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                                  พระสุตตันตปฎก 
                               ขุททกนิกาย  อปทาน 

                            เลมที ่ ๘  ภาคที่  ๒ 
                                  ตอนท่ี ๒ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                   เถรปทาน 
                                 สีหาสนิยวรรคที่  ๒ 
                         สีหาสนทายกเถรปทานที่  ๑  (๑๑) 
                    วาดวยผลแหงการถวายราชอาสนทองคํา 
      [๑๓]  เมือ่พระโลกนาถพระนามวา  สิทธัตถะ  ผูสูงสุดกวาสัตว 
        นิพพานแลว  เมื่อพระศาสนา  (แผ)  กวางขวาง  พระศาสนา 
        มีทานผูรู  (พระขีณาสพ)  มาก. 
        เรามีจิตผองใส  ใจผองแผว  ไดทําราชอาสนทองคํา 
        ครั้นทําราชอาสนทองคําแลว  ไดทําต่ังสําหรับรองเทา. 
        ไดสรางเรือนสําหรับเก็บราชอาสนทองคําน้ัน  ในฤดูฝน 
        ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน  เราไดบังเกิดในภพดุสิต  วิมานยาว 
        ๒๔  โยชน กวาง  ๑๔ โยชน อันบุญกรรมสรางอยางงดงามม ี
        อยูในภพดุสิตน้ันเพ่ือเรา.  
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                     นางเทพกัญญา  ๗  หมื่นแวดลอมเราอยูทุกเมื่อ  และ  
         บัลลังกทองท่ีสรางอยางวิจิตร   มีอยูในวิมานของเรา. 
                     ยานชาง   ยานมา  ยาทิพย     ต้ังไวคอยรับเรา  ปราสาท 
        และยอมบังเกิดตามความปรารถนา. 
                     บัลลังกแกวมณี   และบัลลังกไมแกนอยางอื่นเปนอันมาก 
        ยอมเกดิแกเราทุกอยาง  นี้เปนผลแหง (การถวาย) ราชอาสน 
        ทองคํา. 
                     เราสวมรองเทาทําดวยทองคํา   ทําดวยเงิน   ทําดวยแกว  
        ผลึก  ทาํดวยแกวไพฑูรย  นี้เปนผลแหงการถวายต่ังรองเทา. 
                     ในกัปท่ี   ๙๔ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้   ดวย 
        ผลกรรมนั้น   เราไมรูทุคติเลย  นีเ้ปนผลแหงบุญกรรม. 
                     ในกัปท่ี  ๗๓ แตกัปนี้   เปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง  พระ- 
        นามวาอินท ในกัปท่ี  ๗๒ แตกปัน้ี เปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง 
        พระนามวาสุมนะ. 
                     ในกัปท่ี  ๗๐   เปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง    พระนามวา 
        วรุณ. สมบูรณดวยรตันะ ๗  ประการ  เปนใหญในทวีปท้ัง ๔. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ีคือ    ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
                     ทราบวา    ทานพระสีหาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวย 
        ประการฉะนี้แล. 
                                  จบสีหาสนทายกเถราปทาน  
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                                         วิสุทธชนวิลาสินี 
                           อรรถกถาขุททกนิกาย  อปทาน 
   ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                                            เถราปทาน 
                                   สีหาสนิยวรรคที่  ๒ 
                  ๑๑.๑ อรรถกถาสีหาสนทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสีหาสนทายกเถระ  มคํีาเริ่มตนวา  นิพฺพุเต 
โลกนาถมฺหิ  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ ทุก ๆ  พระองค  สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไว 
เปนอันมากในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
สิทธัตถะ  ทานบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่งท่ีเพียบพรอมดวยทรัพยสมบัติ 
สมบูรณดวยศรัทธา  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว  จึงไดเกิด  พอทาน 
อยูในเทวโลก  เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู  ทานยัง 
บรรลุนิติภาวะแลว  ไดพบเห็นเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา จึงคิดนอยใจวา  เสียดายจริงหนอท่ีเราไมไดมีโอกาสพบ 
พระผูมีพระภาคเจาขณะท่ีพระองคยังมีพระชนมอยูดังน้ี  มีจิตเลื่อมใสใน 
องคพระเจดีย  เกิดโสมนสัจิต  ใหชางสรางอาสนะสีหะบนธรรมาสนที่ 
สําเร็จดวยแกวทุกชนิด  วิจิตรปานหนึ่งวาเทพยดาเนรมิต  แลวทํา 
๑. เลขขางหนาอรรถกถา  บอกลําดับอปทานของพระเถระตอจากเถราปทานวรรคท่ี  ๑.   
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การบูชาแดพระพุทธเจา  คลายกับวาพระองคยังทรงพระชนมอยู  ใหสราง 
เรือนยอดงดงามปานดังทิพยวิมานไวบนธรรมาสนนั้น. ใหสรางต่ังรองเทา  
สําหรับ รองเทา. เขาการทําเทียนธูปดอกไมและของหอมเปนตนนานาชนิด 
ใหเปนเครื่องบูชา    จนตลอดชีวิตเห็นปานน้ี   จุติจากมนุษยโลกนั้นแลว 
บังเกิดในเทวโลก       เสวยทิพยสมบัติกลับไปกลบัมาในกามาวจรสวรรค 
๖ ชั้น   เสวยจักรพรรดิสมบัตินับครั้งไมถวนในมนุษยโลก    และไดเสวย  
สมบัติคือการเปนพระราชาในประเทศจนนับครั้งไมถวน    ในพระศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปะ   ไดบวชบําเพ็ญ  สมณธรรม 
ในระหวางนักทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก     ในพุทธุปบาท. 
กาลน้ี   ไดบงัเกิดในตระกูลที่สมบูรณดวยสมบัติแหงหน่ึง   พอบรรลุนิติ. 
ภาวะแลว   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา   มีศรัทธาขอบรรพชา 
อุปสมบท   เรียนกัมมัฏฐาน   พากเพียรพยายาม    ไมนานนักก็ไดบรรล ุ
พระอรหัต. 
         ทานพอไดบรรลุพระอรหัตผลแลวอยางนี้     จึงไดระลึกถึงบุพกรรม 
ของตน   เกิดโสมนัสข้ึนแลว    เมื่อจะประกาศอางถึงความประพฤติที่มีใน 
กาลกอน  จึงกลาวคาถาเริ่มตนวา นิพฺพุเต  โลกนาถมหิ    ดังน้ี. โลกนาถะ 
ในคาถาหมายถึงท่ีพ่ึง   คือประธานของชาวโลก,    อธิบายวา    เจาของ 
แหงชาวโลกท้ัง  ๓. เชื่อมความวา เมื่อพระโลกนาถเจาพระนามวาสิทธัตถะ 
ปรินิพพานแลว.   บทวา   วิตฺถาริเต    ปาวจเน   ความวา   เมื่อปาพจนคือ 
พระไตรปฎก    กวางขวางออกไป   แผไปปรากฏชัดแลว.   บทวา  พาหุ- 
ชฺมฺห ิ สาสเน  ความวา  เมื่อหมูชนเปนอันมาก   ไดแกพระขีณาสพ  
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หลายแสนโกฏิ ไดรู ไดบรรลถุึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  อันสงเคราะห  
ดวยไตรสิกขาแลว. 
         บทวา  ปสนฺนจิตโต  สมุโน ความวา  ในกาลนั้น    เราไมมีโอกาส 
ไดเกิดพบพระพุทธเจาขณะยังทรงพระชนมอยู   เม่ือพระองคปรินิพพาน 
แลว     จึงไดจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในมนุษยโลก   ไดพบแตเจดียบรรจุ 
พระบรมสารีริกธาตุของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ไดมีจิตเลื่อมใส 
มีใจประกอบดวยศรัทธา    มีใจดีงาม     เกิดความเลื่อมใสและนับถือเปน 
อันมากข้ึนวา    ชางเปนบุญเหลือเกิน    ที่การมาของเรานับวาเปนการมาดี 
แลว    ดังน้ีจึงจินตนาการวา    เราสมควรท่ีจะบําเพ็ญบุญสักอยางหนึ่งเพ่ือ 
บรรลุพระนิพพาน        จึงไดใชเงินทองและแกวเปนตนมาประดับประดา 
อาสนะสีหะ    อุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา    ไวใกลพระเจดียของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา.   และไดใหคนสรางต่ังรองเทาสําหรับรองพระบาท   ของ 
พระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งแลว  บนธรรมาสนนั้น. และไดใหคนสราง 
เรือนยอดไวบนธรรมาสนนั้น เพ่ือไมใหอาสนะสีหะเปยกฝน.  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา    สหีาสนมกาสห   ฯ เปฯ ฆร  ตตฺถ   อกาสห   ดังน้ี. 
บทวา   เตน   จิตฺตปฺปสาเทน  ความวา   เรามีจิตเลื่อมใสสรางอาสนะสีหะ 
ถวายแดพระผูมีพระภาคเจาคลายกับวาพระองคยังทรงพระชนมอยู. บทวา 
ตุสิต  อุปปชฺชห  ความวา  เราไดบังเกิดในดุสิตภพ. 
         บทวา   อายาเมน   จตุพฺพีส    ความวา    วิมานมีสวนยาวและสูง 
๒๔ โยชน   เกิดปรากฏแกขาพเจาผูเกิดเปนเทวดาในดุสิตภพนั้น  ดวยบุญ 
ที่ ขาพเจาไดบําเพ็ญเปนอยางดี    และวิมานกวาง ๑๔ โยชน   ไดบังเกิดมี 
ในขณะที่ขาพเจาไดเกิดแลวทีเดียว.   คําท่ีเหลือพอรูไดงายอยูแลว.  
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         บทวา  จตุนฺนวุเต    อิโต     กปฺเป   ความวา   เราไดกระทํา  คือได  
บําเพ็ญกรรมมาในกัปที่ ๙๔   แตกัปนี้.   ความวา    ต้ังแตนั้นมา    ดวย 
พลังแหงบุญ      เราจึงไดไมรูจักทุคติอะไรเลย     คือทุคติอะไร ๆ    ไมเคย 
ไดมีเลย. 
         บทวา   เตสตฺตติมฺหิโต    กปฺเป   ไกแก    ในกปัที่ ๗๓   แตกัปนี้. 
บทวา  อินฺทนามา    ตโย   ชนา ความวา  พระเจาจักรพรรดิ ๓ พระองค 
พระนามวาอินทะ  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวาอินทะ ในกัปหน่ึง 
๓ ชาติ.  บทวา  เทฺว   สตฺตติมหิโต  กปฺเป  ไดแก  ในกัปที่ ๗๒  แต 
กัปนี้.  คน ๓ คนที่มีชื่อวาสุมนะ  คือไดเปนพระเจาจักรพรรดิถงึ ๓ ครั้ง. 
         บทวา  สมสตฺตติโต กปฺเป  ความวา เปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง 
ผูมีพระนามอยางน้ีคือ     เปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวาวรุณ    ในกัป 
ที่ ๗๐ ไมหยอนไมยิ่งแตกัปนี้   คือไดเปนผูยิ่งใหญสมบูรณดวยจักรรัตนะ 
ทุกอยางในทวีปทั้ง ๔.   คําท่ีเหลือพอรูไดอยูแลว. 
                            จบอรรถกถาสีหาสนทายกเถราปทาน 
                          เอกถัมภกิเถราปทานท่ี  ๒ (๑๒)  
                       วาดวยผลแหงการถวายเสาตนเดียว 
  [๑๔ ]  ไดมกีารประชุมมหาอุบาสกของพระผูพระภาคเจา พระ- 
        พระนามวาสิทธัตถะ  และอบุาสกเหลาน้ันถึงพระพุทธเจาเปน 
        สรณะ  เชื่อพระตถาคต.  อุบาสกท้ังหมดมาประชุมปรึกษากัน  
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                     จะสรางศาลาถวายแดพระศาสดา       ยังไมไดเสาอีกตนหน่ึง 
        จึงพากันเท่ียวหาอยูในปาใหญ. 
                     เราพบอุบาสกเหลาน้ันในปาแลว           จึงเขาไปหาคณะ 
        อบุาสก  ในเวลานั้น  เราประนมอญัชลีสอบถามคณะอุบาสก. 
                     อุบาสกผูมีศลีเหลาน้ันอันเราถามแลว      ตอบใหทราบวา 
        เราตองการจะสรางศาลา  ยังหาเสาไมไดอีกตนหน่ึง. 
                     ขอทานจงใหเสากะเราตนหน่ึงเถิด.   ฉันจักถวายแดพระ- 
        ศาสดา.  ฉันจักนําเสามาให ทานท้ังหลายไมตองขวนขวายหา. 
                     อุบาสกเหลาน้ันเลื่อมใสมใีจยินดีใหเสาแกเรา   แลวกลับ 
        จากปาน้ันมาสูเรือนของตน ๆ. 
                     เมื่อคณะอุบาสกไปแลวไมนาน เราไดถวายเสาในกาลนั้น 
        เรายินดี   มีจิตราเริง   ยกเสาขึ้นกอนเขา. 
                     ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ันเราไดเกิดในวิมาน    ภพของเราต้ัง 
        อยูโดดเด่ียว   ๗ ชั้น  สูงตระหงาน. 
                     เมื่อกลองดังกระหึ่มอยู   เราบําเรออยูทุกเมื่อ  ใน ๕๕ กัป 
        เราไดเปนพระราชาพระนามวายโสธร. 
                     แมในกาลน้ัน   ภพของเราก็สูงสุด   ๗ ชั้น   ประกอบดวย 
        เรือนยอดอันประเสริฐ  มีเสาตนหน่ึงเปนที่รื่นรมยแหงใจ. 
                     ใน ๒๑  กัป   เราเปนกษัตริยพระนามวาอุเทน   แมในกาล 
        นั้น  ภพของเราก็มี ๗   ชั้น  ประดับอยางสวยงาม. 
                     เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ    คือควานเปนเทวดาหรือความเปน   
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          มนุษย     เรายอมเสวยผลน้ัน ๆ ทั้งหมด นี้เปนผลแหง  
        (การถวาย)  เสาตนเดียว. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้  ในกาลน้ันเราไดใหเสาใด  ดวยบุญ 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหง ( การถวาย)  เสา 
        ตนเดียว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลวฉะนี้แล. 
         ทราบวา   ทานพระเอกถัมภิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ีดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบเอกถัมภิกเถราปทาน 
                           ๑๒. อรรถกถสเอกถัมเถราปทาน    
         อปทานแหง      ทานพระเอกถัมภิกทายกเถระ      มีคําเริ่มตนวา 
สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ พระองค   สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
ไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
สิทธัตถะ    บังเกิดเปนคนดูแลปาไม   ในตระกลูแหงหนึ่ง   ที่เพียบพรอม 
ดวยทรัพยสมบัติ.    ในสมัยนั้นอุบาสกและอุบาสิกาลวนมีศรัทธา   มีความ 
เลื่อมใส   มคีวามพรอมเพรียงกัน    ต้ังใจวา   พวกเราจะสรางศาลาสําหรับ  
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บํารุงพระผูมีพระภาคเจา    จึงเขาไปสูปาเพื่อตองการทัพพสัมภาระ      ได  
พบเห็นอุบาสกนั้นเขา    จึงออนวอนวา    ทานจงใหการงานสักอยางหนึ่ง 
แกพวกเราเถิด.  อุบาสกคนน้ัน    พอทราบความเปนไปน้ันแลว   จึงพูดวา 
พวกทานอยูคิดไปเลยดังนี้     แลวไดสงเขาเหลาน้ันไป      ไดใหพวกเขา 
เหลาน้ันหามเสาไมแกนตนหน่ึงไปแสดงแดพระศาสดา.      ดวยการใหเสา 
ไมแกนนั้นนั่นแล   เขาเกิดโสมนัสในใจ   ทําบุญคือการใหไมแกนนั้นเปน 
ครั้งแรกแลว    ก็ทําบุญมีการใหทานเปนตนอยางอ่ืนอีกเปนอันมาก     จุติ 
จากอัตภาพน้ัน    ไปบังเกิดบนเทวโลก    ไดเสวยทิพยสมบัติในกามาวจร 
สวรรค ๖ ชัน้กลับไปกลบัมา     ไดเสวยจักรพรรดิสมบัติในมนุษยโลกอีก 
หลายครั้ง  และไดเสวยสมบัติคือเปนพระราชาปกครองประเทศนับไมถวน 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี      ไดบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่งท่ีสมบูรณดวยศรัทธา 
พรอมกับมารดาบิดาไดฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา       ไดมี 
ศรัทธาบรรพชาอุปสมบท     เลาเรียนกัมมัฏฐานอยางต้ังใจ     มิชามินาน 
ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานพอไดบรรลุพระอรหัตแลวอยางนั้น     จึงไดระลึกถึงบุพกรรม 
ของตน    เกิดโสมนัส   เม่ือจะประกาศอางถึงความประพฤติที่มีมาในกาล 
กอน    จงกลาวคําเริ่มคนวา   สิทฺธตฺถกสฺสส   ดังน้ี.    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวาสิทธัตถะในคาถานั้น  คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสมบูรณ 
ดวยภคธรรม.  บทวา   มหาปูคคโณ  ความวา   ไดมีหมูแหงอุบาสกเปน 
จํานวนมาก.  บทวา   สรณ คตา  จ  เต  พุทฺธ    ความวา   อุบาสก 
เหลาน้ันเขาถึง  คบ หรือทราบวา  พระพุทธเจาเปนที่พ่ึง   ดังน้ี.   บทวา 
ตถคต   สทฺธห ความวา  ต้ังพระพุทธคุณไวในจิตสันดานของตน.  
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         บทวา  สพฺเพ  สงฺคมฺม  มนฺเตตฺวา ความวา ทั้งหมดพบประชุม  
ปรึกษากัน  ใหสัญญากันและกัน มีฉันทะเปนอันเดียวกัน  สรางโรง 
คือศาลาสําหรับบํารุง เพ่ือประโยชนแกพระศาสดา.  เชื่อมความวา  เมื่อยัง 
ไมไดเสาสักตนหน่ึง     ในบรรดาทัพพสัมภาระทั้งหลาย     จึงพากันเที่ยว 
คนหาในปาใหญ. 
         บทวา   เตห  อรฺเ  ทิสฺวาน   เชื่อมความวา    เราไดเห็นพวก 
อุบาสกเหลานั้นในปา    เขาไปเปนหมู    ประคองอัญชล ี   กระทําอัญชลี 
ประชุมนิ้วท้ัง ๑๐  ไวเหนือเศียร   ในกาลน้ันเราจึงถามหมูอุบาสกวา  พวก 
ทานมายังปานี้เพ่ือตองการอะไร. 
         เชื่อมความวา   อุบาสกเหลาน้ันเปนผูมีศีล   ถกูเราถามแลว  จึงบอก 
เปนพิเศษวา     เราเปนผูมีความประสงคจะสรางโรงบํารุง    แตพวกเรายัง 
ไมไดเสาอีกตนหน่ึง. 
         เชื่อมความวา   พวกทานจงใหเสาตนหน่ึงแกเราเถิด   เราเองจักนํา 
เสาตนนั้นไปถวายยังสํานักพระศาสดา,    ขอทานผูเจริญ      อยาไดพยายาม 
ในการนําเอาเสาไปเลย.                                           
         บทวา  ย   ย   โยนุปปชฺชามิ   ความวา   เราจะเขาถึงกําเนิดใด ๆ 
คือจะเปนเทวดาหรือมนุษยก็ตาม.    อีกอยางหนึ่ง   คําน้ันเปนทุติยาวิภัตติ 
ใชลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ,  อธิบายวา      ในโลกใด      คือจะเปน 
เทวโลก  หรอืมนุษยโลกก็ตาม.   คําทีเ่หลืองายทั้งนั้นแล. 
                          จบอรรถกถาเอกถัมภิกเถราปทาน  
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                               นันทเถราปทานท่ี  ๓  (๑๓) 
                              วาดวยผลแหงการถวายผา 
[๑๕]   เราไดถวายผาทอดวยเปลือกไม    แดพระผูมพีระภาคเจา 
        พระนามวา ปทุมุตตระ   เชษฐบุรษุของโลกผูมั่นคง  ตรัสรูเอง 
        แสวงหาคุณอันใหญหลวง. 
                     พระพุทธเจาผูเปนนายกพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงพยา- 
        กรณเรานั้นวา  ดวยการถวายผานี้  ทานจักเปนผูมีผิวพรรณดัง 
        ทองคํา. 
                     ไดเสวยสมบัติทั้งสองแลว     อันกุศลมูลตักเตือน    จักได. 
        เปนพระอนุชาของพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวาโคดม. 
                     ทาอันราคะยอมแลว     มีปกติสุข    ประกอบดวยความ 
        กําหนัดในกาม    เปนผูอันพระพุทธเจาตักเตือนแลว     แตนั้น 
        จักบวช. 
                     ครั้นบวชในพระศาสนาของพระโคดมน้ันแลว อนักุศลมูล 
        ตักเตือนแลว จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวง  ไมมีอาสวะ นิพพาน. 
                     ในแสนกัปจกัเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง  มีพระนามวา 
        เจละ ใน ๖ ลานกัปจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง มีพระนาม 
        วา  อุปเจละ. 
                     ใน ๕,๐๐๐ กัป จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้งพระนาม 
        วา เจละเหมือนกัน  สมบรูณดวยแกว ๗    ประการ  เปนใหญ 
        ในทวีปทั้ง ๔. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือปฏสิัมภิทา  ๔    วิโมกข ๘   และ  
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         อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
         เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา  ทานพระนันทเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                         จบนันทเถราปทาน 
                              ๑๓.  อรรถานันทเถราปทาน 
         อปทานของทานพระนันทเถระ      มีคําเริ่มตนวา   ปทุมตฺุตรสฺส 
ภควโต  ดังนี้.   
         แมพระเถระรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ ทุก ๆ พระองค  สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปน 
อันมาก    ในภพนั้น  ๆ      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ   ทานบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง  ในพระนครหังสาวดี  บรรล ุ
นิติภาวะแลว     ขณะที่ฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา    ไดพบ 
ภิกษุรูปหน่ึง  ซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาไวในตําแหนงผูเลิศแหงพวกภิกษุ 
ผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย          ตนเองจึงปรารถนาตําแหนงนั้น 
บําเพ็ญมหาทานท่ีมากไปดวยการบูชาและสักการะ    ใหเปนไปแดพระผูมี- 
พระภาคเจา   และภิกษุสงฆแลว  ต้ังปณิธานไววา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ในอนาคตกาล     ขอใหขาพระองคพึงไดเปนอยางพระสาวกรูปนั้น   ของ 
พระพุทธเจาผูเชนกับพระองคเถิด. 
         จําเดิมแตนั้น     ทานก็ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ใน  
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กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   อัตถทัสสี       เกิดเปนเตาใหญ  
ในแมน้ําชื่อวา  ธัมมตา      วันหน่ึงไดพบพระศาสดาประทับยืนอยูใกลฝง  
เพ่ือจะขามแมน้ํา     ตนเองประสงคจะใหพระผูมีพระภาคเจาขามฝง จึง    
หมอบลงใกลพระบาทของพระศาสดา.        พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัย 
ของเธอแลว   จึงทรงข้ึนบนหลัง.  เธอดีใจมาก  รบีแหวกวายตัดกระแสนํ้า 
ใหถึงฝงโนนไดรวดเร็ว.      พระผูมพีระภาคเจาทรงตรัสอนุโมทนาแกเธอ 
ตรัสชี้แจงถึงสมบัติจนแจมแจงแลว   เสด็จหลีกไป. 
         ดวยบุญกรรมอันนัน้         ทานจึงไดทองเที่ยวไปในสุคติหลายครั้ง 
หลายหนทีเดียว  ในพุทธุปบาทกาลน้ี ไดบังเกิดในพระครรภของพระนาง 
มหาปชาบดีโคตมี   พระอัครมเหสีของพระเจาสุทโธทนมหาราช    ในกรงุ 
กบิลพัสดุ  ในวันจะขนานนามทาน   หมูญาติบังเกิดความยินดี   จึงขนาน 
พระนามวา  นันทะ.    ในเวลาท่ีนันทกุมารไดเจริญวัยข้ึนแลว     พระผูม-ี 
พระภาคเจา   ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไปแลว  ทรง 
กระทําการอนุเคราะหสัตวโลก     เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุโดยลําดับ  ทรง 
กระทําฝนโบกขรพรรษใหเปนอัตถุปปตติเหตุ      ในสมาคมแหงหมูญาต 
ตรัสเวสสันดรชาดก  ในวันที่ ๒  เสด็จเขาไปบิณฑบาต    ทรงยังพระชนก 
ใหดํารงอยูในโสดาปตติผลดวยพระคาถาเปนตนวา   อุตฺติฏเ   นปฺปมช-ฺ 
เชยฺย  ดังน้ี     แลวเสด็จไปยังพระนิเวศน    ทรงยังพระนางมหาปชาบดีให 
ดํารงอยูในโสดาปตติผล    และใหพระราชาดํารงอยูในสกทาคามิผล   ดวย 
พระคาถาเปนตนวา   ธมมฺ.  จเร  สุจรติ  ดังน้ี.   ในวันที่  ๓   เสด็จเขาไป 
บิณฑบาต       ในเมื่อวันอาวาหมงคลเปนที่เสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศน 
เพ่ือการอภิเษกของนันทกุมาร      กําลังดําเนินไปอยู.      พระศาสดาทรง  
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ประทานบาตรในมือของนันทกุมารแลว   ตรัสมงคลแลว   ไมรับบาตรจาก  
มือของนันทกุมารน้ัน    เสด็จเขาไปยังพระวิหาร    ทรงใหนันทกุมารผูถือ 
บาตรตามมายังวิหาร     ผูไมมีใจปรารถนาจะบวช     ใหบวชแลว     ทรง 
ทราบวา  เธอถูกความไมยินดีเขาบีบค้ัน   เพราะเหตุที่เธอบวชดวยอาการ 
อยางนั้นนั่นแหละ        จึงทรงบรรเทาความไมยินดียิ่งนั้นของเธอเสียดวย 
อุบาย.   เธอพิจารณาแลวโดยแยบคาย  เริ่มบําเพ็ญวิปสสนา   มชิามินานก็ 
ไดบรรลุพระอรหัต.   พอวันรุงข้ึน  พระเถระจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค- 
เจา   กราบทูลอยางน้ีวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ   ขาพระองคพน 
จากขอประกันที่จะรับนางอัปสร  ๕๐๐ นางผูมีเทาที่มีสีแดงคลายเทานกพิราบ  
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคขอบอกคืนขอประกันนั้นกะพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.  แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา   ดูกอนนันทะ   ในกาลท่ีเธอไม 
ยึดมั่น     มีจิตหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายได  เราก็คุมครองรับรองวา   จะ 
บอกคืนขอประกันนั้น.  ลาํดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา พระ- 
นันทะมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลายไดอยางวิเศษ  เมื่อจะทรง 
ประกาศคุณขอน้ัน    จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นันทะเปนผูเลิศแหง 
พวกภิกษุผูเปนสาวกของเรา   ผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย 
ดังน้ีแลว   ทรงต้ังพระนันทะน้ันไวในตําแหนงนั้น  โดยความเปนผูมีทวาร 
อันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย.   ก็พระเถระคิดวา    เราอาศัยความไม 
สํารวมอินทรีย  จึงถึงซ่ึงอาการอันแปลกๆ นี้  เราจักขมอาการอันแปลกๆ 
นั้นใหไดเปนอยางดี  ดังนี้แลวเกิดความอุสาหะ  มีความละอายและความ 
เกรงกลัวตอบาปเปนกําลัง     และไดบรรลถุึงบารมีอันสูงสุดในการสํารวม 
อินทรีย  เพราะความท่ีทานไดสั่งสมบําเพ็ญมาในการสํารวมอินทรียนั้น.  
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         ครั้นทานไดรับตําแหนงอันเลิศน้ันอยางนี้แลว     จึงไดระลึกถึงบุพ-  
กรรมของตน  ไดรับความโสมนัส   เม่ือจะประกาศอางถึงขอประพฤติของ 
พระพุทธเจา  จึงกลาวคาถาเปนตนวา ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ดังน้ี.  บทวา 
วตฺถ โขม มยา ทินฺน    ความวา    ผาที่เกิดในแควนโขนะ    คือเรามีจิต 
เลื่อมใส  มีความเคารพนับถือมาก  ในพระผูมีพระภาคเจา   ไดนอมถวาย 
ผาโขนะที่มีเนื้อละเอียดออนยิ่งนัก.  บทวา สยมฺภุสฺส  ความวา  พระองค 
นั่นแล  เปนแลว  เกิดแลว  คือนิพพานแลวโดยอรยิชาติ.  บทวา มเหสิโน 
เชื่อมความวา   ชื่อวา   มเหสี   เพราะอรรถวา   คนหา   แสวงหา   กองศีล 
กองสมาธิ   กองปญญา   กองวิมุตติ   และกองวิมุตติญาณทัสสนะอยางใหญ 
หลวงได,   เราไดถวายผาโขมะเพ่ือประโยชนแกการทําเปนจีวร    แดพระ- 
สยัมภูผูแสวงหากองแหงสาระคุณอันใหญนั้นแลว. 
         บทวา  ต  ในบทวา  ต  เม  พุทโธ   วิยากาสิ นี้   เปนทุติยาวิภัตติ 
ใชลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ,   อธิบายวา  พระพุทธเจาไดทรงกระทํา  คือ 
ตรัสแลวโดยพิเศษ    ถึงผลทานของเราผูถวายผาน้ัน.    บทวา  ชลชุตฺตม- 
นามโก    ไดแก   มีพระนามวา  ปทุมุตตระ.   ปาฐะวา ชลรุตฺตมนายโก 
ดังน้ีก็มี,   ความแหงปาฐะน้ันวา   ผูนําชั้นยอด   คือประธานแหงหมูเทวดา 
และพรหมท้ังหลายผูรุงเรื่อง.   บทวา  อิมินา วตฺถทาเนน   ความวา   ดวย 
ผลแหงการถวายผา        ในอนาคตกาล     เธอจักเปนผูมีวรรณะเพียงดัง 
ทองคํา. 
         บทวา  เทฺว สมฺปตฺตึ  อนุโภตฺวา  ไดแก ไดเสวยสมบัติทั้งสอง  คือ 
ทิพยสมบัติ    และมนุษยสมบัติ.    บทวา  กุสลมูเลหิ  โจทิโต  ความวา 
เปนผูอันสวนแหงกุศลตักเตือนแลว     คือสงไปแลว    ไดแก  คลาย ๆ กับ  
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สงไปวา  ดวยบุญอันนี้  ขอเธอจงประสบกุศลในสํานักของพระศาสดาเถิด. 
เชื่อมความวา ทรงพยากรณวา เธอจักไดเปนพระกนิษฐภาดาของพระผูมี- 
พระภาคเจาโคดม.  
         บทวา  ราครตฺโต  สุขสีโล    ความวา    มีความกําหนัดเยื่อใยดวย 
กิเลสกามท้ังหลาย        มกีารเสวยความสุขทางกายและความสุขทางจิตเปน 
สภาพ.  บทวา กาเมสุ เคธมายุโต ความวา ถูกตัณหา  คือความกําหนัด 
ในวัตถุกามท้ังหลาย    ประกอบผูกพันไวแลว.    บทวา พุทฺเธน โจทิโต  
สนฺโต ตทา  ตฺว   คือ   เพราะกําหนัดแลวในกามท้ังหลาย.   เชื่อมความวา 
ฉะน้ัน   เธอผูไดรับการตักเตือนจากพระโคดมพุทธเจา    ผูเปนพระภาดา 
ของตนแลว   คือสงเธอไปทางการบวช  ก็จักไดบวชในสํานักของพระองค. 
         บทวา ปพฺพชิตฺวาน ตว ตตฺถ  ความวา  ในพระศาสนาของพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดมน้ัน   เธอบวชแลว  เปนผูมีกุศลมูลเปนตน 
เหตุ  มีบุญสมภารตักเตือนแลว บําเพ็ญภาวนา  กําหนดรู กําหนดละอาสวะ 
ทั้งปวงไดเด็ดขาด    มีอนามัยดี   ไมมีทุกข  จักนพิพาน  คือจักบรรลุถึง 
ความท่ีมารมองไมเห็น  อธิบายวา  จักถึงภาวะที่ไมมีบัญญัติ. 
         บทวา สตกปฺปสหสฺสมฺหิ ความวา ในกัปที่ ๑๐,๐๐๐ ในกาลกอน 
แตกัปนี้ไป  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิถึง ๔ วาระ    มีพระนามเดียวคลอด 
วา  เจละ.  บทวา สฏ ิกปฺปสตสหสฺสานิ  ความวา  ก็ภายหลังลวงไปได 
๖ ลานกัป    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง   พระนามวา อุปเจละ    ใน 
กัปหน่ึง ๆ  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิทุก ๆ   ๔ ชาติ         
         บทวา ปฺจกปฺปสหสฺสมฺห ิ ความวา   ในกปัที่ ๕,๐๐๐  ไดเปน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 17 

พระเจาจักรพรรดิ  ๔ ครัง้ พระนามวาเจละเปนพระเจาจักรพรรดิผูสมบูรณ 
เพียบพรอมดวยรัตนะ ๗ ประการ ไดเปนใหญเปนประธาน ในทวีปทั้ง  ๔  
ทุกทวีป  คือ  ชมพูทวีป   อปรโคยานทวีป อุตตรกุรุทวีป   และปุพพ- 
วิเทหทวีป.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความดังที่ไดกลาวแลวน่ันแล. 
                             จบอรรถกถานันทเถราปทาน  
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                         จุลลปนถกเถราปทานท่ี  ๔   (๑๔) 
                  วาดวยบุพกรรมของพระจุลลปนถกเถระ 
     [๑๖]   เวลานั้น  พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ ทรงรับเครื่อง 
        บชูาแลว  พระองคเสด็จหลีกออกจากหมู  ประทับอยู ณ ภูเขา 
        หมิวันต. 
                     แมเวลาน้ันเราก็อยูในอาศรมใกลภูเขาหิมวันต  เราไดเขา 
        ไปเฝาพระมหาวีรเจาผูเปนนายกของโลก   ผูเสด็จมาไมนาน. 
                     เราถือเอาฉัตรอันประดับดวยดอกไม       เขาไปเฝาพระ- 
        นราสภ    เราไดทําอันตรายแกพระผูมีพระภาคเจาซ่ึงกําลังเขา 
        สมาธิ. 
                     เราประคองฉัตรดอกไมดวยมือท้ังสองถวายแดพระผูมีพระ- 
        ภาคเจา      พระผูมพีระภาคเจามหามุนีพระนามวาปทุมุตตระ 
        ทรงรบัแลว. 
                     เทวดาท้ังปวงมีใจชื่นบาน  เขามาสูภูเขาหินวันต   ยังสาธุ- 
        การใหเปนไปวา    พระผูมีพระภาคเจาผูมีจักษุทรงอนุโมทนา. 
                     ครั้นเทวดาเหลาน้ีกลาวเชนนี้แลว   ไดเขาไปเฝาพระผูม-ี 
        พระภาคเจาผูสูงสุดกวานระ     เมื่อเรากั้นฉัตรดอกบัวอันอุดม  
        อยูในอากาศ. 
                     (พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา) ดาบสไดประคองฉัตรดอกบัว 
        ใหแกเรา   เราจักพยากรณดาบสนั้น    ทานท้ังหลายจงฟงเรา 
        กลาว.  
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                     ดาบสนี้จักเสวยเทวรัชสมบัติอยูตลอด ๒๕ กัป     และจัก  
        เปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๕  ครั้ง.     จะทองเที่ยวสูกําเนิดใด ๆ 
        คือความเปนเทวดาหรือมนุษยในกําเนิดน้ัน  ๆ    จักทรงไวซึ่ง 
        ดอกปทุมอันต้ังอยูในอากาศ. 
                     ในแสนกัป    พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระโคตร 
        ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก. 
                     เมื่อพระศาสดาทรงประกาศพระศาสนา   ดาบสผูนี้จักได 
        ความเปนมนุษย    เขาจักเปนผูอุดมในกายอนับังเกิดแลวดวย 
        ฤทธิ์อันสําเร็จดวยใจ. 
                     จักมีพ่ีนองชายสองคนมีชื่อวาปนถก   แมทั้งสองคนเสวย 
        ประโยชนอันสูงสุดแลว  จักยังพระศาสนาใหรุงเรือง. 
                     เรานั้นมีอายุ ๑๘ ป ออกบวชเปนบรรพชิต   เรายังไมได 
        คุณวิเศษในศาสนาของพระศากยบุตร. 
                     เรามีปญญาเขลา    เพราะเราอบรมอยูในบุรี   พระพี่ชาย 
        จึงขบัไลเราวา   จงไปสูเรือนเด๋ียวน้ี. 
                     เราถูกพระพ่ีชายขับไลแลวนอยใจ     ไดยืนอยูที่ซุมประตู 
        สังฆาราม ไมหวังในความเปนสมณะ. 
                     ลําดับน้ัน  พระศาสดาเสด็จมา ณ ทีน่ั้น  ทรงลบูศีรษะเรา 
        ทรงจับเราท่ีแขน   พาเขารูปในสังฆาราม. 
                     พระศาสดาคุมทรงอนุเคราะห     ประทานผาเช็ดพระบาท 
        ใหแกเราวา  จงอธิฐานผาอันสะอาดอยางน้ีวางไว  ณ สวน 
        ขางหนึง่.  
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                     เราจับผาน้ันดวยมือท้ังสองแลวจึงระลึกถึงดอกบัวได   จิต  
        ของเราปลอยไปในดอกบัวน้ัน   เราจึงไดบรรลุพระอรหัต. 
                     เราถึงท่ีสุดในฌานท้ังปวง    ในกายอนับังเกิดแลวแตฤทธิ์ 
        อันสําเรจ็ดวยใจ   กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   ไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ีคือ   ปฏสิัมภิทา  ๔    วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา   ทานพระจุลลปนถกะไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
 ฉะน้ีแล. 
                                   จบจุลลปนถกเถราปทาน 
                     ๑๔.  อรรถกถาจูฬปนถกเถราปทาน๑  
         อปทานของทานพระจูฬปนถกเถระ     มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร 
นาม  ชิโน ดงัน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาแลว      ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ ทุก ๆ พระองค สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
ไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม 
วา ปทุมุตตระ     เนื้อความท่ีขาพเจาจะพึงกลาวดวยอํานาจอัตถุปปตติเหตุ 
ในเรื่องนี้ ไดกลาวไวแลวท้ังหมด  ในเรื่องของพระมหาปนถก  ในอฏัฐก- 
นิบาตน่ันแล.    สวนเนื้อความท่ีแปลกกันมีดังน้ีวา    พระมหาปนถกเถระ 
บรรลุพระอรหัตแลว     ยังอยูดวยความสุขอัน เกิดแตผลสมาบัติ    คิดวา 
๑.  บาลีเปนจลุลปนถกเถระ.        
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ทําอยางไรหนอ   เราจึงจะสามารถใหจูฬปนถกะดํารงอยูในความสุขอยางนี้   
บาง.    ทานจึงเขาไปหาธนเศรษฐีผูเปนตาของตนแลว กลาววา   โยมมหา- 
เศรษฐี ถาโยมอนุญาต อาตมาภาพก็จะใหจูฬปนถกะบวช. โยมมหาเศรษฐี 
พูดวา  ใหเขาบวชเถอะพระคุณเจา.   พระเถระจึงไดใหจูฬปนถกะน้ันบวช 
แลว .    จูฬปนถกะน้ัน     เมื่อดํารงมั่นอยูในศีล ๑๐ ไดดีแลว    จึงเลาเรียน 
คาถาในสํานักของพ่ีชายวา 
                     ดอกบัวโกกนุทะ    กลิ่นหอม   บานแตเชาตรู   พึงมีกลิ่น 
        ยังไมสิน้ไป  ฉันใด        เธอจงทอดทัศนาการดูพระอังคีรสผู 
        ไพโรจนอยู ดุจพระอาทิตยสองแสงในกลางหาว ฉันนั้น   ดังน้ี. 
          โดยลวงไป ๔ เดือน    ก็ยังไมสามารถจะเรียนจําคําถามได.    แมที่ 
ไดเลาเรียนแลว    ก็ยังไมคิดอยูในใจได.    ลําดับนัน้   พระมหาปนถกะจึง 
กลาวกะเธอวา   จูฬปนถกะเอย !   เธอชางอาภัพในพระศาสนานี้เสียจริง ๆ 
เวลาผานไปต้ัง ๔ เดือน     ก็ยังไมสามารถจะเรียนจําแมคาถาสักคาถาหน่ึง 
ได   ก็แลวเธอจักใหกิจแหงบรรพชิตถึงท่ีสุดไดอยางไร    ไป !     เธอจง 
ออกไปเสียจากท่ีนี้.    พระจูฬปนถกะน้ัน   พอถูกพระเถระพ่ีชายประณาม 
ขับไล  จึงไดไปยืนรองไหอยูใกลกับซุมประตู. 
         ก็ในสมัยนั้น  พระศาสดาประทับอยูในชีวกมัพวันวิหาร.  ลําดับนั้น  
หมอชีวกใชใหคนไปนิมนตวา   เธอจงไปนิมนตพระศาสดาพรอมกับพระ- 
ภิกษุ ๕๐๐  รูปมา. ก็ในสมัยนั้น   ทานพระมหาปนถกะกําลังเปนภัตตุทเทสก 
อยู.  พระมหาปนถกะน้ัน   พอไดรับนิมนตจากหมอชีวกวา  ขอทานจงรับ 
ภิกษาเพ่ือภิกษุ ๕๐๐ รูป  จึงพูดวา  เวนพระจูฬปนถกะเสีย  ภิกษุที่เหลือ 
อาตมภาพรับได.    พระจูพปนถกะพอไดฟงคําน้ันแลว    ไดแตเสียใจเปน  
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อยางยิ่ง.   พระศาสดาไดทรงทราบถึงความทุกขใจของเธอ   จึงทรงดําริวา 
เราตองใชอุบายแลว   จูฬปนถกะจึงจักตรัสรูได ดังน้ี  แลวแสดงพระองค 
ในที่อันไมไกลเธอนัก  ตรัสถามวา  ปนถกะ   เธอรองไหทําไม ?   พระ- 
จูฬปนถกะกราบทูลวา  พระพ่ีชายขับไลขาพระองคพระเจาขา, พระศาสดา 
ตรัสวา   ปนถกะเอย  !   อยาคิดมากไปเลย.  เธอบวชในศาสนาของเรา  มานี่ 
มารับผาผืนนี้ไป    แลวจงทําบริกรรมในใจวา  รโชหรณ  รโชหรณ  (ผา 
เช็ดธุลี   ผาเช็ดธุลี)  ดังน้ีแลว   จึงไดประทานทอนผาสะอาดอันสําเร็จดวย 
ฤทธิ์ให.    ทานน่ังใชมือลูบคลําบริกรรมทอนผาท่ีพระศาสดาทรงประทาน 
ใหมาวา รโชหรณ รโชหรณ  ดังนี้.   เมื่อทานบริกรรมลูบคลําผาผืนนั้น 
ไปมา  ผาสะอาดก็กลายเปนเศราหมอง  เมื่อทานบริกรมลูบคลาํไปอีก  ผา 
สะอาดก็กลายเปนเชนกับผาเช็ดหมอขาว,    เพราะมีญาณอันแกกลา   ทาน 
จึงคิคอยางนี้วา     แตเดิมมาทอนผาผืนนี้ก็บริสุทธิส์ะอาด.     เพราะอาศัย  
สรีระอันมีวิญาณครองนี้     จึงไดกลายเปนอยางอ่ืนเศราหมองไป  ฉะนั้น 
ผาผืนนี้ เปนอนิจจังอยางไร    แมจิตกค็งเปนอยางนั้นแน    จึงเริ่มต้ังความ 
สิ้นไปเส่ือมไป   ยังฌานในนิมิตน้ันนั่นแลใหเกิดข้ึนแลว    ทําฌานใหเปน 
บาท   เริ่มเจริญวิปสสนา     ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมท้ังปฏิสัมภิทา  ๔. 
พอทานไดบรรลุพระอรหัตแลวเทาน้ัน    พระไตรปฎก    และอภิญญา ๕ 
ก็ติดตามมาแลว.                                                   
         พระศาสดาไดเสด็จไปพรอมกับภิกษุ ๔๙๙ รปูแลว   ประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีเขาปูลาดจัดไวในนิเวศนของหมอชีวก.    แดพระจูฬปนถกะไมได 
ไป  เพราะพระพ่ีชายของตนไมยอมรับนิมนตเพ่ือภิกษาแกตน.  หมอชีวก 
เริ่มจะถวายขาวยาคู.    พระศาสดาทรงเอาพระหัตถปดบาตรเสีย   เมื่อหมอ  
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ชีวกกราบทลูถามวา   เพราะเหตุไร   พระองคจึงไดรับภิกษาพระเจาขา จึง  
ไดตรัสตอบวา  หมอชีวก   ภิกษุที่วิหารยังมีอยูอีกหนึ่งรูป.   หมอชีวกนั้น 
จึงไดใชคนไปวา พนาย  เจาจงไปพาพระคุณเจาท่ีนั่งอยูในวิหารมา.    แม 
พระจูฬปนถกเถระ   ก็นั่งเนรมิตภิกษุข้ึน ๑,๐๐๐ รปู  แตละรูปไมเหมือน 
กัน  ดวยท้ังรปูรางและกิริยาทาทาง.  พอคนใชนั้น   เห็นวาภิกษุในวิหาร 
มีเปนจํานวนมาก  จึงกลับไปบอกหมอชีวกวา  ภิกษุสงฆในวิหาร   มีมาก 
กวาภิกษุสงฆที่มาในบานนี้       ผมไมรูจักพระคุณเจาท่ีใชใหไปนิมนตมา. 
หมอชีวกกราบทูลถามพระศาสดาวา       ภิกษุที่นัง่อยูในวิหารช่ืออะไร 
พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา  ชื่อวา จูฬปนถกะ  ชีวก.  หมอชวีกจึงใช 
คนไปใหมวา  พนาย  เธอจงไปถามวา พระภิกษุรูปไหน ชื่อวาจูฬปนถกะ 
แลวจงพาภิกษุรูปนั้นมา.     คนใชนั้นไปยังวิหารแลวถามวา    ทานขอรับ 
ภิกษุรูปไหนชื่อวาจูฬปนถกะ. ภิกษุทัง้ ๑,๐๐๐ รูปจึงตอบพรอม ๆ กัน วา 
เราชื่อจูฬปนถกะ  เราชื่อจูฬปนถกะ คนใชนั้น จึงกลับมาอีกแลว  บอกให 
หมอชีวกทราบเรื่องนั้น.   เพราะคาที่ตนรูตลอดสัจจะ   หมอชีวกจึงทราบ 
โดยนัยวา   พระคุณเจา ชะรอยวาจะมีฤทธิ์แน  จึงส่ังคนใชวา  พนาย  เธอ 
จงไปพูดวา    พระศาสดามีรับสั่งใหทานทั้งหลาย     เฉพาะพระคุณเจารูปที่ 
ขานรับกอนมาหา   แลวเธอจงจับที่ชายจีวร.    คนใชนั้นไปยังวิหารแลวได 
กระทําตามส่ัง.   ในขณะนั้นนั่นเอง   ภิกษุที่เนรมิตท้ังหลาย  ก็อันตรธาน 
หายไป.   คนใชจึงไดพาพระเถระไปแลว. 
         ขณะนั้น   พระศาสดาจึงทรงรับขาวยาคู.    และของอื่นตางชนิดมี 
ของขบเค้ียวเปนตน.    พระผูมีพระภาคเจาทรงการทําภัตกิจเสร็จแลว    จึง 
ทรงรับสั่งใหทานพระจูฬปนถกะ  กระทําอนุโมทนา.  พระจูฬปนถกหะนั้น  
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เปนผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา    กระทําอนุโมทนาดวยการยังพระพุทธพจน  
คือพระไตรปฎกใหกระเพ่ือม  จับพระอัธยาศัยของพระศาสดา คลาย ๆ กับ 
วาจับเอาภูเขาสิเนรุมากวนคนลงไปยังมหาสมุทรฉะน้ัน.     เมือ่พระทศพล 
กระทําภัตกิจเสร็จแลว   เสด็จไปยังพระวิหาร  จึงมีถอยคําพูดเกิดข้ึนในโรง 
ธรรมสภาวา  ชางนาอัศจรรยเหลือเกนิ อานุภาพของพระพุทธเจาท้ังหลาย  
ที่ไดทรงแสดงฤทธ์ิมากมายอยางนี้   ทั้ง ๆ ที่จูฬปนถกะไมสามารถจะเรียน 
จําคาถาหน่ึง   ในระยะเวลา ๔ เดือนได   ก็บันดาลใหเปนไปไดโดยขณะ 
รวดเร็วทีเดียว  ดังนี้      ความจริงก็เปนเชนนั้น     พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยูในนิเวศนของหมอชีวก    ทรงทราบวา  จิตของพระจูฬปนถกะ 
มั่นคงดีแลวอยางนั้น  วิปสสนาดําเนินไปสูวิถีแลว  ดังน้ี   ทั้ง ๆ ที่ประทับ 
นั่งอยูนั่นแล    ทรงแสดงพระองคใหปรากฏ     เมือ่จะแสดงวา     ปนถกะ 
ทอนผาเกาผืนนี้     ยังไมเศราหมองเกลื่อนกลนดวยธุลีเทาไรนัก    แตวาสิ่ง 
ที่เศราหมอง   เปนธุลีในพระธรรมวินัยของพระอริยเจา    ยิ่งไปกวานี้ยังมี 
อยูอีก   ดังน้ีแลว   จึงไดตรัสพระคาถา ๓ พระคาถาเหลาน้ันวา 
                     ราคะช่ือวา  ธุลี   แตละออง    ทานไมเรียกวา  ธุล ี    คําวา 
        ธุล ี   นัน่เปนชื่อของราคะ   ภิกษุเหลาน้ันละธุลีนั้นไดเด็ดขาด 
        แลว   อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูทรงปราศจากธุลี. 
                     โทสะชื่อวา ธุลี  ฯลฯ   ในศาสดาของพระพุทธเจาผูทรง 
        ปราศจากธุลี. 
                     โมหะชื่อวา ธุลี ฯลฯ   ในศาสนาของพระพุทธเจาผูทรง 
        ปราศจากธุลี.  
         ในเวลาจบพระคาถา    พระจูฬปนถกะไดบรรลุพระอรหัตพรอมท้ัง  
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ปฏิสัมภิทา  ๔   พระศาสดาไดทรงสดับถอยคําเจรจาของภิกษุเหลาน้ันแลว  
เสด็จมาประทับนั่งบนพุทธอาสน   ตรัสถามวา   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอ 
กําลังสนทนาเรื่องอะไรกัน       เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลใหทรงทราบแลว 
จึงตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     จูฬปนถกะต้ังอยูในโอวาทของเราแลว 
ไดรับสมบัติคือโลกุตระในบัดนี้    สวนในกาลกอนไดเพียงสมบัติคือโลกิยะ 
เทาน้ัน  ดังนี้      ภิกษุเหลาน้ันพากันกราบทูลออนวอน    จึงไดตรัสจูฬ- 
เศรษฐีชาดกไวแลว.   ในกาลตอมา   พระศาสดามีหมูพระอริยเจาแวดลอม 
ประทับนั่งบนธรรมาสนแลว  ทรงแตงต้ังพระจูฬปนถกะน้ันไวในตําแหนง 
ที่เลิศแหงพวกภิกษุผูเนรมิตกายท่ีสําเร็จดวยใจ    และผูฉลาดในการเปลี่ยน 
แปลงใจ. 
         พระจูฬปนถกะน้ัน พอไดรับตําแหนงแตงต้ังอยางนี้แลว    จึงระลึก 
บุพกรรมของตนเอง       ดวยอํานาจแหงปติและโสมนัส      เมือ่จะประกาศ 
อางถึงความประพฤติที่เคยมีมาในกาลกอน        จึงไดกลาวคาถาเริ่มตนวา 
ปทุมุตฺตโร นาม ชิโน ดังน้ี .   สองบทเบื้องตนในคาถานั้น    ขาพเจาได 
กลาวไวแลวน่ันแล.   บทวา คณมฺหา วูปกฏโ โส ความวา  พระศาสดา 
ทรงพระนามวาปทุมุตตระพระองคนั้น   เสด็จหลีกออกจากหมูภิกษุหมูมาก 
พระองคเดียวโดยลําพัง    เสด็จเขาไปยังท่ีอันสงัด.    ในกาลครัง้เมื่อเรายัง 
เปนดาบส   ไดอยู    คือไดสําเร็จการอยูอาศัย    หมายความวา    ไดอยูดวย 
อิริยาบถทั้ง ๔  ในหิมวันตประเทศ  ไดแกที่ใกลกบัภูเขาหิมาลัย. 
         บทวา อหมฺป  ฯ เป ฯ ตทา  ความวา  ในกาลที่พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  เสด็จเขาไปอยูอาศัยยังหิมวันตประเทศ.  เชื่อมความวา   ใน 
ครั้งน้ัน  ถึงตัวเราก็อยูในอาศรมที่ไดสรางไวใกลกับหิมวันตประเทศ   คือ  
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ในอรัญวาสีอันไดนามวา   อาศรม   เพราะเปนที่สงบจากอันตราย   คือส่ิง  
ที่จะเบียดเบียนทางกายและจิต   โดยรอบดาน.    บทวา อจิราคต มหาวีร 
เชื่อมความวา   เราไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     พระผูนํา 
ชาวโลก     คือผูเปนประธาน   ผูมีความเพียรมาก    ผูมาแลวไมนานนัก,  
อธิบายวา  เพ่ิงไดเสด็จมาถึงในขณะน้ันนั่นเอง. 
         บทวา ปุปฺผฉตฺต คเหตฺวาน  ความวา   ก็เม่ือจะเขาไปหาอยางนั้น 
จึงกันรมทําดวยดอกไม  บุบังดวยดอกไมมีดอกปทุมและดอกอุบลเปนตน 
เขาไปกั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา    ผูประเสริฐแกนรชนทั้งหลาย   คือเขา 
ไปใกล.    บทวา  สนาธึ  สาปชฺชนฺต    เชื่อมความวา    เราไดกระทํา 
อันตรายแกผูนั่งเขารูปาวจรสมาธิฌาน. 
         บทวา อุโภ หตฺเถหิ ปคฺคยฺห  เชื่อมความวา   เราไดใชมือท้ังสอง 
ขางยกฉัตรดอกไม    อันตกแตงจัดแจงดีแลวน้ันข้ึนถวายแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา     บทวา ปฏิคฺคเหสิ   ความวา    พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ 
ทรงรับ  คือทรงเอ้ือเฟอรับฉัตรดอกไม ที่เราไดถวายแลวน้ันเปนอยางดี. 
         บทวา  สตปตฺตฉตฺต  ปคฺคยฺห   ความวา    พระดาบสไดถือฉัตร 
ดอกไม ที่บุบังดวยดอกปทุมทั้งหลาย   หลายรอยกลีบ    โดยที่ดอกปทุม 
แตละดอกมีกลีบนับเปนรอยๆ กลีบ   ไดถวายแกเราโดยอาการอันเอ้ือเฟอ. 
บทวา ตมห กิตฺตยิสฺสสมิ    ความวา    เราจักระบุชื่อดาบสน้ัน   คือจัก 
กระทําใหปรากฏ.    ทานท้ังหลาย    จึงพึงถอยคํา    คือจงต้ังใจฟงถอยคํา 
ของเราผูกําลังพูดอยูเถิด. 
         บทวา  ปฺจวีสติกปฺปานิ    เชื่อมความวา    ดวยการไดถวายฉัตร 
ดอกไมนี้    จักไดเปนทาวสักกะ   ครอบครองเทวสมบัติ    ในภพดาวดึงส  
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ตลอด ๒๕ ครั้ง.     บทวา  จตุตฺตึสติกขตฺตฺุจ    ความวา   จักไดเปน  
พระเจาจักรพรรดิในมนษุยโลกตลอด ๓๔ ครั้ง. 
         บทวา ย  ย โยนึ   ความวา    ยอมระลึกไดถึงชาติในกําเนิดมนุษย 
เปนตน.  อธิบายวา   ดอกปทุมจักทรงไว  กั้นไวซึ่งเธอผูทั้งอยู คือ นั่งอยู 
หรือยืนอยู ในอัพโภกาสคือทท่ีวาง-ในกําเนิดนั้น ๆ.   บทวา  ปกาสิเต  
ปาวจเน   ความวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ทรงประกาศ   คือแสดง 
พระไตรปฎกทั้งส้ิน       จักไดคือเขาถึงความเปนมนุษยคือชาติแหงมนุษย. 
บทวา  นโนมยมฺห ิ กายมฺหิ  ความวา  ชื่อวา  มโนมยะ  เพราะอรรถวา 
เกิดดวยใจ   คือดวยฌานจิต  อธิบายวา จิตยอมเปนไปดวยประการใด   เขา 
จะใหกายเปนไป     คือกระทําใหมีคติจิตเปนไปอยางนั้น.     ในเพราะกาย  
อันสําเร็จดวยใจน้ัน ดาบสน้ัน จักมีชือ่วาจูฬปนถกะผูสูงสุด   คือเปนผูเลิศ. 
คําท่ีเหลือเปนคําท่ีรูไดงาย   เพราะทานกลาวไวแลวในหนหลัง   และเพราะ 
มีอรรถต้ืนทัง้น้ัน.         
         บทวา  สรึ   โกกนท  อห  ความวา   เราลูบคลาํทอนผาท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงนิรมิต  ระลึกถึงดอกบัวชื่อโกกนท.     บทวา ตตฺถ จิตฺต 
วิมุจฺจิ   เม  ความวา    จิตของเราสดชื่นนอมไปในดอกบัวชื่อวาโกกนท. 
เชื่อมความวา   ลําดับนั้น  เราบรรลุพระอรหัตแลว. 
         เชื่อมความวา   บรรลุถึงบารมี   คือท่ีสุดในกายอันสําเร็จดวยใจ  คือ 
อันมีคติแหงจิต    ในท่ีทกุสถานคือท่ีทั้งปวง.    คําท่ีเหลือ    มนีัยดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
                        จบอรรถกถาจูฬปนถกะเถราปทาน  
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                       ปลินทวัจฉเถราปทานท่ี  ๕  (๑๕)  
                         วาดวยผลแหงการไลทาของหอม 
      [๑๗]  เมือ่พระโลกนาถพระนามวาสุเมธ       เปนบุคคลผูเลิศ 
        นิพพานแลว    เรามีจิตเลื่อมใส  มีใจโสมนัส    ไดทําการบูชา 
        พระสถูป.   ในสมาคมน้ัน  มีพระขีณาสพผูไดอภิญญา ๖  มี  
        ฤทธิ์มากเทาใด  เรานิมนตพระขณีาสพเหลาน้ันมาประชมุกัน 
        ในสมาคมน้ันแลว ไดทําสังฆภัตถวาย. 
                     เราเวลานั้น  มีภิกษุอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
        นามวาสุเมธ   ทานมีชื่อวาสุเมธ  ไดอนุโมทนาในเวลาน้ัน.      
                     ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน     เราไดเขาถึงวิมาน     นางอัปสร 
        แปดหมื่นหกพันไดมีแกเรา. 
                     นางอัปสรเหลาน้ัน       ยอมอนุวัตรตามความประสงคทุก 
        อยางของเราเสมอ   เรายอมครอบงําเทวดาเหลาอื่น   นี้เปนผล 
        แหงบญุกรรม. 
                     ในกัปท่ี  ๒๕ เราเปนกษัตริย พระนามวาวรุณ  ในกาลน้ัน 
        เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิเสวยโภชนะอันขาวผอง. 
                     ชนเหลาน้ันไมตองหวานพืช    และไมตองนํารถไปไถนา 
        มนุษยทั้งหลาย      ยอมบริโภคขาวสาลีอันเกิดเองสุกเองในที่ 
        ไมไดไถ.                                              
                     เราเสวยราชสมบัติ ในภพน้ันแลว      ไดถึงความเปนเทวดา 
        อีก   ถึงเวลานั้น  โภคสมบัติเชนนี้ก็บังเกิดแกเรา. 
                     สัตวทั้งปวงซึ่งเปนมิตรหรือมใิชมิตร   ยอมไมเบยีดเบียน 
        เรา   เราเปนที่รักของสัตวทุกจําพวก   นี้เปนผลแหงบุญกรรม.  
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                     ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ เราไดใหทานในกาลน้ัน ดวยการใหทาน  
        นั้น  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการไลทาดวยของหอม. 
                     ในภัทรกัปน้ี  เราผาเดียวไดเปนอธิบดี องคน ไดเปนราช- 
        ฤๅษีผูมอีานุภาพนาก   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีพลมาก. 
                     เรานั้นต้ังอยูในศีล ๕ ไดยังหมูชนเปนอันมากใหถึงสุคติ 
        ไดเปนที่รักของเทวดาทั้งหลาย. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา  ทานพระปลินทวัจฉเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประ- 
การฉะนั้นแล. 
                                     จบปลินทวัจฉเถราปทาน 
                      ๑๕.  อรรถกถาปลินทวัจฉเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปลินทวัจฉเถระ     มีคําเริ่มตนวา    นิพฺพุเต 
โลกนาถมฺหิ  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาแลว    ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ   ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ  บังเกิดในตระกูลมีโภคะ 
มาก  ในหังสวดีนคร  ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา   โดยนัยดังกลาวแลว  
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ในหนหลัง        เห็นพระศาสดาทรงภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงอันเลิศ  
โดยภาวะเปนที่รักเปนที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย  ปรารถนาตําแหนงนั้น 
บําเพ็ญบุญตลอดชีวิต      จุติจากอัตภาพนั้นแลว    ทองเท่ียวไปในเทวดา 
และมนุษย     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา     บงัเกิดในเรือนมีตระกูล 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว      ทานบูชาพระสถูปของพระผูมี- 
พระภาคเจานั้น    บําเพ็ญทานใหเปนไปแดพระสงฆ    เคลื่อนจากอัตภาพ 
นั้นแลว   เสวยสมบัติทั้งสองในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เม่ือพระพุทธ- 
เจาไมเสด็จอุบัติข้ึน  เปนพระเจาจักรพรรดิใหมหาชนพากันต้ังอยูในศีล ๕ 
ไดกระทําใหมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาของ 
เราทั้งหลายยังไมเสด็จอุบัติข้ึนนั้นแล         ทานบังเกิดในตระกูลพราหมณ 
ในกรุงสาวัตถี.  ญาติทั้งหลายขนานนามทานวา ปลินทะ.   บทวา  วจฺโฉ 
ไดแก โคตร.  ครั้นตอมาทานไดปรากฏนามวา  ปลิทวัจฉะก็เพราะทาน 
เปนผูมากไปดวยการสังเวช   ทานจึงบวชเปนปริพาชก   ยังวิชชา ๓ ชื่อวา 
จูฬคันธาระใหสําเร็จ    เปนผูเท่ียวไปทางอากาศ     และรูจิตของผูอ่ืนดวย 
วิชชานั้น   ถงึความเปนผูเลิศดวยลาภและยศ   อาศัยอยูในกรุงราชคฤห. 
         ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายเปนผูตรัสรูยิ่งแลว 
เสด็จเขาไปกรุงราชคฤหโดยลําดับ.     จําเดิมแตนั้นมา    ดวยอานุภาพของ 
พระพุทธเจา     วิชชานั้นไมไดสําเร็จแกทาน.      ทานไมยังกิจของคนให 
สําเร็จ.      ทานดําริวา     ขอท่ีทานไดสดับมาในสํานักอาจารยและปาจารย 
คือมหาคันธารวิชชา     ซึง่เปนที่ ๆ ทานทรงจําไวได แตจูฬคันธารวิชชา 
ยอมไมสําเร็ว   เพราะฉะน้ัน   ต้ังแตพระสมโคดมเสด็จมา     วิชชาของ 
เรานี้ยอมไมสําเร็จ     พระสมณโคดมยอมทรงทราบมหาคันธารวิชชาอยาง  
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ไมตองสงสัย    กระไรหนอ    เราจะเขาไปหาทาน    พึงเรียนวิชชานั้นใน  
สํานักของพระสมณโคดม.        เพราะเหตุนั้นแล        พระองคจึงตรัสวา 
ทานจงบวชในสํานักของเรา.    ทานสําคัญวา  การบริกรรมวิชชาเปนการ 
บรรพชา     จึงไดบรรพชาแลว.        พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรม 
แกทาน      ไดทรงประทานกัมมัฏฐานอันสมควรแกจริยา.      เพราะทาน 
สมบูรณดวยอุปนิสัย    ไมนานนัก    ทานเริ่มต้ังวิปสสนาบรรลุพระอรหัต 
แลว. 
         ก็เทวดาเหลาน้ันใด   ผูต้ังอยูในโอวาทของทานในชาติกอน    เกิดใน 
สวรรค     เทวดาเหลาน้ัน   อาศัยความเปนผูกตัญู   เกิดความนับถือใน 
ทานมาก   เขาไปน่ังใกลพระเถระทั้งเย็นและเชา.   เพราะฉะนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจา  จึงทรงต้ังทานไวในความเปนผูเลิศ   โดยความเปนที่รักเปนที่ 
พอใจของเทวดาท้ังหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาภิกษุผูสาวกของ 
เรา  ผูเปนที่รักที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย  ปลินทวัจฉะเปนเลิศ  ทานถึง 
ตําแหนงอันเลิศอยางนี้แลว  หวนระลกึถึงบุพกรรมของตน  เมื่อจะประกาศ 
ปุพพจริยาปทาน       ดวยสามารถปติและโสมนัส       จึงกลาวคํามีอาทิวา 
นิพฺพุเต โลกนาถมฺหิ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดังตอไปนี้ ชื่อวา โลกนาโถ  เพราะเปน 
ที่พ่ึงคือเปนประธานของกามโลก รูปโลกและอรูปโลก. ชื่อวา  อคฺคปุคฺคโล 
เพราะเปนผูมีเมธาดีคือประเสริฐล้ําเลิศ.   เชื่อมความวา  เมื่อพระโลกนาถ- 
ผูมีเมธาดีคือบุคคลผูล้ําเลิศนั้นปรินิพพาน  ดวยขันธปรินิพพาน. บทวา 
ปสนฺนจิตฺโต  สมุโน  ความวา  เราเปนผูมีจิตเลื่อมใสดวยศรัทธา  มีใจดี 
ดวยโสมนัส      ใหกระทาํการบูชาพระสถูป      คือพระเจดียของพระผูมี-  
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พระภาคเจาทรงพระนามวา สุเมธะน้ัน.     บทวา  เย  จ   ขีณาสวา  ตตฺถ  
ความวา   กพ็ระขีณาสพ   คือผูละกิเลสไดแลว    ผูชื่อวาฉฬภิญญา   คือผู 
ประกอบดวยอภิญญา ๖   ชื่อวา มหิทฺธิกา  คือ ผูประกอบดวยฤทธิ์มาก.  
อธิบายวา    เรานิมนตพระขีณาสพทั้งหมดนั้น    ใหมาประชุมกันในที่นั้น 
นํามาดวยความเอื้อเฟอ        ไดกระทําสังฆภัตที่จะพึงถวายแกสงฆทั้งส้ิน 
อธิบายวา  ใหพระขีณาสพนั้นฉัน.  บทวา อุปฏาโก ตทา อหุ ความวา 
ในกาลเปนที่ใหสังฆภัตแกเราในครั้งนั้น         ทานไดเปนอุปฏฐากสาวก 
ชื่อวา สุเมธะ     ตามพระนามของพระผูมีพระภาคเจา     ทรงพระนามวา 
สุเมธะ.    อธิบายวา   สาวกน้ันไดอนุโมทนาชื่นชมยินดีบูชาสักการะแกเรา 
แลวไดแสดงอานิสงส.           
         บทวา     เตน  จิตฺตปฺปสาเทน        เราไดเขาถึงวิมานในเทวโลก 
ดวยความเลื่อมใสแหงจิตอันเกิดข้ึนดวยอํานาจการกระทําการบูชาพระสถูป 
นั้น,   อธิบายวา  เราบังเกิดในทิพยวิมานน้ัน.   บทวา  ฉฬาสีติสหสฺสานิ 
ความวา   นางเทพอัปสรหมื่นหกพันนาง   ไดชื่นชมยินดี   ยังจิตของเรา 
ใหยินดีในวิมานน้ัน. 
         บทวา  มเมว   อนุวตฺตนฺติ ความวา  เทพอัปสรเหลาน้ัน    อุปฏฐาก 
ดวยกามท้ังปวงคือดวยวัตถุกามมีรูปเปนตนอันเปนทิพย    อนุวัตรตามเรา 
เทาน้ัน  คือกระทําตามคําของเรา  ในกาลน้ัน   ตลอดกาลเปนนิตย.  คําท่ี 
เหลือรูไดงายท้ังน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาปลินทวัจฉเถราปทาน  
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                           ราหุลเถราปทานท่ี  ๖ (๑๖)  
                   วาดวยผลแหงการถวายเครื่องลาด 
    [๑๘]  เราไดถวายเครื่องลาดในปราสาท ๗  ชั้น      แดพระผูม-ี 
        พระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  เชษฐบรุษุของโลก  ผูคงท่ี 
        พระมหามุนีผูเปนจอมแหชน  เปนนระผูประเสริฐ  อันพระ- 
        ขีณาสพหน่ึงพันแวดลอมแลว    เสด็จเขาพระคันธกุฏี   พระ- 
        ศาสดาผูประเสริฐกวาเทวดา   เปนนระผูองอาจ   ทรงยังพระ- 
        คันธกุฎีใหรุงเรื่อง  ประทับยืนในทามกลางภิกษุสงฆ  ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา ที่นอนนี้ผูใดใหโชติชวงแลว ดังกระจกเงา 
        อันขัดดีแลว เราจักพยากรณผูนั้น ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
        ปราสาททองอันงดงาม       หรือปราสาทแกวไพฑูรยเปนที่รัก 
        แหงใจ    จักบังเกิดแกผูนั้น   ผูนัน้จักเปนจอมเทวดา    เสวย 
        เทวรัชสมบัติอยู  ๖๔ ครั้ง       ในกัปท่ี ๒๑ จกัไดเปนกษัตริย 
        พระนามวาวิมละ       จักเปนพระเจาจักรพรรดิทรงครอบครอง 
        แผนดินสมุทรสาคร ๔ เปนขอบเขต  พระนครชื่อวา เรณุวดี 
        สรางดวยแผนอิฐ       โดยยาว  ๓๐๐ โยชน     สี่เหลี่ยมจตุรสั 
        ปราสาทชื่อวาสุทัสนะ อันวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตให  ประ- 
        กอบดวยเรือนยอดอันประเสริฐ ประดับดวยแกว   ๗ ประการ 
        วิทยาธรมีเสียงสิบอยางตาง ๆ กัน  มาเกลื่อนกลนอยู  เหมอืน 
        จักเปนนครช่ือวาสุทัสนะของเหลาเทวดา     รัศมีแหงนครน้ัน 
        เปลงปลั่งดังเมื่อพระอาทิตยอุทัย      นครน้ันจักรุงเรืองจาโดย 
        รอบ  ๘ โยชนอยูเปนนิจ   ในแสนกัป   พระศาสดาทรงพระ-  
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        นามวาโคดมโดยพระโคตร    ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอก-  
        กากราช  จักเสด็จอุบติัในโลก   ผูนั้นอันกุศลมลูตักเตือนแลว 
        จักเคลือ่นจากภพดุสิต    จักไดเปนพระราชโอรสของพระผูมี-  
        พระภาคเจาพระนามวาโคดม    ถาจะพึงอยูครองเรือน   ผูนั้น 
        พึงไดเปนพระเจาจักรพรรดิ        แตขอท่ีเขาจะถึงความยินดี  
        ในเรือนนั้น     ไมเปนฐานะที่จะมีได    เขาจกัออกบวชเปน 
        บรรพชติ    เปนผูมีวตัรอันงาม  จกัไดเปนพระอรหันตมีนาม 
        วาราหลุ   พระมหามุนีทรงพยากรณเราวา  มีปญญา  สมบูรณ 
        ดวยศีล     เหมือนนกตอยตีวิดรักษาไข    ดังจามรีรักษาขนหาง 
        เรารูทั่วถึงธรรมของพระองคแลว      ยินดีอยูในศาสนา     เรา 
        กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  ไมมอีาสวะอยู   คุณวิเศษเหลาน้ี 
        คือ  ปฏสิัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖  เราทําใหแจง 
        ชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  ฉะนี้แล. 
         ทราบวา    ทานพระราหุลเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                            จบราหุลเถราปทาน 
                            ๑๖.  อรรถกถาราหุลเถราปทาน 
         อปทานของทานพระราหุลเถระ       มีคําเริ่มตนวา      ปทุมุตฺตรสฺส 
ภควโต  ดังนี้. 
         ทานผูมีอายุแมนี้      ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองค 
กอน  สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง  
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พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระบังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึงความเปนผู   
รูเดียงสาแลว   ฟงพระธรรมเทศนาอยูในสํานักพระศาสดา  เห็นพระศาสดา 
ทรงตั้งภิกษุรูปหน่ึงไวในฐานะอันเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูใครตอการศึกษา 
เมื่อปรารถนาตําแหนงน้ันดวยตนเอง บําเพ็ญบุญอันยิ่งมีการชําระเสนาสนะ 
ทําใหสวางไสวเปนตน    แลวไดต้ังความปรารถนาไว.  ทานจุติจากอัตภาพ 
นั้น แลว     ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เสวยสมบัติทั้งสอง 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี      เพราะอาศัยพระโพธิสัตวของเรา      จึงบังเกิดใน 
พระครรภของพระนางยโสธราเทวี   ไดนามวาราหุลกุมาร   ทรงเจริญดวย  
ขัตติยบริวารเปนอันมาก.    วิธีบรรพชาของทานมาแลวในขันธกะน้ันเอง.  
ทานบรรพชาแลวไดรับพระโอวาทดวยดี  ดวยสุตตบทเปนอันมากในสํานัก 
พระศาสดา  มีญาณแกกลา   เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต.   กท็านเปน 
พระอรหัต   พิจารณาขอปฏิบัติของตน   เมื่อพยากรณพระอรหัตผลจึงได 
ภาษิตคาถา ๔ คาถาเหลาน้ีวา 
                     ชนท้ังหลายยอมรูจักเราวา   พระราหุลผูเจริญ     สมบรูณ 
        ดวยคุณสมบัติ  ๒ ประการคือ  ชาติสมบัติ ๑    ปฏิปตติสมาบัติ ๑ 
        เพราะเปนโอรสของพระพุทธเจา        และเปนผูมีปญญาเห็น 
        ธรรมทัง้หลาย. 
                     อนึ่ง  เพราะอาสวะของเราสิ้นไป และภพใหมไมมีตอไป 
        เราเปนพระอรหันตเปนพระทักขิไณยบุคคล  มีวิชชา ๓  เปน 
        ผูเห็นอมตธรรม. 
                     สัตวทั้งหลายเปนดังคนตาบอด    เพราะเปนผูไมเห็นโทษ 
        ในกาน  ถูกขายคือตัณหาปกคลุมไว    ถูกหลังคาคือตัณหา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 36 

          ปกปด  ถูกมารผูกแลวดวยเครื่องผูก   คือประมาท  
        เหมือนปลาในปากลอบฉะนั้น. 
                     เราถอนกามนั้นขึ้นไดแลว      ตัดเครื่องผูกของมารไดแลว 
        ถอนตัณหาพรอมท้ังรากขึ้นแลว      เปนผูมีความเยือกเย็นดับ 
        แลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อุภเยเนว  สมปนฺโน   ความวา   ผู 
สมบูรณ   คือประกอบดวยคุณสมบัติทั้งสอง   คือชาติสมบัติ ๑  ปฏิปตติ- 
สมบัติ ๑.    บทวา  ราหุลภทฺโทติ   ม  วิทู   ความวา   เพ่ือนสพรหมจารี 
ทั้งหลาย   รูจักเราวา  ราหุลภัททะ.    จริงอยู   พระเจาสุทโธทนมหาราช 
ทรงทราบวา  พระราหุลน้ันประสูติแลว  ทรงยึดเอาถอยคําท่ีพระโพธิสัตว 
ตรัสวา    ราหุ  (เครื่องผูก)  เกิดแลว     เครื่องผูกพันเกิดแลว     จึงยึดเอา 
พระนามวาราหุลดังน้ี.    ในขอน้ัน   พระองคทรงยึดเอาปริยายท่ีพระบิดา 
ตรัสแลวแตตนนั่งเอง  จึงตรัสวา  ราหุลภทฺโทติ ม  วิทู  ดังนี้.   บทวา 
ภทฺโท  เปนคํากลาวสรรเสริญน้ันเอง.   ในกาลตอมา  พระศาสดาทรงตั้ง 
ทานไวในตําแหนงอันเลิศ     โดยภาวะเปนผูใครตอการศึกษาวา     ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ราหุลนี้เปนผูเลิศแหงภิกษุสาวกของเราผูใครตอการศึกษา. 
         ทานไดรับตําแหนงเอทัคคะอยางนี้แลว   ระลึกถึงบุพกรรมของตน 
เกิดโสมนัส     ประกาศถงึปุพพจริยาปทาน     จึงตรัสวา    ปทมุุตฺตรสฺส 
ภควโต  ดังนี้เปนอาทิ.  บทวา  สตฺตภูมิมฺห ิปาสาเท  ความวา  ชื่อวา 
ปาสาทะ  เพราะยังความเลื่อมใสคือยังความโสมนัสใหเกิด.  ภูมิทั้ง ๗ ดังอยู 
ในชั้นสูง ๆ ในปราสาทใด   ปราสาทน้ีนั้น  ชื่อวา  สัตตภูมิ  ปราสาท  ๗ 
ชั้น    บทวา  อาทาส สนฺถรึ อห  ความวา   เราไดทําพ้ืนแวนใหสําเร็จ  
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แลวไดลาดถวาย    อธิบายวา    ไดลาดบูชาพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ  
ของโลกผูคงที่. บทวา ขณีาสวสหสฺเสหิ ความวาเกลื่อนกลนคือแวดลอม 
ไปดวยพระอรหันต ๑,๐๐๐ องค.  ชื่อวา  ทฺวิปทินฺโท  เปนจอมแหงสัตว 
สองเทา     คือเปนจอม    เปนเจาแหงสัตวสองเทา    เปนผูองอาจกวานระ 
เปนมหามุนี    เขาไปหาคือเขาไปยังพระคันธกุฎี    พรอมดวยสัตวสองเทา 
เหลาน้ัน.   บทวา  วิโรเจนฺโต  คนฺธกุฏึ  ความวา  พระศาสดาผูประเสริฐ 
ผูเปนเทพยิ่งกวาเทพท้ังหลาย  ชื่อวา  เทวเทโว,  ผูองอาจกวานระท้ังหลาย 
ชื่อวา นราสโภ ยังพระคันธกุฎีนั้นใหสวางไสว   ประทับนั่ง ณ ทามกลาง 
ภิกษุสงฆ  ไดตรัสภาษิตพยากรณคาถาเหลาน้ี.   บทวา  เยนาย  โชติตา 
เสยฺยา  ความวา  ที่นอนกลาวคือปราสาทนี้      อันอุบาสกใดใหโชติชวง 
แลว  คือสวางไสวรุงเรืองแลว.   เราไดลาดดวยดี   คือทําใหเสมอ   เหมือน 
คันฉองทําพ้ืนใหใสดุจกระจก        อันสําเร็จดวยสัมฤทธิ์และโลหะฉะนั้น. 
อธิบายวา   เราจักยกยองอุบาสกน้ัน    คือจักกระทําใหปรากฏ.   คําท่ีเหลือรู 
ไดงายทั้งน้ัน. 
         บทวา  อฏานเมต ย ตาทิ  ความวา   เปนผูคงที่ดวยเหตุใด  คือ 
ชื่อวาเปนผูคงท่ีเพราะเปนผูไมหว่ันไหวในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  ได 
ประสบคือถึงความยินดี     คือไมเกียจครานในเรือนคือในการครองเรือน. 
อธิบายวา   แตเหตุที่เขาจะคงที่ถึงความยินดีในเรือนน้ัน    ไมเปนฐานะที่จะ 
มีได คือไมเปนเหตุ. 
         บทวา   นิภฺขนิตฺวา   อคารสฺมา    ความวา    เขาจักออกจากการอยู 
ครองเรือน  สละการครองเรือนน้ันเหมือนสละใบหญา   ออกบวชเปนผูมี 
วัตรดีศึกษาดีงาม.  บทวา  ราหุโล นาม  นาเมน  ความวา ชื่อวา ราหุล  
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เพราะเปนพระนามท่ีพระสิทธัตถะ พระราชบิดาตรัสวา ราหุล (เครื่องผูก) 
เกิดแลว    เครื่องผูกเกิดเเลว     เพราะสดับขาววา     พระกุมารประสูติแลว 
ที่พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสงไป.    พึงเห็นวาพระองคตรัส วา  ราหุล 
(เครื่องผูก) เกิดแลว  โดยประสงควา  พระกุมารน้ีเกิดมาเหมือนทําอันตราย  
ตอบรรพชา   คือการออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญเปนตนของเรา    เหมือนราหู 
จอมอสูรต้ังข้ึนเคลื่อนไป   เพราะกระทําแสงสวางแหงวิมานแหงพระจันทร 
และพระอาทิตยใหหมนหมองฉะนั้น. บทวา อรหา โส ภวิสฺสติ ความวา 
ทานคือผูเชนนั้น      ผูสมบูรณดวยธรรมอัน เปนอุปนิสัย     ประกอบการ 
ขวนขวายในวิปสสนาจักเปนพระอรหันตขีณาสพ. 
         บทวา กิกีว อณฺฑ รกฺเขยฺย ความวา พึงเปนผูไมประมาทรักษาศีล 
เหมือนนกดอยตีวิดรักษาฟองไขคือพืชฉะนั้น.   บทวา  จามรี วยิ วาลธึ   
ความวา  พึงสละแมชีวิต  ไมทําลายศีลรักษาไว  เหมือนจามรีรักษาขนหาง 
ไมดึงขนหาง  คือเม่ือขนหางติดคลองในทอนไมก็ไมดึงมา  เพราะกลัวขาด 
ยอมตาย.  ปญญาทานเรียก นิปกะ   ในบทวา  นิปโก สีลสมฺปนฺโน นี้. 
พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงพยากรณอยางนี้วา  ผูประกอบดวยปญญาเครื่อง 
รักษาตนน้ัน ชื่อวานิปกะ จักเปนผูสมบูรณดวยศีล เพราะรักษาไวไมขาด 
ไมทําลายเปนตน.    ทานบรรลุพระอรหัตผลอยางนี้แลว    วันหนึ่งน่ังในท่ี 
อันสงัดกลาวคํามีอาทิวา        เรารักษาพระมหามุนีอยางนี้ดวยสามารถแหง 
โสมนัส.   คําท่ีเหลือรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                               จบอรรถกถาราหุลเถราปทาน  
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               อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทานท่ี  ๗ (๑๗)  
                 วาดวยผลแหงการถวายดอกกรรณิการ 
    [๑๙]   เราไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวาปทุมุตตระ   
        เชษฐบรุุษของโลก       เปนนระผูประเสริฐ     สูงสุดกวานระ 
        ประทับน่ังอยูที่เง้ือมเขา. 
                     เวลาน้ันเราไดเห็นดอกกรรณิการกําลงับาน   จึงเด็ดขั้วมัน 
        แลวเอามาประดับท่ีฉัตร    ยกขึน้นกั้น    ถวายแดพระพุทธเจา. 
                     และเราไดถวายบิณฑบาตมีขาวปรุงดวยนํ้านม      ที่จัดวา 
        เปนโภชนะอยางดี   ไดนิมนตพระ ๘ รูป    เปน ๙ รูป ทั้งพระ- 
        พุทธเจาใหฉันที่บริเวณน้ัน.                                       
                     พระสยัมภู  มหาจีวรเจาผูเปนบุคคลผูเลิศ   ทรงอนุโมทนา 
        เพราะการถวายฉัตร   กบัการถวายขาวปรุงดวยนํ้านมน้ีวา 
                     เพราะความท่ีทานมีจิตเล่ือมใสน้ัน     ทานจักเสวยสมบัติ   
        และจักไดเทวราชสมบัติ   คือเปนพระอินทร ๓๐ ครั้ง. 
                     และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๒๑ ครั้ง         เปนพระเจา 
        ประเทศราช  ผูไพบูลยโดยนับไมถวน. 
                     ชนท้ังหลายจะเรียกนามผูใดวา    สุเมธะ    เพราะทานมี  
        ปญญาดังแผนดิน  มีปญญาดี. 
                     ในแสนกัปแตกัปนี้      ผูนั้นจักสมภพในวงศของพระเจา 
        โอกกากราช   จักทรงพระนามวา   โคตมะ     ตามพระโคตร 
        พระองคจักทรงเปนพระพุทธเจา.                            
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                     ในศาสนาอนัรุงเรืองของพระองคนั้น.     ทานจักไดกําเนิด 
        เปนมนุษย  มีชื่อวา  อุปเสนะ  จักเปนสาวกของพระศาสดา. 
                     เมื่อชีวิตของเราในภพสุดทายเปนไปอยู  เราถอนภพขึ้นได  
        ทั้งหมด ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว  ทรงไวซึ่งรางกายอัน 
        ในท่ีสุดไว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖  เราไดทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลวฉะนี้แล. 
         ทราบวา       ทานพระอุปเสนวังตปุตตเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                              จบอุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน 
                                           จบภาณวารท่ี ๓ 
             ๑๗. อรรถกถาอุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอุปเสนวังคันตปุตตเถระ         มีคําเริ่มตนวา 
ปทุมุตฺตร  ภควนฺต ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยของพระนิพพานในภพน้ัน ๆ    ในกาลแหงพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ    บังเกิดในเรือนมีตระกูล   ใน  
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หังสวดีนคร     เจริญวัยแลว      ไปยังสํานักพระศาสดาฟงธรรม     เห็น 
พระศาสดาทรงต้ังภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงอันเลิศกวาภิกษุผูนาเลื่อมใส 
ทั้งหลาย       กระทํากรรมคือการดูแลพระศาสดา     ปรารถนาตําแหนงนั้น 
บําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต         ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั่งหลาย 
บังเกิดในครรภของนางรูปสารีพราหมณี   ในนาลนัทคาม  ในพุทธกาลน้ี. 
ทานไดนามวาอุปเสนะ.   ทานเจริญวัยแลว   เรียนจบเวท ๓   ฟงธรรมใน 
สํานักพระศาสดา    กลับไดศรัทธาบวชแลว   มีพรรษาเดียวโดยอุปสมบท 
คิดวาเราจะยังหองแหงพระอริยะใหเจริญ          จึงใหกุลบุตรคนหน่ึงบวช 
ในสํานักของคน    แลวไปเฝาพระศาสดากับกุลบุตรนั้น.   ก็แลพระศาสดา 
ทรงสดับวา    ภิกษุนั้นเปนสัทธิวิหาริกของเธอผูไมมีพรรษานั้น   จึงทรง 
ติเตียนวา  ดูกอนโมฆบุรษุ   เธอเปนผูเวียนมาเพ่ือความมักมากเกินไปแล 
ทานคิดวา    บัดนี้ถาเราอาศัยบริษัทถูกพระศาสดาทรงติเตียน     แตเราจัก 
อาศัยบริษัทนั้น  แหละทําความเลื่อมใสในพระศาสดา     ดังน้ีแลวจึงบําเพ็ญ 
วิปสสนา  ไมชานักก็บรรลุพระอรหัต.  ก็ทานเปนพระอรหันต  สมาทาน 
ประพฤติธุดงคธรรมทั้งหมดแมดวยตนเอง.   ทั้งชวนผูอ่ืนใหสมาทานเพ่ือ 
ธุดงคธรรมนั้นดวย.     ดวยเหตุนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงต้ังทานไวใน 
ตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูนาเลื่อมใส.       ทานอันภิกษุรูปหน่ึง 
ประสงคจะเวนการทะเลาะกันถามวา  บัดนี้ความทะเลาะเกิดข้ึนแลว  ภิกษุ- 
สงฆแตกเปนสองพวก    เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ    จึงแสดงขอปฏิบัติ 
แกทานจําเดิมแตการอยูสงัด.       พระเถระแสดงภาวะท่ีคนปฏิบัติอยางนั้น 
ดวยการแสดงอางถึงการใหโอวาทแกภิกษุนั้น     จึงพยากรณพระอรหัตผล 
ดวยประการฉะน้ี.  
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         ทานไดตําแหนงเอตทัคคะอยางน้ีแลว       ระลึกถึงบุพกรรมของตน 
เมื่อจะประกาศอปทานแหงบุพจริยาดวยอํานาจโสมนัส  จึงกลาวคํามีอาทิวา 
ปทุมุตฺตร   ภควนต  ดังนี้.   บทวา  ปพฺภารมฺหิ   นิสีทนฺต   ความวา 
เขาไปเฝายังที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา      ผูประทับนั่งท่ีเง้ือมเขาอันเกิดเอง 
ในทามกลางปา      ผูสูงสุดกวานระ     ผูปรารถนาเง้ือมเขาที่ชื่อวานอมไป 
โอนไป  สูภาระขางหนาวาเปนสถานวิเวก. 
         บทวา    กณิการปุปฺผ    ทิสฺวา    ความวา    เม่ือเขาไปใกลเชนนั้น 
เห็นดอกกรรณิการบานสะพรั่งอยูในประเทศน้ัน. บทวา วณฺเฏ เฉตฺวานห 
ตทา  ความวา  เด็ดดอกไมนั้นที่ข้ัวคือที่กานใหขาด   ในกาลท่ีพระตถาคต 
ประทับอยูนั้น. คําวา อลงฺกริตฺวาน ฉตฺตมฺหิ ความวา ทําฉัตรใหสําเร็จดวย  
ดอกไมนั้น. บทวา พุทฺธสฺส อภิโรปยึ ความวา  ไดยกข้ึนกั้นไวเบ้ืองบน 
พระเศียรของพระพุทธเจาผูประทับอยู.   บทวา   ปณฺฑปาตฺจ    ปาทาสึ 
ความวา   ไดถวายบิณฑบาตแดพระผูมีพระภาคเจา   ผูประทับอยู ณท่ีนั้น 
นั่นแลใหเสวยโดยประการท่ัวถึง.   บทวา  ปรมนฺน    สุโภชน    ความวา 
เปนขาวปรุงดวยนํ้านม   คือเปนอาหารอันสงสุด   กลาวคือโภชนะอยางดี 
บทวา พุทฺธน นวเม ตตฺถ ความวา เราไดนิมนตพระสมณะคือผูลอยบาป 
ไดแกภิกษุผูขีณาสพ ๘ รปู  พรอมดวยพระพุทธเจาเปนที่ ๙  ใหฉันในที่ 
อันสงัดนั้น. 
         บทวา  ย  วทนฺติ   สเุมโธ    ความวา    ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูโคตมะ ผูมีปญญาดังแผนดิน (กวางขวาง) คือผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน 
คือผูมีปญญาดีงาม   ผูมีปญญามีสัพพัญุตสญาณเปนตน.  บัณฑิตท้ังหลาย  
กลาววา  สุเมโธ   แปลวา ผูมีปญญาดี สุนฺทรปโฺ   ผูมีปญญางาม  
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เชื่อมความวา    ทานผูนี้จักเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  โคตมะ.  
ในแสนกัปนับแตกัปนี้    คําท่ีเหลือมีเนื้อความรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาอุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน 
                         รัฐปาลเถราปทานท่ี  ๘  (๑๘) 
                         วาดวยผลแหงการถวายชาง 
    [๒๐]   เราไดถวายชางเชือกประเสรฐิ  มีงางอนงามควรเปนราช 
        พาหนะ  พรอมท้ังลกูชางอันมีงางอนงามมีความแข็งแรง  กั้น 
        ฉัตรขาว แดพระผูมพีระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  เชษฐ- 
        บรุุษของโลกผูคงท่ี  เราซื้อสถานท่ีนั้นทั้งหมดแลว  ไดใหสราง 
        อารามถวายแกสงฆ   ไดใหสรางปราสาทไวภายในวิหารน้ัน 
        ๕๔,๐๐๐ หลัง     ไดทําทานดังหวงนํ้าใหญแลว   มอบถวายแค 
        พระพทุธเจา.                                
                     พระสยัมภูมหาวีรเจา   ผูเปนอัครบุคคล    ทรงอนุโมทนา 
        ทรงยังชนท้ังหมดใหราเริง   ทรงแสดงอมตบท   พระพทุธเจา 
        ผูเปนนายกพระนามวาปทุมุตตระ    ทรงทําผลบุญทําเราทําแลว  
        ใหแจงชัดแลว     ประทับน่ัง ณ ทามกลางภิกษุสงฆ   ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ี วา   ผูนี้ไดสรางปราสาท    ๕๔,๐๐๐ หลงั   เรา 
        จักแสดงวิบากของผูนี้   ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว. 
                     กูฏาคารหนึง่หมื่นแปดพันหลังจักมีแกผูนี้      และกูฏาคาร 
        เหลาน้ันสําเร็จดวยทองลวน  เกดิในวิมานอนัอุดม  ผูนี้จกัเปน  
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          จอมเทวดาเสวยเทรัชสมบัติ  ๕๐ ครั้งและจักเปนพระเจาจักร-  
        พรรดิ  ๕๘ ครั้ง.                                                      
                     ในกัปท่ีหน่ึงแสน  พระศาสดาพระนามวาโคดมโดยพระ- 
        โคตรซ่ึงมีสภาพในวงศพระเจาโอกกากราช      จักเสด็จอุบัติ 
        ในโลก. 
                     ผูนี้อันกุศลมูลตักเตือนแลว  จักเคลื่อนจากเทวโลก  ไป 
        บังเกิดในสกุลท่ีเจริญมีโภคสมบติัมาก  ภายหลัง  เขาอันกศุล 
        มูลตักเตือนแลว    จกับวช  จักไดเปนสาวกของพระศาสดา 
        จักมีนามวารัฐปาละ  เขามีตนสงไปแลว  เพ่ือความเพียรสูง  
        ระงับ  ไมมีอุปธ ิ  จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   ไมมีอาสวะ 
        นิพพาน. 
                     เราลุกขึ้นแลว ละโภคสมบัติออกเหมอืนละกอนเขฬะ 
        ฉะนั้น  ความรักในโภคสมบัติไมมีแกเรา  เรามีความเพียรอัน 
        นําธุระไป    อันนํามาซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ     เรา 
        ทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสดุ   ในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา   ทานพระรัฐปาลเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                          จบรัฐปาลเถราปทาน  
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                          ๑๘.  อรรถกถารัฐปาลเถราปทาน  
         อปทาน  ของทานพระรัฐปาลเถระ  มีคําเริม่ตนวา   ปทุมุตฺตรสฺส 
ภควโต   ดังน้ี. 
         ทานผูมีอายุแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ    กอนแตพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระเสด็จอุบัตินั่นเอง   บังเกิดในตระกูล 
คฤหบดีมหาศาล     ในหังสวดีนคร    เจริญวัยแลว     โดยกาลลวงไปแหง 
บิดา  ดํารงการครองเรือน   ผูจัดการในเรือนคลังแสดงทรัพยที่เปนมาตาม 
วงศตระกูลหาประมาณมิได  คิดวาปยชนมีบิดา ปู  ตา  ยาย ทวด เปนตน 
ของเรา         ไมสามารถจะถือเอากองทรัพยมีประมาณเทาน้ีใหเปนสิทธิ 
ของตนไปได     แตเราควรจะถือเอาไป      ดังน้ีแลวไดใหมหาทานแกคน 
กําพราและคนเดินทางเปนตน.      ทานเขาไปหาดาบสรูปหน่ึงผูไดอภิญญา 
ถูกดาบสชักชวนในความเปนใหญในเทวโลก   จึงบําเพ็ญบุญอยูตลอดชวิีต 
จุติจากอัตภาพนั้นแลว     บังเกิดในเทวโลก    เสวยทิพยสมบัติดํารงอยูใน 
เทวโลกนั้นตลอดอายุ    จุติจากเทวโลกนั้นแลว    บังเกิดเปนบุตรคนเดียว 
แหงตระกูลผูสามารถจะดํารงรัฐที่แตกตางในมนุษยโลก.   โดยสมัยนั้น   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระเสด็จอุบัติในโลก     ทรงประกาศ 
ธรรมจักรอันประเสริฐ        ยังสรรพสัตวใหถึงภูมิอันเปนแดนเกษมกลาว 
คือนิพพานมหานคร.    ลาํดับนั้น    กลุบุตรนั้น   ถงึความเปนผูรูเดียงสา 
โดยลําดับ    วันหน่ึงไปสูวิหารกับอุบาสกท้ังหลาย     เห็นพระศาสดาทรง 
แสดงธรรมอยู   มีจิตเลื่อมใสน่ังอยูที่ทายบริษัท.  
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         ก็โดยสมัยนั้นแล    พระศาสดาทรงต้ังภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงอัน  
เลิศแหงบรรพชิตผูบวชดวยศรัทธา. ทานเห็นดังน้ันแลวมีจิตเลื่อมใส ถวาย 
มหาทานแดพระผูมีพระภาคเจา     ผูแวดลอมไปดวยภิกษุแสนรูป    ตลอด 
๗ วัน    แลวปรารถนาตําแหนงนั้น.    พระศาสดาทรงเห็นความสําเร็จโดย 
หาอันตรายมิได   จึงทรงพยากรณวา    ภิกษุนี้จักเปนผูเลิศแหงภิกษุผูบวช 
ดวยศรัทธา    ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงพระนามวา 
โคดม ในอนาคต.     ทานถวายบังคมพระศาสดา     และไหวภิกษุสงฆแลว 
ลุกจากอาสนะหลีกไป.   ทานบําเพ็ญบุญจนตลอดอายุ    จุติจากอัตภาพนั้น 
แลว ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก   ในกปัที่ ๙๒  แตภัตรกัปนี้ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาผุสสะ ราชบุตรทั้ง ๓ พระองค 
ผูตางมารดากันอุปฏฐากพระศาสดาอยู  ไดบําเพ็ญกิจเพ่ือสหายในบุญกิริยา 
แกราชบุตรเหลาน้ัน.  ทานสั่งสมกุศลเปนอันมากในภพนั้น   ๆ  ดวยอาการ 
อยางนี้     ทองเท่ียวไปในสุคติเทาน้ัน   ในพุทธปุบาทกาลน้ี      บังเกิดใน 
เรือนรัฐปาลเศรษฐี   ในถลุลโกฏฐิกนคิมในกุรุรัฐะ.    ทานไดนามตามวงศ 
ตระกูลนั่นแลวารัฐปาละ   เพราะบังเกิดในตระกูลผาสามารถดํารงรัฐที่แตก 
ไป.     ทานเจริญดวยบรวิารเปนอันมาก        ถึงความเปนหนุมโดยลําดับ 
ผูอันมารดาบิดาตบแตงดวยภรรยาอันสมควร    ใหต้ังอยูในยศใหญ   เสวย 
สมบัติเชนกับทิพยสมบัติ.          
         ลําดับนั้น         พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในชนบทในกุรุรัฐ 
บรรลถุึงถุลลโกฏฐิกนิคม.      รัฐปาลกุลบุตรไดฟงดังน้ันแลว       เขาไป 
เฝาพระศาสดาฟงธรรมในสํานักพระศาสดา      ไดศรัทธาประสงคจะบวช 
อดอาหาร ๗ วัน       มารดาบิดาจึงจําอนุญาตใหแสนยาก       จึงเขาไปเฝา  
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พระศาสดา  ขอบรรพชา   บวชในสํานักของภิกษุรูปหน่ึง ตามพระดํารัส  
สั่งของพระศาสดา  กระทํากรรมโดยโยนิโสมนสิการ    เจริญวิปสสนาแลว 
บรรลุพระอรหัต. ก็แลครั้นบรรลุพระอรหัตแลว  ทูลขออนุญาตพระศาสดา 
แลว    ไปยังถุลลโกฏฐิกนิคมเพื่อเยี่ยมมารดา     เท่ียวบิณฑบาตตามลําดับ 
ตรอกในนิคมน้ัน   ไดขนมกุมมาสที่คางคืนในนิเวศนของบิดา    ฉันขนม 
กุมมาสน้ัน   เหมือนฉันน้ําอมฤต   ถูกบิดานิมนตฉันในวันรุงข้ึน   ไดรับ 
นิมนตเพ่ือฉันในวันรุงข้ึน    ในวันที ่ ๒ ฉันบิณฑบาตในนิเวศนของบิดา 
เขาไปหาหญิงผูเปนนางสนมผูประดับตกแตง       เมื่อนางกลาวคํามีอาทิวา 
ขาแดพระลูกเจา  นางฟาเหลาน้ันชื่อเปนเชนไร  ทานประพฤติพรหมจรรย 
เพราะเหตุแหงนางฟาเหลาน้ันหรือดังน้ีแลว     เมือ่นางสนมน้ันเริ่มเพ่ือทํา 
กรรมคือการประเลาประโลม       จึงไดเปลี่ยนแปลงความประสงคเชนนั้น 
แสดงธรรมอันเกี่ยวดวยอนิจจลักษณะเปนตน   จึงไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                     เชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแตงใหวิจิตร   มีกายเปนแผล 
        อันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว     กระสบักระสาย   คนพาล 
        พากันดําริหวังมาก  อันไมมีความยั่งยืนต้ังมั่น 
                     เชิญดูรูปอันปจจัยกระทําใหวิจิตรดวยตุมหูอันสําเรจ็ดวย 
        แกวมณ ี  หุมดวยหนังมีรางกระดูกอยูภายใน.     งามพรอม 
        ไปดวยผาตาง ๆ. 
                     มีเทาท้ังสองอันฉาบทาดวยครั่งสด     มีหนาอันไลทาดวย 
        จุณ    สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได    แตไมสามารถทําให 
        ผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง.  
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                     ผมทั้งหลาย    อันบุคคลตบแตงเปนลอนคลุมดวยตาขาย  
        นัยนตาทั้งสองอันหยอดดวยยาตา       สามารถทําใหคนพาล 
        ลุมหลงได      แตไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง. 
                     กายอันเปอยเนาอันบุคคลตบแตงแลว  เหนือนกลองยาตา 
        ใหม ๆ      วิจิตรดวยลวดลายตาง ๆ    สามารถทําใหคนพาล 
        ลุมหลงได      แตไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง. 
                     นายพรานเน้ือดักบวงไว แตเน้ือไมติดบวง เมื่อนายพราน 
        เน้ือคร่ําครวญอยู  พวกเนื้อพากันมากินเหย่ือแลวหนีไป. 
                     บวงของนายพรานขาดไปแลว          เนื้อไมติดบวง   เมื่อ 
        นายพรานเศราโศกอยู พวกเน้ือพากันมากินเหยื่อแลวหนีไป.๑ 

         ทานกลาวคาถาเหลานี้แลวเหาะข้ึนสูเวหาส     นั่งท่ีแผนศิลาอันเปน 
มงคล    ในมคิาวนชินอุทยานของพระเจาโกรพยะ.  ไดยินวา พระบิดาของ 
พระเถระไดใหใสกลอนลูกดาลที่ซุมประตู ทั้ง ๗     จึงสั่งบังคับนักมวยปล้าํ 
ทั้งหลายวา    พวกทานอยาใหเพ่ือออกไป   ใหเปลือ้งผากาสยะแลวใหนุง 
ผาขาว.    เพราะเหตุนั้นพระเถระจึงไดไปทางอากาศ.    ลําดับนัน้    พระ- 
เจาโกรพยะทรงทราบวาพระเถระน่ังในที่นั้น       จึงเสด็จเขาไปหาทานให 
ระลึกดวยสัมโมทนียกถาและสารณียกถาแลวตรัสถามวา ขาแตทานรัฐปาละ 
ผูเจริญ    ทานบวชในพระศาสนานี้    ถึงความเส่ือมเพราะพยาธิหรือ   หรือ 
เสื่อมเพราะชราโภคะและญาติ   จึงบวช  ก็ทานไมถึงความเส่ือมอะไร ๆ แล 
แตเหตุไฉนจึงบวชเลา.      ลําดับนั้น    พระเถระไดแสดงภาวะท่ีคนทราบ 
ถึงธรรมเทศ ๔ ขอเหลาน้ีแกพระราชา        คือโลกอันชรานอมเขาไปใกล 
๑.  ม.ม.  ๑๓/ขอ ๔๓๙         
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ไมยั่งยืน,    โลกไมมีที่ตานทานไมเปนอิสระ.    โลกไมมีที่พ่ึง จําตองละ  
สิ่งท้ังปวงไป     โลกพรองอยูเปนนิตยไมอ่ิม   เปนทาสแหงตัณหา    เม่ือ 
จะกลาวตามทัศคติเทศนาน้ัน   จึงกลาวคาถาเหลานั้นวา 
                     เราเห็นหมูมนุษยที่มีทรพัยในโลกนี้        ไดทรัพยแลวไม 
        ใหทาน    เพราะควานลุมหลง    ไดทรัพยแลวทําการสั่งสมไว  
        และปรารถนาอยากไดยิ่งขึ้นไป. 
                     พระราชากดขี่ชวงชิงเอาแผนดิน ครอบครองแผนดินอันมี  
        สาครเปนที่สุด    ตลอดฝงสมุทรขางโนนแลว   ไมรูจักอิม่    ยัง 
        ปรารถนาจักครอบครองฝงสมุทรขางโนนอีกตอไป. 
                     พระราชากดี็      มนษุยเหลาอื่นเปนอันมากก็ดี     ผูยังไม. 
        ปราศจากตัณหา    ยอมเขาถึงความตาย    ทั้งยังไมเต็มความ 
        ประสงค  ก็พากันละท้ิงรางกายไป ความอิ่มดวยกามทั้งหลาย  
        ยอมไมมีในโลกเลย.   
                     หมูญาติพากันสยายผมรองไหคร่ําครวญถึงผูนั้น       และ 
        รําพันวาทําอยางไรหนอ   พวกญาติของเราจึงจะไมตาย   ครั้น 
        พวกญาติตายแลว   ก็เอาผาหมนําไปเผาเสียท่ีเชิงตะกอน  ผูที่ 
        ตายไปนั้นถูกเขาแทงดวยหลาว  เผาดวยไฟ ละโภคะทั้งหลาย 
        มีแตผาผืนเดียวติดตัวไป    เมือ่บุคคลจะตาย   ยอมไมมญีาติ  
        หรือมิตรสหายชวยตานทานได. 
                     พวกท่ีรับมรดก   ก็มาขนเอาทรัพยของผูตายน้ันไป  สวน 
        สัตวที่ตายยอมไปตามยถากรรม     เมื่อตายไมมีทรัพยสมบติั 
        อะไร ๆ   คือพวกบุตร    ภริยา   ทรัพย   แวนแควน สิ่งใด ๆ 
        จะติดตามไปไดเลย.  
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                     บุคคลจะอายุยืนเพราะทรัพยก็หาไม.    จะละความแกไป   
        แมเพราะทรัพยก็หาไม      นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนั้น 
        แลวา  เปนของนอยไมยั่งยืน  มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา.  
                     ทั้งคนมั่งมีและคนยากจน    ยอมถูกตองผัสสะเหมือนกัน 
        ทั้งคนพาลและคนฉลาดก็ตกตองผัสสะเหมือนกันทั้งน้ัน    แต 
        คนพาลถูกอารมณที่ไมพอใจเบียดเบียน      ยอมอยูเปนทุกข 
        เพราะควานเปนพาล      สวนนักปราชญถูกผัสสะถูกตองแลว 
        ยอมไมหว่ันไหว.         
                     เพราะฉะน้ันแล ปญญาจึงจัดวาประเสริฐกวาทรัพย เพราะ 
        ปญญาเปนเหตุใหบรรลุนิพพาน     แตคนพาลไมปรารถนาจะ 
        บรรลุ พากันทําความช่ัวตาง ๆ   อยูในภพนอยภพใหญเพราะ 
        ความหลง  
                     ผูใดทํากรรมช่ัวเพราะหลงแลว       ผูนั้นจะตองเวียนตาย 
        เวียนเกดิอยูในวัฏสงสารร่ําไป  บคุคลผูมีปญญานอย เมื่อเชื่อ 
        ตอการทําของบุคคลผูที่ทํากรรมนั้น     ก็จะตองเวียนตายเวียน 
        เกิดอยูร่าํไปเหมือนกัน. 
                     เปรียบเหมือนโจรผูมีความผิด   ถูกจับเพราะโจรกรรมมา 
        มีตัดชองเปนตน       ละไปแลวยอมเดือดในปรโลกเพราะ 
        กรรมของตนฉะนั้น. 
                     ฉะนั้น  กามทั้งหลายงามวิจิตร    มรีสอรอย  นารื่นรมยใจ 
        ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลก ๆ        ดูกอนมหาบพิตร    เพราะ 
        อาตมภาพ ไดเห็นโทษในกามคุณท้ังหลาย  จึงออกบวช  
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                     มาณพท้ังหลายท้ังหนุมท้ังแก    ยอมตกไปเพราะรางกาย 
        แตกเหมือนผลไมหลนฉะนั้น   ดูกอนมหาบพิตร   อาตมภาพ  
        เห็นความไมเท่ียงแมขอนี ้   ความเปนสมณะอันไมผิดน้ันแล 
        ประเสรฐิ 
                     อาตมภาพออกบวชดวยศรัทธา       เขาถึงการปฏิบัติชอบ 
        ในศาสนาของพระชินเจา    บรรพชาของอาตมภาพไมมโีทษ 
        อาตมภาพไมเปนหนี้บริโภคโภชนะ        อาตมภาพเห็นกาม 
        ทั้งหลายโดยความเปนของอันไฟติดท่ัวแลว เห็นทองท้ังหลาย  
        โดยความเปนดังศัสตรา     เห็นทุกขจําเดิมแตกาวลงสูครรภ 
        เห็นภัยในนรกจึงออกบวช. 
                     อาตมภาพเห็นโทษอยางน้ีแลว        ไดความสังเวชในกาล 
        นั้น   ในกาลน้ันอาตมภาพเปนผูถูกลูกศร     คือราคะเปนตน 
        แทงแลว   บัดน้ีบรรลุถึงความส้ินอาสวะแลว.๑  
                     พระศาสดาอันอาตมภาพคุนเคยแลว   อาตมาภาพไดปลง 
        ภาระอนัหนักลงแลว    ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นแลว. 
                     บรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตตองการ 
        นั้นแลว   บรรลุถึงความส้ินสังโยชนทั้งปวงแลว. 
         พระเถระแสดงธรรมแกพระเจาโกรพอยางน้ีแลว    จึงไปยังสํานัก 
พระศาสดาน้ันแล.   และครั้นกาลภายหลัง    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
ทามกลางหมูพระอริยเจา   จึงทรงต้ังพระเถระไวในตําแหนงอันเลิศ   แหง 
ภิกษุผูบวชดวยศรัทธา. 
๑. ม. ม. ๑๓/ขอ ๔๕๒.  
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         พระเถระนั้น  ไดรบัตําแหนงเอตทัคคะอยางน้ีแลว ระลึกถึงบุพกรรม  
แลวเกิดโสมนัส    เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน      จึงกลาวคํามีอาทิวา 
ปทุมุตฺตรสฺส ภควโต ดังน้ี.  บทวา วรนาโค มยา  ทนิฺโน ความวา เรา 
เลื่อมใสในรปูกายของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ไดถวายชางเชือกประเสริฐ 
สูงสุด   ประเสริฐสุด  มีงางอนงามดังงอนไถ  มีงาเชนกับงอนรถ  แข็งแรง 
ควรเปนราชพาหนะ  หรือควรแกพระราชา.  บทวา  เสตจฺฉตฺโตปโสภิโต 
ความวา กั้นดวยเศวตฉัตรอันงดงามท่ียกข้ึนบนคอชาง. ชางเชือกประเสริฐ 
อยางไรอีก.  พรอมดวยเครื่องแตงตัวชาง  คือพรอมดวยเครื่องประดับชาง 
เราไดสรางสังฆาราม   ทําวิหารอันนารื่นรมย   เพ่ือเปนที่อยูของภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประธาน. บทวา จตุปฺาสสหสฺสานิ ความวา  เมื่อ 
สรางวิหารน้ันเสร็จแลว  เราไดสรางปราสาท ๕๔,๐๐๐  ไวในระหวางวิหาร 
นั้น.  บทวา   มโหฆทาน  กริตฺวาน   ความวา    เราไดจัดแจงมหาทาน 
อันประกอบดวยสรรพบริขาร   อันเสมือนกับทวงน้ําใหญ   แลวมอบถวาย  
แดพระมุนีผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ. 
         บทวา  อนุโมทิ   มหาวีโร    ความวา   ชื่อวา   มหาวีระ   เพราะ 
ความเพียรกลาวคือความอุตสาหะอันไมขาดสายในสี่อสงไขยแสนกัป   เปน 
พระสยัมภู คือพระผูเปนเอง  ไดพระสัพพัญุตญาณ เปนบุคคลผูเลิศคือผู 
ประเสริฐ   ไดอนุโมทนาคือกระทําอนุโมทนาวิหารทาน.  บทวา  สพฺเพ 
ชเน  หาสยนโฺต  ความวา  ทรงกระทําเทวดาและมนุษย   อันนบัไมถวน 
ในจักรวาลท้ังส้ินใหราเริงยินดีแลวทรงแสดงประกาศ เปด เปดเผยกระทํา 
ใหงาย   พระธรรมเทศนาอริยสัจ ๔ อันประกอบดวยอมตนิพพาน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 53 

         บทวา  ต   เม  วิยากาส   ความวา   ไดกระทําความเปนผูกตัญู 
แกเรานั้นใหมีกําลัง   คือใหปรากฏเปนพิเศษ.  บทวา  ชลชุตฺตมนามโก 
ไดแก ดอกปทุมที่เกิดในน้ําชื่อวา  ชลชะ อธิบายวา  มีนามวา ปทุมุตฺตระ. 
บาลีวา  ชลนตฺุตมนายโก  ดังน้ีก็มี.  ในบทน้ัน  ทีช่ื่อ  ชลนะ   เพราะ 
รุงเรื่องดวยรัศมีของตน.  ไดแกพระจันทรเทวบุตรพระสุริยเทวบุตร เทวดา 
และพรหม.  ชื่อวา   ชลนตฺุตม   เพราะเปนผูสูงสุดกวาผูรุงเรื่องเหลาน้ัน. 
ชื่อวา นายโก เพราะเปนผูนําอันสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง อีกอยางหน่ึง ชื่อวา 
นายโก  เพราะนําไปคือยังสรรพสัตวผูมีสัมภาระใหถึงนิพพาน.    ผูนําน้ัน 
ดวย เปนผูสูงสุดแหงผูรุงเรืองดวย เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา ชลนุตฺตมนายโก. 
บทวา   ภิกขฺสุงฺเฆ   นิสีทตฺิวา    ความวา    ประทับนั่ง ณ ทามกลางแหง 
ภิกษุสงฆแลวไดตรัสพระคาถาเหลานี้    คือทรงแสดงทําใหปรากฏ.    คําท่ี 
เหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                                   จบอรรถกถารัฐปาลเถราปทาน  
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                              โสปากเถราปทานท่ี  ๙ (๑๙)   
                     วาดวยผลแหงการถวายอาสนะดอกไม 
    [๒๑]  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ เสด็จมายังสํานัก 
        ของเรา     ซึ่งกําลังชําระเง้ือมเขาอยูที่ภูเขาสูงอันประเสริฐ  เรา 
        เห็นพระพุทธเจาเสด็จเขามา   ไดตกแตงเครื่องลาดแลว   ได 
        ปูลาดอาสนะดอกไมถวายแดพระโลกเชษฐผูคงท่ี     ประทับนั่ง    
        พระภาคเจา  พระนามวาสิทธัตถะนายกของโลก  ประทับน่ัง 
        บนอาสนะดอกไม   ทรงทราบคติของเรา  ไดตรัสความท่ี 
        สังขารไมเท่ียงวา  สงัขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ   มีความเกดิ 
        ขึ้นและเสื่อมไปเปนธรรมดา   เกดิขึ้นแลวยอมดับไป  ความท่ี 
        สังขารเหลาน้ันสงบระงับเปนสุข.  
                     พระสัพพัญูเชษฐบุรษุของโลก      เปนพระผูประเสริฐ 
        ทรงเปนนักปราชญ   ตรัสดังน้ีแลว    เสด็จเหาะขึ้นในอากาศ 
        ดังพระยาหงสในอัมพร. 
                     เราละทิฐิของตนแลว   เจริญอนิจจสัญญา  ครั้นเราเจริญ 
        อนิจจสญัญาไดวันเดียวก็ทํากาละ ณ ที่นั้นเอง เราเสวยสมบัติ 
        ทั้งสอง อันกุศลมูลตักเตือนแลวเถิดในภพท่ีสุด  เขาถึงกําเนิด  
        พอครัว. 
                     เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   เรามีกาลฝน  ๗    โดย 
         กําเนิด   ไดบรรลุพระอรหัต    เราปรารภความเพียร   มใีจแนว 
         แนต้ังมั่นอยูในศีลดวยดี  ยังพระมหานาคใหทรงยินดีแลว  ได  
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          อุปสมบท  ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี ้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น  
        ดวยผลแหงกรรนั้นเรา ไมรูทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวาย 
        อาสนะดอกไมในกปัท่ี    ๙๔ แตกัปน้ี   เราไดเจริญสัญญาใด 
        ในกาลน้ัน     เราเจริญสัญญาน้ันอยู     ไดบรรลุอาสวขัยแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข ๘     และ 
        อภิญญา ๖  เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจาเรา 
        ไดทําเสร็จแลวฉะนี้. 
ทราบวา  ทานพระโสปากเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                           จบโสปากเถราปทาน 
                         ๑๙.  อรรถกถาโสปากเถราปทาน 
         อปทานของทานพระโสปากเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปพฺภาร  โสธยนฺ- 
ตสฺส ดังน้ี. 
         ทานพระโสปากะแมนี้ ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิทธัตถะบังเกิดเปนบุตรแหง 
กุฎมพีคนหน่ึง.     วันหน่ึง  เห็นพระศาสดาแลวไดนอมนําผลมะง่ัวเขาไป 
ถวายพระศาสดา.   พระศาสดาเสวยแลว   เพราะทรงอาศัยความอนุเคราะห 
แกทาน.  ภิกษุนั้นเลื่อมใสยิ่งในพระศาสดาและในพระสงฆ  เริ่มต้ังสลาก- 
ภัต   ไดถวายภัตเจือนํ้ามันตลอดอายุแกภิกษุ ๓ รปู ดวยอํานาจสังฆุทเทส. 
ทานเสวยสมบัติในเทวโลก  และมนุษยโลก ไป ๆ  มา ๆ  ดวยบุญเหลาน้ัน  
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ครั้งหนึ่งบังเกิดในกําเนิดมนุษย        ไดถวายภัตเจือนํ้านมแกพระปจเจก-  
พุทธเจารูปหน่ึง. 
         ทานบําเพ็ญบุญในภพนั้น   ๆ อยางนี้      ทองเท่ียวไปในสุคตินั้นเอง 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ถอืปฏิสนธิในทองของหญิงเข็ญใจคนหนึ่งในกรุง- 
สาวัตถี ดวยผลอันไหลออกแหงกรรมในกอน. นางบริหารครรภตลอด ๑๐ 
เดือน   เมื่อครรภแก   ในเวลาตลอดไมสามารถจะตลอด    ทานไดถึงความ 
สลบ  นอนเหมือนตายไปหลายเวลา.  พวกญาตินํานางไปสูปาชาดวยสําคัญ 
วาตายแลว   ยกข้ึนสูจิตกาธาร  เมื่อพายุฝนต้ังข้ึน  ดวยอานุภาพของเทวดา 
จึงไมไดจุดไฟ   พากันหลีกไป.    ทารกเปนผูไมมีโรคออกจากทองมารดา 
ดวยอานุภาพแหงเทวดาน้ันเอง    เพราะเธอเกิดในภพสุดทาย.   ฝายมารดา 
ไดทํากาละแลว. เทวดาเขามาดวยรูปเปนมนุษยพาเด็กนั้นไปวางไวในเรือน 
ของตนเฝาปาชา  เลี้ยงดูดวยอาหารอันสมควร   ตลอดเวลาเล็กนอย.   เบื้อง 
หนาแตนั้น       คนเฝาปาชากระทําใหเปนเหมือนบุตรของตนใหเจริญแลว. 
ทานเมื่อเจริญอยางนั้น  เที่ยวเลนกับเด็กชื่อวา สุปปยะ อันเปนบุตรของคน 
เฝาปาชาน้ัน.   เขาไดชื่อวา  โสปากะ   เพราะเกิดเติบโตในปาชา. 
         ภายหลังวันหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาทรงแผขาย  คือพระญาณไปใน 
เวลาใกลรุง   ทรงตรวจดูเฉพาะสัตวผูเปนเผาพันธุผูจะแนะนําได  จึงทอด 
พระเนตรเห็นทานอยูในขายคือพระญาณ  จึงไดเสด็จไปสูที่ปาชา. ทารกอัน 
บุพเหตุตักเตือน     จึงมีใจเลื่อมใสเขาไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมไดยืน 
อยูแลว.     พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเธอ.     เธอฟงธรรมแลวทูลขอ 
บรรพชา  ถูกพระศาสดาตรัสถามวา   เธอเปนผูอันบิดาอนุญาตแลวหรือ ? 
จึงไดนําบิดาไปยังสํานักพระศาสดา.     บิดาของเธอถวายบังคมพระศาสดา  
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แลว     อนุญาตดวยคําวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระองคโปรดให  
บรรพชาเด็กนี้เถิด.    พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเธอบรรพชาแลว     ทรง 
แนะนําดวยเมตตาภาวนา   เธอกําหนดกรรมฐานมีเมตตาเปนอารมณอยูใน 
ปาชาไมนานนัก      กระทําฌานมีเมตตาเปนอารมณใหเปนบาท     เจริญ 
วิปสสนาทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตแลว.   ทานแมเปนพระอรหันตแลว   ก็ได 
แสดงเมตตาภาวนาวิธีแกภิกษุในปาชาเหลาอ่ืน  จึงไดกลาวคาถาวา  ยถาป   
เอกปุตฺตสฺมึ ดังน้ีเปนตน.  ทานกลาวคําอธิบายไววา   มารดาและบิดาพึง 
เปนผูมีความฉลาด       แสวงหาประโยชนเกื้อกูลโดยสวนเดียวในบุตรนอย  
คนเดียวผูเปนที่รักที่ชอบใจฉันใด    พึงเปนผูมีความฉลาดในสัตวทั้งปวง 
ผูสถิตอยูในทิศทั้งปวง   ตางดวยทิศตะวันออกเปนตน   หรือในภพท้ังปวง 
ตางดวยกามภพเปนตน  แมในสถานท่ีมั่นคงทั้งปวง  ตางดวยคนหนุมเปนตน 
ฉันนั้น  ไมกระทําเขตแดนวา   มิตร   ผูเปนกลาง   ผาเปนขาศึก   พึงเจริญ  
เมตตามีรสเปนอันเดียวกัน ในที่ทุกสถาน      ดวยอํานาจความแตกตางแหง 
เขตแดน  ก็แลครั้นกลาวคาถาน้ีแลวไดใหโอวาทวา ถาทานผูมีอายุทั้งหลาย  
พึงเจริญเมตตาอยางนี้ไซร     และอานิสงสเมตตา ๑๑ อยางที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสโดยนัยมีอาทิวา   ยอมหลับเปนสุข ดังน้ี    ทานท้ังหลานจงเปน 
ผูมีสวนแหงอานิสงสของเมตตา ๑๑ อยางนั้นโดยสวนเดียว. 
         ทานไดบรรลุผลอยางนี้แลว      พิจารณาบุญที่คนทําแลวเกิดโสมนัส 
 เมื่อจะแสดงปุพพจริตาปทานจึงกลาวคํามีอาทิวา   ปพฺภาร   โสธยนฺตสฺส 
ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปพฺภาร ไดแก ที่อันสงัดแหงภูเขาอัน 
ลวนแลวแตหิน.    ทานกระทําท่ีนั่นใหเปนกําแพงอิฐ   เพราะเปนสถานที่ 
สมควรแกบรรพชิต   ประกอบบานประตูไว  ถวายเพื่อเปนที่อยูของพวก  
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ภิกษุ.   ชื่อวา   ปพฺภาร     เพราะจะตองปรารถนาภาระหนักโดยประการ.  
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ เสด็จมา คือเสด็จถึงสํานักของเรา 
ผูชําระเง้ือมเขานั้นใหสะอาด. 
         บทวา  พุทธ อุปคต ทิสฺวา    ความวา    เราเห็นพระพุทธเจาเสด็จ 
มาสูสํานักของเราอยางนี้แลว    ใหปลูาดเครื่องลาด    คือเครื่องหญาและใบ 
ไมเปนตน    เครื่องลาดไมใหสําเร็จ   ถวายอาสนะดอกไม  คืออาสนะอัน 
สําเร็จดวยดอกไม    แตพระพุทธเจา     ผูเปนโลกเชษฐ    ผูคงที่คือชื่อวา 
ประกอบดวยดอกเครื่องคงท่ี      เพราะเปนผูไมหว่ันไหวในอิฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณเปนสภาวะ. 
         บทวา ปุปฺผาสเน  นิสีทิตฺวา   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาพระ- 
นามวา สิทธัตถะ  ผูนําโลก  ประทับนั่งบนอาสนะดอกไม  ที่เขาตบแตง 
ไวนั้น.  บทวา มมฺจ   คติมฺาย  ความวา ทราบคือรูคติ คือสถานที่ 
อุบัติตอไปของเรา    แลวทรงเปลงคือแสดง  อนิจจตา    คือภาวะเปนของ 
ไมเที่ยง. 
         บทวา  อนิจฺจา  วต  สงฺขารา    ความวา    สังขารท้ังปวงอันอาศัย 
ปจจัยตบแตงข้ึนโดยสวนเดียว      คือมีความเปนไปตามปจจัยเปนธรรมดา 
ชื่อวาไมเที่ยงหนอ  เพราะอรรถวามีแลวกลับไมมี.    บทวา อุปฺปาทวย- 
ธมฺมิโน    ความวา     สังขารเหลาน้ันเกิดข้ึนแลว    มีความพินาศไปเปน 
สภาวะ  คือเกิดข้ึนแลว   ปรากฏแลว  ยอมดับไปคือยอมพินาศไป.  บทวา 
เตส วูปสโม สุโข  ความวา การเขาไปสงบแหงสังขารเหลาน้ันโดยพิเศษ 
เปนสภาพนํามาซึ่งความสุข.  อธิบายวา  พระนิพพานอันกระทําความสงบ  
แหงสังขารเหลาน้ันนั่นแล   เปนสุขโดยสวนเดียว.  
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         บทวา อิท วตฺวาน  สพฺพ ฺู  เชือ่มความวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ผูรูธรรมทั้งปวง  เปนผูประเสริฐที่สุดคือเปนผูเจริญแหงโลก  เปนผูยิ่งใหญ 
เปนประธาน     เปนวีรบุรษุแหงนระ    ตรัสคือแสดงพระธรรมเทศนาอัน 
เกี่ยวดวยสภาวะไมเที่ยงนี้   เหาะไปสูทองฟา คือสูอากาศ  เหมือนพญาหงส 
ในอัมพรคือบนอากาศฉะน้ัน. 
         ละ   คือท้ิงทิฏฐิของตนคือลัทธ ิ   ความยินดีความชอบใจ     ไดแก 
อัธยาศัยของตน.  บทวา ภาวยานิจฺจสฺห ความวา เราทําสัญญาอันเปน 
ไปในสภาวะอันไมเที่ยง วาไมเที่ยงใหเกิดมี คือใหเจริญ    ไดแก ทําไวในใจ. 
บทวา ตตฺ กาล กโต อห ความวา ทํากาละในชาตินั้น ๆ   จากชาตินั้น 
คือตักเตือนไป. บทวา  เทฺว  สมฺปตฺตี อนุโภตฺวา  ความวา  เสวยสมบัติทั้ง ๒ 
กลาวคือ   มนุษยสมบัติ   และทิพยสมบัติ.    บทวา  สุกฺกมูเลน  โจทิโต 
ความวา     อันกุศลแตกอน     หรืออันกุศลมูลอันเปนเดิม    เราใจแลว 
คือทักเตือนแลว.  บทวา ปจฺฉิเม ภเว สมฺปตฺเต  ความวา เมื่อภพสุดทาย 
ถึงพรอมแลวคือมาถึงแลว.   บทวา  สปากโยนุปาคมึ     ความวา    เขาถึง 
กําเนิดพอครัว     ทําภัตใหสุกแลวเอง.      ภัตเพ่ือสกุลใดอันตนใหสุกแลว 
สกุลอื่นไมพึงบริโภค       อธิบายวา     เราบังเกิดในตระกูลจัณฑาลน้ัน. 
อีกอยางหนึ่ง  สุนัขทานเรียกวา สา  (หมา).   อธิบายวา   เกิดในตระกูล 
จัณฑาลผูบริโภคภัตอันเปนเดนจากสุนัข.  คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาโสปากเถราปทาน  
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                         สุมังคลเถราปทานท่ี  ๑๐  (๒๐) 
                        วาดวยผลแหงการถวายอาหาร 
      [๒๒]   เราประสงคจะบูชาเครื่องเซนสรวง  จงึใหตกแตงโภชนา- 
        หาร ยืนอยูที่โรงใหญ คอยตอนรับพราหมณทั้งหลาย ครั้งน้ัน 
        เราไดเห็นพระผูมพีระภาคสัมพุทธเจา     พระนามวาปยทัสสี 
        ทรงมียศมาก    ทรงนําโลกท้ังปวงใหวิเศษ  เปนสยัมภู อัคร- 
        บุคคลผูโชติชวง   อนัพระสาวกทั้งหลายแวดลอม    รุงเรอืงดัง 
        พระอาทิตย  เสด็จดําเนินไปในถนน   จึงประนมอัญชลียังจิต 
        ของตนใหเลื่อมใส  นิมนตดวยใจเทาน้ันวา  ขอเชิญพระมหา   
        มุนีเสด็จมา. 
                     พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก  ทรงทราบความดําริของเรา 
        เสด็จมาสูประตู. (เรอืน)    เรากบัพระขีณาสพหน่ึงพัน    (เรา 
        ทูลวา)  ขอนอบนอมแดพระองคผูบุรุษอาชาไนย   ขอนอบนอม 
        แดพระองคผูอุดมบุรุษ  ขอเชิญเสด็จขึ้นปราสาทประทับน่ังบน 
        อาสนะอันอุดมเถิด  พระเจาขา.                              
                     พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกพระองคแลว      มีบรวิารอันฝก 
        แลว   ทรงขามพนแลว    ประเสริฐกวาบรรดาผูขาม   เสด็จขึ้น 
        ปราสาทแลว    ประทับน่ังบนอาสนะอันประเสริฐ    อามิสใด 
        ที่เรารวบรวมไวอันมีอยูในเรือนตน  เรามีจิตเลื่อมใส ไดถวาย 
        อามิสนัน้     แดพระพุทธเจาดวยมือท้ังสองของตนโดยเคารพ 
        เรามีจิตเลื่อมใส  มใีจผองแผว   เกดิโสมนัส   ประนมอัญชล ี
        นมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา      โอ พระพุทธเจาผู  
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        ประเสรฐิ  ในระหวางพระอริยบคุคล ๘ นั่งฉนัอยู ผูเปนพระ- 
        ขีณาสพเปนอันมาก     พระองคทรงมีอานุภาพโอฬาร     เรา 
        นับถือพระผูมีพระภาคเจาน้ันเปนสรณะ. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปยทัสสี     ผูเปนเชษฐบุรษุ 
        ของโลก  ประเสรฐิกวานระ  ประทับนั่งในทามกลางภิกษสุงฆ 
        แลวตรสัพระคาถาเหลาน้ีวา 
                     ผูใดไดนิมนตสงฆผูซื่อตรง  มีจิตมั่นคง  และพระตถาคต 
        สมัพุทธเจาใหฉัน   เราจักพยากรณผูนั้น   ทานท้ังหลายจงฟง 
        เรากลาว                                                                          
                     ผูนั้นจักไดเสวยเทวราชสมบัติ ๒๗  ครั้ง     จกัยนิดียิงใน 
        กรรมของตน   รื่นรมยอยูในเทวโลก   จกัไดเปนพระเจาจักร 
        พรรดิ ๘๐ ครั้ง จักไดเปนพระราชาในแผนดินครอบครองพสุธา 
        ๕๐๐  ครั้ง 
                     เราเขาปาไพรวันอันสัตวราย (เสือโครง) อาศัยอยู     เริม่ 
        ต้ังความเพียรแลว    เผากิเลสได   ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐ เราไดให 
        ทานใดในเวลาน้ัน    ดวยผลแหงทานน้ัน      เราไมรูทุคติเลย 
        นี้เปนผลแหงการถวายอาหาร 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือปฏสิัมภิทา ๔ วโิมกข ๘ และอภิญญา๖ 
        เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จ 
        แลวฉะนี้แล. 
ทราบวา  ทานพระสุมังคลเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                            จบสุมังคลเถราปทาน  
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                          ๒๐.  อรรถาถาสุมังคลเถราปทาน  
         อปทานของทานพระสุมังคลเถระ  มีคําเริ่มตนวา  อาหุตึ  ยิฏ-ุ 
กาโมห ดังน้ี.                                   
         แมทานสุมังคละน้ี  ไดบําเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปยทัสสี         บังเกิดเปนรุกขเทวดา. 
วันหน่ึงทานเห็นพระศาสดาทรงสรงสนาน   มีจีวรผืนเดียวประทับยืน  ถึง 
โสมนัสปรบมือ    ดวยบุญน้ันทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษย    ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในตระกูลแหงคนเข็ญใจ   ดวยวิบากเครื่องไหล 
ออกแหงกรรมเชนนั้น     ในหมูบานตําบลหน่ึง     ไมไกลแตกรุงสาวัตถี. 
ทานไดมีชื่อวา สุมังคละ  ดังน้ี .  ทานเจริญวัยแลว   เปนผูมีเดียว มีไถ.  ม ี
จอบอันเปนสมบัติของคนคอมเปนบริขาร  เลี้ยงชพีดวยการไถ.   วันหน่ึง 
เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลทรงบําเพ็ญมหาทานใหเปนไปแกพระผูมีพระภาค- 
เจาและภิกษุสงฆ   เขาถือหมอนมสมเดินรวมกันกบัมนุษยทั้งหลายผูถือเอา 
เครื่องอุปกรณทานเดินมา      เห็นเครื่องสักการะและสัมมานะของพระผูมี 
พระภาคเจา    ของภิกษุทั้งหลาย    จึงคิดวาสมณศากยบุตรเหลาน้ี    นุงผา 
เนื้อละเอียด เสวยโภชนะดี ๆ  อยูในทีส่งัดลม  ไฉนหนอ  แมเราก็จะพึง 
บวช   จึงเขาไปหาพระเถระรูปหน่ึงแลวแจงความประสงคของตน.    พระ- 
มหาเถระนั้นมีความกรุณาทาน  จึงใหทานบวชแลวบอกกรรมฐาน.   ทาน 
อยูในปาเบื่อหนายกระสันในที่อยูผูเดียว  ใครจะสึก  จึงไปบานญาติ  เห็น 
มนุษยในระหวางทาง  ตางถกกระเบนไถนาอยู   นุงผาปอน ๆ  มีรางกาย  
เปอนดวยธุลีโดยรอบซูบซีดดวยลมและแดดไถนาอยู   จึงไดความสังเวชวา  
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สัตวเหลาน้ีเสวยทุกขมีชีวิตเปนเครื่องหมายอยางใหญหนอ.   ก็เพราะญาณ  
ของทานแกรอบ   กรรมฐานตามท่ีทานถือเอา   จึงปรากฏแกทาน.   ทาน 
เขาไปยังโคนไมแหงหน่ึงไดความสงัด     มนสิการโดยแยบคายอยู     เจริญ 
วิปสสนาก็บรรลุพระอรหัตตามลําดับแหงมรรค. 
         ทานบรรลุพระอรหัตผลอยางนี้แลว  ระลึกถึงบุพกรรมของตน เมื่อ 
จะประกาศปุพพจริตาปทานดวยอํานาจโสมนัส  จึงกลาวคํามีอาทิวา อาหุตึ 
ยิฏุกาโมห ดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อาหุตึ  ไดแก เครื่อง 
อุปกรณบูชาและสักการะมิใชนอย  มขีาวและนํ้าเปนตน.  บทวา ยิฏุกาโม 
แปลวา ผูใครเพ่ือจะบูชา,  ขาพเจาเปนผูใครจะใหทาน.    บทวา  ปฏิยา- 
เทตฺวาน โภชน    ความวา    จัดแจงอาหารใหสําเร็จ.  บทวา พฺราหฺมเณ 
ปฏิมาเนนฺโต   ความวา  แสวงหาปฏิคาหกคือบรรพชิตผูบริสุทธิ์.  บทวา 
วิสาเล มาฬเก  ิโต ความวา ยืนอยูในโรงอันกวางขวาง  มีพ้ืนทรายขาว 
สะอาดนารื่นรมยยิ่ง. 
         บทวา   อถทฺทสาสึ  สมฺพุทฺธ    เชื่อมความวา    เราไดเห็นพระ- 
สัมพุทธเจา  ทรงพระนามวา ปยทัสสี  ผูมียศใหญ มีบริวารมาก ผูแนะนํา 
โลกทั้งปวง คือสัตวโลกทั้งส้ิน คือนําไปโดยพิเศษ ใหสัตวถึงพระนิพพาน 
เปนพระสยัมภูผูเปนเอง    ผูไมมีอาจารย    ผูเปนบุคคลเลิศ    เปนบุคคล 
ประเสริฐ    เปนผูจําแนกแจกธรรม     ผูประกอบดวยคุณมีความเปนผูมี 
ภคยธรรม  มคีวามรุงเรือง    สมบูรณดวยรัศมีสีเขียวและสีเหลืองเปนตน 
แวดลอมไปดวยสาวกท้ังหลาย   รุงโรจนงดงามเหมือนพระอาทิตย    คือ 
เหมือนพระสุริโยทัย   ดาํเนินไปในถนนคือในวิถี.  บทวา อฺชลึ  ปคฺค- 
เหตฺวาน     ความวา    เราประคองวางหมอน้ําไวบนศีรษะประคองอัญชลี 
กระทําจิตใจของเราใหเลื่อมใส   ในคุณของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนเชนนี้  
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อธิบายวา  ทําจิตใหเลื่อมใส.   บทวา มนสา ว นมินฺเตสึ    แปลวา   ทูล  
อาราธนาดวยใจ.  บทวา อาคจฺฉตุ มหามุนิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูควรแกการบูชาในแผนดิน    เปนมุนี    ขอเชญิเสด็จมาสูนิเวศนของ 
ขาพระองคเถิด. 
         บทวา มม สงฺกปฺปมฺาย  ความวา  พระศาสดา  ไมมีผูยิ่งกวา 
คือเวนจากผูยิ่งกวาในโลก    คือในสตัวโลก    ทรงทราบความดําริแหงจิต 
ของเราแลว     แวดลอมดวยพระขีณาสพ ๑,๐๐๐ องค    คือพระอรหันต   
๑,๐๐๐ องค  เสด็จเขาไปใกลคือเสด็จถึงประตูของเรา  คือประตูเรือนของ 
เรา.  เราไดกระทํานมัสการอยางนี้แดพระศาสดาผูถึงพรอมแลวน้ัน     ขาแต 
พระองคผูบุรุษอาชาไนย    คือผูอาชาไนย    ผูประเสริฐของบุรุษท้ังหลาย 
ขอความนอบนอมของเราดวยดีจงมีแตทาน.   ขาแตพระองคผูเปนบุรุษสูง- 
สุด    คือสูงสุดประเสริฐดวยคุณยิ่งของบุรุษทั้งหลาย     ขอความนอบนอม 
ของเราจงมีแตทาน.   อธบิายวา  เราขอเธอเชื้อเชิญ     ซึ่งพระองคข้ึนสูปราสาท 
อันเปนที่นาเลื่อมใสคือยังความเลื่อมใสใหเกิดแลวประทับนั่งบนสีหาสนะ   
คือบนอาสนะอันสูงสุด. 
         บทวา ทนฺ โต ทนฺตปริวาโร    ความวา    พระผูมีพระภาคเจาผูฝก 
พระองคแลวดวยทวารท้ัง  ๓     ดวยพระองคเอง     ทรงแวดลอมไปดวย 
บริษัท ๔   คือภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสกและอุบาสิกา   ผูฝกแลวเหมือนกัน   
บทวา ตณฺโณ  ตารยต วโร   ความวา    พระองคเองทรงขามแลว    คือ 
ขามข้ึนแลว จากสงสารออกไปแลว        พระผูมีพระภาคเจาเปนผูประเสริฐ  
สูงสุดกวาบุรุษผูวิเศษผูขามอยู    เสด็จข้ึนปราสาทดวยการอาราธนาของเรา 
ประทับ นั่งคือสําเร็จการนั่ง  บนอาสนะอันประเสริฐ  คือสูงสุด. 
         บทวา  ย เม อตฺถิ สเก เคเห    ความวา   อามิสใดที่เรารวบรวมไว  
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ที่มีปรากฏอยูในเรือนตน.  บทวา ตาห พุทธสฺส ปาทาสึ   ความวา  เรา  
มีจิตเลื่อมใสไดถวายอามิสนั้นแดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน   โดย  
เคารพ  หรือโดยเอื้อเฟอ.  บทวา ปสนฺโน เสหิ ปาณภิิ   ความวา   เรา 
มีจิตเลื่อมใส    มีจิตผองใสถือเอาอามิสถวายดวยมือทั้งสองของตน.    เรามี 
จิตเลื่อมใส   มีความดําริแหงใจอันผองใสแลว  มใีจดี  มีใจงาม.  อธิบายวา 
เราเกิดความปลื้มใจ    เกดิโสมนัสการทําอัญชล ี   ประคองอัญชลีไวเหนือ 
เศียรเกลา  นอบนอมพระพุทธเจาผูประเสริฐ.  บทวา อโห พุทธสฺสุฬา- 
รตา    ความวา    ภาวะที่พระศาสดาผูตรัสรูอริยสัจ ๔  เปนภาวะที่ยิ่งใหญ  
นาอัศจรรยหนอ.                                                             
         บทวา อฏนฺน ปยิรุปาสต ความวา  ในระหวางพระอริยบุคคล ๘ 
นั่งฉันอยู มีพระขีณาสพอรหันตเปนอันมาก. บทวา ตุยฺเหเวโส อานุภาโว  
ความวา  พระองคเทาน้ันมีอานุภาพ  คือมีการเท่ียวไปในอากาศและผุดข้ึน 
ดําลงเปนตน.     ไมใชคนเหลาอ่ืน.    บทวา  สรณ  ต  อุเปมห   ความวา 
เราขอถึง   คือถึงหรือทราบวา   ทานผูเปนเชนนี้นั้นเปนที่พ่ึง  เปนที่ตาน 
ทาน  เปนที่เรน   เปนที่ไปในเบื้องหนา.  อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา ปยทัสสี     เปนผูประเสริฐกวาสัตวโลกเปนนระผูองอาจ 
ประทับนั่ง ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ไดภาษิต คือตรัสพยากรณคาถาเหลาน้ี. 
คําท่ีเหลืองายท้ังน้ันแล.                                                                 
                                  จบอรรถกถาสุมังคลเถราปทาน 
                                 จบอรรถกถาสีหาสนิยวรรคที่  ๒  
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                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
        ๑. สีหาสนทายกเถราปทาน  ๒. เอกถัมภิกเถราปทาน  ๓.  นันท-   
เถราปทาน   ๔. จุลลปนถกเถราปทาน   ๕. ปลินทวัจฉเถราปทาน   ๖. 
ราหุลเถราปทาน    ๗. อุปเสนวังคันตปุตตเถราปทาน   ๘.  รัฐปาลเถรา- 
ปทาน  ๙. โสปากเถราปทาน   ๑๐. สมุังคลเถราปทาน.                   
        ในวรรคนี้ทานประกาศคาถาไว ๑๓๗ คาถา. 
                                จบสีหาสนิยวรรคที่  ๒  
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                                          สุภูติวรรคที่ ๓ 
                               สุภูติเถราปทานท่ี  ๑  (๒๑) 
                        วาดวยผลแหงการเจรญิพุทธานุสสติ 
   [๒๓]  ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต    มีภูเขาชื่อนิสภะ   เราไดสราง 
        อาศรมไวที่ภูเขานิสภะนั้นอยางสวยงาม สรางบรรณศาลาไว. 
                     ในกาลน้ัน  เราเปนชฎิลมีนามช่ือวาโกสิยะ  มีเดชรุงเรือง 
        ผูเดียว  ไมมีเพ่ือน  อยูที่ภูเขานิสภะ. 
                     เวลาน้ัน    เราไมบริโภคผลไม   เหงามันและใบไม ใน 
        กาลนั้น เราอาศัยใบไมเปนตนที่เกิดเองและหลนเองเลี้ยงชีวิต 
                     เรายอมไมยงัอาชีพใหกําเริบ   แมจะสละชีวิต  ยอมยังจิต  
        ของตนใหยินดี   เวนอเนสนา. 
                     จิตสัมปยุตดวยราคะเกิดขึ้นแกเราเมื่อใด  เมื่อนัน้เราบอก 
        ตนเองวา   เราผูเดียวทรมานจิตนั้น. 
                     ทานกําหนัดในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ขัดเคือง 
        ในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขดัเคือง  และหลงใหลในอารมณ 
        เปนที่ต้ังแหงความหลงใหล  จงออกไปเสียจากปา. 
                     ที่อยูนี้เปนของทานผูบริสุทธิ์    ไมมมีลทิน มีตบะ ทานอยา 
        ประทุษรายผูบริสุทธิ์เลย  จงออกไปเสียจากปาเถิด. 
                     ทานจักเปนเจาเรือน  ไดสิ่งท่ีควรไดเมื่อใด  ทานอยายินดี  
        แมทั้งสองอยางน้ันเลย  จงออกไปจากปาเถิด. 
                     เปรียบเหมือนฟนเผาศพ  ไมใชทํากิจอะไรท่ีไหน ๆ   ไม  
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          นั้นเขาไมไดสมมติวา   เปนไมในบานหรือปาหรือในปา ฉันใด ทานก็  
        เปรียบเหมือนฟนเผาศพ ฉันนั้น ไมใชคฤหัสถ สมณะก็ไมใช 
        วันนี้ทานพนจากเพศท้ังสอง  จงออกจากปาไปเสียเถิด.  
                     ขอนี้พึงมีแกทานหรือหนอ  ใครจะรูขอนี้ของทาน  ใครจะ 
        นําธุระของเราไปโดยเร็ว        เพราะทานมากดวยความเกียจ 
        คราน.                                                                 
                     วิญูชนจักเกลียดทาน     เหมือนชาวเมืองเกลียดของไม 
        สะอาดฉะน้ัน  ฤๅษทีั้งหลาย  จักคราทานมาโจททวงทุกเมื่อ.  
                     วิญูชนจักประกาศทานวามีศาสนาอันทานกาวลวงแลว ก ็
        เมื่อ ไมไดสังวาส  ทานจักเปนอยูอยางไร.  
                     ชางมีกําลัง    เขาไปหาชางกุญชรสกุลชางมาตังคะตกมัน 
        ในท่ี   ๓ แหง  มีอายุ  ๖๐ ถอยกําลังแลวนําออกจากโขลง  มัน 
        ถูกขบัจากโขลงแลว  ยอมไมไดความสุขสําราญ   มันเปนสัตว 
        มีทุกขเศราใจ    เขาหวั่นไหวอยู  ฉันใด. 
                     ชฎิลท้ังหลายจักนํา   (ขบั)   แมทานผูมีปญญาทรามออก 
        ทานถูกชฎิลเหลาน้ันขับไลแลว        จักไมไดความสุขสําราญ 
        ฉันนั้น. 
                     ทานเพียบพรอมแลวดวยลูกศร  คือความโศก   ทั้งกลาง- 
        วันและกลางคืน      จักถูกความเรารอนแผดเผาเหมือนชางถูก 
        ขับจากโขลงฉะน้ัน.                                              
                     หมอน้ําทองยอมไมไปในท่ีไหน ๆ ฉันใด    ทานมีศลีอัน 
        เส่ือมแลว     ฉันนั้น  จักไมไปในท่ีไหน ๆ.   
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                     แมทานอยูครองเรือน    ก็จักเปนอยูอยางไร    ทรพัยอัน  
        เปนของมารดาและแมของบิดาท่ีฝงไวของทาน ไมม.ี 
                     ทานจักตองทําการงานของตน จะตองอาบเหง่ือตางนํ้า จัก 
        เปนอยูในเรือนอยางน้ี   กรรมที่ดีนั้นทานไมชอบ.  
                     เราหามใจอันหมักหมมดวยสังกิเลสอยางน้ี ในท่ีนั้น เรา 
        ไดธรรมกถาตาง ๆ หามจิตจากบาปธรรม. 
                     เมื่อเรามีปกติอยูดวยความไมประมาทอยางน้ี       เวลา ๓ 
        หมื่นปลวงเราไปในปาใหญ. 
                     พระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ทรงเห็นเราผูไม 
        ประมาท   ผูแสวงหาประโยชนนาอันอุดม   จงึเสด็จมายังสํานัก 
        ของเรา. 
                     พระพุทธเจามีพระรัศมดัีงสีทองชมพูนุท หาประมาณมิได 
        ไมมีใครเปรียบ   ไมมีใครเสมอดวยพระรูป   เสด็จจงกรมอยู 
        ในอากาศในเวลาน้ัน. 
                     พระพุทธเจาไมมี ใครเสมอดวยพระญาณ  เหมือนพญารัง 
        มีดอกบานสะพรั่ง  เหมือนสายฟาในระหวางกลีบเมฆ   พระ- 
        องคเสด็จจงกรนอยูในอากาศในเวลาน้ัน.                          
                     ดังราชสีหผูไมกลัว     ดุจพญาชางราเริง    เหมือนพญา- 
        เสือโครงผูไมครั่นคราม   เสด็จจงกรมอยูในอากาศเวลานั้น.  
                     พระพุทธเจามีพระรัศมดัีงแตงทองสิงคี  เปรียบดวยถาน 
        เพลิงไมตะเคียน  มพีระรัศมีโชติชวงดังดวงแกวมณี    เสด็จ 
        จงกรมอยูในอากาศในกาลน้ัน.   
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                     พระพุทธเจามีพระรัศมีเปรียบดังเขาไกรลาสอัน บริสุทธิ์  
        เสด็จจงกรมอยูในอากาศในเวลาน้ัน   ดังพระจันทรในวันเพ็ญ  
        ดุจพระอาทิตยเวลาเท่ียง.                                            
                     เราไดเห็นพระองคเสด็จจงกรมอยูในอากาศ   ในเวลานั้น 
        จงคิดอยางน้ีวา สัตวผาน้ีเปนเทวดาหรือวาเปนมนุษย. นระเชน 
        นี ้ เราไมเคยไดฟงหรือเห็นในแผนดิน    บทมนตจะมีอยูบาง 
        กระมัง ผูนี้จักเปนพระศาสดา. 
                     ครั้นเราคิดอยางน้ีแลว     ไดยังจิตของตนใหเลื่อมใส   เรา 
        รวบรวมดอกไมและของหอมตาง ๆ ไวในเวลานั้น. 
                     ไดปูลาดอาสนะดอกไมอันวิจิตรดีเปนที่รื่นรมยใจ    แลว 
        ไดกลาวคําน้ีกะพระพุทธเจาผูเลิศกวานระผูเปนสารถีวา   
                     ขาแตพระวรีเจา   อาสนะอันสมควรแกพระองคนี้      ขา- 
        พระองคจัดไวถวายแลว    ขอไดโปรดทรงยังจิตของขาพระองค 
        ใหราเรงิ  ประทับนัง่  บนอาสนะดอกโกสุมเถิด. 
                     พระผูมีพระภาคพุทธเจาไมทรงหวาด       ดังพญาไกรสร 
        ประทับน่ังบนอาสนะดอกโกสุมอันประเสริฐนั้น ๗  คืน ๗ วัน. 
                     เราก็ไดยินนมัสการพระองคตลอด  ๗ คืน   ๗ วนั    พระ- 
        ศาสดายอดเย่ียมในโลก   เสด็จออกจากสมาธแิลว  เมื่อทรง 
        พยากรณกรรมของเรา  ไดตรัสพระดํารัสดังน้ีวา  ทําจงเจริญ  
        พุทธานุสสติอันยอดเยี่ยมกวาภาวนาท้ังหลาย. 
                     ทานเจริญพุทธานุสสตินี้แลว     จักยังใจใหเต็มได    จัก 
        รื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัป.  
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              จักไดเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู ๘๐ ครั้ง    จกั 
    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิอยูในแวนแควน  ๑,๐๐๐ครั้ง. 
              จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได 
    จักไดเสวยสมบัตินั้นท้ังหมด       นี้เปนผลแหง   (การเจรญิ) 
    พุทธานุสสติ. 
              เมื่อทองเท่ียวอยูในภพใหญ จกัไดโภคสมบัติเปนอันมาก 
    จะไมมีความบกพรองดวยโภคะ     นี้เปนผลแหง  (การเจริญ) 
    พุทธานุสสติ. 
              ในแสนกัป พระศาสดาทรงพระนามวา โคดม โดยพระ- 
    โคตร    จกัยังมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช       จักเสด็จ 
    อบุัติในโลก 
              ทานจักท้ิงทรัพย  ๘๐ โกฏิ   ทาสและกรรมกรเปนอันมาก 
    จักบวชในพระศาสนาของพระผูมพีระภาคเจาพระนามวา 
    โคดม.    จกัยังพระสัมพุทธเจาโคคมศากยบุตรผูประเสริฐให 
    ทรงยินดี   จักไดเปนสาวกของพระศาสดา  มีนามช่ือวาสุภูติ. 
              พระศาสดาพระนามวาโคดม     ประทับน่ัง ณ ทามกลาง 
    ภิกษุสงฆแลว      จักทรงต้ังทานวาเปนผูเลิศใน ๒ ตําแหนง. 
     คือในคณะพระทักขิไณยบุคคล ๑  ในความเปนผูมีธรรมเครื่อง 
    อยูโดยไมมีขาศึก ๑. 
              พระสัมพุทธเจาผูรุงเรือง     ทรงเปนนายกสูงสุด     เปน 
    นักปราชญ    ครั้นตรสัอยางน้ีแลว  เสด็จเหาะขึน้สูอากาศ  ดัง 
    พญาหงสในอัมพร.  
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                     เราอันพระโลกนาถทรงพร่ําสอนแลว นมัสการพระตถาคต  
        มีจิตเบิกบาน    เจรญิพุทธานุสสติอันอุดมทุกเมื่อ. 
                     ดวยกุศลกรรมที่เราทําไดแลวน้ัน  และดวยการต้ังเจตนาไว 
        เราละกายมนุษยแลว      ไดไปสูภพดาวดึงสไดเปนจอมเทวดา 
        เสวยทิพยสมบัติ  ๘๐ ครั้ง        และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ๑,๐๐๐ ครั้ง. 
                     ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  โดยคณานับมิได 
        ไดเสวยสมบัติเปนดี     นี้เปนผลแหง (การเจรญิ) พุทธา-  
        นุสสติ.                                                    
                     เมื่อทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ     เรายอมไดโภค- 
        สมบัติมา     เราไมมีความบกพรองโภคะเลย    นี้เปนผลแหง 
        (การเจริญ) พุทธานุสสติ. 
                     ในแสนกัป   แตกัปนี้   เราไดทํากรรมอันใดไวในกาลน้ัน 
        ดวยผลแหงกรรมน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย     นิเปนผลแหง 
        (การเจริญ) พุทธานุสสติ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือปฏสิัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนั้นแล. 
ทราบวา  ทานพระสุภูติเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย ประการฉะน้ีแล. 
                                           จบสุภูติเถราปทาน  
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                                          สุภูติวรรคที่  ๓  
                             ๒๑. อรรถกถาสุภูติเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุภูติเถระ  มีคําเริ่มตนวา    หิมวนตฺสฺสาวิทูเร 
ดังน้ี. 
         ทานสุภูติเถระแมนี้   บําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาพระองค 
กอนๆ   สั่งสมบุญท้ังหลายอนเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน ๆ 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา  ปทุมุตตระ ผูเปนนาถะของโลก ยังไม 
เสด็จอุบัติข้ึน  ในที่สุดแหงแสนกัปแตภัตทกัปนี้  ทานเกิดเปนบุตรนอยคน 
หน่ึงของพราหมณมหาศาลคนหนึ่ง ในหังสวดีนคร. พราหมณไดต้ังชื่อทาน 
วา นันทมาณพ.  นันทมาณพน้ันเจริญวัยแลว  เรยีนไตรเพท  เมื่อไมเห็น 
สิ่งท่ีเปนสาระในไทรเพทน้ัน  จึงบวชเปนฤาษีอยูที่เชิงเขาพรอมดวยมาณพ 
๔๔,๐๐๐ ผูเปนบริวารของคน  ยังสมาบัติ  ๘ และอภิญญา ๕ ใหเกิดแลว. 
ทั้งไดบอกกรรมฐานใหแกอันเตวาสิกท้ังหลายอีกดวย.        แมอันเตวาสิก 
เหลาน้ันตางก็ไดฌาน  โดยกาลไมนานเลย. 
         ก็โดยสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระเสด็จอุบัติ 
ข้ึนในโลก  อาศัยหังสวดีนครประทับอยู  วันหน่ึง ในเวลาใกลรุงทรงตรวจ 
ดูสัตวโลก  ทรงเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัต   ของเหลาชฎิลผูเปนอันเตวาสิก 
ของนันทดาบส   และความปรารถนาตําแหนงสาวก    อันประกอบไปดวย 
องคสองของนันทดาบส        จึงทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระแตเชาตรู 
ในเวลาเชาทรงถือบาตรและจีวร  ไมทรงชวนภิกษุไร ๆ อ่ืน  เปนดุจสีหะ 
เสด็จไปเพียงพระองคเดียว ขณะนั้นอันเตวาสิกของนันทดาบสไปหาผลาผล 
เมื่อนันทดาบสมองเห็นอยูนั่นแล     เสด็จลงจากอากาศ    ประทับยืนอยูที่  
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พ้ืนดิน    โดยทรงพระดําริวา    ขอนันทดาบสจงรูวาเราเปนพระพุทธเจา  
ดังน้ี.                                                                      
         นันทดาบสเห็นพุทธานุภาพ      และความบริบูรณแหงพระลักษณะ 
พิจารณาดูมนตสําหรับทํานายพระลักษณะ   แลวรูวา  ข้ึนชื่อวา  ผูประกอบ 
ดวยลักษณะเหลาน้ัน      เม่ืออยูครองเรือน     จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
เมื่อออกบวชจะไดเปนพระสัพพัญูพุทธเจา      ผูตัดวัฏฏะโนโลกไดขาด. 
บุรุษอาชาไนยผูนี้จักเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย        แลวกระทําการ 
ตอนรับ  ไหวโดยเบญจางคประดิษฐ   แลวปูอาสนะถวาย.  
         พระผูมีพระภาคเจา        เสด็จประทับนั่งบนอาสนะท่ีปลายไวแลว. 
ฝายนันทดาบสเลือกอาสนะที่สมควรแกตน   แลวนั่ง ณ สวนขางหน่ึง  
         สมัยนัน้  ชฎิล  ๔๔,๐๐๐ คนถือเอาผลาผลมีรสโอชาลวนแตประณีต 
มายังสํานักของอาจารย   มองดูอาสนะที่พระพุทธเจาและอาจารยแลว   พูด 
วา  ขาแตอาจารย  พวกขาพเจาท้ังหลาย   วิจารณกันวา  ในโลกนี้  ไมมีใคร 
ใหญกวาทาน  แตชะรอยบุรุษน้ีจักใหญกวาทาน. 
         นันทดาบสกลาววา  พอคุณ  พวกทานพูดอะไร (อยางนั้น)  พวก 
ทานประสงคจะเปรียบเขาสิเนรุราชซ่ึงสูง ๖๘๐,๐๐๐ โยชน  กับเมล็ดพันธุ 
ผักกาด        พวกทานอยูเอาเราไปเปรียบกับพระสัพพัญูพุทธเจาเลย. 
ลําดับนั้น      ดาบสเหลาน้ันคิดวา    ถาทานผูนี้จักเปนคนตํ่าตอย     อาจารย  
ของพวกเราคงไมหาขอเปรียบเทียบอยางนี้    บรุุษอาชาไนยนี้       ใหญ 
ขนาดไหนหนอ    ดังน้ีแลว    พากันหมอบลงแทบเทา   แลวนมัสการดวย 
         ลําดับนั้น  อาจารยกลาวกะดาบสเหลาน้ันวา พอทั้งหลาย ไทยธรรม  
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อันสมควรแดพระะพุทธเจาท้ังหลายของเราไมมี      และพระผูมีพระภาคเจา 
ก็เสด็จมาในเวลาภิกขาจาร   เพราะฉะน้ัน   พวกเราจักถวายไทยธรรมตาม 
กําลัง     พวกทานจงนําเอาผลาผลอันประณีตบรรดามี     ที่ทานทั้งหลาย 
นํามาแลว   มาเถิด  ดังนี้แลว   ใหนําผลาผลมา  ลางมือแลวใสลงในบาตร 
ของพระตถาคตเจาดวยตนเอง. 
         เพียงเม่ือพระศาสดาทรงรับผสาผลเทาน้ัน        เทวดาทั้งหลายก็ใส 
โอชะอันเปนทิพยลงไป.  ดาบสกรองนํ้าถวายดวยตนเองทีเดียว. 
         ลําดับนั้น    เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จแลว     ดาบสผูเปนอาจารยจึง 
เรียกอันเตวาสิกทั้งหมดมา  กลาวสาราณีกถาในสํานักของพระศาสดา นั่ง 
แลว. 
         พระศาสดาทรงดําริวา    ขอภิกษุจงมา.    ภิกษุทั้งหลายท่ีเปนพระ- 
ขีณาสพประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ รูป  รูพระดําริของพระศาสดาแลว    พากัน 
มาถวายบังคมพระศาสดา  แลวยืนอยู ณ สวนขางหน่ึง. 
         ลําดับนั้น    นันทดาบสเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแลว     กลาววา 
พอทั้งหลาย     แมอาสนะที่พระพุทธเจาท้ังหลายประทับนั่งก็ตํ่า.     อีกทั้ง 
อาสนะของพระสมณะ ๑๐๐,๐๐๐ รปูก็ไมมี  วันนี้ทานท้ังหลายควรกระทํา 
สักการะแดพระผูมีพระภาคเจา     และภิกษุสงฆใหโอฬาร     ทานท้ังหลาย  
จงนําดอกไมอันสมบูรณดวยสีและกลิ่นมาจากเชิงเขา.      ดาบสท้ังหลายนํา 
ดอกไมที่สมบูรณดวยสีและกลิ่นมาโดยครูเดียวเทาน้ัน      ปูอาสนะดอกไม 
ประมาณ ๑ โยชน  ถวายพระพุทธเจาแลว.   เพราะเหตุที่วิสัยของทานผูมี 
ฤทธิ์    เปนอจินไตย.   สําหรับพระอัครสาวก   มีเนือ้ท่ีประมาณ ๓ คาวุต.  
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สําหรับภิกษุทั้งหลายท่ีเหลือ  มีเนื้อท่ีประมาณก่ึงโยชนเปนตนเปนประเภท  
สําหรับสั่งฆนวกะ  ไดมีเนื้อท่ีประมาณ ๑ อุสภะ. 
         เมื่อดาบสทั้งหลายปูอาสนะเสร็จแลวอยางนี้  นันทดาบสยืนประคอง 
อัญชลีอยูเบือ้งหนาพระตถาคต    แลวกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระองคจงเสด็จข้ึนสูอาสนะดอกไมนี้  ประทบันั่ง เพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
และความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนาน.   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
บนอาสนะดอกไมแลว   เมื่อพระศาสดาประทับแลวอยางนี้    ภิกษุทั้งหลาย 
รูอาการของพระศาสดาแลว   จึงนั่งบนอาสนะท่ีถึงแลวแกตน ๆ. 
         นันทดาบส    ถือฉัตรดอกไมใหญยืนกั้นไวเหนือพระเศียรของพระ- 
ตถาคตเจา.  พระศาสดาทรงพระดําริวา  ขอสักการะนี้ของดาบสทั้งหลายจง 
มีผลมากแลวเขานิโรธสมาบัติ.    แมภิกษุทั้งหลายรูวาพระศาสดาเขาสมาบัติ  
แลวก็พากันเขาสมาบัติ.       เนื้อพระตถาคตเจาประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติ  
ตลอด ๗ วัน   เมื่อถึงเวลาภิกขาจาร   อันเตวาสิกทั้งหลาย   ตางบริโภคมูล 
ผลาผลในปา   ในเวลาท่ีเหลือ   ก็ยืนประคองอัญชลีแดพระพุทธเจา. 
         สวนนันทดาบสไมยอมไปภิกขาจาร    กั้นฉัตรดอกไม   ยิ่งเวลาให 
ลวงไปดวยปติสุขอยางเดียวตลอด ๗ วัน.      พระศาสดาตรัสส่ังพระสาวก 
รูปหน่ึง  ผูประกอบดวยองค ๒  คือองคของภิกษุผูอยูโดยไมมีกิเลส   และ 
องคแหงภิกษุผูเปนทักขิไณยบุคคลวา  เธอจะกระทําอนุโมทนาถึงอาสนะท่ี 
สําเร็จดวยดอกไม  แกหมูฤๅษี.  ภิกษุรูปนั้น มีใจยินดีแลวดุจทหารผูใหญ  
ไดรับพระราชทานลาภใหญ     จากสํานักของพระเจาจักรพรรดิ    (เลือก 
สรร) เฉพาะพุทธวจนะ   คือพระไตรปฎก  มาทําอนุโมทนา  ในที่สุดแหง 
เทศนาของภิกษุนั้น   พระศาสดาทรงแสดงธรรมดวยพระองคเอง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 77 

