรงแสวงหาประโยชน์ แ ก่ สรรพสั ตว์ ยัง เดียรถีย์ ท่ีม าเฝ้ าทุ ก คนให้ ด�ำ รงอยู่ ใ น
เบญจศีล เมือ่ เป็ นเช่ นนี้ พระศาสนาจึงหมดความอากูล ว่ างจากพวกเดียรถีย์ และ
วิจติ รด้ วยพระอรหันต์ ผู้คงที่ มีความช�ำนิช�ำนาญ พระมหามุนีพระองค์ น้ันสู ง ๕๘
ศอก มีพระฉวีวรรณงามคล้ ายทองค�ำอันล�ำ้ ค่ า มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ
ครั้งนั้น อายุขยั ของสั ตว์ แสนปี พระชินสี ห์พระองค์ น้ัน ด�ำรงพระชนม์ อยู่โดยกาล
ประมาณเท่ านั้น ทรงยังประชุมชนเป็ นอันมากให้ ข้ามพ้ นวัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้น
เราเป็ นบุตรเศรษฐี มียศใหญ่ ในพระนครหงสวดี เข้ าไปเฝ้ าพระองค์ ผู้ส่องโลกให้
สว่ างไปทัว่ แล้ วได้ สดับพระธรรมเทศนา เราได้ ฟังพระด�ำรัสของพระองค์ ผู้แต่ งตั้ง
เสนาสนะให้ ภกิ ษุท้งั หลาย ก็ชอบใจ จึงท�ำอธิการแด่ พระองค์ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่
พร้ อมทั้งพระสงฆ์ แล้ ว หมอบลงแทบพระบาทด้ วยเศี ยรเกล้ า แล้ วปรารถนา
๒๐๘
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ฐานันดรนั้นแท้ จริง ในครั้งนั้น พระมหาวีรเจ้ าพระองค์ น้ัน ได้ ทรงพยากรณ์ กรรม
ของเราไว้ ว่า เศรษฐีบุตรนี้ ได้ นิมนต์ พระโลกนายกพร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ให้ ฉันตลอด
๗ วัน เขาจักมีอนิ ทรีย์ดงั ใบบัว มีจะงอยบ่ าเหมือนของราชสี ห์ มีผวิ พรรณดุจทองค�ำ
หมอบอยู่แทบเท้ าของเราปรารถนาต�ำแหน่ งอันสู งสุ ด ในกัปที่แสนแต่ กัปนี้พระ
ศาสดามีพระนามว่ าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ใน
โลก เศรษฐีบุตรนีจ้ กั ได้ เป็ นสาวกของพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ปรากฏโดยชื่อว่ า
ทัพพะ เป็ นภิกษุผู้เลิศฝ่ ายเสนาสนปั ญญาปกะเหมือนปรารถนา ด้ วยกรรมทีท่ ำ� ไว้
ดีแล้ ว และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ั นดาวดึงส์
เราได้ เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๐๐ ครั้งและได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง
เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณานับมิได้ เพราะกรรมนั้นน�ำไป เราจึงมี
ความสุ ขในที่ทุกสถาน ในกัปที่ ๙๑ แต่ ภัทรกัปนี้ พระนายกพระนามว่ าวิปัสสี ผู้มี
พระเนตรงาม ทรงเห็นแจ้ งธรรมทั้งปวง ได้ เสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว เราเป็ นผู้มีจิต
ขัดเคือง ได้ พูดตู่สาวกของพระพุทธเจ้ าผู้คงทีพ่ ระองค์ น้ัน ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ ว
ทั้ง ๆ ทีร่ ู้ อยู่ว่าท่ านเป็ นผู้บริสุทธิ์ และเราจับสลากแล้ ว ถวายข้ าวสุ กทีห่ ุงด้ วยน�ำ้ นม
แก่ พระเถระทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ผู้เป็ นสาวกของพระผู้แกล้ วกล้ ากว่ านรชนพระองค์ น้ันแหละ ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์ของพรหม มีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่ านักปราชญ์ พระนามว่ ากัสสปะ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระองค์
ทรงยังศาสนธรรมให้ ร่ ุงโรจน์ ข่ มขีเ่ ดียรถีย์ผู้หลอกลวงเสี ย ทรงแนะน�ำเวไนยสั ตว์
แล้ ว เสด็จปรินิพพานพร้ อมทั้งพระสาวก ครั้นเมือ่ พระโลกนาถพร้ อมทั้งพระสาวก
ปรินิพพานแล้ ว ครั้นเมือ่ พระศาสนธรรม ก�ำลังจะสิ้นศูนย์ อนั ตรธาน ทวยเทพและ
มนุษย์ พากันสลดใจ สยายผม มีหน้ าเศร้ า คร�่ำครวญว่ า ดวงตาคือธรรมจักรดับแล้ ว
เราจักไม่ ได้ เห็นท่ านทีม่ วี ตั รดีงามทั้งหลาย เราจักไม่ ได้ ฟังพระสั ทธรรม น่ าสั งเวช
เราเป็ นคนมีบุญน้ อย ครั้งนั้น พืน้ ปฐพีท้งั หมดนี้ ทั้งใหญ่ ท้งั หนา ได้ ไหวสะเทือน
สาครสมุทรพูดได้ แม่ น�ำ้ ร้ องอย่ างน่ าสงสาร อมนุษย์ ตกี ลองดังทัว่ ทั้งสี่ ทศิ อสนีบาต
อันน่ ากลัวตกลงไปรอบ ๆ อุกกาบาตตกจากท้ องฟ้ า ดาวหางปรากฏ เกลียวแห่ งเปลว
ไฟมีควันพวยพุ่ง หมู่มฤคร้ องครวญครางอย่ างน่ าสงสาร ครั้งนั้น เราทั้งหลายเป็ น
ภิกษุรวม ๗ รู ปด้ วยกัน ได้ เห็นความอุบาทว์ อนั ร้ ายแรง แสดงเหตุว่าพระศาสนาจะ
สิ้นสู ญ จึงเกิดความสั งเวช คิดกันว่ า เว้ นพระศาสนาเสี ย ไม่ ควรทีเ่ ราจะมีชีวติ อยู่
เราทั้งหลายจึงเข้ าไปสู่ ป่าใหญ่ แล้ วจะบ�ำเพ็ญเพียรตามค�ำสอนของพระชิ นสี ห์เจ้ า
ครั้ งนั้น เราทั้งหลายได้ พบภูเขาหินในป่ าสู งลิ่ว เราไต่ มันขึน้ ทางพะอง แล้ วผลัก
พะองให้ ตกลงเสี ย ครั้งนั้น พระเถระได้ ตกั เตือนเราว่ า การอุบัตแิ ห่ งพระพุทธเจ้ าหา
ทัพพมัลลปุตตเถราปทานที่ ๔ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระทัพพมัลลปุตตเถระ

๒๐๙

ได้ ยาก อีกประการหนึ่ง ความเชื่อทีบ่ ุคคลได้ ไว้ ก็หาได้ ยาก และพระศาสนายังเหลือ
อีกเล็กน้ อย ผู้ทปี่ ล่ อยเวลาให้ ผ่านไปเสี ย จะต้ องตกลงไปในสาคร คือความทุกข์ อนั
ไม่ มที สี่ ิ้นสุ ด เพราะฉะนั้น พวกเราควรกระท�ำความเพียร ตลอดเวลาทีพ่ ระศาสนา
ยังด�ำรงอยู่เถิด ดังนี้ ครั้งนั้น พระเถระนั้นเป็ นพระอรหันต์ พระอนุเถระได้เป็ นพระอนาคามี พวกเราทีเ่ หลือจากนี้ เป็ นผู้มศี ีลบริสุทธิ์ ประกอบความเพียร จึงได้ ไปยัง
เทวโลก องค์ ทขี่ ้ ามสงสารไปได้ ปรินิพพานแล้ ว อีกองค์ หนึ่งเกิดในชั้นสุ ทธาวาส
เราทั้งหลาย คือ ตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ ๑ พระสภิยะ ๑ พระพาหิยะ ๑ พระกุมารกัสสป
๑ เกิดในทีน่ ้ัน ๆ อันพระโคดมบรมศาสดา ทรงอนุเคราะห์ จึงหลุดพ้ นไปจากเครื่อง
จองจ�ำ คือสงสารวัฏได้ เราเกิดในพวกมัลลกษัตริย์ ในพระนครกุสินารา เมือ่ เรายัง
อยู่ในครรภ์ นั่นแล มารดาได้ ถึงแก่ กรรม เขาช่ วยกันยกขึน้ สู่ เชิ งตะกอน ล�ำดับนั้น
เราตกลงมา ตกลงไปในกองไม้ ฉะนั้นจึงปรากฏนามว่ าทัพพะ ด้ วยผลแห่ งการ
ประพฤติพรหมจรรย์ เรามีอายุได้ ๗ ขวบ ก็หลุดพ้ นจากกิเลสด้ วยผลทีถ่ วายข้ าวสุ ก
ผสมน�ำ้ นม เราจึงประกอบด้ วยองค์ ๕ ด้ วยบาปเพราะกล่ าวตู่พระขีณาสพ เราจึงถูก
คนโจทก์ มากมาย บัดนีเ้ ราล่ วงบุญและบาปได้ ท้งั สองอย่ างแล้ ว ได้ บรรลุสันติช้ันสู ง
เป็ นผู้ไม่ มีอาสวะอยู่ เราแต่ งตั้งเสนาสนะให้ ท่านผู้มีวัตรอันดีงามทั้งหลายยินดี
พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณข้ อนั้น จึงได้ ทรงตั้งเราไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระทัพพมัลลปุตตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน.

๒๑๐

อปทาน ๒

กุมารกัสสปเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริยาของพระกุมารกัสสปเถระ
[๑๒๕] ในกัปที่แสนแต่ ภัทรกัปนี้ พระผู้มีพระภาคผู้นายก ทรงเกือ้ กูลแก่ สัตว์ โลกทั้ง
ปวง เป็ นนักปราชญ์ มีพระนามว่ าปทุมุตระ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น เราเป็ น
พราหมณ์ มชี ื่อเสี ยงโด่ งดัง รู้ จบไตรเพท เทีย่ วไปในทีพ่ กั ส� ำราญกลางวัน ได้ พบพระ
ผู้มีพระภาคผู้นายกของโลก ก�ำลังทรงประกาศสั จจะ ๔ ทรงยังมนุษย์ พร้ อมด้ วย
ทวยเทพให้ ตรั สรู้ ก�ำลังทรงสรรเสริ ญพระสาวกของพระองค์ ผู้กล่ าวธรรมกถา
วิจติ รอยู่ในหมู่มหาชน ครั้งนั้น เราชอบใจ จึงได้ นิมนต์ พระตถาคต แล้ วประดับ
ประดามณฑปให้ สว่ างไสวด้ วยรัตนะนานาชนิด ด้ วยผ้ าอันย้ อมด้ วยสี ต่าง ๆ นิมนต์
พระพุ ท ธเจ้ า พร้ อ มด้ ว ยพระสงฆ์ ใ ห้ เ สวยและฉั น ในมณฑปนั้ น เรานิ ม นต์
พระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยพระสาวกให้ เสวยและฉันโภชนะมีรสอันเลิศต่ าง ๆ ถึง ๗
วัน แล้ วเอาดอกไม้ ทสี่ วยงามต่ าง ๆ ชนิด บูชาแล้ วหมอบลงแทบบาทมูลปรารถนา
ฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระมุนีผู้ประเสริฐ มีความเอ็นดู เป็ นทีอ่ าศัยอยู่แห่ งกรุณา ได้
ตรั สว่ า จงดูพราหมณ์ นี้ ผู้มีปากและตาเหมือนดอกปทุม มากด้ วยความปรี ดา
ปราโมทย์ มีกายและใจสู งเพราะโสมนัส น�ำความร่ าเริงมา จักษุกว้ างใหญ่ มีความ
อาลัยในศาสนาของเรา เขาปรารถนาฐานันดรนั้น คือ การกล่ าวธรรมกถาอันวิจติ ร
ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ พระศาสดามีพระนามว่ าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ผู้นีจ้ กั เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์
นั้น จักเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักได้เป็ นสาวกของพระศาสดา มีนามว่ากุมาร
กัสสปะ เพราะอ�ำนาจดอกไม้ และผ้ าอันวิจติ รกับรัตนะ เขาจักถึงความเป็ นผู้เลิศกว่ า
ภิกษุท้งั หลาย ผู้กล่ าวธรรมกถาอันวิจติ ร เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ ว และเพราะการ
ตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เราท่ องเทีย่ วไปในภพ
น้ อยภพใหญ่ เหมือนตัวละครหมุนเวียนอยู่กลางเวทีเต้ นร�ำ ฉะนั้น เราเป็ นบุตรของ
เนือ้ ชื่อสาขะ หยัง่ ลงในครรภ์ แห่ งแม่ เนือ้ ครั้งนั้น เมือ่ เราอยู่ในท้ องมารดาของเรา
ถึงเวรทีจ่ ะต้ องถูกฆ่ า มารดาของเราถูกเนือ้ สาขะทอดทิง้ จึงยึดเอาเนือ้ นิโครธเป็ นที่
พึง่ มารดาของเราอันพระยาเนือ้ นิโครธ ช่ วยให้ พ้นจากความตาย สละเนือ้ สาขะ
แล้ ว ตักเตือนเราผู้เป็ นบุตรของตัวในครั้ งนั้นอย่ างนี้ว่า ควรคบหาแต่ เนื้อนิโครธ
เท่ านั้น ไม่ ควรเข้ าไปคบหาเนือ้ สาขะ ตายในส� ำนักเนือ้ นิโครธประเสริฐกว่ า มีชีวติ
กุมารกัสสปเถราปทานที่ ๕

๒๑๑

อยู่ในส� ำนักเนือ้ สาขะจะประเสริฐอะไร.
เรามารดาของเราและเนือ้ นอกจากนี้ อันเนือ้ นิโครธ ผู้เป็ นนายฝูงนั้นพร�่ำสอน
อาศัยโอวาทของเนือ้ นิโครธนั้น จึงได้ ไปยังทีอ่ ยู่อาศัย คือ สวรรค์ ช้ันดุสิตอันรื่นรมย์
ประหนึ่งว่ าไปยังเรือนของตัวทีท่ งิ้ จากไป ฉะนั้น.
เมือ่ พระศาสนาของพระกัสสปธีรเจ้ า ก�ำลังถึงความสิ้นสู ญอันตรธาน เราได้ ขนึ้
ภูเขาอันล้ วนด้ วยหิน บ�ำเพ็ญเพียรตามค�ำสอนของพระพิชิตมาร ก็บัดนี้ เราเกิดใน
สกุลเศรษฐีในพระนครราชคฤห์ มารดาของเรามีครรภ์ ออกบวชเป็ นภิกษุณี พวก
ภิกษุณรี ู้ ว่ามารดาของเรามีครรภ์ จึงน�ำไปหาพระเทวทัต พระเทวทัตนั้นกล่ าวว่ าจง
นาสนะภิกษุณผี ้ลู ามกนีเ้ สีย ถึงในบัดนีม้ ารดาบังเกิดเกล้าของเรา เป็ นผู้อนั พระพิชิตมารจอมมุนีทรงอนุเคราะห์ ไว้ จึงได้ ถงึ ความสุ ขในส� ำนักของภิกษุณี พระเจ้ าแผ่ น
ดินพระนามว่ าโกศล ได้ ทรงทราบเรื่ องนั้นจึงทรงเลีย้ งดูเราไว้ ด้วยเครื่ องบริ หาร
แห่ งกุมาร และตัวเรามีชื่อว่ ากัสสป เพราะอาศัยท่ านพระกัสสปเถระ เราจึงถูกเรียก
ว่ ากุมารกัสสป เพราะได้ สดับพระธรรมเทศนาทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงแสดงว่ า กายเช่ น
เดียวกับจอมปลวก จิตของเราจึงพ้ นจากอาสวะกิเลส ไม่ ถือมั่นด้ วยอุปาทานโดย
ประการทั้งปวง เราได้ รับต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ก็เพราะทรมานพระเจ้ าปายาสิ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกุมารกัสสปเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กุมารกัสสปเถราปทาน.
จบ ภาณวารที ่ ๒๕.

๒๑๒

อปทาน ๒

พาหิยเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริยาของพระพาหิยเถระ
[๑๒๖] ในกัปที่แสนแต่ ภัทรกัปนี้ พระผู้มีพระภาคผู้นายกมีพระรั ศมีใหญ่ เลิศกว่ า
ไตรโลก มีพระนามชื่อว่ าปทุมุตระ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว เมือ่ พระมุนี ตรัสสรรเสริญ
คุณของภิกษุผู้ตรัสรู้ ได้ เร็วพลันอยู่ เราได้ ฟังแล้ วก็ชอบใจ จึงได้ ทำ� สั กการะแด่ พระผู้
มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ถวายทานแด่ พระมหามุนีพร้ อมด้ วยพระสาวก
ตลอด ๗ วัน ถวายบังคมพระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว ปรารถนาฐานันดรในกาลนั้น ล�ำดับ
นั้น พระสั มพุทธเจ้ าได้ ทรงพยากรณ์ เราว่ า จงดูพราหมณ์ ทหี่ มอบอยู่แทบเท้ าของ
เรานี้ ผู้สมบูรณ์ ด้วยโสมนัส มีผวิ พรรณเหมือนเด็กอายุ ๑๖ ปี มีร่างกายอันบุญกรรม
สร้ างสรรให้ คล้ ายทองค�ำ ผุดผ่ อง ผิวบาง ริมฝี ปากแดง เหมือนผลต�ำลึงสุ ก มีฟัน
ขาวคมเรียบเสมอ มากด้ วยก�ำลังคือคุณ มีกายและใจสู งเพราะโสมนัส เป็ นบ่ อเกิด
แห่ งกระแสน�ำ้ คือคุณ มีหน้ ายิม้ แย้ มแจ่ มใสด้ วยปี ติ เขาปรารถนาต�ำแหน่ งแห่ งภิกษุ
ผู้ตรั สรู้ ได้ โดยเร็ วพลัน พระมหาวีรเจ้ าพระนามว่ าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นใน
อนาคตกาล เขาจักเป็ นธรรมทายาทของพระมหาวีรเจ้ าพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอัน
ธรรมเนรมิต จักได้ เป็ นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่ าพาหิยะ ก็ครั้งนั้น เราเป็ น
ผู้ยนิ ดี หมัน่ กระท�ำสั กการะพระมหามุนีเจ้ า ตราบเท่ าสิ้นชีวติ จุตแิ ล้ วได้ ไปสวรรค์
ดุจไปทีอ่ ยู่ของตน ฉะนั้น เราจะเป็ นเทวดาหรือมนุษย์ ย่อมเป็ นผู้ถงึ ความสุ ข เพราะ
กรรมนั้นชักน�ำไป เราจึงได้ ท่องเทีย่ วไปเสวยราชสมบัติ เมือ่ พระศาสนาของพระกัสสปธีรเจ้ าเสื่ อมไปแล้ ว เราได้ ขนึ้ สู่ ภูเขาอันล้ วนแล้ วด้ วยหิน บ�ำเพ็ญเพียรตามค�ำ
สอนของพระชินสี ห์ เป็ นผู้มศี ีลบริสุทธิ์ มีปัญญา ท�ำกิจพระศาสนาของพระชินสี ห์
เรา ๕ คนด้ วยกัน จุตจิ ากอัตตภาพนั้นแล้ วไปสู่ เทวโลก เราเกิดเป็ นบุรุษชื่อพาหิยะ
ในภารุกจั ฉนคร อันเป็ นเมืองอุดม ภายหลังได้ แล่ นเรือไปยังสมุทรสาคร ซึ่งมีความ
ส� ำเร็จเพียงเล็กน้ อย ไปได้ ๒-๓ วัน เรือก็อปั ปาง ครั้งนั้น เราตกลงไปยังมหาสมุทร
อันเป็ นทีอ่ ยู่แห่ งมังกรร้ ายกาจ น่ าหวาดเสี ยว ครั้งนั้น เราพยายามว่ ายข้ ามทะเลใหญ่
ไปถึงท่ าสุ ปปารกะ มีคนรู้ จกั น้ อย เรานุ่งผ้ าครองเข้ าบ้ านเพือ่ บิณฑบาต ครั้งนั้น หมู่
ชนเป็ นผู้ยนิ ดีกล่ าวว่ านีพ้ ระอรหันต์ ท่านมาทีน่ ี่ พวกเราสั กการะพระอรหันต์ ด้วย
ข้ าว น�ำ้ ผ้ า ทีน่ อนและเภสั ชแล้ วจักถึงความสุ ข ครั้งนั้น เราได้ ปัจจัยอันเขาสั กการะ
บูชา ด้ วยปั จจัยเหล่ านั้น เกิดความด�ำริโดยไม่ แยบคายขึน้ ว่ า เราเป็ นพระอรหันต์ ที
พาหิ ยเถราปทานที่ ๖ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระพาหิ ยเถระ
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นั้น บุรพเทวดารู้ วาระจิตของเรา จึงตักเตือนว่ า ท่ านหารู้ ช่องทางแห่ งอุบายไม่
ทีไ่ หนจะเป็ นพระอรหันต์ เล่ า ครั้งนั้น เราอันเทวดานั้นตักเตือนแล้ วสลดใจ จึง
สอบถามเทวดานั้นว่ า พระอรหันต์ ผู้ประเสริฐกว่ านรชนในโลกนี้ คือใคร อยู่ทไี่ หน
เทวดานั้นบอกว่ า พระพิชิตมารผู้มีพระปั ญญามาก ประเสริ ฐ มีปัญญาเสมือน
แผ่ นดิน ประทับอยู่ทนี่ ครสาวัตถีแคว้ นโกศล พระองค์ เป็ นโอรสของพระเจ้ าศากยะ
เป็ นพระอรหันต์ ไม่ มีอาสวะ ทรงแสดงธรรมเพือ่ บรรลุอรหัตฯ เราได้ สดับค�ำของ
เทวดานั้นแล้ ว อิม่ ใจเหมือนคนก�ำพร้ าได้ ขุมทรัพย์ ถึงความอัศจรรย์ เบิกบานใจที่
จะได้ พบพระอรหันต์ อนั อุดม เห็นงาม พึงใจ มีอารมณ์ ไม่ มที สี่ ุ ด ครั้งนั้น เราออก
จากทีน่ ้ันไป ด้ วยตั้งใจว่ า เมือ่ เราชนะกิเลสได้ ก็จะได้ เห็นพระพักตร์ อนั ปราศจาก
มลทิน ของพระศาสดาทุกทิพาราตรีกาล เราไปถึงแคว้ นอันน่ ารื่นรมย์ น้ันแล้ ว ได้
ถามพวกพราหมณ์ ว่า พระศาสดาผู้ยังโลกให้ ยินดี ประทับอยู่ที่ไหน ครั้ งนั้น
พราหมณ์ ท้ังหลายตอบว่ า พระศาสดา อันนรชนและทวยเทพถวายวันทนาเสด็จ
เข้ าไปสู่ บุรีเพื่อทรงแสวงหาพระกระยาหารแล้ ว พระองค์ ก็คงเสด็จกลับมา ท่ าน
ขวนขวายทีจ่ ะเข้ าเฝ้ าพระมุนีเจ้ า ก็จงรีบเข้ าไปถวายบังคมพระองค์ ผู้เป็ นเอกอัคร
บุคคลนั้นเถิด ล�ำดับนั้น เรารีบไปยังเมืองสาวัตถีบุรีอนั อุดม ได้ พบพระองค์ ผู้ไม่
ก�ำหนัดในอาหาร ไม่ ทรงมุ่งด้ วยความโลภ ทรงยังอมตธรรมให้ โชติช่วง อยู่ ณ
พระนครนี้ ประหนึ่งว่ าเป็ นทีอ่ ยู่ของศิริ พระพักตร์ โชติช่วงเหมือนรัศมีพระอาทิตย์
ทรงถือบาตรก�ำลังเสด็จโคจรบิณฑบาตอยู่ ครั้นพบพระองค์ แล้ ว เราจึงได้ หมอบลง
แล้ วกราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระโคดม ขอพระองค์ โปรดเป็ นทีพ่ งึ่ ของข้ าพระองค์ ผู้เสี ย
หายไปในทางที่น่า เกลียดด้ ว ยเถิด พระมุ นี ผู้ สูง สุ ดได้ ต รั ส ว่ า เราก�ำ ลัง เที่ยว
บิณฑบาต เพือ่ ประโยชน์ แก่ การยังสั ตว์ ให้ ข้ามพ้ น เวลานีไ้ ม่ ใช่ เวลาทีจ่ ะแสดงธรรม
แก่ ท่าน ครั้งนั้น เราปรารถนาได้ ธรรมนัก จึงได้ ทูลอ้ อนวอนพระพุทธเจ้ าบ่ อย ๆ
พระองค์ ได้ ตรัสพระธรรมเทศนาสุ ญญตบทอันลึกซึ้งแก่ เรา เราได้ สดับธรรมของ
พระองค์ แล้ ว โอ เราเป็ นผู้อนั พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
พระพาหิยทารุจริ ิยเถระผู้ล้มลงทีก่ องหยากเยือ่ เพราะแม่ โคภูตผีมองไม่ เห็นตัว
ขวิดเอา ได้ กล่ าวพยากรณ์ ด้วยประการดังกล่ าวฉะนี้ พระเถระผู้มีปรี ชามาก เป็ น
นักปราชญ์ ครั้นกล่ าวบุรพจริตของตนแล้ ว ท่ านปรินิพพาน ณ พระนครสาวัตถี
เมืองอุดมสมบูรณ์ สมเด็จพระฤาษีผู้สูงสุ ดเสด็จออกจากพระนคร ทอดพระเนตร
เห็นท่ านพระพาหิยะผู้น่ ุงผ้ าคากรองนั้น ผู้เป็ นนักปราชญ์ มีความเร่ าร้ อนอันลอย
เสี ยแล้ ว ล้ มลงทีภ่ ูมภิ าค ดุจเสาคันธงถูกลมล้ มลง ฉะนั้น หมดอายุ กิเลสแห้ ง ท�ำกิจ
๒๑๔
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พระศาสนาของพระชินสี ห์เสร็จแล้ ว ล�ำดับนั้น พระศาสดาตรัสเรียกพระสาวกทั้ง
หลาย ผู้ยินดีในพระศาสนามาสั่ งว่ า ท่ านทั้งหลายจงช่ วยกันจับร่ างของเพื่อน
สพรหมจารี แล้ วเผาเสี ย จงสร้ างสถูปบูชา เขาเป็ นคนมีปรีชามาก นิพพานแล้ ว
สาวกผู้ทำ� ตามค�ำของเราผู้นี้ เลิศกว่ าภิกษุท้งั หลายฝ่ ายทีต่ รัสรู้ ได้ เร็วพลัน คาถาแม้
ตั้งพัน ถ้ าประกอบด้ วยบททีแ่ สดงความฉิบหายมิใช่ ประโยชน์ ไซร้ คาถาบทเดียวที่
บุคคลฟั งแล้ วสงบระงับได้ ก็ประเสริฐกว่ า น�ำ้ ดิน ไฟ และ ลม ไม่ ต้งั อยู่ในนิพพาน
ใด ในนิพพานนั้น บุญกุศลส่ องไปไม่ ถงึ พระอาทิตย์ ส่องแสงไม่ ถงึ พระจันทร์ กส็ ่ อง
แสงไม่ ถงึ ความมืดก็ไม่ มี อนึ่ง เมือ่ ใด พราหมณ์ ผู้ชื่อว่ ามุนีเพราะความเป็ นผู้นิ่ง รู้
จริงด้ วยตนเองแล้ ว เมือ่ นั้นเขาย่ อมพ้ นจากรู ป อรู ป สุ ขและทุกข์ พระโลกนาถผู้เป็ น
มุนี เป็ นทีน่ ับถือของโลกทั้งสาม ได้ ภาษิตไว้ ด้วยประการดังกล่ าวฉะนีแ้ ล.
ทราบว่า ท่านพระพาหิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ พาหิยเถราปทาน.

มหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหาโกฏฐิตเถระ
[๑๒๗] ในกัปนับจากภัทรกัปนีไ้ ปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้รู้ แจ้ ง
โลกทั้งปวง เป็ นมุนีจกั ษุ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระองค์ ตรัสสอน ทรงแสดงให้ สัตว์ รู้
ชัดได้ ทรงยังสรรพสั ตว์ ให้ ข้ามวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เป็ นผู้เบิกบาน ทรง
ช่ วยให้ ประชุ มชนข้ ามพ้ นไปเสี ยเป็ นอันมาก พระองค์ เป็ นผู้อนุเคราะห์ ประกอบ
ด้ วยพระกรุณา แสวงหาประโยชน์ ให้ สรรพสั ตว์ ยังเดียรถีย์ทมี่ าเฝ้ าให้ ดำ� รงอยู่ใน
เบญจศีลได้ ทุกคน เมือ่ เป็ นเช่ นนี้ พระศาสนา จึงไม่ มคี วามอากูล ว่ างสู ญจาก
เดียรถีย์ วิจติ รด้ วยพระอรหันต์ ผู้คงที่ มีความช�ำนิช�ำนาญ พระมหามุนีพระองค์ น้ัน
สู งประมาณ ๕๘ ศอก พระฉวีวรรณงามคล้ ายทองค�ำอันล�ำ้ ค่ า มีพระลักษณะอัน
ประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสั ตว์ แสนปี พระชินสี ห์พระองค์ น้ัน เมือ่
ด�ำรงพระชนม์ อยู่โดยกาลประมาณเท่ านั้น ได้ ทรงยังประชุ มชนเป็ นอันมากให้ ข้าม
พ้ นวัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้น เราเป็ นพราหมณ์ ผู้เรียนจบไตรเพท ชาวพระนครหงสมหาโกฏฐิตเถราปทานที่ ๗

๒๑๕

วดี ได้ เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้เลิศกว่ าโลกทั้งปวง แล้ วสดับพระธรรมเทศนา ครั้ง
นั้น พระธีรเจ้ าพระองค์ น้ัน ทรงตั้งสาวกผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ฉลาดในอรรถธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ เราได้ ฟังดังนั้นแล้ วก็ชอบใจ จึงได้
นิมนต์ พระชินวรเจ้ าพร้ อมด้ วยพระสาวกให้ เสวยและฉันถึง ๗ วัน ในกาลนั้น เรายัง
พระพุทธเจ้ าผู้เปรียบด้ วยสาคร พร้ อมทั้งพระสาวก ให้ ครองผ้ าแล้ ว หมอบลงแทบ
เท้ าบาทมูล ปรารถนาฐานันดรนั้น ล�ำดับนั้น พระพุทธเจ้ าผู้เลิศกว่ าโลกได้ ตรัสว่ า
จงดูพราหมณ์ ผู้สูงสุ ดทีห่ มอบอยู่แทบเท้ าผู้นี้ มีรัศมีเหมือนกลีบดอกบัว พราหมณ์
นีป้ รารถนาต�ำแหน่ งแห่ งภิกษุผู้แตกฉาน ซึ่งเป็ นต�ำแหน่ งประเสริฐสุ ด เพราะการ
บริ จาคทานด้ วยศรั ทธานั้น และเพราะการสดับพระธรรมเทศนา พราหมณ์ นี้จัก
เป็ นผู้ถงึ สุ ขในทุกภพ เทีย่ วไปในภพน้ อยภพใหญ่ จักได้ สมมโนรถเช่ นนี้ ในกัปนับ
แต่ นีข้ นึ้ ไปแสนหนึ่ง พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พราหมณ์ นี้จักเป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต เป็ นสาวกของพระศาสดามีนาม
ชื่อว่ า โกฏฐิตะ เราได้ ฟังพระพุทธพยากรณ์ น้ันแล้ ว เป็ นผู้เบิกบาน มีจติ ประกอบ
ด้ วยเมตตา บ�ำรุ งพระชิ นสี ห์เจ้ าตราบเท่ าสิ้ นชี วิตในครั้ งนั้น เพราะเราเป็ นผู้
ประกอบด้ วยปั ญญา เพราะผลกรรมนั้นและเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ าง
มนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เราได้ เสวยราชสมบัติ ในเทวโลก ๓๐๐ ครั้งได้
เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และได้ เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดย
คณนานับมิได้ เพราะกรรมนั้นน�ำไป เราจึงเป็ นผู้ถงึ ความสุ ขในทุกภพ เราท่ องเทีย่ ว
ไปแต่ ในสองภพ คือในเทวดาและมนุษย์ คติอนื่ เราไม่ รู้ จกั นีเ้ ป็ นผลแห่ งกรรมที่
สั่ งสมไว้ ดี เราเกิดแต่ ในสองสกุล คือสกุลกษัตริย์ และสกุลพราหมณ์ หาเกิดในสกุล
อันต�ำ่ ทรามไม่ นีเ้ ป็ นผลแห่ งกรรมทีส่ ั่ งสมไว้ ดี เมือ่ ถึงภพสุ ดท้ ายเราเป็ นบุตรของ
พราหมณ์ เกิดในสกุลที่มีทรั พย์ สมบัติมาก ในพระนครสาวัตถี มารดาของเราชื่ อ
จันทวดี บิดาชื่ออัสสลายนะ ในคราวทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรงแนะน�ำบิดาเรา เพือ่ ความ
บริสุทธิ์ทุกอย่ าง เราเลือ่ มใสในพระสุ คตเจ้ า ได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิต พระโมคคัลลานะ เป็ นอาจารย์ พระสารีบุตรเป็ นอุปัชฌาย์ เราตัดทิฏฐิพร้ อมด้ วยมูลรากเสี ยได้
ในเมื่อก�ำลังปลงผม และเมื่อก�ำลังนุ่ งผ้ ากาสาวะ ก็ได้ บรรลุอรหัต เรามีปรี ชา
แตกฉานในอรรถธรรม นิรุตติและปฏิภาณ ฉะนั้น พระผู้มพี ระภาคผู้เลิศกว่ าโลก
จึงทรงตั้งเราไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ เราอันท่ านพระอุปติสสะไต่ ถามในปฏิสัมภิทา ก็แก้ ได้ ไม่ ขดั ข้ อง ฉะนั้น เราจึงเป็ นผู้เลิศในพระพุทธศาสนา
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
๒๑๖

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระมหาโกฏฐิตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ พระมหาโกฏฐิตเถราปทาน.

อุรเุ วลกัสสปเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุรเุ วลกัสสปเถระ
[๑๒๘] ในกัปที่แสนแต่ กัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้รู้ แจ้ งโลกทั้งปวง
เป็ นนักปราชญ์ มจี กั ษุ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระองค์ เป็ นผู้ตรัสสอน ทรงแสดงให้
สั ตว์ รู้ ชัดได้ ยังสรรพสั ตว์ ให้ ข้ามพ้นวัฏสงสาร ฉลาดในเทศนา เป็ นผู้เบิกบาน ทรง
ช่ วยประชุ มชนให้ ข้ามพ้ นไปเสี ยเป็ นอันมาก พระองค์ เป็ นผู้อนุเคราะห์ ประกอบ
ด้ วยพระกรุณา แสวงหาประโยชน์ ให้ สรรพสั ตว์ ยังเดียรถีย์ทมี่ าเฝ้ าให้ ดำ� รงอยู่ใน
เบญจศีลทุกคน เมือ่ เป็ นเช่ นนี้ พระศาสนาจึงไม่ มคี วามอากูล ว่ างสู ญจากเดียรถีย์
วิจิตรด้ วยพระอรหันต์ ผู้คงที่ มีความช� ำนิช�ำนาญ พระมหามุนีพระองค์ น้ัน สู ง
ประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคล้ ายทองค�ำอันล�ำ้ ค่ า มีพระลักษณะอัน
ประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสั ตว์ แสนปี พระชินสี ห์พระองค์ น้ัน เมือ่
ด�ำรงพระชนม์ อยู่โดยกาลประมาณเท่ านั้น ได้ ทรงยังประชุมชนเป็ นอันมากให้ ข้าม
พ้ นวัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้นเราเป็ นพราหมณ์ ชาวเมืองหงสวดี อันชนสมมติว่าเป็ น
คนประเสริฐ ได้ เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ส่องโลก แล้ วสดับพระธรรมเทศนา ครั้ง
นั้นเราได้ ฟังพระผู้มพี ระภาคทรงตั้งสาวกของพระองค์ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ในที่
ประชุ มใหญ่ ก็ชอบใจจึงนิมนต์ พระมหาชินเจ้ ากับบริวารเป็ นอันมาก แล้ วได้ ถวายทานพร้ อมกันกับพราหมณ์ อกี ๑,๐๐๐ คน ครั้นแล้ วเราได้ ถวายบังคมพระผู้มพี ระภาคผู้นายก ยืนอยู่ ณ ทีค่ วรส่ วนข้ างหนึ่ง เป็ นผู้ร่าเริง ได้กราบทูลว่า ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าด้ วยความเชื่ อในพระองค์ และด้ วยอธิการคุณ ขอให้ ข้าพระองค์ ผู้เกิดในภพ
นั้น ๆ มีบริษทั มากเถิด ครั้งนั้น พระศาสดาผู้มพี ระสุ รเสี ยงเหมือนคชสารค�ำรณ มี
พระส� ำเนียงเหมือนนกการเวก ได้ ตรั สกะบริ ษัทว่ า จงดูพราหมณ์ ผู้นี้ ผู้มีวรรณ
เหมือนทองค�ำ แขนใหญ่ ปากและตาเหมือนดอกบัว มีกายและใจสู งเพราะปี ติ ร่ าเริง
มีความเชื่อในคุณของเรา เขาปรารถนาต�ำแหน่ งแห่ งภิกษุผู้มเี สี ยงเหมือนราชสี ห์ ใน
อนาคตกาล เขาจักได้ ตำ� แหน่ งนีส้ มดังมโนรถปรารถนา ในกัปนับแต่ นีข้ นึ้ ไปหนึ่ง
อุรุเวลกัสสปเถราปทานที่ ๘ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอุรุเวลกัสสปเถระ

๒๑๗

แสน พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จัก
เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก พราหมณ์ นีจ้ กั เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน
เป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็ นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่ ากัสสปะ พระ
อัครนายกของโลก พระนามว่ าผุสสะ ผู้เป็ นพระศาสดาอย่ างยอดเยีย่ ม หาตัวเปรียบ
มิได้ ไม่ มใี ครจะเสมอเหมือน ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในกัปที่ ๙๒ แต่ ภทั รกัปนี้ พระ
ศาสดาพระนามว่ าผุสสะพระองค์ น้ันแล ทรงก�ำจัดความมืดทั้งปวง สางรกชัฏใหญ่
ทรงยังฝนคืออมตธรรมให้ ตกลง ให้ มนุษย์ และทวยเทพอิม่ หน�ำ ครั้งนั้น เราสามคน
พีน่ ้ องเป็ นราชมหาอ�ำมาตย์ ในพระนครพาราณสี ล้ วนแต่ เป็ นที่ไว้ วางพระทัยของ
พระมหากษัตริ ย์ รู ปร่ างองอาจแกล้ วกล้ า สมบูรณ์ ด้วยก�ำลังไม่ พ่ายแพ้ ใครเลยใน
สงคราม ครั้งนั้นพระเจ้ าแผ่ นดินผู้มเี มืองชายแดนก่ อการก�ำเริบ ได้ ตรัสสั่ งเราว่ า
ท่ านทั้งหลายจงไปชนบทชายแดน พวกท่ านจงยังก�ำลังของแผ่ นดินให้ เรียบร้ อย ท�ำ
แว่ นแคว้ นของเราให้ เกษม แล้ วกลับมาเถิด ล�ำดับนั้นเราได้ กราบทูลว่ า ถ้ าพระองค์
จะพึงพระราชทานพระนายกเจ้ า เพื่อให้ ข้าพระองค์ ท้ังหลายอุปัฏฐากไซร้ ข้ า
พระองค์ ท้ั ง หลายก็จั ก ท� ำ กิจ ของพระองค์ ใ ห้ ส� ำ เร็ จ ล�ำ ดั บ นั้ น เราผู้ ไ ด้ รั บ
พระราชทานพร สมเด็จพระภูมบิ าลส่ งไปท�ำชนบทชายแดน ให้ วางอาวุธแล้ วกลับ
มายังพระนครนั้น เราทูลขอการอุปัฏฐากพระศาสดาแด่ พระราชา ได้ พระศาสดาผู้
เป็ นนายกของโลกผู้ประเสริฐกว่ ามุนีแล้ ว ได้ บูชาพระองค์ ตราบเท่ าสิ้นชีวติ เราทั้ง
หลายเป็ นผู้มศี ีลประกอบด้ วยกรุณา มีใจประกอบด้ วยภาวนา ได้ ถวายผ้ ามีค่ามาก
รสอันประณีต เสนาสนะอันน่ ารื่นรมย์ และเภสั ชทีเ่ ป็ นประโยชน์ ทตี่ นให้ เกิดขึน้
โดยชอบธรรมแก่ พระมุนีพร้ อมทั้งพระสงฆ์ อุปัฏฐากพระองค์ ด้วยจิตเมตตาตลอด
กาล ครั้ นพระศาสดาผู้เลิศพระองค์ น้ันเสด็จนิพพานแล้ ว เราได้ ท�ำการบูชาตาม
ก�ำลัง เราทุกคนจุตจิ ากอัตภาพนั้นแล้ ว ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เสวยมหันตสุ ขใน
ดาวดึงส์ น้ัน นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา เมือ่ เราก�ำลังท่ องเทีย่ วอยู่ในภพเป็ นเหมือนนาย
ช่ างดอกไม้ ได้ ดอกไม้ แล้ วแสดงชนิดแห่ งดอกไม้ แปลก ๆ มากมาย ฉะนั้น ได้ เกิด
เป็ นพระเจ้ าวิเทหราช เพราะถ้ อยค�ำของคุณอเจลก เราจึงมีอธั ยาศัยอันมิจฉาทิฏฐิ
ก�ำจัดแล้ วขึน้ สู่ ทางนรก ไม่ เอือ้ เฟื้ อโอวาทของธิดาเราผู้ชื่อว่ ารุจา เมือ่ ถูกพรหมนารทะสั่ งสอนเสี ยมากมาย จึงละความเห็นทีช่ ั่วช้ าเสี ยได้ บ�ำเพ็ญกุศลกรรมบถ ๑๐ ให้
บริบูรณ์ โดยพิเศษ ละทิง้ ร่ างกายแล้ วได้ ไปสวรรค์ เหมือนไปทีอ่ ยู่ของตัว ฉะนั้น เมือ่
ถึงภพสุ ดท้ ายเราเป็ นบุตรของพราหมณ์ เกิดในสกุลทีส่ มบูรณ์ ในพระนครพาราณสี
เรากลัวต่ อความตาย ความเจ็บไข้ และความแก่ ชราจึงเข้ าป่ าใหญ่ แสวงหาหนทาง
นิพพาน ได้ บวชในส� ำนักของชฎิล ครั้งนั้น น้ องชายทั้งสองของเรา ก็ได้ บวชพร้ อม
๒๑๘

อปทาน ๒

กับเรา เราได้ สร้ างอาศรมอาศัยอยู่ทตี่ ำ� บลอุรุเวลา เรามีนามตามโคตรว่ ากัสสปะ แต่
เพราะอาศัยอยู่ทตี่ ำ� บลอุรุเวลา เราจึงมีนามบัญญัตวิ ่ า อุรุเวลกัสสปะ เพราะน้ องชาย
ของเราอาศัยอยู่ทชี่ ายแม่ น�ำ้ เขาจึงได้ นามว่ านทีกสั สปะ เพราะน้ องชายของเรา อีก
คนหนึ่ง อาศัยอยู่ทตี่ ำ� บลคยา เขาจึงถูกประกาศนามว่าคยากัสสปะ น้ องชายคนเล็กมี
ศิษย์ ๒๐๐ คน น้ องชายกลางมี ๓๐๐ คน เรามี ๕๐๐ ถ้ วน ศิษย์ ทุกคนล้ วนแต่ ประพฤติ
ตามเรา ครั้งนั้น พระพุทธเจ้ าผู้เลิศในโลกเป็ นสารถีฝึกนรชนได้ เสด็จมาหาเรา ทรง
ท�ำปาฏิหาริย์ต่าง ๆ แก่ เราแล้ วทรงแนะน�ำ เรากับบริวารพันหนึ่งได้ อุปสมบทด้ วย
เอหิภกิ ขุ ได้ บรรลุอรหัตพร้ อมกับภิกษุเหล่ านั้นทุกองค์ ภิกษุเหล่ านั้นและภิกษุพวก
อืน่ เป็ นอันมาก แวดล้ อมเราเป็ นยศบริวาร และเราก็สามารถทีจ่ ะสั่ งสอนได้ เพราะ
ฉะนั้นพระผู้มพี ระภาคผู้สูงสุ ด จึงทรงตั้งเราไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะความเป็ นผู้มี
บริษทั มาก โอ สั กการะทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ ในพระพุทธเจ้ าได้ ก่อให้ เกิดสิ่ งทีม่ ผี ลต่ อเราแล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอุรเุ วลกัสสปเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุรเุ วลกัสสปเถราปทาน.

อุรุเวลกัสสปเถราปทานที่ ๘

๒๑๙

ราธเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริยาของพระราธเถระ
[๑๒๙] ในกัปนับจากภัทรกัปนีไ้ ปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้
แจ้ งโลกทั้งปวงเป็ นนักปราชญ์ มีจกั ษุได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระองค์ เป็ นผู้ตรัสสอน
ทรงแสดงให้ สัตว์ รู้ ชัดได้ ยังสรรพสั ตว์ ให้ ข้ามพ้ นวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา
เป็ นผู้เบิกบาน ทรงช่ วยประชุ มชนให้ ข้ามพ้ นไปเสี ยเป็ นอันมาก พระองค์ เป็ นผู้
อนุเคราะห์ ประกอบด้ วยพระกรุ ณาแสวงหาประโยชน์ ให้ สรรพสั ตว์ ยังเดียรถีย์
ที่มาเฝ้ าให้ ด�ำรงอยู่ในเบญจศีลได้ ทุกคน เมื่อเป็ นเช่ นนี้ พระศาสนาจึงไม่ มีความ
อากูลว่ างสู ญจากเดียรถีย์ วิจติ รด้ วยพระอรหันต์ ผู้คงที่ มีความช�ำนิช�ำนาญ พระ
มหามุนี พระองค์ น้ันสู งประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคล้ ายทองค�ำอัน
ล�ำ้ ค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสัตว์แสนปี พระชินสี ห์พระองค์ น้ัน เมือ่ ด�ำรงพระชนม์ อยู่โดยกาลประมาณเท่ านั้น ได้ ยงั ประชุ มชน
เป็ นอันมากให้ ข้ามพ้ นวัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้นเราเป็ นพราหมณ์ ชาวพระนครหงสวดี ผู้เรียนจบไตรเพท ได้ เข้ าไปเฝ้ าพระผู้มพี ระภาค ผู้ประเสริฐกว่ านรชน ทรงมี
ความเพียรใหญ่ ทรงแกล้ วกล้ าในบริ ษัท ก�ำลังทรงแต่ งตั้งภิกษุผู้มีปฏิภาณไว้ ใน
ต�ำแหน่ งเอตทัคคะ แล้ วได้ ฟังพระธรรมเทศนา ครั้งนั้น เราท�ำสั กการะในพระโลก
นายกพร้ อมทั้งพระสงฆ์ แล้ วหมอบศีรษะลงแทบพระบาทปรารถนาฐานันดรนั้น
ล�ำดับนั้น พระผู้มพี ระภาคผู้มพี ระรัศมีซ่านออกจากพระองค์ ดุจลิม่ ทองสิ งคี ได้
ตรัสกะเราด้ วยพระสุ รเสี ยงอันเป็ นทีต่ ้งั แห่ งความยินดี มีปรกติน�ำไปซึ่งมลทินคือ
กิเลสว่ า ท่ านจงเป็ นผู้มคี วามสุ ขมีอายุยนื เถิด ปณิธานความปรารถนาของท่ านจง
ส� ำเร็จเถิด สั กการะทีท่ ่ านท�ำในเรากับพระสงฆ์ ก็จงมีผลไพบูลย์ ยงิ่ เถิด ในกัปทีแ่ สน
แต่ กปั นี้ พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดมซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จัก
เสด็จอุบัติขึน้ ในโลก พราหมณ์ นี้ จักได้ เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์
นั้นเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต เป็ นสาวกของพระศาสดามีนามชื่ อว่ าราธะ พระ
นายกจักทรงแต่ งตั้งท่ านว่ า เป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุท้งั หลายผู้มปี ฏิภาณ เราได้ สดับพุทธ
พยากรณ์ น้ันแล้ วก็เป็ นผู้เบิกบาน มีจิตประกอบด้ วยเมตตาบ�ำรุ งพระพิชิตมารใน
กาลนั้นตลอดชี วิต เพราะเราเป็ นผู้ประกอบด้ วยปั ญญา ด้ วยกรรมที่เราได้ ท�ำไว้
ดีแล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์
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ได้ เสวยราชสมบัตใิ นเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง ได้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และ
เป็ นพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยคณนานับมิได้ เพราะกรรมนั้นน�ำไปเราจึง
เป็ นผู้ถงึ ความสุ ขในทุกภพ เมือ่ ถึงภพสุ ดท้ ายเราเกิดในสกุลทีย่ ากจนขาดเครื่องนุ่ง
ห่ มและอาหาร ในพระนครราชคฤห์ อนั อุดม ได้ ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่ ท่านพระสารีบุตรผู้คงที่ ในเวลาเราแก่ เฒ่ าเราอาศัยวัดอยู่ ใคร ๆ ไม่ ยอมบวชให้ เราผู้ชราหมด
ก�ำลังเรี่ ยวแรง เพราะฉะนั้นครั้ งนั้น เราผู้เป็ นคนยากเข็ญจึงเป็ นผู้ปราศจากผิวพรรณ เศร้ าโศก พระมหามุนีผู้ประกอบด้ วยพระมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นเข้ า
จึงตรั สถามเราว่ าลูก ไฉนจึงเศร้ าโศก จงบอกถึงโรคที่เกิดในจิตของเจ้ า เราได้
กราบทู ล ว่ า ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ มี ค วามเพีย รข้ า พระองค์ ไ ม่ ไ ด้ บ วชในศาสนาของ
พระองค์ ซึ่งพระองค์ ตรัสดีแล้ ว เพราะเหตุน้ัน ข้ าพระองค์ จงึ มีความเศร้ าโศก ข้ า
แต่ พระนายก ขอพระองค์ จงเป็ นทีพ่ งึ่ ของข้ าพระองค์ ด้วยเถิด ครั้งนั้น พระมหามุนี
ผู้สูงสุ ดได้ รับสั่ งให้ เรียกภิกษุมาประชุมพร้ อมแล้ วตรัสถามว่ า ผู้ทนี่ ึกถึงอธิการของ
พราหมณ์ นี้ได้ มีอยู่ จงบอกมาเวลานั้น พระสารี บุตรได้ กราบทูลว่ า ข้ าพระองค์
นึกถึงอธิการของเขาได้ อยู่ พราหมณ์ ผู้นีไ้ ด้ ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่ ข้าพระองค์ ผู้
ก�ำลังเทีย่ วบิณฑบาต พระเจ้ าข้ า พระผู้มพี ระภาคตรัสว่ า ดีละ ๆ สารีบุตร เธอเป็ น
คนกตัญญู เธอจงยังพราหมณ์ นีใ้ ห้ บวช พราหมณ์ นีจ้ กั เป็ นผู้ควรบูชา ล�ำดับนั้นเรา
ได้ การบรรพชาและอุปสมบทด้ วยกรรมวาจา โดยเวลาไม่ นานเลย เราก็ได้ บรรลุ
ธรรมเป็ นที่สิ้นไปแห่ งอาสวะเพราะเราเป็ นผู้เพลิดเพลิน สดับพระพุทธด�ำรั สโดย
เคารพ ฉะนั้น พระพิชิตมารจึงทรงแต่ งตั้งเราว่ า เป็ นผู้เลิศกว่ าทั้งหลายผู้มปี ฏิภาณ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระราธเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ราธเถราปทาน.

ราธเถราปทานที่ ๙ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระราธเถระ
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โมฆราชเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริยาของพระโมฆราชเถระ
[๑๓๐] ในกัปนับจากภัทรกัปนีไ้ ปแสนหนึ่ง พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้ทรงรู้
แจ้ งโลกทั้งปวง เป็ นนักปราชญ์ มีจักษุ ได้ เสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว พระองค์ เป็ นผู้ตรัส
สอน ทรงแสดงให้ สัตว์ รู้ ชัด ยังสรรพสั ตว์ ให้ ข้ามพ้ นวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา
เป็ นผู้เบิกบาน ทรงช่ วยประชุ มชนให้ ข้ามพ้ นไปเสี ยเป็ นอันมาก พระองค์ เป็ นผู้
อนุเคราะห์ ประกอบด้ วยพระกรุณา แสวงหาประโยชน์ ให้ สรรพสั ตว์ ยังเดียรถีย์
ที่มาเฝ้ าให้ ด�ำรงอยู่ในเบญจศีลได้ ทุกคน เมื่อเป็ นเช่ นนี้ พระศาสนาจึงไม่ มีความ
อากูล ว่ างสู ญจากเดียรถีย์ วิจติ รด้ วยพระอรหันต์ ผู้คงที่ มีความช�ำนิช�ำนาญ พระ
มหามุนีพระองค์ น้ัน สู งประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณงามคล้ ายทองค�ำอัน
ล�ำ้ ค่า มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้น อายุของสัตว์แสนปี พระชินสี ห์พระองค์ น้ัน เมือ่ ด�ำรงพระชนม์ อยู่โดยกาลประมาณเท่ านั้น ได้ ทรงยังประชุ ม
ชนเป็ นอันมาก ให้ ข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ ครั้งนั้น เราเป็ นผู้ประกอบในหนทางแห่ ง
การงานของบุคคลอืน่ ในสกุลหนึ่ง ในพระนครหงสวดี ทรัพย์ สินอะไร ๆ ของเรา
ไม่ มี เราอาศัยอยู่ทพี่ นื้ ซึ่งเขาท�ำไว้ ทหี่ อฉัน เราได้ ก่อไฟทีพ่ นื้ หอฉันนั้น พืน้ ศิลาจึง
ด�ำไปเพราะไฟลน ครั้งนั้น พระโลกนาถผู้ประกาศสั จจะ ๔ ได้ ตรัสสรรเสริญพระ
สาวกผู้ทรงจีวรเศร้ าหมองในทีป่ ระชุมชน เราชอบใจในคุณของท่ าน จึงได้ ปฏิบัติ
พระตถาคตปรารถนาฐานันดรอันสู งสุ ด คือ ความเป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้ า
หมอง ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าปทุมุตระ ได้ ตรัสกะพระสาวกทั้งหลาย
ว่ า จงดูบุรุษนีผ้ ู้มผี ้ าห่ มน่ าเกลียด ผอมเกร็ง มีหน้ าผ่ องใสเพราะปี ติประกอบด้ วย
ทรัพย์ คือ ศรัทธา มีกายและใจสู ง เพราะปี ติ ร่ าเริง ไม่ หวัน่ ไหว หนาแน่ นไปด้ วย
ธรรมที่เป็ นสาระ บุรุษนี้ชอบใจในคุณของภิกษุผู้ทรงจีวรเศร้ าหมอง ปรารถนา
ฐานันดรนั้นอย่างจริงใจ เราได้ฟังพุทธพยากรณ์ น้ันแล้ว ก็เบิกบาน ถวายบังคมพระ
พิชิตมารด้ วยเศียรเกล้ า ท�ำแต่ กรรมทีด่ งี ามในศาสนาของพระชินเจ้ าตราบเท่ าสิ้น
ชีวติ เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ วได้
ไปสวรรค์ ช้ั นดาวดึงส์ เพราะกรรมคือการเอาไฟลนพืน้ ที่หอฉัน เราจึงถูกเวทนา
เบียดเบียน ไหม้ แล้ วในนรกพันปี ด้ วยเศษกรรมทีย่ งั เหลือนั้น เราเป็ นมนุษย์ เกิดใน
สกุล จึงเป็ นผู้มรี อยเป็ นเครื่องหมายถึง ๕๐๐ ชาติโดยล�ำดับ เพราะอ�ำนาจกรรมนั้น
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เราจึงเป็ นผู้เพียบพร้ อมด้ วยโรคเรื้อน เสวยมหันตทุกข์ ถงึ ๕๐๐ ชาติเหมือนกัน ในภัทร
กัปนี้ เรามีจติ เลือ่ มใสเลีย้ งดูพระอุปริฏฐะผู้มยี ศให้ อมิ่ หน�ำด้ วยบิณฑบาต เพราะเศษ
กรรมทีย่ งั เหลือนั้น และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ัน
ดาวดึงส์ เมือ่ ถึงภพสุ ดท้ าย ได้ บังเกิดในสกุลกษัตริย์ เมือ่ พระชนกล่ วงไปแล้ ว ก็ได้ เป็ น
พระมหาราชา เราถูกโรคเรื้อนครอบง�ำ กลางคืนไม่ ได้ รับความสุ ขเพราะสุ ขที่เกิดจาก
ความเป็ นพระเจ้ าแผ่ นดินหาประโยชน์ มิได้ ฉะนั้น เราจึงชื่ อว่ า โมฆราช เราเห็นโทษ
ของร่ างกาย จึงได้ บวชเป็ นบรรพชิต มอบตัวเป็ นศิษย์ ของพราหมณ์ พาวรีผู้ประเสริฐ
เราเข้ าไปเฝ้ าพระผู้น�ำนรชนพร้ อมด้ วยบริวารเป็ นอันมาก ได้ ทูลถามปั ญหาอันละเอียด
ลึกซึ้งว่ า โลกนี้ โลกหน้ า พรหมโลก กับทั้งเทวโลก ข้ าพระองค์ ไม่ ทราบความเห็นของ
พระองค์ ผู้ทรงพระนามว่ าโคดม ผู้มียศ เมื่อเป็ นเช่ นนี้ จึงได้ มีปัญหามาถึงพระองค์
ผู้ทรงเห็นล่ วงสามัญชน ข้ าพระองค์ จะพิจารณาเห็นโลกอย่ างไร มัจจุราชจึงจะไม่ เห็น
พระพุทธเจ้ าผู้ทรงรักษาโรคทุกอย่ างให้ หายได้ ได้ ตรัสกะเราว่ า ดูกรโมฆราช ท่ านจง
เป็ นผู้มสี ติทุกเมือ่ พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็ นของว่ างเปล่ า ถอนความเห็นว่ าตัวตน
เสี ย บุคคลพึงข้ ามพ้ นมัจจุราชไปได้ ด้วยอุบายเช่ นนี้ ท่ านพิจารณาเห็นโลกอย่ างนี้
มัจจุราชจึงจะไม่ เห็น เราเป็ นผู้ไม่ มีผมและหนวด นุ่งห่ มผ้ ากาสาวพัสตร์ เป็ นภิกษุ
พร้ อมกับเวลาจบพระคาถา เราเป็ นผู้ถูกโรคเบียดเบียน ถูกเขาว่ ากล่ าวว่ า วิหารอย่ าเสี ย
หายเสี ยเลย จึงไม่ ได้ อยู่ในวิหารของสงฆ์ เราน�ำเอาผ้ ามาจากกองหยากเยือ่ ป่ าช้ า และ
หนทาง แล้ วท�ำผ้ าสั งฆาฏิด้วยผ้ าเหล่ านี้ ทรงจีวรทีเ่ ศร้ าหมอง พระผู้น�ำชั้นพิเศษผู้เป็ น
นายแพทย์ ใหญ่ ทรงพอพระทัยในคุณข้ อนั้นของเรา จึงทรงตั้งเราไว้ ในต�ำแหน่ งภิกษุผู้
เลิศกว่ าภิกษุท้ังหลายฝ่ ายที่ทรงจีวรเศร้ าหมอง เราสิ้นบุญและบาป หายโรคทุกอย่ าง
ไม่ มอี าสวะ ดับสนิท เหมือนเปลวไฟทีห่ มดเชื้อ
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโมฆราชเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โมฆราชเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. มหากัจจายนเถราปทาน ๒. วักกลิเถราปทาน
๓. มหากัปปิ นเถราปทาน ๔. ทัพพมัลลปุตตเถราปทาน ๕. กุมารกัสสปเถราปทาน
๖. พาหิยเถราปทาน ๗. มหาโกฏฐิตเถราปทาน ๘. อุรุเวลกัสสปเถราปทาน
๙. ราธเถราปทาน ๑๐. โมฆราชเถราปทาน ในวรรคนี้ บัณฑิตประมวลคาถาได้ ๓๖๒
โมฆราชเถราปทานที่ ๑๐

๒๒๓

คาถา.
จบ กัจจายนวรรคที ่ ๕๔.

๒๒๔

อปทาน ๒

ภัททิยวรรคที่ ๕๕

ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริยาของพระลกุณฏกภัททิยเถระ
[๑๓๑] ในกัปทีแ่ สนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้ง
ปวง เป็ นพระผู้น�ำได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ครั้งนั้น เราเป็ นบุตรเศรษฐีมที รัพย์ มาก
ในพระนครหงสวดี เทีย่ วเดินพักผ่ อนอยู่ ได้ ไปถึงสั งฆาราม คราวนั้น พระผู้น�ำผู้
ส่ องโลกให้ โชติช่วงพระองค์ น้ัน ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ได้ ตรัสสรรเสริญพระ
สาวกผู้ประเสริฐกว่ าภิกษุท้งั หลายทีม่ เี สี ยงไพเราะ เราได้ สดับพระธรรมเทศนานั้น
แล้ วก็ชอบใจ จึงได้ ท�ำสั กการะแก่ พระองค์ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ถวายบังคม
พระบาททั้งสองของพระศาสดาแล้ ว ปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระพุทธเจ้ า
ซึ่งเป็ นผู้น�ำชั้นพิเศษ ได้ ตรัสพยากรณ์ ในท่ ามกลางพระสงฆ์ ว่า ในอนาคตกาล ท่ าน
จักได้ ฐานันดรนีส้ มดังมโนรถความปรารถนา ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ พระศาสดามี
พระนามชื่อว่ าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก
เศรษฐีบุตรผู้นี้ จักได้ เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอัน
ธรรมเนรมิต เป็ นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่ าภัททิยะ เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดี
นั้น และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ใน
กัปที่ ๙๒ แต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าผุสสะเป็ นผู้น�ำ ยากทีจ่ ะหาผู้เสมอ
ยากทีจ่ ะข่ มขีไ่ ด้ สู งสุ ดกว่ าโลกทั้งปวงได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว และพระพุทธองค์ ทรง
สมบูรณ์ ด้วยจรณะ เป็ นผู้ประเสริ ฐเที่ยงตรง ทรงมีความเพียรเผากิเลส ทรง
แสวงหาประโยชน์ เกือ้ กูลแก่ สรรพสั ตว์ ทรงเปลือ้ งสั ตว์ เป็ นอันมากจากกิเลสเครื่อง
จองจ�ำ เราเกิดเป็ นนกดุเหว่ าขาวในพระอารามอันน่ าเพลิดเพลินเจริญใจ ของพระ
ผุสสสั มมาสั มพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน เราอยู่ทตี่ ้ นมะม่ วงใกล้ พระคันธกุฎี ครั้งนั้น เรา
เห็นพระพิชิตมารผู้สูงสุ ด เป็ นพระทักขิไณยบุคคล เสด็จพระราชด�ำเนินไป
บิณฑบาต จึงท�ำจิตให้ เลือ่ มใส แล้ วร้ องด้ วยเสี ยงอันไพเราะ ครั้งนั้น เราบินไป
สวนหลวงคาบผลมะม่ วงที่สุกดีมีเปลือกเหมือนทองค�ำมาแล้ วน้ อมเข้ าไปถวายแด่
พระสั มพุทธเจ้ า เวลานั้น พระพิชิตมารผู้ประกอบด้ วยพระกรุณา ทรงทราบวารจิต
ของเรา จึงทรงรับบาตรจากมือของภิกษุผู้อุปัฏฐาก เรามีจติ ร่ าเริงถวายผลมะม่ วง
ลกุณฏกภัททิยเถราปทานที่ ๑ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระลกุณฏกภัททิยเถระ

๒๒๕

แด่ พระมหามุนี เราใส่ บาตรแล้ วก็ประนมปี กร้ องด้ วยเสี ยงอันไพเราะ น่ ายินดี
เสนาะน่ าฟั ง เพือ่ บูชาพระพุทธเจ้ า แล้ วไปนอนหลับ ครั้งนั้น นกเหยีย่ วผู้มใี จชั่วช้ า
ได้ โฉบเอาเรา ผู้มจี ติ เบิกบาน มีอธั ยาศัยไปสู่ ความรักต่ อพระพุทธเจ้ าไปฆ่ าเสี ย เรา
จุตจิ ากอัตภาพนั้นไปเสวยมหันตสุ ขในสวรรค์ ช้ันดุสิต แล้ วมาสู่ กำ� เนิดมนุษย์ เพราะ
กรรมนั้นพาไป ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าผู้มพี ระนามตามพระโคตรว่ ากัสสปะ
เป็ นเผ่ าพันธุ์พรหมมีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่ านักปราชญ์ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว
พระองค์ ทรงยังพระศาสนาให้ โชติช่วงครอบง�ำเดียรถีย์ผู้หลอกลวงทรงแนะน�ำ
เวไนยสั ตว์ พระองค์ พร้ อมทั้งพระสาวกปรินิพพานแล้ ว เมือ่ พระพุทธองค์ ผู้เลิศใน
โลกปริ นิพพานแล้ ว ประชุ มชนเป็ นอันมากที่เลื่อมใส จักท�ำพระสถูปของพระ
ศาสดา เพือ่ ต้ องการจะบูชาพระพุทธเจ้ า เขาปรึกษากันอย่ างนีว้ ่ า จักช่ วยกันท�ำพระ
สถูปของพระศาสดาผู้แสวงหาพระคุณอันใหญ่ ให้ สูงเจ็ดโยชน์ ประดับด้ วยแก้ ว ๗
ประการ ครั้งนั้น เราเป็ นจอมทัพของพระเจ้ าแผ่ นดินแคว้ นกาสี พระนามว่ ากิกี ได้
พูดลดประมาณทีพ่ ระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ า ผู้ไม่ มปี ระมาณเสี ย ครั้งนั้น ชนเหล่ า
นั้นได้ ช่วยกันท�ำเจดีย์ของศาสดา ผู้มพี ระปั ญญากว่ านรชน สู งโยชน์ เดียว ประดับ
ด้ วยรัตนะนานาชนิด ตามถ้ อยค�ำของเรา เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และเพราะการ
ตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ก็ในภพสุ ดท้ ายใน
บัดนี้ เราเกิดในสกุลเศรษฐีอนั มัง่ คัง่ สมบูรณ์ มีทรัพย์ มากมาย ในพระนครสาวัตถี
อันประเสริ ฐ เราได้ เห็นพระสุ คตเจ้ าในเวลาเสด็จเข้ าพระนครก็อัศจรรย์ ใจ จึง
บรรพชา ไม่ นานก็ได้ บรรลุอรหัต เพราะกรรมคือการลดประมาณของพระเจดีย์ เรา
ได้ ทำ� ไว้ เราจึงมีร่างกายต�ำ่ เตีย้ ควรจะเป็ นร่ างกายกลม เราบูชาพระพุทธเจ้ าสู งสุ ด
ด้ วยเสี ยงอันไพเราะ จึงได้ ถึงความเป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุท้ังหลายที่มีเสี ยงไพเราะ
เพราะการถวายผลไม้ แด่ พระพุทธเจ้ า และเพราะการอนุสรณ์ ถงึ พระพุทธคุณ เรา
จึงสมบูรณ์ ด้วยสามัญผล ไม่ มอี าสวะอยู่
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระลกุณฏกภัททิยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน.

๒๒๖

อปทาน ๒

กังขาเรวตเถราปทานที่ ๒
ว่าด้วยบุพจริยาของพระกังขาเรวตเถระ
[๑๓๒] ในกัปทีแ่ สนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้มพี ระจักษุใน
ธรรมทั้งปวงเป็ นพระผู้น�ำ มีพระหนุเหมือนราชสี ห์ พระด�ำรัสเหมือนพรหม พระ
สุ รเสี ยงคล้ ายหงส์ และกลองใหญ่ เสด็จด�ำเนินดุจช้ าง มีพระรัศมีประหนึ่งรัศมีของ
จันทเทพบุตรเป็ นต้ น มีพระปรีชาใหญ่ มีความเพียรมาก มีความเพ่ งพินิจมาก มีคติ
ใหญ่ ประกอบด้ วยพระมหากรุณาเป็ นทีพ่ งึ่ สั ตว์ ก�ำจัดความมืดใหญ่ ได้ เสด็จอุบัติ
ขึน้ แล้ วคราวหนึ่ง พระสั มพุทธเจ้ าผู้เลิศกว่ าไตรโลก เป็ นมุนี ทรงรู้ จักวารจิตของ
สั ตว์ พระองค์ น้ัน ทรงแนะน�ำเวไนยสั ตว์ เป็ นอันมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
อยู่ พระพิชิตมารตรัสสรรเสริญภิกษุผู้มปี กติเพ่ งพินิจ ยินดีในฌาน มีความเพียร
สงบระงับ ไม่ ข่ ุนมัวในท่ ามกลางบริษทั ทรงท�ำให้ ประชาชนยินดี ครั้งนั้น เราเป็ น
พราหมณ์ เรี ยนจบไตรเพท อยู่ในพระนครหงสวดี ได้ สดับพระธรรมเทศนาก็
ชอบใจ จึงปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระพิชิตมารผู้เป็ นพระผู้น�ำชั้นพิเศษ ได้
ตรัสพยากรณ์ ในท่ ามกลางสงฆ์ ว่าจงดีใจเถิดพราหมณ์ ท่ านจักได้ ฐานันดรนีส้ มดัง
มโนรถความปรารถนาในกัปที่แสนแต่ กัปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่ อว่ าโคดมซึ่ ง
สมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัติขึน้ ในโลก ท่ านจักได้ เป็ นธรรม
ทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมเนรมิตเป็ นสาวกของพระ
ศาสดา มีนามชื่อว่ าเรวตะ เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ละเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละ
ร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปยังสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภพสุ ดท้ ายในบัดนี้ เราเกิดในสกุล
กษัตริย์อนั มัง่ คัง่ สมบูรณ์ มีทรัพย์ มากมาย ในโกลิยนคร ในคราวทีพ่ ระพุทธเจ้ าทรง
แสดงพระธรรมเทศนาในพระนครกบิลพัสดุ์ เราเลื่อมใสในพระสุ คตเจ้ า จึง
ออกบวชเป็ นบรรพชิต ความสงสั ยของเราในสิ่ งทีเ่ ป็ นกัปปิ ยะและอกัปปิ ยะนั้น ๆ มี
มากมาย พระพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงธรรมอันอุดม แนะน�ำข้ อสงสั ยทั้งปวงนั้น ต่ อแต่
นั้ น เราก็ข้า มพ้ นสงสารได้ เป็ นผู้ ยิน ดีด้วยความสุ ขในฌานอยู่ ในครั้ ง นั้ น
พระพุทธเจ้ าทอดพระเนตรเห็นเรา จึงได้ ตรัสพระพุทธภาษิตว่ า ความสงสั ยในโลก
นีห้ รือโลกอืน่ ในความรู้ ของตนหรือในความรู้ ของผู้อนื่ อย่ างใดอย่ างหนึ่งนั้น อัน
บุคคลผู้มปี กติเพ่งพินิจ มีความเพียรเผากิเลส ประพฤติพรหมจรรย์ ย่ อมละได้ ท้งั
สิ้น กรรมทีท่ ำ� ไว้ ในกัปทีแ่ สน ได้ แสดงผลแก่ เราแล้ วในอัตภาพนี้ เราพ้ นกิเลสแล้ ว
กังขาเรวตเถราปทานที่ ๒

๒๒๗

เหมือนลูกศรพ้ นจากแล่ ง ได้ เผากิเลสของเราเสี ยแล้ ว ล�ำดับนั้น พระมุนีผู้มปี รีชา
ใหญ่ เสด็จถึงทีส่ ุ ดของโลก ทรงเห็นว่ าเรายินดีในฌาน จึงทรงแต่ งตั้งว่ าเป็ นเลิศกว่ า
ภิกษุท้งั หลายฝ่ ายทีไ่ ด้ ฌาน
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกังขาเรวตเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กังขาเรวตเถราปทาน.

สีวลีเถราปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริยาของพระสีวลีเถระ
[๑๓๓] ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้มจี กั ษุในธรรมทั้ง
ปวง เป็ นผู้น�ำ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ศีลของพระองค์ ใคร ๆ ก็คำ� นวณไม่ ได้ สมาธิของ
พระองค์ เปรียบด้ วยแก้ ววิเชียร ฌานอันประเสริฐของพระองค์ ใคร ๆ ก็นับไม่ ได้
และวิมุตขิ องพระองค์ หาอะไรเปรียบมิได้ พระนายกเจ้ าทรงแสดงธรรมในสมาคม
มนุษย์ เทวดา นาคและพรหม ซึ่งเกลือ่ นกล่ นไปด้ วยสมณะและพราหมณ์ พระพุทธองค์ ผู้แกล้ วกล้ าในบริษทั ทรงตั้งสาวกของพระองค์ ผู้มลี าภมาก มีบุญ ทรงซึ่งฤทธิ์
อันรุ่ งเรื องไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ครั้ งนั้น เราเป็ นกษัตริ ย์ในพระนครหงสวดี
ได้ ยนิ พระพิชิตมารตรัสถึงคุณเป็ นอันมากของพระสาวก ดังนั้น จึงได้ นิมนต์ พระ
ชินสี ห์พร้ อมทั้งพระสาวก ให้ เสวยและฉันถึง ๗ วัน ครั้นถวายมหาทานแล้ วก็ได้
ปรารถนาฐานันดรนั้น พระธีรเจ้ าผู้ประเสริฐกว่ าบุรุษ ทอดพระเนตรเห็นเราหมอบ
อยู่แทบพระบาทในคราวนั้น จึงได้ ตรัสพระด�ำรัสด้ วยพระสุ รเสี ยงอันดัง ล�ำดับนั้น
มหาชน ทวยเทพ คนธรรพ์ พรหมผู้มฤี ทธิ์มากและสมณพราหมณ์ ผู้ใคร่ จะฟั ง
พระพุทธพจน์ ต่างประณตน้ อมถวายนมัสการทูลว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นบุรุษผู้
เป็ นอาชาไนย ข้ าพระองค์ ท้งั หลายขอนอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ น
อุดมบุรุษ ข้ าพระองค์ ท้ังหลายขอนอบน้ อมแด่ พระองค์ พระมหากษัตริ ย์ได้ ถวาย
ทานกว่ า ๗ วัน ข้ าพระองค์ ท้งั หลายประสงค์ จะฟั งผลของมหาทานนั้น ข้ าแต่ พระ
๒๒๘

อปทาน ๒

มหามุนี ขอได้ ทรงโปรดพยากรณ์ เถิด ล�ำดับนั้นพระผู้มพี ระภาคได้ ตรัสว่ า ท่ านทั้ง
หลายจงคอยสดับภาษิตของเรา ทักษิณาทีต่ ้งั ไว้ ในพระพุทธเจ้ าผู้มคี ุณหาประมาณ
มิได้ พร้ อมทั้งพระสงฆ์ ใครเล่ าจะเป็ นผู้ถือเอามากล่ าว เพราะทักษิณานั้นมีผลหา
ประมาณมิได้ อีกประการหนึ่ง กษัตริย์ผู้มโี ภคะมากนี้ ทรงปรารถนาฐานันดรอัน
อุดม ว่ า ถึงเราก็พงึ เป็ นผู้ได้ ลาภมาก เหมือนภิกษุชื่อสุ ทสั สนะฉะนั้นเถิด มหาบพิตร
จักได้ ฐานันดรนีใ้ นอนาคต ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นีไ้ ป พระศาสดามีพระนามว่ าโคดม
ซึ่ งสมภพในวงศ์ ของพระโอกกากราช จักทรงอุบัติขึน้ ในโลก กษัตริ ย์องค์ นี้จักได้
เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็ น
สาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่ าสี วลี เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ ว และเพราะการตั้ง
เจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในกัปที่ ๙๑ แต่ ภทั รกัปนี้
พระโลกนายกพระนามว่ าวิปัสสี ผู้มพี ระเนตรงดงาม ทรงเห็นแจ้ งธรรมทั้งปวง ได้
เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วครั้งนั้น เราเป็ นคนโปรดปรานของสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมวดี และเป็ นคนทีห่ มัน่ ขยันขวนขวายในกิจการงาน ครั้งนั้น พระราชาพระองค์ หนึ่ง
ตรัสสั่ งให้ นายช่ างสร้ างพระอาราม ซึ่งปรากฏว่ าใหญ่ โต ถวายสมเด็จพระวิปัสสี ผู้
แสวงหาประโยชน์ ใหญ่ เมือ่ การสร้ างพระอารามส� ำเร็จแล้ ว ชนทั้งหลายได้ ถวาย
มหาทานซึ่งเข้ าใจว่ าของเคีย้ ว ชนทั้งหลายค้ นคว้ าหานมส้ มและน�ำ้ ผึง้ ไม่ ได้ เวลา
นั้น เราถือนมส้ มใหม่ และน�ำ้ ผึง้ ไปเรือนของนายงาน ชนทั้งหลายทีแ่ สวงหานมส้ ม
ใหม่ และน�ำ้ ผึง้ พบเราเข้ า ทั้งสองสิ่ งเขาได้ ให้ ราคาตั้งพันกหาปณะ ก็ยงั ไม่ ได้ ไป ครั้ง
นั้น เราคิดว่าของสองสิ่งนีเ้ ราไม่ มกี ะใจทีจ่ ะขายมัน ชนเหล่านีท้ ้งั หมดสักการะพระ
ตถาคต ฉันใด แม้ เราก็จะท�ำสั กการะในพระผู้น�ำโลกกับพระสงฆ์ ฉันนั้นเหมือนกัน
ครั้ งนั้ นเราได้ น�ำเอาไปแล้ ว ขย�ำนมส้ มกับน�้ำผึ้งเข้ าด้ วยกันแล้ วถวายแด่ พระ
โลกนาถพร้ อมทั้งพระสงฆ์ เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ ว และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้
เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ต่ อมา เราได้ เป็ นพระเจ้ าแผ่ นดินผู้มี
ยศใหญ่ ในพระนครพาราณสี ในครั้ งนั้น เราเคืองศัตรู จึงสั่ งให้ ทหารท�ำการล้ อม
ประตูเมืองของศัตรู ไว้ ประตูที่ถูกล้ อมของพระราชาผู้มีเดชรั กษาไว้ ได้ เพียงวัน
เดียว เพราะผลของกรรมนั้น เราจึงต้ องตกนรกอันร้ ายกาจทีส่ ุ ด และในภพสุ ดท้ าย
ในบัดนี้ เราเกิดในโกลิยบุรี พระชนนีของเราพระนามว่ าสุ ปปวาสา พระชนกของเรา
พระนามว่ ามหาลิลจิ ฉวี เราเกิดในราชวงศ์ กเ็ พราะบุญกรรม เพราะการล้ อมประตู
เมืองให้ ผล เราจึงต้ องประสบทุกข์ อยู่ในพระครรภ์ ของพระมารดาถึง ๗ ปี เราต้ อง
หลงทวารอยู่อีก ๗ วัน เพียบพร้ อมไปด้ วยมหันตทุกข์ พระมารดาของเราต้ อง
ประสบทุกข์ ด้วยเช่ นนี้ ก็เพราะฉันทะในการล้ อมประตูเมือง เราอันพระพุทธเจ้ า
สี วลีเถราปทานที่ ๓ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสี วลีเถระ

๒๒๙

ทรงอนุเคราะห์ จึงออกจากพระครรภ์ พระมารดาโดยสวัสดี เราได้ ออกบวชเป็ น
บรรพชิต ในวันทีเ่ ราคลอดออกมานั่นเอง ท่ านพระสารีบุตรเถระเป็ นอุปัชฌาย์ ของ
เรา พระโมคคัลลานเถระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ มีปรีชามาก เมือ่ ปลงผมให้ ได้ อนุศาสน์
พร�่ำสอนเรา เราได้ บรรลุอรหัตเมือ่ ก�ำลังปลงผมอยู่ ทวยเทพ นาค และมนุษย์ ต่างก็
น้ อมน�ำปั จจัยเข้ ามาถวายเรา เพราะเศษของกรรมทีเ่ ราเป็ นผู้เบิกบาน บูชาพระผู้น�ำ
ชั้นพิเศษ พระนามว่ าปทุมุตระและพระนามว่ าวิปัสสี ด้ วยปั จจัยทั้งหลายโดยพิเศษ
เราจึงได้ ลาภอันอุดมไพบูลย์ ทุกแห่ งหน คือ ในป่ า ในบ้ าน ในน�ำ้ บนบก ในคราวที่
พระผู้มภี าคผู้น�ำโลกชั้นเลิศพร้ อมด้ วยภิกษุสามหมืน่ รู ป เสด็จไปเยีย่ มท่ านพระเรวตะ พระพุทธเจ้ าผู้มพี ระปรีชาใหญ่ มีความเพียรมาก เป็ นนายกของโลก พร้ อม
ด้ วยพระสงฆ์ เป็ นผู้อนั เราบ�ำรุงด้ วยปั จจัยทีเ่ ทวดาน�ำเข้ ามาถวายเรา ได้ เสด็จไป
เยีย่ มท่ านเรวตะแล้ ว ภายหลังเสด็จกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแล้ ว จึงทรงแต่ ง
ตั้งเราไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ พระศาสดาผู้ทรงประพฤติประโยชน์ แก่ สัตว์ ท้งั ปวง
ได้ ตรัสสรรเสริญเราในท่ ามกลางบริษทั ว่ า ดูกรภิกษุท้งั หลาย ในบรรดาสาวกของ
เรา ภิกษุสีวลีเลิศกว่ าภิกษุท้งั หลายฝ่ ายทีม่ ลี าภมาก
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสีวลีเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สีวลีเถราปทาน.

วังคีสเถราปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริยาของพระวังคีสเถระ
[๑๓๔] ในกัปทีแ่ สนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้มจี กั ษุในธรรม
ทั้งปวง ทรงเป็ นผู้น�ำ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระศาสนาของ พระองค์ วิจติ รไปด้ วย
พระอรหันต์ ท้งั หลายเหมือนคลืน่ สาคร และเหมือนดาวบนท้ องฟ้ า พระพิชิตมารผู้
สู งสุ ด อันมนุษย์ พร้ อมทั้งทวยเทพอสู รและนาคห้ อมล้ อมในท่ ามกลางหมู่ชนซึ่ ง
เกลือ่ นกล่ นไปด้ วยสมณะและพราหมณ์ พระพิชิตมารผู้ถงึ ทีส่ ุ ดโลก ทรงท�ำโลกทั้ง
๒๓๐
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หลายให้ ยนิ ดีด้วยพระรัศมี พระองค์ ยงั ดอกปทุม คือ เวไนยสั ตว์ ให้ บานด้ วยพระ
ด�ำรัส ทรงสมบูรณ์ ด้วยเวสารัชชธรรม ๔ เป็ นอุดมบุรุษ ละความกลัวและความยินดี
ได้ เด็ดขาด ทรงถึงธรรมอันเกษม องอาจกล้ าหาญ พระผู้เลิศโลกทรงปฏิญาณซึ่ง
ฐานะของผู้เป็ นโจกอันประเสริฐและพุทธภูมทิ ้งั สิ้น ไม่ มใี ครจะทักท้ วงได้ ในฐานะ
ไหน ๆ เมือ่ พระพุทธเจ้ าผู้คงทีพ่ ระองค์ น้ันบันลือสี หนาทอันน่ าสะพึงกลัวอยู่ ย่ อม
ไม่ มเี ทวดา มนุษย์ หรือพรหมบันลือตอบได้ พระพุทธเจ้ าผู้แกล้ วกล้ าในบริษทั ทรง
แสดงธรรมอันประเสริฐ ช่ วยมนุษย์ พร้ อมทั้งเทวดาให้ ข้ามวัฏสงสาร ทรงประกาศ
ธรรมจักร พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญคุณเป็ นอันมาก ของพระสาวกผู้ได้ รับ
สมมุติดีว่า เลิศกว่ าภิกษุที่มีปฏิภาณทั้งหลาย แล้ วทรงตั้งท่ านไว้ ในต�ำแหน่ ง
เอตทัคคะ ครั้งนั้น เราเป็ นพราหมณ์ ชาวเมืองหงสวดี เป็ นผู้ได้ รับสมมุตวิ ่ าเป็ นคนดี
รู้ แจ้ งพระเวททุกคัมภีร์ มีนามว่ าวังคีสะ เป็ นทีไ่ หลออกแห่ งนักปราชญ์ เราเข้ าไป
เฝ้ าพระมหาวีรเจ้ าพระองค์ น้ัน สดับพระธรรมเทศนานั้นแล้ วได้ ปีติอนั ประเสริฐ
เป็ นผู้ยนิ ดีในคุณของพระสาวก จึงได้ นิมนต์ พระสุ คตผู้ทำ� โลกให้ เพลิดเพลินพร้ อม
ด้ วยพระสงฆ์ ให้ เสวยและฉัน ๗ วันแล้ ว นิมนต์ ให้ ครองผ้ า ในครั้งนั้นเราได้ หมอบ
ลงแทบพระบาททั้งสองด้ วยเศียรกล้ าได้ โอกาส จึงยืนประนมอัญชลีอยู่ ณ ทีค่ วร
ส่ วนข้ างหนึ่ง เป็ นผู้ร่าเริง กล่ าวสดุดพี ระชินสี ห์ผู้สูงสุ ดว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นที่
ไหลออกแห่ งนักปราชญ์ ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ น
ฤาษีสูงสุ ด ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เลิศกว่ าโลกทั้งปวง
ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ทรงท�ำความไม่ มีภัย ข้ า
พระองค์ ของนอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ทรงย�่ำยีมาร ข้ าพระองค์ ขอ
นอบน้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ทรงท�ำทิฏฐิให้ ไหลออก ข้ าพระองค์ ขอนอบ
น้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ทรงประทานด้ วยสั นติสุข ข้ าพระองค์ ขอนอบ
น้ อมแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ทรงท�ำให้ เป็ นทีน่ ับถือ ข้ าพระองค์ ขอนอบน้ อม
แด่ พระองค์ พระองค์ เป็ นทีพ่ งึ่ ของชนทั้งหลายผู้ไม่ มที พี่ งึ่ ทรงประทานความไม่ มี
ภัยแก่ คนทั้งหลายทีก่ ลัว เป็ นทีค่ ุ้นเคยของคนทั้งหลายทีม่ ภี ูมธิ รรมสงบระงับ เป็ นที่
พึง่ ทีร่ ะลึกของคนทั้งหลายผู้แสวงหาทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึก เราได้ ชมเชยพระสั มพุทธเจ้ าด้ วย
ค�ำกล่ าวสดุดมี อี าทิอย่ างนี้ แล้ วได้ กล่ าวสรรเสริญพระคุณอันใหญ่ จึงได้ บรรลุคติ
ของภิกษุผู้กล้ ากว่ านักพูด ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาคผู้มพี ระปฏิภาณไม่ มที สี่ ิ้นสุ ดได้
ตรัสว่ า ผู้ใดเป็ นผู้เลือ่ มใสนิมนต์ พระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยสาวก ให้ ฉันสิ้น ๗ วัน ด้ วย
มือทั้งสองของตน และได้ กล่ าวสดุดคี ุณของเรา ปรารถนาต�ำแหน่ งแห่ งภิกษุผู้กล้ า
กว่ านักพูดในอนาคตกาล ผู้น้ันจักได้ ตำ� แหน่ งนีส้ มดังมโนรถปรารถนา เขาจักได้
วังคีสเถราปทานที่ ๔
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เสวยทิพยสมบัตมิ ปี ระมาณไม่ น้อย ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นีไ้ ป พระศาสดามีนามว่ าโคดม ซึ่งสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ พราหมณ์ นีจ้ กั ได้ เป็ น
ธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ันจักเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็ นสาวก
ของพระศาสดามีนามชื่อว่ าวังคีสะ เราได้ สดับพระพุทธพยากรณ์ น้ันแล้ ว เป็ นผู้มี
ความเบิกบานมีจติ ประกอบด้ วยเมตตา บ�ำรุงพระพิชิตมารด้ วยปั จจัยทั้งหลายใน
กาลครั้ งนั้น จนตราบเท่ าสิ้ นชี วิต เพราะกรรมที่ท�ำไว้ ดีน้ัน และเพราะการตั้ง
เจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ วได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภพสุ ดท้ ายในบัดนี้ เรา
เกิดในสกุลปริพาชก เมือ่ เราเกิดในครั้งหลัง มีอายุได้ ๗ ปี แต่ กำ� เนิด เราเป็ นผู้รู้ เวท
ทุกคัมภีร์ แกล้ วกล้ าในวาทศาสตร์ มีเสี ยงไพเราะ มีถ้อยค�ำวิจติ ร ย�ำ่ ยีวาทะของผู้อนื่
ได้ เพราะเราเกิดทีว่ งั คชนบท และเราเป็ นใหญ่ ในถ้ อยค�ำ เราจึงชื่อว่ าวังคีสะ เพราะ
ฉะนั้น ถึงแม้ ชื่อของเราจะเป็ นเลิศ ก็เป็ นชื่อสมมุตติ ามโลก ในเวลาทีเ่ รารู้ เดียงสาตั้ง
อยู่ในปฐมวัย เราได้ พบท่ านพระสารีบุตรเถระในพระนครราชคฤห์ อนั รื่นรมย์ .
จบ ภาณวารที่ ๒๕.
ท่ านถือบาตร ส� ำรวมดี ตาไม่ ลอกแลก พูดแต่ พอประมาณ แลดูเพียงชั่ วแอก
เที่ยวบิณฑบาตอยู่ ครั้ นเราเห็นท่ านแล้ วก็เป็ นผู้อัศจรรย์ ใจ ได้ กล่ าวบทคาถาอัน
วิจติ ร เป็ นหมวดหมู่เหมือนดอกกรรณิการ์ เหมาะสม ท่ านบอกแก่ เราว่ า พระสั มพุทธเจ้ าผู้น�ำโลก เป็ นศาสดาของท่ าน ครั้งนั้นท่ านพระสารีบุตรเถระผู้ฉลาดเป็ น
นั กปราชญ์ น้ั น ได้ พูดแก่ เราเป็ นอย่ างดียิ่ง เราอันพระเถระผู้คงที่ให้ ยินดีด้วย
ปฏิภาณอันวิจติ ร เพราะถ้ อยค�ำทีป่ ฏิสังยุตด้ วยวิราคธรรม เห็นได้ ยาก สู งสุ ด จึงซบ
ศีรษะลงแทบเท้ าของท่ านแล้ วก็กล่ าวว่ า ขอได้ โปรดให้ กระผมบรรพชาเถิด ล�ำดับ
นั้น ท่ านพระสารีบุตรผู้มปี ั ญญามาก ได้ น�ำเราไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เรา
ซบเศียรลงแทบพระบาท นั่งลงในที่ใกล้ พระศาสดา พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐกว่ า
นักปราชญ์ ท้งั หลายได้ ตรัสถามเราว่ า ดูกรวังคีสะ ท่ านรู้ ศีรษะของคนทีต่ ายไปแล้ ว
ว่ า จะไปสู่ สุคติหรื อทุคติด้วยวิชาพิเศษของท่ านจริ งหรื อ ถ้ าท่ านสามารถก็ขอให้
ท่ าน บอกมาเถิด เมื่อเราทูลรั บรองแล้ ว พระองค์ ก็ทรงแสดงศีรษะสามศีรษะเรา
ได้ กราบทูลว่ า เป็ นศีรษะของคนทีเ่ กิดในนรกและเทวดา ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาค
ผู้น�ำของโลกได้ แสดงศีรษะของพระขีณาสพ ล�ำดับนั้น เราหมดมานะ จึงได้ ทูล
อ้ อนวอนขอบรรพชา ครั้ นบรรพชาแล้ ว ได้ กล่ าวสดุดีพระสุ คตเจ้ า โดยไม่ เลือก
สถานที่ ทีน้ันแหละภิกษุท้ังหลายพากันโพนทนาว่ า เราเป็ นจินตกวี ล�ำดับนั้น
พระพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้นวิเศษได้ ตรัสถามเรา เพือ่ ทดลองว่ า คาถาเหล่ านีย้ ่ อมแจ่ มแจ้ ง
๒๓๒

อปทาน ๒

โดยควรแก่ เหตุแก่ คนทั้งหลายผู้ตรึกตรองแล้ วมิใช่ หรือ เราทูลว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มี
ความเพียร ข้ าพระองค์ ไม่ ใช่ นักกาพย์ กลอน แต่ ว่าคาถาทั้งหลายแจ่ มแจ้ งโดยควร
แก่ เหตุแก่ ข้าพระองค์ พระผู้มพี ระภาคตรัสว่ า ดูกรวังคีสะ ถ้ ากระนั้น ท่ านจงกล่ าว
สดุดเี ราโดยควรแก่ เหตุในบัดนี้ ครั้งนั้น เราได้ กล่ าวคาถาสดุดพี ระธีรเจ้ าผู้เป็ นพระ
ฤาษีสูงสุ ดแล้ ว พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคราวนั้น จึงทรงตั้งเราในต�ำแหน่ ง
เอตทัคคะ เราดูหมิน่ ภิกษุอนื่ ๆ ก็เพราะปฏิภาณอันวิจติ ร เราเป็ นผู้มศี ีลเป็ นทีร่ ัก จึง
เกิดความสลดใจเพราะเหตุน้ัน ได้ บรรลุอรหัต พระผู้มพี ระภาคได้ ตรัสว่ า ไม่ มใี คร
อืน่ ทีจ่ ะเลิศกว่ าในฐานะของภิกษุท้งั หลายทีม่ ปี ฏิภาณเหมือนดังวังคีสะภิกษุนี้ ดูกร
ภิกษุท้งั หลาย ท่ านทั้งหลายจงทรงจ�ำไว้ อย่ างนี้ กรรมทีเ่ ราได้ ทำ� ไว้ ในกัปทีแ่ สน ได้
แสดงผลแก่ เราแล้ วในอัตภาพนี้ เราหลุดพ้ นจากกิเลส เหมือนลูกศรพ้ นจากแล่ ง
ฉะนั้น กิเลสทั้งหลายอันเราเผาเสี ยแล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระวังคีสเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วังคีสเถราปทาน.

นันทกเถราปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริยาของพระนันทกเถระ
[๑๓๕] ในกัปทีแ่ สนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระ ผู้มจี กั ษุในธรรม
ทั้งปวง เป็ นพระผู้น�ำ ได้ เสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว พระองค์ ประเสริ ฐกว่ านักปราชญ์ ท้ัง
หลาย เป็ นบุรุษอาชาไนยทรงปฏิบัตเิ พือ่ เกือ้ กูล เพือ่ ประโยชน์ เพือ่ สุ ขแก่ สรรพสั ตว์
ถึงความเป็ นผู้เลิศด้ วยยศในโลกนี้พร้ อมทั้งเทวโลก มีศิริ มีเกียรติคุณเป็ นเครื่ อง
อลังการ ทรงช�ำนะมาร ได้ รับการบูชาทัว่ โลก ปรากฏทัว่ ไปทุกทิศ พระองค์ ทรงข้ าม
พ้ นวิจกิ จิ ฉา ล่ วงพ้ นความสงสั ย มีความด�ำริชอบเต็มเปี่ ยม ทรงบรรลุสัมโพธิญาณ
อันอุดม ทรงยังหนทางทีย่ งั ไม่ เกิดให้ เกิด เป็ นผู้สูงสุ ดกว่ านรชน ตรัสบอกสิ่ งทีค่ น
อืน่ ยังไม่ ได้ บอก และทรงยังสิ่ งที่ยังไม่ เกิดให้ เกิดมีพร้ อม ทรงรู้ จักหนทาง ทรง
นันทกเถราปทานที่ ๕ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระนันทกเถระ
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เข้ าใจหนทางแจ้ งชัด ตรัสบอกหนทางให้ ประเสริฐกว่ านรชน ทรงฉลาดในหนทาง
เป็ นครู เป็ นพระผู้สูงสุ ดกว่ านายสารถีท้งั หลาย ครั้งนั้น พระโลกนายกผู้ประกอบ
ด้ วยพระมหากรุณา ได้ ตรัสพระธรรมเทศนา ฉุดสั ตว์ ท้งั หลายผู้จมลงแล้ วในหล่ ม
คือโมหะขึน้ พระมหามุนีทรงสรรเสริญพระสาวกผู้มสี มมุตวิ ่ าเลิศในการให้ โอวาท
แก่ นางภิกษุณที ้งั หลาย ได้ ทรงแต่ งตั้งไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ เราได้ ฟังพระพุทธด�ำรัสนั้นแล้ ว ก็ชอบใจ จึงนิมนต์ พระตถาคตพร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ให้ เสวยและฉัน
ภัตตาหารแล้ วปรารถนาฐานันดรนั้น ครั้งนั้น พระโลกนาถผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่
ทรงเบิกบานพระทัยได้ ตรัสกะเราว่ า ท่ านจงมีสุขอายุยนื เถิด ท่ านจักได้ ฐานันดรนี้
สมมโนรถปรารถนา ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ พระศาสดามีพระนามชื่อว่ าโคดม ผู้ทรง
สมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านจักเป็ นธรรมทายาท
ของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักได้ เป็ นสาวกของพระ
ศาสดามีนามชื่อว่ านันทกะ เพราะกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ ดนี ้ัน และเพราะการตั้งเจตจ�ำนง
ไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ก็ในภพสุ ดท้ ายในบัดนี้ เราเกิดใน
สกุลเศรษฐี อันมัน่ คัง่ สมบูรณ์ มที รัพย์ มากมาย ในพระนครสาวัตถี เราได้ พบพระ
สุ คตเจ้ า ในวันที่พระองค์ เสด็จเข้ าพระนคร เป็ นผู้มีใจอัศจรรย์ ได้ ออกบวชเป็ น
บรรพชิตในวันทีพ่ ระพุทธองค์ ทรงรับพระเชตวนาราม ได้ บรรลุอรหัตผลโดยกาล
ไม่ นานเลย ครั้งนั้น เราอันพระศาสดาผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงทรงพร�่ำสอน จึงข้ าม
พ้ นสั งสารวัฏไปได้ เราสอนธรรมแก่ พระภิกษุณที ้งั หลาย พระภิกษุณที เี่ ราสอนนั้น
รวม ๕๐๐ รู ปด้ วยกัน ล้ วนเป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ ครั้งนั้น พระผู้มพี ระภาคผู้มปี ระโยชน์
เกือ้ กูลใหญ่ ทรงพอพระทัย จึงทรงตั้งเราไว้ ในต�ำแหน่ งแห่ งภิกษุผู้เลิศกว่ าภิกษุท้งั
หลาย ฝ่ ายให้ โอวาทพระภิกษุณี กรรมทีเ่ ราท�ำไว้ ในกัปทีแ่ สน แสดงผลแก่ เราใน
อัตภาพนีแ้ ล้ ว เราเป็ นผู้พ้นจากกิเลสด้ วยดี เหมือนลูกศรทีพ่ ้ นไปจากแล่ ง ฉะนั้น เรา
เผากิเลสเสี ยแล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระนันทกเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นันทกเถราปทาน.

๒๓๔

อปทาน ๒

กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริยาของพระกาฬุทายีเถระ
[๑๓๖] ในกัปที่แสนแต่ ภัทรกัปนี้ไป พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระผู้มีจักษุใน
ธรรมทั้งปวง เป็ นผู้น�ำ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระองค์ เป็ นครู ผู้ประเสริฐกว่ าพวกผู้น�ำ
เป็ นพระพิชิตมารผู้เข้ าใจสิ่ งดีและสิ่ งชั่ วแจ้ งชั ด และเป็ นคนกตัญญูกตเวที ย่ อม
ประกอบสั ตว์ ท้งั หลายเข้ าในอุบาย อันเป็ นเหตุให้ ถงึ นิพพาน พระองค์ ทรงรู้ ธรรม
ทั้งปวง เป็ นทีอ่ าศัยอยู่แห่ งความเอ็นดู เป็ นทีส่ ั่ งสมแห่ งอนันตคุณ ทรงพิจารณา
ด้ วยพระญาณนั้นแล้ ว ทรงแสดงธรรมอันประเสริ ฐ พระองค์ เป็ นผู้มีความเพียร
ใหญ่ เจ้ าปั ญญา บางครั้ง ทรงแสดงธรรมไพเราะ ปฏิสังยุตด้ วยสั จจะ ๔ แก่ หมู่ชน
ไม่ มที สี่ ุ ด สั ตว์ จำ� นวนแสนได้ บรรลุธรรม เพราะได้ ฟังธรรมอันประเสริฐ อันงามใน
เบือ้ งต้ น งามในท่ ามกลางและงามในทีส่ ุ ดนั้น ครั้งนั้น แผ่ นดินสั่ นสะเทือน เมฆ
กระหึ่ม ทวยเทพ พรหม มนุษย์ และอสู ร ต่ างก็แซ่ ซ้องสาธุการ ว่ าโอ พระศาสดา
ประกอบด้ วยพระกรุณา โอ พระสั ทธรรมเทศนา โอ พระพิชิตมารทรงฉุดหมู่สัตว์ ที่
จมลงในสมุทรคือภพขึน้ มาแล้ ว เมือ่ สั ตว์ พร้ อมทั้งมนุษย์ เทวดาและพรหม เกิด
ความสั งเวชเช่ นนีแ้ ล้ ว พระพิชิตมารได้ ทรงสรรเสริญสาวกผู้เลิศกว่ าภิกษุท้งั หลาย
ฝ่ ายท�ำสกุลให้ เลือ่ มใส ครั้งนั้น เราเกิดในสกุลอ�ำมาตย์ ในพระนครหงสวดี เป็ นผู้น�ำ
มาซึ่งความเลือ่ มใส น่ าดู มีทรัพย์ และธัญญาหารเหลือล้ น เราเข้ าไปยังพระวิหาร
หังสาราม ถวายบังคมพระตถาคตพระองค์ น้ัน ได้ สดับธรรมอันไพเราะ และท�ำสั กการะแด่ พระผู้คงที่ หมอบลงแทบบาทมูลแล้ ว ได้ กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระมุนีผู้มคี วาม
เพียรใหญ่ ภิกษุใดในศาสนาของพระองค์ เป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุท้งั หลายฝ่ ายผู้ทำ� สกุล
ให้ เลือ่ มใส ขอให้ ข้าพระองค์ ได้ เป็ นเหมือนภิกษุน้ัน ในศาสนาของพระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐสุ ดเถิด ครั้งนั้น พระศาสดา ผู้ประกอบด้ วยพระมหากรุณา เมือ่ จะเอาน�ำ้
อมฤตรดเรา ได้ ตรั สกะเราว่ า ลุกขึน้ เถิดลูก ท่ านจะได้ ฐานันดรนี้สมมโนรถ
ปรารถนา บุคคลท�ำสั กการะในพระพิชิตมารแล้ ว จะพึงเป็ นผู้ปราศจากผลอย่ างไร
ได้ เล่ า ในกัปที่แสนแต่ กัปนี้ พระศาสดามีพระนามชื่ อว่ าโคดม ผู้สมภพในวงศ์
พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านจักได้ เป็ นธรรมทายาทของพระ
ศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมเนรมิตร จักเป็ นสาวกของพระศาสดา มีนาม
ชื่ อว่ ากาฬุ ทายี ครั้ งนั้น เราได้ สดับพระพุทธยากรณ์ แล้ ว เป็ นผู้เบิกบาน มีจิต
กาฬุทายีเถราปทานที่ ๖

๒๓๕

ประกอบด้ วยเมตตา บ�ำรุงพระพิชิตมารซึ่งเป็ นผู้น�ำชั้นพิเศษด้ วยปั จจัยทั้งหลาย
ตราบเท่ าสิ้นชี วิต เพราะวิบากของกรรมนั้นและเพราะตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ าง
มนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ก็ในภพสุ ดท้ าย ในบัดนี้ เราเกิดในสกุลมหา
อ�ำมาตย์ ของพระเจ้ าแผ่ นดินพระนามว่ าสุ ทโธทนะ ในพระนครกบิลพัสดุ์ อัน
รื่ นรมย์ ครั้ งนั้น พระสิ ทธัตถราชกุมารผู้ประเสริ ฐกว่ านรชน ได้ ประสู ติแล้ ว ที่
สวนลุมพินีอันรื่ นรมย์ เพื่อประโยชน์ และความสุ ขแก่ โลกทั้งมวล เราก็เกิดในวัน
เดียวกัน เติบโตมาพร้ อมกันกับพระสิ ทธัตถราชกุมารนั้นแหละ เป็ นสหายรักใคร่
ชอบใจของกัน คุ้นเคยกัน ฉลาดในทางนิตบิ ัญญัติ พระสิ ทธัตถราชกุมารนั้น มีพระ
ชนมายุ ๒๙ พรรษา ได้ เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ยับยั้งอยู่ ๖ พรรษา ก็ได้ เป็ น
พระพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้นพิเศษ พระพุทธองค์ ทรงช�ำนะมารพร้ อมทั้งเสนามาร ยังอาสวะให้ สิ้นไป ข้ ามห้ วงอรรณพคือภพแล้ ว เป็ นพระพุทธเจ้ าในโลกนี้พร้ อมทั้ง
เทวโลก เสด็จไปยังป่ าอิสิปตนะ ทรงแนะน�ำภิกษุเบญจวัคคีย์ ต่ อจากนั้น พระผู้มี
พระภาคก็เสด็จไป ๆ ในทีน่ ้ัน ๆ แล้ วทรงแนะน�ำเวไนยสั ตว์ พระพิชิตมารพระองค์
นั้น ทรงแนะน�ำเวไนยสั ตว์ ทรงสงเคราะห์ มนุษย์ พร้ อมทั้งทวยเทพ ได้ เสด็จไปถึง
ภูเขาในแคว้ นมคธแล้ วประทับอยู่ในคราวครั้งนั้น ครั้งนั้น เราอันพระเจ้ าแผ่ นดิน
พระนามว่ า สุ ทโธทนะทรงส่ งไป ได้ ไปเฝ้ าพระทศพล บวชแล้ ว ได้ เป็ นพระอรหันต์
ครั้งนั้น เราทูลอ้ อนวอนพระศาสดาผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ให้ เสด็จไปนครกบิลพัสดุ์ ต่ อจากนั้น เราได้ ล่วงหน้ าไปก่ อน ท�ำสกุลใหญ่ ๆ ให้ เลือ่ มใส พระพิชิตมารผู้ประเสริฐกว่ าบุรุษ ทรงพอพระทัยในคุณข้ อนั้นของเรา จึงได้ ทรงแต่ งตั้งเรา
ไว้ ว่า เป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุท้งั หลายฝ่ ายทีท่ ำ� สกุลให้ เลือ่ มใส
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระกาฬุทายีเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กาฬุทายีเถราปทาน.

๒๓๖

อปทาน ๒

อภยเถราปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริยาของพระอภยเถระ
[๑๓๗] ในกัปที่แสนแต่ ภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผู้รู้ จบธรรมทั้งปวง เป็ นพระผู้น�ำ
พระนามว่ าปทุมุตระ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระตถาคตเจ้ ายังบุคคลบางพวกให้ ต้งั
อยู่ในสรณคมน์ ยังบุคคลบางพวกให้ ต้ังอยู่ในศีล คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ อันอุดม
พระธีรเจ้ าพระองค์ น้ัน ทรงประทานสามัญผลอันอุดมแก่ บุคคลบางคน ทรงหลั่ง
สมาบัติ ๘ และวิชชา ๓ แก่ บุคคลบางคน พระโลกนาถผู้อุดมกว่ านรชนพระองค์ น้ัน
ทรงประกอบสั ตว์ บางพวกไว้ ในอภิญญา ทรงประทานปฏิสัมภิทา ๔ แก่ บุคคลบาง
คน พระผู้เป็ นสารถีฝึกนระ ทรงเห็นประชาสั ตว์ ทคี่ วรจะน�ำไปให้ ตรัสรู้ ได้ แม้ ใน
สถานที่นับโยชน์ ไม่ ถ้วน ก็รีบเสด็จไปทรงแนะน�ำ ครั้ งนั้น เราเป็ นบุตรของ
พราหมณ์ ในพระนครหงสวดี เป็ นผู้เรียนจบทุกเวท เข้ าใจไวยากรณ์ ฉลาดในนิรุติ
แกล้ วกล้ าในคัมภีร์นิฆณ
ั ฑุ เข้ าใจตัวบท รู้ ชัดในคัมภีร์เกฏุภะ ฉลาดในฉันท์ และ
กาพย์ กลอน เมือ่ เทีย่ วเดินพักผ่ อน ได้ ไปถึงพระวิหารหังสาราม ได้ เห็นพระพุทธเจ้ า
ผู้ประเสริ ฐสุ ด อันมหาชนแวดล้ อม เรามีมติเป็ นข้ าศึกเข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้
ปราศจากกิเลสธุลี ซึ่ งก�ำลังทรงแสดงธรรม ได้ สดับพระด�ำรั สของพระองค์ อัน
ปราศจากมลทิน ไม่ ได้ พบเห็นพระด�ำรัสทีไ่ ร้ ประโยชน์ ของพระมุนีน้ัน คือ ค�ำทีช่ ัก
มาผิด ค�ำทีต่ ้ องกล่ าวซ�้ำ หรือค�ำทีไ่ ม่ ถูกทาง เพราะฉะนั้น เราจึงได้ บวช โดยเวลาไม่
นานเลย เราก็เป็ นผู้แกล้ วกล้ าในธรรมทุกอย่ าง ได้ รับสมมุติให้ เป็ นเจ้ าหมู่เจ้ าคณะ
ในพระพุทธพจน์ อนั ละเอียด ครั้งนั้น เราได้ กรองคาถา ๔ คาถา ซึ่งมีพยัญชนะสละ
สลวย ชมเชยพระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ปราศจากความก�ำหนัด มีความเพียรมาก ทรงอยู่ใน
สงสารทีม่ ภี ยั ไม่ เสด็จนิพพาน ก็เพราะพระกรุณา ฉะนั้น พระมุนีเจ้ าจึงชื่อว่ าทรง
ประกอบด้ วยพระกรุณา เพราะเหตุน้ัน สั ตว์ ทเี่ ป็ นปุถุชนแต่ ไม่ ตกอยู่ในอ�ำนาจกิเลส
มีสัมปชัญญะ ประกอบด้ วยสติ บุคคลไม่ ควรจะคิด กิเลสทีม่ กี ำ� ลังทุรพล อันนอน
เนื่องอยู่ในสั นดานของเรา ถูกเผาด้ วยไฟคือญาณแล้ วไม่ สิ้นไป ข้ อนั้นไม่ เคยมีเลย ผู้
ใดเป็ นทีเ่ คารพของโลกทั้งปวง เป็ นผู้เลิศลอยในโลก และเป็ นอาจารย์ ของโลก โลก
ย่ อมอนุวตั รตามผู้น้ัน เราประกาศพระธรรมเทศนาสดุดพี ระสั มพุทธเจ้ า ด้ วยคาถา
มีอาทิดงั กล่ าวมาตราบเท่ าสิ้นชีวติ จุตจิ ากอัตภาพนั้นแล้ วได้ ไปสวรรค์ ในกัปทีแ่ สน
แต่ กปั นี้ เรากล่ าวสดุดพี ระพุทธเจ้ าใด เพราะการกล่ าวสดุดนี ้ัน เราไม่ รู้ สึกทุคติเลย
อภยเถราปทานที่ ๗ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอภยเถระ
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นี้เป็ นผลแห่ งการกล่ าวสดุดี ครั้ งนั้น เราได้ เสวยราชสมบัติใหญ่ อันเป็ นทิพย์ ใน
เทวโลก ได้ เสวยราชสมบัตใิ หญ่ ของพระเจ้ าจักรพรรดิกม็ ากครั้ง เราเกิดแต่ ในสอง
ภพ คือ ในเทวดาและมนุษย์ คติอนื่ ไม่ รู้ จกั นีเ้ ป็ นผลแห่ งการกล่ าวสดุดี เราเกิดแต่ ใน
สองตระกูล คือ สกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ หาเกิดในสกุลทีต่ ำ�่ ทรามไม่ นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งการกล่ าวสดุดี ก็ในภพสุ ดท้ าย ในบัดนี้ เราเป็ นโอรสของพระเจ้ าพิมพิสารใน
พระนครราชคฤห์ อนั อุดม มีนามว่ าอภัย เราไปสู่ อำ� นาจของปาปมิตร สมาคมกับ
นิครนถ์ อันนิครนถ์ นาฏบุตรส่ งไป จึงได้ เฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด เราทูลถาม
ปั ญหาอันละเอียดสุ ขุม ได้ สดับการพยากรณ์ อย่ างสู งแล้ วจึงบวช ไม่ นานก็ได้ บรรลุ
อรหัต เราเป็ นผู้กล่ าวสดุดีพระชิ นวรเจ้ าทุกเมื่อ เพราะกรรมนั้น เราจึงเป็ นผู้มี
ร่ างกายและปากมีกลิน่ หอม เป็ นผู้เพียบพร้ อมด้ วยความสุ ข เพราะกรรมนั้นส่ งผล
ให้ เราจึงเป็ นคนมีปัญญากล้ า มีปัญญาร่ าเริง มีปัญญาเบา มีปัญญามาก และปฏิภาณ
อันวิจติ ร.
เราเป็ นผู้มจี ติ เลือ่ มใส กล่ าวสดุดพี ระสยัมภูผู้ไม่ มใี ครเสมอเหมือน พระนามว่ า
ปทุมุตระ เพราะผลของกรรมนั้น เราจึงไม่ ไปอบายภูมถิ งึ แสนกัป.
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอภยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อภยเถราปทาน.

โลมสติยเถราปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริยาของพระโลมสติยเถระ
[๑๓๘] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสปะผู้เป็ น (เผ่ าพันธุ์) พรหม มีพระยศ
ใหญ่ ประเสริฐกว่ านักปราชญ์ ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น เราและสหายชื่อจันทนะ ได้ บรรพชาในพระศาสนา บ�ำเพ็ญกิจพระศาสนาที่ท้ายร้ านตลาด จุติจาก
อัตภาพนั้นแล้ ว เข้ าถึงสวรรค์ ช้ันดุสิตทั้งสองคน ครอบง�ำเทพบุตรทีเ่ หลือในดุสิต
นั้น ด้ วยการฟ้ อน การขับ การประโคม และองค์ ๑๐ มีรูปเป็ นต้ นอันเป็ นทิพย์ อยู่
๒๓๘
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เสวยมหันตสุ ขตราบเท่ าสิ้นอายุ จุตจิ ากดุสิตนั้นแล้ ว จันทนเทพบุตรเข้ าถึงสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ ส่ วนเราเกิดเป็ นโอรสของเจ้ าศากยะในพระนครกบิลพัสดุ์ ในคราวที่
พระศาสดาผู้นายกของโลก อันพระอุทายีเถระเชิญเสด็จมาถึงพระนครกบิลพัสดุ์
เพือ่ จะทรงอนุเคราะห์ เจ้ าศากยะ ครั้งนั้น พวกเจ้ าศากยะมีมานะจัด ไม่ รู้ จกั คุณของ
พระพุทธเจ้ า เป็ นคนกระด้ างเพราะชาติ ไม่ เอือ้ เฟื้ อ ไม่ นอบน้ อมพระสั มพุทธเจ้ า
พระพิชิตมารผู้เป็ นมุนี ทรงทราบความด�ำริ ของเจ้ าศากยะเหล่ านั้น จึงได้ เสด็จ
จงกรมในอากาศยังธุลพี ระบาทให้ ตกลง เหมือนเมฆยังฝนให้ ตก โพลงแล้ วเหมือน
เปลวไฟลุกโพลงอยู่ ฉะนั้น ทรงแสดงพระรู ปทีไ่ ม่ กระสั บกระส่ าย แล้ วทรงหายไป
เสี ยอีก แม้ พระองค์ เดียวก็เป็ นมากองค์ ได้ แล้ วกลับเป็ นพระองค์ เดียวอีก ทรงแสดง
ความมืดและแสงสว่ าง ทรงท�ำพระปาฏิหาริย์มากมาย ทรงปราบพวกพระญาติให้
หมดมานะ ขณะนั้นเอง มหาเมฆอันตั้งขึน้ ในทวีปทั้ง ๔ ยังฝนให้ ตกลงแล้ ว ก็ใน
ครั้งนั้น พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสเทสนาเวสสั นดรชาดก คราวนั้น กษัตริย์เหล่ านั้นทุก ๆ
พระองค์ ก�ำจัดความเมาอันเกิดจากชาติได้ แล้ ว ถึงพระพุทธเจ้ าว่ าเป็ นสรณะ ในการ
นั้น พระเจ้ าสุ ทโธทนะได้ ตรัสว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มปี ั ญญาเสมอด้ วยแผ่ นดิน มีจกั ษุ
โดยรอบ ครั้งนีเ้ ป็ นครั้งที่ ๓ ทีห่ ม่ อมฉันถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค์ ก็
ในครั้ งพระองค์ ประสู ติ แผ่ นดินไหว หม่ อมฉันก็ได้ ถวายบังคม และครั้ งที่เงาไม้
หว้ าไม่ เอนเอียงในวันแรกนาขวัญ หม่ อมฉันก็ถวายบังคมพระองค์ ฯ.
ครั้งนั้น เราเห็นพุทธานุภาพนั้นแล้ ว เป็ นผู้อศั จรรย์ ใจจึงได้ บรรพชา เป็ นคน
บูชามารดา จึงได้ อาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัสดุ์นั่นเอง ครั้งนั้น จันทเทพบุตรได้ เข้ า
มาหาเราแล้ ว ถามถึงนัยแห่ งผู้มรี าตรีเดียวเจริญ ทั้งย่ อและพิสดาร ครั้งนั้น เราอัน
จันทเทพบุตรตักเตือนแล้ ว เข้ าไปเฝ้ าพระศาสดาผู้น�ำของนรชน ได้ สดับภัทเทกรัตตคาถา เป็ นผู้สลดใจ รักใคร่ ป่า ได้ บอกลามารดาว่ า จักอยู่ในป่ าแต่ ผู้เดียว เมือ่ ถูก
มารดาห้ ามปรามว่ า ท่ านเป็ นคนละเอียดอ่ อน เราได้ ตอบว่ า เราจักท�ำหญ้ าคา หญ้ า
เลา แฝก หญ้ าปล้ อง หญ้ ามุงกระตาย ให้ แหลกละเอียดทั้งหมดด้ วยอก พอกพูนวิเวก
ครั้งนั้น เราได้ เข้ าป่ านึกถึงค�ำสอนของพระพิชิตมาร คือ ภัทเทกรัตโตวาทว่ า ผู้มี
ปั ญญาไม่ ควรค�ำนึงถึงสิ่ งที่ล่วงไปแล้ ว ไม่ ควรหวังสิ่ งที่ยังมาไม่ ถึงสิ่ งใดที่ล่วงไป
แล้ ว สิ่ งนั้นก็ละไปแล้ ว และสิ่ งใดทีย่ งั ไม่ มาถึง สิ่ งนั้นก็ยงั ไม่ ได้ ไม่ ถงึ ก็บุคคลใด เห็น
แจ้ งธรรมทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหน้ า ในทีน่ ้ัน ๆ ไม่ ง่อนแง่ น ไม่ คลอนแคลน บุคคลนั้นมารู้
แจ้ งธรรมนั้นแล้ ว ควรเจริญธรรมนั้นไว้ เนือง ๆ ความเพียรควรท�ำเสี ยในวันนีแ้ หละ
เพราะใคร่ เล่ าจะพึงรู้ ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ การผัดเพีย้ นกับพระยามัจจุราช
ผู้มเี สนาใหญ่ น้ัน ย่ อมไม่ มเี ลย มุนีผู้สงบระงับ ย่ อมกล่ าวสรรเสริญบุคคลผู้มธี รรม
โลมสติยเถราปทานที่ ๘
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เป็ นเครื่องอยู่ มีความเพียรเผากิเลสไม่ เกียจคร้ านทั้งกลางวันและกลางคืนอย่ างนี้
นั้นแลว่ า ผู้มรี าตรีเดียวเจริญ ดังนีแ้ ล้ ว ได้ บรรลุอรหัต
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระโลมสติยเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โลมสติยเถราปทาน.

วนวัจฉเถราปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริยาของพระวนวัจฉเถระ
[๑๓๙] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ ามีพระนามว่ ากัสสปะผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์ของพรหม ทรง
พระยศใหญ่ ประเสริฐกว่ านักปราชญ์ ท้งั หลาย ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น เรา
บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ประพฤติพรหมจรรย์ ตราบเท่ าสิ้น
ชีวติ จุตจิ ากอัตภาพนั้นแล้ ว เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้
เราละร่ างมนุษย์ น้ันแล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ จุตจิ ากนั้นแล้ ว ได้ เป็ นนกพิราบ
อยู่ในป่ า ภิกษุผู้สมบูรณ์ ด้วยคุณ ยินดีในฌานทุกเมือ่ อาศัยอยู่ในป่ านั้น ท่ านเป็ นผู้มี
จิตเมตตาประกอบด้ วยกรุณา มีหน้ าเบิกบานทุกเมือ่ วางเฉย มีความเพียรมาก ฉลาด
ในอัปปมัญญา มีความด�ำริปราศจากนิวรณ์ มีอธั ยาศัยใคร่ ประโยชน์ แก่ สรรพสั ตว์
โดยไม่ นาน เราคุ้นเคยในพระสาวกของพระสุ คตนั้น เมือ่ เราเข้ าไปจับอยู่แทบเท้ า
ของท่ านผู้นั่งอยู่ในอาศรม ณ ครั้งนั้น บางครั้งท่ านก็ให้ เหยือ่ บางครั้งท่ านก็แสดง
ธรรมเทศนา ครั้งนั้น เราเข้ าไปหาท่ านผู้เป็ นโอรสของพระพิชิตมารด้ วยความรัก
อันไพบูลย์ จุตจิ ากอัตภาพนั้นแล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ปานดังจากทีอ่ ยู่แล้ วกลับไปเรือน
ของตัว ฉะนั้น เราจุติจากสวรรค์ แล้ วเกิดในมนุษย์ ด้วยบุญกรรม ได้ ทิง้ เรื อน
ออกบวชโดยมาก เราเป็ นสมณะ ดาบส พราหมณ์ ปริพาชกอยู่ในป่ ากว่ าร้ อยชาติ ก็
ในภพสุ ดท้ าย ในบัดนี้ เราหยั่งลงสู่ ครรภ์ ภรรยาของพราหมณ์ วัจฉโคตร ใน
พระนครกบิลพัสดุ์ อันน่ ารื่นรมย์ เมือ่ เรายังอยู่ในครรภ์ มารดาของเราแพ้ ท้องใน
เวลาทีเ่ ราใกล้ จะคลอด ท่ านตัดสิ นใจทีจ่ ะอยู่ในป่ า ต่ อนั้น มารดาของเราได้ คลอดเรา
๒๔๐

อปทาน ๒

ภายในป่ าอันน่ ารื่ นรมย์ เมื่อเราออกจากครรภ์ มารดา ชนทั้งหลายเอาผ้ ากาสวะ
รับรองเราขณะนั้น พระสิ ทธัตถราชกุมารผู้เป็ นธงชัยของศากยวงศ์ ก็ประสู ติ เรา
เป็ นสหายรักสนิทชิดชอบของพระองค์ เมือ่ พระองค์ ละยศอันไพบูลย์ เสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ์ เพือ่ สาระประโยชน์ แก่สัตว์ แม้ เราก็บวชแล้วเข้ าไปสู่ ป่าหิมพานต์
เราพบท่ านพระมหากัสสปะผู้อยู่ป่าน่ าสรรเสริญ บอกกล่ าวธุดงค์ จึงได้ สดับข่ าวว่ า
พระพิชิตมารเสด็จอุบัติขึ้น แล้ วก็ได้ เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นสารถีฝึกนระ
พระองค์ ได้ ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ประกาศประโยชน์ ทุกประการแก่ เรา ต่ อนั้น
เราก็ได้ บวชแล้ วเข้ าไปป่ าตามเดิม เมื่อเราอยู่ในป่ านั้น เป็ นผู้ไม่ ประมาทก็ได้ เห็น
อภิญญา ๖ โอ เราเป็ นผู้มลี าภอันได้ ดแี ล้ ว เป็ นผู้อนั พระศาสดาผู้เป็ นกัลยาณมิตร
ทรงอนุเคราะห์ แล้ ว
เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระวนวัจฉเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ วนวัจฉเถราปทาน.

จูฬสุคนั ธเถราปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริยาของพระจูฬสุคนั ธเถระ
[๑๔๐] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ ามีพระนามว่ ากัสสปะ ผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์พรหม ทรง
พระยศใหญ่ ประเสริ ฐกว่ านักปราชญ์ ท้ังหลาย ได้ เสด็จอุบัติขึ้นแล้ ว พระองค์
สมบูรณ์ ด้วยอนุพยัญชนะ มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ มีพระรัศมีล้อม
รอบข้ างละวา ประกอบด้ วยข่ ายรัศมี ทรงยังสั ตว์ ให้ ยนิ ดีได้ เหมือนพระจันทร์ แผด
แสงเหมือนพระอาทิตย์ ท�ำให้ เยือกเย็นเหมือนเมฆ เป็ นบ่ อเกิดแห่ งคุณเหมือนสาคร
มีศีลเหมือนแผ่ นดิน มีสมาธิเหมือนขุนเขาหิมวันต์ มีปัญญาเหมือนอากาศ ไม่ ข้อง
เหมือนกับลม ครั้งนั้น เราเกิดในสกุลใหญ่ มีทรัพย์ และธัญญาหารมากมาย เป็ นที่
สั่ งสมแห่ งรัตนะต่ าง ๆ ในพระนครพาราณสี เราได้ เข้ าไปเฝ้ าพระองค์ ผู้เป็ นนายก
ของโลก ซึ่งประทับนั่งอยู่กบั บริวารมากมาย ได้ สดับอมตธรรมอันน�ำมาซึ่งความจูฬสุ คนั ธเถราปทานที่ ๑๐ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระจูฬสุ คนั ธเถระ

๒๔๑

ยินดีแห่ งจิต พระพุทธองค์ ทรงพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มีนักษัตรฤกษ์ ดี
เหมือนพระจันทร์ ทรงสมบูรณ์ ด้วยอนุพยัญชนะ บานเหมือนต้ นพญารัง อันข่ าย
คือพระรั ศมีแวดวง มีพระรั ศมีร่ ุ งเรื อง เหมือนภูเขาทอง มีพระรั ศมีล้อมรอบด้ าน
ละวา มีรัศมีนับด้ วยร้ อยเหมือนอาทิตย์ มีพระพักตร์ เหมือนทองค�ำ เป็ นพระพิชิตมารผู้ประเสริ ฐ เป็ นเหมือนภูเขาอันให้ เกิดความยินดี มีพระหฤทัยเต็มด้ วยพระ
กรุณา มีพระคุณปานดังสาคร มีพระเกียรติปรากฏแก่ โลก เหมือนเขาสิ เนรุซึ่งเป็ น
ภูเขาสู งสุ ด มีพระยศเป็ นที่ปลืม้ ใจ เป็ นผู้ประกอบด้ วยปั ญญาเช่ นเดียวกับอากาศ
เป็ นนักปราชญ์ มีพระทัยไม่ ข้องในทีท่ ้งั ปวงเหมือนลม เป็ นผู้น�ำ เป็ นทีพ่ งึ่ ของ
สรรพสั ตว์ เหนือแผ่ นดิน เป็ นมุนีผู้สูงสุ ด อันโลกไม่ เข้ าไปฉาบทาได้ เหมือนปทุมน�ำ้
ไม่ ตดิ ฉะนั้น เป็ นผู้เช่ นกับกองไฟเผาหญ้ าคือวาทะลวงโลก พระองค์ เป็ นเสมือนยา
บ�ำบัดโรค ท�ำให้ ยาพิษคือกิเลสพินาศ ประดับด้วยกลิน่ คือคุณเหมือนภูเขาคันธมาทน์
เป็ นนักปราชญ์ ที่เป็ นบ่ อเกิดของคุณ ดุจดังสาครเป็ นบ่ อเกิดแห่ งรั ตนะทั้งหลาย
ฉะนั้น และเป็ นเหมือนม้ าสิ นธพอาชาไนย เป็ นผู้น�ำไปซึ่งมลทินคือกิเลส ทรงย�ำ่ ยี
มารและเสนามารเสี ยได้ เหมือนนายทหารใหญ่ ผู้มชี ัยโดยพิเศษ ทรงเป็ นใหญ่ เพราะ
รั ตนะคือโพชฌงค์ เหมือนพระเจ้ าจักรพรรดิ ทรงเป็ นผู้เยียวยาพยาธิ คือโทสะ
เหมือนกับหมอใหญ่ ทรงเป็ นหมอผ่ าฝี คือทิฏฐิ เหมือนศัลยแพทย์ ผู้ประเสริ ฐสุ ด
ครั้งนั้น พระองค์ ทรงส่ องโลกให้ โชติช่วง อันมนุษย์ และทวยเทพสั กการะ เป็ นดัง
พระอาทิตย์ ส่องแสงสว่ างให้ แก่ นรชน ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในบริ ษัททั้ง
หลาย พระองค์ ทรงพร�่ำสอนอย่ างนีว้ ่ า บุคคลจะมีโภคทรัพย์ มากได้ เพราะให้ ทาน
จะเข้ าถึงสุ คติก็เพราะศีล จะดับกิเลสได้ เพราะภาวนา ดังนี้ บริ ษัททั้งหลายฟั ง
เทศนานั้น อันให้ เกิดความแช่ มชื่นมากไพเราะทั้งเบือ้ งต้ นท่ ามกลางและทีส่ ุ ด มีรส
ใหญ่ ประหนึ่งน�ำ้ อมฤต เราได้ สดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะดี ก็เลือ่ มใสในพระ
ศาสนาของพระพิชิตมาร จึงถึงพระสุ คตเจ้ าเป็ นสรณะ นอบน้ อมตราบเท่ าสิ้นชีวติ
ครั้งนั้น เรานั้นได้ เอาของหอมมีชาติ ๔ ทาพืน้ พระคันธกุฎขี องพระมหามุนีเดือน
หนึ่ง ๘ วัน โดยตั้งปณิธานให้ สรีระทีป่ ราศจากกลิน่ หอมให้ มกี ลิน่ หอม ครั้งนั้น พระ
พิชิตมารได้ ตรัสพยากรณ์ เราผู้อยากได้ กายมีกลิน่ หอมว่ า นระใด เอาของหอมทา
พืน้ พระคันธกุฎคี ราวเดียว ด้ วยผลของกรรมนั้น นระนีเ้ กิดในชาติใด ๆ จักเป็ นผู้มี
ตัวหอมทุกชาติไป จักเป็ นผู้เจริ ญด้ วยกลิ่นคือคุณ จักเป็ นผู้ไม่ มีอาสวะปริ นิพพาน
เพราะกรรมที่ท�ำไว้ ดีน้ัน และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ เราละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไป
สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ก็ในภพสุ ดท้ ายในบัดนี้ เราเกิดในสกุลอันมัง่ คัง่ เมือ่ เรายังอยู่ใน
ครรภ์ มารดา มารดาเป็ นหญิงมีกลิน่ ตัวหอม และในเวลาทีเ่ ราคลอดจากครรภ์ มารดา
๒๔๒
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นั้น พระนครสาวัตถีหอมฟุ้ งเหมือนกับถูกอบด้ วยกลิน่ หอมทุกอย่ าง ขณะนั้นฝน
ดอกไม้ อนั หอมหวล กลิน่ ทิพย์ อนั น่ ารื่นรมย์ ใจ และธูปมีค่ามาก หอมฟุ้ งไป เราเกิด
ในเรือนหลังใด เรือนหลังนั้น เทวดาได้ เอาธูปและดอกไม้ ล้วนแต่ มกี ลิน่ หอม และ
เครื่องหอมมาอบ ก็ในเวลาทีเ่ รายังเยาว์ ตั้งอยู่ในปฐมวัย พระศาสดาผู้เป็ นสารถีฝึก
นระ ทรงแนะน�ำบริษทั ของพระองค์ ทเี่ หลือแล้ ว เสด็จมายังพระนครสาวัตถี พร้ อม
ด้ วยพระภิกษุสงฆ์ เหล่ านั้นทั้งหมด ครั้งนั้น เราได้ พบพุทธานุภาพจึงออกบวช เรา
เจริญธรรม ๔ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปั ญญา และวิมุตติอนั ยอดเยีย่ ม แล้ วบรรลุ
ธรรมเป็ นทีส่ ิ้นอาสวะในคราวทีเ่ ราออกบวช ในคราวทีเ่ ราเป็ นพระอรหันต์ และใน
คราวทีเ่ ราจักนิพพาน ได้ มีฝนมีกลิ่นหอมตกลงมา ก็กลิ่นสรี ระอันประเสริ ฐสุ ด
ของเรา ครอบง�ำจันทน์ อนั มีค่า ดอกจ�ำปาและดอกอุบลเสี ย และเราไปในทีใ่ ด ๆ ก็
ย่ อมจะข่ มขีก่ ลิน่ เหล่ านีเ้ สี ยโดยประการทั้งปวง ฟุ้ งไปเช่ นนั้นเหมือนกัน เราเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างตัดเชือกแล้ ว
เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีเ่ ราได้ มายังส� ำนักของพระพุทธเจ้ าของเรานี้ เป็ นการมา
ดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านีค้ อื ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราท�ำให้ แจ้ งชัดแล้ ว
พระพุทธศาสนาเราได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระจูฬสุคนั ธเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ จูฬสุคนั ธเถราปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. ลกุณฏกภัททิยเถราปทาน ๒. กังขาเรวตเถราปทาน ๓. สีวลีเถราปทาน ๔. วังคีสเถราปทาน ๕. นันทกเถราปทาน ๖. กาฬุทายีเถราปทาน ๗. อภยเถราปทาน ๘. โลมสติยเถราปทาน ๙. วนวัจฉเถราปทาน
๑๐. จูฬสุคนั ธเถราปทาน และในวรรคนี้มคี าถา ๓๑๖ คาถา.
จบ ภัททิยวรรคที ่ ๕๕.
รวมวรรค ๑. กณิการวรรค ๒. ผลทายกวรรค ๓. ติณทายกวรรค ๔. กัจจายนวรรค ๕. ภัททิยวรรค บัณฑิตค�ำนวณคาถาไว้แผนกหนึ่ง รวมได้ ๙๘๔ คาถา และ
ประกาศอปทานรวมได้ ๕๕๖ อปทาน พร้อมกับอุทานคาถา มีคาถารวม ๖๒๑๘
คาถา.
จูฬสุ คนั ธเถราปทานที่ ๑๐
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จบ พุทธาปทาน ปั จเจกพุทธาปทาน และเถราปทานแต่เท่านี้.
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เจดียส์ นิ่ เมียะฉิน่ หรือเจดียช์ า้ งหลายเชือก
สร้างโดยพระเจ้ามงห์ยนิ

เถรีอปทาน
สุเมธาวรรคที่ ๑

สุเมธาเถริยาปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริยาของพระสุเมธาเถรี
ล�ำดับนี้ จงสดับอปทานของพระเถรีต่อไป
[๑๔๑] เมือ่ พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าโกนาคมน์ ประทับอยู่ทสี่ ั งฆาราม เราซึ่งเป็ น
หญิงสหายกัน ๓ คน ได้ ถวายวิหารทาน เราทั้ง ๓ คนเกิดในเทวโลก ๑๐ ครั้ง ๑๐๐
ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง ในมนุษยโลกไม่ จำ� ต้ องพูดถึง ในเทวโลกเราเป็ นคนมีฤทธิ์มาก ใน
มนุษย์ กไ็ ม่ จำ� ต้ องพูดถึง ดิฉันเป็ นนางแก้ ว พระมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ ดิฉัน
สร้ างสมกุศลไว้ ในชาติน้ัน ชน ๓ คนคือ นางธนัญชานี นางเขมา และดิฉัน มีสกุล
และบุตรอันส� ำเร็ จดีแล้ ว ได้ สร้ างพระอารามอย่ างสวยงาม ประดับประดาด้ วย
เครื่องตบแต่ งทุกอย่ างเสร็จแล้ ว มอบถวายแด่ สงฆ์ มพี ระพุทธเจ้ าเป็ นประมุข เป็ นผู้
เบิกบานใจเพราะกรรมนั้นส่ งผล ในก�ำเนิดทีด่ ฉิ ันเกิดคือสวรรค์ ดิฉันก็ถงึ ความเป็ น
หญิงเลิศ และในมนุษย์ กเ็ ช่ นเดียวกัน พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสปะผู้เป็ นพงศ์ พันธุ์พรหม มีพระยศใหญ่ ประเสริฐกว่ านักปราชญ์ ท้งั หลาย ได้ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว
ในกัปนีเ้ อง พระเจ้ ากาสี พระนามว่ากิกี บรมกษัตริย์ในพระนครพาราณสีอนั เป็ นบุรีอุดม เป็ นอุปัฏฐากของพระพุทธองค์ ในครั้งนั้น ท้ าวเธอมีพระราชธิดา ๗ พระองค์
พระราชธิดาเหล่ านั้นยังสาว ด�ำรงอยู่ในความสุ ข พอพระทัยในการอุปัฏฐาก
พระพุทธเจ้ า ประพฤติพรหมจรรย์ ดิฉันเป็ นพระสหายของพระราชธิดาเหล่ านั้น
เป็ นหญิงมัน่ คงในศีล ได้ ถวายทานโดยเคารพ ประพฤติพรหมจรรย์ ในเรือนนั่นเอง
เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ันและเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างมนุษย์ แล้ ว ได้ ไป
สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ จุตจิ ากดาวดึงส์ แล้ วไปสวรรค์ ช้ันยามา จุตจิ ากสวรรค์ ช้ันยามา
นั้นแล้ ว ไปชั้นดุสิต และจุตจิ ากดุสิตไปชั้นนิมมานรดีแล้ ว ก็ไปชั้นปรนิมวสวัตดี
ดิฉันผู้ประกอบด้ วยบุญกรรม เกิดในภพใดชาติใด ในภพนั้นชาติน้ันก็ได้ เป็ นพระ
๒๔๖
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มเหสี ของพระมหากษัตริ ย์ ดิฉันจุติจากสวรรค์ ช้ั นปรนิมวสวัตดีน้ันแล้ วเกิดใน
มนุ ษย์ ได้ เป็ นพระมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ และพระเจ้ าแผ่ นดินประเทศ
เอกราช เสวยสมบัตทิ ้งั ในสวรรค์ และมนุษย์ มีความสุ ขทุกชาติ ท่ องเทีย่ วไปในชาติ
เป็ นอันมาก เหตุปัจจัยและมูลนั้น ๆ เหมาะสมในพระศาสนา นั่นคือสโมธานข้ อต้ น
สโมธานของดิฉันผู้ยินดีในธรรมนั้นดับสนิทแล้ ว ดิฉันเผากิเลสเสี ยแล้ ว ถอนภพ
ขึน้ ได้ หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกพันเหมือนช้ างพังตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะ
อยู่ การที่ดิฉันได้ มาในส� ำนักของพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดนี้ เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ท�ำเสร็ จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ดิฉันได้ ทำ� ให้ แจ้ ง
แล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระสุเมธาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ดว้ ยประการฉะนี้แล.
จบ สุเมธาเถริยาปทาน.

เมขลทายิกาเถริยาปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายสายสะอิ้ง
[๑๔๒] ดิฉันได้ สร้ างพระสถูปของพระผู้มพี ระภาคพระนามว่ าสิ ทธัตถะ ดิฉันได้ ถวาย
สายสะอิง้ เพือ่ การนวกรรมพระสถูปของพระศาสดา และเมื่อพระมหาสถูปส� ำเร็จ
แล้ ว ดิฉันเลือ่ มใสต่ อพระมุนีผู้เป็ นนาถะของโลก ได้ ถวายสายสะอิง้ อีกด้ วยมือทั้ง
สองของตนในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ ถวายสายสะอิง้ ในครั้งนั้น ด้ วยกรรมนั้น
ดิฉันไม่ รู้ จักทุคติเลย นี้เป็ นผลแห่ งการสร้ างพระสถูป ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว
ถอนภพขึน้ ได้ ท้งั หมดแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างพังตัดเชือกแล้ วเป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีด่ ฉิ ันได้ มายังส� ำนักของพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดนี้ เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ ดิฉันบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ดิฉันได้ ทำ� ให้ แจ้ ง
ชัดแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
เมขลทายิกาเถริ ยาปทานที่ ๒ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายสายสะอิ้ง

๒๔๗

ทราบว่า ท่านพระเมขลทายิกาภิกษุนีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เมขลทายิกาเถริยาปทาน.

มัณฑปทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการสร้างมณฑป
[๑๔๓] ดิฉันได้ ให้ นายช่ างสร้ างมณฑปถวายพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าโกนาคมน์ และ
ได้ สร้ างพระสถูปอันบวร ของพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นพงศ์ พันธุ์ ของโลก ดิฉันไปยัง
ชนบท นิคมหรือราชธานีใด ๆ ย่ อมได้ รับการบูชาในทีน่ ้ัน ๆ ทุกแห่ ง นีเ้ ป็ นผลของ
บุญกรรม
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระมัณฑปทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน.

สังกมนทาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการทอดตนเป็ นทางเดิน
[๑๔๔] เมือ่ พระผู้มพี ระภาคพระนามว่ า โกณฑัญญะ ผู้ประเสริฐกว่ าโลก คงที่ ทรงช่ วย
สั ตว์ ให้ ข้ามวัฏสงสาร เสด็จพระด�ำเนินไปทีถ่ นน ดิฉันออกจากเรือนแล้ วนอนคว�ำ่ หน้ า ครั้งนั้น สมเด็จพระโลกเชษฐ ผู้ทรงพระกรุณา ได้ เสด็จเหยียบไปบนศีรษะ
ดิฉัน ครั้นแล้ ว พระองค์ กไ็ ด้ เสด็จเลยไป ดิฉันได้ ไปสวรรค์ ช้ันดุสิต ก็เพราะจิต
เลือ่ มใสนั้น
๒๔๘

อปทาน ๒

ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระสังกมนทาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สังกมนทาเถริยาปทาน.

นฬมาลิกาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอ้อบูชาพระ
[๑๔๕] ดิฉันได้ เกิดเป็ นนางกินรีอยู่ทฝี่ ั่ งแม่ น�ำ้ จันทภาคา ครั้งนั้น ดิฉันได้ พบพระสยัมภูพทุ ธเจ้ าผู้ปราศจากธุลี ผู้ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร ดิฉันมีจติ เลือ่ มใสโสมนัส เกิดปี ติ
ประนมอัญชลีแล้ ว เก็บเอาดอกอ้ อมาบูชาพระสยัมภู เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และ
เพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างนางกินรีแล้ ว ได้ ไปสู่ คณะไตรทศ ได้ เป็ นพระ
อัครมเหสี ของท้ าวสั กกเทวราช ๓๖ พระองค์ ได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของพระเจ้ า
จักรพรรดิ ๑๐ พระองค์ ดิฉันเสวยความดีแล้ วก็ได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิต ดิฉันเผา
กิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ หมดแล้ ว อาสวะของดิฉันสิ้นไปหมดแล้ ว บัดนี้
ภพใหม่ ไม่ มอี กี ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ บูชาด้ วยดอกไม้ ใด ด้ วยการบูชานั้น
ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
ทราบว่า ท่านพระนฬมาลิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน.

นฬมาลิกาเถริ ยาปทานที่ ๕

๒๔๙

เอกปิ ณฑปาตทายิกาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยผลแห่งการถวายอาหารบิณฑบาต
[๑๔๖] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริย์พระองค์ หนึ่งพระนามว่ าพันธุมา ดิฉัน
เป็ นพระอัครมเหสี ของท้ าวเธอ ดิฉันย่ อมพูดกะคนบางคน ครั้งนั้น ดิฉันอยู่ในทีล่ บั
นั่งคิดอย่ างนี้ว่า ก็กุศลที่จะพึงถือเอาไปที่เราท�ำไว้ ไม่ มีเลย เราจะต้ องไปนรกที่มี
ความเร่ าร้ อนใหญ่ ยิ่งเผ็ดร้ อน ร้ ายกาจ ทารุ ณ โดยแน่ นอน ในข้ อนี้เราไม่ มีความ
สงสั ยเลยดังนี้ ดิฉันเข้ าไปเฝ้ าพระราชา แล้ วกราบทูลว่ า ขอเดชะ ขอพระองค์ จง
พระราชทานสมณะให้ หม่ อมฉันสั กองค์ หนึ่งเถิด หม่ อมฉันจักนิมนต์ ให้ ท่านฉัน
พระมหาราชาได้ พระราชทานสมณะผู้มีอินทรี ย์อันอบรมแล้ วให้ ดิฉัน ดิฉันรั บ
บาตรของท่ านแล้ ว นิมนต์ ท่านให้ ฉันจนอิม่ หน�ำ ด้ วยข้ าวทีร่ ะคนด้ วยน�ำ้ นมและทธิ
ดิฉันบูชาด้ วยข้ าวทีร่ ะคนด้ วยน�ำ้ นมและทธิแล้ ว ท�ำของหอมและเครื่องไล้ ทา เอา
ร่ างแหปิ ดแล้ วเอาผ้ าเหลืองคลุมไว้ ดิฉันนึกถึงอารมณ์ ของดิฉันนีต้ ราบเท่ าสิ้นชีวติ
ยังจิตให้ เลื่อมใสในกรรมนั้นแล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ั นดาวดึงส์ ดิฉันได้ เป็ นพระ
อัครมเหสี ของท้ าวสั กรินทเทวราช ๓๐ พระองค์ สิ่ งทีด่ ฉิ ันปรารถนาด้ วยใจ ย่ อม
เกิดสมดังประสงค์ ดิฉันได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ ๒๐ พระองค์
ดิฉันเป็ นหญิงสร้ างตัวเอง ท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อยใหญ่ ดิฉันพ้ นจากเครื่องผูกพัน
ทุกอย่ างแล้ ว มีการอุบัตไิ ปปราศแล้ ว มีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี
ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ ให้ ทานใดในกาลนั้นด้ วยทานนั้น ดิฉันจึงไม่ รู้ จกั ทุคติ
เคย นีเ้ ป็ นผลแห่ งบิณฑบาต
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระเอกปิ ณฑปาตทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ เอกปิ ณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน.

๒๕๐

อปทาน ๒

กฏัจฉุภิกขาทายิกาเถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยผลแห่งการถวายภิกษาหารหนึ่ งทัพพี
[๑๔๗] ดิฉันได้ ตกั เอาภิกษาทัพพีหนึ่ง ถวายแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดพระนามว่ า
ติสสะบรมศาสดา ซึ่ งก�ำลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู่ พระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ า
ติสสะบรมศาสดา ผู้น�ำชั้นเลิศของโลก ทรงรับแล้ ว ประทับยืนท�ำอนุโมทนาแก่ ดฉิ ัน
กลางถนนว่ า ท่ านถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแล้ ว จักไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ จักได้ เป็ น
พระอัครมเหสี ของท้ าวสั กรินทเทวราช ถึง ๓๖ พระองค์ จักได้ เป็ นพระอัครมเหสี
ของพระเจ้ าจักรพรรดิ ๕๐ พระองค์ ท่ านจักได้ สิ่งทีใ่ จปรารถนาในกาลทั้งปวง ท่ าน
เสวยสมบัตแิ ล้ ว จักเป็ นผู้ไม่ มคี วามห่ วงใยออกบวช ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว จัก
เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะนิพพาน พระติสสสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้นเลิศของโลก เป็ นนักปราชญ์ ครั้นตรัสดังนีแ้ ล้ วก็เหาะขึน้ สู่ นภากาศ เหมือนพระยาหงส์ บินอยู่ในอัมพร
ฉะนั้น ทานดิฉันได้ ให้ ดแี ล้ วทีเดียว ยัญสมบัตดิ ฉิ ันได้ บูชาดีแล้ ว ดิฉันบรรลุบทอัน
ไม่ หวัน่ ไหวได้ ก็เพราะถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ในกัปที่ ๙๒ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ ถวาย
ทานใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายภิกษา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระกฏัจฉุภกิ ขาทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ กฏัจฉุภกิ ขาทายิกาเถริยาปทาน.

สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอุบล ๗ ดอก
[๑๔๘] ในพระนครอรุณวดี มีพระมหากษัตริย์พระองค์ หนึ่งพระนามว่ าอรุณ ดิฉันเป็ น
พระอัครมเหสี ของท้ าวเธอ ดิฉันร้ อยพวงมาลัยอยู่ ได้ หยิบเอาดอกอุบลมีกลิน่ หอม
สัตตอุปลมาลิกาเถริ ยาปทานที่ ๘ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกอุบล ๗ ดอก

๒๕๑

เหมือนทิพย์ มา ๗ ดอก แล้ วนั่งลงในปราสาทอันประเสริฐ คิดขึน้ ในขณะนั้นเองว่ า
ประโยชน์ อะไร ด้ วยพวงมาลัยเหล่ านี้ ซึ่งเราเอาประดับศีรษะแก่ เรา เราเอาบูชาใน
พระญาณของพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด จะประเสริฐกว่ า ชนทั้งหลายเขาพากัน
นับถือบูชาพระสั มพุทธเจ้ า เราจะนั่งทีใ่ กล้ ประตู จักบูชาพระสั มพุทธเจ้ าผู้มหามุนี
ในเวลาทีพ่ ระองค์ เสด็จมา พระพิชิตมารผู้งดงามดังต้ นรกฟ้ าขาว หรือมิฉะนั้น ก็
เปรียบเหมือนไกรสรมฤคราช พร้ อมด้ วยพระภิกษุสงฆ์ เสด็จมาตามถนน ดิฉัน
เห็ นพระรั ศมีของพระพุทธเจ้ าแล้ ว ก็ร่าเริ งสลดใจ ยังไม่ ทันถึงประตู ก็บูชา
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ดิฉันท�ำดอกอุบลอันบานเต็มที่ ๗ ดอก ให้ เป็ นของกั้น
แดดในอัมพร ดอกอุบลเหล่ านั้น กั้นแดดอยู่เหนือพระเศียรพระพุทธเจ้ า ดิฉันมีจติ
ประกอบด้ วยปี ติ ดีใจ เกิดโสมนัส ประนมอัญชลี ยังจิตให้ เลือ่ มใสในกาลนั้น แล้ วได้
ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ เหนือศีรษะของดิฉันเขากั้นเศวตฉัตรขนาดใหญ่ กลิน่ หอม
ดังกลิน่ ทิพย์ ฟุ้งไป นีเ้ ป็ นผลแห่ งดอกอุบล ๗ ดอก บางครั้ง เมือ่ ดิฉันถูกหมู่ญาติน�ำ
เอาออกไป ครั้งนั้น เศวตฉัตรคันใหญ่ ย่อมกั้นแดดไว้ ทวั่ บริษทั ของดิฉัน ดิฉันได้
เป็ นพระอัครมเหสี ของท้ าวสั กริ นทเทวราช ๗๐ พระองค์ ดิฉันเป็ นอิสระทุกภพ
เทีย่ วไปในภพน้ อยใหญ่ ได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ ๖๓ พระองค์
ชนทั้งหลายประพฤติตามดิฉันทุกคน ดิฉันมีถ้อยค�ำน่ าเชื่อถือ ผิวพรรณของดิฉัน
เหมือนดอกอุบล และกลิน่ ก็ฟุ้งไปเหมือนกลิน่ อุบลหอม ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งพุทธบูชา ดิฉันเป็ นผู้ฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในการเจริญโพชฌงค์ มีความ
บริบูรณ์ ในอภิญญา นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ดิฉันเป็ นผู้ฉลาดในสติปัฏฐาน มีสมาธิฌานเป็ นโคจรขวนขวายในสั มมัปปธาน นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา ความเพียรของ
ดิฉันน�ำเอาธุระใหญ่ น้อยไป น�ำเอาธรรมทีเ่ ป็ นแดนเกษมจากโยคะมาให้ ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี ในกัปที่ ๓๑ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ เอาดอกไม้
บูชาใดด้ วยการบูชานั้น ดิฉันจึงไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระสัตตอุปลมาลิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สัตตอุปลมาลิกาเถริยาปทาน.

๒๕๒

อปทาน ๒

ปั ญจทีปิกาเถริยาปทานที่ ๙
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยประทีป ๕ ดวง
[๑๔๙] ครั้งนั้น ดิฉันเป็ นหญิงนักท่ องเทีย่ วอยู่ในพระนครหงสวดี ดิฉันต้ องการกุศล
จึงเทีย่ วไปสู่ อารามหนึ่งจากอารามหนึ่ง ได้ พบไม้ โพธิ์อนั อุดม วันกาฬปั กษ์ ยังจิต
ให้ เลือ่ มใสในไม้ โพธิ์น้ันแล้ ว นั่งลงทีโ่ คนไม้ โพธิ์ ดิฉันตั้งจิตเคารพประนมอัญชลี
เหนือเศียรเกล้ า ส� ำแดงความโสมนัสแล้ วคิดอย่ างนีใ้ นขณะนั้นว่ า ถ้ าพระพุทธเจ้ ามี
พระคุณนับไม่ ได้ ไม่ มีบุคคลเปรี ยบเสมอไซร้ ก็ขอให้ ทรงแสดงปาฏิหาริ ย์แก่ เรา
เถิด ขอไม้ โพธิ์จงเปล่ งรัศมี ทันใดนั้นเองไม้ โพธิ์ ก็ได้ โพลงไปทัว่ พร้ อมกับทีด่ ฉิ ัน
นึก รัศมีส�ำเร็จด้ วยสี ทอง ล้ วนไพโรจน์ ไปทัว่ ทิศ ดิฉันนั่งอยู่ทโี่ คนโพธิ์น้ัน ๗ คืน ๗
วัน เมือ่ ถึงวันเป็ นวันค�ำรบ ๗ ดิฉันได้ ทำ� การบูชาด้ วยประทีป ประทีป ๕ ดวงลุก
โพลงล้ อมรอบอาสนะ ครั้งนั้น ประทีปของดิฉันลุกโพลงอยู่จนถึงเวลาพระอาทิตย์
อุทยั เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างมนุษย์ แล้ ว
ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ วิมานทีบ่ ุญกรรมสร้ างให้ ดฉิ ันอย่ างสวยงามในสวรรค์ ช้ัน
ดาวดึงส์ น้ัน เรียกว่ า “ปั ญจทีปวิมาน” ปั ญจทีปวิมานนั้นสู ง ๑๐๐ โยชน์ กว้ าง ๖๐
โยชน์ ประทีปนับไม่ ถ้วนส่ องสว่ างล้ อมดิฉันอยู่ ทั่วเทพพิภพโชติช่วงด้ วยแสง
ประทีป คนทีห่ ันหน้ าไปทางทิศบูรพา ถ้ าดิฉันปรารถนาทีจ่ ะดู ดิฉันย่ อมเห็นได้
ด้ วยจักษุทุกคน ทั้งเบือ้ งบน เบือ้ งล่ างและเบือ้ งขวาง ดิฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดี
และกรรมชั่วทีค่ นท�ำในทีม่ ปี ระมาณเท่ าใด ทีม่ ปี ระมาณเท่ านั้น ย่ อมไม่ มตี ้ นไม้ หรือ
ภูเขามากั้นกาง ดิฉันได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของท้ าวสั กรินทเทวราช ๘๐ พระองค์ ได้
เป็ นพระอัครมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค์ ดิฉันเข้ าถึงก�ำเนิดนั้น ๆ
ประทีปตั้งแสน ๆ ส่ องแสงล้ อมดิฉัน ดิฉันจุตจิ ากเทวโลกแล้ ว เกิดในครรภ์ มารดา
เมือ่ ดิฉันอยู่ในครรภ์ มารดา จักษุของดิฉันไม่ หลับ ประทีปตั้งจ�ำนวนแสนดวงส่ อง
สว่ างอยู่ในเรื อนประสู ติของดิฉัน ผู้พร้ อมเพรี ยงด้ วยบุญกรรม นี้เป็ นผลแห่ ง
ประทีป ๕ ดวง เมือ่ ถึงภพสุ ดท้ าย ดิฉันกลับฉันทะทีม่ ใี นใจ เห็นนิพพานอันเป็ น
สภาวะเยือกเย็น ไม่ มีชราและมรณะ พอเกิดได้ อายุ ๗ ขวบ ดิฉันได้ บรรลุอรหัต
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดม ทรงทราบถึงคุณของดิฉัน จึงให้ ดฉิ ันอุปสมบท ดิฉัน
เข้ าฌานอยู่ในมณฑป โคนไม้ ปราสาท ถ�ำ้ หรือเรือนอันว่ างเปล่ าก็ดี ประทีป ๕ ดวง
ส่ องแสงสว่ างให้ ดฉิ ัน ทิพยจักษุของดิฉันบริสุทธิ์ ดิฉันฉลาดในสมาธิ ถึงความ
ปั ญจทีปิกาเถริ ยาปทานที่ ๙

๒๕๓

บริบูรณ์ ในอภิญญา นีเ้ ป็ นผลแห่ งประทีป ๕ ดวง ดิฉันเป็ นผู้อยู่จบพรหมจรรย์
ทั้งปวง ท�ำกิจเสร็จแล้ ว ไม่ มอี าสวะ ข้ าแต่ พระมหาวีระผู้มพี ระจักษุ หม่ อมฉันชื่อว่ า
ปั ญจทีปาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ ดิฉันได้
ถวายประทีปใดในครั้งนั้น ด้ วยการถวายประทีปนั้น ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผล
แห่ งประทีป ๕ ดวง
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระปั ญจทีปิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปั ญจทีปิกาเถริยาปทาน.

อุทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยผลแห่งการถวายน�้ำ
[๑๕๐] ดิฉันเป็ นหญิงหาบน�ำ้ ขายอยู่ในพระนครพันธุมดี เลีย้ งชีพด้ วยการหาบน�ำ้ เลีย้ ง
ดูเด็ก ๆ ก็ด้วยการหาบน�ำ้ นั้น ดิฉันไม่ มไี ทยธรรม ดิฉันเข้ าไปยังซุ้มน�ำ้ แล้ ว ตั้งน�ำ้ ไว้
ถวายในบุญเขตอันยอดเยีย่ ม เพราะกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น ดิฉันจึงได้ ไปสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ วิมานทีบ่ ุญกรรมสร้ างให้ แก่ ดฉิ ันอยู่สวยงาม ในสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ น้ัน
ถูกนิรมิตขึน้ ก็เพราะการหาบน�ำ้ ก็ครั้งนั้น ดิฉันประเสริฐกว่ าพวกนางอัปสรตั้งพัน
ดิฉันครอบง�ำนางอัปสรเหล่ านั้นทั้งหมดด้ วยฐานะ ๑๐ ประการ ดิฉันได้ เป็ นพระ
อัครมเหสี ของท้ าวสั กรินทเทวราช ๕๐ พระองค์ ได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของพระเจ้ า
จักรพรรดิ ๒๐ พระองค์ ดิฉันท่ องเทีย่ วอยู่แต่ ในสองภพ คือ เทวดาและมนุษย์ ไม่ รู้
จักทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายน�ำ้ บนยอดเขา ยอดไม้ ในอากาศ หรือพืน้ ดิน
ก็ตาม ดิฉันต้ องการน�ำ้ เมือ่ ใด ดิฉันย่ อมได้ โดยเร็วพลันเมือ่ นั้น ทิศทีไ่ ม่ มฝี นมีอยู่ ก็
เพราะดิฉันเร่ าร้ อนระหายน�ำ้ แล้ ว มหาเมฆรู้ ความด�ำริของดิฉันย่ อมยังฝนให้ ตกลง
ในบางครั้ง เมือ่ ดิฉันถูกหมู่ญาติน�ำเอาออกไป มหาเมฆได้ ยงั ฝนให้ ตกลง ในคราวที่
ดิฉันปรารถนาฝน ในสรีระของดิฉัน ไม่ มคี วามเร่ าร้ อนหรือความกระวนกระวาย
เลย และละอองธุลกี ไ็ ม่ มใี นกายของดิฉัน นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ น�ำ้ เป็ นทาน ทุกวันนี้
๒๕๔

อปทาน ๒

ดิฉันมีใจบริสุทธิ์ ปราศจากใจทีช่ ั่วช้ า มีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี
ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ ทำ� กรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติ
เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งการให้ น�ำ้ เป็ นทาน
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายหมดแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระอุทกทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุทกทายิกาเถริยาปทาน.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. สุเมธาเถริยาปทาน ๒. เมขลทายิกาเถริยาปทาน ๓. มัณฑปทายิกาเถริยาปทาน ๔. สังกมนทาเถริยาปทาน ๕. นฬมาลิกาเถริยาปทาน ๖. เอกปิ ณฑปาตทายิกาเถริยาปทาน ๗. กฏัจฉุภกิ ขาทายิกาเถริยาปทาน
๘. สัตตอุปลมายิกาเถริยาปทาน ๙. ปั ญจทีปิกาเถริยาปทาน ๑๐. อุทกทายิกาเถริยาปทาน และในวรรคนี้ บัณฑิตค�ำนวณคาถาได้ ๑๓๐ คาถากึง่ .
จบ สุเมธาวรรคที ่ ๑.

อุทกทายิกาเถริ ยาปทานที่ ๑๐ - ว่าด้วยผลแห่งการถวายน�้ำ

๒๕๕

เอกุโปสถวรรคที่ ๒

เอกุโปสถิกาเถริยาปทานที่ ๑
ว่าด้วยผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครัง้ เดียว
[๑๕๑] ในพระนครพันธุมดี มีพระบรมกษัตริ ย์ทรงพระนามว่ าพันธุมา ในวันเพ็ญ
ท้ าวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัยนั้น ดิฉันเป็ นนางกุมภทาสี ในพระนครพันธุมดี
นั้น เห็นเสนาพร้ อมด้ วยพระมหากษัตริย์ จึงคิดอย่ างนีใ้ นครั้งนั้นว่ า แม้ พระมหากษัตริ ย์ก็ยังทรงละราชกิจมารั กษาอุโบสถศี ล กรรมนั้นต้ องมีผลแน่ นอน หมู่
มหาชนจึงพากันเบิกบานใจ ดิฉันพิจารณาเห็นทุคติและความเป็ นคนยากไร้ โดย
แยบคาย ท�ำให้ จติ ใจร่ าเริงแล้ ว รักษาอุโบสถศีล ดิฉันรักษาอุโบสถศีลในพระศาสนา
ของพระสั มมาสั มพุทธเจ้ า เพราะกรรมที่ท�ำไว้ ดีแล้ วนั้น ดิฉันได้ ไปสวรรค์ ช้ั น
ดาวดึงส์ วิมานทีบ่ ุญกรรมสร้ างให้ ดฉิ ันอย่ างสวยงามในดาวดึงส์ น้ัน สู งโยชน์ หนึ่ง
ประกอบด้ วยเรื อนยอดมีที่นั่งใหญ่ โต ประดับแล้ วอย่ างดี นางอัปสรแสนนางต่ าง
บ�ำรุงบ�ำเรอดิฉันอยู่ทุกเมือ่ ดิฉันงามเกินนางเทพอัปสรอืน่ ๆ ในกาลทั้งปวง ดิฉันได้
เป็ นพระอัครมเหสี ของท้ าวสั กรินทเทวราช ๖๔ พระองค์ ได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของ
พระเจ้ าจักรพรรดิ ๖๓ พระองค์ ดิฉันเป็ นผู้มผี วิ พรรณปานดังทองค�ำ ท่ องเทีย่ วอยู่
ในภพทั้งหลาย ดิฉันเป็ นผู้ประเสริ ฐในที่ทุกสถาน นี้เป็ นผลแห่ งอุโบสถศีล ดิฉัน
ย่ อมได้ ยานช้ าง ยานม้ า และยานรถ แม้ ทุกอย่ างมากมาย นีเ้ ป็ นผลแห่ งอุโบสถศีล
ภาชนะส� ำเร็จด้ วยทองเงินแก้ วผลึกและแก้ วปทุมราช ดิฉันได้ ทุกอย่ าง ผ้ าไหม ผ้ า
ขนสั ตว์ ผ้ าเปลือกไม้ ผ้ าฝ้ ายและผ้ าทีม่ รี าคาสู ง ๆ ดิฉันก็ได้ ทุกสิ่ ง ข้ าว น�ำ้ ของเคีย้ ว
ผ้ า เสนาสนะ ดิฉันได้ ทุกอย่ าง นีเ้ ป็ นผลแห่ งอุโบสถศีล เครื่องหอมชนิดดี ดอกไม้
จุรณส� ำหรับลูบไล้ ดิฉันก็ได้ ทุกประการ นีเ้ ป็ นผลแห่ งอุโบสถศีล เรือนยอด ปราสาท
มณฑป เรือนโล้ นและถ�ำ้ ดิฉันก็ได้ ถ้วนทุกสิ่ ง นีเ้ ป็ นผลแห่ งอุโบสถศีล พอดิฉันอายุ
ได้ ๗ ขวบ ก็ได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิต ได้ บรรลุอรหัตเมือ่ ยังไม่ ทนั จะถึงครึ่งเดือน
ดิฉันมีอาสวะสิ้นไปหมดแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้
ท�ำกรรมใดในกาลนั้น ด้ วยกรรมนั้น ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งอุโบสถศีล
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
๒๕๖

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระเอกุโปสถิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน.