         ในเวลาจบเทศนา    ดาบส   ๔๔,๐๐๐ ทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแลว  
พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถออก   ตรัสวา   เธอท้ังหลาย   จงเปนภิกษุ 
มาเถิด.  ผมและหนวดของดาบสเหลานั้น    อันตรธานไปในทันใดน่ันเอง. 
บริขาร ๘ สวมใสอยูแลวในกายครบถวน   ดาบสเหลาน้ันเปนดุจพระเถระ 
ผูมีพรรษา  ๖๐    แวดลอมพระศาสดาแลว.    สวนนันทดาบสไมไดบรรล ุ
คุณพิเศษ   เพราะมีจิตฟุงซาน.  ไดยินวา นันทดาบสนั้นจําเดิมแตเริ่มฟง 
ธรรม   ในสาํนักของพระเถระผูอยูอยางปราศาจากกิเลส   ไดเกิดจิตตุปบาท 
ข้ึนวา   โอหนอ   แมเราพงึไดคุณอันสาวกน้ีไดแลว    ในศาสนาของพระ- 
พุทธเจาองคหน่ึงผูจักเสด็จอุบัติในอนาคตกาล. 
         ดวย ปริวิตกน้ัน       นันทดาบสจึงไมสามารถทําการแทงตลอดมรรค 
และผลได.    แตทานไดถวายบังคมแดพระตถาคตเจา   ประคองอัญชลีแลว 
ยืนอยูเฉพาะพระพักตร   กราบทูลอยางน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ภิกษุ 
ผูกระทําอนุโมทนาถึงอาสนะท่ีทําดวยดอกไม  ตอหมูฤๅษีนี้   มีชื่ออยางไร 
ในศาสนาของพระองค.   พระศาสดาตรัสตอบวา   ภิกษุนั้นชื่อวาถึงแลวซ่ึง 
ตําแหนงเอตทัคคะ   ในองคแหงภิกษุผูอยูอยางไมมีกิเลส   และในองคแหง 
ภิกษุผูเปนทักขิไณยบุคคล.  ทานไดทําความปรารถนาไววา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     สกัการะนี้ใดท่ีขาพระองคผูเขาไปทรงไวซึ่งฉัตรคือดอกไม  ตลอด 
๗ วัน     กระทําแลวดวยอธิการน้ัน     ขาพระองคไมปรารถนาสมบัติอ่ืน 
แตในอนาคตกาล   ขอขาพระองคพึงเปนสาวกผูประกอบดวยองค ๒   ดุจ 
พระเถระนี้   ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่งเถิด. 
         พระศาสดาทรงสงอนาคตังสญาณไปตรวจดูอยูวา    ความปรารถนา 
ของดาบสน้ี      จักสําเร็จหรือไมหนอ     ทรงตรวจดูอยู     ทรงเห็นความ  
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ปรารถนาของดาบสจะสําเร็จโดยลวงแสนกัปไปแลว     จึงตรัสวา    ดูกอน 
ดาบส  ความปรารถนาของทานจักไมเปนโมฆะ  ในอนาคตกาลผานแสน- 
กัปไปแลว.          พระพุทธเจาพระนามวาโคดมจักเสด็จอุบัติข้ึน     ความ 
ปรารถนาของทานจักสําเร็จในสํานักของพระพุทธเจา     พระนามวาโคดม 
นั้น      แลวตรัสธรรมกถา      ทรงแวดลอมไปดวยภิกษุสงฆแลวแลนไปสู 
อากาศ.                                                                                    
         นันทดาบสไดยืนประคองอัญชลีแลวอุทิศเฉพาะพระศาสดา     และ 
ภิกษุสงฆจนกระทั่งลับคลองจักษุ.  ในเวลาตอมา    ทานเขาไปเฝาพระ- 
ศาสดาฟงธรรมตามกาลเวลา.     มีฌานไมเสื่อมแลวทีเดียว     ทํากาละไป 
บังเกิดข้ึนพรหมโลก.      และจุติจากพรหมโลกน้ันแลวบวชอีก        ๕๐๐ ชาติ 
ไดเปนผูมีการอยูปาเปนวัตร.        แมในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวากัสสปะ  ก็ไดบวชเปนผูมีการอยูปาเปนวัตร   บําเพ็ญคตปจจา- 
คตวัตร   ใหบริบูรณแลว.    ไดยินวา   ผูที่ไมไดบําเพ็ญวัตรนี้    ชื่อวาจะ 
บรรลถุึงความเปนพระมหาสาวกไมไดเลย   ก็คตปจจาคตวัตรพึงทราบโดย 
นัยที่ทานกลาวไว  ในอรรถกถาที่มาแลวท้ังหลายน้ันแล      บงัเกิดในภพ 
ดาวดึงสเทวโลก. 
         ก็นันทดาบสน้ัน    เสวยทิพยสมบัติดวยสามารถแหงการเกิด    สลับ 
กันไปในดาวดึงสพิภพดวยประการฉะน้ี       จุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว 
เปนพระเจาจักรพรรดิ    และเปนเจาประเทศราชในมนุษยโลก.     นับได 
หลายรอยครั้ง     เสวยมนุษยสมบัติอันโอฬาร     ตอมาในพระศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย.   เกิดเปนนองชายของทานอนาถบิณ- 
ฑิกเศรษฐี  ในเรือนสุมนเศรษฐี  ณ กรงุสาวัตถี  ไดมีนามวา สุภูติ.        
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         สมัยนัน้พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย     เสด็จอุบัติข้ึนแลวใน  
โลก.   ทรงประกาศธรรมจักร    เสด็จไปยังกรุงราชคฤหโดยลาํดับ   ทรง 
กระทําการอนุเคราะหสัตวโลก    โดยการรับมอบพระวิหารเวฬุวันเปนตน 
ในกรุงราชคฤหนั้น   อาศัยกรุงราชคฤหประทับอยูในปาสีตวัน.   ครั้งน้ัน 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     ถือเอาเครื่องมือของผูหม่ันขยันในนครสาวัตถี 
สรางเรือนของเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห   สดับขาวการเสด็จอุบัติแหงพระ- 
พุทธเจา  จึงเขาไปเฝาพระศาสดา.  ผูเสด็จประทับอยู ณ ปาสีตวัน  ดํารง 
อยูแลวในโสดาปตติผลโดยการเฝาครั้งแรกทีเดียว        แลวทูลขอใหพระ- 
ศาสดาเสด็จมากรุงสาวัตถีอีก.    ใหสรางพระวิหาร   โดยการบริจาคทรัพย 
๑ แสน   ไวในท่ีหางกันโยชนหน่ึง ๆ   ในระยะทาง ๔๕ โยชน   ถัดจาก 
กรุงสาวัตถีนั้น  มีที่สวนของพระราชกุมารทรงพระนามวาเชตะ  ประมาณ 
๘ กรีส  โดยมาตราวัดหลวง  ดวยการเอาทรัพยปูลาดไปเปนโกฏิ ๆ.  ใน 
วันที่พระศาสดาทรงรับพระวิหาร        สุภูติกุฎมพีนี้ไดไปพรอมกับทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟงเทศนา  ไดมีศรัทธาบรรพชาแลว. 
         ทานอุปสมบทแลวทํามาติกา ๒   ใหคลองแคลว     ใหอาจารยบอก 
กรรมฐาน    บําเพ็ญสมณธรรมในปา  เจริญวิปสสนา    มีเมตตาฌานเปน 
บาทบรรลุพระอรหันตแลว.  ก็เพราะเม่ือทานแสดงธรรม  ยอมแสดงธรรม 
ไมเจาะจง   ตามทานองท่ีพระศาสดาทรงแสดงแลว ฉะน้ัน ทานจึงไดนาน 
วาเปนผูเลิศแหงภิกษุผูอยูโดยไมมีขาศึก.   เมื่อเท่ียวบิณฑบาต   ก็เขาฌาน 
แผเมตตาไปทุก ๆ บาน  ออกจากฌานแลวจึงรับภิกษา.  ดวยคิดวา  โดย  
วิธีนี้ทายกท้ังหลายจักมีผลมาก.   เพราะฉะนั้น  ทานจึงชื่อวาเปนผูเลิศแหง 
ทักขิไณยบุคคลท้ังหลาย.  
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         ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงต้ังทานไวในตําแหนงลันเลิศ 
อันประกอบดวยองค ๒ วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระสุภูติเปนผูเลิศแหง 
ภิกษุสาวกของเรา   ผูมีปกติอยูดวยความไมมีกิเลส   พระสุภูติเปนผูเลิศแหง 
ภิกษุสาวกของเราผูเปนทักขิไณยบุคคลดังน้ี. 
         พระมหาเถระน้ี  บรรลุพระอรหัตอันเปนที่สุดของผลแหงบารมีที่ตน 
ไดบําเพ็ญมา  เปนผูฉลาดเปรื่องปราชญในโลก   เท่ียวจาริกไปตามชนบท 
เพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกชนหมูมาก    ถึงกรุงราชคฤหแลวโดยลําดับ   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         พระเจาพิมพิสาร    ทรงสดับการมาของพระเถระแลว    เสด็จเขาไป 
หา  ทรงไหวแลวตรัสวา ทานผูเจริญ  นิมนตทานอยูในที่นี้แหละ  ขาพเจา 
จะสรางที่อยูถวายดังนี้แลว  เสด็จหลีกไป.  พระเถระเมื่อไมไดเสนาสนะก็ยัง 
กาลใหผานไปในอัพโภกาส   (กลางแจง).         ดวยอานุภาพของพระเถระ 
ฝนไมตกเลย. 
         มนุษยทั้งหลาย  ถูกภาวะฝนแลงปดกั้นคุกคาม   จึงพากันไปทําการ 
รองทุกข  ทีป่ระตูวังของพระราชา.   พระราชาทรงใครครวญวา  ดวยเหตุ 
อะไรหนอแล   ฝนจึงไมตก   แลวทรงพระดําริวา    ชะรอยพระเถระจะอยู 
กลางแจง   ฝนจึงไมตก    แลวรับสั่งใหสรางกุฎีมุงดวยใบไมถวายพระเถระ 
แลวรับสั่งวา  ทานผูเจริญ      นิมนตทานอยูในบรรณกุฎีนี้แหละ  ไหวแลว 
เสด็จหลีกไป.   พระเถระไปสูกุฎีแลวน่ังขัดสมาธิบนอาสนะที่ลาดดวยหญา. 
ในครั้งน้ัน    ฝนหยาดเม็ดเล็ก ๆ ตกลงมาทีละนอย ๆ    ไมยังสายธารให 
ชุมชื่นทั่วถึง. 
         ลําดับนั้น   พระเถระประสงคจะบําบัดภัยอันเกิดแตฝนแลง   แกชาว  
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โลก    เมื่อจะประกาศความไมมีอันตราย     ที่เปนวัตถุภายในและภายนอก  
ของตน  จึงกลาวคาถามีอาทิวา  ฉนฺนา  เม  กฏุิกา  ดังนี้.   ความแหงคํา 
เปนคาถามั่น   ทานกลาวไวแลวเถรคาถานั่นแล. 
         ขอวา  ก็เพราะเหตุไร  พระมหาเถระเหลาน้ัน   จึงประกาศคุณของ 
ตน   ความวา   พระอริยะทั้งหลายมักนอยอยางยิ่ง   พิจารณาถึงโลกุตตร- 
ธรรมที่คนบรรลุแลว    อันสงบประณีตอยางยิ่ง   ลกึซึ่งอยางยิ่ง   ที่ตนไม 
เคยบรรลุโดยกาลนานน้ี  จึงประกาศคุณของตน  เพ่ือแสดงอุทานอันกําลัง 
ปติชวยกระตุนเตือนใหอาจหาญ   และเพ่ือแสดงภาวะท่ีพระศาสนาเปนธรรม 
นําสัตวออกจากทุกข.   ดวยอํานาจอัธยาศัยของเวไนยสัตวทั้งหลาย   พระ- 
โลกนาถจึงทรงประกาศคุณของพระองค   โดยนัยมีอาทิวา   ภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตผูประกอบดวยทศพลญาณ    เปนผูแกลวกลาในเวสารัชชญาณดังน้ี  
ฉันใด  แมคาถาม   ก็เปนคาถาพยากรณพระอรหัตผล  ฉนนั้น. 
         ทานไดบรรลุพระอรหัตผล      และไดรับตําแหนงเอตทัคคะอยางนี้  
แลว    ระลึกถึงบุพกรรมของตน   แลวเกิดโสมนัส  เม่ือจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  หิมวนฺตสฺสวิทูเร   ดังน้ี.                
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  หิมนตฺสฺส ความวา ในที่ไมไกล คือ 
ในที่ใกลเคียง ไดแก ณ เชิงแหงหิมวันตบรรพต.   อธิบายวา เปนที่สัญจร 
อันสมบูรณดวยคมนาคมแหงเหลามนุษย.   บทวา  นิสโภ นาม ปพฺพโต  
เชื่อมความวา   ไดมีภูเขาอันลวนแลวดวยหิน   วาโดยชื่อ ชื่อวา  นิสภะ  
เพราะประเสริฐที่สุดกวาภูเขาทั้งหลาย.     บทวา  อสฺสโม  สุกโต  มยหฺ 
ความวา   ไดสรางที่อยูดวยดีใหเปนอาศรม   เพ่ือประโยชนแกการอยูของ 
เราที่ภูเขานั้น.  อธิบายวา สรางโดยอาการอยางดี ดวยสามารถแหงกุฎีที่พัก  
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กลางคืน   ทีพั่กกลางวัน   มีรั้วลอมรอบเปนตน.      บทวา  ปณณฺสาลา  
สุมาปตา  ความวา  ศาลาท่ีมุงดวยใบไมไดสรางใหสําเร็จดวยดี   เพ่ือเปน 
ที่อาศัยของเรา. 
         บทวา  โกสิโย  นาม  นาเมน   ความวา   โดยนามท่ีมารดาบิดา 
ต้ังใหวา    โกสิยะ.     มีเดชรุงเรือง    คือมีเดชปรากฏ    ไดก็มีเดชกลา. 
เราผูเดียวเทานั้น  เพราะไมมีผูอ่ืนเปนเพ่ือนสอง.  เชื่อมความวา  เราเปน 
ชฎิลดาบสคือผูทรงไวซึ่งชฎา    ไมมีเพ่ือนสอง   คือเวน จากดาบสคนท่ี ๒ 
ในกาลน้ันเราอยูที่ภูเขา  ชื่อวา นิสภะ.   บทวา  ผล  มูลฺจ  ปณณฺฺจ   
น  ภฺุชามิ อห  ตทา   ความวา  ในกาลน้ัน    คือในกาลท่ีเราอยูที่นิสภ- 
บรรพตนั้น  เราไมไดบริโภคผลไม  เหงามันและใบไมที่เก็บจากตน.  เมื่อ 
แสดงถึงขอนั้นวา   เปนเชนนี้ จะเปนอยูไดอยางไร  จึงกลาววา  ปวตฺต ว 
สุปาตาห ดังนี้.  เชื่อมความวา ในกาลน้ันเราอาศัยใบไมเปนตน   ที่หลน 
เองในท่ีนั้น   ๆ    คือท่ีตกไปตามธรรมดาของตน  เปนอาหารเลี้ยงชีพ  อีก 
อยางหน่ึงบาลีวา  ปวตฺตปณฺฑุปณฺณานิ ดังน้ีก็มี.  ความวา  เราอาศัยใบ 
ไมเหลืองที่หลนเองเลี้ยงชีพ. 
         บทวา   นาห  โกเปม ิ อาชีว   ความวา   เราแมเมื่อจะสละชีวิต คือ 
เมื่อทําการบริจาค    ยอมไมยังสัมมาอาชีวะใหกําเริบคือใหพินาศ    ในการ 
แสวงหาอาหาร  มีมูลผลาผลเปนตน   ดวยอํานาจตัณหา.   บทวา อาราเธมิ 
สก จิตฺต  ความวา  ยอมยังจิตคือใจของคนใหยินดี  คือใหเลื่อมใส  ดวย 
ความมักนอยและสันโดษ.  บทวา วิวชฺเชมิ อเนสน ความวา  เราเวนการ 
แสวงหาอันไมสมควร  ดวยอํานาจกรรมมีเวชกรรม  และทูตกรรมเปนตน 
ใหหางไกล.     บทวา  ราคูปสหิต  จิตฺต  ความวา  เม่ือใดคือในกาลใด  
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จิตของเราสัมปยุตดวยราคะยอมเกิดข้ึน    ในกาลนั้นเราพิจารณาตนดวยตน 
เอง  คือพิจารณาดวยญาณแลวบรรเทา.      บทวา  เอกคฺโค ต ทเมมห 
ความวา    เราเปนผูมีอารมณต้ังม่ัน    ในอารมณแหงกรรมฐานอยางหนึ่ง 
ยอมฝกคือกระทําการทรมานจิตท่ีประกอบดวยราคะ. 
         บทวา รชฺชเส  รชฺชนีเย  จ ความวา  ทานกําหนัด    คือคิดอยูใน 
อารมณเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด   คือในวัตถุมีรูปอารมณเปนตน.    บทวา 
ทุสฺสนีเย จ ทุสฺสเส     ความวา    ทานขัดเคือง    ในอารมณอันเปนที่ 
ขัดเคือง คือในวัตถุอันกระทําความประทุษราย.  บทวา มุยฺหเส โมหนีเย 
จ    ความวา    ทานเปนผูลุมหลง    ในอารมณอันเปนที่ต้ังแหงความหลง 
คือในวัตถุอันกระทําซ่ึงความหลง.  เชื่อมความวา  เพราะฉะนั้น   เรายอม 
ฝกตนอยางนี้วา  ทานจงออกไปคือหลีกไปจากปา  คือจากการอยูปา. 
         บทวา  ติมฺพรูสกวณฺณาโภ    ความวา    พระพุทธเจาผูมีพระรัศมี 
เหมือนผลมะพลับมีสีดังทองคํา.  อธิบายวา  มีสีเหมือนทองชมพูนุท.   คํา 
ที่เหลือรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                                 จบอรรถกถาสุภูติเถราปทาน  
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                               อุปวาณเถราปทานท่ี  ๒ (๒๒)  
                                   วาดวยผลแหงการถวายธง 
     [๒๔]  พระสัมพุทธชนิเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ทรงรูจบธรรม 
        ทั้งปวง  ทรงรุงเรืองดังกองไฟ  เสด็จปรินิพพานแลว. 
                     มหาชนมาประชุมกันบชูาพระตถาคต      กระทําจิตกาธาร 
         อยางสวยงามแลวปลงพระสรีระ. 
                     มหาชนท้ังหมดพรอมท้ังเทวดาและมนุษยทําสรีรกิจเสร็จ 
        แลว  รวบรวมพระธาตุไว ณ ที่นั้น  ไดสรางพระพุทธสถูปไว. 
                     ชั้นที่  ๑  แหงพระพุทธสถูปน้ันสําเร็จดวยทอง  ชัน้ที่ ๒ 
        สําเร็จดวยแกวมณี   ชั้นที่ ๓ สําเรจ็ดวยเงิน   ชัน้ที่   ๔ สําเรจ็ 
        ดวยแกวผลึก.  ชั้นที ่ ๕  ในพระพุทธสถูปน้ัน  สําเร็จดวยแกว 
        ทับทิม   ชั้นที ่๖ สําเร็จดวยแกวลาย  ชั้นบนสาํเร็จดวยรัตนะ 
        ลวน. 
                     ทางเดินสําเร็จดวยแกวมณี   ไพท่ีสําเร็จดวยรัตนะ   พระ- 
        สถูปสําเร็จดวยทองลวน ๆ สูงสุดหน่ึงโยชน เวลาน้ัน เทวดา 
        ทั้งหลายมารวมประชุมปรึกษากนั  ณ ที่นั้นวา  แมพวกเราก็จัก 
        สรางพระสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี. 
                     พระธาตุจะไดไมเรี่ยราย พระสรีระจะรวมเปนอนัเดียวกัน 
        เราท้ังหลายจักทํากุญแจใสในพระพุทธสถูปน้ี. 
                     เทวดาท้ังหลายจึงยังโยชนอื่นใหเจรญิดวยรัตนะ ๗  ประ- 
        การ  (เทวดาท้ังหลายจึงนิรมิตพระสถูปใหสูงเพ่ิมขึ้นอีกโยชน  
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          หน่ึง ดวยรัตนะ  ๗ ประการ )  พระสถูปจึงสูง  ๒  โยชน  สวาง  
        ไสวขจดัความมืดได.   
                     นาคท้ังหลายมาประชุมรวมปรึกษากัน ณ ที่นั้นในเวลาน้ัน 
        วา  มนษุยและเทวดาไดสรางพระพุทธสถูปแลว. 
                     เราท้ังหลายอยาไดประมาทเลย     ดังมนุษยกับเทวดาไม 
        ประมาท   แมพวกเราก็จักสรางพระสถูปถวายแดพระโลกนาถ 
        ผูคงท่ี. 
                     นาคเหลาน้ัน     จึงรวมกันรวบรวมแกวอินทนิล    แกวมหา 
        นิล   และแกวมณีมรีศัมีโชติชวงปกปดพระพุทธสถูป   พระ- 
        พุทธเจดียประมาณเทาน้ัน    สําเร็จดวยแกวมณี ลวน    สงสุด 
        ๓ โยชน  สงแสงสวางไสวในเวลาน้ัน.                     
                     ฝูงครุฑมาประชุมรวมปรึกษาในเวลานั้นวา       มนุษย 
        เทวดาและนาคไดสรางพระพุทธสถูปแลว.     เราท้ังหลายอยา 
        ประมาทเลย  ดังมนุษยเปนตนกับเทวดาไมประมาท  แมพวก  
        เราก็จักสรางสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี. 
                     ฝูงครุฑจึงไดสรางสถูปอันสําเร็จดวยแกวมณีลวน     และ 
        กุญแจก็เชนนั้น        ไดสรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไปใหสงูอีก 
        โยชนหน่ึง.  
                     พระพุทธสถูปสูงสุด ๔ โยชนรุงเรืองอยู  ยังทิศท้ังปวงให 
        สวางไสว  ดังพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น   และพวกกุมภัณฑก็มา 
        ประชมุรวมปรึกษากันในเวลานั้นวา  พวกมนุษยและพวกเทวดา 
        ฝูงนาคและฝูงครุฑ   ไดสรางสถูปอันอุดม     ถวายเฉพาะแด 
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        พระพทุธเจาผูประเสริฐ พวกเราอยาไดประมาทเลย ดังมนุษย  
        เปนตนกับเทวดาไมประมาท. 
                     แมพวกเราก็จักสรางสถูป      ถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี  
        พวกเราจักปกปดพระพุทธเจดียตอขึ้นไปดวยรัตนะ        พวก 
        กมุภัณฑไดสรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไปในท่ีสุดอีกโยชนหนึ่ง. 
                     เวลาน้ัน พระสถูปสูงสุด  ๕ โยชน  สวางไสวอยู    พวก 
        ยักษมาประชุมรวมปรึกษากัน ณ  ที่นั้นในเวลานั้นวา 
                     เวลาน้ัน  มนุษย  เทวดา  นาค   กมุภณัฑ  (และ) ครุฑ 
        ไดพากันสรางสถูปอันอุดม      ถวายเฉพาะแดพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิสุด   พวกเราอยาไดประมาทเลย   ดังมนุษยเปนตน 
        พรอมกบัเทวดาไมประมาท. 
                     แมพวกเราก็จักสรางสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี พวก  
        เราจักปกปดพระพุทธเจดีตอขึ้นไปดวยแกวผลึก    พวกยกัษ 
        จึงสรางพระพุทธเจดีย   ตอขึ้นไปในท่ีสุดอีกโยชนหนึ่ง   เวลา 
        นั้น  พระสถูปจึงสูงสุด ๖  โยชน  สวางไสวอยู. 
                     พวกคนธรรพพากันมาประชุมรวมปรึกษากันในเวลานั้นวา 
        สัตวทั้งปวง  คือ  มนุษย  เทวดา  นาค  ครุฑ กุมภัณฑและ 
        ยักษ  พากันสรางพระพุทธสถูปแลว บรรดาสัตวเหลาน้ี  พวก 
        เรายังไมไดสราง  แมพวกเราก็จักสรางสถูปถวายแดพระโลก- 
        นาถผูคงท่ี. 
                     พวกคนธรรพจึงพากันสรางไพที  ๗ ชั้น    ไดสรางตลอด  
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          ทั้งทางเดิน    เวลาน้ัน   พวกคนธรรพไดสรางสถูปสําเร็จดวย 
        ทองคําลวน.  
                     ในกาลน้ัน   พระสถูปจึงสูงสุด  ๗ โยชน    สวางไสวอยู 
        ไมปรากฏกลางคืน กลางวัน  แสงสวางมีอยูเสมอไป.    
                     พระจันทรพระอาทิตยพรอมทั้งดาว  ครอบงํารศัมีพระสถูป 
        นั้นไมได ก็แสงสวางโพลงไปไกลรอยโยชนโดยรอบ  (พระ- 
        สถูป).                                                     
                     ในเวลานั้น  มนุษยเหลาใดจะบูชาพระสถูป   พวกเขาไม 
        ตองขึ้นพระสถูป   พวกเขายกขึน้ไวในอากาศ  ยักษตนหนึ่ง 
        ที่พวกเทวดาต้ังไว  ชื่อวาอภิสัมมตะ    ยกธงหรือพวงดอกไม 
        ใหขึ้นไปในเบื้องสูง. 
                     มนุษยเหลาน้ันมองไมเห็นยักษ  เหน็แตพวงดอกไมขึ้นไป 
        ครั้นเหน็เชนนี้แลวก็กลับไป  มนุษยทั้งหมดยอมไปสูสุคติ. 
                     มนุษยเหลาใดชอบใจในปาพจน     และเหลาใดเล่ือมใส 
        ในพระศาสนา  ตองการจะเห็นปาหาริย  ยอมบูชาพระสถูป. 
                     เวลาน้ัน   เราเปนคนยากไรอยูในเมืองหังสวดี  เราไดเห็น 
        หมูชนเบิกบาน     จงึคิดอยางน้ีในเวลานั้นวา    เรือนพระธาตุ 
        เชนนี้     พระผูมีพระภาคเจาองคใด      พระผูมีพระภาคเจา 
        พระองคนี้โอฬาร     ก็หมูชนเหลาน้ีมีใจยินดี    ไมรูจักอิ่มใน 
        สักการะท่ีทําอยู.    
                     แมเราก็จักทําสักการะแดพระโลกนาถผูคงท่ีบาง       เราจัก 
        เปนทายาทในธรรมของพระองคในอนาคต.  
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        เราจึงตองเอาเชือกผูกผาหมของเราอันซักขาวสะอาดแลว  คลอง   
        ไวที่ยอดไมไผ  ยกเปนธงขึ้นไวในอากาศ. 
                     ยักษอภิสมัมตะจับธงของเรานําขึ้นไปในอัมพร เราเห็นธง 
         อันลมสะบัด   ไดเกิดความยินดีอยางย่ิง  เรายังจิตใหเลื่อมใส 
        ในพระสถูปน้ันแลว  เขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง  กราบไหวภิกษุนั้น 
        ไดสอบถามถึงผลในถารถวายธง. 
                     ทานยังความเพลิดเพลินและปติใหเกิดแกเรา กลาวแกเรา 
        วา  ทานจักไดเสวยวิบากของธงน้ันในกาลทั้งปวง. 
                     จตุรงคเสนา   คือ  พลชาง  พลมา  พลรถ  และพลเดินเทา 
        จักแวดลอมทานอยูเปนนิตย  นี้เปนผลแหงการถวายธง. 
                     ดนตรี ๖ หมืน่และกลองเภรีอันประดับสวยงามจะประโคม 
        แวดลอมทานเปนนิตย   นี้เปนผลแหงการถวายธง. 
                     หญิงสาวแปดหมื่นหกพันผูประดับงดงาม  มีผาและ 
        อาภรณวิจิตร  สวมใสแกวมณีและกุณฑล  หนาแฉลม  แยมยิ้ม 
        มีตะโพกผ่ึงผาย  เอวบาง  จักแวดลอม (บําเรอ)  ทานเปนนิตย 
        นี้เปนผลแหงการถวายธง. 
                     ทานจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัป จักไดเปน  
        จอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู  ๘๐ ครั้ง  จักไดเปนพระเจา- 
        จักรพรรดิ   ๑,๐๐๐ ครั้ง         จกัไดเปนพระเจาประเทศราชอัน 
        ไพบูลยโดยคณานับมิได. 
                     ในแสนกัป    พระศาสดาทรงพระนามวาโคดม    ซึ่งทรง  
        สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช       เสด็จอุบติัในโลก ทาน  
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          อันกุศลมูลตักเตือน  เคลื่อนจากทวโลกแลว  ประกอบดวย  
        บุญธรรม  จักเกิดเปนบุตรพราหมณ ทานจักละทรัพย ๘๐ โกฏ ิ
        ทาสและกรรมกรเปนอันมาก       ออกบวชในพระศาสนาของ 
        พระผูมพีระภาคเจา   พระนามวาโคดม    ทานจักยังพระสัม- 
        พุทธเจา พระนามวาโคดมศากยบุตรผูประเสริฐใหโปรดปราน 
        แลว  จกัไดเปนสาวกของพระศาสดา  มีชื่อวา อุปวาณะ. 
                     กรรมที่เราทําแลวในแสนกัป        ใหผลแกเราในทีน่ี้แลว  
        เราเผากิเลสของเราแลว   ดุจกําลังลูกศรพนแลงไปแลว    เมื่อ 
        เราเปนพระเจาจักรพรรดิ  เปนใหญในทวีปทั้ง ๔  ธงท้ังหลาย  
        จักยกขึน้โดยรอบ  ๓ โยชนทุกเมื่อ  ในแสนกัปแตกัปนี้   เรา 
        ไดทํากรรมใดไว   ในเวลาน้ัน   ดวยผลแหงกรรมนั้น    เราไม 
        รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายธง คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ 
        ปฏิสมัภิทา  ๔  วิโมกข ๘  และแมอภิญญา ๖   เราทําใหแจง 
        ชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลวฉะนี้แล. 
         ทราบวา  ทานพระอุปวาณเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบอุปวาณเถราปทาน  
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                           ๒๒.  อรรถกถาอุปวาณเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอุปวาณเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร  นาม 
ชิโน ดังน้ี. 
         ทานอุปวาณเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัย แหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ    บังเกิดในตระกูล 
แหงคนขัดสน    บรรลุนติิภาวะแลว     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน 
เมื่อมนุษย  เทวดา  นาค  ครุฑ  กุมภัณฑ  ยักษ  และคนธรรพทั้งหลาย 
ตางถือเอาพระธาตุของพระองคมากกระทําพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะท้ัง ๗ สูง 
๗  โยชน    เขาไดเอาผาอุตราสงคของตน     ซึ่งขาวสะอาดบริสุทธิ์      ผูก 
ปลายไมไผทําเปนธงแลวทําการบูชา.   ยักษเสนาบดี  นามวา  อภิสัมมตกะ 
อันเทวดาท้ังหลายแตงต้ังไว  เพ่ืออารักขาสถานท่ีบูชาพระเจดีย    มีกายไม 
ปรากฏ    ถือธงในอากาศการทําประทักษิณพระเจดีย ๓ รอบ.      เขาเห็น 
ดังน้ันไดเปนผูมีใจเลื่อมใสเกินประมาณ  ดวยบุญกรรมนั้น   เขาทองเที่ยว 
ไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิดในตระกูลพราหมณ  ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี  ไดนามวา  อุปวาณะ  เจริญวัยแลว   เห็นพุทธานุภาพในคราวทรง 
รับมอบพระเชตวันวิหาร     เปนผูไดศรัทธาบวชแลว     กระทํากรรมใน 
วิปสสนา  บรรลุพระอรหัตแลว    ไดเปนผูอภิญญา ๖.   ในกาลใดความ 
ไมผาสุกไดมีแกพระผูมีพระภาคเจา   ในกาลน้ัน  พระเถระไดนอมนํานํ้ารอน 
น้ําปานะ    และเภสัช   เห็นปานน้ันเขาไปถวายพระผูมีพระภาคเจา.     ดวย 
เหตุนั้น    พระโรคของพระศาสดาน้ันจึงสงบ.   พระศาสดาไดทรงกระทํา 
อนุโมทนาแกทาน.  
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         ทานไดบรรลุอรหัตผล  ไดรับตําแหนงเอตทัคคะอยางนี้แลว ระลึก  
ถึงบุพกรรมของตน  เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิ 
วา ปทุมตฺตโร  นาม  ชิโน ดังน้ี. เชื่อมความวา พระชินเจาคือ  พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  ผูทรงชนะมาร  ๕  พระนามวาปทุมุตตระ  ผูถึงฝงคือ 
โลกิยธรรม  และโลกุตตธรรมทั้งปวงในท่ีนั้น  บรรลุถึงท่ีสุดคือพระ- 
นิพพาน  ทรงโพลงพระพุทธรัศมีมีพรรณะ ๖ ใหสวางไสวดุจกองเพลิง 
ทรงยังสัตวโลกทั้งปวงใหสวางไสวดวยความโชติชวงคือพระสัทธรรม  เปน 
พระสัมพุทธะ  คือเปนผูตรัสรูดี  ทรงปลุกหมูสัตวผูตกอยูในความหลับ 
คืออวิชา  ใหต่ืนจากกิเลสนิทราพรอมท้ังวาสนา ทรงมีพระเนตรเบิกบาน 
เต็มที่  ดุจดอกบัวแยมบาน  ทรงปรินพิพาน  คือปรินิพพานดวยกิเลส 
นิพาน  ถึงสถานท่ีใคร  ๆ ไมเห็น. 
         บทวา  ชงฺฆา  ความวา มีบันไดท่ีผูกพันไว  เพ่ือประโยชนแกอัน 
ต้ังไวซึ่งอิฐที่จะพึงกอในเวลากระทําพระเจดีย. 
         บทวา สุโธต  รชเกนาห  ความวา เราไดทําผาอุตราสงคที่บุรุษผู 
ซักผาซักดีแลวท่ีปลายไมไผ  แลวโยนข้ึนไปใหเปนธง  อธิบายวา  ใหยก 
ข้ึนไวในอัมพรอากาศ.  คําท่ีเหลือ  รูไดงายทั้งน้ัน. 
                                       จบอรรถกถาอุปวสาณเถราปทาน 
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                      ตีณิสรณาคมนิยเถราปทานท่ี ๓  (๒๓) 
                          วาดวยผลแหงการรับสรณะ ๓ 
     [๒๕]   เราเปนคนบํารุงมารดาบิดา       อยูในนครจันทวดีเวลาน้ัน 
        เราเลี้ยงดูมารดาบิดาของเราผูตาบอด   เรานั่งอยูในที่ลับ  คิด 
        อยางน้ีในเวลาน้ันวา   เราเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู   จึงไมไดบวช.  
                     โลกท้ังหลายอันความมดืมนอนธการปดแลว       ยอมถูก 
        ไฟ ๓ กองเผา   เมื่อเราเกิดแลวในภพเชนนี้   ไมมีใครจะเปนผู 
        แนะนํา.                                                                          
                     พระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก  บดัน้ีพระพุทธศาสนา 
        กําลังรุงเรือง    สัตวผูใครบุญอาจรื้อถอนตนขึ้นได   เราจะรับ 
        สรณะ ๓ แลวจะรักษาให บรบิูรณ   ดวยกุศลกรรมที่ไดทําแลว 
        นั้น  เราจะพนทุคติได.  
                     เราไดเขาไปหาทานพระสมณะชื่อนสิภะ    อัครสาวกของ 
        พระพทุธเจาแลว  ตรัสรณคมน. 
                     ในครั้งน้ันเรามีอายุไดแสนป   ไดรักษาสรณคมนใหบรบิูรณ 
        ตลอด  เวลาเทาน้ัน  เมื่อกาลท่ีสุดลวงไป  เราไดระลึกถึงสรณ- 
        คมนดวยกุศลกรรมที่ไดทําแลวน้ัน    เราไดไปสูภพดาวดึงส.  
                     เมื่อเรายังอยูในเทวโลก   ประกอบแตบุญกรรม    เราอุบัติ 
        ณ  ประเทศใด ๆ  เรายอมไดเหตุ ๘  ประการ  คือในประเทศ 
        นั้น ๆ เราเปนผูอันเขาบูชาทุกทศิ ๑  เปนผูมปีญญาคนกลา ๑ 
        เทวดาท้ังปวงยอมประพฤติตามเรา ๑    เรายอมไดโภคสมบัติ   
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          ไมขาดสาย ๑   เปนผูมีผิวพรรณดังทอง.    เปนผูมีปฏิภาณใน  
        ที่ทั้งปวง.  เปนผูไมหว่ันไหวตอมิตร ๑  ยศของเราสูงสุด ๑. 
                     เราไดเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู  ๘๐ ครั้ง   อัน 
        นางอัปสรแวดลอมเสวยสุขอันเปนทิพย.              
                     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๕ ครัง้        ไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได. 
                     เมื่อถึงภพสุดทาย  เราประกอบดวยบุญกรรม  เกดิในสกุล 
        พราหมณมหาศาล  มั่งค่ังท่ีสุดในนครสาวัตถี. 
                     เวลาเย็น (วนัหน่ึง)เราตองการจะเลน  แวดลอมดวยพวก 
        เด็ก ออกจากนครแลว   เขาไปสูสังฆาราม ณ ที่นั้นเราไดเห็น 
        พระสมณะผูพนวิเศษแลว    ไมมอีุปธิ    ทานแสดงธรรมแกเรา 
        และไดใหสรณะแกเรา.                                             
                     เรานั้นฟงสรณะแลว  ระลึกถึงสรณะของเราได นั่งอยูบน 
        อาสนะอันหน่ึงไดบรรลุอรหัต   เราไดบรรลุอรหัตนับแตเกิดได 
        เจ็ดป  พระพุทธเจาผูมีพระจักษ ุ ทรงรูคุณของเราแลว    ทรง 
        ประทานอุปสมบท   ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้    เราไดถึง 
        สรณะ  กรรมที่เราทําดีแลวเพียงน้ัน   ไดใหผลแกเรา   ณ  ที่นี้. 
                     สรณะเรารักษาดีแลว      ความปรารถนาแหงใจเราต้ังไวดี 
        แลว  เราไดเสวยยศทุกอยางแลว  ไดบรรลุบทอันไมหว่ันไหว 
        ทานเหลาใดมีความตองการฟง     ทานเหลาน้ันจงฟงเรากลาว 
        เราจักบอกความแหงบทท่ีเราเห็นเองแกทานท้ังหลาย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 94 

                     พระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก ศาสนาของพระชินเจา 
        เปนไปอยู  พระองคทรงตีกลองอมฤต   อันเปนเครื่องบรรเทา  
        ลูกศร  คือความโศกได  ทานท้ังหลายพึงทําสักการะอันยิ่งใน 
        บุญเขตอันยอดเยี่ยม  ตามกําลังของตน. 
                     ทานท้ังหลายจักพบนิพพาน  ทานท้ังหลายจงรับไตรสรณ- 
        คมน  จงรับศีล ๕  ยงัจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจาแลว  จัก 
        ทําท่ีสุดทุกขได ทานท้ังหลายจงยกเราเปนสาวกอยาง  รักษาศีล 
        แลว   แมทุกทานก็จักไดบรรลุอรหัตโดยไมนานเลย. 
                     เราเปนผูมีวิชชา ๓  บรรลุอิทธิวิธี ฉลาดในเจโตปริยญาณ 
        ขาแตพระมหาวีรเจา   ขาพระองคเปนสาวกของพระองค   ขอ 
        ถวายบงัคม  จรณะของพระศาสดา  ในกัปอนัประมาณมไิดแต 
        กัปนี้เราไดนับถือพระพุทธเจาเปนสรณะ    เราไมรูจักทุคติเลย 
        นี้เปนผลในการถึงสรณคมน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงขัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ฉะนี้แล. 
         ทราบวา  ทานพระตีณิสรณาคมนิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบตีณิสรณาคมนิยเถราปทาน  
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               ๒๓. อรรถกถาตีณิสรณคมนิยเถราปทาน๑  
         อปทานของทานพระตีณิสรณคมนิยเถระ  มคํีาเริ่มตนวา นคเร 
พนฺธุมติยา ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยในภพนั้น ๆ   ในกาลแหงพระพุทธเจา 
พระนามวาวิปสสี  บังเกิดในเรือนมีตระกูล  ในพันธุมดีนคร ไดอุปฏฐาก 
มารดาและบิดาผูบอด.  วันหน่ึง ทานคิดวา   เราเม่ืออุปฏฐากมารดาบิดาก็ 
จะไมไดบวช   ถากระไร   เราจักยึดเอาสรณะ ๓    จักพนจากทุคติไดดวย  
ประการนี้     ดังน้ีแลว    จึงเขาไปหาพระอัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวาวิปสสี  ชื่อวานิสภะแลวถือเอาสรณะ ๓. ทานรักษาสรณะ๓น้ัน 
ตลอดแสนป  ดวยกรรมน้ันเองจึงบังเกิดในภพชั้นดาวดึงส   เบื้องหนาแต  
นั้นไดทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เสวยสมบัติทั้งสอง   ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในสกุลมหาศาลในกรุงสาวัตถี         รูเดียงสาแลว 
อายุ ๗ ขวบเทาน้ัน   แวดลอมไปดวยเด็กทั้งหลา   ไดไปยังสังฆารามแหง 
หน่ึง.  ในทีน่ั้นพระเถระผูขีณาสพรูปหน่ึง   แสดงธรรมแกทานแลวไดให 
สรณะท้ังหลาย.  ทานถือเอาสรณะเหลาน้ัน    ระลึกถึงสรณะที่คนเคยรักษา 
มา   เจริญวิปสสนาบรรลพุระอรหัต แลว.   พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเธอ 
ผูบรรลุพระอรหัตแลวอุปสมบท. 
         ทานบรรลุพระอรหัตไดอุปสมบทแลว     ระลึกถึงบุพกรรมของคน. 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทานดวยอํานาจโสมนัส.     จึงกลาวคํามีอาทิวา 
๑.  บาลี  เปน  ตีณิสรณาคมนยิเถราปทาน.  
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นคเร พนฺธุมติยา ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา มาตุปฏาโก อหุ 
เชื่อมความวา  เราอุปฏฐากเลี้ยงดูมารดาบิดาอยูในพันธุมดีนคร. 
         บทวา ตมนฺธการปหิตา   ความวา   ผูอันความมืดคือโมหะปดบัง 
ไว.   บทวา ติวิธคฺคีหิ ฑยฺหเร  เชื่อมความวา   สตัวทั้งปวงถูกไฟ ๓ กอง 
คือ  ไฟคือราคะ ๑  ไฟคือโทสะ ๑   ไฟคือโมหะ ๑  เผาผลาญแลว  
         บทวา  อฏ   เหตู   ลภามห  ความวา  เราไดเหตุ ๘ ประการ  คือ 
เหตุอันเปนปจจัยแหงความสุข.   คําที่เหลือรูไดงายทั้งน้ันแล.  
                      จบอรรถกถาตีณิสรณคมนิยเถราปทาน  
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                      ปญจสีลสมาทานิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔)  
                          วาดวยผลแหงการรักษาเบญจศีล 
      [๒๖]  เวลาน้ัน เราเปนคนทํางานรับจางอยูในนครจันทวดี เรามัว 
        ประกอบในการนํามาซ่ึงการงานของผูอื่น  จงึไมไดบวช  โลก 
        ทั้งหลายถูกความมืดใหญหลวงปดบังแลว  ยอมถูกไฟ ๓  กอง 
        เผา  เราควรจะปลีกตัวออกไปดวยอุบายอะไรหนอ. 
                     ไทยธรรมของเราไมมี    และเราเปนคนยากไร     ทาํงาน 
        รบัจางอยู  ถากระไร   เราพึงรักษาเบญจศีลใหบรบิูรณเถิด. 
                     เราจึงเขาไปหาพระภิกษชุื่อนี้นสภะ ผูเปนสาวกของพระมุนี  
        พระนามวาอโนมทัสสี  แลวไดรบัสิกขาบท ๕. 
                     เวลาน้ัน  เรานี้อายุแสนป    เรารักษาเบญจศีลใหบริบูรณ 
        ตลอดเวลาเทาน้ัน   เมื่อเวลาใกลตายมาถึงเขา   ทวยเทพยอม 
        ยังเราใหชื่นชม (เชือ้เชิญเรา) วา  ทานผูนิรทุกข  รถอันเทียม 
        ดวยมาพันหน่ึงน้ีปรากฏแลวเพ่ือทาน. 
                     เมื่อจิตดวงสุดทายเปนไป  เราไดระลกึถึงศีลของเรา  ดวย  
        กรรมดีที่ไดทําแลวน้ัน      เราไดไปสูภพดาวดึงส      ไดเปน 
        จอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก  ๓๐ ครั้ง  แวดลอมดวย 
        นางอัปสรท้ังหลาย  เสวยสุขอันเปนทิพยอยู. 
                     และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๕ ครั้ง       ไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได. 
                     เราอันกุศลมูลตักเตือนแลวเคลื่อนจากเทวโลก      มาเถิด 
        ในตระกูลพราหมณมหาศาลอันมั่งค่ังในนครเวสาสี.  
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                     เมื่อศาสนาของพระชินเจายังรุงเรืองอยู    มารดาและบิดา 
        ของเราไดรับสิกขาบท  ๕ในเวลาเขาพรรษา เราฟงเรื่องศีลอยู 
        พรอมกบัมารดาบิดา     จึงระลึกถึงศีลของเราได      เรานั่งอยู 
        บนอาสนะอันเดียว     ไดบรรลุอรหัตแลว. 
                     เราไดบรรลอุรหัตนับแตเกิดได ๕  ป พระพุทธเจาผูมีจักษ ุ
        ทรงทราบคุณของเราแลว    ไดประทานอุปสมบทใหเรา     เรา 
        รักษาสิกขาบท ๕ ใหบรบิูรณแลว         ไมไดไปสูวินิบาตเลย 
        ตลอดกปัหาประมาณมิไดแตกัปนี้      เรานั้นไดเสวยยศเพราะ 
        กําลังแหงศีลเหลาน้ัน. 
                     เมื่อจะประกาศผลของศีลท่ีเราไดเสวยแลว  โดยจะนํามา 
        ประกาศตลอดโกฏิกัป   ก็พึงประกาศไดเพียงสวนเดียว. 
                     เรารักษาเบญจศีลแลว  ยอมไดเหตุ ๓ ประการ  คือเรา 
        เปนผูมอีายุยืนนาน ๑ มีโภคสมบติัมาก ๑ มีปญญาคมกลา ๑. 
                     เมื่อประกาศผลของศีลท้ังปวงกะหมูมนุษยอันมปีระมาณ 
        ยิ่ง  เราทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ ยอมไดฐานะเหลาน้ี. 
                     พระสาวกของพระชินเจาท้ังหลาย      ประพฤติอยูในศีล 
        หาประมาณมิได  ถาจะพึงยินดีอยูในภพ   จะพึงมีผลเชนไร. 
                     เบญจศีลอันเราผูเปนคนรับจาง มีความเพียรประพฤติแลว 
        เราพนจากเครื่องผูกท้ังปวงไดในวันนี้ดวยศีลนั้น      ในกปัอัน 
        ประมาณมิไดแตกัปนี้   เรารักษาเบญจศีลแลว  ไมรูจักทุคติเลย  
        นี้เปนผลแหง  (การรักษา)  เบญจศีล.  
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           คุณวิเศษเหลาน้ี คือ  ปฏิสันภิทา ๔   วิโมกข ๘  และแม  
        อภิญญา ๖   เราพึงทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
         เราไดทําเสร็จแลวฉะนี้แล. 
         ทราบวา         ทานพระปญจสีลสมาทานิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                  จบปญจสีลสมาทานนิยเถราปทาน 
                ๒๔. อรรถกถาปญจสีลสมาทานิยเถราปทาน 
         อปทานแหงทานพระปญจสีลสมาทานิยเถระมีคําเริ่มตนวา นคเร 
จนฺทวติยา  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้       ไดทําบุญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานนั้น ๆ        ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี    บังเกิดในตระกูลหนึ่ง    เปน 
คนขัดสนตามสมควรแกกุศลกรรมทีค่นทําไวในภพกอน    จึงมีขาวนํ้าและ 
โภชนะนอย   ทําการรับจางคนเหลาอ่ืนเลี้ยงชีพ   รูถึงโทษในสงสาร   แม 
ประสงคจะบวชก็มิไดบวช    สมาทานศีล ๕   ในสํานักของทานนิสภเถระ 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี.  รักษาศีลตลอดแสนป 
เพราะคนเกิดในกาลมีอายุยืน.   ดวยกรรมน้ันทานจึงทองเที่ยวไปในเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในตระกูลมหาศาลในกรุง 
สาวัตถี.  เห็นมารดาบิดาสมาทานศีล  ระลึกถึงศีลของตน  เจริญวิปสสนา 
บรรลุพระอรหัตบวชแลว.  
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         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส  เมื่อจะประกาศปุพพ-   
จริตาปทานดวยอํานาจอุทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา นคเร  จนฺทวติยา ดังน้ี. 
บทวา  ภตโก อาสห  ตทา ความวา ในกาลน้ัน คือในกาลที่เราบําเพ็ญบุญ   
เราเปนคนรับจางคือเปนผูกระทําการงานเพ่ือคาจาง.  บทวา ปรกมฺมายเน 
ยุตฺโต  ความวา  เราประกอบแลวคือกระทําแลวซ่ึงการทําการงานของผูอ่ืน 
เพ่ือคาจาง   จึงไมไดบวชเพ่ือประโยชนแกการหลดุพนจากสงสาร   เพราะ 
ไมมีโอกาส. 
         บทวา   มหนธฺการปหิตา    ความวา    ผูอันความมืดคือกิเลสใหญ 
ปดกันไว.  บทวา    ติวิธคฺคีหิ  ฑยหฺเร ความวา  อันไฟ ๓ กองกลาวคือ 
ไฟคือนรก  ไฟคือเปรต  ไฟคือสงสาร  หมกไหมอยู.  อธิบายวา  เราพึง 
เปนผูปลีกตนออกไปดวยอุบายน้ัน   คือดวยเหตุนั้น.  อธิบายวา  ไทยธรรม 
คือวัตถุที่ควรจะพึงใหมีขาวและน้ําเปนตนของเราไมมี        เพราะไมมีขาว 
และน้ําเปนตนนั้น      เราจึงเปนคนกําพราทุกขยาก      ตองทําการรับจาง 
เลี้ยงชีพ.  คําวา ยนฺนูนาห ปฺจสีล รกฺเขยฺย  ปริปูรย  ความวา เราพึง 
สมาทานศีล ๕ ใหบริบูรณ.  ถากระไรแลว   เราพึงรักษา  คือคุมครองใหดี 
เจริญงาม. 
         บทวา  สฺวาห  ยสมนุภวึ   ความวา  เรานั้นเสวยยศใหญในเทวดา 
และมนุษยทั้งหลายเนืองๆ  ดวยอานุภาพแหงศีลเหลาน้ัน.  อธิบายวา  การ 
ยกยองผลของศีลเหลาน้ันแมสิ้นโกฏิกปั       พึงประกาศทําใหปรากฏเพียง 
สวนเดียวเทาน้ัน.   คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล.        
                              จบอรรถกถาปญจสีลสมาทานิยเถราปทาน  
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                   อันนสังสาวกเถราปทานท่ี  ๕ (๒๕) 
                      วาดวยผลแหงการถวายภิกษา 
  [๒๗]   เราไดปติอยางย่ิง    เพราะไดเห็นพระสัมพุทธเจา    ผูม ี
        พระฉววีรรณดังทองคํา   พระนามวาสิทธัตถะ    เสด็จดําเนิน 
        อยูในระหวางตลาด     เชนกับเสาคายทอง      มีพระลักษณะ 
        ประเสรฐิ ๓๒ ประการ     ดังดวงประทีปสองโลกใหโชติชวง 
        หาประมาณมิได ไมมีใครเปรียบ   ฝกพระองคแลว   ทรงความ 
        รุงเรือง. 
                     เราถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา  นิมนตพระองคผูมหามุน ี 
        ใหเสวย  พระมุนีผูประกอบดวยกรุณาในโลก  ทรงอนุโมทนา 
        แกเราในกาลน้ัน   เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา  ผูทรง 
        พระมหากรุณาพระองคนั่น     ทรงทําความช่ืนชมอยางย่ิงแลว 
        บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง. 
                     ในกัปท่ี     ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายทานใดในเวลานั้น  ดวย 
        ผลแหงทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ภิกษา.               
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลวฉะนี้แล. 
         ทราบวา    ทานพระอันนสังสาวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบอันนสังสาวกเถราปทาน  
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                      ๒๕. อรรถกถาอันนสังสาวกเถราปทาน  
         อปทานแหงทานพระอันนสังสาวกเถระ   มคํีาเริ่มตนวา   สุวณฺณ- 
วณฺณ  สมฺพุทธ   ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ     บงัเกิดในเรือนแหงตระกูล 
แหงหน่ึง   เห็นพระผูมีพระภาคเจาผูงดงามดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒  เเละ 
มณฑลแหงพระรัศมีดานละวา    กําลังเสด็จเท่ียวบิณฑบาต   มีจิตเลื่อมใส 
เชื้อเชิญพระผูมีพระภาคเจานําไปสูเรือน  ใหบรโิภคอ่ิมหนําสําราญ  ดวยขาว 
และน้ําอันประเสริฐ.      ดวยจิตท่ีเลื่อมใสน้ันนั่นแล     ทานจุติจากอัตภาพ 
นั้นแลวบังเกิดในเทวโลก  เสวยทิพยสมบัติ  ตอจากนั้นเสวยเทวสมบัติและ 
มนุษยสมบัติบอยๆ ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในตระกูลหน่ึง  เลื่อมใส 
ในพระศาสนาแลวบวช    เจริญวิปสสนา    บรรลุพระอรหัตแลว.    ทาน 
ไดเปนมีผูนามปรากฏวา อันนสังสาวกเถระ  ดวยอํานาจนามแหงบุญท่ีตน 
ทําไวในกาลกอน.                                                           
         อยูมาภายหลัง ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได เกิดโสมนัส  เมื่อจะ 
ประกาศปุพพวริตาปทานของตน ดวยอํานาจอุทานวา เราบรรลุพระอรหัต 
ดวยอานุภาพแหงบุญสมภารนี้     ดวยประการฉะน้ี     จึงกลาวคําเปนตนวา 
สุณฺณวณฺณ  ดังน้ี. ในคําน้ันมีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด 
มีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทอง      พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้นั้น 
ชื่อวามีวรรณะเพียงวาวรรณะแหงทอง.   ซึ่งพระสัมพุทธะคือพระสิทธัตถะ 
ผูมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทองพระองคนั้น.      บทวา     คจฺฉนฺต  
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อนฺตราปเณ     ความวา    ผูเสด็จไปอยูในระหวางทางแหงแถวรานของ  
พอคาท้ังหลาย.   บทวา     กฺจนคฺฆิยสงฺกาส   เชื่อมความวา   เห็นพระ. 
สิทธัตถะเสมือนกับเสาระเนียดอันสําเร็จดวยทอง มีพระลักษณะ ๓๒  คือ 
สมบูรณดวย พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒  ผูยังโลกใหโชติชวง   คือผูเปน 
ดุจประทีปสองโลกทั้งส้ินไมมีประมาณคือเวนจากประมาณ ไมมีผูใดเปรียบ 
คือเวนจากผูเปรียบเทียบ    ผูทรงไวซึ่งความรุงเรือง    ทรงไวซึ่งพระรัศมี 
คือทรงไวซึ่งพระพุทธรัศมีมีวรรณะ ๖  ไดรับปติอยางยิ่งคือสูงสุด.   คําท่ี 
เหลือรูไดงายท้ังน่ันแล. 
                           จบอรรถกถาอันนสังสาวกเถราปทาน  
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                              ธูปทายเถราปทานท่ี  ๖ (๒๖) 
                              วาดวยผลแหงการถวายธูป 
[๒๘]  เรามจีิตเลื่อมใส   ไดถวายธูปไวในพระคันกุฎีของพระ- 
        ผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ เชษฐบรุุษของโลก ผูคงท่ี 
        เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ     คือความเปนเทวดาหรือมนุษย     ใน 
        กําเนิดน้ัน ๆ เรายอมเปนที่รักของชนแมทั้งหมด     นี้เปนผล 
        แหงการถวายธูป. 
                     ในกัปท่ี     ๙๔ แตกัปนี้   เราไดถวายธูปใดในเวลานั้น  ดวย 
        ผลแหงการถวายธูปน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        การถวายธูป. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖  เราทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจาเรา 
        ไดทําเสร็จแลวฉะนีแ้ล. 
         ทราบวา  ทานพระธูปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                           จบธูปทายกเถราปทาน 
                         ๒๖. อรรถกถาธูปทายกเถราปทาน            
         อปทานของทานพระธูปทายกเถระ   มีคําเริม่ตนวา   สิทฺธตฺถสฺส   
ภควโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคดูกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน  ๆ     ในกาล  
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แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ     บงัเกิดในเรือนแหงตระกูล  
ทําจิตใหเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ     กระทําการ 
บูชาดวยธูปเปนอันมาก   ที่ตนกระทําดวยไมจันทน  กฤษณา  และกระ- 
ลําพักเปนตน.   ดวยบุญกรรมนั้น  ทานเสวยสมบัติทั้ง ๒  คือในเทวดาและ 
มนุษย  เปนผูควรบูชาในภพท่ีบังเกิดแลว ๆ ในพุทธุปบาทกาลน้ี  บังเกิด 
ในเรือนแหงตระกูลแหงหนึ่ง   บวชในพระศาสนา   ดวยอานุภาพแหงกุศล 
สมภาร      เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต    โดยชือ่ปรากฏในท่ีทุกสถาน 
วา ธูปทายกเถระ  เพราะไดกระทําบุญคือการบูชาดวยธูป.  ทานไดบรรล ุ
พระอรหัตผลแลว   ระลกึถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส    เมื่อจะแสดง 
ปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ดังน้ี. ประโยชน 
กลาวคือพระสัพพัญุตญาณของพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด      สําเร็จ 
บริบูรณแลว   พระผูมีพระภาคเจาน้ีนั้น   พระนามวาสิตธัตถะ   อธิบายวา 
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะพระองคนั้น     ผูทรงคุณมีความ 
เปนผูจําแนกแจกธรรมเปนตน     ผูประเสริฐที่สุดโนโลก    ผูสูงสุดในโลก 
ทั้งส้ิน.  ผูคงที่  คือผูคงท่ีไมหว่ันไหวในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ. คําที่ 
เหลือมีอรรถงายทั้งนั้นแล. 
                                      จบธูปทายกเถราปทาน  
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                      ปุลินปูชกเถราปทานท่ี  ๗  (๒๗)  
                          วาดวยผลแหงการเกล่ียทราย 
[๒๙]   เราขนเอาทรายเกาท่ีโพธิมณฑลอันอุดม     แหงพระผูม-ี  
        พระภาคเจา     พระนามวาวิปสสีออกทิ้ง    แลวเกล่ียทรายอัน 
        สะอาดไว. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้     เราไดถวายทรายใด    ดวยผลการ 
        ถวายทรายนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายทราย. 
                     ในกัปท่ี  ๕๓  แตกัปนี้    เราไดเปนพระราชาครอบครองคน 
        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีกําลงัมาก  มีพระนามวามหาปุลินะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ฉะนี้แล. 
         ทราบวา     ทานพระปุลินปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบปุลินปูชกเถราปทาน  
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                       ๒๗.  อรรถกถาปุลินปูชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปุลินปูชกเถระ     มีคําเรื่มคนวา   วปิสฺสิสฺส  
ภควโต ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้ ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี     บังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง     มีจิต 
เลื่อมใสในพระศาสนา    นําทรายเกา ๆ  ที่เนินแหงเจดียและเนินโพธิ์ออก 
แลวเกลี่ยทรายขาวเสมือนกับเกล็ดแกวมุกดาใหม ๆ  แลวประดับพวงมาลัย. 
ดวยกรรมนัน้  ทานบังเกิดในเทวโลก  เสวยทิพยสมบัติในวิมานทองหลาย 
โยชน   รุงโรจนไปดวยแกวอันเปนทิพยในที่นั้น     จุติจากอัตภาพน้ันแลว 
เปนพระเจาจักรพรรดิ   สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ   เสวยมนุษยสมบัติ 
ทองเท่ียวไป ๆ มา ๆ ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในตระกูลหนึ่งท่ีสมบูรณ 
ดวยสมบัติ  เลื่อมใสในพระศาสนาบวชแลว  เจริญวิปสสนา   บรรลุพระ- 
อรหัตแลว.  ทานปรากฏโดยนามท่ีเหมือนกันนามแหงบุญท่ีตนกระทําไววา 
ปุลินปูชกเถระ ดังน้ี. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนเกิดโสมนัส  เม่ือจะแสดงปุพพจริตา- 
ปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา วิปสฺสิสฺส ภควโต ดังน้ี.  ในคําน้ัน  ชื่อวา 
วิปสฺสี   เพราะเห็นตาง ๆ  หรือชื่อวา วิปสฺสี   เพราะเห็นแจงแทงตลอด 
หรือชื่อวา วิปสฺสี     เพราะเห็นประโยชน   ตางดวยประโยชนตน    และ 
ประโยชนผูอ่ืนเปนตนตาง ๆ  หรือชือ่วา วิปสฺสี    เพราะเห็นสภาวธรรม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 108 

อันตางโดยบัญญัติและปรมัตถเปนตนตางๆ  ที่ขนทรายเกาๆ ทิ้งเกลี่ยทราย   
ใหม ๆ อันขาวบริสุทธิ์   ที่ตนโพธิ์อันสูงสุด  คือท่ีโรงกลมแหงโพธิพฤกษ 
อันสูงสุด.   คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาปุลินปูชกเถราปทาน  
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                          อุตติยเถราปทานท่ี  ๘ (๒๘)  
                       วาดวยผลแหงการสงขามฟาก 
     [๓๐]   เวลานั้น    เราเปนจระเขอยูใกลฝงแมน้ําจันทภาคา    เรา 
        ขวนขวายหาเหย่ือของตน   ไดไปยังทานํ้า    สมัยน้ัน   พระ- 
        สยมัภูผูอัครบุคคลพระนามวาสิทธัตถะ    พระองคประสงคจะ 
        เสด็จขามแมน้ํา  จึงเสด็จเขามาสูทานํ้า. 
                     ก็เมื่อพระสมัพุทธเจาเสด็จมาถึง  แมเราก็มาถึงท่ีทานํ้าน้ัน 
        เราไดเขาไปใกลพระสัมพุทธเจาแลว  ไดกราบทูลดังน้ีวา เชิญ  
        เสด็จขึน้  (หลังขาพระองค) เถิด  พระมหาวีรเจา   ขาพระองค 
        จักขามสงพระองค    ขอพระองคทรงอนุเคราะหวิสัยของความ 
        เปนบิดาแกขาพระองคเถิด    พระมหามุนีเจาขา   พระมหามุนี  
        ทรงสดับคําทูลเชิญของเราแลวเสด็จขึ้น (หลงั) เราราเริง มีจิต 
        ยินดี   ไดขามสงพระผูมีพระภาคเจา   ผูนายกของโลก   ที่ฝง 
        แมน้ําโนน  พระผูมพีระภาคเจาสิทธัตถะผูนายกของโลก  ทรง 
        ยังเราใหพอใจ ณ ทีน่ั้นวา  ทานจักไดบรรลุอมตธรรม. 
                     เราเคลื่อนจากกายนั่นแลว     ไดไปสูเทวโลกแวดลอมดวย 
        นางอัปสร     เสวยสุขอันเปนทิพยอยู    เราไดเปนจอมเทวดา 
        เสวยเทวรัชสมบัติอยู  ๗   ครั้ง   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปน 
        ใหญในแผนดิน ๓ ครั้ง.                                           
                     เราขวนขวายในวิเวก         มีปญญาและสํารวมแลวดวยดี 
        ทรงกายอันเปนที่สุดอยูในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้    เราไดขามสงพระนราสภ    ดวย  
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           กรรมนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการขามสงพระ  
        นราสภ.                                                               
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖      เราทําใหแจงแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา   ทานพระอุตติยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                            จบอุตติยเถราปทาน 
                             ๒๘.  อรรถกถาอุตติยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอุตติยเถระ   มีคําเริ่มตน วา จนฺทภาคานทีตีเร 
ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจา      พระนามวาสิทธัตถะ     บังเกิดเปนจระเขในแมน้ํา 
ชื่อวาจันทภาคา    เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขามาใกลฝงแมน้ํา    มีจิต 
เลื่อมใส  ประสงคจะนําไปสูฝง   จึงนอนที่ใกลฝงน่ันเอง.    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาวางพระบาททั้งสองไวบนหลัง   เพ่ืออนุเคราะหแกจระเขนั้น.   เธอ 
ยินดี มีใจฟูข้ึน  เกิดความอุตสาหะมากดวยกําลังแหงปติ   จึงวายตัดกระแส 
น้ํา รีบนําพระผูมีพระภาคเจาไปสูฝงโนน โดยเร็ว.  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทราบความเล่ือมใสแหงจิตของเธอ   จึงทรงพยากรณวา   จระเขนี้   จุติจาก  
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อัตภาพนี้แลวจักบังเกิดในเทวโลก    จําเดิมแตนั้น   เธอก็ทองเท่ียวไปใน   
สุคตินั่นเอง  ในกัปที่  ๘๔   แตภัทรกัปนี้   จักบรรลอุมตนิพพาน  ดังนี้แลว 
ก็เสด็จหลีกไป.            
         เธอทองเท่ียวไปในสุคตินั้นแหละเหมือนอยางนั้น    ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี  บังเกดิเปนบุตรของพราหมณคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี. พวกพราหมณ 
ไดต้ังชื่อเธอวา  อุตติยะ.  เธอเจริญวัยแลว คิดวา เราจักแสวงหาอมตธรรม 
จึงบวชเปนปริพาชก   วันหนึ่ง  เห็นพระผูมีพระภาคเจา  จึงเขาไปเฝาถวาย 
บังคมแลวฟงธรรม   เปนผูใดศรัทธา   บวชในพระศาสนา   เพราะความท่ี 
ตนไมชําระศีลและทิฏฐิใหหมดจด   จึงไมอาจใหคุณวิเศษบังเกิดได   เห็น 
ภิกษุรูปอ่ืนยังคุณวิเศษใหเกิดข้ึน    พยากรณพระอรหัตผล    จึงเขาไปเฝา 
พระศาสดาทูลขอโอวาทโดยสังเขป.  ฝายพระศาสดา ไดประทานโอวาทแก 
เธอโดยสังเขปน่ันแล  โดยนัยมีอาทิวา  เพราะเหตุนั้นนั่นแล  อุตติยะ   เธอ 
จงชําระเบ้ืองตนนั่นแลใหหมดจด.     เธอต้ังอยูในโอวาทเริ่มวิปสสนาแลว. 
เมื่อเธอเริ่มวิปสสนาอาพาธเกิดข้ึนแลว   เมื่ออาพาธเกิดข้ึน  เธอเกิดความ 
สังเวช  ทราบถึงเรื่องการปรารภความเพียร   จึงเจริญวิปสสนาบรรลุพระ- 
อรหัตแลว. 
         ทานบรรลุพระอรหัตผล    ตามสมควรแกกุศลสมภารที่ไดบําเพ็ญมา 
ดวยประการฉะน้ีแลว    ระลึกถึงบุพกรรมของตนแลว    เกิดโสมนัส   เมื่อ 
จะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา จนฺทภาคานทีตีเร  ดังนี้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา จนฺทภาคานทีตีเร ความวาชื่อวา จันทภาคานที 
เพราะเปลงแสงสวางประกอบดวยสิริอันกลมกลืนกับแสงสวางแหงดวง- 
จันทร กระทาํเสียงไหลไปตามพ้ืนทรายขาวสะอาด  และเพราะสมบูรณดวย   
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รัศมี     และดวยนํ้าใสและมีรสอรอย.    เชื่อมความวา     เราไดเปนจระเข  
อาศัยอยูที่ฝงแหงแมน้ําจันทภาคานั้น. บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา สุสุมาโร 
ความวา ชื่อวา สุงสุมาระ  เพราะกระทําการฆาฝูงปลาเล็ก  ๆ ใหเปนชิ้นเล็ก 
ชิ้นนอย   ความวา  ปลารายคือจระเข  บทวา สโภชนปสุโตห  ความวา 
เราขวนขวายคือพยายามในโภชนะของตนคือในที่หาอาหารของตน.  บทวา 
นทีติตฺถ อคจฺฉห   ความวา  ในกาลเสด็จมาของพระผูมีพระภาคเจา    เรา 
ไดไปถึงทาแมน้ํา. 
         บทวา  สิทฺธตฺโถ  ตมฺหิ สมเย   ความวา    ในกาลท่ีเราไปสูทานั้น 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะเปนบุคคลเลิศ   ประเสริฐสุดในหมู 
สัตวทั้งปวง   แมพระสยัมภู    คือผูเปนเอง    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอุบัติ 
แลว   ปรารถนาจะขามฝง  คือเขาถึงฝงแมน้ํา.   บทวา เปตฺติก วิสย มยฺห  
ความวา    การท่ีเรานําพระองคใหขามจากแมน้ําใหอันบิดาและปูเปนตน 
นําสืบกันมาน้ัน  เปนการขามไปแหงมหานุภาพ  อันเราใหสําเร็จเรียบ 
รอยแลว.   บทวา มม อุคฺคชฺชน สุตฺวา เชื่อมความวา พระผูมีพระภาคเจา 
ผูมหามุนี     ทรงสดับคําเชื้อเชิญของเราเสด็จข้ึนแลว.      คําท่ีเหลืองายทั้ง 
นั้นแล. 
                              จบอรรถกถาอุตติยเถราปทาน  
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                        เอกัญชลิกเถราปทานท่ี ๙  (๒๙) 
                     วาดวยผลแหงการประนมอัญชลี 
   [๓๑]  เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา    ผูนี้พระฉวีวรรณเปลงปลั่งดัง 
        ทอง  พระนานวาวิปสสี    เลิศกวาผูนําหมู    เปนนระผูแกลว-  
        กลา     ทรงแนะนําดี   ทรงฝกผูที่ยังมิไดฝก   ผูคงท่ี  ทรงม ี
        วาทะมาก  มมีติมาก   เสด็จดําเนิน  ระหวางตลาด   จึงมีจติ 
        เลื่อมใส  มีใจโสมนัส  ไดประนมอัญชลีไหว. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้   เราไดประนมอัญชลีไหวอันใด 
        เวลาน้ัน   ดวยกรรมน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        การประนมอัญชลีไหว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือปฏสิัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระเอกัญชลิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบเอกัญชลิกเถราปทาน  
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                       ๒๙.  อรรถกถาเอกัญชลิกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระเอกัูชลิกเถระ  มีคําเริ่มตนวา สุวณฺณวณฺณ 
ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี      บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง 
หน่ึง   บรรลนุิติภาวะแลว    เลื่อมใสในพระรัตนตรัย    เห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจา     พระนามวาวิปสสีกําลังเที่ยวบิณฑบาต   มีจิตเลื่อมใส    ไดยืน 
ประคองอัญชลีอยูแลว.   ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  เปนผูควรแกการบูชาในทุกสถาน  เสวยสมบัติทั้งสอง  ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในตระกูลผูสมบูรณดวยสมบัติ  เลื่อมใสในพระ- 
ศาสนา  บวชแลวเจริญวิปสสนา   ดํารงอยูในพระอรหัตแลว.   ดวยอํานาจ 
แหงบุญท่ีบําเพ็ญมาในกาลกอน     ทานจึงปรากฏนามวา  เอกัญชลิกเถระ 
ดังน้ี. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน เห็นบุพกรรมน้ัน เหมือนผลมะขาม- 
ปอมอยูในฝามือ    เม่ือจะประกาศปุพพจริตาปทาน    จึงกลาวคํามีอาทิวา 
สุวณฺณวณฺณ  ดังนี้.    บทวา  วิปสฺสึ   สตฺถวาหคฺค   ความวา   ชือ่วา 
สัตถวาหะ   เพราะนําพวกพอคาเกวียนใหขามกันดาร.  อธิบายวา ใหขาม 
คือใหขามข้ึน  ใหขามออก  ใหขามพน   จากวาฬกันดาร โจรกันดาร ทุพ- 
ภิกขกันดาร  ยักขกันดาร  อัปปภักขกันดาร (กันดารมีภักษานอย)  ใหถึง 
ภูมิอันเปนแดงเกษม.  ใครน้ัน ชื่อวา เปนหัวหนาใหญแหงพอคา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาแมนี้   ชื่อวาสัตถวาหะ  ผูนําพวกพอคาเกวียน  เพราะเปนผู  
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เสมือนผูนําพวก.  จริงอยางนั้น  พระผูมีพระภาคเจาน้ันยอมยังเหลาสัตว ผู 
ปรารถนาพระโพธิญาณ ๓ อยาง  ผูใดสรางบุญสมภารไวใหขาม คือใหข้ึน 
ใหขามออก ใหขามพน จากชาติกันดาร  จากพยาธิกันดาร จากมรณกันดาร 
และจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสกันดาร จากสงสารกันดาร 
ทั้งปวง อธิบายวา ใหถึงบกคือพระนิพพาน. ชื่อวา สตฺลวาหคฺโค เพราะ 
ทานเปนผูนําหมูพอคาเกวียนผูเลิศ  ประเสริฐและเปนประธาน  เชื่อมความ 
วา  ซึ่งพระสัมพุทธเจาพระนามวา วิปสสี      ผูนําหมูพอคาเกวียนผูเลิศนั้น. 
บทวา นรวร วินายก ความวา  ซึ่งเปนนระผูแกลวกลาเพราะมีความบากบ่ัน. 
ไมยอหยอน  ในระหวางแหงนระท้ังหลาย. ซึ่งทานผูชื่อวานายกะ เพราะนํา 
สัตวทั้งหลายผูไดสรางบุญสมภารไวโดยพิเศษ  ใหถึงนครคือนครนิพพานน้ัน. 
         บทวา   อทนฺตทมน  คาทึ    ซึ่งทานผูชื่อวา   ผูฝกผูอ่ืนผูยังไมฝก 
เพราะฝกเหลาสัตวผูไมไดฝก    ดวยกายทวาร    วจีทวาร    และมโนทวาร 
อันประกอบดวยกิเลสมีราคะ   โทสะ   และโมหะเปนตน   ซึ่งผูชื่อวาคงที่ 
เพราะประกอบดวยคุณมีความเปนผูไมหว่ันไหวในอิฏฐารมณ และอนิฏฐา- 
รมณเปนตน.   บทวา   มหาวาทึ มหมตึ   ความวา   ผูชื่อวา   มหาวาที 
เพราะมีปกติอยูดวยบุคคลผูยิ่งกวาคน  ในระหวางแหงบุคคลผูกลาวถึงลัทธ ิ
ของตนและลัทธิของบุคคลอ่ืน  มติอันใหญอันเสมอดวยแผนดิน  และเสมอ 
ดวยภูเขาสุเมรุของผูใดมีอยู    ผูนั้นชื่อวามีมติใหญ.   คําวา   มหามติ นั้น  
เปนตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส     โดยนัยมีอาทิวา    มหาวาท     มหามตึ   
สมฺพุทฺธ  ดังนี้.  คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาเอกัญชลกิเถราปทาน  
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                        โขมทายกเถราปทานที่  ๑๐ (๓๐)  
                       วาดวยผลแหงกาลถวายผาโขมะ 
      [๓๒]  เวลาน้ัน   เราเปนพอคาอยูในนครพันธุมดี     ดวยการคา 
        ขายนั้น  เราไดเลี้ยงดูภริยา  และกอสรางกุศลสมบัติ    เราตอง 
        การกุศล     ไดถวายผาโขมะผืนหน่ึงแดพระศาสดาพระนามวา 
        วิปสสี   ผูทรงแสวงหาคุณใหญหลวง  เสด็จดําเนินอยูในถนน. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑   แตกัปนี้   เวลานั้น   เราไดถวายผาโขมะใด 
        ดวยกรรมน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลของการถวายผา 
        โขมะในกัปท่ี ๒๗ แตกัปนี้ เราเปนพระเจาจักรพรรดิพระนาม 
        วา สินธวสันทนะ  สมบูรณดวยรตันะ   ประการ   เปนใหญ 
        ในทวีปทั้ง ๔. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระโขมทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบโขมทายกเถราปทาน  
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                      ๓๐. อรรถกถาโขมทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระโขมทยกเถระ  มีคําเริ่มตนวา นคเร พนฺธ-ุ 
มติยา  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง 
หน่ึง   เจริญวัยเเลว   เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา  นับถือพระรัตนตรัยวาเปน 
ของของเรา  ฟงธรรมในสํานักพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี มีใจ 
เลื่อมใส  ไดกระทําการบูชาดวยผาไหม.   ทานไดกระทําผาไหมนั้นนั่นแล 
ใหเปนมูลคา  ทําบุญตลอดชีวิต  จากน้ันก็บังเกิดในเทวโลก.  เสวยทิพย-  
สุขไปมาในเทวดา  ๖ ชั้น     จุติจากอัตภาพน้ันแลว     เสวยมนุษยสมบัติมี 
อยางตาง ๆ มีจักรพรรดิเปนตน ในมนุษยโลก    เม่ือบุญสมภารถึงความแก 
รอบแลว   บงัเกิดในเรือนมีตระกูล  ในพุทธุปบาทกาลน้ีเจริญวัยแลว  ฟง 
ธรรมในสํานักของพระศาสดาไดศรัทธาแลวบรรพชา  เจริญวิปสสนา  ไม 
นานนักก็บรรลุพระอรหัต.     ทานปรากฏโดยนามแหงบุญท่ีตนไดทําไววา 
โขมทายกเถระ. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของคน เกิดโสมนัส เม่ือจะแสดงปุพพจริตา. 
ปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  นคเร พนฺธมติยา  ดังน้ี .   ในคําน้ัน   ญาติ 
ทานเรียกวา พันธุ    พวกพองอยูสืบตอกัน มาในนครใด นครน้ันทานเรียก  
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วา พันธุมดี.  คําวา โรเปมิ พีชสมฺปท ความวา  เราปลูก  คือเริ่มต้ังพืช- 
สมบัติ  คือบุญ    มีทานและศีลเปนตน.  
                    จบอรรถกถาโขมททายกเถราปทาน 
                         จบอรรถกถาสุภูติวรรคที่  ๓ 
                            จบอรรถกถาจตุภาณวาร                                     

                  รวมอปทานที่มีในวรรคนี้ คอื 
         ๑. สุภูติเถราปทาน  ๒. อุปวาณเถราปทาน   ๓.  ตีณิสรณาคมนิย-  
เถราปทาน    ๔.  ปญจสีลสมาทานิยเถราปทาน    ๕. อันนสังสาวกเถรา- 
ปทาน  ๖. ธปูทายกเถราปทาน   ๗. ปุลินปูชกเถราปทาน    ๘. อุตติ-  
เถราปทาน   ๙.  เอกัญชลกิเถราปทาน   ๑๐.  โขมทายกเถราปทาน. 
         คาถารวมท้ังหมดท่ีทานกลาวไวมี ๑๘๕ คาถา. 
                                   จบสุภูติวรรคที่  ๓ 
                                    จบภาณวารท่ี  ๔   
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                                  กุณฑธานวรรคท่ี  ๔ 
                           กุณฑธานเถราปทานท่ี ๑ (๓๑)                  
                        วาดวยผลแหงการถวายผลกลวย 
      [๓๓]  เรามีจิตเลื่อมใส ไดบํารุงพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        สุด ตรสัรูเอง เปนอัครบุคคล  ซึง่หลีกเรนอยูตลอด  ๗ วนั  เรา 
        รูเวลาท่ีพระองคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรน    ไดถือผลกลวยใหญ 
        เขารูปถวายพระมหามุนีพระนามวาปทุมุตตระ. 
                     พระผูมีพระภาคเจาสัพพญูผูนําของโลก    เปนมหามุนี  
        ทรงยังจิตของเราใหเลื่อมใส   ทรงรับไวแลวเสวย    พระสัม- 
        พุทธเจา  ผูทรงนําหมูชั้นยอดเยี่ยมเสวยแลว   ประทับน่ังบน 
        อาสนะของพระองค ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                     ยักษเหลาใดประชุมกันอยูที่ภูเขานี้      และคณะภูตในปา 
        ทั้งหมดน้ัน  จงฟงคําเรา   ผูใดบํารุงพระพุทธเจาผูเท่ียง   ดัง 
        ไกรสรราชสีห    เราจักพยากรณผูนั้น   ทานท้ังหลายจงพึงเรา 
        กลาว 
                    ผูนั้นจักไดเปนทาวเทวราช ๑๑ ครั้ง      จักไดเปนพระเจา 
        จักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง   ในกัปท่ีแสน   พระศาสดาทรงพระนาม 
        วาโคดมโดยพระโคตร ซึ่งทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกาก- 
        ราช  จกัเสด็จอุบัติในโลก. 
                    ผูนั้นไดดาสมณะท้ังหลายผูมีศีล หาอาสวะมิได  จกัไดชื่อ 
        (อันเหมาะสม ) ดวยวิบากแหงกรรมอันลามก.  
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                     เขาจักไดเปนโอรสทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค  
        นั้น  อนัธรรมนริมติแลว  จักเปนพระสาวกมีชื่อวากุณฑธานะ. 
                     เราประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความสงัด   เพงฌาน   ยินดีใน 
        ฌาน  ยงัพระศาสดาใหทรงโปรดปราน  ไมมีอาสนะอยู. 
                     พระชินเจาอันพระสาวกทั้งหลายแวดลอม   หอมลอมดวย 
        ภิกษุสงฆ    ประทบัน่ัง  ณ ทามกลางสงฆแลว     ทรงใหเรารับ  
        การแจกสลาก. 
                     เราหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง    ถวายบงัคมพระศาสดาผูนํา 
        ของโลก   เมื่อภิกษทุั้งหลายวากลาวอยู    ไดรับสลากท่ีหน่ึงไว 
        ขางหนาของผูประเสริฐ. 
                     ดวยกรรมนัน้  พระผูมีพระภาคเจาทรงยังหนุนโลกธาตุให 
        หว่ันไหว   ประทับน่ัง ณ ทามกลางภิกษุสงฆ  ทรงต้ังเราไวใน 
        อัครฐานะ. 
                     เรามีความเพียรอันนําซ่ึงธุระ   นําความเกษมจากโยคะมา        
        ให   เราทรงกายเปนที่สุดไว    ในศาสนาของพระสัมมาสมั- 
        พุทธเจา.                                                                 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระกุณฑธานเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบกุณฑธานเถราปทาน  
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                                กุณฑธานวรรคท่ี  ๔ 
                   ๓๑.  อรรถกถากุณฑธานเถราปทาน  
         อปทานของทานพระกุณฑธานเถระ     มีคําเริ่มตนวา     สตฺตาห 
ปฏิสลฺสีน  ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ใน 
กาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมตตระ ทานเกิดในเรือนมี 
ตระกูลในพระนครหังสวดี  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยนัยที่กลาวแลว 
ในหนหลังน่ันแล.  ฟงธรรมอยู   เห็นภิกษุรูปหน่ึง  อันพระศาสดาทรงแตง 
ต้ังไวในตําแหนงภิกษุผูเลิศแหงภิกษุผูจับสลากกอน ปรารถนาตําแหนงน้ัน 
กระทําบุญสมควรแกฐานันดรน้ัน    ทองเท่ียวไปแลว.   ครั้นวันหน่ึงเขาได 
นอมถวาย    เครือกลวยใหญสีเหลืองเหมือนจุณแหงมโนศิลา   แคพระผูมี-  
พระภาคเจาทรงพระนามวา  ปทุมุตตระ        ผูออกจากนิโรธสมาบัติแลว 
ประทับนั่ง   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับเครือกลวยน้ันแลวเสวย. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาเสวยราชสมบัติทิพยในหมูเทพ ๑๑ ครั้ง   ได 
เปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๔ ครั้ง      เขากระทําบุญบอย ๆ อยางนี้      แลว 
ทองเท่ียวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย      เกิดเปนภุมมเทวดา    ในกาล 
ของพระพุทธเจาทรงพระนามวากัสสปะ. 
         ก็ธรรมดาพระพุทธเจาผูทรงอายุยืนทั้งหลาย. ยอมไมมีอุโบสถทุก ๆ 
ถึงเดือน    จริงอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี  ได 
มีอุโบสถในระหวาง ๖ ป.  สวนพระทศพลทรงพระนามวากัสสปะ สวด- 
ปาติโมกขทุก ๆ ๖ เดือน.    ในการสวดปาติโมกขนั้น    ภิกษุผูเปนสหาย   
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กัน ๒ รูป   ผูอยูประจํา   เดินไปดวยคิดวาจักกระทําอุโบสถ.    ภุมมเทวดา  
คนนี้   คิดวาภิกษุ ๒ รูปนี ้  รักกันแนนหนาเหลือเกิน  เมื่อมีผูทําลาย จะ 
แตกกันหรือไมหนอ. มองหาโอกาสเพ่ือภิกษุทั้งสองอยู  เดินไปไมหางภิกษุ 
ทั้งสองนั้นนัก. ครั้งน้ัน   พระเถระรูปหน่ึง  ใหพระเถระอีกรูปหน่ึงถือบาตร 
และจีวรไว  เดินไปสูที่ ๆ มีน้ําสะดวก   เพ่ือขับถายสรีระ   ลางมือลางเทา 
แลวออกจากท่ีใกลพุมไม.     ภุมมเทวดาแปลงเพศเปนหญิงรูปงามเดินตาม 
หลังพระเถระน้ัน ไป    ทาํประหน่ึงสยายผมแลวเกลาใหม    ทาํประหน่ึงวา 
ปดฝุนออกจากขางหลัง   และทําประหน่ึงวานุงหมผาสาฎกใหม    เดินตาม 
หลังพระเถระออกจากพุมไมแลว.   พระเถระผูเปนสหายยืนอยู  ณ สวนชาง 
หน่ึง  เห็นเหตุนั้นแลวเกิดโทมนัส  คิดวา  บัดนี้ความรักท่ีติดตอกันมาเปน 
เวลานาน    กับภิกษุนี้ฉิบหายแลว     ถาเราพึงรูวาเธอเปนผูมีกิเลสอยางนี้ 
เราจักไมทําความคุนเคยกับภิกษุนี้      ตลอดกาลนานประมาณเทาน้ี      เมื่อ 
พระเถระมาถึงเทาน้ันก็กลาววา       นมินตรับเอาบาตรจีวรองทานไปเถิด 
ผูอาวุโส   เราไมปรารถนาจะรวมทางกับผูที่ลามกเชนทาน.   หทัยของภิกษุ 
ผูลัชชีนั้น   ฟงถอยคําน้ันแลว   ไดเปนประหน่ึงถูกหอกที่คมกริบเสียบแลว. 
ลําดับนั้น  ลชัชีภิกษุนั้น  จึงพูดกับ พระเถระผูเปนสหายวา  อาวุโส  ทาน 
พูดอะไรเชนนั้น        เรายงัไมรูอาบัติแมเพียงทุกกฏตลอดเวลาที่ประมาณ 
เทาน้ี   ก็วันนี้ทานกลาวเราเปนคนลามก  ทานเห็นอะไรหรือ ?  พระเถระ 
ผูเปนสหายจึงพูดวา เรื่องอ่ืนที่เห็นแลว จะมีประโยชนอะไร  ทานออกมาใน 
ที่เดียวกัน กับมาตุคามผูประดับแลว   ตกแตงแลวอยางนี้หรือ.   พระเถระผู 
ลัชชีกลาววา  อาวุโส  เรื่องนี้ไมมีแกเราเลย   เราไมเห็นมาตุคามเห็นปานน้ี 
เลย.   แมเม่ือพระเถระผูลัชชีจะกลาวอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง   พระเถระนอกนี้ก็  
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ไมเชื่อถอยคํา   ยึดถือเอาเหตุที่คนเห็นแลวน้ันแหละวาเปนเรื่องจริง.    ไม  
เดินทางเดียวกับภิกษุนั้น  ไปสูสํานักของพระศาสดาโดยทางอื่น. 
         ตอแตนั้นมา     ถึงเวลาที่ภิกษุสงฆเขาสูโรงอุโบสถ     ภิกษุนั้นเห็น 
ลัชชีภิกษุนั้นในโรงอุโบสถ   รูชัดแลวก็ออกไปเสียดวยคิดวา   ภิกษุเชนนี้  
มีอยูในโรงอุโบสถน้ี    เราจักไมกระทําอุโบสถรวมกับเธอ   ดงัน้ีแลวไดยืน 
อยูในภายนอก. ลําดับนั้น ภุมมเทวดาคิดวา  เราทํากรรมหนักหนอ  แลว 
แปลงเพศเปนอุบาสกแกไปยังสํานักของภิกษุนั้นกลาววา        ขาแตทาน 
ผูเจริญ  เหตุไฉนพระคุณเจา  จึงยืนอยูในที่นี้.    ภิกษุนั้นตอบวา  ดูกอน 
อุบาสก     ภิกษุลามกรูปหน่ึงเขาไปสูโรงอุโบสถน้ี.    เราไมกระทําอุโบสถ 
รวมกับเธอ  เราคิดดังนี้   จึงออกมายืนอยูขางนอก.   ภุนมเทวดา   จึงพูดวา 
ขาแตทานผูเจริญ     ทานอยูถืออยางนี้เลย     ภิกษุนี้มีศีลบริสุทธิ์     ชื่อวา 
มาตุคามท่ีทานเห็นแลว    คือขาพเจาเอง.     เพ่ือจะทดลองไมตรีของทาน 
ทั้งสองวา  ไมตรีของพระเถระท้ังสองรูปนี้จะม่ันคงหรือไมมั่นคงหนอดังนี้ 
ขาพเจาผูอยากดูความท่ีทานท้ังสองจะแตกไมตรีกันหรือไม    กระทํากรรม 
นั้นแลว.   ภิกษุนั้นถามวา  ดูกอนสัตบุรุษ  ก็ทานเปนอะไร   ภุมมเทวดา 
ตอบวา   ขาแตทานผูเจริญ    ขาพเจาเปนภุมมเทวดาตนหน่ึง.   เทวบุตรเมื่อ 
ชี้แจงเสร็จ   ก็ไมดํารงอยูในทิพพานุภาพ   หมอบลงแทบเทาของพระเถระ 
ออนวอนพระเถระวา  ขาแตทานผูเจริญ   ขอทานจงอดโทษแกขาพเจาเถิด 
พระเถระไมรูโทษนั้น   ขอทานจงทําอุโบสถเถิด   ดังน้ีแลวนิมนตใหพระ-   
เถระเขาไปสูโรงอุโบสถ.  พระเถระนั้น ไดกระทําอุโบสถในที่เดียวกัน กอน 
และไดอยูในที่เดียวกันกับภิกษุนั้น    ดวยอํานาจความสนิทสนมอีก    ทั้ง  
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ไมพูดถึงกรรมของพระเถระน้ี.      สวนพระเถระที่ถูกโจทบําเพ็ญวิปสสนา 
บอย ๆ   บรรลุพระอรหัตแลว.  
         ดวยผลแหงกรรมน้ัน    ภุมมเทวดาไมรอดพนจากภัยในอบายตลอด 
ถึงพุทธันครหน่ึง.   ก็ถาในเวลาไร   มาสูความเปนมนุษย   โทษที่กระทํา 
ไวดวยกรรมอยางใดอยางหนึ่งอ่ืน ๆ จะหลนทับถมเขาทีเดียว  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย.   เขาเกิดในสกุลพราหมณ   ในนคร- 
สาวัตถี   คนท้ังหลายไดขนานนามเขาวา   ธานมาณพ.  ธานมาณพเจริญวัย 
แลว   เรียนไตรเพทฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาในเวลาแก.    มีศรัทธา 
บวชแลว.   จําเดิมแตวันที่ทานอุปสมบทแลว    สตรีผูประดับแลว   ตกแตง 
แลวนางหนึ่งจะปรากฏติดตามทานอยูเปนนิตย อยางนี้คือ เมื่อทานเขาบาน 
ก็เขาบานพรอมกับทาน    เมื่อทานออกก็ออกดวย     เมื่อทานเขาวิหารก็เขา 
ไปดวย   แมเมื่อทานยืนอยูก็ยืนอยูดวย. 
         พระเถระไมเห็นนางเลย.   แตดวยกรรมเกาของทาน  นางจึงปรากฏ 
แกคนเหลาอ่ืน  สตรีทั้งหลายเมื่อถวายขาวยาคู  ถวายภิกษาในบานจะพากัน 
พูดวา  ขาแตทานผูเจริญ   ขาวยาคูกระบวยหนึ่งนี้   สําหรับทาน อีกกระบวย 
หน่ึง     สําหรับหญิงผูเปนสหายของเราทั้งหลายคนน้ี   ดังน้ีแลว     ทําการ 
เยยหยัน.    เปนความลําบากอยางยอดยิ่งแกพระเถระ.     สามเณรและภิกษุ 
หนุมทั้งหลาย  ก็พากัน หอมลอมทานผูไปสูวิหาร  พูดเยาะเยยวา  พระธานะ 
มีเห้ียเกิดแลว. 
         ครั้งน้ันทานจึงเกิดมีนามเพ่ิมวา   กุณฑธานเถระ    ดวยเหตุนั้นเอง 
ทานเพียรพยายามแลวก็ไมสามารถจะอดกลั้นความเยาะเยยอันสามเณรและ 
ภิกษุหนุมเหลาน้ันกระทําอยูได   เกิดบาข้ึนมาพูดวา    พวกทานสิเปนเห้ีย  
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อุปชฌายของพวกทานก็เปนเห้ีย      อาจารยก็เปนเห้ีย.    ลําดับนั้น   ภิกษุ  
ทั้งหลายกราบทูลฟองแดพระศาสดาวา      ขาแตพระองคผูเจริญ      พระ-  
กุณฑธานะกลาวคําหยาบอยางนี้           กับภิกษุหนุมและสามเณรท้ังหลาย. 
พระศาสดาตรัสสั่งใหเรียกพระกุณฑธานเถระมา  ตรัสถามวา  ดูกอนธานะ 
ไดยินวา    เธอกลาวคําหยาบกับสามเณรท้ังหลายหรือ  เมื่อพระกุณฑธานะ 
กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    เปนความจริงพระเจาขา  ดังนี้    จึง 
ตรัสวา   เหตุไฉนเธอจึงกลาวอยางนี้.   พระกุณฑธานะกราบทูลวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคอดกลั้นความลําบากเปนประจําไมไดจึงกลาว 
อยางนี้.   พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   เธอไมสามารถจะยังกรรมที่เธอ 
ทําไวในกอน   ใหสลายไปไดจนถึงวันนี้    เธออยากลาวคําหยาบเห็นปานน้ี  
อีก   ดังน้ีแลวตรัสวา 
                เธออยาไดกลาวคําหยาบกะใคร ๆ     ผูที่เธอกลาวแลวพึง 
       กลาวตอบเธอ   เพราะวา   ถอยคําแขงดีใหเกิดทุกข   อาชญา 
       ตอบพึงถูกตองเธอ      ถาเธอไมยังตนใหหว่ันไหวดุจกังสดาล 
       ถูกขจัดแลว   เธอจักเปนผูถึงพระนิพพาน  ความแขงดียอมไม 
       มีแกเธอ  ดังนี้. 
         และชาวเมืองทั้งหลาย     กก็ราบทูลความท่ีพระเถระนั้นทองเท่ียวไป 
กับมาตุคาม     แมแกพระเจาโกศล.     พระราชาสงราชบุรุษไปดวยตรัสวา 
ดูกอนพนาย   พวกทานจงไป   จงใครครวญดู    ดังน้ีแลว   แมพระองคเอง 
ก็เสด็จไปสูที่อยูของพระเถระ   ดวยบริวารจํานวนนอย    แลวเสด็จประทับ 
ยืนดูอยู  แมหญิงน้ันก็ปรากฏ   เปนเหมือนยืนอยูในที่ไมไกล.   พระราชา 
ทอดพระเนตรเห็นแลว  ทรงพระดําริวา  เหตุนี้มีอยู   จึงเสด็จไปยังที่หญิง  
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นั้นยืนอยู   เมื่อพระราชาเสด็จมา   หญิงน้ันก็ทําเปนเหมือนเขาไปสูบรรณ-   
ศาลา   อันเปนที่อยูของพระเถระ. 
         แมพระราชา   ก็เสด็จเขาไปสูบรรณศาลาน้ันแหละ    พรอมกับหญิง 
นั้น  ทรงตรวจดูทั่ว ๆ ไป  ก็ไมเห็น  จึงเขาพระทัยวา   นี้ไมใชมาตุคาม 
คงเปนกรรมวิบากอยางหน่ึงของพระเถระ  แตกอนแมถึงจะเสด็จเขาไปใกล 
พระเถระก็ไมไหวพระเถระ  ครั้นทรงทราบวาเหตุนั้นไมเปนจริง   จึงเสด็จ 
มาไหวพระเถระแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ตรัสถามวา   ขาแต 
ทานผูเจริญ    พระคุณเจาไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตบางหรือ ? พระเถระ 
ทูลวา   พอสนควรอยู   มหาบพิตร.   พระราชาตรัสวา    ขาแตทานผูเจริญ 
กระผมเขาใจคําพูดของพระคุณเจา     เมื่อพระคุณเจาเท่ียวไปกับสิ่งที่ทําให 
เศราหมองเชนนี้    ใครเลาจะเลื่อมใส   จําเดิมแตนี้ไป  พระคุณเจา  ไมตอง 
มีกิจท่ีจะตองไปในที่ไหนๆ โยมจะบํารุงพระคุณเจาดวยปจจัย ๔   ขอพระ- 
คุณเจาจงอยูประมาทในโยนิโสมนสิการ   ดังน้ีแลว     เริ่มถวายภิกษาเปน 
ประจํา  พระเถระไดพระราชาเปนผูอุปถัมภ  เปนผูมีจิตเปนเอกัคคตารมณ 
เพราะมีโภชนะเปนที่สบาย    เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต     จําเดิม 
แตนั้น  หญิงน้ันก็หายไป. 
         ครั้งน้ัน   มหาสุภัททาอุบาสิกา   อยูในเรือนแหงตระกูลที่เปนมิจฉา- 
ทิฏฐิ ในอุคคนคร อธิฏฐานอุโบสถดวยคิดวา   ขอพระศาสดาจงอนุเคราะห 
เราใหเปนหญิงปราศจากกลิ่นดิบ   ยืนอยูบนพ้ืนปราสาทชั้นบน    กระทํา 
สัจจกิริยาวา    ขอดอกไมเหลาน้ี        ต้ังอยูในภายใน   จงต้ังเปนเพดาน ณ 
เบื้องบนพระทศพล.     ดวยสัญญานี้     ขอพระทศพลจงรับ ภิกษาของเรา 
พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐รูป   ในวันพรุงน้ี     แลวเหว่ียงดอกมะลิไป ๘ กํามือ.  
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ดอกไมทั้งหลายลอยไปแลว    ต้ังเปนเพดาน  ณ  เบื้องบนของพระศาสดา  
ในเวลาท่ีทรงแสดงพระธรรมเทศนา. พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเพดาน 
ดอกมะลินั้นแลว     ทรงรบัภิกษาของนางสุภัททาดวยใจอยางเดียว.     ใน 
วันรุงข้ึน    เมื่ออรุณต้ังข้ึนแลว    จึงตรัสกะพระอานนทเถระวา    ดูกอน 
อานนท  วันนี้พวกเราจักไปภิกขาจารในที่ไกล.   เธออยาใหสลากแกภิกษุ 
ที่เปนปุถุชน    จงใหสลากแกภิกษุที่เปนพระอริยะเทาน้ัน    พระเถระแจง 
แกภิกษุทั้งหลายวา     อาวุโสท้ังหลาย    วันนี้พระศาสดาจักเสด็จภิกขาจาร 
ในที่ไกล   ภิกษุที่เปนปุถุชนอยารับสลาก   ภิกษุที่เปนพระอริยะเทาน้ันจง 
รับสลากดังน้ี     พระกุณฑธานเถระ.    เหยียดมือออกไปกอนทีเดียว   โดย 
พูดวา  อาวุโส   ทานจงนําสลากมา.  พระอานนทกลาววา  พระศาสดาไม 
ตรัสสั่งใหใหสลากแกภิกษุเชนทาน    ตรัสสั่งใหใหแกภิกษุที่เปนพระอริยะ 
เทาน้ัน  ดังนี้แลวเกิดปริวิตก   ไปกราบทูลพระศาสดาแลว.   พระศาสดา 
ตรัสวา  จงใหสลากแกผูที่ขอ. 
         พระเถระคิดวา ถาการใหสลากไมควรใหแกพระกุฑธานะ. เมื่อเปน 
เชนนั้น  พระศาสดาพึงหามไว  ในเรื่องนี้ชะรอยจักมีเหตุ  จึงยอนกลับไป 
ดวยคิดวา    เราจักใหสลากแกพระกุฑธานะ.    กอนแดพระอานนทจะมา 
ถึงน้ันแหละ   พระกุณฑธานเถระเขาจุตตถานมีอภิญญาเปนบาท   ยืนอยู 
ในอากาศดวยฤทธ์ิ    กลาววา   อาวุโส   อานนท   พระศาสดาทรงรูจักเรา 
พระศาสดาไมทรงหามภิกษุเชนเรา    ผูจับสลากกอนหรือหรอก    ดังน้ี แลวยื่น 
มือไปจับสลาก, พระศาสดาทรงกระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปปติเหตุ  แตง- 
ต้ังถึงพระเถระไวในตําแหนงภิกษุผูเลิศแหงภิกษุทั้งหลาย       ผูจับสลากกอน. 
เพระเหตุที่พระเถระนี้มีพระราชาเปนผูอุปถัมภ  เพราะไดอาหารอันเปนที่  
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สบาย  จึงมีจิตเปนสมาธิกระทํากรรมในวิปสสนา   ไดอภิญญา ๖   เพราะ  
เปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย.    ภิกษุผูเปนปุถุชนเหลาใด  เมื่อไมไดคุณของ 
พระเถระนี้  แมผูเปนอยางนี้วา ในเวลาน้ัน ทานจับสลากนี้กอนหรือหนอ. 
เพ่ือจะกําจัดความสงสัยของภิกษุเหลานั้น         พระเถระจึงเหาะข้ึนสูอากาศ 
แสดงอิทธิปาฏิหาริย  พยากรณพระอรหัตผล    โดยอางพระอรหัตผล   จึง 
กลาวคาถาวา   เธอจงตัดเครื่องผูก ๕ ประการ  ดังน้ี. 
         ทานบรรลุพระอรหัต        โดยสมควรแกบุญสมภารที่บําเพ็ญมาแลว 
อยางนี้     ไดรับตําแหนงเอตทัคคะ    ระลึกถึงบุพกรรม    เมื่อจะประกาศ 
ปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา สตฺตาห  ปฏิสลฺลีน ดังน้ี.   คําท่ี 
เหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถากุณฑธานเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 129 

                          สาคตเถราปทานท่ี  ๒  (๓๒)  
              วาดวยผลแหงการสรรเสริญพระพุทธเจา 
   [๓๔]  ในกาลน้ัน  เราเปนพราหมณมีนามช่ือวา   โสภิตะ   อัน 
        บริวารพรอมดวยศิษยแวดลอมแลว  ไดไปยังอาราม   สมยัน้ัน 
        พระผูมพีระภาคเจา ผูอุดมบุรุษ แวดลอมดวยภิกษุสงฆ  เสด็จ 
        ออกจากประตูพระอารามแลวประทับยืนอยู. 
                     เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ผูฝกพระองคแลว 
        แวดลอมดวยภิกษุสงฆผูฝกตนแลว  จึงยังจิตของตนใหเลือ่ม- 
        ใสแลว     เชยชมพระองคผูนําของโลกวา   ตนไมทุกชนิดน้ัน 
        งอกงามน้ีแผนดิน ฉันใด สัตวผูมีความรู   กฉ็ันนั้น ยอมงอก 
        งามในศาสนาของพระชินเจา. 
                     องคพระสัพพัญูผูทรงนําหมูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรง 
        ถอนคนเปนอันมากออกจากทางผิดแลว    จรัสบอกทางที่ถูก. 
                     พระองคฝกพระองคแลว    แวดลอมดวยผูเพงฌาน   ทรง 
        มีความเพียร   แวดลอมดวยผูสงตนไปแลว    ผูสงบระงับและ 
        ผูคงท่ี  ประดับดวยบริษัท ยอมงามดวยพระญาณอันเกิดแตบุญ 
        รัศมีของพระองครุงเรืองดังพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น. 
                     พระศาสดาพระนามวา ปทุมุตตนะ ผูทรงแสวงหาคุณใหญ 
        ทอดพระเนตรเห็นเราผูมีจิตเลื่อมใส      ประทับยืนทามกลาง 
        ภิกษุสงฆ  ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                     พราหมณได     ยังความราเริงใหเกดิแลว    สรรเสริญเรา 
        พราหมณนั้นจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดแสนกัป.  
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                     อันกุศลมูลตักเตือนแลว       จักเคลื่อนจากสวรรคชั้นดุสิต  
        แลวจักบวชในศาสนาของพระ ผูมีพระภาคเจา      พระนามวา 
        โคดม. 
                     ครั้นบวชในศาสนาแลว   จักไดความยินดีและความราเริง 
        ก็เปนสาวกของพระศาสดา  มีนามช่ือวาสาคตะ. 
                     เราบวชแลวเวนกรรมอันลามกดวยกาย   ละวจีทุจริต   ยัง 
        อาชีพใหบริสุทธิ ์   เราเปนอยูอยางน้ี   เปนผูฉลาดในเตโชธาตุ 
        กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   เปนผูในมีอาสวะอยู. 
        คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระสาคตเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                จบสาคตเถราปทาน 
                      ๓๒.   อรรถกถาสาคตเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสาคตเถระ   มีคําเริ่มตนวา   โสภิโต  นาม 
นาเมน  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    ปทมุุตตระ    บังเกิดในตระกูลพราหมณ  
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แหงหน่ึง   บรรลุนิติภาวะแลว    ถึงความสําเร็จในศิลปะทั้งปวง    โดยนาม  
ปรากฏนามวา   โสภิตะ   ถึงฝงแหงเวท ๓  ผูเรียนรูมาก   เรียนไวยากรณ 
แหงสนิฆัณฑุศาสตร    และเกฏภศาสตร    พรอมดวยประเภทแหงอักขระ 
มีอิติหาสศาสตรเปนที่ ๕   ผูชํานาญในโลกายตศาสตรและมหาปุริสลักษณ- 
ศาสตร.   วันหน่ึง   ทานเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ 
ผูงดงามดวยสิริแหงมหาปุริสลักษณะ ๓๒  เสด็จไปอยูโดยประตูพระอุทยาน 
มีใจเลื่อมใสยิ่ง    ไดกระทําการชมเชย     ดวยอุบายเปนอเนก     ดวยการ 
สรรเสริญคุณเปนอเนก.   ในกาลน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับดังน้ัน 
จึงทรงประทานพยากรณวา     ในอนาคตเธอจักเปนสาวกนามวา  สาคตะ 
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา   พระนานวาโคดม.    จําเดิมแตนั้นทาน 
สั่งสมบุญท้ังหลาย   ดํารงอยูตลอดอายุ    จุติจากอัตภาพน้ันแลว     บังเกิด 
ในเทวโลก   เสวยทิพยสมบัติตลอดแสนกัป    เสวยมนุษยสมบัติในมนุษย 
ทั้งหลาย   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง.  มารดา 
บิดาของทานต้ังชื่อวา   สาคตะ   เพราะทานเจริญโสมนัส    เกดิดีมาแลว. 
ทานเลื่อมใสในพระศาสนา บวชแลว  เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว. 
         ทานบรรลุพระอรหัตผลโดยสมควรแกบุญสมภารดวยประการฉะน้ี 
แลว    ไดรับตําแหนงเอคทัคคะ    ระลกึถึงบุพกรรมของคนแลว       เมื่อ 
จะประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา  สภิโต   นาม   นาเมน 
ดังน้ี. 
         เชื่อมความวา    ในคํานั้น    ในกาลน้ัน    คือในสมัยที่บําเพ็ญบุญ 
สมภาร เราไดเปนพราหมณ โดยชื่อวา โสภิตะ. บทวา วิปถา อุทฺธริตฺวาน 
ความวา   ยกข้ึน  นําออกจากทางผิด   คือทางชั่ว   หรือจากนอกทาง   ให  
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คุมครองไว.  บทวา  ปถ  อาจิกฺขเส ตุว   ความวา  ขาแตพระสัพพัญู 
ผูเจริญ    พระองคทรงบอกคือตรัสแสดง เปดเผย จําแนก ทําใหต้ืน ซึ่งทาง 
คือทางแหงสัตบุรุษ    ไดแกอุบายเปนเหตุบรรลพุระนิพพาน.    คําท่ีเหลือ 
งายทั้งน้ันแล. 
                                 จบอรรถกถาสาคตเถราปทาน  
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                       มหากัจจายนเถราปทานท่ี ๓ (๓๓)  
                   วาดวยผลแหงการทาทองพระเจดีย 
   [๓๕]   เราไดใหทําแผนศิลาไวแลว  ไดเอาทองฉาบทาพระเจดีย 
        ชื่อปทุม    ของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนที่พึงของโลก  พระ- 
        นามวาปทุมุตตระ  และไดกั้นฉัตรอันสําเร็จดวยแกว   แลวเอา 
        พัดวาลวิชนีพัดถวายพระพุทธเจา  ผูเปนเผาพันธุของโลก   ผู 
        คงท่ี. 
                     ภุมเทวดามปีระมาณเทาไร   มาประชมุกันทั้งหมดในเวลา 
        นั้น ดวยความหวังวา  พระศาสดาจักตรัสผลแหงอาสนะและ 
        ฉัตรแกว. 
                     พวกเราจักฟงพระศาสดาตรัสท้ังหมดน้ัน       พึงยังคาน 
        ราเริงใหเกิดอยางย่ิง  ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     พระสยัมภูผูอัครบุคคล      ประทับน่ังบนอาสนะทองแลว 
        แวดลอมดวยภิกษุสงฆ   ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา    ผูใดได  
        ผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว. 
                     ผูนั้นจักเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู   ๑๐ กัป  จกัม ี
        รัศมีแผไปโดยรอบตลอดรอยโยชน มาสูมนษุยโลกแลว  จกัได 
        เปนพระเจาจักรพรรดิมีพระนามวา  ปภัสสระ   จักเปนผูมีเดช 
        อันรุงเรอืง    จักรไดเปนกษัตริยมรีัตนะ ๘ ประการโชติชวงอยู 
        โดยรอบ ทั้งกลางคืนกลางวัน  ดังพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น. 
                     ในกัปท่ีแสน พระศาสดาพระนามวาโคดม ซึ่งทรงสมภพ 
        ในวงศพระเจาโอกกากราช    จกัเสด็จอุบัติในโลก    ผูนัน้อัน  
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        กุศลมูลตักเตือนแลว     จักเคลื่อนจากภพดุสิด    จักเปนบุตร 
        พราหมณ มีนามชื่อวากัจจานะ ภายหลังเขาบวชแลว จักตรัสรู 
        ไมมีอาสวะอยู  พระโคดมผูสองโลกใหโชติชวง  จักทรงต้ังไว 
        ในตําแหนงอันเลิศ. 
                     ผูนั้นจักกลาวปญหาท่ีถูกถามแลงโดยยอใหพิสดาร   และ 
        เมื่อกลาวปญหานั้น  จักยังอัธยาศัยใหเต็ม    พราหมณผูเปน 
        อภิชาตบุตรในสกุลอันมั่งค่ัง     เรียนจบมนต   ละทรัพยและ 
        ขาวเปลือกแลว    บวชเปนบรรพชิต. 
                     เมื่อถูกถามปญหาแมโดยยอ  เราก็กลาวแกไดโดยพิสดาร 
        เรายอมยังอัธยาศัยของชนเหลาน้ันใหเต็ม    ยอมยังพระผูม ี
        พระภาคเจาผูสูงสุดกวาสัตวใหโปรดปราน.                         
                     พระมหาวีรเจาผูตรัสรูเอง  เปนอัครบคุคล ทรงโปรดปราน 
        เรา  ประทับนั่ง ณ ทามกลางสงฆแลว     ทรงตั้งเราไวในเอต- 
        ทัคคสถาน.                                                        
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระมหากัจจายนเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล 
                                      จบมหากัจจายนเถราปทาน  
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                      ๓๓. อรรถกถามหากัจจานเถราปทาน  
         อปทานของทานพระมหากัจจานเถระ   มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตตระ 
นาถสฺส  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไว    ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   บังเกิดในตระกูลคฤห- 
บดีมหาศาล   เจริญวัยแลว   วันหน่ึง   ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา   เห็น 
ภิกษุรูปหน่ึง อันพระศาสดาทรงคงไวในตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุผูจําแนก 
อรรถแหงคําท่ีพระองคตรัสโดยยอใหพิสดารได       แมตนเองก็ปรารถนา 
ตําแหนงนั้น    ต้ังปณิธานแลว   บําเพ็ญบุญมีทานเปนตน     ทองเท่ียวไป 
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย         ในกาลแหงพระผูมีภาคเจาพระนามวา 
สุเมธะ    เปนวิทยาธรไปโดยอากาศ    เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
ณ ไพรสณฑ  มีจิตเลื่อมใส  ไดกระทําการบูชาดวยดอกกรรณิการ. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน     ทานทองเท่ียวไป ๆ มา ๆ     ในสุคตินั่นเอง 
ในกาลแหงพระทศพล    พระนามวากัสสปะ    บงัเกิดในเรือนมีตระกูลใน 
กรุงพาราณสี   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว   ไดกระทําการบูชา 
ดวยแผนอิฐอันสําเร็จดวยทอง     มีคาแสนหน่ึง    ที่ฐานอันเปนที่กระทํา 
สุวรรณเจดีย     ดังความปรารถนาวา    ดวยวิบากเปนเครื่องไหลออกแหง 
บุญกรรมนี ้  ขอสรีระของเราจงมีวรรณะเพียงดังวาสีแหงทอง  ในท่ี ๆ ตน 
เกิดแลว.   แตนั้นกระทํากุศลกรรมตลอดชีวิต   ทองเท่ียวไปในเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย   สิ้นพุทธนัดรหน่ึง  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือน  
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แหงปุโรหิต ของพระเจาจัณฑปชโชต ในกรุงอุชเชนี ในวันต้ังของทาน  
มารดาคิดวา  บุตรของเรามีวรรณะเพียงดังสีแหงทอง  ถือเอาชื่อของตนมา 
จึงต้ังชื่อวา    กาญจนมาณพ   นั่นเอง.   ทานเจริญวัยแลว   เรียนไตรเพท 
โดยลวงไปแหงบิดา  จึงไดตําแหนงปุโรหิต.   ดวยอํานาจโคตรทานปรากฏ 
นามวา   กัจจานะ.   พระเจาจัณฑปชโชต   ทราบกาลเสด็จอุบัติแหงพระ 
พุทธเจา    ทรงสงสาสนไปวา     ขาแตทานอาจารย    ทานจงไปในท่ีนั้น 
กราบเรียนใหพระศาสาดาทรงทราบ.     ทานมีตนเปนที่แปดเขาไปเฝาพระ- 
ศาสาดา.     พระศาสาดาทรงแสดงธรรมแกเขาแลว.       ในที่สดุแหงเทศนา 
ทานกับชน ๗ คน  ดํารงอยูในพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา.  ลําดับนั้น 
พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา   จงเปนภิกษุมาเถิดดังนี้. 
         ในขณะนั้นนั่นเอง       ภิกษุเหลาน้ันมีผมและหนวดเพียงสององคุลี 
ทรงไวซึ่งบาตรและจีวรอันเสร็จดวยฤทธิ์        ไดเปนเหมือนพระเถระผูมี 
พรรษาต้ังรอย.    พระเถระประนมมือของตนแลว      กราบทูลพระศาสดา 
อยางนี้วา    ขาแตพระองคและฟงธรรม.          พระเจาจัณฑปชโชตปรารภจะถวาย 
บังคมพระบาทของพระองคและฟงธรรม.    พระศาสดาตรัสวา ภิกษุ   เธอ 
เทาน้ัน   จงเปนผูมีตนเปนที่แปดไปในที่นั้น     แมเม่ือเธอไปแลว   พระ- 
ราชาจักเลื่อมใส.      พระเถระมีตนเปนที่แปด     ไปในที่นั้น      ยังพระ- 
ราชาใหเลื่อมใส    ใหพระศาสนาประดิษฐานในอวันตีชนบททั้งหลายแลว 
กลับมาเฝาพระศาสดาอีกตามเดิม.                  
         ทานบรรลุพระอรหัตผลอยางนี้แลว       พระศาสดาไดทรงตั้งไวใน 
ตําแหนงอันเลิศดวยพระดํารัสวา    ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุผูสาวกของ 
เรา   ผูจําแนกอรรถที่เรากลาวโดยยอใหพิสดารน้ี    มหากัจจานะเปนเลิศ  
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ทานไดรับตําแหนงเอตทัคคะแลว   ระลึกถึงกรรมของตน   เมื่อจะประกาศ  
ปุพพวจริตาปทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตรนาถสฺส  ดังนี้.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน   บทวา   ปทุม  นาม   เจติย  ความวา    เพราะไดปกปดดวย 
ดอกปทุม     และเพราะการทําดวยอาการแหงดอกปทุม     วิหารคือพระ- 
คันธกุฎีอันเปนที่ประทับอยูแหงพระผูมีพระภาคเจาน้ันแล     ไดเปนเจดีย 
โดยเปนที่ควรบูชา    ที่ประทับอยูของพระผูมีพระภาคเจาน้ี   ทานเรียกวา 
เจดีย เหมือนที่เขากลาววา  โคตมกเจดีย  อาฬวกเจดีย สถานที่อยูของยักษ 
เหลาน้ัน    ทานเรียกวาเจดีย    เพราะเปนสถานที่ควรบูชา.    พึงทราบวา 
ไมใชเจดียอันเปนที่บรรจุพระธาตุ.    ก็ทานไมไดสรางธาตุเจดีย    เพราะ 
ไมมีสรีรธาตุ  ของพระผูมีพระภาคเจาผูยังไมปรินิพพาน.   บทวา   สิลาปฏ 
การยิตฺวา   ความวา   ไดสรางแผนศิลา   อันสําเร็จดวยแกวผลึก   ในภาย 
ใตแหงพระคันธกุฎี       อันมีชื่อวาปทุมนั้น       เพ่ือเปนที่รองรับดอกไม. 
บทวา  สุวณฺเณนาภิเลปยึ   ความวา    เราไดฉาบปกปดแผนศิลานั้นดวย 
อาการพิเศษย่ิง   ดวยทองชมพูนุท.   เราไดยกฉัตรอันแลวดวยรตันะ   คือ 
ทําดวยรัตนะ ๗   แลวกั้นไวบนยอด  แลวยกพัดวาลวิชนีและพัดบวรจามรี 
ขาว  เพ่ือพระพุทธเจา.  บทวา  โลกพนฺสฺส  ตาทิโน  ความวา  เราได 
กั้นไวเพ่ือพระพุทธเจาผูพรั่งพรอมดวยคุณมีสติเปนตน     เชนกบัเผาพันธุ 
แหงโลกท้ังส้ิน.   คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถามหากัจจานเถราปทาน  
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                           กาฬุทายีเถราปทานที่  ๔  (๓๔) 
                    วาดวยผลแหงการถวายขาวชั้นพิเศษ 
     [๓๖]   เมือ่พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ เชษฐบุรษุของโลก 
        ผูคงท่ี   เสด็จดําเนินทางไกล   เท่ียวจาริกไป   ในเวลานั้น 
                     เราไดถือเอาดอกปทุม   ดอกอุบล   และดอกมะลิซอนอัน 
        บานงาม   และถือขาว (สุก) ชั้นพิเศษมาถวายแดพระศาสดา. 
                     พระมหาวีรชินเจา        เสวยขาวชั้นพิเศษอันเปนโภชนะ 
        ดี    และทรงรับดอกไมนั้นแลว    ทรงยังเราใหรื่นเริงวา    ผูใด 
        ไดถวายดอกปทุมอันอุดม  เปนท่ีปรารถนา  เปนที่ใครในโลกนี้  
        แกเรา  ผูนั้นทํากรรมที่ทําไดยากนัก  ผูใดไดบชูาดอกไม และ 
        ไดถวายขาวชั้นพิเศษแกเรา   เราจักพยากรณผูนั้น    ทานท้ัง- 
        หลาย   จงฟงเรากลาว.                                                    
                     ผูนั้นจักไดเสวยเทวรัชสมบัติ ๑  ครั้ง   ดอกอุบล    ดอก 
        ปทุม  และดอกมะลิซอน  จะมีในเบื้องบนผูนั้น   ดวยผลแหง 
        บุญนั้น   ผูนั้นจักสรางหลังคาอันประกอบดวยของหอมอนัเปน 
        ทิพยรูในอากาศ    จกัทรงไดในเวลานั้น    จักไดเปนพระเจา 
        จักรพรรดิ ๒๕ ครั้ง   จักรดีเปนพระชาในแผนดินครอบครอง 
        พสุธา  ๕๐๐ ครั้ง. 
                     ในกัปท่ีแสน    พระศาสดามีพระนามวาโคดม     ซึ่งทรง 
        สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช  จักเสด็จอุบติัในโลก ผูนั้น 
        ปรารถนาในกรรมของตน  อันกศุลมูลตักเตือนแลว   จักไดเปน  
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           บุตรผูมีชื่อเสียง       ทําความเพลิดเพลินใหเกิดแกเจาศากยะ 
        ทั้งหลาย. 
                     แตภายหลัง    ผูนั้นอันกศุลมูลตักเตือนแลวจักบวช   จัก 
        กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   ไมมีอาสวะนิพพาน  พระโคดมผู 
        เผาพันธุของโลก   จกัทรงต้ังผูนั้นซึ่งบรรลุปฏิสัมภิทา   ไดทํา 
        กิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ไมมีอาสวะ   ในเอตทัคคสถาน. 
                     ผูนั้นมีตนสงไปแลวเพ่ือความเพียร  สงบระงับ   ไมมีอุปธ ิ
        จักเปนสาวกของพระศาสดา     มีนามช่ือวาอุทายี      เรากําจัด 
        ราคะ   โทสะ   โมหะ    มานะ   และมักขะไดแลว   กําหนดรู 
        อาสวะทั้งปวงแลว   ไมมีอาสนะอยู   เรายังพระสัมพุทธเจาให 
        ทรงโปรดปราน  มคีวามเพียร   มี่ปญญา   และพระสัมพุทธ- 
        เจาทรงเลื่อมใส   ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน.                
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระกาฬุทายีเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบกาฬทุายีเถราปทาน  
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                       ๓๔.  อรรถกถากาฬถทายีเถราปทาน 
         อปทานของทานพระกาฬุทายีเถระ    มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตรสฺส 
ภควโต ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุคตระ    บังเกิดในเรือนมีตระกูล    ใน 
หังสวดีนคร   ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา   เห็นพระศาสดาทรงตั้ง 
ภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงอันเลิศของภิกษุทั้งหลายผูยังสกุลใหเลื่อมใส 
กระทํากรรมคือความปรารถนาท่ีต้ังใจจริง     อันเกดิแตกรรมน้ัน     แลว 
ปรารถนาตําแหนงนั้น. 
         ทานบําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต      ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย ในวันถือปฏิสนธิในพระครรภมารดาแหงพระโพธิสัตวของเรา 
ทั้งหลาย   ทานถือปฏิสนธิในเรือนแหงอํามาตย   ในกรุงกบิลพสัดุนั้นเอง 
เกิดในวันเดียวกันกับพระโพธิสัตวนั้นเองแล.  วันนั้นนั่นเอง  เขาใหนอน 
บนเทริดผาท่ีทําดวยเปลือกไมชนิดหน่ึง  แลวไปสูที่บํารุงของพระโพธิสัตว  
สมบัติ ๗ คือ   โพธิพฤกษ  ราหุลมารดา   ขุมทรัพยทั้ง ๔   มากณัฐกะ 
พระอานนท   นายฉันทะ   พระกาฬุทายี   กับพระโพธิสัตว    ไดชื่อวา 
สหชาต เพราะเกิดข้ึนวันเดียวกัน.  ครัน้ในวันต้ังชื่อทาน    ญาติทั้งหลาย 
ไดต้ังชื่อทานวา  อุทายี    นั่งเอง      เพราะชาวพระนครท้ังสิ้นเกิดความ 
เบิกบานใจ.  อน่ึง ทานปรากฏชื่อวา  กาฬุทายี  เพราะมีธาตุดํานอยหน่ึง. 
ทานเลนกับพระโพธิสัตวมาต้ังแตเด็กจนถึงความเจริญวัย.             