สลฬปุปผิกาเถริยาปทานที่ ๒
ว่าด้วยผลแห่งการถวายดอกช้างน้ าว
[๑๕๒] ครั้งนั้น ดิฉันเกิดเป็ นนางกินรีอยู่ทใี่ กล้ ฝั่งแม่ น�ำ้ จันทภาคา ดิฉันได้ พบพระนราสภผู้เป็ นเทพของทวยเทพ ก�ำลังเสด็จจงกรมอยู่ ดิฉันได้ เลือกเก็บดอกไม้ ช้างน้ าว
มาถวาย แด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด พระมหาวีรเจ้ าทรงดมกลิน่ ดอกไม้ ช้างน้ าว
ซึ่ งมีกลิ่นเหมือนทิพย์ พระมหาวีรผู้น�ำโลกพระนามว่ าวิปัสสี สัมพุทธเจ้ าทรงรั บ
แล้ ว ได้ ทรงดมกลิน่ ในเมือ่ ดิฉันมองดูอยู่ในครั้งนั้น ดิฉันประนมอัญชลี ถวายบังคม
พระพุทธองค์ ผู้อุดมกว่ าสั ตว์ ท�ำจิตของตนให้ เลือ่ มใส ต่ อจากนั้นก็ได้ เดินขึน้ ภูเขา
ไป ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ ถวายดอกไม้ ใดในกาลนั้น ด้ วยการถวายดอกไม้ น้ัน
ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งพุทธบูชา
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระสลฬปุปผิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน.

สลฬปุปผิกาเถริ ยาปทานที่ ๒

๒๕๗

โมทกทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยผลแห่งการถวายขนมต้ม
[๑๕๓] ดิฉันเป็ นนางกุมภทาสี อยู่ในพระนครพันธุมดี ดิฉันถือเอาขนมต้ ม อันเป็ นส่ วน
ของดิฉันไปท่ าน�ำ้ ได้ พบสมณะผู้มจี ติ สงบ มีใจเป็ นสมาธิทหี่ นทางก็มจี ติ เลือ่ มใส
โสมนัส จึงได้ ถวายขนมต้ ม ๓ ชิ้น เพราะกรรมที่ท�ำไว้ ดีน้ัน และเพราะการตั้ง
เจตจ�ำนงไว้ ดิฉันจึงไม่ ได้ ไปสู่ วนิ ิบาตเลยตลอด ๒๙ กัป ก็ดฉิ ันท�ำสมบัตแิ ล้ วเสวย
สิ้นทุกอย่ าง ดิฉันได้ บรรลุอจลบทเพราะถวายขนมต้ ม ๓ ชิ้น
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระโมทกทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โมทกทายิกาเถริยาปทาน.

เอกาสนทายิกาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยผลแห่งการจัดอาสนะถวายสงฆ์
[๑๕๔] ครั้งนั้น ดิฉันเป็ นหญิงช่ างกรองดอกไม้ ชาวพระนครหงสวดี มารดาบิดาของ
ดิฉันท่ านไปท�ำงาน ดิฉันได้ พบพระสมณะก�ำลังเดินไปตามถนนในเวลาเที่ยงวัน
ดิฉันได้ ปูลาดอาสนะไว้ ครั้นปูลาดอาสนะด้ วยผ้ าโกเชาว์ อนั วิจติ รเป็ นต้ นแล้ ว เป็ นผู้
มีจติ เลือ่ มใสโสมนัส กล่ าวดังนีว้ ่ า ภูมภิ าคแรงร้ อน แก่ กล้ าเวลาเทีย่ ง แดดจัด ลมไม่
ร�ำเพยพัด และเวลานีก้ จ็ วนจะเลยเวลาแล้ ว ข้ าแต่ พระมหามุนี อาสนะนีด้ ฉิ ันปูลาด
ไว้ ถวายท่ าน ขอท่ านได้ โปรดอนุเคราะห์ นั่งบนอาสนะของดิฉันเถิด พระสมณะผู้
ฝึ กตนดีแล้ ว มีใจบริสุทธิ์ ได้ นั่งลงบนอาสนะนั้น ดิฉันรับบาตรของท่ านแล้ ว ได้
ถวายบิณฑบาตตามทีต่ นหุงต้ มไว้ เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น และเพราะการตั้ง
เจตจ�ำนงไว้ ดฉิ ันละร่ างมนุษย์ แล้ วได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ วิมานทีบ่ ุญกรรมสร้ าง
๒๕๘

อปทาน ๒

ให้ ดฉิ ันอย่ างสวยงามในดาวดึงส์ น้ัน สู ง ๖๐ โยชน์ กว้ าง ๓๐ โยชน์ ได้ ถูกสร้ างขึน้
แล้ วเพราะอาสนะบัลลังก์ ของดิฉันมีหลายอย่ างต่ าง ๆ ชนิด ส� ำเร็จด้ วยทองก็มี ด้ วย
แก้ วมณีกม็ ี ด้ วยแก้ วผลึกก็มดี ้ วยแก้ วปทุมราชก็มี บัลลังก์ ของดิฉันปูลาดด้ วยนวมก็
มี ด้ วยผ้ าลาดอันวิจติ รด้ วยรู ปราชสี ห์และเสื อโคร่ งเป็ นต้ นก็มี ด้ วยผ้ าลาดทอด้ วย
ไหมประดับแก้ วอันวิจติ รก็มี ด้ วยเครื่องลาดมีขนยาวชายด้ านเดียวก็มี เมือ่ ใด ดิฉัน
ต้ องการจะเดินทาง เมือ่ นั้น ดิฉันย่ อมเป็ นผู้เพรียบพร้ อมด้ วยการรื่นเริงสนุกสนาน
ไปสู่ ที่ที่ดิฉันปรารถนา พร้ อมกับบัลลังก์ อันประเสริ ฐ ดิฉันได้ เป็ นพระอัครมเหสี
ของท้ าวสั กรินทเทวราช ๘๐ พระองค์ ได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ
๗๐ พระองค์ เมือ่ ดิฉันยังท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อยใหญ่ ย่ อมได้ โภคทรัพย์ มากมาย
ดิฉันไม่ บกพร่ องโภคทรัพย์ เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะอันเดียว ดิฉันท่ องเทีย่ วไปแต่
ในสองภพ คือ ในสวรรค์ และมนุษย์ ภพอืน่ ๆ ดิฉันไม่ รู้ จกั นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะอัน
เดียว ดิฉันเกิดแต่ ในสองสกุล คือ สกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ ดิฉันเกิดในสกุลสู ง
ทุก ๆ ภพ นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะอันเดียว ความโทมนัสทีท่ ำ� จิตของดิฉันให้ เร่ าร้ อน
ดิฉันไม่ รู้ จกั ความเป็ นผู้มผี วิ พรรณแปลกดิฉันก็ไม่ รู้ จกั นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะอัน
เดียว พีเ่ ลีย้ งนางนมต่ างก็บ�ำรุงดิฉัน หญิงค่ อมและเด็กรับใช้ มมี าก ดิฉันไปสู่ อวัยวะ
หนึ่งจากอีกอวัยวะหนึ่ง นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะอันเดียว พวกพีเ่ ลีย้ งนางนมอืน่ ให้
ดิฉันอาบน�้ำ พวกอื่นให้ รับประทานข้ าว พวกอื่นประดับประดาดิฉัน พวกอื่นแห่
กล่ อมดิฉันให้ รื่นเริงทุกเมือ่ พวกอืน่ เอาของหอมไล้ ทาดิฉัน นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะอัน
เดียว บัลลังก์ ดงั จะรู้ ความด�ำริของดิฉันผู้อยู่ทมี่ ณฑป ทีโ่ คนไม้ หรือในเรือนว่ างเปล่ า ย่ อมปรากฏขึน้ นีเ้ ป็ นอัตภาพสุ ดท้ ายของดิฉัน ภพหลังก�ำลังเป็ นไป แม้ วนั นี้
ดิฉันก็ได้ สละราชสมบัตอิ อกบวชเป็ นบรรพชิต ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ ดิฉันได้ ให้ ทาน
ใดในกาลนั้น ด้ วยทานนั้น ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งอาสนะอันเดียว
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระเอกาสนทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน.

เอกาสนทายิกาเถริ ยาปทานที่ ๔ - ว่าด้วยผลแห่งการจัดอาสนะถวายสงฆ์

๒๕๙

ปั ญจทีปทายิกาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยผลแห่งการบูชาด้วยประทีป ๕ ดวง
[๑๕๕] ครั้งนั้น ดิฉันเป็ นหญิงนักท่ องเทีย่ วอยู่ในพระนครหงสวดี ดิฉันต้ องการกุศลจึง
ท่ องเทีย่ วไปตามวัดวาอาราม ดิฉันได้ พบไม้ โพธิ์อนั อุดม ในวันกาฬปั กษ์ ดิฉันยัง
จิตให้ เลือ่ มใสในไม้ โพธิ์น้ันแล้ วนั่งลงทีโ่ คนโพธิ์ ดิฉันตั้งจิตอันประกอบด้ วยความ
เคารพไว้ ประนมอัญชลีเหนือเศียรเกล้ า ส� ำแดงถึงความโสมนัส แล้ วคิดอย่ างนีใ้ น
ทันใดนั้นว่ า ถ้ าพระพุทธเจ้ าเป็ นผู้มพี ระคุณนับไม่ ได้ ไม่ มบี ุคคลอืน่ เปรียบเสมอ
จริงไซร้ ขอให้ แสดงปาฏิหาริย์แก่ เราเถิด ขอให้ ไม้ โพธิ์นีจ้ งเปล่ งรัศมี ในทันใดนั้น
เอง ไม้ โพธิ์ก็ได้ โพลงไปทั่วพร้ อมกับที่ดิฉันนึก รั ศมีน้ันส� ำเร็ จด้ วยสี ทองล้ วน
ไพโรจน์ ไปทัว่ ทิศ ดิฉันนั่งอยู่ทโี่ คนโพธิ์น้ัน ๗ คืน ๗ วัน เมือ่ ถึงวันเป็ นค�ำรบ ๗
ดิฉันได้ ทำ� การบูชาด้ วยประทีป ประทีป ๕ ดวงลุกโพลงรอบอาสนะ ครั้งนั้น ประทีป
ของดิฉันลุกโพลงอยู่ จนถึงเวลาพระอาทิตย์ อุทยั เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และ
เพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างมนุษย์ แล้ วได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ วิมานที่
บุญกรรมสร้ างสรรค์ ให้ ดิฉันอย่ างสวยงาม ในสวรรค์ ช้ั นดาวดึงส์ น้ัน เรี ยกว่ า
ปั ญจทีปวิมาน สู ง ๖๐ โยชน์ กว้ าง ๓๐ โยชน์ มีประทีปนับไม่ ถ้วนส่ องแสงสว่ างล้ อม
ฉันทั่วเทพพิภพโชติช่วงด้ วยแสงประทีป ดิฉันนั่งหันหน้ าไปทิศบูรพาแล้ ว ถ้ า
ประสงค์ จะดู ย่ อมเห็นทุกสิ่ งได้ ด้วยจักษุท้งั เบือ้ งบน เบือ้ งล่ างและเบือ้ งขวาง ดิฉัน
ปรารถนาจะเห็นกรรมดีกรรมชั่วทีค่ นท�ำ ในทีม่ ปี ระมาณเท่ าใด ทีม่ ปี ระมาณเท่ านั้น
ย่ อมไม่ มตี ้ นไม้ หรือภูเขามากั้นกาง ดิฉันได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของท้ าวสั กกเทวราช
๘๐ พระองค์ ได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค์ ดิฉันเข้ า
ถึงก�ำเนิดใด ๆ คือ เทวดาหรือมนุษย์ ในก�ำเนิดนั้น ๆ ประทีปจ�ำนวนแสนส่ องแสง
สว่ างล้ อมดิฉัน ดิฉันจุตจิ ากเทวโลกแล้ วเกิดในครรภ์ มารดา เมือ่ ดิฉันอยู่ในครรภ์
มารดา นัยน์ ตาของดิฉันไม่ หลับ ประทีปจ�ำนวนแสนดวงส่ องสว่ าง ในเรือนประสู ติ
ของดิฉันผู้เพรียบพร้ อมด้ วยบุญกรรม นีเ้ ป็ นผลแห่ งประทีป ๕ ดวง เมือ่ ถึงภพ
สุ ดท้ าย ดิฉันได้ กลับฉันทะทีม่ ใี นใจเห็นนิพพานอันเป็ นสภาวะเยือกเย็น ไม่ มชี รา
และมรณะ พอเกิดอายุได้ ๗ ขวบ ดิฉันก็ได้ บรรลุอรหัต พระพุทธเจ้ าให้ ดฉิ ัน
อุปสมบท นีเ้ ป็ นผลแห่ งประทีป ๕ ดวง เมือ่ ดิฉันอยู่ทมี่ ณฑป โคนไม้ หรือในเรือน
ว่ างเปล่ า ประทีปส่ องแสงสว่ างให้ ทุกเมื่อเชื่ อวัน นี้เป็ นผลแห่ งประทีป ๕ ดวง
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ทิพยจักษุของดิฉันบริสุทธิ์ ดิฉันฉลาดในสมาธิถงึ ความบริบูรณ์ ในอภิญญา นีเ้ ป็ น
ผลแห่ งประทีป ๕ ดวง ดิฉันเป็ นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ ท้งั ปวง ท�ำกิจเสร็จแล้ ว ไม่ มี
อาสวะ ข้ าแต่ พระมหาวีระผู้มจี กั ษุ หม่ อมฉันผู้ชื่อว่ าปั ญจทีปาขอถวายบังคมพระ
ยุคลบาทของพระองค์ ในกัปทีแ่ สนแต่ กปั นี้ ดิฉันได้ ให้ ทานใดในกาลนั้น ด้ วยทาน
นั้น ดิฉันไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งประทีป ๕ ดวง
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระปั ญจทีปทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปั ญจทีปทายิกาเถริยาปทาน.

นฬมาลิกาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยการถวายดอกอ้อบูชาพระ
[๑๕๖] ดิฉันเกิดเป็ นนางกินรีอยู่ทฝี่ ั่ งแม่ น�ำ้ จันทภาคา ครั้งนั้น ดิฉันได้ พบพระสยัมภู
พุทธเจ้ าผู้ปราศจากธุ ลี ไม่ ทรงพ่ ายแพ้ อะไร ๆ จึงมีจิตเลื่อมใสโสมนัส เกิดปี ติ
ประนมอัญชลีแล้ ว เก็บเอาดอกอ้ อมาบูชาพระสยัมภู เพราะกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และ
เพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างนางกินรีแล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ดิฉัน
ได้ เป็ นอัครมเหสี ของท้ าวสั กกเทวราช ๓๖ พระองค์ สิ่ งทีฉ่ ันปรารถนาด้ วยใจ ย่ อม
เกิดตามปรารถนา ดิฉันได้ เป็ นผู้สร้ างตนท่ องเทีย่ วไปในภพทั้งปวง กุศลของดิฉันมี
ดิฉันได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิต ทุกวันนีด้ ฉิ ันเป็ นปูชารหบุคคลในศาสนาของพระ
ศากยบุตร ในกัปที่ ๙๔ แต่ กปั นี้ ดิฉันได้ บูชาพระพุทธเจ้ าใด ด้ วยพุทธบูชานั้น ดิฉัน
ไม่ รู้ จกั ทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งดอกอ้ อ ทุกวันนีด้ ฉิ ันมีใจบริสุทธิ์ ปราศจากใจทีช่ ั่วช้ า
มีอาสวะสิ้นไปทั้งหมด บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระนฬมาลิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นฬมาลิกาเถริยาปทาน.
นฬมาลิกาเถริ ยาปทานที่ ๖
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มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
[๑๕๗] ในกาลครั้งหนึ่ง พระผู้มพี ระภาคผู้เป็ นประทีปแก้ วส่ องโลกให้ สว่ างไสว เป็ น
นายสารถีฝึกนรชน ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ ามหาวันใกล้ พระนครเวสาลี ครั้ง
นั้น พระมหาโคตมีภกิ ษุณพี ระมาตุจฉาของพระพิชิตมาร อยู่ในส� ำนักนางภิกษุณใี น
พระนครอันรื่นรมย์ น้ัน พร้ อมด้ วยพระภิกษุณี ๕๐๐ องค์ ซึ่งล้ วนแต่ พ้นจากกิเลส
แล้ ว เมือ่ พระมหาปชาบดีโคตมีน้ันอยู่ในทีส่ งัด ตรึกนึกคิดอย่ างนีว้ ่ า การปรินิพพาน
ของพระพุทธเจ้ าก็ดี ของคู่พระอัครสาวกก็ดี ของพระราหุลพระอานนท์ และพระนันทะก็ดี เราไม่ ได้ เห็น เราอันพระโลกนาถผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ทรงอนุญาตแล้ ว
พึงปลงอายุสังขารแล้ วนิพพานก่ อนเถิด พระภิกษุณที ้งั ๕๐๐ องค์ ก็ได้ ตรึกอย่ างนั้น
เหมือนกัน แม้ พระเขมาภิกษุณเี ป็ นต้ น ก็ได้ ตรึกเช่ นนีเ้ หมือนกัน ครั้งนั้น เกิดแผ่ น
ดินไหว กลองทิพย์ ดงั ขึน้ เองทวยเทพทีส่ ิ งอยู่ในส� ำนักของนางภิกษุณี ถูกความโศก
บีบคั้น บ่ นเพ้ ออยู่อย่ างน่ าสงสาร หลั่งน�้ำตาแล้ วในที่น้ัน พระภิกษุณีทุก ๆ องค์
พร้ อมด้ วยทวยเทพเหล่ านั้น เข้ าไปหาพระมหาโคตมีภกิ ษุณี ซบศีรษะแทบเท้ าแล้ ว
กล่ าวว่ า ข้ าแต่ พระแม่ เจ้ า เพราะเรามีปกติอยู่ด้วยการเทียบเคียงในธรรมเหล่ านั้น
เราได้ อยู่ในที่สงัด พืน้ ภูมิภาคหวั่นไหวจลาจลกลองทิพย์ ดังขึน้ เอง และเราได้ ยิน
เสี ยงคร�่ำครวญ ข้ าแต่ พระโคตมี จะต้ องมีเหตุอะไรเกิดขึน้ แน่ ครั้งนั้น พระมหาโคตมีภกิ ษุณที ่ านได้ บอกถึงเหตุตามทีต่ นได้ ตรึกแล้ วทุกประการ ล�ำดับนั้นพระภิกษุณี
ทุก ๆ องค์ ก็ได้ บอกถึงเหตุทตี่ นตรึกแล้ วกล่ าวว่ า ข้ าแต่ พระแม่ เจ้ า ถ้ าพระแม่ เจ้ า
ชอบใจจะปริ นิพพานอันเกษมอย่ างยิ่งไซร้ ถึงดิฉันทั้งหลายก็จักนิพพานทั้งหมด
ในกาลก่ อนทีพ่ ระพุทธเจ้ าจะทรงพระอนุญาต ดิฉันทั้งหลายได้ ออกจากเรือนพร้ อม
ด้ วยพระแม่ เจ้ า เมือ่ ดิฉันทั้งหลายออกจากภพนีไ้ ปสู่ บุรีคอื นิพพานอันอุดม ดิฉันทั้ง
หลายก็จกั ไปพร้ อมกับพระแม่ เจ้ าเหมือนกัน พระมหาปชาบดีโคตมีได้ กล่ าวว่ า เมือ่
ท่ านทั้งหลายจะไปนิพพาน ดิฉันจักว่ าอะไรได้ เล่ า แล้ วได้ ออกจากส� ำนักนางภิกษุณี
ไปพร้ อมกับพระภิกษุณีท้ังหมดในครั้ งนั้น พระปชาบดีโคตมีภิกษุณีได้ กล่ าวกะ
ทวยเทพทั้งหลายว่ า ขอทวยเทพทั้งหลายทีส่ ิ งอยู่ ณ ส� ำนักนางภิกษุณี จงอดโทษแก่
ดิฉันเถิด การเห็นส� ำนักนางภิกษุณขี องดิฉันนี้ เป็ นการเห็นครั้งสุ ดท้ ายในทีใ่ ดไม่ มี
ความแก่ หรือความตาย ไม่ มกี ารสมาคมด้ วยสั ตว์ และสั งขารอันไม่ เป็ นทีร่ ัก ไม่ มี
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การพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็ นทีร่ ัก ทีน่ ้ันนักปราชญ์ กล่าวว่าเป็ นอสังขตสถาน พระโอรสของพระสุ คตเจ้ าทั้งหลายที่ยงั ไม่ ปราศจากราคะ ได้ สดับค�ำของ
พระนางนั้น เป็ นผู้โศกก�ำสรดปริเทวนาการว่ า น่ าสั งเวชหนอ พวกเราเป็ นคนมีบุญ
น้ อย ส� ำนักพระภิกษุณนี ีจ้ ะว่ างเปล่ า เพราะเว้ นพระภิกษุณเี หล่ านั้น พระภิกษุณผี ู้
ชิโนรสจะไม่ ปรากฏ เปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลายไม่ ปรากฏในเวลาทีส่ ว่ างฉะนั้น
พระนางโคตมีภกิ ษุณจี ะไปสู่ นิพพาน พร้ อมกับพระภิกษุณอี กี ๕๐๐ องค์ เหมือนกับ
แม่ น�ำ้ คงคาไหลไปสู่ สาครพร้ อมกับแม่ น�ำ้ ๕๐๐ สาย ฉะนั้น อุบาสิ กาทั้งหลายผู้มี
ศรั ทธาเห็นพระโคตมีภิกษุณีน้ันก�ำลังเดินไปตามถนน ได้ พากันออกจากเรื อนไป
หมอบลงแทบเท้ าแล้ วกล่ าวว่ า ดิฉันทั้งหลายเลือ่ มใสในพระแม่ เจ้ า พระแม่ เจ้ าจะ
ละทิ้ง ดิ ฉั น ทั้ ง หลายไว้ ใ ห้ เ ป็ นคนอนาถาเสี ย แล้ ว พระแม่ เ จ้ า ยั ง ไม่ ค วรที่ จ ะ
ปรินิพพานก่ อน ควรทีจ่ ะสงสารด้ วยอุบาสิ กาเหล่ านั้นพากันปริเทวนาการ เพือ่ จะ
ให้ อุบาสิ กาเหล่ านั้น ละเสี ยซึ่งความโศก พระนางจึงได้ กล่ าวอย่ างเพราะพริ้งว่ า อย่ า
ร้ องไห้ ไปเลยลูกทั้งหลาย วันนีเ้ ป็ นเวลารื่นเริงของท่ านทั้งหลาย ความทุกข์ ดฉิ ัน
ก�ำหนดรู้ แล้ ว ตัณหาอันเป็ นเหตุแห่ งความทุกข์ ดฉิ ันเว้ นขาดแล้ ว ความดับทุกข์
ดิฉันได้ ทำ� ให้ แจ้ งแล้ ว อนึ่ง แม้ แต่ มรรคดิฉันก็ได้ อบรมดีแล้ ว.
จบ ภาณวารที่ ๑.
พระศาสดาดิฉันได้ บ�ำรุ งแล้ ว ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า ดิฉันได้ ท�ำเสร็ จแล้ ว
ภาระอันหนักดิฉันได้ ปลงลงแล้ ว ตัณหาอันน�ำไปสู่ ภพ ดิฉันได้ ถอนเสี ยแล้ ว ดิฉัน
ออกบวชเป็ นบรรพชิ ตเพื่อประโยชน์ ใด ประโยชน์ น้ันดิฉันบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ
สั งโยชน์ ทุกอย่ างหมดไปแล้ ว พระพุทธเจ้ าและสั ทธรรมของพระองค์ มิได้ ย่อหย่ อน
ยังด�ำรงอยู่ตราบใด ตราบนั้นเป็ นกาลทีด่ ฉิ ันจะนิพพาน ลูกทั้งหลายอย่ าได้ เศร้ าโศก
ถึงดิฉันไปเลย พระโกณฑัญญะพระอานนท์ และพระนันทะเป็ นต้ น กับทั้งพระราหุ ลพุทธชิ โนรส ยังมีชนมชี พอยู่ ขอพระสงฆ์ จงเป็ นผู้มีความสุ ขส� ำราญ ขอให้
เดียรถีย์จงเป็ นผู้มคี วามโง่ เขลาอันก�ำจัดเสี ยได้ เถิด ยศ คือ การย�ำ่ ยีมารอันวงศ์ แห่ ง
พระเจ้ าโอกกากราชยกขึน้ แล้ ว ลูกทั้งหลาย บัดนี้ ถึงเวลาทีด่ ฉิ ันจะนิพพานมิใช่ หรือ
ความปรารถนาที่ดิฉันได้ ต้ังไว้ ต้ังแต่ ต้นมานานนักหนา จะส� ำเร็จแก่ ดิฉันในวันนี้
เวลานีเ้ ป็ นเวลาทีจ่ ะบันลือกลองนันทเภรี ลูกทั้งหลาย น�ำ้ ตาจะมีประโยชน์ อะไรแก่
ท่ านทั้งหลายเล่ า ถ้ าท่ านทั้งหลายจะมีความเอ็นดูหรือมีความกตัญญูในดิฉัน ขอให้
ท่ านทุกคนจงท�ำความเพียรมั่น เพื่อความด�ำรงอยู่แห่ งพระสั ทธรรมเถิด พระสั มพุทธเจ้ าอันดิฉันทูลอ้ อนวอน จึงได้ ประทานบรรพชาแก่ สตรีท้งั หลาย เพราะฉะนั้น
มหาปชาบดีโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๗ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
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ดิฉันยินดี ฉันใด ท่ านทั้งหลายก็จงเจริญรอยตามซึ่งความยินดีน้ันฉันนั้นเถิด ครั้น
พระนางพร�่ำสอนอุบาสิ กาเหล่ านั้นอย่ างนีแ้ ล้ ว ห้ อมล้ อมด้ วยภิกษุณที ้งั หลาย เข้ าไป
เฝ้ าพระพุทธเจ้ า ถวายบังคมแล้ วได้ กราบทูลดังนีว้ ่ า ข้ าแต่ พระสุ คตเจ้ า หม่ อมฉัน
เป็ นมารดาของพระองค์ ข้ าแต่ พระธีรเจ้ า พระองค์ เป็ นพระบิดาของหม่ อมฉัน ข้ า
แต่ พระโลกนาถ พระองค์ เป็ นผู้ประทานความสุ ขอันเกิดจากพระสั ทธรรมให้ หม่ อม
ฉัน ข้ าแต่ พระโคดม หม่ อมฉันเป็ นผู้อนั พระองค์ ให้ เกิด ข้ าแต่ พระสุ คตเจ้ า รู ปกาย
ของพระองค์ นี้ อันหม่ อมฉันท�ำให้ เจริญเติบโต ธรรมกายอันน่ าเพลิดเพลินของ
หม่ อมฉัน อันพระองค์ ทำ� ให้ เจริญเติบโตแล้ ว หม่ อมฉันให้ พระองค์ ดูดดืม่ น�ำ้ นมอัน
ระงับเสี ยได้ ซึ่งความอยากชั่วครู่ แม้ น�ำ้ นม คือ พระสั ทธรรมอันสงบระงับล่ วงส่ วน
พระองค์ ก็ให้ หม่ อมฉั นดูดดื่มแล้ ว ข้ าแต่ พระมหามุนี ในการผูกมัดและรั กษา
พระองค์ ชื่อว่ ามิได้ เป็ นหนีห้ ม่ อมฉัน หม่ อมฉันได้ ฟังมาว่ าสตรีท้งั หลายผู้ปรารถนา
บุตรบวงสรวงอยู่ ก็ย่อมจะได้ บุตรเช่ นนั้น สตรีทเี่ ป็ นพระมารดาของพระนราธิบดี
มีพระเจ้ ามันธาตุราชเป็ นต้ น ชื่อว่ าเป็ นมารดาผู้ยงั บุตรให้ จมอยู่ในห้ วงมหรรณพ
คือภพ ข้ าแต่ พระโอรส หม่ อมฉันผู้จมดิง่ อยู่ในห้ วงมหรรณพคือภพอันพระองค์ ให้
ข้ ามไปจากสาครคือภพแล้ ว พระนามว่ า พระมเหสี พนั ปี หลวง สตรีท้งั หลายได้ ง่าย
พระนามว่ าพระพุทธมารดา นี้ สตรีท้งั หลายได้ ยากอย่ างยิง่ ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า ก็
พระนามว่ าพระพุทธมารดานั้น หม่ อมฉันได้ แล้ ว ความปรารถนาน้ อยใหญ่ ของ
หม่ อมฉันทั้งปวงนั้น หม่ อมฉันได้ บ�ำเพ็ญแล้ วกับพระองค์ หม่ อมฉันปรารถนาเพือ่
จะทิง้ ร่ างนีน้ ิพพาน ข้ าแต่ พระวีรเจ้ าผู้ทำ� ทีส่ ุ ดทุกข์ เป็ นผู้น�ำ ขอพระองค์ จงทรง
อนุญาตให้ หม่ อมฉันเถิด ขอได้ ทรงโปรดเหยียดออก ซึ่ งพระยุคลบาทอันเกลื่อน
กล่ นไปด้ วยลายจักรและธง อันละเอียดอ่ อนเหมือนกับดอกบัวเถิด หม่ อมฉันจะ
ถวายบังคมพระยุคลบาทนั้น จะขอท�ำความรักในบุตร ข้ าแต่ พระองค์ ผู้นายก หม่ อม
ฉันกระท�ำสรีระซึ่งเปรียบด้ วยกองทอง ให้ ปรากฏเป็ นข้ าวสุ ก ได้ เห็นพระสรีระของ
พระองค์ แล้ ว จึงจะขอไปนิพพาน พระพิชิตมารได้ ทรงแสดงพระกายอันประกอบ
ด้ วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ประดับด้ วยพระรัศมีอนั งาม อันเป็ นเหมือน
ดวงตาของคนพาลเพราะมีค่ามาก กะพระมาตุจฉา ล�ำดับนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้ ซบพระเศียรลงแทบพืน้ พระบาท อันเป็ นลายจักรคล้ ายกับดอกบัวบาน
มีพระรัศมีปานดังพระอาทิตย์ แรกทอแสง แล้ วพระนางได้ กราบทูลว่ า หม่ อมฉันขอ
น้ อมนมัสการพระนราธิป ผู้เป็ นธงขององค์ พระอาทิตย์ ขอพระองค์ ทรงโปรดเป็ น
ที่พึ่งของหม่ อมฉันในกาลสุ ดท้ ายเถิด หม่ อมฉันจะไม่ ได้ เห็นพระองค์ อีก ข้ าแต่
พระองค์ ผู้เลิศโลก ธรรมดาสตรีท้งั หลายรู้ กนั ว่ ามีแต่ จะก่ อโทษทุกประการ ถ้ าโทษ
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อย่ างใดอย่ างหนึ่งของหม่ อมฉันมีอยู่ ก็ขอพระองค์ ได้ โปรดกรุณาอดโทษแก่ หม่ อมฉันเถิด อนึ่ง หม่ อมฉันได้ ทูลขอบ่ อย ๆ ให้ สตรีท้งั หลายได้ บวช ข้ าแต่ พระนราสภ
ถ้ าโทษในข้ อนั้นจะมีแก่ หม่ อมฉัน ขอได้ ทรงโปรดอดโทษนั้นเถิด ข้ าแต่ พระวีรเจ้ า
ผู้ทรงไว้ ซึ่งการอดโทษ ภิกษุณที ้งั หลายอันหม่ อมฉันสั่ งสอนแล้ ว ตามทีพ่ ระองค์
ทรงอนุญาต ถ้ าในข้ อนั้นจะมีการแนะน�ำได้ ยาก ขอได้ โปรดทรงอดโทษข้ อนั้นเถิด.
พระผู้มพี ระภาคได้ ตรัสว่ า ดูกรนางโคตมีผู้ประดับไปด้ วยคุณ โทษทีท่ ่ านจะพึง
อดพึงมีอะไร เมือ่ ท่ านบอกว่ าลาจะนิพพาน ตถาคตจักไปว่ ากระไรให้ มากไปเล่ า.
เมือ่ ภิกษุสงฆ์ ของตถาคตบริสุทธิ์ไม่ บกพร่ อง ท่ านจะออกไปเสี ยจากโลกนีไ้ ด้ ก็
ควร เพราะเมือ่ หมดแสงดาวในเวลารุ่งแล้ ว รอยในพระจันทร์ กย็ ่ อมจะมองไม่ เห็น
ฉะนั้น พระภิกษุณีท้ังหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี พากันท�ำประทักษิณพระพิชิตมารผู้เลิศ เหมือนหมู่ดาวทีต่ ดิ ตามพระจันทร์ ทำ� ประทักษิณภูเขา
สิ เนรุ ฉะนั้น หมอบลงแทบพระบาทแล้ ว ยืนจ้ องดูพระพักตร์ ของพระพุทธเจ้ า
กราบทูลว่ า จักษุของหม่ อมฉันทั้งหลาย ไม่ เคยอิม่ ด้ วยการเห็นพระองค์ โสตของ
หม่ อมฉันทั้งหลาย ไม่ เคยอิม่ ด้ วยพระภาษิตของพระองค์ จิตของหม่ อมฉันทั้ง
หลายดวงเดียวแท้ ๆ ก็ไม่ อมิ่ ด้ วยรสแห่ งธรรมของพระองค์ .
ผู้บันลืออยู่ในบริษทั ก�ำจัดเสี ยซึ่งทิฏฐิและมานะ ชนเหล่ าใดเห็นพระพักตร์ ของ
พระองค์ ชนเหล่ านั้นชื่อว่ าเป็ นผู้มโี ชคดี ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ถงึ ทีส่ ุ ดสงคราม ชนเหล่ า
ใดประณมน้ อมนมัสการพระยุคลบาทของพระองค์ ซึ่งมีพระองคุลยี าว มีพระนขา
แดงงดงาม มีส้นพระบาทยาว ถึงชนเหล่ านั้นก็ชื่อว่ าเป็ นผู้มโี ชคดี ข้ าแต่ พระนโรดม
ชนเหล่ าใดได้ สดับพระด�ำรัสของพระองค์ อนั ไพเราะน่ าปลืม้ ใจ เผาเสี ยซึ่งโทษ เป็ น
ประโยชน์ เกือ้ กูล ชนเหล่ านั้นก็ชื่อว่ าเป็ นผู้มโี ชคดี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉัน
ทั้งหลายอิม่ ไปด้ วยการบูชาพระบาทของพระองค์ ข้ามพ้ นทางกันดารคือสงสารได้
ด้ วยพระสุ นทรกถาของพระองค์ ผู้ทรงศิริ ฉะนั้นหม่ อมฉันทั้งหลายจึงชื่อว่ าเป็ นผู้มี
โชคดี.
ล�ำดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผู้มวี ตั รอันงาม ประกาศในหมู่พระภิกษุ
สงฆ์ แล้ ว ไหว้ พระราหุล พระอานนท์ และพระนันทะ แล้ วได้ ตรัสดังนีว้ ่ า ดิฉันเบื่อ
หน่ ายในร่ างกายซึ่งเสมอด้ วยทีอ่ ยู่ของอสรพิษ เป็ นทีพ่ กั ของโรค เป็ นสถานทีเ่ กิด
ทุกข์ มีชราและมรณะเป็ นโคจร อาเกียรณ์ ไปด้ วยมลทิน คือ ซากศพต่ าง ๆ ต้ อง
พึง่ พาผู้อนื่ ปราศจากเรี่ยวแรง ฉะนั้น ดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสี ย ขอลูกทั้ง
มหาปชาบดีโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๗

๒๖๕

หลายจงยอมอนุญาตให้ เถิด.
พระนันทเถรเจ้ าและพระราหุลผู้เจริญ เป็ นผู้ปราศจากความโศก ไม่ มอี าสวะ
ตั้งมัน่ ไม่ หวัน่ ไหว มีปัญญา มีความเพียร ได้ คดิ ตามธรรมดาว่ า น่ าติโลกทีป่ ั จจัย
ปรุงแต่ ง ปราศจากแก่ นสาร เปรียบด้ วยต้ นกล้ วย เช่ นเดียวกับกลลวงและพยับแดด
ต�่ำช้ า ไม่ มั่นคง พระโคตมีเถรี พระมาตุจฉาของพระพิชิตมาร ซึ่ งได้ เลีย้ งดู
พระพุทธเจ้ า ก็ยงั ต้ องถึงแก่ กรรม สั งขตธรรมทั้งปวงไม่ เทีย่ ง ก็ครั้งนั้น ท่ านพระอานนท์ พทุ ธอนุชา ซึ่งเป็ นคนสนิทของพระพิชิตมาร ยังเป็ นพระเสขบุคคลอยู่ ท่ าน
หลั่งน�้ำตาร้ องไห้ คร�่ ำครวญอย่ างน่ าสงสาร ณ ที่น้ันว่ า พระโคตมีเถรี เจ้ าตรั สอยู่
หลัด ๆ ก็จะเสด็จไปนิพพานเสี ย อีกไม่ นานเลย แม้ พระพุทธเจ้ าก็คงจะเสด็จไป
นิพพานแน่ นอน เปรียบเหมือนไฟทีห่ มดเชื้อแล้ ว ฉะนั้น พระโคตมีเถรีเจ้ าได้ ตรัส
กะท่ านพระอานนท์ ผู้ช�ำนาญพระปริ ยัติ ปานดังสาครอันลึกล�้ำ เอาใจใส่ ในการ
อุปัฏฐากพระพุทธเจ้ า ซึ่ งพร�่ ำร� ำพันอยู่ดังกล่ าวมาว่ า ลูกเอ๋ ย เมื่อกาลเป็ นที่ร่าเริ ง
ปรากฏขึน้ แล้ ว พ่อไม่ ควรทีจ่ ะเศร้ าโศกถึงการตายของดิฉัน ทีส่ ุ ดแห่ งการนิพพาน
ของดิฉันใกล้ เข้ ามาแล้ ว พ่ อเอ๋ ย พระศาสดาพ่ อได้ ทูลให้ ทรงยินยอมจึงได้ ทรง
อนุญาตให้ เราบวช ลูกเอ๋ ย พ่ออย่ าเสี ยใจไปเลย ความพยายามของพ่ อมีผล ก็บทใดที่
ติตถิกาจารย์ ท้งั หลาย (บุคคลผู้อยู่นอกพระพุทธศาสนา) ผู้เก่ าแก่ ไม่ เห็น บทนั้นอัน
เด็กหญิงซึ่ งมีอายุ ๗ ขวบในพระพุทธศาสนารู้ แจ้ งประจักษ์ แล้ ว พ่ อจงรั กษา
พระพุทธศาสนาไว้ การทีด่ ฉิ ันได้ เห็นพ่อครั้งนีเ้ ป็ นครั้งสุ ดท้ าย บุคคลไปในทิศใด
แล้ วไม่ ปรากฏ ดิฉันก็จะขอลาไปในทิศนั้นนะลูก ในกาลบางคราวพระนายกเจ้ าผู้
เลิศโลกก�ำลังทรงแสดงธรรมอยู่ พระองค์ ทรงถามแล้ วครั้ งนั้น ดิฉันเกิดความ
สงสารกล่ าววาจาถวายพระพรว่ า ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า ขอพระองค์ จงมีพระชนมชีพอยู่นาน ๆ ข้ าแต่ พระมหามุนี ขอพระองค์ จงด�ำรงพระชนม์ อยู่ตลอดกัป เพือ่
ความเกือ้ กูลและประโยชน์ แก่ โลกทั้งปวงเถิด ขออย่ าให้ พระองค์ ทรงพระชราและ
ปรินิพพานเสี ยเลย พระพุทธเจ้ าพระองค์ ได้ ตรัสกะดิฉันผู้กราบทูลเช่ นนั้นว่ า ดูกร
พระนางโคตมี พระพุทธเจ้ าทั้งหลายเป็ นอันบุคคลชมเชย เหมือนอย่ างที่ท่าน
ชมเชยอยู่มไิ ด้ ดิฉันได้ ทูลถามว่ าก็แลด้ วยประการเป็ นดังฤา พระตถาคตผู้สัพพัญญู
จึงชื่อว่ าอันบุคคลพึงชมเชยด้ วยประการเป็ นดังฤา พระพุทธเจ้ าจึงชื่อว่ าอันบุคคล
ได้ ชมเชย พระองค์ อันหม่ อมฉันถามถึงเหตุน้ันแล้ ว ขอได้ ตรั สบอกเหตุน้ันแก่
หม่ อมฉันเถิด พระองค์ ตรัสตอบว่ า ท่ านจงดูพระสาวกทั้งหลายผู้ปรารภความเพียร
ตั้งใจแน่ วแน่ มีความบากบั่นมัน่ เป็ นนิตย์ เป็ นคนพร้ อมเพรียงกันนีเ้ ป็ นการชมเชย
พระพุทธเจ้ าทั้งหลาย ต่ อแต่ น้ัน ดิฉันไปสู่ ส�ำนักนางภิกษุณี อยู่ผู้เดียว คิดเห็นแจ้ ง
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ชัดว่ า พระนาถะผู้ถงึ ทีส่ ุ ดแห่ งไตรภพ ทรงพอพระทัยบริษทั ทีส่ ามัคคีกนั มิฉะนั้น
ดิฉันจะนิพพานเสี ย ดิฉันอย่ าได้ พบความวิบัตนิ ้ันเลย ครั้นดิฉันคิดดังนีแ้ ล้ ว ได้ ไป
เฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้อุดมกว่ าฤาษีท้ังปวง แล้ วได้ กราบทูลกาลเป็ นที่ปริ นิพพาน กะ
ผู้น�ำชั้นพิเศษ ล�ำดับนั้น พระองค์ ได้ ทรงอนุญาตให้ ดฉิ ันดังนีว้ ่ า จงรู้ กาลเอาเถิด
พระนางโคตมี ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
พระผู้มีพระภาคได้ ตรั สว่ า ดูกรพระโคตมีคนพาลเหล่ าใดสงสั ยในการตรั สรู้
ธรรมสตรีท้งั หลาย ท่ านจงแสดงอิทธิฤทธิ์เพือ่ ละเสี ยซึ่งทิฏฐิของคนพาลเหล่ านั้น
ครั้งนั้น พระโคตมีเถรีเจ้ า ถวายบังคมพระสั มมาสั มพุทธเจ้ าแล้ ว เหาะขึน้ สู่ อมั พร
แสดงฤทธิ์เป็ นอันมากตามพระพุทธานุญาต คือองค์ เดียวเป็ นหลายองค์ กไ็ ด้ ท�ำให้
ปรากฏก็ได้ ท�ำให้ หายไปก็ได้ ทะลุฝาก�ำแพงภูเขาไปได้ ไม่ ตดิ ขัดเหมือนไปในทีว่ ่ าง
ก็ได้ ผุดขึน้ ด�ำลงแม้ ในแผ่ นดินเหมือนในน�ำ้ ก็ได้ เดินบนน�ำ้ ไม่ แตกเหมือนเดินบน
แผ่ นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ใช้ อำ� นาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได้ ท�ำภูเขาสิ เนรุให้ เป็ นท่ อน ๆ พลิกมหาปฐพีพร้ อมด้ วยราก ท�ำให้ เป็ นตัวร่ มกั้น
ต่ างร่ ม เดินจงกรมในอากาศ ท�ำโลกให้ ร่ ุงโรจน์ ประหนึ่งว่ าเวลาพระอาทิตย์ อุทยั
เหนือภูเขายุคนั ธร และท�ำโลกนั้นให้ เป็ นเหมือนพวงดอกไม้ ตาข่ าย เอาพระหัตถ์
ข้ างหนึ่งก�ำภูเขามุจลินท์ ภูเขาสิ เนรุ ภูเขามันทาระและภูเขาทัททระไว้ ท้งั หมด
เหมือนดังก�ำเมล็ดพันธุ์ผกั กาดเอาปลายนิว้ มือ บังพระอาทิตย์ พร้ อมทั้งพระจันทร์
ไว้ ทัดทรงพระจันทร์ พระอาทิตย์ ไว้ ต้งั พันดวง เหมือนทัดทรงพวงมาลัย ฉะนั้น
ทรงน�ำ้ ในสาครทั้ง ๔ ไว้ ได้ ด้วยฝ่ าพระหัตถ์ ข้างหนึ่ง ยังฝนใหญ่ อนั มีอาการปานดัง
เมฆบนภูเขายุคันธรให้ ตกลง พระนางเจ้ านั้นได้ นิรมิตให้ เป็ นพระเจ้ าจักรพรรดิ
พร้ อมด้ วยบริษทั ในนภาดลอากาศ แสดงให้ เป็ นครุฑ คชสารราชสี ห์ต่างบันลือ
สี หนาทนฤโฆษอยู่ องค์ เดียวนิรมิตให้ เป็ นคณะพระภิกษุณีนับไม่ ถ้วน แล้ วก็
อันตรธานกลับเป็ นองค์ เดียวกราบทูลพระมหามุนีเจ้ าว่ า ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าผู้มี
พระจักษุ หม่ อมฉันผู้เป็ นพระมาตุจฉาของพระองค์ เป็ นผู้ท�ำตามค�ำสอนของ
พระองค์ บรรลุประโยชน์ ของตนโดยล�ำดับแล้ ว ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระองค์ พระนางเจ้ านั้นครั้นแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ แล้ วลงจากนภาดลอากาศ ถวาย
บังคมพระผู้ส่องโลกแล้ ว ประทับลง ณ ทีค่ วรส่ วนข้ างหนึ่ง พระนางเจ้ าได้ กราบทูล
ว่ า ข้ าแต่ พระมหามุนีผู้นายกของโลก หม่ อมฉันมีอายุได้ ๑๒๐ ปี แต่ กำ� เนิดแล้ วเพียง
เท่ านีก้ พ็ อแล้ ว หม่ อมฉันจักขอทูลลานิพพาน.
ครั้งนั้น บริษทั ทั้งหมดนั้นถึงความพิศวงยิง่ นัก จึงได้ พากันประนมอัญชลีถาม
มหาปชาบดีโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๗ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
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ว่ า ข้ าแต่ พระแม่ เจ้ า พระแม่ เจ้ าได้ ทำ� อะไรไว้ จึงมีฤทธิ์อำ� นาจเช่ นนี.้
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเจ้ า ได้ กล่ าวบุรพจรรยาของท่ านดังต่ อไปนี้ ในกัปที่
แสนแต่ กปั นี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าปทุมุตระผู้มจี กั ษุในธรรมทั้งปวง เป็ นผู้น�ำ
ได้ เสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว ครั้ งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลอ�ำมาตย์ ซึ่ งสมบูรณ์ ด้วยเครื่ อง
อุปการะทุกสิ่ ง เจริญ รุ่งเรือง ร�่ำรวย ในพระนครหังสวดี บางครั้ง ดิฉันพร้ อมด้ วย
บิดา อันหมู่ทาสี ห้อมล้ อม เข้ าไปเฝ้ าพระนราสภพระองค์ น้ัน พร้ อมด้ วยบริวารเป็ น
อันมาก ได้ เห็นพระพิชิตมารผู้ปานดังท้ าววาสวะ ยังฝนคือธรรมให้ ตกอยู่ เป็ นผู้
ไม่ มอี าสวะ เกลือ่ นไปด้ วยระเบียบแห่ งรัศมี เช่ นกับพระอาทิตย์ ในสรทกาล แล้ วยัง
จิตให้ เลือ่ มใส และสดับสุ ภาษิตของพระองค์ ได้ สดับพระผู้น�ำนรชนทรงตั้งพระ
ภิกษุณผี ู้เป็ นพระมาตุจฉาไว้ ในต�ำแหน่ งอันเลิศ จึงถวายมหาทานและปั จจัยเป็ นอัน
มาก แด่ พระผู้เลิศกว่ านรชน ผู้คงทีพ่ ระองค์ น้ัน พร้ อมทั้งพระสงฆ์ ๗ วัน แล้ วได้
หมอบลงแทบพระบาท มุ่งปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น ล�ำดับนั้น พระพิชิตมารผู้อุดม
กว่ าฤาษีได้ ตรัสในบริษทั ใหญ่ ว่า สตรีใดได้ นิมนต์ พระผู้น�ำโลกพร้ อมด้ วยสงฆ์ ให้
ฉันตลอด ๗ วัน เราจักพยากรณ์ สตรีน้ัน ท่ านทั้งหลายจงฟั งเรากล่ าว ในกัปทีแ่ สน
แต่ กปั นี้ พระศาสดาพระนามว่ าโคดม ซึ่งทรงสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จัก
เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก สตรีผู้นีจ้ กั ได้ เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จัก
เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต จักได้ เป็ นพระสาวิกาของพระศาสดา มีนามว่ าโคตมี จัก
ได้ เป็ นพระมาตุจฉา บ�ำรุงเลีย้ งชีวติ ของพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน จักได้ ความเป็ นผู้
เลิศกว่ าภิกษุณที ้งั หลายฝ่ ายผู้รู้ ราตรีนาน ครั้งนั้น ดิฉันได้ สดับพระพุทธพยากรณ์
นั้นแล้ ว มีใจปราโมทย์ บ�ำรุงพระพิชิตมารด้ วยปั จจัยทั้งหลายตราบเท่ าสิ้นชีวติ ต่ อ
จากนั้น ดิฉันก็ได้ ทำ� กาลกิริยา ดิฉันเกิดในพวกเทพเหล่ าดาวดึงส์ ผู้ซึ่งให้ ส�ำเร็จสิ่ ง
น่ าใคร่ ได้ ทุกประการ ครอบง�ำทวยเทพอืน่ ๆ เสี ยด้ วยองค์ ๑๐ ประการ คือ ด้ วยรู ป
เสี ยง กลิน่ รส ผัสสะ อายุ วรรณะ สุ ขและยศ รุ่งเรืองครอบง�ำทวยเทพอืน่ ๆ ด้ วย
ความเป็ นใหญ่ ดิฉันได้ เป็ นพระมเหสี ผู้น่ารั กของท้ าวอมริ นทร์ ในสวรรค์ ช้ั น
ดาวดึงส์ น้ัน ก็เมือ่ ดิฉันยังท่ องเทีย่ วอยู่ในสงสาร เป็ นผู้หวัน่ ไหวเพราะพายุ คือ
กรรม จึงเกิดในบ้ านของทาส ในอาณาเขตของพระเจ้ ากาสี ครั้งนั้น ทาส ๕๐๐ คน
อาศัยอยู่ในบ้ านนั้น ดิฉันได้ เป็ นภรรยาของหัวหน้ าทาสในบ้ านนั้น พระปั จเจกพุทธเจ้ า ๕๐๐ องค์ ได้ เข้ าไปสู่ บ้านบิณฑบาต ดิฉันกับญาติทุกคน เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าเหล่ านั้นก็มคี วามยินดี เราพร้ อมด้ วยสามี มีจติ เลือ่ มใส สร้ างกุฎี ๕๐๐ หลัง
อุปัฏฐากพระปั จเจกพุทธเจ้ าเหล่ านั้นตลอดสี่ เดือน แล้ วถวายไตรจีวร ต่ อจากนั้น
เราพร้ อมกับสามีก็ได้ ไปสวรรค์ ช้ั นดาวดึงส์ ก็ในภพสุ ดท้ ายในบัดนี้ ดิฉันเกิดใน
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พระนครเทวทหะ พระชนกของดิฉันพระนามว่ าอัญชนศากยะ พระชนนีของ
ดิฉันพระนามว่ าสุ ลักขณา ต่ อมาดิฉันได้ ไปสู่ พระราชวังของพระเจ้ าสุ ทโธทนะ
ในพระนครกบิลพัสดุ์ สตรีทุกคนเกิดในสกุลศากยะแล้ ว ไปสู่ เรือนของพวกเจ้ า
ศากยะ ก็ดิฉันประเสริ ฐกว่ าสตรี ทุกคน ได้ เป็ นคนบ�ำรุ งเลีย้ งพระพิชิตมาร พระโอรสของดิฉันพระองค์ น้ัน เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ แล้ ว ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ า
ผู้น�ำชั้นพิเศษ ภายหลังดิฉันพร้ อมด้ วยนางศากิยานี ๕๐๐ จึงได้ บวชแล้ วก็ได้
ประสพสั นติสุขพร้ อมด้ วยนางศากิยานีผู้มีความเพียร สามีของเราที่ได้ ท�ำบุญ
ร่ วมกั น มาแต่ ช าติ ก่ อ นในครั้ งนั้ น เป็ นผู้ ท� ำ มหาสมั ย อั น พระสุ ค ตเจ้ า ทรง
อนุ เคราะห์ แล้ ว ได้ บรรลุอรหัต.
พระภิกษุณที ้งั หลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเถรีเจ้ านั้น ได้ พากันเหาะขึน้ สู่
นภาดลอากาศ เป็ นผู้ประกอบด้ วยมหิทธิฤทธิ์ร่ ุงโรจน์ เหมือนดวงดาวทั้งหลาย อัน
โคจรเป็ นกลุ่มกันไป ฉะนั้น พระภิกษุณเี หล่ านั้น เป็ นผู้ศึกษาแล้ วในบุญกรรม จึงได้
แสดงฤทธิ์มใิ ช่ น้อย เหมือนนายช่ างทองทีไ่ ด้ รับการศึกษาแล้ ว แสดงเครื่องประดับ
ทีท่ ำ� ด้ วยทองชนิดต่ าง ๆ ฉะนั้น ในครั้งนั้น พระภิกษุณเี หล่ านั้น แสดงปฏิหาริย์
มากมายหลายอย่ า ง ยัง พระมุ นีผู้ ประเสริ ฐ กว่ าพระอาทิต ย์ พ ร้ อ มทั้ง บริ ษัท ให้
ชอบใจ แล้ วได้ พากันลงจากนภาดลอากาศ ถวายบังคมพระศาสดาผู้สูงสุ ดกว่ าฤาษี
เมื่อพระศาสดาผู้เป็ นยอดของนรชนทรงอนุญาตแล้ ว จึงได้ นั่ง ณ สถานที่อัน
สมควร แล้ วได้ กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระวีรเจ้ า โอหนอ พระโคตมีเถรี เจ้ าเป็ นผู้
อนุเคราะห์ หม่ อมฉันทุก ๆ คน หม่ อมฉันทุกคน พระนางได้ อบรมด้ วยบุญ จึงได้
บรรลุธรรมเป็ นทีส่ ิ้นอาสวะ หม่ อมฉันทั้งหลายเผากิเลสเสี ยแล้ ว ถอนภพทั้งปวง
ขึน้ ได้ แล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนช้ างพังตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การ
หม่ อมฉันทั้งหลาย มาในส� ำนักของพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด เป็ นการมาดีแล้ ว
หนอ วิชชา ๓ หม่ อมฉันทั้งหลายบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า
หม่ อมฉันทั้งหลายก็ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘
และอภิญญา ๖ หม่ อมฉันทั้งหลายท�ำให้ แจ้ งแล้ ว ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า หม่ อม
ฉันทั้งหลายได้ ทำ� เสร็จแล้ ว หม่ อมฉันทั้งหลายมีความช�ำนาญในฤทธิ์และทิพยโสตธาตุ ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันทั้งหลายมีความช�ำนิช�ำนาญในเจโตปริยญาณ รู้
ปุพเพนิวาสญาณ ช�ำระทิพยจักษุได้ แล้ ว มีอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่
ไม่ มอี กี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันทั้งหลายมีญาณในอรรถ ธรรม นิรุติ และ
ปฏิภาณ ญาณนั้นเกิดทีส่ � ำนักของพระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นพระนายกมหามุนี
พระองค์ เป็ นผู้อนั หม่ อมฉันทั้งหลายได้ วสิ าสะแล้ ว ได้ ทรงโปรดมีจติ เมตตาอนุญาต
มหาปชาบดีโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๗
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ให้ หม่ อมฉันทั้งปวงนิพพานเถิด.
พระพิชิตมารได้ ตรัสว่ า เมือ่ ท่ านทั้งหลายพูดอย่ างนีว้ ่ า จักนิพพาน ฉันจักไปว่ า
อะไร ก็บัดนีท้ ่ านทั้งหลายจงส� ำคัญกาลเวลาเอาเองเถิด.
ครั้งนั้น พระภิกษุณเี หล่ านั้นมีพระโคตมีเถรีเจ้ าเป็ นต้ น ถวายบังคมพระพิชิตมารแล้ วได้ พากันลุกจากทีน่ ั่งนั้นไป พระธีรเจ้ าผู้น�ำชั้นเลิศของโลก พร้ อมด้ วยหมู่
ชนเป็ นอันมากได้ เสด็จไปส่ งพระมาตุจฉาจนถึงซุ้มประตู ครั้งนั้น พระโคตมีเถรีเจ้ าพร้ อมด้ วยพระภิกษุณที ้งั หลายทุก ๆ องค์ ได้ พากันหมอบลงแทบพระยุคลบาท
ของพระศาสดาผู้เป็ นพงศ์ พันธุ์ของโลก กราบทูลว่ า นี้เป็ นการถวายบังคมพระ
ยุคลบาทครั้งสุ ดท้ ายของหม่ อมฉัน การได้ เห็นพระองค์ ผู้เป็ นนาถะของโลกครั้งนี้ ก็
เป็ นครั้งสุ ดท้ าย หม่ อมฉันจักไม่ ได้ เห็นพระพักตร์ ของพระองค์ ซึ่งมีอาการปานน�ำ้
อมฤตอีก ข้ าแต่ พระวีรเจ้ าผู้เลิศของโลก หม่ อมฉั นจักไม่ ได้ ถวายบังคมพระ
ยุคลบาทของพระองค์ ซึ่งอ่ อนละเอียดดีอกี วันนีห้ ม่ อมฉันจะเข้ านิพพาน.
พระศาสดาตรัสว่ า จะมีประโยชน์ อะไรด้ วยรู ปนีแ้ ก่ ท่านในปั จจุบัน รู ปนีล้ ้ วน
ปั จจัยปรุงแต่ ง ไม่ น่ายินดี เป็ นของเลวทราม.
พระมหาปชาบดีเถรี เจ้ า พร้ อมด้ วยพระภิกษุณีเหล่ านั้นไปสู่ ส�ำนักนางภิกษุณี
ของตนแล้ ว นั่งพับเพียบบนอาสนะอันประเสริ ฐ ครั้ งนั้น อุบาสิ กาทั้งหลายใน
พระนครนั้น ผู้มคี วามเคารพรักในพระพุทธศาสนา ได้ สดับพฤติเหตุของพระนางเจ้ า ต่ างก็เข้ าไปหานมัสการแทบบาทมูล เอากรค่ อนอุระประเทศร้ องไห้ พิไรร�่ ำ
คร�่ำครวญควรจะกรุณา เต็มไปด้ วยความโศกเศร้ า ล้ มลงทีพ่ นื้ พสุ ธา ดุจเถาวัลย์ ราก
ขาดแล้ วล้ มลง ฉะนั้น พากันร้ องไห้ ร�ำพันด้ วยวาจาว่ า ข้ าแต่ พระแม่ เจ้ าผู้เป็ นนาถะ
ให้ ทพี่ งึ่ ของดิฉันทั้งหลาย พระแม่ เจ้ าอย่ าได้ ละทิง้ ดิฉันทั้งหลาย ไปเข้ านิพพานเสี ย
เลย ดิฉันทุกคนขอซบเศียรอ้ อนวอน พระมหาปชาบดีเถรีเจ้ าลูบศีรษะของอุบาสิ กา
ผู้มศี รัทธามีปัญญาซึ่งเป็ นหัวหน้ าของอุบาสิ กาเหล่ านั้นอยู่ ได้ กล่ าวว่ า ลูกทั้งหลาย
เอ๋ ย การพร�่ำเพ้อซึ่งเป็ นไปในบ่ วงแห่ งมารไม่ ควรเลย สั งขตธรรมทั้งปวงล้ วนไม่
เที่ยง มีแต่ จะพลัดพรากจากกัน หวั่นไหวไปมา ต่ อแต่ น้ัน พระนางก็สละอุบาสิ กา
เหล่ านั้นเสี ย เข้ าปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน แล้ วเข้ าอากาสานัญ
จายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสั ญญานาสั ญญายตนฌานตามล�ำดับ แล้ วพระโคตมีเถรี เจ้ าก็เข้ าฌานทั้งหลายโดยปฏิโลม
แล้ วก็เข้ าปฐมฌานไปตราบเท่ าถึงจตุตถฌาน ครั้นออกจากจตุตถฌานนั้นแล้ วก็ดบั
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ไป เหมือนเปลวประทีปทีห่ มดเชื้อดับไป ฉะนั้น ได้ เกิดแผ่ นดินไหวใหญ่ สายฟ้ าก็
ตกลงจากนภากาศ กลองทิพย์ กบ็ ันลือลัน่ ขึน้ เอง ทวยเทพพากันคร�่ำครวญ และฝน
ดอกไม้ ก็ตกจากอากาศลงยังพืน้ แผ่ นดิน แม้ ขุนเขาสุ เมรุ ราชก็กัมปนาทหวั่นไหว
เหมือนคนเต้ นร�ำในท่ ามกลางทีเ่ ต้ นร�ำ ฉะนั้น สาครก็ปั่นป่ วนตีฟองคะนองระลอก
ฉะฉาน ทวยเทพ นาค อสู รและพรหมต่ างก็พากันสลดใจ กล่ าวขึน้ ในทันใดนั้นเอง
ว่ า สั งขารทั้งหลายไม่ เที่ยงหนอ เหมือนอย่ างพระมหาปชาบดีเถรี เจ้ านี้ถึงความ
ย่ อยยับไปแล้ ว และพระเถรีท้งั หลายผู้ทำ� ตามค�ำสอนของพระศาสดา ซึ่งแวดล้ อม
พระมหาปชาบดีเถรี เจ้ านี้ ก็พากันดับไปแล้ ว เหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อดับไป
ฉะนั้น โอ้ ความประจวบกัน มีความพลัดพรากเป็ นทีส่ ุ ด โอ้ สิ่ งทีป่ ั จจัยปรุงแต่ งล้ วน
แต่ ไม่ เทีย่ ง โอ้ ชีวติ มีความหายสู ญเป็ นทีส่ ุ ด ความปริเทวนา ได้ มแี ล้ ว ด้ วยประการ
ฉะนี.้
ในล�ำดับนั้น เทวดาและพรหมต่ างก็ท�ำความประพฤติตามโลกธรรม ตาม
สมควรแก่ กาลแล้ ว เข้ าไปเฝ้ าพระผู้มพี ระภาคผู้สูงสุ ดกว่ าฤาษี ครั้งนั้นพระศาสดา
ได้ ตรัสเรียกท่ านพระอานนท์ ผู้พหูสูตมาสั่ งว่ า อานนท์ ท่านจงไปประกาศให้ ภกิ ษุ
ทั้งหลายทราบถึงการนิพพานของพระมารดาเวลานั้น ท่ านพระอานนท์ เป็ นผู้หมด
ความแช่ มชื่น มีตานองไปด้ วยน�ำ้ ตา ได้ กล่ าวด้ วยเสี ยงอันน่ าสงสารว่ า ขอพระภิกษุ
ทั้งหลายผู้เป็ นโอรสของพระสุ คตเจ้ าซึ่งอยู่ในทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตกและ
ทิศเหนือ จงมาประชุ มกัน พระภิกษุณี ผู้ยงั พระสรีระสุ ดท้ ายของพระมุนีให้ เจริญ
ด้ วยน�้ำนม พระมารดาของกระผม พระโคตมีภิกษุณีน้ันถึงความสงบ เหมือน
ดวงดาวในเมื่อพระอาทิตย์ อุทัย ฉะนั้น พระนางยังความรู้ พร้ อมกันว่ า เป็ น
พระพุทธมารดา ให้ ดำ� รงอยู่แล้ วไปสู่ นิพพาน ในทีใ่ ดถึงคนมี ๕ ตาก็เห็นไม่ ได้ ในที่
นั้น พระผู้มีพระภาคซึ่ งเป็ นผู้น�ำทรงเห็นได้ ขอพระโอรสของพระสุ คตเจ้ าผู้มี
ความเชื่ อในพระสุ คต หรื อเป็ นศิษย์ ของพระมหามุนีจงท�ำสั กการะแด่ พระพุทธมารดาเถิด ภิกษุท้งั หลายถึงอยู่ไกล ได้ ฟังค�ำประกาศนั้นแล้ ว ก็มาได้ เร็ว บางพวกมา
ด้ วยพุทธานุภาพ บางพวกทีฉ่ ลาดในฤทธิ์กม็ าด้ วยฤทธิ์ต่างช่ วยกัน ยกเอาเตียงนอน
ทีพ่ ระโคตมีเถรีเจ้ าหลับ ขึน้ ไว้ ในเรือนยอดอันประเสริฐ น่ ายินดี ส� ำเร็จด้ วยทองค�ำ
ล้ วน ๆ งดงาม ท้ าวโลกบาลทั้งสี่ เอาบ่ าเข้ ารองรับเรือนยอด ทวยเทพทีเ่ หลือมีท้าวสั กกะเป็ นต้ น เข้ าช่ วยรับเรือนยอด ก็เรือนยอดทั้งหมดมี ๕๐๐ หลัง แท้ จริง เรือน
ยอดเหล่ านั้น วิสสุ กรรมเทพบุตรนิรมิต มีสีเหมือนพระอาทิตย์ ในสรทกาล ทวยเทพทั้งหลายได้ แบกพระภิกษุณที ุก ๆ องค์ ทนี่ อนอยู่บนเตียงแล้ ว น�ำเอาออกไปตาม
ล�ำดับพืน้ นภากาศถูกเอาเพดานบังไว้ ทวั่ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ พร้ อมทั้งดวงดาว
มหาปชาบดีโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๗ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
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ซึ่งส� ำเร็จด้ วยทองได้ ถูกติดเป็ นตราไว้ ทเี่ พดานนั้น ธงปฏากได้ ถูกยกขึน้ ไว้ เป็ นอัน
มาก จิตกาธานทั้งหลายมีดอกไม้ เป็ นเครื่องปกคลุม ดอกบัวทีเ่ กิดในอากาศเอาปลาย
ลง ดอกไม้ ผุดขึน้ จากแผ่ นดิน พระจันทร์ และพระอาทิตย์ คนมองดูเห็นได้ และดาว
ทั้งหลายส่ องแสงระยับระยิบ อนึ่ง พระอาทิตย์ ถึงจะโคจรไปในเวลาเที่ยงก็เป็ น
เหมือนพระจันทร์ ไม่ ทำ� ใคร ๆ ให้ เร่ าร้ อน ทวยเทพทั้งหลายพากันบูชาด้ วยของ
หอมและดอกไม้ ทพิ ย์ อนั น่ ายินดี และด้ วยการขับร้ อง ฟ้ อนร�ำ ดีดสี ตเี ป่ าอันเป็ น
ทิพย์ พวกนาค อสู รและพรหม ต่ างก็พากันบูชาพระพุทธมารดาผู้นิพพานแล้ ว
ก�ำลังถูกเขาน�ำเอาออกไปตามสติกำ� ลัง พระภิกษุณผี ู้เป็ นโอรสของพระสุ คตเจ้ า ซึ่ง
นิพพานแล้ วทั้งหมดเชิ ญไปข้ างหน้ า พระโคตมีเถรี พุทธมารดาผู้อันเทวดาและ
มนุษย์ สักการะเชิญเอาไปข้ างหลัง เทวดา มนุษย์ พร้ อมด้ วยนาค อสู รและพรหม ไป
ข้ างหน้ า ข้ างหลังพระพุทธเจ้ าพร้ อมด้ วยพระสาวกเสด็จไปเพือ่ จะบูชาพระมารดา
การปรินิพพานของพระพุทธเจ้ า หาได้ เป็ นเช่ นนีไ้ ม่ การปรินิพพานของพระโคตมีเถรีเจ้ า อัศจรรย์ ยงิ่ นัก ในเวลาพระพุทธเจ้ าเสด็จนิพพานไม่ มพี ระพุทธเจ้ าและภิกษุ
ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็ นต้ น เหมือนในเวลาพระโคตมีเถรีเจ้ านิพพาน ซึ่งมี
พระพุทธเจ้ าและภิกษุท้ังหลายมีพระสารี บุตรเป็ นต้ น ชนทั้งหลายช่ วยกันท�ำ
จิตกาธานซึ่งส� ำเร็จด้ วยของหอมล้ วน และเกลือ่ นไปด้ วยจุรณแห่ งเครื่องหอม แล้ ว
เผาพระภิกษุณเี หล่ านั้นบนจิตกาธานนั้น ส่ วนทีเ่ หลือนอกจากอัฐิถูกไฟไหม้ สิ้น ก็
ในเวลานั้น ท่ านพระอานนท์ ได้ กล่ าววาจาอันให้ เกิดความสั งเวชว่ า พระโคตมีเถรี
เจ้ าเข้ านิ พพานแล้ ว พระสรี ระของพระนางก็ถูกเผาแล้ ว การนิ พพานของ
พระพุทธเจ้ าน่ าสั งเกต อีกไม่ นานก็คงจักมี ต่ อจากนั้น ท่ านพระอานนท์ อัน
พระพุทธเจ้ าทรงตักเตือน ท่ านได้ น้อมพระธาตุของพระโคตมีเถรี เจ้ า ซึ่ งอยู่ใน
บาตรของพระนาง เข้ ามาถวายแด่ พระโลกนาถ พระผู้มพี ระภาคผู้สูงสุ ดกว่ าฤาษี
ได้ ทรงประคองพระธาตุเหล่ านั้นด้ วยฝ่ าพระหัตถ์ แล้ วตรั สว่ า เพราะสั งขารเป็ น
สภาพไม่ เทีย่ ง พระโคตมีผู้เป็ นใหญ่ กว่ าหมู่พระภิกษุณจี งึ ต้ องนิพพาน เช่ นเดียวกับ
ล�ำตัวของต้ นไม้ ใหญ่ ทมี่ แี ก่ นตั้งอยู่ถงึ จะใหญ่ โตก็ต้องพินาศ ฉะนั้น ดูเถอะอานนท์
เมือ่ พระพุทธมารดาแม้ นิพพานแล้ วเพียงแต่ สรีระก็ยงั ไม่ เหลือ ไม่ น่าเศร้ าโศกปริเทวนาการไปเลย คนอืน่ ๆ ไม่ ควรเศร้ าโศกถึงพระนางผู้ข้ามสาครคือสงสารไปแล้ ว
ละเว้ นเหตุอันท�ำให้ เดือดร้ อนเสี ยได้ เป็ นผู้เยือกเย็นดับสนิทดีแล้ ว พระนางเป็ น
บัณฑิต มีปัญญามาก และมีปัญญากว้ างขวาง ทั้งเป็ นผู้รู้ ราตรีนานกว่ าภิกษุณที ้งั
หลาย ดูกรภิกษุท้งั หลาย จงรู้ ไว้ อย่ างนีเ้ ถิด พระโคตมีเถรีเจ้ า เป็ นผู้ช�ำนาญในฤทธิ์
ทิพยโสตธาตุ และมีความช�ำนาญในเจโตปริยญาณรู้ ทวั่ ถึง ปุพเพนิวาสญาณ ช�ำระ
๒๗๒
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ทิพยจักษุให้ หมดจด อาสวะทั้งสิ้นของพระนางหมดสิ้นไปแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มี
อีก พระนางมีญาณอันบริสุทธิ์ ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตแิ ละปฏิภาณ เพราะฉะนั้นจึง
ไม่ ควรจะเศร้ าโศกถึงพระนาง คติของไฟทีล่ ุกโพลง ถูกแผ่ นเหล็กทับแล้ วดับไปโดย
ล�ำดับ ใคร ๆ ก็รู้ ไม่ ได้ ฉันใด บุคคลผู้ทหี่ ลุดพ้ นจากกิเลสด้ วยดีแล้ ว ข้ ามพ้ นโอฆะคือ
กามพันธุ์ บรรลุอจลบทแล้ ว ก็ฉันนั้น ย่ อมไม่ มคี ติใคร ๆ จะรู้ ได้ เพราะฉะนั้น ท่ าน
ทั้งหลายจงมีตนเป็ นทีพ่ งึ่ มีสติปัฏฐานเป็ นโคจรเถิดท่ านทั้งหลายอบรมโพชฌงค์
๗ ประการแล้ ว จักท�ำทีส่ ุ ดแห่ งทุกข์ ได้ .
ทราบว่า ท่านพระมหาปชาบดีโคตมีภกิ ษุณไี ด้ตรัสคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน.

มหาปชาบดีโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๗

๒๗๓

เขมาเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเขมาเถรี
[๑๕๘] พระพุทธเจ้ าพระนามว่าปทุมุตระ มีพระญาณจักษุในสรรพธรรม เป็ นพระโลกนายก เสด็จอุบัตใิ นกัปทีแ่ สนกัปแต่ กปั นี้ ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีมคี วาม
รุ่ งเรื องด้ วยรั ตนะต่ าง ๆ ในเมืองหังสวดี เป็ นผู้เพียบพร้ อมไปด้ วยความสุ ขมาก
ดิฉันเข้ าไปเฝ้ าพระพุทธมหาวีระพระองค์ น้ันแล้ ว ได้ ฟังธรรมเทศนา เกิดความ
เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ได้ ถึงพระองค์ เป็ นสรณะ ดิฉันขออนุญาต
มารดาบิดาได้ แล้ ว นิมนต์ พระพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้นพิเศษให้ เสวยพร้ อมด้ วยพระสาวก
สงฆ์ ตลอดสั ปดาห์ หนึ่ง เมือ่ สั ปดาห์ หนึ่งล่ วงไปแล้ ว พระผู้มพี ระภาคผู้เป็ นสารถี
ฝึ กนระ ทรงตั้งภิกษุณีองค์ หนึ่ง ซึ่ งอุดมกว่ าพวกภิกษุณีฝ่ายที่มีปัญญามากใน
ต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ดิฉันได้ ฟังเรื่องนั้นแล้ ว มีความยินดีทำ� สั กการะแต่ พระพุทธเจ้ า
ผู้แสวงหาคุณใหญ่ พระองค์ น้ันอีกแล้ วหมอบลงปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น ในทันใดนั้น
พระพิชิตมารพระองค์ น้ันตรัสกะดิฉันว่ า ความปรารถนาของท่ านจักส� ำเร็จ สั กการะที่ท่านท�ำแล้ วแก่ เราพร้ อมด้ วยภิกษุสงฆ์ มีผลมาก ในกัปที่แสนแต่ กัปนี้ พระ
ศาสดาพระนามว่ าโคดมทรงสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ใน
โลก หญิงนีจ้ กั ได้ เป็ นภิกษุณชี ื่อเขมา ผู้เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์
นั้น เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิตจักถึงต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ด้ วยกรรมทีท่ ำ� ดีแล้ วนั้น และ
ด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดฉิ ันละร่ างกายมนุษย์ แล้ วได้ เป็ นผู้เข้ าถึงสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์
จุตจิ ากสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ แล้ วไปชั้นยามา จุตจิ ากชั้นยามาแล้ วไปชั้นดุสิต จุตจิ าก
ชั้นดุสิตแล้ ว ไปชั้นนิมมานรดี จุตจิ ากชั้นนิมมานรดีแล้ วไปชั้นปรนิมมิตวสวัสดี
เพราะอ�ำนาจบุญกรรมนั้น ดิฉันเกิดในภพใด ๆ ก็ได้ เป็ นพระอัครมเหสี ของพระ
ราชาในภพนั้น ๆ ดิฉันจุตจิ ากภพนั้นแล้ วมาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้ เป็ นพระอัครมเหสี
ของพระเจ้ าจักรพรรดิและเป็ นมเหสี ของพระเจ้ าเอกราช เสวยทิพสมบัตแิ ละมนุษย์
สมบัติ มีความสุ ขทุกภพท่ องเที่ยวไปในกัปเป็ นอเนกในกัปที่ ๙๑ แต่ กัปนี้
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าวิปัสสี เป็ นนายกของโลก งดงามน่ าดูยงิ่ นัก ทรงเห็นแจ่ ม
แจ้ งในสรรพธรรมเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วในโลก ดิฉันเข้ าเฝ้ าพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน
ซึ่ งเป็ นนายกของโลก ได้ ออกบวชเป็ นบรรพชิ ตในพระศาสนาของพระวีรเจ้ า
พระองค์ น้ันอยู่หมืน่ ปี ประพฤติพรหมจรรย์ ประกอบความเพียร เป็ นพหูสูตฉลาด
๒๗๔
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ในปั จจยาการคล่ องแคล่ วในจตุราริยสั จ มีปัญญาละเอียดแสดงธรรมไพเราะ ปฏิบัติ
ตามสั ตถุศาสน์ อยู่หมืน่ ปี ด้ วยผลแห่ งพรหมจรรย์ ดิฉันจุตจิ ากภพนั้นแล้ วเข้ าถึง
สวรรค์ ช้ันดุสิตเป็ นผู้มศี ีล เสวยสมบัตใิ นภพนั้นและภพอืน่ ดิฉันเกิดในภพใด ๆ ก็
เป็ นผู้มสี มบัตมิ าก มีทรัพย์ มาก มีปัญญา รู ปงาม มีบริวารชนก็ว่าง่ าย ด้ วยบุญกรรม
และความเพียรในศาสนาของพระพิชิตมารนั้น สมบัตทิ ุกอย่ างดิฉันหาได้ ง่าย เป็ น
ทีร่ ักแห่ งใจ ด้ วยผลแห่ งความปฏิบัตขิ องดิฉัน เมือ่ ดิฉันเดินไป ณ ทีใ่ ด ๆ ภัสดาของ
ดิฉันและใคร ๆ ย่ อมไม่ ดูหมิน่ ดิฉัน ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าโกนาคมน์
ผู้เป็ นพงศ์ พันธุ์แห่ งพราหมณ์ มียศมาก ประเสริ ฐกว่ าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัติขึน้
แล้ ว ในครั้งนั้นแหละกุลธิดาทีม่ นั่ คงดีในเมืองพาราณสี ชื่อธนัญชานี ๑ สุ เมธา ๑
ดิฉัน ๑ รวม ๓ คนด้ วยกัน ได้ ถวายสั งฆารามแก่ พระมุนีหลายพัน และได้ สร้ างวิหาร
อุทศิ ถวายแก่ พระพุทธเจ้ า พร้ อมด้ วยพระสาวกสงฆ์ เราทั้งหมดด้ วยกันจุตจิ ากภพ
นั้นแล้ วไปสวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ถึงความเป็ นผู้เลิศด้ วยยศกว่ าเทพธิดาและกุลธิดาใน
มนุษย์ ในภัทรกัปนีแ้ หละ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสปะ ผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์แห่ ง
พราหมณ์ มียศมาก ประเสริฐกว่าพวกบัณฑิต เสด็จอุบตั ขิ นึ้ แล้ว ในครั้งนั้น พระเจ้ ากาสี พระนามว่ ากิกี ในพระนครพาราณสี อนั อุดม เป็ นอิสระกว่ าประชาชน เป็ น
อุปัฏฐากพระพุทธเจ้ าผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ดิฉันเป็ นพระธิดาคนใหญ่ ของ
ท้ าวเธอ มีนามปรากฏว่ าสมณี ได้ ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ ว พอใจ
บรรพชาแต่ พระชนกนาถไม่ ทรงอนุญาตแก่ เราทั้งหลาย เมือ่ อยู่ในอาคารสถานใน
ครั้งนั้น เราทั้งหลายผู้เป็ นราชกัญญามิได้ เกียจคร้ าน ประพฤติพรหมจรรย์ ต้งั แต่
เป็ นกุมารี ด�ำรงอยู่ในสุ ขสมบัตสิ องหมืน่ ปี พระราชธิดา ๗ องค์ ล้วนพอใจยินดีใน
การบ�ำรุงพระพุทธเจ้ า พระราชธิดา ๗ นั้น คือ นางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นาง
ภิกษุณี ๑ นางภิกขุทาสิ กา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุ ธรรมา ๑ และนางสั งฆทาสิ กาเป็ นที่
๗ พระราชธิดาทั้ง ๗ นั้น ได้มาเป็ นดิฉันเป็ นพระอุบลวรรณาเถรี เป็ นพระปฏาจาราเถรี เป็ นพระกุณฑลเกสี เถรี เป็ นพระกิสาโคตมีเถรี เป็ นพระธรรมทินนาเถรี เป็ น
นางวิสาขาอุบาสิ กาเป็ นที่ ๗ บางครั้ง พระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ันผู้เป็ นดังว่ าดวง
อาทิตย์ ของนรชน ทรงแสดงธรรมเป็ นอัศจรรย์ ดฉิ ันได้ ฟังมหานิทานสู ตรแล้ ว เล่ า
เรียนอยู่ เพราะกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ ดแี ล้ วนั้น และเพราะการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละ
ร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภพหลัง ครั้งนี้ ดิฉันเป็ นพระธิดาที่
พอพระทัยกรุณาโปรดปราน ของพระเจ้ ามัททราช ในสากลนครอันอุดม พร้ อมกับ
เมือ่ ดิฉันเกิด พระนครนั้นได้ มคี วามเกษมสุ ข โดยคุณนิรมิตนั้น ชื่อดิฉันปรากฏว่ า
เขมา เมือ่ ใด ดิฉันเจริญวัยโตเป็ นสาว มีรูปและผิวพรรณงาม เมือ่ นั้น พระราชบิดาก็
เขมาเถริ ยาปทานที่ ๘ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเขมาเถรี
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โปรดปรานประทานดิฉันแก่ พระเจ้ าพิมพิสาร ดิฉันเป็ นทีโ่ ปรดปรานของพระราชสวามียินดีแต่ ในการบ�ำรุ งรู ป ไม่ พอใจคนที่กล่ าวโทษรู ปเป็ นอันมาก ครั้ งนั้น
พระเจ้ าพิมพิสารโปรดให้ นักขับร้ องขับเพลงพรรณนาพระมหาวิหารเวฬุ วนั ด้ วย
พระประสงค์ จะทรงอนุเคราะห์ ดฉิ ัน ดิฉันส� ำคัญว่ าพระมหาวิหารเวฬุ วนั อันเป็ นที่
ประทับแห่ งพระสุ คตเจ้ าเป็ นที่น่ารื่ นรมย์ ผู้ใดยังมิได้ เห็นก็จัดว่ าผู้น้ันยังไม่ เห็น
นันทวัน พระมหาวิหารเวฬุ วนั เป็ นดังว่ านันทวัน อันเป็ นทีเ่ พลิดเพลินของนรชน ผู้
ใดได้ เห็นแล้ ว นับว่ าผู้น้ันเห็นดีแล้ ว ซึ่ งนันทวัน อันเป็ นที่เพลิดเพลิน ของท้ าวอมรินทร์ สั กกเทวราชทวยเทพละนันทวันแล้ วลงมาทีพ่ นื้ ดินเห็นพระมหาวิหารเวฬุ วนั อันน่ ารื่นรมย์ เข้ าแล้ ว ก็อศั จรรย์ ใจเพลินชมมิได้ เบื่อ พระมหาวิหารเวฬุ วนั
เกิดขึน้ เพราะบุญของพระราชา อันบุญญานุภาพแห่ งพระพุทธเจ้ าประดับแล้ ว ใคร
เล่ าจะกล่ าวถึงความเจริญด้ วยคุณแห่ งพระมหาวิหารเวฬุ วนั ให้ จบได้ ครั้งนั้นดิฉัน
ได้ ฟังความส� ำเร็ จแห่ งพระมหาวิหารเวฬุ วันอันเป็ นที่ชอบโสตและชอบใจแล้ ว
ประสงค์ จะเห็นดิฉันจึงได้ กราบทูลพระราชา ครั้งนั้น ท้ าวมหิบดีจงึ โปรดสั่ งดิฉันผู้
มุ่งจะชมพระมหาวิหารเวฬุ วนั พร้ อมด้ วยบริวารเป็ นอันมาก ด้ วยพระด�ำรัสว่ า
พระนางผู้มีสมบัติมาก เชิ ญเสด็จไปชม พระมหาวิหารเวฬุ วัน อันเป็ นที่เย็นตา
เปล่ งปลัง่ ด้ วยพระรัศมีแห่ งพระสุ คตเจ้ า งามด้ วยสิ ริทุกสมัย ดิฉันทูลว่ า เมือ่ ใด
พระพุทธมุนีเสด็จเข้ ามา ทรงบาตรในพระนครราชคฤห์ อนั อุดม เมือ่ นั้น หม่ อมฉัน
จะเข้ าไปชมพระมหาวิหารเวฬุ วนั เวลานั้น พระมหาวิหารเวฬุ วนั มีสวนดอกไม้
ก�ำลังแย้ มบาน วู่ว่อนไปด้ วยภมรต่ าง ๆ ชนิด และมีเสี ยงนกดุเหว่ าร�่ำร้ องดังเพลงขับ
ทั้งมีเหล่ านกยูงฟ้ อนร�ำ เงียบเสี ยง ไม่ พลุกพล่ าน ประดับไปด้ วยทีจ่ งกรมต่ าง ๆ
สะพรั่งไปด้ วยกุฎแี ละมณฑปทีพ่ ระโยคีชอบปรารภบ�ำเพ็ญเพียร เมือ่ ดิฉันเทีย่ วไป
ได้ รู้ สึกว่ านัยน์ ตาของเรามีผล ครั้งนั้น ดิฉันได้ เห็นภิกษุรูปหนึ่งประกอบกิจอยู่ แล้ ว
คิดไปว่ า ภิกษุนีต้ ้งั อยู่ในปฐมวัย มีรูปน่ าปรารถนา ปฏิบัตดิ อี ยู่ในป่ าทีน่ ่ ารื่นรมย์ เช่ น
นี้ เหมือนคนอยู่ในทีม่ ดื ภิกษุนีศ้ ีรษะโล้ น คลุมสั งฆาฏินั่งอยู่ทโี่ คนไม้ ละความยินดี
ทีเ่ กิดแต่ อารมณ์ เจริญฌานอยู่ ธรรมดาคฤหัสถ์ ควรจะบริโภคกามตามความสุ ข แก่
แล้ วจึงควรจะประพฤติธรรมอันเจริญงามนีใ้ นภายหลัง ดิฉันส� ำคัญว่ าพระคันธกุฎี
ทีป่ ระทับแห่ งพระพิชิตมารว่ างเปล่ าจึงเข้ าไป ได้ เห็นพระพิชิตมารดังดวงอาทิตย์
แรกอุทยั ประทับส� ำราญพระองค์ เดียว มีหญิงสาวสวยพัดถวายอยู่ ครั้นแล้ วด�ำริผดิ
ว่ าพระผู้มพี ระภาคผู้องอาจกว่ านรชนพระองค์ นีม้ ไิ ด้ เศร้ าหมองหญิงสาวคนนั้น มี
รัศมีเปล่ งปลัง่ ดังทองค�ำ มีดวงตางามเช่ นดอกบัว ริมฝี ปากแดงดังผลมะพลับสุ ก
ช�ำเลืองแต่ น้อยเป็ นทีย่ นิ ดีแห่ งใจและนัยน์ ตา มีลำ� แขนเหมือนทองค�ำ วงหน้ าสวย
๒๗๖

อปทาน ๒

ถันทั้งคู่เต่ งตัง่ ดังดอกบัวตูม มีเอวกลมกล่ อม ตะโพกผึง่ ผาย ล�ำขาน่ ายินดี มีเครื่อง
ตกแต่ งงาม เครื่องประดับสี แดงแวววาว นุ่งผ้ าเนือ้ เกลีย้ งสี เขียว มีรูปสมบัตชิ มไม่
เบื่อ ประดับด้ วยสรรพาภรณ์ ดิฉันเห็นหญิงสาวนั้นเข้ าแล้ วคิดว่ า โอ หญิงสาวคนนี้
รู ปงามเหลือเกิน เราไม่ เคยเห็นด้ วยนัยน์ ตาในครั้งไหน ๆ เลย ขณะนั้น หญิงสาวคน
นั้นถูกชราย�ำ่ ยี มีผวิ พรรณแปลกไป หน้ าเหี่ยว ฟั นหัก ผมหงอก น�ำ้ ลายไหล หน้ าไม่
สะอาด ใบหูแข็งกระด้ าง นัยน์ ตาขาว นมยานไม่ งาม ตัวตกกระทัว่ ไป ร่ างกายสั่ น
ตลอดศีรษะ หลังขด มีไม้ เท้ าเป็ นคู่เดิน ร่ างกายซู บผอมลีบไป สั่ นงันงก ล้ มลงแล้ ว
หายใจถี่ ๆ ล�ำดับนั้น ความสั งเวชอันไม่ เคยเป็ นท�ำให้ ขนลุกชู ชันได้ มแี ก่ ดฉิ ันว่ า น่ า
ต�ำหนิรูปอันไม่ สะอาด ทีพ่ วกคนพาลยินดีกนั ขณะนั้น พระพุทธเจ้ าผู้ทรงพระ
กรุณามาก มีพระทัยปี ติโสมนัส ทอดพระเนตรเห็นดิฉันผู้มใี จสั งเวชแล้ ว ได้ ตรัส
พระคาถานีว้ ่ า ดูกรพระนางเขมา เชิญดูร่างกายอันกระสั บกระส่ าย ไม่ สะอาด
โสโครก ไหลเข้ า ถ่ ายออก ทีพ่ วกพาลชนยินดีกนั ซิ ท่ านจงอบรมจิตให้ เป็ นสมาธิมี
อารมณ์ เดียวด้ วยอสุ ภารมณ์ เถิด ท่ านจงมีกายคตาสติมากไปด้ วยความเบื่อหน่ าย
เถิด รู ปหญิงนีฉ้ ันใด รู ปของท่ านนั้นก็ฉันนั้น รู ปของท่ านฉันใด รู ปหญิงนีก้ เ็ ป็ นฉัน
นั้น ท่ านจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสี ยเถิด จงอบรมอนิมติ ตวิโมกข์ จงละมานานุสัยเสี ย ท่ านจักเป็ นผู้สงบประพฤติไป เพราะละมานานุสัยนั้น
ได้ .
ชนเหล่ าใด ก�ำหนัดด้ วยราคะเกาะกระแสอยู่เหมือนแมงมุมเกาะใยตรงกลางที่
ท�ำไว้ เอง ชนเหล่ านั้นตัดราคะนั้นเสี ย ไม่ มคี วามอาลัย ละกามสุ ขไป ย่ อมละเว้ นได้ .
ขณะนั้น พระบรมศาสดาผู้เป็ นสารถีฝึกนรชน ทรงทราบดิฉันว่ า มีจติ ควรแล้ ว
จึงทรงแสดงมหานิทานสู ตรเพือ่ จะทรงแนะน�ำดิฉัน ดิฉันได้ ฟังสู ตรอันประเสริฐ
นั้นแล้ ว จึงระลึกถึงสั ญญาในกาลก่ อนได้ ด�ำรงอยู่ในสั ญญานั้นแล้ ว ช�ำระธรรมจักษุ
ให้ หมดจด ทันใดนั้น ดิฉันหมอบลงแทบพระบาทยุคลแห่ งพระพุทธเจ้ าผู้แสวงหา
คุณอันยิง่ ใหญ่ เพือ่ ประสงค์ จะแสดงโทษ จึงได้ กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ทรง
เห็นแจ้ งธรรมทั้งปวง หม่ อมฉันขอถวายนมัสการแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มี
พระกรุณาเป็ นทีอ่ ยู่ หม่ อมฉันขอถวายนมัสการแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เสด็จ
ข้ ามสงสารแล้ ว หม่ อมฉันขอถวายนมัสการแด่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้ประทาน
อมตธรรม หม่ อมฉันขอถวายนมัสการแด่ พระองค์ หม่ อมฉันแล่ นไปแล้ วสู่ ทฏิ ฐิอนั
รกชัฏหลงใหลเพราะกามราคะ พระองค์ ทรงแนะน�ำด้ วยอุบายทีช่ อบ เป็ นผู้ยนิ ดี
แล้ วในธรรมทีท่ รงแนะน�ำ สั ตว์ ท้งั หลายเหินห่ างจากการเห็นท่ านผู้แสวงหาคุณอัน
เขมาเถริ ยาปทานที่ ๘
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ยิง่ ใหญ่ เช่ นพระองค์ ย่ อมประสบมหันตทุกข์ ในสั งสารสาคร เมือ่ ใดหม่ อมฉันยัง
มิได้ มาเฝ้ าพระองค์ ผู้เป็ นสรณะแห่ งสั ตว์ โลก ไม่ เป็ นศัตรู แก่ สัตว์ โลก เสด็จถึงทีส่ ุ ด
แห่ งมรณะ มีธรรมเป็ นประโยชน์ อย่ างดี หม่ อมฉันขอแสดงโทษนั้น หม่ อมฉันมัว
ยินดีในรู ป ระแวงว่ าพระองค์ ไม่ ทรงเกือ้ กูล จึงมิได้ มาเฝ้ าพระองค์ ผู้ทรงเกือ้ กูลมาก
ทรงประทานธรรมอันประเสริฐ หม่ อมฉันขอแสดงโทษนั้น ครั้งนั้น พระองค์ ผู้ทรง
พระมหากรุณา มีพระกระแสเสี ยงอันไพเราะ เมือ่ ทรงเอาน�ำ้ อมฤตรดดิฉัน ได้ ตรัส
ว่ า ดูกรพระนางเขมา หยุดอยู่เถิดครั้งนั้น ดิฉันประนมนมัสการด้ วยเศียรเกล้ า ท�ำ
ประทักษิณพระองค์ แล้ ว กลับไปเฝ้ าพระราชสวามีผู้เป็ นนรบดี แล้ วกราบทูลว่ า ข้ า
แต่ พระองค์ ผู้ทรงทรมานข้ าศึ ก น่ าชมอุบายอย่ างดีน้ัน ที่พระองค์ ทรงด�ำริ แล้ ว
พระมุนีเจ้ าผู้ไม่ มีกิเลสเหมือนป่ า หม่ อมฉันผู้ปรารถนาจะชมพระมหาวิหารเวฬุ
วันได้ เฝ้ าแล้ ว ถ้ าพระมหาราชจะทรงพระกรุณาโปรด หม่ อมฉันผู้เบื่อหน่ ายในรู ป
ตามทีพ่ ระพุทธมุนีตรัสสอน จักบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ าผู้คงทีพ่ ระองค์ น้ัน.
จบ ทุติยภาณวาร.
ครั้ งนั้น พระเจ้ าพิมพิสารพระเจ้ าแผ่ นดินพระองค์ น้ัน ทรงประนมกรอัญชลี
ตรัสว่ า ดูกรพระน้ องนาง พีอ่ นุญาตแก่ พระน้ อง บรรพชาจงส� ำเร็จแก่ พระน้ องเถิด
ครั้ งนั้น ดิฉันบวชมาแล้ วได้ เจ็ดเดือน เห็นประทีปสว่ างขึน้ และดับไปมีใจสั งเวช
เบื่อหน่ ายในสรรพสั งขาร ฉลาดในปั จจยาการข้ ามพ้ นจตุรโอฆะแล้ ว ได้ บรรลุ
อรหัต เป็ นผู้ช�ำนาญในฤทธิ์ในทิพยโสตธาตุและเจโตปริยญาณ รู้ชัดปุพเพนิวาสญาณ
ช�ำระทิพยจักษุให้ บริสุทธิ์ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี ญาณ
อันบริสุทธิ์ของดิฉัน ในอรรถะธรรมะ นิรุตแิ ละปฏิภาณ เกิดขึน้ แล้ วในพระพุทธศาสนา ดิฉันเป็ นผู้ฉลาดในวิสุทธิท้ังหลาย คล่ องแคล่ วในกถาวัตถุ รู้ จักนัยแห่ ง
อภิธรรม ถึงความช�ำนาญในศาสนา ภายหลัง พระราชสวามีผู้ฉลาด ตรัสถามปั ญหา
ละเอียดในโตรณวัตถุ ดิฉันได้ วสิ ั ชนาโดยควรแก่ กถา ครั้งนั้น พระราชาเสด็จเข้ าเฝ้ า
พระสุ คตเจ้ าแล้ ว ทูลสอบถามปั ญหาเหล่ านั้น พระพุทธเจ้ าทรงพยากรณ์ เป็ นอย่ าง
เดียวกันกับทีด่ ฉิ ันวิสัชนาแล้ ว พระพิชิตมารผู้อุดมกว่ านรชน ทรงพอพระทัยใน
คุณสมบัติน้ัน จึงทรงตั้งดิฉันไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะว่ า เป็ นผู้เลิศกว่ าบรรดา
ภิกษุณที มี่ ปี ั ญญามาก
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
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ทราบว่า ท่านพระเขมาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ เขมาเถริยาปทาน.

อุบลวรรณาเถริยาปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุบลวรรณาเถรี
[๑๕๙] พระอุบลวรรณาภิกษุณีถึงความส� ำเร็จแห่ งฤทธิ์ ถวายบังคมพระยุคลบาทของ
พระศาสดาแล้ วทูลว่ า ข้ าแต่ พระมหามุนีหม่ อมฉันข้ ามพ้ นชาติสงสารได้ แล้ ว บรรลุ
ถึงอจลบท หมดสิ้นสรรพทุกข์ แล้ ว ขอประชุมชนผู้เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา และ
พวกชนทีห่ ม่ อมฉันได้ทำ� ความผิดให้ จงอดโทษให้ หม่ อมฉันเฉพาะพระพักตร์ พระ
พิชิตมาร ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันขอกราบทูลว่ า เมือ่ หม่ อมฉันท่ องเทีย่ วอยู่
ในสงสาร ถ้ ามีความผิดพลาดขอพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานโทษแก่ หม่ อมฉัน
เถิด.
พระผู้มพี ระภาคตรัสว่ า ดูกรอุบลวรรณา ผู้ทำ� ตามค�ำสอนของเราท่ านจงแสดง
ฤทธิ์ตดั ความสงสั ยแห่ งบริษทั สี่ ในวันนีเ้ ถิด.
พระอุบลวรรณาเถรีกราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มคี วามเพียรมาก มีปัญญาทรง
ไว้ ซึ่งความรุ่งเรือง หม่ อมฉันเป็ นธิดาแห่ งพระองค์ มกี รรมทีท่ ำ� ยากมาก มีกรรมที่
ท�ำแสนยากท�ำไว้ แล้ ว ข้ าแต่ พระมหาวีระผู้มจี กั ษุ หม่ อมฉันมีนามว่ าอุบลวรรณา
เพราะมีสีกายเหมือนสี ดอกอุบล เป็ นธิดาแห่ งพระองค์ ขอถวายบังคมพระบาทยุคล
พระราหุลเถระและหม่ อมฉัน เกิดในสมภพเดียวกันมากหลายร้ อยชาติ เป็ นผู้มฉี ันท
จิตเสมอกัน มีความเกิดร่ วมสมภพร่ วมชาติกนั ในภพนีซ้ ึ่งเป็ นภพหลังก็มนี าม
เหมือนกันทั้งคู่ พระราหุลเถระผู้เป็ นโอรส หม่ อมฉันมีนามว่ าอุบลวรรณา เป็ นธิดา
ข้ าแต่ พระวีรเจ้ า ขอเชิญทอดพระเนตรฤทธิ์ของหม่ อมฉันเถิด หม่ อมฉันจะแสดง
ก�ำลังถวายพระศาสดา พระอุบลวรรณาเถรีเหยียดมือไปวักเอาน�ำ้ ในมหาสมุทรทั้ง
๔ มาใส่ ไว้ ในฝ่ ามือเหมือนเด็กลงเล่ นน�ำ้ มันทีอ่ ยู่ในฝ่ ามือเหยียดฝ่ ามือไปพลิกแผ่ น
ดินแล้ ว เอามาใส่ ไว้ บนฝ่ ามือเหมือนเด็กหนุ่มฉุดปลาเค้ า ฉะนั้น เอาฝ่ ามือปิ ดครอบ
จักรวาลแล้ ว ยังเม็ดฝนสี ต่าง ๆ ให้ ตกลง ณ เบือ้ งบนบ่ อย ๆ เอาแผ่ นดินท�ำเป็ นครก
อุบลวรรณาเถริ ยาปทานที่ ๙ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอุบลวรรณาเถรี
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เอาเม็ดกรวดท�ำเป็ นข้ าวเปลือก เอาภูเขาสิ เนรุทำ� เป็ นสาก แล้ วซ้ อมอยู่ เหมือนเด็ก
หญิงซ้ อมข้ าวฉะนั้น ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มีพระจักษุหม่ อมฉั นมีนามว่ าอุบลวรรณา
เป็ นธิดาแห่ งพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ มีความช�ำนาญในอภิญญาทั้งหลาย เป็ นผู้ทำ�
ตามค�ำสอนของพระองค์ จักแผลงฤทธิ์ต่าง ๆ ถวายแด่ พระองค์ ผู้เป็ นนายกของโลก
ประกาศนามและโคตรแล้ วขอถวายบังคมพระยุคลบาท ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อม
ฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริยญาณ รู้ ปุพเพนิวาสญาณ ช� ำระทิพยจักษุบริ สุทธิ์ อาสวะทั้งปวงหมดสิ้ นแล้ ว บัดนี้ภพใหม่ ไม่ มีอีก
หม่ อมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตแิ ละปฏิภาณกว้ างขวาง หมดจดตามสภาพ
แห่ งพระองค์ ผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ข้ าแต่ พระมหามุนี อธิการเป็ นอันมาก ที่
หม่ อมฉั นแสดงแล้ วในพระพิชิตมารผู้ประเสริ ฐทั้งหลายในปางก่ อน โดยความ
พินาศไปแห่ งมัจฉริ ยะที่สู้ รบกันเพื่อประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนีผู้มี
ความเพียรมาก ขอพระองค์ จงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่ าของหม่ อมฉัน และบุญที่
หม่ อมฉันสั่ งสมไว้ เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าเมือ่ พระองค์ ทรง
ละเว้ นอนาจารในสถานทีไ่ ม่ ควรอบรมพระญาณ ให้ แก่ กล้ าอยู่ชีวติ อันสู งสุ ดหม่ อม
ฉันสละแล้ ว เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนี พระองค์ ได้ ประทานชีวติ
แก่ หม่ อมฉั นหลายหมื่นโกฏิกัป แม้ หม่ อมฉั นก็บริ จาคชี วิตของหม่ อมฉั นเพื่อ
ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มฤี ทธิ์มไิ ด้ มสี ิ่ งอะไรเปรียบปาน มีพระวิริยะ
ก้ าวหน้ าในกาลนั้นหม่ อมฉันอัศจรรย์ ใจทุกอย่ าง ประนมกรอัญชลีด้วยเศียรเกล้ า
ได้ ทูลว่ า กรณียกิจนีห้ ม่ อมฉันได้ ทำ� แล้ ว ในกัปทีแ่ สนแต่ ภทั รกัปนี้ ครั้งนั้น หม่ อม
ฉันเป็ นนางนาคกัญญา มีนามว่ าวิมลา คณะนาคสมมติว่า เป็ นผู้ดกี ว่ าพวกนาค
กัญญามหานาคราชนามว่ ามโหรคะ เลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา นิมนต์ พระพุทธเจ้ า
พระนามว่ าปทุมุตระผู้มเี ดชมาก พร้ อมด้ วยพระสาวก ตกแต่ งมณฑปอันส� ำเร็จด้ วย
รัตนบัลลังก์ ส�ำเร็จด้ วยรัตนะ โปรยทรายรัตนะ เครื่องอุปโภคส� ำเร็จด้ วยรัตนะ และ
มรรคาก็ประดับด้ วยธงรัตนะ ต้ อนรับพระสั มพุทธเจ้ า ประโคมด้ วยดนตรีหลาย
ชนิด พระสั มพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลก ทรงแผ่ ไปด้ วยบริษทั ๔ ประทับนั่งบน
อาสนะอันประเสริ ฐในภพนาคราช มโหรคะนาคราชได้ ถวายข้ าวน�้ำ และขาทนียโภชนียาหารอย่ างดี ๆ มีค่ามาก แต่ พระผู้มพี ระภาคผู้มบี ริวารมาก พระสั มมาสั มพุทธเจ้ า พระองค์ น้ัน ครั้นเสวยเสร็จ ทรงล้ างบาตรด้ วยดีแล้ ว ได้ ทรงท�ำกิจคือการ
อนุโมทนานางนาคกัญญาผู้มฤี ทธิ์มาก เห็นพระสั พพัญญู มีรัศมีเปล่ งปลัง่ มียศมาก
มีจติ เลือ่ มใสมีใจเคารพในพระศาสดา ในขณะนั้น พระพุทธเจ้ าผู้มคี วามเพียรมาก
พระนามว่ าปทุมุตระทรงทราบวาระจิตของหม่ อมฉั นแล้ ว ทรงแสดงภิกษุณีรูป
๒๘๐
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หนึ่งด้ วยฤทธิ์ ภิกษุณีน้ันคล่ องแคล่ ว แสดงฤทธิ์เป็ นอเนก หม่ อมฉั นเกิดปี ติ
ปราโมทย์ ได้ ทูลถามพระศาสดาว่ า หม่ อมฉั นได้ เห็นฤทธิ์ท้ังหลายที่ภิกษุณีรูปนี้
แสดงแล้ ว ข้ าแต่ พระธีรเจ้ า ภิกษุณนี ้ันเป็ นผู้คล่ องแคล่ วดีด้วยฤทธิ์เพราะเหตุไร.
พระผู้มีพระภาคพระองค์ น้ันตรั สตอบว่ า ภิกษุณีน้ันเป็ นโอรสธิดาเกิดแต่ ปาก
เรา มีฤทธิ์มาก ท�ำตามอนุศาสนีของเรา เป็ นผู้คล่ องแคล่ วดีด้วยฤทธิ์.
หม่ อมฉันได้ สดับพระพุทธพจน์ แล้ ว มีความยินดีได้ ทูลว่ า แม้ หม่ อมฉันก็ขอ
เป็ นผู้คล่ องแคล่ วดีด้วยฤทธิ์ เหมือนภิกษุณีองค์ น้ัน ข้ าแต่ พระองค์ ผู้เป็ นนายก
หม่ อ มฉั น เบิ ก บานโสมนั ส มี ใ จอุ ด มถึ ง ที่ แ ล้ ว ขอให้ ไ ด้ เ ป็ นเช่ นภิ ก ษุ ณี นี้ ใ น
อนาคตกาล หม่ อมฉันตกแต่ ง บัลลังก์ อนั งามด้ วยแก้ วมณีและมณฑปอันผุดผ่ อง
แล้ ว ทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลก พร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ให้ เสวยและ
ฉัน อิม่ หน�ำส� ำราญ ด้ วยข้ าวและน�ำ้ แล้ วได้ บูชาพระพุทธเจ้ าด้ วยดอกอุบลอันเป็ น
ดอกไม้ อย่ างดี ทีพ่ วกนาคเรียกกันในสมัยนั้นว่ าดอกอรุณ โดยตั้งความปรารถนาว่ า
ขอให้ สีตัวของเราจงเป็ นเช่ นกับสี ดอกอุบลนี้ ด้ วยบุญกรรมที่ท�ำไว้ ดีแล้ วนั้นและ
ด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ หม่ อมฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ วได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์
จุตจิ ากนั้นแล้ วมาเกิดในมนุษย์ ได้ ถวายบิณฑบาต พร้ อมด้ วยดอกอุบลเป็ นอันมาก
แก่ พระสยัมภู ในกัปที่ ๙๑ แต่ ภทั รกัปนีพ้ ระพุทธเจ้ าพระนามว่ าวิปัสสี มีพระเนตร
งาม มีพระญาณจักษุในธรรม เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้นหม่ อมฉันเป็ นธิดาของ
เศรษฐี ในเมืองพาราณสี อันอุดม ได้ นิมนต์ พระสั มมาสั มพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของ
โลก พร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ถวายมหาทานและบูชาพระพุทธเจ้ านั้นด้ วยดอกอุบลเป็ น
อันมากแล้ ว ได้ ป รารถนาให้ มีผิวพรรณงามเหมือ นดอกอุบล ในภัท รกัปนี้
พระพุทธเจ้ ามีพระนามว่ ากัสสปะผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์แห่ งพราหมณ์ มีบริวารยศมาก
ประเสริฐกว่ าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้นนั้น พระเจ้ ากาสี พระนามว่ ากิกี ใน
เมืองพาราณสี อันอุดมเป็ นอิสระกว่ าชนทั้งหลาย เป็ นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้ าผู้
แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ หม่ อมฉันเป็ นธิดาคนทีส่ องของท้ าวเธอ มีนามปรากฏว่ า
สมณคุตตา ได้ ฟังพระธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ ว พอใจบรรพชา แต่ พระ
ชนกนาถมิได้ ทรงอนุญาตให้ พวกหม่ อมฉัน เมือ่ ต้ องอยู่ในอาคารสถาน ในครั้งนั้น
พวกหม่ อมฉั นผู้ เป็ นราชกัญญา ตั้ง อยู่ ใ นความสุ ขมิไ ด้ เ กียจคร้ าน ประพฤติ
พรหมจรรย์ ต้งั แต่ เป็ นกุมารีอยู่สองหมืน่ ปี ราชธิดาทั้ง ๗ พระองค์ คือ นางสมณี ๑
นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุณี ๑ นางภิกขุทาสิ กา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุ ธรรมา ๑ และ
นางสั งฆทาสี เป็ นที่ ๗ เป็ นผู้ยนิ ดีพอใจในการบ�ำรุงพระพุทธเจ้ า ได้ มาเป็ นหม่ อม
อุบลวรรณาเถริ ยาปทานที่ ๙
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ฉัน เป็ นพระเขมาเถรีผ้มู ปี ั ญญา เป็ นพระปฏาจาราเถรี เป็ นพระกิสาโคตมี เป็ นพระ
ธรรมทินนาเถรีและเป็ นวิสาขาอุบาสิ กาคนที่ ๗ ด้ วยบุญกรรมทีท่ ำ� ไว้ ดนี ้ัน และด้ วย
การตั้งเจตจ�ำนงไว้ หม่ อมฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ จุติ
จากนั้นแล้ วมาเกิดในสกุลใหญ่ ในพวกมนุษย์ ได้ ถวายผ้ าอย่ างดีมสี ี เหลือง เนือ้ เกลีย้ ง
แก่ พระอรหันต์ องค์ หนึ่ง เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ ว ไปเกิดในสกุลพราหมณ์ ใน
เมืองอริฏฐะ เป็ นธิดาของพราหมณ์ ชื่อติริฏิวจั ฉะ มีชื่อว่ าอุมมาทันตีมรี ู ปงามเป็ นที่
จูงใจให้ ยนิ ดี เคลือ่ นจากอัตภาพนั้นแล้ วไปเกิดในสกุลหนึ่งซึ่งไม่ มีความเจริญใน
ชนบท เป็ นผู้ขวนขวายเฝ้ าไร่ ข้าวสาลี ในครั้งนั้น หม่ อมฉันได้ เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าองค์ หนึ่ง ได้ ถวายข้ าวตอกห้ าร้ อยดอกกับดอกปทุม ปรารถนาให้ มบี ุตร ๕๐๐ คน
เมือ่ มีบุตรเท่ านั้นแล้ ว ได้ ถวายน�ำ้ ผึง้ แก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ า เคลือ่ นจากอัตภาพนั้น
แล้ ว ได้ เกิดในป่ าทีม่ สี ระบัว ได้ เป็ นพระมเหสี ของพระเจ้ ากาสี เป็ นทีท่ รงสั กการะ
โปรดปราน มีพระราชโอรสครบ ๕๐๐ องค์ เมือ่ พระราชบุตรเหล่ านั้นทรงเจริญวัย
แล้ วไปทรงเล่ นน�ำ้ ทรงเห็นดอกบัวเข้ าแล้ ว ต่ างก็น�ำมาเฉพาะองค์ ละดอก หม่ อมฉัน
นั้นไม่ มีดอกบัว เพราะพระราชบุตรเหล่ านั้นเก็บเสี ย ก็มีความโศก เคลื่อนจาก
อัตภาพนั้นแล้ ว ไปเกิดในหมู่บ้านข้ างภูเขาอิสิคลิ ิ เมือ่ พวกบุตรของหม่ อมฉัน รู้
ธรรมของพระปั จเจกของพระพุทธเจ้ าแล้ ว น�ำยาคูไปถวาย บุตร ๘ คน ได้ บวชเป็ น
พระปั จเจกพุทธเจ้ า ไปสู่ บ้านเพือ่ ภิกษา ในขณะนั้น หม่ อมฉันเห็นเข้ าแล้ วระลึกได้
มีขรี ธาราพล่ านออกเพราะความรักบุตร หม่ อมฉันมีความเลือ่ มใส ได้ ถวายยาคูด้วย
มือของตนแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ าเหล่ านั้น หม่ อมฉันจุตจิ ากอัตภาพนั้นแล้ วไปเกิด
ในนันทวันในภพดาวดึงส์ ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อย
ภพใหญ่ ได้ เสวยสุ ขและทุกข์ และบริจาคชีวติ เพือ่ ประโยชน์ แก่ พราหมณ์ หม่ อมฉัน
มีทุกข์ กม็ าก มีสมบัตกิ ม็ าก ดังทีก่ ราบทูลมานี้ ในภพหลังสุ ดทีถ่ งึ แล้ วนี้ หม่ อมฉัน
เกิดในสกุลเศรษฐี ทรั พย์ มากประกอบด้ วยสุ ขสมบัติ มีความรุ่ งเรื องด้ วยรั ตนะ
ต่ าง ๆ มัง่ คัง่ ด้ วยกามสุ ขทั้งปวงในพระนครสาวัตถีเป็ นผู้ทปี่ ระชุ มชนสั กการะบูชา
นับถือย�ำเกรง ประกอบด้ วยรู ปสมบัติ อันพหุชนในสกุลทั้งหลายสั กการะและ
ปรารถนาอย่ างยิง่ เพราะรู ปสิ ริและโภคสมบัติ พวกเศรษฐีบุตรหลายร้ อยต่ างมุ่ง
หมายกัน หม่ อมฉั นละเรื อนออกบวช ยังไม่ ถึงกึ่งเดือนก็ได้ บรรลุจตุสัจจธรรม
หม่ อมฉันนิรมิตรถเป็ นสี่ เหลีย่ มจตุรัสด้ วยฤทธิ์แล้ ว ขอถวายบังคมพระยุคลบาท
ของพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นพระโลกนาถมีพระสิ ริ.
มารกล่ าวกะหม่ อมฉันว่ า ท่ านเข้ ามาสู่ กอไม้ ทมี่ ดี อกแย้ มบานดี ยืนอยู่โคนต้ น
รังผู้เดียว มิได้ มใี ครเป็ นเพือ่ น ท่ านผู้โง่ เขลาท่ านไม่ กลัวพวกนักเลงหรือ.
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หม่ อมฉันกล่ าวว่ า พวกนักเลงตั้งแสนคนมาในทีน่ ีเ้ หมือนกับท่ าน ก็ไม่ ทำ� ให้ ขน
ของเราหวัน่ ไหว ดูกรมาร ท่ านผู้เดียวจักท�ำอะไรเราได้ .
เรานี้จักหายไปเสี ย หรื อว่ าเข้ าไปในท้ องท่ าน ท่ านจักไม่ เห็นเราแม้ ยืนอยู่ที่
ระหว่ างคิว้ ท่ าน เรามีความช�ำนาญในจิตเจริญอิทธิบาทดีแล้ ว พ้ นจากสรรพกิเลส
เครื่องผูกทั้งปวงแล้ ว ดูกรมารผู้มอี ายุ เรามิได้ กลัวท่ าน กามทั้งหลายเปรียบด้ วย
หอกและหลาว แม้ ขนั ธ์ ท้งั หลายก็คล้ ายกองไฟ ท่ านกล่ าวถึงความยินดีในกาม บัดนี้
เราไม่ มีความยินดีในกาม ความเพลินในอารมณ์ ท้ังปวง เราก�ำจัดแล้ ว กองมืดเรา
ท�ำลายแล้ ว ดูกรมารผู้ลามก ท่ านจงรู้ อย่ างนี้ ท่ านจงหายไปเถิด พระพิชิตมารผู้เป็ น
นายกชั้ นพิเศษ ทรงพอพระทัยในคุณสมบัติน้ันจึงทรงตั้งดิฉันไว้ ในต�ำแหน่ ง
เอตทัคคะในหมู่บริษทั ว่ า อุบลวรรณาภิกษุณเี ป็ นผู้เลิศกว่ าพวกภิกษุณที มี่ ฤี ทธิ์ ดิฉัน
บ�ำรุงพระบรมศาสดาแล้ ว ท�ำพระพุทธศาสนาเสร็จแล้ ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ ว
ถอนตัณหาที่น�ำไปสู่ ภพหมดแล้ ว ดิฉันบรรลุถึงประโยชน์ คือ ธรรมเป็ นที่สิ้น
สั งโยชน์ ท้งั ปวง ทีก่ ลุ บุตรทั้งหลายออกบวชเป็ นบรรพชิตต้ องการนั้นแล้ ว พวก
ทายกน้ อมเข้ ามาซึ่งจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและเภสั ชปั จจัย โดยขณะหนึ่งมาก
หลายพัน
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ฯลฯ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ า ดิฉันได้ ทำ� ส� ำเร็จ
แล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระอุบลวรรณาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุบลวรรณาเถริยาปทาน.

อุบลวรรณาเถริ ยาปทานที่ ๙ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอุบลวรรณาเถรี
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ปฏาจาราเถริยาปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริยาของพระปฏาจาราเถรี
[๑๖๐] ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารผู้นายกของโลกพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วครั้งนั้น ดิฉันเกิดในตระกูลเศรษฐี อัน
มีความรุ่งเรืองด้ วยรัตนะต่ าง ๆ ในเมืองหงสวดี เป็ นผู้เพียบพร้ อมด้ วยความสุ ขเป็ น
อันมาก ดิฉันเข้ าไปเฝ้ าพระมหาวีรเจ้ าพระองค์ น้ันแล้ วได้ ฟังพระธรรมเทศนา มี
ความเลือ่ มใสอันเกิดในพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ันได้ ถงึ พระองค์ เป็ นสรณะ ครั้งนั้น
พระผู้มพี ระภาคทรงสรรเสริญภิกษุณอี งค์ หนึ่ง ผู้มคี วามละอาย คงทีค่ ล่ องแคล่ วใน
กิจทีค่ วรและกิจทีไ่ ม่ ควร ว่ าเป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุณที ้งั หลายฝ่ ายทรงวินัย ดิฉันมีจติ
ยินดีปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น จึงนิมนต์ พระทศพลผู้เป็ นนายกพร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ให้
เสวยและฉันตลอดสั ปดาห์ หนึ่ง ถวายบาตรและจีวรแล้ วซบศีรษะลงแทบพระบาท
แล้ วได้ กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระธีรมุนีผู้นายกของโลก ภิกษุณอี งค์ ใด พระองค์ ทรง
สรรเสริ ญในต�ำแหน่ งอันประเสริ ฐกว่ าภิกษุณีสงฆ์ นี้ ถ้ าต�ำแหน่ งนั้นจะส� ำเร็ จแก่
หม่ อมฉัน หม่ อมฉันจักเป็ นเช่ นภิกษุณอี งค์ น้ัน ครั้งนั้น พระศาสดาได้ ตรัสกะดิฉัน
ว่ า นางผู้เจริญ อย่ ากลัวเลย จงเบาใจเถิด ท่ านจักได้ ตำ� แหน่ งนั้นตามใจปรารถนาใน
อนาคตกาล ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ กปั นี้ พระศาสดาพระนามว่ าโคดม มีสมภพในวงศ์
พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านผู้เจริญนี้ จักได้ เป็ นภิกษุณธี รรม
ทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ันเป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต เป็ นสาวิกาของพระ
ศาสดา มีนามว่ าปฏาจารา ครั้ งนั้น ดิฉันยินดีมีจิตประกอบด้ วยเมตตา บ�ำรุ ง
พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลกกับพระสงฆ์ จนตลอดชีวติ ด้ วยกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ�
ไว้ แล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสวรรค์ ช้ัน
ดาวดึงส์ ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสป ผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์ แห่ งพราหมณ์
มีบริวารยศมากประเสริฐกว่ าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น พระเจ้ ากาสี
พระนามว่ ากิกผี ู้เป็ นใหญ่ กว่ านรชน ในพระนครพาราณสี อนั อุดม ทรงเป็ นอุปัฏฐาก
ของพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ดิฉันเป็ นพระธิดาคนทีส่ ามของท้ าวเธอมี
นามปรากฏว่ าภิกษุณี ได้ ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ ว พอใจบรรพชา ด้ วย
กุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดฉิ ันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว
ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีทมี่ งั่ คัง่ เจริญ มี
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ทรัพย์ มากในพระนครสาวัตถี เมือ่ ใด ดิฉันเจริญวัยเป็ นสาวตกอยู่ในอ�ำนาจวิตก พบ
บุรุษชาวชนบทผู้หนึ่งแล้ วได้ ไปกับเขา ดิฉันคลอดบุตรคนหนึ่ง มีท้องบุตรคนที่
สอง เมือ่ นั้น ดิฉันปรารถนาว่ า จะไปเยีย่ มมารดาบิดา ครั้งนั้น ดิฉันมิได้ บอกสามี
เมือ่ สามีของดิฉันเข้ าไปป่ า ดิฉันคนเดียวออกจากเรือน จะไปยังพระนครสาวัตถีอนั
อุดม ภายหลังสามีของดิฉันมาตามทันทีห่ นทาง เวลานั้น ลมกรรมชวาตอันท�ำให้
เจ็บปวดเหลือทนเกิดขึน้ แก่ ดฉิ ัน ทั้งมหาเมฆก็เกิดขึน้ ในเวลาทีด่ ฉิ ันจะคลอด สามี
ไปหาทีก่ ำ� บังก็ถูกงูกดั ตาย เวลานั้นดิฉันมีทุกข์ ทจี่ ะคลอด หมดทีพ่ งึ่ เป็ นคนก�ำพร้ า
เดินไปเห็นแม่ น�ำ้ น้ อยแห่ งหนึ่ง ซึ่งมีน�ำ้ เต็มเป็ นทีอ่ ยู่แห่ งสั ตว์ น�ำ้ อุ้มบุตรน้ อยข้ าม
ไป ทีฝ่ ั่ งข้ างโน้ นคนเดียว ให้ บุตรน้ อยดืม่ นมแล้ ว ประสงค์ จะให้ บุตรคนใหญ่ ข้าม
จึงกลับมา เหยี่ยวตัวหนึ่ง เฉี่ ยวบุตรน้ อยที่ร้องจ้ าไปเสี ยแล้ ว บุตรคนใหญ่ ก็ถูก
กระแสน�ำ้ พัดไป ดิฉันนั้นมากไปด้ วยความโศกเดินไปยังพระนครสาวัตถี ได้ ยนิ
ข่ าวว่ ามารดาบิดาและพี่ชายของตนตายเสี ยแล้ ว เวลานั้น ดิฉันแน่ นไปด้ วยความ
โศกเปี่ ยมไปด้ วยความโศกมาก ได้ กล่ าวว่ า บุตรสองคนตายเสี ยแล้ ว สามีของเราก็
ตายเสี ยในป่ า มารดาบิดาและพีช่ ายของเรา ก็ถูกเผาทีเ่ ชิงตะกอนเดียวกัน ครั้งนั้น
ดิฉันทั้งซู บผอมทั้งผิวเหลือง ไม่ มที พี่ งึ่ ตรอมใจทุกวัน เมือ่ เดินไปข้ างนีข้ ้ างนั้นได้
เห็นพระผู้มพี ระภาค ผู้เป็ นสารถีฝึกนรชน ขณะนั้น พระศาสดาได้ ตรัสกะดิฉันว่ า
ท่ านอย่ าโศกเศร้ าถึงบุตรเลยจงเบาใจเถิด จงแสวงหาตนของท่ านเถิดเดือดร้ อนไป
ไม่ มปี ระโยชน์ อะไรเลย บุตร ธิดา ญาติและพวกพ้ องไม่ ป้องกันคนผู้ถงึ ทีต่ ายได้ เลย
ความป้ องกันไม่ มใี นญาติท้งั หลาย ดิฉันได้ ฟังพระพุทธพจน์ น้ันแล้ ว ได้ บรรลุถงึ
ปฐมผล บวชแล้ วไม่ นานก็ได้ บรรลุอรหัตผล เป็ นผู้มีความช� ำนาญในฤทธิ์และ
ทิพโสตธาตุ รู้ ปรจิตตวิชา เป็ นผู้ปฏิบัตติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้ ารู้ ปุพเพนิวาสญาณช�ำระทิพยจักษุให้ บริสุทธิ์ ท�ำอาสวะทั้งปวงให้ สิ้นไปแล้ ว เป็ นผู้บริสุทธิ์หมด
มลทินด้ วยดี ในกาลนั้น ดิฉันศึกษาพระวินัยทั้งปวงในส� ำนักพระบรมศาสดา ผู้ทรง
เห็นธรรมทั้งปวงและกล่ าวพระวินัยทั้งมวลกว้ างขวางได้ ตามจริ ง พระพิชิตมาร
ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตนิ ้ัน จึงทรงตั้งดิฉันไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะว่ าปฏาจาราภิกษุณผี ู้เดียวเลิศกว่ าพวกภิกษุณฝี ่ ายทีท่ รงพระวินัย .
ทราบว่า ท่านพระปฏาจาราภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ปฏาจาราเถริยาปทาน.

ปฏาจาราเถริ ยาปทานที่ ๑๐

๒๘๕

๑. เอกุโปสถิกาเถริยาปทาน ๒. สลฬปุปผิกาเถริยาปทาน ๓. โมทกทายิกาเถริยาปทาน ๔. เอกาสนทายิกาเถริยาปทาน ๕. ปั ญจทีปทายิกาเถริยาปทาน
๖. นฬมาลิกาเถริยาปทาน ๗. มหาปชาบดีโคตมีเถริยาปทาน ๘. เขมาเถริยาปทาน
๙. อุบลวรรณาเถริยาปทาน ๑๐. ปฏาจาราเถริยาปทาน ในวรรคนี้บณ
ั ฑิคำ� นวณ
คาถาได้ ๕๐๙ คาถา.
จบ เอกุโปสถวรรคที ่ ๒.

๒๘๖

อปทาน ๒

กุณฑลเกสวรรคที่ ๓

กุณฑลเกสีเถริยาปทานที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริยาของพระกุณฑลเกสีเถรี
[๑๖๑] ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมาร พระนามว่ าปทุมุตระผู้ทรงรู้ จบ
ธรรมทั้งปวง เป็ นนายกของโลก เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี
อันมีความรุ่งเรืองด้ วยรัตนะต่ าง ๆ ในเมืองหงสวดี เป็ นผู้เพรียบพร้ อมไปด้ วยความ
สุ ขมาก ดิฉันเข้ าไปเฝ้ าพระมหาวีรเจ้ าพระองค์ น้ันแล้ ว ได้ ฟังธรรมอันอุดม มีความ
เลื่อมใสเกิดในพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน ได้ ถึงพระองค์ เป็ นสรณะ ครั้ งนั้น พระ
พิชิตมารผู้เป็ นนายกพระนามว่ าปทุมุตระ ทรงประกอบด้ วยพระมหากรุณา ทรงตั้ง
ภิกษุณอี งค์ หนึ่ง ผู้มปี ั ญญาดีว่า เป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุณที ้งั หลาย ฝ่ ายขิปปาภิญญา
ดิฉันได้ ฟังพระพุทธพจน์ น้ันแล้ วมีความพอใจ ถวายทานแด่ พระพุทธเจ้ าผู้แสวงหา
คุณอันยิง่ ใหญ่ แล้ ว ซบเศียรลงแทบพระบาท ปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น พระมหาวีรเจ้ า
ทรงอนุโมทนาตรั สว่ า นางผู้เจริ ญ ต�ำแหน่ งใดท่ านปรารถนาแล้ ว ต�ำแหน่ งนั้น
ทั้งหมดจักส� ำเร็ จแก่ ท่าน ท่ านจงเป็ นผู้มีสุขเย็นใจเถิด ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ กัปนี้
พระศาสดาพระนามว่ าโคดม มีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้
ในโลก ท่ านผู้เจริ ญนี้จักได้ เป็ นภิกษุณีธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน
เป็ นโอรสอันธรรมเนรมิต จักเป็ นสาวิกาของพระศาสดาชื่อว่ าภัททากุณฑลเกสา
ด้ วยกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์
แล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ จุตจิ ากภพนั้นแล้ วไปสู่ ช้ันยามา จุตจิ ากนั้นแล้ วได้
ไปสู่ ช้ันดุสิต จุตจิ ากนั้นแล้ วไปสู่ ช้ันนิมมานรดี จุตจิ ากนั้นแล้ วไปสู่ ช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ด้ วยอ�ำนาจกุศลกรรมนั้น ดิฉันเกิดในภพใด ๆ ก็ได้ ครองต�ำแหน่ งราชมเหสี
ในภพนั้น ๆ จุตจิ ากปรนิมมิตวสวัสดีแล้ ว ได้ ครองต�ำแหน่ งพระมเหสี แห่ งพระเจ้ า
จักรพรรดิ และพระราชาทีเ่ ป็ นเอกราชในหมู่มนุษย์ ดิฉันได้ เสวยราชสมบัตใิ น
เทวดาและมนุษย์ เจริญด้ วยความสุ ขทุก ๆ ภพ ท่ องเทีย่ วไปในกัปเป็ นอเนก ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ า กัสสป ผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์ แห่ งพราหมณ์ มยี ศมาก
ประเสริฐกว่ าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วครั้งนั้น พระเจ้ ากาสี พระนามว่ ากิกี
เป็ นใหญ่ กว่ านรชนในพระนครพาราณาสี อนั อุดม เป็ นอุปัฏฐาก พระพุทธเจ้ าผู้
กุณฑลเกสี เถริ ยาปทานที่ ๑ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระกุณฑลเกสี เถรี

๒๘๗

แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ดิฉันเป็ นพระธิดาคนที่ ๔ ของท้ าวเธอมีนามปรากฏว่ าภิกขุทาสี ได้ ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ ว พอใจบรรพชา ด้ วยกุศลกรรมทีท่ ำ� ไว้
แล้ วนั้นและด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ วได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ั น
ดาวดึงส์ ในภพหลัง บัดนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีทมี่ คี วามเจริญ ในพระนครราชคฤห์ อนั อุดม เมือ่ ด�ำรงอยู่ในความเป็ นสาว ได้ เห็นราชบุรุษน�ำโจรไปเพือ่ จะฆ่ า
มีความรักในโจรคนนั้น บิดาของดิฉันปลดเปลือ้ งโจรนั้นให้ หลุดพ้ นจากการฆ่ าด้ วย
ทรัพย์ พนั หนึ่ง รู้ จกั ใจดิฉันแล้ ว ยกดิฉันให้ กบั โจรนั้น ดิฉันรักใคร่ เอ็นดูเกือ้ กูลแก่
โจรนั้นมาก แต่ โจรนั้นพาดิฉันผู้ช่วยขนเครื่องบวงสรวงไปทีภ่ ูเขามีเหวเป็ นทีท่ งิ้
โจร คิดจะฆ่ าดิฉัน ด้ วยความโลภในเครื่องประดับของดิฉัน เวลานั้นดิฉันจะรักษา
ชีวติ ของตัวไว้ จึงประนมมือไหว้ โจรผู้เป็ นศัตรู เป็ นอย่ างดี แล้ วกล่ าวว่ า นายผู้เจริญ
สร้ อยทองค�ำ แก้ วมุกดา และแก้ วไพฑูรย์ เป็ นอันมากทั้งหมดนี้ นายเอาไปเถิด และ
จงประกาศว่ าฉันเป็ นทาสี เถิด แน่ ะนางงาม จงตายเสี ยเถิด อย่ ามัวร�ำพันนักเลย เรา
มุ่งจะฆ่ านางผู้มาถึงป่ าแล้ ว ตั้งแต่ ฉันระลึกถึงตัวได้ ถึงความเป็ นผู้รู้ ชัดแล้ ว ฉันไม่ รู้
จักบุรุษอืน่ ว่ าเป็ นทีร่ ักยิง่ กว่ านาย มาเถิด ฉันจักขอกอดนาย ท�ำประทักษิณแล้ วจะ
ไหว้ นาย เพราะนายกับดิฉันจะไม่ ได้ ร่วมกันต่ อไป ในทีท่ ุกแห่ งใช่ ว่าบุรุษเท่ านั้นจะ
เป็ นบัณฑิต ถึงสตรีกเ็ ป็ นบัณฑิตเฉลียวฉลาดในทีน่ ้ัน ๆ และในทีท่ ุกแห่ ง ใช่ ว่าบุรุษ
เท่ านั้นจะเป็ นบัณฑิตคิดความได้ ว่องไว ใช่ ว่าบุรุษจะคิดเหมาะสมในเรื่องเดียวเร็ว
พลัน ดิฉันฆ่ าศัตรู ได้ ในครั้งนั้น ก็เพราะเนื่องด้ วยปั ญญาเต็มอยู่ในจิต ผู้ใดไม่ รู้ จกั
เรื่ องที่เกิดขึน้ เร็ วไว ผู้น้ันมีปัญญาเขลา ย่ อมถูกเขาฆ่ า เหมือนโจรที่ถูกฆ่ าที่เหว
ฉะนั้น ผู้ใด รู้ จกั เรื่องทีเ่ กิดขึน้ ได้ ว่องไว ผู้น้ันก็พ้นจากพวกศัตรู เหมือนดิฉันพ้ น
จากโจรทีเ่ ป็ นศัตรู ในครั้งนั้น ฉะนั้น เมือ่ ดิฉันผลักศัตรู ให้ ตกไปในเหวแล้ ว เข้ าไป
บวชในส� ำนักพวกปริพาชกทีค่ รองผ้ าขาว ครั้งนั้น พวกปริพาชกเอาแหนบถอนผม
ดิฉันหมดแล้ ว ให้ บวชแล้ วบอกลัทธิให้ เนือง ๆ ดิฉันเรียนลัทธิน้ันแล้ ว นั่งคิดลัทธิ
นั้นอยู่ผู้เดียวว่ า คณะปริพาชกเป็ นดังว่ าสุ นัขท�ำกะเราซึ่งเป็ นมนุษย์ ถือเอากิง่ หว้ าที่
หัก แล้ วปั กไว้ ณ ทีใ่ กล้ เราแล้ วก็หลีกไป ดิฉันเห็นแล้ วได้ นิมติ ทีต่ ้งั อยู่เหมือนเป็ น
หมู่หนอน ดิฉันลุกจากทีน่ ้ันแล้ ว มีความสลดใจ มาถามพวกปริพาชก ทีม่ ลี ทั ธิร่วม
กัน พวกนั้นบอกว่ า พวกภิกษุศากยบุตรย่ อมรู้ เรื่ องนั้น ดิฉันเข้ าไปหาพุทธสาวก
แล้ วถามเรื่องนั้น พุทธสาวกเหล่ านั้นพาดิฉันไปในส� ำนักพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ
พระองค์ ผู้เป็ นนายกของโลก ทรงแสดงธรรมแก่ ดฉิ ันว่ า ขันธ์ อายตนะ และธาตุท้งั
หลาย ไม่ งาม ไม่ เทีย่ ง เป็ นทุกข์ และเป็ นอนัตตา ดิฉันได้ ฟังธรรมของพระองค์ แล้ ว
ยังธรรมจักษุให้ หมดจดวิเศษ รู้ สัทธรรมแล้ ว ได้ ทูลขอบรรพชาอุปสมบท ครั้งนั้น
๒๘๘

อปทาน ๒

พระพุทธเจ้ า อันดิฉันทูลขอแล้ ว ได้ ตรัสว่ า มาเถิด นางผู้เจริญ ดิฉันอุปสมบทแล้ ว
ได้ เห็นน�ำ้ น้ อยหนึ่ง รู้ จกั สั งขาร อันมีความเกิดและความดับด้ วยน�ำ้ ล้ างเท้ า คิดเห็น
ว่ า สั งขารทั้งปวงย่ อมเป็ นอย่ างนั้น ล�ำดับนั้น จิตของดิฉันพ้ นแล้ วเพราะไม่ ถอื มัน่
โดยประการทั้งปวง ครั้งนั้น พระพิชิตมารทรงตั้งดิฉันว่ าเป็ นผู้เลิศกว่ าพวกภิกษุณี
ทั้งหลายฝ่ ายขิปปาภิญญา ดิฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ ผู้รู้
วาระจิตผู้อื่น เป็ นผู้ท�ำตามสั ตถุศาสน์ รู้ ปุพเพนิวาสญาณ ช� ำระทิพยจักษุบริ สุทธิ์
ยังอาสวะทั้งปวงให้ สิ้นไป เป็ นผู้บริสุทธิ์ หมดมลทินด้ วยดี ดิฉันบ�ำรุงพระศาสดา
แล้ ว ปฏิบัตพิ ระพุทธศาสนาเสร็จแล้ ว ปลงภาระอันหนักลงแล้ ว ดิฉันบรรลุถงึ
ประโยชน์ คือ ธรรมเป็ นทีส่ ิ้นสั งโยชน์ ทีก่ ลุ บุตรทั้งหลาย ออกบวชเป็ นบรรพชิต
ต้ องการนั้นแล้ ว ญาณของดิฉัน ในอรรถะ ธรรมะ นิรุติ และปฏิภาณไพบูลย์ หมดจด
เพราะอ�ำนาจพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระภัททากุณฑลเกสีภกิ ษุณี ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ดว้ ยประการฉะนี้แล.
จบ กุณฑลเกสีเถริยาปทาน.

กิสาโคตมีเถริยาปทานที่ ๒
ว่าด้วยบุพจริยาของพระกิสาโคตมีเถรี
[๑๖๒] ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ า ปทุมุตระผู้ทรงรู้ จบ
ธรรมทั้งปวง เป็ นนายกของโลกเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่งใน
พระนครหงสวดี เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐกว่ านรชนพระองค์ น้ันแล้ ว ถึง
พระองค์ เป็ นสรณะ ได้ ฟังธรรมของพระองค์ ซึ่งประกอบด้ วยสั จจะ ๔ ไพเราะจับใจ
อย่ างยิง่ น�ำมาซึ่งสั นติสุขแห่ งจิต ครั้งนั้น พระธีรเจ้ าผู้อุดมกว่ าบุรุษ เมือ่ ทรงตั้ง
ภิกษุณอี งค์ หนึ่งผู้ทรงจีวรเศร้ าหมอง ทรงสรรเสริญในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ดิฉันได้
ฟั งคุณของภิกษุณแี ล้ ว เกิดปี ติมาก ท�ำสั กการะแด่ พระพุทธเจ้ าตามความสามารถ
ตามก�ำลัง หมอบลงใกล้ พระธีรมุนีแล้ ว ปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น ครั้งนั้น พระสั มกิสาโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๒

๒๘๙

พุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลก ทรงอนุโมทนาเพือ่ การได้ ตำ� แหน่ งว่ า ในกัปทีห่ นึ่งแสน
แต่ กัปนี้ พระศาสดาพระนามว่ าโคดม ซึ่ งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราชจัก
เสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านผู้เจริญจักเป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน
เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต เป็ นสาวิกาของพระศาสดา มีนามชื่อว่ ากิสาโคตมี ครั้งนั้น
ดิฉันได้ ฟังพระพุทธพจน์ น้ันแล้ ว มีความยินดี มีจติ ประกอบด้ วยเมตตา บ�ำรุงพระ
พิชิตมารผู้น�ำชั้นพิเศษ ด้ วยปั จจัยทั้งหลายจนตลอดชีวติ ด้ วยกุศลกรรมทีท่ ำ� ไว้ แล้ ว
นั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ั น
ดาวดึงส์ ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ า กัสสป ผู้เป็ นพงศ์ พันธุ์แห่ ง
พราหมณ์ มยี ศมากประเสริฐกว่ าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น พระเจ้ า
กาสี พระนามว่ ากิกี เป็ นใหญ่ กว่ านรชนในพระนครพาราณสี อันอุดม เป็ นอุปัฏฐาก
ของพระพุทธเจ้ าผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ดิฉันเป็ นพระธิดาองค์ ที่ ๕ ของท้ าวเธอ
มีนามปรากฏว่ าธรรมา ได้ ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ ว พอใจบรรพชา แต่
พระชนกนาถมิได้ ทรงอนุญาตให้ พวกเรา เมือ่ ต้ องอยู่ในอาคารสถาน ครั้งนั้น พวก
เราผู้เป็ นราชกัญญาตั้งอยู่ในความสุ ข มิได้ เกียจคร้ าน ประพฤติพรหมจรรย์ ต้งั แต่
เป็ นกุมารีอยู่สองหมืน่ ปี พระราชธิดาทั้ง ๗ พระองค์ คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา
๑ นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิ กา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุ ธรรมา ๑ และนางสั งฆทาสี
เป็ นที่ ๗ เป็ นผู้ยนิ ดีพอใจในการบ�ำรุงพระพุทธเจ้ า ได้มาเป็ นพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี พระกุณฑลเกสี เถรี ดิฉัน พระธรรมทินนาเถรี และ
วิสาขาอุบาสิ กาเป็ นที่ ๗ ด้ วยกุศลกรรมทีท่ ำ� ไว้ แล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้
ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดใน
สกุลเศรษฐีทตี่ กยาก จนทรัพย์ เป็ นวงศ์ ตำ�่ ไปสู่ สกุลทีม่ ที รัพย์ พวกเลสชนก็รับรอง
แสดงว่ าดิฉันจนทรัพย์ เมือ่ ดิฉันคลอดบุตรแล้ ว ก็เป็ นทีเ่ อ็นดูแห่ งชนทั้งปวง กุมาร
ซึ่งเป็ นบุตรอ่ อนนั้นด�ำรงอยู่ในความสุ ข เป็ นทีร่ ักใคร่ ของดิฉันเหมือนว่ าชีวติ ของ
ตน ได้ ถงึ อ�ำนาจยมราชเสี ยแล้ ว ดิฉันอัดอั้นด้ วยความโศกเศร้ า มีหน้ าเศร้ าตลอดวัน
มีตาชุ่มด้ วยน�ำ้ ตา เป็ นคนมีหน้ าร้ องไห้ อุ้มศพลูกทีต่ ายพูดเพ้ อไป ครั้งนั้น บุรุษผู้
หนึ่งเห็นเข้ าแล้ ว พาเข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นหมอดีเลิศอุดม ดิฉันได้ ทูลว่ า ข้ า
แต่ พระองค์ ผู้เจริญ ขอพระองค์ ได้ โปรดปรานประทานยาทีแ่ ก้ บุตรให้ กลับเป็ นเถิด
พระพิชิตมารผู้ฉลาดในอุบายแนะน�ำรับสั่ งว่ าในเรือนใดไม่ มคี นตาย ท่ านจงไปหา
เมล็ดพันธุ์ผกั กาดจากเรือนนั้นมา ครั้งนั้น ดิฉันเทีย่ วไปหาจนทัว่ เมืองสาวัตถีไม่ ได้
เมล็ดพันธุ์ผกั กาดแต่ เรือนทีไ่ ม่ มคี นตายไหน ๆ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงกลับได้ สติทงิ้
ศพเสี ย แล้ วเข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลก พระบรมศาสดาผู้มพี ระ
๒๙๐

อปทาน ๒

กระแสเสี ยงอันไพเราะ ทอดพระเนตรเห็นดิฉันแต่ ทไี่ กลแล้ วตรัสว่ า ก็ความเป็ นอยู่
เพียงวันเดียวของบุคคลผู้พจิ ารณาเห็นความเกิดและความเสื่ อมไป ประเสริฐกว่ า
ความเป็ นอยู่ ๑๐๐ ปี ของบุคคลผู้มไิ ด้ พจิ ารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่ อมไป
อนิจจาธรรมนี้ ไม่ ใช่ ธรรมเฉพาะบ้ าน ไม่ ใช่ ธรรมเฉพาะนิคม ไม่ ใช่ ธรรมเฉพาะ
สกุลเดียว เป็ นธรรมของโลกทั้งปวงพร้ อมทั้งเทวโลก.
ดิฉันนั้น ได้ สดับคาถาเหล่ านีแ้ ล้ ว ยังธรรมจักษุให้ หมดจดวิเศษ เมือ่ รู้ สัทธรรม
แล้ วได้ ออกบวช แม้ เมือ่ บวชแล้ วอย่ างนั้น ประกอบความเพียรในพุทธศาสนา ไม่ ช้า
นานก็ได้ บรรลุอรหัตผล ดิฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ และทิพโสตธาตุ รู้ วาระจิตของผู้อนื่ และทิพยจักษุบริสุทธิ์ ยังอาสวะทั้งปวงให้ สิ้นไปแล้ ว เป็ นผู้บริสุทธิ์
หมดมลทินด้ วยดี ดิฉันบ�ำรุงพระศาสดาแล้ ว ปฏิบัตพิ ระพุทธศาสนาเสร็จแล้ ว ปลง
ภาระอันหนักลงแล้ ว ถอนตัณหาอันน�ำไปสู่ ภพขึน้ แล้ ว ดิฉันบรรลุประโยชน์ คือ
ธรรมเป็ นที่สิ้นสั งโยชน์ ท้ังปวงที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็ นบรรพชิ ตต้ องการ
นั้นแล้ ว ญาณของดิฉันในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ ไพบูลย์ หมดจดเพราะ
อ�ำนาจพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด ดิฉันน�ำผ้ ามาจากกองหยากเยือ่ ป่ าช้ าและถนน
เอามาท�ำเป็ นผ้ าสั งฆาฏิ ทรงจีวรอันเศร้ าหมอง พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกชั้นพิเศษ
ทรงพอพระทัยในคุณสมบัติ คือ การทรงจีวรอันเศร้ าหมองนั้น จึงทรงตั้งดิฉันไว้ ใน
ต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ในบริษทั ทั้งหลาย
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันท�ำเสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระกิสาโคตมีภกิ ษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ กิสาโคตมีเถริยาปทาน.

กิสาโคตมีเถริ ยาปทานที่ ๒ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระกิสาโคตมีเถรี

๒๙๑

ธรรมทินนาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริยาของพระธรรมทินนาเถรี
[๑๖๓] ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ า
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลหนึ่ง
ในเมืองหงสวดีรับจ้ างท�ำการงานของคนอืน่ เป็ นผู้มปี ั ญญาส� ำรวมอยู่ในศีล พระ
เถระนามว่ าสุ ชาตะอัครสาวกของพระพุทธเจ้ า พระนามว่ าปทุมุตระ ออกจากวิหาร
ไปเพือ่ บิณฑบาตเวลานั้น ดิฉันเอาหม้ อไปตักน�ำ้ เห็นท่ านแล้ วเลือ่ มใสได้ ถวายขนม
ด้ วยมือของตน ท่ านรับแล้ วนั่งฉัน ณ ทีน่ ้ันแหละ ดิฉันนิมนต์ ท่านไปสู่ เรือนได้ ถวาย
โภชนะแก่ ท่าน ต่ อมา นายของดิฉันทราบเข้ าแล้ วมีความยินดี ได้ แต่ งดิฉันให้ เป็ นลูก
สะใภ้ ของท่ าน ดิฉันไปกับแม่ ผวั ได้ ถวายอภิวาทพระสั มพุทธเจ้ า ครั้งนั้น พระบรมศาสดาทรงประกาศตั้งภิกษุณอี งค์ หนึ่งผู้เป็ นธรรมกถึก ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ดิฉัน
ได้ ฟังพระพุทธพจน์ น้ันแล้ ว มีความยินดี นิมนต์ พระสุ คตเจ้ าพร้ อมด้ วยพระสงฆ์
ถวายมหาทานแล้ ว ปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น ในทันใดนั้น พระสุ คตเจ้ าผู้มพี ระกระแส
เสี ยงไพเราะ ได้ ตรัสกะดิฉันว่ าท่ านยินดีบ�ำรุงเรา อังคาสเรากับสาวกสงฆ์ ขวนขวาย
ในการฟั งสั ทธรรม มีใจเจริญด้ วยคุณ ท่ านผู้เจริญ ท่ านยินดีเถิด ท่ านจะได้ ตำ� แหน่ ง
นั้นอันเป็ นผลแห่ งความปรารถนา ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ กปั นี้ พระพุทธเจ้ าพระนาม
ว่ าโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านผู้เจริญ
จักได้ เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิตเป็ น
สาวิกาของพระศาสดา มีชื่อว่ า ธรรมทินนา ดิฉันได้ ฟังพระพุทธพจน์ น้ันแล้ วมี
ความยินดี มีจติ ประกอบด้ วยเมตตา บ�ำรุงพระมหามุนีผู้เป็ นนายกชั้นพิเศษ ด้ วย
ปั จจั ย ทั้ ง หลายจนตลอดชี วิต ด้ ว ยกุศ ลกรรมที่ ท� ำ ไว้ แ ล้ ว นั้ น และด้ ว ยการตั้ ง
เจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ วได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภัทรกัปนี้
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสป ผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์แห่ งพราหมณ์ มียศมากประเสริฐ
กว่ าบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว ครั้ งนั้น พระเจ้ ากาสี พระนามว่ ากิกี ผู้เป็ น
ใหญ่ กว่ านรชนในพระนครพาราณสี อนั อุดม ทรงเป็ นอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้ าผู้
แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ดิฉันเป็ นพระธิดาคนทีห่ กของท้ าวเธอ มีนามปรากฏว่ าสุ ธรรมา ได้ฟังธรรมของพระพิชิตมารผู้เลิศแล้ว พอใจบรรพชา แต่พระชนกนาถมิได้
ทรงอนุญาตให้ พวกเรา เมือ่ อยู่ในอาคารสถาน ครั้งนั้น พวกเราผู้เป็ นราชกัญญาตั้ง
๒๙๒

อปทาน ๒

อยู่ในความสุ ข มิได้ เกียจคร้ านประพฤติพรหมจรรย์ ต้งั แต่ เป็ นกุมารีอยู่สองหมืน่ ปี .
จบ ภาณวารที่ ๓.
ราชธิดาทั้ง ๗ พระองค์ คือนางสมณี ๑ นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิ กา ๑ นางธรรมา ๑ นางสุ ธรรมา ๑ และนางสั งฆทาสี เป็ นที่ ๗ เป็ นผู้ยนิ ดีพอใจ
บ�ำรุงพระพุทธเจ้ าได้ มาเป็ นพระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี พระปฏาจาราเถรี
พระกุณฑลเกสี เถรี เป็ นพระกิสาโคตมีเถรี และดิฉัน เป็ นวิสาขาอุบาสิ กา คนที่ ๗
ด้ วยกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์
แล้ วได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี มีความ
เจริญมัง่ คัง่ ด้ วยกามสุ ขทั้งปวง ในพระนครราชคฤห์ อนั อุดม เมือ่ ดิฉันประกอบด้ วย
รู ปสมบัตติ ้งั อยู่ในปฐมวัย ไปสู่ สกุลอืน่ เพรียบพร้ อมด้ วยความสุ ข สามีของดิฉัน
เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าผู้เป็ นสรณะแห่ งสั ตว์ โลก ฟั งธรรมเทศนา แล้ วได้ บรรลุ
อนาคามิผล เป็ นผู้มปี ั ญญาดี ครั้งนั้นดิฉันได้ รับอนุญาตจากสามีน้ันแล้ ว ออกบวช
ไม่ ช้านานก็ได้ บรรลุอรหัตผล อุบาสกนั้นเข้ าไปหาดิฉัน แล้ วถามปั ญหาที่ลึกซึ้ง
สุ ขุมมาก ดิฉันแก้ ปัญหาทั้งหมดนั้นได้ พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัติ
นั้นจึงทรงตั้งดิฉันไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ ด้ วยพระด�ำรัสว่ าเรามิได้ เห็นภิกษุณรี ู ป
อืน่ ผู้เป็ นธรรมกถึกเหมือนธรรมทินนาภิกษุณนี ี้ ดูกรภิกษุท้งั หลาย ท่ านทั้งหลาย
จงทรงจ�ำภิกษุณีธรรมทินนาผู้มีปัญญาไว้ อย่ างนี้เถิด ดิฉันอันพระผู้มีพระภาค
ทรงอนุเคราะห์ แล้ ว ชื่อว่ าเป็ นบัณฑิตอย่ างนี้ ดิฉันบ�ำรุงพระศาสดาแล้ ว ท�ำกิจ
พระพุทธศาสนาเสร็ จแล้ วปลงภาระอันหนักลงแล้ ว ถอนตัณหาอันน�ำไปสู่ ภพ
ขึน้ ได้ แล้ ว บรรลุถึงประโยชน์ คือ ธรรมเป็ นที่สิ้นสั งโยชน์ ท้ังปวง ที่กุลบุตรทั้ง
หลายออกบวชเป็ นบรรพชิต ต้ องการนั้นแล้ ว ดิฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์
และในทิพโสตธาตุ รู้ วาระจิตของผู้อนื่ เป็ นผู้ทำ� ตามสั ตถุศาสน์ ดิฉันรู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุ อันหมดจดวิเศษยังอาสวะทั้งปวงให้ สิ้นไปแล้ วเป็ นผู้บริสุทธิ์
หมดมลทินด้ วยดี
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระธรรมทินนาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ธรรมทินนาเถริยาปทาน.
ธรรมทินนาเถริ ยาปทานที่ ๓

๒๙๓

สกุลาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริยาของพระสกุลาเถรี
[๑๖๔] ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ า
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว พระองค์ เป็ นบุรุษอาชาไนย
ประเสริฐกว่ าบัณฑิตทั้งหลาย ทรงปฏิบัตเิ พือ่ เกือ้ กูล เพือ่ ความสุ ขเพือ่ ประโยชน์ แก่
สั ตว์ ท้ังปวงในโลกกับทั้งเทวโลก เป็ นผู้ถึงซึ่ งยศอันเลิศ ทรงสิ ริ ทรงมีเกียรติคุณ
ฟุ้ งเฟื่ อง อันชาวโลกทั้งปวงบูชาแล้ ว มีพระคุณปรากฏไปทัว่ ทิศ พระองค์ เป็ นผู้อุดม
กว่ านรชน ทรงข้ ามพ้นจากความสงสั ยแล้ ว ทรงล่ วงความเคลือบแคลงไปแล้ ว ทรง
มีความด�ำริในพระหฤทัยบริบูรณ์ เต็มที่ ทรงบรรลุพระสั มโพธิญาณอันอุดม ทรงยัง
มรรคาทีย่ งั ไม่ เกิดให้ เกิดขึน้ ตรัสบอกมรรคาทีย่ งั ไม่ มใี ครบอก ทรงยังธรรมทีย่ งั ไม่
เกิดพร้ อมให้ เกิดพร้ อม พระองค์ เป็ นบุคคลผู้องอาจ ทรงรู้ จกั มรรคา ทรงทราบ
มรรคา ตรัสบอกมรรคา เป็ นพระศาสดาผู้ฉลาดในมรรคา ประเสริฐสุ ดกว่ านาย
สารถี เป็ นพระโลกนาถผู้ทรงประกอบด้ วยพระมหากรุณา เป็ นนายกของโลก ทรง
แสดงธรรม ถอนเหล่ าสั ตว์ ผู้จมอยู่ในเปื อกตมคือกาม ครั้ งนั้น ดิฉันเกิดในเมือง
หงสวดีมนี ามว่ าขัตติยนันทนา มีรูปสวย รวยทรัพย์ เป็ นทีพ่ งึ ใจ มีสิริ เป็ นพระธิดา
ของพระราชาผู้ ใ หญ่ พระนามว่ าอานั น ทะ งดงามอย่ างยิ่ง เป็ นพระภคินี ต่าง
พระมารดาแห่ งพระพุทธเจ้ าพระนามว่ าปทุมุตระ ห้ อมล้ อมด้ วยราชกัญญาทั้ง
หลาย ประดับด้ วยสรรพาภรณ์ เข้ าไปเฝ้ าพระวีรเจ้ า แล้ วได้ ฟังธรรมเทศนาครั้งนั้น
พระผู้ มีพ ระภาคผู้ ท รงรู้ แ จ้ ง โลกโลกพระองค์ น้ั น ทรงตั้ง ภิก ษุ ณีอ งค์ ห นึ่ ง ผู้ มี
ทิพยจักษุในต�ำแหน่ งอันเลิศ ในท่ ามกลางบริษทั สี่ ดิฉันได้ ฟังพระพุทธพจน์ น้ัน
แล้ ว มีความร่ าเริง ถวายทานและบูชา พระสั มพุทธเจ้ าแล้ วได้ ปรารถนาทิพยจักษุ
ทันใดนั้น พระบรมศาสดาได้ ตรัสกะดิฉันว่ า ดูกรขัตติยนันทนา เธอจักได้ ตำ� แหน่ ง
ที่ตนปรารถนาต�ำแหน่ งที่เธอปรารถนานีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายประทีปที่ชอบธรรม
ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ กปั นี้ พระศาสดาพระนามว่ าโคดม มีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราชจักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก เธอจักได้ เป็ นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์
นั้น เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต จักเป็ นพระสาวิกาของพระศาสดามีนามว่ าสกุลา ด้ วย
กุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ วนั้นและด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว
ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสปผู้เป็ นพงศ์ ๒๙๔

อปทาน ๒

พันธุ์แห่ งพราหมณ์ มียศมากประเสริฐกว่ าบัณฑิตทั้งหลายเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้ง
นั้นดิฉันเป็ นปริพาชิกา ประพฤติอยู่ผู้เดียวเทีย่ วไปเพือ่ ภิกษาได้ น�ำ้ มันมาน้ อยหนึ่ง
มีใจผ่ องใส เอาน�ำ้ มันนั้นตามประทีปบูชาพระเจดีย์ชื่อสั พพสั งวร แห่ งพระพุทธเจ้ า
ผู้ประเสริ ฐกว่ าสั ตว์ ด้ วยกุศลกรรมที่ได้ ท�ำไว้ แล้ วนั้นและด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้
ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ น้ันแล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ด้วยอ�ำนาจบุญกรรมนั้น
ดิฉันไปเกิดในที่ใด ๆ ประทีปเป็ นอันมากก็สว่ างไสวแก่ ดิฉันในที่น้ัน ๆ ดิฉัน
ปรารถนาจะได้ เห็นสิ่ งทีอ่ ยู่นอกฝา หรือสิ่ งทีอ่ ยู่นอกภูเขาศิลา ก็เห็นได้ ทะลุปรุโปร่ ง
นีเ้ ป็ นผลแห่ งการถวายประทีป ดิฉันมีนัยน์ ตาแจ่ มใส รุ่งเรืองด้ วยยศ มีศรัทธามี
ปั ญญา นีก้ เ็ ป็ นผลแห่ งการถวายประทีปในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุลพราหมณ์
อันมีทรัพย์ และข้ าวเปลือกมากมาย มหาชนยินดี พระราชาทรงบูชา ดิฉันสมบูรณ์
ไปด้ วยองคสมบัตทิ ้งั ปวง ประดับด้ วยสรรพาภรณ์ ยืนอยู่ทหี่ น้ าต่ าง ได้ เห็นพระ
สุ คตเจ้ าเสด็จเข้ าไปในเมืองทรงรุ่ งเรื องด้ วยยศอันเทวดาและมนุษย์ สักการะบูชา
ทรงสมบูรณ์ ด้วยพระอนุพยัญชนะประดับด้ วยพระลักษณะทั้งหลาย มีจติ เลือ่ มใส
โสมนัส พอใจบรรพชาครั้นได้ บรรพชาแล้ วไม่ นานนัก ก็ได้ บรรลุอรหัตผล ดิฉันมี
ความช� ำนาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ รู้ วาระจิตของผู้อื่น เป็ นผู้ปฏิบัติตามสั ตถุศาสน์ รู้ ปุพเพนิวาสญาณ ช�ำระทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษให้ อาสวะทั้งปวงสิ้นไป
แล้ วเป็ นผู้บริสุทธิ์หมดมลทินดี ดิฉันบ�ำรุงพระศาสดาแล้ วท�ำกิจพระพุทธศาสนา
เสร็จแล้ วปลงภาระอันหนักลงได้ แล้ ว ถอนตัณหาอันน�ำไปสู่ ภพขึน้ ได้ แล้ ว บรรลุถงึ
ประโยชน์ คือ ธรรมเป็ นที่สิ้นสั งโยชน์ ท้ังปวงที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็ น
บรรพชิต ต้ องการนั้นแล้ ว แต่ น้ัน พระผู้มพี ระภาคผู้ทรงพระมหากรุณา ผู้อุดมกว่ า
นรชน ทรงตั้งดิฉันไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะว่ า สกุลาภิกษุณี เป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุณที ้งั
หลาย ฝ่ ายทีม่ ที พิ ยจักษุ
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระสกุลาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ สกุลาเถริยาปทาน.

สกุลาเถริ ยาปทานที่ ๔ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสกุลาเถรี

๒๙๕

นันทาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริยาของพระนันทาเถรี
[๑๖๕] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ ภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ า
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว พระองค์ เป็ นพระพุทธเจ้ าผู้
ฉลาดในวิธีเทศนา ตรัสสอนเหล่ าสั ตว์ ให้ รู้ แจ้ ง ทรงช่ วยสรรพสั ตว์ ให้ ข้ามไป ทรง
ช่ วยให้ หมู่ชนข้ ามพ้นได้ เป็ นอันมาก ทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ แสวงหาประโยชน์
แก่ สัตว์ ท้งั ปวงทรงตั้งพวกเดียรถีย์ทมี่ าถึงแล้ วทั้งหมดไว้ ในเบญจศีล พระศาสนา
ของพระองค์ ไม่ อากูล ว่ างเปล่ าจากพวกเดียรถีย์ งดงามไปด้ วยพระอรหันต์ ท้ัง
หลายทีม่ คี วามช�ำนาญ เป็ นผู้คงทีพ่ ระองค์ เป็ นพระมหามุนีมพี ระกายสู ง ๕๘ ศอก
มีพระรั ศมีงามปานทองค�ำที่มีค่า มีพระลักษณะอันประเสริ ฐ ๓๒ ประการมีพระ
ชนมายุแสนปี พระองค์ ด�ำรงอยู่โดยกาลเท่ านั้น ทรงช่ วยให้ หมู่ชนข้ ามพ้ นได้ เป็ น
อันมาก ครั้ งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี มีความรุ่ งเรื องด้ วยรั ตนะต่ าง ๆ ในเมือง
หงสวดี เป็ นผู้เพรี ยบพร้ อมไปด้ วยความสุ ขมาก ดิฉัน เข้ าไปเฝ้ าพระมหาวีรเจ้ า
พระองค์ น้ัน ได้ ฟังพระธรรมเทศนา อันประกาศปรมัตถธรรมอย่ างจับใจยิง่ ซึ่ง
เป็ นอมตธรรม ครั้งนั้น ดิฉันมีความเลือ่ มใส ได้ นิมนต์ พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของ
โลกพร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ได้ ถวายมหาทานแด่ พระองค์ ด้วยมือของตน ได้ ซบเศียร
ลงใกล้ พระมหาวีรเจ้ าพร้ อมด้ วยพระสงฆ์ ปรารถนาต�ำแหน่ งที่เลิศกว่ าภิกษุณีท้ัง
หลายฝ่ ายทีม่ ฌ
ี าน ครั้งนั้นพระสุ คตเจ้ าผู้ฝึกนรชนทีย่ งั ไม่ ได้ ฝึก เป็ นสรณะของโลก
สามผู้เป็ นใหญ่ ทรงนรชนไว้ ให้ ดี ทรงพยากรณ์ ว่า ท่ านจักได้ ตำ� แหน่ งทีป่ รารถนา
ดีแล้ วนั้น ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ กปั นีพ้ ระศาสดาพระนามว่ าโคดม มีสมภพในวงศ์
พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านผู้เจริญจักได้ เป็ นธรรมทายาทของ
พระศาสดาพระองค์ น้ัน เป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต จักเป็ นสาวิกาของพระองค์ มี
นามชื่อว่ านันทา ครั้งนั้น ดิฉันได้ ฟังพระพุทธพจน์ น้ันแล้ วมีใจยินดีมจี ติ ประกอบ
ด้ วยเมตตา บ�ำรุงพระพิชิตมารผู้เป็ นนายกชั้นพิเศษ ด้ วยปั จจัยทั้งหลายตลอดชีวติ
ด้ วยกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ ดนี ้ันและด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์
แล้ ว ได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ จุตจิ ากสวรรค์ ช้ันนั้นแล้ ว ดิฉันไปสู่ สวรรค์ ช้ันยามา
จุตจิ ากนั้นแล้ วไปสวรรค์ ช้ันดุสิต จุตจิ ากนั้นแล้ วไปสวรรค์ ช้ันนิมมานรดี จุตจิ าก
นั้นแล้ วไปสวรรค์ ช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ด้ วยอ�ำนาจบุญกรรมนั้น ดิฉันเกิดในภพใด
๒๙๖
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ๆ ก็ได้ ครองต�ำแหน่ งราชมเหสี ในภพนั้น ๆ จุตจิ ากสวรรค์ ช้ันปรนิมมิตวสวัตดีแล้ ว
มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้ ครองต�ำแหน่ งอัครมเหสี ของพระเจ้ าจักรพรรดิ และพระเจ้ า
เอกราช เสวยสมบัตใิ นเทวดาและมนุษย์ เป็ นผู้มคี วามสุ ขในทีท่ ุกสถานท่ องเทีย่ วไป
ในกัปเป็ นอเนก ในภพหลังทีม่ าถึงบัดนี้ ดิฉันเป็ นพระธิดาแห่ งพระเจ้ าสุ ทโธทนะใน
กรุงกบิลพัสดุ์ เป็ นผู้มรี ู ปสมบัตอิ นั ประชาชนสรรเสริญ ราชสกุลนั้น เห็นดิฉันมีรูป
งามดังดวงอาทิตย์ จึงพากันชื่นชม เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงมีนามว่ านันทา เป็ นผู้มรี ู ป
ลักษณะสวยงาม ในพระนครกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็ นธานีทรี่ ื่นรมย์ น้ัน นอกจากพระนางยโสธรา ปรากฏว่ าดิฉันงามกว่ า ยุ วนารี ท้ัง ปวง พระภาดาพระองค์ ใ หญ่ เ ป็ น
พระพุทธเจ้ าผู้เลิศในไตรโลก พระภาดาองค์ รองก็เป็ นพระอรหันต์ ดิฉันยังเป็ น
คฤหัสถ์ อยู่ผู้เดียว พระมารดาทรงตักเตือนว่ า ดูกรพระราชสุ ดาลูกรักเกิดในศากยสกุล เป็ นพระอนุชาแห่ งพระพุทธเจ้ า เมื่อเว้ นจากนันทกุมารแล้ วจักได้ ประโยชน์
อะไรในวังเล่ า รู ปถึงมีความเจริญ ก็มคี วามแก่ เป็ นอวสาน บัณฑิตรู้ กนั ว่ าไม่ สะอาด
เมือ่ ยังเจริญมิได้ มโี รค แต่ กม็ โี รคในตอนปลาย ชีวติ มีมรณะเป็ นทีส่ ุ ดรู ปของเธอนี้
แม้ ว่าจะงามจูงใจให้ นิยม ดุจดวงจันทร์ ทใี่ คร่ กนั เมือ่ ตกแต่ งด้ วยเครื่องประดับมาก
อย่ าง ก็ยงิ่ มีความงามเปล่ งปลัง่ เป็ นทีก่ ำ� หนด เป็ นทีย่ นิ ดีแห่ งนัยน์ ตาทั้งหลายคล้ าย
กะว่ าทรัพย์ ของของโลกทีบ่ ูชากัน เป็ นรู ปทีใ่ ห้ เกิดความสรรเสริญเพราะบุญมากที่
บ�ำเพ็ญไว้ เป็ นทีช่ ื่นชมแห่ งวงศ์ โอกกากราชไม่ ช้านานเท่ าไร ชราก็จกั มาย�ำ่ ยี ลูกรัก
จงละพระราชฐานและรู ปที่บัณฑิตต�ำหนิ ประพฤติพรหมจรรย์ เถิด ดิฉันผู้ยัง
หลงใหลด้ วยความเจริญแห่ งรู ป ได้ ฟังพระด�ำรัสของพระมารดาแล้ ว ก็ออกบวชแต่
ร่ างกาย แต่ มไิ ด้ ออกบวชด้ วยความเต็มใจ ดิฉันระลึกถึงตัวเองอยู่ด้วยความเพ่ งฌาน
เป็ นอันมาก พระมารดาตรัสตักเตือนเพือ่ ให้ ประพฤติธรรม แต่ ดฉิ ันมิได้ ขวนขวาย
ในธรรมจริ ยานั้น ครั้ งนั้น พระพิชิตมารผู้ทรงพระมหากรุ ณาทอดพระเนตรเห็น
ดิฉันผู้มผี วิ หน้ าดังดอกบัว ทรงนิรมิตหญิงคนหนึ่งงามน่ าชม น่ าชอบใจยิง่ นัก มีรูป
งามกว่ าดิฉัน ในคลองจักษุของดิฉัน ด้ วยอานุภาพของพระองค์ เพือ่ ให้ ดฉิ ันเบื่อ
หน่ ายในรู ป ดิฉันเป็ นคนสวย เห็นหญิงมีร่างกายสวยยิง่ กว่ า คิดเพ้ อไปว่ าเราเห็น
หญิงมนุษย์ ดงั นีม้ ผี ลดี เป็ นลาภนัยน์ ตาของเรา เชิญเถิดแม่ คนงาม แม่ จงบอกสิ่ งที่
ต้ องประสงค์ แก่ ฉัน ฉันจะให้ แม่ จงบอกสกุล นามและโคตรของแม่ ซึ่งเป็ นทีร่ ักแห่ ง
แม่ แก่ ฉันเถิด แม่ คนงาม เวลานีย้ งั ไม่ ใช่ กาลแห่ งปั ญหา แม่ จงให้ ฉันอยู่บนตัก อวัยวะ
ทั้งหลายของฉั นจะทับอยู่ แม่ ให้ ฉันหลับสั กครู่ เถิด แต่ น้ันแม่ คนสวยงามพึงพิง
ศีรษะทีต่ กั ฉันนอนไป ทันใดนั้นเอง แม่ คนสวยก็ถูกของแข็งหยาบตกลงทีห่ น้ าผาก
ต่ อมก็ปรากฏขึน้ พร้ อมกับของแข็งตกลงถูก แตกออกแล้ วก็มเี ครื่องโสโครกหนอง
นันทาเถริ ยาปทานที่ ๕
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และเลือดไหลออก หน้ าแตกแล้ วมีกลิน่ เน่ าปฏิกลู ตัวทัว่ ไปก็บวมเขียว แม่ คนสวยมี
สรรพางค์ สั่น หายใจถี่ เสวยทุกข์ ของตนอยู่ ร�ำพันอย่ างหน้ าสมเพช เพราะแม่ คน
สวยประสบทุกข์ ฉันก็มที ุกข์ ต้ องทุกขเวทนา จมอยู่ในมหาทุกข์ ขอแม่ คนสวยจง
เป็ นทีพ่ งึ่ ของฉัน หน้ าทีง่ ามของแม่ หายไปไหน จมูกทีโ่ ด่ งงามของแม่ หายไปไหน
ริ มฝี ปากที่สวยเหมือนสี ลูกมะพลับสุ กของแม่ หายไปไหน วงหน้ างามคล้ ายดวงจันทร์ และล�ำคอละม้ ายต่ อมทองค�ำของแม่ หายไปไหน ใบหูของแม่ เป็ นดังว่ าพวง
ดอกไม้ มสี ี เสี ยไปแล้ ว ถันทั้งคู่ของแม่ เหมือนดอกบัวตูม แตกแล้ ว มีกลิน่ เหม็นฟุ้ ง
ไป คล้ ายกะว่ าศพเน่ า แม่ มเี อวกลมกล่ อม มีตะโพกผึง่ ผาย แม่ เต็มไปด้ วยสิ่ งชั่วถ่ อย
โอ รู ปไม่ เทีย่ ง อวัยวะทีเ่ นื่องในสรีระทั้งหมด มีกลิน่ ปฏิกลู น่ ากลัว น่ าเกลียด เหมือน
ซากศพทีเ่ ขาทิง้ ไว้ ในป่ าช้ า เป็ นทีย่ นิ ดีของพวกพาลชน ครั้งนั้น พระภาดาของดิฉัน
ผู้เป็ นนายกของโลก ผู้ประกอบด้ วยพระมหากรุณา ทอดพระเนตรเห็นดิฉันมีจติ
สลด ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีว้ ่ า ดูกรนันทาท่ านจงดูรูปทีก่ ระสั บกระส่ าย เปื่ อยเน่ า
ดังซากศพ จงอบรมจิตให้ ต้งั มัน่ มีอารมณ์ เดียว ด้ วยอสุ ภารมณ์ รู ปนีเ้ ป็ นฉันใด รู ป
ท่ านก็เป็ นฉันนั้น รู ปท่ านเป็ นฉันใด รู ปนีก้ เ็ ป็ นฉันนั้น รู ปนีม้ กี ลิน่ เหม็นเน่ าฟุ้ งไป
พวกคนพาลยินดียิ่งนัก พวกบัณฑิตผู้มิได้ เกียจคร้ าน ย่ อมพิจารณาเห็นรู ป เป็ น
อย่ างนั้นทั้งกลางคืนกลางวัน ท่ านจงเบื่อหน่ าย พิจารณาดูรูปนั้นด้ วยปั ญญาของ
ตน ล�ำดับนั้น ดิฉันได้ ฟังคาถาเป็ นสุ ภาษิต แล้ วมีความสลดใจ ตั้งอยู่ในธรรมนั้น ได้
บรรลุซึ่งอรหัตผลในกาลนั้น ดิฉันนั่งอยู่ในทีไ่ หน ๆ ก็มฌ
ี านเป็ นเบือ้ งหน้ า พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัตนิ ้ัน จึงทรงตั้งดิฉันไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะ
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระนันทาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ นันทาเถริยาปทาน.
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โสณาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริยาของพระโสณาเถรี
[๑๖๖] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ ภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ า
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี
เป็ นผู้มสี ุ ขชอบตกแต่ ง เป็ นทีร่ ักของบิดา เข้ าไปเฝ้ าพระมุนีผู้ประเสริฐพระองค์ น้ัน
ได้ ฟังพระด�ำรัสอันไพเราะ พระพิชิตมารทรงสรรเสริญภิกษุณอี งค์ หนึ่งว่ า เป็ นผู้
เลิศกว่ าภิกษุณที ้งั หลายฝ่ ายผู้ปรารภความเพียร ครั้งนั้น ดิฉันได้ ฟังพระพุทธพจน์
นั้น แล้ วมีความยินดี ได้ ทำ� สั กการะแด่ พระศาสดา ถวายบังคมพระพุทธเจ้ าแล้ วได้
ปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น พระมหาวีรเจ้ าทรงอนุโมทนาว่ า ความปรารถนาของท่ านจะ
ส� ำเร็ จในกัปที่แสนหนึ่งแต่ กัปนี้ พระศาสดาพระนามว่ าโคดม มีสมภพในวงศ์
พระเจ้ าโอกกากราชจักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านนีจ้ กั ได้ เป็ นธรรมทายาทของพระ
ศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรสอันธรรมนิรมิต จักได้ เป็ นพระสาวิกาของพระ
ศาสดา มีชื่อว่ าโสณา ครั้งนั้น ดิฉันได้ ฟังพุทธานุโมทนานั้นแล้ ว มีความยินดี มีจติ
ประกอบด้ วยเมตตาบ�ำรุ งพระพิชิตมารผู้เป็ นนายกชั้นพิเศษด้ วยปั จจัยทั้งหลายจน
ตลอดชี วิต ด้ วยกุศลกรรมที่ท�ำไว้ แล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละ
ร่ างกายมนุษย์ แล้ วได้ ไปสู่ สวรรค์ ช้ันดาวดึงส์ ในภพหลังครั้งนี้ ดิฉันเกิดในสกุล
เศรษฐีทมี่ งั่ คัง่ เจริญ มีทรัพย์ มากในพระนครสาวัตถี เมือ่ ดิฉันเติบโตเป็ นสาว ได้ ไป
สู่ สกุลผัว คลอดบุตรชาย ๑๐ คนล้ วนแต่ มรี ู ปงามยิง่ นักบุตรทุกคนนั้นตั้งอยู่ในความ
สุ ข จูงตาและใจของชนให้ นิยมแม้ แต่ พวกศัตรู กช็ อบใจ เป็ นทีร่ ักของดิฉันมาก ใน
กาลนั้นโดยทีด่ ฉิ ันไม่ ปรารถนา สามีของดิฉันพร้ อมด้ วยบุตรทั้ง ๑๐ คน พากันไป
บวช ในพระพุทธศาสนา ดิฉันอยู่ผู้เดียวคิดว่ า เราพลัดพรากจากสามีและบุตรเป็ น
ก�ำพร้ าอยู่ไม่ ควรจะเป็ นอยู่ แม้ เราก็จกั ไปในอารามทีภ่ กิ ษุผู้เคยเป็ นสามีอยู่ ครั้นคิด
อย่ างนีแ้ ล้ ว จึงออกบวช ครั้งนั้น พวกภิกษุณลี ะดิฉันไว้ ในส� ำนักทีอ่ ยู่อาศัยแต่ ผู้เดียว
สั่ งดิฉันว่ าท่ านจงต้ มน�ำ้ ไว้ แล้ วก็ไปกัน เวลานั้น ดิฉันตักน�ำ้ มาใส่ ในหม้ อเล็กตั้งทิง้ ไว้
แล้ วนั่งอยู่ แต่ น้ันดิฉันก็เริ่มเพียรทางจิต ได้ พจิ ารณาเห็นขันธ์ ท้งั หลายโดยความ
เป็ นของไม่ เทีย่ ง เป็ นทุกข์ และเป็ นอนัตตา ยังอาสวะทั้งปวงให้ สิ้นไปแล้ ว ได้ บรรลุ
อรหัตผล เมือ่ พวกภิกษุณกี ลับมาแล้ วถามถึงน�ำ้ ร้ อน ดิฉันอธิษฐานเตโชธาตุให้ น�ำ้
ร้ อนเร็วพลัน ภิกษุณเี หล่ านั้นพากันพิศวง ไปกราบทูลพระพิชิตมารผู้ประเสริฐ ให้
โสณาเถริ ยาปทานที่ ๖ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระโสณาเถรี

๒๙๙

ทรงทราบเรื่องนั้น พระโลกนาถทรงสดับเรื่องนั้นแล้ ว ทรงชื่นชม ได้ ตรัสพระคาถา
นีว้ ่ า แท้ จริง บุคคลผู้ปรารภความเพียรมัน่ มีชีวติ เป็ นอยู่เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐ
กว่ าคนเกียจคร้ านละความเพียรเป็ นอยู่ ๑,๐๐๐ ปี พระมหามุนีมหาวีรเจ้ า อันดิฉัน
ให้ โปรดแล้ วเพราะความปฏิบัติดี ตรั สว่ าดิฉันเป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุณีท้ังหลายฝ่ าย
ปรารภความเพียร
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระโสณาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ โสณาเถริยาปทาน.

ภัททกาปี ลานี เถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริยาของพระภัททกาปี ลานี เถรี
[๑๖๗] ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ า
ปทุมุตระ ผู้ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วครั้งนั้น ดิฉันเป็ นภรรยาของ
เศรษฐีมชี ื่อว่ าวิเทหะมีรัตนะมาก ในเมืองหงสวดี บางครั้ง เศรษฐีน้ันพร้ อมกับชนที่
เป็ นบริวาร เข้ าไปเฝ้ าพระพุทธเจ้ าซึ่งเป็ นดังดวงอาทิตย์ แห่ งนรชน ได้ ฟังธรรมของ
พระองค์ อนั เป็ นเหตุน�ำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ ท้งั ปวง พระผู้มพี ระภาคทรงประกาศ
พระสาวกองค์ หนึ่งว่ า เป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุท้งั หลายฝ่ ายกล่ าวก�ำจัด เศรษฐีผู้เป็ นสามี
แห่ งดิฉันได้ ฟังแล้ ว ได้ ถวายทานแด่ พระพุทธเจ้ าผู้คงทีต่ ลอด ๗ วัน แล้ วซบเศียรลง
แทบพระบาท ปรารถนาต�ำแหน่ งนั้น ก็ในกาลนั้นพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐกว่ านรชน เมือ่ จะทรงให้ บริษทั รื่นเริง ได้ ตรัสพระคาถาเหล่ านีเ้ พือ่ ทรงอนุเคราะห์ เศรษฐี
ว่ าดูกรบุตร ท่ านจะได้ ตำ� แหน่ งทีต่ นปรารถนา จงเป็ นผู้เย็นใจเถิด ในกัปทีห่ นึ่งแสน
แต่ กปั นี้ พระศาสดาพระนามว่ าโคดม มีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จ
อุบัตขิ นึ้ ในโลก ท่ านนีจ้ กั ได้ เป็ นธรรมทายาท ของพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ น
โอรสอันธรรมนิรมิต จักเป็ นสาวกของพระศาสดา มีนามว่ ากัสสปะ เศรษฐีได้ ฟัง
พระพุทธพยากรณ์ น้ันแล้ ว มีความเบิกบานใจ มีจติ ประกอบด้ วยเมตตา บ�ำรุงพระ๓๐๐

อปทาน ๒

พิชิตมารผู้เป็ นนายกชั้นพิเศษ ด้ วยปั จจัยทั้งหลายจนตลอดชีวติ พระผู้มพี ระภาค
พระองค์ น้ันทรงยังพระศาสนาให้ ร่ ุ งเรื องแล้ ว ทรงก�ำจัดเดียรถีย์ที่ชั่วและทรง
แนะน�ำประชาชนทีค่ วรแนะน�ำแล้ว พระองค์กบั ทั้งพระสาวกก็ปรินิพพาน เมือ่ พระ
สุ คตเจ้ าซึ่ งเป็ นผู้เลิศในโลกพระองค์ น้ันปริ นิพพานแล้ ว เศรษฐี น้ันเชิ ญญาติและ
มิตรมาประชุ มแล้ ว พร้ อมกับญาติและมิตรเหล่ านั้นได้ สร้ างพระสถูปส� ำเร็ จด้ วย
รัตนะ สู ง ๗ โยชน์ งดงามเหมือนดวงอาทิตย์ และต้ นพญารังทีม่ ดี อกบาน เพือ่ สักการะบูชาพระศาสดา ดิฉันได้ ให้ ช่าง ๗ คนเอารัตนะ ๗ อย่ างท�ำตะเกียง ๗ แสนดวง
แล้ ว เอาน�ำ้ มันหอมใส่ เต็มทุกถ้ วย ตามประทีปไว้ ณ ทีน่ ้ัน ลุกโพลงดังไฟไหม้ ป่าอ้ อ
เพือ่ บูชาพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ ผู้ทรงอนุเคราะห์ สรรพสั ตว์ ดิฉันให้
ช่ างท�ำหม้ อ ๗ แสนหม้ อ เต็มด้ วยรัตนะต่ าง ๆ มีพวงทองตั้งไว้ ในระหว่ างหม้ อ ๘ ใบ
รุ่งเรืองด้ วยสี เหมือนดวงอาทิตย์ ในสารทสมัย เพือ่ บูชาพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอัน
ยิง่ ใหญ่ ทีป่ ระตูท้งั ๔ มีเสาระเนียดส� ำเร็จด้ วยรัตนะ มีแท่ นมากส� ำเร็จด้ วยรัตนะตั้ง
ไว้ งดงามน่ ายินดี ทั้งมีคู ปลูกพรรณดอกไม้ น�ำ้ เป็ นระเบียบดี และมีธงรัตนะยกขึน้
ไว้ ล้ วนแต่ งามไพโรจน์ พระเจดีย์ทสี่ � ำเร็จด้ วยรัตนะนั้น ๆ สร้ างไว้ มสี ี สุกงามดี
รุ่งโรจน์ ด้วยสี เหมือนดวงอาทิตย์ ทมี่ รี ัศมีงาม พระสถูปของดิฉันมี ๓ ด้ าน ด้ าน
หนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไปด้ วยหรดาล ด้ านหนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไปด้ วยมโนศิลา ด้ าน
หนึ่งดิฉันบรรจุเต็มไปด้ วยแร่ พลวง ดิฉันให้ ช่างสร้ างเครื่องบูชาทีน่ ่ ายินดีเช่ นนีแ้ ล้ ว
ได้ ถวายทานแก่ พระสงฆ์ ผู้กล่ าวธรรมอันประเสริฐตามก�ำลัง ตลอดชั่วชีวติ ดิฉันกับ
เศรษฐี น้ันท�ำยัญเหล่ านั้นโดยประการทั้งปวงจนตลอดชีวติ แล้ วได้ ไปสู่ สุคติภพ
พร้ อมกัน เสวยสมบัตทิ ้งั หลายในเทวดาและมนุษย์ ท่ องเทีย่ วไปกับเศรษฐีน้ัน ปาน
ประหนึ่งว่ าเงาติดตามไปกับตัว ฉะนั้น ในกัปที่ ๙๑ แต่ ภัทรกัปนี้พระพุทธเจ้ า
พระนามว่ าวิปัสสี ผู้เป็ นนายกของโลก มีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจ่ มแจ้ งในธรรม
ทั้งปวง เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น พราหมณ์ ทปี่ ระชุ มชนสมมติว่า เป็ นผู้ดี สมบูรณ์
ด้ วยความดี มัง่ มีทรัพย์ มีอยู่ในพระนครพันธุมดี แม้ ครั้งนั้น ดิฉันเป็ นพราหมณี
ของพราหมณ์ น้ัน มีจติ เสมอกัน บางครั้ง พราหมณ์ น้ันเข้ าไปเฝ้ าพระมหามุนี ซึ่ง
ประทับในหมู่ชน ทรงแสดงธรรมส่ วนอมตบทอยู่ ได้ ฟังธรรมแล้ วเบิกบานใจ ได้
ถวายผ้ าห่ มผืนหนึ่ง มีผ้านุ่งผืนเดียวกลับไปถึงเรือน แล้ วได้ บอกดิฉันว่ า ดูกรน้ องผู้
มีบุญมาก เชิญอนุโมทนาเถิดผ้ าห่ มฉันถวายพระพุทธเจ้ าแล้ ว ขณะนั้นดิฉันประนม
อัญชลีกล่ าวอนุโมทนาว่ า นายขา ผ้ าห่ มท่ านถวายดีแล้ วแด่ พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐ
คงที่ พราหมณ์ กบั ดิฉัน เป็ นผู้เจริญด้ วยสุ ขสมบัติ ท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อยภพใหญ่
พราหมณ์ ได้ เป็ นพระเจ้ าแผ่ นดินในพระนครพาราณสี ครั้งนั้น ดิฉันได้ เป็ นพระภัททกาปี ลานีเถริ ยาปทานที่ ๗
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มเหสี สูงกว่ าพวกพระสนม เป็ นทีส่ องของท้ าวเธอ ท้ าวเธอโปรดปรานดิฉัน เพราะ
สิ เนหาเนื่องมาแต่ ภพก่ อน ๆ พระเจ้ าแผ่ นดินนั้นทอดพระเนตรเห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ า ๘ พระองค์ ผู้กำ� ลังเทีย่ วไปเพือ่ บิณฑบาตทรงพอพระทัย ได้ ถวาย
บิณฑบาตทีค่ วรแก่ ค่ามาก ครั้นแล้ วทรงนิมนต์ ไว้ ทรงสร้ างมณฑปแก้ วประดับด้ วย
ทอง มีความเปล่ งปลัง่ อันพวกช่ างทองท�ำไว้ มีส่วน ๑๐๐ ศอก ท้ าวเธอทรงเลือ่ มใส
รับสั่ งให้ อาราธนาพระปั จเจกพุทธเจ้ าทั้งหมด แล้ วได้ ทรงถวายทานแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ าเหล่ านั้น ซึ่งเข้ ามาในพระราชนิเวศน์ ด้ วยพระหัตถ์ ของพระองค์ เอง แม้
ครั้งนั้น ดิฉันก็ได้ ถวายทานนั้นร่ วมกันกับพระเจ้ ากาสี ดฉิ ันมาเกิดในกาสิ กคาม ใน
พระนครพาราณสี อกี พระเจ้ ากาสี กบั พระภาดามาเกิดในสกุลกฎุมพี มีความเจริญ
เพรียบพร้ อมด้ วยความสุ ข ดิฉันเป็ นภรรยาของพราหมณ์ คนพีม่ วี ตั รในสามีเป็ น
อย่ างดี น้ องชายของสามีดฉิ ัน เห็นพระปั จเจกพุทธเจ้ าแล้ ว เอาอาหารของพีช่ าย
ถวายแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ า เมือ่ พีช่ ายซึ่งเป็ นสามีดฉิ ันมาแล้ ว บอกว่ าพระปั จเจกพุทธเจ้ าท่ านมิได้ ยนิ ดีทาน ขณะนั้น ดิฉันก็ถวายทานแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ านั้น
สามีของดิฉัน ถวายอาหารอันไม่ ควรแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ า เวลานั้น ดิฉันโกรธเท
ทานของพระปั จเจกพุทธเจ้ านั้นเสี ยแล้ ว ได้ ให้ บาตรอันเต็มด้ วยเปื อกตมแก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ าผู้คงทีน่ ้ัน ครั้งนั้น ดิฉันเห็นสามีมสี ี หน้ าแสดงว่ ามีจติ สงบในการให้
การรับ การไม่ เคารพ และการประทุษร้ าย จึงสลดใจมาก สามีของดิฉันรับบาตรมา
แล้ ว เอาน�ำ้ หอมอย่ างดีล้างให้ สะอาดดิฉันมีจติ เลือ่ มใส เอาน�ำ้ ตาลกรวดกับเปรียงใส่
บาตรจนเต็มแล้ ว ถวายพระปั จเจกพุทธเจ้ าองค์ น้ัน ดิฉันมีความยินดีเกิดในภพไหน
ๆ ก็มรี ู ปสวยเพราะถวายทาน แต่ มกี ลิน่ ตัวเหม็น เพราะท�ำความไม่ ดี หยาบหยามต่ อ
พระปั จเจกพุทธเจ้ า เมือ่ พระเจดีย์แห่ งพระกัสสปธีรเจ้ าซึ่งสามีให้ ส�ำเร็จแล้ ว ดิฉันมี
ความยินดีได้ ถวายแผ่ นอิฐทองค�ำอย่ างดีเอาแผ่ นอิฐนั้นชุ บจนเปี ยกด้ วยน�้ำหอมที่
เกิดแต่ เครื่องหอมสี่ ชนิด จึงพ้นจากโทษทีม่ กี ลิน่ ตัวเหม็น งดงามดีทวั่ สรรพางค์
และให้ ช่างเอารัตนะ ๗ ประการท�ำตะเกียง ๗ แสนดวง ใส่ เปรียงเต็มแล้ ว ให้ ใส่ ไส้
พันไส้ ตามประทีปตั้งไว้ ๗ แถว เพือ่ บูชาพระพุทธเจ้ า ผู้เป็ นทีพ่ งึ่ ของสั ตว์ โลกด้ วย
จิตอันเลือ่ มใส แม้ ในครั้งนั้น ดิฉันมีส่วนในบุญนั้นโดยพิเศษ สามีของดิฉันไปเกิด
ในแคว้ นกาสี มีนามปรากฏว่ าสุ มติ ตะ ดิฉันเป็ นภรรยานายสุ มติ ตะนั้น เป็ นผู้เจริญ
ด้ วยสุ ขสมบัติ เป็ นทีร่ ักของสามี ครั้งนั้น สามีของดิฉันได้ ถวายผ้ าโพกศีรษะเนือ้ ดี
แก่ พระปั จเจกมุนี แม้ ดฉิ ันก็มสี ่ วนแห่ งทานนั้นอนุโมทนาทานอันอุดมสามีไปเกิด
ในก�ำเนิดแห่ งชาวโกลิยะในแคว้ นกาสี ครั้งนั้น สามีของดิฉัน พร้ อมกับบุตรของชาว
โกลิยะ ๕๐๐ คน ได้ บ�ำรุงพระปั จเจกพุทธเจ้ า ๕๐๐ องค์ อาราธนาพระปั จเจกพุทธ๓๐๒
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เจ้ าเหล่ านั้นให้ อยู่จำ� พรรษาตลอดไตรมาสแล้ ว ได้ ถวายไตรจีวร ครั้งนั้น ดิฉันเป็ น
ภรรยาแห่ งโกลิยบุตรคนนั้นด้ วยกุศลกรรมบถที่บ�ำเพ็ญมา โกลิยบุตรนั้นเคลื่อน
จากอัตภาพนั้นแล้ ว เกิดเป็ นพระราชาพระนามว่ านันทะ มีอสิ ริยยศมาก แม้ ดฉิ ัน
เกิดเป็ นมเหสี ของท้ าวเธอ เป็ นผู้มงั่ คัง่ ด้ วยกามสุ ขทั้งปวง พระเจ้ านันทะนั้น เคลือ่ น
จากอัตภาพนั้นแล้ วเกิดเป็ นพระเจ้ าพรหมทัตต์ เป็ นใหญ่ ในปฐพี ครั้งนั้น ดิฉันกับ
พระเจ้ าพรหมทัตต์ ได้ อาราธนาพระปั จเจกพุทธเจ้ า ๕๐๐ องค์ ผู้เป็ นพระโอรสแห่ ง
พระนางปทุมวดี ให้ มาอยู่ในพระราชอุทยานแล้วบ�ำรุงอยู่ และบูชาพระปั จเจกพุทธเจ้ าเหล่ านั้นผู้นิพพานแล้ ว จนตลอดชีวติ เราทั้งสองให้ สร้ างเจดีย์หลายองค์ แล้ วก็
บวชกัน เจริญอัปปมัญญาแล้ วได้ ไปสู่ พรหมโลก จุตจิ ากพรหมโลกแล้ ว สามีของ
ดิฉัน เกิดเป็ นพราหมณ์ ชื่อปิ ปผลายนะ ทีป่ ระเทศมหาติตถะ มารดาชื่อสุ มนเทวี
บิดาเป็ นพราหมณ์ โกสิ โคตร ดิฉันเกิดเป็ นธิดาของพราหมณ์ นามว่ ากปิ ละ มารดาชื่อ
สุ จมิ ดี ในมัททชนบท เมืองสากลบุรีทอี่ ุดม บิดาของดิฉันหล่ อรู ปดิฉันด้ วยแท่ ง
ทองค�ำแล้ ว ถวายรู ปหล่ อแก่ ท่านกัสสปผู้เว้ นจากกามคุณ พราหมณ์ ปิปผลายนะนั้น
เป็ นหนุ่ม ไปตรวจดูการงานในกาลบางครั้ง เห็นสั ตว์ ท้งั หลายทีถ่ ูกกาเป็ นต้ นกัดกิน
แล้ วสลดใจ ครั้งนั้นดิฉันเห็นน�ำ้ มันงาทีม่ ใี นเรือน เอาออกผึง่ แดด มีเหล่ าหนอน
อาศัยกินแล้ ว ได้ ความสลดใจ ครั้งนั้นปิ ปผลายนพราหมณ์ ออกบวชแล้ ว ดิฉันก็
บวชตาม อยู่ในส� ำนักปริพาชก ๕ ปี เมือ่ พระนางโคตมี ผู้เป็ นพระมาตุจฉาผู้เคย
บ�ำรุงพระพิชิตมารมาทรงผนวชแล้ ว ดิฉันเข้ าไปหาท่ าน ต่ อมา พระพุทธเจ้ าโปรด
สั่ งสอนแล้ วไม่ นานเท่ าไร ก็ได้ บรรลุอรหัตผล ได้ อุทานว่ าน่ าชม เรามีพระกัสสปะเถระผู้มสี ิ ริ เป็ นกัลยาณมิตร พระกัสสปเถระเป็ นบุตรทายาทแห่ งพระพุทธเจ้ า มีจติ
ตั้งมัน่ ดีรู้ ปุพเพนิวาสญาณ เห็นสวรรค์ และอบาย ลุถงึ แล้ วซึ่งความสิ้นชาติ เป็ นมุนี
อยู่จบอภิญญา เป็ นพราหมณ์ มไี ตรวิชชาด้ วยวิชชา ๓ นี้ ดิฉันชื่อภัททกาปิ ลานีก็
เหมือนกันได้ ไตรวิชชา ละมัจจุราช ทรงร่ างกายเป็ นทีส่ ุ ดนี้ ชนะมารพร้ อมทั้งพล
มารแล้ ว เราทั้งสองเห็นโทษในโลกแล้ วออกบวชพร้ อมกัน เป็ นผู้หมดอาสวะ
ทรมานเสร็จแล้ ว มีความเย็น ดับสนิทแล้ ว
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระภัททกปิ ลานีภกิ ษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ภัททกาปี ลานีเถริยาปทาน.
ภัททกาปี ลานีเถริ ยาปทานที่ ๗ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระภัททกาปี ลานีเถรี

๓๐๓

ยโสธราเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริยาของพระยโสธราเถรี
[๑๖๘] ดิฉันมีฤทธิ์มาก มีปัญญามาก มีภกิ ษุณี ๑,๑๐๐ องค์ เป็ นบริวาร เข้ าไปเฝ้ าพระ
สั มพุทธเจ้ า ถวายอภิวาทแล้ วเห็นลายลักษณ์ กงจักรของพระศาสดา แล้ วนั่งอยู่ ณ ที่
ควรส่ วนหนึ่ง ได้ กราบทูลว่ า หม่ อมฉันมีอายุ ๗๘ ปี ล่ วงเข้ าปั จฉิมวัยแล้ ว ถึงความ
เป็ นผู้มกี ายเงือ้ มลงแล้ วขอกราบทูลลาพระมหามุนี หม่ อมฉันมีวยั แก่ มีชีวติ น้ อย
จักละพระองค์ ไป มีทพี่ งึ่ ของตนได้ ทำ� แล้ ว มีมรณะใกล้ เข้ ามาในวัยหลัง ข้ าแต่ พระ
มหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันจักถึงความดับในคืนวันนี้ มิได้ มชี าติ ชรา พยาธิและมรณะ จัก
ไปสู่ นิพพานทีไ่ ม่ มปี ั จจัยปรุงแต่ ง เป็ นบุรีอนั ไม่ มคี วามแก่ ความตายและไม่ มภี ยั
บริษทั เข้ าเฝ้ าพระองค์ อยู่ รู้ จกั ความผิด ขอประทานโทษ ณ ทีเ่ ฉพาะพระพักตร์
พระองค์ เมือ่ หม่ อมฉันท่ องเทีย่ วไปในสงสาร หากมีความพลั้งพลาดในพระองค์
ขอพระองค์ ทรงโปรดประทานโทษแก่ หม่ อมฉันเถิด.
พระผู้มพี ระภาคตรัสว่ า ดูกรท่ านผู้ปฏิบัตติ ามค�ำสอนของเรา ท่ านจงแสดง
ฤทธิ์ และตัดความสงสั ยของบริษทั ทั้งปวงในศาสนาเถิด.
พระยโสธราเถรีกราบทูลว่า ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันชื่อยโสธราเป็ นปชาบดีของพระองค์ เมือ่ ยังทรงครองอาคารวิสัย เกิดในศากยสกุลตั้งอยู่ในองค์ สมบัติ
ของหญิง ประเสริฐกว่ าหญิง ๑๖๙,๐๐๐ นาง ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันเมือ่ อยู่
ในพระราชวังของพระองค์ เป็ นประธานเป็ นใหญ่ กว่ าหญิงทั้งปวง สมบูรณ์ ด้วยรู ป
สมบัติ และอาจารสมบัติ ด�ำรงอยู่ในความเจริญทุกสมัย นารีท้งั มวลย่ อมเคารพ
หม่ อมฉัน เหมือนพวกมนุษย์ เคารพเทวดา ฉะนั้น หม่ อมฉันเป็ นประมุขแห่ งนาง
กัญญาหนึ่งพัน ในราชพระนิเวศน์ ของพระศากยบุตร นางกัญญาเหล่ านั้นร่ วมสุ ข
ร่ วมทุกข์ กนั ปานประหนึ่งว่ าพวกเทวดาในนันทวัน ฉะนั้น หม่ อมฉันเป็ นบัณฑิต
ล่ วงกามธาตุด้วยรู ปธาตุ มิได้ มใี คร ๆ มีรูปเหมือนรู ปของหม่ อมฉัน เว้ นแต่ พระองค์
ผู้เป็ นนายกของโลก หม่ อมฉันขออภิวาทพระสั มพุทธเจ้ าแล้ ว จักแสดงฤทธิ์ถวาย
พระยโสธราเถรี แสดงฤทธิ์ชนิดต่ าง ๆ มากมาย แสดงกายเท่ าภูเขาจักรวาล แสดง
ศีรษะเท่ าอุตรกุรุทวีป แสดงแขนสองข้ างเท่ าทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเป็ นต้ นหว้ า
ประจ�ำทวีปมีกงิ่ ด้ านใต้ มลี ูกเป็ นพวง กิง่ ต่ าง ๆ ก็มลี ูกดก แสดงดวงจันทร์ และดวง
๓๐๔
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อาทิตย์ เป็ นนัยน์ ตา แสดงเขาสุ เมรุเป็ นกระหม่ อมแสดงเขาจักรวาลเป็ นหน้ า เอาต้ น
หว้ าพร้ อมทั้งรากท�ำเป็ นพัดเดินเข้ าไป เฝ้ าถวายบังคมพระศาสดาผู้เป็ นนายกของ
โลกแสดงเพศช้ าง เพศม้ า ภูเขา และทะเล ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เขาสุ เมรุ และเพศ
ท้ าวสั กกเทวราช กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าผู้มพี ระจักษุ หม่ อมฉันผู้ชื่อว่ า
ยโสธรา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท พระเถรีเอาดอกไม้ ปิดพันโลกธาตุไว้ และ
นิรมิตเป็ นเพศพรหมแสดงสุ ญญตธรรมอยู่ กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระวีรเจ้ าผู้มพี ระ
จักษุ หม่ อมฉันผู้ชื่อว่ ายโสธรา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หม่ อมฉันเป็ นผู้มคี วาม
ช�ำนาญในฤทธิ์ มีความช�ำนาญในทิพโสตธาตุ มีความช�ำนาญในเจโตปริยญาณ ย่ อม
รู้ ปุพเพนิวาสญาณ และทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้ ว
บัดนี้ ภพใหม่ ไม่ มอี กี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะ
นิ รุ ต ติ และปฏิ ภ าณเกิ ด ขึ้น ในส� ำ นั ก ของพระองค์ ความพร้ อมเพรี ย งแห่ ง
พระพุทธเจ้ าทั้งหลาย ผู้เป็ นนาถะของโลก พระองค์ทรงแสดงดีแล้ว ข้ าแต่ พระมหามุนี อธิการเป็ นอันมากของหม่ อมฉันย่ อมเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่
พระมุนีมหาวีรเจ้ า ขอพระองค์ พงึ ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่ าของหม่ อมฉันเถิดข้ า
แต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันสั่ งสมบุญไว้ เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันงดเว้ นอนาจารในสถานทีไ่ ม่ ควร แม้ ชีวติ ก็ยอมสละเพือ่ ประโยชน์
แก่ พระองค์ ได้ ข้ าแต่ พระมหามุนี พระองค์ ประทานหม่ อมฉันเพือ่ ให้ เป็ นภรรยาผู้
อืน่ หลายพันโกฏิกปั ก็เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ หม่ อมฉันมิได้ เสี ยใจในเรื่องนั้น
เลย ข้ าแต่ พระมหามุนี พระองค์ ประทานหม่ อมฉันเพือ่ อุปการะหลายพันโกฏิกปั
เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ หม่ อมฉันมิได้ เสี ยใจในเรื่องนั้นเลย ข้ าแต่ พระมหามุนี
พระองค์ ประทานหม่ อมฉันเพือ่ ประโยชน์ เป็ นอาหารหลายพันโกฏิกปั หม่ อมฉัน
มิได้ เสี ยใจในเรื่องนั้นเลย หม่ อมฉันบริจาคชีวติ หลายพันโกฏิกปั ประชุ มชนจัก
ท�ำการพ้นจากภัย ก็ยอมสละชีวติ ของหม่ อมฉันให้ ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉัน
ย่ อมไม่ เคยหวงเครื่องประดับและผ้ านานาชนิดซึ่งอยู่ทตี่ วั และภัณฑะคือตัวหญิง
เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนีมหาวีรเจ้ า ทรัพย์ ข้ าวเปลือกปั จจัย
เครื่องบริจาค บ้ าน นิคม ไร่ นา บุตร ธิดา ช้ าง ม้ า โค ทาสี ภรรยา มากมายนับไม่ ถ้วน
พระองค์ ทรงบริจาคแล้ วเพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ (พระองค์ ตรัสบอกหม่ อมฉัน
ว่ า) เราย่ อมให้ ทานกะพวกยาจก เมือ่ เราให้ ทานอันอุดม เราย่ อมไม่ เห็นหม่ อมฉัน
เสี ยใจ ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันยอมรับทุกข์ มากมายหลายอย่ างจนนับไม่ ถ้วน
ในสงสารเป็ นอเนกเพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันได้ รับ
สุ ขย่ อมอนุโมทนา และในคราวทีไ่ ด้ รับทุกข์ กไ็ ม่ เสี ยใจ เป็ นผู้ยนิ ดีแล้ วในทีท่ ุกแห่ ง
ยโสธราเถริ ยาปทานที่ ๘

๓๐๕

เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนี พระสั มพุทธเจ้ าทรงแสดงธรรมโดย
มรรคาอันสมควรเสวยสุ ขและทุกข์ แล้ ว ได้ บรรลุซึ่งพระโพธิญาณ หม่ อมฉั นได้
ร่ วมมาเป็ นอันมาก กับพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดมผู้เป็ นนายกของโลก เป็ น
เทพผู้ประเสริฐ พระองค์ กไ็ ด้ ร่วมมาเป็ นอันมาก กับพระสั มพุทธเจ้ าพระองค์ อนื่ ๆ
ผู้เป็ นนาถะของโลก ข้ าแต่ พระมหามุนี อธิการของหม่ อมฉันมีมากเพือ่ ประโยชน์
แก่ พระองค์ หม่ อมฉันเมื่อแสวงหาพุทธธรรมอยู่ก็ได้ เป็ นบริ จาริ กาผู้รับใช้ ของ
พระองค์ ในสี่ อสงไขยแสนกัป พระมหาวีรเจ้ าพระนามว่ าทีปังกร ผู้เป็ นนายกของ
โลก เสด็จอุบตั ขิ นึ้ แล้ว ประชาชนในปั จจันตประเทศ มีจติ ใจยินดีนิมนต์ พระตถาคตเจ้ าแล้ ว ช่ วยกันแผ้ วถางหนทางส� ำหรับเป็ นทีเ่ สด็จพระพุทธด�ำเนิน ณ กาลครั้งนั้น
พระองค์ เป็ นพราหมณ์ นามว่ าสุ เมธ ตกแต่ งหนทางยาว เพือ่ พระสุ คตเจ้ าผู้ทรงเห็น
ธรรมทั้งปวง หม่ อมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ์ เป็ นหญิงสาวมีนามว่ าสุ มติ ตา
เข้ าไปสู่ สมาคม ถือดอกบัวไป ๘ ก�ำ เพือ่ บูชาพระศาสดา แต่ ได้ ถวายพระองค์ ผู้เป็ น
ฤาษีอุดม ในท่ ามกลางประชุมชน ครั้งนั้น หม่ อมฉันได้ เห็นพระองค์ ประกอบสุ ภกิจ
อยู่นาน มีความกรุณา เมือ่ ฤาษีน้ันเดินเลยไปแล้ วยังดึงใจหม่ อมฉันให้ นิยม จึงได้
ส� ำคัญว่ า ชีวติ ของเรามีผล ครั้งนั้น หม่ อมฉันเห็นความพยายามของพระองค์ น้ันมี
ผลจึงได้ ถวายดอกบัวแก่ พระองค์ ผู้เป็ นฤาษี ด้ วยบุญทีท่ ำ� มาก่ อน แม้ จติ ของหม่ อม
ฉันก็เลือ่ มใสในพระสั มพุทธเจ้ า หม่ อมฉันยิง่ มีจติ เลือ่ มใสในพระองค์ ผู้เป็ นฤาษีมี
มนัสสู ง มิได้ เห็นสิ่ งอืน่ ทีค่ วรถวาย จึงได้ ถวายดอกบัวแก่ พระองค์ ผู้เป็ นฤาษีพร้ อม
ด้ วยกล่ าวว่ า ข้ าแต่ พระฤาษี ดอกบัว ๕ ก�ำ จงมีแก่ ท่าน ดอกบัว ๓ ก�ำ จงมีแก่ ดฉิ ัน ข้ า
แต่ ท่านพระฤาษีดอกบัวเหล่ านั้นจงมีเสมอกับด้ วยท่ านนั้น เพื่อประโยชน์ แก่
โพธิญาณของท่ าน
จบ ภาณวารที่ ๔.
สุ เมธฤาษีรับดอกบัว แล้ วบูชาพระพุทธทีปังกร ผู้แสวงหาคุณธรรมใหญ่ มี
บริวาร ยศมาก เสด็จด�ำเนินมาในท่ ามกลางประชุมชน เพือ่ ประโยชน์ แก่ โพธิญาณ
พระมหามุนีมหาวีรเจ้ าทีปังกร ทอดพระเนตรเห็นสุ เมธฤาษีผู้มมี นัสสู งแล้ ว ทรง
พยากรณ์ ในท่ ามกลางประชุ มชน ข้ าแต่ พระมหามุนีในกัปอันประมาณมิได้ แต่ กปั นี้
พระมหามุนีทปี ั งกรทรงพยากรณ์ กรรมของหม่ อมฉันอันเป็ นกรรมตรงว่ า ดูกรฤาษี
ผู้ใหญ่ อุบาสิ กาผู้นี้ จักเป็ นผู้มจี ติ เสมอกัน มีกศุ ลกรรมเสมอกัน ท�ำกุศลร่ วมกัน เป็ น
ทีร่ ักของบุญกรรม เพือ่ ประโยชน์ แก่ ท่าน น่ าดูน่าชม น่ ารักยิง่ น่ าชอบใจ มีวาจาอ่ อน
หวาน จักเป็ นธรรมทายาท ผู้มฤี ทธิ์ของท่ าน อุบาสิ กานี้ จักรักษากุศลธรรมทั้งหลาย
๓๐๖
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เหมือนพวกเจ้ าของทรัพย์ รักษาทรัพย์ ทเี่ ก็บไว้ เองในคลัง ฉะนั้น ประชาชนจะ
อนุเคราะห์ อุบาสิ กาผู้ทเี่ ป็ นทีร่ ักของท่ านนั้น อุบาสิ กานีจ้ กั มีบารมีเต็ม จักละกิเลส
ได้ ดังราชสี ห์ละกรง แล้ ว จักบรรลุโพธิ ญ าณ ในกัปอัน ประมาณมิไ ด้ แต่ กัปนี้
พระพุทธเจ้ าทรงพยากรณ์ หม่ อมฉันด้ วยพระวาจาใด หม่ อมฉันเมือ่ อนุโมทนาพระวาจานั้น เป็ นผู้ทำ� กรณียกิจอย่ างนี้ หม่ อมฉันยังจิตให้ เลือ่ มใสในกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ�
ไว้ แล้ วนั้น ได้ เสวยผลในก�ำเนิดเทวดาและมนุษย์ มากมาย ได้ เสวยสุ ขและทุกข์ ใน
เทวดาและมนุษย์ ท้งั หลาย ในภพนีซ้ ึ่งเป็ นภพหลัง หม่ อมฉันเกิดในศากยสกุล มีรูป
สมบัติ มีโภคสมบัติ มียศ มีศีล สมบูรณ์ ด้วยองคสมบัตทิ ้งั ปวง ได้ รับสั กการะอย่ าง
ยิง่ ในสกุลทั้งหลาย มีลาภ สรรเสริญและสั กการะ พรั่งพร้ อมไปด้ วยโลกธรรม มีจติ
ไม่ ประกอบด้ วยทุกข์ ไม่ มภี ยั แต่ ทไี่ หน ๆ สมจริงตามพระด�ำรัสทีพ่ ระผู้มพี ระภาค
ตรัสว่ า ในกาลนั้นยโสธรานารีผู้มเี พียร แสดงอุปการะทั้งภายในพระราชฐานและ
แก่ พวกเจ้ าในพระนคร มีอุปการะทั้งในยามสุ ขและยามทุกข์ เป็ นผู้บอกประโยชน์
ให้ และท�ำความอนุเคราะห์ หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไปแล้ วแก่ พระพุทธเจ้ า ห้ า
ร้ อยโกฏิและพระพุทธเจ้ าเก้ าร้ อยโกฏิ ข้ าแต่ พระมหาราช ขอพระองค์ ทรงสดับ
อธิการเป็ นอันมากของหม่ อมฉัน หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไป แก่ พระพุทธเจ้ า
ร้ อยสิ บเอ็ดโกฏิ ซึ่งเป็ นนายกผู้เลิศของโลก ข้ าแต่ พระมหาราช หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไปแก่ พระพุทธเจ้ าร้ อยยีส่ ิ บโกฏิ และแก่ พระพุทธเจ้ าร้ อยสามสิ บโกฏิ
หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไปแก่ พระพุทธเจ้ าร้ อยสี่ สิบโกฏิและแก่ พระพุทธเจ้ า
ร้ อยห้ าสิ บโกฏิ หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไป แก่ พระพุทธเจ้ าร้ อยหกสิ บโกฏิ และ
แก่ พระพุทธเจ้ าร้ อยเจ็ดสิ บโกฏิ หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไปแก่ พระพุทธเจ้ า
ร้ อยแปดสิ บโกฏิ และแก่ พระพุทธเจ้ าร้ อยเก้ าสิ บโกฏิ หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ น
ไปแก่ พระพุทธเจ้ าแสนโกฏิ ซึ่งเป็ นนายกผู้ประเสริฐของโลก หม่ อมฉันยังมหาทาน
ให้ เป็ นไปแก่ พระพุทธเจ้ าเก้ าพันโกฏิ และแก่ พระพุทธเจ้ าอืน่ อีกซึ่งเป็ นนายกของ
โลก หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไปแก่ พระพุทธเจ้ าแสนโกฏิ และแก่ พระพุทธเจ้ า
แปดสิ บห้ าโกฏิแก่ พระพุทธเจ้ าร้ อยแปดสิ บห้ าโกฏิ แก่ พระพุทธเจ้ ายี่สิบเจ็ดโกฏิ
หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไป แก่ พระปั จเจกพุทธเจ้ าผู้ปราศจากราคะ มีแปดโกฏิ
เป็ นทีส่ ุ ด ข้ าแต่ พระมหาราช หม่ อมฉันยังมหาทานให้ เป็ นไปแก่ พระขีณาสพผู้
ปราศจากมลทิน เป็ นพระพุทธสาวกมาก นับไม่ ถ้วน ข้ าแต่ พระมหาราช ขอ
พระองค์ จงทรงฟั งอธิการเป็ นอันมากของหม่ อมฉัน แต่ หม่ อมฉัน หม่ อมฉันยัง
มหาทานให้ เป็ นไปแล้ วแก่ พระพุทธเจ้ าผู้ทรงประพฤติธรรมทั้งหลาย และพระอริยสงฆ์ ผู้ประพฤติในสั ทธรรม ในกาลทั้งปวง ด้ วยประการอย่ างนี้ บุคคลผู้ประพฤติ
ยโสธราเถริ ยาปทานที่ ๘ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระยโสธราเถรี
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ธรรม ย่ อมอยู่เป็ นสุ ขทั้งในโลกนีแ้ ละโลกหน้ า ควรประพฤติธรรมให้ เป็ นสุ จริต ไม่
ควรประพฤติธรรมให้ เป็ นทุจริต เพราะบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่ อมอยู่เป็ นสุ ขทั้งใน
โลกนีแ้ ละโลกหน้ า หม่ อมฉันเบื่อหน่ ายในสงสาร จึงออกบวช พร้ อมด้ วยบริวารชน
พันหนึ่ง ครั้นบวชแล้ วก็หมดกังวล ละอาคารสถานแล้ วออกบวช ยังไม่ ทนั ถึงครึ่ง
เดือนก็ได้ บรรลุจตุราริยสั จ คนเป็ นอันมากน�ำจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และเภสั ช
ปั จจัยเข้ ามาถวาย เหมือนลูกคลืน่ ในทะเล ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว หม่ อมฉันได้ รับทุกขวิบัตมิ ากอย่ าง และสุ ขสมบัตมิ าก
อย่ างเช่ นนี้ ถึงพร้ อมแล้ วซึ่งความเป็ นผู้บริสุทธิ์ สมบูรณ์ ด้วยคุณทั้งปวง บุคคลผู้
ถวายตนของตนแก่ พระพุทธเจ้ าผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ เพือ่ ประโยชน์ แก่ บุญ ก็
ย่ อมพรั่งพร้ อมไปด้ วยสหาย ลุถงึ นิพพานบทอันเป็ นอสั งขตะ กรรมทั้งปวงส่ วน
อดีตปั จจุบันและอนาคต ของหม่ อมฉันหมดสิ้นไปแล้ ว ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มพี ระจักษุ
หม่ อมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาท.
ทราบว่า ท่านพระยโสธราภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์ผมู้ พี ระภาค
ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ ยโสธราเถริยาปทาน.
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อปทานแห่งพระเถรีหนึ่ งหมื่นที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นรูป
[๑๖๙] ในสี่ อสงไขยแสนกัป พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ าทีปังกร
เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว พระพุทธทีปังกรมหาวีรเจ้ าผู้เป็ นนายกชั้นพิเศษ ทรงพยากรณ์
ว่ า สุ เมธบัณฑิตกับนางสุ มติ ตามีสุขและทุกข์ ร่วมกัน เมือ่ เสด็จเทีย่ วทรงดูโลกกับ
ทั้งเทวโลก เสด็จเข้ ามาสู่ สมาคมแห่ งหม่ อมฉันทั้งหลาย ในการทรงพยากรณ์ สุเมธบัณฑิต และนางสุ มิตตานั้นสุ เมธบัณฑิตย่ อมเป็ นใหญ่ กว่ าชนทั้งปวงในสมาคม
อนาคตแห่ งหม่ อมฉันทั้งหลาย ภรรยาทั้งหมด กล่ าววาจาเป็ นทีร่ ักเป็ นทีพ่ อใจแห่ ง
ท่ าน ข้ าแต่ พระมหามุนี ทานศีลทั้งปวงและภาวนาทีบ่ �ำเพ็ญดีแล้ ว ทานทั้งปวงนี้ คือ
ของหอม ดอกไม้ เครื่องไล้ ทา ประทีป และทานวัตถุอนั ส� ำเร็จด้ วยรัตนะ หม่ อมฉัน
ทั้งหลายบริ จาคแล้ วตลอดกาลนาน ข้ าแต่ พระมหามุนี ฐานะอย่ างใดอย่ างหนึ่ง
หม่ อมฉันทั้งหลายปรารถนาไว้ แล้ วทานทั้งปวงบริจาคแล้ ว ข้ าแต่ พระมหามุนี กุศล
กรรมอย่ างอืน่ และวัตถุเครื่องบริโภคเป็ นของมนุษย์ หม่ อมฉันทั้งหลายท�ำไว้ แล้ ว
หม่ อมฉันทั้งหลายบริจาคทานทั้งปวงในพระมหามุนีตลอดกาลนาน บุญเป็ นอัน
มากหม่ อมฉันทั้งหลายท�ำแล้ วในสงสารมีชาติเป็ นอเนก หม่ อมฉันทั้งหลายได้ เสวย
ความเป็ นอิสระ ท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อยภพใหญ่ ในภพนีซ้ ึ่งเป็ นภพหลัง หม่ อมฉัน
เกิดแล้ วในนิเวศน์ แห่ งพระศากยบุตร พวกสตรี เกิดแล้ วในสกุลต่ าง ๆ งดงามดัง
นางฟ้ า มีวรรณะเป็ นทีช่ อบใจหม่ อมฉันทั้งหลายมีลาภเป็ นอย่ างเลิศถึงยศแล้ วได้
รับบูชาสั กการะแต่ ชนทั้งปวง หม่ อมฉันทั้งหลายได้ ข้าวน�ำ้ และอาหาร ประชุ มชน
นับถือเสมอไป ละอาคารสถานแล้ วออกบวช ยังไม่ ทนั ถึงครึ่งเดือนก็ได้ ถงึ แล้ วซึ่ง
ความดับทุกข์ ท้ังหมดด้ วยกัน หม่ อมฉั นทั้งหลายได้ ข้าว น�้ำ ผ้ า เสนาสนะและ
สรรพปั จจัยทีพ่ วกทายกทายิกาน�ำเข้ ามาสั กการะบูชาเสมอไป
หม่ อมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา หม่ อมฉันทั้งหลาย
ท�ำเสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ภิกษุณหี นึ่งหมืน่ มีพระยโสธราเถรีเป็ นประธาน ได้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะ
พระพักตร์พระผูม้ พี ระภาค ด้วยประการฉะนี้แล.
อปทานแห่งพระเถรี หนึ่งหมื่นที่ ๙
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จบ อปทานแห่งพระเถรีหนึง่ หมืน.
่

อปทานแห่งพระเถรีหนึ่ งหมื่นแปดพันที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป
[๑๗๐] ภิกษุณที มี่ สี มภพในศากิยสกุล ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรีเป็ นประธาน เข้ าเฝ้ า
พระสั มพุทธเจ้ า ภิกษุณที ้งั ๑๘,๐๐๐ ล้ วนแต่ ผู้มฤี ทธิ์ ถวายบังคมพระยุคบาทแห่ ง
พระมุนี ได้ กราบทูลตามก�ำลังว่ า ข้ าแต่ พระมหามุนีผู้นายก หม่ อมฉันทั้งหลายมี
ชาติ ชรา พยาธิและมรณะสิ้นแล้ ว ย่ อมถึงอมตบทอันสงบไม่ มอี าสวะ ข้ าแต่ พระ
มหามุนีผู้เป็ นนายกชั้นพิเศษประชาชนย่ อมรู้ ความผิด คือ ความพลั้งพลาดทีม่ ใี น
ก่ อนของหม่ อมฉันทั้งปวง ขอพระองค์ โปรดประทานโทษแก่ หม่ อมฉันทั้งหลาย
เถิด.
พระบรมศาสดาตรัสว่ า ท่ านทั้งหลายเป็ นผู้ปฏิบัตติ ามค�ำสั่ งสอนของเรา จง
แสดงฤทธิ์และตัดความสงสั ยของบริษทั ทั้งมวลเถิดฯ ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า พระ
ยโสธราเถรี ผู้เป็ นปชาบดีแห่ งพระองค์ เมื่อยังด�ำรงอยู่ในอาคารวิสัย เป็ นที่พอ
พระทัยน่ ารัก น่ าชมทุกอย่ าง เป็ นหัวหน้ าแห่ งสตรี ๑๙๖,๐๐๐ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มี
ความเพียร หม่ อมฉันทั้งหลายนั้นเป็ นอิสระกว่ าสตรีท้งั สิ้น สมบูรณ์ ด้วยรู ปสมบัติ
และอาจารสมบัติ ด�ำรงอยู่ในความเจริญ มีวาจาเป็ นทีร่ ัก สตรีท้งั ปวงย่ อมเคารพ
เหมือนพวกมนุษย์ เคารพเทวดา สตรีทมี่ สี มภพในศากิยวงศ์ ๑๘,๐๐๐ มีพระยโสธราเถรี เป็ นประมุขเป็ นใหญ่ ข้ าแต่ พระมหามุนี พระยโสธราเถรีล่วงกามธาตุ ด�ำรง
อยู่ในรู ปธาตุ สตรีหนึ่งพันมิได้ มคี นไหนมีรูปเหมือนพระเถรีน้ัน ท่ านพระยโสธราเถรีจงถวายอภิวาทพระสั มพุทธเจ้ าแสดงฤทธิ์ถวายเถิด ภิกษุณมี พี ระยโสธราเถรี
เป็ นต้ นนั้นแสดงฤทธิ์ชนิดต่ าง ๆ เป็ นอันมาก แสดงกายเท่ าภูเขาจักรวาล แสดง
ศีรษะเท่ าอุตรกุรุทวีป แสดงแขนสองข้ างเท่ าทวีปทั้งสอง แสดงสรีระเป็ นต้ นหว้ า
ประจ�ำทวีป มีกงิ่ ด้ านใต้ มลี ูกเป็ นพวงกิง่ ต่ าง ๆ มีลูกดก แสดงดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
เป็ นนัยน์ ตา แสดงเขาสุ เมรุเป็ นกระหม่ อม แสดงเขาจักรวาลเป็ นหน้ าเอาต้ นหว้ า
พร้ อมทั้งรากเดินพัดเข้ ามาถวายบังคมพระโลกนายกแสดงเพศช้ าง เพศม้ า ภูเขา
ทะเล ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เขาสุ เมรุและเพศท้ าวสั กกเทวราช ข้ าแต่ พระวีรเจ้ าผู้มี
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อปทาน ๒

พระจักษุ เป็ นนายกของนรชน พระยโสธราเถรีและหม่ อมฉันทั้งหลาย ขอถวาย
บังคมพระยุคลบาท เป็ นผู้ส�ำเร็จแล้ วด้ วยกุศลธรรมทีอ่ บรมมานานเพือ่ พระองค์ ข้ า
แต่ พระมหามุนีหม่ อมฉันทั้งหลายเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ มีความช�ำนาญใน
ทิพโสตธาตุ มีความช�ำนาญในเจโตปริยญาณ รู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอนั
หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ ไม่ มอี กี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าหม่ อมฉันทั้งหลายมีญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุติและปฏิญาณเกิดขึน้ แล้ วใน
ส� ำนักของพระองค์ หม่ อมฉั นทั้งหลายแสดงความสมาคมแห่ งพระพุทธเจ้ าทั้ง
หลาย ผู้เป็ นนาถะของโลกแต่ ข้าพระมหามุนี อธิการเป็ นอันมากของหม่ อมฉันทั้ง
หลาย ย่ อมเป็ นประโยชน์ แก่ พระองค์ ขอพระองค์ ทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่ าของ
หม่ อมฉันทั้งหลายเถิด ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าหม่ อมฉันทั้งหลายสั่ งสมบุญ ก็เพือ่
ประโยชน์ แก่ พระองค์ หม่ อมฉันทั้งหลายงดเว้ นอนาจารในสถานทีไ่ ม่ ควร แม้ ชีวติ ก็
ยอมสละเพือ่ ประโยชน์ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนีพระองค์ ประทานหม่ อมฉันทั้ง
หลาย เพือ่ ต้ องการให้ เป็ นภรรยาของผู้อนื่ หลายพันโกฏิกปั ก็เพือ่ ประโยชน์ แก่
พระองค์ หม่ อมฉันทั้งหลายมิได้ เสี ยใจในเรื่ องนี้เลย ข้ าแต่ พระมหามุนีพระองค์
ประทานหม่ อมฉั นทั้ง หลายเพื่ออุปการะหลายพัน โกฏิ กัป เพื่อ ประโยชน์ แก่
พระองค์ หม่ อมฉันทั้งหลายมิได้ เสี ยใจในเรื่องนีเ้ ลย ข้ าแต่ พระมหามุนี พระองค์
ประทานหม่ อมฉั นทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เป็ นอาหารหลายพันโกฏิกัป เพื่อ
ประโยชน์ แก่ พระองค์ หม่ อมฉันทั้งหลาย มิได้ เสี ยใจในเรื่องนีเ้ ลย หม่ อมฉันทั้ง
หลายยอมสละชีวติ ท�ำความพ้นภัยหลายพันโกฏิกปั ข้ าแต่ พระมหามุนีหม่ อมฉัน
ทั้งหลายไม่ เคยหวงเครื่องประดับ และผ้ ามากชนิดซึ่งอยู่ทตี่ วั และภัณฑะคือ ตัว
หญิงเพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนีมหาวีรเจ้ า ทรัพย์ ข้ าวเปลือก
ปั จจัยเครื่องบริจาค บ้ าน นิคม นา บุตร ธิดา ช้ าง ม้ า โค ทาสี ภรรยา มากนับไม่ ถ้วน
พระองค์ ทรงบริจาคแล้ ว เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ พระองค์ ตรัสบอกหม่ อมฉันทั้ง
หลายว่ า เราทั้งหลายจักให้ ทานกะพวกยาจก เมือ่ เราให้ ทานอันอุดมเราทั้งหลายก็ไม่
เห็นความเสี ยใจกัน ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันทั้งหลายยอมรับทุกข์ มากมาย
หลายอย่ างนับไม่ ถ้วน ในสงสารเป็ นอเนก เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ หม่ อมฉันทั้ง
หลายได้ รับความสุ ข ย่ อมอนุโมทนา และในคราวได้ รับทุกข์ กไ็ ม่ เสี ยใจ เป็ นผู้ยนิ ดี
แล้ วในทีท่ ุกแห่ ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนี พระสั มพุทธเจ้ าทรง
แสดงธรรมโดยมรรคาอันสมควรเสวยสุ ขทุกข์ แล้ ว ได้ บรรลุซึ่งโพธิญาณ หม่ อม
ฉันทั้งหลายได้ ร่วมกับพระสั มพุทธเจ้ าพระนามว่ าโคดม ผู้เป็ นนายกของโลก เป็ น
เทพผู้ประเสริฐ มาเป็ นอันมาก พระองค์ กไ็ ด้ ร่วมกับพระสั มพุทธเจ้ าพระองค์ อนื่ ๆ
อปทานแห่งพระเถรี หนึ่งหมื่นแปดพันที่ ๑๐ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเถรี หมื่นแปดพันรู ป
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ผู้เป็ นนาถะของโลกมาเป็ นอันมาก ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า อธิการของหม่ อมฉันทั้ง
หลายมีมากเพื่อประโยชน์ แก่ พระองค์ เมื่อพระองค์ ทรงแสวงหาพุทธธรรมอยู่
หม่ อ มฉั น ทั้ ง หลายก็ย อมเป็ นบริ จ าริ ก ารั บ ใช้ พ ระองค์ ในสี่ อ สงไขยแสนกัป
พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าทีปังกร เป็ นพระมหาวีระ เป็ นนายกของโลก เสด็จอุบัตขิ นึ้
แล้ ว ประชาชนในปั จจันตประเทศมีใจยินดี นิมนต์ พระตถาคตเจ้ าแล้ ว ช่ วยกันแผ้ ว
ถางหนทางเป็ นทีเ่ สด็จพระพุทธด�ำเนิน กาลครั้งนั้น พระองค์ เป็ นพราหมณ์ นามว่ า
สุ เมธตกแต่ งหนทางยาว เพือ่ พระสุ คตเจ้ าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวง คราวนั้น หม่ อม
ฉันทุกคนมีสมภพในสกุลพราหมณ์ ถือดอกบัวเป็ นอันมากน�ำไปสู่ สมาคม สมัยนั้น
พระพุทธเจ้ าทีปังกรผู้มบี ริวารยศมาก เป็ นพระมหาวีระทรงพยากรณ์ สุเมธฤาษีผู้มี
มนัสสู ง เมื่อพระพุทธทีปังกรก�ำลังทรงประกาศกรรมของสุ เมธฤาษีผู้มีมนัสสู ง
แผ่ นดินหวั่นไหวสะเทือนสะท้ านไปในโลกพร้ อมทั้งเทวโลก พวกเทพกัญญา
มนุษย์ และหม่ อมฉันทั้งหลายกับทั้งเทวดา พากันบูชาพระองค์ ผู้เป็ นสุ เมธฤาษีด้วย
สิ่ งของทีค่ วรบูชาต่ าง ๆ แล้ วก็ปรารถนา พระพุทธเจ้ าพระนามว่ าทีปังกร ทรง
พยากรณ์ แก่ เขาเหล่ านั้นว่ า ในวันนี้ ชนเหล่ าใดมีความปรารถนา ชนเหล่ านั้นจักมีใน
ที่เฉพาะหน้ าในกัปอันประมาณมิได้ แต่ กัปนี้พระพุทธเจ้ าทรงพยากรณ์ หม่ อมฉัน
ทั้งหลาย ด้ วยพระวาจาใดหม่ อมฉันทั้งหลาย เมือ่ อนุโมทนาพระวาจานั้นเป็ นผู้ทำ�
กรณียกิจอย่ างนี้ หม่ อมฉันทั้งหลายยังจิตให้ เลือ่ มใสในกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ วนั้น
จึงได้ เสวยสมบัตใิ นก�ำเนิดเทวดาและมนุษย์ นับไม่ ถ้วน ครั้นได้ เสวยสุ ขและทุกข์ ใน
เทวดาและมนุษย์ แล้ ว ในภพนีซ้ ึ่งเป็ นภพหลัง จึงมาเกิดในศากิยสกุล มีรูปสมบัติ
โภคสมบัติ ยศและศีล สมบูรณ์ ด้วยองค์ สมบัตทิ ้งั ปวงได้ รับสั กการะอย่ างยิง่ ในสกุล
ทั้งหลาย มีลาภ สรรเสริ ญและสั กการะ พรั่ งพร้ อมไปด้ วยโลกธรรม มีจิตไม่
ประกอบด้ วยทุกข์ ไม่ มภี ยั แต่ ทไี่ หน ๆ สมจริงตามพระด�ำรัสทีพ่ ระผู้มพี ระภาคตรัส
ว่ า ในกาลนั้น ยโสธรานารี แสดงอุปการะทั้งในภายในราชฐานและแก่ พวกเจ้ าใน
พระนคร มีอุปการะทั้งในยามสุ ขและในยามทุกข์ เป็ นผู้บอกประโยชน์ ให้ และ
ท�ำความอนุเคราะห์ ควรประพฤติธรรมให้ เป็ นสุ จริตไม่ ควรประพฤติธรรมให้ เป็ น
ทุจริต เพราะว่ าบุคคลผู้ประพฤติธรรม ย่ อมอยู่เป็ นสุ ขทั้งในโลกนีแ้ ละโลกหน้ า
หม่ อมฉันทั้งหลายละอาคารสถานออกบวช ยังไม่ ทนั ถึงครึ่งเดือนก็บรรลุจตุราริยสั จ คนเป็ นอันมากน�ำจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสั ชปั จจัยมาถวาย เหมือนลูก
คลืน่ ในทะเล หม่ อมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา หม่ อมฉัน
ทั้งหลายได้ ทำ� เสร็จแล้ ว หม่ อมฉันทั้งหลายได้ ทุกขวิบัตมิ ากอย่ าง และสุ ขสมบัตกิ ็
มากอย่ างเช่ นนี้ ถึงพร้ อมแล้ ว ซึ่งความเป็ นผู้บริสุทธิ์ สมบูรณ์ ด้วยคุณทั้งปวง บุคคล
๓๑๒

อปทาน ๒

ผู้ถวายตนของตนแก่ พระเจ้ าผู้แสวงหาคุณอันยิง่ ใหญ่ เพือ่ ประโยชน์ แก่ บุญ ก็ย่อม
พรั่ งพร้ อมไปด้ วยสหาย ลุถึงนิพพานบทเป็ นอสั งขตะ กรรมทั้งปวงส่ วนอดีต
ปั จจุบันและอนาคตของหม่ อมฉันทั้งหลาย หมดสิ้นไปแล้ ว ข้ าแต่ พระองค์ ผู้มพี ระ
จักษุ หม่ อมฉันทั้งหลายขอถวายบังคมพระยุคลบาท.
พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า เมือ่ เธอทั้งหลายบอกลาเพือ่ จะนิพพาน เราจะกล่ าวอะไร
ให้ ยงิ่ กะเธอทั้งหลายเล่ า บุคคลผู้มโี ทษอันปั จจัยปรุงแต่ งสงบแล้ ว ก็ลุถงึ อมตบท
แล้ ว.
ทราบว่า ภิกษุณหี นึ่งหมืน่ แปดพันมีพระยโสธราเถรีเป็ นหัวหน้า ได้กล่าวคาถาเหล่านี้
ในทีเ่ ฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาค ด้วยประการฉะนี้แล ฯ
จบ อปทานแห่งพระเถรีหนึง่ หมืนแปดพั
่
น.
รวมอปทานทีม่ ใี นวรรคนี้ คือ ๑. กุณฑลเกสีเถริยาปทาน ๒. กิสาโคตมีเถริยาปทาน ๓. ธรรมทินนาเถริยาปทาน ๔. สกุลาเถริยาปทาน ๕. นันทาเถริยาปทาน
๖. โสณาเถริยาปทาน ๗. ภัททกาปี ลานีเถริยาปทาน ๘. ยโสธราเถริยาปทาน
๙. ทสสหัสสเถริยาปทาน ๑๐. อัฏฐารสเถรีสหัสสานมาปทาน บัณฑิตค�ำนวณคาถา
ได้ ๔๗๘ คาถา.
จบ กุณฑลเกสวรรคที ่ ๓.

อปทานแห่งพระเถรี หนึ่งหมื่นแปดพันที่ ๑๐

๓๑๓

ขัตติยกัญญาวรรคที่ ๔

อปทานแห่งพระเถรีที่เคยเป็ นขัตติยกัญญา
หมื่นแปดพันที่ ๑
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีหมื่นแปดพันรูป
[๑๗๑] ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันทั้งหลายมีภพทั้งปวงสิ้นไปแล้ ว ปลดเปลือ้ งทีต่ ่ อ
แห่ งภพแล้ ว มิได้ มอี าสวะทั้งปวงเลย ขอกราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉัน
ทั้งหลายมีกรรมเก่ า ส่ วนกุศลทุกอย่ างบ�ำเพ็ญไว้ ดแี ล้ ว วัตถุเครื่องบริโภคก็ให้ แล้ ว
เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันทั้งหลายบ�ำเพ็ญกุศลกรรม
ถวายเครื่องบริโภคแก่ พระพุทธเจ้ า พระปั จเจกพุทธเจ้ า และพระสาวกทั้งหลายเพือ่
ประโยชน์ แก่ พระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนีหม่ อมฉันทั้งหลายมีกรรมอย่ างสู งและ
อย่ างต�่ำบ�ำเพ็ญดีแล้ ว แก่ ภิกษุท้ังหลายมีกรรมเก่ าทั้งส่ วนสู งทั้งส่ วนต�่ำท�ำไว้ แล้ ว
หม่ อมฉันทั้งหลายอันกรรมเดิม ทีเ่ ป็ นกุศลนั้นนั่นแหละเตือนแล้ ว เป็ นผู้พรั่งพร้ อม
ไปด้ วยกุศลกรรม ล่ วงวิบัตขิ องมนุษย์ แล้ ว มาเกิดในสกุลกษัตริย์ เพราะหม่ อมฉัน
ทั้งหลายร่ วมก่ อสร้ างกรรมโดยชาติเดียวกันจึงได้ มาเกิดมีสมภพในตระกูลกษัตริย์
ร่ วมกัน ในภพหลัง ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันทั้งหลายเป็ นผู้มีรูปสมบัติ มี
โภคสมบัติ มีลาภสั กการะ อันมหาชนบูชาแล้ ว ณ ภายในบุรี เหมือนนันทนวันของ
ทวยเทพ หม่ อมฉันทั้งหลายเบื่อหน่ ายจึงพากันออกบวชเป็ นภิกษุณี มีอุปาทานอยู่
สองสามวัน ก็บรรลุถงึ ความดับทุกข์ ท้งั หมดด้ วยกัน หม่ อมฉันทั้งหลาย อันชนเป็ น
อันมากน�ำจีวรบิณฑบาต เสนาสนะเภสั ชปั จจัยเข้ ามาสั กการะบูชาแล้ ว
หม่ อมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาหม่ อมฉันทั้งหลาย
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ภิกษุณผี เู้ คยเป็ นขัตติยกัญญา ๑๘,๐๐๐ มีพระยสวดีเถรีเป็ นหัวหน้า ได้กล่าว
คาถานี้เฉพาะพระพักตร์พระผูม้ พี ระภาค ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อปทานแห่งพระเถรีพระธิดากษัตริย์ ๑๘,๐๐๐.
๓๑๔

อปทาน ๒

อปทานแห่งพระเถรีบตุ รีพราหมณ์
แปดหมื่นสี่พนั ที่ ๒
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเถรีแปดหมื่นสี่พนั รูป
[๑๗๒] ข้ าแต่ พระมุนี หม่ อมฉันทั้งหลายมีสมภพในสกุลพราหมณ์ จำ� นวน ๘๔,๐๐๐ มี
มือและเท้ าละเอียดอ่ อน เกิดในศาสนาของพระองค์ ข้ าแต่ พระมหามุนี หญิงทีเ่ กิด
ในเวสสสกุล และสุ ททสกุล เทวดา นาค กินนร และทีอ่ ยู่ในทวีปทั้งสี่ มมี าก เกิดใน
ศาสนาของพระองค์ หญิงบางพวกบวชแล้ ว มีความเห็นธรรมทั้งปวงก็มมี าก พวก
เทวดา กินนร นาค จักตรัสรู้ ในอนาคต ชนทั้งหลายได้ เสวยเกียรติยศทั้งปวง มัง่ คัง่
ด้วยสรรพสมบัตไิ ด้ความเลือ่ มใสในพระองค์ จักตรัสรู้ในอนาคต ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าผู้มีพระจักษุ ส่ วนหม่ อมฉั นทั้งหลายเกิดในสกุลพราหมณ์ เป็ นธิ ดาของ
พราหมณ์ เป็ นผู้มโี ชคดี ขอถวายบังคมพระยุคลบาท หม่ อมฉันทั้งหลายก�ำจัดภพ
ทั้งหมดแล้ ว ถอนตัณหาอันเป็ นรากเง่ าขึน้ แล้ ว ตัดอนุสัยขาดแล้ ว ท�ำลายสั งขารคือ
บุญหมดแล้ ว หม่ อมฉันทั้งปวงมีสมาธิเป็ นโคจรช�ำนาญในสมาบัติ จักอยู่ด้วยฌาน
และความยินดีในธรรมทุกเมือ่ ข้ าแต่ พระองค์ ผู้นายก หม่ อมฉันทั้งหลายยังตัณหาที่
น�ำไปสู่ ภพ อวิชชา และแม้ สังขารให้ สิ้นไปแล้ ว บรรลุถงึ บททีแ่ สนยากจะเห็นได้
แล้ ว ทราบอยู่.
พระผู้มพี ระภาคตรัสว่ า ท่ านทั้งปวงมีอุปการะแก่ เราผู้เดินทางไกลตลอดกาล
นานมา จงตัดความสงสั ยของบริษทั สี่ แล้ วจึงถึงความดับทุกข์ เถิด.
พระเถรี เหล่ านั้น ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระมุนีแล้ วแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ
บางพวกแสดงแสงสว่ าง บางพวกแสดงมืด บางพวกแสดงพระจันทร์ พระอาทิตย์
บางพวกแสดงทะเล พร้ อมด้ วยปลา บางพวกแสดงเขาสิ เนรุ บางพวกแสดงเขาสั ตตบริภณ
ั ฑ์ บางพวกแสดงต้ นปาริฉัตตกะ บางพวกแสดงภพดาวดึงส์ บางพวกแสดง
ภพยามาด้ วยฤทธิ์บางพวกแสดงเป็ นเทวดาชาวดุสิต บางพวกแสดงเป็ นเทวดาชาว
นิมมานรดี บางพวกแสดงเป็ นเทวดาชาวปรนิมมิตวสวัตดีมอี สิ ระมาก บางพวก
แสดงเป็ นพรหม บางพวกแสดงทีจ่ งกรมอันควรแก่ ค่ามาก บางพวกนิรมิตเพศเป็ น
พรหมแสดงสุ ญญตธรรม พระเถรีท้งั ปวงครั้นแสดงฤทธิ์มชี นิดต่ าง ๆ แล้ วก็แสดง
อปทานแห่งพระเถรี บุตรี พราหมณ์ แปดหมื่นสี่ พนั ที่ ๒- ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเถรี แปดหมื่นสี่ พนั รู ป

๓๑๕

ก�ำลังถวายพระศาสดา ครั้นแล้ ว ก็ถวายบังคมพระยุคลบาท กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระ
มหามุนีหม่ อมฉันทั้งหลายเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ มีความช�ำนาญในทิพโสตธาตุ มีความช�ำนาญในเจโตปริยญาณ รู้ บุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอนั หมดจด
วิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มอี กี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ าหม่ อม
ฉันทั้งหลายมีญาณในอรรถะธรรมะนิรุตติ และปฏิภาณเกิดขึน้ แล้ วในส� ำนักของ
พระองค์ ความสมาคมกับพระพุทธเจ้ าทั้งหลายผู้เป็ นนาถะของโลก พระองค์ ทรง
แสดงแล้ ว ข้ าแต่ พระมหามุนีหม่ อมฉันทั้งหลายมีอธิการเป็ นอันมาก เพือ่ ประโยชน์
แก่ พระองค์ ข้าแต่ พระมุนีมหาวีรเจ้ า ขอพระองค์ จงทรงระลึกถึงกุศลกรรมก่ อน
ของหม่ อมฉันทั้งหลาย หม่ อมฉันทั้งหลายก่ อสร้ างบุญก็เพือ่ ประโยชน์ แก่ พระองค์
ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนีพ้ ระมหามุนีพระนามว่ าปทุมุตระ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว
พระนครหงสวดีเป็ นที่อยู่อาศัยแห่ งสกุลของพระสั มพุทธเจ้ า มีแม่ น�้ำคงคาไหล
ผ่ านทางประตูพระนครหงสวดี ในกาลทั้งปวงภิกษุท้งั หลายเดือดร้ อนเพราะแม่ น�ำ้
ไปไหนไม่ ได้ น�ำ้ เต็มเปี่ ยมวันหนึ่งบ้ าง สองวันบ้ าง สามวันบ้ าง สั ปดาห์ หนึ่งบ้ าง
เดือนหนึ่งบ้ าง สี่ เดือนบ้ าง ภิกษุเหล่ านั้นจึงไป ไม่ ได้ ครั้งนั้น รัฐบุรุษผู้หนึ่งมีนามว่ า
ชัชชิยะ มีทรัพย์ เป็ นสาระของประโยชน์ ของตนเห็นภิกษุท้งั หลาย ได้ ให้ นายช่ างจัด
สร้ างสะพานทีฝ่ ั่ งนีแ้ ห่ งแม่ น�ำ้ คงคา ครั้งนั้นประชาชน ให้ นายช่ างสร้ างสะพานที่
แม่ น�ำ้ คงคาด้ วยทรัพย์ หลายแสนและรัฐบุรุษนั้น ได้ ให้ นายช่ างสร้ างวิหารทีฝ่ ั่ งโน้ น
ถวายแก่ สงฆ์ สตรี บุรุษ สกุลสู งและต�ำ่ เหล่ านั้น ได้ ให้ สร้ างสะพานและวิหาร ให้ มี
ส่ วนเท่ ากันกับของรัฐบุรุษนั้นหม่ อมฉันทั้งหลายและมนุษย์ เหล่ าอืน่ ในพระนคร
และในชนบท มีจติ เลือ่ มใส ย่ อมเป็ นธรรมทายาทแห่ งพระพุทธเจ้ าพระองค์ น้ัน
สตรี บุรุษ กุมารและกุมารีมากด้ วยกันต่ างก็ขนเอาทรายมาเกลีย่ ลงทีส่ ะพานและ
วิหาร กวาดถนนแล้ วยกต้ นกล้ วย หม้ อมีน�ำ้ เต็มและธงขึน้ จัดธูป จุรณ และดอกไม้
เป็ นสั กการะแด่ พระศาสดา ครั้นสร้ างสะพานและวิหารแล้ ว นิมนต์ พระพุทธเจ้ า
ถวายมหาทานแล้ วปรารถนาความตรัสรู้ พระมหามุนีปทุมุตระมหาวีรเจ้ าผู้เป็ นที่
เคารพแห่ งสรรพสั ตว์ ทรงท�ำอนุโมทนาแล้ ว ตรัสพยากรณ์ ว่า เมือ่ แสนกัปล่ วงไป
แล้ ว จึงมีภทั รกัป บุรุษนีไ้ ด้ ความสุ ขในภพน้ อยภพใหญ่ แล้ ว จักบรรลุโพธิญาณ
บุรุษและสตรีทที่ ำ� หัตถกรรมทั้งหมด จักมีในทีเ่ ฉพาะหน้ าในอนาคตกาล ด้ วยวิบาก
แห่ งกรรมนั้นและด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ประชาชนเหล่ านั้นเกิดในเทวโลกแล้ ว
เป็ นบริจาริกาแห่ งพระองค์ เสวยทิพยสุ ขและมนุษยสุ ขมากมายท่ องเทีย่ วไปในภพ
น้ อยภพใหญ่ ตลอดกาลนาน ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ ภทั รกัปนี้ หม่ อมฉันทั้งหลายมี
กุศลกรรมอันท�ำดีแล้ ว ย่ อมได้ รูปสมบัติ โภคสมบัติ ยศ ความสรรเสริญและความ
๓๑๖

อปทาน ๒

สุ ขเป็ นทีร่ ัก ซึ่งเป็ นผลทีป่ รารถนาทั้งปวงเนือง ๆ ในหมู่มนุษย์ ทลี่ ะเอียดอ่ อน และ
ในเทวโลก ในภพนีซ้ ึ่งเป็ นภพหลัง หม่ อมฉันทั้งหลายเกิดในสกุลพราหมณ์ มีมอื
และเท้ าละเอียดอ่ อน และได้ มาในพระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นดังว่ าพระนิเวศน์ แห่ ง
พระศากยบุตร ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันทั้งหลายย่ อมไม่ เห็นแผ่ นดินทีเ่ ขาไม่
ตกแต่ ง และไม่ เห็นภาคพืน้ ทีเ่ ป็ นทางเดินลืน่ แม้ ตลอดกาลทั้งปวง เมือ่ หม่ อมฉันทั้ง
หลายอยู่ในอาคารสถาน ประชุมชนก็น�ำสั กการะทุกอย่ างมาให้ ตลอดกาลทั้งปวง
เพราะผลแห่ งกุศลกรรมในกาลก่ อน หม่ อมฉันทั้งหลายละอาคารสถานแล้ ว บวช
เป็ นภิกษุณขี ้ ามทางสงสารได้ แล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ มไิ ด้ มอี กี พวกทายกทายิกาหลาย
พันแต่ ทนี่ ้ัน ๆ น�ำจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสั ชปั จจัยมาให้ เสมอไป
หม่ อมฉันทั้งหลายเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาหม่ อมฉันทั้งหลาย
ได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ภิกษุณบี ตุ รีพราหมณ์ ๘๔,๐๐๐ ได้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์พระผูม้ ี
พระภาค ด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อปทานแห่งพระเถรีบตุ รีพราหมณ์ ๘๔,๐๐๐.