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 141 

         ครั้นภายหลัง  เมื่อพระโลกนาถเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ    บรรล ุ 
พระสัพพัญุตญาณโดยลําดับ   ประกาศพระธรรมจักรอันบวร   เสด็จเขา 
อาศัยกรุงราชคฤห    ประทับอยูที่พระเวฬุวัน    พระเจาสุทโธทนมหาราช 
ทรงสดับขาวน้ัน  จึงไดทรงสงอํามาตยคนหน่ึง  มีบุรุษพันหน่ึงเปนบริวาร 
ดวยรับสั่งวา  จงนําพระลูกเจาของเรามาในที่นี้.   ทานไปเฝาพระศาสดาใน 
เวลาแสดงธรรม   ยืนอยูทายบริษัท  ฟงธรรมแลวพรอมดวยบริวาร  บรรล ุ
พระอรหัต. 
         ลําดับนั้น  พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัสกะพวกเขาวา   พวก 
เธอจงเปนภิกษุมาเถิด. ในขณะน้ันนั่งเอง ทานท้ังหมดนั้น   ตางทรงบาตร 
และจีวรอันสําเร็จดวยฤทธ์ิ   ไดเปนเหมือนพระเถระผูมีพรรษาต้ังรอย.  ก็ 
จําเดิมแตกาลท่ีทานเหลาน้ันบรรลุพระอรหัตแลว        เปนพระอริยเจาผูมี 
ความวางเฉยเทาน้ัน เพราะฉะนั้น จึงไมกราบทูลขาวสาสนที่พระราชาสงไป 
แดพระทศพล.    พระราชามิไดทรงสดับขาวสาสน.     พระองคจึงทรงสง 
อํามาตยอ่ืนอีกไปกับบุรุษ ๑,๐๐๐ คน.    แมเม่ืออํามาตยนั้นปฏิบัติเหมือน 
อยางนั้น    พระองคก็ทรงสงอํามาตย ๘ คนแมอ่ืนอีก   ไปพรอมกับบุรุษ 
๘,๐๐๐ คน  ดวยอาการอยางน้ี.  คนเหลาน้ันบรรลพุระอรหัตไดเปนผูนิ่ง. 
         ลําดับนั้น   พระราชาทรงพระดําริวา   คนมีประมาณเทานี้    ไมได 
แจงอะไร ๆ   เพ่ือการเสด็จมาแหงพระทศพลในที่นี ้   เพราะไมมีความรัก 
ในเรา  อุทายีนี้แลเปนผูมีวัยเสมอกับพระทศพล   เคยเปนเพ่ือนแลนฝุนดวย 
กัน    และมีความรักในเรา   เราจักสงผูนี้ไป   จึงรับสั่งใหเรียกทานมาแลว 
ตรัสวา พอ พอจงมีบุรุษ ๑,๐๐๐ คนเปนบริวาร ไปกรุงราชคฤหนําพระ- 
ทศพลมาดังนี้แลวทรงสงไป.  ทานทูลวา   ขาแตสมมติเทพ   ถาหมอมฉัน  
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จักไดบวชไซร เมื่อเปนเชนนี้   หมอมฉันจะนําพระผูมีพระภาคเจามาในท่ีนี้  
เมื่อพระราชาตรัสวา ทานจงทําอุบายอยางใดอยางหนึ่งแลวนําพระลูกเจามา  
ทานไปกรุงราชคฤห  ยืนอยูที่ทายบริษัทในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม 
ฟงธรรมไมแลว    พรอมดวยบริวารบรรลุพระอรหัต   ต้ังอยูในเอหิภิกขุภาวะ 
แลว.                                               
         ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว  จึงรอคอยเวลาอยูวา   บดันี้ไมเปน 
กาลเพ่ือจะเสด็จไปนครแหงตระกูลของพระทศพลกอน  แตเม่ือจวนฤดูฝน 
ไพรสณฑผลิดอกออกผล     จักเปนกาลไปบนพานภูมิที่มีหญาเขียวสดเสมอ 
ครั้นถึงฤดูฝน  จึงพรรณนาถึงการไปสูนครแหงตระกูลของพระศาสดา  จึง 
ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา                         
               ขาแดพระองคผูเจริญ    บัดนี้หมูไมทั้งหลาย    มีดอกและ 
      ใบมีสแีดงดังถานเพลิง  ผลิผลผลดัใบเการวงหลนไป   หมูไม 
      เหลาน้ันงามรุงเรืองดังเปลวไฟ    ขาแตพระองคผูมีความเพียร 
      ใหญ    เวลานี้เปนเวลาสมควรอนุเคราะหหมูพระญาติ   ขาแต 
      พระองคผูแกลวกลา หมูไมทั้งหลายมีดอกบานงามดีนารื่นรมย  
      ใจ    สงกลิ่นหอมฟุงตลบไปท่ัวทิศ      โดยผลัดใบเกา     ผล ิ
      ดอกออกผล        เวลานี้เปนเวลาสมควรจะหลีกออกไปจากท่ีนี้ 
      ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จสูกรุงกบิลพัสดุเถิด    ขาแตพระองค 
      ผูเจริญ  ฤดูนี้ก็เปนฤดูที่ไมหนาวนัก   ไมรอนนัก   เปนฤดูพอ 
      สบาย  มมีรรคาก็สะดวก  ขอพวกศากยะและโกลิยะท้ังหลาย 
      จงไดเขาเฝาพระองคที่แมน้ําโรหณิีอันมีหนาในภายหลังเถิด  
            ชาวนาไถนาดวยความหวังผล  หวานพืชดวยความหวังผล  
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        พอคาผูเท่ียวหาทรัพย      ยอมไปสูสมุทรดวยความหวังทรัพย  
        ขาพระองคอยูในท่ีนี้ดวยความหวังผลอันใด    ขอความหวังผล 
        อันนั้นจงสําเร็จแกขาพระองคเถิด   ฤดูนี้ไมหนาวนัก   ไมรอน 
        นัก ภิกษาหาไดงายไมอดอยาก  พ้ืนดินก็มีหญาแพรกเขียวสด 
        ขาแตพระมหามุนี    กาลนี้สมควรแลวพระเจาขา. 
                     ชาวนาหวานพืชบอย ๆ ฝนตกบอย ๆ  ชาวนาไถนาบอย ๆ 
        แวนแควนสมบูรณดวยธัญญาหารบอย ๆ 
                     พวกยาจกเท่ียวขอบอย ๆ   ผูเปนทานบดี  ใหทานบอย ๆ 
        ครั้นใหบอย ๆ แลว  ยอมเขาถึงสวรรคบอย ๆ. 
                     บุรษุผูมีความเพียรมีปญญากวางขวาง     เกิดในตระกูลใด 
        ยอมยังตระกูลนั้นใหบริสุทธิ์สะอาดตลอด  ๗ ชั่วคน ขาพระองค 
        ยอมเขาใจวา     พระองคเปนเทพเจาประเสริฐกวาเทพเจาท้ัง- 
        หลาย  ยอมทรงสามารถทําใหสกุลบริสุทธิ์     เพราะพระองค 
        เกิดแลวโดยอริยชาติ    ไดสัจนามวาเปนนักปราชญ    สมเด็จ 
        พระบิดาของพระองค     ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    ทรง 
        พระนามวา สุทโธทนะ     สมเดจ็พระนางเจามายาพระมเหสี  
        ของพระเจาสุทโธทนะ     เปนพระพุทธมารดา     ทรงบริหาร 
        พระองคผูเปนพระโพธิสัตวมาดวยพระครรภ    เสด็จสวรรคต  
        ไปบันเทิงอยูในไตรทิพย       สมเด็จพระนางเจามายาเทวีนั้น 
        ครั้นสวรรคตจุติจากโลกน้ีแลว   ทรงพรั่งพรอมดวยกามคุณอัน 
        เปนทิพย มีหมูนางฟาหอมลอม บันเทิงอยูดวยเบญจกามคุณ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  องฺคาริโน   ความวา   ชื่อวา   อังคาร  
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เพราะเหมือนเปลวเพลิง.   ตนไมเหลาน้ันมีดอกและผลมีสีดังแกวประพาฬ  
แดงดังเปลวเพลิง   เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   อังคาร.   อธิบายวา   เกลื่อน 
กลนไปดวยดอกคํา   และดอกทองหลางมีสีแดงดังเปลวเพลิง    คือดวยฝน 
คือเปลวเพลิง.    บทวา  ทานิ  แปลวา  ในกาลน้ี.    บทวา  ทุมา   แปลวา 
ตนไม.   บทวา ภทนฺเต  ทานกระทําการลบ ท อักษรตัวหนึ่ง วา  ภทนฺเต 
แลวกลาววา   ภทฺท อนฺเต เอตสฺส    พระองคผูมีความเจริญในที่สุด.    ผู 
ประกอบดวยคุณวิเศษ,      ก็พระศาสดาผูเปนบุคคลผูเลิศกวาบุคคลผูวิเศษ 
ดวยคุณท้ังหลาย   เพราะบทวา  ภทนฺเต   จึงเปนอาลปนะ   รองเรียกพระ- 
ศาสดาน้ันเอง,   บทวา  ภทนฺเต  นี้  เปนปฐมาวิภัตติ เอ การันต  เหมือน 
ในประโยคเปนตนวา  สุคเต ปฏิกมฺเม สุเข ทุกเข ชีเว  ดังนี้.  แตในที่นี้  
พึงเห็นวา    ลงในอรรถแหงการตรัสรู.    เพราะฉะน้ัน      ทานจึงกลาววา 
บทวา ภทนฺเต  เปนบทอาลปนะ. อาจารยบางพวกกลาววา บทอ่ืนบทเดียว 
มีอรรถเสมอดวยภัททศัพท.   ชื่อวา  ผเลสิโน   เพราะผลิผล.   จริงอยู  แม 
ในการไมต้ังใจ   แตกลาวถึงการกระทําท่ีมีการต้ังใจ.    พระผูมพีระภาคเจา 
ผูอันพระเถระทูลอาราธนาอยางนี้แลว  ทรงเห็นการบรรลุคุณวิเศษของคน 
เปนอันมาก ในการเสด็จไปในที่นั้น แวดลอมไปดวยพระขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ 
รูป   เสด็จจากกรุงราชคฤห    เสด็จดําเนินสูทางไปยังกรุงกบิลพัสดุดวย 
สามารถแหงการเสด็จไมรีบดวน.  พระเถระไปสูกรุงกบิลพัสดุดวยฤทธิ์  ยนื 
อยูบนอากาศขางหนาของพระราชา    อันพระราชาเห็นเพศท่ีไมเคยเห็นจึง 
ตรัสถามวา   ทานเปนใคร  เมื่อจะแสดงวา  พระองคไมรูจักอาตมา  ผูเปน 
บุตรแหงอํามาตยที่พระองคสงไปสูสํานักพระผูมีพระภาคเจา    ขอพระองค 
จงทรงทราบอยางนี้แหละ   จึงกลาวคาถาวา  
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                     อาตมภาพเปนบุตรของพระพุทธเจา  ผูไมมีสิ่งใดจะย่ํายี  
        ได   มพีระรัศมีแผซานจากพระกาย      ไมมีผูจะเปรียบปาน 
        ผูคงท่ี  ดูกอนมหาบพิตร   พระองคเปนโยมของพระบิดาแหง 
        อาคมภาพ    ดูกอนมหาบพิตรผูโคตมะ     พระองคเปนพระ- 
        อัยกาของอาคมภาพโดยธรรม.                                     
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา พุทฺธสฺส  ปุตฺโตมฺหิ  ความวา  อาตม- 
ภาพเปนบุตรคือโอรสของพระสัพพัญูพุทธเจา.    บทวา  อสยฺหสาหิโน 
ความวา   กอนแตตรัสรูยิ่งเอง   เพราะเวนพระมหาสัตว  คนอ่ืนไมสามารถ 
จะประกอบการแนะนําไดเพราะพระองคไมมีขาศึกศัตรูที่จะยํ่ายี เปนพระ- 
โพธิสมภาร  มีบุญญาธิการประกอบดวยพระมหากรุณาสามารถอดกลั้นทน 
ทาน.    แมอ่ืนจากน้ันไปคนอื่น ๆ ไมสามารถจะย่ํายีครอบงําได   เพราะ 
พระองคทรงย่ํายีครอบงําขาศึกคือมารท้ัง ๕ เสียได    เพราะพระองคทรง 
ทนทานตอพุทธกิจ   ซึ่งขาศึกเหลาอ่ืนไมสามารถจะยํ่ายีได  กลาวคืออนุ- 
สาสนี    ดวยทิฏฐธัมนิกประโยชน   สมัปรายิกประโยชน    และปรมัตถ- 
ประโยชน     แกเวไนยสัตวตามสมควร     ดวยการหยั่งรูอันเปนสวนแหง 
ธรรมสามัคคี  มีการนอมไปในการประพฤติอาสยานุสยญาณเปนตน   หรือ 
ชื่อวาผูไมมีผูใดจะยํ่ายีได เพราพระองคมีปกติกระทําแตสิ่งท่ียังประโยชน 
ใหสําเร็จในท่ีนั้น  ๆ.     บทวา องฺคีรสสฺส  ไดแก  ผูมีสมบัติ   มีศีลอัน 
ประดับแลวเปนตน.    แตอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา    ผูมีรัศมีแลบออก 
จากพระอวัยวะนอยใหญ.    อาจารยบางพวกกลาววา   พระนามท่ี ๒  คือ 
อังคีรส และ  สิทธัตถะ   พระราชบิดาน่ันเองทรงประทาน.    บทวา อปฺ- 
ปฏิมสฺส  แปลวา  ไมมีผูเปรียบ  ไมมีผูเสมอเหมือน. ชื่อวาผูคงที่  เพราะ  
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ถึงลักษณะคงท่ีในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ.    บทวา  ปตุ  ปตา  มยห 
ตุวสิ  ความวา    แมทานก็เปนบิดาของบิดาของอาตมา    ดวยสามารถแหง 
อริยชาติ แตวาโดยโวหารของชาวโลกทานเปนบิดาของพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจา.      ทานเรียกพระราชาดวยอํานาจชาติวา   สักกะ.      บทวา    ธมฺเมน 
ความวา    โดยสภาวะ    คือโดยประชุมสภาวะแหงท้ังสอง   คือ   อริยชาติ 
โลกิยชาติ.  เรียกพระราชาโดยโคตรวาโคตมะ.  บทวา อยฺยโกสิ ทานเปน 
อัยกา.  แตในบทน้ีวา  พระเถระเม่ือกลาววา พุทฺธสฺส ปุตฺโตมฺหิ เปนตน 
ยอมพยากรณพระอรหัตผล. 
         ก็แลพระเถระ    ครัน้พระราชาทรงทราบคนอยางน้ีแลว    อันพระ- 
ราชาทรงราเริงพอพระทัย   ใหนั่งบนบัลลังกอันควรแกคามาก บรรจุบาตร 
ใหเต็มดวยโภชนะ   มรีสเลิศตาง ๆ อันเขาจัดแจงไวเพ่ือพระองค ในเมื่อ 
เขาถวายบิณฑบาตแลวแสดงอาการท่ีจะไป.     เมือ่ถูกถามวา   ทานขอรับ 
เพราะเหตุไรทานจึงปรารถนาจะไป  จงบริโภคดูกอนเถิด  จึงทูลวา   อาตมา 
จักไปสํานักพระศาสดาแลวบริโภค. พระราชาตรัสถามวา  ก็พระศาสดาอยู 
ที่ไหน. ทานทูลวา พระศาสดามีภิกษุสองหม่ืนรูปเปนบริวาร เสด็จดําเนิน 
ไปตามทางเพ่ือทอดพระเนตรพระองค. พระราชา. ทานโปรดฉันบิณฑบาต  
นี้    จักนําบิณฑบาตอ่ืนไปถวายพระผูมีพระภาคเจา    เมื่อพระราชาตรัสวา 
ทานนําบิณฑบาตจากท่ีนี้ไปถวายพระองค   ตลอดเวลาที่บุตรของเราจะถึง 
นครน้ี   พระเถระกระทําภัตกิจเสร็จแลว    แสดงธรรมแดพระราชาและแก 
บริษัท  เมื่อกระทําพระราชนิเวศนทั้งสิ้น กอนแตพระศาสดาจะเสด็จมา ให 
เลื่อมใสยิ่งในพระตถาคตและในพระรัตนตรัย เมื่อคนท้ังหมดกําลังเลื่อมใส  
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อยูนั้นแล       สละบาตรอันเต็มดวยภัตท่ีตนนํามาถวายแดพระศาสดาไวใน  
อากาศแมตนเองเหาะข้ึนสูเวหาส   แลวนอมบิณฑบาตเขาไปวางไวในพระ- 
หัตถของพระศาสดา. พระศาสดาเสวยบิณฑบาตน้ัน.  เมื่อพระผูมีพระภาค- 
เจาผูไปสูที่ระยะโยชนหน่ึง ทุก ๆ วัน  ในหนทาง  ๖๐ โยชนจากกรุงราช- 
คฤห  ทานไดนําบิณฑบาตถวายแดพระองคดวยประการฉะน้ี.   ลําดับนั้น- 
พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา   กาฬทุายีนี้    ยังชาวนิเวศนทั้งสิ้นแหงบิดา 
ของเราใหเลื่อมใส         จึงทรงต้ังทานไวในตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุผูยัง 
ตระกูลใหเลือ่มใสวา   ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุสาวกของเราผูยังตระกูล 
ใหเลื่อมใส   กาฬุทายีเปนเลิศ. 
         ทานบรรลุพระอรหัตโดยสมควรแกบุญสมภารท่ีคนบําเพ็ญดวยประ- 
การฉะนี้    ไดรับเอตทัคคะ    ระลึกถึงบุพกรรมของตน    เม่ือจะประกาศ 
ปุพพจริตาปทาน    ดวยอํานาจโสมนัส  จึงกลาวคํานี้อาทิวา ปทุมุตฺตรสฺส 
พุทฺธสฺส ดังน้ี.  บทวา อทฺธาน ปฏิปนฺนสฺส ความวา ผูดําเนินสูทางไกล 
เพ่ือไปสูรัฐอ่ืน.  บทวา  จรโต จาริก ตทา    ความวา   ในกาลน้ันผูเท่ียว 
จาริกไปสูมณฑลท่ัง ๓ คือ    มณฑลภายใน   มณฑลกลาง    และมณฑล 
ภายนอก   เชือ่มความวา   ยึดเอาคือถือเอาความสําเร็จดวยดี   คือการตรัสรู 
ดวยดีของพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวาปทุมุตตระ    ไมใชถือเอาเพียง 
ดอกปทุมอยางเดียว     และเรายึดเอาดอกปทุมและดอกมะลิที่แยมบานแลว 
ถือเอาดวยมือท้ังสองใหเต็ม.     บทวา  ปรมนฺน คเหตฺวาน   ความวา   เรา 
ไดถือเอาขาวสุกแหงขาวสาลี   อันสุกดีทั้งหมดมีรสอรอยอยางยิ่ง  คือสูงสุด 
ประเสริฐสุด   ถวายใหพระศาสดาเสวย. 
         บทวา  สกฺยาน  นนทฺิชนโน   ความวา   ใหความเพลิดเพลินคือ  
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ความยินดีเกิดข้ึน    ดวยสมบัติในการกลาวเจรจาปราศรัยถึงการสูงข้ึน การ  
แปรไปและความเปนหนุมสาวแหงรูป     แหงศากยราชตระกูล     คือแหง 
พระญาติทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา.     บทวา าติพนฺธุ   ภวิสฺสติ 
ความวา  จักเปนเผาพันธุอันเขาทราบ  คือปรากฏ.  คําท่ีเหลือมีอรรถงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถากาฬุทายีเถราปทาน 
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                        โมฆราชเถราปทานที่ ๕ (๓๕) 
           วาดวยผลแหงการถวายบังคมพระพุทธเจา                                                                 
   [๓๗]  ก็พระผูนี้พระภาคเจาผูสยัมภู  พระนามวาอัตถทัสสี   ไม 
        ทรงแพอะไร ๆ   แวดลอมดวยภิกษุสงฆ   เสด็จดําเนินไปใน 
        ถนน       เราแวดลอมดวยพวกศิษยทั้งหลายออกจากเรือนไป 
        ครั้นแลวไดพบพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายกของโลกที่ถนน 
        นั้น. 
                     เราไดประนมอัญชลีเหนอืเศียรเกลา      ถวายบังคมพระ- 
        สมัพุทธเจา   ยังจิตของตนใหเลือ่มใสแลว   เชยชมพระองค 
        นายกของโลก.                                             
                     สัตวที่มีรูปก็ดี  ไมมีรูปก็ดี  มีสัญญาก็ดี    ไมมีสญัญาก็ดี  
        ประมาณเทาใด  สัตวเหลาน้ันยอมเขาไปภายในพระญาณของ 
        พระองคทั้งหมด    เปรียบเหมือนสัตวในนํ้าเหลาใดเหลาหน่ึง 
        สัตวเหลาน้ันยอมติดอยูภายในขายของคนที่เอาขายตาเล็ก ๆ 
        เหวี่ยงลงในนํ้าฉะน้ัน. 
                     อนึ่ง  สัตวผูมีเจตนาเหลาใด  คือ สัตวที่มีรูป  และไมมีรูป 
        สัตวเหลาน้ันยอมเขาไปภายในญาณของพระองคทั้งหมด 
        พระองคทรงถอนโลกอันอากูล    ดวยความมืดน้ีขึ้นไดแลว. 
                     สัตวเหลาน้ันไดฟงธรรมของพระองคแลว       ยอมขาม 
        กระแสความสงสัยได  โลกอันอวชิชาหอหุมแลว  อันความมืด  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 150 

          ทวมทับ  ทรงกําจัดความมืดได  สองแสงโชติชวงอยู  เพราะ  
        พระญาณของพระองค  พระองคทรงมีจักษ ุ เปนผูทรงบรรเทา 
        ความมดืมนของสัตวทั้งปวง. 
                     ชนเปนอันมากฟงธรรมของพระองคแลว  จักนพิพาน 
        ดังน้ีแลว  เราเอานํ้าผ้ึงรวงอันไมมีตัวผ้ึงใสเต็มหมอแลว  ประ- 
        คองดวยมือท้ังสอง  นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา  พระ- 
        มหาวีรเจาผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง  ทรงรบัดวยพระหตัถ 
        อันงาม. 
                     ก็พระสัพพัญูเสวยนํ้าผ้ึงน้ันแลว  เสด็จเหาะขึ้นสูนภา- 
        กาศ  พระศาสดาพระนามวาอัตถทัสสีนราสภ  ประทับอยูใน 
        อากาศ  ทรงยังจิตของเราใหเลื่อมใส ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ 
        วา  ผูใดชมเชยญาณน้ี  และชมเชยพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        สุด. 
                     ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน  ผูนั้นจะไมไปสูทุคติ  และผูนั้น 
        จักเสวยเทวรัชสมบติั  ๖๔  ครั้ง  จักไดเปนพระเจาประเทศราช 
        ครอบครองแผนดิน  ๘๐๐  ครั้ง  จักไดเปนพระเจาจักรรดิ 
        ๕๐๐  ครั้ง  จักไดเปนพระเจาประเทศราชเสวยสมบัติอยูใน 
        แผนดินนับไมถวน  จักเปนผูเลาเรียนทรงจํามนต    รูจบ 
        ไตรเพท. 
                     จักบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม 
        จักพิจารณาอรรถอนัลึกซึ้งอันละเอียดไดดวยญาณ. 
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                     จักเปนสาวกของพระศาสดา    มีนามชื่อวาโมฆราช จัก  
        ถึงพรอมดวยวิชชา ๓  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ไมมีอาสวะ. 
                     พระโคดมผูทรงเปนยอดของผูนําหมู    จักทรงต้ังผูนั้นไว  
        ในเอตทัคคสถาน         เราละกิเลสเครื่องประกอบของมนุษย 
        ตัคเครื่องผูกพันในภพ กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   ไมมีอาสวะ 
        อยู.       
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา   ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธ-  
        เจาเราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระโมฆราชเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบโมฆราชเถราปทาน 
         อปทานของทานพระโมฆราชเถระ  มีคําเริ่มตนวา  อตฺถทสฺสี  ตุ 
ภควา  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนมีตระกูล บรรล ุ
นิติภาวะแลว    วันหน่ึง   ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา    เห็นพระศาสดา 
ทรงตั้งภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุผูทรงจีวรอันเศราหมอง  
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หวังตําแหนงน้ัน  จึงกระทําความปรารถนา  กระทาํบุญในภพนั้น  ๆ  ใน  
กาลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวา อัตถทัสสี บงัเกิดในตระกูลพราหมณ 
อีก      ถึงความสําเร็จในวิชาศิลปะ    วันหน่ึง     เห็นพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวาอัคถทัสสี    แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆเสด็จไปตามถนน    มีใจ 
เลื่อมใสถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ   ประคองอัญชลีเหนือเศียรเกลา 
ชมเชยดวยอาการ ๖ อยางมีอาทิวา   ยาวตา   รูปโน  สตฺถา  บรรจุภาชนะ 
ใหเต็มแลวนอมนํ้าผ้ึงเขาไปถวาย.    พระศาสดาทรงรับน้ําผ้ึงแลว ไดการทํา 
อนุโมทนา.    ดวยบุญกรรมน้ัน      ทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ   บังเกิดเปน 
อํามาตยของพระราชาพระนามวา  กัฏฐวาหนะ      ถูกพระราชานั้นสงไป 
เพ่ือนําพระศาสดามา   ไปเฝาพระศาสดา   ฟงธรรมแลวไดศรัทธา   บวช 
แลวบาเพ็ญสมณธรรมส้ินสองหม่ืนป    จุติจากอัตภาพน้ันแลว   ทองเท่ียว 
ไปในสุคตินั้นเอง  สิ้นพุทธันดรหนึ่ง    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดใน 
ตระกูลพราหมณ   ไดนามวา   โมฆราช   ไดศึกษาศิลปะในสํานักพาวรี 
พราหมณ   เกิดความสังเวช  บวชเปนดาบส   มีดาบสพันหน่ึงเปนบริวาร 
ถูกสงไปยังสํานักพระศาสดาพรอมดวยอชิตดาบสเปนตน   เปนที่  ๑๕  ของ 
ดาบสเหลาน้ัน   ถามปญหาในท่ีสุดแหงการวิสัชนาปญหาบรรลุพระอรหัต   
ก็แลครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ทรงผาบังสุกุลอันประกอบดวยผาเศราหมอง 
โดยพิเศษทั้ง ๓  อยาง  คือเศราหมองดวยศาสตรา.  เศราหมองดวยดาย ๑ 
เศราหมองดวยเครื่องยอม ๑.   ดวยเหตุนั้น     พระศาสดาจึงทรงต้ังทานไว 
ในตําแหนงอันเลิศแหงภิกษุทั้งหลายผูทรงไตรจีวรอันเศราหมอง.  
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         ทานบรรลุพระอรหัตผล      โดยสมควรแกความปรารถนา     ดวย 
ประการฉะน้ันแลว  เหน็บุพสมภารของตน เมื่อจะประกาศปุพพกัมมาปทาน 
จึงกลาวคํามีอาทิวา  อตฺถทสฺสี  ตุ  ภควา ดังน้ี. คําท้ังหมดน้ัน มีอรรถ 
ดังท้ังน้ัน.  ไห  หรือหมอเขาเรียกวาปุฏกะ  ในบทวา  ปุฏก  ปูรยิตฺวาน 
ดังน้ี.    เชื่อมความวา    ทานบรรจุหมอใหเต็มดวยน้ําผ้ึง     อันปราศจาก 
ไขแมลงวันไมมีโทษ  บรสิุทธิ์   ประคองหมอน้ันดวยมือทั้งสอง    ถือเอา 
โดยประการเอ้ือเฟอ      นําเขาไปถวายแดพระผูมีพระภาคเจา      ผูแสวง 
คุณอันยิ่งใหญ  คําท่ีเหลือมีอรรถรูไดงายทั้งน้ัน. 
                            จบอรรถกถาโมฆราชเถรปทาน  
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                         อธิมุตตกเถราปทานท่ี  ๖  (๓๖) 
                           วาดวยผลแหงการถวายออย 
  [๓๘]   เมื่อพระโลกนาถพระนามวาอัตถทัสสี  ผูเปนอุดมบุคคล 
        เสด็จนพิพานแลว     เรามีจิตเลื่อมใส    นิมนตภิกษุสงฆ   เรา 
        ทํามณฑปดวยออยแลว   นิมนตสังฆรัตนะ   ผูซื่อตรง   มจีิต 
        ต้ังมั่นเปนสงฆผูอุดม  ใหฉันออย.               
                     เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือความเปนเทวดาหรือมนุษย ใน 
        กําเนิดน้ัน ๆ  เรายอมครอบงําสัตวทั้งปวง   นี้เปนผลแหงบุญ 
        กรรม.                                                          
                     ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐  เราไดใหทานใดในเวลานั้น   ดวยผลแหง 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายออย.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ีคือปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘  และอภิญ- 
        ญา  ๖   เราไดทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา  เรา 
        ไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานอธิมุตตกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                            จบอธิมุตตกเถราปทาน  
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                 ๓๖.  อรรถกถาอธิมุตตเถราปทาน๑  
         อปทานของพระอธิมุตตเถระ มีคําเริ่มตนวา นิพฺพุเต  โลก- 
นาถมฺหิ  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ    เมื่อพระ 
โลกนาถพระนามวาอัตถทัสสี   ปรินพิพานแลว   บังเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง  เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  นิมนตภิกษุสงฆ  ใหทําโรงปะรําดวย 
ออยท้ังหลาย   แลวบําเพ็ญมหาทานใหเปนไป   ในทีไดปรารถนาสันติบท. 
ทานจุติจากอัตภาพนั้นแลว           เสวยสมบัติทั้งสองในเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง เลื่อมใส 
ในพระศาสนา เพราะทานต้ังอยูในศรัทธา จึงปรากฏนามวา อธิมุตตเถระ.         
         ทานบรรลุพระอรหัต   ดวยอํานาจบุญสมภารท่ีทานทําไวดวยลาการ 
อยางนี้     ระลึกถึงบุพกรรมของตนแลว     เกิดโสมนัส      เมื่อจะประกาศ 
ปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา นิพฺพุเต  โลกนาถฺมหิ  ดังน้ี.  คํา 
ที่เหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาอธิมุตตเถราปทาน 
๑.  บาลีเปนอธิมุตตกเถราปทาน.  
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                       ลสุณทายกเถราปทานท่ี  ๗  (๓๗) 
                      วาดวยผลแหงการถวายกระเทียม 
    [๓๙]   ในกาลน้ัน  เราเปนดาบสอยูในท่ีไมไกลภเูขาหิมวันต 
        เราอาศัยกระเทียมเลี้ยงชีวิต          กระเทียมเปนอาหารของเรา 
        เราใสกระเทียมเต็มหาบแลว     ไดไปสูอารามสงฆ    เราราเริง 
        มีจิตโสมนัส  ไดถวายกระเทียมแกสงฆ. 
                     ครั้นถวายกระเทียมแกสงฆ  ผูใหเกิดควานยินดีเหลือเกิน 
        ในศาสนาพระวีปสสี  ผูเลิศกวานรชนแลว ไดบันเทิงในสวรรค 
        ตลอดกปั.              
                     ในกัปท่ี  ๙๑    แตกัปนี้  เราไดใหกระเทียมใด ดวยกรรมนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายกระเทียม.   
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖  เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจาเรา 
        ไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระลสุณทายกเถระไดกลาวคาถาเหลา   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบลสุณทานยกเถราปทาน  
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                     ๓๗.  อรรถกถาลุสณทายกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระลสุณทายกเถระ มีคําเริ่มตนวา หิมวนฺตสฺสา- 
วิทูเร   ดังน้ี. 
         ทานลสุณทายกเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญท้ังหลาย ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้นๆ  ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี    บงัเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง   บรรลุนิติภาวะแลว   เห็นโทษในการอยูครองเรือ   ละเรือน 
บวชเปนดาบส  อาศัยหิมวันตบรรพตอยูในปา   ปลูกกระเทียมเปนอันมาก 
เค้ียวกินกระเทียมนั้น รากไมและผลไมปาอยู. ทานนํากระเทียมเปนอันมาก 
หาบมาสูถิ่นมนุษย      เลือ่มใสถวายทานเพ่ือเปนเภสัชแกภิกษุสงฆมีพระ- 
พุทธเจาเปนประธานแลวไป,       ทานบําเพ็ญบุญจนตลอดชีวิตดวยอาการ 
อยางนี้   ดวยกําลังแหงบุญน้ันนั่นแล  แลวทองเท่ียวไปโนเทวดาและมนุษย 
เสวยสมบัติทั้งสอง   เกิดแลวในพุทธุปบาทกาลน้ี โดยลําดับ   ไดศรัทธา 
บวชแลวเจริญวิปสสนา    ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต     ดวยอํานาจแหง 
บุพกรรม  ทานจึงปรากฏนามวา  ลสุณทายกเถระ. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน  จึงกลาวคําน้ีอาทิวา หิมวนฺตสฺสาวิทูเร ดังน้ี.  ในคําน้ันเชื่อม 
ความวา  ในที่เปนที่สัญจรไปแหงมนุษยทั้งหลาย ในที่สุดแหงภูเขาหิมาลัย 
ในกาลใดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีทรงอุบัติข้ึน      ในกาลน้ัน 
เราไดเปนดาบส.   บทวา   ลสุณ   อุปชวีามิ   ความวา    ขาพเจาไดปลูก 
กระเทียมแดงนั้นนั่นแลใหเปนอาหารเลี้ยงชีพ.     ดวยเหตุนั้น     ทานจึง 
กลาววา  ลสุณ  มยฺหโภชน  ดังนี้.  
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         บทวา  ขาริโย  ปูรยตฺิวาน    ความวา   บรรจุภาชนะของดาบสให 
เต็มวัยกระเทียมหาบไป  ไดไปยังสังฆารามคือท่ีเปนที่อยูของสงฆ  ไดแก 
ไปสูวิหารอันเปนที่อยูดวยอิริยาบถทั้ง ๔ ของสงฆ ใน ๓ กาล มีฤดูเหมนต 
เปนตน.   บทวา   หฏโ    หฏเน   จตฺิเตน   ความวา    เรายินดีไดถวาย 
กระเทียมแกสงฆ  ดวยจิตท่ีประกอบดวยโสมนัส. 
         บทวา  วิปสฺสิสฺส ฯ เป ฯ นิรตสฺสหในศาสนาของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวาวิปสสี     ผูเลิศคือประเสริฐกวานระท้ังหลาย.     บทวา 
สงฺฆสฺส   ฯ เป ฯ   โมทห    ความวา    ขาพเจาถวายกระเทียมเปนทาน 
แกสงฆแลว      เสวยทิพยสมบัติตลอดอายุกัป      ในเทวโลกอันเลิศดวยดี. 
บันเทิงแลวในสวรรค.     อธิบายวา    เราเปนผูยินดี.     คําท่ีเหลือรูไดงาย  
ทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาลสุณทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 159 

                         อายาตทายกเถราปทานท่ี  ๘  (๓๘) 
                       วาดวยผลแหงการสรางศาลาโรงฉัน 
[๔๐]  เมื่อพระโลกนาถพระนามวาสิข ี   ผูประเสรฐิของพวกคน 
    ผูกลาว   (ยกยองตน) นิพพานแลว    เราราเริง    มีจิตโสมนัส 
    ไดใหพระสถูปอันอุดม. 
           ในกาลน้ัน   เราราเริงมีจิตโสมนัส  ใหคนไปบอกกับนาย 
    ชางไม  ใหทรัพยแลว   จางใหทําศาลาโรงฉัน. 
           เราอยูในเทวโลกตลอด ๘ กัปโดยไมสับสนกันเลย    ใน 
    กัปท่ีเหลือ  เราทองเท่ียว ไปสับสนกนั. 
           ยาพิษยอมไมกล้ํากรายในกายเรา และศาสตราไมกระทบ 
    กายเรา    เราไมพึงตายในนํ้า     นี้เปนผลแหงการสรางศาลา 
    โรงฉัน. 
           เราปรารถนาฝนเม่ือใด   มหาเมฆยอมยังฝนใหตกเมื่อนัน้ 
    แมเทวดาท้ังหลายก็ตกอยูในอํานาจของเรา   นีเ้ปนผลแหงบุญ 
    กรรม. 
           เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ 
    ๓๐  ครั้ง  ใคร ๆ ยอมไมดูหมิ่นเรา  นี้เปนผลแหงการบุญกรรม. 
           ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้  เราไดสรางศาลาโรงฉันใด   ดวย 
    กรรมนั้น  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงกรรมสรางศาลา 
    โรงฉัน.  
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                   คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏสิัมภิทา  ๔ วโิมกข ๘  และอภิญญา ๖ 
        เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว  
ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอายาตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบอายาตทายกเถราปทาน 
                 ๓๘.  อรรถกดถาอายาคทายกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระอายาคทายกเถระ   มีคําเริ่มตนวา    นิพฺพุเต 
โลกนาถมฺหิ  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ   ในกาลท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขีปรินิพพานแลว บังเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง   เลื่อมใสในพระศาสนา     ไดจางนายชางใหสรางโรงฉันยาวอัน 
เปนที่รื่นรมยยิ่งนัก   นิมนตภิกษุสงฆใหบริโภคอาหารอันประณีต   ถวาย  
มหาทานยังจิตใหเลื่อมใส.  ทานบําเพ็ญบุญจนตลอดอายุ   ทองเท่ียวไปใน 
เทวดาและมนุษยทั้งหลายนั่นแล   เสวยสมบัติทั้งสอง  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  
บังเกิดในเรือนมีตระกูล     ไดศรัทธาบวชแลวเพียรพยายามเจริญวิปสสนา 
ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต.    ดวยอํานาจบุญท่ีทานบําเพ็ญไวในกาล 
กอน  จึงปรากฏนามวา  อายาคทายกเถระ  ดังนี้.             
๑.  บาลีเปน  อายาตทายกเถราปทาน.       
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         ทานบรรลุพระอรหัต ดวยอํานาจบุญสมภาร     ที่ทานบําเพ็ญมาดวย  
อาการอยางนี้    ระลึกถึงกุศลกรรมทีค่นบําเพ็ญในกาลกอน     เกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา นิพฺพุเต โลกนาถมฺห ิ
ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    นิพฺเพเต   ความวา    เม่ือพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวาสิขี        ผูประเสริฐสูงสุดในระหวางแหงศาสดาอ่ืน 
ผูกลาววา   เราทั้งหลายเปนพระพุทธเจา   ปรินิพพานแลว.  บทวา  หฏโ  
หฏเน   จิตฺเตน    ความวา    เราหรรษาราเริง    มีจิตราเริงเพราะความ 
ที่ตนมีจิตสัมปยุตดวยโสมนัส  ไดไหวคือนอบนอมพระสถูปอันสูงสุด  คือ 
พระเจดียอันประเสริฐ. 
         บทวา  วฑฺฒกีหิ    กถาเปตฺวา  ความวา  ใหกลาวประมาณการวา 
โรงฉันนี้มีประมาณเทาไร.  บทวา  มลู  ทตฺวานห  ตทา  ความวา   ใน 
ครั้งน้ัน    คือในกาลนั้น     เราไดใหคาจางแกนายชางไมเหลานั้น      เพ่ือ 
ประโยชนแกการทํากรรม    ยินดีคือมีจิตสัมปยุตดวยโสมนัส    ไดกอสราง 
โรงฉันยาวรี. คําท่ีเหลือมีอรรถรูไดงายท้ังน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาอายาคทายกเถราปทาน  
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                           ธัมมจักกิกเถราปทานที่ ๙ (๓๙)  
                      วาดวยผลแหงการต้ังธรรมจักรบูชา 
       [๔๑]  เราไดต้ังธรรมจักนี้  ทําอยางสวยงาม อนัวิญูชนชม 
        เชย  (บชูา)   ไวขางหนาอาสนะอันประเสริฐ     แหงพระผูมี- 
        พระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ.  
                     เรายอมรุงเรอืงกวาวรรณะท้ังส่ี   มีคนใช   พลทหารและ 
        พาหนะ       คนเปนอันมากยอมติดตามหอมลอมเราเปนนิจ 
        เราแวดลอมดวยคนตรีหกหมื่นทุกเมื่อ  เรายอมงามดวยบริวาร 
        นี้เปนผลแหงบุญธรรม. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้    เราไดต้ังธรรมจักรใดบชูา    ดวย 
        กรรมนัน้เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการต้ังธรรมจักร 
        บชูา. 
                     เปนพระเจาจักรพรรดิหลายครั้ง มีพละมาก มีพระนามวา 
        สหัสสราชา   ผูเปนใหญกวาชน    ไดมีปรากฏตลอด  ๑๑ กัป 
        แตกัปนี.้ 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระธัมมจักกิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบธัมมจักกิกเถราปทาน  
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                      ๓๙.  อรรถกถาธัมมจักกิกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระธรรมจักกกิเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สิทฺธตฺถสฺส 
ภควโต ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ันๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามสิทธัตถะ      บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
เจริญวัยแลว    เจริญดวยบุตรและภรรยา     สมบรูณดวยสมบัติมีโภคะมาก. 
ทานเลื่อมใสในพระรัตนตรัย     เกิดศรัทธา    ไดสรางธรรมจักรสําเร็จดวย 
รัตนะบูชาขางหลังธรรมาสนในธรรมสภา.    ดวยบุญกรรมน้ัน   ทานเสวย  
สักกสมบัติและจักกวัตติสมบัติ  ในท่ีที่คนเกิดแลวในเทวดาและมนุษย.  ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี    เกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง  สมบูรณดวยสมบัติ   เกดิ 
ศรัทธา   บวชแลวเจริญวิปสสนา  ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต    ปรากฏ 
โดยนามที่เสมือนกับนามแหงกุศลที่ทานบําเพ็ญในกาลกอนวา ธัมมจักกก- 
เถระ. 
         ทานบรรลุพระอรหัตผลโดยสมควรแกบุญสมภาร  ระลกึถึงบุพกรรม 
ของตน  เกิดโสมนัส   เมือ่จะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิ- 
วา สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ดังน้ี.    บทวา สีหาสนสฺส สมฺมขุา  ความวา 
ในที่พรอมหนา        คือในที่ตรงหนาพุทธอาสนของพระผูมีพระภาคเจาผู 
ประทับนั่ง.    บทวา ธมมฺจกฺก เม ปต  ความวา   เราไดแสดงรูปสีหะ 
ทั้งสองขาง     โดยอาการดุจธรรมจักร    สรางกระทําใหเหมือนกระจกใน 
ทามกลางต้ังธรรมจักรบชูา.   เปนอยางไร ?    เชื่อมความวา   ธรรมจักรที่   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 164 

วิญูชน  คือบุคคลผูมีปญญาท้ังหลาย  สรรเสริญ  ชมเชย   กระทําดีแลววา 
งามเหลือเกิน.              
         บทวา   จารุวณฺโณว โสภามิ   ความวา   เรายอมงาม  คือไพโรจน 
ประดุจมีวรรณะดังทองคํา.  บาลีวา จตุวณฺเณหิ โสภามิ ดังน้ีก็ม.ี อธิบาย 
วา  เรายอมงดงาม  คือไพโรจนดวยวรรณะ     กลาวคือ  ชาติแหงกษัตริย 
พราหมณ  แพศย  ศูทร.  บทวา สโยคฺคพลวาหโน  ความวา ประกอบ 
ดวยยานมีวอทองเปนตน    เสวก คือหมูพล  มีเสนาบดีและอํามาตยเปนตน 
และดวยพาหนะ  กลาวคือรถเทียมชางและมาเปนตน.  เชื่อมความวา  ชน 
เปนอันมาก  คือมนุษยเปนอันมาก  ประกอบตามคือคลอยตามเราแวดลอม 
ตลอดกาลเปนนิตย.   คําท่ีเหลือรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาธัมมจักกิกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 165 

                         กัปปรุกขยิเถราปทานท่ี  ๑๐  (๔๐) 
                  วาดวยผลแหงการต้ังตนกัลปพฤกษบูชา 
   [๔๒]  เราไดคลองผาอันวิจิตรหลายผืนไวตรงหนาพระสถูปอัน 
        ประเสรฐิของพระผูมีพระภาคเจานานวาสิทธัตถะ  แลวต้ังตน 
        กัลปพฤกษไว. 
                     เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ   คือ   ความเปนเทวดาหรือมนุษย 
        ในกําเนิดน้ัน ๆ ตนกัลปพฤกษอันงาม    ยอมประดิษฐานอยู 
        ใกลประตูเรา    เวลาน้ัน  เราเอง  บรษิัท  เพ่ือนและคนคุนเคย 
        ไดถือเอาผาจากตนกัลปพฤกษนั้นมานุงหม. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔   แตกัปนี้   เราไดต้ังกัลปพฤกษใดไว  ดวย 
        ธรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการต้ังตนกัลป- 
        พฤกษ. 
                     และในกัปที ่ ๗   แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาสุเจละ   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ   ม ี
        พละมาก 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา        ทานพระกัป ปรุกชยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบกัปปรุกขิยเถราปทาน  
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                         ๔๐.  อรรถกถากัปปรุกขิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระกัปปรุกขิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สิทฺธตฺถสฺส 
ภควโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญญาธิการท้ังหลายในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยในภพนั้น ๆ ในกาลแหงพระ- 
ผูมีพระภาคเจา  พระนามวาสิทธัตถะ  บังเกิดในตระกูลหนึ่งอันสมบูรณ 
ดวยสมบัติ  ใหสรางตนกัลปพฤกษอันสําเร็จดวยทอง  วิจิตรดวยรัตนะ  ๗ 
วางบูชาไวตรงหนาพระเจดียของพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวาสิทธัตถะ. 
ทานบําเพ็ญบุญเห็นปานน้ี  ดํารงอยูตลอดอายุ จุติจากอัตภาพน้ันแลว  ทอง 
เที่ยวไปในสุคตินั่นแล  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  บังเกดิในเรือนมีตระกูลตาม 
ลําดับ  บรรลนุิติภาวะแลว  ดํารงการครองเรือน  เลือ่มใสในพระรัตนตรัย 
ฟงธรรมไดศรัทธา  อาราธนาพระศาสดา  บวชแลว  ไมนานนักก็บรรล ุ
พระอรหัต  โดยนามแหงกุศลที่ทานเคยบําเพ็ญมากอน  ทานจึงปรากฏ 
นามวา  กัปปรุกขิยเถระ  ดังน้ี. 
         ทานบรรลุพระอรหัตผลแลวอยางนี้ ระลึกถึงบุพกรรมของตน  เมื่อ 
จะประกาศปุพพจริตาปทาน  ดวยอํานาจโสมนัส  จึงกลาวคํามีอาทิวา 
สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  ดังนี้.  บทวา  ถูปเสฏสฺส  สมมฺขา  ความวา  ซึ่ง 
ผาอันวิจิตรในที่เฉพาะหนาพระสถูปเจดียอันประเสริฐสูงสุด  ไดแกผาอัน 
เขานํามาแตเมืองจีน  และผาอันเขานํามาแตเมืองแขกเปนตน  อันนา 
รื่นรมยใจ  ดวยจิตอันไมเสมอเหมือนดวยสีเปนอเนก.  อธิบายวา  เราได 
ประดิษฐตนกัลปพฤกษหอยยอยลงอยู.  คําท่ีเหลือรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถากัปปรุกขิยเถราปทาน 
                               จบอรรถกถาวรรคท่ี ๔ 
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                         รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ  
         ๑.  กุณฑธานเถราปทาน  ๒.  สาคตเถราปทาน  ๓.  มหากัจจายน- 
เถราปทาน  ๔.  กาฬุทายีเถราปทาน  ๕.  โมฆราชเถราปทาน  ๖.  อธิมุต- 
ตกเถราปทาน  ๗.  ลสุณทายกเถราปทาน  ๘.  อายาตทายกเถราปทาน 
๙.  ธัมมจักกกิเถราปทาน  ๑๐.  กัปปรกุขิยเถรปทาน 
        และมีคาถา  ๑๑๒  คาถา. 
                                 จบกุณฑธานวรรคท่ี  ๔  
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                                        อุปาลิวรรคท่ี ๕ 
                             อุปาลิเถราปทานท่ี  ๑  (๔๑)  
                       วาดวยพระบาลีปรารภกรรมของตน 
     [๔๓]  พระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายกของโลก       แวดลอมดวย 
        พระขณีาสพหน่ึงพัน  พระองคทรงประกอบความสงัด   เสด็จ 
        ไปเพ่ืออยูในท่ีลับ     เรานุงหมหนังสัตว     ถือไมเทาสามงาม 
        เท่ียวไป    ไดพบพระผูมีพระภาคเจาผูนําของโลก    แวดลอม 
        ดวยภิกษุสงฆ.                         
                     จึงทําหนังสัตวเฉวียงบาขางหนึ่ง        ประนมอัญชลีเหนือ 
        เศียรเกลา   ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา  แลวชมเชยพระองค 
        ผูนําของโลกวา     
                     สัตวทั้งหลายท่ีเกิดในไข     เกิดในเถาไคล     เกิดผุดขึ้น 
        เกิดในครรภ    และนกมีกาเปนตนทั้งหมด    ยอมเที่ยวไปใน 
        อากาศทุกเมื่อ ฉันใด 
                     สัตวเหลาใดเหลาหนึ่ง  มสีัญญาก็ตาม   ไมมีสัญญาก็ตาม 
        สัตวเหลาน้ัน  ก็ฉันนั้น  ยอมเขาไปภายในพระญาณของพระ 
        องคทั้งหมด.                                                       
                     อนึ่ง  กลิ่นหอมอันเกิดท่ีภูเขา ณ ภูเขาหิมวันตอันเปนภูเขา 
        สงสุด    กลิ่นหอมทัง้หมดน้ัน   ยอมไมถึงแมสวนเสี้ยว   ในศีล 
        ของพระองค. 
                     โลกนี้พรอมท้ังเทวโลก   แลนไปสูความมืดมนใหญ  โลก  
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          กําจัดความมืดได  สองแสงโชติชวงอยู   เพราะพระญาณของ  
        พระองค   เปรียบ เหมือนพระอาทิตยอัสดงคตแลว     โลกก็ถึง 
        ความมดื ฉันใด  เมือ่พระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ  สัตวโลกก็ 
        ถึงความมืด  ฉันนัน้. 
                     เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตยอุทัย   ยอมขจัดความมืดได 
        ทุกเมื่อ ฉันใด  พระองคผูเปนพระพุทธเจาอันประเสริฐสุด  ก ็
        ขจัดความมืดไดทุกเมื่อ  ฉันนั้น. 
                     พระองคทรงสงพระองคไปเพ่ือความเพียร     ไดเปนพระ- 
        พุทธเจาในโลก   พรอมท้ังเทวโลก  ทรงยังหมูชนเปนอันมาก  
        ใหยินดีดวยการปรารภกรรมของพระองค. 
                     พระมหามนุีพระนามวาปทุมุตตระผูเปนนักปราชญ    ทรง 
        สดับคําน้ันแลว   ทรงอนุโมทนาแลว   เสด็จเหาะขึ้นในอากาศ 
        ดังพระยาหงสในอัมพร       พระสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณอัน 
        ใหญหลวง    พระนามวาปทุมุตตระผูเปนศาสดาของเทวดา 
        และมนุษยทั้งหลาย  ทรงเหาะขึน้ไปประทับอยูในอากาศ  ได 
        ตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                     ผูใดชมเชยญาณอันประกอบดวยขออุปมาท้ังหลายนี้   เรา 
        จักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว   เขาจักไดเปน 
        ทาวเทวราช ๑๘ ครั้ง      จักไดเปนพระราชาในแผนดินครอง  
        ครองพสุธา ๓๐๐ ครั้ง   จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๕ ครั้ง 
        จักรไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  โดยจะคณานับมิได. 
                     ในกัปท่ีแสน    พระศาสดามีพระนาม ชื่อวาโคดม   ซึ่งมี  
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           สมภพในวงศพระเจาโอกการาช  จักเสด็จอุบัติในโลก   เขา  
        อันกุศลมูลตักเตือนแลว   จักเคลื่อนจากภพดุสิต   จักเปนผาตํ่า 
        โดยชาติ [มีชาติตํ่า]  มีชื่อวาอุบาลี.                           
                     และภายหลังเขาบวชแลว     หนายกรรมอันลามกกําหนด 
        รูอาสวะท้ังปวงแลว  จักไมมีอาสวะ  นิพพาน. 
                     พระโคดมพุทธเจาผูศากยบุตร  มียศใหญ   จกัทรงโปรด 
        ดังเขาไวในเอตทัคคสถานทางวินัย   เราบวชดวยศรัทธา   ทํา 
        กิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ไมมีอาสวะกําหนดรูอาสวะท้ังปวง  ไมม ี
        อาสวะอยู. 
                     และพระผูมพีระภาคเจาทรงอนุเคราะหเราวา    เราแกลว- 
        กลาในวินัย   เราปรารภในกรรมของตน  ไมมีอาสวะอยู.       
                     เราสํารวมในพระปาติโมกขและในอินทรีย  ๕     ทรงพระ-  
        วินัยอันเปนบอเกิดรัตนะไวไดหมดท้ังส้ิน    พระศาสดาผูไมม ี
        ใครเทียบถึงในโลก  ทรงรูคุณของเราแลว    ประทับนั่งในทาม 
        กลางสงฆ  ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข  ๘  และ  
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว ดงัน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอุบาลีเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                           จบอุปาลิเถราปทาน  
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                                     อปุาลิวรรคท่ี  ๕             
                       ๔๑.  อรรถกถาอุปลาเถราปทาน๑  
         อปทานของทานพระอุบาลีเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ขีณาสวสหสฺเสห ิ
ดังน้ี. 
         ก็พระเถระนี้    ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท่ังหลายในภพนั้น  ๆ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  บังเกิดในตระกูลหนึ่ง  เจริญวัยแลว  เห็นโทษในการอยูครอง 
เรือน     จึงละเรือนออกบวชเปนฤๅษี     ไดอภิญญา ๕    และสมาบัติ ๘ 
สําเร็จการอยู ณ หิมวันตประเทศ.    สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา ปทุมุตตระ.   ทรงประสงควิเวก    จึงเขาไปสูหิมวันตประเทศ.    ดาบส 
เห็นพระผูมีพระภาคเจา   ผูรุงโรจนเหมือนพระจันทรเพ็ญแตไกลเที่ยว   ม ี
ใจเลื่อมใส   กระทําหนังเฉวียงบา   ประคองอัญชลี   ถวายบังคมแลวยืนอยู 
นั่นแล     ประนมมือไวเหนือเศียร    ชมเชยพระผูมีพระภาคเจาดวยอุปมา 
มากหลาย    ดวยสดุดีเปนอเนก.    พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับดังนั้นแลว 
ทรงประทานพยากรณวา  ในอนาคต ดาบสน้ี   จักบวชในพระศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคตมะ  จักไดเปนผูเลิศกวาภิกษุผูมีปญญา 
เฉียบแหลมในทางพระวินัย.                                                 
         ทานดํารงอยูตลอดอายุ      มีฌานไมเสื่อม      บังเกิดในพรหมโลก. 
ทานจุติจากอัตภาพนั้นแลว         ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
เสวยสมบัติ.  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  บังเกิดเปนหลานของพระอุบาลีเถระใน 
กรุงกบิลพัสดุ.   ทานถึงความเจริญวัยโดยลําดับ     บวชในสํานักของพระ- 
อุบาลีเถระผูเปนลุง  เรียนพระกรรมฐาน  เจริญวิปสสนา  ไมนานนักก็ได 
๑.  ม.  ภาคิเนยฺยอุปาลิเถราปทาน 
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เปนพระอรหันต.   ทานเปนผูมีญาณเฉียบแหลม   เพราะเหตุที่ตนอยูในที่  
ใกลอาจารย.     ลําดับนั้น   พระศาสดาจึงทรงต้ังทานไวในตําแหนงอันเลิศ 
วา  ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลายผูสาวกของเราผูมีปญญาเฉียบแหลม 
ในปญหาพระวินัยนี้  ภาคิเนยยอุบาลีเปนเลิศ. 
         ทานไดรับตําแหนงเอตทัคคะอยางนี้แลว   ระลึกถึงบุพกรรมของตน 
เนื้อจะประกาศปุพพจริตาปทาน     จงกลาวคํามีอาทิวา  ขีณาสวสหสฺเสห ิ
ดังน้ี   ในบทเหลาน้ัน    ชือ่วาอาสวะ   เพราะแลนไปคือเปนไปโดยรอบจด 
ภวัคคพรหม.  ชื่อวา  ขีณาสวา    เพราะอาสวะ ๔    มีกามาสวะเปนตน 
สิ้นไป  เหือดแหงไป  ผากไปแลว   อันเธอกําจัดแลว.  ภิกษุผูมีอาสวะสิ้น 
แลวเหลาน้ันนั่นแล   มีประมาณ ๑,๐๐๐      คือมีพระขีณาสพ ๑,๐๐๐ รูป 
เปนประมาณ.   ดวยพระขีณาสพประมาณ  ๑,๐๐๐  นั้น.    เชือ่มความวา 
พระโลกนาถแวดลอมไปดวยภิกษุผูขีณาสพเหลาน้ัน    ผูยังโลกใหถึงพระ- 
นิพพาน  ประกอบเนือง ๆ ซึ่งวิเวก   ยอมเสด็จไปเพ่ือหลีกเรน    คือเพ่ือ 
ความเปนผูโดดเด่ียว. 
         บทวา   อชิเนน   นิวตฺโถห    ความวา   เราอัน หนังมฤคปดบังไว 
อธิบายวา  นุงหนังสัตว.  บทวา ติฑณฺฑปริธารโก   ความวา  ถือเอาทอน 
ไม ๓ อัน เพ่ือวางคนโทนํ้าทรงไว.    เชื่อมความวา    เราไดเห็นพระองค 
ผูนําโลกผูแวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ.  คําท่ีเหลือปรากฏชัดแลวทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาอุปลิเถราปทาน  
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                 โสณโกฏิยเวสสเถราปทานท่ี  ๒  (๔๒)๒   
                         วาดวยผลแหงการทําท่ีจงกรม 
    [๔๔]   เราไดใหทําท่ีจงกรม ซึ่งทําการฉาบทาดวยปูนขาว  ถวาย 
        แดพระมุนีพระนามวาอโนมทัสสี   เชษฐบรุษุของโลก  ผูคงท่ี 
        เราไดเอาดอกไมตาง ๆ สี     ลาดบนท่ีจงกรม    ทําเพดานบน 
        อากาศ  แลวทูลเชิญพระพุทธเจาผูสูงสุดใหเสวย. 
                     เวลาน้ัน    เราประนมอญัชลี   ถวายบังคมพระองคผูมีวัตร 
        อันงาม  แลวมอบถวายศาลารีแดพระผูมีพระภาคเจา. 
                     พระผูมีพระภาคเจา   ผูเปนศาสดายอดเย่ียมในโลก   ม ี 
        พระจักษุ   ทรงรูความดําริของเรา   จึงอนุเคราะหรับไว. 
                     พระสัมพุทธเจา  ผูเปนทักขิไณยบุคคลในโลก  พรอมทั้ง 
        เทวโลก   ครั้นทรงรบัแลว    ประทับน่ัง ณ ทามกลางภิกษสุงฆ 
        แลว  ตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
                     ผูใดมีจิตโสมนัส  ไดถวายศาลารีแกเรา  เราจักพยากรณ 
        ผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว                 
                     รถอันเทียมดวยมาพันหน่ึง จักปรากฏแกผูนี้ผูพรองเพรียง 
        ดวยบญุกรรม  ในเวลาใกลตาย 
                     ผูนี้จักไปสูเทวโลกดวยยาน้ัน   เทวดาทั้งหลายจักพลอย 
        บันเทิง  ในเมื่อผูนี้ไปถึงภพอันดี    วมิานอันควรคามาก   เปน 
        วมิานประเสริฐ         ฉาบทาดวยเครื่องทาอันสําเร็จดวยรัตนะ 
        ประกอบดวยเรือนยอดอันประเสริฐ  จักครอบงําวิมานอื่น. 
๑.  อรรถกถาวา  โสณโกฬวิสิเถราปทาน.  
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                     ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป  จกัไดเปน 
        ทาวเทวราชตลอด  ๒๕ กัป    และจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  
        ถึง   ๗๗  ครั้ง        พระเจาจักรพรรดินั้นแมทั้งหมดมีพระนาม 
        อยางเดียวกันวา  ยโสธระ. 
                     ผูนี้ไดเสวยสมบัติทั้งสองแลว  กอสรางส่ังสมบุญ  จักได 
        เปนพระเจาจักรพรรดิใน ๒๗ กปั  [อีก] 
                     แมในภพนัน้  จักมีวิมานอันประเสริฐ    ที่วิสสุกรรมเทพ- 
        บุตรนิรมิตให  ผูนี้จกัครองบุรีซึง่มีเสียง ๑๐ อยางตาง ๆ กัน.   
                     ในกัปจะนับประมาณมีไดแตกัปนี้       จักมีพระราชาครอง 
        แผนดิน     มีฤทธ์ิมากมีพระนามชื่อวาโอกกากราช       อยูใน 
        แวนแควน. 
                     นางกษัตริยผูมีวัยอันประเสริฐ   มีชาติสูงกวาหญิง   หน่ึง 
        หมื่นหกพันทั้งหมด   จักประสตูพระราชบุตรและพระราชบุตรี  
        ๙  พระองค. 
                     ครั้นประสูติพระราชบุตรและพระราชบุตรี  ๙ พระองคแลว  
        จักสิ้นพระชนม  พระเจาโอกกากราชจักทรงอภิเษกนางกัญญา 
        ผูเปนที่รัก  กําลังรุนเปนมเหสี. 
                     พระนางจักยังพระเจาโอกกากรา    ใหโปรดปรานแลวได 
        พร   ครัน้พระนางไดพรแลว     จักใหขบัไลพระราชบุตรและ 
        พระราชบุตรี 
                     พระราชบุตรและพระราบุตรีทั้งหมดน้ัน    ถูกขบัไลแลว  
        จักไปยงัภูเขา เพราะกลัวความแตกชาติ พระราชบุตรท้ังหมด 
        จักสมสูกันพระกนิษฐภคินี.   
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                     สวนพระเชษฐภคินีหน่ึงพระองค        ทรงเปนโรคพยาธิ  
        กษัตริยทั้งหลายจักต้ังใจมั่นวา    ชาติของเราอยาแตกแยกเลย 
        จึงขุดหลุมใหอยู. 
                     ไดมีกษัตริย  ทรงนําพระเชษฐภคินีนั้นไปสมสูดวย  เวลา 
        นั้น ความเกิดแหงสกุลโอกกากะจักนี้ความแตกแยก    โอรส 
        ของสองพระองคนั้นจักมีพระนามโดยชาติวาโกลิยะ     จกัได 
        เสวยโภคสมบัติ  อันเปนของมนุษยมิใชนอยในภพนั้น. 
                     ผูอันเคลื่อนจากกายนั้นแลวจักไปสูเทวโลก  แมในเทวโลก 
        นั้น    จกัไดวิมานอันประเสริฐ    เปนที่รื่นรมยใจ 
                     ผูนี้อันกุศลมูลตักเตือนแลว     จักเคลื่อนจากเทวโลกมาสู 
        ความเปนมนุษย จกัมีชื่อวาโสณะ 
                     จักปรารภความเพียรมีใจแนวแน ต้ังความเพียรในศาสนา 
        ของพระศาสดา  กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  จักไมมีอาสวะ 
        นิพพาน. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  โคดมศากยบุตร  ผูประ- 
        เสริฐ     ผูรูวิเศษ   เปนมหาวีระ    ทรงเห็นคุณอนันตจักต้ังไว 
        ในตําแหนงอันเลิศ. 
                     เมื่อฝนตก  หญาประมาณ  ๔ นิ้ว   บนเนิน  ลมพดัไหวแลว 
        เวนพระผูมีพระภาคเจาผูคงท่ี       ซึ่งทรงประกอบความเพียร 
        ถึงฝงแลว   ไมมใีครเพียรยิ่งขึ้นไปกวาเขา. 
                     เรามีตนฝกแลวในการฝกอันอุดม   เราต้ังจิตไวดีแลว  เรา 
        ปลงภาระท้ังปวงลงแลว   เปนผูไมมีอาสวะ   ดับแลว    พระ-  
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          อังคีรสมหานาค  มีพระชาติสูง  ดังพระยาไกรสร  ประทับน่ัง  
        ในทามกลางภิกษุสงฆ    ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖      เราทําใหแจงแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระโสณโกฏยิเวสสเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ันดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบโสณโกฏิยเวสสเถราปทาน 
                       ๔๒.  อรรถกถาโสณโฬิวิสเถราปทาน 
         อปทานของทานพระโสณโกฬิวิสเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   อโนม- 
ทสฺสิสฺส  มุนโิน  ดังนี้.                                                 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
ไดสั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  อโนมทัสสี   บังเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง    เจริญวัยแลว   เจริญดวยบุตรและภรรยา    สมบูรณดวยสมบัติ  
ไดสรางที่จงกรมอันงามเพ่ือเปนที่จงกรม        ใหกระทําการฉาบโบกดวย 
ปูนขาว  กระทําใหรุงเรืองเรียบราบดุจพ้ืนแวน  จัดแจงประทีป ธูป และ 
ดอกไมเปนตน   มอบถวายแดพระผูมีพระภาคเจา   บูชาภิกษุสงฆมีพระ- 
พุทธเจาเปนประธานดวยอาหารอันประณีต.      ทานบําเพ็ญบุญจนตลอด 
ชีวิตดวยอาการอยางน้ี  จุติจากอัตภาพน้ันแลวบังเกิดในเทวโลก.   ทาน 
เสวยทิพยสมบัติ    โดยนัยที่กลาวแลวในพระบาลีนั้น   เปนผูขวนขวายใน  
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ตระกูลที่ปฏสินธิในระหวาง เพราะฉะนั้น  เรื่องทั้งหมดน้ัน  พึงทราบโดย 
กระแสที่กลาวแลวในพระบาลี.   [ก็ในภพสุดทายทานเกิดในโกลิยราชวงศ 
เจริญวัยแลวปรากฏนามวาโกฏิกัณณะ  และวากุฏกิัณณะ  เพราะทรงไวซึ่ง 
เครื่องประดับหู    มีคาประมาณโกฏิหน่ึง.]๑    ทานเลื่อมใสในพระผูพระ- 
มีภาคเจาฟงธรรมไดศรัทธาแลว  บวชแลว   เจริญวิปสสนาไมนานก็บรรล ุ
พรอรหัต.                                        
         ทานไดเปนพระอรหันตแลว      ระลึกถึงบุพกรรมของตน      เกิด 
โสมนัส   เมือ่จะประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา   อโนม- 
ทสฺสิสฺส มุนโิน ดังน้ี.บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา อโนมทสฺสิสฺส ความวา 
การเห็นอันไมทราม   ไมลามก   คือดี   ไดแกพระสรีระ  อันเปนทัสสนียะ 
เพราะประดับดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒   และเพราะงดงามดวยมณฑลแหง 
พระรัศมีดานละวา ของพระผูมีพระภาคเจาใดมีอยู พระผูมีพระภาคเจานั้น 
ทรงพระนามวา อโนมทีสสี อธิบายวา แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
อโนมทัสสีนั้น. บทวา  ตาทิโน ความวา ผูมีความไมหว่ันไหวในอิฏฐารมณ 
และอนิฏฐารมณ   บทวา สุธาย  เลปน   กตฺวา ความวา กระทําที่จงกรม 
ฉาบดวยปูนขาว   และประดับดวยประทีปธูปดอกไมธงชัยและธงแผนผา 
เปนตน.     เน้ือความแหงคาถาท่ีเหลือ      มีเนื้อความรูไดงายตามกระแส 
แหงพระบาลีทีเดียว.   ชือ่วา   ยโสธระ   เพราะทรงไวซึ่งยศ    กลาวคือ 
บริวารสมบัติ และทรัพยสมบัติ,  เชื่อมความวา  พระราชาทั้งหมดนั้น  คือ 
พระราชาผูจักรพรรดิทั้ง ๗๗ พระองค      มีพระนามเปนอยางเดียวกัน 
วา  ยโสธระ. 
๑.  ขอความในวงเล็บไมควรมี  เพราะพระเถระองคนี้เปนคนละองคกบัพระโสณโกฏิกัณณะ 
หรือโสณกฏิกณัณะ.  
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         บทวา    องฺคีรโส   ความวา  รัศมีอันมีอันซานออกจากอวัยวะ   คือจาก   
พระสรีระ   ของพระพุทธเจาพระองคใด  พระพุทธเจาพระองคนั้น  ชื่อวา 
อังคีรส.  ชื่อวา นาคะ  เพราะไมไปอบายทั้ง  ๔  ดวยฉันทาคติ  โทสาคติ 
โมหาคติ และภยาคติ หรือดวยสามารถแหงบาปสมาจาร. ชื่อวา มหนาคะ 
เพราะอันเขาบูชาใหญ และเปนผูประเสริฐ คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาโสณโกฬิวิสเถราปทาน  
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         ภัททิยากาฬิโคธายปุตตเถราปทานท่ี  ๓ (๔๓)๑ 

                  วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง  
     [๔๕]  หมูชนท้ังปวงเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา        พระนามวา 
        ปทุมุตตระ.    ทรงมีจิตเมตตา  เปนมหามุนอีัครนายกของโลก 
        ทั้งปวง    ชนท้ังปวงยอมถวายอามิส  คือ  สัตตุกอน  สัตตุผง 
        น้ําและขาวแดพระศาสดา     และในสงฆผูเปนนาบุญ    ไมม ี 
        นาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                     แมเราก็จักนมินตพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   และสงฆผู 
        ยอดเยี่ยม  แลวจักถวายทานแดพระผูพระภาคเจาผูประเสริฐ 
        กวาเทวดา  ผูคงท่ี     คนเหลาน้ี เราสงไปใหนิมนตพระตถาคต  
        และภกิษุสงฆทั้งส้ินผูเปนนาบุญ  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งวา. 
                     บัลลังกทอง   ๑ แสน      ลาดดวยเครื่องลาดวิเศษมีขนยาว 
        ดวยเครือ่งลาดยัดนุน   เครื่องลาดมีรูปดอกไม    ผาเปลือกไม 
        และผาฝาย. 
                     เราไดใหจัดต้ังอาสนะอันควรคามาก      สมควรแกพระ- 
        พุทธเจา   พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ผูทรงรูแจงโลก  
        ประเสรฐิกวาเทวาดา  ผูองอาจกวาพระแวดลอม  ภิกษุสงฆ 
        เสด็จเขาสูประตูบานเรา. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส   มีใจโสมนัส   ตอนรับพระสัมพุทธเจา 
        ผูเปนนาถะของโลก   ทรงมียศ  แลวนําเสด็จมาสูเรือนของตน 
        เรามีจิตเลื่อมใส      มีใจโสมนัส     อังคาสภิกษุ  ๑ แสนและ 
        พระพทุธเจาผูนายกของโลก   ใหอิ่มหนําดวยขาวชั้นพิเศษ. 
๑.  อรรถกถาวา  กาฬิโคธาปุตตภัททิยเถราปทาน.  
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                      พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระผูทรงรูแจงโลก      ทรง   
        รบัเครือ่งบูชาแลว   ประทับน่ังในทานกลางภิกษุสงฆ   ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา 
                      ผูใดถวายอาสนะทองอันลาดดวยเคร่ืองลาดวิเศษมีขนยาว  
        นี ้  เราจักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงพึงเรากลาว. 
                      ผูนั้นจักไดเปนทาวเทวราช  ๗๔ ครั้ง อันนางอัปสรแวดลอม 
        เสวยสมบัติอยู    จกัไดเปนพระเจาประเทศราช   ครอบครอง 
        พสุธา ๑,๐๐๐ ครั้ง        จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕๑  ครั้ง 
        จักเปนผูมีสกุลสูงในกําเนิดและภพท้ังปวง 
                      ภายหลัง ผูนั้นอันกุศลมลูตักเตือนแลว จักบวช  จกัไดเปน 
        พระสาวกของพระศาสดา  มีนามวาภัททิยะ. 
                       เราเปนผูขวนขวายในวเิวก  มีปกติอยูในเสนาสนะอันสงัด 
        ผลท้ังปวงเราบรรลุแลว    วันนี ้ เราเปนผูไมมีความเศราหมอง 
        จิต  พระสัพพัญูผูนายกของโลก ทรงทราบคุณท้ังปวงของเรา 
        แลว   ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ  ทรงตั้งเราไวในเอต- 
        ทัคคสถาน. 
                      คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระภัททิยกาฬิโคธาปุตตเถระไดกลาวคาถา 
เหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ีแล.                      
                           จบภัททิยกาฬิโคธายปุตตเถราปทาน 
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                 ๔๓. อรรถกถากาฬิโคธาปุตตภัททิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระกาฬิโคธาปุตตภัตทิยเถระ      มีคําเริ่มตนวา 
ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน   ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ    บังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง 
อัน สมบูรณดวยสมบัติ  เจริญวัยแลว   เจริญดวยบุตรและภรรยา   เห็นชาว 
พระนครพากันทําบุญ     แมตนเองก็ประสงคจะทําบุญ     จึงนิมนตภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประธาน  ใหปูที่นอนอันควรแกคามาก  มีเครื่องปูลาดมี 
ลายดอกไมติดกันมากเปนตนเปนอเนก  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
ในที่นั้นพรอมดวยสงฆแลว   จึงใหเสวยพระกระยาหารอันประณีต แลวได 
ถวายมหาทาน.      ทานบําเพ็ญบุญท้ังหลายจนตลอดอายุดวยอาการอยางนี้  
เสวยสมบัติทั้งสองในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย        ครั้นตอมาในพุทธุป- 
บาทกาลน้ี  บังเกิดเปนบุตรแหงพระนางกาฬิโคธาเทวี. ทานบรรลุนิติภาวะ 
แลว  ไดปรากฏนามวา  ภิททิยะ กาฬิโคธาบุตร  เพราะเจริญดวยรูปสมบัติ 
คือมือและเทายาวและใหญ  และเพราะเปนบุตรแหงพระนางกาฬิโคธาเทวี. 
ทานเลื่อมใสในพระศาสดา ทําใหมารดาบิดาโปรดปราน  แลวบวชไมนาน 
นักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานเปนพระอรหันตแลว   ระลกึถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา   ปทุมุตฺตรสมฺพุทฺธ   
ดังน้ี.     คําน้ันมีอรรถดังทานกลาวในหนหลังแล.   บทวา     เมตฺตจิตฺต  
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ความวา  ชื่อวา  เมตตา  เพราะรักใคร  เยื่อใย   ยินดีในสัตวทุกจําพวก  
จิตประกอบดวยเมตตานั้น ชื่อวาเมตตาจิต จิตประกอบดวยเมตตาน้ัน   ของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน มีอยู    เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจานั้น    ชื่อวา 
ผูมีจิตประกอบดวยเมตตา.    ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ผมีจิตประกอบ 
ดวยเมตตา   บทวา   มหามุนึ     ไดแก  ภิกษุทั้งส้ิน.    ชื่อวา   มหามุนิ 
เพราะเปนผูใหญ  เชื่อมความวา  ซึ่งพระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
นั้น.    บทวา    ชนตา   สพฺพา   ความวา   หมูชนทัง้หมด    อธบิายวา 
ชาวพระนครท้ังส้ิน.   บทวา  สพฺพโลกคฺคนายก  เชือ่มความวา ประชุม 
ชนยอมเขาถึง  คือเขาไปใกลพระสัมพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ผูเลิศ 
ประเสริฐกวาสัตวทั้งสิ้น  ชื่อวา  ผูนํา  เพราะนําไปใหถึงพระนิพพาน. 
         บทวา  สตฺตุกฺจ พทฺธกฺจ    ความวา ไดอามิส กลาวคือสัตตุกอน 
และสัตตุผง.    ก็อีกอยางเชื่อมความวา     ชนทั้งหลายยอมถือเอา     อามิส 
คือปานะ และโภชนะ อันเปนยาวกาลิก มีภัต ขนม ของเค้ียว ของบริโภค 
และยาคูเปนตนแลว  ถวายแดพระศาสดาผูเปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม.  บทวา 
อาสน พุทธฺยุตฺตก  ความวา  ซึ่งอาสนะอันสําเร็จดวยรัตนะ ๗  อันควร 
แกพระพุทธเจา      คืออันเหมาะสมแกพระพุทธเจา.      คําท่ีเหลือมีอรรถ 
รูไดงายทั้งน้ันแล. 
                     จบอรรถกถากาฬิโคธาปุตตภัททิยเถราปทาน  
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                     สันนิฏฐาปกเถราปทานท่ี  ๔ (๔๔) 
                       วาดวยผลแหงการถวายผลแฟง 
     [๔๖]  เราทํากระทอมไวในปาอยูในระหวางภูเขา  ยินดีดวยลาภ 
        และความเสื่อมลาภ  ดวยศเเละควานเสื่อมยศ. 
        พระผมพีระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  ผูรูแจงโลก   ผู 
        ควรรบัเครื่องบูชา    เสด็จมาในสํานักเราพรอมดวยยภิกษหุน่ึง 
        แสน.                                                                        
                     เมื่อพระมหานาคทรงพระนามวาปทุมุตตระ    ผูอุดมเสด็จ 
        เขามา  เราไดปูลาดเครื่องลาดหญาถวายแดพระศาสดา. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส     มีใจโสมนัส      ไดถวายผลแฟงและ 
        น้ําฉันแดพระผูมีพระภาคเจาผูซื่อตรง  ดวยใจอันผองใส. 
                     ในแสนกัปท่ีแตกัปนี้      เราไดถวายทานใด    ดวยทานน้ัน 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลแฟง. 
                     ในกัปท่ี   ๔๑   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิครั้งหนึง่  พระนาม 
        วาอรินทมะ  ทรงสมบูรณดวยแกว    ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสันนิฏฐาปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบสันนิฏฐานปกเถราปทาน  
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                    ๔๔.  อรรถกถาสันนิฏฐาปกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระสันนิฏฐาปกเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   อรฺเ 
กุฏิก  กตฺวา ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอัน เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนมีตระกูล  บรรล ุ
นิติภาวะแลว  ถูกตบแตงใหมีเหยาเรือน เห็นโทษในการครองเรือน ละวัตถ-ุ 
กามและกิเลสกาม  ไปอยูปาระหวางภูเขาไมไกลหิมวันตบรรพต.   ในกาล 
นั้น    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระเสด็จถึงท่ีนั้น     เพราะเปน 
ผูใครตอการสงัด.   ลําดับนั้น  ดาบสน้ัน     เห็นพระผูมีพระภาคเจา    มีใจ 
ผองใส  ไหวแลว   ไดลาดหญาถวายเพ่ือประทับนั่ง.  ใหพระผูมีพระภาค-  
เจาผูประทับน่ังในท่ีนั้น  เสวยผลาผลมีผละพลับเปนตนอันมีรสอรอยเปน 
อเนก.     ดวยบุญกรรมนัน้   ทานจุติจากอัตภาพน้ัน แลว    ทองเท่ียวไป ๆ 
มา ๆ ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เสวยสมบัติทั้งสอง   บังเกิดในเรือนมี 
ตระกูลนี้   ถงึพรอมดวยศรัทธา  บวชแลว    เจริญวิปสสนาไมนานนักก็ได 
เปนพระอรหันต. ทานปรากฏนามวา สันนิฏฐาปกเถระ เพราะต้ังอยูดวยดี 
ในพระนิพพาน  กลาวคือสันติบท (บทอันสงบ)    โดยปราศจากอุตสาหะ 
ทีเดียว  เหมือนในเวลาบรรลุพระอรหัตขณะจดมีดโกนปลงผม. 
         ก็เม่ือทานบรรลุพระอรหัตแลว     ระลึกถึงบุพกรรมของตน     เกิด 
โสมนัส     เม่ือจะประกาศปุพพจริตาปทาน    จึงกลาวคํามีอาทิวา อรฺเ 
กุฏิก   กตฺวา ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อรฺเ  ความวา  เพราะ 
กลัวแตสีหะและเสือโครงเปนตน     มนุษยทั้งหลายไมกําหนัด   ไมขัดเคือง  
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ไมติดในที่นั้น  เหตุนั้นที่นั้นจึงชื่อวาอรัญ.   ในอรัญญะ (ในปา)  นั้น.  
บทวา  กุฏิก   ความวา    เราการทํากระทอมมุงดวยหญาอยู    คือสําเร็จการ 
อยูในระหวางภูเขา.   เชื่อมความวา   เรายินดีอยู   ดวยลาภ   และดวยความ 
ไมมีลาภ   ดวยยศ   และดวยความไมมียศ. 
         บทวา ชลชุตฺตมนามก ความวา ดอกบัวอันเกิดในน้ํา ชื่อวา ชละ, 
คือปทุม  ดอกบัวอันเกิดในนาอันสูงสุด  ชื่อวา ชลชุตตมะ    ชือ่อันเสมอ 
ดวยดอกบัวอันเกิดในปาอันสูงสุดของผูใดมีอยู     ผูนั้นชื่อวาผูมีชื่อเสมือน 
ดอกบัวท่ีเกิดในปาอันสูงสุด       ซึ่งพระพุทธเจาพระองคนั้นผูมีพระนาม 
เสมือนกับดวยดอกบัวท่ีเกิดในน้ําอันสูงสุด. คําท่ีเหลือมีอรรถรูไดงายทั้งน้ัน 
เพราะประกอบดวยนัยอันมาแลวในพระบาลีแล. 
                    จบอรรถกถาสันนิฏฐาปกเถราปทานท่ี  ๔  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 186 

                            ปญจหตัถิเถราปทานท่ี  ๕  (๔๕) 
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว  ๕ กํา  
    [๔๗]   พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธ      ผูมีพระจักษุทอดลง 
        ตรัสพอประมาณ  มพีระสติ  ทรงสํารวมอินทรีย  เสด็จมาใน 
        แถวตลาด. 
                     ดอกอุบล  ๕ กําท่ีเราทําเปนพวงมาลัยไวมีอยู   เราเลื่อมใส 
        ไดเอาดอกอุบลน้ันบชูาพระพุทธเจา     ดวยมอืท้ังสองของตน 
        และดอกไมเหลานั้นเรายกขึ้นเปนหลังคาแหงพระศาสดาน้ัน 
        เราทรงดอกไมถวายพระมหานาค  ดังศิษยกัน้รมถวายอาจารย 
        ฉะนั้น. 
                     ในกัปท่ีสามหมื่น เราไดยกดอกไมใด  ดวยกรรมนัน้  เรา 
        ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ีสองพันแตกัปนี้  ไดเปนกษัตริย  ๕ ครั้ง   และเปน 
        พระเจาจักรพรรดิ  ทรงพละมาก  มีพระนามชื่อวาหัตถิยะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระปญจหัตถิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                         จบปญจหัตถิยเถรปทาน  
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                       ๔๕.  อรรถกถาปญตหถิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปญจหัตถิยเถระ มีคําเริ่มตน วา สุเมโธ  นาม  
สมฺพุทฺธโธ  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญไวในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ  สั่ง 
สมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  สุเมธะ   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง  บรรลนุิติภาวะแลว 
เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยู.  สมัยนั้น ชนทั้งหลายไดนําดอกอุบล ๕ กํามือ 
มา.  ทานถือดอกอุบล ๕ กํามือเหลาน้ัน  บชูาพระผูมีพระภาคเจา   พระ 
นามวาสุเมธะ   ผูกําลังเสด็จเท่ียวไปบนถนน.   ดอกอุบลเหลาน้ันไดลอยไป 
เปนเพดานทําเปนรมอยูในอากาศไปพรอมกับพระตถาคตทีเดียว. ทานเห็น 
ดังน้ันเกิดโสมนัส  เปนผูมีสรีระอันปติถูกตองแลว   ระลึกถึงบุญน้ันนั่นแล 
ตลอดชีวิต   จุติจากอัตภาพนั้นแลว    บังเกิดในเทวโลก    ทองเท่ียวไป ๆ 
มา ๆ อยู    ในพุทธุปปาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูลบรรลุนิติภาวะ 
แลว    เกิดศรัทธาบวชแลว    เจริญวิปสสนาไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต. 
ทานปรากฏโดยชื่อตามกุศลที่ตนบําเพ็ญมาวา ปญจหัตถิยเถระ  ดังนี้. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน เมื่อจะประกาศทิฏฐปุพพจริตาปทาน 
ดวยปญญาโดยประจักษ   จึงกลาวคํามีอาทิวา   สุเมโธ  นาม สมฺพุทฺโธ 
ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สุเมโธ   เชื่อมความวา   เมธาดี   คือ 
ปญญา     มปีญญาเครื่องแตกฉานการแทงตลอดสัจจะ  ๔ เปนตน      มีแก 
พระผูมีพระภาคเจาใด  พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  คือพระสัมพุทธะ   พระ- 
นามวา สุเมธะ  เสด็จไประหวางถนนในรานตลาด.  บทวา โอกฺขตฺิตจกฺขุ  
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แปลวา มีตาทอดลง.   บทวา  มิตภาณี   ความวา  มีปกติรูจักประมาณแลว 
จึงพูด   อธิบายวา   รูจักประมาณแลวจึงแสดงธรรม.   คําท่ีเหลือเขาใจงาย  
ทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถาปญจหัตถิยเถราปทาน  
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                       ปทุมัจฉทนิยเถราปทานที่  ๖  (๔๖)  
                 วาดวยผลแหงการกั้นรมเปนพุทธบูชา 
   [๔๘]   เมือ่พระโลกนาถพระนามวาวิปสสี   ผูอคัรบุคคลนิพพาน 
        แลว   เราถือดอกปทุมอันบานดียกขึ้นบูชาท่ีจิตกาธาร  ในเมื่อ 
        มหาชนยกพระศพขึ้นจิตกาธาร   จิตกาธารสูงขึ้นไปจรดนภา- 
        กาศ  เราไดทํารมไวในอากาศ    กัน้ไวที่จิตกาธาร. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้  เราไดดวยดอกไมใดบูชา  ดวยกรรม 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี   ๔๗ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        ปทุมเปนใหญมีพละมากครอบครองแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ 
        เปนที่สดุ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปทุมัจฉทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบปทุมัจฉทนิยเถราปทาน  
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                      ๔๖. อรรถกถาปทุมัจฉาทนิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปทุมัจฉทนยเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   นิพฺพุเต 
โลกนาถมฺหิ ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี      บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง 
หน่ึง   บรรลนุิติภาวะแลว    เลื่อมใสในพระรัตนตรัย     เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   พระนามวาวิปสสีปรินิพพานแลว    ทานบูชาเชิงตะกอนดวยดอก 
ปทุมทั้งหลาย. 
         ดวยความเลื่อมใสแหงจิตน้ันนั่นแล    ทานดํารงอยูตลอดอายุ    จุติ 
จากอัตภาพน้ัน   ทองเท่ียวไปในสุคตินั้นแล เสวยสมบัติทั้งสอง คือ  ทิพย- 
สมบัติและมนุษยสมบัติหลายครั้ง  ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา 
ทั้งหลายน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   บรรลุนิติภาวะแลว  เลื่อม 
ใสในพระศาสดา    บวชในพระศาสนา    เพียรพยายามอยูไมนานนัก    ก ็
บรรลุพระอรหัต.    เมื่อทานพักอยูในที่นั้น ๆ    มีที่พักกลางคืนและที่พัก 
กลางวันเปนตน  วิหารไดฉาบไปดวยดอกปทุมทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น  ทาน 
จึงปรากฏนามวา ปทุมัจฉทนิยเถระ ดังน้ี. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนแลว   เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน 
ดวยอํานาจโสมนัส     จึงกลาวคํามีอาทิวา   นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหิ  ดังนี้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา นิพฺพุเต  ความวา เมื่อพระศาสดาปรินิพพาน 
แลว       ดวยขันธปรินิพพาน       เมื่อพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธะ  
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พระนามวาวิปสสี   ถูกนําข้ึนสูเชิงตะกอนอันวิจิตร  เราไดถือเอากลีบปทุม  
อันบานดีแลวยกข้ึนเชิงตะกอนบูชา.     คําในคาถาท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  
เพราะนัยอัน ทานกลาวไวแลวในหนหลังแล. 
                           จบอรรถกถาปทุมัจฉทนิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 192 

                         สยนทายกเถราปทานท่ี  ๗  (๔๗)  
                           วาดวยผลแหงการถวายท่ีนอน 
    [๔๙]   เราไดถวายท่ีนอนอยางดีเลิศ  ลาดดวยภัณฑะ   คือผา แต 
        พระผูมพีระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ  ผูมีจิตเมตตา ผูคงท่ี  
        พระผูมพีระภาคชินเจา ทรงรับท่ีนอนอันเปนกัปปยะแลวเสด็จ 
        ลุกจากท่ีนอนนั้นเหาะขึ้นสูอากาศ. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้ เราไดถวายท่ีนอนใด ดวยกรรมน้ัน 
        เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน. 
                     ในกัปท่ี  ๕๑ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมพีระนาม 
        วาวรุณเทพ    ทรงสมบูรณดวยรตันะ   ประการ   มีพระพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสยนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                        จบสยนทายกเถราปทาน  
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                       ๔๗.  อรรถกถาสยนทายกเถราปทาน   
         อปทานของทานพระสยนทายกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สิทฺธตฺถสฺส 
ภควโต. ดังน้ี  
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ บังเกิดในตระกูลหนึ่ง  บรรลุนิติ- 
ภาวะแลว    เลื่อมใสในพระศาสดา    สรางเตียงเพ่ือเปนที่นอน    ดวยทอง 
อันเปนสินไหมของชาง      ลาดดวยเครื่องลาดอันวิจิตรหาคามิได     บูชา 
พระผูมีพระภาคเจา.        พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงรับแลวเสวย 
ดวยทรงพระอนุเคราะหทาน.  ดวยบุญกรรมนั้น  ทานเสวยทิพยสมบัติและ 
มนุษยสมบัติ     ในพุทธุปบาทกาลน้ี     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
บรรลุนิติภาวะแลว   เลื่อมใสในพระศาสนาของพระศาสดา  บวชแลวเจริญ 
วิปสสนาไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต.  ทานปรากฏโดยนามแหงบุญท่ีทาน 
เคยบําเพ็ญแตกอนวา สยนทายกเถระ  ดังนี้. 
         วันหน่ึง     ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส    เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ดังน้ี. 
คําท้ังหมดน้ัน   มีอรรถรูไดงายโดยกระแสแหงนัยอันมาในพระบาลีแล. 
                           จบอรรถกถาสยนทายกเถราปทาน  
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                         จังกมทายกเถรปทานที่  ๘  (๔๘)  
                        วาดวยผลแหงการถวายท่ีจงกรม 
   [๕๐]   เราไดใหทําสถานท่ีจงกรมกอดวยอิฐ      ถวายแดพระมุน ี
        พระนามวาอัตถทัสสี   ผูเปนเชษฐบุรษุของโลก  ผูคงท่ี. 
                     สถานท่ีจงกรมสรางสําเรจ็ดีแลว โดยสูง  ๕ ศอกโดยยาว 
        ๑๐๐ ศอก  ควรเปนทีเ่จริญภาวนา  นารื่นรมยใจ. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี  ผูเปนพระผูอุดม  
        ทรงรบัแลว     ทรงกําทรายดวยฝาพระหัตถแลว    ไดตรสัพระ- 
        คาถาเหลาน้ีวา 
                     ดวยการถวายทรายน้ี       และดวยการถวายที่จงกรมอันทํา 
        เสร็จดีแลว    ผูนั้นจกัไดเสวยผลแตทรายอันประกอบดวยแกว 
        ๗  ประการ 
                     จักเสวยเทวรัชสมบัติ  ในเทวดาท้ังหลายตลอด ๓ กัป    อัน 
        นางอัปสรแวดลอมแลวเสวยสมบัติ  
                     เขามาสูมนษุยโลกแลว  จักไดเปนพระราชาในแวนแควน 
        และจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิในแผนดิน ๓ ครั้ง       ในกัป 
        ที่  ๑,๘๐๐    เราไดทํากรรมใดครัน้เวลานั้น   ดวยกรรมนัน้    เรา 
        ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายท่ีจงกรม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี.  
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         ทราบวา      ทานพระจังกมทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบจังกมทายกเถราปทาน 
                       ๔๙.  อรรถกถาจังกมนทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระจังกมนทายถเถระ มีคําเริ่มตนวา สิทฺธตฺถสฺส 
มุนิโน  ดังนี้.                                                      
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   อัตถทัสส ี  บังเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง   บรรลุนิติภาวะแลว   เลื่อมใสในพระศาสดา   ไดสรางที่จงกรม 
อันงดงามเสมือนกับกองแหงเงิน   ฉาบดวยปูนขาวอันเปนที่สูง    แลวลาด 
ทรายขาวเชนกับสรอยไขมุก     ไดถวายพระผูมีพระภาคเจาแลว.      พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว    ก็แลครั้นทรงรับที่จงกรมแลว   ทรงเขาสมาธิ 
อันสําเร็จทางกายและจิตอันเปนสุข.     แลวทรงพยากรณวา     ในอนาคต  
ผูนี้     จักไดเปนสาวกในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา 
โคตมะ.   ดวยบุญกรรมน้ัน   ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
เสวยสมบัติทั้งสองในพุทธุปบาทกาลนี้    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
เจริญวัยแลว   เพียบพรอมดวยศรัทธา   บวชในศาสนา  ไมนานนักก็บรรล ุ
พระอรหัต    ทานไดปรากฏโดยนามแหงบุญท่ีทานบําเพ็ญมาวา  จังกมน- 
ทายกเถระ   ดังน้ี.  
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         วันหน่ึง   ทานระลกึถึงบุญกรรมท่ีตนเคยบําเพ็ญ  ในกาลกอน    เกิด  
โสมนัส  เม่ือจะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อตฺถทส- 
สิสฺส  มุนิโน  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    อตฺถทสฺสิสฺส    ความวา    ชื่อวา 
อัตถทัสสี  เพราะเห็นประโยชน  คือความเจริญงดงาม  ไดแกพระนิพพาน, 
อีกอยางหนึ่งชื่อวาอัตถทัสสี  เพราะมีปกติรูเห็นประโยชนคือพระนิพพาน. 
เชื่อมความวา    ขาพเจาไดสรางที่จงกรมอันนารื่นรมยใจ    เปนที่หลีกเรน 
เปนที่เจริญภาวนาพึงกระทําไวในใจ  ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา ผูมีปกติ 
เห็นประโยชนนั้น  ผูเปนมุนี   คือผูประกอบดวยญาณคือโมนะเครื่องเปน 
ผูนิ่ง.     คําท่ีเหลือมีอรรถรูไดงายทั้งน้ัน     ตามกระแสแหงนัยที่กลาวแลว 
นั้นแล. 
                       จบอรรถกถาจังกมนทายกเถราปทาน  
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                              สุภัททเถราปทานที่  ๙  (๔๙)  
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยผอบไมจันทน 
    [๕๑]   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ทรงรูแจงโลก 
        ผูควรรบัเครื่องบูชา  ผูมียศมาก  ทรงถอนหมูชนขึ้นแลว     จะ 
        เสด็จนพิพาน. 
                     ก็เมื่อพระสมัพุทธเจา    ทรงยังหมื่นโลกธาตุใหหว่ันไหว 
        แลว      จะเสด็จนิพพาน      หมูชนและเทวดาเปนอันมากได 
        ประชมุกันในเวลานั้น. 
                     เราเอากฤษณาและดอกมะลิซอน    ใสผอบไมจันทนเต็ม 
        แลว    ราเริง   มีจิตโสมนัส    ยกขึ้นบูชาพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูเปนระอุดม. 
                     พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา   ผูยอดเยี่ยมในโลก  ทรง 
        ทราบความดําริของเรา    ทรงบรรทมอยูนั่นแล     ไดตรัสพระ- 
        คาถาเหลาน้ีวา                                                              
                     ผูใดเอารม   กฤษณาและมะลิซอน    บังรมใหเราในกาล 
        ที่สุดเราจักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                     บุคคลผูนี้เคลื่อนจากโลกนี้แลว  จักไปสูหมูเทวดาชั้นดุสิต 
        เขาไดเสวยรัชสมบติัในชั้นดุสิตน้ันแลว     จกัไปสูชั้นนิมมา- 
        นรดี    เขาถวายดอกมะลิซอนอันประเสริฐสุด ดวยอุบายนีแ้ลว 
        จักปรารภกรรมของตนเสวยสมบัติ   บุคคลผูนิจักบังเกิดในชั้น 
        ดุสิตนั้นอีก  เคลื่อนจากช้ันนั้นแลว  จักไปสูความเปนมนุษย.  
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                    พระมหานาคศากยบุตรผูเลิศในโลก พรอมทั้งเทวโลก  ผู  
        มีพระจกัษุ      ทรงยงัสัตวใหตรัสรูเปนอันมากแลว   จักเสด็จ 
        นิพพาน  ในกาลน้ัน   เขาอันกศุลมูลตักเตือนแลว    จักเขาไป 
        เฝา  ครัน้เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลว  จักทูลถามปญหาใน 
        กาลนั้น                                                    
                     พระสัพพัญูสัมพุทธเจา   ผูเปนนายกของโลก  ทรงให 
        ราเริง     ทรงทราบบุพกรรมแลว      จักทรงเปดเผย   (แสดง) 
        สัจจะทัง้หลาย   เขายินดีวา    ปญหานี้พระศาสดาทรงปรารภ 
        แกแลว     มีใจช่ืนชม    ถวายบังคมพระศาสดาแลวจักทูลขอ 
        บวช. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้นทรงฉลาดในธรรมอันเลศิ    ทรง 
        เห็นวาเขามีใจเลื่อมใส ยินดีดวยกรรมของตน จักทรงใหบวช 
        บุคคลผูนี้พยายามแลว    จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงได  แลวจัก 
        ไมมีอาสวะ  นิพพานในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                                           จบภาณวารท่ี  ๕ 
                     เราประกอบดวยบุพกรรม   มีจิตชื่นชม  ต้ังมั่นดวยดี   เปน 
        บุตรผูเกิดแตพระหทัยของพระพุทธเจา   อนัธรรมนริมติดีแลว 
        เราเขาไปเฝาพระธรรมราชาแลว      ไดทูลถามปญหาอันสูงสุด 
        และเมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะทรงแกปญหาของเรา    ไดตรัส 
        กระแสธรรม      เรารูทั่วถึงธรรมของพระองคแลว     ยินดีใน 
        ศาสนาอยู  กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   ไมมีอาสวะอยู.  
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                     ในแสนกัปแตกัปนี้          พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        ปทุมุตตระผูนายกอุดม  ไมทรงมีอุปาทาน  เสด็จนิพพานแลว 
        ดังประทีปดับเพราะสิ้นน้ํามันฉะนั้น    พระสถูปแกวของพระ-  
        ผูมีพระภาคเจาสูงประมาณ ๗ โยชน       เราไดทําธงสวยงาม 
        กวาธงทั้งปวงเปนที่รื่นรมยใจ  บูชาไวที่พระสถูปน้ัน    พระ- 
        อัครสาวกชื่อติสสะของพระพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ   เปน 
        บุตรผูเกิดครั้นหทัยของเรา        เปนทายาทในพระพุทธศาสนา 
                     เรามีใจเลวทราม      ไดกลาววาจาอันไมเจริญแกพระอัคร- 
        สาวกน้ันดวยผลแหงกรรมนั้น    แตในภายหลัง    ความเจริญ 
        จึงไดมแีกเรา. 
                     พระมุนมีหาวีรชินเจา ผูทรงเกื้อกูลประกอบดวยพระกรุณา 
        ทรงประทานบรรพชาแกเราบนที่บรรทมครัง้สุดทาย ณ สาลวัน 
        อันเปนท่ีเวียนมาแหงมัลลกษัตรยิทั้งหลาย 
                     บรรพชาก็มใีนวันนี้เด๋ียวน้ีเอง       อุปสมบทก็ในวันนี้เอง 
        ปรินิพพานก็ในวันนี้เอง     เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระสุภัททเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                          จบสถภัททเถราปทาน  
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                         ๔๙.  อรรถกถาสุภัททเถราปทาน  
         อปทานของทานพระสุภัททเถระ      มีคําเริ่มตนวา     ปทุมุตฺตโร 
โลกวิทู  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญเพ่ือบรรลุพระนิพพานในภพนั้น ๆ      ในกาลแหงพระผูมีพระ 
ภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง ผูสมบูรณ 
ดวยสมบัติ   เพียบพรอมดวยศรัทธา   บรรลุนิติภาวะแลว     ถกูตบแตงให 
มีเหยาเรือน   เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ    ทรงบรรทมบนพระแทนเปนที่ปรินิพพาน   และเห็นเทวดา 
ในหมื่นจักรวาลประชุมกนั      มีใจเลือ่มใส     บูชาดวยดอกไมมีกลิ่นหอม 
มีดอกคนทิสอ  ดอกลําเจียก และดอกอโศกเขียว และขาวเปนตน เปนอเนก. 
ดวยบุญกรรมนั้นทานดํารงอยูจนส้ินอายุ    จุติจากอัตภาพนั้นแลว     เสวย 
ทิพยสมบัติในภพชั้นดุสิตเปนตน     จากน้ันเสวยมนุษยสมบัติในหมูมนุษย 
ไดเปนผูอันเขาบูชาดวย ดอกไมทั้งหลาย        อันไปดีในที่ ๆ ตนเกิดแลว. 
ก็ในพุทธุปบาทกาลน้ี     บังเกิดในตระกูลที่สมบูรณดวยสมบัติตระกูลหน่ึง 
บรรลุนิติภาวะแลว     แมเห็นโทษในกามท้ังหลายแลว     ก็ไมไดเห็นพระ- 
พุทธเจา   ตราบจนถึงเวลาที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาจะปรินิพพาน.  บวช 
ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจา     ทรงบรรทมบนพระแทนเปนที่ปรินิพพาน 
นั้นเอง   บรรลุพระอรหัตแลว.  ทานไดปรากฏโดยนามแหงบุญท่ีบําเพ็ญไว 
ในกาลกอนวาสุภัททะ  ดังนี้.                                               



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 201 

         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน       เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน  
ดวยอํานาจโสมนัส     จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปทุมุตฺตโร    โลกวทิู    ดังน้ี. 
คําน้ีมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน.     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระทรง 
บรรทมบนพระแทนเปนที่ปรินิพพานน่ันแล.  ไดพยากรณคําน้ีวา  สุณาถ 
มม ภาสโต  ฯ เป ฯ นิพฺพายิสฺสตินาสโว. 
                              จบอรรถกถาปญจมภาณวาร 
         ทานเมื่อแสดงขอปฏิบัติของตน   จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปุพฺพกมฺเมน 
สยุตฺโต  ดังน้ี. บทวา เอกคโค  แปลวา ผูมีจิตมีอารมณเปนหน่ึง. บทวา 
สุสมาหิโต    แปลวา   ผูมจิีตต้ังม่ันดวยดี   อธิบายวา   ผูสงบกายและจิต. 
บทวา  พุทฺธสฺส  โอรโส  ปุตโต   ความวา   ทานฟงโอวาทานุสาสนีที่ 
ออกจากอกคือหทัย  บรรลุพระอรหัตผลแลว.บทวา ธมฺมโตมฺห ิสุนิมมฺิโต. 
ความวา  เกิดจากธรรม  คือจากกรรมฐานกรรม    อธิบายวา   เรามีนิมิตดี 
โดยอริยชาติ   คือเปนผูมีกิจท้ังปวงสําเร็จแลวดวยดี. 
         บทวา   ธมมฺราช  อปุคมฺม   ความวา   เราเขาไปเฝา  คือเขาไปใกล 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระราชา     เปนอิสระกวาสัตวทั้งปวงโดยธรรม. 
บทวา อาปุจฺฉึ ปฺหมุตฺตม ความวา เราไดถามปญหาอันสูงสุด อันเกี่ยว 
ดวยการเกิดข้ึนแหงขันธ อายตนะ ธาตุ และสัจจะเปนตน. บทวา กถยนฺโต  
จ เม  ปฺห ความวา  พระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลายน้ัน เมื่อตรัสคือ 
เมื่อพยากรณปญหาแกเรา.  บทวา   ธมมฺโสต  อุปานยิ  ความวา   ทาน 
ไดเขาใกลคือเขาถึงกระแสธรรม  คือหวงแหงธรรม  กลาวคืออนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ.  
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         บทวา  ชลชุตฺตมนายโก   ความวา   เปนโวหารที่สําเร็จแลว   เปน 
ชื่อของพระปทุมุตตรพุทธเจา  เพราะกระทํา  ม อักษรใหเปน ย  อักษร. 
         บทวา   นิพฺพายิ   อนุปาทาโน   ความวา    ดบัแลวเพราะไมยึดถือ 
ขันธ ๕    อันเปนอารมณของอุปาทานแลวคือไมปรากฏ.      ไดแกไปสูที่ 
ไมเห็น   อธิบายวา    ไมต้ังอยูแมในที่ไหนๆ  เชนในมนุษยโลกเปนตน. 
บทวา  ทีโป  ว  เตลสงฺขฺยา   เชื่อมความวา    ดับไปดุจประทีปที่ดับไป 
เพราะสิ้นไปคือความไมมีแหงไสและน้ํามัน. 
         บทวา  สตฺตโยชนิก   อาสิ     ความวา    พระสถูปอันสําเร็จดวย 
รัตนะของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ผูปรินิพพานแลวน้ัน 
ไดสั่งถึง ๗  โยชน.  บทวา  ธช ตตฺถ  อปูเชสึ  ความวา  เราไดบูชาธง 
อันเปนที่รื่นรมยแหงใจ   โดยประการท้ังปวงท่ีพระเจดียนั้น. 
         บทวา  กสฺสปสฺส จ  พุทฺธสฺส  ความวา จําเดิมแตกาลปรินิพพาน 
แหงพระผูมีพระภาคเจา       ทรงพระนามวาปทุมุตตระ       เชือ่มความวา 
เราทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย      โอรสคือบุตรของเรานามวาติสสะ 
ไดเปนอัครสาวกแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา    กัสสปะ   คือเปน 
ทายาทในศาสนาของพระชินเจา 
         บทวา   ตสฺส หีเนน  มนสา  เราผูมีใจ  คือมีจิตอันเลวทรามลามก 
ไดกลาวคือแสดงคําวา  อนฺตโก  ปจฺฉิโม ดังน้ี  อัน เปนคําไมเจริญ ไมด ี
ไมเหมาะตอพระอัครสาวก  ชื่อวา  ติสสะ  ผูเปนบุตรของเราน้ัน. บทวา 
เตน  กมมฺวปิาเกน   ความวา   ดวยวิบากแหงอกุศลกรรม  คือการกลาวตู 
พระอรหันตนั้น.  บทวา  ปจฺฉิเม    อทฺทส ชิน  ความวา   เราไดเห็น  
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พระชินเจา   คือผูพึงชนะมาร    ไดแกพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจาของเรา  
ผูบรรทมบนพระแทนเปนที่ปรินิพพาน        อันเปนที่แวะเวียนแหงมัลล- 
กษัตริยทั้งหลายในกาลสดุทาย คือในกาลเปนที่ปรินิพพาน.  บาลีวา  ปจฺฉา 
เม   อาสิ  ภททฺก  ดังนี้ก็มี.  อธิบายวา  เรานั้นไดมีการแทงตลอดสัจจะ   ๔ 
อันเจริญอันดีในกาลอันเปนภายหลัง  แหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา 
โคตมะนั้น     คือในกาลเปนที่สุด    ไดแกในกาลใกลตอพระนิพพานแหง 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน. 
         บทวา  ปพฺพาเชสิ  มหาวีโร  เชือ่มความวา  พระมหาวีระ  ผูเปน 
ประโยชนเกือ้กูลแกสัตวทุกจําพวก ผูประกอบดวยพระกรุณา   ผูชนะมาร 
ผูเปนมุนี.    ทรงบรรทมในที่บรรทม   คือบนพระแทนเปนที่ปรินิพพาน 
ใหเราบรรพชาในปจฉิมกาล.   ในปาสาลวโนทยานอันเปนที่แวะเวียนแหง 
มัลลกษัตริย. 
         บทวา  อชฺเชว  ทานิ  ปพฺเพชฺชา  ความวา  วันนี้แหละคือในวัน 
เปนที่ปรินิพพาน  ของพระผูมีพระภาคเจา   เราไดบรรพชา  อน่ึง  วันนี้ 
แหละเราไดอุปสมบท   เชื่อมความวา   วันนี้เราไดปรินิพพาน   ในที่พรอม 
พระพักตรแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทา. 
                              จบอรรถกถาสุภัททเถราปทาน  
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                             จุนทเถราปทานท่ี  ๑๐  (๕๐)  
                         วาดวยผลแหงการถวายดอกไม 
     [๕๒]   เราไดใหทําดอกไมอันเปนวัตถุควรบุชา       เพ่ือถวายแด 
        พระผูมพีระภาคเจา  พระนามวาสิทธัตถะ  เชษฐบุรษุของโลก 
        ผูคงท่ี    แลวปกปดดวยดอกมะลิ    เราใหทําดอกไมนั้นสําเร็จ 
        แลว   นอมเขาไปถวายแดพระพุทธเจา   และถือเอาดอกไมที่ 
        เหลือไปบูชาพระพุทธเจา. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส  มใีจโสมนัส   นําเอาดอกไมเขาไปบูชา 
        พระพทุธเจาผูเชนกับทองคํามีคา  เปนอัครนายกของโลก. 
                     พระสัมพุทธเจาผูทรงขามความสงสัยแลว       ผูขามหวง 
        กิเลสไดแลวแวดลอมดวยพระขณีาสพ ประทับน่ังในทามกลาง 
        ภิกษุสงฆ    ตรัสพระคาถาเหลานี้ วา   ผูใดไดถวายดอกไมม ี 
        คา  มีกลิ่นหอมฟุงแกเรา  เราจักพยากรณผูนั้น   ทานท้ังหลาย 
        จงฟงเรากลาว. 
                     บุคคลผูนี้เคลื่อนจากโลกนี้แลว จักแวดลอมดวยหมูเทวดา 
        เกลื่อนกลนดวยดอกมะลิ  จักไปสูเทวโลก   ภพของบุคคลนั้น 
        สูงเสียดฟา     สําเรจ็ดวยทองและแกวมณ ี    วมิานทั้งหลาย 
        อันเกิดดวยบุญกรรม   จักปรากฏ.                                         
                     เขาจักไดเสวยเทวรัชสมบัติ  ๗๔ ครัง้      จักแวดลอมดวย 
        นางอัปสร เสวยสมบัติ   จักไดเปนพระราชาในแผนดินครอบ- 
        ครองพสุธา ๓๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๕  ครั้ง   จกั  
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        เปนใหญกวามนุษย มีนามช่ือวาทุชชยะ เสวยบุญน้ันประกอบ  
        ดวยกรรมของตน    ไมไปสูวินิบาต    จกัไปสูความเปนมนุษย 
        เงินที่บคุคลนั้นสั่งสมไวแลว  ต้ังรอยโกฏิมิใชนอย. 
                     บุคคลนี้จักบังเกิดในกําเนิดเปนพราหมณ    เปนบุตรผูมี  
        ปญญาของวังคันตพราหมณ   เปนโอรสผูเปนที่รักของนางสารี- 
        พราหมณ. 
                     และภายหลังเขาจักบวชในศาสนาของพระอังคีรส   จักได 
        เปนพระสาวกของพระศาสดา  มีนามช่ือวา จูฬจุนทะ. 
                     เขาจักไดเปนพระขีณาสพแตยังเปนสามเณรทีเดียว   กํา- 
        หนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  จักไมมอีาสวะ  นิพพาน. 
                     เราไดบํารุงพระมหาวีรเจาและพระสาวกอื่น ๆ  ผูมีศีลเปน 
        อันมาก  และบํารุงพระเถระผูพ่ีชายของเราเพ่ือบรรลุประโยชน 
        อันสูงสุด    ครั้นเราบํารุงพระเถระผูพ่ีชายของเราแลว    ไดเอา 
        ธาตุใสไวในบาตร   นําเขาไปถวายพระสัมพุทธเจาเชษฐบรุุษ 
        ของโลก  ผูนราสภ.                                        
                     พระพุทธเจาในโลกพรอมท้ังเทวโลก  ทรงรับธาตุนั้นดวย 
        พระหัตถทั้งสอง  แลวจักทรงพระโอวาท  จึงทรงประกาศพระ- 
        อัครสาวก   จิตของเราพนวิเศษแลว  และศรัทธาของเราต้ังมั่น 
        ดีแลว   เรากําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว     ไมมอีาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา     ทานพระจุนทเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวยประการ  
ฉะน้ันแล. 
                                           จบจุนทเถราปทาน 
                          ๕๐.  อรรถกถาจุนทรเถราปทาน 
         อปทานของทานพระจุนทเถระ  มีคําเริ่มตนวา สิทฺธตฺถสฺส ภควโต 
ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   สิทธัตถะ     บังเกิดในตระกูลอันสมบูรณ 
ดวยสมบัติ   บรรลุนิติภาวะแลว    เลือ่มใสในพระศาสดา    ไดใหสรางวัตถ ุ
อันควรมีคาดวยทอง    ลวนแลวดวยรัตนะ ๗    ฉาบดวยดอกมะลิ    บชูา 
พระผูมีพระภาคเจา.     ดอกไมเหลาน้ัน       ไดฟงข้ึนสูอากาศต้ังโดยอาการ 
เปนเพดาน. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณทานวา     ในอนาคต 
เธอจักเปนสาวกนามวา  จุนทะ  ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วาโคดม   ดวยบุญกรรมนั้น     ทานจุติจากอัตภาพน้ันแลว   เกดิในเทวโลก 
เสวยสุขในเทวโลกชั้น  กามาพจร ๖ ชั้น ตามลําดับ  และเสวยจักรพรรดิสมบัติ 
เปนตน  ในมนุษยโลก  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดเปนบุตรแหงนางรูป- 
สารีในตระกูลพราหมณ    เปนนองชายของพระสารีบุตรมหาเถระ.      เมื่อ   
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ทานบรรลุนติิภาวะแลว     ญาติทั้งหลายขนานนามทานวา จุนทะ    เพราะ  
แปลง  ส  อักษร   ใหเปน  จ อักษร   เพราะทรวดทรงรูปและวัยของทาน 
เปนสิ่งสวยงาม.    ทานเจริญวัยแลว     เห็นโทษในการครองเรือน    และ 
อานิสงสในบรรพชา      บวชในสํานักของพระเถระผูเปนพ่ีชาย       เจริญ 
วิปสสนาไมนานนัก  ก็บรรลุพระอรหัต. 
         ทานบรรลุพระอรหัตผล  วันหนึ่ง  ระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิด 
โสมนัส  เม่ือจะประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา สิทฺธตฺถสฺส 
ภควโต  ดังนี้    คําน้ันมีอรรถอันทานกลาวไวแลวในหนหลังน้ันแล.    แม 
อรรถวา อคฺฆิย  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
         บทวา วิติณฺณกงฺโข  สมฺพุทฺโธ     เชื่อมความวา    ทานขามความ 
สงสัยเสียได  คือเปนพระสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย   เพราะทานใหความ 
สงสัยสิ้นไป   โดยการบรรลุมรรคจิต   โดยพิเศษ.    บทวา  ติณฺโณเฆห ิ
ปุรกฺขโต   ความวา   ผูอันพระขีณาสพหอมลอมคือแวดลอม   เพราะทาน 
ขาม   คือกาวลวงโอฆะ๔ มีกาโมฆะเปนตนไดแลว.  พยากรณคาถามีอรรถ 
ต้ืนทั้งน้ัน. 
         บทวา อุปฏหึ  มหาวีร  ความวา  เราไดบํารุง   คือไดกระทําการ 
บํารุง   พระพุทธเจาผูไดนามวา  มหาวีระ   เพราะไดบําเพ็ญบารมี   กระทํา 
ความเพียรไวในส่ีอสงไขยกําไรแสนกัป       เพ่ือบรรลุพระนิพพานอันเปน 
ประโยชนสงูสุด.  บทวา อฺเ  จ  เปสเล  พห ู  ความวา   ไมใชเราได 
บํารุงพระพุทธเจาอยางเดียวเทาน้ัน  ก็หาไม  เชื่อมความวา  เราไดบํารุงทาน 
ผูมีศีล     และพระสาวกเหลาอ่ืนผูบรรลุธรรมอันเลิศเปนอันมาก     และได 
บํารุงพระสารีบุตรเถระผูเปนพ่ีชายของเรา.  
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         บทวา  ภาตร  เม  อปุฏหิตวา   ความวา   เราไดบํารุงพ่ีชายของเรา 
แลวทําวัตรปฏิบัติ   ในกาลท่ีทานปรินิพพานแลว    เพราะทานปรินิพพาน 
กอนพระผูมีพระภาคเจา   เราก็ถือเอาพระธาตุของทาน    เกลี่ยลงในบาตร 
แลวนอมเขาไปถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐกวาโลก  
         บทวา อุโภ อตเถหิ ปคฺคยฺห    ความวา    พระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
ถือเอาพระธาตุที่เราใหแลวน้ัน      โดยประการดวยมือทั้งสองของพระองค 
เมื่อจะแสดงพระธาตุนั้นดวยดี      จึงระบุคือประกาศความท่ีพระสารีบุตร 
เถระเปนพระอัครสาวก.   คําที่เหลือมีอรรถคนท้ังน้ันแล.                    
                                จบอรรถกถาจุนทเถราปทาน 
                                              จบวรรคท่ี  ๕ 
                           รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.   อุปาลิเถราปทาน   ๒.  โสณโกฏิยเวสสเถราปทาน       ๓.   ภัททิย-  
กาฬิโคธายปุตตเถราปทาน  ๔.  สันนฏิฐาปกเถราปทาน  ๕.   ปญจหัตถิย-  
เถราปทาน    ๖.    ปทุมัจฉทนิยเถราปทาน   ๗.  สยนทายกเถราปทาน  ๘.  
จังกมทายกเถราปทาน   ๙.  สุภัททเถราปทาน   ๑๐.  จุนทเถราปทาน.  
         คาถาในวรรคน้ัน ม ี๑๔๔ คาถา. 
                                        จบอุปาลิวรรคที่  ๕  
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                                       วีชนีวรรคท่ี  ๖ 
                         วิธูปนทายกเถราปทานท่ี ๑  (๕๑) 
                            วาดวยผลแหงการถวายพัด 
    [๕๓]  เราไดถวายพัดเลมหนึ่ง  แตพระพุทธเจาพระนามวา 
        ปทุมุตตระ   เชษฐบุรุษของโลก   ผูคงท่ี   ผูเปนจอมแหงสัตว 
        มั่นคง. 
                     เรายังจิตของตนใหเลื่อมใสแลว ประนมอัญชลีถวายบังคม 
        พระสมัพุทธเจา  บายหนาไปทางทิศอุดรหลีกไป. 
                     พระศาสดาผูอัครนายกของโลก  ทรงรับพัดวีชนีแลว  ประ- 
        ทับยืน ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา     
                     ดวยการถวายพัดน้ี  และดวยการต้ังจิตไว  ผูนี้จักไมไปสู 
        วินิบาตตลอดแสนกัป. 
                     เราปรารภความเพียร  มจีิตแนวแน  มีใจต้ังมั่นในใจโตคุณ 
        (คุณคือการกําหนดรูใจผูอื่น)    มอีายุ     ๗  ปโดยกําเนิด    ได       
        บรรลุพระอรหัต. 
                     ใน ๖ หมื่นกปั  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ ครั้ง    ทรงม ี 
        พละมาก  พระนามเหมือนกันวา พิชชมานะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระวิธูปนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบวิธูปนทายกเถราปทาน  
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                                   วีชนีวรรคท่ี  ๖ 
               ๕๑.  อรรถกถาวิธูปนทายกเถราปทาน  
         อปทานของพระวิธูปนทายกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตร- 
พุทฺธสฺส ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระชินเจาผูประเสริฐ  
องคกอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ    บังเกิดในเรือนมี 
ตระกูลแหงหนึ่ง   บรรลนุิติภาวะแลว    สมบูรณดวยสมบัติ    เกิดศรัทธา 
เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา   ในกาลเปนคฤหัสถ   ไดสรางพัดวีชนีอัน 
สําเร็จดวยทองเงิน  แกวมุกดา  และแกวมณี  ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา, 
ดวยกรรมนัน้    ทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั่งหลาย     เสวย 
สมบัติทั้งสอง   ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทั้งหลายนี้   เสด็จ 
อุบัติแลว  ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   ตบแตงมีเหยาเรือนแลว 
เห็นโทษในการครองเรือน และเห็นอานิสงสในบรรพชา เพียบพรอมดวย 
ศรัทธา  บวชในพระศาสนาเจริญวิปสสนา ไมนานก็บรรลุพระอรหัตแลว. 
         ทานหวนระลึกถึงบุพกรรมของตน    เพราะบุญกรรมน้ัน      เราได 
โลกุตรสมบติันี้  รูกรรมน้ันโดยประจักษ  เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน 
จึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ดังน้ี.  คําน้ันมีอรรถอันทานกลาว 
ไวในหนหลังแลวแล.  บทวา  วีชนิกา มยา ทินฺนา  ความวา ชื่อวา วีชนี   
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เพราะอรรถวา   ยังความเรารอนของสัตวทั้งหลายผูเรารอนอยู   ใหดับโดย 
พิเศษ คือยังลมอันมีความเยือกเย็นใหเกิด.  พัดวชีนีนั้น  ชื่อวา  วีชนิกา. 
พัด วีชนีนั้นสําเร็จดวยรัตนะ ๗  รุงโรจนอยู   เราไดสรางถวายแลว. 
                        จบอรรถกถาวิธูปนทายกเถราปทาน  
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                           สตรังสิยเถราปทานท่ี ๒ (๕๒) 
                  วาดวยผลแหงการชมเชยพระโลกนายก 
    [๕๔]  พระผูมีพระภาคเจาผูอุดมบุรุษ  เสด็จขึ้นภูเขาอันสูงสุด  
        แลว  ประทับนั่งอยู  เราเปนพราหมณผูเรียนจบมนต   อยูใน 
        ที่ไมไกลภูเขา.                                                   
                     ไดเชาไปเผาพระมหาวีรเจาผูประเสริฐกวาเทวดา      เปน 
        นราสภ  ประนมกรอัญชลีแลว  ชมเชยพระผูนายกของโลกวา 
        พระมหาวีรพุทธเจาพระองคนี้  ทรงประกาศกรรมอันประเสริฐ 
        แวดลอมดวยภิกษุสงฆ  ทรงรุงเรืองดังกองไฟ. 
                     พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ     ไมทรงกําเริบดังมหา- 
        สมุทร    หาผูตานทานไดยากดุจอรรณพ     ไมทรงครั่นคราม 
        เหมือนราชสีหทรงแสดงธรรม                                      
                     พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ      ทรงทราบความดําริ 
        ของเรา   ประทับยืนในทามกลางภิกษุสงฆ   ไดตรัสพระคาถา 
        เหลาน้ีวา    ผูใดไดถวายอัญชลีนี้     และเชยชมพระพุทธเจา 
        ผูประเสริฐสุด ผูนัน้จักไดเสวยเทวรัชสมบติัตลอด  ๓ หมื่นกัป. 
                     ในแสนกัป  พระสัมพุทธเจาพระนามวาอังคีรส ผูมีกิเลส 
        ดังหลังคาเปด  จักเสด็จอุบัติในภพน้ัน   ผูนั้น  จักเปนโอรสผูรู  
        มรดกในธรรมของพระสัมพุทธเจาพระองคนั้น อันธรรมนิรมิต  
        แลว   จกัเปนพระอรหันตมีชื่อวาสตรังสี. 
                     เรามีอายุ ๗  ปโดยกําหนด  ออกบวชเปนบรรพชิตมีชื่อวา 
        สตรังสี    รัศมีของเราแผออกไป   เรามักเพงฌาน   ยินดีใน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 213 

        ฌานอยูมณฑปหรือโคนไม เราทรงกายอันเปนท่ีสุด  อยูใน 
        ศาสนาพระสัมมาสมัพุทธเจา. 
                     ตลอด ๖ หมืน่กัป   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง  ทรง 
        พระนามวาโรมะ ทรงสมบูรณ ดวยแกว   ๗ ประการ มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖      เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสตรังสิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการฉะน้ี 
ฉะน้ีแล. 
                                          จบสตรังสิยเถราปทาน 
                         ๕๒.  อรรถกถาสตรังสิเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระสตรังสิเถระ  มาคําเริ่มตนวา  อุจฺจิย  เสลมารุยฺห 
ดังน้ี. 
         พระเถรแมนี้    ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   บังเกิดในตระกูลพราหมณ 
บรรลุนิติภาวะแลว   ถึงฝงในสักกฏพยากรณและในไตรเพท  ละการครอง 
เรือน  เขาสูบวชเปนฤๅษี  สําเร็จการอยูในหิมวันตประเทศ. ในสมัยนั้น 
พระผูมีภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ   เสด็จข้ึนสูภูเขาสูงลูกหนึ่ง 
๑.  บาลี  สตรังสิยเถราปทาน  
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เพราะความเปนผูใครตอความสงัด   แลวน่ังดุจกองไฟท่ีลุกโพลง.   ดาบส  
เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองคประทับนั่งอยูเชนนั้น    เกิดโสมนัส    ประ- 
คองอัญชลี   ชมเชยดวยเหตุหลายอยาง.   ดวยบุญกรรมนั้น    ทานจุติจาก 
อัตภาพนั้นแลว   เสวยทิพยสมบัติในกามาวจรเทวโลก ๖ ชั้น    จากน้ันก็ 
บังเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิ   ทรงพระนามวา สตรังสี     ในมนุษยโลก. 
ทานเสวยสมบัติแมนั้นถึงหลายครั้ง  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  บังเกดิในเรือนมี 
ตระกูลแหงหนึ่ง  มีอายุ ๗ ขวบเทาน้ัน  บรรพชาบรรลุพระอรหัต   เพราะ 
ความท่ีตนมีญาณแกรอบแลวดวยอํานาจบุญสมภารในกาลกอน.  ทานระลกึ 
วา   เพราะกรรมอะไร   เรามีอายุ ๗ ขวบเทาน้ัน    จึงบรรลุสันติบทตาม 
ลําดับ  เห็นบพุกรรมดวยญาณโดยประจักษ  เกิดโสมนัส   เมื่อจะประกาศ 
ปุพพจริตาปทานดวยอํานาจอุทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา อุจฺจิย เสลมารุยฺห 
ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อุจจฺิย   เชื่อมความวา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ      เสด็จข้ึนสูภูเขาสูงอันลวนแลวแตหินแลว 
ประทับนั่ง.  บทวา ปพฺพตสฺสาวิทูรมฺหิ ความวา   ในที่ใกลแหงภูเขาที่ 
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง.  บทวา  พฺราหฺมโณ  มนฺตปารคู  ความวา 
พราหมณคนหนึ่งถึงฝง    คือท่ีสุดแหงไตรเพทกลาวคือมนต. พราหมณ 
ผูถึงฝงแหงมนตนี้แสดงอางถึงตนดุจผูอ่ืน.       บทวา   อุปวิฏ   มหาวีร 
ความวา   ซึ่งพระชินเจาผูมีความเพียร   ผูนั่งอยูบนภูเขานั้น   ผูประเสริฐ 
เชนไร.    เชือ่มความวา    เราไดประคองอัญชลี    คือประคองกระพุมมือ 
อัญชลีเหนือเศียร  แดพระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนเทพแหงเทพ ผูเปนเทพยิ่ง 
กวาเทพ    คือพรหมและเทพชั้นกามาวจรหกชั้นทั้งส้ิน    ผูชื่อวานราสภะ  
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คือผูองอาจกวานระท้ังหลาย   ผูประเสริฐ ผูนําโลก คือผูนําสัตวโลกทั้งส้ิน  
ผูยังสัตวใหถึงพระนิพพาน  ไวเหนือเศียรเกลา   แลวชมเชย  คือสดุดี. 
         บทวา  อภาสถ ความวา ไดพยากรณวา  ผูใดไดใหอัญชลนีี้ ฯลฯ 
ผูนี้จัก....   คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                               จบอรรถกถาสตรังสิเถราปทาน  
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                         สยนทายกเถราปทานท่ี  ๓  (๕๓)  
                          วาดวยผลแหงการถวายท่ีนอน 
     [๕๕]   เรามีจิตเลื่อมใส  ไดถวายท่ีนอนแดพระพุทธเจาพระนามวา 
        ปทุมุตตระ  ผูทรงอนุเคราะหโลกท้ังปวงพระองคนั้น  ดวยการ 
        ถวายท่ีนอนนั้น  โภคสมบัติยอมเกิดแกเรา  เปรียบเหมือนพืช 
        (ขาวกลา) สําเร็จในนาดี  นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน. 
                     เรายอมสําเรจ็การนอนในอากาศยอมทรงแผนดินนี้ไว   เรา 
        เปนใหญในสัตวทั้งหลาย   นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน  ใน 
        ๕,๐๐๐ กัปไดเปนพระเจามหาวรีะ ๘ ครั้ง. ในกัปท่ี ๓,๔๐๐ ได 
        เปนพระเจาจักรพรรดิผูมีพละมาก   ๔ ครั้ง  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี คือ  ปฏสิัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสยนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบสยนทายกเถราปทาน 
                    ๕๓.  อรรถกถาสยนทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสยนทายกเถระ    มีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตตระ- 
พุทธสฺส  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้       ไดบําเพ็ญบุญสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัย แหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ     ในกาล  
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แหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ    บังเกิดในเรือนมีสกุล  
แหงหน่ึง  บรรลุนิติภาวะแลว  อยูครองฆราวาส เสวย สุขอยู ฟงพระธรรม- 
เทศนาของพระศาสดา   เลื่อมใสในพระศาสดา   ใหคนทําเตียงอันควรแก 
คามาก    สําเร็จดวย    งา    ทอง    เงิน    แกวมุกดา    และแกวมณี    ลาด 
แผนผาอันนํามาแตเมืองจีน   และผากัมพลเปนตน    ถวายแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    เพ่ือทรงบรรทม    พระผูมพีระภาคเจาทรงกระทําการอนุเคราะห 
แกทาน   แลวทรงบรรทม ณ ที่นั่น   ดวยบุญกรรมนั้น   ทานทองเท่ียวไป 
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย       เสวยสุขในการไปในอากาศและสุขในการ 
นอนเปนตน   อันสมควรแกบุญกรรมนั้น     ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิด 
ในสกุลแหงหนึ่ง อันสมบูรณดวยทรพัยสมบัติ บรรลุนิติภาวะแลว ฟงพระ- 
ธรรมเทศนาของพระศาสดา มีจิตเลื่อมใสบวชแลว เจริญวิปสสนา ไมชานัก 
ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนแลวเกิดโสมนสั  เม่ือจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปทุมุตตรพุทฺธสฺส ดังน้ี   คําน้ันมีอรรถ 
อัน ทานกลาวไวแลวในหนหลังแล. 
         บทวา  สุเขตฺเต  พีชสมฺปทา  ความวา   พืชที่บคุคลหวานไวใน 
นาดี  อันปราศจากหญาและหยากเยื่อ    สมบูรณดวยเปอกตมเปนตน   ยอม 
ยังผลดีใหสําเร็จฉันใด    ทานท่ีบุคคลหวานไวแลวในนาคือบุญในสันดาน 
อัน บริสุทธิ์  อันปราศหญาและหยากเย่ือ    กลาวคือ  กิเลสพันหา   ราคะ 
และโทสะเปนตน     แมมปีระมาณนอยก็ยอมมีผลมาก  ฉันนั้น.  คําท่ีเหลือ 
มีอรรถรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาสยนทายกเถราปทาน  
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                       คันโธทกทายกเถราปทานท่ี  ๔  (๕๔)                     
                      วาดวยผลแหงการถวายหมอน้ําหอม 
[๕๖]   (ในกาลน้ัน)  ไดมกีารฉลองพระมหาโพธิ์แหงพระพุทธเจา 
    พระนามวาปทุมุตตระ เราไดถือเอาหมออันวิจิตร บรรลุเต็มดวย 
    น้ําหอมแลวถวายได  ก็ในเวลาสรงน้ําไมโพธิ์    มหาเมฆยังฝน 
    ใหตก  และไดมีเสียงบันลือดังลั่น    ในเมื่อสายฟาผา. 
          ดวยกาํลังสายฟาน้ันแล   เราทํากาละ ณ ที่นัน้    เราอยูใน 
    เทวโลก ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม 
    โอ พระคณุสมบัติแหงพระศาสดาของเราท้ังหลาย     ซากศพ 
    ของเราตกลง   เรารื่นรมยอยูในเทวโลก. 
         ภพของเรา ๗  ชั้น  สูงสุดนาหวาดเสียว นางเทพกัญญา ๑ 
    แสนแวดลอมเราเสมอ   ความปวยไขไมมีแกเรา   ความเศรา. 
    โศกไมมแีกเรา   เราไมเห็นความเดือดรอนเลย    นี้เปนผลแหง 
    บุญกรรม ในกัปท่ี ๒,๘๐๐ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ พระนามวา 
    สังวสิตะ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  มพีละมาก. 
         คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา     วิโมกข  ๘   และ 
    อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
    เราไดทําเสร็จแลว    ดงัน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระคันโธทกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                   จบคันโธทายกเถราปทาน  
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                    ๕๔.  อรรถกถาคันโธทกทายกเถรปทาน  
         อปทานของทานพระคันโธทกทายกเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตร-   
พุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญสมภาร    ในพระมุนีผูประเสริฐองค 
กอน ๆ   สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ทานบังเกิดในเรือน 
มีสกุล    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว    เห็นชาวเมืองกระทําการ 
บูชาตนโพธิ์     จึงบรรจุหมออันวิจิตรดวยนาหอมเจือดวยจันทน    การบูร 
และกลัมพักเปนตนใหเต็ม    รดตนโพธ์ิ     ขณะนั้นฝนตกโดยเปนสายนํ้า 
ใหญ      ในกาลน้ันทานทํากาลดวยอสนีบาต     ดวยบุญกรรมนั้น ๆ เอง 
ทานบังเกิดในเทวโลก   ดํารงอยูในเทวโลกนั้นแล   ไดกลาวคาถามีอาทิวา 
อโห พุทโธ   อโห   ธมฺโม  ดังน้ี.   ทานเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลายดวยอาการอยางน้ี     เปนผูปราศจากความเรารอนท้ังปวง    เขาถึง 
ความผูเย็นเปนสุขในท่ี ๆ  คนเกิดแลว ๆ    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิด 
ในเรือนมีสกุล   บรรลุนิติภาวะแลว   เลื่อมใสในพระศาสดา   บวชแลวเริ่ม 
กรรมฐานเจริญวิปสสนา   ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต    ดวยบุญกรรมท่ี 
บําเพ็ญไวในกาลกอน  ทานจึงปรากฏนามวา  คันโธทกทายกเถระ. 
         วันหน่ึง   ทานระลกึถึงบุพกรรม องคนเกิดโสมนัส  เมือ่จะประกาศ 
ปุพพจริตาปทานจึงกลาวคํามีอาทิวาปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ดังน้ี คําน้ันมีอรรถ 
ดังกลาวแลวน้ันแล.  บทวา  มหาโพธมิโห  อห ุ ความวา  ไดมีการบูชา  
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ตนโพธิ์ใหญแลว.  บทวา  วิจิตฺต ฆฏมาทาย    ความวา  ถือเอาหมออัน 
เต็มดวยนํ้าหอมอันงามวิจิตรดวยจิตรกรรมและสุวรรณกรรมเปนอันมาก. 
บทวา  คนฺโธทกมทาสห   แปลวา   ไดใหน้ําหอม  อธิบายวา  เราไดรด 
ดวยนํ้าหอม. 
         บทวา  นฺหานกาเล จ โพธิยา  ความวา   ในสมัยเปนที่กระทําการ 
บูชาตนโพธิ์.  คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาคันโธทกทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 221 

                       โอปวุยหเถราปทานท่ี  ๕  (๕๕)๑  
                     วาดวยผลแหงการถวายมาอาชาไนย 
    [๕๗]   เราไดถวายนํ้าอาชาไนยแดพระพุทธเจา   พระนามวาปทุ- 
         มุตตระ   ครั้นมอบถวายในพระพุทธเจาแลว    ไดกลับไปเรือน 
        ของตน พระอัครสาวกของพระศาสดามีนามช่ือวาเทวิล  ผูเปน 
        ทายาทแหงธรรมอันประเสริฐ ไดมาสูสํานักของเรา (กลาววา) 
                     พระผูมีพระภาคเจาผูนําประโยชนทั้งปวง      ผูอาชาไนย 
        ไมทรงหว่ันไหว   พระองคผูมีจักษุทรงทราบความดําริของทาน 
        จงทรงรับไว. 
                     เราจึงไดตีราคามาสินธพซ่ึงมีกําลังว่ิงเร็วดังลม   เปนพาหนะ 
        เร็ว    แลวไดถวายของที่ควรเทาราคามา  แดพระพุทธเจาพระ- 
        นามวาปทุมุตตระ   เราเขาถึงกําเนิดใด  ๆ  คือความเปนเทวดา 
        หรือมนษุย   มาอาชาไนยอันมีกําลังว่ิงเร็วดังลม    เปนที่ยินดี  
        ยอมเกดิแกเรา. 
                     (เราดําริวา)   ชนเหลาใดไดอุปสมบท   ชนเหลาน้ันไดดี 
        แลวหนอ   เราพึงเขาไปเฝาบอย ๆ   ถาพระพุทธเจามีในโลก. 
                     เราไดเปนพระราชาผูมีพละมาก      ครอบครองแผนดินมี  
        สมุทรสีเ่ปนที่สุด  เปนใหญแหงชนชาวชมพูทวีป  ๒๘ ครั้ง. 
                     ภพท่ีสุดยอมเปนไปแกเรานี้เปนครั้งหลังสุด   เราละความ 
        ชนะและความแพแลว   ไดถึงฐานะอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ี    ๓,๕๐๐     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนกษัตริย 
        มีเดชมาก  ทรงสมบูรณดวยแกว   ๗   ประการ   มีพละมาก. 
๑.  อรรถกาเปน  โอปวัยหเถราปาน.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘     และ  
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระโอปวุยหเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการ- 
ฉะน้ีแล  ฯ 
                                      จบโอปวุยหเถราปทาน 
                        ๕๕.  อรรถกถาโอปวัยหเถราปทาน 
         อปทานของทานพระโอปวัยหเถระ    มีคําเริ่มตนวา    ปทุมุตฺตร- 
พุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญบุญสมภาร  ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ   เมื่อพระ- 
อาทิตยคือพระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระปรากฏในโลกแลว   ทานบังเกิด 
ในสกุลอันสมบูรณดวยสมบัติแหงหน่ึง   เจริญวัยแลว    มีทรัพยมากมีโภคะ 
มากอยูครองฆราวาส   เลือ่มใสในพระศาสนามีความเลื่อมใสและนับถือมาก 
ในพระศาสดา  ไดทําการบูชาดวยมาสินธพตัวอาชาไนย  ก็แลครั้นบูชาแลว 
คิดวา  ชางและมาเปนตนไมสมควรแกสมณะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน 
เราจักถวายกัปปยะภัณฑ    ใหตีราคากัปปยภัณฑนั้น    แลวไดถวายจีวรอัน 
สําเร็จดวยผาฝาย  ผากัมพล และโกเชาวเปนตน  และถวายเภสัชบริขาร 
มีการบูรและเปรียงเปนตน      อันสมควรดวยกหาปณะ      ซึ่งมีราคาตาม 
กัปปยภัณฑนั้น      ดวยบุญกรรมนั้น   ทานดํารงอยูจนตลอดอายุ   จุติจาก  
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อัตภาพนั้นแลว   เปนผูสมบูรณดวยพาหนะเปนอันมากมีชางเละมาเปนตน  
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในพุทธปุบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรอืนมีตระกูล 
แหงหน่ึง  บรรลุนิติภาวะแลว  เพียบพรอมดวยศรทัธา  บวชในพระศาสนา 
เรียนพระกรรมฐานเจริญวิปสสนา ต้ังอยูในพระอรหัต ตามลําดับแหงมรรค 
ดวยอํานาจบุญสมภารที่ทานบําเพ็ญในกาลกอน        ทานจึงปรากฏนามวา 
โอปวัยหเถระดังนี้. 
         ทานใครครวญวา  เพราะกรรมอะไรหนอ  เราจึงไดบรรลสุันติบทนี้  
รูบุพกรรมดวยโดยประจักษ  เกิดโสมนัส  เมื่อจะประกาศปุพพจริตา- 
ปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตรพุทธสฺส ดังน้ี  คําน้ันมีอรรถดังกลาว 
แลวน้ันแล.   บทวา  อาชานียมทาสห  ความวา   เราไดถวาย  คือไดบูชา 
มาสินธพผูมีชาติอันสูงสุดอาชาไนย. 
         บทวา  สปตฺตภาโร๑   ความวา   บริขาร ๘ อัน ถึงแกตนน้ัน   เปน 
ภาระของผูใด   ผูนั้นถือวามีภาระอันเปนของตน   อธิบายวา   ผูประกอบ 
ดวยบริขาร ๘.  บทวา   ขมนียนทาสห  ความวา  บริขารอันเปนกัปปยะ 
มีจีวรเปนตน    อันเหมาะแกการยังอัตภาพใหเปนไป.  บทวา  จริโม  ไดแก 
ภพที่สุด  คือภพท่ีถึงท่ีสุด.  คําท่ีเหลือมีอรรถรูไดงายทั้งน้ัน. 
                       จบอรรถกถาโอปวัยหเถราปทาน 
๑.  บาลี  สพฺพตฺถหาโร.  
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                         สปริวาราสนเถราปทานที่  ๖  (๕๖) 
                          วาดวยผลแหงการถวายบิณฑบาต 
   [๕๘]   เราไปสูสถานท่ีอันไมเศราหมอง     ประดับดวยมะลิซอน 
        แลวไดถวายบิณฑบาตแดพระพุทธเจา  พระนามวา ปทุมตุตระ 
        พระพทุธเจาผูอัครนายกของโลก ผูซื่อตรง  มี พระหฤทัยมั่นคง 
        ประทับน่ังบนอาสนะน้ัน  ทรงประกาศอานิสงสบิณฑบาตวา 
                     พืชแมจะนอยที่ชาวนาปลูกลงในนาท่ีดี         มหาเมฆยัง 
        สายฝนใหตกเสมอ ผลยอมยังชาวนาใหยินดีฉันใด  บิณฑบาต  
        นี ้ทานปลูกลงในนาดี  ผลจักยังทานใหยินดี ในภพท่ีเกิดฉันนั้น. 
                     พระสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระผูอุดม  ตรัสดังน้ีแลว 
        ทรงรบับิณฑบาต แลวบายพระพักตรทางทิศอุดรเสด็จไป. 
                     เราสํารวมในพระปาติโมกขและในอินทรีย    ขวนขวาย 
        ในวิเวก   ไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖  เราทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระสปริวาราสนเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบสปริวาราสนเถราปทาน  
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                     ๕๖.  อรรถกถาสปริวาราสนเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสปริวาราสนเถระ  มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตตร- 
พุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนั้น  ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน  ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ    บังเกิดในเรือนมีตระกูลอัน 
สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ   เจริญวัยแลว   เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนา 
เชื่อมผลแหงทาน    ไดถวายบิณฑบาตแดพระผูมีพระภาคเจา     ดวยโภชนะ 
มีรสเลิศตาง ๆ     ก็แลครัน้ถวายแลว     ไดประดับอาสนะท่ีนั่งฉัน     เพ่ือ 
ประโยชนแกการน่ังฉันในโรงฉัน       ดวยดอกมะลิและดอกมลัลิกาเปนตน 
ก็พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําภัตตานุโมทนาแลว     ดวยบุญกรรมน้ัน 
ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย       เสวยสมบัติมีอยางตาง ๆ 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีตระกูล   สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ 
เจริญวัยแลว     มีศรัทธามคีวามเลื่อมใส   บรรพชาแลวไมนานนักก็ไดเปน 
พระอรหันต. 
         ทานบรรลุบทอันสงบอยางนี้แลว    ใครครวญดวยญาณวา    เพราะ 
บุญอะไรหนอ    เราจึงบรรลุสันติบทนี ้   เห็นบุพกรรมแลว    เกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา   ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส 
ดังน้ี   คําน้ันมีอรรถดังกลาวแลว.  บทวา  ปณฺฑปาต  อทาสห  ความวา 
อาหารช่ือวา   บิณฑบาต  เพราะกระทํากอนขาวท่ีไดในที่นั้น ๆ  ใหเปน 
คํา ๆ   แลวกลืนกินคือเค้ียวกิน   เราไดถวายบิณฑบาตน้ันแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   อธิบายวา   ใหพระผูมีพระภาคเสวย.                                     
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         บทวา  อกิตฺตยิ ปณฺฑปาต ความวา พระองคไดประกาศคุณานิสงส 
แหงบิณฑบาตที่เราถวายแลว. 
         บทวา   สวุโต ปาฏิโมกฺขสมฺึ    ความวา   เราเปนผูสํารวมแลว   ปด 
กั้นแลวดวยปาติโมกขสังวรศีล. 
         บทวา   อินฺทฺริเยสุ   จ   ปฺจสุ     ความวา    เราคุมครองแลวจาก 
รูปารมณเปนตนในอินทรีย ๕     มีจักขุนทรียเปนตน      และคุมครองซึ่ง 
อินทริยสังวรศีล.   คําท่ีเหลือมีอรรถรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาสปริวาราสนเถราปทาน  
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                          ปญจทีปกเถราปทานท่ี ๗  (๕๗) 
                           วาดวยผลแหงการถวายประทีบ 
    [๕๙]  เราชื่อสนิทในพระสัทธรรม  ของพระพทุธเจาพระนามวา 
        ปทุมุตตระ  ผูทรงอนุเคราะหสัตวทั้งปวง  เปนผูมีความเห็นตรง 
        เราไดถวายประทีป   (ทําการบูชาดวยประทีป)    แวดลอมไวที่  
        ไมโพธิ์      ในครั้งน้ันเราเชื่อ     จึงไดทําการบูชาดวยประทีปท่ี 
        ไมโพธิ์. 
                     เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ  คือความเปนเทวดาหรือมนษุย  ใน 
        กําเนิดน้ัน ๆ   เทวดาท้ังหลายยอมทรงดวงไฟในอากาศ  นี้  
        เปนผลแหงการบูชาดวยประทีป     เรายอมมองเห็นไดภายใน 
        ฝาเรือน     ภายในหนิลวน      ตลอดลวงภูเขาในท่ีรอยโยชน 
        โดยรอบ. 
                     ดวยกรรมทีเ่หลืออยูนั้น      เราเปนผูบรรลุความสิน้อาสวะ 
        เราทรงกายอันเปนที่สุดนี้อยูในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูจอมสัตวสองเทา. 
                     ในกัปท่ี ๓,๔๐๐      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีพระนามวา 
        สตจักข ุ มีพระเดชานุภาพมาก  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘     และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา   ทานพระปจทีปกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ  
ฉะน้ีแล. 
                                  จบปญจทีปกเถราปทาน 
                     ๕๗.  อรรถกถาปญจทิปกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปญจทีปกเถระ    มีคําเริ่มตนวา   ปทุมุตฺตร- 
พุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน     ในกาลแหงพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ    บังเกิดในเรือนมีตระกูล      อยูครอง 
เรือน  ฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา    ต้ังอยูในสัมมาทิฏฐิ    มีศรัทธา 
เลื่อมใส   เห็นมหาชนทําการบูชาอยู    แมตนเองก็แวดลอมตนโพธิ์     ตาม 
ประทีปบูชา.    ดวยบุญกรรมน้ัน    ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย เสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบติัเปนตนรุงเรืองในภพท่ีตนเกิดในที่ 
ทุกสถานนั้นแล    อยูในวิมานท่ีเพียง  พรอมดวยความรุงเรืองเปนตน     ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี  บังเกิดในเรือนมีตระกูล   อันสมบูรณดวยทรพัยสมบัติ 
แหงหน่ึง     เจริญวัยแลว     เกิดศรัทธาบรรพชาไมนานนักก็ไดเปนพระ- 
อรหันต  ดวยวิบากเปนเครื่องไหลออกแหงการบูชาดวยประทีป    ทานจึง 
ปรากฏนามวา  ทีปกเถระ  ดังนี้. 
         วันหน่ึง   ทานระลกึถึงบุพกรรมของตน     เกิดโสมนัส    เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  ดังน้ี.  
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คําน้ันมีอรรถดังกลาวแลวน้ันแล.   บทวา  อุชุทิฏ ิ  อโหสห    ความวา  
เราไดละทิ้งความคดโกงคือมิจฉาทิฏฐิ   ไดเปนผูสัมมาทิฏฐิ   อันตรง   ไม 
คดโกงคือไดบรรลถุึงความเปนผูมีสัมมาทิฏฐิแลว. 
         ในบทวา  ปทีปทาน  ปาพาสึ มวิีนิจฉัยวา  ชือ่วา  ปทีป  เพราะ 
รุงโรจนโชตชิวงโดยประการ    การใหประทีปนั้น      ชื่อวา    ปทีปทาน. 
ความวา เราไดใหประทีปนั้น คือไดกระทําการบูชาดวยประทีป.  คําท่ีเหลือ 
มีอรรถต้ืนในท่ีทั้งปวงทีเดียวแล. 
                             จบอรรถกถาปญจทีปกเถราปทาน  
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                            ธชทายกเถราปทานท่ี  ๘  (๕๘) 
                        วาดวยผลแหงการถวายธงและบํารงุ 
      [๖๐]   เราราเริง  มีจิตโสมนัส  ไดยกธงขึ้นปกไวที่ไมโพธิ์  อนัเปน 
        ตนไมอดุม    แหงพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ    เราเก็บ 
        ใบโพธ์ิ  ที่หลนเอาไปท้ังภายนอก  ไดไหวไมโพธิ์  อันอุดม   ดัง 
        ไดถวายบังคมพระสัมพุทธเจา    ผูหมดจดท้ังภายในภายนอก 
        ทรงพนวิเศษแลว    ไมมีอาสวะ     เหมือนดังเฉพาะพระพักตร 
        พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระทรงรูแจงโลก ผูควรรบัเครื่อง 
        บชูา       ประทับยืนทามกลางภิกษุสงฆ       ไดตรัสพระคาถา 
        เหลาน้ีวา 
                     ดวยการถวายธงและดวยการบํารุงท้ังสองน้ี    เขาจะไมไป 
        สูทุคติตลอดแสนกัป      จักไดเสวยความเปนเทวดารูปงามไม 
        นอยในเทวดาท้ังหลาย. 
                     จักรไดเปนพระราชาในแวนแคนหลายรอยครั้ง   จักไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิมพีระนามชื่อวาอุคคตะ ครั้นเสวยสมบัติแลว 
        อันกุศลมูลตักเตือน     จักยินดียิ่งในพระศาสนาของพระผูมี-  
        พระภาค เจาพระนามวาโคดม   เราเปนผูมีจิตแนวแนเพ่ือความ 
        เพียรสงบไมมีอุปธิ. 
                     ทรงกายอันเปนที่สุดอยูในพระศาสนาของพระสัมพุทธเจา 
        ในกัปท่ี ๕๑,๐๐๐ ไดเปนกษัตริยหลายครั้ง   พระนามวาอุคคตะ 
        มีเสนามาก   ในกัปท่ีหาหมื่นเปนกษัตริยพระนามวาเขมะ.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔     วิโมกข ๘    และ  
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระธชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบธชทายกเถราปทาน 
                        ๕๘.  อรรถกถาธชทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระธชทายกเถระ    มีคําเริ่มตนวา    ปทุมุตตร- 
พุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา     ปทุมุตตระ      บังเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง   เจริญวัยแลว    เลื่อมใสในพระศาสดา   ใหกระทําธงดวยผาดี ๆ 
มากมาย   คือไดกระทําการบูชาดวยธง.    ดวยบุญกรรมนั้น    ทานบังเกิด 
ในตระกูลสงู     เปนผูควรบูชาแลว    ในภพท่ีคนเกิดแลว ๆ.   ครั้นตอมา 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลว 
เจริญดวยบุตรและภรรยา   เปนผูมีโภคะมาก    มียศมี    ศรัทธาเลื่อมใสใน 
พระศาสดา  ละการครองเรือนบวช  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานไดบรรลุพระอรหัตผลแลว  ระลกึถึงบุพกรรมแลว   เกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา   ปทุมุตฺตรพุทฺธลฺส 
ดังน้ี.  ความแหงคําน้ัน  มีอรรถดังกลาวในกอนน้ันแล.   บทวา  หฏโ  
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หฏเน   จิตฺเตน   ความวา   ผูมีรูปกายอันบริบูรณชือ่วาราเริง    เพราะ 
ประกอบดวยจิตอันเกิดพรอมดวยโสมนัส   ชื่อวามีจิตราเริง    คือมีจิตยินดี 
เพราะมีจิตประกอบดวยศรัทธา.  บทวา  ธชมาโรปยึ   อห ความวา  ชื่อวา 
ธชะ    เพราะอรรถวา    สะบัด    คือไหว.      เราไดยกธงน้ันข้ึนคลองไว 
บนปลายไมไผแลวบูชา. 
         บทวา  ปติตปตฺตานิ  คณฺหิตฺวา  ความวา  เราถือเอาใบตนโพธิ์ 
ที่หลนแลวท้ังเสียภายนอก.  บทวา  อนฺโตสุทฺธ พหิสุทฺธ ความวา  เราได 
ไหว   คือไดกระทําการนอบนอมตนโพธิ์อันสูงสุดในที่พรอมหนา   ดุจวา 
ตอพระพักตรพระสัมพุทธะ       ผูบรสิุทธิ์ภายในจิตตสันดานและนามกาย  
และบริสุทธิ์ในภายนอก        คือรูปกายมีจักขุปสาทและโสตปสาทเปนตน 
ผูหลุดพนวิเศษยิ่ง    คือหลุดพนจากกิเลส   ผูไมมีอาสวะ.     คําเหลือในที่ 
ทั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาธชทายากเถราปทาน  
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                        ปทุมเถราปทานท่ี   ๙ (๕๙)  
          วาดวยผลแหงการถวายดอกปทุมพรอมดวยธง 
     [๖๑]  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ        กําลังทรง 
        ประกาศสัจจะ ๔   ทรงยังธรรมอันประเสริฐใหเปนไป    ทรง 
        ยังสายฝนอมฤตใหตก  ดับความเรารอนมหาชนอยู. 
                     เรายืนถือดอกปทุมพรอมดวยธงอยูไมไกล ๒๕๐ ชัว่ธนู  ม ี
        ความโสมนัส    ไดโยนดอกปทุมพรอมดวยธงขึ้นไปบนอากาศ 
        เพ่ือบูชาพระมุนีพระนามวาปทุมุตตระ 
                     และเมื่อดอกปทุมกําลังมา   ความอศัจรรยก็เกิดมีในขณะ 
        นั้น  พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐกวาบรรดาคน    ทรงทราบ 
        ความดําริของเรา   ทรงรับไว. 
                     พระศาสดาทรงรับดอกปทุมอันอุดมดวยพระหัตถอันประ- 
        เสริฐแลว  ประทับยืนในทามกลางภิกษุสงฆ   ไดตรัสพระคาถา 
        เหลาน้ีวา ผูใดโยนดอกปทุมนี้มาในพระสัพพัญูผูนายกอุดม 
        เราจักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว. 
                     ผูนั้นจักเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติตลอด ๓๐ กัป 
        จักไดเปนพระราชาในแผนดินครอบครองพสุธาอยู   ๗๐๐  กัป 
        จักถือเอาอัตภาพในภพน้ันแลว     จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ในกาลน้ัน  สายฝนดอกปทุมจักตกจากอากาศมากมาย.  
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                     ในแสนกัป   พระศาสดามีพระนามวาโคดม    ซึ่งสมภพ   
        ในวงศพระเจาโอกกากราช    จกัเสด็จอุบัติในโลก. 
                     ผูนั้นจักเปนโอรส    ผูเปนทายาทในธรรมของพระศาสดา 
        พระองคนั้น      อันธรรมนริมิต     กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว 
        จักไมมอีาสวะ   และนิพพาน   เราตลอดจากครรภแลว   มสีติ- 
        สมัปชัญญะ   มีอายุ  ๕ ปโดยกําเนิด   ไดบรรลุพระอรหัต.      
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปทุมเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบปทุมเถราปทาน 
                         ๕๙.  อรรถกถาปทุมเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปทุมเถระ        มีคําเริ่มตนวา         จตุสจฺจ 
ปกาเสนฺโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
เมื่อพระปทุมุตตรมุนี  กระทําความโชติชวงแหงพระสัทธรรมใหรุงเรืองอยู 
ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    ดํารงการครองเรือน    ปรากฏวา 
ทานเพียบพรอมดวยโภคทรัพย.    ทานเลื่อมใสในพระศาสดา    ฟงธรรม 
อยูกับมหาชน   ไดยืนถือกําดอกปทุมพรอมดวยธง.    ทานไดขวางกําดอก  
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ปทุมนั้นพรอมดวยธงข้ึนสูอากาศ    เห็นความอัศจรรยนั้น     จึงเกิดโสมนัส  
อยางยวดยิ่ง.    ทําบําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต    ในท่ีสุดแหงชีวิต     บังเกิด 
ในสวรรค   ไดปรากฏและอันเขาบูชา   ในฉกามาพจรสวรรคดุจธง   เสวย 
ทิพยสมบัติ   และเสวยจักรพรรดิสมบติัในมนุษยทั้งหลาย  ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี    ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลสมบูรณดวยสมบัติ    เพียบพรอมดวย 
ศรัทธา    เจริญวัยแลวเกิดศรัทธา     เพียงอายุ ๕ ขวบเทาน้ันไดบรรพชา 
แลว   ไมนานก็ไดเปนพระอรหันต    ทานปรากฏโดยนามท่ีทานไดบําเพ็ญ 
บุญไววา  ปทุมเถระ  ดังนี้. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส   เมื่อจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา   จตุสจฺจ   ปกาเสนฺโต   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สจฺจ  ความวา  ที่ชื่อวา  สัจจะ  เพราะ 
แท   ไมผิด   ไมคลาดเคลื่อน.   ที่ชื่อวา   จตุสัจจะ    เพราะทานรวบรวม 
สัจจะ ๔   คือ  ทุกขสัจจะ   สมุทยสัจจะ   นิโรธสจัจะ  และมัคคสัจจะ  เมื่อ 
ประกาศคือเม่ือกระทําสัจจะ ๔ นั้นใหปรากฏในโลก.   บทวา  อมต  วฏุ ึ 
ความวา    เม่ือยังสายนํ้าฝนคืออมตมหานิพพานใหตกอยูคือหลั่งไหล    ยัง 
โลกนี้พรอมดวยเทวโลกใหชุมอยู         คือยังความเรารอนคือกิเลสทั้งปวง 
ใหดับ  ชื่อวายอมยังฝน  คือพระธรรมใหตก. 
         บทวา  สธช ปทุม คยฺห ความวา  ถือดอกปทุม  คือกําดอกปทุม 
รวมกับธง.  บทวา  อฑฺฒโกเส  ิโต  อห ความวา  ไดยกดอกปทุมและ 
ธงท้ังสองข้ึนยืนอยูแลว.   คําท่ีเหลือในทีทั้งปวงต้ืนทั้งนั้นแล. 
                            จบอรรถกถาปทุมเถราปทาน  
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                          อสนโพธยิเถราปทานท่ี  ๑๐  (๖๐)  
                            วาดวยผลแหงการปลูกไมโพธิ์ 
    [๖๒]    เรามีอายุ ๗ ปโดยกําเนิด   ไดพบพระผูมีพระภาคเจา  ผู 
        เปนนายกของโลก    เรามีจิตเลื่อมใส   มีใจโสมนัส   ไดเขา 
        ไปเฝาพระองคผูสูงสุดกวานรชน    เราราเริง     มีจิตโสมนัส 
        ไดปลูกไมโพธิ์อันอุดม   ถวายแดพระผูมาพระภาคเจาพระนาม  
        วาติสสะเชษฐบุรษุของโลก ผูคงท่ี  ตนไมอันงอกขึ้นบนแผน 
        ดิน    โดยนามบัญญัติชื่อวาอสนะ (ประดู)   เราบํารุงโพธิ์ชื่อ 
        อสนะอนัอุดมน้ีอยู ๕ ป. 
                     จึงไดเห็นตนไมมีดอกบานนาอัศจรรย          เปนเหตุให 
        ขนพองสยองเกลา  เมื่อจะประกาศกรรมของตน จึงเขาไปเฝา 
        พระผูมพีระภาคเจาผูประเสริฐสุด. 
                     เวลาน้ันองคพระสัมพุทธเจาพระนามวาติสสะ เปนสยัมภ ู
        อัครบุคคล    ประทบัน่ังในทามกลางภิกษุสงฆ    แลวไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา. 
                     ผูใดปลูกตนโพธิ์นี้   และกระทําพุทธบูชาโดยเคารพ  เรา  
        จักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว. 
                    ผูนั้นจักไดเสวยเทวรัชสมบัติในเทวดาท้ังหลาย      ตลอด 
        ๓๐ กัป  และจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๖๔ ครั้ง เคลื่อนจาก 
        ดุสิตพิภพแลว  อันกุศลมูลตักเตือน   เสวยสมบัติทั้งสองแลว  
        จักรื่นรมยอยูในความเปนมนุษย   ผูนั้นมใีจแนวแนเพ่ือความ  
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        เพียร    สงบระงับ    ไมมีอุปธิ      กําหนดรูอาสนะท้ังปวงแลว   
        จักไมมอีาสวะ  นิพพาน  เราประกอบวิเวกเนือง ๆ เปนผูสงบ 
        ระงับ   ไมมีอุปธิ    ตัดเครื่องผูกดังชางทําลายปลอกแลว  ไมม ี
        อาสวะอยู. 
                     ในกัปท่ี ๙๒  แตกัปนี้   เราไดปลูกตนโพธิ์ในเวลานั้น ดวย 
        กรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการปลูกตนโพธิ์. 
                     ในกัปท่ี  ๗๔  แตกัปนี้    เวลาน้ันไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ   มีนามปรากฏวาทัณฑเสน. 
                     ในกัปท่ี  ๗๓ แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗  ครั้ง 
        ผูเปนใหญในเผนดิน  มีพระนามวาสมันตเนมิ. 
                     ในกัปท่ี ๒๐  ถวนแตกัปนี้          ไดเปนกษัตริยพระนามวา 
        ปุณณกะเปนพระเจาจักรพรรดิทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ    
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระอสนโพธิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                        จบแสนโพธิยเถราปทาน  
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                      ๖๐.  อรรถกถาอสนโพธิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระอสนโพธิยเถระ     มีคําเริ่มตนวา     ชาติยา 
สตฺตวสฺโสห  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ      ในกาล 
แหงพระพุทธเจาพระนามวาติสสะ          บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
เจริญวัยแลว   ไดรับความสุข   เลื่อมใสในพระศาสนา     ถือเอาผลไมโพธิ์ 
ที่ออกจากโพธิพฤกษ  แลวถือเอาตนโพธิ์หนุมที่ออกจากตนโพธิ์นั้น  แลว 
ปลูกเปนตนโพธิ์.  รักษาไวบูชาโดยกรรมมีการรดนํ้าเปนตน โดยประการท่ี 
จะไมพินาศไป. ดวยบุญนั้น ทานจึงเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูล     เพราะทานมีบุญสมภาร 
แกรอบ   ทานมีอายุ ๗ ขวบทานบรรพชาแลวบรรลุพระอรหัตขณะปลงผม 
นั้นเอง.   ทานปรากฏโดยชื่อแหงบุญท่ีตนบําเพ็ญไวในกาลกอนวา   อสน- 
โพธิยิเถระ.     ทานระลึกถึงบุญสมภารในกาลกอน    เกิดโสมนัส    เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา ชาติยา  สตฺตวสฺโสห ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ชาติยา   ความวา  จําเดิมแตกาลท่ีตน 
ตลอดจากครรภมารดา. เชือ่มความวา  เรามีอายุ ๗ ขวบมีฤดูสรทะบริบูรณ 
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ติสสะ   ผูนําสัตวโลก.         บทวา 
ปสนฺนจิตฺโต  สมุโน  ความวา  ผูมีจิตผองใส ไมขุนมัว   ไมหว่ันไหว 
โดยประการ    อธิบายวา    ผูมีใจ    คือผูมีใจงาม    ไดแกผูมีจิตเกิดพรอม 
กับโสมนัส.                                                   
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         บทวา  ติสฺสสฺสาห  ภควโต    ความวา  ชื่อวา   ติสสะ   เพราะ  
เกิด ๓ ครั้ง    ทานเปนผูเกิดคือบังเกิดพนจากครรภของมารดา    จากชาติ 
เปนมนุษย   และจากเบญจขันธ   เปนพระพุทธเจา.    เชื่อมความวา    เรา 
ปลูกตนอสนโพธิ์อันสูงสุด     เพ่ือพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาติสสะน้ัน 
ผูคงที่   ผูประเสริฐกวาโลก. 
         บทวา  อสโน  นามเธยฺย   ความวา   ตนโพธิ์    ชื่อวา    อสนะ 
ไดเปนตนโพธิ์โดยนามบัญญัติ คือโดยนามสัญญา. บทวา ธรณีรุหปาทโป 
ความวา  ชื่อวา  ธรณี   เพราะทรงไวซึ่งเถาวัลย ตนไม  ภูเขา   แมน้ําคงคา 
และสาครเปนตน, ธรณีนั้นคืออะไร คือแผนดิน. ชือ่วา  ธรณีรหุะ  งอกข้ึน 
คือดังอยูบนแผนดินนั้น,   ชื่อวา  ปาทโป   เพราะดื่มดวยเทา   อธิบายวา 
ดื่มน้ําท่ีรดดวยรากกลาวคือเทา คือยอมทรงไวซึ่งรสแหงอาโปธาตุ คือความ 
สิเนหา.   ตนไมนั้นดวย   งอกข้ึนบนแผนดินดวย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา 
ธรณีรุหปาทปะ  เราไดบําเรอคือไดปลูกบํารุงตนโพธิ์ ชื่อวาอสนะอันสูงสุด 
ตลอด ๕ ป.  บทวา   ปุปฺผต  ปาทป   ทสิฺวา    ความวา   เห็นตนโพธิ์  
ชื่อวา  อสนะ   ที่เราปลูกไวนั้นบานแลว     คือการกระทําการชูชันแหงขน 
อันนาอัศจรรย     เพราะมีดอกอันควรแกสิ่งนาอัศจรรย      เมื่อระบุกรรม 
ของคน      คือเมื่อกลาวโดยประการ      จึงไดไปสูสํานักของพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐ.   คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาอสนโพธิยเถราปทาน 
                              จบอรรถกถาวรรคท่ี  ๖  
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                         รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑. วิธูปนทายกเถราปทาน     ๒. สตรังสิยเถราปทาน     ๓. สยน- 
ทายกเถราปทาน    ๔. คันโธทกทายกเถราปทาน   ๕. โอปวุยหเถราปทาน 
๖. สปริวาราสนเถราปทาน   ๗. ปญจทีปกเถราปทาน   ๘. ธชทายกเถรา- 
ปทาน  ๙. ปทุมเถราปทาน   ๑๐. อสนโพธิยเถราปทาน. 
         มีคาถา ๙๒ คาถา. 
                                         จบวีชนีวรรคท่ี  ๖  
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                                   สกจิตตนิยวรรคที่ ๗  
                            สกจิตตนิยเถราปทานที่  ๑  (๖๑) 
                              วาดวยผลแหงถวายสถูป 
    [๖๓]    เราไดเห็นปาชัฏใหญสงัดเสียง  ปราศจากอันตราย   เปน 
        ที่อยูอาศัยของพวกฤๅษี     ดังกับจะรับเครื่องบูชา     เราจึงเอา 
        ไมไผมาทําเปนสถูป   แลวเกล่ีย  (โปรย)  ดอกไมตาง ๆ    ได 
        ไหวพระสถูป     ดุจถวายบังคมพระสัมพุทธเจา     ซึ่งยังทรง 
        พระชนมอยูเฉพาะพระพักตร. 
                     เราไดเปนพระราชาสมบรูณดวยรัตนะ ๗ ประการ   เปน 
        ใหญในแวนแควน     ยินดียิ่งในกรรมของตน    นี้เปนผลแหง 
        การบูชาดวยดอกไม. 
                     ในกัปท่ี     แตกัปนี้  เราโปรยดอกไมใด   ดวยกรรมนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปท่ี ๘๐  เรา 
        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ    มียศอันต    สมบูรณดวยแกว   
        ประการ  เปนใหญในทวีปทั้ง ๔. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสกจิตตนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ 
ฉะน้ีแล 
                                       จบสกจิตตนิยเถราปทาน  
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                                     สกจิตตนิยวรรคที่ ๗  
                       ๖๑.  อรรถกถาสกจิตตนิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสกจิตตนิยเถระ  นี้     มีคําเริ่มตนวา    ปวน 
กานน ทิสฺวา ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ   ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
เจริญวัยแลว      เกิดข้ึนในกาลเปนที่สิ้นพระชนมายุของพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  ยังไมทันไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาเมื่อยังดํารงพระชนมายุ 
อยู.  ในกาลที่พระองคปรินิพพาน ไดบวชเปนฤาษี อยูในหิมวันตประเทศ 
ถึงปาแหงหน่ึงอันวิเวกนารื่นรมย   กอเจดียทรายที่ซอกเขาแหงหนึ่ง  ทีนั้น 
เอาใจใสดังในพระผูมีพระภาคเจา     และเอาใจใสดังพระธาตุของพระองค 
บูชาดวยดอกไมในปา  เที่ยวนมัสการอยู.   ดวยบุญกรรมน้ัน   ทานจึงทอง 
เที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เสวยสวรรคสมบัติอันเลิศ  ในเทวดา 
และมนุษยทั้งสองน้ัน  และจักรพรรดิสมบัติอันเลิศ    ในพุทธปุบาทกาลน้ี 
บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    สมบูรณดวยทรัพยสมบิติ    เพียบพรอม 
ดวยศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสดา บวชไดเปนพระอรหันต ผูมีอภิญญา ๖. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส    เมื่อจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา ปวน กานน ทิสฺวา  ดังนี้.     บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  ปวน ความวา  ชื่อวา  ปวนะ  เพราะอรรถวา  เปนปา 
โดยประการ   ปาแผกวาง   เปนรกชฏั.   ชื่อวา   กานนะ    เพราะอรรถวา 
เปนคง   เปนปาทึบ  หนาแนนไปดวยสัตวรายเชน  สีหะ   เสือโครง   ยักษ  
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ผีเสื้อนํ้า  ชางดุ  มาดุ ครฑุ และงู  หรอืมากไปดวยเสียงแหงหมูนก  ไกและ  
นกดุเหวา  ชือ่วา  กานนะ  ปาใหญ    กลาวคือดงนั้น    มีเสียงนอย    คือ 
ไมมีเสียง    เพราะเวนจากเสียงมนุษย.    บทวา  อนาวิล   ไดแก ไมขุนมัว 
อธิบายวา  ปราศจากอันตราย.  บทวา อิสีน อนุจิณฺณ ความวา  อันฤาษี 
ทั้งหลาย   กลาวคือพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา    และพระอรหันต- 
ขีณาสพอบรมเนืองๆ คือสองเสพเสมอ.  บทวา อาหุตีน ปฏิคฺคห ความวา 
เครื่องบูชาและเครื่องสักการะ   ทานเรียกวา  อาหนุะ  เครื่องบูชา.  อธิบาย 
วา  การตอนรับ  เชนเดียวกับเจาของบานฉะนั้น. 
         บทวา ถูป กตฺวาน เวฬุนา  ความวา   กระทําเจดีย ดวยชิ้นไมไผ. 
บทวา  นานาปุปฺผ สโมกิร ึ   ความวา   เราเกลี่ยลง   คือบูชาดวยดอกไม 
เปนอันมาก   มีดอกจําปาเปนตน.   บทวา  สมฺมขุา วิย สมฺพุทฺธ ความวา 
เราไดไหว  คือกระทําการนอบนอม   ซึ่งพระเจดียอันสรางข้ึนคือใหเกิดข้ึน 
เสมือนเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา  ผูยังทรงพระชนมอยู โดย 
พิเศษยิ่ง.   คําที่เหลือมีอรรถรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถาสกจิตตนิยเถรปทาน  
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                          อาโปปุปผิยเถราปทานที่  ๒  (๖๒)๒ 