อปทานแห่งพระเถรี บุตรี พราหมณ์ แปดหมื่นสี่ พนั ที่ ๒

๓๑๗

อุปลทายิกาเถริยาปทานที่ ๓
ว่าด้วยบุพจริยาของพระอุปลทายิกาเถรี
[๑๗๓] พระเถรีกราบทูลพระผู้มพี ระภาคว่ า มีกษัตริย์องค์ หนึ่งพระนามว่ าอรุณ ครอง
ราชสมบัตใิ นพระนครอรุณวดี หม่ อมฉันเป็ นมเหสี ของท้ าวเธอ บอกบุคคลบางคน
ว่ า หม่ อมฉันนั่งอยู่ในทีล่ บั คิดอย่ างนีว้ ่ า กุศลทีเ่ ราจะเอาไปทีเ่ ราท�ำไว้ ไม่ มเี ลย เราจะ
ต้ องไปสู่ นรกอันมีความเร่ าร้ อนมาก ทั้งเผ็ดร้ อนร้ ายแรง แสนทารุณเป็ นแน่ ในเรื่อง
นีเ้ ราไม่ มคี วามสงสั ยเลย ครั้นหม่ อมฉันคิดอย่ างนีแ้ ล้ ว ยังใจให้ ร่าเริงเข้ าไปเฝ้ าพระ
ราชสวามีแล้ ว กราบทูลว่ า ข้ าแต่ พระขัตติยาธิบดีผู้ประเสริฐ หม่ อมฉันเป็ นสตรี จะ
ไม่ เคยเป็ นบุรุษมิได้ มี ขอพระองค์ ได้ โปรดประทานสมณะองค์ หนึ่งแก่ หม่ อมฉัน
เถิด หม่ อมฉันจักนิมนต์ ท่านให้ ฉัน ครั้งนั้นพระราชาได้ ประทานสมณะองค์ หนึ่งผู้
อบรมอินทรี ย์แล้ วแก่ หม่ อมฉัน หม่ อมฉันมีใจยินดีรับบาตรของท่ านมาแล้ ว เอา
ภัตตาหารอย่ างประณีตใส่ จนเต็ม ครั้นแล้ วได้ ถวายผ้ าผืนใหญ่ ให้ ท่านครอง แล้ วได้
ถวายบาตรนั้น พร้ อมด้ วยดอกไม้ มกี ลิน่ หอมและน�ำ้ มันเครื่องไล้ ทาอย่ างดีด้วยกุศล
กรรมทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ วนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ หม่ อมฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว
ได้ ไปภพดาวดึงส์ ได้ ครองต�ำแหน่ งพระมเหสี แห่ งเทวราชหนึ่งพันองค์ ได้ ครอง
ต�ำแหน่ งพระมเหสี แห่ งพระเจ้ าจักรพรรดิหนึ่งพันองค์ และครองต�ำแหน่ งพระ
มเหสี แห่ งพระเจ้ าประเทศราชอันไพบูลย์ โดยจะคณานับมิได้ ทั้งได้ ศุภผลอืน่ มี
อย่ างต่ าง ๆ มากมายซึ่งเป็ นผลกรรมแห่ งบิณฑบาตในคราวนั้น หม่ อมฉันมีสีกาย
เหมือนดอกบัว เป็ นหญิงมีรูปงาม น่ าดู น่ าชม ถึงพร้ อมด้ วยองค์ สมบัตทิ ้งั ปวงเป็ น
อภิชาตสตรี ทรงไว้ ซึ่งความเปล่ งปลัง่ ในภพนีซ้ ึ่งเป็ นภพหลัง หม่ อมฉันเกิดในศากิยสกุล เป็ นธิดาแห่ งพระเจ้ าสุ ทโธนมหาราช เป็ นหัวหน้ าแห่ งนารีหนึ่งพันเบื่อหน่ าย
ในอาคารสถาน จึงออกบวชเป็ นภิกษุณถี งึ ราตรีที่ ๗ ก็ได้ บรรลุจตุราริยสั จ หม่ อม
ฉันไม่ สามารถจะประมาณจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และเภสั ชปั จจัย ทีท่ ายกทายิกา
น�ำมาถวายได้ นีเ้ ป็ นผลแห่ งบิณฑบาต ข้ าแต่ พระมุนีมหาวีรเจ้ า ขอพระองค์ พงึ ทรง
ระลึกถึงกุศลกรรมครั้งก่ อนของหม่ อมฉัน หม่ อมฉันสละวัตถุทานเป็ นอันมากเพือ่
ประโยชน์ แก่ พระองค์ ในกัปที่ ๙๑ แต่ กปั นี้ หม่ อมฉันได้ ถวายทานใดในครั้งนั้น ด้ วย
ผลแห่ งทานนั้น หม่ อมฉันไม่ รู้ สึกทุคติเลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งบิณฑบาตทาน หม่ อมฉัน
รู้ จกั คติสอง คือ เทวดา หรือมนุษย์ มิได้ รู้ จกั คติอนื่ เลย นีเ้ ป็ นผลแห่ งบิณฑบาตทาน
๓๑๘

อปทาน ๒

รู้ จักแต่ สกุลสู งซึ่ งเป็ นสกุลมหาศาลมีทรั พย์ มาก มิได้ รู้ จักสกุลอื่น นี่เป็ นผลแห่ ง
บิณฑบาตทาน หม่ อมฉันท่ องเทีย่ วไปในภพน้ อยภพใหญ่ อันกุศลมูลตักเตือนแล้ ว
ย่ อมไม่ เห็นสิ่ งที่ไม่ พอใจเลย นี้เป็ นผลแห่ งโสมนัส ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉัน
เป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ มีความช�ำนาญในทิพโสตธาตุ มีความช�ำนาญในเจโตปริยญาณ ย่ อมรู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวง
สิ้นไปแล้ ว บัดนี้ ภพใหม่ มไิ ด้ มอี กี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันมีญาณในอรรถะ
ธรรมะ นิรุตติและปฏิญาณเกิดขึน้ แล้ วในส� ำนักของพระองค์
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า พระอุปลทายิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้เฉพาะพระพักตร์ พระผูม้ พี ระภาคด้วยประการฉะนี้แล.
จบ อุปลทายิกาเถริยาปทาน.

สิงคาลมาตาเถริยาปทานที่ ๔
ว่าด้วยบุพจริยาของพระสิงคาลมาตาเถรี
[๑๗๔] ในกัปที่หนึ่งแสนแต่ ภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ า
ปทุมุตระ ทรงรู้ จบธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลอ�ำมาตย์
ทีร่ ่ ุงเรืองด้ วยรัตนะต่ าง ๆ เป็ นตระกูลมัง่ คัง่ เจริญ มีทรัพย์ มาก ในพระนครหงสวดี
ดิฉันมีมหาชนเป็ นบริวารไปกับบิดา ได้ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ าแล้ วออกบวชเป็ น
ภิกษุณี ครั้นบวชแล้ ว เว้ นบาปกรรมทางกาย ละวจีทุจริต ช�ำระอาชีวะบริสุทธิ์ มี
ความเลือ่ มใสเพราะเคารพมากในพระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์ ขวนขวาย
ในการฟั งธรรม มีความเห็นพระพุทธเจ้ าเป็ นปกติ ในครั้งนั้น ดิฉันได้ ฟังภิกษุณอี งค์
หนึ่งซึ่งเป็ นผู้เลิศกว่ าภิกษุณที ้งั หลาย ฝ่ ายสั ทธาธิมุติ จึงปรากฏต�ำแหน่ งนั้นแล้ วได้
บ�ำเพ็ญไตรสิ กขา ครั้งนั้น พระสุ คตเจ้ าผู้มพี ระอัธยาศัยประกอบด้ วยกรุณา ตรัสกะ
ดิฉันว่ าบุคคลผู้มีศรัทธาไม่ หวัน่ ไหว ตั้งมั่นดีในพระตถาคต มีศีลงามที่พระอริยะ
รักใคร่ สรรเสริญ มีความเลือ่ มใสในพระสงฆ์ มีความเห็นตรง นักปราชญ์ เรียกผู้น้ัน
สิ งคาลมาตาเถริ ยาปทานที่ ๔ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระสิ งคาลมาตาเถรี

๓๑๙

ว่ า เป็ นผู้ไม่ ขดั สน ชีวติ ของผู้น้ันไม่ เป็ นหมัน เพราะฉะนั้น บุคคลผู้มปี ั ญญา เมือ่
ระลึกถึงค�ำสั่ งสอนของพระพุทธเจ้ าทั้งหลาย พึงหมัน่ ประกอบศรัทธา ศีล ความ
เลือ่ มใสและความเห็นธรรม ดิฉันได้ ฟังพระพุทธด�ำรัสนั้นแล้ ว มีความเบิกบานใจ
ได้ ทูลถามถึงความปรารถนาดีของดิฉัน ครั้ งนั้นพระสุ คตเจ้ าผู้น�ำชั้ นพิเศษผู้มี
ปั ญญาไม่ ทราม มีพระคุณนับไม่ ถ้วน ทรงพยากรณ์ ว่าท่ านเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้ า
มีธรรมงาม จักได้ตำ� แหน่ งนั้นทีท่ ่ านปรารถนาดีแล้ว ในกัปทีห่ นึ่งแสนแต่ กปั นี้ พระ
ศาสดาพระนามว่ าโคดม มีสมภพในวงศ์ พระเจ้ าโอกกากราช จักเสด็จอุบัตขิ นึ้ ใน
โลก ท่ านจักได้ เป็ นธรรมทายาทแห่ งพระศาสดาพระองค์ น้ัน จักเป็ นโอรสอันธรรม
นิรมิต เป็ นมารดาแห่ งสิ งคาลมาณพ จักได้ เป็ นสาวิกาของพระศาสดาครั้งนั้น ดิฉัน
ได้ ฟังพระพุทธพยากรณ์ น้ันแล้ ว มีความยินดี มีจติ ประกอบด้ วยเมตตา บ�ำรุงพระพิชิตมารผู้เป็ นนายกของโลก ด้ วยความปฏิบัตทิ ้งั หลาย จนสิ้นชีวติ ด้ วยกุศลกรรม
ทีไ่ ด้ ทำ� ไว้ แล้ วนั้นและด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่
สวรรค์ ช้ั นดาวดึงส์ ในภพหลังครั้ งนี้ ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐี มีความเจริ ญ สั่ งสม
รัตนะไว้ มาก ในพระนครราชคฤห์ อนั อุดม บุตรของดิฉันชื่อสิ งคาลมาณพ ยินดีใน
ทางผิด แล่ นไปสู่ ทฏิ ฐิอนั รกชัฏ มีการบูชาทิศเป็ นเบือ้ งหน้ า ย่ อมไหว้ ทศิ ต่ าง ๆ
พระพุทธเจ้ าผู้น�ำชั้นพิเศษ เสด็จเข้ าไปสู่ พระนครราชคฤห์ เพือ่ ทรงรับบิณฑบาต
ทอดพระเนตรเห็นบุตรของดิฉันแล้ ว ประทับอยู่ทหี่ นทาง ตรัสแสดงธรรมแก่ บุตร
ของดิฉัน แต่ เขายังมีความเห็นผิดอยู่อย่ างเดิม ธรรมาภิสมัยได้ มแี ก่ บุรุษและสตรี ๒
โกฏิ ครั้งนั้นดิฉันไปในทีป่ ระชุมนั้นได้ ฟังสุ คตภาษิตแล้ ว ได้ บรรลุโสดาปั ตติผล
แล้ วออกบวชเป็ นภิกษุณี ได้ เห็นพระพุทธเจ้ าเป็ นปกติ เจริญพุทธานุสสติอยู่ไม่ นาน
ก็ได้ บรรลุอรหัตผล ดิฉันได้ เห็นพระพุทธเจ้ าอยู่ร�่ำไปมิได้ เบื่อชมพระรู ปเป็ นที่
เพลินตา เป็ นพระรู ปที่เกิดแต่ พระบารมีท้ังปวง เป็ นดังว่ าเรื อนหลวงที่ประกอบ
ด้ วยสิ ริ มีพระลักษณะงามทั่วไป พระพิชิตมารโปรดในคุณสมบัติน้ัน จึงทรงตั้ง
ดิฉันไว้ ในต�ำแหน่ งเอตทัคคะว่ า ภิกษุณีมารดาของสิ งคาลมาณพ เป็ นผู้เลิศกว่ า
ภิกษุณีท้ังหลายฝ่ ายสั ทธาธิมุต ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันเป็ นผู้มีความช� ำนาญ
ในฤทธิ์ มีความช�ำนาญในทิพโสตธาตุ มีความช�ำนาญในเจโตปริยญาณ ย่ อมรู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษ ก�ำหนดรู้ อาสวะทั้งปวงแล้ ว บัดนี้ ภพ
ใหม่ มไิ ด้ มอี กี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันมีญาณในอรรถะ ธรรมะนิรุตติ และ
ปฏิภาณ เกิดขึน้ ในส� ำนักของพระองค์
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
๓๒๐

อปทาน ๒

ทราบว่า ท่านพระภิกษุณมี ารดาสิงคาลมาณพได้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ สิงคาลมาตาเถริยาปทาน.

สุกกาเถริยาปทานที่ ๕
ว่าด้วยบุพจริยาของพระสุกกาเถรี
[๑๗๕] ในกัปที่ ๙๑ แต่ ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าผู้นายกของโลกพระนามว่ าวิปัสสี มี
พระเนตรงาม ทรงเห็นแจ้ งซึ่งธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น หม่ อมฉัน
เกิดในสกุลหนึ่งในพระนครพันธุมดี ได้ ฟังธรรมของพระมุนีแล้ ว ออกบวชเป็ น
ภิกษุณี เป็ นผู้มสี ุ ตะมาก ทรงธรรม มีปฏิภาณ กล่ าวธรรมกถาไพเราะ ปฏิบัตติ าม
พระพุทธศาสนา ครั้งนั้น หม่ อมฉันแสดงธรรมกถาเพือ่ ประโยชน์ แก่ ประชุ มชนทุก
สมัย หม่ อมฉันเคลือ่ นจากอัตภาพนั้นแล้ วไปเกิดในภพดุสิต เป็ นเทพธิดามียศ ใน
กัปที่ ๓๑ แต่ ภทั รกัปนี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าสิ ขี มีพระรัศมีดงั ไฟ สง่ าอยู่ในโลก
ด้ วยยศประเสริฐกว่ าพวกบัณฑิตเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว แม้ ในครั้งนั้น หม่ อมฉันบวช
แล้ ว เป็ นผู้ฉลาดในพุทธศาสนา ยังพระพุทธพจน์ ให้ กระจ่ างแล้ วไปสู่ ภพดาวดึงส์
ในกัปที่ ๓๑ แต่ ภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลก พระนามว่ าเวสสภูมี
ธรรมดังว่ ายานใหญ่ เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว หม่ อมฉันก็เป็ นเหมือนอย่ างก่ อน บวชแล้ ว
เป็ นผู้ทรงธรรม ยังพุทธศาสนาให้ กระจ่ างแล้ ว ไปสู่ เทวบุรีทนี่ ่ ายินดี ได้ เสวยความ
สุ ขมากในภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผู้อุดมพระนามว่ ากกุสันธะประเสริฐกว่ านรชน
เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว แม้ ในครั้งนั้น หม่ อมฉันก็เป็ นเหมือนอย่ างก่ อน บวชแล้ ว ก็ยงั
พุทธศาสนาให้ กระจ่ างจนตลอดชี วิต เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้ ว ได้ ไปสู่ ภพ
ดาวดึงส์ เหมือนดังไปสู่ ที่อยู่ของตน ในภัทรกัปนี้แล พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของ
โลก พระนามว่ าโกนาคมน์ ผู้ประเสริ ฐกว่ าพวกบัณฑิต อุดมกว่ าสรรพสั ตว์ เสด็จ
อุบัตขิ นึ้ แล้ ว แม้ ในครั้งนั้น หม่ อมฉันบวชในศาสนาของพระองค์ ผู้คงที่ เป็ นพหูสูต
ทรงธรรม ยังพุทธศาสนาให้ กระจ่ างในภัทรกัปนีเ้ หมือนกัน พระมุนีพระนามว่ า
กัสสป มีพระคุณประเสริฐ เป็ นสรณะแห่ งสั ตว์ โลก ไม่ มขี ้ าศึก ถึงทีส่ ุ ดแห่ งมรณะ
เสด็จอุบัติขึน้ แล้ ว หม่ อมฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้ าผู้ทรงพระปรีชากว่ า
ประชากรพระองค์ น้ันศึกษาพระสั ทธรรมแล้ วคล่ องแคล่ วในปริปุจฉา ข้ าแต่ พระสุ กกาเถริ ยาปทานที่ ๕

๓๒๑

มหามุนี หม่ อมฉันมีศีลงาม มีความละอาย ฉลาดในไตรสิ กขา แสดงธรรมกถามาก
จนตลอดชีวติ ด้ วยวิบากแห่ งกรรมนั้น และด้ วยการตั้งเจตจ�ำนงไว้ หม่ อมฉันละ
ร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ไปสู่ ภพดาวดึงส์ ในภพหลังครั้งนี้ หม่ อมฉันเกิดในสกุลเศรษฐีที่
เจริญ สั่ งสมรัตนะไว้ มาก ในพระนครราชคฤห์ อนั อุดม เมือ่ พระผู้มพี ระภาคผู้เป็ น
นายกของโลกอันภิกษุขณ
ี าสพหนึ่งพัน เป็ นบริวาร สรรเสริญแล้ ว เสด็จเข้ าไปสู่
เมืองราชคฤห์ .
พระผู้ มีพระภาคทรงฝึ กอินทรี ย์ แ ล้ ว พ้ น ขาดจากสรรพกิเ ลส มีวรรณะ
เปล่ งปลัง่ ดังแท่ งทองสิ งคี พร้ อมด้ วยพระขีณาสพซึ่งเคยเป็ นชฎิล ผู้ฝึกอินทรีย์แล้ ว
พ้ นขาดจากสรรพกิเลสเสด็จเข้ าไปสู่ เมืองราชคฤห์ .
หม่ อมฉันได้ เห็นพระพุทธานุภาพ และได้ ฟังธรรมมีคุณเป็ นที่ประชุ มแล้ ว ยัง
จิตให้ เลือ่ มใสในพระพุทธเจ้ า บูชาพระองค์ ผู้มพี ลธรรมมาก เวลาต่ อมา หม่ อมฉัน
ออกบวชเป็ นภิกษุณีในส� ำนักพระธรรมทินนาเถรี หม่ อมฉันเผากิเลสทั้งหลายใน
เมือ่ ก�ำลังปลงผม บวชแล้ วไม่ นานศึกษาศาสนธรรมทัว่ แล้ ว แต่ น้ันได้ แสดงธรรมใน
สมาคมแห่ งมหาชน เมือ่ หม่ อมฉันก�ำลังแสดงอยู่ ธรรมาภิสมัยได้ มแี ก่ ประชุมชน
หลายพันมียกั ษ์ ตนหนึ่งได้ ฟังธรรมนั้นแล้ ว เกิดอัศจรรย์ ใจ เลือ่ มใสต่ อหม่ อมฉัน
ได้ ไปยังพระนครราชคฤห์ พวกมนุษย์ ในพระนครราชคฤห์ อันหม่ อมฉันท�ำแล้ ว
อย่ างไร ได้ ดมื่ ธรรมดังว่ าน�ำ้ ผึง้ อยู่ มนุษย์ เหล่ าใดไม่ นั่งใกล้ ภกิ ษุณชี ื่อสุ กกาผู้แสดง
อมตบท อันเป็ นเหตุไม่ ให้ ถอยกลับ ให้ เกิดความชื่นใจ มีรสโอชา มนุษย์ เหล่ านั้น
เห็นจะเป็ นเหมือนพวกคนมีปัญญาเดินทางไกลหาน�้ำฝนดื่ม ข้ าแต่ พระมหามุนี
หม่ อมฉั นเป็ นผู้มีความช� ำนาญในฤทธิ์ มีความช� ำนาญในทิพโสตธาตุ มีความ
ช�ำนาญในเจโตปริยญาณ รู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ ว บัดนี้ภพใหม่ มิได้ มีอีก ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉันมี
ญาณในอรรถะธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณ เกิดขึน้ แล้ วในส� ำนักของพระองค์
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนาดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระสุกกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ สุกกาเถริยาปทาน.
จบ ภาณวารที ่ ๕.
๓๒๒

อปทาน ๒

อภิรปู นันทาเถริยาปทานที่ ๖
ว่าด้วยบุพจริยาของพระอภิรปู นันทาเถรี
[๑๗๖] ในกัปที่ ๙๑ แต่ ภทั รกัปนี้ พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นนายกของโลกพระนามว่ าปั สสี มี
พระเนตรงาม มีพระจักษุในธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดใน
สกุลใหญ่ ทมี่ งั่ คัง่ เจริญ ในพระนครพันธุมดี เป็ นหญิงมีรูปงาม น่ าพึงใจและเป็ นที่
บูชาของประชุ มชน ได้ เข้ าเฝ้ าพระพุทธวิปัสสี ผู้มคี วามเพียรมาก เป็ นนายกของโลก
ได้ ฟังธรรมแล้ วถึงพระองค์ เป็ นสรณะ ส� ำรวมอยู่ในศี ล เมื่อพระผู้มีพระภาค
พระองค์ น้ันผู้มพี ระคุณสู งสุ ดกว่ านรชน ปรินิพพานแล้ ว ดิฉันได้ เอาฉัตรทองบูชา
ไว้ ณ เบือ้ งบนแห่ งพระสถูปทีบ่ รรจุพระธาตุ ดิฉันเป็ นผู้มจี าคะอันสละแล้ ว มีศีล
จนตลอดชีวติ เคลือ่ นจากอัตภาพนั้น ละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ ภพดาวดึงส์ ครั้ง
นั้น ดิฉันครอบง�ำเทพธิดาทั้งหมดด้ วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้ วยรู ป เสี ยง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ อายุ วรรณะ สุ ข ยศ และความเป็ นอธิบดี รุ่งโรจน์ ปรากฏอยู่ ในภพหลัง
ครั้งนี้ ดิฉันเกิดในพระนครกบิลพัสดุ์เป็ นธิดาของศากยราชนามว่ าเขมกะ มีนาม
ปรากฏว่ านันทา ประชุมชนกล่ าวว่ า ดิฉันเป็ นผู้หนึ่งซึ่งมีความถึงพร้ อมด้ วยรู ปงาม
น่ าชม เมือ่ ดิฉันเติบโตเป็ นสาว (รู้ จกั ) ตกแต่ งรู ปและผิวพรรณ พวกศากยราชมี
ความวิวาทกันมากเพราะตัวดิฉัน ครั้งนั้น พระบิดาของดิฉันกล่ าวว่ า พวกศากยราช
อย่ าฉิบหายเสี ยเลย จึงให้ ดฉิ ันบวชเสี ย ครั้นดิฉันบวชแล้ วได้ ฟังว่ า พระตถาคตเจ้ าผู้
มีพระคุณสู งสุ ดกว่ านรชน ทรงติรูป จึงไม่ เข้ าไปเฝ้ า เพราะดิฉันชอบรู ปกลัวจะ
พบพระพุทธเจ้ า จึงไม่ ไปรั บโอวาท ครั้ งนั้น พระพิชิตมารทรงให้ ดิฉันเข้ าไปสู่
ส� ำนักของพระองค์ ด้วยอุบาย พระองค์ ทรงฉลาดในทางอุบาย ทรงแสดงหญิง ๓
ชนิด ด้ วยฤทธิ์ คือ หญิงสาวสวยเหมือนรู ปเทพอัปสร หญิงแก่ หญิงตายแล้ ว ดิฉัน
เห็นหญิงทั้ง ๓ แล้ ว มีความสลดใจ ไม่ ยนิ ดีในซากศพหญิงทีต่ ายแล้ ว มีความเบื่อ
หน่ ายในภพเฉยอยู่ ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคนายกของโลกตรั สกะดิฉันว่ า ดูกร
นันทาท่ านจงดูร่างกายทีท่ ุรนทุราย ไม่ สะอาดโสโครก ไหลเข้ าถ่ ายออกอยู่ ทีพ่ วก
พาลชนปรารถนากัน ท่ านจงอบรมจิตให้ เป็ นสมาธิมีอารมณ์ อย่ างเดียวด้ วยอสุ ภ
เถิด รู ปนีเ้ ป็ นฉันใด รู ปท่ านนั้นก็เป็ นฉันนั้น รู ปท่ านนั้นเป็ นฉันใด รู ปนีก้ เ็ ป็ นฉันนั้น
เมือ่ ท่ านพิจารณาเห็นรู ปนั้น อย่ างนี้ มิได้ เกียจคร้ านทั้งกลางคืนกลางวัน แต่ น้ันก็จะ
เบื่อหน่ ายอยู่ด้วยปั ญญาของตน ดิฉันผู้ไม่ ประมาท พิจารณาในร่ างกายนี้อยู่โดย
อภิรูปนันทาเถริ ยาปทานที่ ๖ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระอภิรูปนันทาเถรี
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แยบคาย ก็เห็นกายนีท้ ้งั กายในกายนอกตามความเป็ นจริง เมือ่ เป็ นเช่ นนั้น ดิฉันจึง
เบื่อหน่ ายในกาย และไม่ ยินดีเป็ นภายใน ไม่ ประมาท ไม่ เกาะเกี่ยว เป็ นผู้สงบเย็น
แล้ ว ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และ
ในเจโตปริยญาณ รู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษ หม่ อมฉันสิ้น
อาสวะทั้งปวงแล้ ว บัดนี้ภพใหม่ ไม่ มี ข้ าแต่ พระมหาวีรเจ้ า หม่ อมฉั นมีญาณใน
อรรถะธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึน้ แล้ วในส� ำนักของพระองค์
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระอภิรปู นันทาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ อภิรปู นันทาเถริยาปทาน.

อัฑฒกาสีเถริยาปทานที่ ๗
ว่าด้วยบุพจริยาของพระอัฑฒกาสีเถรี
[๑๗๗] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าผู้เป็ นพงศ์ พันธุ์ แห่ งพราหมณ์ ทรงพระยศมาก มี
พระนามว่ ากัสสป ประเสริฐกว่ าพวกบัณฑิตเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น ดิฉันบวชใน
ศาสนาของพระองค์ ส�ำรวมในปาติโมกข์ และอินทรีย์ ๕ รู้ จกั ประมาณในอาสนะต�ำ่
ประกอบความเพียรในความเป็ นผู้ตนื่ อยู่ บ�ำเพ็ญเพียร แต่ มจี ติ ชั่ว ได้ ด่าภิกษุณอี งค์
หนึ่งผู้ปราศจากอาสวะครั้งเดียวว่ านางแพศยา ด้ วยบาปกรรมนั้นนั่นแหละ ดิฉัน
ต้ องหมกไหม้ อยู่ในนรก ด้ วยกรรมที่ยังเหลืออยู่น้ัน ดิฉันเกิดในสกุลหญิงแพศยา
ถูกขายให้ บุรุษอืน่ อยู่โดยมาก ในชาติหลัง ดิฉันเกิดในสกุลเศรษฐีในแคว้ นกาสี มี
ความถึงพร้ อมด้ วยรู ปดุจดังนางเทพอัปสรในหมู่เทวดา ด้ วยผลแห่ งพรหมจรรย์
ประชุมชนเห็นดิฉันมีรูปน่ าชม จึงตั้งดิฉันไว้ ในความเป็ นหญิงแพศยาในพระนครราชคฤห์ ที่อุดม ด้ วยผลที่ด่าภิกษุณีน้ันดิฉัน ได้ ฟังพระสั ทธรรมที่พระพุทธเจ้ าผู้
ประเสริฐตรัสแล้ วเป็ นผู้ประกอบด้ วยบุพพวาสนา ได้ บวชเป็ นภิกษุณี แต่ เมือ่ ไปสู่
ส� ำนักพระพิชิตมารเพือ่ จะอุปสมบท พบพวกนักเลงดักอยู่ทหี่ นทาง ได้ แล้ วซึ่งทูต
อุปสมบท ดิฉันมีกรรม ทุกอย่ างทั้งบุญและบาปหมดสิ้นไปแล้ ว ข้ ามพ้ นสงสารทั้ง
๓๒๔
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ปวงแล้ ว และความเป็ นหญิงแพศยาก็สิ้นไปแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระอัฑฒกาสีภกิ ษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ อัฑฒกาสีเถริยาปทาน.

ปุณณิ กาเถริยาปทานที่ ๘
ว่าด้วยบุพจริยาของพระปุณณิ กาเถรี
[๑๗๘] ดิฉันบวชเป็ นภิกษุณใี นศาสนาของพระพุทธเจ้ า ๖ พระองค์ คือ พระวิปัสสี
พระสิ ขี พระเวสสภู พระกกุสันธะ พระโกนาคมน์ ผู้คงที่ พระกัสสป เป็ นผู้ถงึ พร้ อม
ด้ วยศีลมีปัญญา ส� ำรวมอินทรีย์ เป็ นพหูสูต ทรงธรรมสอบถามอรรถแห่ งธรรม
ศึกษาธรรมแล้ ว มีกระแสธรรม เป็ นผู้นั่งใกล้ แสดงพุทธศาสนาในท่ ามกลางประชุ มชน ดิฉันมีศีลเป็ นทีร่ ักแต่ ถอื ตัวจัดเพราะความเป็ นพหูสูตนั้น ในภพครั้งหลังนีด้ ฉิ ัน
เกิดในเรือนแห่ งนางกุมภทาสี ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในพระนครสาวัตถีอนั อุดม
ดิฉันไปตักน�ำ้ ได้ เห็นโสตถิยพราหมณ์ หนาวสั่ นอยู่ในกลางน�ำ้ ครั้นเห็นแล้ วได้ กล่ าว
ว่ า ดิฉันมาตักน�ำ้ ในคราวหนาว กลัวภัยแต่ อาชญา และระแวงภัย คือ การด่ าด้ วย
วาจาของเจ้ านายจึงต้ องลงน�ำ้ ร�่ำไป ดูกรพราหมณ์ ท่านกลัวอะไร จึงลงน�ำ้ เสมอ มี
ตัวสั่ น รู้ สึกหนาวมาก ดูกรนางปุณณิกาผู้เจริญ ท่ านรู้ จกั สอบถามข้ าพเจ้ าผู้ทำ� กุศล
กรรม ก�ำจัดบาปกรรม (ดิฉันกล่ าวว่ า) บุคคลใดเป็ นผู้ใหญ่ กต็ าม เป็ นเด็กก็ตาม
ท�ำบาปกรรม บุคคลนั้น จะพ้ นจากบาปกรรม เพราะความอาบน�ำ้ ได้ หรือ เมือ่
พราหมณ์ น้ั น กลั บ ขึ้น มาดิ ฉั น ได้ บ อกซึ่ ง บทอั น ประกอบด้ ว ยธรรมและอรรถ
พราหมณ์ ได้ ฟังธรรมบทนั้น แล้ วมีความสลดใจ บวชแล้ วได้ เป็ นพระอรหันต์
เพราะดิฉันเกิดในสกุลทาสี ยังทาสทาสี ๙๙ คนให้ ครบ ๑๐๐ คน เจ้ านายนั้นจึงตั้งชื่อ
ให้ ดฉิ ันว่ าปุณณาและปลดดิฉันให้ เป็ นไทย ดิฉันให้ เศรษฐีอนุโมทนาบุญนั้นแล้ ว
ออกบวชเป็ นภิกษุณี โดยกาลไม่ นานนักก็ได้ บรรลุอรหัต ข้ าแต่ พระมหามุนี หม่ อมฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณ รู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ มไิ ด้ มี
อีก หม่ อมฉันมีญาณอันปราศจาก มลทิน บริสุทธิ์ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและ
ปุณณิ กาเถริ ยาปทานที่ ๘
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ปฏิภาณ เพราะอ�ำนาจพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ด หม่ อมฉันมีปัญญามากเพราะ
ภาวนา มีสุตะเพราะพาหุสัจจะเกิดในสกุลต�ำ่ เพราะมานะ แต่ มไิ ด้ มกี ศุ ลกรรมวิบัติ
ไปเลย
ดิฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว พระพุทธศาสนา ดิฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว.
ทราบว่า ท่านพระปุณณิกาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ ปุณณิกาเถริยาปทาน.

อัมพปาลีเถริยาปทานที่ ๙
ว่าด้วยบุพจริยาของพระอัมพปาลีเถรี
[๑๗๙] ดิฉันเกิดในสกุลกษัตริย์ เป็ นภคินีแห่ งพระมหามุนีพระนามว่ าปุสสะ ผู้มพี ระ
รัศมีงามรุ่งเรือง มีธรรมดังว่ าเทริดดอกไม้ บนศีรษะ ดิฉันได้ ฟังธรรมของพระองค์
แล้ วมีจติ เลือ่ มใสถวายมหาทานแล้ ว ปรารถนาซึ่งรู ปสมบัติ ในกัปที่ ๓๑ แต่ ภทั รกัป
นี้ พระพิชิตมารพระนามว่ าสิ ขี ผู้เป็ นนายกชั้นเลิศของโลก ทรงยังโลกให้ ร่ ุงเรือง
เป็ นสรณะในไตรโลกเสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ ว ครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลพราหมณ์ ในเมือง
อรุณอันน่ ารื่นรมย์ โกรธแล้ ว ด่ าภิกษุณอี งค์ หนึ่งผู้มจี ติ พ้ นแล้ วจากกิเลสว่ า ท่ านเป็ น
หญิงแพศยา ประพฤติอนาจารประทุษร้ ายพุทธศาสนา ครั้นด่ าอย่ างนีแ้ ล้ ว ดิฉัน
ต้ องไปสู่ นรกอันร้ ายกาจ เพรียบพร้ อมไปด้ วยมหันตทุกข์ เพราะกรรมอันลามกนั้น
เคลือ่ นจากนรกนั้นแล้ วมาเกิดในหมู่มนุษย์ เป็ นผู้มลี ามกธรรม เป็ นเหตุให้ เดือดร้ อน
ครองความเป็ นหญิงเพศยาอย่ างนี้หมื่นชาติยังมิได้ พ้นจากบาปกรรมนั้น เปรี ยบ
เหมือนคนกินยาพิษอันร้ ายแรง ดิฉันได้ บวชเป็ นภิกษุณีมีเพศประเสริฐในศาสนา
พระพุทธกัสสป ได้ ไปเกิดในภพดาวดึงส์ เพราะผลแห่ งบรรพชากรรมนั้น ในภพนี้
ซึ่งเป็ นภพหลัง ดิฉันเป็ นอุปปาติกสั ตว์ เกิดในระหว่ างกิง่ ต้ นมะม่ วง จึงมีชื่อว่ าอัมพปาลีตามนิมิตนั้น ดิฉันมีประชาชนหลายพันโกฏิ แห่ ห้อม มาบวชในพุทธศาสนา
เป็ นโอรสธิดาแห่ งพระพุทธเจ้ า บรรลุถึงฐานะอันไม่ หวั่นไหว ข้ าแต่ พระมหามุนี
หม่ อมฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญในฤทธิ์ในทิพโสตธาตุและในเจโตปริยญาณ รู้ บุพเพ๓๒๖
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นิวาสญาณและทิพยจักษุอนั หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่
มิได้ มีอีก หม่ อมฉั นมีญาณอันปราศจากมลทิน บริ สุทธิ์ ในอรรถะ ธรรมะนิรุตติ
และปฏิภาณ เพราะอ�ำนาจพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดหม่ อมฉันเผากิเลสทั้งหลาย
แล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ หมดสิ้นแล้ ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างพังตัดเชือกแล้ วเป็ นผู้ไม่ มี
อาสวะอยู่ การที่หม่ อมฉันได้ มาในส� ำนักพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด เป็ นการมา
ดีแล้ วหนอ วิชชา ๓ หม่ อมฉันบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาหม่ อมฉันได้ ทำ�
เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ หม่ อมฉันท�ำให้ แจ้ ง
ชัดแล้ ว พระพุทธศาสนาหม่ อมฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ วดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระอัมพปาลีภกิ ษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ อัมพปาลีเถริยาปทาน.

เสลาเถริยาปทานที่ ๑๐
ว่าด้วยบุพจริยาของพระเสลาเถรี
[๑๘๐] ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจ้ าพระนามว่ ากัสสป ผู้เป็ นพงศ์ พนั ธุ์แห่ งพราหมณ์ มี
ยศมากประเสริฐกว่ าพวกบัณฑิต เสด็จอุบัตขิ นึ้ แล้ วครั้งนั้น ดิฉันเกิดในสกุลอุบาสก
ในพระนครสาวัตถีอนั ประเสริฐ เห็นพระพิชิตมารผู้ประเสริฐพระองค์ น้ัน และฟั ง
ธรรมเทศนาแล้ วถึงพระองค์ ผู้มเี พียรเป็ นสรณะแล้ วสมาทานศีลทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง
พระมหาวีรเจ้ าพระองค์ น้ัน ผู้องอาจกว่ านรชน ทรงประกาศอภิสัมโพธิญาณของ
พระองค์ ในสมาคมแห่ งมหาชนว่ า เรามีจกั ษุ ญาณ ปั ญญา วิชชาและแสงสว่ าง ใน
ธรรมที่ไม่ เคยฟั งมาในกาลก่ อนและในอริ ยสั จมีทุกขอริ ยสั จเป็ นต้ น ดิฉันได้ ฟัง
ธรรมนั้นแล้ ว เล่ าเรียน สอบถามภิกษุณที ้งั หลาย ด้ วยกุศลกรรมทีไ่ ด้ ทำ� แล้ วนั้น และ
ด้ วยการเจตจ�ำนงไว้ ดิฉันละร่ างกายมนุษย์ แล้ ว ได้ ไปสู่ ภพดาวดึงส์ ในภพหลังครั้ง
นี้ ดิฉันเกิดในสกุลแห่ งเศรษฐีใหญ่ ดิฉันได้ เข้ าเฝ้ าพระพุทธเจ้ า ได้ ฟังสั ทธรรมอัน
ประกาศมัจจุ บวชแล้ ว ค้ นคว้ าอรรถธรรมทั้งปวง ยังอาสวะทั้งปวงให้ สิ้นไปแล้ ว ได้
เสลาเถริ ยาปทานที่ ๑๐ - ว่าด้วยบุพจริ ยาของพระเสลาเถรี

๓๒๗

บรรลุอรหัตโดยกาลไม่ นานเลย ข้ าแต่ มหามุนี หม่ อมฉันเป็ นผู้มคี วามช�ำนาญใน
ฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ และในเจโตปริ ยญาณรู้ ปุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน
หมดจดพิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแล้ ว บัดนีภ้ พใหม่ มไิ ด้ มอี กี หม่ อมฉันมีญาณ
อันปราศจากมลทิน บริ สุทธิ์ในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิญาณเพราะอ�ำนาจ
พระพุทธเจ้ าผู้ประเสริฐสุ ดหม่ อมฉันเผากิเลสทั้งหลายแล้ ว ถอนภพขึน้ ได้ หมดสิ้น
แล้ วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้ างพังตัดเชือกแล้ ว เป็ นผู้ไม่ มอี าสวะอยู่ การทีห่ ม่ อมฉัน
ได้ มาในส� ำนักของพระพุทธเจ้ าผู้ประเสริ ฐสุ ด เป็ นการมาดีแล้ วหนอ วิชชา ๓
หม่ อมฉันบรรลุแล้ วโดยล�ำดับ พระพุทธศาสนาหม่ อมฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว
คุณวิเศษเหล่ านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ หม่ อมฉันท�ำให้ แจ้ ง
ชัดแล้ ว พระพุทธศาสนาหม่ อมฉันได้ ทำ� เสร็จแล้ ว ดังนี.้
ทราบว่า ท่านพระเสลาภิกษุณไี ด้กล่าวคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนีแ้ ล.
จบ เสลาเถริยาปทาน.
รวมอปทานที่ม ใี นวรรคนี้ คือ ๑. อัฏ ฐารสหัสสขัต ติย กัญ ญาเถริย าปทาน
๒. จตุราสีตสิ หัสสพราหมณกัญญาเถริยาปทาน ๓. อุปลทายิกาเถริยาปทาน
๔. สิงคาลมาตาเถริยาปทาน ๕. สุกกาเถริยาปทาน ๖. อภิรปู นันทาเถริยาปทาน
๗. อัฑฒกาสีเถริยาปทาน ๘. ปุณณิกาเถริยาปทาน ๙. อัมพปาลีเถริยาปทาน ๑๐.
เสลาเถริยาปทาน.
จบ ขัตติยกัญญาวรรคที ่ ๔.
จบ อปทาน.

๓๒๘

อปทาน ๒

วัดพยาตองสู อยูท่ ห่ี มูบ่ า้ นมินนั ถู
แปลตามชือ่ ว่า วัดทีม่ เี จดียส์ ามองค์

อธิบายศัพท์ อปทาน ๒
กฎุมพี ผูม้ อี นั จะกิน อิสรชน ชนชัน้ กลาง
กัปปิ ยะ ของอันสมควร ของทีไ่ ด้ทำ� ให้ไม่ผดิ ทางวินยั กรรมแล้ว
กูฏาคาร เรือนมียอด เช่น ปราสาท
กิมิชาติ หมูห่ นอน
ขันติ ความอดทน ความอดกลัน้
เข้านิ โรธสมาบัติ การเข้านิโรธ, การเข้าถึงความดับ หมายถึงการเข้าถึงความดับ
สัญญา (ความก�ำหนดหมาย) และ เวทนา(ความเสวยอารมณ์) เรียกอย่าง
ย่อว่าเข้านิโรธสมาบัติ เรียกอย่างเต็มว่า เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ นิโรธสมาบัตนิ นั ้ ต้องเป็ นพระอรหันต์ หรือพระอนาคามี ผูไ้ ด้สมาบัติ ๘ จึงจะ
สามารถเข้าได้ ซึง่ สามารถเข้าได้นานถึง ๗ วัน มีคณ
ุ านิสงส์พเิ ศษทีร่ กู้ นั มา
ว่า ผูใ้ ดทีไ่ ด้ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ ผูอ้ อกจากนิโรธสมาบัตมิ อ้ื แรกจะได้รบั
ผลอานิสงส์ ในปั จจุบนั ทันตาเห็น
คัมภีรอ์ ิติหาสะ อิตหิ าสะ คือนามของคัมภีรพ์ ระเวทเล่มที่ ๕ ของพราหมณ์ นอก
เหนือจาก ฤคเวท ยชุรเวท สามเวทและ อาถรรพเวท
โคจรคาม ขอบเขตเส้นทางหรือเขตบ้านทีภ่ กิ ษุไปบิณฑบาต
จิตกาธาน เชิงตะกอนเผาศพ
ชัน้ ไตรทศ สวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
เชิงกราน เตาไฟปั ้ นด้วยดินยกตัง้ ได้ มีชานสําหรับวางฟื น
ไญยธรรม ธรรมทีน่ �ำประโยชน์ยงิ่ ใหญ่มาสูผ่ รู้ ู้ บางทีเขียนว่า เญยธรรม
ดุษณี ภาพ โดยอาการสงบ โดยอาการนิ่ง
๓๓๐

อปทาน ๒

เดือนกัตติกมาส เดือนอันมีพระจันทร์เพ็ญเสวยฤกษ์กตั ติกา คือ เดือน ๑๒ ตาม
จันทรคติ ตกในราวเดือนพฤศจิกายน
โดยปริยาย โดยบางส่วน โดยนัย โดยเข้าใจได้เองแม้ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดแจ้ง
ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้ในต�ำนาน ทีเ่ ล่าว่า เมือ่ อยากได้สงิ่ ของอันใด ก็สามารถไป
สอยเอาได้สมปรารถนาตามต้องการที่ ต้นกัลปพฤกษ์คอื จะมีของทิพย์ให้
สอยไปใช้ตามความต้องการของผูส้ อย
ทมะ การรูจ้ กั ข่มจิตข่มใจตนเอง รูจ้ กั ควบคุมตนเพือ่ จุดหมายอันยิง่ ใหญ่ในภายหน้า
จะได้ก่อเกิด หรือผลประโยชน์ทต่ี งั ้ ใจไว้ไม่เสียหาย คือไม่มทุ ะลุ
ทักขิไณยบุคคล ทักขิไณย หรือ ผูค้ วรแก่ทกั ขิณา ในกรณีน้ี ก็คอื บุคคลทีไ่ ด้ฝึก
อบรมตนในทางความประพฤติและคุณธรรมต่างๆ อย่างเพียบพร้อม กลาย
เป็ นตัวอย่างแห่งชีวติ ที่ดงี ามและมีความสุข จนกระทังว่
่ าแม้เพียงการมี
บุคคลเช่นนี้อยูใ่ นโลกก็เป็ นประโยชน์แก่มวลมนุษย์คมุ้ ค่าอยูแ่ ล้ว ยิง่ บุคคล
เช่นนี้ จาริกเผยแผ่ธรรมด้วยการไปปรากฏตัว แสดงชีวติ แบบอย่างเช่นนัน้
ให้เห็นกว้างขวางออกไป หรือแสดงค�ำสอนแนะน�ำผูอ้ น่ื เพือ่ เข้าถึงชีวติ เช่น
นัน้ ด้วยตนเองบ้าง ก็ยงิ่ เป็ นประโยชน์ล้ำ� ค่า เกินกว่าราคาของสิง่ ตอบแทน
ใดๆ และบุคคลเช่นนี้ยอ่ มไม่เรียกร้องหรือหวังผลตอบแทนใดๆด้วย อาศัย
ปั จจัยสีแ่ ต่พอด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้เท่านัน้ ของทีใ่ ห้เพือ่ ความด�ำรงอยูข่ องบุคคล
เช่นนี้แหละคือทักขิณา และบุคคลเช่นนี้ ย่อมท�ำให้ทกั ขิณานัน้ มีผลมาก คือ
ว่าเกิดบุญกุศลมาก เพราะเป็ นทักขิณาทีช่ ว่ ยให้รปู แบบแห่งคุณธรรมความ
ดีงาม และตัวอย่างที่เป็ นอยู่มอี ยู่จริงแห่งชีวติ ที่มคี วามสุขที่แท้จริง ยัง
ปรากฏอยูใ่ นโลกได้ และเป็ นประโยชน์กว้างขวางออกไป บุคคลเช่นนี้ จึง
ชือ่ ว่า เป็ นผูค้ วรแก่ทกั ษิณาทาน เพราะท�ำให้ทกั ษิณาทานมีผลมาก และ
ได้ชอ่ื ต่อไปว่า เป็ นนาบุญอันยอดเยีย่ มของโลก (อนุตฺตรํ ปุญฺกฺเขตฺตํ
โลกสฺส)
ทายก ผูใ้ ห้ทานทีเ่ ป็ นผูช้ าย
ทายิกา ผูใ้ ห้ทานทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง
ท้าวสักกะ พระอินทร์ เทวราชทีเ่ ป็ นใหญ่ในสวรรค์ชนั ้ ดาวดึงส์
อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๓๑

ท้าวสหัสนัยน์ อีกชือ่ หนึ่งของ พระอินทร์ ท้าวสักกเทวราช ผูเ้ ป็ นใหญ่ในชัน้
ดาวดึงส์
ท้าววาสวะ อีกชือ่ หนึ่งของ พระอินทร์ ท้าวสักกเทวราช ผูเ้ ป็ นใหญ่ในชัน้ ดาวดึงส์
ทุคติ ภพภูมชิ นั ้ ต�่ำทีผ่ มู้ บี าปจะไปเกิด
ทุติยสังคีติ การสังคายนาพระธรรมวินยั ครัง้ ที๒่ กระท�ำกันทีว่ ดั วาลิการาม เมือง
เวสาลี เมือ่ พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหนึ่งร้อยปี
ทุศีล ไม่มศี ลี ผิดศีล
ท�ำกัปปิ ยะ การที่ผูท้ ่อี ุปัฏฐากจัดแจงจัดการสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเพื่อจะให้พระภิกษุ ได้
ใช้สอยโดยทีจ่ ะไม่ผดิ ธรรมเนียมอันดีงามตามพระธรรมวินยั ของสงฆ์
ท�ำกาละ ตาย
ท�ำประทักษิ ณ เดินรอบเวียนไปทางขวา
ไทยธรรม วัตถุทจ่ี ะน�ำไปบ�ำเพ็ญทาน
ธมกรก ผ้ากรองน�้ำบริขารอย่างหนึ่งของพระภิกษุ
ถลก ถุงส�ำหรับใส่บาตรเพื่อจะพกพาไป เรียกว่าถลกบาตร หรือบางทีเรียกว่า
สลกบาตร
ไถยจิต

เจตนาอันไม่ซ่อื ตรง เจตนาอันประกอบด้วยความโลภหรืออกุศลจิตอย่าง
อืน่

ธรรมกรก ทีก่ รองน�้ำ เป็ นบริขารหนึ่งของพระภิกษุมไี ว้สำ� หรับใช้กรองน�้ำดืม่
นวกรรม แปลว่า การท�ำให้ใหม่ คือการก่อสร้าง โดยปกติเป็ นงานของชาวบ้าน
พระสงฆ์ม ีห น้ า ที่อ� ำ นวยการหรือ ควบคุ ม ดู แ ลให้ง านเป็ นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย ดังเช่นพระมหาโมคคัลคานะได้รบั มอบหมายจากพระพุทธเจ้าให้
เป็ นผูอ้ ำ� นวยการก่อสร้างบุพพารามของนางวิสาขา เรียกภิกษุผทู้ ำ� หน้าทีน่ ้ี
ว่า นวกัมมัฏฐายี (ผูอ้ ำ� นวยการก่อสร้าง) บ้าง นวกัมมิกะ (ผูด้ แู ลนวกรรม)
บ้าง นวการ (ผูก้ ่อสร้าง) บ้าง ในทางพุทธศาสนา นวกรรม หมายถึงงาน๓๓๒

อปทาน ๒

สาธารณูปการ คืองานทีเ่ กีย่ วกับการก่อสร้าง การบูรณะปฏิสงั ขร การดูแล
จัดการวัดเรือ่ งเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด รวมถึงการท�ำให้วดั
สะอาดร่มรืน่ เป็ นต้น เรียกรวมว่า งานนวกรรม
นิ ตยภัต ภัตตาหารทีถ่ วายแก่พระภิกษุเป็ นนิจ
น�้ำทักษิ โณทก น�้ำทีเ่ ทลงในพิธกี รรมอุทศิ กุศลไปให้ผลู้ ว่ งลับ
น�้ำอัฐบาน น�้ำผลไม้ทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุฉนั ได้ แม้ในเวลาหลัง
เทีย่ งวันไปแล้ว
บริจาริกา หญิงรับใช้, โดยมากมักใช้กนั หมายถึง หญิงบ�ำเรอ, เมีย
ปฐมมหาสังคีติ การสังคายนาครัง้ ที๑่ กระท�ำทีถ่ ้ำ� สัตตบรรณคูหา เชิงเขาเวภาร
บรรพต เมืองราชคฤห์ เมือ่ พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสามเดือน
ปั จฉาสมณะ พระผูต้ ดิ ตามไปด้วย
ปฏิคาหก ผูร้ บั ทาน
ปฏิกลู สัญญา การก�ำหนดหมายสิง่ ต่าง ๆ ทีม่ าเกีย่ วข้อง โดยความเป็ นของปฏิกลู
เพือ่ ประโยชน์ในการละราคะความรักความผูกพันความยึดมัน่
ปริพาชิกา นักบวชหญิงนอกศาสนาจ�ำพวกหนึ่งในครัง้ พุทธกาล
ปาฏิปคุ คลิกทาน ทานทีใ่ ห้โดยเจาะจงบุคคลผูร้ บั ต่างจากสังฆทานซึง่ เป็ นทานที่
ให้โดยไม่เจาะจงบุคคลผูร้ บั
ปาพจน์

แปลว่า ค�ำเป็ นประธาน หมายถึงค�ำสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าทีเ่ ป็ นหลัก
ใหญ่คอื พระธรรมวินยั ซึง่ ถือว่าเป็ นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้า

ปูชารหบุคคล บุคคลอันควรบูชา
ผ้าอนุวาต ผ้าชิน้ ส่วนหนึ่งในการตัดเย็บจีวร อยูแ่ ถบชาย ๆ ของผ้าจีวร
ผ้าแคว้นกาสี ผ้าทีท่ อโดยชาวเมืองพาราณสี เป็ นผ้าทีน่ ิยมว่าคุณภาพดีมากใน
ครัง้ พุทธกาล ปั จจุบนั ทีเ่ มืองพาราณสียงั มีฝีมอื การทอผ้าดัง้ เดิมอยู่
อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๓๓

พระขีณาสพ พระอรหันต์ ผูส้ น้ิ อาสวะ ผูส้ น้ิ กิเลส
พระภัตตุทเทสก์ พระผูม้ หี น้าทีแ่ จกอาหาร หรือเป็ นผูท้ ำ� หน้าทีจ่ ดั คิวให้พระภิกษุ
ไปรับอาหารตามทีม่ ผี นู้ ิมนต์
พระวังคีสะ พระอรหันต์รูปหนึ่งในครัง้ พุทธกาลได้รบั การยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็ นยอดของภิกษุทงั ้ หลายผูม้ ปี ฏิภาณกวี
พระเวฬุวนั กลันทกนิ วาปวิหาร
เป็ นทีเ่ ลีย้ งอาหารกระแต

วัดเวฬุวนั ป่ าไผ่ทเ่ี มืองราชคฤห์ ทีซ่ ง่ึ เดิมที

พระสมันตจักษุ พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้าหมายความว่าผูม้ จี กั ษุโดยรอบ ซึง่
มีความหมายคล้ายกับค�ำว่า พระสัพพัญญุตญาณ
ญาณ คือ มีปรีชาหยังรู
่ ส้ ภาวธรรมทัง้ ปวง
พหูสตู แปลว่า ผูไ้ ด้สดับตรับฟั งมาก คือผูม้ คี วามรูม้ าก ผูค้ งแก่เรียน หมายถึงผูม้ ี
ปั ญญารอบรู้ ผูร้ รู้ อบด้าน ผูศ้ กึ ษาเล่าเรียน
ศิลปวิทยาการมามาก ได้ยนิ ได้ฟังเรือ่ งต่างๆ มามาก และสามารถทรงจ�ำไว้ได้
เป็ นอย่างดี จนนับได้วา่ เป็ นผูร้ ู้ เป็ นปราชญ์
พาหุสจั จะ แปลว่า ความเป็ นผูไ้ ด้สดับมาก หมายถึงการได้ศกึ ษาเล่าเรียนมาก
การมีความรูป้ ระสบการณ์มาก เรียกบุคคลผูม้ ภี าวะอย่างนัน้ ว่าพหูสตู คือผู้
ได้ศกึ ษาเล่าเรียนมากมาก ผูม้ คี วามรูม้ าก ผูค้ งแก่เรียน นักปราชญ์ หนังสือ
บางฉบับเรียกว่า “หัวใจนักปราชญ์”
พุทธันดร ช่วงเวลาจากศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
พระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง

ไปถึงศาสนาของ

พุทธานุสสติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็ นอารมณ์
พุทธุปบาทกาล ช่วงเวลาทีม่ พี ระพุทธศาสนา
พระโลกนาถ พระผูเ้ ป็ นทีพ่ ง่ึ ของชาวโลก หมายถึง พระพุทธเจ้า
โพชฌงค์ คือ ธรรมทีเ่ ป็ นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผูต้ รัสรู้ มีเจ็ดอย่างคือ
๓๓๔

อปทาน ๒

สติ (สติสมั โพชฌงค์) ความระลึกได้ ส�ำนึกพร้อมอยู่ ใจอยูก่ บั กิจ จิตอยูก่ บั
เรือ่ ง ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) ความเฟ้ นธรรม ความสอดส่อง
สืบค้นธรรม วิรยิ ะ (วิรยิ สัมโพชฌงค์) ความเพียร ปี ติ (ปี ตสิ มั โพชฌงค์)
ความอิม่ ใจ ปั สสัทธิ (ปั สสัทธิสมั โพชฌงค์) ความสงบร�ำงับ สมาธิ (สมาธิสมั
โพชฌงค์) ความมีใจตัง้ มัน่ จิตแน่วในอารมณ์ อุเบกขา (อุเบกขาสัม
โพชฌงค์) ความมีใจเป็ นกลาง เพราะเห็นตามเป็ นจริง
โพธิปักขิยธรรม เป็ นธรรมอันเป็ นฝั กฝ่ ายแห่งความตรัสรู้ คือ เกือ้ กูลแก่การตรัสรู้
เกือ้ หนุนแก่อริยมรรค มี ๓๗ ประการคือ สติปัฏฐาน ๔ , สัมมัปปธาน ๔ ,
อิทธิบาท ๔ , อินทรีย์ ๕ , พละ ๕ , โพชฌงค์ ๗ , มรรคมีองค์ ๘
ไพที ทีร่ อง แท่น ขอบชายคา คือ ทีส่ ดุ ชายคาชัน้ บนต่อกับชายคาชัน้ ล่าง ( ฐานบัว
ควํ่าบัวหงายทีพ่ ระเจดีย์ )
ภวราคะ ความยินดีในความมีความเป็ น
ภัพบุคคล ผูไ้ ม่อาภัพ ผูม้ สี ทิ ธิ ์
ภุมมเทพ ภูมเิ ทวดา เทวดาซึง่ สิงสถิตตามภูมปิ ระเทศต่าง ๆ
มหาภิเนษกรมณ์ การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า
มหาลดาประสาธน์ มหาลดาปสาธน์ เป็ นเครือ่ งประดับประจ�ำตัวของนางวิสาขา
มหาอุบาสิกา เป็ นเครือ่ งประดับทีเ่ ศรษฐีบดิ าของท่านได้สร้างให้เพือ่ เป็ นชุด
แต่งงาน เครือ่ งประกอบในมหาลดาประสาธน์ม ี เพชร ๔ ทะนาน, แก้วมุกดา
๑๑ ทะนาน, แก้วประพาฬ ๒๐ ทะนาน, แก้วมณี ๓๓ ทะนาน ใช้เงินท�ำแทน
ด้าย เครือ่ งประดับนัน้ สวมทีศ่ รี ษะแล้ว ย่อมจดหลังเท้า ลูกดุมท�ำด้วยทอง
ห่วงท�ำด้วยเงิน มีแหวนวงหนึ่งทีท่ า่ มกลางกระหม่อม, หลังหูทงั ้ สอง ๒ วง,
ทีห่ ลุมคอ ๑ วง, ทีเ่ ข่าทัง้ สอง ๒ วง, ทีข่ อ้ ศอกทัง้ สอง ๒ วง, ทีข่ า้ งสะเอวทัง้
สอง ๒ วง ดังนี้. ก็ในเครือ่ งประดับนัน้ แล เขาท�ำนกยูงตัวหนึ่งไว้ นกยูงนัน้
สถิตอยู่ท่ามกลางกระหม่อมแห่งนางวิสาขา ปรากฏประหนึ่ งนกยูงยืน
ร�ำแพนอยูบ่ นยอดเขา ขนปี กท�ำด้วยทอง ข้างละ ๕๐๐ ขน จะงอยปากท�ำ
ด้วยแก้วประพาฬ นัยน์ตาท�ำด้วยแก้วมณี, คอและแววหางก็เหมือนกัน
ก้านขนท�ำด้วยเงิน, ขาก็เหมือนกัน.เครือ่ งประดับนี้มคี า่ ๙ โกฏิ. ท่านเศรษฐี
อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๓๕

บิดานางวิสาขาให้คา่ บ�ำเหน็จแสนหนึ่งในการสร้าง.ใช้ชา่ งทอง ๕๐๐ คน ใช้
เวลาสร้าง ๔ เดือน
มัจฉริยะ ความตระหนี่
มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากท�ำนองคลองธรรม
มนสิการ การพิจารณา
โมหะ ความหลง
โยนิ โสมนสิการ การพิจารณาโดยแยบคาย
ยมโลก โลกเบือ้ งต�่ำ ภพภูมเิ บือ้ งต�่ำ
ยัญ พิธกี ารบูชา เซ่นสรวงสักการะ
ยาคู

ข้าวยาคู หรือ ข้าวกระยาคู คือข้าวอ่อนทีย่ งั เป็ นน�้ำนมอยู่ เปลือกมีสเี ขียว
อ่อนๆ ต้องคัน้ สดๆ ทันทีทต่ี ดั จากต้น ถ้าแห้งแล้วจะไม่มนี ้�ำ น�้ำข้าวยาคูม ี
ลักษณะสีเขียวอ่อนๆ ข้นแบบน�้ำนม

รุกขเทวดา เทวดาทีส่ งิ สถิตอยูต่ ามต้นไม้
เล่นนักษัตร ร่วมฉลองในงานเทศกาล ในงานรืน่ เริงตามโอกาส
วันมหาปวารณา คือ การท�ำปวารณาครัง้ ใหญ่ หมายถึง วันทีพ่ ระภิกษุสงฆ์ทกุ
รูปในอาวาสนัน้ ทัง้ พระผูใ้ หญ่และพระผูน้ ้อยต่างเปิ ดโอกาสอนุญาตแก่กนั
และกัน ให้วา่ กล่าวตักเตือนกันได้ดว้ ยจิตทีเ่ มตตา ซึง่ จะตรงกับวันขึน้ ๑๕ ค�่ำ
เดือน ๑๑ เป็ นช่วงออกพรรษา
วัฏฏะ ความวนเวียนรอบแล้วรอบเล่าไม่รจู้ กั จบสิน้ ไม่รจู้ กั สิน้ สุดยุติ เกิด แก่ เจ็บ
ตาย ไม่รจู้ กั สิน้ สุด ความวนเวียนรอบแล้วรอบเล่าของกิเลส กรรม วิบาก
วิโมกข์ ๘ เป็ นล�ำดับชัน้ ความพ้นจากอารมณ์หยาบไปสูอ่ ารมณ์ทล่ี ะเอียดขึน้ ขัน้
สุดท้ายคือ สัญญาเวทยิตนิโรธ
วิวฏั ฏะ ความตรงข้ามกับวัฏฏะ คือการออกจากความวนเวียน
๓๓๖

อปทาน ๒

วิชชาและจรณะ ความรูท้ ด่ี แี ละความประพฤติทด่ี ี
วิชชา ๓ วิชาในทางพระพุทธศาสนา๓ขัน้ มี ๑. บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติ
หนหลังได้ ๒. ทิพพจักขุญาณ หรือ จุตปู ปาตญาณ ตาทิพย์ และรูจ้ ตุ ปิ ฏิสนธิ
ของสัตว์ทงั ้ หลาย (ทีม่ าทีไ่ ปของสัตว์ ว่าสัตว์นนั ้ หยาบหรือปราณีต ด้วย
กรรมอัน ใด) ๓. อาสวักขยญาณ รู้วชิ าที่ท�ำ ให้ส้นิ กิเ ลสและอาสวะ คือ
สามารถดับ กามาสวะ (กิเลสทีห่ มกหมมในกาม) ภวาสวะ (กิเลสทีห่ มกหมม
ในภพ) และอวิชชาสวะ (กิเลสทีห่ มกหมมในความมืดบอดของจิต)ลงได้
วจีทจุ ริต วาจาทีไ่ ปทางอกุศล
วจีสจุ ริต วาจาทีไ่ ปทางกุศล
เวไนย ผูค้ วรแนะน�ำสังสอน,
่
ผูพ้ งึ ดัดได้สอนได้
สมจริยา มีจริยาการกระท�ำทีถ่ กู ต้องทีส่ มควรแก่ธรรม
สรทกาล สารท ชือ่ ฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว คือ ฤดูใบไม้รว่ ง; เทศกาล
ท�ำบุญปลายเดือน ๑๐ ในทางจันทรคติ.
สติปัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔ เป็ นหลักธรรมทีอ่ ยูใ่ นมหาสติปัฏฐานสูตร เป็ นข้อปฏิบตั ิ
เพือ่ รูแ้ จ้ง คือเข้าใจตามเป็ นจริงของสิง่ ทัง้ ปวงโดยไม่ถกู กิเลสครอบง�ำ สติปั ฏฐาน แปลว่า สติทต่ี งั ้ มัน,่ การหมันระลึ
่ ก, การมีสมั มาสติระลึกรูน้ นั ้ พ้น
จากการคิดโดยตัง้ ใจ แต่เกิดจากจิตจ�ำสภาวะได้ แล้วระลึกรูโ้ ดยอัตโนมัติ
โดยค�ำว่า สติ หมายถึงความระลึกรู้ เป็ นเจตสิกประเภทหนึ่ง ส่วนปั ฏฐาน
แปลได้หลายอย่าง แต่ใน มหาสติปัฏฐานสูตร และ สติปัฏฐานสูตร หมายถึง
ความตัง้ มัน,่ ความแน่วแน่, ความมุง่ มันโดยรวมคื
่
อเข้าไปรูเ้ ห็นในสิง่ ทัง้
หลายตามความเป็ นจริง ในทางไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะ โดยไม่ม ี
ความยึดติดด้วยอ�ำนาจกิเลสทัง้ ปวง ได้แก่
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรูก้ ายเป็ นฐาน ซึง่ กายในทีน่ ่ี
หมายถึงประชุม หรือรวม นันคื
่ อธาตุ ๔ ได้แก่ ดิน น�้ำ ลม ไฟมาประชุมรวม
กันเป็ นร่างกาย ไม่มองกายด้วยความเป็ นคน สัตว์ หญิง ชาย เรา เขา แต่
มองแยกเป็ น รูปธรรมหนึ่งๆ เห็นความเกิดดับ กายล้วนไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๓๗

และเป็ นอนัตตา
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรูเ้ วทนาเป็ นฐาน ไม่มอง
เวทนาด้วยความเป็ นคน สัตว์ หญิง ชาย เรา เขา คือไม่มองว่าเราก�ำลังทุกข์
หรือเราก�ำลังสุข หรือเราเฉยๆ แต่มองแยกเป็ นนามธรรมอย่างหนึ่ง เห็น
ความเกิดดับ เวทนาล้วนไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ และเป็ นอนัตตา
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรูจ้ ติ เป็ นฐาน เป็ นการน�ำจิต
มาระลึกรูเ้ จตสิกหรือรูจ้ ติ ก็ได้ ไม่มองจิตด้วยความเป็ นคน สัตว์ หญิง ชาย
เรา เขา คือไม่มองว่าเราก�ำลังคิด เราก�ำลังโกรธ หรือเราก�ำลังเหม่อลอย แต่
มองแยกเป็ นนามธรรมอย่างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ จิตล้วนไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ และเป็ นอนัตตา
ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติระลึกรูส้ ภาวะธรรมเป็ นฐาน ทัง้
รูปธรรมและนามธรรมล้วนมีความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ และเป็ น
อนัตตา
สลากภัต หมายถึง อาหารทีท่ ายกถวายพระตามสลาก คือมีการจับสลาก นับเข้า
เป็ นเครือ่ งสังฆทานคือทานทีถ่ วายโดยไม่เจาะจงผูร้ บั
สัญญมะ การยับยัง้ , การงดเว้น (จากบาป หรือจากการเบียดเบียน) , การบังคับ
ควบคุมตน
สามัญผล สามัญผล หมายถึง ผลแห่งความเป็ นสมณะ อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
แสดงไว้ในสามัญผลสูตร อันมีตงั ้ แต่ผลเบือ้ งต�่ำ เช่นพ้นจากการเป็ นทาส
จนถึงขัน้ สูง คือ หลุดพ้นจากอาสวะทัง้ มวล หรือมองอีกปริยายหนึ่ง ตีความ
ให้ใช้ได้ทวไปทั
ั ่ ง้ บรรพชิตและคฤหัสถ์ สามัญผล อาจหมายถึงผลแห่งความ
รู้ คือ ไม่รเู้ สียเปล่า น�ำเอาความรูน้ นั ้ มาใช้ประโยชน์ มาปฏิบตั ติ ามให้เกิด
ความดีงามขึน้ ในตน มิใช่เพียงรูธ้ รรม กล่าวธรรม แต่ไม่ประพฤติธรรม
สามีจิกรรม การกระท�ำอันสมควร เรือ่ งทีค่ วรท�ำ
สมณศากยบุตร พระภิกษุซง่ึ เป็ นนักบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า
สังเวช สลดใจจากการเห็นสัจธรรมความจริง
๓๓๘

อปทาน ๒

สังวรรณนา บรรยายความอย่างพิถพี ถิ นั
สังคายนา การร้อยกรองแยกแยะธรรมะเป็ นหมวดหมูเ่ พือ่ สะดวกในการด�ำรงรักษา
สืบทอดและท่องจ�ำ
สังวาส แปลว่า การอยูร่ ว่ มกัน, การอยูด่ ว้ ยกัน, ธรรมเป็ นเครือ่ งครองอยูเ่ สมอกัน
สัปปายะ ทีส่ บายเหมาะแก่การประกอบกิจทางธรรม
สัปบุรษุ คนดี
สัปปุริสธรรม ธรรมะของคนดี ธรรมะทีท่ ำ� ให้เป็ นคนดี
สัมมัปปธาน สัมมัปปธาน ๔ คือ การมุง่ มันท�
่ ำความชอบ มี ๔ ประการ สังวรปทาน
คือ เพียรระวังอกุศลทีย่ งั ไม่เกิด ไม่ให้เกิดขึน้ ปหานปทาน คือ เพียรละ
เลิกอกุศลทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ภาวนาปทาน คือ เพียรสร้างกุศลธรรมทีย่ งั ไม่เกิด
ให้เกิดขึน้ อนุรกั ขปทาน คือ เพียรรักษา กุศลธรรม ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ไม่ให้
เสือ่ มไป
สัมปยุต ประกอบด้วย มีอยูด่ ว้ ย
สายรัดประคน หมายถึง เชือกหรือลวดหนังตีเป็ นเกลียวหุม้ ผ้าแดง ใช้พนั อ้อมล�ำ
ตัวถัดขาหน้าของช้าง มี ๒ เส้นคูก่ นั ส�ำหรับผูกรัง้ สัปคับ แหย่ง หรือกูบมิให้
โยกเลือ่ น
สีมา ขอบเขต เขตแดน
สุขมุ าลชาติ มีตระกูลผูด้ ,ี มีตระกูลสูง, โดยปริยายหมายความว่า มีลกั ษณะอย่าง
ผูด้ ี เช่น เขาเป็ นคนสุขมุ าลชาติ กิรยิ ามารยาทเรียบร้อย
สุตะ การฟั ง การสดับ
อจินไตย แปลว่าสิง่ ทีไ่ ม่พงึ คิด คือไม่อาจรูไ้ ด้ดว้ ยการคิด ถ้าขืนจะคิดให้รใู้ ห้ได้กจ็ ะ
กลายเป็ นผูม้ สี ว่ นแห่งความเครียดเป็ นบ้าเสียสติไป มี ๔ อย่างคือ
๑. พุทธวิสยั คือความรูค้ วามสามารถของพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่
สามารถทีจ่ ะหยังถึ
่ ง เข้าใจได้วา่ ท�ำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ ทรงเห็น ทรงมี
อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๓๙

ความ สามารถมากมายก่ายกอง ยิง่ กว่ามนุษย์คนธรรมดาสามัญ
๒. ฌานวิสยั คือ เรือ่ งความสามารถ อันพิเศษกว่ามนุษย์ทวไปของผู
ั่
ท้ ไ่ี ด้
ฌาน ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีป่ ถุ ุชนคนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้
๓. กรรมวิสยั คือเรือ่ งของกรรมนัน้ เป็ นเรือ่ งสลับซับซ้อน เพราะว่าสรรพ
สัตว์นนั ้ เวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถว้ น ได้สร้างเหตุปัจจัยแห่ง
กรรมมาสลับซับซ้อน สุดทีค่ นทัวไปจะมานึ
่
กมาวิเคราะห์ได้ จะรูไ้ ด้กเ็ พียง
กฎโดยรวมว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชัวได้
่ ชวั ่ เท่านัน้
๔. โลกวิสยั คือเรือ่ งของความเป็ นมาของโลกนี้ ว่าโลกนี้เป็ นมาอย่างไร
เกิดขึน้ มาได้อย่างไร มีใครเป็ นคนสร้างมาหรือเปล่า หรือไม่มคี นสร้าง เรือ่ ง
อย่างนี้เป็ นเรือ่ งทีเ่ หนือวิสยั ของมนุษย์ทจ่ี ะสามารถรูเ้ ห็นได้
สรุปว่า อจินไตย แปลว่าไม่มปี ระโยชน์ คือรูไ้ ปก็ไม่มปี ระโยชน์ รูไ้ ปก็เท่านัน้ เสีย
สมองเปล่า ๆ ยิง่ คิดไปมากก็จะยิง่ วุน่ วายใจ ไม่ควรคิด ไม่ควรสงสัย
อนัตถะ ไม่มปี ระโยชน์ ไร้คณ
ุ ค่า
อเนสนา แสวงหาโดยไม่ชอบ
อนุปพุ พวิหารธรรม วิหารธรรม ทีอ่ ยูข่ องจิตโดยล�ำดับ ๙ ประการ คือ รูปฌาน ๔
อรูปฌาน ๔ และ สัญญาเวทยิตนิ โรธ
อภัพบุคคล คนอาภัพ คนไม่มสี ทิ ธิ ์
อภิญญา ๖ แปลว่า ความรูย้ งิ่ หมายถึงปั ญญาความรูท้ ส่ี งู เหนือกว่าปกติ เป็ น
ความรูพ้ เิ ศษทีเ่ กิดขึน้ จากการอบรมจิตเจริญปั ญญาหรือบ�ำเพ็ญกรรมฐาน
อภิญญาในค�ำวัดหมายถึงคุณสมบัตพิ เิ ศษของพระอริยบุคคลซึง่ เป็ นเหตุให้
มีอทิ ธิฤทธิต์ ่างๆ มี ๖ อย่าง คือ อิทธิวิธิ แสดงฤทธิไ์ ด้ เช่น ล่องหนได้ เหาะ
ได้ ด�ำดินได้ ทิพพโสต มีหทู พิ ย์ เจโตปริยญาณ ก�ำหนดรูใ้ จผูอ้ น่ื ได้ ปุพเพ
นิ วาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้ จุตปู ปาตญาณ รูจ้ ตุ แิ ละก�ำเนิดของสัตว์
อาสวักขยญาณ รูก้ ารท�ำอาสวะให้สน้ิ ไป
อรรถ ความหมายค�ำอธิบายของเรือ่ งราวหรือของถ้อยค�ำ
๓๔๐
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อริยสัจจะ ๔ มีความจริงอยู่ ๔ ประการคือ การมีอยูข่ องทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความ
ดับทุกข์ และ หนทางไปสูค่ วามดับทุกข์ ความจริง เหล่านี้เรียกว่าอริยสัจ ๔
๑. ทุกข์ คือ การมีอยูข่ องทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายล้วนเป็ นทุกข์ ความ
โศกเศร้า พิรพ้ี ไิ รร�ำพันทุกข์กายทุกข์ใจคับแค้นใจก็เป็ นทุกข์
๒. สมุทยั คือ เหตุแห่งทุกข์ คือตัณหาความอยาก
๓. นิ โรธ คือ ความดับทุกข์จะมีได้ดว้ ยการดับตัณหา
๔. มรรค คือ หนทางน�ำไปสูค่ วามดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค ๘ รวมลง
ได้แก่ ศีลสมาธิปัญญา
อสทิสทาน คือ ทานอันยิง่ ใหญ่ทไ่ี ม่มใี ครท�ำได้เหมือน ในศาสนาของพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งจะมีการถวายอสทิสทานครัง้ เดียวเท่านัน้ และผูท้ จ่ี ดั อสทิสทานถวายจะเป็ นผูห้ ญิง ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั ผูท้ จ่ี ดั แจง
อสทิสทานถวาย คือ พระนางมัลลิกาเทวีมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล
อสังขตบท พระนิพพาน
อนุปาทิเสสนิ พพาน การดับกิเลสพร้อมทัง้ ดับเบญจขันธ์,พระอรหันต์เมือ่ ยังมีชวี ติ
อยู่เรียกว่าได้สอุปาทิเสสนิพพาน คือ ความดับกิเลสแต่ยงั มีเบญจขันธ์
เหลืออยู่ ครัน้ ท่านสิน้ ชีวติ ลง เรียกว่า ได้อนุปาทิเสสนิพพาน คือดับทัง้ กิเลส
ทัง้ เบญจขันธ์
อนุปพุ พิกถา ค�ำว่า อนุปพุ พิกถา แปลว่า ถ้อยค�ำทีก่ ล่าวโดยล�ำดับตัง้ แต่เบือ้ งต้น
ขึน้ ไป มี ๕ คือ ๑. ทานกถา ถ้อยค�ำทีพ่ รรณานาถึงคุณของทาน ๒. สีลกถา ถ้อยค�ำทีพ่ รรณนาถึงคุณของศีล ๓. สัคคกถา ถ้อยค�ำทีพ่ รรณนา
สวรรค์ ๔. กามาทีนวกถา ถ้อยค�ำทีพ่ รรณนาอาทีนพคือโทษของกาม ๕.
เนกขัมมานิ สงั สกถา ถ้อยค�ำทีพ่ รรณนาอานิสงส์ของเนกขัมมะ คือ การ
ออกจากกาม.
อนุสยั อนุ สยั แปลว่า กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน เรียกว่า อนุ สยั กิเลส ก็ได้
หมายถึง กิเลสละเอียดทีต่ กตะกอนนอนแนบนิ่งอยูใ่ นจิต จนบางครัง้ ท�ำให้
เข้าใจผิดคิดว่าไม่ม ี จนเมื่อกระทบอารมณ์ อย่างแรงจึงแสดงตัวออกมา
อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๔๑