                         วาดวยผลแหงการโปรยดอกไมบูชา 
    [๖๔]   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี      เสด็จออกจากวิหาร 
        แลวขึ้นไปในท่ีจงกรม      ทรงประกาศสัจจะ ๔     ทรงแสดง 
        อมฤตบท ณ ที่จงกรมน้ัน. 
                     ขาพระองครู  (ไดฟง)   พระสุรเสียงของพระพุทธเจา   ผู 
        ประเสรฐิสุด  พระนามวาสิขี    ผูคงท่ีแลว    จบัดอกไมตาง ๆ 
        โยนขึ้นไปในอากาศ. 
                     ขาแดพระองคผูเปนจอมสัตว เชษฐบุรุษของโลก ผูนราสภ 
        ดวยกรรมน้ัน     ขาพระองคผูละความชนะและแพแลว      ได 
        บรรลุถึงฐานะอันไมไหวหวั่น. 
                     ในกัปท่ี  ๓   แตกัปนี้   ขาพระองคโปรยดอกไมใด   ดวย 
        กรรมนัน้   ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชา 
        ดวยดอกไม ในกัปท่ี ๒๐ แตกัปนี้  ไดเปนกษัตริยพระนามวา 
        สุเมธะ  เปนพระเจาจักรพรรดิทรงสมบูรณดวยแก    ๗  ประการ 
        ทรงมีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระ- 
        พุทธเจา   ขาพระองคไดทําเสร็จแลว  ดังนี้. 
         ทราบวา ทานพระอาโปปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบอาโปปุปผิยเถราปทาน 
๑.  อรรถกถาวา  อโวปุปผิยเถราปทาน.  
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                    ๖๒.  อรรถกถาอโวปุปผิยเถราปทาน๑  
         อปทานของทานพระอโวปุปผิยเถระ มีคําเริ่มตนวา วิหารา อภินิก-ฺ 
ขมมฺ ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ผูไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาพระองค 
กอนๆ  สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี   บังเกิดในเรือนมีตระกูล   บรรลุเดียงสา 
แลวเพียบพรอมดวยศรัทธา  ฟงพระธรรมเกิดความเลื่อมใส  ถอืเอาดอกไม 
ตางๆ ดวยมือทั้งสอง   เกลี่ยไวเบ้ืองบนพระพุทธเจา. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน      ทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
เสวยสวรรคสมบัติและจักรพรรดิสมบัติ     อันเขาบูชาในที่ทุกสถาน     ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลวเลื่อมใส 
ในพระศาสนา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.  ชื่อวา   อากาศ 
เพราะอรรถวา วางเปลาคือโลงแจงไปโดยรอบ. เพราะทานไดโปรยดอกไม 
บนอากาศน้ัน  ทานจึงปรากฏนามวา  อโวปุปผิยเถระ  ดังนี้. 
         ทานบรรลุสันติบทอยางนี้แลว     ระลึกถึงบุพกรรมของตน     เกิด 
โสมนัส     เม่ือจะประกาศปุพพริตาปทาน      จึงกลาวคํามีอาทิวา  วิหาร- 
อภินิกฺขมมฺ ดังน้ี.                                                            
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วหิารา   ความวา  ชื่อวา  วหิาร  เพราะ 
เปนที่นํามาโดยพิเศษ     คือเปนที่นํามา    ไดแกยงัอัตภาพอันไมตกไปให 
เปนไปดวยอิริยาบถ ๔ ในวิหารน้ัน. ออกจากวิหารนั้นโดยพิเศษยิ่ง. บทวา 
อพฺภุฏาสิ จ จงฺกเม  ความวา  ไดยืน คือข้ึนไปในท่ีจงกรม เพ่ือจะจงกรม 
โดยพิเศษ.  บทวา  จตุสจฺจ ปกาเสนฺโต   เชื่อมความวา  เมื่อกําลังจงกรม 
๑.    บาลี  อาโปปุปผิยเถรปาทาน.  
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ในที่จงกรมน้ันทรงประกาศสัจจะ๔ กลาวคือทุกขสัจจะ สมุทยสัจจะ นิโรธ-  
สัจจะ  และมรรคสัจจะ  ทําใหปรากฏ  ไดแก แสดง  จําแนก  กระทําใหต้ืน 
ซึ่งอมตบท คือพระนิพพาน.  บทวา  สิขิสฺส คิรมฺาย พุทฺธเสฏสฺส 
ตาทิโน    ความวา    รูคือทราบคําท่ีพึงเปลง     คือเสียงประกาศของพระ. 
พุทธเจาพระนามวาสิขี   ผูประเสริฐคือผูประกอบดวยคุณ  คือคงท่ี.   บทวา 
นานาปุปฺผ  คเหตฺวา   ความวา   ถือเอาดอกไมหลายอยาง   มีดอกบุนนาค 
อันประเสริฐเปนตน.   บทวา  อากาสมฺหิ สโมกิร ึ  ความวา   ขาพเจาได 
โปรยดอกไมบูชาในอากาศ  เหนือพระเศียรพระผูพระภาคเจาผูจงกรมอยู.  
         บทวา  เตน กมฺเมน ทฺวิปทินฺท   ความวา  ขาแตพระองคผูเปนจอม 
คือเปนประธานแหงสัตว ๒  เทา      คือเทวดาพรหมและมนุษย      ขาแต 
พระองคผูองอาจกวานระ  คือผูประเสริฐกวานระ.   บทวา ปตโตมฺหิ  อจล 
าน    ความวา    ขาพระองคบวชในสํานักพระองค    บรรลุฐานะอันไม 
หว่ันไหว  คือพระนิพพาน.    บทวา หิตฺวา   ชยปราชย  ความวา   ขา- 
พระองคละคือท้ิงชัยชนะ  กลาวคือทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ  และความ 
ปราชัยกลาวคือทุกขในอบาย  ๔    บรรลุนิพพาน.    คําท่ีเหลือมีอรรถรูได 
งายทั้งน้ันแล. 
                                   จบอโวปุปผิยเถราปทาน  
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                          ปจจาคมนิยเถราปทานที่  ๓  (๖๓)  
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกสาหราย 
     [๖๕]   ในกาลน้ัน   เราเปนนกจักรพรากอยูที่ฝงแมน้ําสินธุ  เรามี  
        สาหรายลวน ๆ เปนภักษา   และสํารวมดีในสัตวทั้งหลาย เรา 
        ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลีเสด็จไปในอากาศ     จึงเอา 
        จะงอยปากดาบดอกสาหราย        บูชาแดพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวาวิปสสี.                      
                     ผูใดต้ังศรัทธาอันไมหว่ันไหวไวดวยดี   ในพระตถาคตดวย 
        จิตอันเลื่อมใสน้ัน    ผูนั้นจะไมไปสูทุคติ    การท่ีเราไดมาใน 
        สํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐเปนการมาดีหนอ      เราเปนนก 
        จักรพรากไดปลูกพืชไวดีแลว.               
                     ในกัปท่ี ๔  แตกัปนี้       เราบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวย 
        ดอกไมใด  ดวยกรรมนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา  ในกัปท่ี ๑  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ ครั้ง ทรง 
        มีพละมาก  ทรงพระนามเดียวกันวา สุจารุทัสสนะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ที่พระปจจาคมนิเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                     จบปจจาคมนิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 248 

                         ๖๓.  อรรถกถาปจจาคมนิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปจจาคมนิยเถระ     มคํีาเริ่มตนวา   สินฺธยา 
นทิยา ตีเร  ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี     บังเกิดในกําเนิดแหงนกจักรพราก 
ใกลฝงแมน้ําสินธุคงคา    ไมกินสัตวมีชีวิต     เพราะตนประกอบดวยบุญ 
สมภารในกาลกอน    กินแตสาหรายเทาน้ันเที่ยวไป.    สมัยนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงพระนามวา  วิปสสี         เมื่อทรงกระทําอนุเคราะหแกสัตว 
ไดเสด็จไปในที่นั้น. ขณะนั้น  นกจักรพรากน้ัน  เห็นพระผูมีพระภาคเจา 
รุงเรืองอยู    มีใจเลื่อมใส  เด็ดดอกสาหรายจากตนสาหรายมาบูชา    ดวย 
ความเลื่อมใสแหงจิตน้ันเอง   ทานจุติจากอัตภาพน้ันแลว    เกดิในเทวโลก 
เสวยสมบัติในฉกามาวจรสวรรคไป ๆ มา ๆ   จุติจากอัตภาพนั้นแลว เกิดใน 
มนุษยโลก    เสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติเปนตน    ในพุทธปุบาทกาลน้ี 
บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง บรรลุนิติภาวะแลว เลื่อมใสในพระศาสดา 
บวชแลว ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. ทานปรากฏโดยนามแหงบุญใน 
กาลกอนวา    ปจจาคมนยิเถระ    เพราะเหตุที่คนเปนนกจักรพราก   เห็น 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   ไปในที่บางแหงก็นําดอกไมมาบูชา. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส   เมื่อจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา  สินฺธุยา นทิยา ตีเร    ความวา    ชื่อวา 
สินธุ   เพราะกระทําเสียงวา  สิ  ใหเคลื่อนไหวอยู  ใหหว่ันไหวอยู.   ชื่อวา 
นทิ เพราะกระทําเสียงใหบันลือไป.   บทวา จกฺกวาโก อห ตทา ความวา  
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ชื่อวา จักกวากะ เพราะแลนไป  คือไปในนํ้า บนบก หรือบินไปในอากาศ 
เร็วเหมือนนกจักรพรากไปไดเร็วฉะนั้น.  อธิบายวา ในกาลน้ัน  คือในกาล 
ที่ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี      เราไดเปนนกจักรพราก. 
บทวา  สุทฺธเสวาลภกฺโขห   ความวา    ขาพระองคเค้ียวกินเฉพาะสาหราย 
ที่บริสุทธิ์   เพราะไมเจือดวยอาหารอ่ืนอยู.    บทวา ปาเปสุ จ สุสฺโต 
ขาพระองคเปนผูสํารวมดวยดี   คือสาํรวมศึกษาดวยดีในการทําบาป    ดวย 
อํานาจวาสนาในกาลกอน. 
         บทวา  อทฺทส วิรช พุทฺธ   ความวา  ขาพระองคไดเห็น  คือไดเฝา 
พระพุทธเจา  ผูไมมีธุล ี คือไมมีกิเลส  เพราะเวนจาก  ราคะ  โทสะ  โมหะ. 
บทวา คจฺฉนฺต อนิลฺชเส ความวา  ซึ่งพระพุทธเจาผูเสด็จไปอยูบนทาง 
แหงอากาศอันไมมีรองรอย.   อธิบายวา   ขาพระองคไดประคอง    คือคาบ 
เอาดอกสาหรายดวยปากของขาพระองค    ไดปลกูความยินดียิ่งตอพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวาวิปสสี คือไดบูชาแดพระผูมีพระภาคเจา. คําท่ีเหลือ 
มีอรรถรูไดงายทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาปจจาคมนิยเถราปทาน  
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                            ปรัปปสาทกเถราปทานท่ี  ๔  (๖๔)  
                                วาดวยผลแหงการสรรเสริญ 
      [๖๖]    ใครไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูองอาจ      ผูประเสริฐ       ผู 
        แกลวกลา ผูแสวงหาคุณใหญ ทรงชนะวิเศษ   มีพระฉีวรรณ 
        ดังทองแลว    จะไมเลื่อมใสเลา. 
                     ใครเห็นพระฌานของพระพุทธเจา       อันเปรียบเหมือน 
        ภูเขาหมิวันตอันประมาณไมได   ดังสาครอันขามไดยาก  แลว 
        จะไมเลือ่มใสเลา   ใครเห็นศีลของพระพุทธเจา    ซึ่งเปรยีบ 
        เหมือนแผนดินอันประมาณมิได       ดุจมาลัยประดับศีรษะอัน 
        วิจิตรฉะนั้นแลว    จะไมเลื่อมใสเลา.                         
                     ใครเห็นพระญาณของพระพุทธเจา    ซึ่งเปรียบดังอากาศ 
        อันไมกาํเริบ  ดุจอากาศอันนับไมไดฉะนั้นแลว   จะไมเลือ่มใส 
        เลา. 
                     พราหมณชือ่วาโสนะ     ไดสรรเสริญพระพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐสดุ   พระนามวาสิทธัตถะ  ผูไมทรงแพอะไร ดวยคาถา 
        ๔ คาถานี้แลว   ไมไดเขาถึงทุคติเลย    ตลอด  ๙๔ กัป    เราได 
        เสวยสมบัติอันดีงามมิใชนอยในสุคติทั้งหลาย. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔    แตกัปนี้   เราสรรเสริญพระพุทธเจาผูนําของ 
        โลกแลว     ไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ. 
                     ในกัปท่ี ๑๔  แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง 
        ผูสูงศักดิทรงสมบูรณดวยรัตนะ  ๗ ประการ  มีพละมาก.  
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                     คุณสมบัติเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ  
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแล     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระปรัปปสาทกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบปรัปสาทกเถราปทาน 
                      ๖๔.  อรรถกถาปรัปปสาทกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปรัปปสาทกเถระ   มคํีาเริ่มตนวา อุสภ  ปวร 
วีร  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระพุทธเจาพระนามสิทธัตถะ    บังเกิดในตระกูลพราหมณ     ถึงฝงแหง 
ไตรเพท       ผูชํานาญเวยยากรณอันเปนบทแหงศาสตรทั้งหลา มีอิติหาส- 
ศาสตรเปนที่ ๕  เปนผูชํานาญในมหาปุริสลักษณะอันเปนศาสตรแหงโลก 
อันปรากฏโดยชื่อวา    เสลพราหมณ     เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
สิทธัตถะ    เห็นพระองคทรงงดงามดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการและ 
ดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ   มีใจเลื่อมใส   จึงประกาศชมเชยดวยเหตุ 
หลายอยาง   ดวยอุปมาหลายอยาง.   ดวยบุญกรรมนั้น   ทานจึงเสวยสมบัติ 
ชั้นกามาวจร ๖ ชั้น         มีเปนทาวสักกะและเปนมารเปนตนในเทวโลก 
เสวยจักรพรรดิสมบัติในมนุษยโลก    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่งซ่ึง  
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สมบูรณดวยทรัพยสมบัติ     บรรลุนิติภาวะแลว     เลื่อมใสในพระศาสดา 
บวชแลวไมนานนักก็บรรลุปฏิสัมภิทา  ๔  อภิญญา ๖  ไดเปนพระขีณาสพ. 
เพราะการชมเชยพระพุทธเจา      เปนเหตุกระทําความเลื่อมใสแหงจิตของ 
สัตวทั้งปวง  ทานจึงปรากฏนามวา  ปรัปปสาทกเถระ   ดังน้ี. 
         วันหน่ึง ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน เกิดโสมนัส  เมือ่จะประกาศ 
ปุพพจริตาปทานของตน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อุสภ ปวร วีร  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุสภ  ความวา ผูเปนโคผูผูประเสริฐสุด 
๔ คือ วสภะ, นิสภะ.  วิสภะ,  อาสภะ  ใน ๔ ตัวน้ัน  โคผูประเสริฐกวา 
โค ๑,๐๐๐ ตัว      ชื่อวาวสภะ,     ผูประเสริฐกวาโค   ๑,๐๐๐ ตัว      ชื่อวา 
นิสภะ,   ผูประเสริฐกวา ๑๐,๐๐๐ ตัว   ชื่อวาวิสภะ, และผูประเสริฐกวาโค 
๑๐๐,๐๐๐ โกฏิตัว    ชื่อวาอาสภะ,    พราหมณผูเปนบัณฑิต    ผูมีพระ- 
พุทธพจนอันสดับแลวมาก  เมื่อจะกลาวชมเชยทานผูใดผูหน่ึง   จึงกระทํา 
การชมเชยดวยปญญาของตน    ๆ       แตผูสามารถจะชมเชยพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย      โดยอาการทั้งปวงยอมไมมี.      เพราะพระพุทธเจามีพระคุณ 
ประมาณไมได.  สมจริงดังคําท่ีทานกลาวไวมีอาทิวา 
                     แมพระพุทธเจา   พึงกลาวสรรเสริญพระพุทธเจา   หากแม 
        สรรเสรญิอยู  กัปอื่น ๆ ฟงส้ินไปในระหวางอายุกาลนาน   การ 
        สรรเสรญิพระคถาคตหาส้ินไปไม. 
         พราหมณแมนี้     เม่ือควรกลาว   อาสภ   ดวยอํานาจการคลองปาก 
ดวยการเลื่อมใสโดยสวนเดียว จึงกลาวคํามีอาทิวา อุสภ ดังน้ี.  ชื่อวา  วระ 
เพราะอรรถวา  บุคคลพึงปรารถนา  คือพึงอยากได.  ชื่อวา  วีระ เพราะ 
ไดบําเพ็ญเพียรมาแสนกัปมิใชนอย.   ชื่อวา   มเหสี   เพราะคนหา    คือ  
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แสวงหาคุณอันยิ่งใหญมีศีลขันธเปนตน.         ซึ่งผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  
คือพระพุทธเจาพระองคนั้น.  ชื่อวา   วิชิตาวี   เพราะชนะมารมีกิเลสมาร 
และขันธมารเปนตน    โดยพิเศษ.  ซึง่ผูชํานะพิเศษคือพระสัมพุทธเจาน้ัน 
วรรณะของพระพุทธเจาพระองคใด    มีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหงทอง 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น       ชื่อวาผูมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหง 
ทอง.  สัตวชือ่ไรเลา  เห็นพระสัมพุทธเจาผูมีวรรณะเพียงดังวาวรรณะแหง 
ทองนั้นยอมไมเลื่อมใสแล. 
                         จบอรรถกถาปรัปปสาทกกกเถราปทาน  
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                            ภิสทายกเถราปทานท่ี  ๕ (๖๕)  
                 วาดวยผลแหงการถวายเหงามันและรากบัว 
    [๖๗]   พระผูมีพระภาคเจาพระนามช่ือวาเวสสภู     เปนองคที่ ๓ 
        แหงพระผูมีพระภาคเจาผูเปนฤาษีทั้งหลาย       พระองคผูเปน 
        อุดมบุรษุ   เสด็จเขาปาชัฏแลวประทับอยู. 
                     เราไดถือเอาเหงามัน  และรากบัวไปในสํานักพระพุทธเจา 
        และเรามีจิตเลื่อมใส      ไดถวายเหงามันและรากบัวน้ัน    แด 
        พระพทุธเจาดวยมือท้ังสองของตน. 
                     ก็ทานท่ีเราถวายน้ัน         พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        เวสสภู  ผูมีพระปญญาอันประเสริฐ  ทรงลูบคลําดวยพระหัตถ 
        เราไมรูสึกวาจะมีความสุขอ่ืนเสมอดวยสุขนัน้      ที่ไหนจะมี  
        ความสขุยิ่งไปกวาน้ัน. 
                     อัตภาพท่ีสุดยอมเปนไปแกเรา เราถอนภพขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดเครื่องผูกขาดดังชางทําลายปลอกแลว   ไมมีอาสวะอยู. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น    ดวย 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายเหงามัน 
        และรากบัว. 
                     ในกัปท่ี ๑๓ แตกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิรวม ๑๖ ครั้ง 
        เปนใหญกวามนุษย  มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระภิสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบภิสทายกเถราปทาน 
                      ๖๕.  อรรถกถาภิสทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระภิสทายกเถระ   มีคําเริม่ตนวา  เวสฺสภู   นาม 
นาเมน  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภู    บังเกิดในกําเนิดชางในปาหิมวันต 
อยูอาศัย ณ ที่นั้น.    สมัยน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภูทรง 
ประสงควิเวก จึงเสด็จไปหิมวันตประเทศ.ชางเชือกประเสริฐนั้น เห็นพระ- 
ผูมีพระภาคเจาน้ันแลว   มีใจเลื่อมใส  ถือเหงามันถวายพระผูมีพระภาคเจา 
ใหเสวย.     ดวยบุญกรรมน้ัน       ทานจุติจากกําเนิดชางนั้นแลว    เกิดใน 
เทวโลกเสวยกามาวจรสมบัติ ๖ ชั้นในเทวโลกน้ัน แลวมาสูความเปนมนุษย 
เสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติเปนตน     ในพุทธปุบาทกาลน้ี     บังเกิดใน 
ตระกูลหน่ึงซ่ึงมีโภคะมาก   เลื่อมใสในพระศาสดา    ดวยกําลงัแหงวาสนา 
ในกาลกอนบวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.       ทานไดปรากฏ 
นามตามกุศลท่ีคนบําเพ็ญไวในกาลกอนวา  ภิสทายกเถระ  ดังน้ี.  
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         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึง  
กลาวคํามีอาทิวา  เวสฺสภู  นาม นาเมน  ดังนี้. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
เวสฺสภู  ความวา  ชื่อวา  เวสสภู  เพราะลวงรู คือกาวลวงวิชชาของแพศย, 
อีกอยางหนึ่งชื่อวา  เวสสภู   เพราะกาวลวงคือครอบงํา   แพศยคือวาณิช- 
กรรม   กิเลสมีกามราคะเปนตน   กรรมมีกุศลกรรมเปนตน  หรือวัตถุกาม 
และกิเลสกาม    พระผูมพีระภาคเจาโดยพระนามวาเวสสภู.  บทวา   อิสีน 
ตติโย  อหุ ความวา  ชื่อวา   อิส ิ เพราะแสวงหาคือหากุศลธรรมทั้งหลาย. 
อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อเปนฤษี  หรือเปนพระผูมีพระภาคเจา 
ก็ทรงมีพระนาม ๓ พระนาม   เพราะเรียกกันวา   วิปสฺสี   สขิี   เวสฺสภู. 
บทวา   กานน  วนโมคฺคยฺหา ความวา  เขาไปยึดเอาปา  กลาวคือปาใหญ. 
         บทวา ภิสมุฬาล คณฺหิตวา ความวา  ชื่อวา ภิส เพราะเบียดเบียน 
คือทําความหิวของสัตว ๒ เทาและสัตว ๔ เทาใหพินาศ.  ภิส นั้นคืออะไร ? 
ไดแกเหงามัน,    เหงามันและรากบัว   ชื่อวา  ภิสมฬุาละ   ถือเอาเหงามัน 
และรากบัวน้ัน. 
         บทวา กเรน  จ ปรามฏโ ความวา ทานท่ีเราใหแลวน้ัน อันพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภู    ผูมีปญญาสูงสุดลูบคลําแลวดวยพระกร 
คือดวยผาพระหัตถ   ไดเปนอันพระองคทรงสัมผัสแลว.   บทวา   สุขาห 
นาภิชานามิ   สม   เตน   กุโตตฺตรึ     ความวา   เราไมรูสึกความสุขดวย 
ความสุขนั้น.   อธิบายวา   สุขอ่ืนที่ยิ่งกวาสุขนั้นจะมีแตที่ไหน.   คําที่เหลือ 
มีอรรถที่พึงรูไดงายตามกระแสแหงนัยแล. 
                            จบอรรถกถาภิสทายกเถราปทาน  
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                            สุจินติตเถราปทานท่ี  ๖  (๖๖)  
                           วาดวยผลแหงการถวายเนื้อดี 
    [๖๘]    เราเปนพรานผูเท่ียวอยูที่ภูเขา  ดังไกรสรราชสีหผูเปน 
        อภิชาสัตว  เราฆาหมูเน้ือเลี้ยงชีวิตอยูระหวางภูเขา. 
                     ก็พระผูมีพระภาคเจาผูสัพพัญูพระนามวาอัตถทัสสี  ผู 
        ประเสรฐิกวาบรรดาคนผูรูพระองคทรงประสงคจะถอนเราขึ้น 
        จงเสด็จนายังภูเขาสูง. 
                     เราฆาเนื้อฟานแลวนํามาเพ่ือกิน  สมยัน้ัน  พระผูมีพร- 
        ภาคเจาเสด็จเขามาภิกษาจาร.                                         
                     เราไดเลือกหยิบเอาเนื้อดี  ถวายแดพระศาสดาพระองคนั้น 
        ในกาลน้ัน      พระมหาวีรเจาจะทรงยังเราใหเย็น       จึงทรง 
        อนุโมทนา  ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน  เราเขาไปในระหวางภูเขา 
        ยังปติใหเกิดขึ้นแลว  ทํากาละ ณ ที่นั้น. 
                     ดวยการถวายเนื้อนั้น   และดวยการต้ังจิตไวดี   เรารื่นรมย 
        อยูในเทวโลกตลอด ๑,๕๐๐  กัป. 
                     ในกัปท้ังหลายท่ีเหลือ     เราทํากุศลดวยการถวายเน้ือนั้น 
        และดวยการอนุสรณถึงพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๘ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ ครั้ง  พระนามวา 
        ทีฆาย ุ   ในกัปท่ี  ๖,๐๐๐ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ๒ ครั้ง  พระนามวาสรณะ.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระสุจินติตเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบสุจินติตเถราปทาน 
                             ๖๖.  อรรถกถาสุจินติตเถราปทาน               
         อปทานของทานพระสุจินติตเถระ    มีคําเริ่มตนวา    คิริทคฺุคจโร 
อาสึ   ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ. 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาลแหง 
พระพุทธเจาพระนามวาอัตถทัสสี  เกิดในตระกูลแหงพราหมณ หิมวันต- 
ประเทศ  ฆาเนื้อและสุกรเปนตน เค้ียวกินอยู. ในกาลน้ัน  พระโลกนาถเจา 
ทรงสงเคราะหสัตวโลกและมีพระทัยเอ็นดูสตัวจึงเสด็จไปสูหิมวันต.     ใน 
กาลน้ัน  นายพรานน้ันเห็นพระผูมีพระภาคเจา  มีจิตเลื่อมใส  ไดใหเนื้อ 
ล่ําอันอรอย    ที่เขานํามาเพ่ือประโยชนใหพระองคทรงเสวย.     พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงรับแลว   เพ่ือความอนุเคราะหแกเธอ.  พระองคทรงเสวย 
เนื้อน้ันแลวเสด็จหลีกไป. ดวยบุญกรรมน้ันนั่งเอง ทานจุติจากอัตภาพน้ัน 
ดวยความโสมนัสนั่นแล   ทองเท่ียวไปในสุคติเสวยสมบัติในกามาวจร- 
สวรรค ๖ ชัน้   เสวยจักรพรรดิสมบัติเปนตนในมนุษยโลก  ในพุทธุปบาท-  
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กาลน้ี  บังเกดิในเรือนมีตระกูลเลื่อมใสในพระศาสดา  บวชแลวไมนานนัก  
ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔   และอภิญญา ๖    ระลึกถึง 
บุพกรรมของตน เกิดโสมนัส เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํา 
มีอาทิวา  คิริทุคฺคจโร  อาสึ   ดังน้ี.   ชือ่วา  คิริ  เพราะอรรถวา  เปลง 
คือกระทําเสียง.    คิรินั้นคืออะไร ?     คือภูเขาอันลวนแลวแตสิลาและฝุน. 
ทางที่บุคคลดําเนินไปดวยยากคือลําบาก     ชื่อวา   ทุคคะ    ทางท่ีไปยาก 
ลําบาก  ชื่อวา คิริทุคคะ ไดแกทางที่บุคคลดําเนินไปไดยาก. เราเปนพราน 
ผูเที่ยวไป   คือมีปกติเที่ยวไปในทางที่ผูเปลงเสียงดําเนินไปไดโดยยาก   คือ 
ในระหวางภูเขา.   บทวา  อภิชาโตวา   เกสรี   ความวา  เราเกิดคือบังเกิด 
โดยพิเศษยิ่ง เที่ยวไปในทางที่ผูดําเนินไปไดโดยยาก เหมือนไกรสรราชสีห 
ฉะน้ัน. 
         บทวา  ศิริทุคฺค  ปวสิึ   อห  ความวา    ในกาลน้ัน    เราเกิดปติ 
โสมนัส   เพราะการถวายเน้ือนั้นแลว    ไดเขาไประหวางภูเขา.  คําท่ีเหลือ 
มีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาสุจินติตเถราปทาน 
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                           วัตถทายกเถราปทานที่ ๗ (๖๗) 
                       วาดวยผลแหงการถวายผาผืนหน่ึง 
     [๖๙]   ในกาลน้ันเราเกิดเปนพระยาครุฑสุบรรณ    เราไดเห็น 
        พระพทุธเจาผูปราศจากธุลี  เสด็จไปสูเขาคันธมาทน 
                     เราละเพศนกครุฑแลวแปลงเปนมาณพ    เราถวายผาผืน 
        หน่ึงแดพระพุทธเจาผูคงท่ี. 
                     พระพุทธเจาผูศาสดาอัครนายกของโลก  ทรงรับผาผืนนั้น 
        แลว   ประทับยืนอยูในอากาศไดตรัสพระคาถาน้ีวา 
                     ดวยการถวายผาน้ีและดวยการต้ังจิตไว  (ดี)    ผูนีก้ําเนิด 
        นกครฑุแลว  จักรืน่รมยอยูในเทวโลก   ก็พระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวาอัตถทัสสี   เชษฐบรุษุของโลก   ผูนราสภ    ทรง 
        สรรเสรญิการถวายผาเปนทานแลว      บายพระพักตรทางทิศ 
        อุดรเสด็จไป. 
                     ในภพท่ีเราเกิด   เรามีผาสมบูรณ  ผาเปนหลังคาบังรมอยู 
        ในอากาศ   นี้เปนผลแหงการถวายผา. 
                     ในกัปท่ี ๓๖ แคกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗   ครั้ง 
        มีพระนามวาอรุณสะ  มีพละมาก  เปนใหญกวามนุษย. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 261 

         ทราบวา  ทานพระวัตถุทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบวัตถทายกเถราปทาน 
                       ๖๗.  อรรถกถาวัตถทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระวัตถทายกเถระ   มีคําเริ่มตนวา   ปกฺขิชาโต 
ตทา  อสึ  ดังนี้.                                                   
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   อัตถทัสสี   บังเกิดในกําเนิดแหงสุบรรณ 
(ครุฑ)   เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี       กําลังเสด็จไปสู 
ภูเขาคันธมาทน มีใจเลื่อมใส ละเพศสุบรรณ นิมติเปนเพศมาณพนอย  ถือ 
เอาผาทิพยมีคามาก    บูชาพระผูมีพระภาคเจา       ฝายพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับแลวตรัสอนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป.         ทานใหกาลลวงไปดวย 
โสมนัสนั่นเอง    ดํารงอยูจนตลอดอายุ    จุติจากอัตภาพน้ัน  แลวบังเกิดใน 
เทวโลก  ทองเท่ียวไป ๆ มา ๆ ในเทวโลกน้ัน เสวยบุญทั้งหลาย จากน้ัน 
เสวยมนุษยสมบัติในมนุษย    จากอัตภาพที่ตนเกิดน้ัน ไดผาและเครื่อง 
อาภรณมีคามากในท่ีทั้งปวงดวยประการฉะนี้  แลวอยูในที่ ๆ  ตนไปถึงแลว 
ดวยเงาผาในภพที่คนเกิดแลว  ๆ     ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือน 
มีตระกูลแหงหนึ่ง  บรรลุนิติภาวะแลว  เลื่อมใสในพระศาสดา           บวชแลว 
ไมนานนักก็ไดบรรลุอภิญญา ๖  เปนพระขีณาสพ.   
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         ทานระลึกถึงบุพกรรมของคน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน    จึงกลาวคํามีอาทิวา     ปกฺขิชาโต    ตทา    อาสึ     ดังน้ี. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปกฺขิชาโต  ความวา   ชือ่วา  ปกขะ  (ปก) 
เพราะเปนเครื่องแลนไป คือบินไปแหงนก. ชื่อวา ปกขี เพราะนกน้ันมีปก 
อธิบายวา  เกิดคือบังเกิดในกําเนิดแหงนก.  บทวา  สุปณฺโณ   ความวา 
ปกของนกในดี  นกน้ันชือ่วา มีปกดี.  อธิบายวา  นกนั้นมีปกอันรุงเรื่อง 
ดวยสีทองสําหรับรับลมเปนภาระใหญ.   บทวา   ครุฬาธิโป    ความวา 
ชื่อวาครุฬะ  (ครุฑ-สัตวผูจับงู)    เพราะกลืนกินซึ่งแผนหินอันหนักเพ่ือ 
ตองจับนาค,  ชื่อวา   ครฬุาธิโป  เพราะเปนราชาธิบดีแหงครุฑท้ังหลาย. 
เชื่อมความวา  เราไดเห็นทานผูปราศจากธุลี  คือพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
                             จบอรรถกถาวัตทายกเถราปทาน  
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                       อัมพทายกเถราปทานที่  ๘  (๖๘)  
                        วาดวยผลการถวายมะมวงสุก 
     [๗๐]  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี     ผูไมมมีีอุปธิ 
        ประทับน่ังอยู ณ ระหวางภูเขา    ไดทําการแผเมตตาไปในโลก  
        อันมีสตัวหาประมาณมิได. 
                     ในกาลน้ัน   เราเปนพญาวานรอยูที่ภูเขาหิมวันตอนัสูงสุด 
        ไดเห็นพระพุทธเจาผูมีพระคุณไมทราม  ผูยิ่งใหญ   จึงยังจิต 
        ใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา. 
                     เวลาน้ันตนมะมวงกําลังเผล็ดผล มีอยูไมไกลภูเขาหิมวันต 
        เราไดไปเก็บผลมะมวงสุกจากตนนั้นมาถวายพรอมดวยนํ้าผ้ึง. 
                     พระมหามนุีพุทธเจาพระนามวาอโนมทัสสี ทรงพยากรณ 
        เรานั้นวา   ดวยการถวายน้ําผ้ึง และดวยการถวายน้ํามะมวง 
        ทั้งสองน้ี ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด ๕๗ กัป  ในกัป 
        ทั้งหลายท่ีเหลือ   จกัทองเท่ียวสับเปลี่ยนกันไป. 
                     จักใชกรรมอันลามกใหสิ้นแลว    เมือ่ความเจริญสุกงอม 
        จักมาจากทุคติมีนิบาตเปนตนแลว        จักเผากิเลสใหไหม 
        หมดไป. 
                     เราเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณย่ิงใหญ ทรง 
        ฝกแลวดวยการฝกอันอุดม      เราเปนผูละความชนะและความ 
        แพแลว  บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ี ๗,๗๐๐ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๔ ครั้ง  ทุก 
        ครั้งมีพระนามวาอัมพัฏฐชยะ  มพีละมาก. 
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ  
        อภิญญา  ๖  เราไดทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอัมพทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบอัพทายกเถราปทาน 
                        ๖๘.  อรรถกถาอัมพทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอัมพทายกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  อโนมทสฺสี         
ภควา  ดังน้ี. 
         พรเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญบุญสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   อโนมทัสสี   บังเกิดในกําเนิดแหงวานร 
ไดเปนพญาลิงอาศัยเจาในปาหิมพานต.  สมัย    พระผูมีพระภาคเจาพระ 
นามวา     อโนมทัสสี     ไดเสด็จไปปาหิมพานตเพ่ืออนุเคราะหแกทาน.  
ลําดับนั้น  พญาลิงน้ันเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว   มีใจเลื่อมใส ไดถวาย  
ผลมะมวงมีรสอรอยดี    พรอมนํ้าผ้ึงเล็กนอย.    ลาํดับนั้น   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   เมื่อทานกําเฝาอยูแล     ไดเสวยส่ิงทั้งหมดน้ัน     แลวตรัส 
อนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป. ลําดับนัน้ ทานมีหทัยเพียบพรอมดวยโสมนัส 
ดํารงอยูจนตลอดอายุ  เพราะมีปติและโสมนัสนั้นนั่นเอง  จุติจากอัตภาพ  
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นั้นแลว  บังเกิดในเทวโลก   เสวยทิพยสุข   ไป ๆ มา ๆ ในเทวโลกน้ัน  
และเสวยมนุษยสมบัติในมนุษยทั้งหลาย  ในพุทธปุบาทกาลน้ี  บังเกิดใน 
เรือนมีตระกูลอันสมบูรณดวยทรัพยสมบัติ   เลื่อมใสในพระศาสดา   บวช 
แลวไมนานนักก็บรรลุอภิญญา ๖  ทานปรากฏตามนามแหงบุญท่ีบําเพ็ญไว 
ในกาลกอนวาอัมพทายกเถระ ดังน้ี. 
         ครั้นตอมา    ทานไดเห็นพืชแหงกุศลที่คนบําเพ็ญมา    เกดิโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทานของตน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อโนมทสฺสี 
ภควา  ดังนี้. บทวา  เมตฺตาย  อผร ิโลเก  อปฺปมาเณ นิรูปธิ  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ทรงมีเมตตา   คือมีจิตประกอบดวย เมตตา  ทรง 
นําสัตวโลกทั้งปวง  คือสัตวหาประมาณมิได   ใหปราศจากอุปธิกิเลสคือให 
เวนจากอุปธิกิเลส   โดยนัยมีอาทิวา ขอสัตวทั้งหลายจงมีความสุข  แลวแผ 
คือแผออกเจริญดวยเมตตาคือเมตตาจิต.    บทวา กป  อห  ตถา  อาสึ  
ความวา  ในกาลน้ันคือในกาลที่พระองคเสด็จมา  เราไดเปนพญาลิง. 
                          จบอรรถกถาอัมพทายกเถราปทาน  
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                               สุมนเถราปทานที่  ๙ (๖๙)  
                         วาดวยผลแหงการถวายดอกมะล ิ
     [๗๑]   ในกาลน้ัน      เราเปนนายมาลาการมีชื่อวาสุมนะ      ได 
        เห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี   ทรงสมควรรับเครื่องบูชาของ 
        โลก  จึงเอามือท้ังสองประคองดอกมะลิที่บานดี   บูชาแดพระ- 
        พุทธเจาพระนามวาสิขี   ผูเปนเผาพันธุของโลก.                 
                     ดวยการบูชาดอกไมนี้    และดวยการต้ังจิตไว   เราไมรูจัก 
        ทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา.                                  
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้  เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๒๖   แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง 
        ผูมีพระยศมาก  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖  เราไดทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
         ทราบวา   ทานพระสุมนเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการฉะน้ี  
แล. 
                                         จบสุมนเถราปทาน  
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                                 ๖๙.  อรรถกถาสุมนเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุมนเถระ    มีคําเริ่มตนวา   สุมโน    นาม 
นาเมน  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญโพธิสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ   ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   สิขี    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงนายมา-  
ลาการ   เจริญวัยแลวเกิดศรัทธา   มใีจเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา   ถือ 
เอากําดอกมะลิบูชาดวยมือทั้งสอง  ดวยบุญกรรมน้ันทานเสวยสมบัติทั้งสอง 
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     ในพุทธุปบาทกาลน้ี      บังเกิดในเรือนมี 
ตระกูล   เจริญดวยบุตรและภรรยา   ทานปรากฏโดยชื่อวาสุมนะ  เลื่อมใส 
ในพระศาสดาบวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานเปนพระอรหันตแลว    ระลกึถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน     จึงกลาวคํามีอาทิวา     สมุโน    นาม 
นาเมน ดังน้ี. ใจคือจิตของผูใดดี ผูนั้นชื่อวามีใจดี ในกาลน้ันเราประกอบ  
ดวยศรัทธาความเลื่อมใสและนับถือมาก    ไดเปนนายมาลาการโดยมีชื่อวา 
สุมนะ. 
         บทวา  สิขิโน  โลกพนฺธุโน ความวา ชื่อวา สิขี มีเปลวไฟสวาง 
เพราะเปลวไฟท่ีโพลงแลวยอมมีสวาง สิขีนั้นคืออะไร คือเปลวไฟ.  ทีช่ื่อ 
วา  สิขี เพราะสองแสงดุจเปลวไฟ  เปลวไฟยอมไหมใบไม  หญา ไม และ 
ฟางเปนตน   ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาแมนี้  ก็ฉันนั้น  ยอมโชติชวงดวย  
รัศมีมีสีเขียวและสีเหลืองเปนตน    ปรากฏในโลกสันนิวาสท้ังส้ิน.    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดนามบัญญัติ นามกรรม  นามไธยเพราะอรรถวา ทํากิเลส  
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ทั้งปวงอันตกอยูในสันดานคนใหเหือดแหง   กําจัดเผาใหไหมเสีย.   บทวา 
สกลโลกสฺส พนฺธุาตโก  ไดแก   เปนเผาพันธุแหงโลก    อธิบายวา 
เราไดยกดอกมะลิข้ึนบูชาพระภาคเจา         ผูเปนเผาพันธุแหงโลก 
พระนามวา  สิขี  นั้น. 
                           จบอรรถกถาสุมนเถราปทาน  
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                      ปุปผจังโกฏิยเถราปทานที่  ๑๐  (๗๐)  
                  วาดวยผลแหงการถวายผอบดอกอังกาบ 
     [๗๒]  ขาพระองคเอาดอกอังกาบอันบานดี     ใสในผอบจนเต็ม 
        แลว    ไดบูชาพระพุทธเจาพระนามวาสิขีผูประเสริฐสุด  ผูไม 
        ทรงครัน่ครามดังสีหะ     เสมือนพญาครุฑ      งามประเสริฐ 
        ดุจพญาเสือโครง   มีพระชาติดีเหมือนไกรสรราชสีห    เปน 
        สรณะของโลกสาม  ผูไมหว่ันไหว  ไมทรงแพอะไร ๆ  ผูเลศิ 
        กวาบรรดาผูฆากิเลส     ประทับน่ัง   แวดลอมดวยภิกษุสงฆ 
        พรอมท้ังผอบใหญ. 
                     ขาแตพระองคผูจอมสัตวสองเทา  ผูนราสภ    ดวยจิตอัน 
        เลื่อมใสนั้น   ขาพระองคเปนผูละความชนะและความแพแลว 
        บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้  ขาพระองคไดทํากรรมใด ในกาล 
        นั้น  ดวยกรรมนั้น   ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
        แหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๓๐ ถวนแตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕ ครั้ง 
        สมบูรณดวยแกว  ๗   ประการ  มีพระนานวาเทวภูติเหมือนกัน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราไดทําใหแจงชัดแลว คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา  ทานพระปุปผจังโกฏิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวยประ- 
การฉะนี้แล.  
                                   จบปุปผจังโกฏิยเถรปทาน 
                     ๗๐. อรรถกถาปุปผจังโกฏิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปุปผจังโกฏิยเถระ   มีคําเริ่มตนวา    อภีตรูป 
สีหว  ดังนี้.                                                                
         พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    สิข ี     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง  
บรรลุนิติภาวะแลว สมบูรณดวยทรัพยสมบัติเปนอันมาก  เลื่อมใสในพระ- 
ศาสดา     แสดงอาการท่ีนาเลื่อมใส      เก็บดอกอังกาบมีสีดังทองคําบรรจุ 
ผอบใหเต็ม     บูชาพระผูมีพระภาคเจาแลว    ต้ังความปรารถนาวา   ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา   ดวยวิบากเปนเครื่องไหลออกนี้     ขาพเจาพึงเปนผูมี 
วรรณะดังทองคํา    เปนผูควรบูชาในที่ ๆ  คนเกิดแลว ๆ  พึงบรรลุพระ- 
นิพพาน.                                                         
         ดวยบุพกรรมนั้น    ทานบังเกิดในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เปน 
ผูอันเขาบูชาแลวในที่ทุกสถาน   เปนผูมีวรรณะงามดังทองคํา.    ครั้นตอมา  
ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง     สมบูรณ      
ดวยทรัพยสมบัติ     เจรญิวัยแลวเลื่อมใสในพระศาสดา   บวชแลว.   เจริญ 
วิปสสนาไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.                                     
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         ทานบรรลุพระอรหัตผลแลว     ระลึกถึงบุพกรรมของตนแลว   เกดิ 
โสมนัส  เม่ือจะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา    อภีตรูป 
สีหว   ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สีห  ความวา  เพราะครอบงํา 
ทวมทับสัตวทั้งหลาย    มสีัตว ๒ เทาและสัตว ๔  เทาเปนตน    เชื่อมความวา 
มีรูปนาชมเชยคือมีอัตภาพนาชมเชยยิ่ง   ขาพเจาไดบูชาพระผูมีพระภาคเจา 
นั้น     ผูนาชมเชยอยางยิ่ง    ผูประทับนั่งดุจสีหะฉะน้ัน,    ซึ่งพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระนามวา  สิขี  ผูประเสริฐ  คือสูงสุดกวานระท้ังหลาย  ผูเกิด 
โดยพิเศษยิ่ง   ดุจพญาเสือโครง    ผูเปนที่พ่ึงของโลกท้ัง ๓     ดุจไกรสร- 
ราชสีห      วิเศษกวาราชสีหทั้งปวงฉะนั้น.      เกิดเปนอยางไร ?     เชื่อม  
ความวา  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิขี   ผูไมมีกิเลสเครื่องยี่ยวน 
คือปราศจากกิเลส    อันขันธมารเปนตน ใหแพมิไดประทับนั่งอยู.    บทวา 
มารณานคฺค   ความวา  เปนผูเลิศในการยังกิเลสทั้งปวงใหตาย   ใหเหือด 
แหงและกําจัดเสีย   อธิบายวา  บรรดาพระปจเจกพุทธเจา   และพุทธสาวก 
ทั้งหลายผูฆากิเลสทั้งหลายใหตายแมมีอยู   พระองคประเสริฐกวาทานเหลา 
นั้น.   เชื่อมความวา   ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูอันภิกษุสงฆ 
แวดลอมแลว   คือผูอันภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งอยูแลว. 
         บทวา   จงฺโกฏเก   เปตฺวาน    ความวา   เราไดโปรยดอกอังกาบ 
อันสูงสุดบรรจุในขวดใหเต็ม บูชาพระพุทธเจาพระนามวา สิขี  ผูประเสริฐ. 
                      จบอรรถกถาปุปผจังโกฏิยเถราปทาน 
                        จบอรรถกถาสกจิตตนิยวรรคที่  ๗  
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                     รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  สกจิตตนิยเถราปทาน        ๒.  อาโปปุปผิยเถราปทาน 
๓.  ปจจาคมนิยเถราปทาน               ๔.  ปรัปปสาทกเถราปทาน 
๕.  ภิสทายกเถราปทาน                    ๖.   สุจินติตเถราปทาน 
๗.  วัตถทายกเถราปทาน                  ๘.   อัมพทายกเถราปทาน 
๙.  สุมนเถราปทาน                        ๑๐.   ปุปผจังโกฏิยเถราปทาน 
         คาถาอันแสดงอรรถที่ทานกลาวแลวนับได ๗๑ คาถา   ฉะนี้แล.  
                               จบสกจิตตนิยวรรคที่  ๗  
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                                     นาคสมาลวรรคท่ี  ๘ 
                           นาคสมาลเถราปทานท่ี  ๑  (๗๑) 
     [๗๓]   เราถือเอาดอกแคฝอยไปบูชาท่ีพระสถูป  ซึ่งมหาชนสราง 
        ไวที่หนทางใหญ ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี ผูเผา  
        พันธุของโลก. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้  เราไดทํากรรใดในกาลนั้น ดวย 
        กรรมนัน้    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการบูชาพระ- 
        สถูป. 
                     ในกัปท่ี  ๑๕.    แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        กษัตริย  พระนามวาปุปผิยะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗   ประการ  
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระนาคสมาลเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                        จบนาคสมาลเถราปทาน  
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                                    นาคสมาลุวรรคที่  ๘ 
                    ๗๑.  อรรถกถานาคสมาลเถราปทาน 
         อปทานของทานพระนาคสมาลเถระ    มีคําเริ่มตนวา     อาปาฏลึ  
อห  ปุปฺผ  ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญบุญสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ     ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  สิขี   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
บรรลุนิติภาวะแลว อยูครอบครองเรือน กระทํากรรมคือการเห็นการไดยิน 
และการบูชา    ในกาลท่ีพระศาสดายังทรงพระชนมอยู   เพราะไมไดความ 
คลุกคลีเกี่ยวของดวยรูปเห็นปานน้ัน      ในกาลแหงพระศาสดาปรินิพพาน 
แลว   จัดแจงพระสารีริกธาตุของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ยังจิตใหเลื่อมใส 
แมในเจดียที่ตนกระทําแลว   บูชาดอกแคฝอย  ยังโสมนัสใหเกิด  ดํารงอยู   
จนตลอดอายุ    ดวยโสมนัสนั้นนั่นเอง.   ทานทํากาละจากอัตภาพน้ันแลว 
จึงเสวยสุขในเทวโลก ๖ ชั้น  มีชั้นดุสติเปนตน    ครั้นตอมาเสวยสมบัติใน 
มนุษยทั้งหลาย  ในพุทธปุบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรอืนมีตระกูล   มีนามา- 
ภิไธยอันมารดาบิดาต้ังใหวา   นาคสมาละ   เพราะมีรางกายเสมือนกับใบ 
ออนแหงไมกากะทิง  เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา  บวชไมนานนักก็ได 
เปนพระอรหันต. 
         ภายหลังทานระลึกถึงบุพกรรมของตนแลวเกิดโสมนัส   เม่ือจะประ- 
กาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา  อาปาฏลึ   อห   ปุปฺผ  ดังนี้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อาปาฏลึ   ความวา  เราไดถือเอาดอกแคฝอย  
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โดยรอบหรอืโดยเอื้อเฟอ    ยกข้ึนบชูาบนพระสถูป.     บทวา     อุชฺฌิต 
สุมหาปเถ   ความวา ไดยกข้ึนในหนทางใหญ  คือในถนนทามกลางพระ- 
นครเพ่ือเปนท่ีไหวและบูชาของชาวพระนครท้ังปวง  อธิบายวา   ใหสําเร็จ 
ดวยกรรมคือการกอดวยอิฐ    และฉาบดวยปูนขาวเปนตน.    คําท่ีเหลือมี  
อรรถรูไดงายท้ังน้ัน      เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง     และมีอรรถ 
ต้ืนแล. 
                           จบอรรถกถานาคสมาลเถราปทาน  
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                           ปทสัญญกเถราปทานท่ี ๒  (๗๒)  
                   วาดวยผลแหงการเส่ือมใสรอยพระบาท 
      [๗๔]  ก็เราไดเห็นรอยพระบาทที่พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        ติสสะ  ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย  ทรงเหยียบไว เปนผูมใีจ 
        ราเริงโสมนัส  ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้    เราไดสัญญาใดในกาลนั้น   ดวย 
        สัญญาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงสัญญาในรอย 
        พระบาท.   
                     ในกัปท่ี  ๗    แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนานวาสุเมธะ      ทรงสมบรูณดวยแกว ๗ ประการ      ม ี 
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระปทสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบปทสัญญกเถราปทาน  
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                       ๗๒. อรรถกถาปทสัญญากเถราปทาน  
         อปทานของทานพระปทสญญกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  อกกฺนต ฺจ 
ปท ทิสฺวา ดังน้ี.                                                          
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน  ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาติสสะ         บังเกิดในเรือนแหงอุบาสกอัน 
สมบูรณดวยศรัทธาแหงหนึ่ง  บรรลนุิติภาวะแลว  เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  
เห็นพระเจดีย    คือรอยพระบาทท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวเพ่ืออนุ- 
เคราะหแกเธอเลื่อมใสแลว   เกิดขนชชูัน  ไดกระทําการนับถือเปนอันมาก 
มีการไหว   และการบูชาเปนตน.    ดวยบุญกรรมที่คนทําดีแลวในเขตอันดี 
นั้น  ๆ แล.  จุติจากอัตภาพนั้นแลวบังเกิดในสวรรค เสวยทิพยสุขในสวรรค 
นั้น.    ครั้นเสวยทิพยสุขแลว     ภายหลังเกิดในมนุษย   เสวยมนุษยสมบัติ 
ทั้งส้ิน   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนท่ีสมบูรณดวยทรพัยสมบัติ.  
เจริญวัยแลว  เกิดศรัทธาบวชแลว ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.   ทาน 
ไดปรากฏนามตามบุญที่ทานทําไวในกาลกอนวา  ปทสัญญกเถระ ดังน้ี.  
         วันหน่ึงทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เมื่อจะประกาศปุพพจริตา 
ปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา อกฺกนฺตฺจ ปท ทิสฺวา ดังน้ี.                 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา อกฺกนฺต   แปลวา   ไดทรงเหยียบไว 
คือไดทรงแสดงไว.   การไปของพระพุทธเจาท้ังปวงในท่ีทุกสถาน    เปน 
การเสด็จไปเหนือพ้ืนประมาณส่ีองคุลี       ก็พระผูมพีระภาคเจาพระองคนี้   
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ทรงทราบความท่ีทานสมบูรณดวยศรทัธา     จึงทรงแสดงพระเจดียคือรอย  
พระบาทวา  ขอผูนี้จงเห็นพระเจดียคือรอยพระบาทนี้   อธิบายวา เพราะ- 
ฉะน้ัน         ทานเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาน้ันแลว        จึงไดกระทํา 
สักการะมีการไหวและบูชาเปนตน.       คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาปทสัญญกเถราปทาน  
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                            สุสัญญกเถราปทานท่ี  ๓  (๗๓)  
                     วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกุลจีวร 
      [๗๕]   เราไดเห็นผานุงสุกุลจีวรของพระศาสดาหอยอยูบนยอดไม 
        แลวไดประนมอัญชลีไปทางนั้นไหวบังสุกุลจวีร   ในกัปท่ี  ๙๒  
        แตกัปนี ้๔   เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน  ดวยกรรมนั้น   เราไม  
        รูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงสัญญาในบังสุกุลจีวร. 
                     ในกัปท่ี ๔ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีจอมกษัตริย 
        พระนามวาทุมหระ๑     ทรงครอบครองแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ 
        เปนที่สดุ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสุสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ประการ- 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบสุสัญญกเถราปทาน 
                    ๗๓.  อรรถกถาพุทธสัญญากเถราปทาน๒ 

         อปทานของทานพระพุทธสัญญกเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   ทุมคฺเค 
ปสุกูลิก ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
๑.  ม.  ทุมสาระ.  ๒.  บาลีวา  สุสัญญกเถราปทาน.  
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สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง  
พระพุทธเจาพระนามวาติสสะ บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง  เจริญวัย  
แลว    เกิดศรัทธา    เห็นผาบังสุกุลจีวรของพระผูมีพระภาคเจาคลองไวที่  
ปลายไม มีจิตเลื่อมใสคิดวา  นี้เปนธงแหงพระอรหันต  จึงไดทําสักการะ 
มีการไหว และบูชาเปนตน.    ดวยบุญกรรมนั้น     ทานจงเสวยเทวสมบัติ 
และมนุษยสมบัติ    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    จึงบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง 
หน่ึงอันสมบูรณดวยทรัพยสมบัติ  เกิดศรัทธาแลว   บรรพชา  ไมนานนัก 
ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานไดบรรลุพระอรหันตแลว  ระลึกถึงบุญกรรมของตนเกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน.    จึงกลาวคํามีอาทิวา   ทุมคฺเค  ปสุกูลิก  
เปนตน  ในที่เหลาน้ันมีวิเคราะหดังตอไปนี้. ชื่อวา ทุมะ เพราะอรรถวา 
กําจัดคือหว่ันไหว.   อีกอยางหน่ึงชื่อวา ทุมะ  เพราะอรรถวา ทําพ้ืนแหง 
อากาศใหเต็ม.  ชื่อวาทุมคัคะ เพราะเปนที่สุดคือปลายแหงไม. ในท่ีปลาย  
แหงไมนั้น.  ชื่อวา  บังสุกุล  เพราะอรรถวา   ไป  คือถึงภาวะที่นาเกลียด 
คือภาวะท่ีนาไมพอใจ ประดุจกับฝุนฉะนั้น. บังสุกุลน้ันแล เปนบังสุกูลิกะ 
อธิบายวา        ขาพเจาไดเห็นผาบังสุกุลของพระศาสดาท่ีคลองไวที่ปลายไม 
ประคองอัญชล ีไดไหวคือกระทําความนอบนอมผาบังสุกุลน้ัน.  บทวา ต 
เปนเพียงนิบาต.    คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                                 จบพุทธสัญญกเถราปทาน  
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                       ภิสาลุวทายกเถราปทานท่ี  ๔   (๗๔)   
                วาดวยผลแหงการถวายเหงามันผลไมและนํ้า 
     [๗๖]   เราเขาไปยังปาชัฏ  อยูในปาใหญ     ไดพบพระพุทธเจา 
        พระนามวาวิปสสี    ผูสมควรรับเครื่องบูชาจึงไดถวายเหงามัน 
        ผลไม  และน้ําสําหรบัลางพระหตัถ  ถวายบังคมพระบาทดวย  
        เศียรเกลาแลว   มุงหนาทางทิศอุดรหลีกไป. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้     เราไดถวายเหงามันและผลไมใน 
        กาลนั้น   ดวยกรรมนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        บุญกรรม. 
                     และในกัปที ่๓ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        กษัตริย  พระนามวาภิสสัมมตะ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประ- 
        การ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระภิสาลุวทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น     ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบภิสาลุวทายกเถราปทาน 
                                            จบภาณวารท่ี ๖  
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                        ๗๔. อรรถกถาภิสาลุวทายกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระภิสาลุวทายกเถระ      มีคําเริ่มตนวา   กานน 
วนโมคฺคยห ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี      อยูในปาใกลหิมวันต-  
ประเทศ  มีรากไมและผลไมเปนอาหาร   เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วาวิปสสี    เสด็จมาดวยอํานาจวิเวก    มีจิตเลื่อม  ไดถวายเหงาบัวท้ังหา. 
พระภาคเจาไดเสวยท้ังที่เธอไดเฝาอยูนั้นแหละ      เพ่ือจะยังจิตของ  
เธอใหเลื่อมใส    ดวยความเลื่อมใสแหงจิตน้ัน    เธอทํากาละแลว    เสวย  
สมบัติในเทวดาชั้นดุสิตเปนตน   และเสวยมนุษยสมบัติ ในพุทธุปบาทกาล  
นี้   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   ไดรับทรัพยสมบัติ   ละสมบัตินั้น 
แลวบวชในศาสนา.  ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหันต.  
         แตนั้นทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส    เมื่อจะประกาศ 
ปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา กานน วนโมคฺคยฺห ดังน้ี    คําน้ัน  
มีอรรถดังกลาวแลวในหนหลังน้ันแล.   บทวา  วสามิ  วิปเน  อห   เชื่อม    
ความวา  เราไดอยูอยางสงัด.  คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาภิสาลุวทายกเถราปทาน 
                                จบอรรถกถาภาณวารท่ี  ๖  
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                           เอกสัญญกเถราปทานท่ี  ๕  (๗๕)  
                     วาดวยผลแหงการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง 
      [๗๗]   ขาพระองคไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง  แกพระอัครสาวกของ 
        พระพทุธเจาพระนามวาวิปสสี  มีนามช่ือวาขัณฑะ  ผูสมควร 
        รบัเครือ่งบูชาของโลก  ขาแตพระองคผูจอมสัตวนราสภ  ดวย  
        จิตอันเลื่อมใสน้ัน  ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
        การถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง. 
                     ในกัปท่ี   ๔๐  แตกัปนี้ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวาวรุณะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา๔ วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระ- 
        พุทธเจา   ขาพระองคไดทําเสร็จแลว  ดังนี้.                        
         ทราบวา      ทานพระเอกสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบเอกสัญญกเถราปทาน 
                         ๗๕. อรรถกถาเอกสัญญกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเอกสัญญกเถระ      มคํีาเริ่มตนวา   ขณฺโฑ 
นามาสิ นาเมน ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สัง่ 
สมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ    ในกาลแหง  
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พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาวิปสสี  บังเกิดในเรือนมีตระกูล บรรล ุ  
นิติภาวะแลว     มีใจเลื่อมใสในพระรตันตรัย     เห็นพระอัครสาวกนามวา 
ขัณฑะของพระศาสดาน้ัน  กําลังเที่ยวภิกษาจาร ไดจัดแจงถวายบิณฑบาต 
ดวยบุญกรรมนั้น  ทานเสวยเทวสมบัติและมนุษยสมบัติ.   ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีสกุลแหงหนึ่ง  ในกรุงสาวัตถี บรรลุนิติภาวะแลว 
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา  ไดศรัทธาบวชแลว    ไมนานนักก็ได 
เปนพระอรหันต. 
         วันหน่ึงทานมนสิการสัญญาแหงบิณฑบาตแลว   จึงปรากฏโดยชื่อวา 
เอกสัญญกเถระ  เพราะเหตุที่ทานกลับไดคุณวิเศษ. 
         ครั้นภายหลังทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส      เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน.   จึงกลาวคํามีอาทิวา ขณฺโฑ นามาสิ นาเมน 
ดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน   ขณฺโฑ เปนชื่อของพระอัครสาวก 
องคนั้น    เพราะทานทําลายกิเลสไดเด็ดขาด.    คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมี 
อรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาเอกสัญญกเถราปทาน  
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                     ติณสันถารทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๗๖)  
                  วาดวยผลแหงการเกี่ยวหญามาลาดถวาย 
      [๗๘]   ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต  มีสระใหญอยูสระหนึ่ง ดาดาษ 
        ไปดวยดอกปทุม  เปนที่อาศัยของนกตาง ๆ  เราอาบและดื่ม 
        นาในสระน้ันแลว  อยูในท่ีไมไกล   ไดเห็นพระพุทธเจาผูเลิศ 
        กวาสมณะเสด็จไปในอากาศ. 
                     พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดําริของเรา 
        เสด็จลงจากอากาศแลว   ประทบัยืนอยูที่พ้ืนดิน   ในขณะนั้น 
        เราไดเก่ียวหญามาลาดถวายเปนที่ประทับนั่ง      พระผูมีพระ- 
        ภาคเจาผูเปนใหญในโลก  ๓  เปนนายก  ประทับน่ังบนนัน้.   
                     เรายังจิตของตนใหเลื่อมใสแลว     ไดถวายบังคมพระองค 
        ผูนายกของโลก      นั่งกระโหยงเพงดูพระมหามุนีไมกะพริบตา 
        ดวยจิตอันเลื่อมใสน่ัน  เราเขาถึงภพชั้นนิมานรดี เราไมรูจัก  
        ทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายเครื่องลาดหญา. 
                     ในกัปท่ี ๒ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวามิตตสัมมตะ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มี  
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จ     ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระติณสันถารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบติณสันถารทายกเถราปทาน  
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                         ๗๖. อรรถกถาติณสันถรทายกเถรปทาน 
         อปทานของทานพระติณสันถระ  มีคําเริ่มตนวา  หิมวนตฺสฺสวิทูเร 
ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอนเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ติสสะ    ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง 
หน่ึง    ละการครองเรือน    เพราะทานเกิดกอนแตพุทธุปบาทกาล    บวช 
เปนดาบสอาศัยสระแหงหน่ึง  ไมไกลปาหิมพานตอยู.  สมัยนัน้    พระผูม ี
พระภาคเจาพระนามวา ติสสะ     เสด็จไปทางอากาศเพ่ืออนุเคราะหทาน.  
ครั้งน้ันแล  ดาบสน้ัน เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลงจากอากาศประทับยืน 
อยูนั้น  มีใจเลื่อมใส  เกี่ยวหญาทําเปนสันถัตหญา  ใหพระองคประทับนั่ง 
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ        โดยการนับ ถือและการเอ้ือเฟอเปน 
อันมาก   โคงกายแลวหลีกไป.   ทานดํารงอยูจนตลอดอายุ  จุติจากอัตภาพ 
นั่นแลว      ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เสวยสมบัติมีอยาง 
มิใชนอย   ในพุทธุปบาทกาลน้ี  บังเกดิในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญ 
วัยแลว  เลื่อมใสในพระศาสดา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.  
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน    จึงกลาวคํามีอาทิวา หิมวนฺตสฺสาวิทูเร  ดังนี้. 
คําน้ันมีอรรถดังกลาวแลวในหนหลังน้ันแล.    ก็ในบทวา  มหาชาตสฺสโร 
นี้   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้   ชื่อวา  สระ   เพราะเปนที่เที่ยวไปแหงสัตว๒ เทา  
และสัตว ๘ เทา   เปนตน    ผูตองการดวยนํ้าดื่ม.  อีกอยางหนึ่งชื่อวา สระ 
๑.  บาลีวา  ตณิสันถารทายกเถราปทาน.  
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เพราะเปนที่ไหลมาแหงแมน้ําและลําธารเปนตน.   สระนั้นใหญดวย    เพราะ 
เกิดเองดวย    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา    สระใหญ.    พึงเห็นวาทานกลาว 
มหาชาตสระ    เพราะไมปรากฏชื่อเหมือนสระอโนดาต     และสระชื่อวา 
ฉัททันตะเปนตน.  บทวา สปตฺเตหิ สฺฉนฺโน  ความวา   ในดอกแต 
ละดอก  มีกลีบ ๑๐๐ กลบี    ดวย สามารถดอกละรอยกลีบ.    ดาดาษคือ 
เปนรกชัฏไปดวยดอกปทุมขาว  ๑๐๐ กลีบ.     บทวา  นานาสกุณมาลโย 
ความวา  สัตวหลายชนิด  เชน  หงส   ไก   นกเขา   และงูน้ํา   เปนตน 
แตละตัวยอมรองคือทําเสียง  เพราะฉะนั้น   สระนั้นจึงเปนที่อยู    คือเปน 
ที่รองรับของนกทั้งหลาย   อันไดนามวา สกุณะ ดังน้ี.   คําท่ีเหลือในบท 
ทั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                     จบอรรถกถาติณสันถรทายกเถราปทาน  
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                            สูจิทายกเถราปทานที่  ๗  (๗๗)  
                              วาดวยผลแหงการถวายเข็ม 
     [๗๙]   ในกัปท่ีสามหมืน่แตกัปนี้     เราไดถวายเข็ม   ๕ เลม   แด 
        พระพทุธเจาผูเปนนายกของโลก  มีพระนามชื่อวาสุเมธะ  มี  
        พระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ      มพีระฉวีวรรณดัง 
        ทองคํา  ผูเปนจอมสตัว  ผูคงท่ี  เพื่อตองการเย็บจีวร. 
                     ดวยการถวายเข็มนั้นแล   ญาณเปนเคร่ืองเห็นแจง   อรรถ 
        อันละเอียดคมกลา      รวดเร็วและสะดวกเกิดขึ้นแกเรา. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว     ถอนภพท้ังปวงขึ้นแลว    เรา 
        ทรงกายครั้งท่ีสุดอยูในศาสนาพระสัมมาสมัพุทธเจา. 
                     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๔ ครั้ง   ทรงพระนามวาทิปทา- 
        ธบิดี   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มพีละมาก.          
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระสูจิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบสูจิทายกเถราปทาน  
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                         ๗๗.  อรรถกถาสูจิทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสูจิทายกเถระ     มีคําเริ่มตนวา    ตึสกปฺป- 
สหสฺสมห ิ ดงัน้ี.                                                       
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระชินเจาผูประเสริฐ 
องคกอน ๆ  สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สุเมธะ    ทานบังเกิด ในเรือนมี 
ตระกูลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลว    ไดถวายเข็ม ๕ เลม    เพ่ือทําจีวรกรรม 
แดพระผูมีพระภาคเจา     ดวย บุญกรรมน้ัน     ทานเสวยบุญในเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลายเท่ียวไปอยู   ปรากฏเปนผูมีปญญาเฉียบแหลม  ในภพท่ีตน 
เกิดแลว ๆ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญ 
วัยแลว    เลือ่มใสในพระศาสดา     บรรพชาบรรลุพระอรหัตในขณะปลง 
ผมน้ันเอง   เพราะทานมีปญญาเฉียบแหลม. 
         ครั้นภายหลัง    ทานพิจารณาเห็นบุญน้ัน     เกดิโสมนัส    เม่ือจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา ตึสกปฺปสหสฺสมฺหิ ดังน้ี. 
         ก็คําอันเปนลําดับในบทนี้       มอีรรถรูไดงายท้ังน้ัน.     ในบทวา 
ปฺจ สูจี  มยา ทินฺนา  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้   ชื่อวา  สูจิ  เพราะยอมเย็บ 
คือทําชอง   คือเจาะ.   อธิบายวา   เข็มประมาณ  ๕ เลม   ชื่อวาเข็ม   ๕ เลม 
เราถวายแลว.   คําทีเหลือมีอรรถรูไดงายทั้งน้ัน. 
                              จบอรรถกถาสูจิทายกเถราปทาน  
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                          ปาฏลิปุปผิยเถราปทานที่  ๘  (๗๘)  
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกแคฝอย 
     [๘๐]   ในกาลน้ัน    เราเปนบุตรเศรษฐสุขมุาลชาติ    ต้ังอยูในปา 
        ความสขุ      ไดเอาดอกแคฝอยหอพกไปบูชาพระสัมพุทธเจา 
        ผูมีพระฉวีวรรณดังทองคํา    เชนกับแทงทองอันมีคา  มพีระ- 
        ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ  กําลังเสด็จดําเนินอยูใน 
        ละแวกตลาด. 
                     เราราเริง      มีจิตโสมนัส       บูชาพระองคดวยดอกไม 
        ถวายนมัสการพระพุทธเจาพระนานวาติสสะ    ทรงรูแจงโลก 
        เปนนาถะของโลก  ประเสริฐกวานระ. 
                     ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้  เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการบูชาดวย 
        ดอกไม ในกัปท่ี ๖๓ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ม ี
        พระนามวาอภิสมมต    ทรงสมบูรณดวยแกว   ประการ  ๗  ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปาฏลิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบปาฏลิปุปผิยเถราปทาน  
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                      ๗๘. อรรถกถาปาฏลิปุปผิยเถราปทาน   
         อปทานของทานพระปาฏลิปุปผิยเถระ   มีคําเริ่มตน วา   สุวณฺณ- 
วณฺณ  สมฺพุทฺธ  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ      ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ติสสะ บังเกิดเปนบุตรแหงเศรษฐี 
ในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง       เจริญวัยแลว       เปนผูรูจักกุศลและอกุศล 
เลื่อมใสในพระศาสดา ถือเอาดอกแคฝอยบูชาพระศาสดา. ดวยบุญกรรมน้ัน 
ทานเสวยสุขสมบัติเปนอันมาก   ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีตระกูล   เจริญวัยแลว   เลื่อมใสใน 
พระศาสดา   บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลังทานระลึกถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส    เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา  สุวณฺณวณฺณ  สมพุทฺธ 
ดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อนฺตราปเณ    ความวา    ชื่อวา 
อาปณะ   เพราะเปนที่ทุบแผไปซ่ึงภัณฑะ   มีแผนเงินและทองโดยรอบใน 
ที่นี้.  ชื่อวา  อันตราปณะ   เพราะมีถนนผานไปในระหวางแหงรานตลาด 
นั้น.  อธิบายวา เราเห็นพระสัมพุทธเจาผูมีวรรณะเพียงดังวรรณะแหงทอง 
คลายกับแทงแหงทอง   มีลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ   จึงบูชาดวย 
ดอกแคฝอย.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทัง้น้ันแล. 
                           จบอรรถกถาปาฏลิปุปผิยเถราปทาน 
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                          ฐิตัญชลิยเถราปทานท่ี ๙ (๗๙)  
                  วาดวยผลแหงการประนมกรอัญชลี 
     [๘๑]   เมือ่กอนเราเปนพรานเน้ืออยูในปาชัฏ      ไดพบพระสัม- 
        พุทธเจาผูมีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ   ในปาน้ัน 
        ณ ที่นั้น    เราประนมกรอัญชลีแลว    เดินบายหนาไปทางทิศ 
        ปราจีน   ขณะเมื่อเรานั่งอยูบนเครื่องลาดใบไมที่เรานํามาในท่ี 
        ไมไกล. 
                     อสนีบาตตกลงบนกระหมอมของเราในเวลานั้น    ในเวลา 
        ใกลตายเราไดประนมกรอัญชลีอกีครั้งหนึ่ง. 
                     ในกัปท่ี   ๙๒ แตกัปนี้    เราไดทําอัญชลีในกาลน้ัน   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการทําอัญชลี. 
                     ในกัปท่ี   ๕๔ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีพระนาม 
        วา มิคเกตุ  ทรงสมบูรณดวยแกว   ประการ ๗  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระฐิตัญชลิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบฐิตัญชลิยเถราปทาน  
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                        ๗๙.  อรรถกถาฐิติญชลิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระฐิตัญชลิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  มิคลุทฺโธ 
ปุเร  อาสึ   ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพท่ีตนเกิดนั้น ๆ    ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ติสสะ     บังเกิดในกําเนิดนายพราน 
เพราะกรรมอยางหนึ่งท่ีตนกระทําไวในกอนตัดรอน    จึงสําเร็จการอยูปา. 
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ติสสะ  ไดเสด็จไปเพ่ืออนุเคราะห 
แกทาน.   ทานเห็นพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ผูรุงเรอืงดวยพระลักษณะ ๓๒ 
ประการ   และดวยพระรัศมีแหงอนุพยัญชนะ  ๘๐ ประการดานละวา  เกิด 
โสมนัสกระทําการนอบนอม        เสด็จไปประทับนั่งบนเครื่องลาดใบไม. 
ขณะนั้นฝนตกฟารองกระหึ่มผาลงมา. แตนั้นในสมัยใกลตาย  ทานระลึกถึง 
พระพุทธเจา  ไดกระทําอัญชลีอีก.  ดวยบุญกรรมน้ัน  ทานจึงหามอกุศล- 
วิบาก   เพราะเหตุที่ตนกระทํากุศลไวในเขตดี   จึงบังเกิดในสวรรค  เสวย 
สมบัติในชั้นกามาวจรสวรรค      และเสวยมนุษยสมบัติในมนุษยทั้งหลาย 
ครั้นภายหลังในพุทธุปบาทกาลน้ี   บงัเกิดในเรือนมีตระกูล   เจริญวัยแลว 
เลื่อมใสในพระศาสดา   ดวยวาสนาที่คนกระทําไวในกาลกอน   บวชแลว 
ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         เบื้องหนาแตนั้น   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส  เมื่อ 
จะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  มิคลุทฺโธ   ปุเร  อาสึ 
ดังน้ี.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา มิคลุทฺโธ   ความวา  ชื่อวา  มิคลุทฺโธ  
เพราะเขาถึงการฆาเนื้อ.  ชื่อวา  มิคา  เพราะไป คือแลนไปโดยเร็วคือดวย 
กําลังเร็วราวกับลม.  ชื่อวา มิคทุธะ  เพราะในการฆาเนื้อเหลานั้น   นาย 
พรานไดเปนผูมีความทารุณ อธิบายวา เรานั้นไดเปนพรานในกาลกอนคือ 
ในสมัยที่ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา.   บทวา   อรฺเ   กานเน  ความวา 
ชื่อวา อรัญญะ     เพราะเปนที่เที่ยวไปของหมูเนื้อ    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา 
อรัญญะ     เพราะเปนที่ยินดีโดยทั่วไป   คือโดยรอบแหงสัตบุรุษผูถึงธรรม 
อันเปนสาระใหญ   มีพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเปนตนผูยินดีใน 
วิเวก อีกอยางหน่ึง กาท้ังหลายยอมบันลือคือกระทําเสียง   เพลิดเพลินยินดีใน 
ดวยอาการท่ีนาเกลียด   หรือดวยอาการท่ีนากลัว   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา 
กานนะ.  เชือ่มความวา   นายพรานไดมีในปาคือกานนะนั้นในกาลกอน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อทฺทส  สมฺพุทฺธ ความวา  ขาพเจา 
เห็น  คือไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูเสด็จเขาไปในท่ีนั้นคือปาน้ัน.    ไดเห็น 
คือไดมีอยูเบื้องหนาไมไกล     เพราะฉะนั้น    จึงยังจักขุวิญญาณใหสําเร็จ 
เปนปุเรจาริกเท่ียวไปในเบื้องหนา     พรั่งพรอมดวยกายวิญญาณ     ตาม 
กระแสแหงมโนทวาร.        บทวา    ตโต    เม    อสนีปาโต      ความวา 
ชื่อวา  อสนี    เพราะบันลือกระหึ่มตกไปโดยรอบ.    การตกลงแหงสายฟา 
ชื่อวา อสนีปาโต  ไดแก   เทวทัณฑ.   คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาฐิตัญชลิยเถราปทาน  
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                        ตีณิปทุมยเถราปทานท่ี ๑๐ (๘๐)  
               วาดวยผลแหงการถวายดอกปทุม  ๓  ดอก 
     [๘๒]  ในกาลน้ัน   พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ  ทรงรู   
        ธรรมทัง้ปวง  ทรงฝกพระองคเองแลว  ทรงแวดลอมดวยพระ- 
        สาวกผูฝกตนแลว   เสด็จออกจากนคร. 
                     เวลาน้ัน  เราเปนชางดอกไม อยูในพระนครหังสวดี   เรา 
        ถือดอกปทุม ๓ ดอกอยางดีเลิศ  (จะไป) ในพระนครน้ัน  ได 
        พบพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี         เสด็จดําเนินอยูในละแวก 
        ตลาด   พรอมกับไดเห็นพระสัมพุทธเจา   เราไดคิดอยางนี้ใน 
        กาลนั้นวา 
                     จะมีประโยชนอะไรแกเราดวยดอกไมเหลาน้ี    ทีเ่ราบํารุง 
        พระราชา      เราจะพึงไดบานหรือคามเขตหรือทรัพยพันหนึ่ง 
        (เทาน้ัน)  เราบูชาพระพุทธเจาผูฝกคนท่ีมิไดฝกตน  ผูแกลว  
        กลา   ทรงนําสุขมาใหแกสัตวทั้งปวง   เปนนาถะของโลกแลว 
        จักไดทรัพยอันไมตาย. 
                     ครั้นเราคิดอยางน้ีแลว  จงึยังจิตของตนใหเลื่อมใส   แลว 
        จับดอกปทุม ๓ ดอกโยนขึ้นไปบนอากาศ   ในกาลน้ัน    พอ 
        เราโยนขึ้นไป  ดอกปทุมเหลาน้ันก็แผ  (บาน) อยูในอากาศ 
        มีขั้วขึ้นขางบน    ดอกลงขางลาง    ลอยอยูเหนือพระเศียรใน 
        อากาศ. 
                     มนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งเห็นแลวพากันโหรองเกรยีวกราว 
        ทวยเทพเจาในอากาศพากันซองสาธุการวา      ความอัศจรรย  
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           เกิดขึน้แลวในโลก       เราท้ังหลายจักนําดอกไมมาบูชาพระ-   
        พุทธเจาผูประเสริฐสุด  เราท้ังหมดจักฟงธรรม  จักนําดอกไม 
        มาบูชา. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ผูทรงรูแจงโลก 
        ทรงสมควรรับเครื่องบูชา  ประทบัยืนอยูที่ถนนน่ันเอง  ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา  มาณพใดไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกบัว 
        แดง   เราจักพยากรณมาณพนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว. 
                     มาณพนั้นจกัรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัปและ 
        จักไดเปนจอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติอยู  ๓๐ ครั้ง จักมีวมิาน 
        ชื่อวามหาริตถาริกะในเทวโลกนั้น  สูง ๓๐๐ โยชน  กวาง ๑๕๐  
        โยชน   พวงดอกไม  ๔๐๐,๐๐๐  พวงท่ีเทวดานิรมิตอยางสวย 
        งานหอยอยูที่ปราสาทอันประเสริฐ   และประดับท่ีที่นอนใหญ. 
                     นางอัปสรแสนโกฏิ   มีรปูอุดม   ฉลาดในการฟอน  การ 
        ขับรําและการประโคม   จักแวดลอมอยูโดยรอบ.   
                     ในกาลน้ัน   ฝนดอกไมทิพยมีสีแดง   จักตกลงในวินาน 
        ประเสรฐิ   อันเกลื่อนกลนดวยหมูเทพนารีเชนนี้   แกวปทม- 
        ราคโตประมาณเทาจักร   จักหอยอยูที่ตะปูฝาไมพนนาค    ที่  
        บานประตู  และที่เสาระเนียด  ทีว่ิมานนั้น. 
                     นางเทพอัปสรท้ังหลายจักลาด   จักหมดวยใบบวั นอนอยู 
        ภายในวิมานอันประเสริฐท่ีดาดาษดวยใบบัว  ดอกบัวแดงลวน 
        เหลาน้ัน    แวดลอมภพ     สงกลิ่นหอมตลบไปประมาณรอย 
        โยชนโดยรอบ.  
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                     มาณพนี้จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕  ครั้ง  จกัไดเปน   
        พระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได       ไดเสวย 
        สมบัติทั้งสองแลว   หากังวลมิได  ไมมอีันตราย  เมือ่กาลเปน 
        ที่สุดมาถึงแลว  จักไดบรรลุนิพพาน. 
                     พระพุทธเจาเราไดเห็นดีแลวหนอ การคาเราประกอบแลว 
        เราบูชา (พระพุทธเจาดวย) ดอกบัว ๓ ดอกแลว    ไดเสวย 
        สมบัติ   ๓. 
                     ดอกบัวแดงอันบานงาม     จักทรงไวบนกระหมอมของเรา 
        ผูบรรลธุรรม   พนวเิศษแลวโดยประการทั้งปวงในวันนี้. 
                     เมื่อพระปทมุุตตระบรมศาสดาตรัสกรรมของเราอยู ธรรมา- 
        ภิสมัยไดมีแกสัตวหลายแสน  ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้  เรา 
        ไดบูชาพระพุทธเจาใด     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติ 
        เลย  นี้เปนผลแหง (การบูชาดวย)  ดอกบัว ๓ ดอก     เรา 
        เผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพทั้งปวงขึ้นแลว  อาสวะท้ังหมด  
        สิ้นรอบแลว  บัดน้ีภพใหมไมมี.                             
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระตีณิปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.                                 
                                   จบตีณิปทุมิยเถราปทาน 
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                        ๘๐. อรรถกถาติปทุมิยเถราปทาน๑  
         อปทานของทานพระติปทุมิยเถระ มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตโร นาม 
ชิโน  ดังนี้.                                                        
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น   ๆ   ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   บังเกิดในเรือนมีตระกูลของ 
นายมาลาการ ในหังสวดีนคร เจริญวัยแลว  กระทาํกรรมแหงนายมาลาการ 
อยู   วันหน่ึง   ถือเอาดอกไมที่เกิดในน้ําและเกิดบนบกมากมาย    ประสงค 
จะเฝาพระราชา    คิดอยางนี้วา    พระราชาเห็นดอกไมนี้กอนแลวเลื่อมใส 
พึงประทานทรัพยพันหน่ึงหรือบานเปนตน       สวนเราเห็นพระโลกนาถ 
ยอมไดทรัพยคืออมตนิพพาน   อะไรจะเปนความดีในทรัพยเหลาน้ันของเรา 
เพราะเหตุนั้น  จึงคิดวา  การท่ีเราบูชาพระผูมีพระภาคเจาแลว ยังสวรรค- 
สมบัติและนิพพานสมบัติใหสําเร็จ    ยอมควรดังน้ีแลว    จึงถือเอาดอกไม 
แดง ๓ ดอกอันมีสีดียิ่งบูชาแลว.      ดอกไมเหลาน้ันลอยไป    กั้นลาดบน 
อากาศไดต้ังอยูแลว.   ชาวพระนครเกิดอัศจรรยจิตซึ่งไมเคยมี   ซัดแผนผา 
๑,๐๐๐ ผืนใหเปนไป.  พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นดังน้ัน จึงไดทรงกระทํา 
อนุโมทนา.  ดวยบุญกรรมนั้น   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนแลว   เกิด 
โสมนัส  เมือ่จะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา ปทุมุตฺตโร 
นาม    ชิโน  ดังน้ี.   ความแหงคําน้ัน   ทานไดกลาวไวแลวในหนหลังแล. 
บทวา   สพฺพธมฺมาน  ปารคู     ความวา  ทานถึงฝงแหงโลกุตรธรรม ๙ 
๑.  บาลี  ตีณิปทุมิยเถระ.       
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ทั้งหมด  คือพระนิพพาน  ไดแกกระทําใหประจักษแลว.  บทวา  ทนฺต-  
ปริวุโต   ความวา   ฝกกายและวาจาเปนตนดวยตนเอง    แวดลอมไปดวย 
สาวกท้ังหลายผูที่พระศาสดาทรงต้ังไวในตําแหนงเอตทัคคะ.      คําท่ีเหลือ 
ดวยอํานาจสัมพันธในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้งน้ันแล.                             
                        จบอรรถกถาติปทุมิยเถราปทาน 
                         จบอรรถกถานาคสมาลวรรคที่ ๘ 
                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑. นาคสมาลเถราปทาน   ๒. ปทสัญญกเถราปทาน   ๓. สุสัญญก- 
เถราปทาน       ๔.  ภิสาลวุทายกเถราปทาน      ๕.  เอกสัญญกเถราปทาน 
๖. ติณสันถารทายกเถราปทาน      ๗. สูจิทายกเถราปทาน     ๘. ปาฏล-ิ 
ปุปผิยเถราปทาน    ๙. ฐิตัญชลยิเถราปทาน     ๑๐. ตีณิปทุมิยเถราปทาน. 
         มีคาถารวม ๗๕ คาถา. 
                                     จบนาคสมาลวรรคท่ี  ๘  
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                                   ติมริปุปผิยวรรคที่ ๙  
                            ติมิรปุปผิยเถราปทานที่  ๑ (๘๑) 
                          วาดวยผลแหงการโปรยดอกดีหม ี
     [๘๓]   เรา (เท่ียว) ไปตามกระแสน้ําใกลฝงแมน้ําจันทภาคา  ได 
        เห็นพระสมณะซึ่งประทับนั่งอยู ผูผองใส ไมขุนมัว  เรายงัจิต 
        ใหเลื่อมใสในพระสมณะนั้น    แลวไดคิดอยางนี้ในกาลน้ันวา 
        พระผูมพีระภาคเจา  ทรงขามพนดวยพระองคเองแลว  จกัทรง 
        ยังสรรพสัตวใหขามพน   ทรงทรมานเองแลว   จักทรงทรมาน 
        สรรพสัตว 
                     ทรงเบาพระทัยเองแลว       จักทรงยังสรรพสัตวใหเบาใจ 
        ทรงสงบเองแลว  จงัทรงยังสรรพสัตวใหสงบ  ทรงพนเองแลว 
        จักทรงยังสรรพสัตวใหพน      ทรงดับเองแลว       จักทรงยัง 
        สรรพสัตวใหดับ. 
                     ครั้นเราคิดอยางน้ีแลว     ไดถือเอาดอกดีหมี  นาโปรยลง 
        เบื้องบนพระเศียรแหงพระพุทธเจา          ผูแสวงหาคุณใหญ 
        พระนามวาสิทธัตถะ   บูชาในกาลน้ัน  แลวประนมอัญชล ีทํา 
        ประทักษิณพระองค  และถวายบงัคมพระบาทพระศาสดาแลว 
        กลบัไปทางทิศอื่น. 
                     พอเราไปแลวไมนาน    พญาเน้ือไดเบียดเบียนเรา     เรา 
        เดินไปตามริมเหว    ไดตกลงในเหวนั้นนั่นเอง. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้    เราไดบูชาดวยดอกไมใด    ดวย 
        การบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา.  
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                     ในกัปท่ี ๕๖   แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗   ครั้ง 
        พระนามวามหารหะ     ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ    มี   
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระติมิรปุปผิเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบติมิรปุปผิยเถราปทาน 
                                     ติมิรปุปผิยวรรคที่  ๙ 
                      ๘๑.  อรรถกถาติมิรปุปผิยเถราหทาน 
         อปทานของทานพระติมิรปุปผิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  จนฺทภาคา- 
นทีตีเร  ดังนี้. 
         อะไรเปนอุปตติเหตุ ?  พระเถระนี้ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระ- 
พุทธเจาองคกอน ๆ   สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสับแกพระนิพพานใน 
ภพนั้น ๆ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ  บังเกิด 
ในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลวอยูครองเรือน   เห็นโทษในกาม 
ทั้งหลาย  ละการครองเรือน  บวชเปนดาบส  อยูใกลแมน้ําจันทภาคานที. 
เพราะทานเปนผูใครวิเวก     ไปสูปาหิมพานต    เห็นพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา   สิทธัตถะ   ประทับอยูแลว   ถวายบังคม    เลื่อมใสคุณของ  
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พระผูมีพระภาคเจาน้ัน    ถือเอาดอกดีหมีบูชา.    ดวยบุพกรรมน้ัน  ทาน  
เสวยสมบัติในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ทองเที่ยวไป  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  
บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    เจริ้วัยแลว     เลื่อมใสในพระศาสดา 
บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส    เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา   จนฺทภาคานทีตีเร   ดังน้ี. 
ความแหงคํานั้น  ทานกลาวแลวในหนหลังแล.  บทวา  อนุโสต  วชามห 
ความวา   เราไดไปอยูในที่นั้น ๆ   ตามกระแสภายใตแมน้ําคงคา    เพราะ 
เปนที่นารื่นรมยในท่ีทุกสถาน      เคยเปนที่อยูใกลแมน้ําคงคา.      บทวา 
นิสินฺน  สมณ  ทิสฺวา  ความวา  เราไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา  กลาว 
คือพระสมณะ  เพราะเปนผูสงบบาป  คือเพราะเปนผูทําบาปใหเหือดแหง. 
         บทวา   เอว   จินฺเตสห    ตทา   ความวา    พระผูมีพระภาคเจาน้ี  
พระองคเองขามพันแลว      จักยังสัตวทั้งปวงใหขามพันจากสงสาร      คือ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ี   พระองคทรงฝกพระองคเองดวยกายทวารแลว  ทรง 
ฝกสัตวเหลาอ่ืนดวย. 
         นี้เปนอรรถที่นาโปรงใจ   คือถึงความโปรงใจ.    พระองคพนแลว 
จากความเรารอนคือกิเลส   ยังสัตวทั้งปวงใหโปรงใจ   คือ ใหถงึความสงบ. 
พระองคทรงสงบแลว    คือมีกายจิตสงบแลว   ยอมยังกายจิตของสัตวเหลา 
อ่ืนใหถึงความสงบ.     พระองคพนแลว     คือพนจากสงสาร    จักใหสัตว 
เหลาอ่ืนพนจากสงสาร.  พระผูมีพระภาคเจาน้ีนั้นพระองคเองดับสนิทแลว 
คือดับจากไฟคือกิเลสทั้งหลาย          จักใหสัตวเหลาอ่ืนดับจากไฟคือกิเลส 
เพราะฉะนั้น    ในกาลน้ัน   เราจึงคิดอยางนี้.  
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         บทวา  คเหตฺวา  ติมริปุปฺผ   ความวา  ชื่อวาดอกดีหมี    เพราะทํา 
ชายปาท้ังส้ินใหเปนดุจอาการมืด   ดวยรัศมีเขียวและดําครอบคลุม   เราได 
ถือเอาดอกดีหมีแลว ถือข้ัวดอกกรรณิการ   แลว โปรยท่ีเบ้ืองบน   คือเหนือ 
พระเศียร  บนอากาศบูชา.   คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทัง้น้ันแล. 
                         จบอรรถกถาติมิรปุปผิยเถราปทาน 
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                         คตสัญญกเถราปทานท่ี  ๒  (๘๒) 
           วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกรรณิการ  ๗ ดอก  
     [๘๔]  เรามีอายุ  ๗ ปโดยกําหนด   บรรพชาเปนสามเณร   มีใจ 
        เลื่อมใส     ไดถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา      ไดโยน 
        ดอกไมกรรณิการ  ๗ ดอกขึ้นไปในอากาศ    อุทิศเฉพาะพระ- 
        พุทธเจาพระนามวาติสสะ  ผูทรงพระคุณอนันตดังสาคร.      
                     มีใจยินดีและเลื่อมใส บูชาหนทางท่ีพระสุคตเสด็จดําเนิน 
        ไดกระทําอัญชลีดวยมือท้ังสองของตน. 
                     ในกัปท่ี   ๙๒ แตกัปนี้  ไดทํากรรมใดในกาลน้ัน  ดวยกรรม 
        นั้น    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๘ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรคิ ๓ ครั้ง     ม ี
        พระนามวาอัคคิสิขะ        ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว      ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระคตสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                           จบคตสัญญกเถราปทาน  
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                       ๘๒.  อรรถกถาคตสัญยกเถราปทาน   
         อปทานของทานพระคตสัญญกเถระ     มีคําเริ่มตนวา     ชาติยา 
สตฺตวสฺโสห  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ติสสะ  บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
ไดศรัทธาดวยอํานาจวาสนาที่คนทําไวในกาลกอน   บวชในกาลท่ีตนมีอายุ 
๗ ขวบน้ันแล ไดปรากฏโดยการกระทําการนอบนอมแดพระผูมีพระภาค-   
เจาน้ันเอง.  วันหน่ึงทานถือเอาดอกไม ๗ ดอกท่ีต้ังข้ึนในที่ที่เขาไถดวยไถ 
มีสีเขียวดุจสีแกวมณีฉะน้ันเทียวบูชาบนอากาศ.  ทานการทําสมณธรรมจน 
ตลอดอายุ ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเท่ียวอยูในเทวดาและมนุษยทั่งหลาย  
ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    บรรลุนิติภาวะ 
แลว   เลื่อมใสในพระศาสดา   บวชแลวไมนานก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดศรัทธา  เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  สตฺตวสฺโสห  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชาติยา  สตฺตวสฺโส ความวา  ต้ังแต 
เวลาท่ีออกจากทองมารดา จนอายุครบ ๗ ขวบ.  บทวา  ปพฺพชึ  อนคาริย 
ความวา  ชื่อวา  อนคาริยะ  เพราะกรรมอันเปนประโยชนแกเรอืน   คือ 
กสิกรรมและวาณิชกรรมไมมี,  ความวา เราไดบวชในพระพุทธศาสนา.  
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         บทวา  สุคตานุคต มคฺค ความวา  ทางอันพระพุทธเจาทรงดําเนิน  
ไปแลว.  อีกอยางหน่ึง  ทางอันพระองคแสดงแลว   เชื่อมความวา  เรามีใจ 
ราเริงคือมีจิตยินดีบูชา      ดวยอํานาจบําเพ็ญขอปฏิบัติธรรมอันสมควรแก 
ธรรม.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาคตสัญญกเถราปทาน  
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                       นิปนนัญชลิกเถราปทานที่  ๓  (๘๓) 
            วาดวยผลแหงการประนมอัญชลีดวยจิตเลื่อมใส 
     [๘๕]   เราเปนไขหนักนั่งอยูที่โคนไมในปาชัฏใหญ     เปนผูควร 
        ไดรับความกรุณาอยางย่ิง. 
                     พระศาสดาพระนามวาติสสะ   ทรงอนุเคราะหเสด็จมาหา 
        เรา  เรานั้นนอนอยู  ไดประนมอัญชลีเหนือเศียรเกลา. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส มีจิตโสมนัส ถวายบงัคมพระสัมพุทธเจา 
        ผูสูงสุดกวาสรรพสัตว  แลวไดทํากาละ ณ ทีน่ั้น. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้   เราถวายบังคมพระพุทธเจาผูอุดม 
        บรุุษ  ดวยกรรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายบงัคม. 
                     ในกัปท่ี  ๕ แตกัปนี้        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๕ ครั้ง 
        มีพระนามวา     มหาสิขะ    ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ. 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
         อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
         เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระนิปนนัญชลกิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบนิปนนัญชลกิเถราปทาน  
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                        ๘๓. อรรถกถานิปนนัญชลิกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระนิปนนัญชลิกเถระ   มคํีาเริมตนวา  รุกขมูเล 
นิสินฺโนห  ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาติสสะ เจริญวัยแลวบวชบําเพ็ญรุกขมูลิกังค- 
ธุดงคอยูในปา.     สมัยนัน้อาพาธกลาเกิดข้ึน    ทานถูกอาพาธน้ันบีบค้ัน 
เปนผูนาสงสารอยางยิ่ง. ในกาลน้ัน พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไป ณ ที่นั้น  
ดวยมีพระกรุณาแกทาน.  ขณะนั้นทานนอนอยูนั่นแล ไมสามารถจะลุกได 
จึงประคองอัญชลีเหนือเศียรแลว         ไดกระทําการนอบนอมพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.    ทานจุติจากอัตภาพน้ันแลวเกิดในภพชั้นดุสิต    เสวยสมบัติใน 
ภพนั้น     แลวเสวยสมบัติในชั้นกามาวจรสวรรค ๖ ชั้นดวยอาการอยางน้ี  
ในพุทธุปบาทกาลน้ี     บงัเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง     เจรญิวัยแลว 
เลื่อมใสในพระศาสดา    บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.  ดวย 
อํานาจบุญกรรมท่ีตนทําไวในกาลกอน  ทานจึงปรากฏโดยนามวา  นิปน- 
นัญชลกิถระ  ดังนี้. 
         ครั้นภายหลัง    ทานตรวจดูบุญสมบัติของตน เกิดโสมนัส  เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน    จึงกลาวคํามีอาทิวา    รุกฺขมูเล    นิสินฺโนห 
ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้   ชื่อวา  รุกขะ เพราะงอกคือ 
ชูข้ึนเบ้ืองบน ๆ   อธิบายวา   ที่โคนคือท่ีใกลแหงควงตนไมนั้น.    บทวา  
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พฺยาธิโต   ปรเมน   จ      ความวา  ถูกโรคคือพยาธิอยางแรงกลาอยางยิ่ง 
เบียดเบียน  คือเราประกอบดวยพยาธิ.  บทวา   ปรมการุ ฺปฺปตโตมฺหิ 
เชื่อมความวา  เปนผูถึงความนาสงสาร ความเข็ญใจ ความทุกขยากอยางยิ่ง 
ในปาน้ัน.                                        
         บทวา  ปฺเจวาสุ  มหาสิขา  ความวา  มวยผมทานเรียกวา  สิขา 
เพราะอรรถวา   เปนเครื่องประดับศีรษะ   อธิบายวา   สิขะ   เพราะทานมี 
มกุฎโชติชวงดวยแกวมณี      ทานเปนจักรพรรดิ ๕ ครั้ง      มพีระนาม 
อยางเดียวกันวา   จักรพรรดิ.     คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน 
แล. 
                            จบนิปนนัญชลกิเถราปทาน  
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                         อโปุปผิยเถราปทานท่ี  ๔ (๘๔)  
                         วาดวยผลการโปรยดอกไมบูชา 
     [๘๖]  ภิกษุชื่ออภิภู    เปนอัครสาวกของพระพุทธเจาพระนามวา 
        สขิี    มอีานุภาพมาก   บรรลุวิชชา ๓    เขามาสูภูเขาหิมวนัต 
                     ในกาลน้ัน   แมเราก็เปนฤาษีผูชํานาญในอัปปมัญญาและ 
        ฤทธิ์     อยูในอาศรม   รมณียสถาน  ใกลภูเขาหิมวันต    เรา 
        ปรารถนาภูเขาอยางย่ิง   เปรียบเหมือนนกในอากาศปรารถนา 
        อากาศฉะน้ัน   เราเก็บดอกไมที่เชิงเขาแลว   มาสูภูเขา. 
                     หยิบดอกไม ๗ ดอกโปรยลงเบื้องบนพระเศียร     เราอัน 
        พระวีรเจาแลดูแลว   เดินบายหนาไปทางทิศปราจีน. 
                     เรามุงไปสูที่อยู  ถงอาศรมแลวเก็บหาบเครื่องบริขาร แลว 
        เดินไปตามระหวางภูเขา. 
                     งูเหลือมเปนสัตวรายกาจ   มีกําลังมาก   รัดเรา   เราระลึก 
        ถึงบุพกรรม  ไดทํากาละ ณ ที่นั้น. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้   เราโปรยดอกไมใด  ดวยกรรมนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอโธปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ 
ฉะนี้แล. 
                                  จบอโธปุปผิยเถราปทาน  
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                         ๘๔.  อรรกถาอโธปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอโธปุปผิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  อภิภู  นาม  
โส  ภิกฺข ุ  ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้  ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท่ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพเปนอันมาก ในกาล 
แหงพระพุทธเจาพระนามวา  สิขี    บงัเกิดในเรือนมีตระกูล   เจริญวัยแลว 
อยูครองเรือน     ครั้นภายหลังทานเห็นโทษในกามท้ังหลาย     ละการอยู 
ครองเรือนน้ันแลว   บวชเปนฤาษี     ไดอภิญญา ๕  สมาบัติ ๘   และถึง 
ความเปนผูชํานาญ    อาศยัอยูในปาหิมวันต.   พระอัครสาวกชื่อวา   อภิภู 
ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิขี  นั้น   ยินดียิ่งในวิเวก    ไดไปสู 
ปาหิมวันต. ครั้งน้ัน  เราเห็นพระอัครสาวกเถระน้ันแลว    ข้ึนสูภูเขาที่พระ- 
เถระยืนอยู  ถือเอาดอกไม ๗ ดอกสมบูรณดวยสี    มีกลิ่นหอม   จากพ้ืน 
ภายใตแหงภูเขามาบูชา.  ครั้งน้ันพระเถระน้ัน ไดกระทําอนุโมทนาแกทาน. 
ฝายดาบสน้ันก็ไดไปยังอาศรมของตน.     ทานถกูงูเหลือมตัวหน่ึงในท่ีนั้น 
รัดเอา    ภายหลังทานมีฌานไมเสื่อม    ถูกอันตรายน้ันนั่นรบกวนกระทํา 
กาละแลว       ไดมีพรหมโลกเปนที่ไปในเบื้องหนา      เสวยพรหมสมบัติ 
และฉกามาวจรสมบัติ   และยังมนุษยสมบัติทั้งหลายใหสิ้นไป   ในพุทธุป- 
บาทกาลน้ี     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลว    ฟงธรรม 
ของพระผูมีพระภาคเจา   มีใจเลื่อมใสบวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระ- 
อรหันต.   ภายหลังทานปรากฏโดยนามแหงบุญกรรมท่ีตนทําไววา  อโธ- 
ปุปผิยเถระ  ดังนี้.                                                       
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         วันหน่ึงทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส  เม่ือจะประกาศ   
ปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา อภิภู นาม โส  ภิกขฺุ ดังน้ี.             
         ในบทเหลาน้ี    มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  ชื่อวา  อภิภู    เพราะครอบงํา 
คนเหลาอ่ืนดวยศีลและสมาธิ,   อีกอยางหนึ่งชื่อวา   อภิภ ู  เพราะครอบงํา 
คือทวมทับมารมีขันธมารเปนตน อีกอยางหนึ่งชื่อวา  อภิภู เพราะครอบงํา 
คือกําจัดกิเลสที่อยูในสันดานของตนและของตนเหลาอ่ืน.     ชือ่วา   ภิกข ุ 
เพราะมีปกติขอ    คือมีการขอเปนปกติ  อีกอยางหนึ่งชื่อวา  ภิกขุ  เพราะ 
ทรงไวซึ่งแผนผาที่ถูกตัดถูกทําลาย อธิบายวา ภิกษุผูเปนพระอัครสาวกน้ัน  
ชื่อวา    อภิภ.ู     เชื่อมความวา      พระอัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวาสิขี. 
         บทวา   อชคโร  ม   ปเฬสิ๑    ความวา   งูเหลือมใหญเบียดเบียน 
พระดาบสผูสมบูรณดวยศีลเห็นปานน้ัน ทานถูกอันตรายน้ันนั่นแลรบกวน 
มีฌานไมเสื่อม ทํากาละแลว  มีพรหมโลกเปนทีไ่ปในเบื้องหนา. คําท่ีเหลือ 
ในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาอโธปุปผิยเถราปทาน 
๑.  บาลีวา อชคโรป  บีเฬสิ.  
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                        รังสิสัญญกเถราปทานท่ี  ๕  (๘๕) 
                         วาดวยผลแหงการถวายบังคม 
     [๘๗]  เมือ่กอน   เราสาํเร็จการอยูที่ภูเขาหิมวันต  เรานุงหมหนัง 
        สัตวอยูในระหวางภเูขา    เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา  มพีระ- 
        ฉวีวรรณดังทองคํา     ดุจพระอาทิตยแผดแสง     เสด็จเขาปา 
        งามเหมือนพญารังมีดอกบาน. 
                     จึงยังจิตใหเลื่อมใสในพระรัศมี   แลวนั่งกระโหยงประนม 
        อัญชลี      ถวายบังคมแดพระผูมพีระภาคเจาพระนามวาวิปสสี 
        ดวยเศียรเกลา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑    แตกัปนี้  เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระรัศมี. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมก   ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระรังสิสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                          จบรังสิสัญญกเถราปทาน  
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                         ๘๕. อรรถกถารังสิสัญญกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระรังสิสัญญกเถระ      มคํีาเริ่มตนวา  ปพฺพเต  
หิมวนฺตมฺห ิดังน้ี. 
         พระเถรแมนี้   ไดบาํเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
เจริญวัยแลว    อยูครองเรือนเห็นโทษในกามท้ังหลาย    ละการครองเรือน 
บวชเปนดาบส      ทรงหนังเสือเหลือง     สําเร็จการอยูในหิมวันตบรรพต 
สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี  เสด็จไปยังหิมวันตบรร- 
พต.   ลําดับนั้น    ดาบสน้ันเห็นพระผูมีพระภาคเจา   ผูเสด็จเขาหิมวันต- 
บรรพตนั้น    เลื่อมใสในพุทธรังสีมีวรรณะ๖  อันซานออกจากพระวรกาย 
แหงพระผูมีพระภาคเจานั้น ประคองอัญชล ีไดการทํานอบนอมดวยองค ๕ 
ดวยบุญกรรมนั้นนั่นเอง  ทานจุติจากอัตภาพน้ันแลว   เสวยทิพยสมบัติใน 
เทพชั้นดุสิตเปนตน   ครัน้ภายหลังเสวยมนุษยสมบัติ  ในพุทธปุบาทกาลน้ี 
บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลว   อยูครองเรือน  เห็นโทษ 
ในการอยูครองเรือนน้ัน   ละเรือนบวช  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส  เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ปพฺพเต  ความวา ชื่อวา   ปพพตะ 
เพราะพอกพูนคือเจริญโดยประการ  ชือ่วา   หมิวันตะ    เพราะภูเขานั้นมี  
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หิมะ,    ภูเขาน้ันดวย   หิมวันตดวย   เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  หมิวันต-  
บรรพต   เมื่อจะกลาว หิมวนฺตปพฺพโต  ทานกลาวเสียวา  ปพฺพเต หิม- 
วนฺตมฺหิ    เพ่ือสะดวกแกคําเปนคาถา.    เชื่อมความวา    ในกาลกอนเรา 
สําเร็จการอยู  ณ บรรพต   ชื่อวา   หิมวันตนั้น.    คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
                                     จบรังสิสัญญกเถราปทาน  
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                             รังสิสญัญิกเถราปทาน  
   วาดวยผลแหงการทําจิตใจใหเลื่อมใสในพระพุทธรัศม ี
     [๘๘]   เราทรงผาเปลือกไมกรองอยูที่ภูเขาหิมวนัต  ขึ้นสูที่จงกรม 
        แลว     นั่งผินหนาไปทางทิศปราจีน    เราไดเห็นพระสุคตเจา 
        พระนามวาผุสสะ  ผูยินดีในฌานทุกเมื่อ (เสด็จมา) บนภูเขา 
        จึงประนมอัญชลีแลว   ยังจิตใหเลื่อมใสในพระรัศมี.      
                     ในกัปท่ี   ๙๒ แตกัปน้ี  เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้  ดวย 
        กรรมนัน้ เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระรัศมี. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘  และ   
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระรังสิสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้        ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                         จบรังสิสัญญิกเถราปทาน 
                 ๘๖.  อรรถกถาทุติยรังสิสัญญกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระทุติยรังสิสัญญกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปพฺพเต 
หิมวนฺตมฺห ิ ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลาย     อันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพที่ตนเกิดแลว  ๆ 
๑.  บาลี  รังสิสัญญิกเถราปทาน  
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ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา   ผุสสะ   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง  
หน่ึง  เจริญวัยแลว   อยูครองเรือนเห็นโทษในการครองเรือนน้ัน  ละการ 
ครองเรือนน้ันบวชเปนดาบส     อยูทีห่ิมวันตบรรพต    นุงหมเปลือกปอ 
อยูดวยความสุขอันเกิดแตวิเวก.    สมยันั้น  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ผุสสะ    เสด็จถึงประเทศน้ัน   เห็นพระพุทธรังสีมีพรรณะ ๖    อันซาน 
ออกจากพระสรีระของพระองค     ซานไปขางโนนขางน้ีอยู     เหมือนแผ 
ซานออกแหงไฟชนวน    เลื่อมใสในพระองค  ประคองอัญชลถีวายบังคม 
ยังจิตใหเลื่อมใส    กระทํากาละดวยปติและโสมนัสนั้น ๆ เอง    บังเกิดใน 
เทพชั้นดุสิตเปนตน    เสวยกามาพจร ๖ ชั้น   ในภพเหลาน้ัน   และครั้น 
ภายหลังเสวยมนุษยสมบัติ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง   เจริญวัยแลว   บวช  ดวยอํานาจวาสนาในกาลกอน ไมนานนัก 
ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส  เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา ปพฺพเต หิมวนตฺมหิ  ดังน้ี. 
คําน้ันทั้งหมดมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                              จบทุติยรังสิสัญญกเถราปทาน  
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                         ผลทายกเถราปทานท่ี  ๗ (๘๗)  
                          วาดวยผลแหงการถวายผลไม 
     [๘๙]   เราทรงหนังสัตวหยาบอยูที่ภูเขาหิมวนัต  ไดเห็นพระ- 
        ชินเจาผูประเสริฐพระนามวาผุสสะ   จึงถือผลไมไปถวาย   เรา 
        มีใจผองใส   ไดถวายผลไมใด    ผลไมนั้นบังเกิดแกเราในภพ 
        ที่เราเกดิแลว. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้   เราไดถวายผลไมใด  ดวยกรรมนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.                                                                                        
                                     จบผลทายกเถราปทาน 
                         ๘๗.  อรรถกถาผลทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระผลทายกเถระ   มีคําเริม่ตนวา ปพฺพเต  หิม- 
วนฺตมฺหิ ดังน้ี.                                                             
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ  ในกาลแหง  
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พุทธเจาพระนามวา  ผุสสะ    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   ไดรับ   
ความสุข    ละสิ่งท้ังปวงออกบวชเปนดาบส   นุงหนังสัตวกระดางอยู.   ก ็
สมัยนั้น  ทานเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาผุสสะ.  เสด็จถึง ณ ที่นั้น 
มีใจเลื่อมใส    ถือเอาผลไมมีรสอรอยถวายใหเสวย     เพราะกุศลนั้น ๆ เอง 
ทานจึงเสวยบุญสมบัติ   ในเทวโลกเปนตน  ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิด 
ในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลว    เลื่อมใสในพระศาสดาบวชแลว 
ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.                          
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เมื่อจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปพฺพเต  หิมวนตฺมฺหิ ดังน้ี.    คําน้ัน 
ทั้งหมดมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล. 
                          จบอรรถกถาผลทายกเถราปทาน  
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                      สัททสัญญกเถราปทานท่ี  ๘ (๘๘)  
           วาดวยผลแหงการเลื่อมใสตามเสียงแสดงธรรม 
     [๙๐]  เราอยูบนเครื่องลาดใบไม ณ ภูเขาหิมวันต   ไดยังจิตให 
        เลื่อมใสในพระสุรเสยีงของพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา 
        ผุสสะ   ผูกําลังทรงแสดงธรรม. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั่น   ดวย 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงบุญกรรม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๗    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสัททสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบสัททสัญญกเถราปทาน 
                      ๘๘.  อรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสัททสัญญกเถระ      มีคําเริ่มตนวา ปพฺพเต 
หิมวนฺตมิห ิ ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ผุสสะ   บังเกิดในเรือนตระกูลแหงหนึ่ง  
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เจริญวัยแลว  เกิดศรัทธา   บวชเปนดาบสอยูในปาหิมวันต   ไดสดับธรรม  
ของพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จเขาไปใกลเพ่ืออนุเคราะหตน ยังจิตใหเลื่อม- 
ใสในธรรมทั้งหลาย    ดาํรงอยูจนตลอดอายุ   ภายหลังทํากาลแลว   เสวย  
กามาพจรสมบัติในสวรรค ๖ ชั้น   มีชัน้ดุสิต เปนตน    และเสวยสมบัติใน 
มนุษยทั้งหลาย    ในพุทธปุบาทกาลน้ี     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
เจริญวัยแลว   เกิดศรัทธาบวชแลว   เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปพฺพเต หิมวนฺตมฺหิ ดังน้ี. 
คําน้ัน  ทั้งหมดมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน  
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                        โพธสิญจกเถราปทานท่ี  ๙  (๘๙)  
                    วาดวยผลแหงการรดน้ําโพธิพฤกษ 
     [๙๑]   ไดมีการฉลองพระมหาโพธิ์ แหงพระผูมีพระภาคเจา พระ- 
        นามวาวิปสสี  ในกาลน้ัน   เราบวชอยูไดถือเอาดอกโกสุมเขา 
        ไปบูชา  แลวเอานํ้าเขาไปรดที่โพธิพฤกษดวยกลาววา   พระ- 
        ผูมีพระภาคเจาทรงพนแลว   จักทรงยังสรรพสัตวใหพน   ทรง 
        ดับแลว  จักทรงยังสรรพสัตวใหดับหนอ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้  เราไดรดน้ําโพธิพฤกษใด ดวยกรรม 
        นั้น เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการรดน้ําไมโพธิ์     ใน 
        กัปท่ี  ๓๓  อันกําลังเปนไป    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   ผูเปน 
        จอมชนรวม ๘ ครั้ง  ทรงพระนามวาอุทกาเสจนะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระโพธิสิญจกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                         จบโพธิสัญจกเถราปทาน  
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                         ๘๙.  อรรถกถาโพธิสิญจกเถราปทาน  
         อปทาของทานพระโพธิสิญจกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  วิปสฺสิสฺส 
ภควโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในอเนกชาติ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี   บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
บวชในพระศาสนา    ยังพระศาสนาใหงามดวยวัตรปฏิบัติ     เห็นมหาชน 
พากันบูชาตนโพธิ์     จึงใหคนถือเอาดอกไมและของหอมเปนอันมากบูชา. 
ดวยบุญกรรมนั้น     ทานบังเกิดในเทวโลก   เสวยกามาพจรสมบัติ  ๖ ชั้น 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีสกุลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลว    เกิด 
ศรัทธา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.          
         ทานเปนพระอรหันตแลว     ใหกาลลวงไปดวยสุขอันเกิดแตผลแหง 
ฌาน  ระลึกถึงบุพกรรม  เกิดโสมนัส เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน จึง 
กลาวคํามีอาทิวา วิปสฺสิสฺส ภควโต ดังน้ี. 
         ในคําเหลาน้ันมีวินิจฉัย ดังตอไปนี้   ชื่อวา  วิปสสี   เพราะเห็นคุณ 
วิเศษ  คืออรรถอยางยิ่ง   ไดแกพระนิพพาน  อีกอยางหนึ่งชื่อวา  วิปสสี 
เพราะเห็นชนผูควรและไมควรแกการตรัสรูโดยวิเศษ  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา 
วิปสสี เพราะเห็นแจงชัด  คือมีปกติเห็นสัจจะ  ๔   เชื่อมความวา เราไดเปน 
ผูบูชาตนมหาโพธิ์ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีนั้น.    ในคาถา 
นั้น     ญาณในมรรคท้ัง ๔  ทานเรียกวา  โพธิ    ในบทวา มหาโพธิ  นี้. 
แมในคาถาน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาประทับนั่ง ณ  ตนโพธิ์นัน้    ตรัสรู  
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สัจจะ ๔   นัน้  เพราะฉะน้ัน   แมตนกรรณิการ  ทานก็เรียกวาโพธิ์เหมือน 
กัน, โพธิ์นั้นอันเทพ พรหม นระ และอสูรบูชาแลว   เพราะฉะน้ัน ทาน 
จึงเรียกวามหาโพธิ์   อีกอยางหน่ึง  ที่ทานเรียกวาโพธิ์   เพราะเปนที่ตรัสรู 
ของพระพุทธเจาผูยิ่งใหญ อธิบายวา ไดมีการบูชาใหญแดพระผูมีพระภาค- 
เจาน้ัน.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล.            
                          จบอรรถกถาโพธิสิญจกเถราปทาน  
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                       ปทุมปุปผิยเถราปทานท่ี ๑๐  (๙๐)  
                 วาดวยผลแหงการโยนดอกปทุมขึ้นบูชา 
     [๙๒]   เราเขาไปยังปาบัว  บริโภคเหงาบัวอยู  ไดเห็นพระสัม- 
        พุทธเจาพระนามวาผุสสะ     มีพระลักษณะอนัประเสริฐ ๓๒ 
        ประการ. 
                     เราจับดอกปทุมโยนขึ้นไปในอากาศ   เราระลึกถึงกรรมอัน 
        ลามกแลว   ออกบวชเปนบรรพชิต. 
                     ครั้นบวชแลว    มีกายและใจอันสํารวมแลว    ละวจีทุจริต 
        ชําระอาชีพใหบริสุทธิ์. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้  เราบูชา  (พระพทุธเจาดวย) ดอกไม 
        ใด ดวยกรรมนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธ- 
        บชูา.   
                     ไดเปนพระเจาแผนดิน (จักรพรรดิ)    ๑๘ ครั้ง  ทรงพระนาม 
        เหมือนกันวา ปทุมภาสะ ในกัปท่ี   ๑๘  ไดเปนพระเจาแผนดิน 
        ๔๘ ครัง้. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระปทุมปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบปทุมปุปผิยเถราปทาน  
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                            ๙๐. อรรถกถาปทุมปุปผิยเถราปทาน   
         อปทานของทานพระปทุมปุปผิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  โปกฺบรวน 
ปวิฏโ  ดังนี.้ 
         พระเถระแมนี้     กไ็ดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ. ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ผุสสะ    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
เจริญวัยแลว   เขาไปสูสระโบกขรณีแหงหนึ่งอันสมบูรณดวยดอกปทุม  กัด 
กินเหงาบัว  เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาผุสสะเสด็จไป ณ ที่ไมไกล 
แหงสระโบกขรณี  มีใจเลื่อมใส    เก็บดอกปทุมจากสระขวางไปบนอากาศ 
บูชาพระผูมีพระภาคเจา. ไดกระทําดอกไมเหลาน้ันใหเปนเพดานในอากาศ. 
ทานมีใจเสื่อมใสโดยประมาณย่ิง       บวชแลว        มีวัตรปฏิบติัเปนสาระ 
บําเพ็ญสมณธรรม     จุติจากอัตภาพน้ันแลว     เปนเหมือนกระทํามละใน 
ภพชั้นดุสิต   เกิดในที่นั้น   และเสวยกามาพจร ๖ ชัน้   ตามลําดับ    ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลว    เกิด 
ศรัทธา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลังทานระลึกถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส    เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา โปกฺขรวน ปวิฏโ  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-     ชื่อวา   โปกขระ    เพราะ 
กลาแข็งกวา  กาน  ใบ  ของไมออโดยประการ       ชื่อวา   โปกขรวนะ 
เพราะเปนที่ประชุม  เพราะรถวา ต้ังข้ึนแหงใบบัว.  อธิบายวา ขาพเจา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 327 

ไดเขาไปสูทามกลาง    อันประดับดวยกอและกองแหงปทุม.    คําท่ีเหลือใน  
บททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาปทุมปุปผิยเถราปทาน 
                        จบอรรถกถาติมิรปุปผิยวรรคที่  ๙ 
                         รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ติมิรปุปผิยเถราปทาน   ๒. คตสัญญกเถราปทาน    ๓. นิปน- 
นัญชลกิเถราปทาน  ๔. อโธปุปผิยเถราปทาน   ๕. รังสิสัญญกเถราปทาน 
๖. รังสิสัญญกิเถราปทาน  ๗. ผลทายกเถราปทาน   ๘. สัททสญัญกเถรา- 
ปทาน  ๙.  โพธิสิญจกเถราปทาน   ๑๐. ปทุมปุปผิยเถราปทาน.          
         ในวรรคน้ีทานประกาศคาถาไว  ๕๖ คาถา. 
                                     จบติมิรปุปผิยวรรคที่  ๙  
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                                       สุธาวรรคที่  ๑๐ 
                       สุธาปณฑยิเถราปทานท่ี  ๑  (๙๑)  
        วาดวยผลบุญของผูบูชาบุคคลผูควรบูชาไมอาจนับได 
     [๙๓]  ใครๆ ไมอาจจะนับบุญของบุคคลผูบูชาพระพุทธเจา พระ- 
        ปจเจกพุทธเจา   หรือพระสาวก   ผูสมควรบชูา   ผูลวงธรรม 
        เครื่องใหเน่ินชา   ผูขามความโศกและความร่าํไรแลว    วาบุญ 
        นีม้ีประมาณเทาน้ีได. 
                     ใคร ๆ ไมอาจจะนับบุญของบุคคล    ผูบูชาปูชารหบุคคล 
        เหลาน้ัน  เชนนั้น  ผูดับแลว   ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ  วาบุญน้ี 
        มีประมาณเทาน้ีได.         
                     การท่ีบุคคลในโลกน้ี         ฟงใหทําความเปนใหญในทวีป 
        ทั้ง ๔ นี ้  ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงการบูชาน้ี. 
                     เรามีใจผองใส     ไดใสกอนปูนขาวในระหวางแผนอิฐ  ที ่ 
        พระเจดีย  แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูเลิศ 
        กวานระ.                                                              
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น    ดวย 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการปฏิสังขรณ. 
                     ในกัปท่ี ๓๐ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๓ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาปฏิสังขาระ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา   ทานพระสุธาปณฑิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวย ประ-  
การฉะนี้แล. 
                                จบสุธาปณฑิยเถราปทาน 

                                     สธุาวรรคที่  ๑๐ 
                       ๙๑. อรรถกถาสุธาปณฑิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุธาปณฑิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปูชารเห 
ปูชยโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสนภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ     ในกาล 
แหงพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ        เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังทรง 
พระชนมอยู        ไมสามารถจะบําเพ็ญบุญได      เมือ่พระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานแลว       เมื่อมหาชนพากันกอพระเจดียเพื่อบรรจุพระธาตุของ 
พระผูมีพระภาคเจา    ทานใสกอนปูนขาวกอเจดียนั้น.    ดวยบุญกรรมน้ัน 
ทานไมเห็นอบาย ๔ ในระหวางนี้      จําเดิมแตกัป  ๙๔     เสวยเทวสมบัติ 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี  บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง  บรรลนุิติภาวะแลว 
เลื่อมใสในพระศาสดา  บวชแลวไมนาน  ก็เปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทานของตน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ปูชารเห  ปูชยโต 
ดังน้ี 
         ในคําเหลาน้ี     มีอธิบายดังตอไปนี้.   พระพทุธเจา    พระปจเจก-  
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พุทธเจา    พระอริยสาวก  อาจารย   อุปชฌาย  มารดา   บิดา    และครู  
เปนตน   ชื่อวาปูชารหบุคคล (บุคคลท่ีควรบูชา) ใคร ๆ ไมสามารถจะทํา 
การนับสวนแหงบุญท่ีบุคคลบูชาแลวในปูชารหบุคคลเหลานั้น   ดวยสักการะ 
มีระเบียบดอกไมดอกปทุม ผา  เครื่องอาภรณและปจจัย ๔ เปนตน   ดวย 
ทรัพยต้ังแสนเปนตน     แมดวยอานุภาพอันใหญได    มิใชเพียงบูชาพระ- 
พุทธเจาเปนตน       ผูยังทรงพระชนมอยูอยางเดียวเทาน้ัน         แมบูชาใน 
พระเจดีย   พระปฏิมา   และตนโพธิ์เปนตนของพระผูมีพระภาคเจา   ผูแม 
ปรินิพพานไปแลว   ก็นัยนี้เหมือนกัน                                    
         เพ่ือจะแสดงเรื่องนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา จตุนฺนมฺป จ ทีปาน ดังน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จตุนฺนมฺป   ทีปาน ความวา  พึงรวม 
ทวีปทั้ง ๔ กลาวคือ   ชมพูทวีป  อมรโคยานทวีป  อุตตรกุรุทวีป   และ 
บุพพวิเทหทวีป    และทวีปนอย  ๒ ,๐๐๐ อันรวมอยูในทวีปทั้ง ๔ นั้นเขา 
เปนอันเดียวกัน       แลวพึงกระทําความอิสระ    คือความเปนพระราชา 
ผูจักรพรรดิในหองแหงจักรวาลท้ังส้ิน.    บทวา    เอกิสฺสา    ปูชนาเยต 
ความวา  นี้เปนทรัพยทั้งส้ิน   มีรัตนะ ๗ เปนตน      ในชมพูทวีปทั้งส้ิน 
แหงการบูชาอันหน่ึง ที่กระทําไวในหองพระธาตุคือพระเจดีย.     บทวา 
กล นาคฺฆติ  โสฬสึ  ความวา  ไมถึงสวนท่ี  ๑๖ ที่จําแนกไว ๑๖ ครั้ง 
แหงการบูชาท่ีกระทําไวในพระเจดีย.  
         บทวา  สิทฺธตฺถสฺส ฯ เป ฯ ผลิตนฺตเร  ความวา ในระหวาง คือ  
ในทามกลางแหงแผนอิฐท้ังสองท่ีกําหนด  ที่มหาชนพากันฉาบดวยปูนขาว  
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ที่หองเปนที่บรรจุพระธาตุ ในพระเจดียของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  
สิทธัตถะ   ผูเลิศประเสริฐกวานระ.  อีกอยางหนึ่งเชื่อมความวา  เราไดใส 
กอนปูนขาวลงในระหวางที่เปนที่ถวายดอกไม.    คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมี    
อรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาสุธาปณฑิยเถราปทาน  
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                         สุปฐิยเถราปทานท่ี  ๒  (๙๒)  
                         วาดวยผลแหงการถวายต้ัง 
     [๙๔]  เรายินดีมีจิตโสมนัส       ไดถวายต่ังอันสวยงามแดพระ- 
        พุทธเจาพระนามวาติสสะ  ผูเปนนาถะของโลก  เปนเผาพันธุ 
        พระอาทิตย. 
                     ในกัปท่ี  ๓๘ แตกัปนี้         เราไดเปนพระราชาพระนามวา 
        มหารุจ ิ    โภคสมบติัอันไพบูลยและที่นอนมใิชนอย     ไดม ี
        แลวแกเรา   เรามีใจผองใสไดถวายต่ังแดพระพุทธเจา    ยอม 
        เสวยกรรมของตน   ที่ตนไดทําไวดีแลวในกาลกอน.  
                     ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้  เราไดถวายต่ังใดในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายต่ัง. 
                     ในกัปท่ี ๓๘ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓  ครั้ง 
        ครั้งท่ี  ๑   พระนามวารุจิ   ครั้งท่ี ๒   พระนามวาอุปรุจิ     และ 
        ครั้งท่ี ๓ พระนามวามหารุจิ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี  
         ทราบวา    ทานพระสุปฐิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบสุปฐิยเถราปทาน  
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                             ๙๒.  อรรถกถาสุปฐิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุปฐิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา      ติสฺสสฺส 
โลกนาถสฺส  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญกุศลสมภารไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญเพ่ือบรรลุพระนิพพานในอเนกชาติ     ในกาลแหงพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงพระนามวาติสสะ  บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัย  
แลวเลื่อมใสในพระศาสดา ไดถวายต่ังอันมีคาแลวดวยไมบริสุทธิ์สละสลวย  
เพ่ือเปนที่ประทับนั่งแหงพระศาสดา.     ดวยบุญกรรมน้ัน     ทานเสวยสุข  
ในสุคติ  ทองเท่ียวไปในภพนั้น ๆ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดในเรือน 
มีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลวเลื่อมใสในพระศาสดา    บวชแลวไมนาน 
นัก   ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานบรรลุพระอรหัตผลแลว   ระลึกถึงบุพกรรม  เกิดโสมนัส  เมื่อ 
จะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ติสฺสสฺส โลกนาถสฺส 
ดังน้ี.  คําท้ังหมดน้ันมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถาสุปฐิยเถราปทาน  
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                            อัฑฒเจลกเถราปทานท่ี ๓ (๙๓) 
                        วาดวยผลแหงการถวายผาครึ่งทอน 
     [๙๕]   เราเปนคนเข็ญใจ  สมควรไดรับความการุณอยางย่ิง  ได 
        ถวายผาครึ่งทอนแดพระผูมีพระภาคเจา      พระนามวาติสสะ 
        ครั้นถวายผาครึ่งทอนแลว    บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง 
        และเราไดทํากุศล  ในกัปท้ังหลายท่ีเหลือ 
                     ในกัปท่ี   ๙๒ แตกัปนี้   เราไดถวายผาใดในกาลน้ัน ดวย  
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผา. 
                     ในกัปท่ี  ๕๑ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิหลายครั้ง 
        พระนามวาสมันตาโอทนะ  เปนกษัตริยจอมชน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอัฑฒเจลกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบอัฑฒเจลกเถราปทาน  
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                         ๙๓.  อรรถกถาอัฑฒเจลกเถราปทาน   
         อปทานของทานพระอัฑฒเจลกเถระ   มีคําเริ่มตนวา  ติสฺสสฺสาห 
ภควโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ. ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาติสสะ    บังเกิดในเรือนของสกุลคนเข็ญใจ 
เพราะอกุศลกรรมอยางหน่ึง   เจริญวัยแลว  ฟงพระสัทธรรมเทศนา   มีใจ 
เลื่อมใส  ไดถวายผากึ่งสวนหนึ่งเพ่ือทําจีวร. ดวยปติและโสมนัส นั้น ๆ เอง 
ทานทํากาละแลวบังเกิดข้ึนสวรรค  เสวยกามาพจรสมบัติ  ๖ ชัน้    จุติจาก 
อัตภาพนั้นแลว       เสวยจักรพรรดิสมบัติอันเปนยอดแหงมนุษยสมบัติใน 
มนุษยทั้งหลาย.   ในพุทธปุบาทกาลน้ี  บังเกิดข้ึนสกุลมั่งค่ังสกุลหน่ึง เจริญ 
วัยแลวฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดามีใจเลื่อมใส     บวชแลวไมนาน 
นักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลังทานระลึกถึงบุพกรรมของตน    เม่ือจะประกาศปุพพ- 
จริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา ติสฺสสฺสาห ภควโต ดังน้ี.  คําท้ังหมด 
นั้นมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล.                      
                                   จบอรรถกถาอัฑฒเจลกเถราปทาน  
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                         สูจิทายกเถราปทานที่  ๔  (๙๔)  
                             วาดวยผลแหงการถวายเข็ม 
     [๙๖]  เมื่อกอนเราเปนชางทองอยูในพระนครพันธุมะ   อนัประ- 
        เสริฐสดุ       เราไดถวายเข็มแดพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี 
        ญาณของเราเสมอดวยแกววิเชียรอันเลิศ    เปนเชนนี้นั้นเพราะ 
        กรรม  เราเปนผูปราศจากราคะ    พนวิเศษแลวบรรลุถึงธรรม 
        เปนที่สิน้อาสวะ    ภพท้ังปวงท้ังท่ีเปนอดีตอนาคตและปจจุบัน 
        เราคนควา (พิจารณา)   ไดดวยญาณ   นี้เปนผลแหงการถวาย 
        เขม็  ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗   ครั้ง 
        ทรงพระนามวา   วชิราสมะ   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา        ทานพระสูจิตายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี         ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบสูจิทายกเถราปทาน  
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                             ๙๔.  อรรถกถาสูจิทายกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระสูจิทายกเถระ มีคําเริ่มตนวา กมฺมาโรห ปุเร 
อาสึ  ดังนี้.                  
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
บําเพ็ญพืชคือกุศลในระหวาง ๆ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา  วิปสสี   บังเกิดในตระกูลแหงชางทอง  เพราะถูกกรรมอยางหน่ึงท่ีตน 
กระทําไวในระหวาง ๆ ตัดรอน.    เจริญวัยแลว     ถึงความสําเร็จในศิลปะ 
ดวยตนเอง    ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวมีใจเลื่อมใสไดถวาย 
เข็มสําหรับเย็บจีวร. ดวยบุญกรรมนั้น  ทานเสวยทิพยสมบัติ  ครั้นภายหลัง 
เกิดในมนุษย เสวยสมบัติทั้งหลายมีจักรพรรดิสมบัติเปนตน  เปนผูมีปญญา 
หลักแหลม    มีญาณดังเพชรในภพทีค่นเกิดแลว  ๆ.  ในพุทธปุบาทกาลน้ี 
ทานบังเกิดโดยลําดับ      เจริญวัยแลวมีทรัพยมาก       เกิดศรัทธามีปญญา 
หลักแหลม.   วันหน่ึงทานฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา  สงญาณไป 
ตามกระแสแหงธรรม  ไดเปนพระอรหันตบนอาสนะที่ตนน่ังนั่นแล. 
         ทานเปนพระอรหันตแลวระลึกถึงบุพกรรมของตน       เกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา   กมมฺาโรห   ปุเร อาสึ  
ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กมฺมาโร   ความวา   ชางทองเปนอยู 
งอกงาม    ถงึความเจริญไพบูลยดวยการงาน  มีการงานท่ีทําดวยเหล็กและ 
การงานท่ีทําดวยโลหะเปนตน   ความวา  ในกาลกอน คือในกาลบําเพ็ญบุญ 
เราไดเปนชางทอง.   คําที่เหลือในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล.          
                             จบอรรถกถาสูจิทายกเถราปทาน  
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                       คันธมาลิยเถราปทานท่ี  ๕  (๙๕) 
                    วาดวยผลแหงการถวายสถูปไมหอม 
     [๙๗]   เราไดทําสถูปไมหอมคลุม (ปด) ดวยดอกมะลิ  อันสมควร 
        แกพระพุทธเจา         ถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        สิทธัตถะ   ไดถวายบังคมพระพุทธเจาอัครนายกของโลก เชน 
        กบัทองคําน้ีคา   ผูรุงเรืองดังนิลอุบล    แผดแสงดังพระอาทิตย 
        ผูองอาจดังพญาเสือโครง  ผูประเสริฐ   มีชาติยิ่งเหมือนไกรสร 
        ผูเลิศกวาสมณะทั้งหลาย     ประทับนั่งแวดลอมดวยภิกษุสงฆ 
        เราถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาแลว    บายหนาทางทิศ 
        อุดรหลีกไป. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔    แตกัปนี้      เราไดถวายของหอมและดอกไม 
        ดวยผลแหงสักการะท่ีทําแลวในพระพุทธเจาโดยพิเศษน้ัน เรา 
        ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา.  
                     ในกัปท่ี   ๓๙ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   ๑๖ ครั้ง  
        พระเจาจักรพรรดิเหลาน้ัน  มีพระนามเหมือนกันวาเทวคันธะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระคันธมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                        จบคันธมาลิยเถราปทาน  
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                           ๙๕.  อรรถกถาคันธมาลิยเถราปทาน  
        อปทานของทานพระคันธมาลิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา สิทฺธตฺถสฺส 
ภควโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ  บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
ไดเปนผูมีทรัพยมาก   มโีภคะมาก.  ทานเลื่อมใสในพระศาสดา  พอกพูน 
ของหอมเปนอันมาก มีจันทน กํายาน การบูร และกฤษณาเปนตน สราง 
สถูปหอมถวายพระศาสดา.  ฉาบดอกมะลิไวบนคันธสถูป   และกระทําการ 
นอบนอมพระพุทธเจาดวยองค ๘.  ดวยบุญกรรมน้ัน  ทานจึงเสวยสมบัติ 
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     ในพุทธุปบาทกาลน้ี      บังเกิดข้ึนเรือนมี 
ตระกูลแหงหนึ่ง     สมบรูณดวยทรัพยสมบัติ     เจริญวัยแลว   เลื่อมใสใน 
พระศาสดา  บวชแลวไมนานนัก   ก็ไดเปนพระอรหันต.  
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน จึงเกิดโสมนัส  เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ดังน้ี.  
คําน้ัน ทั้งหมดมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาคันธมาลิยเถราปทาน  
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                            ติปุปผิยเถราปทานท่ี  ๖  (๙๖) 
                      วาดวยผลแหงการเก็บในแคฝอยท้ิง 
     [๙๘]   เมือ่กอนเราเปนพรานเน้ืออยูในชัฏใหญ  เราเห็นไมแค- 
        ฝอยอันเขียวสด     อนัเปนโพธิ์     ของพระผูมรีะภาคเจา 
        พระนามวาวิปสสี  จึงบูชาดวยดอกไม ๓ ดอก. 
                     เวลาน้ัน      เราเก็บใบแคฝอยท่ีแหง ๆ ไปท้ิงในภายนอก 
        เรากราบไหวไมแคฝอย     เหมอืนถวายบังคมพระสัมพุทธเจา 
        พระนามวาวิปสสี นายกของโลก ผูบริสุทธิ์ทั้งภายในภายนอก 
        ผูพนวิเศษแลว   ไมมีอาสวะ   เฉพาะพระพักตร   แลวทํากาละ 
        ณ ที่นั้นเอง. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้  เราไดบูชาไมโพธิ์ใด ดวยกรรมน้ัน 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาไมโพธิพฤกษ  ใน 
        กัปท่ี  ๓๐    แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๓ ครั้ง   ทรง 
        พระนามวาสมันตปาสาทิกะ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.             
        ทราบวา  ทานพระติปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบติปุปผิยเถราปทาน  
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                             ๙๖.  อรรถกถาติปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระติปุปผิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  มิคลุทฺโธ   ปุเร 
อาสึ  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองกกอน ๆ 
เพราะอกุศลบางอยางตัดรอน    ทานจึงเกิดเปนนายพรานเนื้ออยูในตระกูล 
นายพรานในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี ในกาลน้ัน 
นายพรานน้ันเห็นตนโพธ์ิ  ชื่อวา  ปาฏลิ  (ไมแคฝอย)  ของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวาวิปสสี  มีใบออนพรอมพรั่ง   มีสีเขียวสด มีรัศมีเขียวนา 
รื่นรมยใจ   จึงบูชาดวยดอกไม  ๓ ดอก   เก็บใบเกาท้ิงเสีย    ไหวไมแคฝอย 
มหาโพธิ์ ดุจไหวในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา.  ดวยบุญกรรม 
นั้น  ทานจุติจากอัตภาพน้ันแลว   เกดิในเทวโลก   เสวยทิพยสมบัติแลว ๆ 
เลา ๆ ในเทวโลกน้ัน       จุติจากเทวโลกนั้นแลว     เกิดในมนุษย     เสวย 
จักรพรรดิสมบัติในมนุษยนั้น    ในพุทธุปบาทกาลน้ี      บังเกิดในเรือนมี 
ตระกูลเจริญวัยแลว  ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ไดหทัยประกอบ 
ดวยโสมนัส  ละเรือนออกบวชแลว  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานครั้นบรรลุความสําเร็จอยางนี้  ระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิด 
โสมนัส   เมือ่จะประกาศปุพพจริตาปทาน   จึงกลาวคํามีอาทิวา  มิคลุทฺโธ 
ปุเร อาสึ  ดังนี้.                                                                
        ในบทเหลาน้ัน ชื่อวา มิคะ  เพราะไปคือถึงโดยมรณะ.   อีกอยาง 
หน่ึง  ชื่อวา มิคะ  เพราะคนหาไปคือเปนไป.  ชื่อวา  มิคลุทธะ   เพราะ 
อยากได  มักได  ติดอยูในการฆาเนื้อ.    เชื่อมความวา   เราไดเปนพราน  
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เนื้อในปาใหญ   กลาวคือ   หมูไม  ในกาลกอน   คือในสมัยที่เราบําเพ็ญ 
บุญ.   บทวา ปาฏลึ  หริต ทิสฺวา ความวา ชื่อวา ปาฏลิ ไมแคฝอย เพราะ. 
ในตนไมนั้นมีพ้ืนมีสีแดงเปนประการ.  เรียกวา ปาฏลิ เพราะมีดอกสีแดง. 
อธิบายวา   เห็นตนโพธิ์  ชื่อวา ปาฏลิ  มีสีเขียว   เพราะมีใบเขียว  คือมี 
สีเขียว.   คําที่เหลือในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล.               
                            จบอรรถกถาติปุปผิยเถราปทาน  
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                     มธุปณฑิกเถราปทานท่ี  ๗  (๙๗) 
                       วาดวยผลแหงการถวายน้ําผ้ึง  
     [๙๙]   ความยินดีเปนอันมากแกเรา  เพราะไดเห็นพระผูม-ี 
        พระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ     ผูประเสริฐกวาบรรดาฤาษี 
        ผูสมควรรับเครื่องบชูา   ผูดับแลว   เปนมหานาค    ผูองอาจดัง 
        มาอาชาไนย    ผูรุงโรจนเหมือนดาวประกายพฤกษ    อันหมู 
        เทวดานมัสการอยู.                                                      
                     ในปาชัฏสงัดเสียงไมอากูล   ญาณเกิดขึ้นแลวในขณะนั้น 
        เราไดถวายนํ้าผึงแดพระศาสดาผูเสด็จอออกจากสมาธิ. 
                     เรามีใจผองใส  ถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค- 
        เจาพระนามวาสิทธัตถะดวยเศียรเกลา    แลวบายหนากลบัไป 
        ทางทิศประจิม. 
                     ในกัปท่ี  ๓๔ แตกัปนี้       เราไดเปนพระราชาพระนามวา 
        สุทัสสนะ ในกาลน้ัน  น้ําผ้ึงออกจากรากไมไหลลงในโภชนา- 
        หารของเรา   ฝนนํ้าผึ้งตกลง   นี้เปนผลแหงบพุกรรม.            
                     ในกัปท่ี      ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายน้ําผ้ึงใด    ในกาลน้ัน 
        ดวยกรรมน้ันเราไมรูจักทุติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายน้ําผ้ึง. 
                     ในกัปท่ี  ๓๔ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๔   ครั้ง 
        มีพระนามวาสุทัสสนะ   ทรงสมบูรณดวยแกว   ๗ ประการ   ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.                             
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         ทราบวา  ทานพระมธุปณฑิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบมธุปณฑิกเถราปทาน 
                       ๙๗.  อรรถกถามธุปณฑิกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระมธุปณฑกิเถระ  มีคําเริ่มตนวา  วิวเน กานเน 
ทิสฺวา ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ       บังเกิดในกําเนิดนายพราน 
อาศัยอยูในปาใหญ. ในกาลน้ัน  ทานไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระเจาพระนามวา 
สิทธัตถะ  ผูเพียบพรอมดวยความยินดียิ่งในวิเวก  ไดถวายนํ้าผ้ึงมีรสอรอย 
แดพระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ผูออกจากสมาธิ.   กท็านมีใจเลื่อมใสในพระ- 
ผูมีพระภาคเจาน้ัน  ถวายบังคมแลวหลีกไป.   ดวยบุญกรรมน้ัน  ทานเสวย 
สมบัติ    ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ในพุทธปุบาทกาลน้ี  
บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง     เจริญวัยแลว     เลื่อมใสในพระศาสดา 
บวชแลว  ไมนานก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลังทานระลึกถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส    เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา วิวเน กานเน ทสิฺวา  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  วิวเน  ความวา   ปาท่ีแผไปโดยพิเศษ 
ชื่อวา  วิวนะ   อธิบายวา   ปาท่ีไปปราศ  คือท่ีปราศจากเสียง  ชาง  มา  รถ  
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และเสียงกลอง  และปราศจากวัตถุกามและกิเลสกาม.  เชื่อมความวา  ในปา 
ใหญ กลาวคือปาดงดิบ. บทวา โอสธึว วิโรจนฺต ความวา ชื่อวา โอสธะ 
เพราะยังความอยากไดปรารถนาของผูกอสรางภพใหสําเร็จ.   ชน 
ทั้งหลายอาศัยเหตุเกิดแหงความรุงเรือง   แลวยกข้ึนใหสูง   ยอมถือเอาดวย 
การข้ึนของดวงดาวใด    ดาวน้ัน    ชือ่วา    โอสธิ     เมื่อควรจะกลาววา 
โอสธิตารกา อิว วิโรจนฺติ ยอมไพโรจนดุจดวงดาวประจํารุง แตทานกลาว 
เสียวา   โอสธึว วิโรจนฺต   เพ่ือสะดวกแกการประพันธคาถา.    คําท่ีเหลือ  
ในบททั้งปวงมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถามธุปณฑิกเถราปทาน  
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                     เสนาสนทายกเถราปทานท่ี  ๘  (๙๘) 
                  วาดวยผลแหงการถวายเครื่องลาดใบไม 
     [๑๐๐] เราไดถวายเครื่องลาดใบไม  แดพระผูมพีระภาคเจาพระ- 
        นามวา  สิทธัตถะ      และไดเอาเครื่องอุปการะและดอกโกสุม 
        โปรยลงโดยรอบ. 
                     เราไดเสวยผลอยูในถํ้า   (หอง)   อันรื่นรมยควรคามากใน 
        ปราสาท  ดอกไมมคีามากไดตกลงบนท่ีนอนของเรา.  
                     เรายอมนอนบนที่นอนอันวิจิตรลาดดวยดอกไม   และฝน 
        ดอกไมตกลงบนที่นอนของเราในกาลนั้น. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปน้ี         เราไดถวายเครื่องลาดใบไมใด 
        ดวยกรรมน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        เครื่องลาด   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗   ครั้ง  พระนามวาฐิตา-  
        สันถารกะ   เปนจอมแหงชน  อบุัติแลวในกปัท่ี  ๕  แตกัปนี้. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระเสนาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบเสนาสนเถราปทาน  
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                           ๙๘.  อรรถกถาเสนาทายกเถราปทาน   
         อปทานของทานพระเสนาสนทายกเถระ   มคํีาเริ่มตนวา  สิทฺธตฺ- 
ถสฺส ภควโต  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง 
หน่ึง เจริญวัยแลว   เลื่อมใสในพระศาสดา  กระทําการนอบนอมพระผูมี- 
พระภาคเจาผูเสด็จถึงระหวางปา    อันเปนที่อยูของตน    ไดลาดเครื่องลาด 
หญาถวาย.    กระทําเขตกําหนดฝาโดยรอบแหงท่ี ๆ พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่ง  ไดกระทําการบูชาดวย ดอกไม.   ดวยบุญกรรมน้ัน   ทานทอง 
เที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เสวยสมบัติทั้งสอง   ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลว   เลื่อมใสในพระ- 
ศาสดา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง   ทานระลึกถึงบุพกรรมของคน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา สิทฺธตฺถสฺส ภควโต ดังน้ี. 
คําท้ังหมดน้ันมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล. 
                         จบอรรถกถาเสนาสนทายกเถราปทาน  
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                         เวยยาวัจจกเถราปทานที่  ๙  (๙๙) 
                       วาดวยผลแหงความเปนไวยาวัจกร 
     [๑๐๑] ไดมีการประชมุใหญ  (มหาสันนิบาต)  แหงพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาพระนามวา วิปสสี    เราไดเปนไวยาวัจกรผูรับใชในกิจ 
        ทุกอยาง    ก็ไทยธรรมท่ีจะถวายแดพระสุคตเจา    ผูแสวงหา 
        คุณใหญของเราไมมี    เรามีจิตผองใส  ไดถวายบังคมพระบาท 
        ของพระศาสดา.  
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้   เราไดกระทําไวยาวัจกร  ดวยกรรม 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการทําไวยาจักร.  
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนาม 
        วาสุจินติยะ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มีพละมาก  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา     ทานพระเวยยาวัจจกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบเวยยาวัจจกเถราปทาน  
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              ๙๙.  อรรถกถาเวยยาวัจจกรเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระเวยยาวัจจกรเถระ  มีคําเริ่มตนวา  วิปสฺสิสฺส 
ภควโต   ดังน้ี. 
         อุบัติเหตุเปนตนของอปทานนั้น   พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวใน 
หนหลังน่ันแล. 
                             จบอรรถกถาเวยยาวัจจกรเถราปทาน 
๑.  บาลีวา  เวยยาวัจจกเถราปทาน              
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                    พุทธุปฏฐากเถราปทานท่ี  ๑๐  (๑๐๐)  
         วาดวยผลแหงการเปาสังขบูชาพระผูมีพระภาคเจา 
     [๑๐๒] เราเปนผูเปาสังขบูชาแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        วิปสสี    เปนผูประกอบการบํารุงพระสุคตเจา    ผูแสวงหาคุณ 
        ใหญเปนนิตย. 
                     เราเห็นผลการบํารุงพระโลกนาถผูคงท่ี      ดนตรี ๖ หมื่น 
        หอมลอมเราทุกเมื่อ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้    เราบํารุงพระผูมีพระภาคเจาผูแสวง 
        หาคุณใหญ    ดวยกรรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
        แหงการบํารุง. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ ครั้ง 
        ทรงพระนามวามหานิโฆสะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระพุทธุปฏฐากเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบพุทธุปฏฐากเถราปทาน  
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                     ๑๐๐.  อรรถกถาพุทธุปฏฐากเถราปทาน  
         อปทานของทานพระพุทธุปฏฐากเถระ   มีคําเริ่มตนวา  วิปสฺสิสฺส 
ภควโต ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี   บังเกิดในตระกูลคนปาสังข   เจริญ 
วัยแลวไดเปนผูฉลาดในศิลปะ    คือในการเปาสังขของตน.    ทานเปาสังข 
ถวายพระผูมีพระภาคเจาตลอดกาลเปนนิตย  แลวบูชาดวยเสียงสังขนั่งเอง. 
ดวยบุญกรรมนั้น  ทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ทานได 
มีชื่อเสียงกึกกองบันลือลั่นปรากฏไปทั่วทุกสถาน.      ในพุทธปุบาทกาลน้ี  
บังเกิดในตระกูลที่ปรากฏแหงหนึ่ง       เจริญวัยแลว       ปรากฏโดยชื่อวา 
มธุสสระ ดังน้ี  เลื่อมใสในพระศาสดา บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระ- 
อรหันต.  ภายหลังทานปรากฏชื่อวา มธุรัสสรเถระ ดังน้ี. 
         วันหน่ึง ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน เกิดโสมนัส  เมือ่จะประกาศ 
ปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  วิปสฺสิสฺส ภควโต  ดังนี้.   คําน้ัน 
ทานไดกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.   บทวา อโหสึ   สงฺขธมโก  ความวา 
ชื่อวา   สังขะ   เพราะขุดดวยดีไป.   อธิบายวา   เที่ยวไปในท่ีสุดแหงนํ้าใน 
สมุทร.   ชื่อวา   สังขธมกะ   ผูเปาสังขนั้นทําเลียงใหกึกกอง  อธิบายวา 
เรานั้นไดเปนผูเปาสังขนั้นเอง.      คําท่ีเหลือในบททั้งปวง      มีอรรถต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาพุทธุปฏฐากเถราปทาน 
                              จบอรรถกถาสุธาวรรคท่ี  ๑๐  
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                           รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ  
         ๑.  สุธปณฑิยเถราปทาน  ๒.  สุปฐิยเถราปทาน   ๓. อัฑฒเจลก- 
เถราปทาน  ๔.  สูจิตายกเถราปทาน  ๕. คันธมาลิยเถราปทาน  ๖. ติปุป- 
ผิยเถราปทาน   ๗. มธุปณฑิกเถราปทาน    ๘. เสนาสนทายกเถราปทาน 
๙.  เวยยาวัจจกเถราปทาน   ๑๐.  พุทธุปฏฐากเถราปทาน 
         ทานประกาศคาถาไว ๖๐ คาถาถวน. 
                                        จบสุธาวรรคที่  ๑๐ 
                         อน่ึง  รวมวรรคม ี ๑๐ วรรค   คือ 
        พุทธวรรคท่ี ๑   สีหาสนิยวรรคที่ ๒  สุภูติวรรคที่ ๓   กณุฑธาน- 
วรรคที่ ๔     อุปาลิวรรคที่ ๕    วีชนีวรรคที่ ๖    สกจิตคนิยวรรคท  ๗ 
นาคสมาลวรรคที่ ๘  ติมิรปุปผิยวรรคที่ ๙  เปน ๑๐ ทั้งสุธาวรรค. 
         รวมคาถาได  ๑,๔๕๕ คาถา. 
                            จบหมวด  ๑๐  แหงพุทธวรรค 
                                   จบหมวด   ๑๐๐  ที่  ๑  
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                                    ภกิขทายิวรรคที่ ๑๑ 
                       ภิกขทายกเถราปทานท่ี  ๑  (๑๐๑)  
                  วาดวยผลแหงการถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง 
     [๑๐๓]   เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา  ผูมีพระฉววีรรณดังทอง  สมควร 
        รบัเครือ่งบูชา    เสด็จออกจากปาอันสงัด     จากตัณหาเครื่อง 
        รอยรัดมาสูความดับ   จึงถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง   แดพระพุทธ-  
        เจาพระนามวาสิทธัตถะ  ผูมีปญญา  ผูสงบระงับ  ผูแกลวกลา 
        มาก  ผูคงท่ี.                                         
                     เราตามเสด็จพระองค  ผูทรงยังมหาชนใหดับ  เรามีความ 
        ยินดีเปนอันมาก  ในพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้  เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายภิกษา. 
                     ในกัปท่ี  ๘๗  แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗ ครั้ง มี  
        พระนามเหมือนกันวามหาเรณุ        ทรงสมบรูณดวยแกว   ๗ 
        ประการ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
        ทราบวา    ทานพระภิกขทายกเถระไดกลาวคาถาน้ี      ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบภิกขทายกเถราปทาน  
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                                    ภกิขทายิวรรคที่ ๑๑ 
                   ๑๐๑. อรรถกถาภิกขาทายกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระภิกขาทายกเถระ มีคําเริ่มตนวา สุวณฺณวณฺณ 
สมพุทฺธ ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระชินเจาผูประเสริฐองค 
กอน ๆ สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ  ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ        บังเกิดในเรือนมี 
ตระกูลแหงหนึ่ง  เจริญวัยแลว  เพียบพรอมดวยทรัพยสมบัติ  เกิดศรัทธา 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ      ออกจากวิหารเสด็จเที่ยว 
บิณฑบาตอยู    มีใจเลื่อมใสไดถวายอาหาร.    พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
อาหารน้ันแลว      ตรัสอนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป.  ดวยกุศลน้ันนั่นแล 
ทานดํารงอยูจนตลอดอายุ    ในที่สุดแหงอายุ    บงัเกิดในเทวโลก    เสวย  
กามาวจรสมบัติ ๖ ชั้นในเทวโลกน้ัน    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     บงัเกิดใน 
เรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลว   เกิดศรัทธาบวชแลว   ไมนานก็ได 
เปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส  เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน     จึงกลาวคํามีอาทิวา  สุวณฺณวณฺณ สมฺพุทฺธ   
ดังน้ี.  คําน้ันทั้งหมดมีนัยดังกลาวแลวน่ันแล.   บทวา ปวรา  อภนิิกขนฺต   
ความวา   ชื่อวา   ปวระ   เพราะพึงยินดี    คือพึงปรารถนา    อธิบายวา 
ออกจากท่ีอันเปนที่นารื่นรมยใจ คือจากท่ีอันเปนที่สงัดโดยพิเศษ.  ตัณหา 
ทานเรียกวา วานะ  ในบทวา วานา นิพฺพานมากต นี้   ชื่อวา  นพิพาน 
๑.  บาลีวา  ภกิขทายกเถราปทาน.           
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เพราะออกจากตัณหา  ชื่อวา วานะ นั้น  อธิบายวา   กระทําตัณหาชื่อวา  
วานะ แลวละกิเลสทั้งปวงบรรลุพระนิพพาน.  บทวา   กฏจฺฉภุิกฺข ทตฺวาน 
ความวา    ทพัพีอันบุคคลพึงถือเอาตัวฝามือ.  ชื่อวา  ภิกขา   เพราะขอ 
เอาดวยทัพพี,  อีกอยางหน่ึง  ชื่อวา ภกิขา  เพราะอันบุคคลพึงกิน   คือ 
พึงภิกษาโดยพิเศษ.    ภิกษาอันบุคคลถือเอาดวยทัพพี ชื่อวา  กฏัจฉุภิกขา 
อธิบายวา  ใหภัตดวยทัพพี.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถงายท้ังน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาภิกขาทายกเถราปทาน  
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                         ญาณสัญญิกเถราปทานที่  ๒  (๑๐๒)  
                วาดวยผลแหงการยังจิตใหเลื่อมใสถวายบังคม 
     [๑๐๔]    เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา   ผูมีพระฉวีวรรณดังทอง    ผู 
        องอาจดุจมาอาชาไนย  ดังชางมาตังคะตกมัน ๓ ครั้ง  ผูแสวง 
        หาคุณยิงใหญ  ทรงยงัทิศท้ังปวงใหสวางไสว  เหมือนพญารัง 
        มีดอกบาน  เปนเชษฐบุรุษของโลก สูงกวานระ  เสด็จดําเนิน 
        ไปในถนน. 
                     ยังจิตใหเลื่อมใสในพระญาณ  ประนมอัญชลี  มีจติเล่ือม. 
        ใส  มีใจโสมนัส  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   พระนาม 
        วาสิทธตัถะ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้  เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงสัญญาในพระ- 
        ญาณ. 
                     ในกัปท่ี  ๗๓ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๖ ครั้ง 
        มีพระนามวานรุตตมะ   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ   ม ี 
        พละมาก.           
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เรารูทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระญาณสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบญาณสัญญิกเถราปทาน  
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                         ๑๐๒.  อรรถกถาญาณสัญญิกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระญาณสัญญิกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สุวณฺณวณฺณ 
สมพุทฺธ  ดังน้ี. 
         อะไรเปนอุบัติเหตุ  ?  พระเถระแมนี้    ไดบําเพ็ญกุศลสมภาใน 
พระพุทธเจาองคกอน ๆ  สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพาน 
ในภพน้ัน   ๆ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ บังเกิด 
ในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง เจริญวัยแลวเกิดศรัทธา มีความเอ้ือเฟอ มีความ 
อาลัยในการฟงพระสัทธรรม   สงญาณไปตามกระแสพระธรรมเทศนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา   เลื่อมใสญาณของพระผูมีพระภาคเจา   เพราะความท่ี 
ตนเปนผูหนักในเสียง   กระทําการนอบนอมดวยองค ๕ และองค ๘  แลว 
หลีกไป.   ทานจุติจากอัตภาพน่ันแลว    เกิดในเทวโลก    เสวยทิพยสมบัติ 
ในฉกามาวจรเทวโลกน้ัน   จุติจากเทวโลกน้ัน    เกดิในมนุษยโลก   เสวย  
จักรพรรดิสมบัติเปนตน    อันเปนเลิศในมนุษยโลกน้ัน   ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี  บังเกดิในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่งอันสมบูรณดวยทรัพยสมบัติ  เจริญ 
วัยแลว   เลื่อมใสในพระศาสดา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน     จึงกลาวคํามีอาทิวา  สุวณฺณวณฺณ สมพุทฺธ   
ดังน้ี.     คําน้ันมีอรรถดังกลาวแลวน้ันแล.     บทวา   นิสภาชานิย  ยถา 
ความวา  เปนโคผูองอาจประเสริฐกวาโคต้ังแสนตัว.  ชื่อวา  นิสภาชานิยะ 
เพราะเปนโคผูประเสริฐและสูงสุด.   อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจา   ยอม  
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เปนเหมือนโคผูตัวประเสริฐฉะนั้น.     ทานกลาวไวอยางนั้น   ดวยอํานาจ  
บัญญัติ  รูกนัตามวิสัยแหงโลก   เพราะพระผูมีพระภาคเจาหาผูเปรียบมิได. 
คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถาญาณสัญญิกเถราปทาน  
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                      อุปปลหัตถิยเถราปทานท่ี  ๓  (๑๐๓) 
              วาดวยผลแหงการถวายดอกอุบลกํามือหนึง่ 
     [๑๐๕]  ในกาลน้ัน    เราเปนชางดอกไมอาศัยอยูในนครติวรา    ได 
        เห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี     พระนามวาสิทธัตถะ    อัน 
        ชาวโลกบูชา. 
                     มีจิตเลื่อมใสโสมนัส   ไดถวายดอกอุบลกํามือหนึง่    เรา 
        อบุัติในภพใด ๆ เพราะผลของกรรมน้ัน. 
                     เราไดเสวยผลอันนาปรารถนา      ที่ตนทําไวแลวในปาง 
        กอน  แวดลอมดวยพวกนักมวยชั้นเย่ียม  นี้เปนผลแหงสัญญา 
        ของตน. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้  เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
        ดวยกรรมน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปใกลเคียงท่ี  ๙๔ เวนกัปปจจุบัน.    ไดเปนพระราชา 
        ๕๐๐ ครั้ง  มีพระนามเหมือนกันวานัชชุปมะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา   ๔ วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอุปปลหัตถิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย  
ประการฉะน้ี. 
                                      จบอุปปลหัตถิยเถราปทาน 
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                      ๑๐๓.  อรรถกถาอุปปลหัตถิยเถราปทาน  
        อปทานของทานพระอุปปลหัตถิยเถระ    มีคําเริ่มตนวา    ติวราย 
นิวาสีห ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     ไดบําเพ็ญกุศลไวในพระชินวรพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ   ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   สิทธัตถะ        บงัเกิดข้ึนตระกูลแหงชาง 
ดอกไม  เจริญวัยแลว   ขายดอกไมเปนอันมาก   เลี้ยงชีพดวยการงานแหง 
ชางดอกไมเปนอยู.   ภายหลังวันหน่ึง   ทานถือเอาดอกไมเที่ยวไป    เห็น 
พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จเที่ยวไป  เหมือนแกวมณีที่มีคามาก  บูชาดวย 
ดอกอุบลแดง  ทานจุติจากอัตภาพนั้นแลว  ดวยบุญกรรมน้ันนัน่เอง  เสวย 
บุญสมบัติในสุคติ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูล   เจริญ 
วัยแลว   เกิดศรัทธา   บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ติวราย นิวาสีห ดังน้ี.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ติวรา  ความวา  นครท่ีสรางโดยปดการ 
สัญจรไปมา  รวม ๓ ครั้ง   เราอยูในติวรานครน้ัน   คือมีการอยูเปนปกติ 
นั้น  หรืออยูในเรือน  อันเปนที่อยูของตน.  บทวา  อโหสึ มาลิโก ตทา 
ความวา     ในกาลน้ัน    คือในสมัยเปนที่บําเพ็ญบุญสมภารเพื่อประโยชน 
แกพระนิพพาน   กระทําการคาขายเลี้ยงชีพ    เหมือนชางดอกไม  คือนาย 
มาลาการ  เก็บดอกไมฉะนั้น.   บทวา  ปุปฺผหตฺถมทาสห   ความวา   เรา 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ     ไดถวายกําดอกอุบลบูชา.  
คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้งน้ันแล.                                 
                                 จบอุปปลหาตถิยเถราปทาน 
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                        ปทปูชกเถราปทานท่ี  ๔  (๑๐๔)  
                       วาดวยผลแหงการถวายดอกมะล ิ
     [๑๐๖]   เราไดถวายดอกมะลิแดพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา 
        สิทธัตถะ      ดอกมะลิ ๗   ดอกเราโปรยลงใกลพระบาทดวย 
        ความยนิดี. 
                     ดวยกรรมนัน้ วันนี้เราไดครอบงําท้ังนระและเทวดาแลว เรา 
        ทรงกายอันมีในท่ีสดุอยูในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้   เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด  
        ดวยกรรมน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาดวย 
        ดอกไม.                                                    
                     ในกัปท่ี  ๕ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๓ ครั้ง 
        มีพระนามวาสมันตคันธะ  ครอบครองแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ 
        เปนที่สดุ  เปนจอมหมู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี       คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปทปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบปทปูชกเถราปทาน  
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                         ๑๐๔.  อรรถกถาปทปูชกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระปทปูชกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สิทฺธตฺถสฺส 
ภควโต ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    บําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ  สั่ง- 
สมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ      ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ     บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหง 
หน่ึง  เจริญวัยแลว    เลื่อมใสในพระศาสดา    บชูาแทบบาทมูลของพระ- 
ผูมีพระภาคเจาดวยดอกมะลิ.     ดวยบุญกรรมน้ัน     ทานทองเท่ียวไปใน 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เสวยสักกสมบัติ   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิด 
ในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลว    เลื่อมใสในพระศาสดา    บวช 
แลวเจริญวิปสสนา  ดํารงอยูในพระอรหัตผล. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา สิทฺธตฺถสฺส  ภควโต  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ชาติปุปฺผมทาสห  ความวา   เมื่อควร 
จะกลาววา ชาติสุมนปุปฺผ อทาสิ อห ใหลบ สุมนศพัทเสีย   เพ่ือสะดวก 
แกการประพันธคาถา.   ทานบังเกิดโดยชาติในที่นั้น   เบิกบานอยู    ชื่อวา 
สุมนะ    เพราะทําความดีใจ    คือโสมนัสแกชนทั้งหลาย   ชื่อวา   ปุปผะ 
เพราะอรรถวา  แยมบาน  คือคลี่บาน ชื่อวา สุมนปุปผะ เพราะเปนดอก 
ไมที่แยมบานดวยดี    อธิบายวา    เราไดบูชาดอกมะลิเหลาน้ันแดพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ.      คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาปทปูชกเถราปทาน  
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                        มุฏฐิปุปผิยเถราปทานท่ี  ๕  (๑๐๕)  
                         วาดวยผลแหงการถวายดอกมะล ิ
                     [๑๐๗] ในกาลน้ัน   เราเปนนายมาลาการมีชื่อวาสุทัสสนะ    ได 
        เห็นพระพุทธเจาผูปราศอากธุลี เชษฐบุรษุของโลก  ประเสริฐ 
        กวานระ.       
                     เรามีจักษบุรสิุทธิ์  มีใจโสมนัส  ถือดอกมะลิไปบูชาพระ- 
        ผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ผูมีจักษุทิพย มมีัธยัสถ. 
                     ดวยพุทธบูชาน้ี       และดวยการต้ังจิตไว      เราไมเขาถึง 
        ทุคติเลย  ตลอดแสนกัป. 
                     ในกัปท่ี ๓๖ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๖ ครั้ง 
        มีพระนามเหมือนกนัวาเทพอุตตระ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ    
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระมุฏฐิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                        จบมุฏฐิปุปผิยเถราปทาน  
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                      ๑๐๕.  อรรถกถามุฏฐิปุปผิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระมุฏฐิปุปผิยเถระ   มีคําเริ่มตนวา  สุทสฺสโน 
นาม  นาเมน  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   บังเกิดในตระกูลชางดอกไม 
เจริญวัยแลวถึงความสําเร็จในศิลปะของตน    วันหน่ึง    เห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลวมีใจเลื่อมใส      โปรยดอกมะลิซอน      แทบบาทมูลของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา  บูชาดวยมือทั้งสอง   ดวยกุศลสมภารน้ัน   ทานทองเท่ียว 
ไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เสวยสมบัติทั้งสอง   ในพุทธปุบาทกาลน้ี  
บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลว     เลื่อมใสในพระศาสดา 
ดวยอํานาจวาสนาในกาลกอน  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน   เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาววา  สุทสฺสโน  นาม  นาเมน  ดังนี้.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สุทสฺสโน ความวา  ชื่อวา สุทัสสนะ 
เพราะอรรถวา   ดูงดงามดวยความงามแหงรูปสัณฐาน    ที่สูงและอวนผอม 
อธิบายวา    เราไดเปนนามาลาการ  (ชางดอกไม)   นามวา   สุทัสสนะ 
ตามนาม       ไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    ปทุมุตตระ    ดวย 
ดอกมะลิซอน.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  มีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล.  
                             จบอรรถกถามุฏฐิปุปผิยเถราปทาน  
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                         อุทกปูชกเถราปทานท่ี  ๖  (๑๐๖)  
                                วาดวยผลแหงการถวายน้ํา 
     [๑๐๘] ขาพระองค  ไดเห็นพระสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดังทอง 
        ผูรุงเรืองดังกองไฟ    เหมือนพระอาทิตย  เปนที่รองรับเครื่อง 
        บชูาเสด็จไปในอากาศ. 
                     จึงเอามือท้ังสองกอบนํ้าแลวโยนขึ้นไปในอากาศ     พระ- 
        พุทธเจามหาวีระมพีระกรุณาในขาพระองค  ทรงรบัไว. 
                     พระศาสดามีพระนามวาปทุมุตตระ       ประทับยืนอยูใน 
        อากาศทรงทราบความดําริของขาพระองค  จงึไดตรัสพระคาถา 
        เหลาน้ีวา 
                     ดวยการถวายน้ําน้ีและดวยเกิดปติ     เขาจะไมเขาถึงทุคติ 
        เลยในแสนกัป       ขาแตพระองคผูเปนจอมสัตว      เชษฐบุรุษ 
        ของโลกผูนราสภ      ดวยกรรมนั้น      ขาพระองคละความแพ 
        และความชนะแลว   บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ี  ๖,๕๐๐ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง 
        มีพระนามวาสหัสสราช       เปนจอมชน     ปกครองแผนดิน 
        มีสมุทรสาคร ๔ เปนท่ีสุด. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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        ทราบวา      ทานพระอุทกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย   
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบอุทกปูชกเถราปทาน 
                        ๑๐๖.  อรรถกถาอุทกปูชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอุทกปูชกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สุวณฺณวณฺณ 
สมฺพุทธ   ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้ ไดสั่งสมกุศลที่ตนบําเพ็ญในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
บําเพ็ญบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   ปทุมุตตระ    บังเกิดในเรือนมีตระกูล 
แหงหน่ึง      เจริญวัยแลว       รูถึงกุศลกรรมและอกุศลกรรม      เลื่อมใส 
ในพระรัศมีมีวรรณะ ๖      ที่ซานออกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ   กอบน้ําบูชาดวยมือทั้งสอง.   ทานเลือ่มใสยิ่ง   บงัเกิดในเทพ 
ชั้นดุสิตเปนตน     ดวยโสมนัสนั่นแล   เสวยทิพยสมบัติ  และภายหลังเสวย 
มนุษยสมบัติ     ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนมีตระกูล    บรรล ุ
นิภาวะแลว     เลื่อมใสในพระศาสดา     บวชแลวไมนานก็ไดเปนพระ- 
อรหันต.                                                                   
         ครั้นภายหลัง      ทานระลึกถึงบุญกรรมของตน      เมื่อจะประกาศ 
ปุพพจริตาปทาน จึงไดกลาวคํามีอาทิวา  สุวณฺณวณฺณ  สมฺพุทิธ   ดังน้ี. 
คําน้ันทานไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.    เนยใสทานเรียกวา   ฆตะ  ใน 
บทวา  ฆตาสนว   ชลิต  นี้.   ที่เค่ียวกลั่น   คือท่ีรองรับเปรียง   เพราะ-  
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ฉะน้ัน ชื่อวา ฆตาสนะ ไดแก ไฟ.  อีกอยางหนึ่ง  ธรรมชาติใดยอมกิน  
คือบริโภคสิ่งน้ัน     เหตุนั้น  สิ่งนั้น   ชื่อวา   ฆตาสน   คือ  ไฟนั้นเอง 
อธิบายวา        พระผูมีพระภาคเจาทรงรุงเรืองอยูดุจกองเพลิง      เหมือน 
เมื่อไฟลุกลามมา    เปลวไฟก็รุงโรจนอยางยิ่งฉะนั้น.   บทวา    อาทิตฺตว 
หุตาสน    ความวา    เครื่องสักการบูชา    ทานเรียกวา    หุตะ    ที่เปน 
ที่รองรับวัตถุที่เขานํามาบูชา    คือบูชาสักการะ    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
หุตาสนะ      เชื่อมความวา      เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา     ผูมีวรรณะ 
ดุจวรรณะแหงทอง    รุงโรจนดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒    มมีณฑลแหง 
รัศมีดานละวา    เหมือนพระอาทิตยรุงโรจนอยู     เสด็จไปอยูในกลางหาว 
อันหารองรอยมิได.   คําท่ีเหลือมีอรรถต้ืนทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาอุทกปูชกเถราปทาน  
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                           นฬมาลิยเถราปทานท่ี  ๗  (๑๐๗)  
                          วาดวยผลแหงการถวายพัดดอกออ 
     [๑๐๙]  เมื่อพระพุทธเจาพระนานวาปทุมุตตระ เชษฐบรุุษของโลก 
        ผูคงท่ี   สงบระงับ  มั่นคง  ประทับน่ังบนเครื่องลาดหญา. 
                     เราเอาดอกออมาผูกเปนพัด   แลวนอมถวายแดพระพุทธ- 
        เจาผูเปนจอมสัตว  ผูคงท่ี.                                          
                     พระสัพพัญูผูนายกของโลก  ทรงรบัพัดแลว  ทรงทราบ 
        ความดําริของเรา   ไดตรัสพระคาถานี้วา 
                     กายของเรา   ดับ  (รอน)  แลว  ความเรารอนไมม ี ฉันใด 
        จิตของทานจงหลุดพนจากกองไฟ ๓ กอง  ฉนันั้น. 
                     เทวดาบางเหลาท่ีอาศัยตนไมอยู     มาประชุมกนัทั้งหมด   
        ดวยหวงัวาจักไดฟงพระพุทธพจนอันยังทายกใหยินดี. 
                     พระผูมีพระภาคเจาประทับน่ัง ณ ทีน่ั้น    แวดลอมดวยหมู 
        เทวดา    เมื่อจะทรงยังทายกใหรืน่เริง      จึงไดตรัสพระคาถา 
        เหลาน้ีวา 
                     ดวยการถวายพัดน้ี   และดวยการต้ังจิตไว   ผูนี้จักไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิมพีระนามชื่อวาสุพพตะ    ดวยกรรมทีเ่หลือ 
        นั้น    อนักุศลมูลตักเตือนแลว    จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        มีพระนามวามาลุตะ. 
                     ดวยการถวายพัดน้ี  และดวยการนับถืออันไพบูลย ผูนี้จะ 
        ไมเขาถึงทุคติในแสนกัป  ในกัปท่ี  ๓ หมื่นจกัเปนพระเจาจักร-  
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           พรรดิ ๓๘ ครั้ง       มีพระนามวาสุพพตะ     ใน ๒๙,๐๐๐กัป   
        จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ ครัง้   มีพระนามวามาลุตะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระนฬมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบนฬมาลิยเถราปทาน 
                                             จบภารวารที่   ๗ 
                    ๑๐๗.  อรรถกถานฬมาลิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระนฬมาลิยเถระ    มีคําเริ่มตนวา   ปทุมุตตร- 
พุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนั้น      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระชินเจาผูประเสริฐ  
องคกอน ๆ   สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในชาติเปน 
อเนก    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ    บังเกิด 
ในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลวอยูครองเรือน     เห็นโทษในกาม 
ละเรือนบวชเปนดาบสอยูในปาหิมวันต    เห็นพระผูมีพระภาคเจาผูตถาคต 
ก็เลื่อมใส    ลาดเครื่องลาดหญา     กระทําพัดวิชนีดวยดอกไมออพัดถวาย  
พระผูมีพระภาคเจา   ผูประทับนั่งอยู ณ ที่นั้น.   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
แลว   ไดกระทําอนุโมทนา   เพ่ือทรงอนุเคราะหแกทาน.    ดวยบุญกรรม  
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นั้น    ทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ละเวนความกระวน  
กระวายและความเรารอนในภพท่ีตนเกิดแลว ๆ      ไดรับความสุขทางกาย 
และทางจิต    เสวยสุขเปนอเนก    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     บังเกิดในเรือน 
มีตระกูลแหงหนึ่ง      เจริญวัยแลว     เลื่อมใสในพระศาสดาดวยกําลังแหง 
วาสนาในกาลกอน  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ครั้นภายหลัง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดโสมนัส   เมื่อจะ 
ประกาศปุพพจริตาปทาน  จงกลาวคํามีอาทิวา  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
คําน้ันทานกลาวไวในหนหลังน่ันแลว. 
         บทวา  นฬะ ในบทวา นฬมาล  คเหตฺวาน  เชื่อมความวา ชื่อวา 
นฬะ   เพราะไมมีแกนเปนไมนอยเบาพรอมกวาลําไมไผ   ระเบียบคือดอก 
แหงไมออ   ชื่อวา   นฬมาละ   เราไดสรางพัดวิชนีดวยระเบียบไมออนั้น. 
ชื่อวา   วิชน ี  เพราะเปนเครื่องพัดใหเกิดลม. เราไดนอมนําพัดวิชนีนั้นเขา 
ไปถวายพระพุทธเจาแลว.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถานฬมาลิยเถราปทาน 
                              จบอรรถกถาภาณวารท่ี  ๗  
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                  อาสนุปฏฐายกเถราปทานท่ี  ๘  (๑๐๘) 
                    วาดวยผลแหงการถวายอาสนะทอง  
     [๑๑๐] ขาพระองคเขาปาชัฏสงัดเสียง  ไมอากูล   ไดถวายอาสนะ 
        ทองแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี ผูคงท่ี. 
                     ขาพระองคถือดอกไมกํามือหนึ่ง  แลวทําประทักษิณพระ- 
        องค   เขาไปเฝาพระศาสดาแลว  กลบัมุงหนาไปทางทิศอุดร.  
                     ขาแตพระองคผูเปนจอมสัตว   เชษฐบุรุษของโลก  ประ- 
        เสริฐกวานระ    ดวยกรรมนั้น     ขาพระองคยอมยังตนใหดับ 
        ถอนภพไดทั้งหมดแลว. 
                     ในกัปท่ี ๑,๘๐๐  ขาพระองคไดถวายทานใดในกาลน้ัน ดวย 
        กรรมนัน้    ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวาย 
        อาสนะทอง. 
                     ในกัปท่ี  ๗๐๐ กัปแตกัปนี้   ขาพระองคไดเปนพระเจาจักร- 
        พรรดิจอมกษัตริย    พระนามวาสันนิพาปกะ   ทรงสมบรูณดวย 
        แกว ๗  ประการ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอาสนุปฏฐายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบอาสนุปฏฐายกเถราปทาน 
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               ๑๐๘. อรรถกถาอาสนุปฏฐาหกเถราททาน๑  
         อปทานของทานพระอาสนุปฏฐาหกเถระ   มีคําเริ่มตนวา   กานน 
วนโมคฺคยฺห  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น ๆ  ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง 
อยูครองเรือน  เห็นโทษในการอยูครองเรือน  ละการครองเรือนออกบวช 
เปนดาบส     อยู ณ ปาหิมวันต      เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงที่นั้น 
เลื่อมใส   ไดถวายสีหาสนะ.     ถือเอากําดอกไม    บชูาพระผูมีพระภาคเจา 
ผูประทับนั่ง  ณ ที่นั้น     กระทําประทักษิณพระองคแลวหลีกไป.     ดวย 
บุญกรรมนั้น     ทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย      เปนผูมี 
ตระกูลสูงไดเพียบพรอมดวยทรัพยสมบัติ   ในภพท่ีตนเกิดแลว  ๆ  ในกาล 
อ่ืนคือในพุทธุปปาทกาลน้ี   ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญ 
วัยแลว  เลื่อมใสในพระศาสดา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานไดเปนพระอรหันต   ระลึกถึงบุพกรรมของตน    เกิดโสมนัส 
เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน  จึงกลาวคํามีอาทิวา   กานน   วนโมคฺคยฺห 
ดังน้ี.  คําท้ังหมดน้ันมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาอาสนุปฏฐาหกเถราปทาน 
๑. บาลีวา อาสนุปฏฐายกเถราปทาน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 373 

                         พิฬาลิทายกเถราปทานท่ี   ๙ (๑๐๙)       
                           วาดวยผลแหงการถวายมันมือเสือ  
     [๑๑๑] เราอยูในเครื่องลาดใบไม   ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต    ใน 
        กาลนั้น (ถา) เราอยากอาหารก็มักนอนเสีย  เราขุดจาวมะพราว 
        มันออน    มันมือเสือ     และมนันกมาไว       เรานําเอาผลพุทรา 
        ไมรักดํา   ผลมะตูม   มาจัดแจงไว. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ    ทรงรูแจงโลก  
        สมควรรับเครื่องบูชา   ทรงทราบความดําริของเราแลว      เสด็จ 
        มาสูสํานักของเรา   เราไดเห็นพระองคผูมหานาค    ประเสริฐ 
        กวาเทวดา   เปนนราสภ   เสด็จมาแลว   จึงหยิบเอามันมือเสือ 
        มาใสลงในบาตร. 
                     ในกาลน้ัน    พระสัพพัญูมหาวีรเจา     จะทรงยังเราให 
        ยินดีจึงเสวย   ครั้นเสวยเสร็จแลว ไดตรัสพระคาถานี้วา 
                     ทานยังจิตใหเลื่อมใสแลว         ไดถวายมันมือเสือแกเรา 
        ทานจะไมเขาถึงทุคติตลอดแสนกัป. 
                     ภพท่ีสุดยอมเปนไปแกเรา  เราถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว 
        เราทรงกายท่ีสุดไวในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๕๔ แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนาม 
        วาสุเมขลิมะ  สมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา     ทานพระพิฬาลิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น     ดวย   
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบพิฬาลิทายกเถราปทาน 
                       ๑๐๙. อรรถกถาพิลาลิทายกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระพิลาลิทายกเถระ   มีคําเริ่มตนวา หิมวนฺตสฺ- 
สาวิทูเร   ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้   ไดบําเพ็ญกุศลสมภารในพระชินเจาผูประเสริฐองค 
กอนๆ  สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้นๆ ใน 
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา     ปทุมุตตระ     บังเกิดในเรือนมี 
ตระกูลแหงหนึ่ง    บรรลุนิติภาวะแลว    อยูครองเรือน    เห็นโทษในการ 
อยูครองเรือนนั้น    ละการครองเรือน     บวชเปนดาบสอยู ณ ปาหิมวันต 
เปนผูมักนอยสันโดษอยางยิ่ง       ยังอัตภาพใหเปนไปดวยกรรมอันขุนมัว 
อยู.   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยังปาหิมวันตนั้น     เพ่ือ 
อนุเคราะหทาน.    ทานเห็นพระองคแลวเลื่อมใส     ถวายบังคมแลวถือเอา 
เกลือท่ีเกิดใกลฝงทะเลเกลี่ยลงในบาตร.  พระตถาคตเมื่อยังทานใหโสมนัส 
เพ่ืออนุเคราะหแกทาน      จึงไดเสวยสิ่งน้ัน.      ดวยบุญกรรมนั้น     ทาน 
จุติจากอัตภาพนั้นแลว        เสวยสมบัติทั้งสองในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี      บังเกิดในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง      เจริญวัยแลว 
เลื่อมใสในพระศาสดา     บวชในพระศาสนา    ไมนานนักก็ไดเปนพระ- 
อรหันต.                                                                   
๑.  บาลีวา  พฬิาลิทายกเถราปทาน.  
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         ครั้นภายหลัง   ทานระลึกถึงกุศลกรรมของตน    เกิดโสมนัส     เมื่อ 
จะประกาศปุพพจริตาปทาน จึงกลาวคํามีอาทิวา  หมิวนฺตสฺสาวิทูเร  ดังนี้  
คําน้ันทั้งหมดมีอรรถงายทั้งน้ัน          เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลัง. 
เหงามันและมันออนเปนตน เปนชื่อของเหงาในดินนั้น ๆ นั่นเองแล. 
                           จบอรรถกถาพิลาลิทายกเถราปทาน  
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                              เรณุปูชกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๑๐)  
                      วาดวยผลแหงการบูชาดอกกระถินพิมาน 
     [๑๑๒] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดังทองคํา    ม ี 
        พระรัศมีเปลงปลั่ง    ดุจพระอาทิตยยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว 
        ดังพระจันทรวันเพ็ญ. 
                     อันพระสาวกท้ังหลายแวดลอม    ดุจแผนดินอันแวดลอม 
        ดวยสาคร        จึงถือเอาดอกกระถินพิมานไปบูชาพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาพระนามวาวิปสสี.                                              
                     ในกัปท่ี   ๙๑ แตกัปนี้      เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก 
        กระถินพิมานใด  ดวยกรรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย    นีเ้ปน 
        ผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๔๕  แตกัปนี้     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        กษัตริยมีพระนามวา  เรณ ุ สมบรูณดวยแกว  ๗ ประการ   ม ี 
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.      
         ทราบวา  ทานพระเรณุปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                        จบเรณุปูชกเถราปทาน 
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                             ๑๑๐. อรรถกถาเรณุปูชกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระเรณุปูชกเถระ   มีคําเริม่ตนวา  สุวณฺณวณฺณ 
สมฺพุทฺธ   ดังน้ี.  
         พระเถระแมนี้       ไดบําเพ็ญบุญสมภารไวในพระชินเจาผูประเสริฐ 
องคกอน ๆ  สั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพานในภพนั้น  ๆ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   วิปสสี          บังเกิดในเรือนมี 
ตระกูลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลว    เลือ่มใสในพระศาสดา    บรรลุนิติภาวะ 
แลว     เห็นพระผูมีพระภาคเจาโชติชวงอยูประดุจกองเพลิง    มีใจเลื่อมใส 
ถือเอาเกสรดอกกระถินพิมานบูชา.   ลาํดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาไดทรง 
กระทําอนุโมทนา. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน      ทานจุติจากอัตภาพนั้นแลว     ทองเท่ียวไปใน 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เสวยสมบัติทั้งสอง  เปนผูอันเขาบูชาแลว  ในท่ี 
ทั้งปวง  ในภพท่ีตนเกิดแลว ๆ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดข้ึนเรือนมี 
ตระกูล   บรรลุนิติภาวะแลว  เลื่อมใสในพระศาสดา  ดวยกําลงัแหงวาสนา 
ของตน  บวชในพระศาสนาไมนานนัก    ก็ไดเปนพระอรหันต  เห็นบุพ- 
กรรมของตนดวยทิพยจักษุ  เกิดโสมนัส   เมื่อจะประกาศปุพพจริตาปทาน 
จึงกลาวคํามีอาทิวา สุวณฺณวณฺณ สมพฺุทฺธ   ดังน้ี.  คําน้ันมีอรรถดังกลาว 
แลวในหนหลังแล.   บทวา  สตรสีว  ภาณุม   ความวา  รังสี  คือรัศมี  ม ี
ประมาณ  ๑๐๐ คือมีรอยเปนประมาณ  ของพระอาทิตยใดมีอยู  พระอาทิตย 
นั้น   ชื่อวา   มีรัศมีกําหนดต้ังรอย.    ทานกลาว   สตรสี     เพ่ือสะดวกแก 
การประพันธคาถา.  อธิบายวา มีรัศมีหลายรอยหลายแสน รศัมีทานเรียกวา 
ภาณุ (พระอาทิตย),  แสงคือ   รัศมีของผูใดมีอยู   ผูนั้นชื่อวา   ผูมีรัศมี  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 378 

ความวา    เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา     พระนามวาวิปสสี    ผูเปนดัง 
พระอาทิตย   กลาวคือผูมีรัศมี  ถือเอาเกสรดอกกระถินพิมาน   ปลูกสราง 
ทําการบูชา.   คําท่ีเหลือมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาเรณุปูชกเถราปทาน 
                                 จบอรรถกถาวรรคที่  ๑๑ 
                            รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ 
         ๑. ภิกขาทายกเถราปทาน    ๒.  ญาณสัญญิกเถราปทาน   ๓. อุปล- 
หัตถิยเถราปทาน    ๕. ปทปูชกเถราปทาน     ๕. มฏุฐิปุปผิยเถราปทาน 
๖. อุทกปูชกเถราปทาน     ๗. นฬมาลยิเถราปทาน    ๘. อาสนุปฏฐาย- 
เถราปทาน    ๙. พิฬาลิทายกเถราปทาน  ๑๐. เรณุปูชกเถราปทาน. 
         มีคาถา ๖๖ คาถา.  
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                                   มหาปริวารวรรคที่ ๑๒ 
                             มหาปริวารเถราปทานท่ี   ๑  (๑๑๑) 
                            วาดวยผลแหงการถวายผาทิพย 
     [๑๑๓] ในกาลน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี  เชษฐ- 
        บรุุษของโลก  เปนนระผูองอาจ  กับภิกษุสงฆ ๖๘,๐๐๐   เสด็จ 
        เขาไปสูพันธุมวิหาร. 
                     เราออกจากนครแลว  ไดไปท่ีทีปเจดีย  ไดเห็นพระพุทธ- 
        เจาผูปราศจากธุลี    สมควรรับเครื่องบูชา. 
                     พวกยักษในสํานักของเรา  มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ บํารุงเรา 
        โดยเคารพ ดังหมูเทวดาชาวไตรทศบํารุงพระอินทรโดยเคารพ 
        ฉะนั้น. 
                     เวลาน้ัน    เราถือผาทิพยออกจากที่อยู    ไปถวายอภิวาท 
        ดวยเศียรเกลา   และไดถวายผาทิพยนั้น   แดพระพุทธเจา. 
                     โอ พระพุทธเจา โอ พระธรรม  โอ พวกเราถึงพรอมดวย 
        พระศาสดาหนอ    แผนดินนี้หว่ันไหวแลว   ดวยอานุภาพแหง 
        พระพทุธเจา. 
                     เราเห็นความอัศจรรยอนัไมเคยมี    ขนพองสยองเกลาน้ัน 
        แลว    จึงยังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจาผูเปนจอมสัตว    ผู 
        คงท่ี. 
                     เรานั้นครั้นยังจิตใหเลื่อมใส    และถวายผาทิพยแดพระ- 
        ศาสดาแลว    พรอมท้ังอํามาตยและบริวารชน     ยอมนับถือ 
        พระพทุธเจาเปนสรณะ.  
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                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น    ดวย 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๑๕  แตกัปนี้ไดเห็นพระเจาจักรพรรดิ   ๑๖ ครั้ง  ม ี 
        พระนามวาวาหนะ      ทรงสมบรูณดวยแกว  ๗ ประการ     ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘   และ       
        อภิญญา  ๖   เราไดทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระมหาปริวารเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี         ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                    จบมหาปริวารเถราปทาน 
                                       มหาปริวารวรรคท่ี ๑๒  
                       ๑๑๑. อรรถกถามหาปริวารกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระมหาปริวารกเถระ      มีคําเริ่มตนวา  วิปสฺสี   
นาม ภควา ดงัน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้       ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว     ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสรางสมอุปนิสัยแหงพระนิพพานเปน 
๑.  บาลีเปน  มหาปริวารเถราปทาน.  
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ประจําเสมอ  ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี  บังเกิด 
ข้ึน  ทานไดเกิดในกําเนิดยักษ  มียักษจํานวนหลายแสนเปนบริวาร  เสวย 
ทิพยสุขอยู ณ เกาะเล็ก  ๆ แหงหน่ึง.   ก็แลที่เกาะน้ัน     มีวิหารอันประดับ 
ประดางดงามดวยพระเจดียอยูหลังหนึ่ง.    พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปท่ี 
วิหารน้ัน.    ครั้งน้ันแล     หัวหนายักษมองเห็นวาพระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
เสด็จไปท่ีวิหารน้ัน  จึงถือผาทิพยหลายผืน  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลว   บูชาดวยผาทิพยทั้งหลาย   ยักษพรอมดวยบริวารไดถึงพระพุทธเจา 
เปนสรณะแลว.  ดวยบุญกรรมนั้น    เขาพรอมดวยบริวารจุติจากที่นั้นแลว 
ไดไปบังเกิดในเทวโลกบาง      มนุษยโลกบาง       เสวยความสุขอันมีใน 
กามาวจร ๖ ชั้น  ในกาลตอมา  คือในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขาเกิดในเรือน 
ที่มีสกุล   พอบรรลุนิติภาวะแลว   เลือ่มใสในพระศาสดาจึงบวช   ไมนาน 
เทาไรนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา     ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตนเองแลว     บังเกิด 
ความโสมนัส      เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา  วิปสฺสี  นาม  ภควา  ดังนี้.   ในคําเริ่มตน 
นั้น   มีอรรถาธิบายวา  ชือ่วา   วิปสสี     เพราะอรรถวา   ยอมเหน็พระ- 
ปรมัตถธรรมอยางพิเศษ  คือพระนิพพาน.  อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา วิปสสี  
เพราะอรรถวา   ยอมเห็นโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ     มีสติปฏฐาน 
เปนตน  ทุกอยางไดชัดเจน.  อีกอยางหน่ึง  ชื่อวา วิปสสี   เพราะอรรถวา 
ยอมเห็นสัตวที่ควรเพ่ือการตรัสรูมีประการตาง ๆ   มากมาย         แยกเปน  
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พวก ๆ.    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  วิปสสีพระองคนั้น      ได 
เสด็จไปยังพระวิหาร   อันเปนสถานที่ที่ควรแกการบูชา   ประจําเกาะ.    คํา 
ที่เหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน.    
                            จบอรรถกถามหาปริวารเถราปทาน  
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                          สมุังคลเถราปทานท่ี   ๒  (๑๑๒)  
                      วาดวยผลแหงการถวายดนตรีเครื่อง ๕ 
     [๑๑๔]  พระชินวรพระนามวาอัตถทัสสี          เชษฐบุรษุของโลก 
        ประเสรฐิกวานระ  เสด็จออกจากพระวิหารแลว  เสด็จเขาไป 
        ใกลสระนํ้า     พระผูมีพระภาคสัมพุทธเจาทรงสรงสนานและ 
        ด่ืมแลว     ทรงหมจวีรผืนเดียวเฉวียงพระอังสะ    ประทบัยืน 
        เหลียวดูทิศนอยใหญอยู ณ ที่นัน้   ในกาลน้ัน     เราเขาไปใน 
        ที่อยู    ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูนายกของโลก     เรามจีิต 
        ราเริงโสมนัส   ไดปรบมือ   เราประกอบการฟอน   การขบัรอง 
        และดนตรีเครื่อง ๕      ถวายพระองคผูโชติชวงดังดวงอาทิตย 
        สองแสงเรืองเหลืองดังทองคํา       เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ    คือ 
        ความเปนเทวดา  หรือมนุษย    ในกําเนิดน้ัน ๆ   ยอมครอบงํา 
        สัตวทั้งปวง    ยศของเรามีไพบูลย     ขอนอบนอมแดพระองค 
        ผูบรุุษอาชาไนย ขอนอบนอมแดพระองค ผูอุดมบุรุษ พระองค 
        ผูเปนมนุี  ทรงยังพระองคใหยินดีแลว    ทรงยังผูอื่นใหยนิดีอีก 
        เลา   เรากําหนดถือเอาแลว   นั่งแลว    ทําความราเริง   มีวตัร 
        อันดี     บํารุงพระสัมพุทธเจาแลว    เขาถึงชัน้ดุสิต     ในกัปท่ี 
        ๑,๖๐๐ แตกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิหลายครั้ง มีพระนาม 
        เหมือนกันวา ทวินวเอกจินติตะ   ทรงสมบรูณดวยแกว ๗  ประ- 
        การ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 384 

           อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
         ทราบวา   ทานพระสุมังคลเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                           จบสุมังคลเถราปทาน 
                              ๑๑๒. อรรถกถาสุมังคลเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุมังคลเถระมีคําเริ่มตนวา  อตฺถทสฺสี  ชินวโร 
ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้น จะสรางสมอุปนิสัยแหงพระนิพพานเปนประจําเสมอ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  อัตถทัสสี  ทานไดเกิดเปน 
รุกขเทวดาประจําอยู ณ ที่ใกลสระแหงหน่ึง.    สมัยน้ันพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จออกจากพระวิหาร    มีพระประสงคจะสรงนํ้า    จึงเสด็จไปยังฝงแหง 
สระนั้น   ทรงสรงนํ้าท่ีสระนั้นแลว    มีจีวรหมชั้นเดียว   ประทับยืนคลาย 
พรหม   งามรุงโรจน   คลายพระอาทิตยทอแสง   และคลายรูปเปรียบที่ทํา 
ดวยทองคําฉะนั้น.    ครั้งน้ัน   เทวบุตรนั้น  เกิดความโสมนัสยกมือประนม 
กระทําความช่ืนชมแลว      และไดนําเพลงและดนตรีทิพยของตนมาทําการ 
บรรเลงถวาย     ดวยบุญกรรมนั้น    เทพบุตรนั้นจึงไดเสวยสวรรคสมบัติ 
และมนุษยสมบัติมากมาย  ในกาลอ่ืนตอมา   คือในพุทธุปบาทกาลน้ี   จึง  
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ไดบังเกิดในเรือนท่ีมีสกุล  พอบรรลุนติิภาวะแลว   เลื่อมใสในพระศาสดา 
จึงไดบวช  ไมนานเทาไรนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ภายหลังทานไดระลึกถึงบุพกรรมแลว     เกิดความโสมนัส     เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดพระพฤติมาแลวในกาลกอน      จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา อตฺถทสฺสี  ชินวโร ดังน้ี.   ในคําเริ่มตนนั้น   มีอรรถาธิบายวา 
ชื่อวา อัตถทัสส ี  เพราะอรรถวา เห็น  คือเห็นแจงซ่ึงปรมัตถธรรม  ไดแก 
พระนิพพาน.  หรืออีกอยางหน่ึง  ชื่อวาอัตถทัสสี  เพราะอรรถวา มีปกติ  
เล็งเห็นประโยชนคืออรยิสัจ   ๔   ทีม่ีแกสัตวทั้งปวง.   ชื่อวา  ชินะ   เพราะ 
อรรถวา ไดชนะแลว   กาํลังชนะ   และจักชนะกิเลสทั้งหลาย.   ชื่อวา  วระ 
เพราะอรรถวา อันปวงสัตวอยากได  คือปรารถนาที่จะได,   พระะผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ัน  ชื่อวา อัตถทัสสี  ดวย   ชือ่วา  ชินะ  ดวย  ชื่อวา  วระ  ดวย 
ดังน้ันจึงรวมเรียกวา  อตัถทัสสีชินวระ.   บทวา โลกเชฏโ   มวิีเคราะห 
วา ชื่อวา โลก  เพราะอรรถวา ยอมแตกสลาย   คือเส่ือมไป,   อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา โลก  เพราะอรรถวา ผูที่จะบรรลุถึงฝง  พระพุทธเจาเปนตน   ยอม 
เห็น    คือ   ปรากฏไดชดั (แกพระพุทธเจา).    โลกท้ัง ๓ อยาง    รวม  
เรียกวาโลก.   วาดวยอํานาจเอกเสสสมาส   ควรจะเรียกวา โลกา   แตทาน 
เรียกวา  โลโก   พระพุทธเจา  ชื่อวา  โลกเชษฐ  เพราะเปนผูประเสริฐ 
ของชาวโลก,  พระพุทธเจาพระองคนั้น  เปนผูประเสริฐของชาวโลก คือ 
เปนผูองอาจ.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อความงายท้ังน้ัน. 
                            จบอรรถกถาสุมังคลเถราปทาน  
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                        สรณคมนิยเถราปทานท่ี  ๓  (๑๑๓) 
                     วาดวยผลแหงการถึงศาสดาเปนสรณะ 
     [๑๑๕]  สงครามปรากฏแกทาวเทวราชท้ังสอง (พญายักษ)   กอง 
        ทัพประชิดกันเปนหมู ๆ  เสียงอันดังกึกกองไดเปนไป. 
        พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ  ทรงรูแจงโลก  สมควร 
        รบัเครือ่งบูชา  ประทับยืนอยูในอากาศ  ทรงยังมหาชนใหเกิด 
        สังเวช.    
                     เทวดาท้ังปวงมีใจยินดีตางวางเกราะและอาวุธ      ถวาย 
        บังคมพระสัมพุทธเจา  รวมเปนอันเดียวกันไดในขณะนั้น.  
                     พระศาสดาผูทรงอนุเคราะห   ทรงรูแจงโลก    ทรงทราบ 
        ความดําริของเราแลว  ทรงเปลงวาจาสัตบุรุษ  ทรงยังมหาชน 
        ใหเย็นใจวา                                   
                     ผูเกิดเปนมนุษยมีจิตประทุษราย     เบียดเบียนสัตวเพียง 
        ตัวหน่ึง  จะตองเขาถึงอบายเพราะจิตประทุษรายน้ัน. 
                     เปรียบเหมือนชางในคายสงคราม     เบียดเบียนสัตวเปน 
        อันมาก   ทานท้ังหลายจงดับ (ระงับ) จิตของตน   อยาเดือด 
        รอนบอย ๆ เลย. 
                     แมพวกเสนาของพญายักษทั้งสอง  ไดประชุมกัน    นับถือ 
        พระโลกเชษฐผูคงท่ีเปนอันดี  เปนสรณะ. 
                     สวนพระศาสดาผูมีพระจักษุ    ทรงยงัหมูชนใหยนิยอมแลว 
        ทรงเพงดูในเบื้องบนจากเทวดาทั้งหลาย    บายพระพักตรทาง 
        ทิศอุดรเสด็จกลับไป.  
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                     เราไดนับถือพระองคผูจอมสัตวผูคงท่ีเปนสรณะกอนใคร  ๆ 
        เราไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     ใน ๓ หมื่นกัปแตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๖ ครั้ง 
        มีพระนามวามหาจุนทภิ  และพระนามวารเถสภะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘     และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสรณคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบสรณคมนิยเถราปทาน 
                      ๑๑๓. อรรถกถาสรณคมนิยเถราปทาน        
         อปทานของทานพระสรณคมนิยเถระ     มีคําเริ่มตนวา   อุภินฺน 
เทวราชูน   ดงัน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้            ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ  ภพนั้นจะสรางสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ       ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ    บังเกิดข้ึน   ทานรูปนี้ไดเกิดเปนจอมเทพประจําปาหิมวันต. 
สมัยหน่ึง   เม่ือจอมเทพน้ัน    ตระเตรียมเพ่ือจะทําสงครามระหวางยักษกับ 
จอมเทพฝายอ่ืน       พวกบริวารของยักษมากมายประมาณได  ๒,๐๐๐  ตน  
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ตางก็ถือโลและอาวุธเปนตนเขาประชิดเพ่ือจะทําสงครามกัน.        ครั้งน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ    ไดทรงบังเกิดความกรุณา 
ในสัตวเหลานั้น    จึงเสด็จไปยังสถานท่ีนั้นโดยทางอากาศ    แลวทรงแสดง 
ธรรมใหแกหมูจอมเทพพรอมดวยบริวาร  ในกาลน้ัน หมูจอมเทพท้ังปวง 
นั้น    ตางก็พากันทิ้งโลและอาวุธ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ดวย  
ความเคารพนับถือเปนอยางมาก   แลวไดถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ.    หมู 
จอมเทพเหลาน้ันไดถึงสรณะที่ ๑   คือพระพุทธเจาน้ีแล.   ดวยบุญอันนั้น 
เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกหลายครั้ง     ไดเสวยสมบัติ 
ทั้งสองแลว     ครั้นในพุทธุปบาทกาลน้ี      เขาไดเกิดมาในเรือนท่ีมีสกุล 
เจริญวัยแลว    เลื่อมใสในพระศาสดา    บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระ- 
อรหันต. 
         ในกาลตอมา  ทานไดระลึกถึงกุศลในกาลกอนได เกิดความโสมนัส 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาว 
คําเริ่มตนวา อุภินฺน เทวราชูน   ดังน้ี.    ในคําเริ่มตนนั้นมีอรรถาธิบายวา 
จอมยักษทั้งสอง  ไมปรากฏชื่อและโคตร   เหมือนสุจิโลมยักษ   ชรโลม- 
ยักษ  อาฬวกยักษ  ทาวกมุภีร และทาวกุเวรเปนตน    เมื่อจะแสดงอางถึง 
โดยประการอื่น  ทานจึงกลาวคําเริ่มตนวา อุภินฺน เทวราชูน  ดงัน้ี.   
         บทวา  สงฺคามิ  สมปุฏ ิโต  ความวา  ชื่อวา  สงคราม   เพราะ 
อรรถวา    เปนสถานที่กลนืกินชั้นดี  คือเขาไปประชิดเพ่ือการทะเลาะวิวาท   
สงครามน้ันมีการตระเตรียม (ลวงหนา) เปนอยางดี  คือตระเตรียมที่จะยึด 
ในสถานท่ีแหงหน่ึง.  บทวา  อโหสิ   สมุปพฺยูฬฺโห   ความวา   เปนกอง 
เขาไปประชิดใกลอยางพรอมเพรียง.  
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         บทวา สเวเชสิ  มหาชน  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
ในอากาศแลวยังหมูยักษเหลาน้ัน ใหเกิดความสลดใจดวยพระธรรมเทศนา 
อริยสัจ  ๔       ไดแกทรงใหถือเอา   คือใหทราบ    ใหตรัสรู    ดวย ทรงชี้แจง 
ถึงโทษ.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                             จบอรรถกถาสรณคมนิยเถราปทาน  
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                             เอกาสนิยเถราปทานที่ ๔ (๑๑๔) 
                   วาดวยผลแหงการเอาดนตรีประโคมบูชาไมโพธิ์ 
     [๑๑๖] ในกาลน้ัน เราเปนทาวเทวราชมีนามช่ือวาวรุณะ  พรอม 
        ดวยยาน  พลทหารและพาหนะ  บํารุงพระสัมพุทธเจา. 
                     เมื่อพระโลกนาถพระนามวา อัตถทัสสี    ผูสูงสุดกวาสัตว 
        เสด็จนพิพานแลว      เราไดถือเอาดนตรีทั้งปวงไปประโคมไม 
        โพธิ์อันอุดม. 
                     เราประกอบดวยการประโคม   การฟอนรํา   และกังสดาล 
        ทุกอยาง      บํารุงไมโพธิ์พฤกษอันอุดมดังบํารุงพระสัมพุทธเจา 
        เฉพาะพระพักตร. 
                     ครั้นบํารุงโพธ์ิพฤกษอันงอกขึ้นที่ดินด่ืมรสดวยรากนั้นแลว  
        นั่งคูบัลลังก  แลวทํากาลกิริยา ณ ที่นั่นเอง. 
                     เราปรารภดวยกรรมของตน เลื่อมใสในโพธิพฤกษอันอุดม 
        ไดอุบัติยังชั้นนิมมานรดีดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน. 
                     นักดนตรี  ๖ หมื่น   แวดลอมเราทุกเมื่อ  เปนไปในภพนอย 
        ใหญ  ทัง้ในมนุษยและในเทวดา. 
                     ไฟ ๓ กองของเราดับแลว    ภพท้ังปวงเราถอนขึ้นไดแลว 
        เราทรงกายอันมีในที่สุดไว       ในศาสนาของพระสัมมาสัม- 
        พุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี   ๕๐๐   แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม- 
        กษัตริย ๓๔ ครั้ง    มีพระนามชือ่วาสุพาหุ     ทรงสมบรูณดวย 
        แกว ๗  ประการ.   
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเอกาสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบเอกาสนิยเถราปทาน 
                         ๑๑๔. อรรถกถาเอกานิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเอกาสนิยเถระ    มีคําเริ่มตนวา  วรุโณ นาม 
นาเมน ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสรางแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อัตถทัสสี 
ทานไดเกิดเปนจอมเทพช่ือวา วรุณะ. วรุณเทพน้ันเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
แลว   มีจิตใจเลื่อมใส   จึงพรอมดวยบริวาร  พากนับํารุงบูชาดวยของหอม 
และระเบียบดอกไมเปนตน     และดวยเพลงขับ.    ในกาลอ่ืนตอจากนั้นมา 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว      เขาพรอมดวยบริวารไดนํา 
เครื่องดนตรีทุกชิ้นและผูแสดงดนตรีมา  ทําการแสดงยังท่ีตนมหาโพธิ์ของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    คลายกับแสดงตอพระพักตรพระพุทธเจา 
ฉะน้ัน.  ดวยบุญน้ันเขาจุติจากเทวโลกชั้นนั้นแลว   มาบังเกิดในนิมมาน- 
รดีเทวโลก.  ครั้นเขาไดเสวยสวรรคสมบติัอยางนี้แลว  ตอมาไดเปนมนุษย  
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ในหมูมนุษย   ก็ไดเสวยจักรพรรดิสมบัติอีก    พอมาในพุทธุปบาทกาลน้ี   
ไดมาเกิดในเรือนท่ีมีสกุล  บรรลุนิติภาวะแลว    จึงไดบวชในพระศาสนา 
ของพระศาสดา  ตอกาลไมนานนักก็ไดบรรลุเปนพระอรหันต. 
         ภายหลังทานไดระลึกถึงกรรมของตน   รูถึงกรรมน้ันตามความเปน 
จริงแลว  เกิดความโสมนัส เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติ 
มาแลวในกาลกอน      จึงกลาวคําเริ่มตนวา   วรุโณ นาม นาเมน ดังน้ี. 
ในคําเริ่มตนน้ัน    มีการเชื่อมความวา    ในเวลาท่ีเราไดบูชาพระพุทธเจา 
และตนโพธิ์เพ่ือการตรัสรูพรอมน้ัน     เราไดเปนจอมเทพนามวา วรุณะ. 
พึงทราบอรรถวิเคราะหในบทวา     ธรณีรุหปาทป     ดังน้ี    ชือ่วา   ธรณ ี
เพราะรองรับซึ่งตนไม เครือเถา ภูเขาและรัตนะ ๗ ประการเปนตนไวได, 
ชื่อวา  ธรณีรหุะ. เพราะงอกงามต้ังม่ันอยูบนพ้ืนแผนดินนั้น, ชื่อวา ปาทโป  
เพราะดูดน้ําไดจากทางราก,     อธิบายวา    ยอมดูดกินน้ําที่รดแลวทางราก 
ไดแกยอมแผรสแหงอาโปไปตามลําตน      กิ่งและกานของตนไม.     เชื่อม 
ความวา  ตนโพธิ์นั้นดูดกินน้ําทางรากงอกงามต้ังอยูบนแผนดิน.    บทวา 
สกกมฺมาภิรทฺโธ   มีการเชื่อมความวา   ดวยกุศลกรรมของตน   จึงยินดี 
เลื่อมใส  คือเลื่อมใสในตนโพธิ์อันอุดมแล.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อ 
ความงายทั้งนั้น. 
                          จบอรรถกถาเอกาสนิยเถราปทาน  
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                       สุวรรณปุปผิยเถราปทานที่  ๕ (๑๑๕) 
                   วาดวยผลแหงการโปรยดอกไมทอง ๖ ดอก 
     [๑๑๗] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี   เชษฐบรุุษของโลก 
        ประเสรฐิกวานระ  ประทับนั่งแสดงอมตบทแกหมูชนอยู. 
                     เราฟงธรรมของพระองคผูเปนจอมสัตว   ผูคงท่ีแลว    ได 
        โปรยดอกไมทอง ๔ ดอก  บูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ดอกไมทองน้ัน กลายเปนหลังคาทองบังรมตลอดท่ัวบริษัท  
        ในกาลน้ัน      รัศมขีองพระพุทธเจาและรัศมีทองรวมเปนแสง 
        สวางอนัไพบูลย. 
                     เรามีจิตเบิกบานดใจ     เกิดโสมนัส     ประนมกรอัญชลี  
        เกิดปติ   เปนผูนําความสุขในปจจุบันมาใหแกชนเหลาน้ัน. 
                     เราทูลวิงวอนพระสัมพุทธเจา     และถวายบังคมพระองค 
        ผูมีวัตรอันงาม       ยงัความปราโมทยใหเกิดแลว     กลับเขา 
        สูภพของตน. 
                     ครั้นกลับเขาสูภพแลว      ยังระลึกถึงพระพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐสดุอยู  ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น  เราไดเขาถึงชั้นดุสิต.             
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้       เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ทองใด    ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๓๔  แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๖ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาเนมิสมมต  มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖  เราไดทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระสุวรรณปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบสุวรรณปุปผิยเถราปทาน 
                        ๑๑๕. อรรถกถาสุวรรณปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุวรรณปุปผิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา   วิปสฺส ี
นาม  ภควา  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้  ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้นจะสรางสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   วิปสส ี
ทานไดเกิดเปนภุมัฏฐกเทพบุตร  ณ  สถานที่แหงหน่ึง        ไดฟงธรรมของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว   มีจิตเลื่อมใสบูชาดวยดอกไม ๔ ดอก  
ดอกไมเหลานั้น  ไดกลายเปนเพดานทองคําปกคลุมบนอากาศ         รัศม ี
แหงทองคํา     กับรัศมีแหงพระสรีระของพระพุทธเจา      ไดรวมเปนอัน 
เดียวกันแลว      กลายเปนแสงสวางอยางมหาศาล.      เทพบุตรนั้นมีความ 
เลื่อมใสเปนยิ่งนัก   แมไปถึงภพที่อยูของตนแลว    ก็ยังระลึกถึงอยูเปนนิตย  
ดวยบุญกรรมนั้น    เทพบุตรนั้นทองเที่ยวไปในสุคติทั้งหลาย      มีสวรรค  
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ชั้นดุสิตเปนตนอยูนั่นแหละ   ไดเสวยทิพยสมบัติแลว   มาในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี   ไดเกิดในเรือนท่ีมีสกุล  พอไดบรรลุนิติภาวะแลว  ฟงพระธรรม- 
เทศนาของพระศาสดา     ไดบวชถวายชีวิตในพระศาสนา     ไมนานนัก 
ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได   เกิดความโสมนัส 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติแลวในกาลกอน     จึงกลาว 
คําเปนตนวา   วิปสฺสี   นาม  ภควา  ดังน้ี.  คําเริ่มตนนั้นไดมีเนื้อความ 
ตามท่ีไดกลาวไวแลวในหนหลังแล. 
         บทวา  ปาโมชฺช  ชนยิตฺวาน   ความวา   ยังปติอันมีกําลังใหเกิด 
ข้ึนแลว คือ  ใหเกิดความเปนผูมีใจเปนของตน   ดุจในประโยคเปนตนวา 
ความปราโมทย  ความรื่นเริง  ความบันเทิง   การย้ิม   การย้ิมแยม  ความ 
ปลื้มใจ  ความยินดี   ความเปนผูมีใจเปนของตน.  คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหง 
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                       จบอรรถกถาสุวรรณปุปผิยเถราปทาน  
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                               จิตกปูชกเถราปทานที่  ๖ (๑๑๖) 
                       วาดวยผลแหงการบูชาดวยดนตรีและดอกไม 
     [๑๑๘] ขาพระองคเปนรุกขเทวดา  พรอมดวยอํามาตยและบริวาร 
        อยูที่ไมเกด    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี     ผูเปน 
        เผาพันธุของโลก  ปรินิพพานแลว.                             
                     ขาพระองคมีจิตเล่ือมใสโสมนัส      ไดไปสูพระจิตกาธาร 
        ประโคมดนตรี ณ ทีน่ั้น  โปรยของหอมและดอกไมบูชา.  
                     ขาพระองคมีจิตเล่ือมใสโสมนัส      ทําการบูชาท่ีพระจิต-  
        กาธาร    ไหวพระจติกาธารแลวกลับมาสูภพของตน.  
                     ขาพระองคเขาไปในภพแลว      ยังระลึกถึงการบูชาพระ-  
        จิตกาธาร       ขาแตพระองคผูเปนจอมสัตวเชษฐบุรษุของโลก   
        ประเสรฐิกวานระ  ดวยกรรมนั้น. 
                     ขาพระองคไดเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษยแลว      ละ 
        ความชนะและความแพแลว   บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว.  
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้    ขาพระองคบูชาพระจิตกาธารดวย 
        ดอกไมใด  ดวยกรรมนั้น  ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
        ผลแหงการบูชาพระจิตกาธาร. 
                     ในกัปท่ี  ๒๙ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ ครั้ง 
        มีพระนามชื่อวาอุคคตะ  มีพละมาก.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖  เราไดทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
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         ทราบวา   ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบจิตกปูชกเถราปทาน 
                          ๑๑๖. อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระจิตกปูชกเถระ    อันมคํีาเริ่มตนวา     วสาม ิ
ราชายตเน   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว     ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ   เบื้องหนาแตที่ไดเกิดแลวในภพ    จะสรางสมแตบุญอัน 
เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม 
วา สิขี  ไดเกดิเปนรุกขเทวดาอยูประจําไมเกด  ในระหวางน้ัน ไดฟงธรรม 
รวมกับพวกเทวดา   เลื่อมใสแลว   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว 
ตนพรอมกับบริวารชวยกนัถือของหอม   เทียน   ธปู   ดอกไม   และเภรี 
เปนตน      ไปยังสถานท่ีประชุมเพลิงพระบรมศพของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว    บชูาดวยเทียนเปนตนแลว    กบ็ูชาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ดวยดนตรีและสังคีตนานาชนิด.   ต้ังแตนั้นมา   ถงึตนเองจะกลับไปยังภพ 
ของตนแลวก็ตาม   ยังคงระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจาเหมือนเดิม   คลายกับ 
วากําลังถวายบังคมอยูเฉพาะพระพักตร.   ดวยบุญนัน้นั่นแหละ   เทพบุตร 
นั้นมีจิตเลื่อมใส      จุติจากตนเกดไปเกิดยังภพมีภพดุสิตเปนตน      เสวย 
ทิพยสมบัติแลว   ตอแตนั้น  (ก็ไดมาเกิด)  ในมนุษย    เสวยมนุษยสมบัติ 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี     เขาไดมาเกิดในเรือนท่ีมีสกุล     พอบรรลุนิติภาวะ  
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แลว      มีจิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา       จึงบวชในพระศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา    ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตนได    เกิดความ 
โสมนัส   เมือ่จะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา   วสามิ    ราชายตเน    ดังนี้.   บทวา    ราชายตเน 
ไดแก    ที่อยูของพวกเทวดา     ชื่อราชายตนะ.    อีกอยางหนึ่ง     คําวา 
ราชายตนะน้ัน   เปนชื่อของตนไม.    บทวา ปรินิพฺพุเต   ภควติ  เชื่อมความ 
วา  ในเวลาดับขันธปรินิพพานไมมีอะไรเหลือโดยรอบ แหงพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนเผาพันธุแหงโลก   พระนามวา สิขี    ผูปรินิพพานแลว.  บทวา 
จิตก   อคมาสห   วิเคราะหวา  ชื่อวา   จิตะ    เพราะเปนสถานที่ที่พวก 
คนกอทําใหเปนกองดวยไมหอม   มีไมจันทน   ไมกฤษณา  ไมเทพทาโร 
ไมการบูร  และไมกระวานเปนตน. จิตะนั่นแหละ   เปนจิตกะ.  อธิบายวา 
ขาพเจาไดไปยังท่ีใกลจิตกาธาร       เพ่ือบูชาจิตกาธารดวยความเคารพใน 
พระพุทธเจา.     เมื่อจะแสดงถึงหนาที่ที่ตนไปกระทําในท่ีนั้น      จึงกลาว 
คําเปนตนวา ตุริย  ตตฺถ  วาเทตฺวา  ดังนี้.  คําท่ีเหลือท้ังหมดน้ัน   บัณฑิต 
พอจะรูไดเองโดยงายทีเดียวแล. 
                          จบอรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน  
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                      พุทธสัญญาเถราปทานท่ี  ๗ (๑๑๗) 
                       วาดวยผลแหงประกาศพุทธานุภาพ 
    [๑๑๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี     ผูเลิศในโลก 
        ทรงปลงพระชนมายุสังขารนั้น   พ้ืนแผนดินและน้ําก็หว่ันไหว 
        ฟาก็คะนอง    แมภพของเรา   ทีท่ั้งสูงใหญและกวางขวางอัน 
        ประดับตกแตงดีแลว   ก็หวั่นไหว   ในขณะที่พระพุทธเจาทรง 
        ปลงพระชนมายุ. 
                     เมื่อภพหวั่นไหวแลว     ความสะดุงกลัวก็เกิดขึ้นแกเราวา 
        ความหวั่นไหวเกิดขึ้นเพ่ืออะไรหนอ       แสงสวางอันไพบูลย 
        ไดมีแลว. 
                     ทาวเวสวัณมา ณ ที่นีแ้ลว     ยังเทพบุตรใหหายความเศรา 
        โศกวา      สัตวไมมภีัย      ทานท้ังหลายจงมีความต้ังใจเคารพ 
        เถิด. 
                     และกลาววา    โอ    พระพุทธเจา    โอ   พระธรรม   โอ 
        พวกเราถึงพรอมดวยสัตถุศาสนหนอ     เมื่อพระพุทธเจาอุบัติ  
        แผนดินก็หว่ันไหวดังน้ี        ครัน้ประกาศพระพุทธานุภาพแลว 
        ใหเทพบุตรบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป   เราไดทํากุศลแลว. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้    เราไดสัญญาใดในกาลนั้น   ดวย 
        สัญญาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงสัญญาใน 
        พระพทุธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๑๔ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูประเสริฐ 
        มีนามช่ือวาสมิตะ  มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ  
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระพุทธสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบพุทธสัญญกเถราปทาน         
                        ๑๑๗. อรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน 
        อปทานของทานพระพุทธสัญญกเถระ   อันมีคําเริ่มตนวา    ยทา   
วิปสฺสี  โลกคฺโค  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ     ทุก  ๆ  ภพนั้นจะสรางสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
วิปสสี    ทานไดเกิดเปนเทพบุตรอยูในภุมัฏฐกวิมานแหงหนึ่ง.   เวลาน้ัน 
เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสส ี  ทรงปลงอายุสังขาร. 
ครั้งน้ันหม่ืนแหงโลกธาตุทั้งส้ิน     พรอมท้ังสาครและภูเขา      ก็เกิดการ 
หว่ันไหวเลื่อนลั่น.   ในครั้งน้ัน   ถึงภพของเทพบุตรนั้นก็พลอยหว่ันไหว 
ไปดวย.   ในขณะน้ัน    เทพบุตรองคนั้นเกิดความสงสัยคิดวา    ปฐพีเกิด 
ความหว่ันไหวเพราะอะไรหนอ  ก็ทราบวาพระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร 
จึงเกิดความเศราโศกโทมนัสเปนการใหญ.        ครัง้น้ัน        ทาวเวสวัณ  
มหาราช    จึงเสด็จมาปลอบใจเทพบุตรนั้นวา    อยาคิดไปเลย.   ดวยบุญ  
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อันนั้น    พอเทพบุตรนั้นจุติจากภพนั้นแลว    ไดทองเท่ียวไปในเทวโลก  
และมนุษยโลก  มาในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดบังเกิดในเรือนท่ีมีสกุล  บรรล ุ
นิติภาวะแลว  จึงละเพศฆราวาสบวช  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา   ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตนเองได    เกิดความ 
โสมนัส     เม่ือประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ยทา  วิปสฺส  โลกคฺโค ดังน้ี. บทวา อายุสงฺขาร- 
โมสฺสชฺชิ  มวิีเคราะหวา   ชื่อวาอายุ    เพราะคุมครองรักษาสัตวทั้งหลาย  
ไวรอบดาน,   สังขารของอายุ  คือความเปนกอง  ชือ่วาอายุสังขาร.  ความวา 
สละ  ละ  วาง  อายุสังขารน้ันเสียได.  ในการปลงอายุสังขารน้ัน.   เชื่อม 
ความวา    แผนดินแสนจักรวาลท้ังส้ิน     อันประกอบดวยนํ้าและประดับ 
ดวยสาครแหงนํ้า  ไดหว่ันไหวแลว. 
         บทวา  โอตต  วิตฺถต  มยฺห   ความวา   ภพของขาพเจาสูงใหญ 
กวางขวาง  สวยงาม  วิจิตร  สะอาด  บริสุทธิ์เปนอยางดี   งดงามประดับ 
ดวยรัตนะ  ๗ ประการมากมาย     ไดหว่ันไหวแลว    คือหว่ันไหวไปท่ัว. 
คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                      จบอรรถกถาพุทธสัญญกเถราปทาน  
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                            มัคคสัญญกเถราปทานที่  ๘  (๑๑๘)  
                       วาดวยผลแหงการบอกทางใหแกพระสาวก 
     [๑๒๐] พระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
        เท่ียวไปในปา   เปนผูหลงทางเหมอืนคนตาบอดเท่ียวอยูในปา 
        ใหญ. 
                     บุตรของพระมุนีเหลาน้ันผูหลงทางอยูในปาใหญ   ระลกึถึง 
        พระสมัพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ผูเปนนายกของโลก. 
                     ขาพระองค    (เปนเทพบุตร)    ลงจากภพมาในสํานักของ 
        พระภิกษุ     บอกทางใหแกพระสาวกเหลาน้ี       และไดถวาย 
        โภชนาหาร. 
                     ขาแตพระองคผูจอมสัตว   เชษฐบรุษุของโลก   ประเสริฐ  
        กวานระ  ดวยกรรมนั้น  ขาพระองคไดบรรลุพระอรหัตแตอายุ 
        ๗  ปโดยกําเนิด. 
                     ในกัปท่ี  ๕๐๐ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๒ ครั้ง 
        มีพระนามชื่อวาสจักขุ        ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว      ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระมัคคสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบมัคคสัญญกเถราปทาน  
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                        ๑๑๘. อรรถกถามัคคสัญญกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระมัคคสัญญกเถระ  อันมีคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺ- 
ตรพุทฺธสฺส  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ ทุก ๆ ภพนั้นจะสรางสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ.        ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ ทานเกิดเปนเทพบุตรประจําอยูหิมวันตประเทศ   ไปปาชี้ทางแก 
พวกพระสาวกผูหลงทางกําลังคนหาทางออก      และใหพระสาวกท้ังหลาย 
บริโภค  แลวบอกทางให.  ดวยบุญอันนั้น  เทพบุตรนั้นจึงไดเสวยสวรรค- 
สมบัติ      และมนุษยสมบัติ     ทุก ๆ ภพที่เกิดแลวท้ังหมด    ไมเคยหลง 
มีสัญญาแมนยํา.     ตอมาในพุทธุปบาทกาลน้ี    เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุล 
พอบรรลุนิติภาวะแลว   ไมติดใจในฆราวาส    จึงบวช   ไมนานก็ไดเปน 
พระอรหันต. 
         ในกาลตอมา     ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตน     แลวเกิดความ 
โสมนัส   เมือ่จะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ดังน้ี.   บทวา สาวกา วนจาริโน 
เชื่อมความวา ชื่อวา  สาวก  เพราะต้ังใจฟงคําส่ังสอนท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแสดงโดยชอบคือโดยความเอ้ือเฟอ   หรืออีกอยางหน่ึง  ชือ่วา   สาวก 
เพราะตั้งใจฟงพระสัทธรรม  โดยสงญาณไปตามแนวพระธรรมเทศนาของ  
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พระผูมีพระภาคเจา   โดยความวา  พระสาวกท้ังหลายผูเที่ยวจาริกไปในปา 
หลงทางคลายกับคนตาบอดปราศจากดวงตา      ฉะน้ัน   จึงไดแตเที่ยวหา 
ชองทาง.   คําที่เหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                             จบอรรถกถามัคคสัญญกเถราปทาน  
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                    ปจจุปฏฐานสัญญกเถราปทานท่ี ๙ (๑๑๙)  
                      วาดวยผลแหงการทากรรมท่ีไดโดยยาก 
     [๑๒๑] ในลําดับกาล         เมื่อพระสุคตเจาพระนามวาอัตถทัสสี  
        เสด็จนพิพาน  ในกาลน้ัน   ขาพระองคเขาถึงกําเนิดยักษและ 
        บรรลุถึงยศ. 
                     ขาพระองคคิดวา ความไดดวยยาก  แสงสวางไดดวยยาก 
        การต้ังขึ้นยาก    ไดมีแกเราแลวหนอ    เมื่อโภคสมบัติของเรา 
        มีอยู  พระสุคตเจาผูมีพระจักษุปรินิพพานเสียแลว ดังน้ี. 
                     พระสาวกนามวาสาคระ  รูความดํารขิองขาพระองค ทาน 
        ตองการจะสอนขาพระองค       จึงมาในสํานักของขาพระองค 
        กลาววา 
                     จะโศกเศราทําไมหนอ  อยากลัวเลย    จงประพฤติธรรม 
        เถิดทานผูมีเมธาดี    พระพุทธเจาทรงสงเสริมวิทยาสมบติัของ 
        ชนท้ังปวงวา 
                     ผูใดพึงบูชาพระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก   ยังดํารง 
        พระชนมอยูก็ดี  พึงบูชาพระธาตุแมประมาณเทาเมล็ดผักกาด  
        ของพระพุทธเจา  แมนิพพานแลวก็ดี. 
                     เมื่อจิตอันเลือ่มใสของผูนั้นเสมอกัน       บุญกม็ีผลมาก  
        เสมอกนั  เพราะฉะนั้น  ทานจงทําสถูปบูชาพระธาตุของพระ- 
        ชินเจาเถิด. 
                     ขาพระองคไดฟงวาจาของทานสาคระแลว     ไดทําพุทธ- 
        สถูป  ขาพระองคบํารุงพระสถูปอันอุดมของพระมุนีอยู ๕ ป.  
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                     ขาแตพระองคผูจอมสัตว   เชษฐบรุษุของโลก    ประเสริฐ  
        กวานระ   ดวยกรรมน้ัน   ขาพระองคเสวยสมบัติแลวไดบรรล ุ
        อรหัต. 
                     ในกัปท่ี ๗๐๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๔  ครั้ง 
        มีพระนามวาภูริปญญา      ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข   ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระปจจุปฏฐานสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย  
ประการฉะน้ีแล.                                                          
                                      จบปจจุปฏฐานสัญญกเถรา 
                 ๑๑๙. อรรถกถาปจจุปฏฐานสัญญกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปจจุปฏฐานสัญญกเถระ     อันมีคําเริ่มตนวา 
อตฺถทสฺสิมฺหิ  สุคเต  ดังนี.้ 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสรางสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  
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อัตถทัสสี   ทานไดบังเกิดในกําเนิดยักษ  เพราะความท่ีไมไดเขาเฝาในขณะ  
พระผูมีพระภาคเจายังทรงพระชนมอยู       ภายหลังเมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานแลว    เขาจึงไดรับความเศราโศกเปนอยางมาก.   จรงิอยู    ใน 
ครั้งน้ัน  อัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   มีนามวา  สาวก 
เมื่อจะพร่ําสอนเขาจึงกลาววา      การบูชาพระสารีริกธาตุของพระผูมีพระ- 
พระภาคเจา  ยอมมีผลมาก   คลายกับทําการบูชาในขณะพระผูมีพระภาคเจา 
ยังทรงพระชนมอยู    อํานาจแหงจิตท่ีเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา   ยอม 
มีผลมากมาย   จึงชักชวนเขาใหสรางสถูปดวยคําวา   ทานจงสรางสถูปเถิด. 
ครั้นเขาไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว        จุติจากกําเนิดยักษ 
นั้นแลว       ไดเสวยสวรรคสมบัติในเทวโลก        และจักรพรรดิสมบัติใน 
มนุษยโลกแลว      ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดเกิดในเรือนอันมีตระกูลแหง 
หนึ่งในพระนครสาวัตถี    บรรลุนิติภาวะแลว  เลื่อมใสในพระศาสดา   บวช 
แลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา     ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนเองได      เกิดความ 
โสมนัส  เม่ือจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา   อตฺถทสฺสิมฺหิ    สุคเต   ดังน้ี.      ถอยคําน้ันทั้งหมด 
ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.  สวนในบทวา  ยกฺขโยนึ   อุปปชฺชึ  
นี้    มีวิเคราะหวา   ชื่อวา   ยักษ   เพราะเมื่อจะเค้ียวกินเพ่ือนบานของตน 
หรือสัตวทั้งหลายที่มาถึงเขา   ยอมว่ิงไลขับจับ.    กําเนิด   คือชาติของพวก 
ยักษ  ชื่อวา   กําเนิดยักษ.   อธิบายวา   เกิดในกําเนิดยักษ. 
         บทวา  ทุลฺลทฺธ   วต    เม   อาสิ    ความวา    ยศที่เราไดรับแลว 
นับวาเปนยศท่ีไดมาโดยยาก.      เราไดรับความลมเหลว     เพราะไมไดทํา   
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สักการะแดพระศาสดาผูเปนพระพุทธเจา.    บทวา   ทุปฺปภาต    ความวา  
ราตรีนั้นรุงสวางไดโดยยาก,    คือกระทําราตรีใหสวางไดยาก     อธิบายวา 
เราทําปญญาใหสวางไดยาก.  บทวา ทรุุฏ ิต  แปลวา ข้ึนไดยาก. อธิบายวา 
การข้ึนไปแหงพระอาทิตยยาก   หรอืการลุกข้ึนทําความเพียร  ของเราก็ยาก 
คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                        จบอรรถกถาปจจุปฏฐานสัญญกเถราปทาน   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 409 

                         ชาติปูชกเถราปทานท่ี ๑๐ (๑๒๐) 
                          วาดวยผลแหงการบูชาพระชาติ 
     [๑๒๒] เมื่อพระวิปสสีโพธิสัตวประสูติจากพระครรภ   แสงสวาง 
        ไดมีอยางไพบูลย  และพ้ืนแผนดิน พรอมทั้งสมุทรสาครและ 
        ภูเขากห็ว่ันไหว. 
                     อนึ่ง   พวกหมอดูพยากรณวา   พระพุทธเจาจักมีในโลก  
        เปนผูเลิศกวาสรรพสัตว  จักรื้อถอนหมูชน (จากสังสารทุกข). 
                     เราไดฟงคําของพวกหมอดูแลว     ไดทําการบูชาพระชาติ 
        ดวยความดําริวา  การบูชาพระชาติเชนนั้นไมมี (อีก). 
                     เรารวบรวมกุศลแลว   ไดยังจิตของตนใหเลื่อมใส   ครั้น 
        เราทําการบูชาพระชาติแลวพํากาลกิริยา ณ ทีน่ั้น. 
                     เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ   คือ    ความเปนเทวดาหรือมนุษย 
        ในกําเนิดน้ัน ๆ  เรายอมลวงสรรพสัตว   นี้เปนผลแหงการบูชา  
        พระชาติ. 
                     แมนมท้ังหลายผูเปนไปตามอํานาจจิตของเรายอมบํารุงเรา 
        เขาไมอาจยังเราใหโกรธเคือง  นี้เปนผลการบูชาพระชาติ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้        เราไดทําการบูชาใดในกาลน้ัน 
        ดวยการบูชาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลการบูชา 
        พระชาติ. 
                     ในกัปท่ี  ๓   แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง 
        เปนจอมแหงชน  มพีระนามวาสุปาริจริยะ  มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
         ทราบวา        ทานพระชาติปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบชาติปูชกเถราปทาน 
                          ๑๒๐. อรรถกถาชาติปูชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระชาติปูชกเถระ   มีคําเริม่ตนวา   ชาย  ตสฺส 
วิปสฺสิสฺส ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ ทุก ๆ ภพนั้นจะสรางแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  วิปสสี  
ทานไดเกิดในเรือนท่ีมีสกุล   บรรลุนติิภาวะแลว   ไดยินพวกหมอดูทานาย  
ลักษณะของพระวิปสสีโพธิสัตววา  ไดยินวา กุมารน้ีจักไดเปนพระพุทธเจา 
เปนผูเลิศประเสริฐกวาชาวโลกท้ังหมด      จักขนสรรพสัตวออกจากสงสาร 
แนนอน     ครั้นไดยินแลว    จึงไดทําการบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น     เริ่มแตในเวลาท่ียังเปนเด็ก ๆ   คลายกับทําการบูชาแดพระพุทธเจา 
ฉะน้ัน.  ภายหลัง  ครั้นทาํการบูชาอยางใหญ   แมในพระพุทธเจาผูประสูติ 
แลว      ตลอดทั้ง ๓ คราว      คือคราวเปนเด็ก     คราวเปนพระราชกุมาร 
และคราวที่ไดครองราชสมบัติตามลําดับ   พอจุติจากอัตภาพน้ัน  ไดบังเกิด  
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ในสวรรคชัน้ดุสิตเปนตน     เสวยทิพยสุขแลว     ภายหลังไดเกิดข้ึนมนุษย 
เปนพระเจาจักรพรรดิเปนตน     ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดบังเกิดในเรือน  
อันมีสกุล    ในเวลาท่ีมีอายุได ๘๗ ปนั่นแล    ไดเลื่อมใสในพระผูมีพระ-  
ภาคเจา   บวชแลวเจริญวิปสสนาไมนานนัก   ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลอื่น    ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได    เกิดความโสมนัส 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน        จึง 
กลาวคําเริ่มตนวา  ชาย  ตสฺส  วิปสฺสิสฺส  ดังนี้.     ถอยคําน้ันทั้งหมด 
ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล. 
         ในบทวา เนมิตฺตาน  สุณิตฺวาน นี้  มีวิเคราะหวา ชื่อวา เนมิตฺตา 
เพราะยอมรูนิมิตเหตุการณ     ไดแกเหตุที่จะไดรับความสุขและความทุกข. 
อธิบายวา   ไดยินคําทํานายของพวกหมอดูเหลาน้ันแลว.     คําท่ีเหลือในที่ 
ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                          จบอรรถกถาชาติปูชกเถราปทาน 
                         จบอรรถกถามหาปริวารวรรคที่  ๑๒  
                           รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  มหาปริวารเถราปทาน    ๒.  สุมังคลเถราปทาน   ๓.  สรณคม- 
นิยเถราปทาน      ๔.  เอกาสนิยเถราปทาน    ๕.  สุวรรณปุปผิยเถราปทาน 
๖. จิตกปูชกเถราปทาน   ๗. พุทธสัญญกเถราปทาน    ๘. มัคคสัญญก- 
เถราปทาน   ๙.  ปจจุปฏฐานเถราปทาน    ๑๐.  ชาติปูชกเถราปทาน. 
         บัณฑิตทั้งหลายกลาวรวมคาถาไว ๙๐ คาถา  ฉะน้ีแล. 
                              จบมหาปริวารวรรคท่ี   ๑๒  
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                                    เสเรยยวรรคที่ ๑๓ 
                           เสเรยยกเถราปทานที่  ๑ (๑๒๑) 
                      วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกหงอนไก 
     [๑๒๓] เราเปนพราหมณผูเลาเรียน  ทรงจํามนตรูจบไตรเพท  ยืน 
        อยูที่โอกาสแจง         ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูนําของโลก 
        เสด็จเท่ียวอยูในปา    ดังราชสีห     ไมทรงสะดุงกลัวดังพญา 
        เสือโครง     ทรงแสวงหาคุณอันใหญหลวง    ดังชางมาตังคะ 
        ซับมัน ๓ ครั้ง. 
                     เราจึงหยิบเอาดอกหงอนไกโยนขึ้นไป (บูชา)  ในอากาศ 
        ดวยพุทธานุภาพ     ดอกหงอนไกทั้งหลายแวดลอมอยู    โดย 
        ประการทั้งปวง. 
                     พระสัพพัญูมหาวีรเจาผูนําของโลก      ทรงอธษิฐานวา 
        จงเปนหลังคาดอกไมโดยรอบ ชนทั้งหลายไดบูชาพระนราสภ. 
                     ในลําดับน้ัน   แผนดอกไมนั้นมขีั้วขางใน   มีดอกขางนอก 
        เปนเพดานบังรมอยูตลอด ๗  วนัแลวหายไปจากท่ีนั้น. 
                     เราไดเห็นความอัศจรรยอันไมเคยมี       นาขนพองสยอง 
        เกลาน้ันแลว        ยงัจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธสุคตเจาผูเปน 
        นายกของโลก. 
                     ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน เราอันกุศลมลูตักเตือนแลว  ไมได 
        เขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป.              
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                     ในกัปท่ี  ๑๕,๐๐๐   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๒๕ ครั้ง   ทรง 
        พระนามเหมือนกันวาวิลามาลา๑  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระเสเรยยกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                          จบเสเรยยกเถราปทาน 
                                           เสเรยยวรรคที่ ๑๓ 
                          ๑๒๑. อรรถกถาเสเรยยกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเสเรยยกเลระ     มีคําเริ่มตนวา   อชฺฌายโก   
มนฺตธโร ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ   ไดสั่งสมบุญท้ังหลายอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานใน  
พนอัตภาพอ่ืนที่แลวมา  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี 
ทานไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ      บรรลุนิติภาวะแลว     ก็ไดไปเรียน 
ไตรเพท   จนจบมนตสําหรับพราหมณทั้งส้ินมีอิติหาสะเปนตน   วันหน่ึง 
พรอมดวยบริวารไปยืนอยูในที่แจง     ไดพบพระผูมีพระภาคเจา      มีจิต 
เลื่อมใส  จึงถือดอกหงอนไกโยนข้ึนบนอากาศบูชาแลว.   ดอกไมเหลาน้ัน 
ก็กลายเปนเพดานบนอากาศ  ดํารงอยูได ๗ วัน   แลวภายหลังก็อันตรธาน 
๑.   ม.  เปน  วตีมาลา.  
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หายไป    เขาไดเห็นความอัศจรรยเชนนั้นแลว    มคีวามเลื่อมใสเปนยิ่งนัก 
ตายไปในขณะท่ีมีปติและโสมนัสนั้นนั่นแหละ        ไดไปบังเกิดในสวรรค 
ชั้นดุสิตเปนตน    ไดเสวยทิพยสุขในสวรรคชั้นนัน้แลว     ตอจากนั้นไดมา 
เกิดเปนมนุษย   เสวยความสุขในมนุษยแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ได 
มาบังเกิดในเรือนอันมีสกุลแหงหนึ่ง    บรรลุนิติภาวะแลว    ดวยพลังแหง 
วาสนาที่ไดสั่งสมมาในครั้งกอน    มคีวามเลื่อมใสแลวในพระศาสดา    จึง 
ไดบวช  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา   ทานระลึกถึงกุศลกรรมที่ตนเคยส่ังสมมาในครั้งกอน 
ได   เกิดความโสมนัส    เม่ือจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมา 
แลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา  อชฺฌายโก มนฺตธโร  ดังน้ี.  ถอย 
คําน้ันทั้งหมด   ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล. 
         บทวา  เสเรยฺยก   คเหตฺวาน     มวิีเคราะหวา    บุปผชาติที่มีหงอน 
ชื่อวา  เสเรยยะ,   เสเรยยะน่ันแหละเปนเสเรยยกะ    เชื่อมความวา    ถือเอา 
ดอกหงอนไกนั้น,     อธิบายวา    เขาเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคเจา   วาง 
ดอกไมมีดอกมะลิและดอกจําปาตูมเปนตนเพ่ือบูชา       แตเพราะไมมีเวลา 
จึงเก็บเอาแตดอกหงอนไกที่พบในที่นั้นมาบูชา.      คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง 
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                              จบอรรถกถาเสเรยยกเถราปทาน  
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                          ปุปผถูปยเถราปทานท่ี   ๒  (๑๒๒) 
                      วาดวยผลแหงการบูชาดวยสถูปดอกไม 
     [๑๒๔] มีภูเขาชื่อกุกกรุะอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต  มีพราหมณ 
        ผูจบมนตอยูในทามกลางภูเขานั้น. 
                     ศิษย ๕,๐๐๐คน  แวดลอมเราอยูทุกเมื่อ  และเขาเหลาน้ัน 
        เปนผูลกุขึ้นกอน (นอนท่ีหลัง)  แกลวกลาในมนตทั้งหลาย. 
                     พราหมณผูรูจบมนต    ไดฟงคําของพวกศิษยวา    พระ- 
        พุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก  ขอทานจงรูเรื่องพระพุทธเจา 
        นั้น   วามีจริงหรือไม    พระองคมอีนุพยัญชนะ ๘๐   มีพระ- 
        ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ.                               
                     พระชินวรมพีระรัศมีแผไปขางละวา        ยอมรุงโรจนดัง 
        พระอาทิตย ดังน้ี   พราหมณออกจากอาศรมแลว   ถามถึงทิศ 
        ที่พระพุทธเจาประทับอยูวา         พระมหาวีรเจาผูนําของโลก 
        ประทับอยู ณ ประเทศใด. 
                     เราเห็นประเทศน้ันแลว   จักนมัสการพระชินเจา    ผูไมม ี 
        บุคคลเปรียบ    เรามีจิตเบิกบาน    มีใจโสมนัส    บชูาพระ- 
        ตถาคตน้ัน.                                                        
                     มาเถิดศิษยทั้งหลาย    เราจักไปเฝาพระตถาคต    จักถวาย 
        บังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว    จักฟงคําส่ังสอนของ 
        พระองค. 
                     เราออกจากอาศรมไปไดวันหน่ึงก็ไดปวยไข      เปนผูถูก 
        ความปวยไขเบียดเบียน  จึงไปนอน ณ ที่สดุใกลตนสาละ.  
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                     ประชุมศิษยทั้งปวงแลว ไดถามเขาเหลาน้ันถึงพระตถาคต  
        วา        พระคุณของพระโลกนาถผูมีปญญาเครื่องตรัสรูอยางย่ิง  
        เปนเชนไร. 
                     พวกศิษยเหลาน้ันอันเราถามแลว   พยากรณเหมือนบุคคล 
        ผูเห็นแจง         แสดงพระพุทธเจาผูประเสริฐนั้นแกเราดุจมีอยู 
        ตรงหนาโดยเคารพ. 
                     เราฟงคําของศิษยเหลาน้ันแลว    ทําจิตของตนใหเลื่อมใส 
        บชูาพระสถูปดวยดอกไมแลว  ทาํกาลกิริยา  ณ  ที่นั้น. 
                     ศิษยเหลาน้ันเผาสรีระของเราแลว        ไดไปในสํานักของ 
        พระพทุธเจา  ประนมอัญชลีถวายบังคมพระศาสดา. 
                     เราเอาดอกไมทําสถูปแหงพระสุคตผูแสวงหาคุณอันใหญ 
        หลวงแลว   ไมไดเขาถึงทุคติเลย   ในแสนกัป. 
                     ในกัปท่ี ๔๐,๐๐๐ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        กษัตริย  ๑๖ ครั้ง  มพีระนามชื่อวาอัคคิสมะ  มีพละมาก. 
                     ใน ๒ หมื่นกัปแตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   ๓๘ 
        ครั้ง  เปนใหญรนแผนดิน  พระนามวาฆฏาสนสมะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข   ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระปุปผถูปยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบปุปผถูปยเถราปทาน  
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                          ๑๒๒. อรรถกถาปุปผถูปยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปุปผถูปยเถระ    มีคําเริ่มตนวา  หิมวนฺตสฺส 
อวิทูเร  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลไวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ ทุก ๆ ภพนั้น   จะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ        ในกาลแหงพระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงพระนามวา 
วิปสสี   ทานไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ    บรรลุนิติภาวะแลว   ศึกษา 
ศิลปะไวประจําตัวจนสําเร็จ    แตก็มองไมเห็นสาระในศิลปะนั้น      ตนเอง 
พรอมกับศิษย  ๕,๐๐๐ คน      จึงพากันละบานเรือนรวมเดินทางไปยังปา 
หิมพานต  ทําอภิญญา ๕  และสมาบัติ ๘  ใหเกิดข้ึนแลว    สรางบรรณ- 
ศาลาอยูอาศัยใกลภูเขาชื่อกุกกุระ.    ครั้งน้ันเขาไดทราบวา   พระพุทธเจา 
ทรงอุบัติข้ึนแลว  มีความประสงคจะไปเฝาพระพุทธเจาพรอมกับพวกศิษย 
แตถูกโรคภัยบางอยางเบียดเบียน      จึงเขาไปยังบรรณศาลา     ไดทราบ 
อานุภาพและลักษณะของพระพุทธเจาจากสํานักของศิษย   แลวมีใจเลื่อม- 
ใส  ใหพวกศิษยนําเอาดอกไมนานาชนิดเชน  ดอกจําปา  ดอกอโศก และ 
ยอดหมากเมาเปนตนมาจากหิมวันตประเทศแลว    กอสถูป  บชูาพระสถูป 
คลายบูชาพระพุทธเจาแลว    เขากระทํากาละแลว     ก็ไดเขาถึงพรหมโลก. 
ลําดับนั้น   พวกศิษยเหลานั้น   จึงพากันกระทําฌาปนกิจทาน    เสร็จงาน 
แลว   พากันไปเฝาพระพุทธเจาแลวกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดใหทรงทราบ. 
ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    จึงทรงตรวจดูดวยพุทธจักษุ  ก็ทรงทราบ 
ชัดดวยพระอนาคตังสญาณ.  ในชาติตอมา   คือในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขา  
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ไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุลในกรุงสาวัตถี    พอบรรลุนิติภาวะแลว     ดวย 
พลังแหงวาสนาที่ตนไดสั่งสมมาในกาลกอน      จึงมีความเลื่อมใสในพระ- 
ศาสดา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ตอมาทานระลึกถึงกุศลกรรมของตนในชาติกอนได  มคีวามโสมนัส  
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน        จึง 
กลาวคําเริ่มตนวา หิมวนฺตสฺสาวิทูเร  ดังนี้.     ถอยคําน้ันทั้งหมดขาพเจา 
ไดกลาวไวแลวในหนหลงัแล.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กกฺุกโุร  นาม 
ปพฺพโต  ความวา   ยอดแหงภูเขาที่เรียกกันวา    กุกกุรบรรพต     เพราะ. 
ต้ังตระหงานมีลักษณาการคลายกับสุนัข.  อธิบายวา   สรางบรรณศาลาอยู 
รวมกับดาบส ๕,๐๐๐ คน   ใกล ๆ กบัภูเขาลูกนั้น.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง 
จะวาโดยเนื้อความแลว   มีเนื้อความงาย ๆ ทั้งน้ัน. 
                          จบอรรถกถาปุปผถูปยเถราปทาน  
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                        ปายาสทายกเถราปทานที่ ๓  (๑๒๓)              
               วาดวยผลแหงการถวายขาวปายาสใสถาดสําริด 
     [๑๒๕] เราตองการบวงสรวงบูชายัญ   จึงคดขาวปายาสใสในถาด 
        สําริดดวยมือของตน   แลวไปสูปาง้ิว    ไดเหน็พระสัมพุทธเจา 
        มีพระฉวีวรรณดังทองคํา   มีพระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ 
        แวดลอมดวยภิกษุสงฆ  เสด็จออกจากปาใหญ. 
                     สมัยน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาเชษฐบุรุษของโลกประเสริฐ 
        กวานระ     เสด็จขึน้เดินจงกรมในอากาศอันเปนทางลม     เรา 
        เห็นความอัศจรรยอนัไมเคยเปนขนลุกชูชันนัน้แลว      วางถาด 
        สําริดลง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี. 
                     ทูลวา    ขาแตพระมหามนุี    พระองคเปนพระสัพพัญู 
        พุทธเจาในโลก  พรอมทั้งเทวโลกและมนุษยโลก   ขอจงทรง 
        อนุเคราะหรับขาวปายาสของขาพระองคเถิด. 
                     พระผูมีพระภาคเจาสัพพัญูผูนําของโลก     เปนศาสดา 
        ผูยอดเย่ียมในโลก    ทรงทราบความดําริของเราแลว   ทรงรับ. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้  เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน   ดวย 
        ทานน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการถวายขาว 
        ปายาส. 
                     ในกัปท่ี  ๔๑ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวาพุทโธ        ทรงสมบรูณดวยแกว  ๗ ประการ      ม ี
        พละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปายาสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบปายาสทายกเถราปทาน 
                     ๑๒๓.  อรรถกถาปายาสทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปายาสทายกเถระ    มคํีาเริ่มตนวา  สุวณฺณ- 
วณฺโณ สมฺพุทฺโธ    ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  วิปสสี 
ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุลแหงหนึ่ง  ซึ่งสมบูรณดวยสมบัติ   บรรลุนิติ- 
ภาวะแลว   อยูครอบครองเรือน    กส็มบูรณดวยสมบัติ    เชน    ชาง   มา 
เงิน  ธัญญชาติ  และรัตนะ ๗ ประการเปนตน  ถึงพรอมดวยศรัทธา เชื่อ 
กรรมและผลแหงกรรม    สั่งใหคนใชทําถาดทองคําประมาณ  ๑,๐๐๐ ถาด 
แลวใหเขาบรรจุนมสดและขาวปายาสจนเต็มในถาด ๑,๐๐๐ ถาดน้ัน  แลว 
ใหถือถาดท้ังหมดน้ันไปยังปาไมง้ิว.    สมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรง  
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พระนามวา วิปสสี  ทรงเปลงพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ   เนรมิตท่ีจง  
กรมในอากาศ   เสด็จจงกรมอยู.   ฝายเศรษฐีนั้นไดมองเห็นความอัศจรรย 
นั้นแลวเลื่อมใสยิ่งนัก     จึงวางถาดท้ังหมดลงถวายบังคมแลว     กราบทูล 
เพ่ือใหทรงรับ.  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห 
รับแลว      กแ็ลครั้นทรงรับแลว      เพ่ือจะใหเศรษฐีนั้นเกิดความโสมนัส 
พระองคพรอมกับภิกษุสงฆประมาณ  ๑,๐๐๐  รูป      จึงไดเสวย      ภิกษุ 
หลายพันรูปฉันอาหารนั้นไมเหลือเลย   ดวยบุญนัน้   เศรษฐีนั้นจึงไดทอง 
เที่ยวไปในสุคติภพทั้งหลาย  ในพุทธปุบาทกาลน้ี   ไดบังเกิดในเรือนอันมี 
สกุล  บรรลนุิติภาวะแลว   ไดมีศรัทธาบวชแลว  ไมนานนักก็ไดเปนพระ- 
อรหันต.                                                                     
         ในกาลตอมา  ทานพิจารณาถึงกุศลกรรมของตน  ระลึกถึงกุศลนั้น 
ได  เกิดความโสมนัส    เม่ือจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมา 
แลวในกาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา   สุวณฺณวณฺโณ สมฺพุทโฺธ   ดังน้ี. 
ถอยคําน้ันทั้งหมด   ขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.    บทวา  จงฺกม 
สุสมารุฬฺโห   มีวิเคราะหวา   ชื่อวา   จังกมะ   เพราะเปลงรัศมีการทําการ 
ยางเทา   กาวไปคือเดินไป,   อธิบายวา  ประเทศแหงแผนดินเปนที่รองรับ 
ยางเทากาวไป   ชื่อวา   การจงกรม   เชื่อมความวา   การจงกรมน้ัน   เปน 
ศัพทรูไดงาย.    บทวา   อมฺพเร  อนิลายเน   มีวิเคราะหวา  ชื่อวา   วระ 
เพราะเปนเครื่องปองกันปกปด  ชื่อวา อัมพระ   เพราะไมมีเครื่องปองกัน 
ปกปด,   อธิบายวา   อากาศคลายกับผาสีขาว.   ชื่อวา   อนิละ   เพราะไมมี 
ที่แอบซอน  ปองกัน,    ชื่อวา   อายนะ     เพราะมีฤทธิ์เปนเครื่องไปได  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 422 

รอบดาน,    อนิละดวย    อายนะนั้นดวย   รวมเรียกวา อนิลายนะ อธิบายวา 
ทรงเนรมิตที่จงกรมในอากาศอันเปนทางลมนั้น.    คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง 
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                          จบอรรถกถาปายาสทายกเถราปทาน  
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                           คันโธทกิยเถราปทานที่ ๔   (๑๒๔) 
                         วาดวยผลแหงการประพรมนํ้าหอม 
     [๑๒๖] เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ        ไดเห็นพระชินเจา 
        พระนามวา วิปสสี  งามดังไมรกฟา  ผูกําจัดความมืด   ผูเปน 
        สัพพัญู  เปนผูนําอันอุดม. 
                     พระองคผูนําของโลก    เสด็จดําเนินในที่ไมไกลปราสาท 
        รัศมีของพระองคสวางไสว   ในเมื่อพระอาทติยอัสดงคตแลว. 
                     เราประคองน้ําหอม  ประพรม (บูชา) พระพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐสดุ  ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน  เราทํากาลกริิยา ณ  ที่นั้น.  
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้     เราไดประพรมน้ําหอมใด    ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวาสุคันธะ     ทรงสมบรูณดวยแกว ๗ ประการ     ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระคันโธทกิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบคันโธทกิยเถราปทาน  
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                           ๑๒๔. อรรถกถาคันโธทกิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระคันโธทถิยเถระ        มคํีาเริ่มตนวา   นิสชฺช   
ปาสาทวเร ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว     ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ ทุก ๆ  ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพาน    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  วิปสสี     ทาน 
ไดเกิดในตระกูลเศรษฐี  บรรลุนิติภาวะแลว  มีทรพัยมากมาย  มีโภคสมบัติ 
มากมาย   เสวยความสุขในโลกมนุษย   คลายกับเสวยความสุขอันเปนทิพย 
ฉะน้ัน    วันหนึ่งน่ังอยูในปราสาทอันประเสริฐ.   ในกาลน้ัน   พระผูม-ี 
พระภาคเจา    เสด็จดําเนินไปตามถนน    คลายกับเสด็จดําเนินไปบนภูเขา 
ทองลูกใหญฉะน้ัน  เขาไดพบพระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จดําเนินไปน้ันแลว 
มีใจเลื่อมใส    เขาไปถวายบังคมแลว   ประคองนํ้าหอมอยางดี   ประพรม 
บูชาพระผูมีพระภาคเจา    ดวยบุญนั้น    เขาไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและ 
มนุษยโลก    ในพุทธุปบาทกาลน้ี      เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุลแหงหนึ่ง 
บรรลุนิติภาวะแลว    ไมติดใจในทางฆราวาส   ไดบวชในสํานักของพระ- 
ศาสดา  เรียนกัมมัฏฐาน  เจริญวิปสสนาไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.  
         ในกาลตอมา  ทานระลึกถึงกุศลกรรมในครั้งกอนของตนได   เกิด 
ความโสมนัส     เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา  นิสชฺช   ปาสาทวเร  ดังนี้.     บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา ปาสาโท   มีวิเคราะหวา   ชื่อวา   ปราสาท    เพราะให 
ความเลื่อมใส  คือความดีใจเกิดข้ึน   คืออุบัติข้ึน,   อธิบายวา    ทําความ  
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เลื่อมใสใหบังเกิดข้ึนแกมวลชน      ผูเขาไปเห็นความวิจิตรตาง ๆ    เชน 
มาลากรรม    จิตรกรรม  และสุวรรณกรรม    เปนตน     ในปราสาทนั้น. 
ปราสาทดวย   ความประเสริฐ  เพราะอรรถวา  อันบุคคลพึงปรารถนานั้น 
ดวย   รวมเรยีกวา  ปาสาทวระ,   เชื่อมความวา   เรานั่งอยูในปราสาทอัน 
ประเสริฐนั้น    ไดเห็นพระชินวรพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี.   คําท่ีเหลือ 
ในที่ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                      จบอรรถกถาคันโธทกิยเถราปทาน  
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                        สมัมขุาถวิกเถราปทานท่ี  ๕  (๑๒๕)  
                        วาดวยผลแหงการชมเชยพระพุทธเจา 
     [๑๒๗] เมื่อพระวิปสสีโพธิสัตวประสูติ  เราไดพยากรณนิมติวา 
        จักยังหมูชนใหดับทุกข  จักเปนพระพุทธเจาในโลก. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ  หมื่นโลกธาตุ 
        ยอมหว่ันไหว   บัดน้ี   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปน 
        ศาสดาผูมีพระจักษ ุ  ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ  ไดมีแสงสวาง 
        อันไพบลูย  บัดน้ี  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนศาสดา 
        ผูมีพระจักษุ   ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ แมน้ําท้ังหลาย 
        ไมไหล  บัดน้ี  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนศาสดาผูมี 
        พระจักษุ  ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ   ไฟในอเวจีนรก 
        ไมลุกโพลง บัดน้ี  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เปนศาสดา 
        ผูมีพระจักษุ   ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ  หมูนกไม 
        สัญจรไป  บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนศาสดา 
        ผูมีพระจักษุ  ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ  ลมยอมไมพัด 
        ฟุงไป  บัดน้ี  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนศาสดา 
        ผูมีพระจกัษุ  ทรงแสดงธรรมอยู. 
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                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ    แกวทุกชนิด 
        สองแสงโชติชวง  บดัน้ี   พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น  เปน  
        ศาสดาผูมีพระจักษ ุ ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาพระองคใดประสูติ    ทรงยางพระ- 
        บาทกาวไป  กาว  บดัน้ี  พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น   เปน 
        ศาสดาผูมีพระจักษ ุ ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     พอพระสัมพุทธเจาประสูติแลวเทาน้ัน    ก็ทรงเหลียวแลดู 
        ทิศท้ังปวง     ทรงเปลงอาสภิวาจา     นี้เปนธรรมดาของพระ- 
        พุทธเจาท้ังหลาย. 
                     เรายังหมูชนใหเกิดสังเวช       ชมเชยพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูนําของโลก ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว   บายหนากลับ  
        ไปทางทิศปราจีน. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑   เเตกัปนี้  เราชมเชยพระพุทธเจาใด  ดวยการ 
        ชมเชยนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการชมเชย. 
                     ในกัปท่ี ๙๐ แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
     สัมมุขาถวิกะ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     ในกัปท่ี  ๙๗ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนาม 
        วาปฐวีทุนทุภิ   สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ   มีพละมาก. 
                     ในกัปท่ี  ๙๘  แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม- 
        กษัตริยมีนามวาโอภาสะ    สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ     ม ี
        พละมาก.  
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                     ในกัปท่ี ๙๘  แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        สริตเฉทนะ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพละมาก.  
                     ในกัปท่ี  ๘๖ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        อัคคินพิพาปนะ  สมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     ในกัปท่ี  ๘๕ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        วาตสมะ  สมบูรณดวยแกว ๗  ประการ มีพละมาก. 
                     ในกัปท่ี  ๘๔ แตกัปนี้       เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
        มีนามวาคติปจเฉทนะ     สมบรูณดวยแกว  ๗   ประการ     ม ี
        พละมาก. 
                     ในกัปท่ี  ๘๓  แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        รัตนปชชละ สมบูรณดวยแกว  ๗   ประการ มีพละมาก.  
                     ในกัปท่ี ๘๒  แตกัปน้ี  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        ปทวิกกมนะ  สมบรูณดวยแกว  ๗  ประการ มีพละมาก. 
                     ในกัปท่ี  ๘๑ เเตกัปนี้       เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  
        มีนามวาวิโลกนะ  สมบูรณดวยแกว  ๗   ประการ   มีพละมาก. 
                     ในกัปท่ี ๘๐ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        คิริสาระ  สมบูรณดวยแกว  ๗   ประการ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา    ทานพระสัมมุขาถวิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบสัมมุขาถวิกเถราปทาน 
                      ๑๒๕.  อรรถกถาสัมมุขาวิกเถราปทาน 
         อปทาของทานพระสัมมขุาถวิกเถระ  อันมคํีาเริ่มตนวา ชายมาเน 
วิปสฺสิมฺหิ  ดงัน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    วิปสสี      ทานไดเกิดใน 
ตระกูลพราหมณ  ขณะที่มีอายุไดเพียง  ๗  ปเทาน้ัน  ก็ไดศึกษาศิลปะประจํา 
ตัวจนสําเร็จแลว    ดํารงเพศอยูในทางฆราวาส    เมื่อพระวิปสสีโพธิสัตว 
อุบัติข้ึนแลว     กล็ักษณะของพระพุทธเจาทุก ๆ พระองค   จะมีปรากฏอยู 
ในคัมภีรไตรเพท  เขาไดพยากรณถึงลักษณะ  และความเปนพระพุทธเจา 
ของพระวิปสสีโพธิสัตว     ผูเปนประมุขของพระราชา      คือเปนหัวหนา 
คนวา   จะทําใจของหมูคนใหดับ   (คือนิพพาน).    และไดประกาศถอยคํา 
ชมเชยไวมากมาย.   ดวยกุศลกรรมอันนั้น    เขาจึงไดเสวยกามาวจรสมบัติ  
๖ ชั้น       และไดเสวยจักรพรรดิสมบติัในหมูมนุษยแลว    ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี     เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุล    บรรลุนิติภาวะแลว    เกดิมคีวาม 
ศรัทธาจึงไดบวช  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.   ทานไดปรากฏชื่อวา 
สัมมุขาถวิกเถระ  ดังน้ี  ตามชื่อแหงกุศลกรรมที่ไดกระทําไว.  
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         ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดความโสมนัส  เมื่อจะประกาศ  
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
ชายมาเน   วปิสฺสิมฺหิ  ดังน้ี.    ในคาถาน้ันมีอธิบายวา    เม่ือพระวิปสสี 
สัมมาสัมพุทธเจาอุบัติข้ึนแลว  คือประสูติจากพระครรภมารดา  เราไดกลาว 
พยากรณตามเครื่องหมายที่ปรากฏ    คือเหตุที่จะไดเปนพระพุทธเจา,  ความ 
อัศจรรยมากมายไดปรากฏมีข้ึนแลว.    คําท่ีเหลือบัณฑิตพอจะรูไดโดยงาย 
ตามลําดับแหงเนื้อความตามที่ไดกลาวแล. 
                         จบอรรถกถาสัมมุขาถวิกถราปทาน  
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                       กุสุมสนิยเถราปทานท่ี  ๖  (๑๒๖)  
           วาดวยผลแหงกาสรถวายอานิสแดพระพุทธเจา 
     [๑๒๘] ในกาลน้ัน    เราเปนพราหมณอยูในนครธัญญวดี     รูจบ 
        ไตรเพท    เปนผูเขาใจตัวบท    เขาใจไวยากรณ   เปนผูฉลาด 
        ในตําราทํานายลักษณะ   คัมภีรอติิหาส   และตําราทํานายนิมิต 
        พรอมท้ังคําภีรสนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ     บอกมนตกะศิษย 
        ทั้งหลาย      เราวางดอกอุบล ๕ กําไรเบื้องบน   เราประสงคจะ 
        บวงสรวงบูชายัญในสมาคมบิดามารดา. 
                     ในกาลน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีผูประ- 
        เสริฐกวานระ    แวดลอมดวยภิกษุสงฆ    ทรงยังทิศท้ังปวงให 
        สวางไสวเสด็จมา. 
                     เราปูลาดอาสนะแลวลาดดอกอุบลนั้น     แลวนิมนตพระ- 
        มหามุน ีนํามาสูเรือนของตน. 
                     อามิสอันรดที่เราตระเตรียมไว   มีอยูในเรือนของตน   เรา 
        เลื่อมใสไดถวายอามิสนั้น       แตพระพุทธเจาดวยมือท้ังสอง 
        ของตน. 
                     เราทราบเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว      ไดถวาย 
        ดอกอุบลกําหนึ่ง     พระสัพพัญูทรงอนุโนทนาแลว      บาย 
        พระพักตรกลับไปยังทิศอุดร. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้       เราไดถวายดอกไมใดในกาลน้ัน 
        ดวยการถวายดอกไมนั่น    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        การถวายดอกไม.  
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                     ในกัปลําดับตอแตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชพระ- 
        นามวา    วรทัสสนะ    ทรงสมบรูณดวยแกว  ๗  ประการ    ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือปฏสิัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระกุสุมาสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉันแล. 
                                     จบกุสุมาสนิยเถราปทาน 
                       ๑๒๖. อรรถกถากุสุมาสนิยเถราปทาน 
         เรื่องราวของทานพระกุสุมาสนยิเถระ   มีคําเริ่มตนวา  นคเร  ธฺ- 
วติยา   ดังน้ี.                                                                      
         แมพระเถระรูปนี้  ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว  ในพระชินวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
วิปสสี    ทานไดเกิดในตระกูลพราหมณ    บรรลนุิติภาวะแลว    เปนผูมี 
ทรัพยมาก  มีโภคสมบัติมาก  ไปเรียนไตรเพท   จนจบศิลปศาสตรชั้นสูง 
ของพราหมณ  เปนผูฉลาดในลัทธิของคนและของผูอ่ืน    มคีวามประสงค 
จะบูชามารดาบิดา      จึงวางกําดอกบัว  ๕ กําไวขาง ๆ ตัว       แลวน่ังลง  
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ไดพบพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  วิปสสี   มีหมูภิกษุสงฆแวดลอม  
กําลังเสด็จผานมา          และไดพบเห็นกลุมแหงพระพุทธรัศมีมีสีเขียวและ 
เหลืองเปนตนพวยพุงออกมา      เขามีใจเลื่อมใส       จัดแจงปูลาดอาสนะ 
เกลี่ยลาดดอกไมเหลาน้ันบนอาสนะน้ัน      แลวนิมนตพระผูมีพระภาคเจา 
ใหนั่งบนอาสนะน้ันแลว     ถือเอาของควรเค้ียวและควรบริโภคทั้งหมดใน 
เรือนของตน    ที่ตระเตรียมไวเพ่ือมารดา    มาถวายใหพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมดวยบริวารฉันจนอ่ิมแลว.   ในเวลาท่ีพระองคฉันเรียบรอยแลว   ยัง 
ไดถวายดอกอุบลอีกกํามือหนึ่ง.     ดวยบุญวิธีอันนั้น     เรามีความโสมนัส 
ไดต้ังความปรารถนาไวแลว.   แมพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอนุโมทนา 
แลว    ก็เสด็จหลีกไป.    ดวยบุญอันนั้น      เขาจึงไดเสวยสวรรคสมบัติและ 
มนุษยสมบัติจนครบท้ัง  ๒  อยาง    ในพุทธุปบาทกาลน้ีไดเกิดในตระกูล 
แหงหนึ่งซ่ึงสมบูรณดวยสมบัติในกรงุสาวัตถี   บรรลุนิติภาวะแลว   ก็เจริญ 
รุงเรืองไปดวยโภคสมบัติและยศศักด์ิ     เพราะมองเห็นโทษในกามท้ังหลาย 
จึงละเพศฆราวาสบวช  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา    ทานไดระลึกถึงกศุลกรรมที่ตนไดกระทําแลวในกาล 
กอนได   ดวยปุพเพนิวาสญาณ   เกิดความโสมนัส   เมื่อจะประกาศถึงเรื่อง 
ราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา    นคเร 
ธฺวติยา  ดังน้ี.     คําวา  ธฺวติยา  นั้น   มีวิเคราะหวา  ชื่อวา ธัญญวดี   
เพราะเปนที่เกิดแหงตระกูลขัตติยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  และคหปติ- 
มหาศาล    มากมายหลายตระกูล     ซึง่ลวนแตมีโชคมีบุญ,    อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา  ธัญญวดี   เพราะเปนแหลงแหงรัตนะ ๗ ประการ  มีมุกดาและแกว 
มณีเปนตน     อันเปนเครื่องอุปโภคบริโภคชั้นดี  ๗  อยาง,     อีกอยางหนึ่ง  
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ชื่อวา ธัญญวดี    เพราะเปนแหลงท่ีเกิดแหงวัดวาอารามเปนตน    ซึ่งเปน 
สถานที่อยูของพระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา   และพระขีณาสพผูมีบุญ 
จํานวนมากมาย.    ชื่อวา  นคระ  เพราะเปนที่ปรารถนาตองการของเหลาชน 
ผูตองการเคร่ืองอุปโภคและเครื่องบริโภค     อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา    นคะ 
เพราะไมไปไหน,     คือ  สถานที่ประทับอยูของพระราชา       พระยุพราช 
และหมูอํามาตยเปนตน.  ชื่อวา นคร  เพราะยอมยึดครอบครองไว,  อธิบาย 
วา   สถานทีท่ี่กําหนดหมาย   แวดลอมกั้นเปนเขตดวยกําแพงเปนตน   อัน 
เปนหมวดหมูแหงที่ประทับ    (พระมหาราชวัง)      ของพระราชาเปนตน 
ชื่อวา  พระนคร.    เชื่อมความวา    ในพระนครนั้น    เราไดรับพยากรณ 
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี  ในกาลใด  ในกาล 
นั้น    เราไดเปนพราหมณอยูในพระนครธัญญวดีนั้นแล.    คําท่ีเหลือในที่ 
ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                               จบอรรถกถากุสุมาสนิยเถราปทาน  
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                          ผลทายกเถราปทานที่  ๗  (๑๒๗) 
                           วาดวยผลแหงการถวายเมล็ดบัว 
     [๑๒๙] เรา  (เปนพราหมณ)  ผูเลาเรียน  ทรงจาํมนตรูจบไตรเพท 
        อยูในอาศรมในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต. 
                     เครื่องบูชาไฟเมล็ดบัวขาวของเรามีอยู      เราใสไวในหอ 
        แลวหอยไวบนยอดไม. 
                     เรามีจิตเสื่อมใสมใีจโสมนัส  ไดถวายเมล็ดบัวแดพระ- 
        พุทธเจา  พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดัง 
        ทองคํา  สมควรรบัเครื่องบูชา  ทรงยังใหเกิดแกเรา  ทรง 
        นําสุขใหเราในปจจบุัน  ประทับอยูในอากาศไดตรัส 
        คาถาพระน้ีวา 
                     เรามีจิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส    ไดถวายเมล็ดบัวแดพระ- 
        พุทธเจา        พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีพระฉวีวรรณดัง 
        ทองคํา   สมควรรับเครื่องบูชา   ทรงยังปติใหเกิดแกเรา   ทรง 
        นําสุขมาใหเราในปจจุบัน      ประทับยืนอยูในอากาศไดตรัส 
        คาถาพระน้ีวา 
                     ดวยการถวายเมล็ดบัวน้ี   และดวยการต้ังเจตนาไว     ผูนี้  
        จะไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     ดวยกุศลมูลนั้นนั่นแล   เราไดเสวยสมบัติแลว    ละความ 
        ชนะและความแพ  บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ี ๗๐๐ แตกัปนี้     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  
        มีนามวาสุมังคละ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมาก.   
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา    วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบผลทายกเถราปทาน 
                      ๑๒๗.  อรรถกถาผลทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระผลทายกเถระ    มีคําเริ่มตนวา    อชฌฺายโก 
มนฺตธโร  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้            ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ        หลาย ๆ ภพที่ผานมาจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัย 
แหงพระนิพพานเปนประจําเม่ือ      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวาปทุมุตตระ  ทานไดเกิดในตระกูลพราหมณ  บรรลุนิติภาวะแลว 
ศึกษาจบศิลปศาสตรของตนคือไตรเพท     เปนอาจารยของพวกพราหมณ 
จํานวนหลายพันคน  (ตอมา)    มองไมเห็นที่สุดแหงศิลปะทั้งหลายของตน 
และมองไมเห็นสาระประโยชนในศลิปะนั้น      จึงละเพศฆราวาสบวชเปน 
ฤๅษี  สรางอาศรมอยูไมไกลจากหิมวันตประเทศนัก    เลี้ยงชวิีตอยูรวมกับ 
พวกศิษย.   ในสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ปทุมุตตระ 
เสด็จไปภิกขาจารถึงยังประเทศถิ่นนั้น    เพ่ือจะทรงอนุเคราะหเขา.   ดาบส  
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พอไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว   กม็ีจิตเลื่อมใส   ไดถวายเมล็ดบัวชนิด  
อรอย   ที่เก็บไวในหอเพ่ือสวนตัวแลว    คลองไวที่ปลายไม    ถวายพรอม 
กับน้ําผ้ึง.          พระผูมีพระภาคเจาเสวยในขณะท่ีเขากําลังมองดูอยูนั้นแล 
เพ่ือใหเขาเกิดความโสมนัสแลว   ประทับยืนในอากาศ  ตรัสแสดงอานิสงส 
แหงผลทานแลวก็เสด็จหลีกไป. 
         ดวยบุญอันนั้น   เขาทองเที่ยวไปในเทวโลกแลมนุษยโลก   ไดเสวย 
สมบัติทั้งสองแลว     ในพุทธุปบาทกาลน้ี      เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุล 
แหงหน่ึง       ซึ่งสมบูรณดวยสมบัติ       เพียงอายุได ๗ ปเทาน้ันก็บรรล ุ
พระอรหัต   ไดระลึกถึงกศุลกรรมที่คนเคยทําไวในปางกอนไค   เกิดความ 
โสมนัส  เม่ือจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา   อชฌฺายโก   มนตฺธโร  ดังนี้.     พึงทราบวิเคราะห 
ในบทนั้นดังน้ี  ชื่อวา  อชฌฺายิ เพราะยอมศึกษา   คือ  ยอมคิด,  อชฺฌายิ 
ก็คือ   อชฺฌายโก   แปลวา   ผูศึกษาเลาเรียน.  จริงอยู  อ  อักษรในบทวา 
อชฺฌายโก    นี้    ยอมเปนไปในอรรถ  ๑๐  ประการ    ดังท่ีทานกลาวไว 
อยางนี้วา   อ   อักษรเปนไปในอรรถปฏิเสธ   ในความเจริญ   ในความเปน 
เชนนั้น ฯลฯ   ในความวางเปลา   และในอรรถวา   เล็กนอย.   อธิบายวา 
อชฺฌายโก   ก็คือ   เปนคนชางคิด   เพราะอรรถวา    ยอมศึกษาเลาเรียน 
ยอมคิดถึงส่ิงท่ีเปนประโยชน    ไดแกยอมทําการสาธยาย    ดวยวิธีฟงและ 
จําเปนตนของพวกศิษย.  ชื่อวา  มันตธโร   เพราะอรรถวา   ยอมทรงจํา 
ทบทวนรายมนตทั้งหมดตามท่ีศึกษาเลาเรียนในสํานักของอาจารยไดจนข้ึน 
ใจ.   บทวา   ติณฺณ   เวทาน   ปารคู    ความวา    ญาณทานก็เรียกอยางนี้   
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เหมือนกัน,  ที่เรียกวา   เวท   เพราะพึงทราบ  คือ   พึงตรัสรูไดดวยเวท, 
คัมภีรทั้ง  ๓ คือ  อิรุพเวท   ยชรุเวท  สามเวท, ชื่อวาปารคู   เพราะบรรลุ 
ถึงฝง  คือท่ีสุดยอดแหงเวทท้ัง ๓ เหลาน้ัน .   คําท่ีเหลือมีเนื้อความปรากฏ 
ชัดแลวท้ังหมดแล. 
                              จบอรรถกถาผลทายกเถราปทาน  
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                         ญาณสัญญกเถราปทานที่  ๘  (๑๒๘)  
                                วาดวยผลแหงการไดสัญญา 
     [๑๓๐] เราอยูในระหวางภูเขาใกลภเูขาหิมวันต  ไดเห็นกองทราย 
        อันงามแลว    ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    ไมมอีะไร 
        เปรียบไดในพระญาณ    สงครามไมมีแกพระศาสดา    พระ- 
        ศาสดาทรงรูทั่วถึงธรรมท้ังปวงแลว      ทรงนอมไป  (หลุดพน)  
        ดวยญาณ. 
                     ขาแตบุรษุอาชาไนย    ขอนอบนอมแดพระองค     ขาแต 
        อุดมบุรษุ  ขอนอบนอมแดพระองคไมมีใครเสมอดวยพระญาณ 
        ของพระองค   พระญาณสูงสุดประมาณไมได. 
                     เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระญาณแลว บันเทิงอยูในสรรรค 
        ตลอดกปั  ในกัปท้ังหลายที่เหลือเราทํากุศลแลว. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้   เราไดสัญญาใดในกาลนั้น   เราไม 
        รูจักทุคติเลย.   นี้เปนผลแหงสัญญาในพระญาณ. 
                     ในกัปท่ี  ๗๓  แตกัปนี้           เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        องคหน่ึงมีนามวาปุฬินปุปผิยะ    สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา       ทานพระญาณสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบสัญญกเถรปทาน 
                     ๑๒๘.  อรรถกถาญาณสัญญิกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระญาณสัญญิกเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   ปพฺพเต 
หิมวนฺตมฺห ิดังน้ี. 
         แมพระเถระแมนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ    ทุก ๆ ภพที่เกิดแลว    จะส่ังสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
วิปสสี  ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูล   พอเจริญวัยแลว  ละเพศฆราวาส 
ออกบวชเปนดาบส    สรางบรรณศาลาอยูระหวางภูเขาไมไกลภูเขาหิมวันต 
ทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ  ๘ ใหบังเกิดข้ึนแลว  วันหน่ึงมองเห็นกองทราย 
อันบริสุทธิ์ขาวสะอาด   จึงนึกชมเชยพระพุทธเจาวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ก็บริสุทธิ์เชนนี้      และนึกชมเชยพระญาณของพระพุทธเจาพระองคนั้นวา 
พระญาณของพระพุทธเจาก็คงบริสุทธ์ิเชนนี้เหมือนกันแล. 
         ดวยบุญอันนั้น   ดาบสน้ันไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเสวยสมบัติทั้งสองครบแลว   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขาไดมาเกิดในเรือน 
อันมีตระกูลแหงหนึ่ง   บรรลุนิติภาวะแลว  ไดบวชในพระศาสนา  ไมนาน 
นักก็ไดสําเร็จพระอรหัต    ระลึกถึงบุญท่ีไดกระทําไวในปางกอนได   เกิด 
๑.  บาลี  เปน ญาณสัญญกเถราปทาน.  
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ความโสมนัส      เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา    ปพฺพเต    หิมวนฺตมฺหิ   ดังน้ี.   บทวา 
ปุลิน  โสภณ  ทิสฺวา  มีวิเคราะหวา  ปุลินะ  เพราะเปนไปอยูโดยอาการ 
อยางทราย     คือโดยอาการท่ีบริสุทธิ์สะอาด     คลาย ๆ กับวามีคนทําให 
บริบูรณแลวฉะน้ัน   อธิบายวา    เราไดเห็นกองทรายอันงดงามแลว   ได 
อนุสรณถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรูไดงาย 
แลวทีเดียว. 
                           จบอรรถกถาญาณสัญญิกเถราปทาน  
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                                คันธปุปผิยเถราปทานที่ (๑๒๙) 
                         วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไมตาง ๆ  
     [๑๓๑] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี    มีพระฉวีวรรณดัง 
        ทองคํา  ผูควรแกทักษิณา   แวดลอมดวยพระสาวกเปนอันมาก 
        เสด็จออกจากพระอาราม. 
                     เราไดเห็นพระสัพพัญูพุทธเจาผูประเสริฐสุด  หาอาสวะ 
        มิได  มจีิตเล่ือมใส   มีใจโสมนัส  ไดบูชาทางท่ีเสด็จดําเนิน. 
                     ดวยจิตอันเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนจอมสัตว 
        ผูคงท่ีนั้น  เราราเริง  มีจิตโสมนัส  ถวายบังคมพระตถาคตอีก. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจา  ดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา.  
                     ในกัปท่ี ๔๑  แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        กษัตริย  มีนามวาวรณุะ  สมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระคันธปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบคันธปุปผิยเถราปทาน 
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                          ๑๒๙. อรรถกถาคันธปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระคันธปุปผิยเถระ มีคําเริ่มตนวา สุวณฺณ วณฺโณ   
สมฺพุทฺโธ  ดงัน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญไวในหลายชาติที่ผานมาแลว   ในกาลแหงพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงพระนามวาวิปสสี  ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูลแหงหนึ่ง 
สมบูรณดวยเครื่องอุปโภคและบริโภค  ไมบกพรอง   วันหน่ึง   ไดพบเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาวิปสสี   พรอมดวยหมูคณะแลว     มีจิต 
เลื่อมใส    นอมบูชาดวยดอกไมทั้งหลายอันมีขาวตอกเปนที่หา.     ดวยจิต 
ที่เลื่อมใสน้ันนั่นแล   เขาดํารงอยูจนตลอดอายุ   ตายจากมนุษยโลกไปเกิด 
ในเทวโลก   ไดเสวยทิพยสมบัติแลว    ในชาติตอมาเกิดเปนมนุษย   เสวย 
สมบัติในมนุษย     ในพุทธุปบาทกาลน้ี      เขาไดเกิดในเรือนอันมีตระกูล 
แหงหน่ึง  ไดมีศรัทธาบวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         วันหน่ึง  ทานระลึกถึงบุญท่ีไดบําเพ็ญมาในชาติกอนได   เกิดความ 
โสมนัส  เม่ือจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
วา  ดวยกุศลกรรมอันนี้   เราจึงไดถึงพระนิพพานดังน้ี.  จึงกลาวคําเริ่มตน 
วา  สุวณฺณวณฺโณ    สมฺพุทฺโธ   ดังน้ี.   ถอยคําน้ันทั้งหมดมีเนื้อความงาย 
ทั้งน้ัน  เพราะไดกลาวเน้ือความไวแลวในหนหลังแล. 
                            จบอรรถกถาคันธปุปผิยเถราปทาน  
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                           ปทุมปูชกเถราปทานที่  ๑๐  (๑๓๐) 
                            วาดวยผลแหงการบชูาดวยดอกบัว 
     [๑๓๒] ในท่ีไมไกลจากภูเขาหิมวันต มีภูเขาชื่อโคตมะ ดาดาษ 
        ดวยตนไมตางชนิด  เปนที่อยูของหมูมหาภูต (ยักษ). 
                     ในทามกลางภูเขานั้นมีอาศรมท่ีเราสรางไว    เราแวดลอม 
        ดวยพวกศิษยของตน   อยูในอาศรมน้ัน   ไดสั่งศิษยทั้งหลาย 
        วา 
                     คณะศิษยของเรา  (เมื่อมาหาเรา)   ขอจงนําเอาดอกบัวมา 
        ใหเรา     เราจักทําพุทธบูชาแดพระผูมีพระภาคเจาผูจอมสัตว 
        ผูคงท่ี. 
                     ศิษยเหลาน้ันรับคําท่ีเราสั่งอยางน้ีแลว    นําเอาดอกบัวมา 
        ใหเรา   เรากระทําเครื่องหมายอยางน้ันบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกาลน้ัน   เราประชุมศิษยทั้งหลายแลว  พร่ําสอนดวยดี 
        วา   ทานท้ังหลายอยาประมาทนะ    เพราะวาความไมประมาท 
        นําสุขมาให. 
                     ครั้นเราพร่ําสอนบรรดาศิษยของตน     ผูอดทนตอคําสอน 
        อยางน้ีแลว  ประกอบตนในคุณ  คือความไมประมาท    ไดทํา 
        กาละในกาลน้ัน. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้    เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบชูา.  
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                     ในกัปท่ี ๕๑  แตกัปนี้       เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
        มีนามวาชลุตตมะ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว ดงัน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปทุมปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                       จบปทุมปูชกเถราปทาน 
                           ๑๓๐. อรรถกถาปทุมปูชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปทุมปูชกเถระ   มีคําเริ่มตนวา หิมวนฺตสฺสา- 
วิทูเร   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญบุญมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ   ทุก ๆ ภพนัน้จะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ 
ทานไดเกิดในตระกูลพราหมณ      บรรลุนิติภาวะแลว      สําเรจ็การศึกษา 
ในศิลปะของตน    แตมองไมเห็นสาระประโยชนในศิลปะนั้น     ไมไดรับ 
การแนะนําพร่ําสอน     เพราะคาท่ีตนเกิดมากอนแตที่พระพุทธเจาอุบัติข้ึน 
จึงละเพศฆราวาส   บวชเปนฤๅษี    สรางอาศรมอาศัยบรรพตชื่อโคตมกะ 
ซึ่งไมไกลจากภูเขาหิมวันตนัก   ทําอภิญญา ๕    และสมาบัติ ๘ ใหเกิดข้ึน 
แลว    เปนอยูดวยความสุขในฌานน่ันแล.   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวาปทุมุตตระ     เปนพระพุทธเจา    ทรงรื้อขนสัตวทั้งหลาย 
ออกจากสงสาร    ไดเสด็จไปยังหิมวันตประเทศเพ่ืออนุเคราะหเขา.   ดาบส  
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เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวมีจิตเลื่อมใส   ใหศิษยของตนท้ังหมดมาประชุม 
พรอมกันแลว  ก็ใหศิษยเหลาน้ันนําเอาดอกปทุมทั้งหลายมาบูชาแลว.  ดวย 
บุญอันนั้น     ดาบสน้ันไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ไดเสวย  
สมบัติจนครบทั้ง ๒ แลว      ในพุทธุปบาทกาลน้ี        เขาไดเกิดในเรือน 
อันมีตระกูลในกรุงสาวัตถี      มีศรัทธาเลื่อมใสไดบวชแลว      ไมนานนัก 
ก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได   เกิดความโสมนัส  เมือ่จะประกาศ 
เรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน         จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
หิมวนฺตสฺสาวิทูเร  ดังนี้.  บทวา โคตโม   นาม   ปพฺพโต  ความวา  ภูเขา 
ที่ไดปรากฏ  ชื่อวา  โคตมะ   เพราะเปนที่อยูของพวกยักษและเทวดาเปน 
อันมาก และเพราะเปนที่อยูของทานโคตมะดวยอํานาจแรงอธิษฐาน. ชื่อวา 
บรรพต  เพราะเปนไปม่ันคง.  บทวา  นาครุกฺเขหิ  สฺฉนฺโน  มวิีเคราะห 
วา   ชื่อวา   รกุขะ   เพราะงอกข้ึนต้ังอยู,    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา   รกุขะ 
เพราะแทงแผนดินงอกข้ึน.   ตนไมทัง้หลายเชนตนจําปา  การบูร   กากะทิง 
กฤษณา     และตนจันทนเปนตน     หลายชนิดหลายอยาง     รวมเรียกวา 
นานารุกขะ,   เชื่อมความวา   ภูเขาโคตมะนั้น     ดารดาษเกลื่อนกลนไปดวย 
ตนไมนานาชนิดเหลาน้ัน.    บทวา     มหาภูตคณาลโย     มีวิเคราะหวา 
ชื่อวา  ภูตะ  เพราะมีข้ึนเกิดข้ึนอุบัติข้ึนและเจริญ,   สัตวเหลาน้ันมีมากดวย  
เปนภูตดวย   ดังน้ัน    จึงชื่อวา มหาภูตะ.   คณะคือหมูของมหาภูตท้ังหลาย 
ชื่อวา  มหาภูตคณะ,  ที่อยูที่อาศัยของหมูมหาภูต ชื่อวา มหาภูตคณาลัย.  
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         บทวา  เอวมชฺฌิมฺห ิ จ  ตสฺสาสิ   ความวา   อาศรมท่ีพระดาบส 
เนรมิต    สรางจนสําเร็จนั้นอยูในระหวางทามกลางภูเขาโคตมะนั้น.   คําท่ี 
เหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาปทุมปูชกเถราปทาน 
                              จบอรรถกถาเสเรยยวรรคท่ี  ๑๓                                           
                              รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
          ๑. เสเรยยกเถราปทาน   ๒. ปปุผถูปยเถราปทาน   ๓. ปายาสทายก- 
เถราปทาน      ๔.  คันโธทกิยเถราปทาน       ๕.  สมัมุขาถวิกเถราปทาน 
๖. กุสุมาสนิยเถราปทาน   ๗.ผลทายกเถราปทาน   ๘. ญาณสัญญกเถราปทาน 
๙.   คันธปุปผิยเถราปทาน   ๑๐. ปทุมปูชกเถราปทาน.    บัณฑิตผูเห็นแจง 
อรรถ   รวมคาถาไว ๑๐๕ คาถา.  
                                    จบเสเรยยวรรคท่ี  ๑๓  
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                                      โสภิตวรรคท่ี ๑๔   
                               โสถิตเถราปทานท่ี ๑ (๑๓๑) 
                              วาดวยผลแหงการฟงอาสภิวาจา 
     [๑๓๓] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ      เชษฐบุรษุของโลก 
        ประเสรฐิกวานระ   ทรงแสดงอมตบทแกหมูชนเปนอันมาก. 
                     เวลาน้ัน      เราไดฟงพระดํารัสอาสภิวาจาท่ีพระองคเปลง 
        แลว  ประนมกรอัญชลี   เปนผูมใีจเปนอารมณเดียว (กลาว) 
                     สมุทรเลิศกวาทะเลท้ังหลาย   เขาสุเมรุประเสริฐ 
        กวาเขาท้ังหลาย   เปนที่สั่งสมหนิ ฉันใด ชนเหลาใด 
        ยอมเปนไปตามอํานาจจิต   ชนเหลาน้ันยอมไมเขาถึง 
        เส้ียวแหงพระพุทธญาณ  ฉันนัน้. 
                     พระพุทธเจาทรงเปนฤาษีประกอบดวยพระกรุณา ทรงหยุด 
        การแสดงธรรม     ประทับน่ังในทามกลางสงฆแลว    ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา 
                     ผูใดสรรเสรญิพระญาณในพระพุทธเจาผูนําของโลก ผูนั้น 
        จะตองไมไปสูทุคติตลอดแสนกัป. 
                     ผูนั้นจักเผากิเลสท้ังหลายไดแลว  จักเปนผูมีอารมณเดียว 
        มีจิตมัน่คง จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามช่ือวาโสภิตะ. 
                     เราเผากิเลสไดแลว   ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว  วิชชา ๓ 
        เราบรรลุแลว   คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว.  
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                     ในกัปท่ี  ๕๐,๐๐๐ แตกัปนี้        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ๗  ครั้ง  ทรงพระนามวาสมุคคตะ สมบรูณดวยแกว ๗ ประการ 
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระโสภิตเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ  
ฉะน้ีแล. 
                                             จบโสภิตเถราปทาน     
                                    อรรถกถาโสภิตวรรคที่  ๑๔ 
                              ๑๓๑.  อรรถกถาโสภิตเถราปทาน 
        อปทานของทานพระโสภิตเถระ    มีคําเริ่มตนวา       ปทุมตฺุตโร 
นาม  ชิโน  ดงัน้ี.                                                      
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว     ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ  ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูลแหงหนึ่ง  บรรลนุิติภาวะแลว 
ดํารงเพศเปนฆราวาส  วันหน่ึง  เมื่อพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา 
เขามีใจเลื่อมใสดวยความโสมนัส   จึงชมเชยโดยประการตาง ๆ  ดวยความ  
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โสมนัสนั้นนั่นแล.     เขากระทํากาละแลว     ไดบังเกิดในเทวโลก    เสวย 
ที่สุดในเทวโลกน้ันแลว  เเละไดมาเกิดในมนุษยโลก   เสวยความสุขใน 
มนุษยแลว   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดมาบังเกิดในเรือนอันมีตระกูลในกรุง 
สาวัตถี    เขามีอายุไดเพียง ๗ ปเทาน้ันก็บวช    ไมนานนักก็ไดเปนพระ- 
อรหันต   มีอภิญญา ๖. 
         ในกาลตอมา    ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได   เกิดความโสมนัส 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลว     ในกาลกอน   จึง 
กลาวคําเริ่มตนวา   ปทุมตฺุตโร   นาม   ชิโน  ดังน้ี.  ถอยคําน้ันทั้งหมด 
มีเนื้อความพอรูไดงายทั้งสิ้น     เพราะไดกลาวเน้ือความไวแลวในหนหลัง 
แล. 
                              จบอรรถกถาโสภิตเถราปทาน  
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                         สุทัสสนเถราปทานท่ี  ๒  (๑๓๒) 
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกการะเกด 
     [๑๓๔] ไมการะเกดกําลังมีดอก  มอียูที่ฝงแมน้ํากวาง  ขาพระ- 
        องคแสวงหาตนการะเกดน้ันอยู      ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูนําของโลก. 
                     ในกาลน้ัน ขาพระองคเห็นการะเกดมีดอกบาน   จงึตัดท่ีขั้ว 
        แลวบูชาแดพระพุทธเจาพระนามวาสิขี      ผูเปนเผาพันธุของ 
        โลก. 
                     ขาแตพระมหามุนีพุทธเจาผูประเสริฐ   พระองคทรงบรรล ุ
        อมตบทอันไมเคลื่อนดวยพระญาณใด    ขาพระองคบูชาพระ- 
        ณาณน้ัน       ขาพระองคทําการบูชาพระญาณแลว     ไดเห็น 
        ดอกการะเกด   ขาพระองคเปนผูไดสัญญาน้ัน    นี้เปนผลแหง 
        การบูชาพระญาณ. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้    ขาพระองคบูชาพระพุทธญาณดวย 
        ไมใด   ดวยการบูชาน้ัน   ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
        ผลแหงการบูชาพระญาณ. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๒ ครั้ง  
        ทรงพระนามวาพลุคคตะ     ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล.  
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         ทราบวา   ทานพระสุทัสสนเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบสุทัสสนเถราปทา 
                          ๑๓๒. อรรถกถาสุทัสสนเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุทัสสนเถระ       มีคําเริ่มตนวา    วิตฺถตาย 
นทีตีเร  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว  ในพระชินวรพุทธ- 
เจาพระองคกอน ๆ    ไดสั่งสมบุญไวในทุก ๆ ภพน้ัน    ในกาลแหงพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    สิข ี      ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูล 
เจริญวัยแลว  ดํารงอยูในเพศฆราวาส (วันหน่ึง) กําลังเดินหาตนการะเกด 
ที่มีดอกบาน     ใกลกับฝงแมน้ําชื่อวิตถตะ  (แมน้ํากวาง)     เผอิญไดพบ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา   สขิี   ผูงดงามเปรียบปานกองไฟท่ีกําลัง 
ลุกโพลง   ประทับนั่งใกลฝงแหงแมน้ํานั้น   มีใจเลื่อมใส เด็ดดอกการะเกด 
พรอมท้ังข้ัวมาเเลว  เมื่อจะบูชาจึงกราบทูลอยางน้ีวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระองคเปนพระสัพพัญูพุทธเจา  ทรงมีอานุภาพมากถึงอยางนี้    มีดวย 
พระญาณใด,   ขาพระองคขอบูชาซึ่งพระญาณนั้น.  ลําดับนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจาไดทรงกระทําอนุโมทนาแลว    ดวยบุญอันนั้น    เขาไดบังเกิด 
ในเทวโลกและมนุษยโลก     ไดเสวยสมบัติทั้งสองจนครบถวนแลว    ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี     ไดบังเกิดในเรือนอันมีตระกูลแหงหนึ่ง    เลื่อมใสใน 
พระศาสดา  บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.  
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         ทานระลึกถึงกุศลกรรมท่ีไดกระทําไวของตนแลว   เกิดความโสมนัส  
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาว 
คําเริ่มตนวา    วิตฺถตาย   นทีตีเร    ดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา 
วิตฺถตาย   มีวิเคราะหวา   ชื่อวา  วิตฺถตา   เพราะเปนแมน้ําที่แผขยายกวาง 
ออกไป.   ชือ่วา  นที   เพราะเปลงเสียง   สงเสียงหลั่งไหลไปแลว.    ชื่อวา 
ตีร  เพราะคนท่ีจะขามแมน้ํา    ถึงท่ีนั้นกอนแลว     จึงจะชื่อวาขามไปได, 
อธิบายวา    ใกลฝงแมน้ําท่ีกวางนั้น.    บทวา    เกตกึ     ปุปฺผิต    ทิสฺวา 
มีวิเคราะหวา    ชื่อวา    เกต    เพราะมีหนามท่ีจะท่ิมแทงมือของผูจะเด็ด 
ทั้งหลาย   โดยอาการอันนาเกลียด,   เชื่อมความวา  เห็นดอกการะเกดของ 
ตนการะเกดน้ันแลว   จึงเด็ดไปท้ังข้ัว. 
         บทวา   สิขิโน   โลกพนฺธุโน  มีวิเคราะหวา    ไฟทานเรียกวาสิขี. 
หมูรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ  ตางชนิดมีสีเขียวและเหลืองเปนตนเชนกับไฟ 
เปลงปลั่งโชติชวง มีอยูแกผูใด ผูนั้นคือพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิขี  
พระองคเปนโลกพันธุ  เพราะเปนเผาพันธุเปนญาติของชาวโลก   คือของ 
โลก ๓ ทั้งหมด.   เชื่อมความวา  เราเด็ดดอกการะเกดพรอมท้ังข้ัวมาบูชา 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี   ผูเปนเผาพันธุของชาวโลกพระองคนั้น 
แลว.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาสุทัสสนเถราปทาน  
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                            จันทนปูชกเถราปทานที่  ๓ (๑๓๓) 
                       วาดวยผลแหงการบูชาดวยแกนจันทนหอม 
     [๑๓๕] เวลาน้ัน  เราเปนกินนรอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา  และเรามี 
        ดอกไมเปนภักษา    เปนผูกินดอกไม    ก็พระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวา   อัตถทัสสี   เชษฐบรุุษของโลก    ประเสริฐกวา 
        นรชน  เสด็จเหาะไปบนยอดไมในปา   ดังพญาหงสในอัมพร 
        (เรากลาววา) 
                     ขอความนอบนอมจงม ี  แดพระองคผูบุรุษอาชาไนย   จิต 
        ของพระองคบริสุทธิ์ดี   พระองคมีสีพระพักตรผองใส. 
                     พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาดังแผนดิน     มเีมธาดี  
        เสด็จลงจากอากาศ  ทรงปูลาดผาสังฆาฏิแลว   ประทับน่ังโดย 
        บลัลังก (ขัดสมาธิ). 
                     เราถือเอาแกนจันทนหอมไปในสํานักพระชินเจา     เราม ี 
        จิตเลื่อมใส  มใีจโสมนัส  ไดบูชาแดพระพุทธเจา  ถวายบงัคม 
        พระสมัพุทธเจาเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ยังความ 
        ปราโมทยใหเกิดแลว  บายหนากลับไปทางทิศอุดร. 
                     ในกัปท่ี ๑,๘๐๐  แตกัปนี้      เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย 
        แกจันทนใด  ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
        ผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๑,๔๐๐ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง 
        มีพระนามชื่อวาโรหณิี  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ  
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        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา     ทานพระจันทนปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบจันทนปูชกเถราปทาน 
                                             จบภาณวารท่ี ๘ 
                      ๑๓๓.  อรรถกถาจันทนปูชนกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระจันทนปูชนกเถระ    มคํีาเริ่มตนวา    จนฺท- 
ภาคานทีตีเร  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว      ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ      ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพาน      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา     อัตถทัสสี  
ทานไดบังเกิดในกําเนิดกินนร        อยูใกลแมน้ําจันทภาคาในปาหิมพานต 
มีดอกไมเปนภักษา  เปนผูกินดอกไม   ประดับดวยดอกไมมีไมจันทนและ 
ไมกฤษณาเปนตน     เสวยความสุขนานัปการมีการเลนในสวนและการเลน 
ในน้ําเปนตน    สําเร็จชวิีตอยูได   คลายภุมเทวดา    เสวยความสุขอยูในปา 
หิมพานตฉะน้ัน.   ในกาลน้ันพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาอัตถทัสสี  
เพ่ือจะทําการอนุเคราะหแกเธอ   จึงเสด็จไปยังปาหิมพานต   ลงจากอากาศ 
แลว     ใหภิกษุปูลาดผาสังฆาฏิประทับนั่งแลว.    กินนรน้ันไดพบพระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้น     ผูรุงโรจนประทับนั่งในท่ีนั้นแลว   มีใจเลื่อมใส 
๑.  บาลีเปน  จนัทนปูชกเถราปทาน.  
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ไดบูชาดวยดอกไมจันทนหอมแลว.       พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทํา 
อนุโมทนาแกเธอแลว. 
         ดวยบุญอันนั้น    เธอผูมีจิตใจประกอบดวยความโสมนัส   ดํารงอยู 
จนตลอดอายุ    จุติจากอัตภาพนั้น    ไดบังเกิดในเทวโลก      เสวยสมบัติ 
ในกามาวจรสวรรค ๖ ชัน้ ไป ๆ มา ๆ เสร็จแลวไดเสวยจักรพรรดิสมบัติ  
รัชสมบัติ  และประเทศรัชสมบัติ  ในเมืองมนุษยแลว ในพุทธปุบาทกาลน้ี 
ไดบังเกิดในเรือนอันมีตระกูล    บรรลนุิติภาวะแลว    ก็บวช    ไมนานนัก 
ไดบรรลุพระอรหัต     ระลึกถึงบุพกรรมของตนได    เกิดความโสมนัสใจ 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน   จึงกลาว 
คําเริ่มตนวา จนฺทภาคานทีตีเร  ดังนี้. ที่ชื่อวา จันทะ ในคําน้ัน หมายถึง 
เกิดข้ึนแลวคลายกับวารูพระจันทร  ใจ  ความพอใจ  อัธยาศัย,  อธิบายวา 
ชื่อวา  จันทภาคา    เพราะเปนเชนกับสวนแหงพระจันทร    เพราะที่ขาง 
ทั้งสองประกอบดวยพ้ืนทรายสีขาวเกลี่ยลาด  เชนกับลาดดวยพ้ืนแกวมุกดา 
มีน้ําใสสะอาดปราศจากมลทิน    เหมือนมณฑลพระจันทร.   คือ  ใกลฝง 
แมน้ําจันทภาคานั้น.  คําท่ีเหลือท้ังหมด  มีเน้ือความพอจะรูไดงาย เพราะ 
ไดกลาวไวแลวในหนหลงัแล. 
                          จบอรรถกถาจันทนปูชนกเถราปทาน 
                                 จบอรรถกถาภาณวารท่ี  ๘  
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                         ปุปผฉทนิยเถราปทานที่  ๔  (๑๓๔) 
                    วาดวยผลแหงการโปรยดอกไมเปนหลังคา 
     [๑๓๖] (เราเปน)  พราหมณมีนามชื่อวาสุนันทะ    ผูรูจบมนต 
        เปนผูเลาเรียน   เปนผูควรขอ   ไดบูชายัญชื่อวาชเปยยะ. 
                     ในกาลน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ผู 
        ทรงรูแจงโลกผูเลิศ   เปนพระฤาษีกอปรดวยพระกรุณา    ทรง 
        เอ็นดูหมูชน   เสด็จจงกรมอยูในอากาศ. 
                     พระสัพพัญูพุทธเจาผูเปนนายกของโลก    เสด็จจงกรม 
        แลว    ทรงแผเมตตาไปในบรรดาสัตวหาประมาณมิได   ไมม ี 
        อุปธ.ิ 
                     พราหมณผูรูจบมนต   เด็ดดอกไมที่ขั้วแลว   ประชุมศิษย 
        ทั้งหมด  ใหศิษยชวยกันโยนดอกไมขึ้นไปในอากาศ. 
                     ในกาลน้ัน หลังคาดอกไมไดมีตลอดท่ัวพระนครไมหายไป 
        (คงมีอยู)  ตลอด ๗ วัน  ดวยพุทธานุภาพ. 
                     ดวยกุศลมูลนั้น    พราหมณผูรูจบมนตไดเสวยสมบัติแลว 
        กําหนดรูอาสวะท้ังปวง   ขามโลก ๓ และตัณหาไดแลว. 
                     ในกัปท่ี  ๑,๑๐๐ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        กษัตริย ๓๕ ครั้ง มพีระนามเหมือนกันวาอัมพรังสะ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.    
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         ทราบวา      ทานพระปุปผฉทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบปุปผฉทนิยเถราปทาน 
                          ๑๓๔. อรรถกถาปุปผฉทนิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปุปผฉทนิยเถระ    มีคําเริ่มตนวา    สุนนฺโท 
นาม  นาเมน  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว      ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ    หลายภพท่ีผานมา   จะส่ังสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหง 
พระนิพพาน      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ 
ทานไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ    บรรลุนิติภาวะแลว    สําเร็จการศึกษา 
ในศิลปะประจําตัวแลว    เปนผูมีโภคะมาก    มียศยิ่งใหญ    ยนิดียิ่งในการ 
บริจาคทาน  วันหน่ึง    ทานสละมหาทานดวยคิดวา     ข้ึนชื่อวาพวกยาจก 
เหลาน้ีในชมพูทวีปทั้งสิ้น     อยาไดวัตถุดวยคิดวา     เราไมไดสิ่งของเลย. 
ในคราวน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ    ไดเสด็จไป 
ทางอากาศพรอมดวยบริวาร.      พราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้นแลว   มีจิตเลื่อมใส   ใหเรียกพวกศิษยของตนมาแลว   ใหนาํเอาดอกไม 
ทั้งหลายมาแลว   โยนข้ึนบูชาในอากาศ.    ดอกไมเหลาน้ันไดปกคลุมนคร 
ทั้งส้ิน  ต้ังอยูไดตลอด ๗วัน. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน     ทานไดเสวยความสุขในเทวโลกและในมนุษย- 
โลกแลว   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูลแหงหนึ่ง  
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มีศรัทธาบวชแลว     พอจรดปลายมีดโกนเทาน้ันก็บรรลุพระอรหัตแลว   ระลึก 
ถึงบุพกรรมของตนได   เกิดความโสมนัส   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตน 
เคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา   สุนนโฺท   นาม 
นาเมน   ดังน้ี.   ถอยคําท่ีเหลือท้ังหมดน้ัน  มีเนื้อความงายทั้งนั้น   เพราะ 
ไดกลาวไวแลวในหนหลงัแล. 
                                จบอรรถกถาปุปผฉทนิยเถราปทาน  
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                       รโหสัญญิกเถราปทานท่ี  ๕  (๑๓๕) 
                      วาดวยผลแหงสัญญาในการเลื่อมใส 
     [๑๓๗] ภูเขาชื่อวสภะมีอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต    ที่เชิงเขา 
        วสภะนัน้  มีอาศรมที่เราสรางไวในกาลน้ัน. 
                     เราเปนพราหมณบอกมนตกะศิษยประมาณ ๓,๐๐๐ เรา 
        สั่งสอนศิษยเหลาน้ันแลวเขาอยู  (ในที่สงัด) ณ ที่สมควรสวน 
        ขางหนึง่.                                        
                     พราหมณผูรูจบมนต       นั่งอยู ณ ทีส่มควรสวนขางหนึ่ง 
        แลว    ระลึกถึงพระญาณของพระพุทธเจาแลวยังจิตใหเลื่อม- 
        ใสในพระญาณ      ครั้นเรายังจิตใหเลื่อมใสในพระญาณแลว 
        นั่งคูบัลลังกอยูบนสนัถัตใบไม  กระทํากาลกิริยา ณ ที่นั้น.  
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้    เราไดสัญญาใดในกาลนั้น   ดวย 
        สัญญาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการไดสัญญา.  
                     ในกัปท่ี ๒๗ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิทรงพระ- 
        นามวาสิรีธระ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มีพละมาก.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระรโหสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบรโหสัญญิกเถราปทาน 
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                 ๑๓๕. อรรถกถารโหสัญญกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระรโหสัญญกเถระ     มีคําเริ่มตนวา    หิมวน-ฺ 
ตสฺสาวิทูเร   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ   ในภพน้ัน ๆ ไดสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ     ในกาลท่ีวางจากพระพุทธเจากาลหนึ่ง      เขาไดบังเกิด 
ในตระกูลพราหมณ    ในมัชฌิมประเทศ    เจริญวัยแลว   สําเร็จการศึกษา 
ในศิลปะของตนแลว       มองไมเห็นสาระในศิลปะนั้น     อยางดีก็เพียงยัง 
ทองใหเต็มเทาน้ัน   มองเห็นแตอกุศลมีโกธะ   มทะ และมานะเปนตน   จึง 
ละเพศฆราวาส   เขาปาหิมพานตบวชเปนฤาษี    มดีาบสหลายรอยคนเปน 
บริวาร    สรางอาศรมอยูใกลภูเขาวสภะ    อยูที่ภูเขาหิมวันตเทาน้ัน    จน 
ตลอด  ๓,๐๐๐ ป    มีความคิดวา    เราเปนอาจารยของพวกศิษยมีประมาณ 
เทาน้ี   เปนครุฐานียะควรแกความเคารพ      ควรแกการกราบไหวโดยชอบ 
แตเสียใจวา   อาจารยของเราไมมี     จึงใหประชุมพวกศิษยทั้งหมดนั้นแลว 
ประกาศความไมมีการบรรลุพระนิพพาน      เพราะความไมมีพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย    ตนเองผูเดียวนั่งในท่ีลับอันสงัด     กระทําความสําคัญวาพระ- 
พุทธเจาไวในใจ  คลายนั่งอยูเบื้องพระพักตรของพระพุทธเจาฉะนั้น  เกิด 
ความปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ    นั่งคูบัลลังกในศาลากระทํากาละแลว 
ไดเกิดในพรหมโลก. 
         ในชาตินั้น  ทานอยูไดนานเพราะมีฌานเปนประธาน  ในพุทธุปบาท 
กาลน้ี   ไดบงัเกิดในเรือนอันมีตระกูล    มีความเบื่อหนายในกามท้ังหลาย 
พอมีอายุได ๗ ปก็บวช     พอปลายมีดโกนจรดท่ีผมเทาน้ัน     ก็ไดบรรล ุ
๑.  บาลีวา  รโหสัญญิกเถราปทาน.  
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พระอรหัต     เปนผูไดอภิญญา ๖   ระลึกถึงบุพกรรมของตนไดดวยปุพเพ- 
นิวาสญาณ   เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยได 
ประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  หิมวนฺตสฺสาวิทูเร  ดังนี้. 
บทวา   วสโภ    นาม   ปพฺพโต   ความวา   ภูเขาที่ถึงการนับวา   วสภะ 
เพราะสูงท่ีสุด     เพราะประเสริฐที่สุดกวาภูเขาที่เหลือท้ังหลาย    เวนภูเขา 
หิมวันต.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถารโหสัญญกเถราปทาน  
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                     ๖. จัมปกปุปผิยเถราปทานที่ ๖ (๑๓๖)  
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกจําปา 
     [๑๓๘] เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภู         ผู 
        โชติชวงดังดอกกรรณิการ   ประทับน่ังอยูที่ระหวางภูเขา    ทรง 
        ยังทิศท้ังปวงใหสวางดังดาวประกายพรึก. 
                     มมีาณพ ๓ คนเปนผูศึกษาดีในศิลปะของตน   หาบส่ิงของ 
        เต็มหาบไปต้ังขางหลังเรา    เราผูมีกระบะใสดอกจําปา   ดอก 
        ไวในหอ   ถือดอกจําปาเหลาน้ันบูชา    ในพระญาณของพระ- 
        ผูมีพระภาคเจา    พระนามวาเวสสภู.                                 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้     เราบูชาพระพุทธญาณดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
        บชูาพระญาณ. 
                     ในกัปท่ี ๒๙ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        วิหตาภา  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบจัมปกปุปผิยเถราปทาน  
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                        ๑๓๖. อรรถกถาจัมปกปุปผิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระจัมปกปุปผิยเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   กณิการว  
โชตนฺต    ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ ในทุก ๆ ภพน้ันจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เสมอมา    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาเวสสภู      ทาน 
ไดบังเกิดในตระกูลพราหมณ  เจริญวัยแลว   สําเร็จการศึกษาศิลปะของตน 
แตมองไมเห็นสาระในศิลปะนั้น      จึงละเพศฆราวาส   บวชเปนฤาษีใน 
ระหวางปา       นําเอาดอกจําปาที่พวกศิษยนํามาแลว       บูชาเฉพาะพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภู.         พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทํา 
อนุโมทนาแลว.  ดวยกุศลกรรมน้ันนัน่แล   เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลก 
และมนุษยโลก   ไดเสวยสมบัติทั้งสองครบถวนแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี  
ไดบังเกิดในเรือนอันมีตระกูล    บรรลนุิติภาวะแลว    มีความเบื่อหนายใน 
เพศฆราวาส   เพราะกําลังแหงวาสนาที่ตนไดอบรมมาในกาลกอน   จึงได 
บวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต  
         ในกาลตอมา    ทานระลึกถึงบุญกรรมในครั้งกอนของตนได    เกิด 
ความโสมนัสใจ       เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลว      
ในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  กณิการว  โชตนฺต ดังน้ี   บรรดาบท    
เหลาน้ัน   บทวา   กณิการ  ความวา  ชื่อวา   กณิการ    เพราะในเวลาที่ 
ใบเหลืองทั้งหมดรวงหลนลงแลว      ก็ออกดอก    เปนตนไมชนิดเดียวกับ 
ตนกัณณิการ  คือ  เพราะเก็บเอาแตดอกที่ตูม    ซึ่งมีปกติอาการคลายดอก 
กัณณิการ,  บัณฑิตพึงทราบวา  ทานกลาวไววากณิการ  เพราะทําการลบ  
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ณ อักษรตัวหนาเสียตัวหน่ึง    โดยนัยแหงนิรุตติปกรณแลวควรจะกลาววา  
กัณณิการ.    อธิบายวา    เราไดพบเห็นพระพุทธเจาผูรุงเรือง    คลายตน 
ดอกกัณณิการที่บานแลวน้ันฉะน้ัน.    คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาจัมปกปุปผิยเถราปทาน 
                                                 