เหมือนตะกอนทีน่ อนอยู่ในตุ่มใหญ่ซง่ึ มีน้� ำใสอยู่ขา้ งบน พอถูกกวนแรงๆ
ตะกอนจึงฟุ้ งขึน้ มา อนุ สยั มี ๗ อย่างคือ ๑. กามราคะ ความก�ำหนัดใน
กาม ๒. ปฏิ ฆะ ความหงุดหงิดไม่พอใจ ๓. ทิฏฐิ ความเห็นผิด ๔. วิจิกิจฉา
ความลังเลสงสัย ๕. มานะ ความถือตัว ๖. ภวราคะ ความติดใจในภพ
๗. อวิชชา ความไม่รแู้ จ้ง
อังคาส ถวายอาหารพระ, เลีย้ งพระ
อัตถุปปั ตติเหตุ เรื่องที่เกิดขึน้ โดยบังเอิญ อันเป็ นเหตุให้ได้เป็ นโอกาสสังสอน
่
แยกแยะแจกแจงในสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
อันเตวาสิก ลูกศิษย์
อัญชลีกรรม การแสดงอาการคารวะ
อาจาระ ความประพฤติอนั ดีงาม
อาสภิวาจา วาจาทีก่ ล่าวโดยอาจหาญ
อิทธิบาท อิทธิบาท ๔ เป็ นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสูค่ วาม
ส�ำเร็จ หรือ คุณเครือ่ งให้ถงึ ความส�ำเร็จ คุณเครือ่ งส�ำเร็จสมประสงค์ ทาง
แห่งความส�ำเร็จ คุณธรรมที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย มี ๔
ประการ คือ ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการทีจ่ ะท�ำ ใฝ่ ใจรักจะท�ำสิง่
นัน้ อยูเ่ สมอ และปรารถนาจะท�ำให้ ได้ผลดียงิ่ ๆขึน้ ไป วิริยะ (ความเพียร)
คือ ขยันหมันประกอบสิ
่
ง่ นัน้ ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่
ท้อถอย จิตตะ (ความตัง้ ใจ) คือ ตัง้ จิตรับรูใ้ นสิง่ ทีท่ ำ� และท�ำสิง่ นัน้ ด้วย
ความเอาจิตฝั กใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป วิมงั สา (ความ
ไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมันใช้
่ ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุ
ผล และตรวจสอบข้อยิง่ หย่อนในสิง่ ทีท่ ำ� นัน้ มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธี
แก้ไขปรับปรุง เป็ นต้น
เอตทัคคะ ความเป็ นเลิศในแง่ใดแง่หนึ่ง
โอฆสงสาร แปลว่า การวนเวียนอยูใ่ นภพด้วยอ�ำนาจโอฆกิเลส การท่องเทีย่ วอยูใ่ น
โอฆกิเลส(คือ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา) หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ น
๓๔๒
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โลกนี้ ด้วยอ�ำนาจกิเลสทีเ่ ปรียบเสมือนกระแสคลืน่ ซึง่ ท่วมทับครอบง�ำจิตใจ
ของสัตว์ให้จมอยูท่ กุ เมือ่ โอฆสงสาร ใช้เรียกการเวียนตายเวียนเกิดในภพ
ภูมติ ่างๆ ของสัตว์โลกที่ยงั ไม่หมดกิเลสซึ่งมีความหมายเดียวกับค�ำว่า
สังสารวัฏ หรือ วัฏสงสาร
สุญญตวิโมกข์ ความหลุดพ้นโดยการก�ำหนดอารมณ์ให้เห็นความว่างเปล่าจาก
ความมีตวั มีตน
อนิ มิตตวิโมกข์ ความหลุดพ้นโดยการก�ำหนดอารมณ์ให้เห็นความไม่มนี มิ ติ เพราะ
ความไม่เทีย่ งแตกสลายสิน้
อัปปณิ หิตวิโมกข์ ความหลุดพ้นโดยการก�ำหนดอารมณ์ให้เห็นความไม่น่ามีไม่น่า
เป็ น เพราะความเป็ นทุกข์ทรมานแสนเข็ญของสังขาร

อธิบายศัพท์ อปทาน ๒

๓๔๓

ของฝากท้ ายเล่ ม
ท่านสาธุชนทั้งหลายชายหญิง  เวลามีปัญหาชีวติ ประเดประดังขึ้นมา  หรื อเวลา
ประสบความผิดหวังอย่างแรง  เวลาถึ งคราวอับจนหนทางแก้ปัญหาไม่ตก  ไม่รู้จะ
ตัด สิ น ใจเลื อ กทางชี วิ ต ไปทางใดดี    จะเลี้ ย วซ้า ยหรื อ จะหัน ไปทางขวา ในขณะที่
เหตุการณ์ต่าง ๆ มาท�ำให้วนุ่ วายใจนั้น  อย่าเพิง่ รี บด่วนตัดสิ นใจแก้ปัญหาอย่างมุทะลุ  จะ
ไม่เกิดประโยชน์อะไร  มีแต่เสี ยกับเสี ย  หรื อบางทีกค็ ิดร้ายท�ำลายตนเองและผูอ้ ื่น ประชด
ประชันชีวติ ต่าง ๆ นา ๆ  แล้วเมื่อเหตุการณ์ผา่ นไป จะมานัง่ เสี ยใจว่าไม่น่าท�ำ
ขอแนะน�ำท่านสาธุชนทั้งหลายว่า  เวลามีเรื่ องคับขันทั้งหลายดังที่บรรยายมาข้าง
ต้นเกิดขึ้น  ให้หนั หลังกลับมานัง่ ส�ำรวมจิตสวดมนต์ไหว้พระดีกว่า  แล้วจะบังเกิดปั ญญา
สามารถรู ้วธิ ีแก้ปัญหาได้อย่างอัศจรรย์ใจ  เพราะว่า บารมีของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า
พระสงฆเจ้า และเทวดาทั้งหลาย ท่านจะดลใจให้รู้วธิ ีแก้ไขให้เจอวิธีที่ดีที่สุด สูญเสี ยน้อย
ที่สุด  หรื อไม่ท่านก็จะไปชักจูงคนที่เคยมีบุญบารมีเนื่องกับเรามาช่วยเหลือเกื้อหนุน
ถึงแม้วา่ ช่วงเวลาที่เรามีปัญหาจะท�ำให้จิตใจเราฟุ้ งซ่านจ�ำบทสวดมนต์ไม่ได้   ก็
ให้เอาหนังสื อสวดมนต์มาอ่านออกเสี ยงไป  อ่านผิดบ้างถูกบ้างเพราะใจไม่สงบ ก็ยงั ดี
กว่านัง่ คิดให้กลุม้ ประสาทเสี ยเปล่า ๆ  หรื อถ้ามันวุน่ วายจริ ง ๆ ก็ให้ถือโอกาสออกไป
ท�ำบุญไหว้พระไหว้เจดียไ์ หว้พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ห่างไกลบ้านเรามากนัก  อธิษฐาน
ขอพรขอบารมีท่านให้รู้วธิ ีแก้ไขที่ดีที่สุด และก็อย่าตั้งหน้าตั้งตาไปขอท่านอย่างเดียว เอา
อะไรไปถวายท่านด้วย เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน  เตรี ยมเงินไปหยอดตูอ้ นุโมทนาที่นนั่ ด้วย  
มีกี่ตูจ้ งหยอดให้ครบทุกตู  ้ ไม่มีเงินมากก็แลกเหรี ยญบาทไปหยอดก็ยงั ดี  แต่จงตั้งจิตท�ำ
ทานด้วยความเคารพ อย่าแสดงอาการเหมือนเอาของไปทิง้   เพราะว่าการท�ำบุญโดยเคารพ
จะช่วยให้เรามีเดชบารมีที่จะแก้ปัญหาชีวติ ได้   แต่ถา้ ท�ำบุญโดยไม่เคารพ  เราจะไร้เดช
บารมีที่จะน�ำมาแก้ปัญหาตัวเองและคนรอบข้างได้
จงจ�ำไว้ให้มนั่ ส�ำเหนียกไว้ในใจว่า เมื่อเจอปั ญหาชีวติ จงชนะปั ญหาทั้งหลาย
๓๔๔
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ด้วยความดี   อย่าคิดว่าจะไปเอาชนะได้ดว้ ยความชัว่ ความเลว  ถ้าเอาความเลวไปสู ้ จะมี
แต่แพ้กบั แพ้   เริ่ มต้นก็แพ้ใจตัวเอง พ่ายแพ้กิเลสตัวเอง คือกิเลสความโลภ ความโกรธ
ความหลงไปแล้ว  ต่อไปก็จะไปแพ้คนอื่น พ่ายแพ้ในเกมชีวติ   รวมความว่า ถ้าตั้งต้นด้วย
ความชัว่ ความเลวแล้ว แพ้หมด  จนกระทัง่ ต้องสูญเสี ยทุกสิ่ งทุกอย่างในชีวติ ไป
เมื่อเจอปั ญหาชีวติ อับจนหนทางขึ้นมา ขั้นแรกต้องตั้งตนไว้ให้ชอบ ตั้งตนไว้ใน
ความดี ตั้งตนไว้ในทาน ศีล สวดมนต์ภาวนา ไหว้พระ แผ่เมตตา อโหสิ ขอขมา ให้อภัย
อุทิศส่ วนกุศล กตัญญูรู้คุณคน ตั้งตนไว้ให้ชอบอย่างนี้ให้มนั่ คงอยูเ่ ถิด  ปั ญหาทั้งหลาย
ไม่วา่ ใหญ่เพียงใด  เราจะสามารถชนะได้ จะสามารถแก้ไข คลี่คลายสลายปั ญหาไปได้
หมด
ฉะนั้นท้ายหนังสื อเล่มนี้ จึงรวบรวมค�ำอธิ ษฐานดี ๆ มาให้ท่านสาธุชนน�ำไปใช้
เอาไปอธิษฐานบ่อย ๆ  บทไหนชอบและถูกจริ ต จงเอาไปอธิษฐานทุกวัน  ท่องไม่ได้ก็
ไม่เป็ นไร  อ่านไปตามหนังสื อ ท�ำใจให้สบาย แล้วชีวติ ของท่านจะดีข้ ึนเรื่ อย ๆ  มีปัญหา
อะไรก็จะแก้ไขได้ง่าย  ความทุกข์กงั วลใจก็จะน้อยลง  ปฏิบตั ิธรรมก็จะบรรลุผลได้เร็ ว
ขอให้ท่านสาธุชนจงได้ประโยชน์จากหนังสื อทั้งเล่ม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอ
ให้ได้ประโยชน์จากของฝากท้ายเล่มเถิด
     ขออนุโมทนา
พระชุมพล พลปญฺโ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

ของฝากท้ายเล่ม

๓๔๕

บทปลงสั งขาร
		

๓๔๖

มนุษย์เราเอ๋ ย

เกิดมาท�ำไม

นิพพานมีสุข

อยูใ่ ยมิไป

ตัณหาหน่วงหนัก

หน่วงชักหน่วงไว้

ฉันไปมิได้

ตัณหาผูกพัน

ห่วงนั้นพันผูก

ห่วงลูกห่วงหลาน

ห่วงทรัพย์สินศฤงคาร

จงสละเสี ยเถิด

จะได้ไปนิพพาน

ข้ามพ้นภพสาม

ยามหนุ่มสาวน้อย

หน้าตาแช่มช้อย

งามแล้วทุกประการ

แก่เฒ่าหนังยาน

แต่ลว้ นเครื่ องเหม็น

เอ็นใหญ่เก้าร้อย

เอ็นน้อยเก้าพัน

มันมาท�ำเข็ญ

ให้ร้อนให้เย็น

เมื่อยขบทั้งตัว

ขนคิ้วก็ขาว

นัยน์ตาก็มวั

เส้นผมบนหัว

ด�ำแล้วกลับหงอก

หน้าตาเว้าวอก

ดูน่าบัดสี

จะลุกก็โอย

จะนัง่ ก็โอย

เหมือนดอกไม้โรย

ไม่มีเกสร
อปทาน ๒

จะเข้าที่นอน

พึงสอนภาวนา

พระอนิจจัง

พระอนัตตา

เราท่านเกิดมา

รังแต่จะตาย

ผูด้ ีเข็ญใจ

ก็ตายเหมือนกัน

เงินทองทั้งนั้น

มิติดตัวไป

ตายไปเป็ นผี

ลูกเมียผัวรัก

เขาชักหน้าหนี

เขาเหม็นซากผี

เปื่ อยเน่าพุพอง

หมู่ญาติพี่นอ้ ง

เขาหามเอาไป

เขาวางลงไว้

เขานัง่ ร้องไห้

แล้วกลับคืนมา

อยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว

ป่ าไม้ชายเขียว

เหลียวไม่เห็นใคร

เห็นแต่ฝงู แร้ง

เห็นแต่ฝงู กา

เห็นแต่ฝงู หมา

ยื้อแย่งกันกิน

ดูน่าสมเพช

กระดูกกูเอ๋ ย

เรี่ ยรายแผ่นดิน

แร้งกาหมากิน

เอาเป็ นอาหาร

เที่ยงคืนสงัด

ตื่นขึ้นมินาน

ไม่เห็นลูกหลาน

พี่นอ้ งเผ่าพันธุ์

เห็นแต่นกเค้า

จับเจ่าเรี ยงกัน

เห็นแต่นกแสก

ร้องแรกแหกขวัญ

ของฝากท้ายเล่ม - บทปลงสังขาร
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เห็นแต่ฝงู ผี

ร้องไห้หากัน

มนุษย์เราเอ๋ ย

อย่าหลงนักเลย

ไม่มีแก่นสาร

อุตส่ าห์ทำ� บุญ

ค�้ำจุนเอาไว้

จะได้ไปสวรรค์

จะได้ทนั พระพุทธเจ้า

จะได้เข้านิพพาน

			อหํ วนฺทามิ สพฺพโส
			

๓๔๘

อหํ วนฺทามิ นิพฺพานปจฺจโย โหตุ

อปทาน ๒

คาถาเงินล้ าน
ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤๅษีลิงด�ำ)
วัดจันทาราม (ท่าซุง) ต.น�้ำซึ ม อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
ศิษย์หลวงปู่ ปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
(นะโม ๓ จบ เพื่อเป็ นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ก่อนสวดคาถา)

•สั มปะจิตฉามิ (คาถาสนองกลับ หรื อ คาถาอภิญญา)
•นาสั งสิ โม (คาถาพญาเต่าเรื อน หรื อ คาถาพระพุทธกัสสป)
•พรหมา จะ มหาเทวา สั พเพยักขา ปะรายันติ (คาถาตัดอุปสรรคลาภที่จะมา)
•พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม (คาถาเงินแสน)
•มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภมาไม่ขาดสาย)
•มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
•พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปั จเจก
พุทธเจ้า)

•สั มปะติจฉามิ (คาถาเร่ งรัดลาภให้ได้เร็ วขึ้น)
•เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤๅ ๆ (คาถามหาลาภของโบราณ)
( บูชา ๙ จบ  ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด )
คาถานี้เป็ นคาถามหาลาภ จะช่วยให้ผทู ้ ี่ท่องด้วยความเคารพมีลาภไม่ขาดแคลนตามสมควรแก่วาสนา
บารมี   ก่อนจะว่าคาถาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าและท่านเจ้าของคาถาด้วยความเคารพก่อน  การท่องคาถาจะท่องใน
อิริยาบถใดหรื อเวลาใดก็ได้ ขอเพียงให้ท่องด้วยใจเคารพ  ถ้าผูท้ ่องมีการให้ทานด้วย จะท�ำให้คาถาให้ผลดียงิ่ ขึ้น  
ถ้าท่องคาถาก่อนให้ทาน ขณะให้ทาน และหลังให้ทานด้วย คาถายิง่ มีพลัง ยิง่ ถ้าท�ำจิตให้เป็ นสมาธิขณะท่อง
ด้วยก็ยงิ่ ดี วันหนึ่งอย่างน้อยให้ทอ่ งคาถา ๙ จบ ถ้ายิง่ ท่องมากจบเท่าไหร่ได้ยงิ่ ดี จะไม่อตั คัตขาดแคลนใน
สิง่ ทัง้ ปวง รักษาศีล ๕ ด้วยยิง่ ดีมากขึน้
ของฝากท้ายเล่ม - คาถาเงินล้าน

๓๔๙

จริยธรรมของพระโพธิสัตว์ ๑๐ ประการ
๑. พระโพธิสัตว์ ไม่ ปรารถนาเลยว่ าร่ างกายจะไม่ มโี รคภัยไข้ เจ็บ
( มีโรคภัยไข้เจ็บเป็ นธรรมดา )
๒. พระโพธิสัตว์ ครองชีพโดยไม่ ปรารถนาว่ าจะไม่ มภี ยันตราย
( มีภยั อันตรายเป็ นธรรมดา )
๓. พระโพธิสัตว์ ไม่ ปรารถนาเลยว่ าจะไม่ มอี ุปสรรคในการช�ำระจิตให้ บริสุทธิ์
( ย่อมมีอุปสรรคเป็ นธรรมดา )
๔. พระโพธิสัตว์ ไม่ ปรารถนาเลยว่ าจะไม่ มมี ารขัดขวางการปฏิบัตภิ ารกิจ
( จะต้องมีมารมาขัดขวางการปฏิบตั ิโพธิจิตเป็ นธรรมดา )
๕. พระโพธิสัตว์ คดิ ว่ าจะท�ำงานให้ นานทีส่ ุ ด โดยไม่ ปรารถนาจะให้ ส�ำเร็จผลเร็ว
( ปล่อยวางเรื่ องกาลเวลา ท�ำงานเพื่องาน )
๖. พระโพธิสัตว์ คบเพือ่ นโดยไม่ ปรารถนาว่ าจะได้ ผลประโยชน์ จากเพือ่ น
( รักผูอ้ ื่นด้วยความบริ สุทธิ์ใจ )
๗. พระโพธิสัตว์ ไม่ ปรารถนาเลยว่ าจะให้ คนอืน่ ตามใจตนเองเสมอไปทุกอย่ าง
( ไม่มีความเห็นแก่ตวั )
๘. พระโพธิสัตว์ ทำ� ความดีกบั คนอืน่ ไม่ ปรารถนาสิ่ งตอบแทน
( ต้องการให้คนอื่นพ้นทุกข์ )
๙. พระโพธิสัตว์ เห็นลาภแล้ ว ไม่ ปรารถนาจะมีห้ ุนส่ วนด้ วย
๓๕๐

อปทาน ๒

( ไม่ปรารถนาในลาภและสรรเสริ ญ )
๑๐. พระโพธิสัตว์ เมือ่ ถูกใส่ ร้ายป้ ายสี ติเตียน นินทาแล้ ว ไม่ ปรารถนาจะได้ โต้ ตอบ
หรือฟ้ องร้ อง
( การใส่ ร้ายป้ ายสี ติเตียน นินทา เป็ นธรรมดาของโลก )
จริ ยธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ เป็ นการปฏิบตั ิธรรมชั้นสูงของพระโพธิสตั ว์ทุกพระองค์  
เรี ยกว่า “มหาอุปสรรค”  ซึ่งถ้าท่านผูป้ ฏิบตั ิธรรม น�ำมาท่องทุกวัน จะช่วยขัดเกลาจิตใจ
ให้ดีงาม  ช่วยให้ง่ายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน

ของฝากท้ายเล่ม - จริ ยธรรมของพระโพธิสตั ว์ ๑๐ ประการ

๓๕๑

ค�ำอุทศิ ส่ วนกุศลเวลาบ�ำเพ็ญทาน
อิทัง เม ปุญญัง ผลบุญอันนี้    ที่ ขา้ พเจ้าได้น้อมถวาย  ขอให้เป็ นปั จจัย  แก่
มรรคผลนิพพาน  ในอนาคตกาลอันใกล้น้ ีดว้ ยเทอญ
อิทงั เม ทานัง ผลทานอันนี้   ที่ขา้ พเจ้าได้นอ้ มถวาย  ขอให้ถึง แก่ บิดามารดา  
วงศาคณาญาติ  และมิตรสหาย  เปรตอสุ รกาย  เทวดาทั้งหลาย  สรรพสัตว์ท้ งั หลาย  เจ้า
กรรมนายเวร  พระภูมิเจ้าที่   และบริ วารของพระภูมิเจ้าที่   ที่บา้ นของข้าพเจ้า  ที่ทำ� งาน
ของข้าพเจ้า  ขอให้ได้รับ  เอากุศลอันนี้  ที่ขา้ พเจ้าได้นอ้ มถวาย  สิ้ นกาลนานเทอญ

๓๕๒

อปทาน ๒

ค�ำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
ของพระอาจารย์จำ� เนียร สี ลเสฏฺโ      

วัดถ�้ำเสื อ อ.เมือง จ.กระบี่

กายกรรม ๓  วจีกรรม ๔  มโนกรรม ๓  กรรมดีอนั ใด เป็ นบุญกุศล ที่ขา้ พเจ้าได้
กระท�ำแล้ว ด้วยกาย วาจา ใจ  ในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี  ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย
ที่มีภพมีภมู ิ มีชาติเป็ นแดนเกิด มีชรามรณะ มีจิต มีชีวติ มีวญ
ิ ญาณ มีขนั ธสันดาน  มีวบิ าก
แห่งกรรม  มีการกระท�ำ  เจ้ากรรมนายเวร เจ้าการบัญชี จตุโลกบาลทั้ง ๔  ยมบาล มนุษย์
๑  สวรรค์ ๖  พรหม ๒๐  อบายภูมิท้ งั ๔  บัดนี้ขา้ พเจ้า ได้สร้างกองการกุศล มีผลทาน  
ผลศีล ผลภาวนา ผลแผ่เมตตา  ขอให้ถึง แก่ท่านทั้งหลาย ที่ขา้ พเจ้า ได้ล่วงเกิน ท�ำกรรม
ไว้ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู ้กด็ ี ไม่รู้กด็ ี ต่อหน้ากันก็
ดี ลับหลังกันก็ดี   ขอให้ท่านทั้งหลาย จงอโหสิ กรรม ให้แก่ขา้ พเจ้า ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้น
ไป อย่ามีเวรภัย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้าง แต่กรรมดี  สร้างบารมีของตน ให้พน้
ภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ในอนาคตกาล อันใกล้น้ ี ด้วยเทอญ  
ข้าพเจ้าคิดจะประกอบกิจการอันใด ที่ไม่ผิดท�ำนองคลองธรรม  ขอให้ส�ำเร็ จ
สมปรารถนา เป็ นอัศจรรย์  เหนือมนุษย์ท้ งั ปวง

ของฝากท้ายเล่ม - ค�ำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ

๓๕๓

ค�ำถอนอธิษฐานทีเ่ ป็ นมิจฉาทิฏฐิ
โดย  พระชุมพล  พลปญฺโ
		

อิมงั มิจฉา อะธิษฐานัง ปั จจุทธะรามิ

ทุตยิ มั ปิ

อิมงั มิจฉา อะธิษฐานัง ปั จจุทธะรามิ

ตะติยมั ปิ

อิมงั มิจฉา อะธิษฐานัง ปั จจุทธะรามิ

๔ ตุลาคม ๒๕๔๓

ข้าพเจ้าขอถอนค�ำอธิษฐาน ถอนค�ำสาป ถอนค�ำแช่ง ที่ขา้ พเจ้าได้ต้ งั ขึ้น ถึงพร้อม
แล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วย
มิจฉาทิฏฐิ   เป็ นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วย
ธรรม ไม่ประกอบด้วยวินยั ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปั ญญา ไม่ประกอบ
ด้วยบารมี  ที่ขา้ พเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้  ในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี ระลึก
ได้กด็ ี ระลึกไม่ได้กด็ ี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง มาเป็ นพยาน  ว่าข้าพเจ้าขอ
ถอนค�ำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนค�ำสาปเหล่านั้น ถอนค�ำแช่งเหล่านั้น  ร้อยหน พันหน หมื่น
หน แสนหน ล้านหน โกฏิหน  ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ดว้ ยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้ วย นะ โม พุท ธา ยะ
ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่ อง ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวติ ทุกจิตวิญญาณ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
พระชุมพล  พลปญฺโ  เขียนเมื่อ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
๓๕๔

อปทาน ๒

ค�ำอธิษฐานข้างบนนี้ ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวัน จะช่วยลดวิบากกรรมเวรกรรมทางใจลง
ได้อย่างมาก
พระชุมพล  พลปญฺโ
๔ ตุลาคม  ๒๕๔๓

ของฝากท้ายเล่ม - ค�ำถอนอธิษฐานที่เป็ นมิจฉาทิฏฐิ

๓๕๕

ค�ำแผ่ บารมีกศุ ลมหาอธิษฐาน
โดย  พระชุมพล  พลปญฺโ

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปั จเจกพุทธเจ้าทุก
พระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิ สัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่
ครู บาอาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน  จงมาสถิตอยูเ่ หนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า ขอให้คำ�
อธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ จงทุกประการเทอญ
บุญกุศลที่ขา้ พเจ้าบ�ำเพ็ญมาในอดีตชาติกด็ ี ในปั จจุบนั ชาติกด็ ี และที่จะบ�ำเพ็ญไป
จนกว่าที่จะถึงซึ่งพระนิพพานก็ดี  ที่จะให้ผลแก่ขา้ พเจ้าเพียงใด  ขา้ พเจ้าขออุทิศส่ วนกุศล
นั้น ให้แก่จิตวิญญาณทุกดวง ทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล  ขอให้
ท่ า นทั้ง หลายจงได้อ นุ โ มทนาในกุ ศ ลนั้น และจงพลัน บัง เกิ ด เป็ นเครื่ อ งสั ก การะ
บรรณาการอันเป็ นทิพย์ ที่ท่านยินดีพอใจเป็ นร้อยเท่าพันทวีที่ท่านต้องการ  ขอให้ท่าน
จงเจริ ญด้วยอายุ วรรณะ สุ ขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร สมบัติ พิพฒั นมงคล สมบูรณ์พนู ผล ด้วยลาภ ยศ สุ ข สรรเสริ ญ และอธิบดีอนั เป็ นทิพย์ยงิ่ ยิง่ ขึ้นไป  ท่านคิดปรารถนาสิ่ ง
ใด ขอจงได้สำ� เร็ จสมความปรารถนาทุกสิ่ งทุกประการตลอดเวลา  ขอให้ท่านจงสถิตอยู่
ในฐานะบิดา มารดา  ช่วยบ�ำรุ งรักษาข้าพเจ้าซึ่ งอยูใ่ นฐานะลูกสาว-ลูกชาย  ให้ปราศจาก
ภัยอันตรายจะมาแผ้วพาน  ขอให้เจริ ญรุ่ งเรื องในทุกสิ่ งทุกประการ  จนกว่าจะเข้าถึงซึ่ ง
พระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้น้ ีดว้ ยเทอญ
อนึ่ ง บุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำ� เพ็ญมาทุกภพทุกชาติ   ข้าพเจ้าขออนุ โมทนา  
ขอให้ขา้ พเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการ  ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้ ให้แก่
เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า  ขอป่ าวประกาศคุณงามความดีของท่าน ไป
ตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม
ทุกเทวสภา จงรับรู ้รับทราบ คุณงามความดี ที่ท่านได้ทำ� แล้ว จงทุกประการเทอญ
สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  
ในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี  ขา้ พเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านทั้งหลายจงโปรด
เมตตายกโทษอโหสิ กรรมให้แก่ขา้ พเจ้าด้วยเทอญ
๓๕๖

อปทาน ๒

สิ่ งใดที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกิ นข้าพเจ้ามาในอดี ตชาติก็ดี ปั จจุบนั ชาติก็ดี  
ข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิ กรรมให้ท้ งั หมดทั้งสิ้ น
ขออุทิศกุศล ไปกับกระแสเมตตาจิตของท่าน ลูกหลานบริ วารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับท่าน จะอยูภ่ พใดภูมิใด ขอจงได้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้า จงทุกประการเทอญ
ขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริ มพลังบารมีแก่ขา้ พเจ้า  เมื่อข้าพเจ้าคิดจะประกอบ
กิจการอันใด ที่ไม่ผดิ ท�ำนองคลองธรรม  ขอให้พลันส�ำเร็ จเป็ นอัศจรรย์เหนือมนุษย์ท้ งั
ปวงด้วยเทอญ
ขออัญเชิญพระศรี อาริ ย ์ เจ้าแม่กวนอิม พระกษิติครรภ์โพธิสตั ว์ พระอรหันต์จ้ ีกง
เซียนทั้งแปด พระอิศวรนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาล ท้าวจตุโลกบาล
ทั้ง ๔ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระโพธิสตั ว์ท้ งั หลาย เทวดา
ทั้งหลาย นายนิ ริยบาลทั้งหลาย ท่านผูม้ ีตาทิพย์ หูทิพย์ ใจทิพย์ท้ งั หลาย ท่านผูม้ ีวิชชา
อภิญญา ปฏิสมั ภิทาทั้งหลาย  จงมารับเอาส่ วนกุศล และเป็ นพยานในการสร้างกุศลและ
อุทิศส่ วนกุศล  พร้อมทั้งน�ำข่าวค�ำอธิษฐานของข้าพเจ้า ไปบอกกล่าวแก่สรรพสัตว์ให้รู้
ทัว่ หน้ากันทุกภูมิทุกชั้น  และช่วยท�ำค�ำอธิษฐานนั้นให้เป็ นจริ งด้วยเทอญ
(ค�ำแผ่บารมีกศุ ลมหาอธิษฐานนี้   ถ้าใครใช้อธิษฐานทุกวันจะช่วยเสริ มบารมีให้
ส�ำเร็ จผลดังใจปรารถนาทุกประการ)
( ไม่สงวนลิขสิ ทธิ์  เอาไปพิมพ์เผยแพร่ ได้ )

ของฝากท้ายเล่ม - ค�ำแผ่บารมีกศุ ลมหาอธิษฐาน

๓๕๗

ค�ำอธิษฐานเพือ่ พ้ นทุกข์ โทษเวรภัย
หลวงพ่อชุมพล  พลปญฺโ

๑๕ มกราคม ๒๕๔๗

สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยกระท�ำไปโดยไม่สมควรแก่ศกั ดิ์ศรี และฐานะ กระท�ำไปโดย
ไม่ละอายต่อบาป  ไม่เกรงกลัวต่อบาป  
ได้เคยหักหลังทรยศ  คดโกง  ต่อท่านผูม้ ีพระคุณ  ผูม้ ีบุญคุณ  ต่อท่านผูม้ ีความ
ซื่อสัตย์  จงรักภักดี  จริ งใจ  ต่อข้าพเจ้า  
ได้เคยลบหลู่ล่วงเกิน  ต่อท่านผูม้ ีคุณธรรมอันสูงส่ ง  เพราะความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์
ก็ดี  หรื อเพราะความเย่อหยิง่ ถือดี  ยกตนข่มท่าน  มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี
บัดนี้ขา้ พเจ้าส�ำนึกผิดแล้ว  ขา้ พเจ้ายอมรับผิดแล้ว  ขา้ พเจ้าขอส่ งจิตไปกราบแทบ
เท้า  ขอขมาขอลาโทษ  ต่อทุกท่าน  ที่ขา้ พเจ้าได้เคยล่วงเกิน  มาแล้วทั้งหลาย
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์  ได้โปรดเมตตามาเป็ นพยาน  ในการขอ
ขมาขอลาโทษ  ณ กาลครั้งนี้ดว้ ยเทอญ
ขอให้ขา้ พเจ้า  พ้นจากทุกข์โทษเวรภัยทั้งปวง  พ้นจากเคราะห์กรรมทั้งปวง  พ้น
จากค�ำสาปแช่งทั้งปวง  พน้ จากโรคประสาททั้งปวง  พน้ จากความเดือดร้อนกระวนกระวาย
ใจทั้งปวง  ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ดว้ ยเทอญ

๓๕๘

อปทาน ๒

ค�ำประกาศโทษตน
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ข้าพเจ้าขอป่ าวประกาศโทษตนต่อเทวดาผูท้ รงเกียรติท้ งั หลายทั้งปวง
อันตัวข้าพเจ้านี้ ได้มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ว่า
เป็ นสรณะที่พ่ ึงอันสู งสุ ดมานานแล้ว แต่มีความชัว่ ที่ยงั แก้ไขไม่หมดอยูห่ ลายข้อ และมี
ความดีที่ยงั ท�ำไม่ลุล่วงอยูห่ ลายประการ ถือว่าเป็ นข้อบกพร่ องของข้าพเจ้าอย่างยิง่
ข้าพเจ้าขอกราบขอขมาขอลาโทษต่อพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า และ
เทวดาผูท้ รงเกียรติท้ งั หลายทั้งปวง มา ณ โอกาสนี้
ขอให้เทวดาผูท้ รงเกียรติท้ งั หลายทั้งปวง จงโปรดเมตตา ยกโทษ อโหสิ กรรม ให้
อภัย และช่วยเหลือข้าพเจ้า ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ
(ค�ำประกาศโทษตนนี้ ใครใช้อธิษฐานทุกวันจะท�ำให้จิตใจผ่องใสเจริ ญก้าวหน้า
ในทางธรรมเป็ นที่รักแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง)

ของฝากท้ายเล่ม - ค�ำประกาศโทษตน

๓๕๙

ค�ำอธิษฐานเพือ่ เจริญธรรม
หลวงพ่อชุมพล  พลปญฺโ

๒๔ สิ งหาคม ๒๕๔๗

ความผิดพลาดใด ๆ  ที่ขา้ พเจ้าได้ก่อไว้  ในอดีตชาติกด็ ี  ปั จจุบนั ชาติกด็ ี  แล้วดื้อ
ด้านไม่ยอมรับ  หรื อปั้ นโยนบาปไปให้ผอู ้ ื่น ต้องรับโทษเดือดร้อนแทน  ที่ขา้ พเจ้าระลึก
ได้กด็ ี  ระลึกไม่ได้กด็ ี  
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้บงั เกิดความละอายต่อบาป  ความเกรงกลัวต่อบาปเป็ นอย่างยิง่
ข้าพเจ้าขอยอมรับส�ำนึกผิด  ตั้งจิตขอขมา  ต่อหน้าพระพุทธ  ต่อหน้าพระธรรม ต่อหน้า
พระสงฆ์  ต่อหน้าพระโพธิสตั ว์ทุกองค์  ต่อหน้าเทวดาทั้งหลาย  ต่อหน้าจิตวิญญาณทุก
ดวง  
ขอแสดงอาการ  ละพยศ  ลดมานะ  ละทิฏฐิ   ขอส�ำนึกผิดในบาปกรรมที่ทำ� มา  
ต่อไปนี้จะตั้งตา  ละชัว่   ประพฤติดี  ท�ำจิตให้ขาวรอบ  เชื่อฟั งพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริ ยสงฆ์  
ขอให้ขา้ พเจ้าพ้นจากทุกข์โทษเวรภัย  พ้นจากเสนียดจัญไร  ข้าพเจ้าจะสร้างกุศล
อันใด  ขอให้สำ� เร็ จสมปรารถนา  เจริ ญก้าวหน้าในเส้นทางนิพพาน  คุณธรรมทุกประการ
จงบังเกิดขึ้นในใจข้าพเจ้า  ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ดว้ ย เทอญ
(ค�ำอธิษฐานเพื่อเจริ ญธรรมนี้ ใครใช้อธิษฐานทุกวัน จะช่วยให้จิตใจเบิกบาน ไม่
เศร้าหมอง เจริ ญก้าวหน้าในทางธรรม)

๓๖๐

อปทาน ๒

คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสัตว์ ทุกองค์
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

๑๓ กันยายน ๒๕๔๘

ตั้งเครื่ องสักการะขึ้นมา (ค�ำว่าเครื่ องสักการะนั้นอาจเป็ นธูปเทียนหรื อดอกไม้
หรื อพวงมาลัยหรื อน�้ำหนึ่งแก้วก็ได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยให้เอาดวงจิตที่อ่อนน้อมเป็ นเครื่ อง
สักการะ ขอเพียงให้ทำ� ด้วยความเคารพ เอาใจเป็ นใหญ่) จากนั้นอธิษฐานดังนี้
เครื่ องสักการะนี้ ข้าพเจ้าขอประดิษฐาน เพือ่ ถวายเป็ นเกียรติแก่ พระโพธิสตั ว์ทุก
องค์และบริ วารทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระศรี อาริ ยเมตไตรยโพธิ สัตว์และบริ วาร  
พระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์และบริ วาร พระกษิติครรภ์โพธิสตั ว์และบริ วาร (อาจเพิม่ พระโพธิ สตั ว์ที่เราเคารพเป็ นพิเศษไปอีกได้ตามสะดวกและตามศรัทธา เช่นหลวงปู่ ทวดวัด
ช้างไห้และบริ วาร หลวงพ่อปานวัดบางนมโคและบริ วาร ครู บาศรี วชิ ยั และบริ วารเป็ นต้น
ก็ได้ )
บุญกุศลที่ขา้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญมาในอดีตชาติกด็ ีปัจจุบนั ชาติกด็ ี ที่จะให้ผลแก่ขา้ พเจ้า
เพียงไร ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลนั้น ให้แก่พระโพธิ สัตว์ทุกองค์และบริ วารทั้งปวง จงทุก
ประการเทอญ
อนึ่งบุญใดที่พระโพธิสตั ว์ทุกองค์และบริ วารทั้งปวง ได้บำ� เพ็ญมาทุกภพทุกชาติ
ข้าพเจ้าขอกราบอนุโมทนา ขอให้ขา้ พเจ้า จงมีส่วนแห่งบุญนั้น จงทุกประการ ขออุทิศ
บุญจากการอนุโมทนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า  ขอป่ าวประกาศ
คุณงามความดีของท่าน ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิต
วิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงรับรู ้รับทราบ คุณงามความดี ที่ท่านได้ทำ�
แล้ว จงทุกประการเทอญ
สิ่ งใดข้าพเจ้า ได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลาย ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านจงโปรดเมตตา ยกโทษอโหสิ กรรม ให้แก่ขา้ พเจ้า
ด้วยเทอญ
สิ่ งใดที่ท่านได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้า มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี ข้าพเจ้าขอ
ปวารณาให้เป็ นอโหสิ กรรมทั้งหมดทั้งสิ้ น
ของฝากท้ายเล่ม - คาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิสตั ว์ทุกองค์

๓๖๑

ข้าพเจ้าขออุทิศกุศล ไปกับกระแสเมตตาจิต ของพระโพธิสตั ว์ทุกองค์และบริ วาร
ทั้งปวง สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงทั้งหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจกั รวาลอนันตจักรวาล จงมีส่วน
แห่งกุศล ที่ขา้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญมาจงทุกประการเทอญ
ข้าพเจ้าขอพรว่า เมื่อใดที่ขา้ พเจ้า อุทิศกุศล แผ่เมตตา และอธิ ษฐานจิต ขอให้
ศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ คล้ายประหนึ่ งว่า ท่านทั้งหลายได้โปรดเมตตาบันดาลให้เป็ นไปด้วย
เทอญ
(การเชื่อมจิตกับพระโพธิสตั ว์ทุกองค์และบริ วารทั้งปวงหมายถึงเราได้ทำ� การผูก
มิตรกับท่านผูท้ ี่อยูใ่ นสายการสร้างบารมีท้ งั หมดทั้งสิ้ นเลย  ฉะนั้นคาถาเชื่อมจิตกับพระโพธิ สัตว์ทุกองค์น้ ี ถ้าใครใช้ทุกวันจะท�ำให้ผนู ้ ้ นั มีจิตพิเศษกว่าคนธรรมดาทัว่ ไป เวลา
อธิ ษฐานอะไร ถ้าไม่ผิดท�ำนองคลองธรรม จะสัมฤทธิ์ ผลง่ายกว่าคนทั้งหลาย เวลา
ประกอบกิจการอันเป็ นกุศลที่อยูใ่ นขอบข่ายการสร้างบารมีก็จะส�ำเร็ จง่าย เพราะพระโพธิสตั ว์ทุกองค์และบริ วารทั้งปวงจะมาช่วย )

๓๖๒

อปทาน ๒

ค�ำแผ่ เมตตา ๖ ทิศ
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง ในทิศเบือ้ งหน้ า จงเป็ นสุ ขเถิด จงพ้นทุกข์เถิด จงมีส่วน
แห่งกุศล ที่ขา้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญมาแล้วด้วยดี ในกาลทุกเมื่อเถิด
(เปลี่ยน ทิศเบือ้ งหน้ า เป็ น ทิศเบือ้ งขวา, ทิศเบือ้ งหลัง, ทิศเบือ้ งซ้ าย, ทิศเบือ้ งล่ าง และ ทิศเบือ้ งบน ตามล�ำดับ เพื่อให้ครบ ๖ ทิศ)
ขอกระแสแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน และกระแสเมตตาจิตของข้าพเจ้า จงแผ่
ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณดวงใดสัมผัส
กระแสนี้ ขอให้มีส่วนแห่งบุญที่ขา้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญมาแล้วจงทุกประการ จิตวิญญาณดวง
ใดที่รู้แล้ว ขอจงอนุโมทนาเองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยงั ไม่รู้ ขอให้เทวดาผูท้ รงเกียรติ
ทั้งหลายจงบอกจิตวิญญาณเหล่านั้นให้รู้ เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนา ในกุศลที่ขา้ พเจ้าได้
บ�ำเพ็ญ จิตวิญญาณเหล่านั้นจงเป็ นสุ ข พ้นทุกข์ท้ งั ปวง ความปรารถนาที่ดีงามของจิตวิญญาณเหล่านั้นจงเต็มรอบบริ บูรณ์ทุกประการด้วยเถิด
เทวดาผูท้ รงเกียรติองค์ใดที่นำ� กระแสจิตของข้าพเจ้าไปปรากฏในที่ต่าง ๆ  ขอ
ให้มีส่วนในบุญของข้าพเจ้าจงทุกประการ
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๓๖๓

ค�ำอธิษฐานทีพ่ ทุ ธคยา
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

ตุลาคม ๒๕๕๐

ขอให้ขา้ พเจ้าได้รู้แจ้งแทงตลอดบรรลุเข้าถึงตามในสิ่ งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
ตรัสรู ้แจ้งที่โพธิมณฑล
ขอให้ขา้ พเจ้ามีบารมียง่ิ ใหญ่ถึงพร้อมด้วยทรัพย์ สุขภาพ ปั ญญา อภิญญา คุณธรรม
และบริ วาร เพื่อที่จะสื บพระศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
เมื่อใดที่ขา้ พเจ้าคิดประกอบในกิจอันเป็ นกุศล ขอให้เทวดาและมนุ ษย์ท้ งั ปวง
ช่วยเกื้อหนุนและโอนอ่อนผ่อนตามอุปถัมภ์ค้ ำ� ชูให้กิจการนั้นส�ำเร็ จเป็ นอัศจรรย์
ขอให้จิตของข้าพเจ้าใกล้ชิดกับพระพุทธคุณเป็ นที่ยงิ่ จนสามารถเข้าถึงคุณธรรม
อันพิเศษทั้งปวงอันเป็ นส่ วน วิชชา อภิญญา ปฏิสมั ภิทา และ โลกุตระ ด้วยวิธีการเพียง
แค่ระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยความเคารพ
ขอให้เทวดาที่เป็ นฝ่ ายสัมมาทิฏฐิและฝ่ ายอริ ยะทั้งหลายจงรับรู ้จิตที่มีความศรัทธา
ในพระรัตนตรัยเป็ นที่ยง่ิ ของข้าพเจ้าและมาให้ความเมตตาเอ็นดูคุม้ ครองรักษาช่วยเหลือ
เกื้อหนุ นให้ขา้ พเจ้าปราศจากภัยอันตรายและมีความเจริ ญรุ่ งเรื องในทิศทางที่บณ
ั ฑิต
ปรารถนาในกาลทุกเมื่อ
ขอให้ขา้ พเจ้าได้ตาทิพย์หูทิพย์และเจโตปริ ยญาณ สามารถระลึกชาติแต่หนหลัง
มีญาณรอบรู ้เหตุการณ์ท้ งั ปวง ได้มโนมยิทธิ    สามารถหยัง่ รู ้ความคิดคน ขอให้รู้อดีต
อนาคตปั จจุบนั รู ้กรรมของสัตว์ รู ้ภพภูมิท้ งั ปวง ขอให้หมดอวิชชาตัณหาอุปาทานและ
อกุศลกรรม ส�ำเร็ จอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสมั ภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ พ้นทุกข์พน้ โศก
พ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจัญไรปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
เมื่อใดที่ขา้ พเจ้าคิดจะให้ทานขออย่าได้ขาดแคลนซึ่ งไทยธรรม
ผูใ้ ดอธิษฐานจิตถึงข้าพเจ้า ขอให้ได้รับการช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี
ผูใ้ ดคิดถึงข้าพเจ้าหรื อเข้าใกล้ขา้ พเจ้าขอให้หมดความทุกข์ความกระวนกระวาย
ใจ ขอให้เป็ นสุ ขสงบใจ
๓๖๔

อปทาน ๒

เมื่อใดที่ขา้ พเจ้าอุทิศกุศล แผ่เมตตา และอธิษฐานจิต ขอให้ศกั ดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์และ
ถึงทุกคนที่ขา้ พเจ้าตั้งใจประสงค์
เมื่อใดที่ขา้ พเจ้าตั้งจิตอธิ ษฐานอันประกอบด้วยธรรม ขอให้เทวดาทั้งหลายไม่
สามารถเพิกเฉยต่อค�ำอธิษฐานอันเป็ นธรรมนั้นได้
ขอให้ขา้ พเจ้าชนะมารชนะอุปสรรคทั้งปวงในกาลทุกเมื่อ
ขอให้ชาติน้ ีเป็ นชาติสุดท้าย ขึ้นชื่อว่าการเกิดอย่าได้มีแก่ขา้ พเจ้าอีกเลย ตายจาก
ชาติน้ ีขอให้เข้าถึงพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป
ขอให้ขา้ พเจ้าเจริ ญในพรหมจรรย์ เจริ ญในพระพุทธศาสนา แตกฉานก้าวหน้าใน
ทางธรรม ขอให้ดบั ทุกข์ท้ งั ปวงสิ้ นลงในอนาคตอันใกล้น้ ี
ขอให้มีโอกาสพบบัณฑิต ครู บาอาจารย์ และสหธรรมิก ที่เป็ นอริ ยะหรื อที่เป็ น
พระขีณาสพ พร้อมทั้งได้รับการเกื้อหนุนในเส้นทางไปสู่ นิพพาน
ขวาง

เมื่อใดที่ขา้ พเจ้าคิดประกอบกิจการอันเป็ นกุศลเป็ นธรรม ขออย่าได้มีใครมาขัด-

ขอให้ขา้ พเจ้าได้บริ วารที่ ซื่อสัตย์จงรั กภักดี ไม่หักหลังทรยศคดโกงและถึ ง
พร้อมด้วยคุณธรรม
ที่ใดที่ขา้ พเจ้าแผ่กระแสเมตตาจิตไป ขอให้ที่น้ นั สงบร่ มเย็นเป็ นสันติสุข
ขอให้ขา้ พเจ้ามีลาภ มีความสามารถ มีอำ� นาจ มีเดช ที่จะตอบแทนบุญคุณพระศาสนา บุพการี ชน ครู บาอาจารย์ ผูม้ ีพระคุณ และญาติมิตรบริ วารที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อ
ข้าพเจ้า
ผูใ้ ดที่ระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยความเคารพขอให้ผนู ้ ้ ันจงเข้าสู่ อริ ยมรรค อริ ยผลได้
อย่างง่ายดาย
ข้าพเจ้าอยูท่ ี่ใดขอให้ที่น้ นั เป็ นมงคลสถานส�ำหรับการบ�ำเพ็ญทาน การรักษาศีล
การเจริ ญภาวนา และเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายดาย หรื อแม้แต่วา่ ผม ขน เล็บ ฟั น กระดูก
ของข้าพเจ้าประดิษฐานในที่ใด ขอให้สถานที่น้ นั เป็ นมงคลสถานของผูใ้ ฝ่ ธรรมด้วย
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๓๖๕

เมื่ อ ใดที่ ข ้า พเจ้า แผ่ เ มตตาและอุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ล ขอให้ ก ระแสเมตตาและค�ำ
อธิษฐานจิตอุทิศกุศลของข้าพเจ้า จงแผ่ไปตลอดอนันตจักรวาล ถ้าหากไม่มีกรรมมาขวาง
กั้นแล้ว ขอให้จิตวิญญาณทั้งหลายสามารถรับกระแสเมตตาและส่ วนบุญของข้าพเจ้า
ได้ไม่วา่ จะอยูใ่ นจักรวาลอาณาเขตใดก็ตาม
เมื่อใดที่ขา้ พเจ้าอธิ ษฐานจิ ตในเรื่ องที่เป็ นกุศลแล้ว ขอให้เทวดาที่เป็ นสัมมาทิฏฐิท้ งั หลายมาเกื้อหนุนให้คำ� อธิษฐานนั้นส�ำเร็ จเป็ นอัศจรรย์ในกาลทุกเมื่อเทอญ
บุคคลใดที่ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าขอให้เขาผูน้ ้ นั ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจาก
เทวดาทั้งหลาย
ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากภัยอันตรายต่อการปฏิบตั ิธรรม ทั้งภัยที่เกิดจากภายนอก
และภัยที่เกิดจากภายใน
บุคคลใดระลึกนึกถึงข้าพเจ้า ขอให้ผนู ้ ้ นั เกิดศรัทธาคิดบริ จาคทานในพระพุทธศาสนา คิดรักษาศีล คิดประพฤติธรรม
บุ คคลผูใ้ ดที่ ไม่เป็ นอาภัพพบุ คคล ที่ มีความเคารพศรั ทธาและประพฤติ ตาม
โอวาทของข้าพเจ้าอย่างจริ งจังไม่ลงั เล ขอให้เขาเหล่านั้นได้ดวงตาเห็ นธรรมอย่าง
ง่ายดาย
ขอให้กระแสจิตและวาจาสุ ภาษิตของข้าพเจ้าสามารถช่วยให้คนเข้าถึงธรรมได้
ง่ายดายยิง่ ขึ้น
วันใดที่ขา้ พเจ้าดับขันธ์ ขอให้บงั เกิดธรรมสังเวชแก่สรรพสัตว์จำ� นวนมากมาย
และจงเป็ นเหตุให้สัตว์เหล่านั้นเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมัน่ คงและได้เข้าสู่
ธรรมขั้นสูงในกาลต่อไป
ธรรมะใดที่ขา้ พเจ้า เขียน บันทึก แสดงไว้ ขอให้ธรรมะเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่
สืบทอดต่อไปอีกอย่างน้อย ๕๐๐ ปี นับจากวันที่ขา้ พเจ้าดับขันธ์ ขอให้เรื่ องราวของข้าพเจ้า
และธรรมะที่ขา้ พเจ้าแสดงไว้จงเป็ นปั จจัยให้สตั ว์จำ� นวนมากเข้าถึงพระไตรสรณาคมน์
และโลกุตตรธรรม
๓๖๖

อปทาน ๒

สถานที่ใดที่ ผม ขน เล็บ ฟั น กระดูกของข้าพเจ้าประดิษฐานอยู่ ขอให้ที่น้ นั ไม่มี
ผูอ้ ดอยากขาดแคลน บุคคลใดที่เคารพบูชา จงเจริ ญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข และ
คุณธรรมทั้งปวง
เทวดาองค์ใดที่ช่วยท�ำให้คำ� อธิ ษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ขอให้มีส่วนกุศลทั้ง
ปวงของข้าพเจ้า ขอให้เจริ ญด้วยทิพยสมบัติ ได้เข้าสู่ สุคติภมู ิที่ละเอียดยิง่ ๆ ขึ้นไปจนถึง
นิพพาน
(พระชุมพล พลปญฺโ เขียนค�ำอธิ ษฐานนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ตามค�ำขอ
ของลูกศิษย์ที่อยากมีตวั อย่างค�ำอธิษฐานที่จะได้นำ� ไปปรับปรุ งเนื้อหาและถ้อยค�ำ เพือ่ น�ำ
ไปใช้ตามความต้องการและศรัทธาของแต่ละคน จึงได้จินตนาการเขียนตัวอย่างมาให้ดู
ส่ วนใครอยากจะอธิษฐานเรื่ องอะไรแบบไหนอย่างไร ก็เป็ นสิ ทธิที่แต่ละบุคคลจะท�ำได้
ทั้งนั้น ถ้าไม่ทำ� ให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน)
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๓๖๗

ค�ำอธิษฐานย้ ายบัญชีทองค�ำ
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒

(ตั้งเครื่ องสักการะต่อหน้าพระพุทธรู ป เครื่ องสักการะนี้อาจจะเป็ นบายศรี หรื อ
ดอกไม้ธูปเทียนเท่าที่พอจะจัดหาได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ต้ งั น�้ำบริ สุทธิ์ข้ ึนมาสักแก้ว ให้
ตั้งใจเอาเจตนากุศลเป็ นส�ำคัญ)
(ค�ำบูชาครู )
ข้า พเจ้า ทั้ง หลายขอน้อมสักการะครู บาอาจารย์เ จ้า ทั้งหลาย อัน มี สมเด็จ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็ นอาทิ ในฐานะพระบรมครู ของโลกธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมครู ขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระผูม้ ีพระภาคเจ้าทั้ง
หลาย มาประสิ ทธิเหนือเกล้าเหนือเกศของข้าพเจ้า ที่จะด�ำเนินมงคลพิธีให้ศกั ดิ์สิทธิ์มี
ฤทธิ์ และข้าพเจ้าขอสักการะครู บาอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ ครู บาอาจารย์ที่
ช่วยให้ขา้ พเจ้าแตกฉานในสรรพวิชาการ ครู บาอาจารย์ที่สอนวิชาการที่ไม่เป็ นโทษ ขอ
จงโปรดเมตตาถ่อมองค์ลงมารับการสักการะบูชาครู บาอาจารย์ของข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่ง
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูต่อครู บาอาจารย์น้ ี ขอให้ขา้ พเจ้าทั้งหลาย
ประกอบมงคลพิธี ได้ศกั ดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์  เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ด้วย
เดชแห่ งบารมีของครู บาอาจารย์เจ้าทั้งหลาย เมตตาบันดาลให้เป็ นไปในกาลทุกเมื่อ
เทอญ
เครื่ องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอตั้งเพื่อเป็ นเกียรติแก่ พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ พระปั จเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริ ยสาวกทุกองค์ พระโพธิสตั ว์ทุกองค์
พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครู บาอาจารย์ ท่านผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ขอท่านจง
โปรดเมตตาถ่อมองค์ลงมารับการบูชาสักการะเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุ ข เพื่อ
มงคลชีวติ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้า ในการปฏิบตั ิธรรมของข้าพเจ้า ตลอดสิ้ นกาลนาน
จนกว่าจะถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล อันใกล้น้ ีดว้ ยเทอญ
(บทบวงสรวงท้ าวมหาราชทั้ง ๔)
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(บทชุ มนุมเทวดา)
สั คเค กาเม จะ รู เป คิริสิคะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม
ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุ ณนั ตุ ฯ ธัมมัสสะ วะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล
อะยัมภะทันตา ฯ
ข้าพเจ้าขอตั้งคารวจิตและกัลยาณจิต แก่เทวดาผูท้ รงคุณและบริ วารผูท้ รงเกียรติ
ทั้งหลายทั้งปวง บุญกุศลที่ขา้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญมาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี และที่จะ
บ�ำเพ็ญไปจนกว่าที่จะถึงซึ่ งพระนิพพานก็ดี ที่จะให้ผลแก่ขา้ พเจ้าเพียงไร ขอถวายแก่
ท่านทั้งหลายที่มาในมงคลพิธีน้ ีอย่างเต็มที่จงทุกประการ ขอให้ท่านจงได้อนุโมทนาใน
กุศลนั้น และจงพลันบังเกิดเป็ นเครื่ องสักการะบรรณาการอันเป็ นทิพย์ ที่ท่านยินดีพอใจ
เป็ นร้อยเท่าพันทวีที่ท่านต้องการ ขอท่านจงเจริ ญในภูมิทิพย์ภมู ิธรรมของท่านยิง่ ๆ ขึ้น
ไปด้วยเทอญ
อนึ่ง บุญใดที่ท่านทั้งหลายได้บำ� เพ็ญมาทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขออนุโมทนา ขอ
ให้ขา้ พเจ้าจงมีส่วนแห่งบุญนั้นจงทุกประการ ขออุทิศบุญจากการอนุโมทนานี้ ให้แก่
เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษาข้าพเจ้า ขอป่ าวประกาศคุณงามความดีของท่าน ไป
ตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม
ทุกเทวสภา จงรับรู ้รับทราบคุณงามความดีที่ท่านบ�ำเพ็ญมาแล้วด้วยดีในกาลทุกเมื่อด้วย
เทอญ ข้าพเจ้าขอฝากฝั งท่านไว้ต่อเทวสมาคมและเทวสภาที่ท่านเกี่ยวข้อง เมื่อใดที่ท่าน
เข้าไปสู่ เทวสมาคมและเทวสภานั้น ๆ  ขอให้ท่านจงได้รับที่นง่ั อันมีเกียรติ การต้อนรับ
อันมีเกียรติ การเชื้อเชิญอันมีเกียรติ ในเทวสมาคมและเทวสภานั้น ๆ ทุกครั้งไป เทวดา
องค์ใดที่เมตตาท�ำตามค�ำขอร้องของข้าพเจ้า ขอให้มีส่วนบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาลเป็ น
นิตย์ในกาลทุกเมื่อเทอญ
สิ่ งใดที่ ขา้ พเจ้าเคยล่วงเกิ นท่านทั้งหลายด้วยกายกรรม วจี กรรม มโนกรรม
ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมา ขอท่านจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิ กรรมให้แก่
ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
สิ่ งใดในการเวียนว่ายตายเกิด ท่านทั้งหลายเคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในภพใดชาติ
๓๗๐
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ใด ข้าพเจ้าขอปวารณาให้เป็ นอโหสิ กรรมทั้งหมดทั้งสิ้ น ขอกรรมอันนั้นอย่าได้ไป
เบียดเบียนบีฑาท่าน ในกรณี ใด ๆ ต่อไปอีกเลย
ขออุทิศกุศลไปกับกระแสเมตตาจิตของท่าน ลูกหลานบริ วารและผูเ้ กี่ยวข้อง
ของท่านจะอยูภ่ พใดภูมิใด ข้าพเจ้าขออุทิศบุญ ไปกับกระแสเมตตาจิตของท่านไปถึง
เขาเหล่านั้น ขอลูกหลานบริ วารและผูเ้ กี่ยวข้องของท่านจงได้รับส่ วนบุญจากข้าพเจ้า
อย่างเต็มที่ ขอท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขพร้ อมด้วยลูกหลานบริ วารและผูเ้ กี่ ยวข้อง
พร้อมหน้าพร้อมตา อยูด่ ีมีสุข เจริ ญทัว่ หน้าในภูมิทิพย์ภมู ิธรรมของท่านยิง่ ๆ ขึ้นไปใน
กาลทุกเมื่อเทอญ
ข้าพเจ้าขอตั้งเครื่ องสักการะนี้เพื่อเป็ นเกียรติแก่ท่านผูบ้ ำ� เพ็ญทานทุกท่าน ท่าน
ผูบ้ ำ� เพ็ญศีลทุกท่าน ท่านผูบ้ ำ� เพ็ญภาวนาทุกท่าน ท่านผูบ้ ำ� เพ็ญบารมีทุกท่าน ท่านผู ้
บ�ำเพ็ญความดีทุกท่าน ท่านผูบ้ ำ� เพ็ญกุศลจิตทุกท่าน ขออนุโมทนาในบุญกุศลของท่าน
ผูบ้ ำ� เพ็ญทาน ผูบ้ ำ� เพ็ญศีล ผูบ้ ำ� เพ็ญภาวนา ผูบ้ ำ� เพ็ญบารมี ท่านผูบ้ ำ� เพ็ญความดี ท่านผู ้
บ�ำเพ็ญกุศลจิตทุกท่าน ขอป่ าวประกาศคุณงามความดีของท่านไปตลอดหมื่นโลกธาตุ
แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม ทุกเทวสภา จงมา
ชื่นชมยินดีอนุโมทนาต่อจิตวิญญาณผูส้ ร้างบารมีสร้างความดีในโลกธาตุท้ งั ปวงในกาล
ทุกเมื่อเทอญ
สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยผิดพลาดบกพร่ องต่อทานทั้งปวง ต่อศีลทั้งปวง ต่อการ
บ�ำเพ็ญภาวนาทั้งปวง ต่อการสร้างบารมีท้ งั ปวง ต่อการสร้างความดีท้ งั ปวง ต่อการสร้าง
กุศลจิตทั้งปวง ข้าพเจ้าขอตั้งจิตด้วยความเจียมตัวเจียมตน แสดงการกราบขอขมาขอลา
โทษ ต่อความบกพร่ องของข้าพเจ้าต่อทานทั้งปวง ต่อศีลทั้งปวง ต่อภาวนาทั้งปวง ต่อ
บารมีท้ งั ปวง ต่อความดีท้ งั ปวง ต่อกุศลจิตทั้งปวง ต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งจิตวิญญาณของ
ข้าพเจ้าให้เป็ นผูเ้ กรงอกเกรงใจ ย�ำเกรง ต่อทานทั้งปวง ต่อศีลทั้งปวง ต่อภาวนาทั้งปวง
ต่อบารมีท้ งั ปวง ต่อความดีท้ งั ปวง ต่อกุศลจิตทั้งปวง และข้าพเจ้าจะตั้งจิตเคารพย�ำเกรง
ต่อท่านผูบ้ ำ� เพ็ญทานทั้งปวง ต่อท่านผูบ้ ำ� เพ็ญศีลทั้งปวง ต่อท่านผูบ้ ำ� เพ็ญภาวนาทั้งปวง
ต่อท่านผูบ้ ำ� เพ็ญบารมีท้ งั ปวง ต่อท่านผูบ้ ำ� เพ็ญความดีท้ งั ปวง ต่อท่านผูบ้ ำ� เพ็ญกุศลจิต
ทั้งปวง
พระศาสดาตรัสว่า บุคคลใดบ�ำเพ็ญทานและสร้างบารมีโดยเคารพ จะได้
อานิสงส์ยง่ิ ใหญ่กว่าผูท้ ี่สร้างโดยไม่เคารพ วันนี้ขา้ พเจ้าได้มาตั้งเครื่ องสักการะแสดง
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สามีจิกรรม ต่อการบ�ำเพ็ญทานทั้งปวง ต่อการบ�ำเพ็ญศีลทั้งปวง ต่อการบ�ำเพ็ญภาวนา
ทั้งปวง ต่อการบ�ำเพ็ญบารมีท้ งั ปวง ต่อการบ�ำเพ็ญความดีท้ งั ปวง ต่อการบ�ำเพ็ญกุศลจิต
ทั้งปวง
ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงจ�ำข้าพเจ้าไว้วา่ ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าจะเป็ นผูบ้ ำ� เพ็ญทาน
ด้วยจิตเคารพ เป็ นผูบ้ ำ� เพ็ญศีลด้วยจิตเคารพ เป็ นผูบ้ ำ� เพ็ญภาวนาด้วยจิตเคารพ เป็ นผู ้
บ�ำเพ็ญบารมีดว้ ยจิตเคารพ เป็ นผูบ้ ำ� เพ็ญความดีดว้ ยจิตเคารพ เป็ นผูบ้ ำ� เพ็ญกุศลจิตด้วย
จิตเคารพ   ข้าพเจ้าจะน้อมจิตย�ำเกรงต่อความดีท้ งั ปวง สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าเคยล่วงเกินต่อ
ความดี ต่อคนดีท้ งั ปวง มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี หรื อข้าพเจ้าเคยล่วงเกินบุคคล
ใด ๆ ผูม้ ีเจตนาในการสร้างบารมีในภพชาติใด ๆ  
ข้าพเจ้าขอตั้งความอ่อนน้อมถ่อมตัว ขอยอมรับส�ำนึกผิด ตั้งจิตขอขมา ต่อหน้า
พระพุทธ ต่อหน้าพระธรรม ต่อหน้าพระสงฆ์ ต่อหน้าพระโพธิสตั ว์ทุกองค์ ต่อหน้า
เทวดาทั้งหลาย ต่อหน้าจิตวิญญาณทุกดวง ขอแสดงอาการละพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ
ส�ำนึกผิดในบาปกรรมที่ทำ� มา ต่อไปนี้จะตั้งตา ละชัว่ ประพฤติดี ท�ำจิตให้ขาวรอบ เชื่อ
ฟั งพระพุทธเจ้า เคารพพระธรรม เดินตามพระอริ ยสงฆ์ ขอให้ขา้ พเจ้าพ้นจากทุกข์โทษ
เวรภัย พ้นจากเสนียดจัญไร ข้าพเจ้าจะสร้างกุศลอันใด ขอให้สำ� เร็ จสมปรารถนา เจริ ญ
ก้าวหน้าในเส้นทางนิพพาน คุณธรรมทุกประการ จงบังเกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้า ณ กาล
บัดเดี๋ยวนี้ดว้ ยเทอญ
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ต้ งั จิตเคารพต่อทานทั้งปวง ต่อศีลทั้งปวง ต่อการบ�ำเพ็ญภาวนา
ทั้งปวง ต่อการสร้างบารมีท้ งั ปวง ต่อการสร้างความดีท้ งั ปวง ต่อการสร้างกุศลจิตทั้ง
ปวง และได้ขอขมาลาโทษต่อความบกพร่ องที่ขา้ พเจ้าเคยมีต่อการบ�ำเพ็ญทานทั้งปวง
ต่อการบ�ำเพ็ญศีลทั้งปวง ต่อการบ�ำเพ็ญภาวนาทั้งปวง ต่อการบ�ำเพ็ญบารมีท้ งั ปวง ต่อ
การบ�ำเพ็ญความดีท้ งั ปวง ต่อการบ�ำเพ็ญกุศลจิตทั้งปวงแล้ว ข้าพเจ้าขอประกาศต่อ
เทวดาทั้งหลาย ขอให้ท่านจงน�ำข่าวสาร ไปบอกนายบัญชีที่จดจารึ กคุณความดีของ
ข้าพเจ้าในอดีตกาล ถ้าในอดีตกาล ข้าพเจ้าเคยให้ทานโดยไม่เคารพ รักษาศีลโดยไม่
เคารพ บ�ำเพ็ญภาวนาโดยไม่เคารพ สร้างบารมีโดยไม่เคารพ สร้างความดีโดยไม่เคารพ
สร้างกุศลจิตโดยไม่เคารพ บัดนี้ขา้ พเจ้าได้สำ� นึกผิดและตั้งจิตกราบขอขมาขอลาโทษ
แล้ว ขอนายบัญชีท้ งั หลายจงเปลี่ยนการจารึ กบุญของข้าพเจ้าในอดีตที่ทำ� โดยไม่เคารพ
ที่จารึ กเอาไว้ในบัญชีช้ นั รอง ขอนายบัญชีท้งั หลายจงเปลี่ยนการจารึ กบุญนั้นไปสู่บญั ชี๓๗๒
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ทองค�ำ  บัญชีทองค�ำฝั งเพชร บุญบารมีใดที่ขา้ พเจ้าเคยสร้างโดยไม่เคารพในอดีตกาล
แล้วเป็ นเหตุให้บุญกุศลนั้นมาส่ งผลให้ขา้ พเจ้าในปั จจุบนั นี้อย่างไม่เต็มที่ อย่างเหลือบ่า
กว่าแรง อย่างหมดแรง อย่างไม่มีแรง อย่างฝื ดเคือง อย่างยากล�ำบาก
ตั้งแต่น้ ีต่อไป ขอนายบัญชีจงป่ าวประกาศการจารึ กบุญของข้าพเจ้าที่เปลี่ยนมา
จารึ กใหม่ในบัญชีทองค�ำ  บัญชีทองค�ำฝั งเพชร อันเป็ นที่จารึ กของบุคคลผูท้ ำ� บุญโดย
ความเคารพ ให้ทานโดยเคารพ รักษาศีลโดยเคารพ เจริ ญภาวนาโดยเคารพ สร้างบารมี
โดยเคารพ สร้างความดีโดยเคารพ สร้างกุศลจิตโดยเคารพ ขอเทวดาทั้งหลายจงป่ าว
ประกาศต่อโลกธาตุวา่ เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าได้เป็ นคนใหม่แล้ว ได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็ นผูท้ ี่มี
ความเจียมตัว มีความเคารพย�ำเกรงอย่างแรงกล้า ต่อความดีและคนดีท้ งั ปวง ขอให้
เทวดาซึ่ งเป็ นหมู่ญาติท้ งั หลาย และเทวดาทั้งหลายที่เคยร่ วมบุญกุศลกับข้าพเจ้ามาใน
อดีตกาล จงมาช่วยเหลือข้าพเจ้าอย่างแข็งขัน ให้ขา้ พเจ้าเจริ ญรุ่ งเรื องในกาลต่อไป
เพราะข้าพเจ้าในตอนนี้ ได้เปลี่ยนจิตของข้าพเจ้าให้มาสร้างกุศลบารมีโดยความเคารพ
แล้ว
ด้วยเดชบารมีแห่งบุญกุศลที่ขา้ พเจ้าบ�ำเพ็ญโดยเคารพ และบารมีของเทวดาหมู่
ญาติที่รับรู ้คำ� อธิษฐานที่ขา้ พเจ้าตั้งขึ้นนี้ ตั้งแต่น้ ีต่อไปขอให้ขา้ พเจ้าพ้นทุกข์ พ้นโศก
พ้นโรค พ้นภัย พ้นเคราะห์เสนียดจัญไร พ้นวิบากกรรมทั้งปวง พ้นหนี้สินทั้งปวง พ้น
ปั ญหาทั้งปวง พ้นอุปสรรคทั้งปวง พ้นคนเลวทั้งปวง พ้นคนชัว่ ทั้งปวง พ้นคนใส่ ร้าย
ป้ ายสี ท้ งั ปวง พ้นคนหักหลังทรยศทั้งปวง ข้าพเจ้าประกอบกิจการอันใด ขอให้สำ� เร็ จ
สมปรารถนา เจริ ญก้าวหน้าทุกประการ บุญกุศลทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ได้เปลี่ยนมาจารึ ก
ในบัญชีทองค�ำ  บัญชีทองค�ำฝั งเพชรนี้แล้ว จงมาเกื้อหนุนให้ขา้ พเจ้าเข้าถึงพระนิพพาน
อย่างง่ายดาย ตราบใดที่ยงั ไม่ถึงพระนิพพาน ขึ้นชื่อค�ำว่าไม่มีและไม่รู้ อย่าได้ประสบ
พบเจอ ข้าพเจ้าประกอบกิจการอันใด ขอให้คล่องตัวทุกอย่าง ราบรื่ นทุกอย่าง รุ่ งเรื อง
ทุกอย่าง ส�ำเร็ จทุกอย่าง สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการในกาลทุกเมื่อเทอญ ข้าพเจ้า
ประกอบกิจการอันใดที่ไม่ผดิ ท�ำนองคลองธรรม ขอให้สำ� เร็ จสมปรารถนา เป็ นอัศจรรย์
เหนือมนุษย์ท้ งั ปวง ด้วยบารมีเทวานุภาพบันดาลให้เป็ นไป เทวดาองค์ใดช่วยท�ำค�ำ
อธิษฐานของข้าพเจ้าให้ศกั ดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ ขอให้มีส่วนบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาลเป็ นนิตย์
ในกาลทุกเมื่อเทอญ
ด้วยอ�ำนาจบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ยา้ ยมาจารึ กบนบัญชีทองค�ำ บัญชีทองค�ำฝั งของฝากท้ายเล่ม - ค�ำอธิษฐานย้ายบัญชีทองค�ำ
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เพชร ณ กาลบัดนี้แล้ว กุศลบารมีน้ นั อันเป็ นบารมีสีทอง บารมีแสงทอง บารมีสีธรรม
บารมีแสงธรรม ขอบารมีเหล่านั้น จงมารวมตัวกัน ให้ขา้ พเจ้าเจริ ญในพระพุทธศาสนา
เจริ ญในธรรมะทั้งปวง แตกฉานในธรรม แก่กล้าในธรรม ได้บรรลุธรรม ได้บรรลุมรรค
๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ อย่างง่ายดาย ได้บรรลุปฏิสมั ภิทา ๔ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘ และ
คุณธรรมทั้งหลายที่บณ
ั ฑิตทางพุทธศาสนาสรรเสริ ญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเดชบารมี บุญ
กุศลของข้าพเจ้าที่ยา้ ยมาจารึ กในบัญชีทองค�ำ  บัญชีทองค�ำฝั งเพชร ตั้งแต่บดั นี้ต่อไป
จนกว่าข้าพเจ้าจะถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้น้ ีดว้ ยเทอญ
สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้หาญกล้ามาอธิษฐานนี้ ถ้าหากว่าล่วงเกินสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ในกรณี
ใด ๆ   ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าขอขมาขอลาโทษ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ท้ งั หลายจงโปรดเมตตา
ยกโทษอโหสิ กรรมให้อภัยและช่วยเหลือข้าพเจ้าในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ
พุทธัง ปสิ ทธิ ธัมมัง ปสิ ทธิ สั งฆัง ปสิ ทธิ
ขอให้คำ� อธิษฐานของข้าพเจ้าในวันนี้ จงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อย่างเต็มที่ ด้วยบารมี
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปั จเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริ ยสาวกทุกองค์ พระโพธิสตั ว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่ครู บาอาจารย์ทุกท่าน ท่านผูม้ ี
พระคุณผูม้ ีบุญคุณทุกท่าน และบารมีบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ยา้ ยมาจารึ กในบัญชีสีทอง
บัญชีทองค�ำ บัญชีทองค�ำฝั งเพชร และเทวดาที่เคยสร้างบารมีกบั ข้าพเจ้าทั้งหลาย เมตตา
บันดาลให้เป็ นไป ให้สมั ฤทธิผล ศักดิ์สิทธิ์ ทุกข้อทุกประการในกาลทุกเมื่อเทอญ
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงในทิศเบื้องหน้า จงเป็ นสุ ขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่ง
บุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงในทิศเบื้องขวา จงเป็ นสุ ขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจง
มีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงในทิศเบื้องหลัง จงเป็ นสุ ขเถิดจง
พ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงในทิศเบื้องซ้าย จง
เป็ นสุ ขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงในทิศ
เบื้องล่าง จงเป็ นสุ ขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด สัตว์ท้ งั หลายทั้ง
ปวงในทิศเบื้องบน จงเป็ นสุ ขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่งบุญของข้าพเจ้าเถิด
สัตว์ท้ งั หลายทั้งปวงทุกทิศทุกทาง จงเป็ นสุ ขเถิดจงพ้นทุกข์เถิดจงมีส่วนแห่ง
บุญของข้าพเจ้าเถิด
ขอกระแสความอ่อนน้อมถ่อมตน และกระแสเมตตาจิตของข้าพเจ้า จงแผ่ไป
๓๗๔
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ตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณดวงใดสัมผัสกระแส
นี้ ขอให้มีส่วนแห่งบุญจากข้าพเจ้าจงทุกประการ จิตวิญญาณดวงใดที่รู้แล้ว ขอให้
อนุโมทนาเองเถิด จิตวิญญาณดวงใดที่ยงั ไม่รู้ ขอให้เทวดาทั้งหลายจงบอกจิตวิญญาณ
เหล่านั้นให้รู้ เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาในกุศลที่ขา้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญ จิตวิญญาณเหล่านั้น
จงเป็ นสุ ข พ้นทุกข์ท้ งั ปวง ความปรารถนาที่ดีงามของท่านจงเต็มรอบบริ บูรณ์ทุก
ประการในกาลทุกเมื่อเทอญ เทวดาองค์ใดที่นำ� กระแสเมตตาจิตของข้าพเจ้าไปปรากฏ
ในที่ต่าง ๆ  ขอให้มีส่วนบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาลเป็ นนิตย์ในกาลทุกเมื่อเทอญ
ขอเชิ ญเทวดาทั้งหลายที่ เมตตามาสู่ สมาคมนี้ มาสู่ มงคลพิธีน้ ี หรื อว่ารั บรู ้ ใน
มงคลพิธีน้ ี ขอน้อมอัญเชิญท่านทั้งหลาย จงโปรดเมตตามาเป็ นกัลยาณมิตรฝ่ ายภูมิทิพย์
ภูมิธรรมของข้าพเจ้า บุญกุศลที่ขา้ พเจ้าบ�ำเพ็ญทั้งปวง ขอจงได้แก่ท่านเทวดาทั้งหลายที่
เมตตาถ่อมองค์ลงมาเป็ นกัลยาณมิตรในฝ่ ายภูมิทิพย์ภูมิธรรมของข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อ
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในบุญกุศลของท่านเทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ขา้ พเจ้าจงมีส่วน
บุญจากท่านทั้งหลายจงทุกประการ ขอป่ าวประกาศคุณงามความดีของท่านทั้งหลายไป
ตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล จิตวิญญาณทุกดวง ทุกเทวสมาคม
ทุกเทวสภา จงรับรู ้รับทราบ คุณงามความดีที่ท่านบ�ำเพ็ญมาแล้วด้วยดีในกาลทุกเมื่อ
เทอญ ขออุทิศกุศลไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของท่านที่ท่านเคยล่วงเกินเขามาในอดีตกาล
เจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นจงได้รับบุญกุศลจากข้าพเจ้าและจงยกโทษอโหสิ กรรมให้แก่
ท่านเทวดาทั้งหลายที่เมตตามาเป็ นกัลยาณมิตรในฝ่ ายภูมิทิพย์ภมู ิธรรมของข้าพเจ้า เมื่อ
ใดที่ ขา้ พเจ้าบ�ำเพ็ญบุญกุศล ขออุทิศบุญถวายแก่ท่านเป็ นอัตโนมัติทุกครั้ ง ท่านจง
อนุโมทนาเอาเองทุกครั้งทุกครั้งเถิด ขอเราจงมามีส่วนเจริ ญรุ่ งเรื องในพระพุทธศาสนา
ร่ วมกัน ขอให้ท่านจงเจริ ญในภูมิทิพย์ภมู ิธรรมของท่าน ขอให้ขา้ พเจ้าที่สร้างบารมีใน
เมืองมนุษย์น้ ีจงเจริ ญรุ่ งเรื องในพระพุทธศาสนา เจริ ญในบุญบารมีธรรม ประกอบ
กิจการอันใดที่ไม่ผิดท�ำนองคลองธรรม ขอให้สำ� เร็ จสมปรารถนาเป็ นอัศจรรย์เหนื อ
มนุ ษย์ท้ งั ปวง ด้วยบารมี เทวานุ ภาพบันดาลให้เป็ นไป เทวดาองค์ใดเมตตาท�ำค�ำอธิษฐานของข้าพเจ้าให้ศกั ดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ ขอให้มีส่วนบุญจากข้าพเจ้าตลอดกาลเป็ นนิตย์
ในกาลทุกเมื่อเทอญ