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 466 

                อรรถกถาอัตถสันทัสสกเถราปทานที่  ๗ (๑๓๗)  
                 วาดวยผลแหงการชมเชยพระพุทธเจา ๓ คาถา 
     [๑๓๙] เรานั่งอยูในโรงอันกวางใหญ   ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวาปทุมุตตระ  ผูเปนนายกของโลก  ผูมีอาสวะส้ินแลว 
        ผูบรรลพุลธรรม  แวดลอมดวยภิกษุสงฆ. 
                     ภิกษุสงฆประมาณ ๑ แสน  ผูบรรลวุิชชา ๓  ไดอภิญญา ๖ 
        มีฤทธ์ิมาก     แวดลอมพระสัมพุทธเจา    ใครเห็นแลวจะไม 
        เลื่อมใสเลา. 
                     ในมนุษยโลกพรอมทั้งเทวโลกไมมีอะไรเปรียบ   ในพระ- 
        ญาณของพระสัมพุทธเจาองคใด   ใครไดเห็นพระสัมพุทธเจา 
        พระองคนั้นผูมีพระญาณไมสิ้นสุดแลว  จะไมเลื่อมใสเลา. 
                     ชนท้ังหลายไมอาจใหพระผูมีพระภาคเจา   ซึ่งทรงแสดง 
        พระธรรมกาย       และความเปนหนอเน้ือแหงรัตนะท้ังส้ินให 
        กําเริบได  ใครไดเหน็แลวจะไมเลื่อมใสเลา. 
                     พราหมณนารทะน้ันชมเชยพระสัมพทุธเจา    พระนามวา 
        ปทุมุตตระผูไมแพดวย ๓ คาถานี้แลว   เดินไปขางหนา. 
                     ดวยจิตอันเลื่อมใส   และดวยการชมเชยพระพุทธเจาน้ัน 
        เราไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     ในกัปท่ี ๓,๐๐๐ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        กษัตริยพระนามวาสุมิตตะ    ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอัตถสันทัสสกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบอัตถสันทัสสกเถราปทาน 
                       ๑๓๗. อรรถกถาอัตถสันทัสสกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอัตถสันทัสสกเถระ  อันมีคําเริ่มตนวา  วิสาล- 
มาเฬ  อาสีโน  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ      หลายอัตภาพท่ีผานมาจะสั่งสมแตบุญไว       ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ         ทานไดเกิดในตระกูล 
พราหมณ   เจริญวัยแลว   สําเร็จการศึกษาในศิลปะประจําตัวแลว   แตมอง 
ไมเห็นสาระในศิลปะนั้น   จึงละเรือนไปยังหิมวันตประเทศ   สรางบรรณ- 
ศาลาอยูอาศัยในที่อันนารื่นรมยใจ.      ในคราวน้ัน      เขาไดพบพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระผูเสด็จมายังหิมวันตประเทศ     เพ่ือทรง 
อนุเคราะหหมูสัตว (เขา)   มีใจเลื่อมใส    ไหวประกอบพรอมดวยองค ๕ 
และทําการชมเชยดวยถอยคําอันชมเชยมากมาย.     ดวยบุญอันนั้นเขาดํารง 
ชีวิตอยูไดจนตลอดอายุ   กระทํากาละแลว  (ตายแลว)  ไดไปเกิดยังพรหม-  
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โลก.  ในชาติตอมา  คือ ในพุทธุปบาทกาลน้ี    เขาไดบังเกิดในเรือนอัน 
มีตระกูล     บรรลุนิติภาวะแลว      ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา 
ไดมีจิตศรัทธา  บวชแลวไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได    เกิดความโสมนัส   เม่ือจะประ- 
กาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตน 
วา  วิสาลมาเฬ  อาสีโน  ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  วิสาลมาเฬ 
เชื่อมความวา  โรงอันไพศาล  กวาง  แผกวางใหญ  เรยีกวา  โรงอันกวาง 
ใหญ   คือ  เรานั่งอยูในโรงอันกวางใหญ    ไดพบเห็นพระพุทธเจาผูเปน 
นายกของชาวโลกแลว.  คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรูไดงายแลวทีเดียว. 
                     จบอรรถกถาอัตถสันทัสสกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 469 

                       เอกรังสนิยเถราปทานท่ี ๘ (๑๓๘) 
                 วาดวยผลแหงการเลื่อมใสในการฟงธรรม 
     [๑๔๐] เราชื่อวานารทะ     แตชนท้ังหลายรูจักเราวาเกสวะ    เรา 
        แสวงหากุศลและอกุศลอยู   ไดไปอยูสํานักพระพุทธเจา. 
                     พระมหามนุีพระนามวาอัตถทัสสี   ทรงมีจิตเมตตา  ประ- 
        กอบดวยกรุณา  พระองคผูมีจักษุ  เมื่อทรงปลอบสัตวทั้งหลาย 
        ใหเบาใจ  ทรงแสดงธรรมอยู. 
                     เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส   ประนมกรอัญชลีเหนือเศียร 
        เกลาถวายบังคมพระศาสดาแลว       บายหนากลับไปทางทิศ 
        ประจมิ. 
                     ในกัปท่ี ๑,๗๐๐ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  เปน 
        ใหญในแผนดิน  พระนามวาอมิตตตปนะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระเอกรังสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                จบเอกรังสนิยเถราปทาน  
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                   ๑๓๘. อรรถกถาเอกปสาทนิยเถราปทาน๑    
         อปทานของทานพระเอกปสาทนิยเถระ    มคํีาเริ่มตนวา    นารโท 
อิติ เม นาม  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว    ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ  ในหลายชาติที่ผานมาจะส่ังสมแตกุศลกรรมไว    ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา         อัตถทัสสี      ทานไดบังเกิดข้ึน 
ตระกูลพราหมณ  ปรากฏชื่อวา   เกสวะ   บรรลุนติิภาวะแลว    จึงละเพศ 
ฆราวาสออกบวช    วันหนึ่งไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา    มีใจ 
เลื่อมใส   ประคองอัญชลี   เกิดปติโสมนัสอยางเหลือลนแลวหลกีไป.   เขา 
ดํารงชีวิตอยูจนตลอดอายุ      จึงกระทํากาละแลว       เพราะความโสมนัส 
นั้นนั่นแล   จึงไดไปเกิดในเทวโลก  ไดเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกนั้นแลว 
ไดไปบังเกิดในมนุษยโลก   เสวยสมบัติในมนุษยโลกนั้นแลว   ในพุทธุป- 
บาทกาลน้ี     เขาไดบังเกิดในเรือนอันมีตระกูลแหงหนึ่ง    พอเจริญวัยแลว 
เลื่อมใสในพระศาสดา  ไดบวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา     ทานระลึกถึงกศุลกรรมที่สรางไวของตนได     เกิด 
ความโสมนัส       เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  นารโท   อิติ  เม   นาม  ดังนี้.   บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา   นารโท    มีวิเคราะหวา    ชื่อวา    นารทะ   เพราะ 
ละออง  ธุลี  มลทินของเขาไมมี   เพราะเขามีสรีระบริสุทธิ์ดวยอํานาจแหง 
ชาติ  จึงไดรับชื่อจากตระกูลวา    นารทะ   เพราะทําการแปลง  ช  อักษร 
๑.  บาลีวา  เอกรังสนิยเถราปทาน.  
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เปน ท อักษร.  บทวา  เกสโว   ความวา  ชนทั้งหลายผูรู   ยอมรูจักเราวา 
เกสวะ   คือนารทเกสวะ   เพราะเราไดเกิดมาในกิสวจัฉโคตร.   คําที่เหลือ 
ปรากฏชัดแลวท้ังหมดแล. 
                            จบอรรถกถาเอกปสาทนิยเถราปทาน  
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                          สาลทายกเถราปทานท่ี  ๙  (๑๓๙) 
                            วาดวยผลแหงการถวายดอกรัง 
     [๑๔๑] เวลาน้ัน    เราเปนราชสีหพญาเนื้อมีสกุล    เราแสวงหา 
        หวง (บอ)  น้ําบนเขา ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนนายก 
        ของโลก. 
                     จึงดําริวา      พระมหาวีรเจาพระองคนี้     ยอมยังมหาชน 
        ใหดับได    ถาเชนนั้น     เราพึงเขาไปเฝาพระองคผูประเสริฐ  
        วาเทวดา  ผูองอาจกวานระเถิด. 
                     เราจึงหักกิ่งรัง     แลวนําเอาดอกมาพรอมดวยกระออมน้ํา 
        (ใสกระออมน้ํามา)   เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลว    ไดถวาย 
        ดอกรังอันงาม. 
                     ในกัปท่ี  ๙ แตกัปนี้   เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ันเราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ดอกไม. 
                     ในกัปท่ี ๙ แตกัปนี้         ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๓ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาวิโรจนะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระสาลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบสาลทายกเถราปทาน  
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                    ๑๓๙. อรรถกถาสาลทายกเถราปทานท่ี ๑๐ 
         อปทานของทานพระสาลทายถเถระ     มีคําเริ่มตนวา    มคิราช  
ตทา  อาสึ   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้น     จะส่ังสมแตกุศลกรรมไวเปนประจําเสมอ 
แตเพราะถูกกรรมบางอยางตัดรอน  จึงไดบังเกิดในกําเนิดราชสีหอยูในปา 
หิมวันตมีราชสีหหลายตัวเปนบริวาร.   ในคราวน้ันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวาสิขี  ไดเสด็จไปยังปาหิมวันตเพ่ือทรงอนุเคราะหแกเขา ราชสีห 
นั้น  พอไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหา  ก็มีใจเลื่อมใส  หักกิ่งไม 
แลว เลือกเกบ็เอาแตดอกสาละพรอมท้ังดอกกรรณิการมาบูชาแลว.    พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ไดทรงกระทําอนุโมทนาแกเขาแลว. 
         ดวยบุญนั้น    เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก   ได 
เสวยสมบัติในโลกทั้งสองเสร็จแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     เขาไดบังเกิด 
ในเรือนมีตระกูลแหงหนึ่ง     บรรลุนติิภาวะแลว   เลื่อมใสในพระศาสดา 
บวชแลว    ไดบรรลุพระอรหัตแลว     ระลึกถึงบุพกรรมของตนได    เกิด 
ความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  มิคราชา   ตทา   อาสึ    ดังน้ี.   พึงทราบ 
วิเคราะหในคําวา   มิคราชา  นั้นดังตอไปนี้  ชื่อวา  มิคะ  เพราะยอมไปสู 
ความตาย.  อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มิคะ เพราะยอมคนหา คือแสวงหาอาหาร, 
ราชาแหงมิคะท้ังหลาย  ชือ่วา   มิคราชา   แมเมื่อราชาแหงสัตวสี่เทาท้ังส้ิน 
มีอยู   แตทานเรียกวา  มคิราชา  ก็เพราะทํามิคะใหเปนประธานเพื่อสะดวก  
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แกกาลผูกคาถา.   อธิบายวา    ในคราวท่ีเราไดเปนมิคราชา    ไดพบเห็น   
พระผูมีพระภาคเจาแลว        ไดหักกิ่งไมสาละพรอมท้ังดอกไมมาบูชาแลว. 
บทวา  สโกส  ปุปฺผมาหร ึ  ความวา เราไดนําเอาดอกสาละพรอมท้ังดอก 
กรรณิการมาบูชาแลว.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาสาลทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 475 

                          ผลทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๑๔๐) 
                       วาดวยผลแหงการถวายผลมะหาด 
     [๑๔๒] ในกาลน้ัน     เราเปนพรานเท่ียวฆาสัตวอื่นเปนอยางมาก 
        สําเร็จการนอนอยูที่เง้ือมเขา  ไมไกลพระศาสดาพระนามวาสิขี. 
                     เราไดเห็นพระพุทธเจาอัครนายกของโลก      ทั้งเวลาเย็น 
        เวลาเชา       ก็เราไมมีไทยธรรมสําหรับถวายแดพระศาสดาผู 
        จอมสัตว  ผูคงท่ี.   
                     เราไดถือเอาผลมะหาดไปสูสํานักพระพุทธเจา   พระผูมี- 
        พระภาคเจาเชษฐบุรุษของโลกผูประเสริฐกวานระทรงรับ. 
                     ตอแตนั้น    เราไดถือเอาผลมะหาดไป  ทูลถวายพระองค 
        ผูนําวิเศษ ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน  เราไดทํากาลกิริยา ณ ทีน่ั้น 
        เอง. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้ เราไดถวายผลมะหาดใด  ดวยกรรม 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     ในกัปท่ี ๑๕ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๓ ครั้ง 
        ทรงพระนามวามาลภิ   ทรงสมบรูณดวยแกว ๗ ประการ    ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบผลทายกเถราปทาน  
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                 ๑๔๐. อรรถกถาปยาลผลทายกเถราปทาน๑  
         อปทานของทานพระปยาลผลทายกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปโรธโก 
ตทา  อาสึ   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา สิขี  
ทานไดบังเกิดในตระกูลนายพราน   ฆาเนื้อท้ังหลายที่เง้ือมเขาแหงหนึ่งใน 
ปาหิมวันต   เลี้ยงชีวิตอยู   ในกาลน้ัน   เขาไดพบเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  สิขี    เสด็จไปยังที่นั้นแลว   มใีจเลื่อมใส   นมัสการอยูทั้งเวลา 
เย็นและเวลาเชา       มองไมเห็นไทยธรรมอะไร ๆ     จึงไดเลือกเก็บผลไม 
หวาน ๆ ไปถวาย    พระผูมีพระภาคเจาไดเสวยผลไมเหลาน้ันแลว.    นาย 
พรานน้ัน       มีสรรีะอันปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณกระทบถกูตองแลว 
หาระหวางมิได   มีจิตอันงดเวนแลวจากบาปกรรม     มีเหงาไมและผลไม 
เปนอาหาร  ไมนานนักก็ไดทํากาละไปบังเกิดในเทวโลก. 
         เขาไดเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกนั้นแลว ไดมาบังเกิดในมนุษยโลก 
เสวยสมบัติอีกหลายอยางในมนุษย  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขาไดบังเกิดใน 
ตระกูลคฤหบดี    บรรลนุิติภาวะแลว    ดํารงอยูในเพศฆราวาส    แตไมมี 
ความยินดีในเพศฆราวาสน้ัน          จึงละเรือนออกบวชในสํานักของพระ- 
ศาสดา   เจริญวิปสสนา   ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต   ระลึกถึงกรรม 
คือการถวายผลไมที่ตนบําเพ็ญไวได  เกิดความโสมนัส   เมื่อจะประกาศถึง 
เรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน        จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
๑.  บาลี  เปน  ผลทายกเถราปทาน.  
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ปรโธโก  ตทา  อาสึ  ดังน้ี.   ในคําน้ัน  เชื่อมความวา   ในคราวท่ีเราเปน 
พรานเที่ยวฆาสัตวอ่ืน   ไดถวายผลมะหาดแลว   ทาํจิตใหเลื่อมใส.   บทวา 
ปโรธโก  ไดแก เปนผูฆาสัตวอ่ืน  คือเปนผูเบียดเบียน (สัตวอ่ืน).    ใน 
เมื่อควรจะกลาววา  ปรโรธโก   แตทานกลาววา ปโรธโก    เพราะทําการ 
ลบ ร อักษรตัวตนเสีย.   บทวา ปริจารึ  วินายก   ความวา  เราไดปวารณา 
นิมนต     อาราธนาพระศาสดาผูบรรลุพระนิพพานน้ันดวยคําวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขอพระองคจงบริโภคผลไมนี้เถิด.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
พอจะรูไดโดยงายทีเดียว. 
                        จบอรรถกถาปยาลผลทายกเถราปทาน 
                             จบอรรถกถาโสภิตวรรคท่ี  ๑๔ 
                             รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑. โสภิตเถราปทาน    ๒. สุทัสสนเถราปทาน    ๓.  จันทนปูชก- 
เถราปทาน     ๔. ปุปผฉทนิยเถราปทาน    ๕. รโหสันทัสสกเถราปทาน 
๖. จัมปกปุปผิยเถราปทาน   ๗. อัตถสันทัสสกเถราปทาน    ๘. เอกรัง- 
สนิยเถราปทาน     ๙.  สาลทายกเถราปทาน     ๑๐.  ผลทายกเถราปทาน. 
บัณฑิตทั้งหลายรวมคาถาได   ๗๒   คาถา  ฉะนี้แล. 
                                      จบโสภิตวรรคที่ ๑๔  
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                                        ฉัตตวรรคท่ี  ๑๕ 
                             อธิฉัตติยเถราปทานที่  ๑  (๑๔๑) 
                              วาดวยผลแหงการบูชาดวยฉัตร 
     [๑๔๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี      ผูสูงสุด 
        กวานระปรินิพพานแลว     เราใหชางทําฉัตรเปนชั้น ๆ  บชูา 
        ไวที่พระสถูป. 
                     ไดมานมัสการพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก   ตามกาล 
        อันสมควร  (และ)   ไดทําหลังคาดอกไมบูชา  (ยกขึ้น)  ไวที่ 
        ฉัตร. 
                     ใน ๑,๗๐๐ กัป   เราไดเสวยเทวรัชสมบติั    ไมไปสูความ 
        เปนมนุษยเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาพระสถูป. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอธิฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบอธิฉัตติยเถราปทาน  
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                              อรรถกถาฉัตตวรรคท่ี ๑๕ 
                        ๑๔๑. อรรถกถาอติฉัตติยเถราปทาน๑  
         อปทานของทานพระอติฉัตติยเถระ    มีคําเริ่มตนวา    ปรนิิพฺพุเต 
ภควติ   ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้น  จะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อัตถทัสสี  
ทานไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุลแหงหนึ่ง     เพราะไมไดเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาขณะยังทรงพระชนมอยู  ในกาลท่ีพระองคปรินิพพานแลว   จึงคิด 
วา   โอ เราเส่ือมแลวหนอ   แลวทําการตกลงใจวา   เราจักทําชาติคือความ 
เกิดของเราใหมีผล  แลวใหชางทําฉัตรซอนกันเปนชั้น ๆ  บูชาหองบรรจุ  
พระธาตุ   อันเปนพระบรมสารีริกธาตุของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ในกาลตอมา  ใหชางทําฉัตรดอกไม  บูชาหองพระธาตุนั้นนั่นแล.    ดวย 
บุญกรรมนั้นนั่นแล  เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ได 
เสวยสมบัติในโลกทั้งสองจนครบถวนแลว     ในพุทธุปบาทกาลน้ี    เขาได 
เกิดในตระกูลคฤหบดี   บรรลุนิติภาวะแลว   มีความเลื่อมใสในพระศาสดา 
บวชแลวเลาเรียนกรรมฐาน       พยายามอยูไมนานนัก    ก็ไดบรรลุพระ- 
อรหัต.                                                                        
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได  เกิดความโสมนัส  เมือ่จะประกาศ 
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
๑.  บาลี   เปน  อธิฉัตติยเถราปทาน.  
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ปรินิพฺพุเต    ภควติ  ดังนี.้     บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ฉตฺตาติฉตฺต 
ความวา  ชื่อวา ฉัตร  เพราะยอมปกปด   ปองกันแดดเปนตนได,   ฉัตร 
ยิ่งกวาฉัตร    คือฉัตรที่ทําไวบนฉัตร  ชื่อวา   ฉตฺตาติฉตฺต    อธบิายวา 
ฉัตรที่ซอนกันเปนชั้น   ๆ.  บทวา   ถูปมฺหิ  อภิโรปยึ  ความวา ชื่อวา ถูโป 
เพราะเขากอข้ึน  คือทําใหเปนกอง,   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ถูโป   เพราะ 
เขากอข้ึน    คือ    ต้ังข้ึนจนถึงความเจริญงอกงามไพบูลยโดยความม่ันคง, 
อธิบายวา  ฉัตรที่เราทําไวบนสถูปแลว   เรากอข้ึนบูชาโดยพิเศษ   ดวยวิธ ี
การซอนกันเปนชั้น ๆ.    บทวา  ปุปฺผจฺฉทน  กตฺวาน  ความวา  เราทํา 
เครื่องมุงดวยดอกไมหลาย ๆ ชนิดมกีลิ่นหอมอยางดี  ที่แยมบานแลว   ให 
เปนเพดานเบ้ืองบนฉัตรแลวบูชา.     คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหงมีเนื้อความงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาอติฉัตติยเถราปทาน  
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                         ถัมภาโรปกเถราปทานท่ี  ๒   (๑๔๒)  
                              วาดวยผลแหงการยกเสาธง 
     [๑๔๔] เมื่อพระโลกนาถพระนามวาธัมมทัสสี  ผูประเสรฐิกวา 
        นระนพิพานแลว     เราไดยกเสาธงขึ้นไวที่เจดีย   แหงพระ- 
        พุทธเจาผูประเสริฐสุด.                                                 
                     ใหนายชางสรางบันไดสําหรับประชาชน  จะไดขึน้สูสถูป 
        อันประเสริฐ  แลวถือเอาดอกมะลิไปโปรยบูชาท่ีพระสถูป  โอ 
        พระพทุธเจา    โอ  พระธรรม   โอ  ความถึงพรอมแหงพระ- 
        ศาสดาหนอ  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาพระ- 
        สถูป.  
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๐ 
        ครั้ง  ทรงพระนามวา  ถูปสิขะ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระถัมภาโรปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบถัมภาโรปกเถราปทาน  
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                      ๑๔๒. อรรถกถาถัมภาโรปกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระถัมภาโรปกเถระ     มีคําเริ่มตนวา   นิพฺพุเต 
โลกนาถมฺหิ ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้น  จะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ธัมมทัสสี 
ไดเกิดในเรือนอันมีสกุล      มีศรัทธาเลื่อมใส       เม่ือพระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานแลว   ไดปกเสายกธงไวที่หองพระบรมธาตุ (พระเจดีย)  ของ 
พระผูมีพระภาคเจา.    ไดรอยดอกมะลิเปนอันมาก    ข้ึนไปบนบันไดแลว 
บูชา. 
         เขาดํารงชีวิตอยูจนตลอดอายุ     ทํากาละแลว      ไดทองเท่ียวไปใน 
เทวโลกและมนุษยโลก        ไดเสวยสมบัติในโลกทั้งสองจนครบถวนแลว 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุลแหงหนึ่ง  ต้ังแตเริ่มเปน 
หนุมมา   ก็เปนผูควรแกการบูชา   มศีรัทธาเกี่ยวเน่ืองกับพระศาสนา   จึง 
ไดบวชแลว       ไดบรรลพุระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทา ๔      ระลึกถึง 
บุพกรรมของตนได  เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตน 
เคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา นิพฺพุเต  โลก- 
นาถมฺหิ ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นพฺิพุเต    โลกนาถมฺหิ    ความวา 
ก็เม่ือพระศาสดาผูทรงเปนนาถะ     ทรงเปนประธาน     ทรงเปนที่พ่ึง 
อาศัยของชาวโลกทั้งสิ้น    ปรินิพพานแลวดวยขันธปรินิพพาน    ลวงลับ 
ดับไปมองไมเห็น       คลายกับแสงประทีปที่ดับไปแลวฉะนั้น.       บทวา  
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ธมฺมทสฺสีนราสเภ   มรีูปวิเคราะหวา   ชื่อวา  ธัมมทัสสี  เพราะยอมได 
เห็นสัจธรรม ๔ ประการ  (อริยสัจ ๔),   อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  ธัมมทัสสี  
เพราะมีปกติไดเห็น  ไดเห็นประจักษแจงซ่ึงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ 
มีสติปฏฐานเปนตน.   ชื่อวา   นราสโภ   เพราะอาจหาญ     ประเสริฐสูงสุด 
กวานรชนทั้งหลาย,  ธัมมทัสสีศัพท ๑  นราสภศพัท ๑  รวมเปน ธัมม- 
ทัสสีนราสภะ      ในพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ธัมมทัสสี   ผู 
ประเสริฐกวานรชนพระองคนั้น.   บทวา  อาโรเปสึ   ธช  ถมฺภ   ความวา 
เราไดปกเสาท่ีหองพระเจดีย    ยกธงไวที่เสานั้น    ผูกประดิษฐานไวแลว. 
บทวา  นิสฺเสณึ  มาปยิตฺวาน    มีรูปวิเคราะหวา   ชนท้ังหลาย   ยอมไป 
ยอมเดินไป  ยอมข้ึนไปอาศัยบนสิ่งนั้น   เหตุนั้น  สิ่งน้ันจึงชื่อวา  บันได. 
เชื่อมความวา       เราไดใหชางสรางบันไดสําหรับประชาชนจะไดข้ึนไปยัง 
สถูปอันประเสริฐได. 
         บทวา   ชาติปุปฺผ   คเหตฺวาน  มีวิเคราะหวา  ชื่อวา  ชาติสุมนะ 
เพราะเม่ือดอกไมเกิดข้ึนแลว    ยอมทําความดีใจใหแกชนทั้งหลาย,    คือ 
ดอกมะลินั่นเอง   ในเมื่อควรจะกลาววา  ชาติสุมนปุปผะ    เพ่ือสะดวกแก 
การผูกคาถา ทานจึงกลาวไววา  ชาติปุปผะ  เพราะลบสุมนะศัพทออกเสีย  
ความวา เก็บดอกมะลินั้นรอยแลวยกข้ึนไวบนสถูป,  ครั้นยกข้ึนแลวก็บูชา. 
คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรูไดเองแล. 
                          จบอรรถกถาถัมภาโรปกเถราปทาน  
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                         เวทิการกเถราปทานท่ี  ๓ (๑๔๓) 
                           วาดวยผลแหงการกระทําท่ีบูชา 
     [๑๔๕] เมื่อพระโลกนาถพระนามวาปยทัสสี     ผูสูงสุดกวานระ 
        นิพพานแลว   เรามจีิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส   ไดกระทําท่ีบูชา 
        พระพทุธเจาแวดลอมดวยแกวมณีแลว    ไดกระทําการฉลอง 
        อยางมโหฬาร   ครั้นทําการฉลองท่ีบูชาแลว     เราไดทํากาล- 
        กิริยา ณ  ที่นั้น.                                                  
                     เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ    คือ    ความเปนเทวดาหรือมนุษย 
        ในกําเนิดน้ัน ๆ  เทวดาท้ังหลายยอมทรงแกวมณีไวในอากาศ 
        นี้เปนผลแหงบุญกรรม. 
                     ในกัปท่ี ๑,๖๐๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
        ๓๒ ครั้ง  ทรงพระนามวามณิปภา  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเวทิการกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ- 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบเวทิการกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 485 

                        ๑๔๓. อรรถกถาเวทิการกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเวทิการกเถระ  มีคําเริ่มตนวา นิพฺพุเต   โลก- 
นาถมฺหิ ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้       ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ      ทุก ๆ ภพนั้น    จะส่ังสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหง 
พระนิพพานเปนประจําเสมอ      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา      ทรง 
พระนามวา  ปยทัสสี     ทานไดบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง     ซึง่มีความ 
สมบูรณดวยสมบัติ     บรรลุนิติภาวะแลว       ดํารงชีวิตอยูในเพศฆราวาส 
เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  มีความเลื่อมใสในพระศาสดา   จึงใหชาง 
สรางแกวมณีแวดลอมพระเจดียของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ใส 
แกวมณี ๗ ประการจนเต็มแลว  ทําการบูชาเปนการใหญ.  ดวยบุญกรรม 
นั้น    เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ในหลายแสนชาติ 
ที่ผานมา    เปนผูควรแกการบูชา    มทีรัพยมาก    มีโภคสมบัติมาก    ได 
เสวยความสุขในโลกทั้งสองจนครบแลว   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    เขาไดเกิด 
ในเรือนอันมีสกุล  อันสมบูรณดวยสมบัติ  (ตอมา)  บวชแลว   พยายาม 
อยูไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         วันหน่ึง ทานระลึกถึงกุศลที่ทําไวในกาลกอนของตนได  เกิดความ 
โสมนัสใจ     เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล 
กอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหิ ดงัน้ี.    คําน้ัน     ม ี
เนื้อความดังท่ีไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.   บทวา ปยทสฺสีนรุตฺตเม  ม ี
วิเคราะหวา  การแสดงถึงความรัก  คืออาการอันประกอบดวยความโสมนัส  
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มีอยูแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด      พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น 
ทรงพระนามวา ปยทัสสี อธิบายวา  พระองคเปนผูดีดวยมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการ   อนุพยัญชนะ  ๘๐ ประการ    และมณฑลแหงรัศมีที่แผออก 
ขางละวาประกอบกันทําใหเจริญข้ึน   คือยอมยังดวงตาของมหาชนผูเห็นอยู 
ใหเกิดความเลื่อมใส   ชื่อวา  นรุตตมะ    เพราะสูงสุดกวานรชนทั้งหลาย. 
ปยทัสสีศัพท ๑   นรุตตมะนั้นศัพท ๑   รวมกันเปน    ปยทัสสีนรุตตมะ. 
เชื่อมความวา    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปยทัสสี    ผูสูงสุดกวา 
นรชนพระองคนั้น      ปรินิพพานแลว     เราไดกระทําท่ีบูชาพระพุทธเจา 
แวดลอมดวยแกวมณี ณ ที่หองบรรจุพระบรมธาตุ.     ความวา     เราได 
กระทําวลัยแวดลอมแทนบูชาในที่สุด  เพ่ือรองรับดอกไม.   บทวา  มณีห ิ
ปริวาเรตฺวา    มีวิเคราะหวา    ชื่อวา   มณิ    เพราะเปลงปลั่ง    โชติชวง 
สวางไสว.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  มณ ิ  เพราะบันดาลใจของชนท้ังหลาย 
ใหเต็มเปยม  ทําใหเกิดความดีใจ   เปนไปท่ัวถึง,    อธิบายวา    เราไดนํา 
มณีเปนจํานวนมาก   เชนแกวมณีสีแดง   และแกวไพฑูรยเปนตน    มาทํา 
เปนวลัยวงกลมลอมแทนบูชาแลว   จึงทําการบูชาอยางสูงสุดใหญยิ่ง.    คํา 
ที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.                                       
                             จบอรรถกถาเวทิการกเถราปทาน  
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                         สปริวาริยเถราปทานท่ี  ๔ (๑๔๔)  
                  วาดวยผลแหงการถวายไพรทีไมจันทน 
     [๑๔๖] พระชินสัมพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระเชษฐบรุุษของ 
        โลกผูประเสริฐกวานระ   รุงเรืองดังกองอัคคี   ปรินิพพานแลว. 
                     เมื่อพระมหาวีรเจานิพพานแลว    ไดมีสถูปอันกวางใหญ 
        ชนท้ังหลายเอาส่ิงของอันจะพึงถวายเขาไปต้ังไวที่สถูป     ใน 
        หองพระธาตุอันประเสริฐสุด. 
                     ในกาลน้ัน  เรามีจิตเลื่อมใส  มีใจโสมนัส   ไดทําไพรที  
        ไมจันทนอันหนึ่ง    อันสมบูรณแกสถูปและถวายธูปและของ 
        หอม. 
                     ในภพท่ีเราเกิด  คือ  ในความเปนเทวดาหรือมนุษย  เรา 
        ไมเห็นความท่ีเราเปนผูตํ่าทรามเลย  นี้เปนผลแหงบุญกรรม. 
                     ในกัปท่ี ๑,๕๐๐ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาสมตัตะทุกครั้ง  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระสปริวาริยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบสปริวาริยเถราปทาน  
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                        ๑๔๔. อรรถกถาสปริวาริยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสปริวาริยเถระ    มีคําเริ่มตนวา   ปทุมุตฺตโร 
นาม  ชิโน  ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ   สั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานต้ังหลายชาติเปน 
ประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ปทุมุตตระ 
ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล  บรรลนุิติภาวะแลว    เปนผูมีทรพัยมาก   ม ี
โภคสมบัติมาก.      ครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาปทุมุตตระ 
ปรินิพพานแลว    มหาชนเก็บพระบรมธาตุของพระองคไวแลว    ชวยกัน 
สรางพระเจดียขนาดใหญไวบูชา  ในเวลานั้น    อุบาสกคนน้ีไดมีสวนสราง 
เรือนครอบพระเจดียดวยแกนไมจันทรไวเปนบนพระเจดียนั้นแลว     ได 
ทําการบูชาอยางใหญยิ่ง   ดวยบุญอันนั้นนั่นแหละ   เขาจึงไดทองเที่ยวไป 
ในเทวโลกและมนุษยโลก   ไดเสวยสมบัติในโลกทั้งสองจนครบถวน   ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี     เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุล    เจริญวัยแลว   สรางแต 
กุศลกรรม  ตอมาไดบวชในพระศาสนาดวยความศรัทธา   ไมนานนักก็ได 
เปนพระอรหันต. 
         ในกาลตอมา ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตนไดเกิดความโสมนัส 
ใจ        เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตฺตโร  นาม  ชิโน ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา   โอมตฺต   ความวา    เราไมเห็น    คือไมรูจักความเลวทรามตํ่าชา 
หรือวาความเปนผูถึงทุกขเลย     ไดแกเราไมเคยเห็นวาเราตํ่าชาเลย.   คําท่ี 
เหลือมีเนื้อความปรากฏชัดแจงแลวทีเดียว. 
                           จบอรรถกถาสปริวาริยเถราปทาน  
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                         อุมมาปุปผิยเถราปทานที่ ๕ (๑๔๕) 
                      วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผักตบ 
     [๑๔๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ   ผูทรงเกื้อ 
        กูลแกโลก  สมควรรับเครื่องบูชา   นิพพานแลว. 
                     ไดมีการฉลองพระสถูปอยางมโหฬาร        เมื่อการฉลอง 
        พระสถูปแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ  ผูแสวง 
        หาคุณอนัยิ่งใหญเปนไปอยู    เราเอาดอกผักตบไปบูชาท่ีพระ- 
        สถูป.   
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้     เราบูชาพระสถูปดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการบูชา 
        พระสถูปดวยดอกไม. 
                     ในกัปท่ี ๙ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘๕  ครั้ง 
        ทรงพระนามเหมือนกันวาโสมเทวะ   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบอุมมาปุปผิยเถราปทาน  
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                  ๑๔๕. อรรถกถาอุมาปุปผิยเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระอุมาปุปผิยเถระ       มคํีาเริ่มตนวา   นิพฺพุเต 
โลกมหิเต  ดงัน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ       ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา    ทรงนามวา สิทธัตถะ 
ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล      เจริญวัยแลว      ดํารงอยูในเพศฆราวาส 
เมื่อเขากําลังทําการฉลองเจดียของพระผูมีพระภาคเจาผูนิพพานแลวอยู  ตน 
เก็บเอาดอกผักตบสีแกวมรกตมาบูชาแลว.   ดวยบุญอันนั้น   เขาจึงไดทอง 
เที่ยวไปในเฉพาะสุคติทั้งหลายเทานั้น  ไดเสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ 
แลว   ในทุกภพท่ีเกิดแลวไดมีผิวพรรณสีเขียว   สมบูรณดวยชาติ   เพียบ 
พรอมดวยสมบัติ.  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุลแหง 
หน่ึงซึ่งสมบูรณดวยสมบัติ     บรรลุนติิภาวะแลว      ไดมีศรัทธาบวชแลว 
ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได    เกิดความโสมนัสใจ      เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน      จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา นิพฺพุเต โลกมหิเต ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา โลกม- 
หิเต   มีวิเคราะหวา ชื่อวา   โลกมหิตะ   เพราะอันชาวโลกทั้งหลายยกยอง 
บูชาแลว.    เชื่อมความวา    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ 
ผูอันชาวโลกบูชาแลวพระองคนั้น     ปรินิพพานแลว.     บทวา อาหุตีน 
ปฏิคฺคเห   มวิีเคราะหวา   เครื่องบูชาและสักการะทานเรียกวา  อาหุติโน, 
๑.  บาลีวา   อุมมาปุปผิยเถราปทาน.  
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ชื่อวา อาหุตีน ปฏิคฺคโห  เพราะสมควรเพื่อจะรับเครื่องบูชา  และสักการะ 
ทั้งหลายเหลาน้ัน.   ศัพทนี้   เปนอลุตตสมาส,  ความวา  เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูควรเพ่ือจะรับเคร่ืองบูชาและสักการะพระองคนั้น      ปรินิพพาน 
แลว.   บทวา อุมาปุปฺผ  มวิีเคราะหวา ชื่อวา  อุมาปุบผะ  เพราะเบงบาน 
เปลงปลั่งดวยสีเขียวขางบน.     ความวา     เราไดเก็บเอาดอกผักตบน้ันมา 
กระทําการบูชาที่พระเจดีย.   คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาอุมาปุปผิยเถราปทาน  
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                        อนุโลมทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๑๔๖) 
                  วาดวยผลแหงการกระทําไพรทีที่โพธิพฤกษ 
     [๑๔๘] เราไดทําไพรทีที่โพธิพฤกษแหงพระมุนพีระนามวาอโนม- 
        ทัสสี    เราใสกอนปูนขาวแลว   ไดทํากรรมดวยมือตนเอง. 
                     พระศาสดาพระนามวาอโนมทัสสี   ผูอุดมกวานระ    ทอด 
        พระเนตรเห็นกุศลกรรมที่เราทําแลวน้ัน     ประทับอยูในทาม- 
        กลางภกิษุสงฆ    ไดตรัสพระคาถานี้วา   ดวยกรรม  คือ  การ 
        ใสปูนขาวนี้    และดวยการต้ังเจตนาไว   ผูนี้จะไดเสวยสมบัติ 
        แลวจักทําท่ีสุดทุกขได. 
                     เราเปนผูมีสีหนาผองใส  มีอารมณเดียว มีจิตมั่นคง  ทรงกาย 
        อันมีในที่สุดไวในพระศาสนาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๑๐๐  แตกัปนี้     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  
        พระนามวาสัมปสสนะ๑  บริบูรณ   ไมบกพรอง  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอนุโลมทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                               จบอนุโลมทายกเถราปทาน 
๑. ม. อิ. สัพพัคฆนะ.  
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                       ๑๔๖. อรรถกถาอนุโลมทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอนุโลมทายกเถระ     มคํีาเริ่มตนวา  อโนม-๑ 

ทสฺสีมุนิโน   ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานเปน 
ประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  อโนมทัสสี 
ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล   เปนผูมีทรัพยมาก   มีโภคสมบัติมาก    ได 
ใหชางทําวงกลมแทนบูชาท่ีตนโพธิ์ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
และใหทําการโบกฉาบดวยปูนขาว        ใหทําการเกลี่ยทรายจนเสมอแนน 
คลายกับวิมานเงินฉะนั้น.   ดวยบุญกรรมนั้น  เขาจึงไดประสบแตความสุข 
ในทุกภพที่เกิดแลว  ไดเสวยความสุขในวิมานเงิน  เรือนเงิน  และปราสาท 
เงินจํานวนมาก   ในพุทธปุบาทกาลน้ี  เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุล  บรรล ุ
นิติภาวะแลว   เลื่อมใสในพระศาสดา   บวชแลวเจรญิวิปสสนา   ไมนาน 
นักก็ไดเปนพระอรหนัต. 
         ในกาลตอมา     ทานระลึกไดดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณตามลําดับ 
วา   เราไดถึงคุณวิเศษน้ีไดเพราะทํากุศลอะไรไวหนอ  ดังน้ี   แลวรูถึงกุศล 
ที่ตนกระทําไวในกาลกอน    เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่อง 
ราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา   อโน- 
มทสฺสีมุนิโน  ดังนี้.  ในบทน้ันมีอรรถวิเคราะหวา  การเห็นที่ไมตํ่าทราม 
ไมลามก    คือเปนสรีระที่นาดูนาชม   มีแดพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ทรงพระนามวา อโนมทสฺสี,   อธิบายวา 
๑.   บาลีวา  อโนมทสฺสิสฺส  มุนิโน.  
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พระองคเปนผูนาดูงดงาม    เพราะมีพระสรีระประกอบดวยพระมหาปุริส- 
ลักษณะ ๓๒ ประการ    พระอนุพยัญชนะ  ๘๐ ประการ    และมีพระรัศมี 
แผออกขางละวารุงเรืองสองสวางไสวแลว.   บทวา  สุธาย   ปณฑฺ   ทตฺวาน 
ความวา  ใหชางทําแทนบูชาเปนวงกลมท่ีเรือนตนโพธิ์แลว    ทําการฉาบ 
ทาปูนขาวท่ีเรือนตนโพธิ์ทั้งส้ิน.     บทวา  ปาณิกมฺม  อกาสห  ความวา 
เราไดกระทําแผนกระดานอยางมั่นคงดวยมือของตน      แลวไดใชมือของ 
ตนเองทําจนเกลี้ยงเกลา.      คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรูไดงายเองทีเดียว. 
                       จบอรรถกถาอนุโลมทายกเถราปทาน  
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                         มัคคทายกเถราปทานท่ี ๗   (๑๔๗) 
                          วาดวยผลแหงการกระทําหนทาง 
     [๑๔๙] พระสัมพุทธเจาผูมีพระจักษุเสด็จขึ้นสูทานํ้าแลว   เสด็จ 
        ดําเนินไปสูปา       เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา      พระนามวา 
        สิทธัตถะ  มีพระลักษณะอันประเสริฐพระองคนั้น. 
                     จึงไดถือเอาจอบและปุงกี๋มาปราบหนทางใหราบเรียบ  เรา 
        ไดถวายบังคมพระศาสดาแลว   ยังจิตใหเลื่อมใส. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย. 
                     ในกัปท่ี ๕๗  แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม 
        ประชาชนพระองคหนึ่ง   มีพระนามวาสุปปพุทธะ   เปนผูนํา 
        เปนใหญกวานระ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข   ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระมัคคทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบมัคคทายกเถราปทาน  
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                       ๑๔๗. อรรถกถามัคคทายกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระมัคคทายกเถระ   มีคําเริ่มตนวา  อุตฺตริตฺวาน 
นทิก   ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว    ในพระชินวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ    ไดสั่งสมบุญเพ่ือจะบรรลุพระนิพพานไวเปนเวลาหลาย 
ภพ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  สิทธัตถะ   ทานได 
เกิดในตระกูลที่ชาวโลกยกยองนับถือ   เจริญวัยแลว   ก็คงยังอยูในฆราวาส 
วิสัย    วันหนึ่ง   เขาไดพบเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จขามแมน้ําแหงหนึ่ง 
แลว  จะเสด็จไปปา  มีความเลื่อมใสวา  เวลาน้ี  ควรท่ีเราจะปราบหนทาง 
ใหราบเสมอเพื่อพระผูมีพระภาคเจา    ดังนี้แลว     จึงถือจอบและปุงกี๋มา 
ทําหนทางที่พระผูมีพระภาคเจาจะเสด็จผานมาใหราบเรียบเสมอ       เกลี่ย 
ทรายลงแลว     ก็ไปไหวที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา       ต้ังความ 
ปรารถนาไววา     ขาแตพระองคผูเจริญ      ดวยผลแหงการท่ีไดปรับหนทาง 
ใหสวยงามน้ี   ขอใหขาพระองคจงไดเปนผูควรแกการบูชาในทุก ๆ ที่ที่ได 
ไปเกิดแลวเถิด    อน่ึง   ขอใหขาพระองคจงไดบรรลุพระนิพพานดวยเถิด. 
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําอนุโมทนาดวยพระดํารัสวา เธอปรารถนา 
อยางใด   ขอจงสําเร็จอยางนั้นเถิด   แลวก็เสด็จหลีกไป. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ทุก ๆ ภพไดเปนผูมีคนบูชาแลว.    ก็ในพุทธุปบาทกาลน้ี    เขาไดเกิดใน 
ตระกูลแหงหนึ่งซ่ึงมีชื่อเสียง  (ตอมา)   เลื่อมใสในพระศาสดา   จึงไดบวช 
เจริญวิปสสนา   ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต     ทราบถึงบุพกรรมของ 
ตนไดโดยประจักษชัด   เกิดความโสมนัสใจ   เมือ่จะประกาศถึงเรื่องราวที่  
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ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา อุตฺตริตฺวาน  
นทิก  ดังนี้.    ในบทนั้นมวิีเคราะหวา  ชื่อวา  นที   เพราะเปลงเสียง   สง 
เสียงไป,   นทีนั่นแลเปนนทิกา,   อธิบายวา  ข้ึนคือขามแมน้ํานั้น.   บทวา 
กุทาลปฏกมาทาย    ความวา    แผนดนิทานเรียกวา  กุ   ชื่อวา   กุทาล 
เพราะเปนไปในการทําลาย   ถาก   ฟน  ซึ่งแผนดินนั้น,  หาบสําหรับหาบ 
ดินฝุนและทรายเปนตน      คือภาชนะท่ีทําดวยใบตาล   หวายและเครือเถา 
เปนตน    ทานเรียกวา    ปฏกะ,  จอบและปุงก๋ี ชื่อวา จอบและปุงกี๋  ความวา 
ถือเอาจอบและภาชนะ  (ปุงกี๋)   นั้นมาแลว.      คําท่ีเหลือมีเนื้อความงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถามัคคทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 498 

                     ผลทายกเถราปทานท่ี  ๘  (๑๔๘) 
                  วาดวยผลแหงการถวายแผนกระดาน 
     [๑๕๐] เราเปนนายชางทํายานอยูในเมือง  เปนผูศึกษาดีในกรรม 
        ของชางไม    เราไดทําแผนกระดานดวยไมจันทน    ถวายแด 
        พระสมัพุทธเจาผูเปนเผาพันธุของโลก. 
                     วิมานอันบญุกรรมนิรมติดีแลวดวยทองคําน้ี   ยอมสวาง 
        ไสว   ยานชาง    ยานมา    อันเปนยานทิพย    ปรากฏแกเรา 
        ปราสาทและวอ    และแกวอันประมาณมิได   ยอมบังเกิดแก 
        เราตามปรารถนา   นี้เปนผลแหงการถวายแผนกระดาน. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้  เราไดถวายแผนกระดานใด  ดวย 
        การถวายแผนกระดานนั้น  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
        การถวายแผนกระดาษ. 
                     ในกัปท่ี  ๕๗  แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๔ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาภวนิมมิตะ    ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระผลกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบผลทายกเถราปทาน 
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                        ๑๔๘. อรรถกถาผลกทายกเถราปทาน 
         อปานของทานพระผลกทายกเถระ มีคําเริ่มตนวา  ยานกาโร  ปุเร 
อาสึ   ดังนี้.                                            
         พระเถระแมนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ   ไดสั่งสมบุญมาแลวในหลายอัตภาพ      ในกาลแหงพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงพระนามวา  สิทธัตถะ   ทานไดเกิดในตระกูลชางไม  เลื่อมใส 
ในพระรัตนตรัย    ไดกระทําแผนกระดานดวยไมจันทน  ถวายแดพระผูมี- 
พระภาคเจาแลว.    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําอนุโมทนาแกเขาแลว. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน       เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
เปนผูมีความสุขเอิบอ่ิมใจในกาลท้ังปวง   ไดเสวยสมบัติในโลกทั้งสองแลว 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี     เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุล     บรรลุนิติภาวะแลว 
ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว    เกิดความเลื่อมใสจึงบวชแลว 
พากเพียรพยายามอยู          ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิ- 
สัมภิทา ๔  แลวระลึกถึงบุพกรรมของตนได  เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน      จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา ยานกาโร   ปุเร   อาสึ   ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ยาน- 
กาโร   มีวิเคราะหวา   ชื่อวา   ยาน   เพราะเปนเครื่องทําใหถึงยังสถานที่ที่ 
ตนปรารถนาแลวได.   ชือ่วา   ยานกาโร    เพราะยอมกระทําซ่ึงยานนั้น. 
อธิบายวา        เราไดกระทํายานในสมัยที่ไดพบเห็นพระพุทธเจาในเมือง. 
บทวา  จนฺทน  ผลก   กตฺวา   มีวิเคราะหวา  ชื่อวา  จันทนะ   เพราะยอม 
ใหเกิดความสุข    คือระงับเสียไดซึ่งความเรารอน,    อีกอยางหน่ึง  ชื่อวา  
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จันทนะ      เพราะเปนเครื่องทําใหสวยงาม     คือเปนเครื่องชโลมรางกาย  
เพ่ืออบใหมีกลิ่นหอมฟุง.  กระทําแผนกระดานดวยไมจันทนนั้น.    บทวา 
โลกพนฺธุโน    มีวิเคราะหวา  ชื่อวา   โลกพันธุ   เพราะทรงเปนเผาพันธุ 
คือทรงเปนญาติของชาวโลกทั้งส้ิน,   อธิบายวา  เราไดถวายแดพระศาสดา 
ผูทรงเปนเผาพันธุของชาวโลกพระองคนั้นแลว.       คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
พอจะรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                               จบอรรถกถาผลทายกเถราปทาน  
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                         วฏังสกิยเถราปทานท่ี  ๙  (๑๔๙) 
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงมาลัย 
     [๑๕๑] พระสยัมภูผูไมพายแพ  มพีระนามชื่อวาสุเมธะ   เมื่อ 
        ทรงเพ่ิมพูนวิเวก  จงึเสด็จเขาปาใหญ  เราเหน็ดอกไมชางนาว 
        กําลังบาน   จึงเอามารอยเปนพวงมาลัย   บูชาแดพระพุทธเจา 
        ผูเปนนายกของโลกเฉพาะพระพักตร. 
                     ในสามหมื่นกัปแตกัปนี้       เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย 
        ดอกไมใด   ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผล 
        แหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๑,๙๐๐ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ 
        ครั้ง   ทรงพระนามวานิมมิตะ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ัน  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
                ทราบวา   ทานพระวฏังสกิยเถระไดกลาวคาถาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบสฏังสกิยเถราปทาน  
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                        ๑๔๙. อรรถกถาวฏังสกิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระสฏังสกิยเถระ    มีคําเริ่มตนวา สุเมโธ  นาม 
นาเมน   ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้     กไ็ดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระมุนินทพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
สุเมธะ    ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล   บรรลุนิติภาวะแลว   ดํารงชีวิตอยู 
ในเพศฆราวาส    แตเพราะมองเห็นโทษในเพศฆราวาสน้ัน    จึงละเรือน 
ออกบวชเปนฤๅษี   อยูในปามหาวัน.   ในสมัยนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวา สุเมธะ.       ไดเสด็จมาถึงปาน้ัน       เพ่ือประสงคความสงัด. 
ครั้งน้ัน     ดาบสน้ันไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว   มใีจเลื่อมใส   เก็บเอา 
ดอกชางนาวซ่ึงกําลังแยมบานมารอยเปนพวงมาลัย   วางบูชาที่บาทมูลของ 
พระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําการอนุโมทนาแลว 
เพ่ือใหเขามีจิตเลื่อมใส.   ดวยบุญอันนั้น  เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลก 
และมนุษยโลก    ไดเสวยสมบัติในโลกทั้งสองแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
เขาไดเกิดในตระกูลที่สมบูรณดวยสมบัติ  เจริญวัยแลว    มีศรัทธาเลื่อมใส 
จึงไดบวชแลว  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.                      
         ในกาลตอมา  ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตนได  เกิดความโสม- 
นัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน 
จึงกลาวคําเริ่มตนวา  สุเมโธ  นาม  นาเมน ดังน้ี.  บทวา วิเวกมนุพฺรูหนฺโต  
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ความวา  ทรงละความระคนดวยหมูชน  เมื่อจะเพ่ิมพูนเจริญความสงัดจาก 
หมูชน   และความสงัดจิต   จึงไดเสด็จเขาไปยังปาใหญแล.   คําท่ีเหลือมี 
เนื้อความงายท้ังน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาวฏังสกิยเถราปทาน  
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                         ปลลังกทายกเถราปทาน  ๑๐ (๑๕๐) 
                            วาดวยผลแหงการถวายบัลลังก 
     [๑๕๒] ก็เราไดถวายบัลลังกพรอมท้ังผา    สําหรับปดเบื้องบน 
        (เพดาน) แดพระผูมพีระภาคเจาพระนามวาสุเมธะ เชษฐบุรุษ 
        ของโลก  ผูคงท่ี. 
                     ในกาลน้ัน   บัลลังกนั้น    ไดเปนบัลลังกประกอบดวยแกว  
        ๗ ประการ  รูความดําริของเรา  ยอมเกิดขึ้นแกเราทุกเมื่อ. 
                     ในสามหมื่นกัปแตกัปนี้    เราไดถวายบัลลังกใดในกาลน้ัน 
        ดวยกรรมน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลของการถวาย 
        บลัลังก. 
                     ในกัปท่ีสองหมื่นแตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาสุวรรณาภา   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปลลังกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบปลลังกทายกเถราปทาน  
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                      ๑๕๐. อรรถกถาปลลังกทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระปลลังกทายกเถระ  มีคําเริ่มตนวา   สุเมธสฺส 
ภควโต  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ    ไดสั่งสมบุญเพ่ือบรรลพุระนิพพานไวต้ังหลายภพ    ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   สุเมธะ     ทานไดเกิดในตระกูล 
คฤหบดี   เจริญวัยแลว     สมบูรณดวยโภคทรัพยสมบัติมากมาย    เลื่อมใส 
ในพระศาสดา   ไดฟงธรรมแลว    ใหคนทําบัลลังกอันสําเร็จดวยรัตนะ ๗ 
ประการถวายแดพระศาสดาพระองคนั้นแลว     ไดกระทําการบูชาเปนการ 
ใหญ.    ดวยบุญอันนั้น     เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเปนผูอันคนทั้งหลายบูชาแลวในที่ทั้งปวง  โดยลําดับ    ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี     เขาไดบังเกิดในตระกูลแหงหนึ่งซ่ึงสมบูรณดวยสมบัติ   บรรลุนิติ- 
ภาวะแลว     ดํารงอยูในเพศฆราวาส      ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ- 
ศาสดาแลว   เกิดความเลื่อมใสบวชแลว     ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต 
ไดปรากฏชือ่วาปลลังกทายกเถระ  ตามชื่อแหงบุญท่ีตนไดทําไวในกาลกอน. 
ชื่อของพระเถระทั้งหลาย    ที่มชีื่อตามชื่อแหงบุญท่ีตนไดทําไวในกาลกอน 
แมในเรื่องขางหนา  ก็พึงทราบเหมือนในเรื่องที่แลวมาอยางนั้นเหมือนกัน. 
         วันหน่ึง    ทานระลกึถึงบุพกรรมของตนได     เกิดความโสมนัสใจ 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาว 
คําเริ่มตนวา   สุเมธสฺส   ภควโต   ดังน้ี.    บทวา   ปลฺลงฺโก  ห ิ  มยา 
ทินฺโน   ความวา    ชนทั้งหลายยอมเขาไปน่ังในท่ีซึ่งกระทําบัลลังก    คือ 
อาสนะบุหนังเสมอขาออน  ที่ทานเรียกวาบัลลังก  อธิบายวา  บัลลังกนั้น  
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ทําดวยรัตน ๗ ประการ  เราไดบูชาถวายแลว.   บทวา  สอุตฺตรสปจฺฉโท 
ความวา ชื่อวา สอุตฺตรสปจฺฉโท  คือ  พรอมท้ังผาสําหรับปดเบ้ืองบนและ 
เบื้องลาง.       ไดผูกเปนเพดานไวเบื้องบนแลวเอาผาอยางดีคลุมอาสนะไว. 
คําท่ีเหลือมีเนื้อความชัดแจงอยูแลวแล. 
                        จบอรรถกถาปลลังกทายกเถราปทาน 
                              จบอรรถกถาฉัตตวรรคท่ี   ๑๕ 
                            รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ                  
         ๑.   อธฉัิตตยเถราปทาน   ๒. ถัมภาโรปกเถราปทาน  ๓.เวทิการก- 
เถราปทาน       ๔.  สปริวาริยเถราปทาน        ๕.  อุมมาปุปผิยเถราปทาน 
๖.  อนุโลมทายกเถราปทาน    ๗. มัคคทายกเถราปทาน    ๘. ผลกทายกเถรา- 
ปทาน   ๙. วฏังสกิยเถราปทาน    ๑๐. ปลลังกทายกเถราปทาน.               
         บัณฑิตประกาศคาถาไว ๕๖ คาถา. 
                                        จบฉัตตวรรคท่ี  ๑๕  
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                                       พันธุชีวกวรรคที่ ๑๖ 
                              พันธุชวีกเถราปทานที่  ๑ (๑๕๑) 
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงมาลัยดอกชบา 
     [๑๕๓] เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี   ผูปราศจาก 
        มลทิน  บริสุทธิ์ผองใส  ไมขุนมัวดังพระจันทร  มีความเพลิด 
        เพลินและมีภพส้ินแลว    ทรงขามตัณหาในโลกแลว. 
                     ผูยังหมูชนใหดับ  ทรงขามเองแลวยังหมูชนใหขาม   เปน 
        มุนี   เพงฌานอยูในปา  มีจิตเปนอารมณเดียว  ต้ังมั่นดวยดี. 
                     เรารอยดอกชบาหลายดอกไวในเสนดายแลว    บชูาพระ- 
        พุทธเจาพระนามวาสิขี   ผูเผาพันธุของโลก. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๗ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ    พระ- 
        นามวาสมันตจักษุ  เปนจอมมนุษย  มีบริวารมาก  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระพันธุชีวกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                   จบพันธุชีวกเถราปทาน  
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                              อรรถกถาพันธุชีวกวรรคที่  ๑๖  
                        ๑๕๑. อรรถกถาพันธุชีวกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระพันธุชีวกเถระ  มีคําเริ่มตนวา   จนทฺ   ว   วิมล 
สุทฺธ   ดังน้ี. 
         แมทานพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ      ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
สิขี  ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูล     บรรลุนิติภาวะแลว     ดาํรงอยูใน 
เพศฆราวาส  ไดเห็นพระรูปกายสมบัติของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม 
สิขีแลว    มีจิตเลื่อมใส    เก็บเอาดอกชบาหลายดอกมาบูชาที่แทบพระบาท 
พระผูมีพระภาคเจา.   เพ่ือจะทรงทําจิตของเขาใหเกิดความเลื่อมใส   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงทําอนุโมทนาแกเขา.      เขาดํารงชีวิตอยูจนตลอด 
อายุขัย  ดวยบุญอันนั้นนั่นแล เขาจึงไดบังเกิดในเทวโลก   ไดเสวยกามาวจร- 
สมบัติ  ๖ ชัน้แลว   ไดเสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติเปนตนในมนุษยโลกอีก 
ในกาลท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาของพวกเราพระองคนี้อุบัติข้ึนแลว     เขาได 
เกิดในตระกูลคฤหบดี       ไดฟงพระธรรมของพระศาสดาแลวเกิดศรัทธา 
ละเรือนออกบวช  ไดบรรลุพระอรหัตแลว. 
         ทานระลึกถึงกุศลกรรม    ที่ตนไดกระทําไวในกาลกอนได      ดวย 
ปุพเพนิวาสญาณแลว    เกิดความโสมนัสใจ   เมือ่จะประกาศถึงเรื่องราวที่ 
ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  จนฺท  ว  วิมล 
สุทฺธ   ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จนฺท  ว  วิมล  สุทฺธ  เชื่อม 
ความวา     ซึง่พระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระนามวาสิขี     พระองคผูผองใส  
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บริสุทธิ์ เพราะไมมีกิเลส   ทรงปราศจากมลทิน  เพราะละมลทินคืออุปกิเลส 
๑,๕๐๐  เสียไดดุจดวงจันทรพนแลวจากมลทิน   คืออุปกิเลสเหลาน้ีคือ  เมฆ 
หมอก   น้ําคาง   ควัน   ธลุี   ราหู   ดังน้ี.    ชื่อวา  ไมขุนมัว   เพราะไมมี 
เปอกตมคือกิเลส.   ชื่อวา    มีความเพลิดเพลินและภพส้ินไปแลว     เพราะ 
ความเสนหาอันมีกําลัง   คือความเพลิดเพลินและภพ   สิ้นไปแลวโดยรอบ 
ดาน.   บทวา   ติณฺณ   โลเก   ความวา   ขามข้ึนพนจากโลกทั้ง ๓ ไดแลว 
บทวา   วิสตฺติก   ความวา  ตัณหาทานเรียกวา  วิสตฺติ,  นิตฺตณฺห  แปลวา 
ไมมีตัณหา.  บทวา นิพฺพาปยนฺต   ชนต   ความวา พระองคทรงอยูในธรรม. 
ทรงยังหมูชนใหดับ    สงบระงับไดดวยความไมมีความเรารอน   คือกิเลส. 
เชื่อมความวา    ซึ่งพระสัมพุทธเจาพระนามวาสิขี     พระองคทรงขามจาก 
สงสารแลว       ทรงชักชวนสัตวทั้งปวงใหขามพนจากสงสารบาง       ทรง 
เปนมุนีเพราะตรัสรูอริยสัจ ๔ ประการ.   บทวา   วนสฺมึ   ฌายมาน   ความ 
วา  ทรงเพง  คิด ทรงอบรมจิตดวยอารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌาน 
ในกลางปา.   เชื่อมความวา  เห็นแลวซ่ึงพระพุทธเจาพระนามวาสิขี  ทรง 
เปนมุนีผูมีจิตเปนอารมณเดียว    มีจิตต้ังม่ันดวยดีในอารมณเดียว.   บทวา 
พนฺธุชีวกปุปฺผานิ   ความวา   เปนที่ดํารงชีวิตของเผาพันธุคือหมูญาติ   คือ 
เปนที่อาศัยเปนอยูเปนที่รวมพันธุชีวกะ   คือหัวใจ   เนื้อและโลหิต   เก็บ 
เอาดอกชบาท่ีมีสีดอกเสมอเหมือนกับหัวใจ   เนือ้และโลหิต    มาบูชาพระ- 
พุทธเจาพระนามวาสิขี    ผูเปนเผาพันธุของโลก.    คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
งายทั้งน้ัน. 
                              จบอรรถกถาพันธุชีวกเถราปทาน  
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                           ตัมพปุปผิยเถราปทานที่  ๒ (๑๕๒) 
                              วาดวยผลแหงการบูชาตนโพธิ์ 
     [๑๕๔] เราเปนผูประกอบในการทําการงานของบุคคลอื่น   ไดทํา 
        ความผิดเพียบพรอมดวยภัยและเวร    จึงว่ิงหนีไปตามชายปา. 
                     ไดเห็นตนไมมีดอกเปนกลุมกอนบานสะพรั่ง      จึงถือเอา 
        ดอกมีสแีดง   ไปเกลีย่ลงท่ีโพธิพฤกษ. 
                     ไดกวาดไมแคฝอย    อันเปนไมโพธิ์อันอุดมนั้นแลว    เขา 
        ไปน่ังคูบัลลังก (ขัดสมาธิ)  ที่โคนโพธ์ิ. 
                     ชนท้ังหลายแสวงหาทางไปอยู   ไดมาสูที่ใกลเรา  และเรา 
        เห็นชนเหลาน้ัน  ณ ที่นั้นแลว   คํานึงถึงโพธิพฤกษอันอุดม. 
                     และเรามใีจผองใส   ไหวโพธิพฤกษแลว   ตกลงในเหวท่ี  
        นากลัว   อันลึกหลายช่ัวลําตาล. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาโพธิพฤกษดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบชูา 
        โพธิพฤกษ. 
                     และในกัปที ่ ๓ แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
        ทรงพระนามวาสัมมสิตะ    ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา    ทานพระตัมพปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบตัมพปุปผิยเถราปทาน 
                     ๑๕๒. อรรถกถาตัมพปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระตัมพปุปผิยเถระ มีคําเริ่มตนวา  ปรกมฺมายเน 
ยุตฺโต  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้      ทานก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก  ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ปยทัสสี   เพราะอกุศลกรรมบางอยางท่ีทานกระทําไวในปางกอน    จึงได 
มาเกิดในตระกูลเข็ญใจ     เจริญวัยแลว      ก็ทําการงานรับจางคนอ่ืนเลี้ยง 
ชีวิต.     เขาอยูดวยความทุกขยากอยางนี้      ยังไดทําความผิดกับคนอื่นอีก 
เพราะความกลัวตาย      จึงหนีเขาปา.      เขาไดเห็นตนแคฝอยและตนโพธิ์  
ในที่ที่ไปแลวน้ัน   จึงไดไหวแลว     กวาดเสร็จแลวมองเห็นดอกไมมีสีแดง 
ที่ตนไมตนหนึ่ง         จึงเลือกเก็บเอาดอกกรรณิการมาทําการบูชาตนโพธิ์  
ทั้งหมดน้ัน.    เขาทําจิตใหเลื่อมใสในตนโพธิ์นั้น   ไหวแลวก็นั่งคูบัลลังก. 
ในขณะนั้น   พวกมนุษยเหลาน้ันไลติดตามมาตามรอยเทา    ไดมาถึงในท่ีนั้น 
แลว.       เขาพอไดเห็นคนเหลาน้ันแลว      ก็รําพึงถึงตนโพธิ์พลางวิ่งหนี 
ตกลงไปตายในเหวลึกแหงภูเขาอันนากลัวแลว. 
         ดวยปติและโสมนัสเพราะระลึกถึงการบูชาตนโพธิ์นั้นนั่นแล   เขาจึง  
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ไดไปเกิดในสวรรคมีชั้นดาวดึงสเปนตน    ไดเสวยสมบัติในกามาวจร ๖ ชัน้ 
แลว   ไดมาเกิดในมนุษย   เสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติเปนตนแลว   ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี     ไดมาเกิดในตระกูลที่สมบูรณดวยสมบัติ   เจริญวัยแลว 
ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว    มีใจเลื่อมใสไดบวชแลว    ไม 
นานนักก็ไดเปนพระอรหันต      ระลึกถึงบุพกรรมของตนได     เกิดความ 
โสมนัสใจ     เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล 
กอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา    ปรกมมฺายเน    ยุตฺโต   ดังน้ี.   พึงทราบ 
เนื้อความในบทเหลาน้ันวา   การงานของคนเหลาอ่ืน  ชื่อวา  การงานของ 
คนอ่ืน.  เราไดเปนผูประกอบตระเตรียมแลว     ในทางการงานของคนอ่ืน. 
คําท่ีเหลือปรากฏชัดแจงแลวแล. 
                           จบอรรถกถาตัมพปุปผิยเถราปทาน  
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                      วีถิสัมมัชชกเถราปทานท่ี ๓  (๑๕๓) 
                    วาดวยผลแหงการกวาดถนนและยกธง 
        [๑๕๕] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูนําของโลก   เปนจอมสัตว 
        ประเสรฐิกวานระ    มีพระรัศมีเปลงปลั่งดังพระอาทิตยอุทัย 
        เหลืองอรามเหมอืนพระจันทร      เสด็จดําเนินไปเหมือนพระ- 
        จันทรในวันเพ็ญ. 
                     ภิกษุสงฆ  ๖๘,๐๐๐ ลวนเปนพระขีณาสพแวดลอม  เราจึง 
        กวาดถนนน้ัน ในเมือ่พระผูมีพระภาคเจาผูนําของโลกเสด็จไป 
        ไดยกธงขึ้นที่ถนนน้ัน  ดวยจิตอันเลื่อมใส. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้  เราไดยกธงใด  ดวยกรรมนัน้  เราไม 
        รูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายธง   ในกปัท่ี  ๔ แตกัปนี้  
        เราไดเปนพระราชามีพละมาก      สมบูรณดวยอาการทั้งปวง 
        ปรากฏพระนามวาสุธชะ. 
                     คุณสมบัติเหลาน้ี    คือปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข   ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระวีถิสัมมัชชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                 จบสัมมัชชกเถราปทาน  
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                     ๑๕๓. อรรถกถาวีถิสัมมัชชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระวีถิสัมมัชชกเถระ   มีคําเริ่มตนวา   อุเทนฺต 
สตรสึว  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้      ทานก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญไวเปนเวลาหลายรอยชาติ   ในกาลแหงพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  สิขี   ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูล   อยู 
เปนฆราวาส  ไดรวมกับชาวเมืองพากันกวาดถนน  ไดพบเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ผูอันคนนําเสด็จไปอยู  จึงมีใจเลื่อมใส  ปรับผิวถนนใหเสมอแลว 
ชวยกันยกธงข้ึนในที่นั้น. 
         ดวยบุญอันนั้นนั่นแล    เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษย- 
โลก   ไดเสวยสมบัติในโลกท้ังสองจนครบแลว   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ได 
บังเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง    บรรลุนิติภาวะแลว     ไดฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดาแลว   ไดมีศรัทธา  มีใจเคารพมาก  บรรพชาอุปสมบทแลว 
ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต    เมื่อระลึกบุพกรรมของตน    ก็ไดทราบ 
โดยชัดแจง          เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา    อุเทนฺต  สตรสึว   ดังน้ี.    ในบทน้ันมี 
ความวา  พระอาทิตยมีรัศมีหน่ึงรอย  คือมีแสงสวางหน่ึงรอยอุทัยพวยพุงข้ึน. 
คําวา  สตรสี   นี้   เปนเพียงหัวขอเทศนา,   ความวา  ดังพระอาทิตยมีแสง 
สวางหลายแสนฉะน้ัน.   บทวา   ปตรสึว   ภาณุม  ความวา   ไดเห็นพระ-  
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สัมมาสัมพุทธเจา   พระองคผูงดงามคลายพระจันทร  มรีัศมีสองสวาง  คือ 
มณฑลพระจันทร   มีรัศมสีีเหลือง    สองสวางเปนกลุมกอน.   คําท่ีเหลือ 
มีเนื้อความพอจะรูไดโดยงายทีเดียวแล. 
                         จบอรรถกถาวีถิสัมมัชชกเถราปทาน  
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                          กักการุปูชกเถราปทานที่  ๔  (๑๕๔) 
                       วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกฟกทิพย 
     [๑๕๖] เราเปนเทพบุตร   ไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายก 
        พระนามวาสิขี   ไดถือเอาดอกฟกทิพยไปบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา.   
                     และในกัปที ่ ๙ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
        มีพระนามวาสัตตุคตมะ     ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข   ๘     และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระกักการุปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบกักการุปูชกเถราปทาน  
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                   ๑๕๔. อรรถกถากักการุปุปผปูชกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระกักการุปุปผปูชกเถระมีคําเริ่มตนวา เทวปุตฺโต  
อห  สนฺโต  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ทานก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญเปนประจําเสมอ    ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  สิขี ทานไดเกิดเปนภุมมัฏฐเทวดา 
ไดพบพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  สิขี    แลว    ไดเก็บเอาดอกฟกทิพย 
มาบูชาแลว. 
         ดวยบุญอันนั้น        เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเสวยความสุขในโลกท้ังสอง   ในระหวางกัปท่ี ๓๑   ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
ไดบังเกิดในเรือนอันมีตระกูลในกรุงสาวัตถี   เจริญวัยแลว      เลือ่มใสใน 
พระศาสดาบวชแลว     ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต    ทราบบุพกรรม 
ของคนไดโดยประจักษ   เกิดความโสมนัสใจ   เม่ือจะประกาศถึงเรื่องราว 
ที่คนเคยไคประพฤติมาแลวในกาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา   เทวปุตฺโต 
อห    สนฺโต   ดังน้ัน.  พึงทราบวิเคราะหในบทนั้นวา  ชื่อวา  เทวา 
เพราะยอมราเริงสนุกดวยกามคุณอันเปนทิพยทั้ง ๕       บุตรของเทวะทั้ง- 
หลาย,   เทวะและบุตรรวมเปนเทพบุตร.     เราเปนเทพบุตรประคองดอก 
ฟกทิพยถือมายกข้ึนบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขีแลว.   คําท่ีเหลือ 
มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถากักการุปุปผปูชกเถราทาน 
๑.  บาลีวา  กักการุปูชเถราปทาน.  
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                   มันทารวปุปผปูชกเถราปทานที่ ๕ (๑๕๕) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมณฑารพ  
     [๑๕๗] เราเปนเทพบุตร  ไดบูชาพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายก 
        พระนามวาสิขี  ไดบชูาแดพระพุทธเจาดวยดอกมณฑารพ. 
                     พวงมาลัยทิพยเปนหลังคาบังรมในพระตถาคตตลอด ๗ วัน 
        ชนท้ังปวงมาประชุมกันนมัสการพระตถาคต. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๑๐ แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนาม 
        วาชุตินธระ   สมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖  เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระมันทารวปุปผปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบมันทารวปุปผปูชกเถราปทาน  
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                ๑๕๕. อรรถกถามันทารวปุปผปูชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระมันทารวปุปผปูชกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  เทว- 
ปุตฺโต  อห  สนฺโต  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    สขิ ี
ทานไดเปนภุมมฏัฐกเทพบุตร    ไดพบพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
สิขี แลว  มีใจเลื่อมใสไดบูชาดวยดอกมณฑารพท้ังหลายแลว. 
         คําท้ังหมดต้ังแตคําวา  โส  เตน  ปฺุเน  ดังนี้เปนตนไป   บัณฑิต   
พึงทราบไดตามนัยดังท่ีไดกลาวไวแลว    ในอรรถกถาอปทาน   ของพระ- 
อนันตรเถระนั้นนั่นแล. 
                     จบอรรถกถามันทารวปุปผปูชกเถราปทาน  
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                       กทัมพปุปผิยเถราปทานที่   ๖ (๑๕๖) 
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกระทุม 
     [๑๕๘] มีภูเขาชื่อกุกกฏุะอยูในท่ีไมไกลแตภูเขาหิมวันต   พระ- 
        ปจเจกพุทธเจา ๗ พระองคอยูใกลเชิงภูเขานั้น.                    
                     เราเห็นตนกระทุมมีดอกบาน        ดังพระจันทรขึน้ไปใน 
        ทองฟา   จึงประคองดวยมือท้ังสอง    บูชาพระปจเจกพุทธเจา 
        ทั้ง ๗ พระองค. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวย 
        ดอกไมใด  ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผล 
        แหงการบูชาพระปจเจกพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๒  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗  ครั้ง 
        ทรงพระนามวาปุปผะ   สมบรูณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ     ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระกทัมพปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบกทัมพปุปผิยเถราปทาน  
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                     ๑๕๖. อรรถกถากทัมพปุปผิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระกทัมพปุปผิยเถระ    มคํีาเริ่มตนวา   หมิวน-ฺ  
ตสฺสาวิทูเร  ดังนี้.       
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ          เมื่อโลกกําลังสูญจากพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทานไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลวอยูครองเรือน  มองเห็นโทษ 
ในการอยูครองเรือนน้ัน  จึงละเพศฆราวาสบวชเปนดาบส   สรางอาศรมอยู 
ที่ภูเขาชื่อวา กุกกุฏะ  ใกลภูเขาหิมวันต  เขาไดพบเห็นพระปจเจกพุทธเจา 
๗ พระองคในสถานท่ีนั้นแลว     มีใจเลื่อมใส   เลือกเก็บเอาดอกกระทุมที่ 
บานแลวมาบูชาพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันแลว.    แมพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ัน    กไ็ดกระทําอนุโมทนาแลวดวยดีวา    อิจฺฉิต    ปตฺถิต   ดังน้ี   
เปนตน. 
         ดวยบุญอันนั้น       เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเสวยสมบัติในโลกท้ังสองแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดบงัเกิดในเรือน 
อันมีสกุลในกรุงสาวัตถี    เจริญวัยแลว   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ- 
ศาสดาแลว   ไดมีศรัทธาบวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต  ระลึก 
ถึงบุพกรรมของตนได    เกิดความโสมนัสใจ   เมือ่จะประกาศถึงเรื่องราว 
ที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  หิมวนฺตส-ฺ   
สาวิทูเร   ดังนี้.   คําน้ัน   มีเนื้อความดังท่ีไดกลาวไวแลวน่ันแล.   บทวา 
กุกฺกุโฏ  นาม  ปพฺพโต  ความวา  ภูเขาท่ีเรียกกันวา   กุกกุฏะ  เพราะยอด 
ภูเขาทั้งหลายมีลักษณะคลายกับหงอนไก      ตรงที่ขางท้ังสองของภูเขานั้น.  
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ชื่อวา ปพพตะ เพราะต้ังม่ันโดยอาการปดขวาง.  บทวา  ตมฺหิ  ปพฺพต-   
ปาทมฺหิ  แปลวา  ในที่ใกลภูเขาลูกนั้น.  บทวา   สตฺต  พุทฺธา   วสนฺติ  
ความวา    พระปจเจกพุทธเจาท้ัง ๗ พระองคนั้น   ยอมอยู ณ บรรณศาลา 
ใกลเชิงภูเขากุกกุฏะนั้น.   บทวา   ทีปราชว  อุคฺคต  ไดแก พระราชาแหง 
ทวีปทั้งหลาย   ชื่อวา    ทปีราชา   อธบิายวา   พระราชา   เปนใหญแหง 
ทวีปทั้งสิ้น     แตพระจันทรเปนใหญแหงหมูดาวท่ีสองแสงทั้งหมด     จึง 
เรียกวา   ทีปราชา   อีกอยางหนึ่ง   พระราชาเปนใหญในทวีปทั้ง  ๔     คือ 
ชมพูทวีป ปพุพวิเทหทวีป  อปรโคยานทวีป  และอุตตรกุรุทวีป  กับทวีป 
เล็ก ๆ อีก ๒,๐๐๐ ทวีป  อธิบายวา   เราไดเห็นตนกระทุมซึ่งมีดอกเบงบาน 
สะพรั่ง    คลายกับพระจันทรลอยเดนทามกลางทองฟาฉะนั้น    แลวเลือก 
เก็บดอกไมจากตนกระทุมนั้นแลว   เอามือท้ังสองขางประคอง   คือถือเอา 
โดยวิธีอยางหน่ึง     เกลี่ยดวยดี      คือไดบูชาโดยเอ้ือเฟอซึ่งพระปจเจก- 
พุทธเจาท้ัง ๗ พระองคนั้นแลว.    คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.      
                       จบอรรถกถากทัมพปุปผิยเถราปทาน  
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                        ติณสูลกเถราปทานท่ี ๗  (๑๕๗) 
                  วาดวยผลแหงการถวายดอกมะลิซอน 
     [๑๕๙]  มีภูเขาชื่อภูตคณะอยูในท่ีไมไกลแตภูเขาหิมวันต   พระ- 
        ชินพุทธเจาองคหนึ่ง   สละโลกแลวมาอยู ณ ภูเขานั้น   เราถือ 
        เอาดอกมะลิซอนไปบูชาแดพระพุทธเจา      เราไมตกลงใน 
        จตุราบายตลอด ๙๙,๙๙๙  กัป. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระ- 
        องคหน่ึง  มีพระนามวาธรณีรหุะ สมบรูณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระติณสูลกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบติณสูลกเถราปทาน  
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                       ๑๕๗. อรรถกถาติณสูลกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระติณสูลกเถระ  มีคําเริ่มตนวา   หิมวนฺตสฺสา- 
วิทูเร   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ    ทุก ๆ  ภพที่เกิดแลวจะส่ังสมไวแตกุศลเปนประจําเสมอ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   สิขี   ทานไดเกิดในเรือนอันมี 
ตระกูล   ดํารงอยูในเพศฆราวาส   เห็นโทษในเพศฆราวาสน้ัน    จึงละเพศ 
ฆราวาสน้ันแลวบวชเปนดาบสอยู (วันหน่ึง)  พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา  สิขี  พระองคกําลังเพ่ิมพูนวิเวกอยูเพียงพระองคเดียว  ประทบั 
อยูที่ภูเขาชื่อภูตคณะ   ใกลกับภูเขาหิมวันตแลว    มีใจเลื่อมใส   ถือเอาดอก 
มะลิซอนไปบูชาที่บาทมูล   (ของพระพุทธเจา).     แมพระพุทธเจาก็ทรง 
ทําการอนุโมทนาแกเขา. 
         ดวยบุญอันนั้น       เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเสวยสมบัติในโลกท้ังสองนั้นแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขาไดบังเกิด 
ในตระกูลแหงหนึ่ง   ซึ่งสมบูรณไปดวยสมบัติ    ในกรุงสาวัตถี   เจริญวัย 
แลวเลื่อมใสพระศาสนา      จึงไดบวชแลว      เพราะเขาเปนผูสมบูรณดวย 
อุปนิสัย      ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต    ระลึกถึงบุพกรรมของตนได 
เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลว 
ในกาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา     หิมวนฺตสฺสาวิทูเร    ดังน้ี.   บทวา 
ภูตคโณ  นาม  ปพฺพโต  ความวา  ภูเขาชื่อวา  ภูตคณะ  เพราะเปนที่อยู 
ของหมูภูต  คือ  หมูแหงเทวดาและยักษ  เพราะเปนเชนกับภพ  และเพราะ  
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เปนไปโดยความไมงอกงามเจริญ.    พระชินเจาคือพระพุทธเจาผูทรงชํานะ  
มารไดแลว     พระองคเดียวคือไมมีสอง    ยอมประทับอยูที่ภูเขานั้น   คือ 
ยอมประทับอยูดวยทิพยวิหาร    พรหมวิหาร    อรยิวิหาร    และอิริยาบถ- 
วิหารแล.   บทวา   เอกูนสตสหสฺส   กปฺป  น  วินิปาติโก  ความวา  ดวย 
ผลที่ทําการบูชาพระพุทธเจาดวยดอกมะลิซอนน้ัน    เราจึงไมตองตกลงไป 
ในอบาย     พนจากอบายท้ัง ๔ ได    เขาถึงเฉพาะแตภพคือสวรรคสมบัติ 
อยางเดียว  ตลอด  ๙๙,๙๙๙  กัปหาระหวางมิได.     คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
พอจะรูไดงายทีเดียวแล. 
                                จบอรรถกถาติณสูลกเถราปทาน  
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                        นาคปุปผิยเถราปทานท่ี  ๘   (๑๕๘) 
                วาดวยผลแหงการโปรยดอกสารภีที่ทางเสด็จ 
     [๑๖๐] (เราเปน)  พราหมณมีนามชื่อวาสุวัจฉะ   เปนผูรูจบมนต 
        แวดลอมดวยพวกศิษยของตนอยู ณ ระหวางภูเขา  พระชนิเจา 
        พระนามวาปทุมุตตระ   ผูสมควรรับเครื่องบชูา   พระองคทรง 
        ประสงคจะรื้อถอน (ชวยเหลือ) เรา จึงเสด็จมายังสํานักเรา. 
                     เสด็จจงกรมอยูบนเวหาส   เหมือนประทีปอันโพลงฉะน้ัน 
        ทรงทราบวาเรายินดีแลว    บายพระพักตรกลับไปทางทิศประ- 
        จมิ. 
                     เราไดเห็นความอัศจรรยอันไมเคยเปน   มขีนพองสยอง 
        เกลาน้ันแลว  ไดเกบ็เอาดอกสารภีไปโปรยลงที่ทางเสด็จไป. 
                     ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    เราโปรยดอกไมใด    ดวยจิต  
        อันเลื่อมใสนั้น   เราไมเขาถึงทุคติเลย. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชมี  
        พระนามวามหารถะ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระนาคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                  จบนาคปุปผิยเถราปทาน  
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                        ๑๕๘. อรรถกถานาคปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระนาคปุปผิยเถระ     มีคําเริ่มตนวา     สุวจฺโฉ 
นาม  นาเมน  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิพุทธเจาผู 
ประเสริฐสุดพระองคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพน้ันจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัย 
แหงพระนิพพานเปนประจําเสมอ      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
นามวา ปทุมุตตระ   ทานไดเกิดในตระกูลพราหมณ   เจริญวัยแลว  สําเร็จ 
การศึกษาในศิลปะประจําตัวมีไตรเพทเปนตน        แตมองไมเห็นสาระใน 
ศิลปะนั้น   จึงเขาไปยังปาหิมวันต   บวชเปนดาบส   ปลอยเวลาใหลวงไป 
ดวยความสุขในฌานและสมาบัติ.     ในสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวา   ปทุมุตตระ   ไดเสด็จไปฝงสถานท่ีนั้น    เพ่ือทรงอนุเคราะห 
แกเธอ. ดาบสน้ันเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว  เพราะเหตุที่ตน 
ฉลาดในตําราลักษณะศาสตร   มีความเลื่อมใสในพระลักษณะ   และพระ- 
รูปสมบัติของพระผูมีพระภาคเจาแลว     ถวายบังคม   ไดยืนประคองอัญชล ี
แล.   เพราะมิไดเสด็จลงจากอากาศ    เมื่อเขาไมไดกระทําบูชาและสักการะ 
พระองคเสด็จหลีกไปทางอากาศน่ันแล.    ลําดับนั้น     ดาบสน้ันพรอมกับ 
ศิษย    จึงเก็บดอกสารภีบูชาตามหนทางทิสาภาคท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
ไปแลว   ดวยดอกไมนั้น. 
         ดวยบุญอันนั้น       เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
เสวยสมบัติในโลกทั้งสอง  ไดรับการบูชาแลวในที่ทั้งปวง  ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี    ไดเกิดในเรือนอันมีตระกูลในกรุงสาวัตถี  เจริญวัยแลว    สมบูรณ 
ดวยศรัทธา   บวชแลวทําพระศาสนาใหงอกงามดวยขอวัตรปฏิบัติอยู    ไม  
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นานนักก็ไดเปนพระอรหันต    เมื่อระลึกถึงกรรมในอดีตวา     ดวยกุศล- 
กรรมอะไรหนอ  เราจึงไดรับโลกุตตรสมบัติอันนี้  ดังน้ี   ก็ทราบไดชัดแจง 
ถึงบุพกรรมน้ัน   จึงเกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตน 
เคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน       จึงกลาวคําเริ่มตนวา        สุวจฺโฉ 
นาม    นาเมน   ดังน้ี.    พึงทราบวิเคราะหในบทนั้นวา  ชื่อวา  วจฺโฉ 
เพราะเกิดแลวในวัจฉโคตร  วัจฉะน้ันดวย  ดีดวย  รวมเปนสุวัจฉะ แปลวา 
วัจฉโคตรท่ีดี.   อธิบายวา    พราหมณมีชื่อวา    สุวัจฉะ    ถึงฝงแหงมนต 
คือถึงท่ีสุดทางมนตศาสตรทั้งส้ินมีไตรเพทเปนตน.    คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
งายทั้งน้ัน  เพราะเน้ือความนั้นไดกลาวไวแลวท้ังหมดในหนหลังแล. 
                          จบอรรถกถานาคปุปผิยเถราปทาน  
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                     ปุนนาคปุปผิยเถราปทานที่ ๙  (๑๕๙)  
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบุนนาค 
     [๑๖๑] เราเปนนายพรานเขาไปสูปาใหญ     ไดเห็นดอกบุนนาค 
        กําลังบาน   จึงระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     ไดเก็บเอาดอกบุนนาคนั้น       อันมีกลิ่นหอมตลบอบอวล 
        แลว   ไดกอสถูปท่ีกองทรายบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองคหน่ึง 
        มีนามวาตโมนุทะ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปุนนาคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบปุนนาคปุปผิยเถราปทาน  
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                    ๑๕๙. อรรถกถาปุนนาคปุปผิยเถราปทาน  
                อปทานของทานพระปุนนาคปุปผิยเถระ    มีคําเริ่มตนวา    กานน 
วนโมคยฺห  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ผุสสะ  เขาไดเกิดในตระกูลนายพรานปา (เจริญวัยแลว)  เขาไปยังปาใหญ 
เห็นดอกบุนนาคอันบานสะพรั่งในท่ีนั้นแลว   เพราะเหตุที่ตนสมบูรณดวย 
เหตุ  จึงนอมนึกระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจา  ดวยอํานาจปติมีพระพุทธเจา 
เปนอารมณ     จึงเก็บดอกไมนั้นพรอมดวยดอกกรรณิการทั้งหลายมาแลว 
กอพระเจดียทรายบูชา. 
         ดวยบุญอันนั้น     ในกัปที่  ๙๒ เขาจึงไดเสวยสมบัติในเทวโลกและ 
มนุษยโลกน้ันนั่นแลหาระหวางมิได     ในพุทธุปบาทกาลน้ี       เขาเกิดใน 
ตระกูลที่สมบูรณดวยสมบัติในกรุงสาวัตถี    เจริญวัยแลว     ดวยกําลังแหง 
บุญท่ีอบรมมาในกาลกอน (เขา)  จึงไดเลื่อมใสในพระศาสนา    ออกบวช 
แลว   พยายามอยูไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต  ระลึกถึงกุศลกรรมที่ทํา 
ไวในกาลกอนได  เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคย  
ไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา   กานน  วนโมคยฺห 
ดังน้ี.     ถอยคําท้ังหมดมีเนื้อความงายท้ังน้ัน       เพราะไดกลาวไวแลวใน 
หนหลังแล. 
                         จบอรรถกถาปุนนาคปุปผิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 531 

                        กมุุททายกเถราปทานที่  ๑๐ (๑๖๐)  
                        วาดวยผลแหงการถวายดอกโกมุท 
     [๑๖๒] ณ ที่ใกลภูเขาหมิวันต  มีสระใหญสระหน่ึง (สระธรรม- 
        ชาติ)    ดาดาษดวยดอกปทุม (บัวหลวง)    และดอกอุบล 
        (บัวเขียว)  สะพรั่งดวยดอกปุณฑริก (บัวขาว). 
                     ในกาลน้ัน   เราเปนนกมีนามช่ือวากุกกุฏะ   อาศัยอยูใกล 
        สระนั้น    เปนผูมีศีลสมบูรณดวยวัตร   ฉลาดในบุญและมิใช 
        บุญ. 
                     พระมหามนุี     พระนามวาปทุมุตตระ     สมควรรับเครื่อง 
        บชูา  เสด็จสัญจรในที่ไมไกลสระนั้น. 
                     เราหักดอกบัวโกมุทนอมถวายแดพระองค    พระองคทรง 
        ทราบความดําริของเราแลวทรงรบัไว. 
                     ครั้นเราถวายทานน้ันแลว   และอันกศุลมูลตักเตือน    เรา 
        ไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     ในกัปท่ี ๑,๖๐๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ ครั้ง 
        พระเจาจักรพรรดิเหลาน้ีมีพระนามวาวรุณะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระกุมุททายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                    จบกุมุททายกเถราปทาน  
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                     ๑๖๐. อรรถกถากุมุททายกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระกุมุททายกเถระ.  มกีําเริ่มตนวา หิมวนฺตสฺสา- 
วิทูเร  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ     ไดสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวหลายภพ 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  ทานไดเกิดเปนนก 
ชื่อวา กุกุตถะ๑    อยูใกลสระใหญอันใกลภูเขาหิมวันต     ที่ไดเกิดเปนนก 
ก็เพราะอกุศลกรรมบางอยาง   แตเพราะมีกุศลกรรมที่คนทําไวในกาลกอน 
จึงไดเปนผูสมบูรณดวยปญญา    ฉลาดในบุญและบาป   มีศลี   งดเวน จาก 
อาหารท่ีเนื่องดวยชีวิตสัตว.   ในสมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ   เสด็จมาทางอากาศ    เสด็จจงกรมใกลกับนกนั้น.   ลําดับนั้น 
นกนั้นไดพบพระผูมีพระภาคเจาแลว   มีจิตเลื่อมใส   คาบเอาดอกโกมุทมา 
บูชาที่บาทมูลของพระผูมีพระภาคเจา.    พระผูมพีระภาคเจา   ทรงรับดอก 
โกมุทนั้นไว      เพ่ือจะใหเธอเกิดความโสมนัสใจแลว     ทรงกระทําอนุ- 
โมทนา.                                                                           
         ดวยบุญอันนั้น    นกนั้นจึงไดเสวยความสุขคือสมบัติในโลกท้ังสอง 
คือในเทวโลกและมนุษยโลกเสร็จแลว    ในพุทธปุบาทกาลน้ี     เขาเกิดใน 
ตระกูลแหงหนึ่งในกรุงสาวัตถี   เจรญิวัยแลว   เปนผูมีทรัพยมาก    มีโภค- 
สมบัติมาก    เลื่อมใสในพระรัตนตรัย    ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ- 
ศาสดาแลว   ไดมีศรัทธาบวชแลว  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต ทราบ 
๑.  บาลี  กุกกฏุะ.  
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ถึงบุพกรรมของคนไดโดยประจักษ   เกิดความโสมนัสใจ   เม่ือจะประกาศ  
ถึงเรื่องราวที่คนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
หิมสนฺตสฺสาวิทูเร  ดังนี้. ในบทวา ปทุมุปฺปลสฺฉนโน นี้   เชื่อมความวา 
ดอกปทุมสีขาวสมบูรณดวยใบบัว   และดอกปทุมและอุบล   สเีขียว   สีแดง 
และสีขาว ๓ อยาง      รวมเรียกวาดอกปทุมและดอกอุบล     สระใหญนั้น 
ไดดารดาษเปนปาเต็มไปดวยดอกปทุมและดอกอุบลเหลาน้ัน.  บทวา ปุณฺ- 
ฑรีกสโมตฺถโฏ     ความวา    ดารดาษเต็มไปดวยดอกปุณฑริก  (บัวขาว) 
และดอกปทุมสีแดงมากมาย.    คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรูไดโดยงายแล. 
                                    จบกุมุททายกเถราปทาน 
                             จบอรรถกถาพันธุชีวกวรรคที่  ๑๖  
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                         รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  พันธุชีวกเถราปทาน  ๒.  ตัมพปุบผิยเถราปทาน  ๓.  วีถิสัมมัชชก- 
เถราปทาน  ๔.  กักการุปูชกเถราปทาน  ๕.  มันทารวปุปผปูชกเถราปทาน 
๖.  กทัมพปุปผิยเถราปทาน  ๗.  ติณสูลกเถราปทาน  ๘.  นาคปุปผิยเถรา- 
ปทาน  ๙.  ปนุนาคปุปผิยเถราปทาน  ๑๐.  กุมุททายกเถราปทาน 
         บัณฑิตกลาวคาถาไว  ๕๖  คาถา. 
                                        จบพันธุชีวกวรรคที่  ๑๖  
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                                  สุปาริจริยวรรคที่ ๑๗ 
                         สุปาริจรยิเถราปทานท่ี  ๑ (๑๖๑) 
                       วาดวยผลแหงการบํารงุพระศาสนา 
     [๑๖๓] พระผูมีพระภาคเจาผูเปนจอมสัตว      ประเสริฐกวานระ 
        มีพระนามวาปทุม (ปทุมุตตระ)   ผูมีพระจักษุ   เสด็จออกจาก 
        ปาใหญแลวทรงแสดงธรรมอยู. 
                     ในขณะนั้น    ไดมีการประชุมแหงเทวดาท้ังหลาย   ในท่ี 
        ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา   เทวดาท้ังหลายมาประชุมกนัดวย 
        กิจบางอยาง   ไดเหน็อยางแจงชัด. 
                     เราไดทราบ (ไดยิน)  พระสุรเสียงท่ีทรงแสดงอมฤตธรรม 
        ของพระพุทธเจา    มีจิตเลื่อมใสโสมนัส   ปรบมือแลวเขาไป 
        บํารุง. 
                     เราเห็นผลแหงการบํารุงพระศาสดาท่ีประพฤติดวยดี    ใน 
        ๓๐,๐๐๐ กัป   เราไมเขาถึงทุคติเลย. 
                     ในกัปท่ี  ๒๙,๙๙๙   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ     มนีามวา 
        สมลังกตะ   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณสมบัติเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา ทานพระสุปาริจริยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบสุปาริจริยเถราปทาน 
                               อรรถกถาสุปาริจริยวรรคที่ ๑๗ 
                           ๑๖๑.  อรรถกถาสุปาริจริยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสุปาริจริยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปทุโม  นาม 
นาเมน  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระมุนีเจาผูประ- 
เสริฐพระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะส่ังสมแตบุญอันเปนอุปนิสัย 
แหงพระนิพพานเปนประจําเสมอ        ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวา ปทุมุตตระ   ทานไดเกิดในกําเนิดยักษ   ไปยังสมาคมยักษใน 
หิมวันต   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา    จากพวกเทวดา 
ยักษ  คนธรรพ  และนาคแลว   มีใจเลือ่มใส    คูแขนท้ังสองเขา  ปรบมือ 
นมัสการแลว.    ดวยบุญอันนั้น    เขาจุติจากอัตภาพนั้นแลว     ไดบังเกิด 
ในเทวโลกชัน้สูง ๆ ข้ึนไป    ไดเสวยทิพยสุขในเทวโลกน้ันแลว     และได 
บังเกิดในมนุษยโลก      เสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติเปนตนในหมูมนุษย 
แลว  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  เขาไดเกิดในตระกูลคฤหบดีในพระนครสาวัตถ ี
เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคสมบัติมาก  เลื่อมใสในพระรตันตรัย   ได 
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   เกิดศรัทธาบวชแลว  ไมนานนัก 
ก็ไดบรรลุพระอรหัต.  
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         วันหน่ึง  ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนเองได  เกิดความโสมนัสใจ 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาว 
คําเริ่มตนวา  ปทุโม  นาม  นาเมน  ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา 
ปทุโม   ความวา   พระผูมีพระภาคเจา    ถึงการนับวา    ปทมุะ   เพราะ 
สัญญาในเวลาที่จะวางพระบาทลง      จะมีดอกบัวแทรกแผนดินโผลข้ึนมา 
รองรับพ้ืนพระบาทของพระองค.        พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ    พระอรรถกถาจารยประสงคในบทวา   ปทุโม    นี้.   เชื่อม 
ความวา     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      เสด็จออกจากพระวิหารท่ี 
ประทับ   แลวเสด็จเขาไปยังทามกลางปา   ทรงแสดงธรรมแลวแล.   บทวา 
ยกฺขาน  สมโย    ความวา    ไดมีสมาคมของเทวดาทั้งหลายแลว.   บทวา 
อชฺฌาเปกฺขึสุ    ตาวเท   ความวา    ไดเห็นแจงชัดในเวลาแสดงธรรมน้ัน, 
คือไดมีปกติเห็นชัดโดยพิเศษ.         คําท่ีเหลือมีเนื้อความปรากฏชัดแลวที 
เดียวแล. 
                              จบอรรถกถาสุปาริจริยเถราปทาน 
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                       กณเวรปุปผิยเถราปทานที่ ๒ (๑๖๒) 
                      วาดวยผลแหงการโปรยดอกชบาถวาย 
     [๑๖๔] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ  เชษฐบุรษุของ 
        โลก     ประเสริฐกวานระ     แวดลอมดวยพระสาวกท้ังหลาย 
        เสด็จดําเนินไปสูพระนคร. 
                     เราเปนผูไดรับแตงต้ังให เปนผูคุมครอง  ในภายในพระ- 
        ราชวัง     เราเขาไปในปราสาท     ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูนําของโลก. 
                     จึงถือ (เก็บ)  เอาดอกชบาไปโปรยลงในภิกษุสงฆ   แยก 
        พระพทุธเจาไวแผนกหน่ึง  โปรยดอกชบาลงบูชาย่ิงกวาน้ัน. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี  ๘๗ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง 
        ทรงพระนามวามหทิธิกะ          สมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา    ทานพระกณเวรปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบกณเวรปุปผิยเถรปทาน 
                       ๑๖๒. อรรถกถากณเวรปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระกณเวรปุปผิยเถระ   มีคําเริ่มตนวา  สิทฺธตฺโถ  
นาม    ภควา  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  สิทธัตถะ 
ทานไดเกิดในตระกูลศูทร     เจริญวัยแลว     ไดเปนเจาหนาท่ีรักษาความ 
ปลอดภัยภายในพระราชวัง.    ในสมยันั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระ- 
นามวา  สิทธัตถะ   มีหมูภิกษุสงฆแวดลอม   เสด็จพระราชดําเนินไปตาม 
ทางถนนหลวง.   ลําดับนั้น     คนผูรักษาความปลอดภัยในพระราชวังน้ัน 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไป      มีใจเลือ่มใส       บชูาพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยดอกชบา  ไดยืนนมัสการอยูแลว. 
         ดวยบุญอันนั้น   เขาจึงไดเสวยแตสมบัติในสุคติโลกสวรรคอยางเดียว 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี      เขาเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง      เจริญวัยแลวไดฟง 
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   ไดมีศรัทธาบวชแลว   ไมนานนัก 
ก็ไดเปนพระอรหันต.  
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         ทานเปนผูบรรลุพระอรหัตแลว       ระลึกถึงกุศลกรรมทีท่ําไวใน 
กาลกอนได   เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยได 
ประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  สิทฺธตฺโต   นาม   ภควา 
ดังน้ี.      ถอยคําน้ันทั้งหมดมีเน้ือความงายทั้งน้ัน      เพราะไดกลาวไวแลว 
ในหนหลังแล. 
                        จบอรรถกถากณเวรปุปผิยเถราปทาน                        
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                      ขัชชททายกเถราปทานท่ี  ๓  (๑๖๓) 
                         วาดวยผลแหงการถวายมะพราว 
      [๑๖๕] ในปางกอน      เราไดถวายผลไมแดพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวาติสสะ       และไดถวายมะพราวท่ีสมมติกันวาควร 
        เค้ียว. 
                     ครั้นถวายผลมะพราวน้ันแดพระพุทธเจา        พระนามวา 
        ติสสะ  ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวงแลว  ยอมบันเทิง  มคีวาม 
        ประสงคสิ่งท่ีตองการ   ก็เขาถึง  (ได)   ตามปรารถนา. 
                     ในกัปท่ี ๙๒  แตกัปนี้  เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     ในกัปท่ี  ๑๓ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   มีพระ- 
        นามวาอินทสมะ    ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ     มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระขัชชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบขัชชทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 542 

                      ๑๖๓. อรรถกถาขัชชกทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระขัชชกทายกเถระ    มีคําเริ่มตนวา   ติสฺสสฺส 
โข  ภควโต  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ  ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ติสสะ  ทานไดเกิดในตระกูลศูทร    ไดพบพระผูมีพระภาคเจาแลว   มีใจ 
เลื่อมใส   ไดถวายผลไมนอยใหญอันมีรสอรอยอยางละ ๑ ผล  มผีลมะมวง 
และผลชมพูเปนตน     มะพราวและขนมที่ควรเค้ียว     พระผูมีพระภาคเจา 
ไดเสวยแลว      ในขณะที่เขามองดูอยูนั่นแล    ก็เพ่ือจะเจริญความเลื่อมใส 
แกเขา       ดวยบุญอันนั้น        เขาจึงไดเสวยแตสมบัติในสุคติโลกสวรรค 
อยางเดียว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     เขาไดเกิดในเรือนอันมีตระกูลในกรุง 
สาวัตถี   บรรลุนิติภาวะแลว      ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว 
เกิดศรัทธา     มีความเลื่อมใสและนับถือมาก     บวชแลวทําพระศาสนาให 
งดงามดวยขอวัตรปฏิบัติ     มีศลีเปนอลังการเครื่องประดับ     ไมนานนัก 
ก็ไดบรรลุพระอรหัต.                                       
         เมื่อทานระลึกถึงบุพกรรมของตนทราบวา    เราไดทํากุศลอันดีงาม 
ไวในท่ีดีในกาลกอน   ดงัน้ี    เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่อง 
ราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน จึงกลาวคําเริ่มตนวา ติสฺสสฺส 
โข  ภควโต   ดังน้ี     พึงทราบความหมายในบทน้ันวา   ชื่อวา   ติสสะ 
ดวยอํานาจเปนชื่อท่ีมารดาบิดาต้ังให    เพราะต้ังแตเกิดข้ึนมา    มีแตจะให  
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สมบัติในภพท้ังสาม.   อีกความหมายหนึ่ง  ชื่อวา  ติสสะ   เพราะทรงเปน  
พระพุทธเจาแลว  ทรงยังมหาชนใหสบายใจดวยไตรสรณคมน  ทรงโอวาท 
พร่ําสอนใหหมูคนผูสมบูรณดวยเหตุต้ังอยูในสมบัติทั้งสอง       คือสวรรค- 
สมบัติและนิพพานสมบัติ ชื่อวา ภควา เพราะทรงประกอบไปดวยภคธรรม 
ทั้งหลาย   มสีมาบัติคุณเปนตน,    อธิบายวา    ในกาลกอน    เราไดถวาย 
ผลมะพราวและผลไมอ่ืนนั้น      แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ติสสะ 
พระองคนั้นแลว.   บทวา   นาฬิเกรฺจ   ปาทาสึ   ความวา  เราไดถวาย 
ผลไมอันเปนไปโดยอาการแหงตนมะพราวชื่อวา  นาฬิเถระ  นั้น.   บทวา 
ขชฺชก   อภิสมฺมต  ความวา   เราไดถวายของที่ควรเค้ียวท่ีสมมติกัน   รูกัน 
อยางดียิ่งวาขนมมีรสอรอยดี              ที่สําเร็จแลวเพราะปรุงผสมกับน้ําผ้ึง 
และน้ําตาลกรวดเปนตนอยางพิเศษ.         คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรูได 
โดยงายทีเดียว. 
                              จบอรรถกถาขัชชกทายกเถราปทาน  
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                          เทสปูชกเถราปทานท่ี  ๔  (๑๖๔) 
                            วาดวยผลแหงการบชูาสถานท่ี 
     [๑๖๖] ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี   เชษฐบุรุษ 
        ของโลก    ผูประเสริฐกวานระ   เสด็จขึ้นสูเวหาส    เสด็จไป 
        ในอากาศ. 
                     พระศาสดามหามุน ี   เหาะขึ้นไปประทับอยู ณ ประเทศใด 
        เรามีจิตเลื่อมใสไดบชูาไปทางประเทศนั้น       ดวยมือท้ังสอง 
        ของตน. 
                     ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัปนี้   เราไดเห็นพระมหามุนีใด  ดวย 
        การเหน็นั้น         เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการบูชา 
        ประเทศ. 
                     ในกัปท่ี ๑,๑๐๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระ- 
        นามวาโคสุชาต  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเทสปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบเทสปูชกเถราปทาน  
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                        ๑๖๔. อรรถกถาเทสปูชกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเทสปูชกเถระ    มีคําเริ่มตนวา     อตฺถทสฺสี 
ตุ  ภควา  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
อัตถทัสสี  ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล   เจริญวัยแลว   มีศรัทธาเลื่อมใส 
ไดเปนพุทธมามกะ    ธัมมามกะ      สงัฆมามกะ.    ในคราวน้ัน    พระผูมี 
พระภาคเจาทรงพระนามวา   อัตถทัสสี   มีหมูแหงภิกษุสงฆแวดลอมแลว 
เสด็จไปทางอากาศ       ดจุพระจันทรและดุจพระอาทิตยโคจรไปในอากาศ 
ฉะน้ัน.   อุบาสกคนนั้นไดเอาของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน   มาบูชา 
ทางทิศาภาคท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลว          ไดยืนประคองอัญชลี 
นมัสการแลว. 
         ดวยบุญอันนั้น    เขาจึงไดไปเกิดในเทวโลก  ไดเสวยสวรรคสมบัติ  
แลว     มาเกิดในมนุษยโลก    ไดเสวยมนุษยสมบัติแลว   ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี     เขาไดมาเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง    เจริญวัยแลว    เปนผูสมบูรณ 
ดวยเครื่องอุปโภคและเคร่ืองบริโภค       ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ- 
ศาสดาแลว   มีใจเลื่อมใส   ไมติดใจในเพศฆราวาส  บวชแลว  เปนพระท่ี 
สมบูรณดวยวัตร  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต    ระลึกถึงบุพกรรมของ 
ตนได   เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประ- 
พฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา  อตฺถทสฺสี  ตุ  ภควา  ดังน้ี. 
ถอยคําน้ัน        มีเนื้อความตามท่ีไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.     บทวา  
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อนิลฺชเส  ความวา  ชื่อวา  อนิลัญชสะ  เพราะอัญชสะ  ไดแกทางเปน 
ที่ไปแหงอนิละ  คือลม   เพราะคําวาทางทานกลาวไวโดยปริยายวา  มคฺโค 
ปนฺโถ   ปโถ  ปชฺโช   อชฺส  วฏม  อายน (ศัพททั้งหมดน้ีแปลวา ทาง, 
หนทาง,  ถนน.)  ดังน้ี.   ความวา    ในทางแหงลมนั้น     คือในอากาศ. 
คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาเทสปูชกเถรปทาน  
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                        กณิการฉทนิยเถราปทานที่  ๕  (๑๖๕) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยรมดอกกรรณิการ 
     [๑๖๗] พระสัมพุทธเจาพระนามวาเวสสภู     เชษฐบุรษุของโลก  
        ผูประเสริฐกวานระ    เปนมุน ี    เสด็จเขาปาใหญเพ่ือทรงพัก 
        กลางวัน. 
                     เวลาน้ัน    เราเก็บเอาดอกกรรณิการมาทําเปนรม    ไดทํา 
        หลังคา  (เพดาน)  ดอกไมบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธ- 
        บชูา. 
                     ในกัปท่ี  ๒๐ แตกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        ๘ ครั้ง     ทรงพระนามวาโสณณาภา     ทรงสมบูรณดวยแกว  
        ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระกณิการฉทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบกณิการฉทนิยเถราปทาน  
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                      ๑๖๕. อรรถกถากณิการฉทนิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระกณิการฉทนิยเถระ   มีคําเริ่มตนวา   เวสฺสภู  
นาม  สมฺพุทโฺธ   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้           ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
เวสสภู   ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูล    บรรลนุิติภาวะแลว    ไดเปนผู 
สมบูรณดวยศรัทธา.     ในสมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
เวสสภู   ทรงมีพระประสงคจะเพ่ิมพูนความวิเวก    จึงเสด็จเขาไปประทับ 
นั่งยังปาใหญ.    ลําดับนัน้    แมอุบาสกคนน้ัน    ก็ไปในปาใหญนั้นดวย 
การงานบางอยาง      ไดพบพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งโพลงดุจกองไฟ 
ฉะน้ัน  มีใจเลื่อมใส  เก็บดอกกรรณิการมาทําเปนฉัตรแลว  กัน้เปนเพดาน 
บูชาเบื้องบนพระแทน   ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาประทับแลว   ดวยอานุภาพ 
แหงพระผูมีพระภาคเจา    เพดานดอกไมนั้น    ต้ัง  ๗  วันผานมาก็ยังไม 
เห่ียวแหง   คงดํารงอยูเหมือนเดิมทุกอยาง.    แมพระผูมีพระภาคเจาก็ยังคง 
เขาผลสมบัติและนิโรธสมาบัติอยู.   เขามองเห็นความอัศจรรยนั้นแลว  เกิด 
ความโสมนัสใจ        ไหวพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนประคองอัญชลีอยู. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาบัติแลว     ไดเสด็จไปยังพระวิหารเดิม 
นั้นนั่นแล. 
         ดวยบุญอันนั้น    เขาจึงไดเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลกเสรจ็ 
แลว   ในพุทธุปนาทกาลน้ี    เขาไดเกิดในเรือนอันมีตระกูลในกรุงสาวัตถี 
เจริญวัยแลว   เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา  ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระ-  
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ศาสดาแลว      ไมติดใจในเพศฆราวาส     บวชแลว    ทําพระศาสนาของ 
พระชินเจาใหงดงามดวยขอวัตรปฏิบัติ      ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต 
ระลึกถึงบุพกรรมของตนได  เกิดความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่อง 
ราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอนน้ัน         จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
เวสฺสภู   นาม  สมฺพุทฺโธ   ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เวสฺสภู 
มีวิเคราะหวา   ชื่อวา   เวสสภู   เพราะยอมขมคือครอบงําพวกแพศย   ได 
แกผูเปนพอคาได.   อีกอยางหน่ึง   ชือ่วา    เวสสภู   เพราะยอมครอบงํา 
ทวมทับพวกแพศย  คือมารท้ัง ๕ อยางเสียได.   ชื่อวา  สัมพุทธะ  เพราะ 
ทรงตรัสรูสัจจะท้ังหลายดวยพระองคเอง,  อธิบายวา  พระสัมพุทธเจาทรง 
พระนามวา  เวสสภู.  โดยพระนาม.  บทวา  ทิวาวิหาราย  มุน ี มวิีเคราะห 
วา  ชื่อวา  ทวิา    เพราะยอมรุงเรือง   สองสวาง    คือทําวัตถุนั้น ๆ ให 
ปรากฏชัดเจน.    การอยูคือความเปนไปดวยอิริยบถ ๔    ชื่อวา     วิหาร 
กําหนดเวลาต้ังแตพระอาทิตยข้ึนจนถึงพระอาทิตยตกดิน,   การอยูในเวลา 
กลางวัน    ชือ่วา  ทิวาริหาร,   อธิบายวา  พระพุทธมุนีเจาผูองอาจกวานระ 
ประเสริฐที่สุดในโลก    เสด็จเขาไปยังปาใหญเพ่ือประทับในเวลากลางวัน. 
คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถากณิการฉทนิยเถราปทาน  
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                       สัปปทายกเถราปทานที่  ๖  (๑๖๖) 
                          วาดวยผลแหงการถวายเนยใส 
    [๑๖๘] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาผุสสะ  ผูสมควรรับเครื่อง 
        บชูา  ผูประเสริฐ  ทรงยังมหาชนใหดับ  เสด็จดําเนินไปตาม 
        ถนน. 
                     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาถึงสํานักของเราโดยลําดับ 
        ลําดับน้ัน   เรารับบาตรแลว   ไดถวายเนยใสและน้ํามัน. 
                     ในกัปท่ี ๙๒  แตกัปนี้      เราไดถวายเนยใสใดในกาลนั้น 
        ดวยการถวายเนยใสนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        การถวายเนยใส. 
                     ในกัปท่ี  ๕๖ แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระ- 
        องคหน่ึงพระนามวาสโมทกะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข   ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว ดงัน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระสัปปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประ- 
การฉะนี้แล. 
                                 จบสัปปทายกเถราปทาน  
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                         ๑๖๖. อรรถกถาสัปปทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสัปปทายกเถระ มีคําเริ่มตนวา ผุสฺโส  นามาถ๑ 