ของฝากท้ายเล่ม - ค�ำอธิษฐานย้ายบัญชีทองค�ำ
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ค�ำอธิษฐานเมือ่ ออกรถและเดินทางไกล
สาธุ พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สั งฆัง อาราธนานัง   ข้าพเจ้าขอ
อาราธนาบารมี  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์   ขอให้คำ� อธิษฐานของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
มีฤทธิ์จงทุกประการเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปั จเจกพุทธเจ้าทุก
พระองค์ พระสาวกทุกองค์ พระโพธิ สัตว์ทุกองค์ พรหมทุกองค์ เทวดาทุกองค์ พ่อแม่
ครู บาอาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน  จงโปรดเมตตามาคุม้ ครองรักษารถคันนี้  ให้สะดวก
ปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ขอให้บุญกุศลที่ขา้ พเจ้า
ได้บำ� เพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว  ขออุทิศให้แก่พระศรี อาริ ย ์ เจ้าแม่กวนอิม ท้าวสักกะเทวราช ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง  ขอให้ท่านจงอนุโมทนาและจง
โปรดเมตตาส่ งเทวดาที่เป็ นสัมมาทิฏฐิมาคุม้ ครองรักษารถคันนี้ดว้ ยเทอญ
เทวดาองค์ใดที่โปรดเมตตามาคุม้ ครองรักษารถคันนี้    ในตอนนี้ ก็ดี หรื อที่จะมี
เมตตามาคุ ม้ ครองรั กษารถคันนี้ ในโอกาสกาลต่ อไปข้างหน้าก็ดี   ข้าพเจ้าขอตั้งค�ำ
อธิษฐานจิตไว้วา่ ขอให้ท่านได้มีส่วนในบุญกุศลทั้งปวงที่ขา้ พเจ้าได้เคยบ�ำเพ็ญมา ทั้งใน
อดี ตชาติ และปั จจุ บนั ชาติ จงทุ กประการด้วยเทอญ  และขอให้ท่านจงโปรดเมตตา
คุม้ ครองรักษารถคันนี้และผูโ้ ดยสารให้ปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง  คิดประกอบ
กิจการอันใด ขอให้สำ� เร็ จเป็ นอัศจรรย์ดว้ ยเหตุแห่งบุญบารมีของท่านทั้งหลายได้โปรด
เมตตาบันดาลให้เป็ นไปในกาลทุกเมื่อด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ขอให้บุญกุศลที่ขา้ พเจ้า
ได้บำ� เพ็ญมาทุกภพทุกชาติจงรวมตัว  ขออุทิศให้แก่จิตวิญญาณตลอดรายทางที่ขา้ พเจ้า
ขับรถคันนี้ผา่ นไป  ขอให้ท่านจงมีส่วนแห่งบุญที่ขา้ พเจ้าได้บำ� เพ็ญมาแล้วจงทุกประการ  
และขอให้ท่านจงคุม้ ครองรักษาปกป้ องคุม้ กันภัยให้แก่รถคันนี้ ให้ปราศจากอุปสรรค
เภทภัยที่จะมาเบียดเบียนบีฑาในตลอดทุกเส้นทางที่ขบั ผ่านไปในกาลทุกเมื่อด้วยเทอญ
๓๗๖
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พุทธัง ปสิ ทธิ ธัมมัง ปสิ ทธิ สั งฆัง ปสิ ทธิ ขอบารมี  พระพุทธเจ้า  พระธรรมเจ้า  
พระสงฆเจ้า  ประสิ ทธิให้คำ� อธิษฐานของข้าพเจ้านี้สำ� เร็จสมความมุง่ มาดปรารถนาจงทุก
ประการเทอญ สาธุ
พระชุมพล  พลปญฺโ  เขียนเมื่อ  ๒๘  สิ งหาคม  ๒๕๔๙
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บทขอขมากรรมส� ำนึกผิด
หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ด้ว ยเดชะ พุท ธบารมี ธัม มบารมี สัง ฆบารมี ข้า พเจ้า จะขอน้อ มอัญ เชิ ญ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเทวดาทั้งหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล มาเป็ นพยานใน
การขอขมาลาโทษ  ขออโหสิ กรรม ส�ำนึกผิด ตั้งจิตใหม่ ของข้าพเจ้า ในกาลบัดนี้ดว้ ย
เทอญ
ข้าพเจ้าจะขอตั้งความใฝ่ ดี ความละอายต่อบาป และความเกรงกลัวต่อบาป ไว้เป็ น
เบื้องหน้า จะกราบแทบเท้าขอขมา ขอลาโทษ กระท�ำคืนความผิดของตน ต่อหน้าสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้
๑.  สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระธรรมเจ้า
ทุกทุกพระธรรมขันธ์ พระปั จเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระอริ ยสงฆ์สาวกทุกทุกองค์
และปูชนี ยวัตถุสถานอันเกี่ยวเนื่ องกับพระรัตนตรัยและสิ่ งมีคุณทุกทุกสิ่ งสถาน มาใน
อดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
๒.   ส่ิ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อพระโพธิสตั ว์ทุกทุกองค์ และท่านผูท้ รงคุณ
ซึ่งก�ำลังขวนขวายสร้างบารมี อยูใ่ นเส้นทางเครื อข่ายแห่งพุทธะทั้งปวง มาในอดีตชาติก็
ดี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
๓.  สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อบิดามารดาผูม้ ีพระคุณชุบเลี้ยงข้าพเจ้ามา
ตั้งแต่ เ ท้า เท่ า ฝาหอย มี การไม่ รู้ จ กั ส�ำนึ กบุ ญคุ ณที่ ท่า นชุ บเลี้ ย งมา ดื้ อ ด้า นไม่ ฟั งค�ำ            
สั่ ง สอน ต่ อ ล้อ ต่ อ เถี ย งท�ำ ให้ท่ า นเสี ย ใจ ไม่ ก ระท�ำ ตามโอวาทที่ ท่ า นสอนสั่ ง ไม่
ขวนขวายตอบแทนบุญคุณท่าน มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็
ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
๔.   สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยล่วงเกิน ต่อครู บาอาจารย์ผสู ้ อนสัง่ ด้วยหวังดี โอบอ้อม
อารี มีพระคุณเกื้อหนุนด้วยเมตตา โดยท�ำให้ท่านต้องระอา เพราะความดื้อด้านถือตัว หัว
แข็ง บ้างก็แข่งดีเข้าใจว่าตัวเองนี้เก่งกล้า ทั้งที่สงวนรักษาความโง่เขลาเบาปั ญญาไว้อย่าง
ประคบประหงม ไม่นอ้ มรับโอวาทที่ท่านเมตตาสอนสั่งด้วยห่ วงใย ท�ำให้ท่านผูห้ วังดี
๓๗๘
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ต้องคับแค้นแน่นใจ มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้ง
สิ้ น
๕.   สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยหักหลัง ทรยศ คดโกง  ต่อท่านผูม้ ีพระคุณ  ผูม้ ีบุญคุณ  
ต่อท่านผูม้ ีความซื่ อสัตย์  จงรักภักดี  จริ งใจต่อข้าพเจ้า มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี
เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
๖.  สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้า ได้เคยลบหลู่ล่วงเกิน  ต่อท่านผูม้ ีคุณธรรมอันสู งส่ ง  เพราะ
ความรู ้เท่าไม่ถึงการณ์กด็ ี  หรื อเพราะความเย่อหยิง่ ถือดี  ยกตนข่มท่าน มาในอดีตชาติก็
ดี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
๗.  สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้า ได้เคยแสดงความไม่ยำ� เกรง ต่อจิตวิญญาณ ทั้งในภูมิช้ นั สูง
ภูมิช้ นั กลาง ภูมิช้ นั ต�่ำ  ได้เคยล่วงเกินท�ำร้ายท�ำลายให้ท่านเดือดร้อน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้ง
สิ้ น
๘.  สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้า ได้เคยท�ำให้ท่านผูใ้ กล้ชิดสนิ ทแน่ น ทั้งเป็ นญาติมิตรสามี
ภรรยาลูกหลานเหลนสื บสายโลหิ ต ต้องคับแค้น ขัดข้อง ผิดหมองใจ โดยการแสดงนิสยั
อันธพาลมารโหดร้ายต่อคนใกล้ชิด มองข้ามคนสนิทไปสนใจแต่คนนอก ท�ำให้ท่านต้อง
น้อยใจ เสี ยใจ น�้ำตาตก เพราะว่าข้าพเจ้าถือทิฏฐิหยาบกระด้าง เอาแต่ใจและความต้องการ
ของตัวเองเป็ นใหญ่ มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้ง
สิ้ น
๙.  สิ่ งใดที่ขา้ พเจ้า ได้เคยกระท�ำไปโดยไม่สมควรแก่ศกั ดิ์ศรี และฐานะ  กระท�ำ
ไปโดยไม่ละอายต่อบาป  ไม่เกรงกลัวต่อบาป ผิดสัจจะ ผิดศีล ผิดธรรม ไม่ยำ� เกรงต่อ
โอวาทของพระศาสดา โดยละเมิดข้อห้าม หรื อไม่เอื้อเฟื้ อกระท�ำตามที่พระองค์สงั่ สอน
มาในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
๑๐.   ส่ิ งใดที่ขา้ พเจ้าได้เคยกระท�ำการกักขฬะ เหี้ ยมโหด เลวร้าย อาฆาต พยาบาท
สาปแช่ง จองเวร อิจฉา ริ ษยา ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี ทั้งด่าว่า ใส่ ร้ายป้ ายสี นินทา กล่าว
วาจาส่ อเสี ยดยุยงให้แตกสามัคคีกนั ปั้ นโยนความผิดให้ผอู ้ ื่นโดยไม่เป็ นความจริ ง หรื อ
พูดจาพล่อย ๆ  โดยไม่ย้งั คิดไม่รับผิดชอบ อันเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นต้องล�ำบากเดือดร้อน มา
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ในอดีตชาติกด็ ี ปั จจุบนั ชาติกด็ ี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้ น
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ข้าพเจ้าขอตีแผ่ความจริ งใจ ในการยอมรับส�ำนึกผิด
ของข้าพเจ้า ไปตลอดหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิจกั รวาล อนันตจักรวาล
ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์  ได้โปรดเมตตามาเป็ นพระประธาน  ใน
การขอขมาลาโทษของข้าพเจ้าในกาลครั้งนี้ดว้ ยเทอญ
ขอแสดงอาการ  ละพยศ  ลดมานะ  ละทิฏฐิ   ขอส�ำนึกผิดในบาปกรรมที่ทำ� มา  
ต่อไปนี้จะตั้งตา  ละชัว่   ประพฤติดี  ท�ำจิตให้ขาวรอบ  เชื่อฟั งพระพุทธเจ้า  เคารพพระธรรม เดินตามพระอริ ยสงฆ์
ด้วยอ�ำนาจเดชพระเมตตาของพระบรมศาสดาจารย์เจ้า ในวาระโอกาสที่ขา้ พเจ้า
ได้กราบขอขมาลาโทษ ยอมรับส�ำนึกผิดในกาลครั้งนี้ ขอให้ญาณบารมีของข้าพเจ้าได้ผดุ
เกิดใหม่ ภายใต้ร่มธรรมรอยพระพุทธบาท ปกเกล้า ปกเกศ ให้ขา้ พเจ้าได้เจริ ญรุ่ งเรื อง
ร่ มเย็นเป็ นสุ ข ในเส้นทางธรรมยาตราของพระพุทธองค์ตลอดไป
ในวาระมงคลโอกาส ที่ขา้ พเจ้าได้เกิดใหม่ ภายใต้ร่มพระบารมีธรรมญาณของ
พระองค์เจ้านี้ ข้าพเจ้าจะพึงแสดงออก ซึ่งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันประกอบด้วย
กุศลและเมตตา ต่อสรรพสัตว์ท้ งั หลายทั้งปวง ข้าพเจ้าจะตั้งจิตย�ำเกรงอย่างแรงกล้า ต่อ
พระพุทธเจ้า ต่อพระธรรมเจ้า ต่อพระสงฆเจ้า มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป มีความ
ยินดีในการบริ จาคทาน ในการรักษาศีล ในการเจริ ญภาวนา ในการสร้างบารมี ในการ
สร้างความดี ในการสร้างกุศลจิต ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ
เพราะว่าข้าพเจ้าได้มีศรัทธาความเชื่ ออย่างแรงกล้า ในเรื่ องกฎแห่ งกรรม ว่า
บุคคลกระท�ำการสิ่ งใด ไม่วา่ ดีหรื อชัว่ ก็ตาม ตนเองนัน่ แล ที่จะเป็ นผูร้ ับทั้งผลดีและผลชัว่ ไม่ใช่ผอู ้ ื่นจะมาเป็ นผูร้ ับผล ตนเองนัน่ แลที่จะเป็ นผูร้ ับผลอย่างเต็มที่ อย่างถี่ถว้ นทุก
คดี ไม่วา่ ชัว่ หรื อดี เป็ นกฎตายตัว ตลอดกาลนาน จนสิ้ นโลก
ข้าพเจ้าขอตีแผ่ความจริ งใจไปตลอดโลกธาตุ ประกาศโทษตน ด้วยความละอาย
ต่อบาป และความเกรงกลัวต่อบาป ข้าพเจ้าจะขวนขวายปรับปรุ งตนเป็ นคนใหม่ จะเห็น
โทษในความชัว่ แม้เล็กน้อย แล้วไม่ฝืนกระท�ำ  จะเห็นคุณในความดีแม้เล็กน้อย แล้ว
๓๘๐

อปทาน ๒

ขวนขวายกระท�ำโดยเคารพเอื้อเฟื้ อ จะไม่ประมาท ไม่ทอดธุระ ไม่เชือนแช ต่อความดี
และคนดีท้ งั ปวง จะไม่ทำ� ตัวให้คุน้ เคยเป็ นสหายใกล้ชิด ต่อความชัว่ และคนชัว่ ทั้งปวง
จะขวนขวายคบหากัลยาณมิตรผูเ้ ป็ นบัณฑิต เพื่อเกื้อหนุนซึ่ งกันและกัน ในเส้นทางแห่ง
การปฏิบตั ิบูชา ด้วยความย�ำเกรงอย่างแรงกล้าต่อพระธรรม ไปจนกว่าที่จะถึงซึ่ งพระนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้น้ ีดว้ ยเทอญ
พระชุมพล พลปญฺโ เขียนเพื่อเป็ นพุทธบูชา ในวันวิสาขบูชา ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๕๓
(บทขอขมากรรมส�ำนึ กผิดนี้ ถ้าใครใช้ทุกวันจะช่ วยแก้ไขวิบากเวรกรรมให้
เบาบางลง และช่วยให้เจริ ญก้าวหน้าในการปฏิบตั ิธรรมเป็ นอย่างยิง่ )
(ไม่สงวนลิขสิ ทธิ์)

ของฝากท้ายเล่ม - บทขอขมากรรมส�ำนึกผิด

๓๘๑

รายนามท่ านผู้ร่วมจัดพิมพ์
หลวงปู่ จ�ำ เนี ย ร สีล เสฏฺ โ  วัด ถ�้ ำ เสือ
จ.กระบี่ ประธานสงฆ์ วัดเขาหลาว จังหวัดราชบุร ี
พระเทพโพธิวเิ ทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัด
ไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมฑูต สายประเทศ
อินเดีย - เนปาล
ดร. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย ผูอ้ �ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูนรนาถเจติยาภิรกั ษ์(สมพงศ์ าณ
ธีโร) เจ้าอาวาส วัดกุสนิ าราพระบรมธาตุสถิตย์
เฉลิมราชย์เมืองกุสนิ ารา ประเทศอินเดีย
คุณปราณจิตร์-คุณรังสรรค์- คุณศรุตา - คุณ
ศิรดา- คุณศาตนันท์ เภตรา,บจก.โตโยต้าเภตรา
ยูส คาร์, หจก.ด� ำ รงชัย วัฒ นา,ครอบครัว สิง ห์
อินทร์,ครอบครัวศรีเทพ,ครอบครัววัฒนพงศ์พิ ท ั ก ษ์ , ค ร อ บ ค รั ว อิ่ ม เ งิ น , ค ร อ บ ค รั ว เภตรา,ครอบครัว บุ ญ โยดม,ครอบครัว จัน ทร์
ทอง,คุณกวิน เสาวภาคย์ประยูร, ยอดยานยนต์5
กระบี,่ คุณดวงเด่น ถาวร,คุณจันทรง สงเสนา,คุณ
ปทิตตา สมทิพย์,คุณวัฒนา สินลอย,ครอบครัว
ว่องสิรไิ พศาล,คุณพรทิพย์ เสรีอํานวย,คุณสุรัตนา ตฤนะรัตนะ,คุณกฤษณุ แก้วสุวรรณ,บจก.
ภวัต ออโต้,คุณภวัต เจริญรัตน์,คุณภัทรานิษฐ์
วราเมธนิลศักดิ,์ บจก.โรจนะออโต้คาร์2,บจก. เค
แอนด์พรี ชิ ,คุณกําธร จรูญศักดิ,์ คุณคเณศ นิพทั ธ์
สุขกิจ,คุณอุ่นเรือน ณ พัทลุง,คุณพีระกิจ นิรนั
ตราภรณ์,คุณพิศษิ ฏ์ อมราภรณ์คณ
ุ ,คุณชยุต คุณญดา - คุณคชาทัช ดิษกุลธีรโชติ,คุณกิง่ แก้ว
เลียวรัตนกร,คุณรัตนวดี - คุณชุมพล - คุณชญา
๓๘๒

ธร เต๊ะเชาว์,ด.ญ.ชญญาภา เพชรเนียม,ด.ช.พีร
ทัศน์ ศิร,ิ คุณประสิทธิ ์ - คุณสมศรี เตชะคุปต์,ร้าน
กาแฟ ลาวีตา้ ปั ๊มเอกอัครา,คุณศุภชัย - คุณจุณ
ณีพร - คุณนพรุจ สุวรรณรัตน์,คุณทวีรชั ต์ ทอง
สุข,คุณหนูพกั ตร์ หล่าคาํ ,คุณทองหงวย เทียง
เดช,คุณดีเด่น - คุณสาํ ราญ เรียงมา,คุณสุชนิ
หิรญ
ั พฤกษ์,คุณแจ่ม หิรญ
ั พฤกษ์,คุณฉัตตริน
รุ่ ง อรุ ณ ,คุ ณ ฉั ต รชัย รุ่ ง อรุ ณ , คุ ณ รัต นา รุง่ อรุณ,พันเอกหญิง บุญรับ ธรรมวรารักษ์,คุณ
จิรวัชร์ ศุภพันธ์,คุณสันติ ตันศิรเิ สริญกุล,คุณภัค
ชัญญา ศุภพันธ์,คุณทวีชยั - คุณบุญวรานันท์
ชัยพิทกั ษ์พร,คุณวงศ์ปกรณ์ ธรรมวรารักษ์,คุณ
สุภา แก้วเขียว,คุณวันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์,คุณ
อรัญญา งามพจนวงศ์,คุณโอภา - คุณอัชฌา อัน
ยะวรรธนะ,คุณฉวีวรรณ กรเกษม,คุณมงคล คุณเมวดีจุลทรรศน์ ,คุณเพชราภรณ์ พงษ์บุญ
ฤทธิ,์ คุณประพนธ์ ภมรเวชวรรณ,คุณกัญญา
มาศ ลิปดากุล,คุณประภาส - คุณพัทธนันท์
ธรรมวัฒน์วมิ ล,คุณสุกญ
ั ญา อัศวปั ญญาวงศ์,คุณ
วรรณรวี ยงทัศนียก์ ุล,คุณเชาวลิต - คุณเจียม
จิต - คุณจิรวัฒน์ - คุณชวาลวุฒ ิ - คุณน้ําทิพย์
สะสมศักดิ,์ คุณเจียน สุจติ ต์อมรพันธุ,์ คุณถนอม
- คุณวรรณนิสา โสภาเพีย,คุณสีดา - คุณยุภา
พร นวลชืน่ ,คุณผัด - คุณบัวผัด ปิ มแก้ว,คุณอดิ
สรณ์ - คุณณิชากุล - ด.ช.ชนาธิป - ด.ช.ศุภกิจ
จันทร์เพชร,คุณจารี รักเมือง,คุณนิวฒ
ั น์ เอก
ตระกูล,คุณอมรรัตน์ รัตนประภาต,ด.ช.ชวนากร
ขจรเจนดาบ,คุณอรุณศักดิ ์ สุดหล้า,คุณสุภาพร
จัน ทร์ เ ทีย น,คุ ณ ปิ ยะ ปลัง่ เปล่ ง ,คุ ณ อิ ง อร
รายนามท่านผู้ร่วมจัดพิมพ์

อุต,ิ คุณฉันทนา ใจรัก,คุณจริยา เกตุกราย,คุณ
วัชรินทร์ นาสูงชน,คุณปิ ยะวดี ศรีภริ มย์,คุณธวัช
ชัย อ่างแก้ว,คุณรสรินทร์ ตันหยง,คุณละเอียด
จรู ญ ชาติ , คุ ณ อรยา จรู ญ ชาติ , คุ ณ บุ ร ิน ทร์
ตันหยง,คุณมะลิ - คุณทองสี - คุณรัชนี - คุณ
ก้าวหน้า - คุณสุพรรณี จันทร์โฮม,คุณวิสุทธิ-์
ด.ช.ณัฐ ภาส บู ร ณมานั ส ,คุ ณ ชัย วัฒ น์ แก้ว
ฤทธิ,์ คุณวินยั อ�่ำทุง่ ,คุณวิรวรรณ ทัศน์จนิ ดา,คุณ
ณัฎฐธิดา อ�่ำทุง่ ,คุณปราณี แซ่เตีย,คุณวีระศักดิ ์
แซ่เตีย,คุณสมศักดิ ์ แซ่เตีย,คุณสมมิตร ปวง
ค�ำ,คุณชัดชาย แก้วผาดี,คุณวีระ รัศมี,คุณชัยเกียรติ ขยัน,คุณสมพร ศรีพรหม,คุณโอภาศ
ก้อนทอง,คุณสมชาย มุมทอง,คุณวินัย สาลี
งาม,คุณสุนันท์ นันทรัตน์,คุณสมร นิจติ ร,คุณ
อุบล แพรด�ำ,คุณกรรณิการ์ พันธุลาภ,ด.ญ.ภัทร
ารัตน์ กล�่ำชุม่ ,ด.ช.นพรัตน์ กล�่ำชุม่ ,คุณชุตพิ นธ์
กล�่ำชุม่ ,คุณสมสุข แซ่ตน,คุ
ั ๊ ณวิเชียร - คุณปราณี
ดาราต่าย,คุณเสนาะ จอมจันทึก,คุณวันชัย บัวเผือ่ น,คุณอรวรรณ ซื่อตระกูลวงศ์,คุณอารีรตั น์
ศรีธูป,คุณอภินันทน์ ศรีปราโมช,คุณพัลลภ ด.ญ.ณัฐณิชา - ด.ช.ธนวินท์ จันทร์เพชร,คุณ
วิภาวดี ตาขันทะ,คุณจิรารัตน์ วงค์ไชย,คุณพร
ชัย จีนนุ พงศ์,คุณสมศักดิ ์ แซ่แต้,คุณนิศารัตน์
จรูญชาติ,คุณละออง จรูญชาติ,คุณวาทินี พุทธิ
วิสทุ ธิศกั ดิ,์ คุณจ�ำเนียร นามเขียนทอง,คุณจิตติ
มา นามเขีย นทอง,คุ ณ อานนท์ เนี ย มกระ
โทก,คุ ณ จัน ทิม า เสนพงค์, คุ ณ ก้อ งภพ เสนพงค์ , คุ ณ ประนอม เสนพงค์ , คุ ณ ธนู เสนพงค์,คุณจุไรวรรณ พานทอง,คุณสัตยาโพธิ
สุวรรณ,คุณจรัญ พานทอง,คุณอมรา แซ่กมิ ,คุณ
พรพนา - คุณอังคณา - คุณอั ๋น จิตราวัฒน์,คุณ
พันธ์นิภา เพชรคุม้ ,คุณตะเคียนทอง - คุณจรินทร์ - คุณเจริญ นาคแสง,คุณเจริญ แซ่กมิ ,คุณ
รายนามท่านผู้ร่วมจัดพิมพ์

นิธศิ - คุณจรินทร์ นาคแสง,คุณกฤตยา นาค
แสง,คุณเสถียร - คุณธิดารัตน์ - ด.ช.สหรัฐ ไกร
ยา,คุณ ประเสริฐ ค�ำ ไพบูล ย์, คุณ สมจิต ร ค�ำ
ไพบูลย์,คุณดิเรก ค�ำไพบูลย์,คุณชนิดา กุลตัง้
วัฒนา,คุณสัมฤทธิ ์ - คุณฤชวี ค�ำไพบูลย์,คุณ
เพชรรัตน์ ค�ำไพบูลย์,คุณจินตนา ค�ำไพบูลย์,คุณ
นิธนิ นท์ เทศะวิบุล,คุณพิชยั - คุณดรุณี เจริญ
รัตน์,คุณสุพชั รา เจนใจ,คุณณรงค์เดช อ�่ำทุง่ ,คุณ
ทวี อ�่ำทุง่ ,คุณเด่นนภา บุญเลิศ,คุณเจราวัตร พา
ลุกา,ด.ช.ณัฐพล - ด.ญ.อมราวดี ตรีสวุ รรณ,คุณ
ทิพรัตน์ พณิชไพโรจน์,คุณสยุมพร ศรีอรุณนิรนั
ดร์,คุณพิชติ - คุณยินดี วิทยเมธ,คุณเพ็ญจันทร์
วิถพี านิชย์,คุณพิราพร กุลเกิด จ�ำนวน,คุณสุพล
ตติยาวุฒ,ิ คุณพินิต - คุณมาเรียม สีหะนาท,คุณ
วิชยั -คุณวันณี ธนพิสทุ ธิกลุ ,ครอบครัวธนพิสทุ ธิ
กุ ล ,คุ ณ อัจ ฉริย ะ จารุ พ นั ธ์, คุ ณ พิม พ์ฤ ดี มีชู
ขันธ์,บ.พ.สามพรานกรุป๊ จ�ำกัด,คุณธนรรค พวง
แก้ว,คุณสมใจ ชุญหศิรริ ก้ ษ์,คุณชาลี-คุณอุดม
ศรี-คุณกษิดเิ ์ ดช-คุณอนัชฌา ปลอดภัย,คุณฐิต
าภา ภูม,ี คุณสุชาติ การเจริญ,คุณเนื้อทิพย์ ธนา
พั น สิ น , คุ ณ ป รี ด า เ ติ ม ใ จ , คุ ณ ณั ฐ ฤ ทั ย
จินตนาการ,คุณวารินทร์ มุง่ ดี,คุณมยุรา โยธี,คุณ
เมธิณี จิตศศิวมิ ล,คุณวัชรี มันเขตวิ
่
ทย์,คุณสม
เดช แสงมณี,คุณทองมี เวียงสิมา,คุณสมฤทัย
แสงมณี,คุณธีรภัทร์ กิจมณี,คุณน้องหนึ่ง กิจ
มณี,คุณน้ องสอง กิจมณี,ด.ญ.ธนภรณ์ รอด
ขจร,คุณพีรร์ ะ บุญชาญ,คุณวันทนา ไวยภพ,คุณ
สุวรรณา จิตสินธุ,คุณอิสรีย์ ตรีทพิ ย์รส,คุณสุนยี ์
ชินเชิดพงศ์,คุณวราภรณ์ สอนสม,คุณพรทิพย์
นราบัว,คุณนันทนา อาจอ้น,คุณสิรมิ า ชะเอม
กุล,คุณสัญญา-คุณธนบดี จิวะจ�ำเริญ,คุณพัตรา
ภรณ์ สุวรรณมงคล,คุณถนอมศรี ขันติ,คุณสม
จิตต์ สุวรรณมงคล,คุณยินดี เพชรสัจจะ,คุณสันติ
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มาศศิร ิ, คุ ณ ประจัก ษ์ มาศศิร ิ, คุ ณ แดง มาศ
ศิร ิ, คุ ณ วรวิน แสงทองพินิ จ ,คุ ณ ญาดา คุ้ม
พันธ์,คุณสุภกิณห์ ไพรสิงห์,คุณปฐมชัย พิชติ
ผจงกิจ,คุณทิวารักษ์ รักสุจริต,คุณอนงค์ หลาย
เจริญโชคชัย,คุณรัฐพล นครสวรรค์,คุณทรงกลด
สมตา,คุณณัฐรัตน์ เครือคล้าย,คุณกิตยิ า ปุสนั
เทีย ะ,คุ ณ จุ ฬ าลัก ษณ์ สาริศ รี, คุ ณ วรท แดง
วิรฬุ ห์,คุณชญานี เนตรจันทร์เรือง,คุณธีระยุทธ
เพ็งสะอาด,คุณสุรเดช เกตุสวุ รรณ์,คุณจาพนม
ยีร ัม ย์, คุ ณ ปิ ยรัต น์ ยีร ัม ย์, คุ ณ หทัย ปวีต์ ยีรัมย์,คุณทอฝั น บูรณารมย์,คุณอนันต์ - คุณ
อุทยั รัตน์ - คุณกล้าณรงค์ - คุณวรรณภักดิ ์ - คุณ
ภาณุ - คุณรณิดา - คุณธนิฏฐ์ - คุณณัฐราดา คุณณัฐธนิต - คุณณัฐฐ์ฐากร - คุณภณต์ศวัส
เภตรา,คุณปิ ยวัฒน์ มังกรพาณิชย์,บจก.เบนซ์
เภตรา,บจก.ด�ำรงทรัพย์มาสด้า,บจก.โตโยต้า
เภตรา,บจก.ทรัพย์กานดา,บจก.เภตรา คาร์เรนท์ เซนเตอร์,บจก.เพอร์ฟอร์แมนซ์ อิเลคทริค ,บจก.ทรัพ ย์ บ างพู น ,หจก.ด� ำ รงทรัพ ย์
มอเตอร์,หจก.เภตรารุ่งเรือง,คุณสุธี วงศ์อสิ ร
กุล,คุณวรรณพูล จิวประเสริฐ,คุณวรรณรัตน์
วงศ์อสิ รกุล,คุณเกษม เหลืองดิลก,คุณวรรณดี
วงศ์อสิ รกุล,คุณกาญจนา - คุณไพสิษฏ์ - คุณ
ยุพาพร - คุณอดิศกั ดิ ์ - คุณวรรณี - คุณรัตนา
- คุณสาธิตา - คุณวัลยา - คุณอริสรา - คุณอิทธิ
- คุณอรรถสิทธิ ์ ลิมสถายุรตั น์,คุณศิรพิ งษ์ - คุณ
วัลลภา - คุณตรัย - คุณณัชชา - คุณกฤต ประดิ
ษฐพงษ์,คุณจารุรฐั - คุณปฐวี - คุณวรพนิต
ปิ งคลาศัย ,คุ ณ บุ ศ ริน ทร์ - คุ ณ อรภา นาค
จินดา,คุณการุณ - คุณนุชน้อย ธรรมมนศิร,ิ คุณ
ยุพนิ - คุณพิชามญช์ จันทร์เกตุ ,คุณแก้วใจ
เผอิญโชค,คุณพ่อสรรเสริญ เกษะวงศ์,คุณแม่
สุรยี ์ เกษะวงศ์,คุณอนุ สรณ์ เกษะวงศ์,คุณรัศมี
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เกษะวงศ์,คุณทัศนา เกษะวงศ์,คุณดีเตอร์ จักร
ธันว์ เกษะวงศ์,คุณปรีดา - คุณสุทธินาถ วงศ์
ตัง้ ใจ,คุณศิรลิ กั ษณ์ วงศ์ตงั ้ ใจ,คุณสิรวิ ุฒ ิ วงศ์
ตัง้ ใจ,คุณสิรกิ านต์ วงศ์ตงั ้ ใจ,คุณอชิระ เจตน์
พิพฒ
ั นพงษ์,คุณชวนชม ณ ป้ อมเพ็ชร์,คุณจารุกิตติ ์ - คุณกัณฐมณี คงผึ้ง,คุณฉันท์ วิชุลดา
วุธ,คุณปั ญญา พิเชียรสุนทร,ฟิ ลม์ กรองแสง Hi
kool,คุณสาธิต กิจจุลลจาริต,คุณนฤมล สุนทร
หงษ์,บริษทั สุจโิ รจน์ จ�ำกัด,บริษทั ทอยส์มาร์ท
จ�ำกัด,บริษทั โรจน์วานิช จ�ำกัด,บริษทั วันเดอร์
ทอยส์ จ�ำกัด,คุณไพโรจน์ บรรเจิดวานิช,คุณ
ธนัช - ด.ช.ชิโน วีรเวชวานิช คุณพิณพร จารุ
วาที, คุ ณ ภิร ฌา วีร เวชวานิ ช ,คุ ณ ปาณั ต ด.ช.กฤษฎิพ์ ชั ร์ - ด.ญ.กรญาณ์ สมิทธิโชติ,คุณ
รมิดา วีรเวชวานิช,คุณธนิษฐ์ - ด.ช.กัณภัฐ ด.ช.พัสกร - ด.ช.หฤทย์ ทรัพย์เพ็ญภพ,คุณ
โชติกา วีรเวชวานิช,คุณแม่เค็ง แซ่โซว,คุณพร
พิมล ชีวะพฤกษ์,คุณวิสทุ ธิ-์ คุณสุทธิวรรณ เหมพรรณไพเราะ
น.ท.จินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ,คุณวทันยา
ทั พ พ ะ วั ฒ น ะ , ด . ญ . พ ล อ ย น ภั ส ทั พ พ ะ
วัฒนะ,ด.ญ.แพร์พชิ ญา ทัพพะวัฒนะ,น.อ.สมจิตต์ ทัพพะวัฒนะ,คุณสมถวิล ทัพพะวัฒนะ,คุณ
คณิศ ลีป้ ระเสริฐ,คุณอนัญญา ลีป้ ระเสริฐ
พันเอกหญิง วิภา คุม้ ฤทธิ ์ สังกัดวิทยาลัย
ป้ องกันราชอาณาจักร
พ.อ.(หญิง) วิจยั -สุรยี ์ เย็นทรวง
พล.ต สาธิต - คุณพวงเพชร - คุณธนพล คุณภัทร - คุณสิรบิ ูรณ์ - คุณพัทธนันท์ สิงห์
สมบุ ญ ,คุ ณ พิ รุ ณ ค� ำ เครื อ ,น.พ.ธงชั ย พ.ญ.กรรณิกา - นายสิรภพ - นางสาวปั ณณธร
รายนามท่านผู้ร่วมจัดพิมพ์

ฉัตรยิง่ มงคล,คุณอติพล พลบุตร,คุณหัทยา คุณณรงค์ชยั จงประสิทธิก์ ลุ ,คุณชุลี - คุณณภัทร
ยมภักดี,คุณจินดารัตน์ สุวรรณสุจริต,คุณอร
วรรณ ชัยลภากุล,คุณสุเทพ ธนียวัน,คุณพรสม
- คุณกานต์ สุยะดิษฐ,พ.ต.อ.ปราโมทย - คุณ
บุ ษ บง พรหมรุ่ง เรือ ง,คุณ ชัย รัต น์ ศัก ดิอ์ ุ ด ม
ไชย,คุณลดาวรรณ์ ศรีหาผลวรกิจ,คุณสุธาทิพย์
นิรตั กิ ุลชัย,คุณแสงดาว แวววรวิทย์,คุณวิโรจน์
แวววรวิทย์,คุณศุภมาส แวววรวิทย์,คุณธันยนั น ท์ แวววรวิ ท ย์ , คุ ณ อุ บ ลรั ต น์ จงก้ อ ง
เกียรติ,คุณสุวชั ร วิทยาศัย,คุณพรวิภา วิทยา
ศัย ,คุณ ธนกฤต ธ�ำ รงนิ ธิกุ ล ,คุณ มลิว ลั ย์ พึ่ง
วิกรัย,คุณสุวทิ ย์ เรืองบุรพา,คุณกนิษฐา บ�ำรุง
กิตติกุล,คุณสมศักดิ ์ เดชธ�ำรงวัฒน์,คุณจุร ี สุด
คง,คุณเฉลิมศรี สุพานิชวรภาชน์,คุณบัวงาม ศรี
ทองสุก,คุณบุษกร ผุดผาด,คุณธันยนันท์ ปราน
เจริญวัฒน์ ,คุณวิเชียร สุนทรประสาท,คุณสุณี
สุนทรประสาท,คุณรัชปภา สุนทรประสาท,คุณ
วุฒ เิ วชญ์ สุน ทรประสาท,คุณ ชัย เภรี สุน ทร
ประสาท,คุณทองดี แซ่โง้ว,คุณวิไลวรรณ แซ่โหง
ว,คุณปราณี สุนทรประสาท,คุณอัญชลี สุนทร
ประสาท,คุณวรรณี สุนทรประสาท,คุณวรรณา
สุนทรประสาท,คุณชยาภรณ์ สุนทรประสาท,คุณ
จั น ทร์ ทิ พ ย์ สุ น ทรประสาท,คุ ณ สุ ด าณี
ผุดผาด,คุณพนัสลดา ลานนท์,คุณธันยทร ฉลาด
กิจศิรกิ ลุ ,คุณกาญจนาพร กันเอ้ยสืบ,มาดาม ลัม
คิม,คุณอนุโรจน์ - ม.ล.ปุณฑริกา ณ พัทลุง,คุณ
ไพโรจน์ - คุณวิภาวรรณ สงค์สมบัต,ิ น.พ.สมชัย
- ดร.อังสนา ชีวนิ ศิรวิ ฒ
ั น์,คุณณชพงษ์ - คุณสม
วลัย รักติประกร,คุณวินยั - คุณดาลัด กุลกอบ
เกียรติ,คุณธารวี บูรณมานิต,คุณศิรตั น์ สุวรรณ
นาคร,คุณควง - คุณเมตยา คูหากาญจน์,คุณชัย
นันท์ - คุณนวลสิร ิ แย้มสอาด,พล.ร.อ.ยุทธนา
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- คุณอรพินท์ เกิดด้วยบุญ,คุณบัณฑิตย์ - คุณ
พจนันต์ - คุณสตรอง เทวีทวิ ารักษ์,คุณวิจารย์
- คุ ณ สมใจ สิม าฉายา,คุ ณ สินี น าฏ ตะระ
โสภา,พ.อ.(หญิง) สุชาวดี คุปตามร,น.อ.สม
มาตร์ - พ.ท.หญิงนพพร เนียมนิล,พล.ต.ศยาม
- ม.ร.ว.อภิรดี จันทรวิโรจน์,น.ท.หญิงวัชรี เอีย่ ม
สะอาด,พ.อ.ไพโรจน์ ศรีโ ท,คุณ พิช ยั - คุณ
สมบูรณ์ วรประสิทธิ,์ คุณไพฑูรย์ - คุณสุกญ
ั ญา
ก�ำชัย,คุณกันตินนั ท์ ตรีครุธพันธุ,์ คุณจิราพร วร
ประสิทธิ,์ คุณศรินยา แสงขรรค์ชยั ,คุณอุไร เพ็ง
ขยัน,คุณรริวนันท์ อินทร์ฤทธิ,์ คุณนรากรณ์ น�ำ
ประดิษฐ์ทรัพย์,คุณรวิกานต์ สุบรรน้อย,คุณพร
นภา พินติ พิพฒ
ั น์พงศ์,คุณแววดาว หัสกิจ,คุณ
บรมินทร์ ตัง้ อิทธิโภไคย,คุณฐิตารัตน์ ลีนะนันท
ศักดิ,์ คุณพิมลพัฒน์ จอกเจิมกลิน่ ,คุณปั ณฑิกา
- คุณยอดธีรธ์ วัช สิงห์ท,ี แม่ชนี งนภัส จรัสกช
พรรณ,คุณชินพันธุ์ ธนัยปฐมพงศ์,คุณทิฐนิ นั ท์
รักษ์อารีกลุ ,คุณวิภา-คุณวันเพ็ญ คมคาย,ด.ช.ชัย
ธนัช - ด.ช.ธวัชชัย ทองศักดิ,์ จ.ส.อ.คมกริช คุณสมปอง ยังวิจติ ร,คุณอนุ ตตรา วรวรรณ
ปรีชา,คุณพีรชั ย์ - คุณเอือ้ ย - คุณธนัท - คุณสม
ปราชญ์ โชติก ะพุ ก กณะ,คุ ณ พรพิม ล สิง ห
กุล,คุณสาธิต - คุณนิรมล - คุณณัฏฐณิชา ตู้
จินดา,คุณทองแดง จันไทย,คุณกัญญวรา จุล
ฤกษ์,คุณกัญญพัชร จุลฤกษ์,คุณนุ สยา นิลอุบล,คุณนงนุ ช นิลอุบล,พล.ต.ต. ส�ำราญ นิลอุบล,คุณณัฏฐณิชา พันธุส์ มั ฤทธิ,์ คุณสุดารัตน์
ราษดีผวิ ,พล.ท. สัมพันธ์ ธัญญพืช,คุณอริยา ธัญ
ญพืช,คุณสิรภพ ธัญญพืช,พล.อ. อุทศิ สุนทร,คุณ
ชนิสรา สุนทร,คุณอรชพร สุนทร,คุณเพทาย เดช
เพชร,ครอบครัวสุนทร,ครอบครัวอาจไธสง,คุณ
พริมรตา ศิรพิ งษ์,คุณนววรรณ ศิรพิ งษ์,คุณกิตติ
ศิรพิ งษ์,ม.ล.ปวีณ์สุดา สวัสดิวตั น์ ,ม.ล.ปวัน
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สวัสดิ ์ สวัสดิวตั น์,คุณเพียงจิต - คุณแพร ดิถี
เพ็ง,ครอบครัววงศ์ประสิทธิ,์ ครอบครัวสุวรรณ
จินดา,ครอบครัวศตสุข,คุณสุทศั น์ วานิชานนท์,
คุณนัฐวุฒ ิ สายันต์
ผอ.ชาติชาย มีเกิดมูล อดีต ผอ.การท่อง
เทีย่ วและกีฬา จังหวัด พะเยา,คุณนิตยา มีเกิด
มู ล ,คุ ณ กรฤต มีเ กิด มู ล ,ด.ช.ศมพร มีเ กิด
มูล,ด.ญ.กนิษฐา มีเกิดมูล
คุณแม่พริม้ เพรา-คุณพ่อบุญชัย วินยางกูร,
คุณตือ แซ่อ๊วง-คุณสุภาพร แซ่โต๋ว,คุณสมถวิล
ชอบธรรมดี,คุณจักคิม้ แซ่ตงั ้ ,คุณฑิฆมั พร เลา
ห์รุ่งโรจน์,คุณสถิตย์ เลิศมหาวงศ์,คุณสุรพงษ์
ศิริว รรณชัย,คุณ เทิดกิจ - คุณ พรรณี ปิ ยัสส
พันธุ,์ คุณศุภชัย พงศ์ภคเธียร,คุณนพพล วลัญ
ตะกุล,คุณชาติชาย กิจเจริญวงศ์,คุณชัยวัฒน์
จิระยังยื
่ น,คุณพ่อทอง - คุณแม่แป้ ดิเรกศิลป์ ,คุณ
พ่อเสวก จามรจันทร์,ดร.ครรชิต - คุณกมลวรรณ
ทรรศนะวิเทศ,คุณวีรศิ ปั ญญาวิศษิ ฎ์กุล,คุณแม่
เจริญ - คุณพ่อสนิท อุดาการ,คุณณัฐชนันท์
ทรรศนะวิเทศ - คุณบัณฑิต ปานรักษา,คุณชู
ศักดิ ์ สุธรี ยงประเสริฐ,คุณปิ ยวรรณ - ด.ญ.ดลพร
ทรรศนะวิเทศ,คุณพ่อธน - คุณแม่มหี ยุด วรเลิศ
ฤทธิชยั ,คุณพ่อวิชยั ทรรศนะวิเทศ
คุ ณ ภิ ญ โญ - คุ ณ ประจวบ อิ ส โร,คุ ณ
นงลัก ษณ์ อิส โร,พ.อ. ประสิท ธิ ์ อิส โร,คุ ณ
อมรรัตน์ อิสโร,คุณอาจิน - เฉลียว ทองมณี,คุณ
ภคพงศ์ ทองมณี,คุณสุภทั รา ทองมณี,พ.ท. ธนพล ขันทกาญจน์ ผช.นกช.ทภ. 4,พ.ท. สมพร
ปุจฉากาญจน์ ผช.นยย.ทภ. 4,จ.ส.อ. วัชระศักดิ ์
บัว ชู , คุ ณ ขวัญ จิร า ปานเกลี้ย ง ร้า นอาร์ม
ดิจติ อล,ครอบครัวสุวรรณยานยนต์,คุณสุดาภัทร
ฬ ดวงสี,คุณวัลลภ จงประสิทธิ,์ คุณบุญน�ำ จง
๓๘๖

ประสิทธิ,์ ด.ช.สินชูทวี จงประสิทธิ,์ ด.ญ.บราลี จง
ประสิทธิ,์ คุณอารีวรรณ กัลยาพิเชษฐ์,คุณกัลยา
ภัสน์ กัลยาพิเชษฐ์,คุณชัชญาบุญ อุษณะอ�ำไพ
พงษ์,คุณณัฐนันท์ ทองจอ,คุณธณัฐฐา หงษ์
ทอง,คุณเพิม่ - คุณเสงีย่ ม ชูล,ี คุณเนาวรัตน์ เลิศ
จิตเทวินท์,คุณสมจิตร ศรีจนั ทร์,คุณเบญญารัศม์
ฉัตรศรีจนั ทร์,คุณปุญศยา หทัยนมะ,คุณพิทกั ษ์
พรหมที,คุณภิญญา พูลสวัสดิ,์ คุณธนสิร ิ สุขแสง
ทิพย์,คุณพินนั ต์ คุณภัควดี แตงไทย,คุณปั ญญา
รัตน์ แสนราชา,คุณจีรษา แสนราชา,คุณพัทธ
นันท์ จันทลัย,คุณส่วน แซ่ตงั ้ ,คุณสมใจ พิศาล
วรรณกุล,คุณอุไร สิรธิ ญ
ั กุล,คุณสุพร แซ่ตงั ้ ,แม่
ชีบญ
ุ กว้าง ลีเพ็ญ,คุณสมบูรณ์ ลีเพ็ญ,คุณสมพร
ชานันโท,คุณนวลจันทร์ ลีเพ็ง,คุณพงษ์พนั ธ์
พรมพิทกั ต์,คุณเลือ่ มภัสสร ศรีสร้อย,คุณสินชัย
- คุณทองดี - คุณเจริญชัย ไตรสารวัฒนะ,คุณ
สุ น ทรี ไตรสารวัฒ นะ,คุ ณ ศุ ภ โชค ไชยสุ
วรรณ์,คุณพรรณี หลักชัย,คุณวิรณ
ุ ภัสร์ วงศ์วร
วัชร์,จ.ส.อ.หญิง สุมาลี ศรีสุวรรณ,คุณมนัทวิ
ภาส์ ภาคสมบูรณ์,คุณฉัตตริน เพียรธรรม และ
บจก.เอ็นซีทวั ร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์,คุณสมกิต
- คุณวรรณา - คุณวีราภรณ์ ธรรมณีโชติ,คุณ
เจษฎา จันทร์เงิน - คุณวิกนั ดา อัมพิน,คุณดุจ
เดือน วงศ์ใหญ่ - คุณจรัสศรี จูฑะลิขติ วงศ์,คุณ
สุธาทิพย์ นิ่มไพบูลย์,คุณจาตุรนต์ ทองจันทร์ คุณกานดา ธรรมณีโชติ - ด.ญ.ธนิตานันท์ ทอง
จันทร์,คุณยุพา เทียมพล,คุณอนุ สรณ์ ก�ำแพง
นิล,คุณสาวอรัญ ตานไธสง,บจก. ดีถาวรการ
บัญชี,คุณจุฑามาศ โมกขะรัตน์,คุณรัตนาวดี ลือ
อ�ำ นาจ,คุ ณ โสน ปานด�ำ ,คุ ณ สายัน ต์ อิน ทร์
พันธ์,ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ อินทร์พนั ธ์,คุณปั ญญาโทษา
ธรรม,คุณวนพร ธรรมบันดาลสุข,บริษทั สไปกรีน จ�ำกัด,คุณอิศเรศ พรเกษมสันต์,คุณธนพร
รายนามท่านผู้ร่วมจัดพิมพ์

นาคสุทธิ,คุณแตง นาคสุทธิ,คุณรัชชุพงษ์ พร
เกษมสันต์,คณอิศราภรณ์ พรเกษมสันต์,คุณ
นันท์ณภัส พรเกษมสันต์,คุณณัฐดุลย์ภรณ์ ฝา
เรือ นดี, คุ ณ ศุ ภ นิ ช ยกยอ,คุ ณ เซี้ย มเน้ ย แซ่
เซียว,คุณพรรณพรรษร จารุสวัสดิ,์ คุณชนิดาภา
จารุสวัสดิ,์ คุณศุภวิช จารุสวัสดิ,์ คุณชูเกียรติ จารุ
สวัสดิ,์ คุณปูชติ ไชยเพ็ญ,คุณนิตยา จิตนาน,คุณ
ภัทรภรณ์ สอนง่าย,คุณสุภคั พิมล พันธุศ์ ริ ,ิ คุณ
กฤษณพัน ธุ์ พัน ธุ์ศิร ิ, คุ ณ จัก รธนพัน ธุ์ พัน ธุ์
ศิร,ิ คุณจรูญ เพ็ชรจิว๋ ,คุณกิตติดณ บุญเกตุ,คุณ
ธัญญารัตน์ ไพรทอง,คุณแทน ไพรทอง,คุณนัท
ชา ไพรทอง,คุ ณ พิส ิษ ฐิ ์ บุ ญ มัน,คุ
่ ณ สุนี แซ่
โซ้ว ,ด.ช.ปิ ยวัฒ น์ ใจยอด,ด.ช.วัช ริน ทร์ ใจ
ยอด,ด.ญ.ชนากานต์ ชุญเกตุ,ด.ช.ชัชนันท์ ไพร
ทอง,ด.ช.ชัชกร ศรีบญ
ุ ,ด.ญ.กชกร ศรีบญ
ุ ,ด.ช.จิ
รากร ศรีบุญ,คุณใกล้รุ้ง ปะธะมะ,คุณรวิสรา
สินค้างาม,คุณไพรวัล ใจยอด,คุณศิรภิ วรัญชน์
มาสา,คุณปาริชาต มาสา,คุณโหม มีศรี,คุณกิมล่
วน มีศรี,คุณบ�ำรุง แก้วกร,คุณสมคิด - คุณอุน่
เรือน หมื่นวงษ์,คุณญาณเดช หมื่นวงษ์,คุณก
ฤติณา หมืน่ วงษ์,บริษทั โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิง้
จ�ำกัด,คุณพิมณฐ์กร อธิษฐ์วฒ
ั น,คุณจุฑารัตน์
จับ ศิล ป์ ,คุ ณ พัช รี ฤทธิพ นั ธ์, ศูน ย์ท นั ตกรรม
รพ.ปิ ยะเวท,คุณสมโภชน์ สมบุญพงค์มคุณบุญ
ชอบ สมบุญพงค์,คุณพนิดา สมบุญพงค์,ด.ช.วชิร
วิช ญ์ ชูศ รี, คุ ณ พลสิท ธิ ์ ชูศ รี, คุ ณ วัช ระ เล็บ
ครุฑ,คุณแม่จำ� ปี สีมาวรพงศ์พนั ธุ,์ ครอบครัวสี
มาวรพงศ์พ นั ธุ์, ด.ญ.ณิ ช ากุ ล ส่ อ งแสง,คุ ณ
ส�ำรวย สุกติวรารัตน์ ,คุณเทพินทร์ สุกติวรา
รัต น์ , คุ ณ เสรี บุ น นาค,คุ ณ สุ ข พิม ณ สุ ติว รา
รัตน์ ,คุณสิรพิ นิ เต็มกมลศิลป์ ,คุณโชติ ชาญ
ถาวรกิจ,คุณชรินทร์ ชาญถาวรกิจ,คุณสุวรรณา
พิเชียรศรี,คุณจุฬารัตน์ จิตจระพันธ์,คุณยงยุทธ
รายนามท่านผู้ร่วมจัดพิมพ์

- คุณก�ำไร ปั ญญาธิตพิ งศ์,คุณอรวรรณ ปาน
ศิร,ิ คุณจุฑารัตน์ บุญกัน,คุณณภพ สมอินทร์ ด.ช.เศรษฐปิ ยะ วรจิต ,คุ ณ แม่ อ าชีพ รัต นสมบัติ, ครอบครัว เลี่ย นกัต วา,ครอบครัว ไตร
ประวัต,ิ บริษทั วญาดา จ�ำกัด,คุณพนิต วรสุวัฒ น์ , คุ ณ สุ ร สิต ย์ ทาเงิน ,บ.แหลมแม่ พ ิม พ์
ทราเวล, แสนบุญมารีสอร์ต, แม่ชี ธัญญลักษณ์
เสนาะเสียง
ด.ช.ณัฐกิจ - ด.ช.แผ่นดิน - ด.ญ.แผ่นผ้า
- ด.ช. ณดนย์ ธัญญาวัฒน์,คุณแม่ฮุ่ยเอง แซ่
ซือ้ ,คุณปุญญิศา ธัญญาวัฒน์,คุณไพศาล - คุณ
ชนากานต์- คุณรุจนิ นั ท์- คุณธัญจิรา เผ่าพงษ์
ไพบูลย์,คุณธาตรี ช้วนโนรี,คุณนริศรา คันง์โน่
- ช้วนโนรี,คุณสายสวาท อาํ พรชัยประทีป,คุณ
ณัทธมน แสนบอโด,คุณสิพชิ า สกุลเรือง,คุณนพ
ดล พงศ์สพุ พัต,คุณอัศวิน ติระรัตน์ชยั เลิศ,คุณ
สุวทิ ย์ - คุณกันทิมา ปทุมวรเศรษฐ,คุณรัฐธนันท์
ไตรมณี พ งศ์ , คุ ณ ปารยะ - คุ ณ จุ ฑ ามาศ ด.ช.ปารเมศ อาศนะเสน,คุณกิตติ งามเจตนา
รมย์,คุณกุสมุ าพร แสงสว่าง,คุณกวินนาถ แหวน
เพชร,คุณสว่าง นาคศรีสด,คุณพรศรี พรบุญ
ลาภ,คุณธีรกร คมวิเศษ,คุณสุรชัย - คุณฑานิสา
- ด.ช.เกียรติศกั ดิ ์ - ด.ช.ศิรชิ ยั มีโพนงาม,คุณ
อัมรา เครือพันธ์,คุณมนตรี รุจวิ ฒ
ั น์,คุณธิติ สุข
นิยม,คุณเอ็ดมอน - คุณณัฐกมล - ด.ช.เนตัน้ ด.ช.เอเว่น จอรีแดน,คุณพเยาว์ - คุณรมน ศรี
ชู,คุณนิตยา - คุณณัฐธวัช ชรินทราวุฒ,ิ คุณอุษา
กอบกุลบุญศิร,ิ ครอบครัวดุสติ ศิรพิ รสถิต,คุณ
ภัทรพล จงฟุ้ งเฟื่ อง
คุณอําภร - คุณนึก ช่วยเกิด,คุณพิเชษฐ
ช่วยเกิด,คุณจิราวรรณ ช่วยเกิด,คุณจิระพงษ์
ช่วยเกิด,คุณปริศนา ช่วยเกิด,คุณอภิญญา ช่วย
๓๘๗

เกิด,ด.ช.อติภู - ด.ญ.ชนะมล บูรณะวงค์,คุณ
อนุ กู ล สุ ร าษฏร์ , คุ ณ เกี ย รติ ศ ั ก ดิ ์ เมื อ ง
ทรัพย์,ด.ญ.กุลนาถ เมืองทรัพย์,คุณอลิสา สมสุข
เจริญ,ด.ญ.นภารัตน์ แย้มสงวนศักดิ,์ คุณจิระ
ศักดิ ์ จารุปาณ,คุณสมพร วันเพ็ญ,คุณมาลัย
สมสุขเจริญ,คุณสงวนศักดิ ์ - คุณนันท์นภัส แย้ม
สงวนศัก ดิ,์ คุ ณ จตุ พ ร จัน ทโกมล,คุ ณ ณัฐ ธร
ประชุม - คุณภูวนัย เกลีย้ งพร้อม,คุณกนกนาถ
จัน ทร์แ ก้ว ,ด.ญ.ณัฐ ชา ใจใหญ่ , คุ ณ อานนท์
มรกต,คุณจันทนา วังคพันธ์,คุณประสิทธิ ์ - คุณ
ทองดี ตาแปลง,คุณกฤษดา ตาแปลง,คุณบุษบา
ตาแปลง,คุ ณ พ่ อ ใหญ่ - คุ ณ แม่ เ มื้อ น แก้ ว
ถาวร,คุณแสนคม แก้วคงจันทร์ - คุณพัชรี วงศ์
ษา,คุ ณ สุ นิ ส า บุ ญ มาก,คุ ณ ลัด ดาวัล ย์ ควน
ขัน,คุณทองสุข - คุณสมชัย สิทธเดชบริพฒั น์,คุณ
นั น ท์ศิร ิ สิท ธิเ ดชบริพ ฒ
ั น์ , คุ ณ โยธิน ชะนะ
มา,คุณอุราวรรณ ยูงทอง - คุณธเนศ ธนาวัฒน
พงศ์,คุณพุทธพงษ์ ทองสิทธิ,์ คุณสวนีย์ เทศ
อินทร์,คุณศิรพิ ร ไชยโคตร,คุณสฬสิทธิ ์ กาญจน
นินทร์,คุณเตือนจิตร ยิง่ อนุ รกั ษ์วงค์,คุณปั ทมา
แก้วนวล,คุณจ�ำปา พรหมดวง,คุณกมล แก้ว
นวล,คุณประภากร แก้วนวล,คุณเฉลิมพล ผา
บุตร,คุณธนัญญา นาคเพ็ง,คุณสิทธิพร นาค
เพ็ง,คุณจรวย นาคเพ็ง,คุณเพ็ญประภา นาค
เพ็ง ,คุ ณ สวัส ดิ ์ ทับ ทิม ทอง,คุ ณ สุ ก รี ทับ ทิม
ทอง,คุณสมปอง คงศรีวงั ,คุณสมพงษ์ คงศรี
วัง,คุณสุรยิ นั คงศรีวงั ,คุณสนัน่ สิงห์ทอง,คุณศิร ิ
รัตน์ สิงห์ทอง,คุณศิโรรัตน์ สิงห์ทอง,คุณศิรวิ ฒ
ั น์
สิงห์ทอง,คุณปรีชา หนูทอง,คุณบุญรอง เรือน
ทอง,คุ ณ เขมญดา หนู ท อง,คุ ณ สราวุ ฒ ิ หนู
ทอง,คุณปราณี บัวด�ำ,คุณอ�ำนาจ บัวด�ำ,คุณ
มานพ บัวด�ำ,คุณภานุ บัวด�ำ,คุณธัญชนก บัว
ด� ำ ,คุ ณ ปวริศ บัว ด� ำ ,คุ ณ ฉั ต รกุ ล วงศ์ ก ฤติ
๓๘๘

พงศ์,คุณอนุ วฒ
ั น์ ประพจนสมบูรณ์,คุณชวิธร
ประพจนสมบูรณ์,คุณสิรนิ ยา สังข์ไชย,คุณพ่อ
อรุ ณ ถ�้ ำ รัน์ ไ พศาล,ครอบครัว สุ ก าวาสน์ ส น์
ครอบครัวมีขวด,คุณพวงรัตน์ ตรีจุ้ย,คุณเตช
พัฒน์ - คุณหทัยทิพย์ ปิ ตสิ ทิ ธิ,์ ด.ญ.ณัฎฐ์ธยา
ปิ ตสิ ทิ ธิ,์ คุณจิณห์นิภา งามตรง - คุณศักดิศ์ รี
สนธิกาล,ด.ญ.กัญชรส - ด.ช.ศุภวัฒน์ สนธิ
กาล,คุณจิตรเกษม สุรยิ นั ต์,คุณปั ทมา นวลักษณ-คุณพลชัย ขันส�ำลี,คุณหิรญ
ั น้อยพงษ์,คุณ
สวัสดิ ์ ศรีไว,คุณสมบูรณ์ รัชตราเชนชัย,คุณ
โอภาส นิธวิ ฒ
ั นเลิศ,นส.ปาลเปมิกา โตตระกูล
ถาวร,คุณอ�ำนาจ- ด.ช.พิชญ์อานันท์ - ด.ช.พิทวัส รามณรงค์,คุณจารุมนภรณ์ เชือ้ รุง่ บุญ,คุณ
พิษณุ - คุณสุรยี ์ มัลลิกะนาวิน,คุณยรรยง - คุณ
กาบแก้ว - คุณชืน่ ชนก พุทธาพิพฒ
ั น์,คุณวสันต์
- คุณพรรณี วิจติ รอาภา,คุณไพรินทร์ ศะตะจูฑะ,คุณสิรวิ สั - คุณไอณัฐชา - คุณวณิชวรรณ
มานะไชยรัต น์ , คุ ณ จิน ตนา สวัส ดิธ์ รรมกิจ
,พ.อ.อ. ชลอ เนื้อนิ่ม,คุณละเอียด เนื้อนิ่ม,คุณ
อาทิต ย์ เนื้ อ นิ่ ม ,คุ ณ ดารณี ศัก ดิศ์ ิร ิผ ล,คุ ณ
ปั ญญา ศักดิศ์ ริ ผิ ล,คุณณัฐภรณ์ ศักดิศ์ ริ ผิ ล,คุณ
มาลีรตั น์ ศักดิศ์ ริ ผิ ล,คุณณัฐพงศ์ ศักดิศ์ ริ ผิ ล,คุณ
ลี้ พรพัฒนา,คุณแก้วตา พรพัฒนา,คุณรังสรรค์
พรพัฒ นา,คุณ พิช ญุ ต ม์ โลนุ ช ,คุณ นพวรรณ
ศิลปบรรเลง,คุณมธุสร ดิษฐเชย,คุณเพ็ญแข
ดิษฐเชย,คุณปั ทมา พิณนิมติ ร,คุณอ้อมพร ชืน่
จิตต์ผอ่ ง,คุณสุรยี ์ สหวัฒน์,คุณประสพสุข ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา,คุณจิตรา เจริญทิพย์,คุณทอง
ทิพย์ พงษ์รูป,คุณเฉลิมชัย สุรพันธ์พชิ ติ ,คุณ
ปพนวัฒน์ ไชยกุลวรเศรษฐ,คุณรินทร์-คุณสุพัฒน์ สิงหพรรค,คุณมนัส ถีป่ ้ อม,คุณสุรยี ร์ ตั น์
ถี่ ป้ อม,คุ ณ สุ พ รรณี ถี่ ป้ อม,คุ ณ สุ ภ า เทพ
มงคล,คุณกวิสรา เทพมงคล,คุณพรพรรณษา
รายนามท่านผู้ร่วมจัดพิมพ์

ปั จฉิม,คุณประยุทธ ชลิตตานนท์,คุณยงยุทธ คุ ณ จิน ตนา - คุ ณ ฐาปณี - คุ ณ ศิว กรณ์ ยิ้ม
ภักดี,คุณสิงห์ชยั ศรีรตั นไพฑูรย์,คุณศิรพิ นั ธ์ ศรี
วันยงค์,คุณทศพร จันทนากร,คุณชัยวัฒน์ อินธิ
ราช,คุณประสิทธิ ์ ศรีอศั วกุล,คุณพัชฐิกุณพัณณ์
แซ่อง้ึ ,คุณวิไล ตันติโชติรตั นา,คุณวสันต์ ตันติ
โชติร ตั นา,คุณ ภัครัมภา ตัน ติโ ชติร ตั นา,คุณ
สัณห์สมร ตันติโชติรตั นา,คุณศิศพัฒน์ พรหม
มี,คุณสุทธิเทพ วิจติ ตรักษ์,คุณประหยัด วิเศษ
ศิร,ิ คุณผิน สังข์ภกั ดี,คุณต่อศักดิ ์ สุดนักรบ,คุณ
วิรชั ศรีศลี ศิรกิ ุล,คุณภูวนัย ธรรมรักษา,คุณจารุ
วรรณ แมนหนู,คุณจารุวรรณ อักษรชู,คุณสมจิต
- คุณษรรัก ชัยมา,คุณนันทิดา ชัยมา,คุณดารา
ทิพ ย์ อัก ษรชู, คุ ณ ณัฎ ฐา ช่ว ยศรีส วัส ดิ,์ คุ ณ
ณฤชภัช จันทวุฒ,ิ คุณสุนีย์ ตองอบ,คุณพจนาถ
ศรอินทร์,คุณอุบล เชือ้ รุง่ บุญ,คุณสุรนิ ทร์ - คุณ
ฉ�่ ำ - คุณ มณฑา สุร ิย นั ต์, ร.ต.ท. มนตรี สุร ิ
ยันต์,คุณสุดสวาท สุรยิ นั ต์,คุณแสงชัย ธีรกุล
วาณิ ช ,ร.ต.ท. สุ ร พล ชลเจริญ ,คุ ณ ประวัติ
กษัตรีย,คุณวิสนั สงวนดีกุล,คุณชินพร ตรีครุธ
พันธ์,คุณอัตถกฤษณ์ ณ บางช้าง,คุณวิเชียร เฉิด
ศรีวงษ์,คุณอานนท์ พรประดิษฐ์,คุณมานิต สุทธิ
พงษ์,คุณโอฬาร จุลเสวก,พ.อ.กิตติยุทธ กิตติ
ยุทธโยธิน,พ.ท.ศักดิไ์ ชย มีสมศักดิ,์ คุณอรุณ
โชติกวาณิชย์,คุณอภิชาติ - คุณปุณวสา พวง
จันทร์แดง,คุณชลิต ไผ่ศริ ,ิ ร.ท.นพสิทธิ ์ นลินจิร
พัฒ น์ , คุ ณ แม่ ป ระนอม พวงจัน ทร์ แ ดง,คุ ณ
อภิ ช าต พวงจัน ทร์ แ ดง,คุ ณ ปุ ณ วสา นิ ธิ
วาณิชย์,คุณธีระพัฒน์ นิธวิ าณิชย์,คุณชุตาณันท์
พวงจันทร์แดง,คุณอภิวฒ
ั น์ พวงจันทร์แดง,คุณ
ปิ ฎก โรจน์ ชีว ะพัน ธ์ , ด.ช.กวิน พวงจัน ทร์
แดง,คุ ณ ดาวอน ธรรมโนราช,คุ ณ ขวัญ ยืน
ร่มโพธิท์ อง,คุณราเมศร์ อุย้ หา,คุณวรัญญา สิน
รายนามท่านผู้ร่วมจัดพิมพ์

ทักทรัพย์,คุณจิรยุทธ กลิน่ ชู,คุณเรืองวิทย์ กลิน่
ชู, คุ ณ ดลพร กลิ่น ชู, คุ ณ จิต ติม า กลิ่น ชู, คุ ณ
บรรจง กลิน่ ชู,คุณชุลกี ร กลิน่ ชู,คุณย้อม กลิน่
ชู,คุณอภิญญา โสดา,คุณศิรริ ตั น์ ภิญโญ,คุณขจร
ศัก ดิ ์ พงษ์ ป ระสิท ธิ,์ คุณ วิช ญ์ธ ารดา เนื้ อ ธน
โรจน์ ,คุณคัทรินทร์ จันทกานนท์,คุณภัทรพล
โนนทะการ,คุณไอรดา พวงศรี,คุณจินตนา วงษ์
ค� ำ แสง,คุ ณ เอกพัน ธ์ ธรรมจิต ,คุ ณ ณั ฐ พงศ์
บุญช่วย,คุณปิ ยะนันท์ เชือ้ รุง่ บุญ,คุณอรอุมา วัง
บุญคง,คุณพัชรพร วังบุญคง,คุณแนบ วังบุญคง
พระอดุลย์ จนฺ ทาโภ (น�้ำฝน),พระมงคล บุต
ตะวัน ,พระจิร ชาย นาวานิ ร ตั ิศ ยั ,แม่ชีถ นอม
เทียนคล้าย,คุณจ�ำนง พลทองดี,คุณจันทรา พล
ทองดี,คุณสุพตั รา พลทองดี,คุณนิชานันท์ จิร
เมธพยอมกุน,คุณสุรเชต งงงวย,คุณภัสกร เมธา
พรพิพฒ
ั น์,คุณสงกราน โชคลาภ,คุณคล้าย โชค
ลาภ,คุณเจริญ โชคลาภ,คุณอนุชา โชคลาภ,คุณ
น้อม โชคลาภ,ดร.อรุณลักษณ์ สุจติ านนท์,คุณ
อัมพร เอีย่ มแก้วประเสริฐ,คุณอรพรรณ นาวานิ
รัตศิ ยั ,คุณอุดมศักดิ ์ นาวาชนะภูม,ิ คุณปรัชญา
นาวานิ ร ตั ิศ ยั ,คุณ นัน ธิต า นาวานิ ร ตั ศัย ,คุณ
เสาวลักษณ์ สอนง่าย,คุณฮุย้ จวง แซ่โง้ว,คุณ
วิทยา - คุณอภิรดี - คุณธีรศักดิ ์ สร้อยนาค,คุณ
วิภา มาเชียงผา,คุณชัชนันท์ มาสม,คุณเนตร
ทิพย์ หมาดนุ้ ย,คุณลีลาวรรธน์ เลิฟล๊อด,Mr.
Peter Robin Lovelock,Mr.David Jame Greenwood,คุณกาญจนา อุปลา,พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ - คุณ
ชนาพร - คุณอัยลิษา ปานบุญทอง,คุณภคมน
อนันตกรกุล,คุณแม่หยิน เจริญสุล,คุณม่วยเล็ก
พึง่ พา,คุณป้ าชะลอ ทองมีอยู,่ คุณประวิทย์ - คุณ
อโณชา ศรีประทักษ์,คุณวัสสา ฉัตรเพชรา,คุณ
ภิ ญ ญ ด า เ ที ย น ค ล้ า ย , คุ ณ จิ ร ก า น ต์
๓๘๙

นวลละออง,คุ ณ สมจิต ต์ - คุ ณ ธวัช ชัย นุ ช
เกษม,คุ ณ ไพโรจน์ บุ ญ หา,คุ ณ ยุ ม า ทาระ
เกด,คุณพุฒษิ ร แซ่เหรียง,คุณวันเพ็ญ พันธ์
รัต น์ , คุ ณ ชัช ชน ตัน ติท รพรรณ,คุ ณ วัช ริน ทร์
บรรพสิงห์,คุณณิธชิ า หนูทอง,คุณวรรษกร ด้า
ไกล,คุณอดุลย์ โมหา,คุณสีนวน โมหา,คุณปทุม
มา สังข์ทอง,คุณวรานิษฐ์ วุฒอิ ศั วกาญจน์,แม่ชี
ปลืม้ จิตต์ วุฒเิ วทย์
คุ ณ นิ ต ยา ตรี ส ิ น สกุ ล ชัย ,คุ ณ อนุ ร ัก ษ์
กฤษฏาพงษ์,คุณสิรชิ ยั น์ ชินประทาน,คุณชัย
วัญญ์ ธัศน์ไชยธาริน,คุณปวันรัตน์ ทัศน์ไชยธา
ริน,คุณโอบนิธิ ยอดรัก,คุณมนทกานติ กฤษฎา
พงษ์ , คุ ณ นพดล ชีว ะธรรมานนท์, คุ ณ สกนธ์
ปรีดาบุญ,คุณธนพล ศิรปิ ระสพโสธร,คุณวีรศักดิ ์
อัศวเกษมจิตร - คุณจิดาภา ทองพนังพันธ์,
คุ ณ ประพัน ธุ์ เดชวรภั ท รกุ ล ,คุ ณ ยหัส พร
ทองแดง,คุณปราดปรีชา สุวรรณชาตรี,คุณสาย
สุ ด า นี ด แฮม,คุ ณ กิ ม จู - คุ ณ สมชาย สุ ข
ประเสริฐ,คุณสมศรี จิตจ�ำเริญ,คุณจิราภรณ์ นิล
วัชรภรณ์,คุณยิว้ งามอนันต์ประทีป,คุณธนญชัย
พิสทุ ธิพ์ บิ ลู วงศ์,คุณศลิษา คืดนอก,คุณปลายฝน
วังสตัง,คุณกรพล โกยวิวฒ
ั น์ตระกูล,คุณพัณณ์
นิภา ควรปรียาวัฒน์,คุณธมนวรรณ จรรยาพร
วัฒน์,คุณเอกสิทธิ ์ สูตะบุตร,คุณปกรณ์วชิ วงศ์
กาํ แหง,คุณวรรณวิมล หุตะเมขลิน,คุณประเมศฐ์
พิมลสกุลรัตน์ ,คุณจักษ์ อัศวานันท์,คุณวิทวัส
สุวรรณสุทธิ,คุณศุภจิตร์ วัฒนา,คุณวันชัย ดุลย
ธรรมภักดี,คุณเขมณัฏฐ์ ปุคะละนันท์,คุณไพบูลย์
โชคไพรสิน,คุณตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณ
กฤษณ์ ปิ ติมานะอารี,คุณกาญจน์ ,คุณธีร์ ธีร์
ฐากูร,คุณโยธิน ชุณหชัชวาลกุล,คุณขจรศักดิ ์
อนันตนิกร,คุณประชา พัทธยากร,คุณธีรศักดิ ์
๓๙๐

ศานติพานิช,คุณเกษม รุง่ นิรนั ดร,คุณสุวฒ
ั น์ สิน
ธวณรงค์,คุณชัยวัฒน์ คลศรีชยั ,คุณบูรพา จัยวัฒน์,คุณพรหมพิรยิ ะ จัยวัฒน์,คุณลูกปั ด จัยวัฒน์,คุณพัชรินทร์ จันปุ่ม,คุณกฤษณ์กาญจน์
ราตรี,คุณศราวุธ พรพงศ์ธร,คุณธนกฤต บุญชัย,คุณวาสนา ตรีสนิ สกุลชัย,คุณนิคม - คุณ
อนงค์ ศุกรินทร์,คุณรัชนี แซ่ล,้ี คุณผกามาศ-คุณ
ภรัณยู ศิโรรัตน์,คุณสมศรี โกศลโพธิสกุล,คุณ
สุภทั รา โกศลโพธิสกุล,คุณสุคนธ์ โกศลโพธิ
สกุล,บริษทั แอสโซซิเอชัน่ ออฟ ทรีจาํ กัด,คุณ
พิไ ลลัก ษณ์ กัล ยาณประดิษ ฐ์ , คุ ณ สืบ พงษ์
สุวรรณทัต,คุณอุดมวิทย์ กฤษณามระ
คุณปทิตตา สหธัญเกษม,คุณเขมมิกา อ่วม
มงคล,คุณกฤษณ์ - คุณพรฤดี จิตตาณิชย์,คุณ
นิชาภา เวชชัยภูม,ิ คุณสิรกิ ร ชาวเนื้อดี,คุณ
ปถมาภรณ์ คงสวัสดิ,์ คุณนพดล - คุณอรุณรัตน์
- คุณปาลิดา สุขประเสริฐ,คุณพัลลภ - คุณดวง
กมล - คุณปลืม้ ปิ ติ โชติกุโล,คุณนิธิ ศรครุฑ,คุณ
พรพรรณ เจริญ,คุณวาสนา การรัมย์,คุณนิชา
ภัทร ชืน่ จิตร,คุณกมลรัตน์ ด้วงกรัด,คุณเจนจิรา
หมืน่ จ�ำนงค์,คุณสุภาภรณ์ สุโฆสิต - คุณศราวุธ
รอดเลิศ,คุณกวินทรา ค�ำภาวงษ์ - คุณสมภพ
อารี ร อบ,คุ ณ ปรี ช า - คุ ณ คมคาย หน่ า ย
คอน,ร.ต.ถวิล - คุณสมใจ เคนเดิม,คุณอิทธิพล
- คุณปาริชาติ เคนเดิม,คุณชนาภรณ์ - คุณอรณัฐ เคนเดิม,คุณประทัย - คุณภิรมย์ พิศภูม ิ
วิถ,ี คุณธัญญะ - คุณสุภาภรณ์ พิศภูมวิ ถิ ,ี คุณ
รัตนา จินะบุรุษ,คุณกนกอร นันทพานิช,คุณ
จัน ทร์ทิม า สุว ชั ระกุ ล ธร,คุ ณ ธนพัฒ น์ กัน ทิ
ยะ,คุณโชติกา องอาจ,คุณรัตติพร ผลท�ำมา,คุณ
วนิดา พุม่ เจริญ,คุณพัชรินทร์ เซียงหวอง,คุณ
ปรีชา วงศ์หอม,คุณอุษา สุวรรณวงศ์,คุณทัชชกร
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สุวรรณวงศ์,คุณพจนีย์ ศรีปาน,คุณต้องชนะ
คล้ายปาน,คุณชิสารักษ์ บุญลาภ,คุณปั ญญกัญ
ญ์ รุง่ เรือง,คุณจิตรา - คุณจิระพงศ์ - คุณวรพิ
ญญา - คุณวรพิชชา กุ่มประสิทธิ,์ คุณนภาพร
อันอามาตย์,คุณจริยา ใจกว้าง,คุณปราณี ค�ำ
เสมอ,คุณสมหมาย - คุณรัศมี นุชนา,คุณนงนภัส
- คุณสมหมาย - คุณศุภกร เยือ้ กลาง,คุณน�้ำอ้อย
โพธิเ์ พียร - คุณพล เมืองนิล,คุณรัชดาภรณ์
พุ่มพวง,คุณพัณณ์ชติ า สินพัชรเกียรติ,คุณสา
นิต - คุณกฤษกร ศิรติ นั หนึ่ง - คุณดาเรศ น้อยใจ
ดี,คุณพชรทรรศ นรมาศ,คุณสุพตั รา คงเพ็ง,คุณ
ธัญญธร หิรญ
ั วงษ์,คุณปุญชรัสมิ ์ เทียมทิพย์,คุณ
รภัทร พลบูรณ์,ด.ญ.ชนม์ณกานต์ - ด.ช.ณธัช
พงศ์ เธียรกิตต์ธนา,คุณสุทศั น์ - คุรมลฤดี ด.ญ.ศศิรอ์ ร - ด.ช.ณัฐธนนท์ อสัมภินพงศ์,คุณ
ณัฐวุติ - คุณวิไลวรรณ รังสิกุล,คุณไพรินทร์ คุณมาลัย กลิน่ อบเชย,คุณภัทรจิต งามล�ำยอง
- คุณโชคชัย - คุณณัฐกานต์ - คุณอิทธิพทั ธ บุญ
หิรญ
ั ,คุณรภัสศา ศรีสาลีกุลรัตน์,คุณภุมเรศ คุณลัดดา - คุณอาภาวดี โพธิอ์ อ่ น,คุณวีรวรรณ
- คุณมงคล อินทโชติ - คุณวีระวุฒ ิ สิงห์โต
คุณอนุสรา จันเกษม,คุณณัฐธภัทร์ พฤกษา
พงษ์ , คุ ณ มิร ดา กิจ กุ ศ ล,คุ ณ จิร าวรรณ ศรี
วัฒนา,คุณเมธินี โอภาสพันธ์วงศ์,คุณวรณัน
บูรณะภักดี,คุณวิศนี วัจนะพุกกะ
คุณฐรินดา แพงเพ็ง,คุณทศกรณ์ - ด.ญ.ธวัล
หทัย โพธิพ์ งศ์ ว ิว ัฒ น์ , คุ ณ สุ ภ าภรณ์ จัง พา
นิช,คุณวินยั - คุณมะลิวลั ย์ แพงเพ็ง,ครอบครัว
ฟุ้ งสวัสดิ,์ คุณธีรยุทธ์ เพชรชูช่วย,คุณไพฑูรย์
นิลรัตน์,ครอบครัวโพสิทธิว์ ญ
ิ ญู,คุณสุนทร - คุณ
หัสดี สุขมาลย์,คุณรพีพรรณ เกิดบารุง,คุณผุสดี
ฟุ้ งสวัสดิ,์ คุณวรุตม์พงศ์ เคหาเสถียร,คุณพิมพ์
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นัฐชยา แจ้งคล้ายคม,คุณสรสิท ม่วงอ่อน,คุณ
พรนิภา ทาวงศ์,คุณอารยา - คุณสิรภพ สตา
นิ ค ม,คุ ณ จิร นั น ท์ ใสแก้ ว ,คุ ณ ภรณี เป็ งสี
เจริญ,คุณวุฒศิ กั ดิ ์ มานะจิต,คุณชลธิชา สุดา
มาต,คุณทอง - คุณเตรียม มิง่ มิตร,ครอบครัว
วังน้อย,คุณสมคิด แดงแล้ว
คุณวรายุทธ์ แสงระวี,คุณอาทิตยา โสภา
พันธ์,คุณเบญจพร กระจ่างสุต,คุณกัลยาณี ราญ
มีช ยั ,คุณ พรชนก นามอรรถ,คุณ ธีร ศักดิ ์ ศรี
วัฒนา,คุณณัฏฐ์ น้อยพิทกั ษ์,คุณพันทิวา ทรง
ทิ พ ย์ , คุ ณ สมศั ก ดิ ์ ทองสุ ข ,คุ ณ ศุ ภ รั ก ษ์
ทับ ทิม ,คุ ณ กิติย า ปาระศรี, คุ ณ อ� ำ ภา ปาระ
ศรี,คุณวงศกร บุญแย้ม,คุณเปรมฤทัย หอม
จ�ำปา,คุณจิตราภรณ์ เขือ่ นเพชร,คุณพัชราภรณ์
ทับทิมไลย,คุณมณีนุช แสงทอง,คุณสมฤทัย
ตวงมะลุ,คุณภวิศรา ศรีบำ� รุงเกียรติ,คุณรชต ณัฐ
กุลกังวาน,คุณธีรศักดิ ์ ขาวงาม
คุณหุย้ กุง แซ่ลมิ่ ,คุณวิไลภรณ์ แซ่ลมิ่ ,คุณ
ประพันธ์ ลีฬหาวงศ์,คุณสุรตั ิ ลีฬหาวงศ์,คุณสุ
ชานันท์ ลีฬหาวงศ์,คุณเหรียญชัย ประทีปชัย
บูรณ์,คุณกนกวรรณ ประทีปชัยบูรณ์,คุณธนพร
ประทีปชัยบูรณ์,คุณวรพร ประทีปชัยบูรณ์,คุณ
กรดนัย ประทีปชัยบูรณ์,คุณรุง่ โรจน์ ภัทรวงศ์
ไพบูลย์,คุณพรภัทร์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์,ด.ญ.อลิ
สา ภัท รวงศ์ ไ พบู ล ย์ , คุ ณ สุ ร ชัย ภัท รวงศ์
ไพบูลย์,คุณสุมาลี ตัง้ วรเกษม,คุณวีรศิ ภัทรวงศ์
ไพบูลย์,ด.ช.ไกรวิชญ์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์,ด.ช.ปิ ย
วัฒน์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์
คุณอ�ำนวย ศภุขจรวนิช,คุณลักษณา ศุภ
ขจรวนิช,คุณน�้ ำเพ็ชร ศุภขจรวนิช,คุณอดิเรก
ศุภขจรวนิช,คุณเพียงเพ็ญ ศุภขจรวนิช,คุณ๓๙๑

เนาวรัตน์ ศุภขจรวนิช,คุณเดชา ไวยศรณ์,คุณพิมพรรณวดี ไวยศรณ์,คุณวุฒศิ กั ดิ ์ ไวยศรณ์
บจก. จ�ำปาขาว(ราชพฤกษ์) ซือ้ ขาย แลก
เปลีย่ นรถยนต์

หากพบหนังสือเสียหายจากการพิมพ์
กรุณาส่งคืนโรงพิมพ์
บริ ษทั จามจุรีโปรดักส์ จ�ำกัด
ตามทีอ่ ยูด่ า้ นหน้า
ทางโรงพิมพ์จะจัดส่งหน้งสือเล่มใหม่ไปให้
โดยไม่คดิ มูลค่า

๓๙๒
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พระพุทธรูปในวิหารนากายน