ภควา   ดังน้ี. 
          พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ   ไดสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยพระนิพพานเปนประจําเสมอไวต้ัง 
หลายภพ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ผุสสะ    ทาน 
ไดเกิดในเรือนอันมีสกุล.  ในกาลน้ันพระผูมีพระภาคเจา  มีพระภิกษุสงฆ 
แวดลอมเสด็จไปตามหนทาง  ถึงประตูเรือนของอุบาสกคนน้ันแลว.   ครั้น 
พออุบาสกนั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว   ก็มใีจเลื่อมใส  ถวายบังคมแลว 
ไดถวายเนยใส    และน้ํามันจนเต็มบาตร    พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํา 
อนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป    ดวยความโสมนัสนั้นนั่นแล    เขาดํารงชีวิต 
อยูจนตลอดอายุขัย    จุติจากอัตภาพนั้นแลว.    ดวยบุญอันนั้นจึงไดไปเกิด 
ในเทวโลก   ไดเสวยทิพยสุขแลว   และไดบังเกิดในหมูมนุษย  ทุก ๆ ภพ 
ที่เขาเกิดแลว       ก็ไดเสวยแตความสุขเพียบพรอมไปดวยอาหารมีรสอรอย 
เชนเนยใส  น้ํามัน  น้ําผ้ึงและน้ําออยเปนตน    ในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขา 
ไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่งในกรุงสาวัตถี  เจริญวัยแลว   มีศรัทธาถึงพรอม 
ดวยปญญา   ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   มีใจเลื่อมใส   บวช 
แลวเปนผูสมบูรณดวยขอวัตรปฏิบัติ   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
          เมื่อระลึกถึงบุพกรรมของตนได     เกิดความโสมนัสใจ     เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน      จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา ผุสฺโส  นามาถ  ภควา ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ผุสฺโส 
๑.  บาลีวา   นามาสิ.  
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ความวา ผุสสะ  เปนพระนามท่ีพระมารดาและพระบิดาทรงตั้งให   เพราะ  
พระองคประสูติโดยประกอบไปดวยผุสสนักขัตฤกษ.   อีกอยางหน่ึง ชื่อวา 
ผุสสะ  เพราะพระองค  กระทบถูก  เห็นชัด คือไดกระทําใหแจมแจงซ่ึง 
พระนิพพาน.   อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา ผุสสะ   เพราะพระองค  กระทบถูก 
เห็นชัด  คือไดทราบแลว  ซึ่งพระบารมีธรรม  ๑๐ ทัศ    โพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ประการอยางบริบูรณ  และพระปริยัติธรรม   คือพระไตรปฎกทั้งส้ิน. 
ชื่อวา   ภควา       เพราะพระองคเพียบพรอมไปดวยสวนแหงบุญ     เชน 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประกอบดวยความเปนผูมีโชค  เปนตน.  บทวา 
อาหุตีน  ปฏคฺิคโห  ความวา  เครื่องบูชาและสักการะทานเรียกวา  อาหุติ, 
ชื่อวา  อาหุตีน   ปฏิคคฺโห     เพราะพระองคสมควรเพ่ือจะรับเครื่องบูชา 
และสักการะเหลาน้ัน.  เชือ่มความวา  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนาม 
วา ผุสสะ  ผูแกลวกลา   ทรงยังมหาชนใหดับ   เสด็จดําเนินไปในถนนใน 
ครั้งน้ันแล.  คําท่ีเหลือมีเนื้อความปรากฏชัดแลวทีเดียว. 
                         จบอรรถกถาสัปปทายกเถราปทาน  
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                       ยุทธิกปุปผิยเถราปทานท่ี  ๗ (๑๖๗) 
                       วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกเข็ม  
     [๑๖๙] เราเท่ียวไปตานกระแสน้ํา     ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา  ณ 
        ที่นั้นเราไดเห็นพระสยัมภูผูดังพญาไมรังกําลังมีดอกบาน. 
                     เราจึงถือเอาดอกเข็มเขาไปเฝาพระมหามุนี         เรามีจิต  
        เลื่อมใส  มีใจโสมนัส  ไดบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใดดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
        บชูา. 
                     ในกัปท่ี ๖๗ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึงพระนามวา สามุทธระ    ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ  
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระยุธิกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบยุทธิกปุปผิยเถราปทาน  
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                       ๑๖๗. อรรถกถายุทธิกปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระยุทธิกปุปผิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา   จนฺทภาคา-  
นทีตีเร  ดังนี้. 
         ทานพระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระมุนินทพุทธ- 
เจาพระองคกอน ๆ   ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวหลาย 
ชาติเปนประจําเสมอ         ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
ผุสสะ นั้นนั่นแล   ทานไดเกิดในตระกูลศูทร   เจริญวัยแลว   ทองเท่ียว 
ไปตามกระแสนํ้า    ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา   ดวยการงานบางอยาง    ไดพบ 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ผุสสะ        ซึ่งพระองคประสงค 
จะสรงสนาน      ชางงดงามรุงเรืองประดุจกองไฟ      เกิดความโสมนัสใจ 
เลือกเก็บดอกเข็มที่เกิดในที่นั้นมาบูชาพระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดทรงกระทําอนุโมทนาแกเขาแลว.            
         ดวยสวนแหงบุญอันนั้น         เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและ 
มนษุยโลก     ไดเสวยสมบัติในโลกท้ังสองน้ันแลว     ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุล    เจริญวัยแลว     ไดฟงพระธรรมเทศนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา    มีใจเลื่อมใส    บวชแลว    ทําพระศาสนาใหงดงาม 
ดวยขอวัตรปฏิบัติ     ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต    ระลึกถงึบุพกรรม 
ของตนได    เกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยได 
ประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาวคําเริ่มตนวา จนฺทภาคานทีตีเร ดังน้ี. 
คําท่ีเหลือท้ังหมดนั้นมีเน้ือความงายทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถายุทธิกปุปผิยเถราปทาน  
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                          ทุสสทายกเถราปทานท่ี ๘ (๑๖๘) 
                                 วาดวยผลแหงการถวายผา 
     [๑๗๐] ในกาลน้ัน    เปนพระราชโอรสอยูในพระนครอันรืน่รมย 
        ชื่อวา  ติวรา   เราไดผาอันเปนเครื่องบรรณาการแลว   ไดถวาย 
        แดพระผูมีพระภาคเจาผูสงบระงับ. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธตัถะ ทรงรับแลว ทรง 
        ลบูคลําดวยพระหัตถ      ครั้นทรงรับแลว       เสด็จเหาะขึ้นสู 
        นภากาศ. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจาเสด็จไป       ผาตามไปเบื้องพระ- 
        ปฤษฎางค   เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระองควา   พระพุทธเจา 
        เปนอัครบุคคล. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้    เราไดถวายผาใดในกาลน้ัน   ดวย 
        การถวายผาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผา. 
                     ในกัปท่ี ๖๗  แตกัปนี้   ในกาลน้ัน ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ผูเปนจอมมนุษยมนีามวาบริสทุธะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระทุสสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบทุสสทายกเถราปทาน  
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                       ๑๖๘. อรรถกถาทุสสทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระทุสสทายกเถระ   มีคําเริ่มตนวา  ติวราย  ปุเร 
รมฺเม  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้       ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
สิทธัตถะ  ทานไดเกิดในราชสกุล   พอทรงเจริญวัยแลว    ไดรบัตําแหนง 
เปนพระยุพราช    มชีื่อเสียง    ไดรับชนบทแหงหน่ึง   เปนใหญปกครอง 
ชนบทนั้น  ทรงบําเพ็ญสังคหวัตถุ  ๔  ประการ  คือ ทาน ปยวาจา อัตถ-  
จริยา   และสมานัตตตา   แกชาวชนบททั้งหมด.   ในสมัยนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงพระนามวา สิทธัตถะ     พระองคไดเสด็จไปถึงยังชนบท 
นั้นแลว.  ครัง้น้ัน  พระยุพราชพระองคนั้น   ทรงไดรับเครื่องบรรณาการ 
แลว     ทรงบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยผาเนื้อละเอียดในท่ีนั้น    พระผูม-ี 
พระภาคเจาทรงเอาพระหัตถลูบคลําผาผืนนั้นแลว   เสด็จข้ึนสูอากาศ.   แม 
ผาผืนนั้นก็ลอยติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปมิขาด      ครั้นพอพระยุพราช 
พระองคนั้นทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรยนั้นแลว   เลื่อมใสยิ่งนัก   ได 
ประทับยืนประคองอัญชลีแลว      ในสถานท่ีที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป 
ถึงแลว       ประชาชนทัง้หมดมองเห็นความอัศจรรยนั้นแลว      พากันคิด 
อัศจรรยใจ  ไดยืนประคองอัญชลีแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไป 
เฉพาะวิหารน้ันแลว  ดวยกุศลนั้นนั่นแล  พระยุพราชนั้นจุติจากอัตภาพ 
นั้นแล  ไดบงัเกิดในเทวโลก  เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกน้ันแลว  เกิด  
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ในมนุษยโลก ไดเสวยสมบัติมีจักรพรรดิสมบัติเปนตนแลว ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี       เขาไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง     ซึ่งสมบูรณดวยสมบัติมากมาย 
บรรลุนิติภาวะแลว     ดํารงอยูในเพศฆราวาส     เลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ไดมีศรัทธาบวชแลว 
พยายามอยูไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         วันหน่ึงทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตน  เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อ 
จะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน   จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา  ติวราย   ปุเร   รมฺเม  ดังนี้.    อธิบายวา   เราเปนพระราชโอรส 
อยูในพระนครอันนารื่นรมยใจชื่อวา ติวรา นั้น     ไดนําเอาผาไปบูชาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะแลวแล.    คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรู 
ไดโดยงายทีเดียวแล. 
                            จบอรรถกถาทุสสทายกเถราปทาน 
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                           สมาทปกเถราปทานท่ี ๙  (๑๖๙) 
                          วาดวยผลแหงการถวายเรือนยอด 
     [๑๗๑] ไดมีการประชมุอุบาสกเปนอันมากในพระนครพันธุมดี 
        เราเปนหัวหนาของอุบาสกเหลาน้ัน    อบุาสกเหลาน้ันประพฤติ 
        ตามปรารถนาของเรา. 
                     เราประชุมอบุาสกท้ังหมดน้ัน    แลวชักชวนในการทําบุญ 
        วา   เราทั้งหลายจักทําเรือนยอดเดียว (ศาลา)  ถวายแกสงฆผู 
        เปนบุญเขตอันสูงสุด. 
                     เขาเหลาน้ันรับคําแลว  ไดกระทําไปตามอํานาจความพอใจ  
        ของเรา       เราท้ังหลายชวยกันสรางเรือนยอดเดียวน้ันสําเร็จ 
        แลว    ไดถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้       เราไดถวายเรือนยอดเดียวใดใน 
        กาลนั้น  ดวยกรรมนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายเรอืนยอดเดียว. 
                     ในกัปท่ี  ๕๙  แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ    ผูเปน 
        จอมชนพระองคหนึ่ง  มีพระนามชื่อวา  อาเวละ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสมาทปกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบสมาทปกเถราปทาน  
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                         ๑๖๙. อรรถกถาสมาทปกเถราปทาน 
                อปทานของทานพระสมาทปกเถระ     มีคําเริ่มตนวา  พนฺธุมติยา 
นคเร  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลสมภารมาแลว    ในสํานักของ 
พระพุทธเจาพระองคกอน ๆ      ไดสัง่สมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานไวในหลายภพเปนประจําเสมอ      ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา วิปสสี      ทานไดเกิดในเรือนอันมีสกุล     เจรญิวัยแลว 
ดํารงอยูในเพศฆราวาส   ต้ังใจบําเพ็ญบุญเปนนิตย  มีศรัทธาเลื่อมใส   สั่ง 
ใหประชุมพวกอุบาสกเปนจํานวนมากแลว        ตนเองเปนหัวหนาคณะ 
(อุบาสก)    ปรึกษาหารือกันวา     พวกเราจักชวยกันสรางเรือนยอดเดียว 
(ศาลา)      แลวชักชวนคนท้ังหมดเหลาน้ันใหทําพ้ืนเรือนยอดหลังหนึ่งให 
เรียบเสมอ    เกลี่ยทรายขาวสะอาดลงไปแลว    นอมถวายแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.   ดวยบุญอันนั้น   เขาจึงไดบังเกิดในเทวโลก    ไดเสวยสมบัติใน 
กามาวจร ๖ ชั้นแลว     ไดเกิดในมนุษยโลก      ไดเสวยจักรพรรดิสมบัติ 
เปนตนในหมูมนุษย    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุล 
บรรลุนิติภาวะแลว   เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา    ไดฟงธรรมแลว   ม ี
ใจเลื่อมใส    เกิดศรัทธาบวชแลว    สมบูรณดวยศีล   ถึงพรอมดวยวัตร- 
ปฏิบัติ  ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต. 
         ในกาลตอมา  ทานระลึกถึงกุศลกรรมที่ตนกระทําไวได   เกิดความ 
โสมนัสใจ     เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล 
กอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา  พนฺธุมติยา  นคเร  ดงัน้ี.    พึงทราบวิเคราะห  
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ในบทนั้นวา   ชื่อวา  พนฺธุ  เพราะคนท้ังหลายผูกพันเกี่ยวเนื่องเปนอันเดียว 
กัน    ดวยอํานาจแหงชาติและโคตรเปนตน     คือเปนชาวพระนครเดียวกัน 
ทั้งหมด.    ชือ่วา พันธุมดี   เพราะเปนพวกพองกันมีอยูในพระนครนั้น, 
อธิบายวา  พวกอุบาสกหมูใหญไดมีในพระนครชื่อวา พันธุมดีนั้น.     ใน 
บทวา มาฬ  กสฺสาม  สงฺฆสฺส๑ นี้    มวิีเคราะหวา  ชื่อวา มาฬ   เพราะ 
ยอมนับถือกําหนดใจของพวกชนท่ีมาถึงแลวทุก ๆ คน.       อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา  มาฬ    เพราะเปนสถานที่เหมาะในการทําใจใหสงบสงัดแกหมูภิกษุ 
ที่มาถึงแลว,   มาฬ นั่นแหละเปน มาฬก,     อธิบายวา   พวกเราจักสราง 
เรือนยอดเพ่ือความอยูสุขสบายถวายแดภิกษุสงฆ.      คําท่ีเหลือมีเนื้อความ 
ปรากฏชัดเจนอยูแลวทีเดียว. 
                                    จบอรรถกถาสมาทปกเถราปทาน 
๑.  บาลีวา   มาฬ  กริสฺสาม  สงฺฆสฺส.  
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                          ปญจังคุลิยเถราปทานที่  ๑๐  (๑๗๐) 
                          วาดวยผลแหงการบูชาดวยของหอม 
     [๑๗๒] เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจามหามุน ี พระนามวาติสสะ 
        ผูเปนนาถะของโลก   ประเสริฐกวานระ    กําลังเสด็จเขาพระ- 
        คันธกุฎี   อันเปนพระวิหารสวยงาม.                              
                     จึงถือเอาของหอมและพวงดอกไมไปสูสํานักพระชินเจา 
        และเราเปนผูมีศรัทธานอยในพระสัมพุทธเจา   ไดถวายบังคม. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้      เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยของ 
        หอมใด   ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        การถวายบังคม. 
                     ในกัปท่ี ๗๒  แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
        มีนามวาสยัมปกะ  สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระปญจังคุลิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบปญจังคุลิยเถราปทาน 
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                       ๑๗๐. อรรถกถาปญจังคุลิยเถราปทาน  
         อปทานของทานพระปญจังคุลิยเถระ มีคําเริ่มตนวา ติสฺโส นามาสิ 
ภควา  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้     กไ็ดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานเปน 
ประจําเสมอ        ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ติสสะ 
ทานไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง      เจริญวัยแลว     ดํารงอยูในเพศฆราวาส 
สมบูรณดวยสมบัติ       มศีรัทธาเลื่อมใส      เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
พระราชดําเนินไปตามหนทางเขาไปยังพระวิหาร  ไดถือเอาดอกไมที่มีกลิน่ 
หอมหลากชนิดเชนดอกมะลิเปนตน  และเครื่องลูบไลมีผงไมจันทรเปนตน 
แลว     ไปยังพระวิหาร     เอาดอกไมทั้งหลายบูชาพระผูมีพระภาคเจาแลว 
เอาน้ิวท้ัง ๕ แตะเครื่องลูบไล   ลูบทาท่ีพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว   ถวายบังคมหลีกไป. 
         ดวยบุญอันนั้น     เขาจึงไดเสวยสมบัติทั้งสองในเทวโลกและมนุษย- 
โลกแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    เขาไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่งซึ่งสมบูรณ 
ดวยสมบัติ   เจริญวัยแลว   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว    ม ี
ใจเลื่อมใส  บวชแลวไมนานก็ไดเปนพระอรหันต  เมื่อจะระลึกถึงบุพกรรม 
ของตน    กท็ราบไดอยางแจมชัด    เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยได 
ประพฤติมาแลวในกาลกอนวา   เราไดบําเพ็ญกุศลกรรมชื่อน้ีไว  จึงไดรับ 
โลกุตรสมบติัเชนนี้แล   จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ติสฺโส  นามาส ิ ภควา ดังน้ี. 
คําท่ีเหลือท้ังหมดนั้นมีเน้ือความงายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถาปญจังคุลิยเถราปทาน 
                                จบอรรถกถาสุปาริจริยวรรคที ่  ๑๗   
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                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  สุปาริจริยเถราปทาน   ๒.  กณเวรปุปผิยเถราปทาน    ๓.  ขัชช- 
ทายกเถราปทาน   ๔.  เทสปูชกเถราปทาน    ๕.  กณิการฉทนิยเถราปทาน 
๖.  สัปปทายกเถราปทาน    ๗.  ยุธกิปปุผิยเถราปทาน     ๘.  ทสุสทายก- 
เถราปทาน   ๙. สมาทปกเถราปทาน    ๑๐. ปญจังคุลิยเถราปทาน.           
         มีคาถา ๕๔ คาถา   ฉะน้ีแล.              
                                    จบสุปาริจริยวรรคที่ ๑๗  
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                                            กมุุทวรรคที่ ๑๘ 
                              กมุุทมาลิยเถราปทานที่  ๑  (๑๗๑) 
                           วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกโกมุท 
     [๑๗๓] ณ ที่ใกลภูเขาหิมวันต  มสีระใหญอยูแหงหนึ่ง  (ตาม 
        ธรรมชาติ)   เราเปนผีเสื้อน้ําท่ีดุรายมีกําลังมาก   อยูในสระ 
        ใหญนั้น. 
                     ดอกโกมุทอนับานโตประมาณเทาจักร  เกิดอยูในสระใหญ 
        นั้น   และในกาลน้ัน    เราเก็บดอกโกมุท (ที่มีเมล็ดไว)   อนั 
        เปนที่ประชุมแหงเมล็ดไว. 
                     ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอัตถทัสสี       ผูจอมสัตว 
        ประเสรฐิกวานระ   ทรงเห็นดอกโกมุทอันหดหู (งอ)  จึงเสด็จ 
        มาในสํานักของเรา. 
                     เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย 
        เสด็จเขามา      จึงหยิบดอกโกมทุท้ังหมดบูชา    (ถวาย)   แด 
        พระพทุธเจา. 
                     ในกาลน้ัน  ดอกไมมีอยูเทาใด   พระตถาคตประกอบดวย 
        ดอกไมเทาน้ันเปนหลังคาบังรมเสด็จไปท่ีภูเขาหิมวันต. 
                     ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐  แตกัปนี้     เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย 
        ดอกไมใด   ดวยการบุชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผล 
        แหงพุทธบูชา.  
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                     ในกัปท่ี  ๑๕  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนจอม 
        ชน  ทรงพระนามวา  สหัสสรถะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระกุมุทมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบกุมุทมาลิยเถราปทาน 
                                           กุมุทวรรคที่ ๑๘ 
                          ๑๗๑. อรรถกถากุมุทมาลิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระกุมุทมาลยิเถระ       มคํีาเริ่มตนวา   ปพฺพเต 
หิมวนตมฺห ิ  ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ       ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อัตถทัสสี  
ทานไดเกิดเปนผีเสื้อนํ้าอยูที่สระใหญใกลกับภูเขาหิมวันต     พบเห็นพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาอัตถทัสสี    ซึ่งเสด็จไปในท่ีนั้นแลว    มีใจ 
เลื่อมใส     เก็บดอกโกมุทไปบูชาพระผูมีพระภาคเจาแลว.    พระผูมีพระ-  
ภาคเจาทรงกระทําอนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป.  
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         ดวยบุญอันนั้น    เขาจุติจากอัตภาพน้ันแลว     ไดไปเกิดยังเทวโลก 
เสวยสมบัติในกามาวจรสวรรค ๖ ชั้นแลว   เกิดในมนุษย  ไดเสวยสมบัติ 
มีจักรพรรดิสมบัติเปนตนแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     เขาไดเกิดในเรือน 
อันมีสกุล    เจริญวัยแลว    เลื่อมใสในพระรัตนตรัย    บวชแลวพยายามอยู 
ก็ไดบรรลุพระอรหัตอันเปนที่สุดแหงพรหมจรรย     ระลึกถึงบุพกรรมของ 
ตนได เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติ 
มาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา  ปพฺพเต   หมิวนฺตมฺหิ  ดังน้ี  
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตตฺถโช  รกฺขโส  อาสึ   ความวา   เราไดเปน 
ผีเสื้อนํ้าเกิดใกลสระใหญนั้น    คือไดเปนยักษเค้ียวกินเลือดและเน้ือคนอ่ืน 
ไรความกรุณา  มีรูปรางนาเกลียด   มสีภาพนากลัว   มกีําลังมาก    มีเรี่ยว 
แรงมาก   กกัขฬะ.   บทวา  กุมุท  ปุปฺผิเต ตตฺถ   ความวา   เมื่อไมมีแสง 
พระอาทิตยสองลงไปในสระใหญนัน้    พอถึงเวลาเย็นดอกก็จะหุบ    ไมมี 
รัศมี  ไมมีส ี มีแตอาการเหี่ยวงอ  คือดอกไมอันไดนามวา  กุมุท    ที่กําลัง 
แยมบานอยู.    บทวา  จกกฺมตฺตานิ  ชายเร   ความวา    ดอกไมเหลาน้ัน 
เกิดมีประมาณเทากงจักรรถ.         คําท่ีเหลือมีเนื้อความพอจะรูไดโดยงาย 
ทีเดียวแล. 
                         จบอรรถกถากุมุทมาลิยเถราปทาน  
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                      นิสเสณีทายกเถราปทานที่  ๒  (๑๗๒) 
                               วาดวยผลแหงการสรางบันได 
     [๑๗๔] เราไดสรางบันไดสําหรับเสด็จขึ้นปราสาท       ถวายแด 
        พระผูมพีระภาคเจาพระนามวา  โกณฑัญญะ  ผูเปนนาถะของ 
        โลก  ผูคงท่ี. 
                     ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน   เราไดเสวยสมบัติแลว   ทรงกาย 
        อันเปนท่ีสุดไวในพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๓๑,๐๐๐ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓ ครั้ง  ทรง 
        พระนามวาสัมพหุละ มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ    ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระนิสเสณีทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบนิสเสณีทายกเถราปทาน 
๑๗๒. อรรถกถานิสเสณิทายกเถราปทาน๑ 

         อปทานของทานพระนิสเสณิทายกเถระ    มคํีาเริ่มตนวา    โกณฺ-  
ฑฺญสฺส  ภควโต  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอมาหลายชาติ         ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา 
๑.   บาลีวา  นสิเสณีทายกเถราปทาน.  
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พระนามวา    โกณฑัญญะ     ทานไดเกิดในตระกูลชางไม     มศีรัทธา   
เลื่อมใส   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว  มีใจเลื่อมใส 
สรางบันไดทําดวยไมแกน    เพ่ือสําหรับข้ึนไปยังปราสาท    ทีป่ระทับของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว     ชวยกันยกพาดไว.   พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จ 
ข้ึนไปยังปราสาท  ในขณะที่เขากําลังมองเห็นอยูนั่นแหละ   เพ่ือเปนเครื่อง 
เจริญปสาทะแกเขา.     เขามีความเลื่อมใสยิ่งนัก      ดวยปติโสมนัสอันนั้น 
นั่นแหละ    กระทํากาละแลว    ไดไปเกิดในเทวโลก   เสวยทิพยสมบัติใน 
เทวโลกนั้น  เม่ือจะเกิดในหมูมนุษย   ก็ไดเกิดในตระกูลอันสูงสง   เพราะ 
ผลที่ไดสรางบันได    ไดเสวยความสุขในมนุษยแลว  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  
เขาไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว 
เกิดศรัทธาบวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได      เกิดความโสมนัสใจ     เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน      จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา  โกณฺฑ ฺสฺส  ภควโต  ดังนี้.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา 
โกณฺฑฺสฺส มีวิเคราะหวา ชื่อวา โกณฑะ เพราะเปนผูคลอดจากครรภ 
แลวเปนไป  ไดแกลามกสัตว.  ชื่อวา โกณฑัญญะ  เพราะเปนผูอ่ืนจากคน 
ที่ตํ่าชาเลวทรามคือ   โกณฑะ   อธิบายวา  ไมเปนผูลามก แตเปนบุรุษผูสูง 
สุด.  อีกอยางหนึ่ง  โกณฑัญญะน้ันเปนชื่อโดยโคตร  เพราะในบรรดาโคตร 
ของพราหมณทั้งหลาย     พระองคประสูติในโกณฑัญญโคตร.   คําท่ีเหลือ 
มีเนื้อความปรากฏชัดแลวแล. 
                         จบอรรถกถานิสเสณิทายกเถราปทาน  
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                      รัตติยปุปผิยเถราปทานท่ี ๓  (๑๗๓) 
                   วาดวยผลแหงการถวายถวายดอกอัญชัน 
     [๑๗๕] ในกาลกอน    เราเปนนายพรานเนื้ออยูในปาใหญ    ได 
        เห็นพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี   ผูประเสริฐกวาเทวดาและ 
        มนุษย. 
                     เราเห็นตนอัญชันเขียวขึ้นอยูบนแผนดิน     มีดอกบานอยู 
        กลางคืน   จึงถอนขึน้พรอมท้ังราก   นอมเขาไปถวายแดพระ- 
        พุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญ. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปน้ี    เราถวายดอกไมใด   ดวยการถวาย 
        ดอกไมนั้น      เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ดอกไม. 
                     และในกัปที ่ ๘  แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิทรง 
        พระนามวาสุปปสันนะ   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ   ม ี 
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระรัตติยปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบรตัติยปุปผิยเถราปทาน  
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                      ๑๗๓. อรรถกถารัตติยปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระรัตติยปุปผิยเถระ   มีคําเริ่มตนวา   มิคลุทฺโท 
ปุเร   อาสึ   ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ    ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน 
เปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี 
ทานไดเกิดในตระกูลของนายพราน   เที่ยวฆาเน้ือในปา   ไดพบเห็นพระผู 
มีพระภาคเจาพระนามวา   วิปสสี  ซึ่งเสด็จเที่ยวไปในปาเพราะความกรุณา 
แกเขาแลว    มีใจเลื่อมใส  เก็บเอาดอกไมชื่อวาราตรีซึ่งบานแลว  และดอก 
อัญชันพรอมท้ังข้ัวมาบูชา    ดวยจิตอันประกอบไปดวยโสมนัส.   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงกระทําอนุโมทนาแลว   ก็เสด็จหลีกไป. 
         ดวยบุญอันนั้นนั่นแล   เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษย- 
โลก   ไดเสวยสมบัติในโลกท้ังสองนั้นแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขาได 
เกิดในเรือนอันมีตระกูล     บรรลุนิติภาวะแลว    เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  
ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว     มองเห็นโทษในกามท้ังหลาย 
แลวออกบวช  ไมนานนักก็ไดบรรลพุระอรหัต   ระลึกถึงบุพกรรมของตน 
ได   เกิดความโสมนัสใจวา   เราเปนนายพราน  ไดทํากุศลกรรมไวดีหนอ 
เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึงกลาว 
คําเริ่มตนวา   มิคลุทฺโท   ปุเร   อาสึ  ดงัน้ี.   พึงทราบวิเคราะหในคําน้ัน 
วา  ชื่อวา  มคิลุททะ   เพราะเปนคนโหดราย   ปาเถื่อน  ฆาเนื้อท้ังหลาย, 
อีกอยางหนึ่งชื่อวา   มิคลุททะ      เพราะเปนพรานมีความโลภในหมูเนื้อ 
อธิบายวา   ในครั้งกอนเราไดเปนนายพราน.    บทวา    รตฺติก    ปุปฺผิต   
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ทิสฺวา   ความวา   ดอกไมหลายชนิดมีดอกปทุมเปนตน    ยอมบานในเวลา 
กลางวันเพราะตองแสงพระอาทิตย      และหุบในเวลาราตรี       อธิบายวา 
ดอกไมหลายชนิดมีดอกมะลุลีและดอกมะลิซอนเปนตน     เปนดอกไมบาน 
ในเวลาราตรี     ไมบานในเวลากลางวัน,     เพราะฉะนั้น     เราจึงเก็บเอา 
ดอกไมที่มีกลิ่นหอมหลายชนิด   อันมชีื่อวาดอกราตรี   เพราะบานในเวลา 
กลางคืน       และเก็บดอกอัญชันมาบูชาแลว.      คําท่ีเหลือมีเนื้อความงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถารัตติยปุปผิยเถราปทาน 
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                         อุทปานทายกเถราปทานที่  ๔  (๑๗๔) 
                              วาดวยผลแหงการถวายบอน้ํา 
     [๑๗๖] เราไดทํา  (ขุด)  บอน้ําถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระ- 
        นามวาวิปสสี   และในกาลน้ัน   เราไดถือเอาบิณฑบาตไปมอบ 
        ถวาย. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้     เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายบอน้ํา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอุทปานทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ี แล. 
                                 จบอุทปานทายกเถราปทาน 
                     ๑๗๔.  อรรถกถาอุทปานทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระอุทปานทายกเถระ   มคํีาเริ่มตนวา  วิปสฺสิโน 
ภควโต  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้   ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระมุนีวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ  ไดบําเพ็ญส่ังสมไวในหลายภพ ในกาลแหงพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงพระนามวา   วิปสสี     ทานไดเกิดในเรือนอนมีตระกูล   เจริญ  
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วัยแลว    คิดวาเราควรถวายนํ้าด่ืม.    และควรทํานํ้าดื่มใหเปนไปไมขาดสาย 
ดังน้ันแลวจึงชวยกันขุดบอนํ้าไวแหงหนึ่ง   ในเวลาท่ีมีน้ําสมบูรณดี    กช็วย 
กันกออิฐก้ันไวทําใหมั่นคงดีแลว    ไดมอบถวายบอนํ้าน้ัน    ซึ่งเต็มเปยม 
ดวยนํ้าที่ข้ึนเต็มในบอนํ้านั้น   แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   วิปสสี. 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดทรงกระทําการอนุโมทนาแสดงถึงอานิสงสแหงการ 
ถวายนํ้าดื่ม  (แกเขา)  แลว.     ดวยบุญอันนั้น      เขาจึงไดทองเที่ยวไปใน 
เทวโลกและมนุษยโลก  ทุก ๆ ที่ที่เขาไดเกิดแลว  ก็มีสระโบกขรณี  บอนํ้า 
และน้ําด่ืมเปนตนเพียบพรอมบริบูรณ       ไดเสวยแตความสุขแลว       ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   เขาไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง   เจริญวัยแลว    มีศรัทธา 
เลื่อมใส   บวชแลวไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต.  
         ในกาลตอมา     ทานไดระลึกถึงบุพกรรมของตนแลว     เกิดความ 
โสมนัสใจ     เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล 
กอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา  วิปสฺสิโน  ภควโต  ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  อุทปาโน   กโต   มยา   มีวิเคราะหวา   ชื่อวา  อุทปานะ   เพราะ 
เปนสถานที่ที่ดื่มน้ําแหงชนทั้งหลาย.    คําวาอุทปานะนั่นเปนชื่อของบอนํ้า 
สระโบกขรณี และบึง  อธิบายวา เราไดทําการขุดบอนํ้าน้ัน    เพ่ือประโยชน 
แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา     วปิสสี.     คําท่ีเหลือมีเนื้อความงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาอุทปานทายกเถราปทาน  
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                   สีหาสนทายกเถราปทานที่  ๕ (๑๗๕) 
          วาดวยผลแหงการบูชาของหอมและถวายอาสนะทอง 
     [๑๗๗] เมื่อพระโลกนาถผูเปนนายกพระะนามวาปทุมุตตระ เสด็จ 
        นิพพานไปแลว     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส    ไดถวายอาสนะ 
        ทอง. 
                     และไดบูชาดวยของหอม   และดอกไมเปนอันมาก   ดวย 
        คิดวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงนําสุขในปรโลกมาให   ชนเปน 
        อันมากทําการบูชาในพระองคแลว    ยอมดับ (เย็น). 
                     เรามีจิตเลื่อมใส    มใีจโสมนัส   ไหวโพธิพฤกษอันอุดมแลว 
        มิไดเขาถึงทุคติเลย    ตลอดแสนกัป. 
                     ในกัปท่ี  ๑,๕๐๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ ครั้ง 
        พระเจาจักรพรรดิราชเหลาน้ัน        ทรงพระนามเหมือนกันวา 
        สิลุจจยะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสีหาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบสีหาสนทายกเถราปทาน  
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                      ๑๗๕. อรรถกถาสีหาสนทายกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระสีหาสนทายกเถระ   มคํีาเริ่มตนวา    นิพฺพุเต 
โลกนาถมฺหิ  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระ- 
องคกอน ๆ   ทุก ๆ ภพนัน้จะทําบุญสรางไวเพื่อตองการจะไดบรรลุพระ- 
นิพพาน  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทาน 
ไดเกิดในตระกูลคฤหบดี     บรรลุนิติภาวะแลว     ไดฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดา  เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้นปรินิพพานแลว ไดชวยกันสรางอาสนะสีหะที่ขจิตไปดวยรัตนะ ๗ ประ- 
การไวแลว   บูชาตนโพธิ์แลว     และไดบูชาดวยมาลาของหอมและธูปเปน 
จํานวนมากมาย.                                             
         ดวยบุญอันนั้น        เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเสวยสมบัติในโลกท้ังสองนั้นแลว     ไดรับแตการบูชาในที่ทั้งปวง     ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี  เขาไดเกิดในเรือนอันมีสกุลในกรุงสาวัตถี  เจริญวัยแลว 
อยูเปนฆราวาส   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   มีใจเลื่อมใส 
จึงละหมูญาติออกบวชแลว   ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต  ระลึกถึงกุศล 
สมภารท่ีตนไดสั่งสมไวในปางกอนได  เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศ 
ถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคําเริ่มตนวา 
นิพฺพุเต  โลกนาถมฺหิ  ดังนี้. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สีหาสนมทาสห 
มีวิเคราะหวา  อาสนะที่ขจิตไปดวยรูปราชสีห  เงิน  ทองและรัตนะทั้งหลาย 
ชื่อวา   อาสนะสีหะ,   อีกอยางหนึ่ง   อาสนะที่สมควรประทับนั่งของพระ-  
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ผูมีพระภาคเจาผูไมกลัวตอราชสีห     ชื่อวา   อาสนะสีหะ,    อีกอยางหนึ่ง 
อาสนะสีหะก็คืออาสนะท่ีประเสริฐสูงสุด      ดังน้ันจึงชื่อวา     อาสนะสีหะ 
อธิบายวา   เราไดถวายอาสนะสีหะน้ันแลว    เราไดบูชาตนโพธิ์แลว.   คําท่ี 
เหลือมีเนื้อความพอจะรูไดงายทีเดียวแล. 
                       จบอรรถกถาสีหาสนทายกเถราปทาน  
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                        มัคคทัตติกเถราปทานท่ี   ๖  (๑๗๖) 
                          วาดวยผลแหงการโปรยดอกไม 
     [๑๗๘] พระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา    อโนมทัสสี    ผูเปน 
        จอมสัตว  ประเสริฐกวานระ  เสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง   เพ่ือ 
        ประโยชนสุขในปจจุบัน. 
                     เมื่อพระผูมพีระภาคเจายกพระบาทขึ้น       ดอกไมต้ังอยู 
        เบื้องบนแหงพระพุทธเจาผูงาม  เรามีจิตเล่ือมใส  มใีจโสมนัส 
        ถวายบงัคมแลวโปรยดอกไม.  
                     ในกัปท่ี  ๒๐,๐๐๐ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ๕ ครั้ง  ทรงพระนามวา  ปุปผฉทนิยะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระมัคคทัตติกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบมัคคทัตติกเถราปทาน 
 ๑๗๖. อรรถกถามัคคทัตติกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระมัคคทัตติกเถระ   มีคําเริ่มตนวา  อโนมทสฺสี 
ภควา   ดังน้ี. 
         แมทานพระเถระรูปนี้     ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ-  
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นิพพานเปนประจําเสมอ  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  
อโนมทัสสี  ทานไดเกิดในเรือนอันมีตระกูล  เจรญิวัยแลว  ดํารงอยูใน 
เพศฆราวาส  ไดพบเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   อโนมทัสสี 
กําลังเสด็จจงกรมทามกลายอากาศ  และไดพบเห็นความอัศจรรยในที่ที่ยาง- 
พระบาทจงกรม   จะเรี่ยรายไดดวยดอกไมมากมายแลว    มใีจเลื่อมใส 
โยนดอกไมทั้งหลายข้ึนไปบนอากาศ,  ดอกไมเหลาน้ันก็ไดกลายเปนเพดาน 
ปรากฏแลว. 
         ดวยบุญอันนั้น   เขาจึงไดทองเท่ียวไปในเฉพาะสุคติทั้งหลายเทาน้ัน 
ไดรับแตการบูชาในที่ทั้งปวง   ไดเสวยความสุขแลว  ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
เขาไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง  ถึงความเปนหนุมโดยลําดับแลว   เกิดศรัทธา 
บวชแลว  เปนผูสมบูรณดวยวัตรปฏิบัติ   ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหันต 
ปรากฏชื่อวา  มัคคทัตติกเถระ   เพราะไดบูชาพระพุทธเจาผูเสด็จจงกรม 
อยูแลว.   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได  เกิดความโสมนัสใจ   เมื่อจะ 
ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน     จึงกลาวคํา 
เริ่มตนวา  อโนมทสฺสี   ภควา  ดังน้ี.   บทวา  ทิฏธมฺมสขุตฺถาย  ความวา 
ดวยการจงกรมในอัตภาพน้ี  ทําใหไดรับความสุขทําใหเบาสรีระเปนตน.  
บทวา   อพฺโภกาสมฺหิ  จงฺกมิ  ความวา   ไดเสด็จจงกรมในที่แจง   คือ 
ที่พระลานหลวง,   ไดแกไดทําการยางพระบาทสัญจรไป.  บทวา   อุทฺธเต 
ปาเท  ปุปฺผานิ   ความวา   เมื่อยกพระบาทข้ึนดวยการจงกรม   ดอกไม 
ทั้งหลาย   มดีอกปทุมและดอกอุบลเปนตน   ผุดข้ึนจากแผนดิน   เรี่ยราย  
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แลวในที่จงกรม.  บทวา  โสภ  มุทฺธนิ  ติฏเร  ความวา  ดอกไมทั้งหลาย 
เหลาน้ัน       ต้ังอยูเบื้องบนของพระพุทธเจาผูงดงามอยู.       คําท่ีเหลือมี 
เนื้อความพอจะรูไดงายทีเดียวแล. 
                             จบอรรถกถามัคคทัตติกเถราปทาน  
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                          เอกทีปยเถราปทานท่ี   ๗  (๑๗๗) 
                          วาดวยผลแหงการถวายประทีป                    
     [๑๗๙] เรามีจิตเลื่อมใส  มีใจโสมนัส   ไดถวายประทีปดวงหนึ่ง 
        ไวที่ไมสน  อันเปนโพธิพฤกษอันอุดม   ของพระมุนีพระนามวา 
        ปทุมุตตระ. 
                     ในภพท่ีเกิด   เมื่อการสั่งสมบุญเกิดแลว   เราไมรูจักทุคติ 
     เลย   นี้เปนผลแหงการถวายประทีป. 
                     ในกัปท่ี  ๑๖,๐๐๐ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง 
     ทรงพระนามวาจันทาภา   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
     อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
     เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระเอกทีปยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบเอกทีปยเถราปทาน 
                         ๑๗๗.  อรรถกถาเอกทีปยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเอกทีปยเถระ     มีคําเริ่มตนวา ปทุมุตฺตรสฺส 
มุนิโน ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้      ไดสั่งสมกุศลกรรมทําไวในพระชินเจาผูประเสริฐ  
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พระองคกอน ๆ     ทุก  ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ-  
นิพพานเปนประจําเสมอ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ  ทานไดเกิดในตระกูลคฤหบดี  เจริญวัยแลว   มีศรทัธาเลื่อมใส 
ไดบูชาประทีปดวงหน่ึงไวที่ไมสนอันเปนโพธิพฤกษ      แดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ไดเริ่มต้ังนํ้ามันและไส(ประทีป) ทําเปนการถาวร  เพ่ือบูชาดวย 
ประทีปดวงหนึ่งเปนนิตย.   ดวยบุญอันนั้น   เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทว- 
โลกและมนุษยโลก    เปนผูรุงเรืองในที่ทุกแหง     มีดวงตาแจมใสดี     ได 
เสวยความสุขในโลกทั้งสองแลว      ในพุทธุปบาทกาลน้ี      เขาไดเกิดใน 
ตระกูลแหงหนึ่ง     ซึ่งสมบูรณดวยสมบัติในกรุงสาวัตถี     บรรลุนิติภาวะ 
แลว   เลื่อมใสในพระรัตนตรัย   บวชแลวไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต 
ปรากฏชื่อวา  เอกทีปยเถระ  เพราะบรรลุคุณวิเศษไดดวยการบูชาประทีป. 
         ในกาลตอมา   ทานระลึกถึงบุพกรรมของตนได  เกิดความโสมนัส 
ใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน   จึง 
กลาวคําเริ่มตนวา  ปทุมุตตรสฺส   มนุิโน  ดังนี้.  คําท่ีเหลือท้ังหมดนั้นมี 
เนื้อความงายท้ังน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาเอกทีปยเถราปทาน  
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                           มณิปูชกเถราปทานท่ี  ๘  (๑๗๘) 
                                  วาดวยผลแหงพุทธบูชา 
     [๑๘๐] แมน้ําสายหน่ึงไหลผานไปภายในภูเขาหิมวันต   ในกาล 
        นั้น  พระสยัมภูพุทธเจาประทับอยูในเขตใกลแมน้ําน้ัน. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส  ไดเอาบลัลังกแกวอันวิจิตร 
        ดวยดี    เปนที่รื่นรมยใจ   ไปบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราบูชาบัลลังกแกวใด    ดวยการ 
        บชูาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     และในกัปที ่ ๑๒ แตกัปนี ้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘  ครั้ง 
        ทรงพระนามเหมือนกันวาสตรังสี  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระมณิปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                        จบมณิปูชกเถราปทาน  
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                         ๑๗๘. อรรถกถามณิปูชกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระมณิปูชกเถระ   มีคําเริม่ตนวา  โอเรน   หิมวน-ฺ 
ตสฺส  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจาพระองค 
กอน ๆ  ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานเปน 
ประจําเสมอ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา  ปทุมุตตระ 
ทานไดเกิดในตระกูลแหงหนึ่ง   ดํารงอยูในเพศฆราวาส   เห็นโทษในเพศ 
ฆราวาสน้ัน    จึงละเพศฆราวาสออกบวชเปนดาบส    สรางบรรณศาลาอยู 
ใกลแมน้ําแหงหนึ่ง   ในสวนภายใตภูเขาหิมวันต   ไดพบพระผูมีพระภาค- 
เจาพระนามวาปทุมุตตระ ซึ่งเสด็จเขาไปในท่ีนั้น  เพราะทรงมีพระประสงค 
จะสงบสงัด     และเพราะเพ่ือจะทรงอนุเคราะหแกเขา    มีใจเลือ่มใส    ได 
เอาบัลลังกแกวมณีบูชาแดพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
นั่งบนบัลลังกนั้น      เพ่ือจะทรงเจริญความเลื่อมใสแกเขา       เขามีความ 
เลื่อมใสโดยประมาณย่ิง    ไดกระทําความปรารถนาเพื่อบรรลุพระนิพพาน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุโมทนาแลวก็เสด็จหลีกไป.     ดวยบุญกรรมน้ัน 
เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก        ไดรับแตการบูชาในที่ 
ทั้งปวง  ไดเสวยความสุขแลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดบังเกิดในตระกูล 
ที่สมบูรณดวยสมบัติในกรุงสาวัตถี  ดํารงอยูในเพศฆราวาส  วันหน่ึง  ได 
ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว    ไดมีศรทัธาบวชแลว   ไมนาน 
นักก็ไดเปนพระอรหันต. 
         วันหน่ึง    ทานไดระลึกถึงกุศลกรรมที่ตนกระทําไวได   เกิดความ 
โสมนัสใจ     เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาล  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 584 

กอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา โอเรน หมิวนฺตสฺส  ดงัน้ี.   บรรดาบทเหลา- 
นั้น  บทวา  โอเรน   ความวา   ภายใตสวนอ่ืนแหงภูเขาหิมวันต,    คําน้ัน 
เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ     ไดแก ในทิสาภาคภายใต. 
บทวา    นทกิา  สมฺปวตฺตถ    ความวา    แมน้ําสายหนึ่งซึ่งไมปรากฏชื่อ 
ไหลเปนไป   คือไดหลั่งไหลไปเปนสายดวยดี.   บทวา  ตสฺสา  จานุปเขตฺ-  
ตมฺหิ  ความวา  ในเขตใกลแมน้ํานั้น คือ ใกลฝง.   บทวา สยมภฺู  วสเต 
ตทา    ความวา    ในคราวใดเราเอาบัลลังกแกวมณีบูชา       ในคราวน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจามิไดมีอาจารย     ทรงเปนพระพุทธเจาดวยพระองคเอง 
ทีเดียวประทับอยู.  บทวา   มณี   ในบทวา มณึ  ปคฺคยฺห  ปลฺลงิก  นี ้ม ี
วิเคราะหวา ชื่อวา มณี เพราะทําใหเกิดความดีใจ คือทําความโสมนัสใจให, 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  มณ ี  เพราะนับประมาณคา ทําใหเปนเครื่องอาภรณ 
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มณ ี  เพราะอิสรชนมีพระราชาและพระยุพราชเปนตน 
ถึงแมจะตายก็ไมยอมสละแกวมณีนั้น     คือยอมทําสงครามกันเพ่ือตองการ 
แกวมณีอันนั้น.   อธิบายวา   เราไดประคองบัลลังกที่ทําดวยแกวมณี   อัน 
นารื่นรมยใจวิจิตรงดงามอยางดีนั้น  ยกข้ึนบูชาแดพระพุทธเจาผูประเสริฐ. 
คําท่ีเหลือท้ังหมดนั้นมีเน้ือความงายทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถามณิปูชกเถราปทาน  
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                           ติกิจฉกเถราปทานท่ี ๙ (๑๗๙) 
                              วาดวยผลแหงการถวายยา 
     [๑๘๑] เราเปนหมอผูศึกษาดี  อยูในนครพันธุมดี  เปนผูนาํสุขมา 
        ใหแกมหาชนผูไดรับความทุกขเดือดรอน    (กระสับกระสาย) 
                     ในกาลน้ัน     เราเห็นพระสมณะผูมีศลี     ผูรุงเรืองใหญ 
        ปวยไข    มีจิตเลื่อมใส   มีใจโสมนัส     ไดถวายยาบําบัดไข 
        พระสมณะผูสํารวมอินทรีย. 
                     อุปฏฐากของพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา      มีนามช่ือวา 
        พระอโศก   หายจากโรคดวยยานั้นแล. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้    เราไดถวายยาใด   ดวยการถวายยา 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายยา. 
                     และในกัปที ่๘ แตภัทรกปัน้ี    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ถึงพรอมดวยแกว ๗ ประการ มพีละมาก พระนามวาสัพโพสถ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระติกิจฉกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบติกิจฉกเถราปทาน  
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                           ๑๗๙. อรรถกถาติกิจฉกเถราปทาน 
         อปทานของทานพระติกิจฉกเถระ  มีคําเริ่มตนวา นคเร   พนฺธุมติยา 
ดังน้ี. 
         พระเถระแมนี้       ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลวในพระชนิวรพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ทุก ๆ ภพนั้นจะสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระ- 
นิพพานเปนประจําเสมอ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
วิปสสี    ทานไดเกิดในตระกูลหมอ    ในพระนครพันธุมดี    เปนพหูสูต 
ศึกษาเลาเรียนมาเปนอยางดี       ฉลาดในเวชกรรม     เยียวยารักษาโรคได 
หลายชนิด     ไดรักษาใหแกพระเถระชื่อวา  อโสก    ผูเปนอุปฏฐากของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี.   ดวยบุญกรรมนั้น    เขาจึงไดเสวย 
แตความสุข   ไป ๆ มา ๆ   ในเทวโลกและมนุษยโลก    ทุก ๆ ภพที่เขา 
ไดเกิดแลว   ไดเปนผูไมมีโรค  มีอายุยนื  มีสรรีะรางกายสวยงามดังทองคํา. 
         ในพุทธุปบาทกาลน้ี   เขาไดบังเกิดในตระกูลคหบดี  ในกรุงสาวัตถี 
เจริญวัยแลว     สําเร็จการศึกษาในทางศิลปศาสตรทุกแขนง     ไมมีโรคภัย 
มีแตความสุข    เพียบพรอมดวยสมบัติมากมาย    เลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   ไดมีศรัทธา    ละเพศฆราวาส 
บวชแลว  ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต    ระลกึถึงบุพกรรมของตนได 
เกิดความโสมนัสใจ       เม่ือจะประกาศถึงเรื่องราวท่ีตนเคยไดประพฤติมา 
แลวในกาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา   นคเร  พนฺธุมติยา  ดังน้ี.    คําท่ี 
เหลือท้ังหมดน้ัน    มีเนือ้ความงายทั้งน้ัน   เพราะไดกลาวเน้ือความไวแลว 
ในหนหลังแล. 
                             จบอรรถกถาติกิจฉกเถราปทาน  
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                         สังฆุปฏฐากเถราปทานท่ี  ๑๐ (๑๘๐)  
                                วาดวยผลแหงการอุปฏฐาก 
     [๑๘๒] เราเปนคนรักษาอาราม   ในพระผูมีพระภาคเจา  พระ- 
        นามวาเวสสภู     เรามีจิตเลื่อมใส  มีใจโสมนัส   ไดอุปฏฐาก 
        พระสงฆผูอุดม. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการอุปฏฐาก. 
                     ในกัปท่ี ๗  แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗  ครั้ง 
        พระนามวา  สโมตถกะ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ   ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
         ทราบวา      ทานพระสังฆุปฏฐากเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบสังฆุปฏฐากเถราปทาน  
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                        ๑๘๐. อรรถกถาสังฆุปฏฐากเถราปทาน  
         อปทานของทานพระสังฆุปฏฐากเถระ   มีคําเริ่มตนวา เวสฺสภุมฺห ิ
ภควติ  ดังนี้. 
         พระเถระแมนี้      กไ็ดเคยบําเพ็ญกุศลสมภารมาแลวในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ    ไดสั่งสมแตบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวหลาย 
ภพเปนประจําเสมอ          ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
เวสสภู    เขาไดเกิดเปนลูกชายของคนรักษาสวน     พอไดบรรลนุิติภาวะ 
แลว   มีศรัทธาเลื่อมใส   ทําสวนเปนท่ีนารื่นรมยใจในพระวิหารหลายแหง 
ไดบํารุงพระสงฆดวยความเคารพ.    ดวยกุศลกรรมอันนั้นนั่นแหละ    เขา 
จึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก   ไดเสวยสมบัติในโลกท้ังสอง 
แลว    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    เขาไดบังเกิดในตระกูลคหบดีในกรุงสาวัตถี 
เจริญวัยแลว     เปนผูเพียบพรอมดวยสมบัติ   สมบูรณดวยความสุข   มีชื่อ 
เสียง   ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว    เลื่อมใสในพระศาสดา 
บวชแลว    สมบูรณดวยขอวัตรปฏิบัติ    ทําพระศาสนาใหงดงาม    เจริญ 
วิปสสนา     ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมทั้งปฏิสัมภิทา ๔     ได 
อภิญญา ๖   ดวยอํานาจกุศลกรรมที่ทานไดทําไวในปางกอน  จึงไดปรากฏ 
ชื่อวา  สังฆุปฏฐากเถระแล. 
         วันหน่ึง   ทานระลกึถึงบุพกรรมของตนวา   เราไดทํากรรมอะไรไว 
ในปางกอนหนอ   จึงไดโลกุตตรสมบัตินี้   ก็ทราบชัดไดโดยประจักษ  เกิด 
ความโสมนัสใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวใน 
กาลกอนใหปรากฏ       จึงกลาวคําเริ่มตนวา   เวสฺสภุมฺห ิ ภควติ   ดังน้ี. 
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อโหสารามิโก   อห  ความวา   เราไดเปนคน  
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รักษาอารามในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา       พระนามวาเวสสภู, 
คําท่ีเหลือพอจะรูไดงายทั้งน้ัน   เพราะมีเนื้อความดังไดกลาวไวแลวในหน 
หลัง   และเพราะมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาสังฆุปฏฐากเถราปทาน 
                               จบอรรถกถากุมุทวรรคที่ ๑๘ 
                            รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑. กุมทุมาลิยเถราปทาน  ๒.  นิสเสณีทายกเถราปทาน   ๓.  รัตติย- 
ปุปผิยเถราปทาน  ๔. อุทปานทายกเถราปทาน  ๕. สีหาสนทายกเถราปทาน 
๖.  มัคคทัตติกเถราปทาน   ๗.  เอกทีปยเถราปทาน    ๘.  มณิปชูกเถรา- 
ปทาน    ๙.  ติกิจฉกเถราปทาน     ๑๐.  สังฆุปฏฐากเถราปทาน. 
         มีคาถา ๔๙ คาถา   ฉะน้ีแล. 
                                        จบกุมุทวรรคที่  ๑๘  
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                                        กุฏชปุปผิยวรรคที่ ๑๙  
                            กุฏชปุปผิยเถราปทานที่ ๑ (๑๘๑) 
                                     วาดวยผลแหงพุทธบูชา 
     [๑๘๓] เราเห็นพระผุสสสัมพุทธเจาผูมีรัศมีเปลงปลั่งดังทองคํา 
        สวางไสวไปท่ัวทิศดังพระอาทิตยอุทัย๑  เสด็จไปในอากาศ. 
                     จึงเลือกเก็บดอกโมกหลวงท่ีบาน  ทัง้ดอกใหญและเล็กจาก 
        ตน  มาบูชาแดพระองค. 
                     เพราะเราเอาดอกไมบูชา   ในกัปท่ี  ๙๒  แตภัทรกปัน้ี   เรา 
        จึงไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๑๗  แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง 
        พระนามวาปุปผิตะ     ทรงสมบรูณดวยแกว ๗ ประการ     ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระกุฏชปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                     จบกุฏชปุปผิยเถราปทา 
๑.  ยุ.  อุคฺคต.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 591 

                     พันธุชีวกเถราปทานท่ี   ๒  (๑๘๒) 
                       วาดวยผลแหงการถวายดอกชบา 
     [๑๘๔] พระสยัมภูสัมพุทธเจาพระนามวาโสภิตะ   ผูอันสัตบุรุษ 
        สรรเสรญิ    พระองคประทับน่ังเขาสมาธิอยู ณ ระหวางภเูขา. 
                     เราแสวงหาดอกบัวอยางดีอยูในสระ       ไดเห็นดอกชบา 
        อยูในท่ีใกล  เรามีจิตเลื่อมใส    มใีจโสมนัส   ยกมือท้ังสอง 
        ประคองเขาไปเฝาพระโสภิตมหามุนี   แลวบูชาแดพระองค. 
                     เพราะเราไดเอาดอกไมบูชา   ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้    เรา 
        จึงไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๑๔ แตกัปนี้       เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองค 
        หน่ึง ผูเปนจอมคน มีพละมาก  พระนามวาสมุททกัปปะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระพันธุชีวกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบพันธุชีวกเถราปทาน  
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                             โกตุมพริยเถราปทานที่  ๓  (๑๘๓) 
                                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา 
     [๑๘๕] เรามีจิตราเริงยินดี   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูอุดม 
        กวานรชน    ซึ่งประทับน่ังอยู ณ ระหวางภเูขา     โชติชวงดัง 
        ดอกกรรณิการ มีพระคุณประมาณมิไดเหมือนทะเล กวางขวาง๑ 

        ดุจแผนดิน. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส    เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูสูงสุดกวานระ 
        อันหมูเทวดาแวดลอมแลวผูเสมือนโคนิสภะและมาอาชาไนย 
        อันฝูงโคและฝูงมาแวดลอมแลวฉะน้ัน. 
                     เราถือดอกไม ๗ ดอกและผาขนสัตวอยางดี     เขาไปบูชา 
        แดพระพุทธเจาพระนามวาสิขี   ผูเปนเผาพันธุแหงโลก. 
                     เพราะเราไดเอาดอกไมบูชา   ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้     เรา 
        จึงไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๒๐ แตกัปนี้     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองค 
        หน่ึง  มนีามวามหาเนละ  มีเดชมาก  มกีําลังมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระโกตุมพริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบโกตุมพริยเถราปทาน 
๑.  ม.  วิตฺถต.  
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                        ปญจหัตถิยเถราปทานท่ี  ๔  (๑๘๔)  
                                  วาดวยผลแหงพุทธบูชา 
     [๑๘๕] พระผูมีพระภาคเจาเชษฐบุรุษของโลก    ผูประเสริฐกวา 
        นรชน   พระนามวาติสสะ   แวดลอมดวยพระสาวก    เสด็จ 
        ดําเนินอยูในถนน. 
                     เราถือดอกอุบล ๕ ดอกยนือยูที่ทางส่ีแยก     ประสงคจะ 
        ถวายเปนเครื่องบูชา  ประคองบูชาเพ่ือความสําเร็จประโยชน. 
                     อันพระพุทธรัศมีถูกตองแลว     ไดบูชาพระสัมพุทธเจาผู 
        อุดมกวาสัตว     มีพระรัศมีดังทองคํา   กําลังเสด็จดําเนินอยู 
        ระหวางตลาด.  
                     เพราะเราเอาดอกไมบูชา    ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้     เราจึง 
        ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๑๓ แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕ ครั้ง 
        พระนามวาสุลภสมมตะ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  ม ี
        กําลังมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระปญจหัตถิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบปญจหัตถิยเถราปทาน  
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                        อิสมิุคคทายกเถราปทานท่ี  ๕  (๑๘๕) 
                               วาดวยผลแหงการถวายนํ้าผ้ึง 
     [๑๘๗] เราแมจะอยูในปราสาท   กน็ิมนตพระพุทธเจาพระนาม 
        วาปทุมตุตระ    ผูมพีระรัศมีเปลงปลั่งดังพระอาทิตยอุทัย  ม ี 
        พระรัศมีเหลืองอรามเหมือนพระจันทร   สุกสกาวราวกับดอก 
        กุม  ใหเสวยถ่ัวฤๅษี   ซึ่งบดผสมกับน้ําผ้ึงอันไมมีตัว     ถวาย 
        แดพระองคผูเปนเผาพันธุของโลก. 
                     เอาน้ําผ้ึงใสบาตรของพระสาวกแหงพระพุทธเจาซ่ึงมีประ- 
        มาณแปดแสน    จนเต็มทุก  ๆ รูป    ไดถวายแดพระพุทธเจา 
        มากกวาน้ัน. 
                     เราอันกุศลมูล   คือความเลื่อมใสแหงจิตนั้น  ตักเตือน  ไม 
        เขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป      ในกัปท่ี  ๔๓,๘๐๐    ไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิ  พระนามวามหิสมันตะ  ผูมีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ ปฏสิัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา     เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว      ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอิสิมุคคทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบอิสิมุคคทายกเถราปทาน  
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                      โพธิอุปฏฐายกเถราปทานท่ี  ๖  (๑๘๖)  
                             วาดวยผลแหงการบาํรุงไมโพธิ์ 
     [๑๘๘] เราเปนคนตีตะโพนอยูในนครรัมมวดี   เปนผูไปประกอบ 
        การบํารงุไมโพธิ์อันอุดมเปนนิตย. 
                     เราบํารุง   ทัง้เวลาเย็น  ทั้งเวลาเชา   อนักุศลมูลตักเตือน 
        แลว   ไมเขาถึงทุคติเลยตลอด  ๑,๘๐๐ กัป. 
                     ในกัปท่ี ๑,๕๐๐    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนอธิบดี 
        แหงชน  มีพระนามวาทมถะ   มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ  
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระโพธิอุปฏฐายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบโพธ์ิอุปฏฐายกเถราปทาน  
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                          เอกจินติเถราปทานท่ี  ๗  (๑๘๗) 
                         วาดวยผลแหงการที่กุศลตักเตือน 
     [๑๘๙] ในกาลใด    เทวดาจะจุติจากหมูเทพเพราะสิ้นอายุ   ใน 
        กาลนั้น  เทวดาผูพลอยยินดียอมเปลงเสียงออก ๓ ประการวา 
                     ดูกอนทานผูเจริญ    ทานจากท่ีนี่จงไปสูสุคติ  จงไดความ 
        เปนมนุษย เปนมนุษยแลว จงไดศรัทธาชั้นเย่ียมในสัทธรรม. 
                     ศรัทธาของทานผูต้ังมั่นแลวน้ันจงมัน่คงเปนมูลไว      อยา 
        คลอนแคลนในสัทธรรมที่พระอริยเจาประกาศดีแลว     ตลอด 
        ชีวิต. 
                     ทานจงกระทํากุศลอันไมมีความเบียดเบียน        ไมมีอุปธ ิ
        ดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ   ใหมาก. 
                     แตนั้นทานกอสรางบุญ      ทําบุญน้ันดวยทานใหมาก    จง 
        แนะนําแมสัตวอื่น ๆ   ใหต้ังอยูในพรหมจรรยในสัทธรรม.  
                     สัตวอื่น ๆ ผูรูตามเปนจริง   พลอยยินดีตามทาน   ผูเปน 
        เทวดาลวงเทวดา   เพราะความอนุเคราะหนี้  ขอทานจงกลับมา 
        บอย ๆ นะ. 
                     ในกาลน้ัน  เราเปนผูสลดใจอยูในหมูเทวดาท่ีมาประชุมกัน 
        ดวยคิดวา  เราเปนอะไรเลา  จุติจากท่ีนี่แลวจึงจักไปยังกําเนิด 
        มนุษยได. 
                     ในกาลน้ัน    พระสมณะสาวกของพระพุทธเจาพระนามวา 
        ปทุมุตตระ  ผูอบรมอินทรียแลว   มีนามช่ือวาสุมนะ   รูความ 
        สลดใจของเรา  ปรารถนาจะชวยเหลือเรา.  
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                     ทานจึงมาในสํานักของเรา  พร่ําสอนอรรถธรรมแลว   ยัง  
         เราใหสลดใจ. 
                     เราไดฟงคําของทานแลว   ทําใหจิตเล่ือมใสในพระพุทธ-  
        เจา    เราเพียงแตไดถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว    ทํากาล- 
        กิริยา ณ ที่นั้น.                                                  
                     เรานั้นอันกศุลมูลตักเตือนแลว    ไดอบุัติในเทวโลกนั้นเอง 
        ไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระเอกจินติกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบเอกจินติกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 598 

                  ติกัณณิปุปผิยเถราปทานท่ี  ๘  (๑๘๘) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกเจตพังคี 
     [๑๙๐] เราเปนเทวดาแวดลอมดวยหมูนางอัปสร  ระลึกถึงบพุ- 
        กรรมได   จึงระลกึถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     เรายังจิตของตนใหเลื่อมใส  ถือดอกเจตพังคี  ๓  ดอก  ไป 
        บชูาพระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี  ผูประเสรฐิกวานรชน. 
                     เพราะเราไดเอาดอกไมบูชา   ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้  เรา 
        จึงไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๗๓  แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๔  ครั้ง 
        เปนผูอดุม   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําไดแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระติกัณณิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบติกัณณิปุปผิยเถราปทาน   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 599 

                          เอกจาริยเถราปทานท่ี  ๙  (๑๘๙) 
                      วาดวยผลแหงการถวายดอกมณฑารพ  
     [๑๙๑] ในกาลน้ัน   ไดมีเสียงประกาศกึกกองในเทวดาชั้นดาว- 
        ดึงสวา   พระพุทธเจาจะเสด็จนิพพานในโลก   และพวกเราก็ 
        ยังมรีาคะ. 
                     ในเทวดาผูเกิดความสังเวช    เพียบพรอมดวยลูกศร   คือ 
        ความโศกเหลาน้ัน    เราเปนผูมีใจแข็งดวยกําลังของตน   ได 
        ไปในสํานักพระพุทธเจา. 
                     เราถือดอกมณฑารพท่ีนิรมิตรวบรวมไวไปบูชาแดพระพุทธ- 
        เจา   ในเวลาใกลจะปรินิพพาน.                                      
                     ในกาลน้ัน       เทวดาและนางอัปสรท้ังปวงอนุโมทนาเรา 
        เราไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     ในหกหมื่นกัปแตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ ครั้ง 
        พระนามวามหามัลลชนะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเอกจาริยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบเอกจาริยเถราปทาน  
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                          ติวัณฏิปุปเถราปทานท่ี  ๑๐ (๑๙๐) 
                              วาดวยผลแหงถวายการดอกไม  
     [๑๙๒] เราทุกคนน้ันประชุมกัน      เขาไปเพงโทษพระเถระชื่อ 
        อภิภ ู ความเรารอนไดเกิดแกพวกเราผูเขาไปเพงโทษ. 
                     ในกาลน้ัน  พระเถระมีนามช่ือวาสุนันทะ   เปนสาวกของ 
        พระพทุธเจา    พระนามวาธรรมทัสสีผูเปนมุนี     มาในสํานัก 
        ของเรา. 
                     ในกาลน้ัน    ชนท้ังหลายที่อยูในสํานักของเรา     ไดเอา 
        ดอกไมมาใหเรา  เราไดเอาดอกไมนั้นบูชาพระสาวกท้ังหลาย.  
                     เราทํากาลกิริยา ณ ที่นั้น   แลวก็เกิดขึน้อีก   เราไมไดไป 
        สูวินิบาตเลยตลอด ๑,๘๐๐ กัป. 
                     ในกัปท่ี ๑,๓๐๐ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ ครั้ง 
        พระนามวาธูมเกตุ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ   มพีละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระติวัณฏิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบติวัณฏิปุปผิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 601 

                       อรรถกถากุฏชปุปผิยวรรคที่ ๑๙ 
                  ๑๘๑.  อรรถกถากุฏชปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเถระ ๑๐ รูปมีพระเถระชื่อวา กุฏชปุปผิยเถระ 
เปนตน   เหลาน้ันที่มาแลวในอรรถกถาวรรคท่ี ๑๙   เรื่องถัดจากเรื่องนี้ไป 
ซึ่งไมใชเรื่องแรกไมมีปรากฏ    เพราะวา   ชื่อ   ที่อยู    และเมืองเปนตน 
ของพระเถระเหลาน้ัน      ปรากฏแลวดวยอํานาจแหงบุญสมภารท่ีทําไวใน 
สํานักของพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ. ทุก ๆ เรื่องท่ีเหลือบัณฑิตพึงทราบ 
ตามเน้ือความดังที่ไดกลาวไวแลวในหนหลังน่ันแล. ดังนั้น อปทานท่ีเหลือ 
นั้นทั้งหมด   จึงมีเนื้อความพอที่จะรูไดงายทีเดียวแล. 
                           จบอรรถกถากุฏชปุปผิยเถราปทาน 
                           จบอรรถกถากุฏชปุปผิยวรรคที่   ๑๙ 
                                รวมอปทานในวรรคน้ี  คือ 
         ๑. กฏุชปุปผิยเถราปทาน    ๒. พันธุชีวกเถราปทาน    ๓. โกตุม- 
พริยเถราปทาน   ๔.  ปญจหัตถิยเถราปทาน   ๕.  อิสิมุคคทายกเถราปทาน 
๖.  โพธิอุปฏฐากเถราปทาน     ๗. เอกจินติกเถราปทาน    ๘.  ติกัณณิ- 
ปุปผิยเถราปทาน   ๙. เอกจาริยเถราปทาน   ๑๐. ติวัณฏิปุปผิยเถราปทาน 
         ทานประกาศคาถาไว ๖๐ คาถา. 
                                    จบกุฏชปุปผิยวรรคที่ ๑๙  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 602 

                                    ตมาลปุปผิยวรรคที่ ๒๐  
                             ตมาลปุปผิยเถราปทานที่  ๑ (๑๙๑) 
                            วาดวยผลแหงการบชูาดวยดอกคูณ 
     [๑๙๓] วิมานของเราท่ีบุญกรรมนริมิตให     เปรียบดวยหนอไม 
        ทิพย  มเีสาทอง ๘๔,๐๐๐ เสา. 
                     เรามีจิตผองใส     ถือเอาดอกคูนไปบูชาแดพระพุทธเจา 
        พระนามวาสิขี  ผูเปนเผาพันธุของโลก. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๒๐ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  ทรงพระนามวาจันทติตตะ  สมบรูณดวยแกว ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระตมาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบตมาลปุปผิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 603 

                      อรรถกถาตมาลปุปผิยวรรคที่  ๒๐ 
                    ๑๙๑. อรรถกถาตมาลปุปผิยเถราปทาน 
         อปทานของทานพระเถระรูปที่  ๑  ในวรรคท่ี  ๒๐ นี้   มเีนื้อความ 
งายทั้งหมด.   
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                   ติณสันถารทายกเถราปทานท่ี ๒ (๑๙๒) 
                              วาดวยผลแหงการทําหลังคา 
     [๑๙๔] ในกาลเมื่อเราบวชเปนฤๅษีอยูในปา  ไดเกี่ยวหญาถวาย 
        แดพระศาสดา        หญาท้ังหมดน้ันเวียนไปทางเบื้องขวาแลว  
        ตกลงท่ีแผนดิน. 
                     เราถือเอาหญาน้ันมาลาดลงท่ีแผนดินดอน   ๆ    และนําเอา 
        ใบตาล ๓ ใบมาทําเปนหลังคา  ถวายแดพระศาสดาพระนามวา 
        สิทธัตถะ   เทวดาและมนุษย ณ ทีน่ั้นทรง (บูชา)  พระศาสดา 
        ตลอด  ๗ วัน.  
                     ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้    เราไดถวายหญาใดในกาลน้ัน  ดวย 
        การถวายหญาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวาย 
        หญา. 
                     ในกัปท่ี ๖๕  แตกัปนี้   ไดเปนพระจักรพรรดิ ๔ ครั้ง  ทรง 
        พระนามวามหัทธนะ    สมบูรณดวยแกว ๗  ประการ   มพีละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระติณสันถารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวย 
ประการฉะน้ีแล.                                                                             
                              จบติณสันถารทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 605 

                 ๑๙๒. อรรถกถาติณสันถารทายกเถราปทาน 
         พึงทราบอปทานของทานพระเถระรูปท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ย   ทายวาสโิก๑    อิสิ   ความวา    พระเถระที่ถึงการนับวา 
ทายวาสิโก  อิสิ  เพราะทานไดบวชเปนฤาษีในปา ไดเกี่ยวไดตัดหญาเพ่ือ 
มุงมณฑปท่ีประทับของพระศาสดาพระนามวา  สิทธัตถะ  ผูเสด็จไปเขาจํา 
พรรษายังปานั้น เพ่ืออนุเคราะหตน  อธิบายวา  เราไดกระทําทัพพสัมภาระ 
เครื่องมุง    และไดทํามณฑปดวยทอนไมเล็ก ๆ แลว    เอาหญามุงมณฑป 
นั้นแลว  ไดถวายบูชาแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ. บทวา 
สตฺตาห  ธารยุ  ตตฺถ  ความวา  พวกเทวดาและมนุษยที่สถิตอยู ณ มณฑป 
นั้น    ตางพากันบูชาพระศาสดาผูประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติตลอด ๗ วัน. 
คําท่ีเหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                      จบอรรถกถาติณสันถารทายกเถราปทาน 
๑.  บาลีวา  วนวาสิโก.  
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                       ขัณฑผุลลยิเถราปทานท่ี  ๓ (๑๙๓) 
                      วาดวยผลแหงการทําท่ีขรุขระใหเรียบ   
     [๑๙๕] พระสถูปของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาผุสสะ  มีอยู 
        ที่ปามหาวัน  ในกาลนั้น  ตนไมงอกขึ้น ณ ทีน่ั้น  ฝูงชางพากัน 
        มาหักกนิ. 
                     เราไดทําท่ีขรุขระใหราบเรียบ        แลวไดใสกอนปูนขาว 
        เรายินดีดวยคุณของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ผูเปนที่ 
        เคารพของโลกท้ัง  ๓.                                           
                     ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน   ดวย 
        กรรมนัน้       เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการใสกอน 
        ปูนขาว. 
                     ในกัปท่ี ๗๗  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ ครั้ง 
        ทรงพระนามวาชิตเสนะ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระขัณฑผุลลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบขัณฑผุลลิยเถราปทาน  
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                     ๑๙๓. อรรถกถาขัณฑผุลลิยเถราปทาน 
         พึงทราบอปทานของทานพระเถระรูปท่ี  ๓   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ขณฺฑ  ในบทวา  ขณฑฺผุลลฺิยตฺเถโร  นี้   หมายถึงสถานท่ี 
ที่ขรุขระผุพังเพราะไมทั้งหลายเกาชํารุด.   บทวา   ผุลฺล   หมายถึงท่ีตรงที่ 
แตกออก    เชนตามมุมที่ประดับประดาพ้ืนที่และฉัตรเปนตน    ในที่ที่ไม 
ทั้งหลายผุพังไป.  ขณฑฺ  และ  ผุลฺล  รวมกันเปน  ขณฺฑผุลฺลานิ  การ 
ซอมแซมไมที่ชํารุดผุพัง  คือย้ําทําใหมั่นคงแข็งแรง รวมเรียกวาปฏิสังขรณ 
สิ่งท่ีชํารุดผุพัง.  ก็ในเวลาที่พระเถระรูปนี้บําเพ็ญบุญสมภาร ทําการฉาบทา 
ปูนขาวตรงท่ีชํารุดผุพัง      ที่พระเจดียของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ผุสสะ   ใหมั่นคงแข็งแรง    ชื่อวาปฏิสังขรณสิ่งชํารุดผุพัง.   เพราะฉะน้ัน 
พระเถระรูปนั้นจึงไดปรากฏชื่อวาขัณฑผุลลิยเถระ. 
                        จบอรรถกถาขัณฑผุลลิยเถราปทาน  
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                        อโสกปูชกเถราปทาหท่ี ๔  (๑๙๔) 
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกอโศก 
     [๑๙๖] ในกาลน้ัน      มพีระราชอุทยานอยูในพระนครติปุระอัน 
        นารื่นรมย  เราเปนคนรักษาพระราชอุทยานอยูในนครน้ัน เปน 
        คนรบัใชของพระราชา. 
                     พระสมัยภูมีพระนามวาปทุม  ผูทรงมีพระปญญาฉลาด 
        หลักแหลม  พระฉายไมละพระองคผูเปนมุนี  ซึ่งประทับนั่ง 
        บนดอกบัวขาว. 
                     เราเห็นอโศกมีดอกบานเปนกลุมๆ (พวงชอ) นาดูนัก  จึง 
        (หัก)  บชูาแดพระพุทธเจาพระนามวาปทุมผูอุดม. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้     เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๗๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ ครั้ง 
        พระนามวาอรณัญชหะสมบรูณดวยแกว ๗ ประการ มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖  เราไดทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระอโสกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบอโสกปูชกเถราปทาน  
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                      ๑๙๔.  อรรถกถาอโสกปูชกเถราปทาน 
         พึงทราบอปทานของทานพระเถระรูปที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  รฺโ   ปฏจโร   อห    ความวา   เราไดเปนคนรับใช 
คือเปนคนทํางานของพระราชา  (ขาราชการ).  บทวา  ชลชุตฺตมนามิโน 
ความวา    ดอกไมที่เกิดในชลธารคือในนํ้า    ชื่อวา   ชลชะ,    ดอกไม 
ชนิดนั้นทําไมถึงชื่อวาดอกปทุม          เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา   ปทุมุตตระ      มีพระนามเสมอดวยดอกปทุม.    อีกอยางหนึ่ง    ม ี
อธิบายวา       เพราะพระผูมีพระภาคเจามีพระนามวา    ปทมุะ    ซึ่งเปน 
ดอกไมสูงสุด. 
                       จบอรรถกถาอโสกปูชกเถราปทาน  
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                            อังโกลกเถราปทานท่ี  ๕  (๑๙๕) 
                         วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกปรู 
     [๑๙๗] เราเห็นตนปรูมีดอกบาน    ดอกสวยงามเปนพวง  ๆ  จึง  
        ไดเก็บดอกไมนั้นไปในสํานักพระพุทธเจา.  
                     สมัยน้ัน   พระมหามุนีพระนามวาสิทธัตถะทรงหลีกเรนอยู 
        ในท่ีลบั  เราจึงบูชาดวยเครื่องบูชาแลว โปรยดอกไมลงในถํ้า. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้   เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา.  
                     ในกัปท่ี  ๓๖ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง   ทรงพระนามวาเทวคัชชิตะ    ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ 
        ประการ  มีพละมาก.                              
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราไดทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอังโกลกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบอังโกลกเถราปทาน 
                            ๑๙๕.  อรรถกถาอังโกลกเถราปทาน 
         เรื่องที่ ๕   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.  
                                  จบอรรถกถาอังโกลกเถราปทาน  
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                          กิสลยปูชกเถราปทานที่  ๖ (๑๙๖) 
                       วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกยางทราย 
     [๑๙๘] สวนดอกไมของเรามีอยูในนครทวารวดี  ในสวนดอกไม 
        นั้นมีบอน้ํา   และเปนที่งอกงามแหงตนไมทั้งหลาย. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ    ผูกลาแข็งดวย 
        กําลังของพระองค    ไมทรงพายแพอะไร ๆ    พระองคจะทรง 
        อนุเคราะหเรา  จึงเสด็จไปในอากาศ. 
                     เราไมเห็นอะไร ๆอื่นอันควรจะบูชาแดพระองคผูแสวงหา 
        คุณอันใหญหลวง    เห็นแตใบออนของตนอโศก   จึงเอาโยน 
        ขึ้นไปในอากาศ. 
                     กาน   ขั้ว   ใบออนเหลาน้ัน   ตามไปเบื้องพระปฤษฎางค 
        ของพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จไป   เราเห็นดังน้ันแลวเกิดต่ืนเตนวา 
        โอ  พระพุทธเจามีพระคุณใหญหลวง. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยใบไมออน 
        ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๒๗  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  ทรงพระนามวาเอกิสสระ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖      เราทําใหแจงชัดแลว       คําของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา ทานพระกิสลยปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.  
                                          จบกิสลยเถราปทาน  
                       ๑๙๖. อรรถกถากิสลยปูชกเถราปทาน 
         บทวา  ฉฏเ  นคเร  ทฺวารวติยา  ความวา  ทวารวดีนคร  เพราะ 
เปนพระนครท่ีสมบูรณดวยประตูใหญ บานหนาตาง และแผนกระดานมาก 
มาย  และสมบูรณดวยรั้ว   กําแพง   หอคอย   ซุมประตู  และคูน้ําท่ีมีโคลน 
เลน,  ที่ทานเรียกวา   นคเร   ทฺวารวติยา   เพราะประชาชนทั้งหลายยอม 
เรียกกันวา     นครทวารวดี    เพราะกําหนดประตูและรั้วของพระนครข้ึน 
เปนประธาน,  อธิบายวา  สวนดอกไมไดมีแกเราแลว.  บทวา  เต  กิสลยา 
ไดแก  ใบออนของตนอโศกเหลาน้ัน. 
                              จบอรรถกถากิสลยปูชกเถราปทาน  
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                      ตินทุกทายกเถราปทานท่ี ๗   (๑๙๗)                  
                        วาดวยผลแหงการถวายผลมะพลับ  
     [๑๙๙] เราเปนลิงมีกําลังแข็งแรง       เท่ียวไปตามซอกหวยและ 
        ธารแหงภูเขา ไดเห็นตนมะพลับอันมีผล จึงระลึกถึงพระพุทธ- 
        เจาผูประเสริฐสุด.                                                        
                     เรามีจิตเลื่อมใส   มีใจโสมนัส    ออกคนหาพระพุทธเจา 
        พระนามวาสิทธัตถะ       ผูเปนนายกของโลกถึงท่ีสุดภพสาม 
        สิ้น ๒-๓ วัน. 
                     พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบความดําริของเรา 
        จึงเสด็จมาในสํานักของเรา  พรอมดวยพระขณีาสพหลายพัน. 
                     เราเกิดความปราโมทยแลว  ถือผลมะพลับเขาไปเฝาถวาย 
        พระผูมพีระภาคสัพพัญูเจา    ผูประเสริฐกวาบรรดาเจาลัทธิ  
        พระองคทรงรับแลว  
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้       เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน 
        ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายผลไม. 
                     ในกัปท่ี ๕๗  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  ทรงพระนามวาอุปนันทะ   สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี.  
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         ทราบวา     ทานพระตินทุกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบตินทุกทายกเถราปทาน 
                             คิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทานท่ี  ๘ (๑๙๘) 
                               วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไม 
     [๒๐๐] พระผูมีพระภาคชินเจาพระนามวาสุเมธะ เชษฐบุรษุของ 
        โลก  ประเสริฐกวานระ ทรงต้ังความเพียรเพ่ือทรงอนุเคราะห 
        หมูชนผูเกิดภายหลัง. 
                     เราบูชาดอกไมหลายกําแดพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปน 
        จอมสัตว  ผูคงท่ี    ไมมีโทษดังภูเขา   กําลังจงกรมอยู. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส       อันกุศลมูลตักเตือนแลวไมไดเขาถึง 
        ทุคติเลยตลอด ๓ หมื่นกัป. 
                     ในกัปท่ี  ๒,๓๐๐ แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        องคหน่ึง    พระนามวาสุเนละ     สมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี.  
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         ทราบวา   ทานพระคิริเนลมุฏฐิปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบคิริเนลมุฏฐิปูชกเถราปทาน  
                             ติกัณฑปุิปผิยเถราปทานที่ ๙ (๑๙๙) 
                              วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคลา 
     [๒๐๑] พระสยัมภูชินเจาผูไมทรงพายแพอะไร ๆ  มีพระนามวา 
        สมุังคละ  เสด็จออกจากปาใหญ   เขาสูพระนคร. 
                     พระสัมพุทธเจาผูเปนมุนีพระองคนั้น    เสด็จเท่ียวบิณฑ- 
        บาตแลวเสด็จออกจากนคร   ทรงทําภัตกิจเสร็จแลว   ประทับ  
        อยูในระหวางปา. 
                     เรามีจิตเลื่อมใส  มใีจโสมนัส  ถือดอกคลา ๓ ดอกไปบูชา 
        แดพระสยัมภูพุทธเจา  ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี  ๘๖ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ (พระ- 
        องคหน่ึง) ทรงพระนามวาอปเสละ  สมบูรณดวยแกว ๗  ประ- 
        การ  มพีละมาก.                        
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖       เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.                                                   
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         ทราบวา    ทานพระติกัณฑิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย  
ประการฉะน้ี. 
                                  จบติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน  
                           ยูถิกปุปผิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๐๐) 
                        วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคัดเคา 
     [๒๐๒] พระชินเจาพระนามวาปทุมุตตระ      ผูสมควรรับเครื่อง 
        บชูา    มีพระจักษ ุ   ทรงออกจากปาใหญ    เสด็จดําเนินไปสู 
        พระวหิาร.                                                             
                     เราเอามือท้ังสองประคองดอกคัดเคา (เข็ม) อันสวยงาม 
        ไปบูชาแดพระพุทธเจาผูมีพระหฤทัยเมตตา  ผูคงท่ี. 
                     ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน  เราเสวยสมบัติแลว   ไมไดเขาถึง 
        ทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     ในกัปท่ี ๕๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  เปนจอมแหงชน พระนามวาสมิตนันทนะ มีพละมาก.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระยุถิกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบยูถิกปุปผิยเถราปทาน  
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                       อรรถกถาตินทุกทายกเถราปทาน  
         อปทานของทานพระเถระ  ๗, ๘, ๙  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
         แมในอปทานเรื่องที่  ๑๐   เรื่องสุดทายไมมีความยากแล. 
                       จบอรรถกถาตมาลปุปผิยวรรคที่ ๒๐ 
                                                        
                รวมอปทานท่ีมใีนวรรคนี้  คือ 
         ๑.   ตมาลปุปผิยเถราปทาน          ๒.   ติณสันถารทายกเถราปทาน 
๓. ขัณฑผุลลิยเถราปทาน     ๔. อโสกปูชกเถราปทาน    ๕. อังโกลกเถราปทาน 
๖. กิสลยปูชกเถราปทาน   ๗. ตินทุกทายกเถราปทาน    ๘. คิริเนลมุฏฐิ- 
ปูชกเถราปทาน   ๙. ติกัณฑิปุปผิยเถราปทาน   ๑๐. ยูถิกปุปผิยเถราปทาน 
และมีคาถา ๕๘ คาถา. 
                                จบตมาลปุปผิยวรรคที่   ๒๐ 
 
                                และรวมวรรคมี  ๑๐  วรรค   คือ 
         ๑.  ภิกขทายิวรรค      ๒. มหาปรวิารวรรค       ๓.  เสเรยยวรรค 
๔.  โสภิตวรรค    ๕. ฉัตตวรรค     ๖. พันธุชีวกวรรค     ๗. สุปาริจริยวรรค 
๘.  กุมุทวรรค   ๙. กุฏชปุปผิยวรรค     ๑๐.   ตมาลปุปผิยวรรค 
         ทานทําไวใน  ๑๐ วรรคนี้มีคาถา ๖๖๖ คาถา.             
           จบหมวด ๑๐ แหงภิกขวรรค  เปนหมวด  ๑๐๐ ที่  ๒  
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                                กณิการปุปผิยวรรคที่  ๒๑ 
                       กณิการปุปผิยเถราปทานที่  ๑ (๒๐๑) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกรรณิการ 
     [๒๐๓] ในกาลน้ัน   เราเห็นตนกรรณิการมีดอกบาน   จึงเกบ็มา 
        บชูาแดพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา   ติสสะ  ผูขามโอฆะ 
        แลว   ผูคงท่ี. 
                     ในกัปท่ี ๙๒  แตกัปนี้       เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก 
        ไมใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๓๕ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   ปรากฏ 
        พระนามวา   อรุณปาละ   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระกณิการปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                          จบกณิกการปุปผิยเถราปทาน  
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                    มิเนลปุปผิยเถราปทานท่ี   ๒  (๒๐๒)     
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกเทียนขาว 
     [๒๐๔] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิข ี  มพีระฉวีวรรณดัง 
        ทอง   มพีระรัศมีอันประเสริฐดังพระอาทิตย    มีพระหฤทัย 
        เมตตา  มีพระสติ  เสด็จขึ้นจงกรม. 
                     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส     ชมเชยพระญาณอันอุดมแลว 
        ถือดอกเทียนขาวไปบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอก- 
        ไมใด   ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี  ๒๙   แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีพระนาม 
        วา สุเมฆฆนะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระมิเนลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบมิเนลปุปผิยเถราปทาน  
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                       กิงกณิกปุปผิยเถราปทานที่  ๓ (๒๐๓)  
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกหงอนไก 
     [๒๐๕] พระสัพพัญูเจา  ผูเปนนายกของโลก  ผูรุงเรืองเชนกับ 
        ทองคํามีคา   พระองคผูนําของโลกรอนพระกาย    จึงเสด็จลง 
        น้ําสรงสนานอยู.        
                     เรามีจิตเบิกบานมีใจโสมนัส     ไดถือเอาดอกหงอนไกไป 
        บชูาแดพระสัพพัญูพระนามวาวิปสสี    ผูจอมสัตว  ผูคงที่. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด  ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี  ๒๗  แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        ภมิรถะ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระกิงกณิกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบกิงกณิกปุปผิยเถราปทาน  
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                           ตรณิยเถราปทานท่ี ๔ (๒๐๔) 
                    วาดวยผลแหงการขามสงพระพุทธเจา  
     [๒๐๖] ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  อัตถทัสสี   ผูจอมสัตว 
        ประเสรฐิกวานระ   แวดลอมดวยพระสาวกทั้งหลาย   เสด็จไป 
        สูฝงแมน้ําคงคา. 
                     แมน้ําคงคาเต็มเปยมเสมอขอบฝง   กาวักน้ําด่ืมได   ขาม 
        ไดยาก        เราขามสงพระพุทธเจาผูสั่งสุดกวาสัตวและภิกษุ 
        สงฆ. 
                     ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด   ในกาลน้ัน 
        ดวยกรรมน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการขามสง 
        พระพทุธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๑,๓๐๐ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕ ครั้ง 
        ทรงพระนามวา  สพัโพภวะ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระตรณิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบตรณิยเถราปทาน 
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                  นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทานที่   ๕ (๒๐๕) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกยางทราย 
     [๒๐๗] เราเปนคนเฝาพระอารามของพระผูมพีระภาคเจา พระ- 
        นามวา   วิปสสี    ไดถือเอาดอกไมยางทราย   ไปบูชาแดพระ- 
        พุทธเจา.                                                                   
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจา  ดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๕ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิครั้งหนึ่ง 
        เปนจอมแหงชน  มนีามวา  มหาปตาปะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระนิคคุณฑิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบนิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน                                             
                          อุทกทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๒๐๖) 
                                  วาดวยผลแหงการถวายนํ้า 
     [๒๐๘]  เราเห็นสมณะผูผองใส      ไมขุนมัว    กําลังบริโภคอยู 
        ไดเอาน้ําในหมอถวายแดพระผูมีพระภาคเจา      พระนามวา 
        สิทธัตถะ     วันนี้  (นั้น)    เราเปนผูไมเศราหมอง   ปราศจาก 
        มลทินสิ้นสงสัย   ผลยอมเกิดแกเราในภพที่เกิดอยู.  
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                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดถวายนํ้าในกาลน้ัน    ดวย 
        การถวายนํ้าน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวาย  
        น้ํา. 
                     ในกัปท่ี  ๖๑ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิครั้งหนึ่ง 
        ทรงพระนามวา วิมละ ทรงสมบรูณดวยแกว ๗ ประการ   มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระอุทกทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบอุทกทายกเถราปทาน                                               
                           สลฬมาลิยเถราปทานที่  ๗ (๒๐๗) 
                     วาดวยผลแหงการถวายดอกไมพรอมทั้งขั้ว 
     [๒๐๙] เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ  เห็น 
        สารถีฝกนระ     ผูโชติชวงดังดอกกรรณิการ     ประทับน่ังใน 
        ระหวางภูเขา   ยังทิศท้ังปวงใหสวางอยู. 
                     ในกาลน้ัน    เราเอาธนูพาดสายแลว   ยิงลูกธนูไป    ตัด 
        ดอกไมพรอมท้ังขั้ว  บูชาแดพระพุทธเจา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 624 

                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด  ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๕๑ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิครั้งหนึ่ง 
        ทรงพระนามวา  ชุตินธระ   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระสลฬมาลยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบสลฬมาลิยเถราปทาน 
                          โกรัณฑปุปผิยเถราปทานที่  ๘ (๒๐๘) 
              วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกหงอนไกพรอมทั้งราก 
     [๒๑๐] เราไดเห็นรอยพระบาท     อันประดับดวยจักรและเครื่อง 
        อลังการ  ที่พระผูมพีระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี   ผูแสวงหา 
        คุณใหญทรงเหยียบไว  จึงเดินตามรอยพระบาทไป. 
                     เราไดเห็นตนหงอนไกมดีอกบาน  จึงเอาบูชาพรอมทั้งราก 
        เราราเรงิ  มีจิตโสมนัส   ไดไหวรอยพระบาท.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 625 

                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้      เราไดบูชารอยพระพุทธบาทดวย 
        ดอกไมใด  ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๕๗      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิครั้งหนึง่       ทรง 
        พระนามวา  วีตมละ   ทรงสมบรูณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
        ทราบวา   ทานพระโกรัณฑปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบโกรัณฑปุปผิยเถราปทาน      
                         อาธารทายกเถราปทานท่ี ๙  (๒๐๙) 
                        วาดวยผลแหงการถวายเชิงรองบาตร 
     [๒๑๑] เราไดถวายเชิงรองบาตรแดพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
        วา  สิข ี  ผูเปนเผาพันธุของโลก   เราทรง  (ครอบครอง)   พ้ืน 
        แผนสุธาน้ีทั้งหมดส้ิน. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ถอนภพขึน้ไดหมดแลว    เรา 
        ทรงกายอันเปนที่สุดอยูในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 626 

                     ในกัปท่ี ๒๗ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๔ ครั้ง 
        ทรงมีพระนามวา  สมันตวรุณา  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
         ทราบวา     ทานพระอาธารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบอาธารทายกเถราปทาน 
                          ปาปนิวาริยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๑๐) 
                                วาดวยผลแหงการถวายรม   
     [๒๑๒] ก็เรามีใจผองใส      ไดถวายรมคันหน่ึงแดพระผูมีพระ- 
        เจาพระนามวา   ติสสะ   ผูประเสริฐกวาเทวดา   ผูคงท่ี           
                     เราหามบาปแลว   กอสรางกุศล   เทวดาท้ังหลายกั้นรมไว 
        ในอากาศ   นี้เปนผลแหงบุพกรรม. 
                     ภพท่ีสุด   ยอมเปนไปแกเรา   เราถอนภพขึ้นไดหมดแลว 
        ทรงกายอันเปนที่สุดอยูในศาสนาของพระสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้    เราไดถวายรมใดในกาลน้ัน  ดวย 
        การถวายรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวาย 
        รม.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 627 

                     ในกัปท่ี ๗๒ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ    จอม 
        แหงชน ๘  ครั้ง   มพีระนามวา   มหานิทานะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปาปนิวาริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบปาปนิวาริยเถราปทาน                                           
                             รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
        ๑. กณิการปุปผิยเถราปทาน    ๒. มิเนลปุปผิยเถราปทาน   ๓. กิงกณิก- 
ปุปผิยเถราปทาน     ๔. ตรณิยเถราปทาน    ๕. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน 
๖. อุทกทายกเถราปทาน    ๗. สลฬมาลิยเถราปทาน   ๘. โกรัณฑปุปผิย- 
เถราปทาน     ๙.  อาธารทายกเถราปทาน      ๑๐. ปาปนิวาริยเถราปทาน 
         มีคาถา ๘๘ คาถา. 
                              จบกณิการปุปผิยวรรคที่  ๒๑ 
                                            



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 628 

                                        หัตถิวรรคที่ ๒๒ 
                             หัตถิทายกเถราปทานท่ี  ๑  (๒๑๑) 
                                 วาดวยผลแหงการถวายชางงา 
     [๒๑๓] เราไดถวายชางตัวประเสริฐ  มีงาอันงอนงาม  เจรญิดวย 
        กําลังเรว็และกลาแขง็          แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        สิทธัตถะ  ผูเปนจอมสัตว  ผูคงท่ี. 
                     เราไดเสวยสันติบทอันเปนประโยชนสูงสุดเยี่ยม (เพราะ) 
        เราไดถวายชางแดพระผูมีพระภาคเจา     ผูแสวงหาประโยชน 
        ใหแกโลกท้ังปวง. 
                     ในกัปท่ี  ๔๙ แตกัปนี้    เราไดถวายชางใดในกาลน้ัน  ดวย 
        การถวายชางน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายชาง. 
                     ในกัปท่ี ๗๘  แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        ๑๖ ครั้ง  ทรงพระนามวา  สมันตปาสาทิกะ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระหัตถิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบหัตถิทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 629 

                       ปานธิทายกเถราปทานท่ี  ๒  (๒๑๒) 
                           วาดวยผลแหงการถวายรองเทา 
     [๒๑๔] ขาพระองคไดถวายรองเทาแดพระผูมีพระภาคเจา    ผู 
        ประทับอยูในปา  เพงฌาน  มีพระหฤทัยเมตตา  มีเดช  ทรง 
        ธรรม   อบรมพระองคแลว. 
                     ขาแตพระองคผูจอมสัตว   เชษฐบรุษุของโลก   ประเสริฐ 
        กวานระ ดวยกรรมนั้น  ขาพระองคไดเสวยยานทิพ  นี้เปนผล 
        แหงบุพกรรม. 
                     ในกปัท่ี ๙๔ แตกัปนี้   ขาพระองคไดทํากรรมใดในกาลน้ัน 
        เพราะกรรมนั้น   ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        การถวายรองเทา. 
                     ในกัปท่ี ๗๗ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        ๘ ครั้ง  มีพระนามวา  สุยานะ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา      ทานพระปานธิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะนีแ้ล. 
                                    จบปานธิทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 630 

                     สัจจสัญญกเถราปทานท่ี ๓  (๒๑๓) 
                               วาดวยผลแหงสัจสัญญา 
     [๒๑๕] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภู   ทรงแวดลอม 
        ดวยภิกษุสงฆ     เมือ่ทรงยังมหาชนใหดับ (รอน)  จึงแสดง 
        อริยสัจ. 
                     เราเปนผูสมควรไดรับความกรุณาอยางย่ิง    ไดไปสูที่ 
        ประชมุ     เรานั้นไดนั่งฟงธรรมของพระศาสดา   ครั้นเราฟง 
        ธรรมของพระศาสดานั้นแลว  ไดไปสูเทวโลก  เราไดอยู   ใน 
        เทพบุรนีั้นตลอด  ๓๐ กัป. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้   เราไดสัญญาใดในกาลนั้น  ดวย 
        การไดสัญญาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงสัจ- 
        สัญญา. 
                     ในกัปท่ี ๒๖ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง   เปนจอมแหงชน  มีนามวา   เอกผุสสิตะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระสัจจสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบสัจจสัญญกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 631 

                        เอกสัญญาเถราปทานท่ี  ๔  (๒๑๔) 
                        วาดวยผลแหงการไหวผาบังสุกุล 
     [๒๑๖] เราไดเห็นผาบังสุกุลของพระศาสดาหอยอยูบนยอดไม 
        จึงไดประนมกรอัญชลีไหวผาบังสุกุล. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้     เราไดสัญญาใดในกาลนั้น  ดวย 
        การไดสัญญาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงพุทธ-  
        บชูา. 
                     ในกัปท่ี ๒๕ แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  เปนจอมแหงชน  มีนามวา  อมิตาภะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราไดทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระเอกสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                  จบเอกสัญญกเถราปทาน 
                           รังสิสัญญกเถราปทานท่ี  ๕  (๒๑๕) 
                      วาดวยผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา 
     [๒๑๗] เราไดเห็นพระพุทธเจาสวางจาดังพระอาทิตยอุทัย  เปลง 
        ปลั่งดังพระจันทร   องอาจดังเสือโครง   ประเสริฐ   มีสกลุ  ใน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 632 

           ระหวางภูเขา    อานุภาพของพระพุทธเจารุงเรืองอยูในระหวาง  
        ภูเขา. 
                     เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระรัศมีแลว   บันเทิงอยูในสวรรค 
        ตลอดกปั   ในกัปท่ีเหลือเรากอสรางกุศล   ดวยจิตเลื่อมใสนั้น 
        และดวยการระลึกถึงพระพุทธเจา. 
                     ใน ๓ หมื่นกัป แตกัปนี้  เราไดสัญญาใดในกาลน้ัน  ดวย 
        การไดสัญญาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการได 
        สัญญาในพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๕๗ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง   เปนจอมแหงชน   มีนามวา   สุชาตะ   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระรังสิสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบรังสิสัญญกเถราปทาน 
                               สันธติเถราปทานท่ี  ๖  (๒๑๖)  
                     วาดวยผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา 
     [๒๑๘] เรามีสติเกิดขึ้นเฉพาะหนา      ไดสัญญาอันไปในพระ- 
        พุทธเจาอยางหนึ่ง    ที่ไมอัสสัตถพฤกษ    อันมีรัศมีเขียวสด 
        งดงามดี.  
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                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้   เราไดสัญญาใดในกาลนั้น   เพราะ 
        การไดสัญญาน้ันเปนเหตุนํามา   เราไดบรรลคุวามสิ้นอาสวะ. 
                     ในกัปท่ี  ๑๓ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวา  วนิทธะ    ทรงสมบรูณดวยแกว ๗  ประการ    มี  
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระสันธิตเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบสันธิตเถราปทาน  
                         ตาลวัณฏทายกเถราปทานที่  ๗  (๒๑๗) 
                           วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล 
     [๒๑๙] เราไดถวายพัดใบตาลแดพระพุทธเจาพระนามวา ติสสะ 
        ผูมีจักษทุิพย  เพ่ือตองการใหระงับรอนในฤดูรอน   เพ่ือระงับ 
        ความเรารอน. 
                     เราดับไดสนิทซ่ึงไฟ   คือ   ราคะ   ไฟ  คือ   โทสะ  และ 
        ดับไดสนิทซ่ึงไฟ คือ  โมหะ  อันยิ่งกวาความรอนนั้น  นี้เปน 
        ผลของการถวายพัดใบตาล. 
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                     เราเผากิเลสท้ังหลายไดแลว  ถอนภพขึ้นไดหมดแลว   
        ทรงกายอันเปนที่สุดอยูในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน   ดวย 
        การบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายพัด 
        ใบตาล. 
                     ในกัปท่ี ๖๓ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนาม 
        วา  มหารามะ   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
         ทราบวา    ทานพระตาลวัณฏทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบตาลวัณฏทายกเถราปทาน      
                       อักกันตสัญญกเถราปทานที่ ๘ (๒๑๘) 
                        วาดวยผลแหงการปูผาใหทรงเหยียบ 
     [๒๒๐] เราถือผาสาฎกผืนนอย       ในผาหมของทานอุปชฌาย 
        พร่ําศึกษามนตอยู   เพ่ือบรรลุถึงประเภทวิชาลูกศร.๑ 

                     ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี    สมควรรับเครื่องบูชา 
        ผูองอาจ  ประเสริฐ   เลิศ  พระนามวา  ติสสะ   ผูตรัสรูแลว 
๑.  ม.  คนฺถาโทสสฺส  ปตฺติยา  เพื่อบรรลุถึงความไมมีโทษแหงคันถะ.  
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           ดังคชสารตัวประเสริฐ    ผูสูงสุดกวานระ    ผูเลิศลอย    เปน 
        มหาวีระ   เชษฐบรุษุของโลก  ประเสริฐกวานระ. 
                     ทรงเหยียบผาสาฎกผืนนอยที่เราลาดไว  ครั้นเราไดเห็น 
        พระองคผูสองแสงสวางในโลก  ปราศจากมลทินเชนกับพระ- 
        จันทร  มีใจผองใส   ไดถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้      เราไดถวายผาสาฎกผืนนอยใด 
        ดวยการถวายผาสาฎกนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        การถวายผาสาฎกผืนนอย. 
                     ในกัปท่ี ๓๗ แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  เปนจอมแหงชน  มีนามวา สุนันทะ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖  เราไดทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอักกันสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบอักกันตสัญญกเถราปทาน 
                           สัปปทายกเถราปทานท่ี ๙ (๒๑๙) 
                     วาดวยผลแหงการถวายเนยใสและน้ํามัน 
     [๒๒๑] เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ   แวดลอมดวยหมูนาร ี
        ไดเห็นพระสมณะผูทรงประชวร    จึงนอมนมัสการพระมหา-  
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           วีรเจา    ผูประเสรฐิกวาเทวดา   ประเสริฐกวานระ    ซึ่งเสด็จ 
        เขามาสูเรือน (ของเรา) เราไดถวายเนยใสและน้ํามันแดพระ- 
        พุทธเจาพระนามวา  สิทธัตถะ  ผูคงท่ี. 
                     เราไดเห็นพระองคผูมีความกระวนกระวาย  สงบระงับ  ม ี
        อินทรีย   คือ   พระพักตรผองใส    จึงถวายบังคมพระบาทของ 
        พระศาสดา     แลวใหประกาศไปในบุรี     พระวีรเจาผูถึงท่ีสุด 
        แหงฤทธิ์     ทรงเหน็เราผูเลื่อมใสดี    จึงเสด็จเหาะขึ้นสูนภา- 
        กาศ  ดังพญาหงสบินไปในอัมพรฉะนั้น. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายทานใดในกาลนัน้   ดวย 
        ทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายเนยใส 
        และน้ํามัน. 
                     ในกัปท่ี ๑๗ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง ทรงพระนามวา ทุติเทพ ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสัปปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบสัปปทายกเถราปทาน  
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                        ปาปนิวารยิเถราปทานท่ี  ๑๐ (๒๒๐) 
                          วาดวยผลแหงการแตงท่ีจงกรม 
     [๒๒๒] เราแผวถางท่ีจงกรมของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        ปยทัสสี   มุงบังดวยไมออ   ปองกันลมและแดด. 
                     เรากอสรางกุศลเพ่ือตองการเวนบาป      ต้ังความเพียรใน 
        ศาสนาของพระศาสดา   เพ่ือละกิเลสท้ังหลาย. 
                     ในกัปท่ี ๑๑ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  ปรากฏพระนามวา  อัคคิเตชะ   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ 
        ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระปาปนิวาริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบปาปนิวาริยเถราปทาน 
                            รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ    
         ๑.  หัตถิทายกเถราปทาน    ๒.  ปานธิทายกเถราปทาน    ๓.  สัจจ- 
สัญญกเถราปทาน   ๔.  เอกสัญญกเถราปทาน   ๕.  รังสิสัญญกเถราปทาน 
๖. สันธิตเถราปทาน   ๗. ตาลวัณฏทายกเถราปทาน   ๘. อักกนัตสัญญก- 
เถราปทาน   ๙.  สัปปทายกเถราปทาน    ๑๐.  ปาปนิวาริยเถราปทาน. 
         มีคาถา ๕๔ คาถาฉะน้ีแล. 
                                   จบหัตถิวรรคที่ ๒๒  
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                              อาลมัพนทายกวรรคท่ี ๒๓ 
                    อาลัมพนทายกเถราปทานที่  ๑  (๒๒๑) 
                      วาดวยผลแหงการถวายราวสะพาน 
     [๒๒๓] เราไดถวายท่ีหนวงเหนี่ยว (ราวสะพาน)    แดพระผูมี- 
        พระภาคเจา    พระนามวา อัตถทัสสี    เชษฐบุรุษของโลก   ผู 
        คงท่ี    เปนจอมของสัตวสองเทา. 
                     เราเดินไป   (ปกครอง)  ตลอดแผนดินอันกวางขวางจดฝง 
        สาคร       ยังความเปนอิสระใหเปนไปในสัตวทั้งหลายและใน 
        แผนดิน.                                        
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพขึ้นไดหมดแลว วิชชา ๓ 
        เราบรรลุแลว   คําสอนของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     ในกัปท่ี ๖๒ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        ๓ ครั้ง   ทรงพระนามวา  เอกาทัสสิตะ   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระอาลัมพนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบอาลัมพนทายกเถราปทาน  
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                           อชินทายกเถราปทานท่ี  ๒ (๒๒๒) 
                            วาดวยผลแหงการถวายทอนหนัง 
     [๒๒๔] ในกัปท่ี  ๓๑   แตกัปนี้    ขาพระองคเปนคนคอยตอนรับ 
        หมูคณะ   ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี   สมควรรบัเครื่อง 
        บชูา. 
                     ขาแตพระองคผูจอมสัตว  เชษฐบุรษุของโลก   ประเสริฐ  
        กวานระ ขาพระองคไดถวายทอนหนังแดพระพุทธเจาพระนาม 
        วา สขิี    ผูเปนเผาพันธุของโลก   เพราะกรรมนั้น   ขาพระองค 
        เสวยสมบัติแลว   เผากิเลสท้ังหลายแลว   ขาพระองคทรงกาย 
        อันเปนท่ีสุดอยูในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้      ขาพระองคไดถวายหนังสัตวใด 
        ดวยการถวายหนังสัตวนั้น    ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย     นี้  
        เปนผลแหงการถวายหนังสัตว. 
                     ในกัปท่ี ๕ แตกัปนี้    ขาพระองคไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        พระนามวา  สุทายกะ   ทรงสมบรูณดวยแกว  ๗ ประการ    ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   ขาพระองคทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระ- 
        พุทธเจา   ขาพระองคไดทําเสร็จแลว  ดังนี้. 
         ทราบวา  ทานพระอชินทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                             จบอชินทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 640 

                         เทวรัตนิยเถราปทานท่ี  ๓  (๒๒๓) 
                                วาดวยผลแหงการถวายเนื้อ 
     [๒๒๕] เมื่อกอนนี้เราเปนพรานเน้ือ        ไดเหน็พระพุทธเจาผู 
        ปราศจากธุลี  สมควรรับเครื่องบชูา   ในปาใหญ. 
                     เราจึงถวายชิ้นเน้ือแดพระพุทธเจา   พระนามวาวิปสสี   ผู 
        แสวงหาคุณใหญ   เราไดเสวยอิสริยยศในโลก (นี้) พรอมท้ัง 
        เทวโลก   ดวยการถวายเนื้อนี้. 
                     รัตนะยอมบงัเกิดแกเรา    รัตนะ  ๒  ประการ     เกดิแกเรา 
        ในโลก  เพ่ือบรรลุธรรมในปจจุบนั  เรายอมเสวยรัตนะท้ังหมด 
        นั้น    เพราะผลแหงการถวายเนื้อ    ตัวของเราออนและปญญา 
        ของเรารูไดละเอียดละออ. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้   เราไดถวายเนื้อใดในกาลน้ัน   ดวย 
        การถวายเนื้อนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวาย 
        เน้ือ.                        
                     ในกัปท่ี ๔ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  เปนจอมแหงชน  มีพระนามวา มหาโรหิตะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเทวรัตนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบเทวรัตนิยเถราปทาน 
                                         จบภาณวารท่ี ๑๐  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 641 

                     อารักขทายกเถราปทานที่   ๔ (๒๒๔) 
                            วาดวยผลแหงการสรางไพรที 
     [๒๒๖] เราไดสรางไพรทีถวายแดพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
        วา  สิทธัตถะ  และไดถวายอารักขาแดพระสุคตเจา   ผูแสวง 
        หาคุณอนัใหญหลวง. 
                     ดวยกรรมพิเศษน้ัน      เราไมเห็นภัยที่นาหวาดเสียวเลย 
        ความสะดุงกลัวไมมีแกเราผูเกิดแลวในภพไหน ๆ. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  เราไดใหสรางไพรทีใดในกาลกอน 
        ดวยการสรางไพรทีนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        การสรางไพรทีถวาย. 
                     ในกัปท่ี ๖ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        อปสเสนะ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอารักขทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบอารักขทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 642 

                          อพยาธิกเถราปทานท่ี   ๕  (๒๒๕)  
                             วาดวยผลแหงการถวายโรงไฟ 
     [๒๒๗] เราไดถวายโรงไฟแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        วิปสสี   ไดถวายอาวาสและเครื่องรองรับนํ้ารอนแดภิกษุอาพาธ 
        ดวยกรรมน้ัน  อัตภาพของเราอันผูมีฤทธิ์นิรมิตดีแลว   เราไม 
        รูจักปวยไขเลย    นี้เปนผลแหงบญุกรรม. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้        เราไดถวายโรงไฟใดในกาลน้ัน 
        ดวยการถวายโรงไฟนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        การถวายโรงไฟ  และในกัปที่ ๗  แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจา 
        จักรพรรดิพระองคหนึ่ง    เปนจอมแหงชน   สมบูรณดวยแกว 
        ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖  เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอพยาธิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                จบอพยาธิกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 643 

                     วกุลปุปผิยเถราปทานท่ี ๖  (๒๒๖) 
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกพิกุล 
     [๒๒๘] ชนท้ังหลายรูจักชื่อเราวา  นารทะ   รูจักเราวา  กัสสปะ 
        เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา วิปสสี   ผูเลิศกวาบรรดา 
        สมณะ  อันเทวดาสักการะ   ทรงไวซึ่งอนุพยัญชนะ   สมควร 
        รบัเครือ่งบูชา   เราถือเอาดอกพิกุลไปบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๗๔ แตกัปนี้  ไดเปนพระมหากษัตริยพระนามวา 
        โรมสะ    ทรงสวมพวงดอกไมเปนอาภรณ   มยีาน   พลและ 
        พาหนะพรั่งพรอม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระวกุลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบวกุลปุปผิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 644 

                โสวัณณวฏังสกิยเถราปทานท่ี ๗ (๒๒๗)  
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงมาลัย 
     [๒๒๙] เราเดินอยูตามพ้ืนที่สวน    ไดเห็นพระพุทธเจาผูเปน 
        นายกของโลก   เราไดถือมาลัยประดับศีรษะที่ทําดวยทอง   อัน 
        สราง  (ตกแตง)  อยางดี  ขึ้นคอชางไปอยางรีบดวน  บูชาแด 
        พระพทุธเจาพระนามวา  สขิี  ผูเปนเผาพันธุของโลก.  
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม   
        ใดดวยการบูชาน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธ- 
        บชูา. 
                     ในกัปท่ี ๒๗ แตกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง เปนจอมแหงชน  มีนามวา มหาปตาปะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระโสวัณณวฏังสกิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบโสวัณณวฏังสกิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 645 

                      มิญชวฏังสกิยเถราปทานที่  ๘  (๒๒๘)  
                          วาดวยผลแหงการบูชาโพธิพฤกษ 
     [๒๓๐] เมื่อพระโลกนาถพระนามวา  สขิี  ผูประเสริฐกวาบรรดา 
        เจาลัทธ ิ  เสด็จนิพพานแลว   เราไดทําการบูชาโพธิพฤกษ  อัน 
        เกลื่อนกลนดวยมาลัยประดับศีรษะ. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้        เราไดทําการบูชาใดในกาลน้ัน 
        ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการบูชา 
        โพธิพฤกษ.                                               
                     ในกัปท่ี  ๒๖ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง   ทรงพระนามวา  เมฆัพภะ     ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ 
        ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระมิญชวฏังสกยิเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบมิญชวฏังสกิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 646 

                         สุกตาเวฬิยเถราปทานที่  ๙  (๒๒๙) 
                            วาดวยผลแหงการถวายพวงมาลัย 
     [๒๓๑] ในกาลน้ัน เราเปนนายมาลาการมีนามช่ือวา  อสิตะ   ได  
        ถือเอาพวงมาลัยไปเพ่ือนอมเกลาถวายแดพระราชา  ยังไมทัน 
        ถึงพระราชา   ก็ไดพบพระพุทธเจาผูนําของโลก   พระนามวา 
        สขิี   เราราเริงมีจิตโสมนัส    ไดบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๒๕  แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ม ี
        กําลังมาก  มีพระนามวา  เวภาระ  มีกําลังมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖  เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสุกตาเวฬิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบสุกตาเวฬิยเถราปทาน 
                                      



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 647 

                         เอกวันทนิยเถราปทานที่ ๑๐ (๒๓๐)  
                               วาดวยผลแหงการถวายบังคม 
     [๒๓๒] เรามีจิตเลื่อมใส มใีจโสมนัส  ไดถวายบังคมพระพุทธ- 
        เจาผูประเสริฐสุด   พระนามวาเวสสภู   ผูองอาจ  สามารถ  ม ี
        ความเพียร  ผูทรงชนะวิเศษ. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้     เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายบังคม. 
                     ในกัปท่ี ๒๔  แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ทรง 
        พระนามวา วิคตานันทะ ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระเอกวนทนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบเอกวันทนิยเถราปทาน   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 648 

                          อรรถกถาวรรคที่  ๒๑  เปนตน 
         เบื้องหนาตอแตนี้ไป     ทุก ๆ  เรื่องทั้งหมด      ขาพเจาจักทําการ 
พรรณนาเฉพาะบทท่ียากเทาน้ัน  สวนในวรรคที่ ๒๑, ๒๒,  และ ๒๓ ชื่อ 
ของพระเถระท้ังหมดไดแลวดวยบุญที่ตนเองไดกระทําไว,    จะตางกันก็แต 
เพียงบุญท่ีกระทําไวเทานั้น,  ชื่อและพระนครที่ประทับอยูของพระพุทธเจา 
ทุก ๆ พระองค   ผูทรงใหพยากรณเหลาน้ัน      แมทั้งหมดก็งายทั้งน้ันแล 
เพราะมีเนื้อความตามที่ไดกลาวไวแลว    ในหนหลังแล.    สวนเนื้อความ 
แหงคาถาอปทาน    บัณฑิตก็พอจะรูไดโดยงายทีเดียว    ดวยการประกอบ 
เทียบกับเนื้อความแล. 
 
                           รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑.  อาลัมพนทายกเถราปทาน      ๒. อชินทายกเถราปทาน       ๓. 
เทวรัตนิยเถราปทาน    ๔. อารักขทายกเถราปทาน    ๕. อพยาธิกเถราปทาน 
๖.  วกลุปุปผิยเถราปทาน    ๗. โสวัณณวฏังสกิยเถราปทาน    ๘. มญิช-  
วฏังสกิยเถราปทาน    ๙.  สุกตาเวฬิยเถราปทาน     ๑๐.  เอกวันทนิยเถรา- 
ปทาน. 
         ทานผูเห็นประโยชนทั้งหลายคํานวณคาถาได  ๕๕ คาถา   ฉะน้ีแล. 
                              จบอาลัมพนทายกวรรคที่  ๒๓  
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                           อุทกาสนทายิวรรคท่ี  ๒๔ 
                   อุทกาสนทายกเถราปทานท่ี  ๑  (๒๓๑) 
                    วาดวยผลแหงการถวายอาสนะต้ังนํ้า 
     [๒๓๓] เราออกจากประตูอารามแลว          ไดลาดแผนกระดาน 
        (สําหรบัน่ัง) ไว   และไดต้ังนํ้า (ฉันน้ําใช) ไว    เพ่ือบรรล ุ
        ประโยชนอันสูงสุด. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลเพราะการลาดอาสนะ 
        และต้ังน้ํา. 
                     ในกัปท่ี ๑๕ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        อภิสามะ  ทรงสมบรูณดวยแกว  ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอุทกาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบอุทกาสนทายกเถราปทาน  
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                        ภาชนทายกเถราปทานที่  ๒ (๒๓๒) 
                             วาดวยผลแหงการถวายภาชนะ 
        [๒๓๔] ในกาลน้ัน  เราเปนชางหมออยูในนครพันธุมดี  เราได 
        แบงภาชนะถวายแกภิกษุสงฆในนครน้ันเสมอ ๆ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้      เราไดแบงภาชนะถวายภิกษุสงฆ 
        แลว    เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายภาชนะ. 
                     ในกัปท่ี ๕ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        อนันตชลิ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระภาชนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบภาชนทายกเถราปทาน 

                            อุทกาสนทายิวรรคที่  ๒๔ 
                    ๒๓๑. อรรถกถาอุทกาสนทายกเถราปทาน 
         อปทานเรื่องที่ ๑, ๒  ในวรรคท่ี ๒๔  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  
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                         สาลปุปผิยเถราปทานท่ี   ๓  (๒๓๓)  
                           วาดวยผลแหงการถวายดอกรัง  
     [๒๓๕] ในกาลน้ัน     เราเปนคนทําขนมขายอยูในนครอรณุวดี  
        เราไดเห็นพระชินเจาพระนามวาสิขีเสด็จไปทางประตูบานเรา. 
                     เรามีใจผองใสรับบาตรของพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จมาถึงพอดี 
        แลวไดถวายดอกรังแดพระองค. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้     เราไดถวายดอกไมใด    ดวยการ 
        ถวายดอกไมนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ดอกรัง. 
                     ในกัปท่ี  ๑๔ แตกัปนี้   เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา 
        อมิตัญชละ  สมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระสาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                จบสาลปุปผิยเถราปทาน 
                   ๒๓๓.  อรรถกถาสาลปุปผิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา อรุณวติยา นคเร  มีวิเคราะหวา  ชื่อวา  อรุณ    เพราะผุด  
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ข้ึนกระทําแสงสวางไปรอบดาน,  ชื่อวา อรุณวดี    เพราะอรุณนั้นมีอยูใน   
พระนครน้ัน     อธิบายวา   พระอาทิตยโผลข้ึนทําแสงสวางไปทั่วพระนคร 
นั้น.   แมในพระนครท่ีเหลือก็มีพระอาทิตยข้ึนเหมือนกัน    แตพึงทราบวา 
ทานมุงกลาวใหเปนคําพิเศษ   ดุจคําวา  ชื่อวา มหึส (กระบือ)    เพราะ 
ยอมนอนบนแผนดิน   ทั้ง ๆ ที่สัตวสี่เทาท้ังหมดก็นอนบนแผนดินเหมือน 
กัน  แตพึงทราบวาทานมุงกลาวดวยอํานาจรุฬหีศัพท.   อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวา  อรุณวดี  อันมีแสงสวางดุจการข้ึนไปแหงอรุณ  ประกอบดวยแสง 
สวางแหงรัตนะ  ๗ ประการ   เชน ทองคํา เงิน  แกวมณีและแกวมุกดา 
เปนตน  สองสวางไปในท่ีเชน  กําแพง  ปราสาท และถ้ําเปนตน,   อธิบาย 
วา     ขาพเจาไดเลี้ยงชีวิตอยูดวยการทําขนมขาย    อยูในพระนครอรุณวดี 
นั่นแล. 
                          จบอรรถกถาสาลปุปผิยเถราปทาน  
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                    กิลัญชทายกเถราปทานที่  ๔  (๒๓๔) 
                       วาดวยผลแหงการใหเส่ือลําแพน 
     [๒๓๖] ในกาลน้ัน    เราเปนชางสาน     อยูในนครติวราอันนา 
        รื่นรมย   หมูชนในนครน้ันเล่ือมใสในพระพุทธเจาพระนามวา 
        สิทธัตถะ  ผูสองโลกใหสวางไสว.  
                     หมูชนเท่ียวแสวงหาเสื่อลําแพน     เพ่ือบูชาพระโลกนาถ 
        เราไดใหเส่ือลําแพนแกชนท้ังหลายผูทําพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้      เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการใหเส่ือ 
        ลําแพน. 
                     ในกัปท่ี  ๗๗ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนาม 
        วา ชลันธระ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระกิลัญชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบกลิัญชทายกเถราปทาน  
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                    ๒๓๔. อรรถกถากิลัญชทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๔    ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ติวราย  ปุเร  รมฺเม   มีวิเคราะหวา   ติวรา   เพราะแวดลอม 
ปองกันดวยกําแพงถึง ๓ ชั้น.   ชื่อวา   รัมมะ    เพราะเปนที่นารื่นรมยใจ 
เพราะประกอบดวยเครื่องอุปโภคมีของเค้ียวและของกินเปนตน   ประกอบ 
ดวยผาและเครื่องอาภรณเปนตน         และประกอบดวยการฟอนและการ 
ขับรองเปนตน,     เชื่อมความวา    เราไดเปนชางสานอยูในพระนครติวรา 
อันนารื่นรมยใจน้ัน. 
                            จบอรรถกถากิลัญชทายกเถราปทาน  
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                        เวทิทายกเถราปทานที่  ๕ (๒๓๕)  
                            วาดวยผลแหงการสรางไพรที  
     [๒๓๗] เรามีจิตเลื่อมใส มใีจโสมนัส   ไดใหชางกอสรางไพรที 
        ไวที่ไมโพธิพฤกษ      อันเปนไมอดุมของพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวา  วิปสส.ี 
                     เพราะเราไดใหชางกอสรางไพรที   ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้  
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการสรางไพรที. 
                     ในกัปท่ี ๑๑ แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนาม 
        วา   สรูยิสมะ  สมบรูณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเวทิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบเวทิทายกเถราปทาน 
                       ๒๓๕.  อรรถกถาเวทิทายกเถราปทาน 
         อปทานท่ี ๕   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.  
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                          วัณณการกเถราปทานท่ี  ๖  (๒๓๖) 
                                    วาดวยผลแหงการใหส ี
     [๒๓๘] ในกาลน้ัน  เราเปนชางยอมอยูในนครอรุณวดี    เรายอม 
        ภัณฑะ คือ ผาท่ีพระเจดียใหมีสีตาง ๆ. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้  เรายอมสีใดในกาลน้ัน   ดวยการยอม 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการใหสี. 
                     ในกัปท่ี  ๒๓ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนาม 
        วา จันทสมะ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระวัณณการกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบวัณณการกเถราปทาน 
                     ๒๓๖. อรรถกถาวัณณการกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   วณฺณกาโร  อห  ตทา   มวิีเคราะหวา  ชื่อวา  วัณณการ 
เพราะยอมทําคือยอมผาท้ังหลายดวยสี   มีสีเขียว   เหลืองและแดง  เปนตน.  
เราเปนชางยอมผา      ในเวลาท่ีจะเอาผาท้ังหลายหมพระเจดีย     ก็ยอมผา 
ทั้งหลายใหมีสีตาง ๆ. 
                           จบอรรถกถาวัณณการกเถราปทาน  
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                    ปยาลปุปผิยเถราปททานท่ี  ๗  (๒๓๗) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะหาด 
     [๒๓๙] ในกาลกอน    เราเปนพรานเนื้อ   (เท่ียว)   อยูในปาชัฏ 
        เราเห็นตนมะหาดมดีอกบาน  จึงเก็บมาโยน โรยลงที่ทางเดิน. 
                     เรามีใจผองใส     รับบาตรของพระพุทธเจาซ่ึงกําลังเสด็จ 
        ดําเนินอยูที่ทาง   แลวไดถวายดอกมะหาดแดพระองค. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด  ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธ-  
        บชูา.                                                                
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปยาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบปยาลปุปผิยเถราปทาน 
                   ๒๓๗.  อรรถกถาปยาลปุปผิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๗   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ปยาล  ปุปฺผิต  ทิสฺวา   ไดแก  เห็นตนมะหาดมีดอกบานดี.  
บทวา  คตมคฺเค  ขิป   อห  ความวา   เราเปนพรานเนื้อ   เก็บเอาดอก 
มะหาดมาโยนบูชาที่หนทางเสด็จดําเนินของพระพุทธเจา. 
                           จบอรรถกถาปยาลปุปผิยเถราปทาน  
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                      อมัพยาคทายกเถราปทานที่  ๘ (๒๓๘) 
                         วาดวยผลแหงการถวายผลมะมวง  
     [๒๔๐] เราเปนผูฉลาดในศิลปะของตน   ไดไปสูปาชัฏ  ไดพบ 
        พระพทุธเจากําลังเสด็จดําเนินอยู  จึงถวายผลมะมวง. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้  เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลมะมวง. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอัมพยาคทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบอัมพยาคทายกเถราปทาน 
                 ๒๓๘. อรรถกถาอัมพยาคทายกเถราปทาน 
         บทวา  สเก  สิปฺเป   อปตฺถทฺโธ    ความวา    เราเปนผูไมกระดาง 
เยอหยิ่ง  ต้ังมั่นฉลาดในศิลปะของตัวเอง เชน  ตักกศาสตร  และพยากรณ- 
ศาสตรเปนตน   ไดไปยังปาชัฏ.   บทวา  สมฺพุทฺธ  ยนฺต   ทิสฺวาน  ไดแก 
พบพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี    กําลงัเสด็จไปยังละแวกปา. 
บทวา  อมฺพยาค  อทาสห   ความวา   เราไดถวายผลมะมวงแลว. 
                        จบอรรถกถาอัมพยาคทายกเถราปทาน  
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                          ชคติการกเถราปทานท่ี  ๙  (๒๓๙)  
                            วาดวยผลแหงการสรางลานดิน     
     [๒๔๑] เมื่อพระโลกนาถพระนามวา อัตถทัสสี ผูสูงสุดกวานระ 
        เสด็จนพิพานแลว  เราไดใหสรางลานดินไวที่พระสถูปอันอุดม 
        ของพระพุทธเจา.              
                     ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดไวในกาลน้ัน 
        ดวยกรรมน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการสราง 
        ลานดิน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระชคติการกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบชคติการกเถราปทาน 
                     ๒๓๙.   อรรถกถาชคติการกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ชคตี   การิตา  มยหฺ   ความวา  เราไดสราง   คือใหเขาชวย 
สรางลานดิน     คือระเบียงท่ีวางดอกไมอันจัดเปนสัดสวน      ที่พระเจดีย 
บรรจุพระสรีรธาตุของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา อัตถทัสสี. 
         เรื่องราวในอปทานท่ี  ๑๐   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาชคติการกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 660 

                         วาสิทายกเถราปทานที่  ๑๐  (๒๔๐) 
                               วาดวยผลแหงการถวายมีด 
     [๒๔๒] ในกาลกอน   เราเปนชางทอง   อยูในติวรานครอันอุดม 
        เราไดถวายมีดเลมหน่ึงแดพระสยัมภู   ผูไมทรงแพอะไร ๆ. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้   เราไดถวายมีดใดในกาลน้ัน   ดวย 
        การถวายมีดน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวาย 
        มีด. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
         อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
         เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระวาสิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบวาสิทายกเถราปทาน 
                                รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  อุทกาสนทายกเถราปทาน     ๒.  ภาชนทายกเถราปทาน     ๓. 
สาลปุปผิยเถราปทาน      ๔.  กลิัญชทายกเถราปทาน    ๕.  เวทิทายกเถรา- 
ปทาน    ๖. วัณณการกเถราปทาน   ๗.  ปยาลปุปผิยเถราปทาน     ๘. อัม-  
พยาคทายกเถราปทาน    ๙.  ชคติการกเถราปทาน    ๑๐.  วาสิทายกเถรา- 
ปทาน.                                                                    
         และมคีาถา ๓๘ คาถา   ฉะน้ีแล. 
                                จบอุทกาสนทายิวรรคที่ ๒๔  
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                                    ตุวรทายิวรรคที่ ๒๕       
                        ตุวรัฏฐิทายกเถราปทานท่ี   ๑  (๒๔๑)  
                           วาดวยผลแหงการถวายดินแดง 
     [๒๔๓] ในกาลกอน เราเปนนายพรานเนื้อ (เท่ียว) อยูในปาใหญ 
        เราเห็นดินแดง   จึงไดถือเอามาถวายแกสงฆ.    
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้   เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน   ดวย 
        ทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายกอนดิน 
        แดง. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระตุวรัฏฐิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน 

                             ตุวรทายกวรรคที่ ๒๕ 
                  ๒๔๑. อรรถกถาตุวรัฏฐทายกเถราปทาน๑ 

         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑  ในวรรคท่ี ๒๕  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ภริตฺวา   ตุวรมาทาย    ความวา    เราไดถือเอาดินแดงดวย 
ภาชนะ   แลวไดถวายแกพระสงฆผูอยูในทามกลางปา. 
                          จบอรรถกถาตุวรัฏฐทายกเถราปทาน 
๑.    บาลีวา  ตวุรัฏฐิทายกเถราปทาน.  
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                      นาคเกสริยเถราปทานท่ี  ๒ (๒๔๒) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบุนนาค 
     [๒๔๔] เราใสลูกธนูไวในแลงแลว   เขาไปยังทามกลางปา   ได 
        เห็นตนบุนนาคมีดอกเปนพวง     อันขึ้นอยูใกลทางเดิน    จึง 
        ประคองดวยมือท้ังสอง  ประนมกรอัญชลีบนเศียรเกลา  บูชา 
        แดพระพุทธเจาพระนามวาติสสะ   ผูเปนเผาพันธุของโลก. 
                     ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๗๗  แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        สโมกขรณะ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระนาคเกสริยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบนาคเกสริยเถราปทาน  
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                       ๒๔๒. อรรถกถานาคเกสริยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    ธนุ   อเทฺวชฺฌ   กตฺวา    ความวา   ใสลูกธนูเที่ยวไปเพ่ือ 
ฆาสัตวมีเนื้อเปนตน.   บทวา   เกสร   โอคต   ทิสฺวา   ความวา    เห็น 
ตนบุนนาคที่ดอกบานสะพรั่งเปนพวง. บทวา  พุทธฺสฺส  อภิโรเปสึ   ความวา 
เรามีจิตเลื่อมใส     ยกข้ึนบูชาแดพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา  ติสสะ 
ผูเสด็จไปถึงปา. 
                                    จบอรรถกถานาคสริยเถราปทาน  
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                      นฬินเกสรยิเถราปทานท่ี  ๓  (๒๔๓) 
                       วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว 
     [๒๔๕] เราเปนนกกาน้ํา เท่ียวอยูในทามกลางชาตสระ ครั้งน้ัน 
        เราไดเห็นพระพุทธเจา    ผูประเสริฐกวาเทวดา    เสด็จไปใน 
        อากาศ   เรามีใจผองใส  เอาจะงอยปากคาบดอกบัว   บชูาแด 
        พระพทุธเจาพระนามวา ติสสะ  ผูเปนเผาพันธุของโลก. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๗๓ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        สัตตปตตะ  ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมาก.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖      เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.    
         ทราบวา     ทานพระนฬินเกสริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบนฬินเกสริยเถราปทาน  
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                       ๒๔๓.  อรรถกถานฬินเกสริยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ชลกุกฺกุโฏ   ไดแก  นกกานํ้าเที่ยวอยูในชาตสระ.   บทวา 
ตุณฺเฑน    เกสรึ     คยฺห     ความวา     เราไดเอาจะงอยปากคาบดอกบัว 
ยกข้ึนบูชาแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ติสสะ ผูเสด็จไปทางอากาศ. 
                           จบอรรถกถานฬินเกสริยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 666 

                          วิรวิปุปผิยเถราปทานท่ี  ๔ (๒๔๔) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกเทายายมอม 
     [๒๔๖] พระผูมีพระภาคเจาผูนําของโลก   เสด็จดําเนินไปพรอม 
        ดวยพระขีณาสพหลายพัน     เราเก็บดอกเทายายมอมบูชาแด 
        พระพทุธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระวิรวิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบวิรวิปุปผิยเถราปทาน 
                  ๒๔๔. อรรถกถาวิรวปุปผิยเถราปทาน๑ 

         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา    วิรวปุปฺผมาทาย     ความวา      เราไดถือเอากลุมดอกไม 
อันไดนามวา    วิรว    (ดอกเทายายมอม)      เพราะเบงบานในเวลาที่นก 
สงเสียงรองดัง    เพราะรองไดหลายเสียง    คือสงเสียงดังแลว     ยกข้ึนบูชา 
แดพระพุทธเจาพระนามวา  สิทธัตถะ. 
                               จบอรรถกถาวิรวปุปผิยเถราปทาน 
๑. บาลีวา  วิรวิปุปผิยเถราปทาน.  
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                        กุฏธิูปกเถราปทานท่ี  ๕ (๒๔๕)  
                         วาดวยผลแหงการใหเครื่องอบ 
     [๒๔๗] เราเปนคนรักษาพระคันธกุฎี    ของพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวา   สิทธัตถะ   เรามีจิตเล่ือมใส   อบพระคันธกุฎีให 
        หอมดวยมือท้ังสองของตน  ตามกาลอันสมควร.          
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน   ดวย 
        กรรมนัน้     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการใหเครื่อง 
        อบกล่ินหอม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา        ทานพระกุฏิธูปกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบกุฏิธูปกเถราปทาน 
                          ๒๔๕.  อรรถกถากุฏิธูปกเถราปทาน 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๕ ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา   กุฏิโคปโก   คือ   เปนคนรักษาเสนาสนะ.   บทวา   กาเลน 
กาล  ธูเปสิ  ความวา  เราไดอบพระคันธกุฎีใหหอมตามกาลอันสมควรท่ี 
มาถึงเขา,   อธิบายวา  เราทําพระคันธกุฎีใหมีกลิ่นหอมดวยธูป.  อธิบายวา 
เราไดอบกลิ่นหอมดวยธูป    ที่พระคันธกุฎีตามกาลอันสมควร    แดพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ. 
                             จบอรรถกถากุฏิธูปกเถราปทาน  
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                         ปตตทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๒๔๖)  
                            วาดวยผลแหงการถวายบาตร 
     [๒๔๘] ดวยการฝกอยางดีเย่ียม       เราไดถวายบาตรแดพระ- 
        ผูมีพระภาคเจา พระนามวา สิทธตัถะ  ผูแสวงหาคุณอันใหญ 
        ผูตรง  ผูคงท่ี. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้    เราไดถวายทานใดในกาลนัน้   ดวย 
        ทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายบาตร. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
         ทราบวา     ทานพระปตตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบปตตทายกเถราปทาน 
                          ธาตุปูชกเถราปทานท่ี ๗  (๒๔๗) 
                          วาดวยผลแหงการบํารุงพระธาตุ 
     [๒๔๙] เมื่อพระโลกนาถพระนามวาสิทธัตถะ   ผูสูงสุดกวานระ 
        เสด็จนพิพานแลว เราไดพระธาตุองคหน่ึง  ของพระผูมพีระ- 
        ภาคเจาจอมสัตว  ผูคงท่ี.                                               
                     เราเก็บพระธาตุของพระพุทธเจา      ผูเปนเผาพันธุพระ- 
        อาทิตยนั้นไวบูชาตลอด ๕ ป      ดังพระองคผูสูงสุดกวานระ 
        ยังดํารงอยู.                                                
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                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้     เราไดบูชาพระธาตุใด    ดวยการ 
        บชูาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลเพราะบํารุงพระธาตุ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระธาตุปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้         ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบธาตุปูชกเถราปทาน 
                    ๒๔๖. อรรถกถาปตตทายกเถราปทาน 
         อปทานท่ี ๖   และที่ ๗   มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.  
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              สัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทานที่  ๘  (๒๔๘)  
                        วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะลิ 
     [๒๕๐] ในกาลน้ัน   เราไดวางดอกมะลิซอน ๗  ดอกไวบนศีรษะ 
        บชูาแดพระพุทธเจาพระนามวา  เวสสภู ผูสูงสุดกวานระ. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาดอกไมใด  ดวยการบูชา 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ีแล. 
         ทราบวา      ทานพระสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                       จบสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน 
           ๒๔๘. อรรถกถาสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๘   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   สตฺต  สตฺตลิปุปฺผานิ   ความวา  เราไดวางดอกไม ๗ ดอก 
คือดอกมะลิซอนไวบนศีรษะ  ยกข้ึนบูชาแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
เวสสภู. 
                   จบอรรถกถาสัตตสัตตลิปุปผปูชกเถราปทาน  
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                   พิมพิชาลปุปผิยเถราปทานที่ ๙  (๒๔๙) 
              วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะกล่ําหลวง 
     [๒๕๑] พระสยัมภูชนิเจาผูอัครบุคคลพระนามวา      ปทุมตุตระ 
        ทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรงแสดงอมตบท ในกาลน้ัน เราทําดอก   
        มะกล่ําหลวงใหแนน  บชูาแดพระพุทธเจาผูจอมสัตว ผูคงท่ี. 
                     ในกัปท่ี  ๖๘ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔ ครั้ง 
        ทรงพระนามวา  กญิชไกรสร  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระพิมพิชาลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบพิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน 
                  ๒๔๙. อรรถกถาพิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน 
                พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๙  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   พิมฺพิชาลกปุปฺผานิ   ความวา   เราไดเอาดอกมะกล่ําหลวง 
บูชาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ. 
                         จบอรรถกถาพิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน  
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                     อุททาลทายกเถราปทานท่ี  ๑๐  (๒๕๐) 
                        วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคูน 
     [๒๕๒] พระสยัมภูผูไมทรงแพอะไร ๆ มีพระนามชื่อวา กกุกุธะ 
        เสด็จออกจากปาชัฏ   เสด็จถึงแมน้ําใหญ. 
                     ในกาลน้ันเรามีใจเลื่อมใส       ไดถือเอาดอกคูนมาถวาย 
        แดพระสยัมภู  ผูสํารวมอินทรียเปนอันดี   ผูซื่อตรง. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาดวยดอกไมใด  ดวยการ 
        บชูาน้ันเราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายดอกไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอุททาลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบอุททาลทายกเถราปทาน 
                 ๒๕๐. อรรถกถาอุททาลทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑๐   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อุทฺทาลก   คเหตฺวาน    ความวา   เราไดเก็บเอาดอกคูนที่ 
เกิดใกลชาตสระ   มาบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กกสุันธะ.๑   คําท่ี 
เหลือมีเนื้อความพอจะรูไดงายทีเดียวแล. 
                         จบอรรถกถาอุททาลทายกเถราปทาน 
                            จบอรรถกถาตุวรทายิวรรคที่   ๒๕ 
๑.  บาลี  กุกกธุะ.  
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                         รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  ตุวรัฏฐิทายกเถราปทาน    ๒. นาคเกสริยเถราปทาน   ๓.นฬิน- 
เกสริยเถราปทาน     ๔.  วิรวิปุปผิยเถราปทาน     ๕.  กุฏิธูปกเถราปทาน 
๖. ปตตทายกเถราปทาน   ๗. ธาตุปูชกเถราปทาน   ๘. สัตตสัตตลิปุปผปูชก- 
เถราปทาน   ๙. พิมพิชาลปุปผิยเถราปทาน   ๑๐.  อุททาลทายกเถราปทาน. 
         บัณฑิตทั้งหลายนับคาถาได  ๓๗  คาถาฉะนี้แล.           
                               จบตุวรทายิวรรคที่  ๒๕  
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                                      โถมกวรรคท่ี  ๒๖  
                              โถมกเถราปทานท่ี ๑ (๒๕๑) 
                              วาดวยผลแหงการสรรเสริญ 
     [๒๕๓] เราอยูในเทวโลก  ไดฟงธรรมของพระพุทธเจาพระนาม 
        วาวิปสสี   ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวงแลวเบกิบานใจ  ไดกลาว 
        คําน้ีวา    ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย   ขาพระองคขอ 
        นอบนอมแดพระองค  ขาแตพระองคผูเปนบุรุษสูงสุด  พระ- 
        องคทรงแสดงอมฤตบท   ทรงยังชนเปนมากใหขามได.        
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้  เราไดกลาวาจาใดในกาลนั้น   ดวย 
        การกลาววาจานั้น     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการ 
        สรรเสรญิ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระโถมกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบโถมกเถราปทาน 

                      อรรถกถาโถมกวรรคที่ ๒๖ 
         อปทานท่ี ๑  ในวรรคท่ี ๒๖  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
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                    เอกาสนทายกเถราปทานท่ี   ๒ (๒๕๒) 
                       วาดวยผลแหงการถวายบิณฑบาต 
     [๒๕๔] เรากับภริยา  ตองการจะกอสรางกุศลสมภาร  ในศาสนา 
        ของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  จึงละเพศเทวดามาในมนุษย- 
        โลกนี้.                                                       
                     เรามีใจผองใสไดถวายภิกษาแกพระเถระ      ผูเปนสาวก  
        ของพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ   มีนามช่ือวา  เทวละ. 
                     ในกัปท่ีหน่ึงแสนแตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด  ในกาลน้ัน  
        ดวยกรรมน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        บณิฑบาต. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระเอกาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบเอกาสนทายกเถราปทาน  
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                    ๒๕๒. อรรถกถาเอกาสนทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  วิชหิตฺวา  นาม   สมฺพุทฺโธ    ความวา    ละทิ้งรางเทวดา 
แปลงเพศเปนมนุษย.  บทวา   อธิการ   กตฺตุกาโม  ความวา    เราเปน 
เทวราชา    นามวา   เทวระ   พรอมดวยภริยา    มีความประสงคจะทําบุญ 
สมภารใหยิ่งข้ึนไป    เพราะมีความเอ้ือเฟอในพระศาสนาของพระพุทธเจา 
ผูประเสริฐ  จึงไดพากันมาในมนุษยโลกนี.้   บทวา  ตสฺส   ภกิฺขา  มยา 
ทินฺนา  ความวา    เรามีใจเลื่อมใสไดถวายภิกษาคือบิณฑบาตแดสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  ซึ่งทานมีชื่อวา  เทวละ. 
                             จบอรรถกถาเอกาสนทายกเถระ  
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                        จิตกปูชกเถราปทานท่ี  ๓  (๒๕๓) 
                           วาดวยผลแหงการทําพุทธบูชา 
     [๒๕๕] พระสยัมภูสมัพุทธเจา   ผูไมแพอะไร ๆ   พระนามวา 
        อานันทะ  เสด็จปรินพิพานแลวในปาชัฏ  อันปราศจากมนุษย. 
                     ในกาลน้ันเราจากเทวโลกมาในมนษุยโลกนี้  ไดทําจิตกา- 
        ธารแลวถวายพระเพลิงพระสรีระ  ณ  ที่นั้น  และไดทําสักการะ.  
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น  ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบจิตกปูชกเถราปทาน 
                      ๒๕๓.  อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อานนฺโท  นาม  สมฺพุทฺโธ  ความวา พระปจเจกพุทธเจา 
พระนามวา  อานันทะ  เพราะยังความเพลิดเพลิน  คือความยินดีใหเกิดข้ึน 
(แกมหาชน).  บทวา  อมนุสฺสมฺหิ  กานเน  ความวา  เสด็จปรินิพพาน  
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แลวในปาชัฏ   คือปาใหญ  มีพวกอมนุษยยึดครอง   คืออันตรธานไปแลว 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ไดแก   ถึงการมองไมเห็น.   บทวา   สรีร 
ตตฺถ  ฌาเปสึ   ความวา   เราจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้แลว  ไดทําจิต- 
กาธารแลว    ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระปจเจกพุทธเจาพระองคนั้น 
ในปาน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน  
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                       จัมปกปุปผิยเถราปทานที่  ๔ (๒๕๔)  
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกจําปา 
        [๒๕๖] มีภูเขาชื่อวาวิกนะ  อยูในที่ไมไกลแตเขาหิมวันต  พระ- 
        สมณเจา  ผูมีอินทรยีอันอบรมแลว   ประทับอยู ณ ทามกลาง 
        ภูเขานัน้     เราไดเห็นพระองคทานสงบระงับ       มใีจผองใส 
        ไดถือเอาดอกจําปา ๓  ดอกโปรยลงบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปน้ี    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบจัมปกปุปผิยเถราปทาน 
                         สัตตปาฏลิยเถราปทานที่  ๕  (๒๕๕) 
                       วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกแคฝอย 
     [๒๕๗] เราไดเห็นพระพุทธเจา   ผูรุงเรืองโชติชวง     ดังดอก  
        กรรณิการ ประทับน่ังอยูที่ระหวางภูเขา จึงไดเก็บดอกแคฝอย 
        มาบูชาแดพระพุทธเจา.  
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                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสัตปาฏลิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบสัตตปาฏลิยเถราปทาน   

                    อรรถกถาอปทานที ่ ๔ และที่  ๕        

         อปทานท่ี ๔  และที่ ๕ มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.                          
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                     อุปาหนทายกเถราปทานที่  ๖  (๒๕๖) 
                          วาดวยผลแหงการถวายรองเทา 
     [๒๕๘] ในกาลน้ันเราช่ือวา จันทนะ   เปนบุตรของพระปจเจก- 
        พุทธเจา    เราไดถวายรองเทาคูหน่ึง  (ดวยความปรารถนาวา) 
        ทานจงยังความตรัสรูใหสําเร็จแกเรา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดถวายรองเทาใด   ในกาลน้ัน 
        ดวยการถวายรองเทาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        การถวายรองเทา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอุปาหนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบอุปาหนทายกเถราปทาน 
                  ๒๕๖.  อรรถกถาอปาหนทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อโหสึ   จนฺทโน   นาม   ไดแกชื่อวา จันทนะ  ก็ดวย 
อํานาจนามบัญญัติ.  บทวา  สมฺพุทฺธสสฺตฺรโช   ความวา   ในกาลกอน 
เราเปนบุตรของพระปจเจกสัมพุทธเจา  เกิดแตอกของทาน.  บทวา  เอโก- 
ปาหโน  มยา   ทินฺโน    ความวา    เราไดถวายรองเทาคูหน่ึง.    บทวา 
โพธึ   สมฺปชชฺ   เม   ตุว   ความวา    ดวยการท่ีเราไดถวายรองเทาคูหน่ึง 
นั้น  ขอทานจงใหเราไดบรรลุสําเร็จพระสาวกโพธิญาณเถิด. 
                          จบอรรถกถาอุปาหนทายกเถราปทาน  
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                       มัญชริปูชกเถราปทานที่  ๗  (๒๕๗) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไมตาง  ๆ 
     [๒๕๙] เราทําพุมดอกไมแลว  เดินไปในถนน   ไดเห็น 
        พระพทุธเจาผูเลิศกวาสมณะทั้งหลาย  แวดลอมดวยภิกษุสงฆ 
                     เรามีจิตเลื่อมใส    มใีจโสมนัส   และมีปติอยางย่ิง   จึง 
        ประคองดอกไมดวยมือท้ังสอง  บูชาแดพระพุทธเจา.  
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด  ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
        บชูาดวยดอกไม. 
                     ในกัปท่ี ๗๓ แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองค 
        หน่ึง    เปนใหญในแผนดิน    มีพระนามวา โชติยา มีพละมาก.   
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖     เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระมัญชริปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบมัญชริปชูกเถราปทาน  
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                       ๒๕๗. อรรถกถามัญชริปูชกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๗  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   มฺชรกิ  กรตฺิวาน    ความวา    เราถือพุมดอกไมคือผอบ 
ดอกไมสด  เดินไปตามถนนแลวแล.   บทวา  ภิกขฺ ุ สงฺฆปุรกขฺต   ไดแก 
แวดลอมดวยหมูแหงภิกษุ.   บทวา   สมณานคฺค   เชื่อมความวา    เราได 
เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา      ผูเลิศประเสริฐกวาเหลาภิกษุสมณะทั้งหลาย. 
บทวา   พุทฺธสฺส  อภิโรปย ึ ความวา   กค็รั้นเราไดเห็นแลว    ไดเอามือ 
ทั้งสองประคองยกดอกไมนั้นข้ึนบูชาแดพระผูมีพระภาคเจา     พระนามวา 
ผุสสะ. 
                            จบอรรถกถามัญชรปิูชกเถราปทาน  
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                        ปณณทายกเถราปทานท่ี  ๘  (๒๕๘) 
                            วาดวยผลแหงการถวายใบไม 
     [๒๖๐] เราเปนผูทรง(นุงหม) ผาเปลือกไมกรองอยูที่ภูเขาหิม- 
        วันต   เปนผูมีของไมเค็มและใบไมเปนอาหาร   และสํารวม 
        ในศีลท้ังหลาย. 
                     เมื่อถึงเวลาอาหารเชา   พระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ 
        เสด็จมาหาเรา     เราเลื่อมใส     ไดถวายอาหารน้ันแดพระ- 
        พุทธเจาดวยมือท้ังสองของตน.  
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้         เราไดถวายใบไมใดในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายใบไม.  
                     ในกัปท่ี ๒๗ แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช 
        พระนามวา  ยทัตถิยะ   สมบรูณดวยแกว ๗  ประการ มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระปณณทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                               จบปณณทายกเถราปทาน  
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                      ๒๕๘. อรรถกถาปณณทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี   ๘  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อโลณปณฺณภกฺโขมฺห ิความวา  เรานําเอานํ้ามันและใบไม 
เปนตนมาเพ่ือเปนอาหารเลี้ยงชีพ        ตมใบไมที่ปราศจากรสเค็มกินเปน 
อาหาร.    อธิบายวา     เรามีใบไมรสไมเค็มเปนอาหารเลี้ยงชีพ.     บทวา 
นิยเมสุ  จ  สวุโต     ความวา  สํารวมในศีล  ๕  มีปาณาติปาตา  เวรมณี 
เปนตนเปนนิตย  ที่ชาวโลกกําหนดนิยมสํารวมกันแลว.  บทวา  ปาตราเส 
อนุปฺปตฺเต   คือ  เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารตอนเชา. บทวา  สิทฺธตฺโถ 
อุปคจฺฉิ  ม  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ  เสด็จ 
มาหาใกลเราแลว.  บทวา   ตาห   พุทฺธสฺส   ปาทาสึ   ความวา    เราได 
ถวายใบไมที่ไมเค็มนั้นแดพระพุทธเจาพระองคนั้นแล. 
                            จบอรรถกถาปณณทายกเถราปทาน  
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                         กุฏิทายกเถราปทานท่ี  ๙ (๒๕๙) 
                              วาดวยผลแหงการถวายกุฏี 
     [๒๖๑] ในกาลน้ัน  พระสัมพุทธเจาเสด็จเท่ียวไปสูปา ประทับ  
        อยูที่โคนไม    เราไดสรางบรรณศาลาถวายแดพระองคผูไม 
        ทรงแพอะไร. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้    เราไดถวายกุฎีใบไมใด   ดวยการ 
        ถวายกฎีุนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายกุฎี. 
                     ในกัปท่ี ๓๘ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๖ ครั้ง 
        มหาชนขนานพระนามวา  สัพพัตถอภิวัสสี. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา        ทานพระกุฏิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                จบกฏุิทายกเถราปทาน 

            ๒๕๙.   อรรถกถากกุฏิทายกเถราปทาน 
         อปทานท่ี ๙  มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. 
                        จบอรรถกถากุฏิทายกเถราปทาน  
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                        อัคคปุปผิยเถราปทานท่ี  ๑๐  (๒๖๐) 
                      วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคันทรง 
     [๒๖๒] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวา สิขี มีพระฉวีวรรณ 
        ดังทองคํา    ประทับน่ังอยูในระหวางภูเขา    รุงเรืองดวยพระ- 
        รัศมีดังกองเพลิง    เราถือเอาดอกคันทรง   เขาไปเฝาพระองค 
        ผูอุดมกวานระ      มจีิตเลื่อมใสมใีจโสมนัส     บูชาแดพระ- 
        พุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๒๕ แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  พระ- 
        นามวา มิตตฆาตกะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระอัคคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบอัคคปุปผิยเถราปทาน 
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                       ๒๖๐. อรรถกถาอัคคปุปผิยเถราปทาน 
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา  สขิิน  สิขิน  ยถา  ความวา   เราไดพบเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวา  สิขี  ผูมีผิวพรรณดุจทองคํา    รุงโรจนสวางไสวดวย 
พระฉัพพรรณรังสีที่แผซานออกจากพระสรีระ  คลายกับกองไฟท่ีลุกโพลง 
ฉะน้ัน.  บทวา  อคฺคช  ปุปฺผมาทาย ความวา  เราไดถือเอาดอกคันทรง 
ยกข้ึนบูชาแดพระผูมีพระภาคพุทธเจาพระนามวา  สขิี  แล. 
                                อรรถกถาอัคคปุปผิยเถราปทาน 
                                จบอรรถกถาโถมกวรรคที่  ๒๖ 
                                รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  โถมกเถราปทาน    ๒. เอกาสนทายกเถราปทาน   ๓. จิตกปูชก- 
เถราปทาน       ๔. จัมปกปุปผิยเถราปทาน     ๕. สตัตปาฏลิยเถราปทาน 
๖. อุปาหนทายกเถราปทาน    ๗. มญัชริปูชกเถราปทาน   ๘. ปณณทายก- 
เถราปทาน   ๙.  กฏุิทายกเถราปทาน    ๑๐. อัคคปุปผิยเถราปทาน. 
         และในวรรคน้ี    นบัคาถาได ๔๑ คาถาเทาน้ัน. 
                                 จบโถมวรรคที่   ๑๖  
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                                   ปทุมุกเขปวรรคที่ ๒๗   
                         อากาสุกขปิยเถราปทานที่  ๑  (๒๖๑) 
                           วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว 
     [๒๖๓] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา   สทิธัตถะ   มพีระ- 
        ฉวีวรรณดังทองคํา    เสด็จดําเนินอยูในระหวางตลาด    จึงถือ 
        เอาดอกบัวงาม  ๒  ดอกเขาไปเฝาพระองคผูประเสริฐกวานระ 
        เราวางดอกบัวดอกหนึ่งไวแทบพระบาทของพระพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐสดุ   อีกดอกหนึ่ง  เราหยิบโยนขึ้นไปในอากาศ.           
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายดอกไม. 
                     ในกัปท่ี  ๓๒ แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองค 
        หน่ึง เปนใหญในแผนดิน พระนามวา อันตลิกขกร มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอากาสุกขิปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                        จบอรรถกถาอากาสุกขิปยเถราปทาน  
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                           ปทุมกุเขปวรรคที่  ๒๗  

                 ๒๖๑. อรรถกถาอากาสุขิปยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑  วรรคที ่ ๒๗   ดังตอไปนี้ 
         บทวา ชลชคฺเค ทุเว  คยฺห    ความวา    ขาพเจาไดถือเอาดอกบัว 
เปนตน  ๒ ดอก  ซึ่งเกิดในนํ้าแลว  ไปใกลพระพทุธเจา   วางบูชาที่แทบ 
พระบาท  ๑ ดอก,   อธิบายวา  อีกดอกหนึ่งก็โยนข้ึนไปในอากาศ. 
                        จบอรรถกถาอากาสุกขิปยเถราปทาน  
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                      เตลมักขยิเถราปทานท่ี  ๒  (๒๖๒) 
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยการทาน้ํามัน 
     [๒๖๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ ผูประเสริฐ 
        กวานระนิพพานแลว   ในกาลน้ัน  เราเอานํ้ามันทาท่ีไพรทีแหง 
        โพธิพฤกษ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้    เราไดทานํ้ามันใดในกาลน้ัน   ดวย 
        การทาน้ํามันนั้น     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการทา 
        น้ํามัน. 
                     ในกัปท่ี ๒๔ แตกัปนี้        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม- 
        กษัตริยพระนามวา สุฉวี    ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ  ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเตลมักขิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบเตลมักขิยเถราปทาน 

                  ๒๖๒.  อรรถกถาเตลมักขิยเถราปทาน 
         อปทานท่ี  ๒  มีเนื้อความปรากฏชัดแลวท้ังหมดแล. 
                          จบอรรถกถาเตลมักขิยเถราปทาน  
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                        อัฑฒจันทิยเถราปทานที่ ๓  (๒๖๓) 
                         วาดวยผลแหงการบูชาโพธิพฤกษ 
     [๒๖๕] เราไดถวายอัฒจันทรไวที่ไมโพธิพฤกษอันอุดม     แหง 
        พระผูมพีระภาคเจาพระนามวา ติสสะ. 
                     ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้    เราไดบูชาไมโพธิพฤกษดวยอัฒ- 
        จันทรใด    ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
        แหงการบูชาโพธิพฤกษ. 
                     ในกัปท่ี ๒๕  แตกัปนี้        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม- 
        กษัตริยพระนามวาเทวละ ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  นี ้
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระอัฑฒจันทิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบอัฑฒจันทิยเถราปทาน 
                    ๒๖๓.  อรรถกถาอัฑฒจันทิยเถราปทาน          
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา โพธิยา ปาทปุตฺตเม  ไดแก ไมโพธิพฤกษอันอุดม.  บทวา 
อฑฺฒจนฺท มยา  ทินฺน    ความวา    เราไดเอาดอกไมเปนจํานวนมากมาย  
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บูชา  ดวยวิธกีารทําเปนอัฑฒจันทรที่ไมโพธิพฤกษนั้น.  บทวา ธรณีรหุ- 
ปาทเป  ความวา  ที่ชื่อวา   ธรณ ี เพราะรองรับไวซึ่ง   ตนไม  ภูเขา  และ 
รัตนะเปนตนมากมาย.   ธรณี   คือ  ปฐพี.  ชื่อวา ธรณีรุหะ  เพราะงอก 
ข้ึนต้ังม่ันบนแผนดิน.   ชือ่วา ปาทปะ   เพราะดูดน้ําทางราก  คือโคนตน 
แลวจึงแผสงไปตามลําตนและคาคบเปนตน,    ธรณีรุหะ  ศัพท กับ ปาทปะ 
ศัพทรวมกันเปน   ธรณีรหุปาทปะ   อธิบายวา   เราไดเอาดอกไมบูชาแลว 
ที่ตนโพธิพฤกษนั้นแล. 
                                   จบอรรถกถาอัฒจันทิยเถราปทาน  
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                          ทีปทายกเถราปทานท่ี  ๔  (๒๖๔) 
                           วาดวยผลแหงการถวายประทีป  
     [๒๖๖] ในกาลน้ัน     เราเปนเทพบุตร    ลงมาสูแผนดิน   มีใจ 
        เลื่อมใส   ไดถวายประทีป ๕  ดวงดวยมือท้ังสองของตน. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายประทีปใด   ในกาลน้ัน 
        ดวยการถวายประทีปนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        การถวายประทีป. 
                     ในกัปท่ี ๕๕ แตกัปนี้  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  เปนใหญในแผนดิน  มีนามวาสมันตจักษุ   มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระทีปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบทีปทายกเถราปทาน 

                 ๒๖๔.   อรรถกถาทีปทายกเถราปทาน 
           อปทานท่ี  ๔ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.  
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                        วิฬาลิทายกเถราปทานท่ี  ๕  (๒๖๕)  
                        วาดวยผลแหงการถวายมันมือเสือ 
     [๒๖๗] มีภูเขาชื่อวาโรมสะ      อยูในท่ีไมไกลจากภูเขาหิมวันต 
        พระสมณเจาผูมีอินทรียอันอบรมแลว    อยูทีเ่ชิงเขาน้ัน  เราได 
        ถือเอามนัมือเสือไปถวายแดพระสมณเจา     พระสยัมภูมหา- 
        วีรเจาผูไมแพอะไร ๆ    ตรัสอนุโมทนา     วาทานมีใจผองใส 
        ถวายมนัมือเสือแกเรา   ผลจะบงัเกิดแกทานในภพท่ีทานเกิด. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายมันมือเสือใด  ดวยทาน 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายมันมือเสือ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระวิฬาลิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบวิฬาลิทายกเถราปทาน 
                 ๒๖๕. อรรถกถาวิฬาลิทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๕   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  หิมวนฺตสฺสาวิทูเร    ไดแก  ใกลหิมวันตบรรพต.     บทวา 
โรมโส  นาม ปพฺพโต  ความวา ไดมีภูเขาชื่อวา  โรมสะ   เพราะดาดาษ  
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ไปดวยหญาแพรกเปนตนลวน ๆ   ไมมีตนไม  เถาวัลยปกคลุม.    บทวา  
ตมฺหิ ปพฺพตปาทมฺหิ ไดแก ที่เชิงเขาลูกนั้น.  บทวา สมโณ ภาวิตินฺทฺริโย 
ความวา   สมณะผูมีบาปอันสงบระงับแลว   ผูเขาไปสงบกิเลสไดแลว    ม ี
อินทรียอันเจริญแลว     คือรักษาอินทรียมีจักขุนทรียเปนตนไดเปนอยางดี. 
อีกอยางหนึ่ง    อธิบายวา    สมณะผูเจริญอินทรียแลว     คือเจริญอินทรียม ี
สัทธินทรียเปนตนไดเปนอยางดี.   อธิบายวา   เราไดถือเอามันมือเสือถวาย  
แดพระสมณเจารูปนั้นแล. 
                           จบอรรถกถาวิฬาลิยเถราปทาน  
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                        มัจฉทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๒๖๖) 
                             วาดวยผลแหงการถวายปลา 
     [๒๖๘] ในกาลน้ัน  เราเปนนกออกอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา   เรา 
        ไดคาบปลาตัวใหญมาถวายแดพระมุนี   พระนามวาสิทธัตถะ. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายปลาใดในกาลนั้น    ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายปลา. 
                    คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏสิัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘   เเละ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระมัจฉทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบมัจฉทายกเถราปทาน 
                          ชวหังสกเถราปทานท่ี  ๗ (๒๖๗) 
                            วาดวยผลแหงการถวายบังคม 
     [๒๖๙] ในกาลน้ัน     เราเปนพรานปาอยูใกลฝงแมน้ําจันทภาคา 
        เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ เสด็จไปในอากาศ 
        เราประนมมืออัญชลีแลดูพระมหามุนีอยู    ไดยังจิตของตนให 
        เลื่อมใสแลว     ถวายบังคมพระผูนําโลก. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้       เราไดถวายบังคมพระนราสภใด 
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        ดวยการถวายบังคมน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายบงัคม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระชวหังสกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                        จบชวหังสกเถราปทาน 
                           สลปุปผิยเถราปทานท่ี  ๘   (๒๖๘) 
                            วาดวยผลแหงการถวายดอกสน 
     [๒๗๐] ในกาลน้ัน     เราเปนกินนรอยูที่ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา 
        เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา  วิปสส ี   ผูรุงเรืองผองใส 
        ดวยรัศมี    เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส    และมปีติอยางย่ิง   ถือ 
        เอาดอกสนมาโปรยลงบูชาแดพระวิปสสีพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
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        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสลฬปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบสลฬปุปผิยเถราปทาน 
                          อุปาคตหาสนิยเถราปทานที่  ๙  (๒๖๙) 
                             วาดวยผลแหงการถวายบังคม 
     [๒๗๑] มีสระที่สรางอยางดีอยูที่ทามกลางภูเขาหิมวันต  เราเปน 
        ผีเสื้อน้าํ  มีศรีษะอยูเบื้องลางนากลัว   อยูในสระน้ัน. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี   ผูอนุเคราะห   ประกอบ 
        ดวยพระกรุณาผูนําของโลก  พระองคประสงคจะชวยเหลือเรา 
        จึงเสด็จมาในสํานักของเรา. 
                     เราไดเห็นพระมหาวีรเจา  ผูประเสรฐิกวาเทวดา   เลิศกวา 
        นระ   เสด็จเขามา   จึงออกจากที่อยูอาศัยแลว  ไดถวายบังคม 
        แดพระศาสดา. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้     เราไดถวายบังคมพระศาสดา    ผู 
        เปนอุดมบุรษุใด   ดวยการถวายบังคมน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย 
        นี้เปนผลแหงการถวายบังคม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา    ทานพระอุปาคตหาสนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบอุปาคตหาสนิยเถราปทาน 
                        ตรณิยเถราปทานท่ี  ๑๐   (๒๗๐) 
                               วาดวยผลแหงการขามสง 
     [๒๗๒] พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาวิปสสี     ม ี
        พระฉววีรรณดังทองคํา  ผูนําโลก  แวดลอมดวยพระภิกษุสงฆ 
        ประทับยืนอยูที่ฝงแมน้ํา    เรอืสาํหรับจะขามในหวงมหรรณพ 
        นั้นไมม ี     เราจึงออกจากแมน้ํา     ขามสงพระศาสดาผูเปน 
        นายกของโลก. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้     เราขามสงพระศาสดาผูสูงสุดกวา 
        นระใด    ดวยการขามสงน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
        แหงการขามสง. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
                ทราบวา    ทานพระตรณิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบตรณิยเถราปทาน  
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               ๒๖๖.  อรรถกถามัจฉทายกเถราปทาน 
         อปทานท่ี  ๖,  ๗,  ๘,  ๙,   ๑๐.   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                    จบอรรถกถาปทุมุกเขปวรรคท่ี  ๒๗ 
                       รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  อากาสุกขิปยเถราปทาน   ๒.  เตลมักขิยเถราปทาน    ๓.อัฑฒ- 
จันทิยเถราปทาน    ๔.  ทปีทายกเถราปทาน    ๕.  วิฬาลิทายกเถราปทาน 
๖.  มัจฉทายกเถราปทาน   ๗.  ชวหังสกเถราปทาน   ๘.  สลฬปุปผิยเถรา- 
ทาน   ๙.  อุปาคตหาสนิยเถราปทาน    ๑๐.  ตรณิยเถราปทาน. 
                และในวรรคน้ีนับคาถาได ๔๑ คาถา. 
                              จบปทุมุเขปวรรคท่ี  ๒๗  
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                            สุวัณณพิพโพหนวรรคที่ ๒๘ 
                   สุวัณณพิพโพหนิยเถราปทานท่ี ๑  (๒๗๑) 
                            วาดวยผลแหงการถวายหมอน 
     [๒๗๓] เรามีจิตเลื่อมใส   ไดถวายอาสนะหน่ึงอาสนะ  และได 
        ถวายหมอนดวยมือทั้งสองของตน       เพ่ือบรรลุประโยชนอัน 
        สูงสุด. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้    เราไดถวายทานใด    ดวยทานนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายหมอน.   
                     ในกัปท่ี ๖๓ แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม- 
        กษัตริยพระนามวา อสมะ    ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสุวัณณพิพโพหนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบสุวัณณพิพโพหนิยเถราปทาน  
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                         สุวัณณพิพโพหนวรรคท่ี ๒๘ 
               ๒๗๑.  อรรถกถาสุวัณณพิพโพหนเถราปทาน๑ 

         อปทานท่ี  ๑   วรรคที่  ๒๘   มีเน้ือความงายทั้งน้ันแล. 
                 จบอรรถกถาสุวัณณพิพโพหนเถราปทาน 
๑. บาลีวา สุวณัณพพิโพหนยิเถราปทาน.  
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                         ติลมุฏฐิยเถราปทานท่ี  ๒ (๒๗๒)  
                                 วาดวยผลแหงการถวายงา 
     [๒๗๔] พระศาสดาอัครนายกของโลก   ทรงทราบความดําริของ 
        เรา  มีพระกายอันสําเร็จดวยพระทัย  เสด็จเขามาดวยฤทธิ์  
        เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส   ถวายบังคมพระศาสดาผูอุดมบุรุษ 
        ซึ่งเสด็จเขามา   แลวไดถวายงากํามือหนึ่ง. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้    เราไดถวายทานใดในกาลนัน้  ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายงากํามือ 
        หน่ึง. 
                     ในกัปท่ี  ๑๖ แตกัปนี้   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวา  คันธิยะ     ทรงสมบรูณดวยแกว  ๗ ประการ    มี  
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระติลมุฏฐิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบติลมุฏฐิยเถราปทาน  
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                     ๒๗๒.  อรรถกถาติลมุฏฐิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  มโนมเยน  กาเยน    ความวา    มีพระกายอันเปนไปตาม 
อํานาจพระหทัย. 
                      จบอรรถกถาติลมุฏฐิยเถราปทาน  
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                           จังโกฏกิยเถราปทานท่ี  ๓ (๒๗๓) 
                           วาดวยผลแหงการถวายผอบดอกไม 
     [๒๗๕] พระศาสดาพระนามวา สิทธัตถะ  ประทับอยูในระหวาง 
        ภูเขาใกลมหาสมุทร  เราเขาไปเฝาแลว  ทําบญุมีการกราบไหว 
        เปนตน    ไดถวายผอบดอกไม. 
                     ครั้นเราถวายผอบดอกไมแดพระสยมัภู  พระนามวา  สิท- 
        ธัตถะ  ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    ผูอนุเคราะหแลว    บนัเทิง 
        อยูในสวรรคตลอดหน่ึงกัป. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายผอบดอกไมใดในกาล 
        นั้น   ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ผอบดอกไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระจังโกฏกิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบจังโกฏกิยเถราปทาน 
                      ๒๗๓. อรรถกถาจังโกฏกิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา มหาสมุทฺท   นิสฺสาย  ความวา   ประทับอยูระหวางภูเขาซึ่ง 
ต้ังอยูใกลมหาสาคร,   อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ  
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เสด็จประทับอยูก็เพราะทรงพระประสงคความสงบวิเวก.     บทวา  ปจฺจุคฺ- 
คนฺตฺวานกาสห   ความวา เราไดตอนรับ   เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้นแลว  ก็ไดบําเพ็ญบุญมีการกราบไหวเปนตน.   บทวา จงฺโกฏกมทาสห 
ความวา   เราไดถวายบูชาดวยผอบเต็มดวยดอกไม  แดพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  สิทธัตถะ แล. 
                          จบอรรถกถาจังโกฏกิยเถราปทาน  
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                    อัพภัญชนทายกเถราปทานท่ี ๔ (๒๗๔) 
                       วาดวยผลแหงการถวายยาหยอดตา 
     [๒๗๖] เราไดถวายยาหยอดตาแดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        โกณฑญัญะ   ผูปราศจากราคะ  ผูคงท่ี   มีพระหฤทัยไมรายกาจ 
        ไมทรงมีธรรมเครื่องเน่ินชา  มีปกติเพงฌาน  เปนไปลวงโมหะ 
        ทั้งปวง  ทรงแสวงหาประโยชนแกโลกท้ังมวล  ผูเปนจอมสัตว 
        ผูมั่นคง. 
                     ในกัปอันหาประมาณมิไดแตกัปนี้   เราไดถวายยาหยอดตา 
        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายยา 
        หยอดตา. 
                     ในกัปท่ี ๑๕ แตกัปนี้         ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม- 
        กษัตริยพระนามวา วิรัปปะ   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราไดทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอัพภัญชนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบอัพภัญชนทายกเถราปทาน  
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                     ๒๗๔.  อัพภัญชนทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๕   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อกกฺกสจิตฺตสฺสาถ    คือ    มีพระหฤทัยไมหยาบคาย,   อถ 
ศัพท  เปนเพียงปทปูรณะ (คือใหครบอักษรตามคณะฉันทเทาน้ัน). 
                   จบอรรถกถาอัพภัญชนทายกเถราปทาน  
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                       เอกัญชลิยเถราปทานท่ี  ๕  (๒๗๕) 
                         วาดวยผลแหงการถวายเครื่องลาด 
     [๒๗๗] เมื่อเรามอบถวายเครื่องลาดใบไมแดพระผูมีพระภาคเจา 
        ซึ่งประทับอยูที่โคนตนมะเด่ือ   แลวถวายโอกาสท่ีอยูแดพระ- 
        สมณะผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง.                                 
                     เราประนมอญัชลีแลวลาดเครื่องลาดดอกไมถวายแดพระ- 
        ผูมีพระภาคเจาพระนามวา ติสสะ   ผูเปนจอมสัตว   เปนนาถะ 
        ของโลก   ผูคงท่ี. 
                     ในกัปท่ี   ๙๒  แตกัปนี้         เราไดทําเครื่องลาดใบไมใด 
        ดวยกรรมน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        เครื่องลาด. 
                     ในกัปท่ี  ๑๔ แตกัปนี้     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูเปน 
        จอมมนุษย  พระนามวา เอกอัญชลิกะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแล     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเอกัญชลยิเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบเอกัญชลิยเถราปทาน 
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                      ๒๗๕.  อรรถกถาเอกัญชลิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๕   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา อุทุมฺพเร   วสนฺตสฺส    ความวา    แดพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  ติสสะ    ซึ่งประทับอยูที่โคนตนมะเด่ือ    คือท่ีเงาของตนไม. 
บทวา   นิยเต  ปณฺณสนฺถเร    ไดแก   เมื่อเรามอบถวายเครื่องลาดใบไม 
แดพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งบนอาสนะก่ิงไม.     บทวา  วุตฺโถกาโส 
มยา  ทนิฺโน    ความวา    เราไดมอบถวายโอกาสคือที่อยูอันสงัด   ไดแก 
มณฑปท่ีมีประตูเปดปดได. 
                            จบอรรถกถาเอกัญชลิยเถราปทาน  
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                     โปตถทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๒๗๖) 
                       วาดวยผลแหงการถวายผาเปลือกไม 
     [๒๗๘] เราปรารภพระศาสดา   พระธรรม  และพระสงฆ  ถวาย 
        ผาเปลือกไมแดพระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง 
        เปนทักขิเณยยบุคคลผูเลิศ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น    ดวย 
        กรรมนัน้      เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวายผา 
        เปลือกไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระโปตถทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบโปตถทายกเถราปทาน 
                  ๒๗๖. อรรถกถาโปตถทายกเถราปทาน 
                พึงทราบเรื่องราวในอปทานที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
                บทวา โปตฺถทาน  มยา  ทินนฺ   ความวา    เราไดทุบเปลือกไมทํา 
ใหเปนผาเปลือกไม คือ  ทําผาสาฎกท่ีไมเสมอ  ดวยวิธีการทุบแลว    ถือ  
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เอาดายที่ตระเตรียมไวมากรอ   แลวใหทอเปนผาสาฎกสําหรับปูนั่ง     หรอื 
สําหรับลาดพ้ืน   ดวยทานน้ัน    ก็เราไดถวายผาเปลือกไมนั้นแดพระรัตน- 
ตรัยแลวแล. 
                        จบอรรถกถาโปตถทายกเถราปทาน  
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                        จิตกปูชกเถราปทานท่ี ๗   (๒๗๗)  
                          วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
     [๒๗๙] เราเท่ียวไปตามกระแสน า  ใกลฝงแมน้าํจันทภาคา  เรา 
        เก็บดอกยางทราย ๗  ดอก    มาบูชาจิตกาธาร. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดบูชาจิตกาธารใด    ดวยการ 
        บชูาน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร.  
                     ในกัปท่ี ๖๗  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ พระนาม 
        วา ปฏชิัคคะ  ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบจิตกปูชกเถราปทาน 
                     ๒๗๗.   อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๗   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา จนฺทภาคานที   ตีเร  เปนสัตตมีวิภัตติใชในอรรถแหงปญจมี- 
วิภัตติ   แปลวา   แตฝงแหงแมน้ํา   ชือ่วา   จันทภาคา.     บทวา  อนุโสต  
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ความวา  เราเที่ยวไปตามกระแสน้ํา  คือ  ใตกระแสน้ําไหล.   บทวา สตฺต  
มาลุวปุปฺผานิ  จิตมาโรปยึ  อห  ความวา  เราเก็บเอาดอกยางทราย ๗ ดอก 
เอาทรายกอเปนสถูปแลว   ทําการบูชาที่กองทรายอันวิจิตรนั้นแลว. 
                            จบอรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน  
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                    อาลุวทายกเถราปทานท่ี  ๘  (๒๗๘)  
                         วาดวยผลแหงการถวายเหงามัน 
     [๒๘๐] มแีมน้ําใหญอนัสวยงามนาดู  อยูใกลภูเขาหิมวันต   ที่ 
        ใกลแมน้ําน้ัน   เราไดเห็นพระอรหันตผูปราศจากราคะ  มีรัศม ี 
        สุกใสนาทัศนา. 
                     เราเห็นทานประกอบในความสงบระงับอยางย่ิงแลว    มีใจ 
        ชื่นบาน    เลื่อมใส     ไดถวายเหงามันแกทานดวยมือท้ังสอง 
        ของตน. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้   เราไดถวายเหงามันใด    ดวยทาน 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายเหงามัน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระอาลุวทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบอาลุวทายกเถราปทาน 
                    ๒๗๘. อรรถกถาอาลุวทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๘  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  มหาสินฺธุ  สทุสฺสนา  ความวา  ไดมีแมน้ําชื่อวา มหาสินธุ 
งดงามเปนที่จับใจอยางดียิ่ง    เพราะงดงามนาดูนาชม   มีน้ําใส    มีทราย 
ขาวสะอาด.  อธิบายวา  ณ ที่ใกลแมน้ําสินธุนั้น   เราไดเห็นพระอรหันต  
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ผูปราศราคะ    มีรัศมีสุกใส  นาใครที่จะไดเห็นอีก  มีรูปรางงดงาม   ทาน  
ประกอบในความสงบระงับเปนอยางยิ่งแลว    คือเปนผูพรั่งพรอมทุกอยาง. 
บทวา ทิสฺวาห  วมิฺหิตาสโย  ความวา มีใจชื่นบาน  คือเกิดความอัศจรรย 
ใจวา   มาถึงภูเขาหิมวันตอันนากลัวถึงเพียงนี้ไดอยางไร. 
         บทวา  อาลุว  ตสฺส  ปาทาสึ   ความวา  เรามีใจเลื่อมใสแลว   ได 
ถวายเหงามันโดยความเอ้ือเฟอ   แดพระอรหันตนั้นแลวแล. 
                                จบอรรถกถาอาลุวทายกเถราปทาน  
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                          ปุณฑรกีเถราปทานท่ี  ๙ (๒๗๙) 
                       วาดวยผลแหงการถวายดอกบัวขาว 
     [๒๘๑] ในกาลน้ัน พระสยัมภูผูมรีัศมี  มีพระนามวา โรมสะ เรา 
        มีจิตผองใส  ไดถวายดอกบัวขาวแดทาน. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้     เราไดถวายดอกบัวขาวในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ดอกบัวขาว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระปุณฑรีกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบปุณฑรีกเถราปทาน 
                            ตรณิยเถราปทานท่ี  ๑๐ (๒๘๐) 
                            วาดวยผลแหงการถวายสะพาน 
     [๒๘๒ ] เรามีใจเลื่อมใส     ไดทําสะพานดวยมือท้ังสองของตน 
        ไวที่ทางใหญอันไมราบเรียบ   เพ่ือตองการใหชาวโลกขาม. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้    เราไดทําสะพานใด   ดวยกรรมนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการใหสะพาน. 
                     ในกัปท่ี  ๕๔  แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองค 
        หน่ึง     พระนามวา  สโมคตะ    สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระตรณิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล 
                                       จบตรณิยเถราปทาน 
                          ๒๘๐.  อรรถกถาตรณิยเถราปทาน 
         อปทานท่ี ๙,    ๑๐.   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                    จบอรรถกถาสุวัณณพิพโพหนวรรคที่   ๒๘ 
                             รวมอปทานในวรรคนี้   คือ 
         ๑.   สุวัณณพิพโพหนิยเถราปทาน   ๒.  ติลมฏุฐิยเถราปทาน    ๓. 
จังโกฏกิยเถราปทาน     ๔.  อัพภัญชนทายกเถราปทาน     ๕.  เอกัญชลิย- 
เถราปทาน    ๖.  โปตถทายกเถราปทาน    ๗.  จิตกปูชกเถราปทาน    ๘. 
อาลุวทายกเถราปทาน    ๙.  ปุณฑรีกเถราปทาน     ๑๐.  ตรณิยเถราปทาน. 
         บัณฑิตนับคาถาได  ๔๒ คาถา. 
                        จบสุวัณณพิพโพหนวรรคที่    ๒๘ 
                                     จบภาณวารท่ี  ๑๑  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 720 

                           ปณณทายกวรรคที่ ๒๙ 
                     ปณณทายกเถราปทานท่ี  ๑ (๒๘๑) 
                            วาดวยผลแหงการถวายผัก 
     [๒๘๓] เรานั่งอยูในบรรณศาลา  บริโภคโภชนะ คือ ผัก  พระ- 
        มหาฤๅษีพระนามวา สิทธัตถะ ผูสองโลกใหสวาง ทรงเยียวยา 
        โลกท้ังปวง   เสด็จมาหาเราผูเขาไปอยูในบรรณศาลา   เราได 
        ถวายผักแดพระองค  ซึ่งประทับน่ังบนเครือ่งลาดใบไม. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้   เราไดถวายผักใดในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผัก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปณณทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบปณณทายกเถราปทาน 
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                                ปณณทายกวรรคที่  ๒๙ 
                  ๒๘๑.  อรรถกถาปณณทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑  แหงวรรคท่ี ๒๙ ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ปณฺณโภชนโภชโน   ความวา    เรานั่งอยูในบรรณศาลา 
เพ่ือบริโภคโภชนะมีน้ํานมและผักเปนตน.  บทวา  อุปวิฏฺจ  ม   สนฺต 
ความวา เราผูเขาไปอยูในบรรณศาลา. บทวา อุปาคจฺฉิ  มหาอิสิ  ความวา 
ที่ชื่อวา     มหาอิสิ     เพราะแสวงหากองแหงคุณอันยิ่งใหญมีศีลเปนตน, 
อธิบายวา     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    สิทธัตถะ     ผูสองโลกให 
สวางไสว   เปนประทีปของชาวโลก  ไดเสด็จมาคือเสด็จมาใกลเรา.   บทวา 
นิสินฺนสฺส  ปณฺณสนฺถเร  เชื่อมความวา   เราไดเขาไปถวายผักซ่ึงน่ึงแลว 
เพ่ือเค้ียวกิน  แดพระองคผูประทับนั่งบนเครื่องลาดใบไมแลว. 
                           จบอรรถกถาปณณทายกเถราปทาน  
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                         ผลทายกเถราปทานท่ี  ๒  (๒๘๒) 
                              วาดวยผลแหงการถวายผลไม 
     [๒๘๔] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ     ทรงสันโดษ 
        เสมอดวยเขาสิเนรุ   ทรงไวเชนกับธรณี   เสด็จออกจากสมาธิ 
        แลว     เขามาหาเราเพ่ือภิกษา. 
                     เรามีใจผองใส   ไดถวายผลสมอ   มะขามปอม   มะมวง 
        ชมพู   สมอพิเภก   กระเบา  กระบาก  มะตูม  และผลมะปราง 
        ทั้งหมดน้ัน    แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ   ผู 
        แสวงคุณอันใหญหลวง   ทรงอนุเคราะหโลกท้ังปวง. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้        เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ผลไม. 
                     ในกัปท่ี ๕๗  แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวา     เอกัชฌะ     ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ 
         มีพละมาก.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบผลทายกเถราปทาน  
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                        ๒๘๒.  อรรถกถาผลทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒   ดังตอไปนี้ :- 
         เชื่อมความวา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ ทรงสันโดษ 
เสมอดวยภูเขาสิเนรุ ทรงมั่นคงเชนกับธรณี. บทวา วุฏหิตฺวา สมาธิมฺหา 
ความวา     เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแลว      คือเสด็จอยูเปนแผนกหน่ึง. 
บทวา   ภิกขฺาย   มมุปฏ ิโต  ความวา   ใกลเวลาภิกขาจารทรงพระดําริวา 
วันนี้ใครคนใดคนหนึ่ง  ไดถวายทานเล็ก ๆ นอย ๆ แกเรา  ผลเปนอันมาก 
จะพึงมีแกเขาผูนั้น   ดังนี้แลว    จึงเสด็จเขามาหาเราผูนั่งอยู   คือเขามาใกล 
เรา.    บทวา    หรีตก    ฯ เป ฯ    ผารุสกผลานิ   จ   ความวา  เรามีใจ 
เลื่อมใส    ไดถวายผลไมนั้นทั้งหมด     แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
สิทธัตถะ     ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     ผูทรงอนุเคราะหชาวโลกทั้งปวง 
พระองคนั้น  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                              จบอรรถกถาผลทายกเถราปทาน  
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                     ปจจุคคมนิยเถราปทานท่ี  ๓  (๒๘๓) 
                                 วาดวยผลแหงการตอนรับ 
     [๒๘๕] เรามีใจผองใส     ไดทําการตอนรับพระผูมีพระภาคเจา 
         พระนามวาสิทธัตถะ ผูประเสริฐกวานระ สองโลกใหสวางไสว 
        ทรงเยียวยาสัตวโลกท้ังปวง      เสด็จเท่ียวอยูในปาดังราชสีห 
        องอาจดังมาอาชาไนย สวยงามดังตนรกฟา  ซึ่งกําลังเสด็จมา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้      เราไดตอนรับพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูประเสริฐกวานระ   ดวยกรรมนั้น  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปน 
        ผลแหงการตอนรับ. 
                     ในกัปท่ี ๒๗  แตกัปนี้     เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระ- 
        องคหน่ึง   เปนจอมแหงชน  มีนามวา  ปริวาระ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปจจุคคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบปจจุคคมนิยเถราปทาน  
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                        ๒๘๓. อรรถกถาปจจุคคมนิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  สีห   ยถา   วนจร   เชื่อมความวา   ซึ่งพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา    สิทธัตถะ    ผูเสด็จเที่ยวไปอยู     ดุจราชสีหเท่ียวไปในปา 
ฉะน้ัน.  บทวา  นิสภาชานิย  ยถา   ความวา    โคท่ีประเสริฐที่สุดมี ๔ 
คือ  วสภะ นิสภะ วิสภะ  อาสภะ บรรดาโคที่ประเสริฐที่สุดทั้ง  ๔  เหลา 
นั้น  ทีช่ื่อวา  วสภะ  คือ  ประเสริฐที่สุดของโครอยตัว. ที่ชื่อวา นิสภะ 
คือ   ประเสรฐิที่สุดของโคพันตัว    ทีช่ื่อวา  วิสภะ   คือ  ประเสริฐที่สุด 
ของโคแสนตัว.   ที่ชื่อวา  อาสภะ คือ   ประเสริฐทีสุ่ดของโคแสนโกฏิตัว. 
อธิบายวา   แตในที่นี้   อาสภะ  ทานเรยีกวา   นิสภะ  ไดแกมาอาชาไนย 
ซึ่งคลายกับโคอุสภราชท่ีไมกลัว      ไมหว่ันไหวฉะน้ัน.     บทวา     กกุธ  
วิลสนฺต    ว   ความวา   เรามีใจเลื่อมใสเพราะสัมปยุตดวยศรัทธา   พอได 
พบเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    สิทธัตถะ    ผูองอาจผูสูงสุดกวา 
นรชนทั้งหลาย    งดงามปานประหน่ึงตนรกฟา    ที่สมบูรณดวยดอกและ 
ใบออนฉะนั้น   กําลังเสด็จมาจึงไดกระทําการตอนรับ. 
                          จบอรรถกถาปจจุคคมนิยเถราปทาน  
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                       เอกปุปผิยเถราปทานท่ี   ๔ (๒๘๔) 
                          วาดวยผลแหงการถวายดอกไม 
     [๒๘๖] ในกาลน้ัน   เราเปนปศาจอยูที่ประตูเมืองดานทิศทักษิณ 
        เราไดเห็นพระพุทธเจา   ผูปราศจากธุลี    มรีัศมีสุกใสดังพระ- 
        จันทร.  
                     เราไดถวายดอกไมดอกหน่ึง   แดพระพุทธเจาพระนามวา 
        วิปสสี  ผูเลิศกวานระ ทรงแสวงหาประโยชนใหแกโลกท้ังปวง 
        เปนจอมสัตว  ผูคงที่.    
                     ในกัปท่ี  ๑๑ แตกัปนี้   เราไดถวายดอกไมใด   ในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเอกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบเอกปุปผิยเถราปทาน 
                     ๒๘๔.  อรรถกถาเอกปุปผิยเถราปทาน 
         ต้ังแตอปทานที่ ๔ เปนตนไป       จนถึงอปทานท่ี ๑๐ เปนสุดทาย 
มีเนื้อความงายพอจะรูไดทั้งน้ันแล.                                        
                          จบอรรถกถาปณณทายกวรรคที่ ๒๙  
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                    มฆวปุปผิยเถราปทานท่ี  ๕  (๒๘๕) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกดีหมี  
     [๒๘๗] พระสยัมภูผูไมแพอะไร ๆ ทรงมีอินทรียผองใส ไมขุน 
         มัว  เขาสมาธิอยูในท่ีใกลฝงแมน้ํานัมมทานที. 
                     ในกาลน้ัน      เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูไมแพอะไร ๆ 
        แลว    เกิดเลื่อมใสโสมนัส     ไดบูชาองคพระสยัมภูดวยดอก 
        ดีหมี. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด      ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.    
         ทราบวา ทานพระมฆวปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบมฆวปุปผิยเถราปทาน 
                             อุปฏฐายิกเถราปทานที่  ๖ (๒๘๖) 
                       วาดวยการบูชาดวยการถวายคนอุปฏฐาก 
     [๒๘๘] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา    สทิธัตถะ    ผูควร 
        รบัเครือ่งบูชา  เปนจอมสัตว  เปนมหานาคเชษฐบุรษุของโลก 
        ประเสรฐิกวานระ  เสด็จดําเนินอยูที่ถนน. 
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                     เราไดถวายคนอุปฏฐากแกพระองค    ผูทรงแสวงหาประ- 
        โยชนเกือ้กูลแกโลกท้ังปวง      ทรงแสวงหาคุณอันใหญหลวง 
        ซึ่งเราใหคนไปทูลเชิญเสด็จมา. 
                     พระมหามนุีสัมพุทธเจาทรงรับแลวมอบ  (คืน) ให เสด็จ 
        ลุกขึ้นจากอาสนะน้ันแลว  เสด็จกลับมุงตรงไปทางทิศประจิม.  
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายคนอุปฏฐากในกาลน้ัน 
        ดวยกรรมน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายคน 
        อุปฏฐาก. 
                     ในกัปท่ี ๕๗ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระนามวา 
        พลเสนะ  สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระอุปฏฐายิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                                    จบอุปฏฐายิกเถราปทาน 
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                       อปทานิยเถราปทานท่ี  ๗ (๒๘๗)  
                           วาดวยผลแหงการสรรเสริญ 
     [๒๘๙] เรามีใจเลื่อมใส     ไดสรรเสริญบุพจรรยาของพระสุคต 
        เจาท้ังหลาย  ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง  และไดถวายบังคม 
        พระบาทดวยเศียรเกลา   และดวยมือท้ังสองของตน. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้      เราไดสรรเสริญบุพจรรยาของ 
        พระสุคต  ดวยกรรมนั้น เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
        สรรเสรญิ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอปทานิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบอปทานิยเถราปทาน 
                        สัตตาหปพพชิตเถราปทานท่ี ๘ (๒๘๘) 
                                 วาดวยผลแหงการบวช 
     [๒๙๐] พระสงฆสาวกของพระผูมพีระภาคเจาพระนามวาวิปสสี 
        อันมหาชนสักการะนับถือ  ในกาลกอนเราถึงความวิบัติ   แตก 
        จากญาติ    ดวยความใครในสัตถุศาสนา    เราจึงเขาบวชใน 
        ศาสนาเพ่ือระงับความวิบัติ   ยินดีอยูในการบวช ๗  วัน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 730 

                     กัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้      เราไดบวชในกาลน้ัน     ดวยการ 
        บวชน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบวช. 
                     ในกัปท่ี ๖๗  แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗  ครั้ง 
        ปรากฏพระนามวา  สุเนกขัมมะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสัตตาหปพพชิตเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบสัตตาหปพพชิตเถราปทาน 
                      พุทธุปฏฐายิกเถราปทานที่ ๙  (๒๘๙) 
                                วาดวยผลแหงการบํารุง 
     [๒๙๑] ในกาลนั้น   ชือ่ของเราวา  เวธัมภินี (และ) เปนชื่อบดิา 
        ของเรา  (ดวย)  บิดาจับมือของเราพาไปมอบถวายพระมหามุน ี
                     พระพุทธเจาท้ังหลายผูเปนอัครนายกของโลกเหลาน้ี   ทรง 
        มุงหมายเอาเรา   เรามีจิตเลื่อมใส    ไดบํารุงพระพุทธเจาเหลา 
        นั้นโดยเคารพดวยมือของตน. 
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้      เราไดบํารุงพระพุทธเจาท้ังหลาย 
        ในกาลน้ัน   ดวยกรรมน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        การบํารงุ.  
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                     ในกัปท่ี  ๒๓ แตกัปนี้          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอม  
         กษัตรยิ ๔ ครั้ง  ทรงพระนามวา  สมณุปฏฐาก  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระพุทธุปฏฐายิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบพุทธุปฏฐายิกเถราปทาน 
                        ปุพพังคมนิยเถราปทานที่  ๑๐  (๒๙๐) 
                                  วาดวยผลแหงการสํารวม 
     [๒๙๒] พวกเรา ๘๔,๐๐๐ คน  ไมมีความกังวลจึงออกบวช  เพ่ือ 
        บรรลุประโยชนอันสูงสุด        เราเปนหัวหนาของพวกเรานั้น 
        ศิษยเหลาน้ันยังมีราคะและโมหะ   แตจิตผองใสไมขุนมัว    ม ี
        จิตเลื่อมใสบํารุงเราโดยเคารพดวยมือท้ังสองของตน ๆ. 
                     พระสยัมภูผูขีณาสพท้ังหลายคายโทสะแลว   ทํากิจท่ีควร 
        ทําเสร็จแลว    ไมมีอาสวะ   ไมแพอะไร ๆ   แผเมตตาจิตไป 
        พวกเราบํารุงพระสัมพุทธเจาเหลาน้ัน  เปนผูมีสติทํากาลกิริยา 
        แลว   ไดไปสูความเปนเทวดา. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  เราไดรักษาศีลใด  ดวยการรกัษาศีล 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการสํารวม.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปุพพังคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบปุพพังคมนิยเถราปทาน 
                           รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑. ปณณทายกเถราปทาน   ๒. ผลทายกเถราปทาน   ๓. ปจจุคคม- 
นิยเถราปทาน     ๔.   เอกปุผิยเถราปทาน      ๕.   มฆวปุปผิยเถราปทาน 
๖. อุปฏฐายิกเถราปทาน     ๗. อปทานิยเถราปทาน    ๘. สัตตาหปพพ- 
ชิตเถราปทาน    ๙. พุทธุปฏฐายิกเถราปทาน   ๑๐. ปุพพังคมนิยเถราปทาน 
         และทานไดกลาวคาถาไว ๓๘ คาถา. 
                                  จบปณณทายกวรรคที่ ๒๙  
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                                   จิตกปูชกวรรคท่ี  ๓๐ 
                            จิตกปูชกเถราปทานท่ี   ๑ (๒๙๑)  
                      วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกไมตาง  ๆ 
     [๒๙๓] ในกาลน้ัน    เราเปนพราหมณ    มีนามชื่อวา    อชิตะ 
        เราประสงคจะทําการบูชา   จึงรวบรวมดอกไมตาง ๆ ไว. 
                     เราไดเห็นจิตกาธารของพระพุทธเจา  พระนามวา สิข ี ผู 
        เปนเผาพันธุของโลกอันรุงเรืองอยู      จึงนําเอาดอกไมนั้นมา 
        บชูาท่ีจิตกาธาร. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาดวยดอกไมใด  ดวยการ 
        บชูาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๒๗ แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมมนษุย 
        ๗ ครั้ง  ทรงพระนามวา  สุปชชลิตะ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบจิตกปูชกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 734 

                                 จิตกปูชกวรรคที่ ๓๐ 
                     ๒๙๑.  อรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน  
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑   วรรคที่ ๓๐   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   อาหุตึ    ยฏิกาโมห    ความวา   เรามีความประสงคจะทํา 
การบูชาสักการะ. บทวา นานาปปฺผ  สมานยึ ความวา เราไดนําเอาดอกไม 
เชนดอกจําปาและดอกชางนาวเปนตนตาง ๆ หลายชนิดมารวมไวเปนอยาง 
ดี  คือทําเปนกอง. 
         บทวา   สิขิโน   โลกพนฺธุโน   ความวา   เราไดเห็นจิตกาธารอันมี 
กองฟนรุงเรืองลุกโพลง  ของพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา  สิขี   ผูเปน 
เผาพันธุ     คือเปนญาติของชาวโลกทั้ง ๓ ทั้งหมดแลวจึงไดนําเอาดอกไม 
นั้นมาทําการบูชาที่จิตกาธารแล. 
                                จบอรรถกถาจิตกปูชกเถราปทาน  
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                    ปุปผธารกเถราปทานที่  ๒ (๒๙๒) 
                    วาดวยผลแหงการยกดอกไมขึ้นบูชา 
     [๒๙๔] เราเปนผูนุงเปลือกไมกรอง        หมหนังสัตวเฉวียงบา 
        ขางซาย  ยังอภิญญา ๕ ใหบังเกิดแลว   เปนผูลูบคลําพระจันทร 
        ได. 
                    เราไดเห็นพระศาสดา   พระนามวา    วิปสสี     ผูสองโลก 
        ใหสวางไสว    ซึ่งเสด็จมาถึงสํานักเรา    เราจึงยกดอกแคฝอย 
        ขึ้นบูชาแดพระองค. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้     เราไดยกดอกไมใดขึ้นบูชา    ดวย 
        กรรมนัน้    เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการยกดอกไม 
        ขึ้นบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๘๗ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง  เปนใหญในแผนดิน  พระนามวา สมันตธรณะ  มีพละ 
        มาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปุปผธารกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบปุปผธารกเถราปทาน  
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                    ๒๙๒. อรรถกถาปุปผธารกเถราปทาน  
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   อชินุตฺตรวาสโน  ความวา   นุงหมหนังเสือเหลืองและหนัง 
มิคะเฉวียงบาขางซาย.  บทวา   อภิฺา  ปฺจ    นิพฺพตฺตา    ความวา 
ทําอภิญญา ๕ คือ ญาณ ๕ มีอิทธิวิธญาณเปนตน ใหบังเกิดข้ึน คือใหสําเร็จ 
ข้ึนแลว. บทวา   จนฺทสฺส   ปริมชฺชโก    ความวา    เราไดเปนผูลูบคลํา 
ถูกตองมณฑลพระจันทรไดโดยรอบ.  บทวา  วิปสสฺี  โลกปชฺโชต ความวา 
เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   วิปสฺสี  ผูเชนกับประทีปสอง 
สวางไสวไปในโลกทั้ง ๓ จนท่ัวถึง   ไดเสด็จมาใกลเรา    คือไดเสด็จมาถึง 
เปนพิเศษ.   บทวา   ปารจิฺฉตฺตกปุปฺผานิ    ความวา     เราไดนําเอาดอก 
ปาริฉัตตกะมาจากเทวโลกแลวยกข้ึนบูชาโดยอาการดุจฉัตร    เบ้ืองบนของ 
พระศาสดา  พระนามวา  วิปสสี. 
                                     จบปุปผธารกเถราปทาน  
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                         ฉัตตทายกเถราปทานท่ี ๓ (๒๙๓) 
                              วาดวยผลแหงการถวายฉัตร 
     [๒๙๕] ในกาลน้ัน     บุตรของเราบวชแลว     นุงหมผากาสายะ 
        แลว     ทานน้ันบรรลุถึงความเปนพระพุทธะ       อันโลกบูชา 
        นิพพานแลว.  
                     เราคนหาบตุรของตน   ไปตามเบื้องหลังอาราม   ไดไปถึง 
        จิตกาธารแหงนครของเราผูดับแลว       เปนผูมีคุณใหญ    เรา 
        ประนมกรอัญชลี       ไหวจิตกาธารท่ีปาชาน้ัน     และยกฉัตร 
        ขาวขึ้นต้ังประดิษฐานไว (บูชา) ในกาลน้ัน. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  เราไดยกฉัตรขึ้น (บูชา) ใด ดวย 
        การบูชาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายฉัตร. 
                     ในกัปท่ี  ๒๕ แตกัปนี้       ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗ ครั้ง 
        เปนจอมแหงชน  มพีระนามวา   มหารหะ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระฉัตตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบฉัตตทายกเถราปทาน  
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                      ๒๙๓. อรรถกถาฉัตตทายกเถราปทาน  
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ปุตฺโต  มม  ปพฺพชิโต   ความวา   บุตรของเราบวชแลว 
ดวยความศรัทธา.   บทวา   กาสายวสโน    ตทา   ความวา    ในเวลาท่ีได 
บวชแลวน้ัน     ก็นุงหมดวยผากาสายะ,     คือมิไดบวชเปนบรรพชิตนอก 
ศาสนา.  บทวา  โส  จ  พุทฺธตฺต  สมฺปตฺโต   ความวา  บุตรของเรานั้น 
ไดบรรลุความเปนสาวกของพระพุทธเจา   ในพระพุทธเจาท้ัง ๔  พระองค 
ดวยดี  คือบรรลุพระอรหัต.   บทวา  นพฺิพุโต    โลกปูชิโต   ความวา 
ปรินิพพานแลวดวยขันธปรินิพพาน   มีสักการะอันชาวโลกท้ังหมดกระทํา 
การบูชาแลว.    บทวา   วจิินนฺโต   สก  ปุตฺต  ความวา   เราไดถามถึงท่ี 
บุตรนั้นไปแลว   จึงไดคนหาบุตรของตน   ติดตามไปขางหลัง    คือเปนผู 
ติดตามไป.  บทวา    นิพฺพุตสฺส  มหนฺตสฺส    ความวา    เราไดไปถึงท่ี 
จิตกาธาร   ในท่ีประชุมเพลิงแหงบุตรของเราน้ันผูเปนพระอรหันตยิ่งใหญ 
เพราะประกอบดวยคุณมีสีลขันธเปนตนอันยิ่งใหญ. บทวา ปคฺคยฺห อฺชล ึ 
ตฺตถ  ความวา  เราไดประคองอัญชลี   คือประชุมนิ้วมือท้ัง ๑๐ ไวเหนือ 
ศีรษะ   ตรงที่จิตกาธารนั้นแลวไหวนอบนอมกองไฟแลว.   บทวา  เสตจฺ-  
ฉตฺตฺจ  ปคฺคยฺห  ความวา   มิใชแตเราจะไดไหวอยางเดียวเทานั้น    ยัง 
ไดประคองฉัตรอันสะอาดยกข้ึนต้ังประดิษฐานไวอีกดวย. 
                         จบอรรถกถาฉัตตทายกเถราปทาน  
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                      สัททสัญญกเถราปทานท่ี  ๔ (๒๙๔)  
                        วาดวยผลแหงการไดสัททสัญญา 
     [๒๙๖] เมื่อพระอาทติยยังไมขึ้น   ความเลื่อมใสของเรามีอยาง 
        ไพบูลย  ความปรากฏแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  ผูแสวง 
        หาคุณใหญ  ไดมีในโลก. 
                     เราไดฟงเสียงในความปรากฏน้ัน       แตไมไดเห็นพระ- 
        ชินเจา   เมื่อเราจะทาํกาลกิริยา   ไดระลึกถึงความจําหมายใน 
        พระพทุธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้   เราไดสัญญาใด  ในกาลนั้น   ดวย 
        สัญญาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสัททสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบสัททสัญญกเถราปทาน  
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                      ๒๙๔. อรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   อนุคฺคตมฺหิ  อาทิจฺเจ   ความวา   เมื่อพระอาทิตยยังไมข้ึน 
คือเมื่อกาลปจจุสมัยยังไมปรากฏ.   บทวา  ปสาโท   วิปุโล   อห ุ ความวา 
ความเลื่อมใสแหงใจของเราผูถูกโรคภัยเบียดเบียน     ไดมีอยางไพบูลยมาก 
มายดวยการระลึกถึงแตพระพุทธเจา.     เชื่อมความวา    ความปรากฏแหง 
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด       ผูแสวงหาคุณใหญ        ไดมีแลวในโลก. 
บทวา  โฆสมสฺโสสห   ตตฺถ   ความวา    เมื่อความปรากฏนั้นกาํลังเปน 
ไปอยู   เราไดยินเสียงกึกกองวา    เราเปนไข.    พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึน 
แลว.   บทวา  น  จ   ปสฺสามิ  ต  ชิน   ความวา    เราไมไดเห็นพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา    ผูทรงชนะมารท้ัง ๕ พระองคนั้น    คือเพราะเราเปน 
ไขหนัก จึงไมสามารถจะไปเห็นได.  บทวา มรณฺจ  อนุปฺปตฺโต  ความวา 
ถึงเวลาใกลจะตาย     คือเปนผูจวนจะตาย.    บทวา   พุทฺธสฺมนุสฺสร ี
ความวา  เราไดระลึกถึงพระนามวา    พระพุทธเจา    คือไดต้ังใจระลึกถึง 
พระพุทธเจาเปนอารมณ. 
                          จบอรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน  
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                  โคสีสนิกเขปกเถราปทานท่ี  ๕ (๒๙๕)  
                     วาดวยผลแหงการลาดไมจันทนขาว 
     [๒๙๗] เราออกจากประตูพระอารามแลว   ไดลาด (ทอด)   ไม 
        จันทนขาวไว   (เพ่ือใหสงฆเดิน)   เราไดเสวยกรรมของตน 
        นี้เปนผลแหงบุรพกรรม. 
                     มาสินธพอาชาไนย   มีกําลังว่ิงเร็วดังลม   เปนพาหนะเร็ว 
        เราไดเสวยผลน้ันทั้งหมด   นี้เปนผลแหงการลาดไมจันทนขาว  
        โอ กุศลสมภารนอย  (กลับ)  ใหผลมากมาย  เราทําดีในเขตดี 
        ผลอื่นไมไดเส้ียวแหงกุศลสมภารท่ีเราทําในสงฆ. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดลาดไมจันทนขาว  ดวยกรรม 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการลาดไมจันทนขาว. 
                     ในกัปท่ี ๗๕  แตกัปนี้      เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองค 
        หน่ึง  มพีระนามวา  สุปติฏฐิตะ  มีเดชมาก  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระโคสีสนิกเขปกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบโคสีสนิกเขปกเถราปทาน  
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                     ๒๙๕.  อรรถกถาโคสีสนิกเขปกเถราปทาน  
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๕   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   อารามทฺวารา   นิก ขมฺม    ความวา    ที่หนทางประตูออก 
ของพระสงฆ  จากประตูพระอาราม.   บทวา    โคสีส    สนฺถต    มยา 
ความวา   ทีห่นทางประตูออกน้ัน    เราไดลาดไมจันทรขาวไวเพ่ือสําหรับ 
เหยียบเดิน   ดวยมีเจตนาวา    คูพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา    และคู 
เทาของภิกษุสงฆ    อยาไดเหยียบลงไปท่ีโคลนเลย.  บทวา  อนโุภมิ  สก 
กมฺม  ความวา  ดวยกําลังแหงกรรมคือการลาดไมจันทนขาวของตน   เรา 
จึงไดเสวยผล    มีมาอาชาไนย     ที่เรว็ไวดุจสายลม     มีมาสินธพซึ่งเปน 
พาหนะที่เร็วพลันเปนตน.   บทวา  อโห   การ   ปรมการ   ความวา   กิจ 
แมเล็กนอยท่ีเรากระทําไวดวยดีในพระสงฆซึ่งเปนเขตท่ีดี    เพราะทานที่มี 
ผลมากมาย    จึงใหผลอันยิ่งคือสูงสุด    จัดเปนความอัศจรรยจริง.    ทาน 
กลาวคําอธิบายไววา   เราไดกระทํากรรมดคือการลาดไมจันทนขาวไวในเขต  
แหงพระสงฆผูมีกายสมาจารและวจีสมาจารอันบริสุทธิ์     ปราศจากโทษมี 
ราคะและโทสะเปนตน  การกระทําเชนนี้ ยอมใหผลมากมาย เปรียบเหมือน 
ดังขาวสาลีที่บุคคลหวานลงในนาทั้งหลาย    ที่ปราศจากโทษมีหญาเปนตน 
ยอมใหผลมากมายฉะน้ันแล.  บทวา น อฺ  กลมคฺฆติ   เชื่อมความวา 
กรรมอ่ืนที่ทาํในศาสนาอ่ืนภายนอก     มีผลไมถึงเส้ียวท่ี  ๑๖     สวนท่ี  ๑๖ 
แหงการบูชาสักการะที่บุคคลทําแลวในพระสงฆเลย. 
                      จบอรรถกถาโคสีสนิกเขปกเถราปทาน  
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                        ปทปูชกเถราปทานท่ี  ๖  (๒๙๖) 
                         วาดวยผลแหงการบูชาพระบาท  
     [๒๙๘] ในกาลน้ัน   เราเปนกินนรอยูที่ภูเขาหิมวันต  เราไดเห็น 
        พระพทุธเจาผูปราศจากธุลี   มรีัศมีผุดผองดังพระจันทร. 
                     เวลาน้ัน   เราไดเขาเฝาพระพุทธเจาพระนามวา วปิสสี   ผู 
        นําโลก    แลวไดเอา    (น้ํา)    แกนจันทนและกฤษณารดลงท่ี  
        พระบาท. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้     เราไดบูชาพระบาทใด    ดวยการ 
        บชูาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาพระบาท. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปทปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบปทปูชกเถราปทาน 
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                      เทสกิตติกเถราปทานท่ี ๗  (๒๙๗) 
                            วาดวยผลแหงการสรรเสริญ 
     [๒๙๙] ในกาลน้ัน   เราเปนพราหมณมีนามวา อุปสาลหกะ  เรา 
        เขาไปยงัปาชัฏ       ไดเห็นพระพุทธเจา   ผูเปนนาถะของโลก 
        ประเสรฐิกวานระ  ผูควรรับเครื่องบูชาของโลก. 
                     แลวไดถวายบังคมแทบพระบาท    พระพุทธเจาทรงทราบ 
        วา  เรามีจิตเลื่อมใสแลว    ทรงหายไป      เราออกจากปาแลว  
        ระลกึถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   เราสรรเสริญประเทศนั้น 
        แลว   บนัเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้  เราไดสรรเสริญประเทศใด    ดวย 
        การสรรเสริญน้ัน     เราไมรูจกัทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการ 
        สรรเสรญิ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระเทสกิตติกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบเทสกิตติกเถราปทาน  
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                    สรณคมนิยเถราปทานท่ี  ๘  (๒๙๘) 
                             วาดวยผลแหงการถึงสรณะ 
     [๓๐๐] ในกาลน้ัน    เราเปนพรานอยูใกลภูเขาหิมวันต    เราได 
        เห็นพระพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี   เชษฐบรุุษของโลก  ประ- 
        เสริฐกวานระ. 
                     ไดเขาเฝาพระสัมพุทธเจาแลว    ทําหนาท่ีไวยาวัจกร  ได 
        เขาถึงพระองคผูเปนจอมสัตว  ผูคงท่ี   เปนสรณะ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้  เราไดถึงสรณะใด ดวยการถึงสรณะ 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถึงสรณะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระสรณคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบสรณคมนิยเถราปทาน 
                           อัมพปณฑิยเถราปทานท่ี  ๙ (๒๙๙) 
                             วาดวยผลแหงการถวายผลมะมวง  
     [๓๐๑] เมือ่ครั้งเราเปนทานพ (อสูร)  มีนามช่ือวา โรมสะ   เรา 
        ไดถวายผลมะมวงแดพระพุทธเจา  พระนามวา วิปสสี  ผูแสวง 
        หาคุณใหญ.  
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                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้    เราไดถวายผลมะมวงใดในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผล 
        มะมวง. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระอัมพปณฑิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบอัมพปณฑิยเถราปทาน 
                         อนุสังสาวกเถราปทานท่ี  ๑๐  (๓๐๐) 
                         วาดวยผลแหงการประกาศคุณวิเศษ 
     [๓๐๒] เราไดเห็นพระชินเจา   พระนามวา วิปสสี    กําลังเสด็จ 
        เท่ียวบณิฑบาต  จึงไดถวายภิกษาทัพพีหน่ึงแกพระองคผูเปน 
        จอมสัตว  ผูคงท่ี. 
                     ในกาลน้ัน เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส ไดถวายบังคม (และ) 
        ไดประกาศพระพุทธเจาใหมหาชนทราบ    เพ่ือบรรลุประโยชน 
        อันสูงสุด. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้         เราไดประกาศใหมหาชนทราบ  
        ดวยกรรมน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการประกาศ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘    และ 
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           อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระอนุสังสาวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบอนุสังสาวกเถราปทาน 
 

           ๓๐๐.  อรรถกถาอนุสังสาวกเถราปทาน 
         อปทานท่ี ๖,   ๗,  ๘,  ๙,  และ  ๑๐   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาจิตกปูชกวรรคท่ี  ๓๐ 
 
                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑. จิตกปูชกเถราปทาน    ๒. ปุปผธารกเถราปทาน  ๓. ฉัตตทายก- 
เถราปทาน    ๔.  สัททสญัญกเถราปทาน     ๕.  โคสีสนิกเขปกเถราปทาน 
๖.  ปทปชูกเถราปทาน  ๗.  เทสกิตติกเถราปทาน    ๘.  สรณคมนิยเถรา- 
ปทาน    ๙.  อัมพปณฑิยเถราปทาน   ๑๐. อนุสังสาวกเถราปทาน. 
         บัณฑิตคํานวณคาถาได  ๔๗ คาถา. 
                               จบจิตกปูชกวรรคท่ี  ๓๐  
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                   อนึ่ง  รวมวรรคได  ๓๐ วรรค  คือ 
         ๑.  กณิการปุปผิยวรรค   ๒. หัตถวิรรค   ๓. อาลัมพนทายกวรรค 
๔.  อุทกาสนทายิวรรค   ๕.  ตุวรทายิวรรค   ๖.  โถมกวรรค   ๗.  ปทุมุก-  
เขปวรรค   ๘. วัณณพิพโพหนวรรค   ๙. ปณณทายกวรรค    ๑๐. จิตก- 
ปูชกวรรค.  
         คาถาท้ังหมดมี  ๔๕๑  คาถา     บณัฑิตผูแสดงอรรถ     คํานวณบท 
ทั้งหมดได  ๕,๕๗๒ บท. 
                                      จบหมวดรอยท่ี ๓  
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                                ปทุมเกสริยวรรคที่  ๓๑ 
                        ปทุมเกสรยิเถราปทานท่ี ๑  (๓๐๑) 
             วาดวยผลแหงการบูชาดวยการโปรยเกสรดอกบัว 
     [๓๐๓] ในกาลกอน    เราเปนชางพลายมาตังคะ    อยูในท่ีใกล 
        หมูฤๅษปีจเจกพุทธเจา   เรามีความเลื่อมใส   ไดเอาเกสรดอก 
        บัว   โปรยลงบูชาแดพระปจเจกพุทธเจา   ผูแสวงหาคุณใหญ. 
                     เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระปจเจกพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
        กําจัดราคะแลว  ผูคงที่เหลาน้ัน  บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้      เราไดโปรยเกสรดอกบัวบชูา   ใน 
        กาลนั้น   ดวยกรรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปทุมเกสริยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบปทุมเกสริยเถราปทาน  
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                             ปทุมเกสริยวรรคที่ ๓๑ 
                  ๓๐๑.  อรรถกถาปทุมเกสริยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑   วรรคที่ ๓๑   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   อิสิส  เฆ   อห   ปุพฺเพ  เชื่อมความวา   ในกาลกอน   คือใน 
เวลาบําเพ็ญโพธิสมภาร   เราไดเปนชางชนิดดุราย   ในตระกลูชางมาตังคะ 
อยูใกลภูเขาหิมวันต     ใกลกับหมูฤาษีปจเจกพุทธเจา      ชื่อวา    วารณะ 
เพราะหามมนุษยเปนตนได.   อีกความหมายหน่ึง  ชื่อวา   วารณะ   เพราะ 
รอง     คือบันลือโกญจนาทออกทางวาจาได.     บทวา  มเหสีน   ปสาเทน 
ไดแก     ดวยความเลื่อมใสในพระปจเจกพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ. 
บทวา   ปจฺเจกชินเสฏเสุ  ธุตราเคสุ   ตาทิสุ  เชื่อมความวา   เราไดโปรย  
เกสรดอกบัว      บชูาในพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย      ผูไมหว่ันไหวดวย 
โลกธรรมทั้งหลาย. 
                           จบอรรถกถาปทุมเกสริยเถราปทาน  
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                     สัพพคันธิยเถราปทานท่ี   ๒  (๓๐๒) 
                 วาดวยผลแหงการถวายของหอมและดอกไม 
     [๓๐๔] เราไดถวายของหอมและดอกไมแดพระพุทธเจา   พระ- 
        นามวา  วิปสสี   ผูแสวงหาคุณใหญ   ไดถวายผาโกไสยอยางดี  
        แกพระองคผูซื่อตรง. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้    เราไดถวายของหอมใด  ในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายของ 
        หอม. 
                     ในกัปท่ี ๑๕ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   จอม- 
        กษัตริย  พระนามวา   สุเวละ   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประ- 
        การ  มพีละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
        ทราบวา   ทานพระสัพพคันธิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบสัพพคันธิยเถราปทาน  
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                     ปรมันนทายกเถราปทานท่ี  ๓  (๓๐๓) 
                         วาดวยผลแหงการถวายขาวอยางดี 
     [๓๐๕] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา วิปสสี    ผูโชติชวงดัง 
        ดอกกรรณิการ    มีรศัมีรุงเรืองดังอาทิตยอุทัย    เชษฐบุรษุของ 
        โลก  ประเสริฐกวานระ. 
                     เราประนมกรอัญชลีแลว  นําเสด็จมาสูเรือนของตน   ครั้น 
        นําเสด็จพระสัมพุทธเจามาถึงแลว    ไดถวายขาวอยางดีเย่ียม. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้  เราไดถวายขาวอยางดีเย่ียม ในกาล 
        นั้น    ดวยทานน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายขาวอยางดีเย่ียม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปรมันนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบปรมันนทายกเถราปทาน 

            ๓๐๓.  อรรถกถาปรมันนทายกเถราปทาน 
         อปทานท่ี  ๒,  ๓   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                      จบอรรถกถาปรมันนทายกเถราปทาน  
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                        ธมัมสัญญกเถราปทานท่ี ๔  (๓๐๔) 
                                วาดวยผลแหงการฟงธรรม 
     [๓๐๖] ไดมีการฉลองพระมหาโพธิ์แหงพระผูมีพระภาคเจา พระ- 
        นามวา  วิปสสี   พระสัมพุทธเจาเชษฐบุรษุของโลก   ประเสริฐ 
        กวานระ  ปรากฏเหมือนวาประทับอยู ณ โคนไมโพธิ์. 
                     สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคเจาแวดลอมดวยภิกษุสงฆ  ทรง 
        ประกาศ (อริย) สัจจะ ๔ ทรงเปลงอาสภิวาจา  พระสัมพทุธ-  
        เจาผูมีกเิลสดังหลังคาเปดแลว     ทรงแสดงโดยยอ    และทรง 
        แสดงโดยพิสดารแลว    ทรงยังมหาชนใหดับรอน. 
                     เราไดฟงธรรมของพระองคผูเชษฐบุรุษของโลก      ผูคงท่ี  
        ถวายบงัคมแทบพระบาทของพระศาสดาแลว      บายหนากลับ  
        ไปทางทิศอุดร. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดฟงธรรมใด   ในกาลน้ัน   ดวย 
        การฟงธรรมนั้น     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการฟง 
        ธรรม. 
                     ในกัปที่ ๓๓ แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระ- 
        องคหน่ึง เปนใหญในแผนดิน  มพีระนามวา สุตวา มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระธัมมสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบธัมมสัญญกเถราปทาน  
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                     ๓๐๔. อรรถกถาธัมมสัญญกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   มหาโพธิมโห  อหุ   ความวา   ไดมีการบูชาตนไมที่ไดนาม 
วา  ตนโพธิ์    เพราะเปนสถานที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
วิปสสี     ผูทรงไวซึ่งจตุมรรคญาณ.     บทวา  รุกขฺฏสฺเสว  สมพฺุทฺโธ  
พระสัมพุทธเจา  ผูเปนเชษฐบุรุษของโลก ผูองอาจกวานรชน ยอมปรากฏ 
เหมือนวาประทับอยู  ณ  โคนไมโพธิ์       ของมหาชนผูประชุมกันแลวใน 
สมัยที่บูชาตนโพธิ์นั้น.  บทวา ภควา  ตมฺห ิ  สมเย  ความวา  ในสมัยนั้น 
คือในเวลาที่ทําการบูชาตนโพธิ์      พระผูมีพระภาคเจา     มีพระภิกษุสงฆ 
แวดลอมขางหนา.  บทวา  วาจาสภิมุทรีย  ความวา  เมื่อจะทรงเปลงเสียง 
อันออนสละสลวยหวานและสูงสุด  จึงทรงประกาศ  คือแสดงสัจจะ ๔ ไว. 
บทวา  สงฺขตฺิเตน  จ  เทเสนฺโต    ความวา    เม่ือจะทรงแสดงคลอยตาม 
อัธยาศัยของเวไนสัตวและบุคคล  จึงทรงแสดงไวโดยยอบาง  โดยพิสดาร 
บาง.    บทวา  วิวฏฏจฺฉโท  ความวา  พระสัมพุทธเจาผูมีกิเลสดังหลังคา 
อันเปดแลว     เพราะหลังคาที่ทานกลาวไวอยางนี้คือ     ราคะเปนหลังคา, 
โทสะเปนหลังคา,   โมหะเปนหลังคา,   กิเลสทั้งหมดเปนหลังคา ดังน้ี   ถูก 
เปดแลว   ถกูเพิกแลว   ถูกกําจัดแลว,     อธิบายวา   ทรงยังมหาชนนั้นให 
ดับรอนดวยเทศนาพิเศษ   คือระงับความเรารอนลงได.    บทวา ตสฺสาห 
ธมฺม  สุตฺวาน  ไดแก ไดฟงพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ผูทรงแสดงอยู. 
                          จบอรรถกถาธัมมสัญญกเถราปทาน  
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                      ผลทายกเถราปทานท่ี   ๕  (๓๐๕) 
                         วาดวยผลแหงการถวายผลไม 
     [๓๐๗] ในกาลน้ัน   มอีาศรมอยูในที่ฝงแมน้ํา  ภาคีรสี   เราถือ 
        ผลไมเดินมาสูอาศรมน้ันชา ๆ ณ ที่นั้น  เราไดพบพระพุทธ- 
        เจาพระนามวา  วิปสสี  ผูมรีัศมีรุงเรืองดังพระจันทร     เราได 
        ถวายผลไมของเราท่ีมีอยูทั้งหมด  แดพระศาสดา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้  เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบผลทายกเถราปทาน 
                         ๓๐๕.   อรรถกถาผลทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๕  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา ผลหตฺโถ  อเปกฺขวา  ความวา เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  วิปสสี แลว     จึงไดถือเอาผลไมรสอรอยหวาน  คอย  ๆ เดิน 
ไปสูอาศรมอยางชา ๆ. 
                                 จบอรรถกถาผลทายกเถราปทาน  
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                      สมัปสาทิกเถราปทานท่ี  ๖ (๓๐๖)  
                     วาดวยผลแหงความเลื่อมใสคุณวิเศษ 
     [๓๐๘] ขอนอบนอมแดพระองคผูเปนพระพุทธเจา    พระองค 
        พนแลวในท่ีทั้งปวง   ขาพระองคเปนผูถึงความวิบัติ   ขอพระ- 
        องคไดโปรดเปนที่พ่ึง   ของขาพระองคนั้นเถิด. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา  สิทธัตถะ   เปนบุคคลไมมีใคร 
        เปรียบในโลก    ผูเปนเจาหมู     เสมอดวยมหาสมุทร    หา 
        ประมาณมิได    ผูสงูสุด  ทรงพยากรณแกเราวา 
                     ทานจงยังจิตใหเลื่อมใสในพระผูเปนเจาหมูนั้น ผูปราศจาก 
        ธุล ี ผูเปนเขตบุญท่ีใหผลไมสิ้นสุด  ดังปลูกพืชท่ีดีไวฉะนั้น. 
                     พระสัพพัญู    ผูเชษฐบุรุษของโลก    ประเสริฐกวานระ 
        ครั้นตรสัดังน้ี    ทรงพร่ําสอนเราอยางน้ีแลว    เสด็จเหาะขึน้สู 
        เวหาส เมื่อพระสัพพัญู ผูประเสริฐกวานระ เสด็จไปไมนาน 
        เราก็ถึงกาลกิริยา   แลวไดอุบัติยังชั้นดุสิตในกาลนั้น. 
                     เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระผูเปนเจาหมู    ผูปราศจากธุลี 
        เปนบุญเขตที่ใหผลไมสิ้นสุด แลวบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดความเลื่อมใส   ในกาลนั้น 
        ดวยความเลื่อมใสน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        ความเลือ่มใส. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา      ทานพระสัมปสาทิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบสัมปสาทิกเถราปทาน                                              
                         อารามทายกเถราปทานที่  ๗  (๓๐๗) 
                               วาดวยผลแหงการถวายอาราม 
     [๓๐๙] เราไดปลูกสรางอาราม       ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวา  สิทธัตถะ  ใกลหมูไมมีเงารมเยน็  มีฝูงนกเขาอยู 
        อาศัย  เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี สมควรรับเครื่อง 
        บชูา. 
                     เราจึงนอมถวายอารามกะพระองค     ผูเปนเชษฐบุรุษของ 
        โลก  ประเสริฐกวานระ  เรามีจติโสมนัสยินดี   ไดถวายผลไม 
        และดอกไม. 
                     และลําดับน้ัน   เราเกิดความเล่ือมใส   นอมถวายทานนั้น 
        เราไดถวายทานแดพระพุทธเจา   ดวยใจอันผองใส    ผลยอม 
        บังเกิดแกเราในภพที่เกิด. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายอารามใด    ในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายอาราม. 
                     ในกัปท่ี ๓๗  แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗ ครั้ง 
        ทรงพระนามวา  มุทสุีตละ    ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ 
        มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ  
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระอารามทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบอารามทายกเถราปทาน 

๓๐๖.  อรรถกถาสัมปสาทิกเถราปทานท่ี  ๖  เปนตน 
         อปทานท่ี ๖ ที่ ๗  มีเน้ือความงายทั้งน้ันแล. 
                    จบอรรถกถาอปทานที่  ๖  และที่  ๗  
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                      อนุเลปทายกเถราปทานท่ี  ๘  (๓๐๘)  
                                 วาดวยผลแหงการฉาบสี 
     [๓๑๐] เราไดเห็นพระสาวกของพระพุทธเจา  พระนามวา อัตถ- 
        ทัสสี   ผูเปนมุนี    เราไดเขาไปหาทานซ่ึงกําลังทํานวกรรมอยู 
        ที่สีมา      และเมื่อนวกรรมสําเร็จแลว      เราไดใหการไลทา 
        (เราไดใหสีสําหรับทา)  เรามีจิตเลื่อมใสใสมนัสในพระผูเปน 
        บุญเขตอันยอดเยี่ยม. 
                     ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด    ในกาลน้ัน 
        ดวยกรรมน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการฉาบทาสี. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ ปฏสิัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.          
         ทราบวา     ทานพระอนุเลปทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบอนุเลปทายกเถราปทาน 
                    ๓๐๘.  อรรถกถาอนุเลปทายกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๘  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  นิฏ ิเต    นวกมฺเม  จ  ความวา  เมื่อนวกรรมท่ีสีมาดําเนิน 
ไปเสร็จส้ินลงแลว.   อนุเลปมทาสห    ความวา    เราไดใหการไลทาดวย  
ปูนขาวในภายหลัง,    คือใชปูนขาวฉาบทาทับ. 
                          จบอรรถกถาอนุเลปทายกเถราปทาน  
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                        พุทธสัญญิกเถราปทานที่   ๙  (๓๐๙) 
                        วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา  
     [๓๑๑] เราไดฝนเห็นพระพุทธเจาพระนามวา   สิทธัตถะ  ผูเปลง 
        ปลั่งดังอาทิตยอุทัย มีรัศมรีุงเรืองดังพระจันทร  เปนเชษฐบุรุษ 
        ของโลก  ประเสรฐิกวานระ  เปนนายกของโลก   กําลังเสด็จ 
        ดําเนินไปในละแวกปา     จึงยังจิตใหเลื่อมใสในพระองคแลว  
        ไดเขาถึงสุคติ. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดสัญญาใด  ในกาลนั้น  ดวย 
        สัญญาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการไดสัญญาใน 
        พระพทุธเจา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราไดทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระพุทธสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบพุทธสัญญิกเถราปทาน 

               ๓๑๑. อรรถกถาพุทธสัญญิกเถราปทาน 
         อปทานท่ี  ๙,   ๑๐  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาปทุมเกสริยวรรคที่  ๓๑  
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                    ปพภารทายกเถราปทานที่ ๑๐ (๓๑๐)   
                   วาดวยผลแหงการชําระและต้ังหมอน้าํ 
     [๓๑๒] เราไดชําระ  (กวาด   ลาง   ถู)  ถํ้าของพระผูมีพระภาคเจา 
        พระนามวา   ปยทัสสี     และไดต้ังหมอน้ําสําหรับฉันไวถวาย 
        แดพระองคผูคงท่ี. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา ปยทัสสี  ผูมหามุน ี ทรงพยากรณ  
        เราวา    ลูกศรพันหนึ่ง    ลูกคลีรอยหน่ึง    คนถือธงสีเหลือง    
        ปราสาทและแกวอันนับประมาณมิได  จักบงัเกิด  ครั้นเราถวาย 
        ทานและการชําระถํ้าแลว   บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป. 
                     ในกัปท่ี ๓๒ แตกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        พระนามวา     สุพุทธะ      ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปพภารทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบปพภารทายกเถราปทาน  
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                         รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ  
         ๑. ปทมุเกสริยเถราปทาน   ๒. สัพพคันธิยเถราปทาน   ๓. ปรมันน- 
ทายกเถราปทาน   ๔.  ธมัมสัญญกเถราปทาน    ๕.  ผลทายกเถราปทาน 
๖.  สัมปสาทิกเถราปทาน    ๗. อารามทายกเถราปทาน    ๘.  อนุเลปทายก- 
เถราปทาน    ๙. พุทธสัญญิกเถราปทาน  ๑๐. ปพภารทายกเถราปทาน 
         และทานกลาวคาถาไว  ๕๑ คาถา. 
                              จบปทุมเกสริยวรรคที่   ๓๑  
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                               อารักขทายกวรรคที่ ๓๒ 
                     อารักขทายกเถราปทานที่ ๑  (๓๑๑) 
                         วาดวยผลแหงการถวายอารักขา 
     [๓๑๓] เราไดใหทําร้ัวถวายแดพระมุนี  พระนามวา   ธัมมทัสสี 
        และไดถวายอารักขาแดพระองคผูจอมสัตว    ผูคงท่ี. 
                     ในกัปท่ี ๑,๘๐๐ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด   ในกาลน้ัน 
        ดวยผลกรรมที่เหลอืนั้น   เราไดบรรลุถึงความส้ินอาสวะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอารักขทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบอารักขทายกเถราปทาน                                              
                       โภชนทายกเถราปทานท่ี  ๒  (๓๑๒) 
                           วาดวยผลแหงการถวายโภชนะ 
     [๓๑๔] พระชินเจายอมรุงโรจนทุกเมื่อ      ดังหนอไมรังท่ีเกิดดี 
        เชนไมอัญชันกําลังขึ้นงาม    เหมือนสายรุงในอากาศฉะน้ัน. 
                     เรามีใจผองใส  ไดถวายโภชนะแดพระองค  ผูเปนเทวดา 
        ลวงเทวดา  พระนามวา เวสสภู  ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง. 
                     พระสยัมภูพุทธเจาผูไมแพอะไร  ทรงอนุโมทนาทานของ 
        เรานั้นวา   ผลจงเกิดแกทานในภพท่ีเกิด.  
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           ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้  เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน   ดวย 
    ทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายโภชนะ.  
           ในกัปท่ี ๒๕  แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระ- 
    องคหน่ึง     พระนานวา     อมิตตกะ    ทรงสมบูรณดวยแกว 
    ๗  ประการ  มีพละมาก. 
           คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสมัภิทา ๔   วิโมกข ๘  และ 
    อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
    เราไดสําเสร็จแลว   ดงัน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระโภชนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบโภชนทายกเถราปทาน 
                           คตสัญญกเถราปทานที่  ๓ (๓๑๓) 
                         วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา 
     [๓๑๕] ในอากาศไมมีรอยเทา เราไดเห็นพระชินเจาพระนามวา 
        สิทธัตถะ เสด็จไปสูหมูไตรทิพยทางอากาศ เรามีความปลืม้ใจ 
        เปนอันมาก    เพราะไดเห็นจีวรของพระสัมมาสัมพุทธเจาอัน 
        สะบัดชายพลิ้วดวยลม  เทากับไดเห็นพระมนุีเสด็จไป.  
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้  เราไดสัญญาใด  ในกาลนั้น    ดวย 
        สัญญาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงสัญญาในพระ- 
        พุทธเจา.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระคตสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                               จบคตสัญญกเถราปทาน                                                        

                อรรถกถาอารักขทายกเถราปทานที่ ๑ 
         อปทานท่ี ๑, ๒, ๓    ในอารักขทายกวรรคท่ี ๓๒       มีเนื้อความ 
พอจะรูไดงายทีเดียว.  
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                        สัตตปทุมิยเถราปทานท่ี  ๔  (๓๑๔) 
                                 วาดวยผลแหงพุทธบูชา 
     [๓๑๖] เราเปนพราหมณนามวา  เนสาทะ  อยูใกลฝงแมน้ํา เรา 
        กวาดอาศรมดวยดอกไม (ดอกปทุม)  มีกลบี ๗  กลีบ    ความ 
        ชื่นชมเกิดขึ้นแกเรา  เพราะไดเห็นพระสัมพุทธเจา  พระนาม 
        วา สิทธตัถะ  ผูมีพระฉวีวรรณดังทองคํา  ผูเปนนายกของโลก  
        กําลังเสด็จไปทางปา. 
                     เราตอนรับพระสัมพุทธเจาผูเชษฐบุรุษของโลก  ประเสริฐ 
        กวานระ     นําพระองคมายังอาศรมแลว   บชูาดวยดอกบัวอัน 
        สวยงาม. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้     เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     ในกัปท่ี ๗ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑๔  ครั้ง 
        ราเริงยังหนุมอยู  สมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสัตตปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบสัตตปทุมิยเถราปทาน 
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                  ๓๑๔.  อรรถกถาสัตตปทุมิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ชลชคฺเคหิ  โอกิรึ    ความวา    เราไดเอาดอกไมทั้งหลาย 
มีดอกอุบลและดอกปทุมเปนตน   ที่สงูสุด  เกิดในน้ํามาเกลี่ยบูชาแลวแล. 
                            จบอรรถกถาสัตตปทุมิยเถราปทาน  
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                 ปุปผาสนทายกเถราปทานท่ี  ๕  (๓๑๕)  
                 วาดวยผลแหงการถวายอาสนะดอกไม 
     [๓๑๗] เราไดตอนรับพระสัมพุทธเจา    พระนามวา   สิทธตัถะ 
        ผูไมทรงแพอะไร  ๆ  มีพระฉวีวรรณดังทองคํา  พระรัศมีเปลง 
        ปลั่งดังพระจันทร  เสด็จดําเนินอยูในท่ีไมไกล. 
                     เชิญเสด็จใหเขามายังอาศรมแลว  ไดถวายอาสนะดอกไม 
        ดวยใจอันผองใส  ในกาลน้ัน    เราประนมกรอัญชลีแลว   เกิด 
        ความปลื้มใจ ยังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจาแลว  นอมกรรม 
        นั้นไปดวยความปรารถนาวา  บญุกุศลอันใดมีอยู   ที่เราไดทํา 
        กะพระสยัมภูผูไมแพอะไร ๆ  ดวยบุญกุศลทั้งปวงน้ัน  ขอเรา 
        จงเปนผูปราศจากมลทินในศาสนา. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายอาสนะดอกไม  ในกาล 
        นั้นเราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายอาสนะดอกไม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปุปผาสนทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบปุปผาสนทายกเถราปทาน 
                 ๓๑๕.  อรรถกถาปุปผาสนทายกเถราปทาน 
         อปทานท่ี ๕   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.  
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                      อาสนถวิกเถราปทานท่ี  ๖   (๓๑๖)  
                           วาดวยผลแหงการสรรเสริญ 
     [๓๑๘] ในกาลน้ัน   เราเท่ียวคนหาพระเจดีย  อันชื่อวา  อุตตมะ 
        ของพระพุทธเจา    พระนามวา   สิข ี    ผูเปนเผาพันธุของโลก 
        ในไพรวันอันเปนปาใหญ.  
                     เราออกจากปาใหญ จึงไดพบพระท่ีนั่งทอง   เราประนมกร 
        อัญชลีเฉวียงบาขางหนึ่ง     สรรเสริญพระพุทธเจาผูนายกของ 
        โลก. 
                     ครั้นสรรเสริญพระพุทธเจา   ผูเปนอคัรนายกของโลก   ใน 
        สวนกลางวันแลว มจีิตโสมนัสยินดี  ไดเปลงวาจาน้ีวา 
                     ขอนอบนอมแดพระองค ผูบุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมแด 
        พระองค  ผูอุดมบรุษุ   ขาแตพระมหาวีรเจา   ผูเชษฐบรุุษของ 
        โลก   ผูประเสริฐกวานระ   พระองคเปนสัพพัญู. 
                     ครั้นเราสรรเสริญพระพุทธเจา  พระนามวา  สขิี   ดวยการ 
        ทํานิมิตกราบไหวอาสนะแลว   บายหนากลับไปทางทิศอุดร. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้    เราไดสรรเสริญพระพุทธเจาผูประ- 
        เสริฐกวาชน  ดวยการสรรเสริญน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี ้
        เปนผลแหงการสรรเสริญ.  
                     ในกัปท่ี ๒๗  แตกัปนี้    เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗  ครั้ง 
        ทรงพระนามวา    อตุลยะ    ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ 
        มีพละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระอาสนถวิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบอาสนถวิกเถราปทาน 
                          ๓๑๖.  อรรถกถาอาสนวิกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๖   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  เจติย  อุตฺตม  นาม  สขิิโน  โลกพนฺธุโน  ไดแกพระ- 
เจดียอันชื่อวา อุตตมะ  ของพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา  สิขี    ผูเปน 
เผาพันธุคือเปนญาติของชาวโลกหมดท้ัง ๓ โลก.    เชื่อมความวา   ไดม ี
ในทุงท่ีไรประโยชน  คือปราศจากผูคนสัญจรไปมา  เปนปาใหญปราศจาก 
ความสับสนอลหมานแหงหมูมนุษย.    บทวา    อนธฺาหิณฺฑามห    ตทา 
ความวา  ในกาลน้ัน    เราเปนผูมืดเพราะหลงทางในปา.    มิใชมืดเพราะ 
ตาบอด    จึงกลาววา    เราเที่ยวไปคนหาหนทางดังน้ี.    บทวา     ปวนา 
นิกฺขมนฺเตน  ความวา  เราออกจากปาใหญ  จึงไดพบสีหาสนะ  คืออาสนะ 
ชั้นยอดเยี่ยม.   อีกอยางหนึ่ง   หมายความวา    เราไดเห็นอาสนะของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    พระนามวา    สหีะ.   บทวา  เอกส   อฺชลึ     กตฺวา 
ความวา      เราทําการเฉวียงบาขางหน่ึงดานซาย      แลวประคองอัญชลีไว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 771 

เหนือเศียร.    บทวา   สนถฺวึ    โลกนายก   ความวา   เราไดทําการชมเชย  
สรรเสริญพระผูนําของชาวโลกพระองคนั้น  ผูยังชาวโลกท้ัง ๓ โลก   ให 
บรรลถุึงพระนิพพานได. 
                             จบอรรถกถาอาสนถวิกเถราปทาน  
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                     สัททสัญญกเถราปทานที่  ๗  (๓๑๗) 
             วาดวยผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา  
     [๓๑๙] พระมหาวีรเจาผูมีพระรูปพระโฉมสวยงามนาดู       ทรง 
        แสดงอมตบทอยู  พระองคแวดลอมดวยหมูพระสาวก  ประทับ 
        อยู ณ วหิารอันอุดม. 
                     ทรงสงเคราะหมหาชนดวยพระวาจาอันไพเราะ  ไดมีเสียง 
        กึกกองแผไปกวางขวาง    แผไปในเทวดาและมนุษย    เราได 
        ฟงเสียงนฤโฆษแลว      ยังจิตใหเลื่อมใสในพระสุรเสียงของ 
        พระพทุธเจาพระนามวา สิทธัตถะ  ผูแสวงหาคุณใหญ     ได 
        ถวายบงัคมพระองค  ผูเปนนายกของโลก. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้     เราไดสัญญาใดในกาลนั้น   ดวย 
        สัญญาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงสัญญาในพระ- 
        พุทธเจา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสัททสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบสัททสัญญกเถราปทาน  
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                      ๓๑๗. อรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน  
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๗  ดังตอไปนี้ :-  
         บทวา สุทสฺสโน  มหาวีโร    เชื่อมความวา   พระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา สิทธัตถะ  ทรงมีพระรูปโฉมนาดูสวยงาม   คือนาดูอยางจับใจ 
เพราะทรงมีพระสรีระเพียบพรอมดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ 
ทรงมีพระวิริยภาพมากมาย.   บทวา  วสติ  ฆรมุตฺตเม  ความวา  ประทับ 
อยู ณ พระวิหารอันอุดมสูงสุด. 
                               จบอรรถกถาสัททสัญญกเถราปทาน  
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                        ติรังสิยเถราปทานท่ี  ๘   (๓๑๘) 
                          วาดวยผลแหงความสรรเสริญ 
     [๓๒๐] ปติเกิดขึ้นแกเรา   เพราะไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา 
        สิทธัตถะ  ผูองอาจดังพญาราชสีห   ประทับน่ังอยู ณ ระหวาง 
        ภูเขา  ยงัทิศใหสวางไสว   ดังกองไฟท่ีภูเขา    และเพราะได 
        เห็นแสงสวางของพระอาทิตย   แสงสวางของพระจันทร   และ 
        แสงสวางของพระพุทธเจา. 
                     ครั้นเราไดเห็นแสงสวาง  ๓ ประการ    และเห็นพระสาวก 
        อันอุดมแลว   จึงทําหนังสัตวเฉวียงบาขางหนึง่  แลวสรรเสริญ 
        พระพทุธเจาผูเปนนายกของโลกวา   พระจันทร   พระอาทิตย 
        และพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ๓ อยางน้ีแล. 
                     สองแสงสวางในโลก        เปนผูบรรเทาความมืดของโลก 
        เรายกขออุปมาขึ้นสรรเสริญพระมหามุน ี     ครั้นเราสรรเสริญ 
        พระคณุของพระพุทธเจาแลว    บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้     เราไดสรรเสริญพระพุทธเจาใด 
        ดวยการสรรเสริญน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
        สรรเสรญิ. 
                     ในกัปท่ี ๖๑ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง      ทรงพระนามวาญาณวระ      ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ 
        ประการ  มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
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           อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระติรังสิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       นาติรังสิยเถราปทาน    
                         นาลิปุปผิยเถราปทานท่ี   ๙  (๓๑๙) 
                     วาดวยผลแหงการถวายดอกบัว ๙ ดอก 
     [๓๒๑] ในกาลน้ัน     เราเปนชาวนาอยู ณ ที่ใกลฝงแมน้ําสินธุ 
        ประกอบในแหลงการงานของผูอื่น  อาศัยอาหารของผูอื่น   เรา 
        เท่ียวไปตามแมน้ําสินธุ      ไดเหน็พระชินเจาพระนามวาสิท- 
        ธัตถะ  กําลังประทับนั่งเขาสมาธิอยู  ดังดอกบัวบานฉะนัน้.    
                     ในกาลน้ัน       เราจึงเด็ดดอกบัว  ๗  ดอกท่ีขั้วโปรยบูชาท่ี 
        พระเศียรของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย. 
                     เราเขาเฝาองคพระสัมพุทธเจา  ผูมีพระฉวีวรรณดังทองคํา 
        มีพระหฤทัยมั่นคงในการอนุกูล   ยากท่ีจะเขาใกลได   ดังชาง 
        มาตังคะตกมัน  ๓ ครั้ง    มีพระปญญา   ทรงอบรมอินทรียแลว 
        ไดประนมกรอัญชลถีวายบังคมแดพระศาสดา. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงพุทธ- 
        บชูา.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘     และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว ดงัน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระนาลิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบนาลิปุปผิยเถราปทาน  
                        กมุุทมาลิยเถราปทานท่ี  ๑๐  (๓๒๐) 
                        วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวงโกมุท 
     [๓๒๒] เราไดเห็นพระมหาวีรเจา    พระนามวาวิปสสี   ผูประ- 
        เสริฐแกลวกลา    ทรงชนะวิเศษ    แสวงหาคุณอันใหญหลวง 
        องอาจดังพญาราชสีห   ผูควรรบัเครื่องบูชา  เสด็จดําเนินอยูใน 
        ถนน   เราจึงถือเอาพวงโกมุท   ไปบูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        สุด. 
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา      ทานพระกุมุทมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบกุมทุมาลิยเถราปทาน 
 
                   ๓๒๐.   อรรถกถากุมุทมาลิยเถราปทาน 
         อปทานท่ี ๘,  ๙,   ๑๐   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                    จบอรรถกถาอารักขทายกวรรคท่ี   ๓๒ 
                                                 
                              รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  อารักขทายกเถราปทาน   ๒.  โภชนทายกเถราปทาน    ๓.  คต- 
สัญญกเถราปทาน     ๔.  สัตตปทุมิยเถราปทาน    ๕.  ปุปผาสนทายกเถรา- 
ปทาน    ๖.  อาสนถวิกเถราปทาน    ๗.  สัททสัญญกเถราปทาน     ๘. ติรัง- 
สิยเถราปทาน    ๙. นาลปิุปผิยเถราปทาน  ๑๐. กมุุทมาลิยเถราปทาน. 
         มีคาถา  ๕๗ คาถา. 
                               จบอารักขทายกวรรคท่ี  ๓๒  
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                                 อุมมาปุปผิยวรรคที่ ๓๓ 
                        อมุมาปุปผิยเถราปทานที่  ๑  (๓๒๑) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกผักตบ 
     [๓๒๓] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ     ผูไมแพ 
        อะไร ๆ   สูงสุดกวานระ  มีพระหทัยมั่น   ไมหว่ันไหว  กําลงั 
        เขาสมาธิ   เราจึงไดถือเอาดอกผักตบไปบูชาแดพระพุทธเจา 
        ดอกผักตบท้ังหมดมยีอดรวมกัน  มขีั้วขางบน   มีหนาขางลาง 
        เปนเหมือนมีจิตดี     เปนเครื่องลาดดอกไม ประดิษฐานอยูใน 
        อากาศ  ดวยความเลื่อมใสแหงจิตนั้น  เราไดเขาถึงชั้นดุสิต.  
                     ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ในกัปท่ี ๕๕ แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง เปนใหญในแผนดิน   ทรงพระนามวา  สมันตฉทนะ  ม ี
        พละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.   
         ทราบวา      ทานพระอุมมาปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบอุมมาปุปผิยเถราปทาน  
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                      ปุฬินปูชกเถราปทานท่ี  ๒ (๓๒๒)          
                            วาดวยผลแหงการโปรยทราย 
     [๓๒๔] เราไดเห็นพระศาสดาผูประเสริฐกวานระ    สวยงามดัง 
        ดอกรกฟา  องอาจเหมือนโคนิสภะและมาอาชาไนย   รุงเรือง 
        สวางไสวดังดาวประกายพฤกษ. 
                     เราจึงไดประนมกรอัญชลี  ถวายบังคมแดพระศาสดา  เรา 
        สรรเสรญิพระศาสดา   ยินดีอยูดวยกรรมของตน. 
                     เรามีใจผองใส    เอาทรายขาวบริสุทธิก์ํามือหนึ่ง   หอพก 
        มาโปรยลง   ที่ทางเสด็จดําเนิน   ของพระศาสดา  พระนามวา 
        วิปสสี      ผูแสวงหาคุณใหญ    แตนั้น    เราเอาทรายครึ่งหนึ่ง 
        โปรยลงในท่ีพักกลางวันของพระองค  ผูเปนจอมสัตว   ผูคงท่ี. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้    เราไดโปรยทรายใด  ดวยกรรมนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการโปรยทราย. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปุฬินปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบปุฬินปูชกเถราปทาน  
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                      หาสชนกเถราปทานท่ี ๓  (๓๒๓) 
               วาดวยผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา  
     [๓๒๕] เราไดเห็นผาบังสุกุลของพระศาสดาหอยอยูที่ยอดไม 
        จึงประนมกรอัญชล ี  แลวเปลงวาจาดัง ๆ  ความยินดีเกิดขึ้นแก 
        เราเพราะไดเห็นแตไกล   เราประนมกรอัญชลีแลว    ยังจิตให 
        เลื่อมใสโดยย่ิง. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้     เราไดสัญญาใดในกาลนั้น    ดวย 
        สัญญาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงสัญญาในพระ- 
        พุทธเจา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระหาสชนกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบหาสชนกเถราปทาน  
                        ยัญญสามิกเถราปทานท่ี  ๔ (๓๒๔) 
                  วาดวยผลแหงการไดสัญญาในพระพุทธเจา 
     [๓๒๖] เรามีอายุได ๗ ปแตกําเนิด   เปนผูรูจบมนต   ไดดํารง 
        วงศสกลุ   เราตระเตรียมพิธีบูชายัญในกาลนั้น   เราจะฆาสัตว  
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           เลี้ยง  ๘๔,๐๐๐ ตัว  และใหผูกเขาไวที่หลักไมแกน  ตระเตรียม 
        เพ่ือประโยชนแกยัญ. 
                     พระสัมพุทธเจาพระนามวา  สิทธัตถะ      มีพระประสงค 
        สําเร็จทุกอยาง   ทรงมีประโยชนใหญหลวงแกโลก ๓    ราเริง 
        ดังปากเบา     มีพระรัศมีสุกสกาวเชนกับถานเพลิงไมตะเคียน 
        ดังพระอาทิตยอุทัย   เหมือนพระจันทรวันเพ็ญ. 
                     เสด็จเขามาหา  (เรา) แลวไดตรัสพระดํารัสนี้วา     ดูกอน 
        กมุาร    ความไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง    การงดเวนจากความ 
        เปนขโมย   การประพฤตินอกใจและการด่ืมนํ้าเมา 
                     ความยินดีในการประพฤติสม่ําเสมอ     พาหุสัจจะ    และ 
        ความเปนผูกตัญู    เราชอบใจธรรมเหลาน้ี    บณัฑิตพึงสรร- 
        เสริญท้ังในปจจุบันและอนาคต.   
                     ทานเจริญธรรมเหลาน้ี   ยินดีในความเกื้อกูลแกสตัวทั้งปวง 
        ยังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจาแลวจงเจริญมรรคอันสูงสุด. 
                     พระสัพพัญูเชษฐบุรษุของโลก   ประเสริฐกวานระ  ตรัส 
        ดังน้ี    ครั้นทรงพร่ําสอนเราอยางน้ีแลว   เสด็จเหาะขึ้นสูเวหาส 
        ไป. 
                     เราชําระจิตใหบริสุทธิ์กอนแลว    ยังจิตใหเลื่อมใสในภาย 
        หลัง   ดวยความเลื่อมใสแหงจิตนั้น   เราไดเขาถึงชั้นดุสิต. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้        เรายังจิตใหเลื่อมใสในกาลใด 
        ดวยกรรมในกาลนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงสัญญา 
        ในพระพุทธเจา.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระยัญญสามิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                จบยญัญสามิกเถราปทาน 
                     นิมิตตสัญญกเถราปทานท่ี  ๕  (๓๒๕) 
                        วาดวยผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา 
     [๓๒๗] เราอยูในอาศรมใกลฝงแมน้ําจันทภาคา        เราไดเห็น 
        กวางทองกําลังเท่ียวเดินอยูในไพรวัน   จึงยังจิตใหเลื่อมใสใน 
        กวางทอง     แลวจึงระลึกถึงพระพุทธเจา   ผูเจริญท่ีสุดในโลก 
        เราระลกึถึงพระพุทธเจาเหลาอื่น    คือ    พระพุทธเจาในอดีต 
        ในปจจบุัน  และในอนาคต    ดวยจิตเล่ือมใสน้ันวา  พระพทุธ- 
        เจา ๓ จาํพวกน้ันยอมไพโรจน  ดังพญาเน้ือฉะนั้น. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้     เราไดสัญญาใดในกาลนั้น     ดวย 
        สัญญาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงสัญญาในพระ- 
        พุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๒๗  แตกัปนี้    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึง   เปนใหญในแผนดิน    มีพระนามวาอรญัญสัตตะ    มี   
        พละมาก.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระนิมิตตสัญญกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบนิมติตสัญญกเถราปทาน 
                     อันนสังสาวกเถราปทานท่ี  ๖  (๓๒๖) 
                            วาดวยผลแหงการถวายภิกษา 
     [๓๒๘] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูมีพระฉวีวรรณดังทอง   เชน 
        กบัแทงทองคําอันมีคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ 
        เสด็จดําเนินอยูระหวางตลาด   เราจึงนมัสการพระสัมพุทธเจา 
        พระนามวาสิทธัตถะ   ผูมีพระประสงคสําเร็จทุกอยาง  ไมทรง 
        หว่ันไหว   ไมทรงแพอะไร  แลวนิมนตพระมหามุนีนั้นใหเสวย 
        โภชนาหาร   ในกาลน้ัน   พระมนุีผูมีพระกรณุาในโลกไดตรสั 
        กะเรา    เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจาแลว    บันเทิงอยู 
        ในสวรรคตลอดกัป. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้   เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายภิกษา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ  
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           อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอันนสังสาวกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบอันนสังสาวกเถราปทาน 
               ๓๒๖.  อรรถกถาอันนสังสาวกเถราปทาน 
         อปทานท่ี  ๑,  ๒,  ๓,   ๔,   ๕,  ๖   ในวรรคท่ี ๓๓   มีเนือ้ความงาย  
ทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาอันนสังสาวกเถราปทาน  
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                 นคิคุณฑิปุปผิยเถราปทานท่ี  ๗  (๓๒๗)  
                                วาดวยผลแหงกรรมดี 
     [๓๒๙] เมื่อใดเทวดาจะจุติจากหมูเทวดา  เพราะส้ินอายุ  เมื่อนั้น 
        เทวดาท้ังหลาย   ผูพลอยยินดี  ก็เปลงเสียง ๓ ประการวา 
                     ทานผูเจริญ ทานจากภพน้ี  จงไปสูสุคติ สูความเปนสหาย 
        ของมนษุย    เปนมนุษยแลว     จงไดศรัทธาอันยอดเยี่ยมใน 
        พระสัทธรรม. 
                     ศรัทธาของทานต้ังมั่นแลว        จะเกดิเปนมูลเคาเปนที่พ่ึง 
        จงมั่นคงในพระสัทธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาประกาศดีแลว 
        ตลอดชวีิต. 
                     จงทํากุศลดวยกาย  จงทํากุศลดวยวาจา  จงทํากุศลดวยใจ 
        ใหมาก  จงทําความไมเบียดเบียน  จงทําความไมมีอุปธิ. 
                     จงทําบุญใหยิ่งไปกวาน้ัน   ดวยการใหทานใหมาก     จง 
        ชักชวนผูอื่นใหต้ังมัน่ในพรหมจรรย      อันเปนสัทธรรมอยาง 
        ประเสรฐิ. 
                     หมูเทวดายอมอนุโมทนากะเทวดาผูจุติ      ดวยความ 
        อนุเคราะหนี้   สั่งวา   จงมาบอย ๆ นะเทวดา   ดังทานผูรูแจง 
        อนุโมทนากะพระพุทธเจาฉะน้ัน. 
                     ในกาลน้ัน   เมื่อหมูเทวดามาประชุมกนั  ขาพระองคเกิด 
        ความสลดใจวา เราจุติจากภพน้ีแลว  จักไปสูกาํเนิดอะไรหนอ.  
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                     พระสมณะ   ผูมีอินทรียอันอบรมแลว   ทานมีนามช่ือวา 
        สมุนะ  เปนสาวกของพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  รู 
        ความสลดใจของขาพระองค   ประสงคจะชวยเหลือ  จึงมาสู 
        สํานักของขาพระองค          พร่ําสอนอรรถธรรมแลว       ยัง 
        ขาพระองคใหสังเวชในกาลน้ัน. 
                                   จบภาณวารท่ี ๑๒ 
                     ขาพระองคฟงคําของทานแลว   ยังจิตใหเลื่อมใสในพระ- 
        พุทธเจา     อภิวาททานผูเปนนักปราชญแลว     ทํากาลกิริยา 
        ณ  ที่นัน้. 
                     ขาพระองคนั้นอันกุศลมลูตักเตือนแลว    อบุัติในภพนั้นแล 
        อยูในครรภมารดา  ทรงอยูในครรภมารดาอีก. 
                     ขาพระองคจุติจากกายน้ันแลว   ไดอุบัติในไตรทศ (ดาว- 
        ดึงส)  ในเวลาน้ี    ขาพระองคไมเห็นความโทมนัสในกาลน้ัน 
        เลย. 
                     ขาพระองคเคล่ือนจากดาวดึงสแลว      ลงสูครรภมารดา 
        ออกจากครรภมารดาแลว   ไมรูทกุขอะไร  ๆ. 
                     ขาพระองคมีอายุ  ๗  ปแตกําเนิด      ไดเขาสูอารามของ 
        พระผูมพีระภาคเจาพระนามวา โคดมศากยบุตร  ผูคงท่ี. 
                     ไดเห็นภิกษทุั้งหลายผูทําตามคําสอนของพระศาสดา  ใน 
        ศาสนาอันเกื้อกูลแกชนเปนอันมากนั้น.  
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                     พระนครชื่อวา สาวัตถี   พระเจาโกศลเปนใหญในนครน้ัน 
        พระองคเสด็จไปสูโพธิพฤกษ  อนัอุดม     ดวยรถเทียมดวย 
        ชางพลาย. 
                     ขาพระองคเห็นชางพลายของพระเจาโกศลน้ันแลว ระลึก 
        ถึงบุรพกรรม  ประนมกรอัญชลแีลว  ไดไปสูที่ประชุม. 
                     ขาพระองคมีอายุ  ๗  ปแตกําเนิด      ไดบวชเปนบรรพชิต 
        พระเถระชื่ออานนท   เปนพระสาวกอุปฏฐากพระพุทธเจา. 
                     ทานมีคติ   มีธิติ   มีสติ   เปนพหูสูต   มีความรุงเรอืงมาก 
        ยังจิตของพระราชาใหทรงเลื่อมใสสงกลับไป. 
                     ขาพระองคไดฟงธรรมของทานพระอานนทแลว    ระลกึถึง 
        บรุพกรรมอยูในท่ีนัน้เอง  ไดบรรลุอรหัต. 
                     ขาพระองคหมจีวรเฉวียงบา      ประนมกรอัญชลบีนเศียร 
        เกลา   ถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลว   ไดเปลงวาจาน้ี. 
                     ขาพระองคถือเอาดอกไมยางทราย  ไปวางไวที่อาสนะทอง 
        ของพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  ผูเปนจอมสัตว   ผูคงท่ี. 
                     ขาแตพระองคผูจอมสัตว  เชษฐบุรษุของโลก   ประเสริฐ 
        กวานระ    ดวยกรรมน้ัน    ขาพระองคละความชนะและความ 
        แพแลว    บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ี  ๒๕,๐๐๐   (แตกัปนี้)   ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        จอมกษตัริย ๘  ครั้ง      ซึ่งมีพระชนมายุยืนยาวถึงอัพพุทะก็มี  
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        ถึงนิรัพพุทะก็มี.         
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระนิคคุณฑิปปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบนิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน 
                  ๓๒๗. อรรถกถานิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๗  ดังตอไปนี้  :- 
         บทวา  สมย  อคมาสห  ความวา   เราไดไปหาหมูเพ่ือสมาคมกัน 
บทวา   อพฺพุทนิรพฺพุทานิ    ความวา    ใน ๒๕,๐๐๐  กัป  (แตกัปนี้ไป) 
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริยกัปละ  ๘ ครัง้    ซึ่งมีพระชนมายุมาก 
ถึงอัพพุทะก็มี  นิรัพพุทะก็มี  ตามอายุ   เพราะทานไดกลาวไววา ๑๐๐ แสน 
ปโกฏ ิ เปน ๑ อัพพุทะ, ๑๐๐  แสนอัพพุทะเปน ๑ นิรัพพุทะ  ดังน้ี. 
               จบอรรถกถานิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน  
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                   สุมนาเวฬิยเถราปทานท่ี  ๘ (๓๒๘) 
           วาดวยผลแหงการบูชาดวยพวกมาลัยดอกมะลิ         
     [๓๓๐] ชนทั้งปวงมาประชุมกันทาํการบูชาใหญ     แดพระผูมี-  
        พระภาคเจาพระนามวา    เวสสภู      ผูเปนเชษฐบุรษุของโลก 
        ผูคงท่ี.                                                              
                     ในกาลน้ันเราใสกอนปูนขาวแลว   รางพวงมาลัยดอกมะล ิ
        ไวบูชา   ขางหนาแหงอาสนะทอง. 
                     ชนท้ังปวงมามุงดูดอกไมอันอุดม   ดวยดําริวา    ใครบูชา 
        ดอกไมนี้แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  ผูคงที่. 
                     เราไดเขาถึงชั้นนิมมานรดี   เพราะจิตอันเลื่อมใสน้ัน     ได 
        เสวยกรรมของตน   ที่ตนทําไวดีในกาลกอน. 
                     เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ  คือ     ความเปนเทวดาหรือมนุษย 
        ยอมเปนที่รักของปวงชน  นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม. 
                     เราไมรูจักทุคติดวยกาย   ดวยวาจา   หรือดวยใจเลย  เรา 
        ทําการบํารุงแกภิกษทุั้งหลายผูสํารวมแลว   ผูมีตบะ.  
                     ดวยความประพฤติชอบน้ัน   และดวยการต้ังจิตมั่น      เรา 
        เปนผูที่รักของปวงชนบูชา  นี้เปนผลแหงการไมดา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา.  
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                     ในกัปท่ี  ๑๑แตกัปนี้  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
        ทรงพระนามวา  สหสัสาระ   ทรงสมบูรณดวยแกว ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสุมนาเวฬิยเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบสุมนาเวฬิยเถราปทาน 
                        ปุปผฉัตติยเถรปาทานท่ี ๙ (๓๒๙)   
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยฉัตรดอกบัว 
     [๓๓๑]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   สิทธัตถะ   เชษฐ- 
        บรุุษของโลก  ผูคงท่ี   ทรงประกาศสัจจะ    ยงัสัตวทั้งหลาย 
        ใหดับอยู. 
                     เรานําดอกบวัซ่ึงเกิดในน้ํา เปนที่รื่นรมยใจ มาทําเปนฉัตร 
        ดอกไม  บูชาแดพระพุทธเจา. 
                     พระศาสดาพระนามวา  สิทธัตถะ  ทรงรูแจงโลก   เปน 
         ผูสมควรรับเครื่องบูชา        ประทับอยู ณ ทามกลางภิกษสุงฆ 
        ไดตรัสคาถาน้ีวา 
                     ผูใดยังจิตใหเลื่อมใส   ไดกั้นฉัตรดอกไมใหเรา ดวยความ  
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          เลื่อมใสแหงจิตนั้น   จะไมไปสูทุคติเลย. 
                     พระสัมพุทธเจาพระนามวา   สิทธัตถะ    ผูเปนนายกของ 
        โลก   ครั้นตรัสดังน้ีแลว   ทรงสงบริษัทไปแลว   เสด็จเหาะขึ้น 
        นภากาศ. 
                     เมื่อพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานระ    เสด็จลุกขึ้น    แม 
        ฉัตรขาวก็ต้ังขึ้น        ฉัตรอันอุดมไปขางหนาแหงพระพุทธเจา 
        ผูประเสริฐสุด. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปน้ี   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยฉัตรใด 
        ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการบูชา 
        พระพทุธเจาดวยฉัตรดอกไม. 
                     ในกัปท่ี  ๗๔ แตกัปนี้      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘  ครั้ง 
        ทรงมีพระนามวา   ชลสิขะ   ทรงสมบูรณดวยแกว  ๗ ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘   และ  
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระปุปผฉัตติยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบปุปผฉัตติยเถราปทาน  
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                  สปริวารฉัตตทายกเถราปทานท่ี ๑๐(๓๓๐) 
                             วาดวยผลแหงการถวายฉัตร 
     [๓๓๒] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ   ทรงรูแจง 
        โลก       สมควรรบัเครื่องบูชา    ทรงยังฝนคือธรรมใหตกอยู 
        เหมือนนํ้าฝนในอากาศ. 
                     ขาพระองคไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระองคนั้นทรงแสดง 
        อมตบทอยู  ยังจิตของตนใหเลือ่มใสแลวไดไปสูเรือนของตน. 
                     ขาพระองคถือเอาฉัตรท่ีประดับแลว     เขาไปเฝาพระสัม- 
        พุทธเจาผูอุดมกวานระ  ขาพระองคมีจิตโสมนัสยินดีโยนฉัตร 
        ขึ้นไปบนอากาศ. 
                     พระสาวกผูอุดมฝกตนแลว  เสมอืนยานท่ีสงเคราะหดีแลว 
        เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาแลว  ต้ังฉัตรไวเหนือพระเศียร. 
                     พระพุทธเจาผูอนุเคราะห  กอปรดวยพระกรุณา  อัครนายก 
            ของโลก    ประทบัน่ังทามกลางภิกษุสงฆแลว    ไดตรสัพระ- 
             คาถาเหลาน้ีวา                                                                
                      ผูใดถวายฉตัรอันประดับแลวเปนที่รื่นรมยใจน้ี   ดวยจิตท่ี  
        เลื่อมใสนั้น   ผูนั้นจะไมไปสูทุคติเลย. 
                     จักไดเสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา  ๗  ครั้ง   และจกัไดเปน 
             พระเจาจักรพรรดิ  ๓๒ ครั้ง. 
                     ในแสนกัปแตกัปนี้     พระศาสดามีพระนามวา     โคดม 
        ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช  จักเสด็จอุบัติในโลก.  
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                     ผูนั้นจักเปนโอรสผูรับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระ- 
        องคนั้น  อันธรรมนริมิต    จกัรูทั่วถึงพระดํารัสท่ีพระพุทธเจา- 
        เปลงเปนอาสภิวาจา     กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว    จักเปนผู 
        ไมมีอาสวะ  นิพพาน  ขาพระองคมีจิตเล่ือมใสโสมนัส    ยัง 
        ความยนิดีใหเกิดโดยย่ิง. 
                     ขาพระองคละกําเนิดมนุษยแลว        ไดไปสูกําเนิดทิพย 
        วมิานของขาพระองคสวยงาม   สูงเยี่ยม   เปนที่รื่นรมยใจ. 
                     เมื่อขาพระองคออกจากวิมาน เทวดาทั้งหลายยอมกั้นฉัตร 
        ขาวให   ขาพระองคกลับไดสัญญาในกาลน้ัน    นี้เปนผลแหง 
        บรุพกรรม. 
                     ขาพระองคจุติจากเทวโลกแลว      ไดมาสูความเปนมนุษย 
        ในกัปท่ี ๗๐๐ แตกัปนี้        ขาพระองคไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ๓๖ ครั้ง 
                     จุติจากกายน้ันแลว   ไดไปสูไตรทศบุรี    ทองเท่ียวไปโดย 
        ลําดับแลว    ไดมาสูความเปนมนุษยอีก. 
                     ชนท้ังหลายไดกั้นฉัตรขาวใหขาพระองคผูลงสูครรภมารดา 
        ขาพระองคมีอายุ ๗ ป แตกําเนิด   ออกบวชเปนบรรพชิต. 
                     พราหมณมนีามวา   สุนนัทะ    รูจบมนต     เขาไดถือเอา 
        ฉัตรมีสดัีงแกวผลึกมาถวายแกพระอัครสาวก. 
                     พระสารีบุตรมหาวีระ      ผูมีวาจานาบูชา       อนุโมทนา 
        ขาพระองคฟงอนุโมทนาของทานแลวระลึกถึงบุรพกรรมได. 
                     จึงประนมกรอัญชลี     ยงัจิตของตนใหเลื่อมใส   ระลึกถึง  
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        กรรมเกาไดแลว   ไดบรรลุถึงพระอรหัต. 
                     ลุกจากอาสนะน้ันแลว ประนมกรอญัชลีเหนือเศียร  ถวาย 
        บังคมพระสัมพุทธเจาแลว  เปลงวาจาน้ีวา 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้       ขาพระองคไดถวายฉัตรอันวิจิตร 
       ประดับสวยงามแดพระพุทธเจา ผูยอดเยี่ยมในโลก  พระนาม 
        วา   ปทุมตตระ   ทรงรูแจงโลก   สมควรรับเครื่องบูชา. 
                     พระสยัมภูอคัรบุคคล    ทรงรับฉัตรอันวิจิตรตกแตงดีแลว 
        ที่ขาพระองคถวายแดพระองค  ดวยพระหัตถทั้งสอง. 
                     โอ  พระพุทธเจา  โอ  พระธรรมเจา   โอ   ความถึงพรอม 
        แหงพระศาสดา ไดมีแกขาพระองค  ดวยการถวายฉัตรคันหน่ึง 
        ขาพระองคไมเขาถึงทุคติเลย. 
                     ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว     ถอนภพท้ังปวงขึ้นได 
        แลว   กาํหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว    เปนผูไมมีอาสวะอยูแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระสปริวารฉัตตทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                             จบสปริวารฉัตตทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 795 

   ๓๓๐. อรรถกถาปริวารฉัตตทายกเถราปทานท่ี ๑๐ เปนตน 
        อปทานท่ี ๘,  ๙,  ๑๐   มีเนื้อความปรากฏชัดดแีลวทีเดียวแล. 
                      จบอรรถกถาอุมมาปุปผิยวรรคที่ ๓๓ 
                           รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑. อุมมาปุปผิยเถราปทาน   ๒. ปุฬินปูชกเถราปทาน  ๓. หาสชนก- 
เถราปทาน     ๔.  ยัญญสามิกเถราปทาน     ๕.  นมิิตตสัญญกเถราปทาน 
๖. อันนสังสาวกเถราปทาน  ๗. นิคคุณฑิปุปผิยเถราปทาน  ๘.สุมนาเวฬิย- 
เถราปทาน   ๙. ปุปผฉัตติยเถราปทาน  ๑๐. สปริวารฉัตตทายกเถราปทาน 
         มีคาถา ๑๐๗ คาถา. 
                                จบอุมมาปุปผิยวรรคท่ี  ๓๓  
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                                 คันโธทกวรรคที่  ๓๔  
                          คันธธูปยเถราปทานท่ี ๑ (๓๓๑) 
                           วาดวยผลแหงการถวายธูปหอม 
     [๓๓๓] เราไดถวายธูปหอมอันหุมดวยดอกมะลิ       สมควรแก 
        พระพทุธเจา   แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   สิทธัตถะ. 
                     เราไดเห็นพระพุทธเจา  เชนกับแทงทองคําอันมีคา  อัคร- 
        นายกของโลก  รุงเรอืงดังดอกอุบลเขียว   เหมือนดวงไฟใหญ.  
                     องอาจย่ิงดังเสือโครง   มสีกุลดังไกรสรราชสีห   เลศิกวา 
        สมณะท้ังหลาย   ประทับน่ัง   แวดลอมดวยภิกษุสงฆ. 
                     ยังจิตของตนใหเลื่อมใส    ประนมกรอัญชลี  ถวายบังคม 
        แทบบาทพระศาสดาแลว   บายหนากลับไปทางทิศอุดร.  
                     ในกัปท่ี ๙๔ แตกัปนี้    เราไดถวายธูปหอมใด   ในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการบูชาดวย 
        ธูปหอม. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระคันธธูปยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบคันธธูปยเถราปทาน  
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                     อุทกปูชกเถราปทานท่ี  ๒ (๓๓๒) 
                            วาดวยผลแหงการถวายน้ํา 
     [๓๓๔] ขาพระองคไดเห็นพระสัมพุทธเจามีพระฉวีรรณดังทอง 
        เสด็จไปในอากาศ     เหมือนดังไฟลุกโพลง       เหมือนดวง 
        อาทิตย. 
                     ขาพระองคจึงเอาฝามือกอบนํ้าโยนขึ้นไปในอากาศ  พระ- 
        พุทธเจาผูมหาวีระ     ทรงประกอบดวยพระกรุณา     เปนฤาษี 
        ทรงรบัแลว. 
                     พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ ประทับยืนอยูในอากาศ 
        ทรงทราบความดําริของขาพระองค   จึงไดตรัสพระคาถาน้ีวา 
                     ดวยการถวายน้ํา    และดวยการยังปติใหเกิดขึ้น      ทาน 
        จะไมตองเขาถึงทุคติเลย   แมตลอดแสนกัป. 
                     ขาแตพระองคผูจอมสัตวเชษฐบุรษุของโลก     ประเสริฐ 
        กวานระ   ดวยกรรมน้ัน   ขาพระองคละความชนะและแพแลว 
        บรรลุถึงฐานะอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ี ๖๕๐๐  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ ครั้ง  มีพระ- 
        นามวา สหัสสราช มสีมุทรสาครส่ีเปนที่สุด เปนใหญกวาชน. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี.  
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         ทราบวา  ทานพระอุทกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                 จบอุทกปูชกเถราปทาน 
                      ปุนนาคปุปผิยเถราปทานที่ ๓ (๓๓๓) 
                        วาดวยผลแหงการถวายดอกบุนนาค 
     [๓๓๕] เราเปนพรานเขาไป (หย่ังลง) ยังปาใหญ  เราไดพบตน 
        บุนนาคมีดอกบาน  จึงระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     ไดเลือกเก็บดอกบุนนาคนั้น   เอาแตที่มีกลิ่นหอมสวยงาม 
        แลวกอสถูปบนเนินทราย   บูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี ๙๒ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา.  
                     ในกัปท่ี ๙๑ แตกัปนี้     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิพระองค 
        หน่ึงทรงพระนามวา   ตโมนุทะ  สมบูรณดวยแกว ๗  ประการ 
        มีพละมาก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  
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         ทราบวา  ทานพระปุนนาคปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบปุนนาคปุปผิยเถราปทาน 
                         เอกทุสสทายกเถราปทานท่ี  ๕  (๓๓๔) 
                            วาดวยผลแหงการถวายผาผืนเดียว 
     [๓๓๖] เราเปนคนเกี่ยวหญาขาย   อยูในพระนครหังสวดี   เลี้ยง 
        ชีวิตและเลี้ยงภรรยาดวยการเกี่ยวหญาขายนั้น. 
                     พระชินเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   ทรงรูจบธรรมทั้งปวง 
        เปนนายกของโลก  เสด็จอุบัติขึ้นทําลายความมืดมนใหพินาศ. 
                     ในกาลน้ัน   เรานั่งอยูในเรือนของตน  คิดอยางน้ีวา   พระ- 
        พุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแลว    แตไทยธรรมของเราไมม.ี  
                     เรามีแตผาสาฎกผืนเดียวน้ี   ไมมใีครให  ( อะไร )  แกเรา 
        การถูกตองนรกเปนทุกข   เราจักปลูกฝงทักษิณาทาน. 
                     ครั้นเราคิดอยางน้ีแลว  จงึยังจิตของตนใหเลื่อมใส   ไดถือ 
        เอาผาสาฎกผืนเดียว  ไปถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     ครั้นถวายผาผืนหน่ึงแลว  ไดประกาศกองขึ้นวา   ขาแต 
        พระมหามุนีวีรเจา    ถาพระองคเปนพระพุทธเจา   ขอไดทรง 
        โปรดชวยขาพระองคใหขามฝงไดเถิด.  
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                     พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระทรงรูแจงโลก สมควร 
        รบัเครือ่งบูชา    เมือ่ทรงสรรเสริญทานของเรา   ไดทรงทําอนุ- 
        โมทนาแกเราวา 
                     ดวย  (การถวาย)  ผาสาฎกผืนเดียวน้ี    และดวยการต้ังจิต 
        มั่น  ผูนี้จะไมไปสูทุคติเลยตลอดแสนกัป. 
                     จักไดเปนทาวสักกะจอมเทพ ๓๖ ครั้ง   จักไดเปนพระเจา 
        จักรพรรดิราช  ๓๓ครั้ง  จักเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย 
        โดยคณนานับมิได  ทานเมื่อทองเท่ียวอยู   ในเทวโลกหรือใน 
        มนุษยโลก จักเปนผูมีรูปงาม สมบูรณดวยคุณสมบัติ มีกายนา 
        ใครยิ่งนัก  ผาอันหาประมาณมไิด  จักมีตามความปรารถนา. 
                     พระสัมพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ผูเปนนักปราชญ 
        ครั้นตรสัดังน้ีแลว        เสด็จขึ้นสูนภากาศ      ดังพระยาหงส 
        ในอัมพร. 
                     เราเขาถึงกําเนิดใด  ๆ  คือ    ความเปนเทวดาหรือมนุษย 
        ความพรองในโภคสมบัติไมมีแกเราเลย      นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายผาสาฎกผืนเดียว. 
                     ผายอมบังเกดิแกเราสําหรับรองเทาทุก ๆ ยาง     เราประ- 
        ดิษฐานอยูบนผา   ผาเปนหลังคาอยูเบื้องบนเรา. 
                     วันนี้   ถาเราปรารถนาจะถือเอาจักรวาลพรอมท้ังปา  พรอม 
        ทั้งภูเขา   ก็พึงปกปดดวยผาท้ังหลายได. 
                     ดวย   (การถวาย)  ผาสาฎกผืนเดียวน้ันนั่นแล     เมื่อเรา 
        ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ   ยอมเปนผูมีผิวพรรณดังทอง  
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        ทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ. 
                     ผลแหงผาผืนเดียว   ไมถึงความส้ินไปในท่ีไหน ๆ  ชาตินี้  
        เปนชาติที่สุดของเรา   ผายอมใหผลแกเราแมในชาตินี้. 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  เราไดถวายผาใดในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผาสาฎก 
        ผืนเดียว 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดแลว   ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกขาดดังชางตัดเชือกแลว  ไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณสมบัติเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระเอกทุสสทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบเอกทุสสทายกเถราปทาน 
                   ผุสสิตกัมมิยเถราปทานท่ี  ๕ (๓๓๕) 
                     วาดวยผลแหงการตักน้ําในบึงถวาย 
     [๓๓๗]  ในกาลน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระนามวา  วิปสสี  เชษฐ- 
        บรุุษของโลก     ประเสริฐกวานระ     พรอมดวยพระขีณาสพ 
        ทั้งหลาย  ประทับอยู ณ สังฆาราม. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา    วิปสสี    ผูเปนนายกของโลก  
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                     พระองคเสด็จออกจากประตูอาราม     พรอมดวยพระขีณาสพ 
        ๘   แสน. 
                     เรานุงหนังสัตว     และหมผาเปลือกไมกรอง    ตักเอานํ้า 
        ในบึงแลว   เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา. 
                     ยังจิตของตนใหเลื่อมใส   เกิดโสมนัส   ประนมกรอัญชลี  
        ตักเอานํ้าในบึงไปประพรมพระพุทธเจา. 
                     ดวยกรรมนัน้     พระสัมพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตะ 
        ผูอุดม   ทรงสรรเสรญิกรรมของเราแลว    ไดเสด็จไปตามพระ- 
        ประสงค.                                                               
                    เราไดบูชาพระชินเจาดวยนํ้าอันกําหนดวา  ๕,๐๐๐   หยด 
        เราไดเสวยเทวรัชสมบัติเพราะนํ้า  ๒,๕๐๐   หยด. 
                     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิเพราะนํ้า  ๒,๕๐๐  หยด     เราได 
        บรรลุอรหัตดวยกรรมท่ีเหลือ. 
                     เมื่อใด   เราเปนทาวเทวราช  เมื่อใด   เราไดเปนอธิบดีของ 
        มนุษย  ชื่อวา ผุสสิตะ  นั้นแลเปนชื่อของเรา. 
                     เมื่อเราเปนเทวดาหรือแมเปนมนุษย       เมล็ดฝนยอมตก 
        โดยรอบขางละวา. 
                     เราถอนภพท้ังหลายขึ้นไดแลว  เผากิเลสท้ังหลายเสียแลว 
        เปนผูมอีาสวะท้ังปวงสิ้นแลว   นีเ้ปนผลแหงหยาดน้ําฝน.   
                     น้ําฝนของเรามีกลิ่นเสมอืนกลิ่นจันทน     กลิ่นยอมฟุงไป 
        เหมือนอยางน้ัน  กลิน่หอมซานออกจากสรีระของเรา   ฟุงไป 
        ๒๕๐ ชั่วธนู.  
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                     ชนท้ังหลายสูดกลิ่นหอมอบอวลอันประกอบดวยบุญกรรม 
        แลว  ยอมรูทันทีวา  พระเจาผุสสะเสด็จมา  ณ  ที่นี.้ 
                     กิ่งไม  ใบไม   ทอนไม และแมหญา   ทุกชนิด  (ดังจะ) 
        รูความดําริของเรา   ยอมสําเร็จเปนกลิ่นหอมทันที. 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดบูชาดวยไมจันทน   ดวยการ 
        บชูาน้ัน     เราไมรูจกัทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการบูชาดวย 
        หยาดนํ้า. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข     และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระผัสสิตกัมมิยเถระไดกลาวคาถานี้     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                               จบผุสสิตกัมมิยเถราปทาน 
                           ปภังกรเถราปทานท่ี ๖ (๓๓๖)         
                          วาดวยผลแหงการชําระพระสถูป         
     [๓๓๘] พระเจดียของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  
        เชษฐบรุุษของโลก  ผูคงท่ี  มีอยูในปาชัฏ  อันเกล่ือนกลนดวย 
        เน้ือราย. 
                     ใคร ๆ ไมอาจจะไปเพ่ือกราบไหวพระเจดีย     พระเจดีย 
        อันหญาตนและเถาวัลยปกคลุม  หักพัง. 
                     ในกาลน้ัน   เราเปนคนทําการงานในปา  ดวยการงานของ  
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          บิดาและปู     เราไดเห็นพระสถูปอันหักพัง    หญาและเถาวัลย  
        ปกคลุมในปาใหญ. 
                     ครั้นไดเห็นพระสถูปแหงพระพุทธเจาแลว    ต้ังจิตเคารพ 
        ไววา   พระสถูปน้ีแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    หักพังอยู 
        ในปา. 
                     พระสถูปไมมีอะไรบังแดดฝน      ไมสมควรแกคนที่รูคุณ 
        และมิใชคุณ     เราไดแผวถางพระสถูปแหงพระพุทธเจาแลว 
        จึงจะประกอบการงานอื่น. 
                     ครั้นเราแผวถางหญาตนไมและเถาวัลยที่พระเจดีย    ไหว 
        ครบ  ๘ ครั้งแลว    กลับไปยังท่ีอยูของตน   ดวยกรรมที่เราทําดี 
        แลวน้ัน    และดวยการต้ังเจตนามั่น  เราละกายมนุษยแลว  ได 
        ไปสูชั้นดาวดึงส. 
                     วิมานทองอนับุญกรรมทาํไวในชั้นดาวดึงสนั้น    สวยงาม 
        เลื่อมประภัสสร  สูง  ๖ โยชน  กวาง  ๓๐ โยชน. 
                     เราไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐  ครั้ง    และไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิ ๒๕ ครั้ง. 
                     ครั้งเมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ  ยอมไดโภค- 
        สมบัติมาก    ความพรองในโภคสมบัติไมมีแกเราเลย   นี้เปน 
        ผลแหงการแผวถาง 
                     เมื่อเราไปในปาใหญดวยคานหามหรอืดวยคอชาง     เรา 
        ไปสูทิศใด ๆ   ในทิศน้ัน ๆ  ปายอมสําเร็จเปนที่พ่ึงพักได.  
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                     เราไมเห็นตอหรือแมหนามดวยจักษุเลย  เราประกอบดวย  
        บุญกรรม  บุญกรรมยอมนําปราศไปเอง. 
                     โรคเรื้อน  ฝ  กลาก  โรคลมบาหมู   คุดทะราด   หดิเปอย 
        และหิดดาน    ไมมีแกเรา   นี้เปนผลแหงการแผวถาง. 
                     เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา   ความอัศจรรย 
        อยางอ่ืนยังมีอีก    เราไมรูสึกวา    ตอมฝมีหยาดนํ้าเหลืองเกิด 
        ในกายของเราเลย  เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา. 
                     ความอัศจรรยอยางอ่ืนยังมีอีก    เราไดทองเท่ียวอยูในภพ 
        ๒ ภพ  คือ  ในความเปนเทวดาหรือมนุษย. 
                     เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา   ความอัศจรรย 
        อยางอ่ืนยังมีอีก     เราเปนผูมีผิวพรรณดังทอง     เปนผูมรีัศมี  
        ในท่ีทั้งปวง.   
                     เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา   ความอัศจรรย 
        อยางอ่ืนยังมีอีก  สิง่ท่ีไมชอบใจไมมี  สิ่งท่ีชอบใจเขามาต้ังไว. 
                     เพราะเราแผวถางท่ีพระสถูปพระพุทธเจา  ความอัศจรรย 
        อยางอ่ืนยังมีอีก   เราน่ังบนอาสนะเดียว  ไดบรรลุอรหัต. 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด  ในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการแผวถาง.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปภังกรเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบปภังกรเถราปทาน 
                       ติณกุฏิทายกเถราปทานท่ี  ๗  (๓๓๗) 
                            วาดวยผลแหงการถวายกุฎีหญา                         
     [๓๓๙]  เราเปนคนรับจางทําการงานของคนอื่น  ขวนขวาย    
        ในทางเกิดการงานของคนอื่น   อาศัยอาหารของผูอื่น   อยูใน 
        นครพันธุมดี. 
                     ในกาลน้ัน   เรานั่งอยูในที่ลับแลว   คิดอยางน้ีวา   พระ- 
        พุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก       แตการกอสรางบุญกุศล 
        ของเราไมมี. 
                     บัดน้ีเปนเวลาสมควรท่ีเราจะชําระคติ     ถึงเวลาของเราแลว  
        การถูกตองนรกเปนทุกขแกสัตวทั้งหลายผูไมมีบุญเปนแนแท. 
                     ครั้นเราคิดอยางน้ีแลว   จึงเขาไปหาเจาของงาน   ขอหยุด 
        การงานวันหน่ึง  แลวเขาปาใหญ. 
                     ในกาลน้ัน   เราขนเอาหญา    ไมและเถาวัลยมาแลว   ต้ัง 
        เสาไมขึน้  ๓  ตน   ไดสรางเปนกุฎีหญา.  
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                     เราไดมอบถวายกุฎีนั้นเพ่ือประโยชนแกสงฆ     แลวกลับ   
        มาหาเจาของการงานในวันนั้นนั่นแล.  
                     ดวยกุศลกรรมที่เราทําแลวน้ัน  เราไดไปสูดาวดึงส   วิมาน 
        อันบุญกรรมสรางใหแกเราอยางดีในดาวดึงสนั้น      นิรมติให 
        เพราะกุฎีหญา. 
                     เครื่องประดับพันหน่ึง    ลูกคลีหนัง  ๑๐๐ ลูก     ธงสีเขียว 
        พวงดอกไมแสนพวง  ปรากฏอยูในวิมานของเรา. 
                     เราอุบัติ  ณ กําเนิดใด  ๆ   คือ  ความเปนเทวดาหรือมนุษย 
        ในกําเนิดน้ัน  ๆ ปราสาท (ดังจะ)  รูความดํารขิองเรา   ผุดขึ้น 
        ต้ังอยู.                                   
                     ความกลัว  ความครั่นคราม   หรือขนลุกชูชัน  ยอมไมม ี
        แกเรา  เราไมรูสึกความสะดุงหวาดเสียวเลย     นี้เปนผลแหง 
        การถวายกุฎีหญา. 
                     ราชสีห  เสื่อโครง  เสือเหลือง  หมี  หมาปา  และเสือดาว 
        ทั้งปวง   ยอมละเวนเรา  นี้เปนผลแหงการถวายกุฎีหญา. 
                     สัตวเสือกคลาน  ภูตผี  ปศาจ งู กุมภัณฑ  และผีเส้ือยักษ 
        แมเหลาน้ัน  ก็ยอมละเวนเรา  นีเ้ปนผลแหงการถวายกุฎีหญา. 
                     เราระลึกไมไดวา   ไดฝนเห็นลามกเลย  สติของเราต้ังมั่น 
        นี้เปนผลแหงการถวายกุฎีหญา. 
                     เราไดเสวยสมบัติ   เพราะการถวายกุฎีหญาน้ันแลว    ได 
        กระทําธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โคดม   ให 
        แจงชัดแลว.                                                      
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                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใด   ในกาลน้ัน   ดวย 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายกุฎีหญา.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
        ทราบวา    ทานพระติณกุฏิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบติณกุฏิทายกเถราปทาน 
                    อุตตเรยยทายกเถราปทานที่  ๘  (๓๓๘) 
                             วาดวยผลแหงการถวายผา 
     [๓๔๐] ในกาลน้ัน    เราเปนพราหมณผูเลาเรียน   ทรงจํามนต 
        รูจบไตรเพท  อยูในนครหังสวดี. 
                     เวลาน้ัน    เราแวดลอมดวยพวกศิษยของตน      เปนคนมี 
        ตระกูล   ศึกษาดี  ออกไปจากนคร   เพ่ือตองการจะรดน้ํา.  
                     พระชินเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   ทรงรูแจงโลภ   ทรงรู 
        จบมนตทั้งปวง  เสด็จเขามายังพระนคร พรอมกับพระขีณาสพ 
        หลายพัน. 
                     เราเห็นพระองคมีพระรปูงามย่ิงนัก  ไมหว่ันไหวเหมือนเขา 
        ทํา  (หลอ)   ไว  แวดลอมดวยพระอรหันตทัง้หลาย   ครัน้แลว 
        ไดยังจิตใหเลื่อมใส  เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส.  
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                     ประนมกรอญัชลีเหนือเศียรเกลา  นมสัการพระองคผูมีวัตร 
        อันงาม   ไดถวายผาหม    เราประคองผาสาฎกดวยมือท้ังสอง 
        แลวยกขึ้น     ผาสาฎกปกปด  (บังแดดฝน)    ตลอดท่ัวพุทธ- 
        บริษัท. 
                     เมื่อหมูภิกษเุปนตน  เปนอันมาก   เท่ียวจาริกไปบิณฑบาต 
        เวลาน้ัน  ผาสาฎกไดกั้นเปนหลังคายังเราใหเกิดโสมนัส. 
                     เมื่อหมูภิกษเุปนตนจะออกจากเรือน   พระศาสดาผูสยัมภู 
        เปนบุคคลผูเลิศ ประทับยืนอยูที่ถนน   ไดทรงทําอนุโมทนาวา 
                     ผูใดมีจิตเลื่อมใสโสมนัส   ไดถวายผาสาฎกแกเรา   เรา 
        จักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว. 
                     ผูนั้นจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด ๓ หมื่นกัป     จักเปน 
        จอมเทวดา   เสวยเทวรัชสมบัติอยูในเทวโลก  ๕๐ ครั้ง. 
                     เมื่อเขาผูพรอมพรั่งดวยบุญกรรม  อยูในเทวโลก   จักมีผา 
        เปนหลงัคาบังแดดฝนตลอดรอยโยชนโดยรอบ. 
                     และจักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๓๖ ครั้ง    จกัไดเปน 
        พระเจาประเทศราชอันไพบูลย  โดยจะคณนานับมิได. 
                     เมื่อเขาผูพรัง่พรอมดวยบุญกรรม  ทองเท่ียวอยูในภพ  สิ่ง 
        ที่เขาปรารถนาดวยใจทุกอยาง   จักบังเกิดขึ้นทันที. 
                     คนผูนี้จักไดผาไหม  ผาขนสัตว  ผาเปลือกไม  (ผาปาน) 
        ผาฝาย     และผาท้ังหลายอันมีคามาก    คนผูนี้จักไดสิ่งท่ีตน 
        ปรารถนาดวยใจทุกอยาง   จักเสวยวิบากแหงผาผืนเดียว    ใน 
        กาลทุกเมื่อ.  
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                    ภายหลัง  เขาอันกุศลมูลตักเตือนแลว   จักบวช  จกักระทํา 
        ธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  โคดม  ใหแจงชัด. 
                    โอ    กุศลกรรมเราไดทําแลวแดพระสัมพุทธเจา    เราได 
        บรรลุอมฤตบท     เพราะไดถวายผาสาฎกผืนเดียว      ผาเปน 
        หลังคากันแดดฝนใหแกเรา  ผูอยูในมณฑป  ที่โคนไม   หรือ 
        ในเรือนวาง   โดยรอบขางละวา. 
                    เรานุงหมปจจัย    คือจีวรอันไมไดทําวิญญัติ   และไดขาว 
        และน้ํา   นี้เปนผลแหงการถวายผาหม. 
                    ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   เราไดทํากรรมใด  ในกาลนั้น    ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผา.  
                       คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘  และ  
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอุตตเรยยทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบอุตตเรยยทายกเถราปทาน  
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                        ธมัมสวนยิเถราปทานท่ี ๙  (๓๓๙)  
                               วาดวยผลแหงการฟงธรรม 
     [๓๔๑] พระชินเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทรงรูจบธรรมท้ังปวง 
        ทรงประกาศสัจจะ  ๔   ยังชนเปนอันมากใหขามพน   (ทกุข) 
        สมัยน้ัน   เราเปนชฎิลผูมีตบะอันสูงเดน    สลัดผาเปลือกไม 
        กรอง  (ผาคากรอง)   เหาะไปในอมัพรในบัดน้ัน. 
                     แตเราไมอาจจะไปในเบื้องบนแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐ 
        สุดได  เวลานั้น  เราเปนเหมือนนกกระทบหินไปไมได. 
                     ความเปนไปที่ผิดแปลกเชนนี้     ไมเคยมีแกเราเลย    เรา 
        เหาะไปในอัมพร  เหมือนดังหลังคาไปในนํ้า. 
                     ก็มนษุยซึ่งเปนผูประเสริฐ     จักมีอยูภายใตนี้กระมังหนอ 
        ถาเชนนั้น   เราจักคนหาเขา   บางทีจะพึงไดประโยชนบาง. 
                     เมื่อเราลงจากอากาศ  ไดฟงเสียงของพระศาสดาซึ่งกําลัง 
        ตรัสอนจิจตาอยู   เราจึงเรียนอนิจจตาน้ันในขณะนั้น. 
                     ครั้นเรียนอนิจจสัญญาแลว  ไดกลับไปสูอาศรมของเรา 
        เราอยูตลอดกําหนดอายุแลว   ทํากาลกิริยา ณ  ที่นั้น. 
                     เมื่อภพท่ีสุดยังเปนไปอยู    เราระลึกถึงการฟงธรรมนั้นได 
        ดวยกุศลกรรมที่เราทําแลวน้ัน   เราไปสูดาวดึงส.                   
                     เรารื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป   ไดเสวยรัช- 
        สมบัติในเทวโลก ๕๑  ครั้ง. 
                     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๑ ครั้ง      และไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลย  โดยจะคณนานับมิได.  
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                     พระสมณะผูมีอินทรียอนัอบรมแลว   นั่งบนเรือนของบิดา 
        แสดงคาถาเปลงวาจาถึงความไมเท่ียง.  
                     เราระลึกถึงสัญญานั้นได  ทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ 
        ยังไมไดแทงตลอดซึ่งท่ีสุด  คือนิพพานอันเปนบทไมเคลื่อน. 
                     สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ  มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไป 
        เปนธรรมดา   เกิดขึน้แลวยอมดับไป    ความที่สังขารเหลาน้ัน 
        สงบระงับเปนสุข. 
                     เราระลึกถึงบุรพกรรมได   พรอมกับไดฟงคาถา  เรานั่งอยู 
        บนอาสนะเดียวน่ันเอง   ไดบรรลุพระอรหัต. 
                     เรามีอายุ  ๗  ปแตกําเนิด ไดบรรลุพระอรหัต  พระพุทธเจา 
        ผูมีพระจักษุทรงรูคุณแลว  ใหเราอุปสมบท. 
                     กิจอะไรท่ีเราพึงทําในวันนี้    ในศาสนาของพระศากยบุตร 
        เรายังเปนเด็กอยูเทียว    ไดทํากิจท่ีพึงทําน้ันสําเร็จแลว.  
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   เราทํากรรมใด   ในกาลน้ัน   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลเพราะการฟงธรรม.  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖     เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระธัมมสวนิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี        ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบธัมมสวนิยเถราปทาน  
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                      อุกขิตตปทุมิยเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๔๐) 
                          วาดวยผลแหงดอกปทุมดอกเดียว 
     [๓๔๒] ในกาลน้ัน     เราเปนชางดอกไมอยูในพระนครหังสวดี  
        เราลงสูสระปทุมเลือกเก็บดอกบัวอยู. 
                     พระชินเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ   ทรงรูจบธรรมท้ังปวง 
        เปนอุดมบุรษุ    ทรงแสวงหาความเจริญแกเรา      จึงเสด็จมา 
        พรอมดวยพระขีณาสพต้ังแสน      ผูมีจิตสงบระงับ    ผูคงท่ี 
        บริสุทธิ ์    ไดอภิญญา ๖   เพงฌาน. 
                     เราไดเห็นพระสยัมภู   ผูประเสริฐกวาเทวดา    เปนนายก 
        ของโลก      จึงเก็บดอกบัวท่ีกานแลวโยนขึน้ไป    [ บชูา ]   ใน 
        อากาศ. 
                     ในขณะนั้น  [ดวยเปลงวาจาวา]  ขาแตพระธีรเจา  ถาพระ- 
        องคเปนพระพุทธเจาเชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระไซร 
        ขอดอกบัวจงไปต้ังอยูเหนือพระเศียรของพระพุทธเจาเองเถิด. 
                     พระมหาวีรเจา   เชษฐบรุุษของโลก   ผูประเสริฐกวานระ 
        ทรงอธษิฐานแลว  ดอกบัวเหลาน้ันไดต้ังอยูเหนือพระเศียรดวย 
        พระพทุธานุภาพ. 
                     ดวยกุศลกรรมที่เราทํามาแลวน้ัน     และดวยการต้ังจิตมั่น 
        เราละกายมนุษยแลว   ไดไปสูชั้นดาวดึงส. 
                     ในชั้นดาวดึงสนั้น     วมิานของเราบญุกรรมสรางใหอยาง 
        สวยงาม    เรียกชื่อวา     สัตตปตตะ  สูง   ๖๐  โยชน  กวาง 
        ๓๐  โยชน.                                            
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                 เราไดเปนจอมเทวดา  เสวยรัชสมบัติ   ในเทวโลกพันครั้ง  
        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๕  ครั้ง. 
                   และเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย     โดยคณนานับ  
        มิได   เราเสวยกรรมของตนที่ทําไวดีแลวในปางกอน. 
                   ดวยดอกปทุมดอกเดียวน้ันแล  เราไดเสวยสมบดีแลว  ได 
        กระทําธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โคดม    ให 
        แจงชัดแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ถอนภพขึน้ไดหมดแลว    เรา 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกขาดเหมือนชางตัดเชือกไดแลว  ไมมีอาสวะ 
        อยู. 
                   ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     เราไดบูชาพระพุทธเจา   ดวยดอก 
        ไมใด    ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        ดอกปทุมดอกเดียว. 
                  คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏสิัมภิทา  ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอุกขิตตปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบอุกขิตตปทุมิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 815 

                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑.  คันธธูปยเถราปทาน   ๒.   อุทกปูชกเถราปทาน   ๓. ปุนนาค-  
ปุปผิยเถราปทาน  ๔. เอกทุสสทายกเถราปทาน  ๕. ผุสสิตกัมมิยเถราปทาน 
๖. ปภังกรเถราปทาน   ๗. ติณกุฎิทายกเถราปทาน    ๘. อุตตเรยยทายก- 
เถราปทาน     ๙.  ธัมมสวนิยเถราปทาน     ๑๐.  อุกชิตตปทุมิยเถราปทาน 
         ทานรวบรวมคาถาทั้งหมดได  ๑๔๘ คาถา. 
                         จบคันโธทกวรรคที่   ๓๔  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 816 

                                  เอกปทุมวรรคที่ ๓๕ 
                         เอกปทุมยิเถราปทานท่ี ๑ (๓๔๑) 
             วาดวยผลแหงการบูชาพระพุทธเจาดวยดอกบัว 
     [๓๔๓]  พระชินเจา     พระนามวา    ปทุมุตตระ    ทรงรูจบธรรม 
        ทั้งปวง    ทรงทําใหแจงซ่ึงภพนอยภพใหญ   ทรงยังประชุมชน 
        เปนอันมากใหขาม [ทุกข]  ได. 
                     ในกาลน้ันเราเปนพญาหงส    ผูประเสริฐกวานกทั้งหลาย 
        เราโผลงยังสระน้ําแลว   เลนน้ําอยูอยางสําราญใจ. 
                     ในขณะนั้น  พระชินเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  ทรงรูแจง 
        โลก   ผูสมควรรับเครื่องบูชา  เสด็จ  [เหาะ]  มาเหนือสระนํ้า. 
                     เราไดเห็นพระสยัมภู  ผูประเสริฐกวาเทวดา   ผูเปนนายก 
        ของโลก   จึงหักดอกบัวหลวงอนัเปนที่รื่นรมยใจท่ีกานแลว. 
                     เอาจะงอยปากคาบ   โยนขึ้นไปในอากาศ    ไดบูชาพระ- 
        พุทธเจาผูประเสริฐสุด   ดวยใจอันเลื่อมใสย่ิงนัก. 
                     พระศาสดาพระนามวา   ปทุมุตตระ    ทรงรูแจงโลก     ผู 
        สมควรรับเครื่องบูชา       ประทบัอยูในอากาศ       ไดทรงทํา 
        อนุโมทนาวา 
                     ดวยดอกปทุมดอกเดียวน้ี    และดวยการต้ังจิตมั่น  ทานจะ 
        ไมตองไปสูวินิบาตตลอดแสนกัป. 
                     พระสัมพุทธเจา  พระนามวา  ปทุมตุตระ  ผูอุดม  ครั้น 
        ตรัสอยางน้ี  ทรงสรรเสริญกรรมของเราแลว    ไดเสด็จไปตาม 
        พระประสงค.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 817 

                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   เราไดทํากรรมใด  ในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระเอกปทุมิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบเอกปทุมิยเถราปทาน 
                     ติณุปปลมาลิยเถราปทานที่ ๒  (๓๔๒) 
                   วาดวยผลแหงการโปรยดอกอุบล  ๓ ดอก 
     [๓๔๔] ในกาลน้ัน    เราเปนวานร    อยูใกลฝงแมน้ําจันทภาคา 
        เราไดเห็นพระพุทธเจา    ผูปราศจากกิเลสธุลี     ประทับน่ังอยู 
        ณ  ระหวางภูเขา. 
                     ทรงยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว          ดังพญารังมีดอกบาน 
        ประกอบดวยพระลักษณะและอนุพยัญชนะ    ครั้นไดเห็นแลว 
        มีความปลื้มใจ. 
                     มีจิตเบิกบานโสมนัส    มีใจราเริงดวยปติ    ไดโปรยดอก 
        อบุล ๓ ดอก   เหนือพระเศียร.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 818 

                     ครั้นเราบูชาดอกไมแดพระพุทธเจา   พระนามวา   วิปสสี  
        ผูแสวงหาคุณใหญ   เคารพนบนอบแลว   บายหนากลับไปทาง 
        ทิศอุดร. 
                     เมื่อเรากําลังเดินกลับ      ดวยใจอันผองใส      ตกลงใน 
        ระหวางภูเขาหิน  ถึงความส้ินชีวิต. 
                     ดวยกุศลกรรมที่เราทําแลวน้ัน        และดวยการต้ังจิตมั่น 
        เราละกายมนุษยแลว   ไดไปสูชั้นดาวดึงส. 
                     เราไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก  ๓๐๐ ครั้ง     และไดเปน 
       พระเจาจักรพรรดิ  ๕๐๐ ครั้ง. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย        นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระตีณุปปลมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบตีณุปปลมาลิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 819 

                         ธชทายกเถราปทานท่ี  ๓  (๓๔๓) 
                                วาดวยผลแหงการถวายธง 
     [๓๔๕] เราเห็นความส้ินไปแหงอุปธิทั้ง ๓   จงึใหยกธงขึ้นบูชา 
        พระศาสดาพระนามวา  ติสสะ  เชษฐบุรษุของโลก  ผูประเสริฐ 
        กวานระ. 
                     ดวยกุศลกรรมที่เราทําแลวน้ัน        และดวยการต้ังจิตมั่น 
        เราละกายมนุษยแลว   ไดไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส. 
                     ไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครัง้     ไดเปนพระเจา 
        จักรพรรดิ ๕๐๐ ครัง้. 
                     และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  โดยคณนานับ 
        มิได   เราไดเสวยกรรมของตน   ที่ตนทําไวดีแลวในกาลกอน. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้  เราไดทํากรรมใด  ในกาลน้ัน  ดวย 
        การบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายธง. 
                     วันนี้ถาเราปรารถนา  ก็พึงเอาผาโขมะปกปดแผนดินพรอม 
        ทั้งปาและภูเขาได   นี่เปนผลแหงกรรมที่เราทําในกาลนั้น. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระธชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบธชทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 820 

                    ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทานที่ ๔ (๓๔๔) 
                           วาดวยผงแหงดอกไม  ๓ ดอก 
     [๓๔๖] มภีูเขาชื่อวาภูตคณะ  อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต    ที่ 
        ภูเขานัน้  เราไดเห็นผาบังสุกุลเเขวนหอยอยูบนยอดไม ขณะ 
        นั้นเราไดเลือกเก็บเอาดอกหงอนไก ๓ ดอก  มาบูชาผาบังสุกุล 
        ดวยจิตโสมนัสยินดี. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด  ในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหงดอกไม ๓ ดอก. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระตีณิกิงกณิปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบตีณิกิงกณิปูชกเถราปทาน                                            
                        นฬาคาริกเถราปทานท่ี ๕  (๓๔๕) 
                        วาดวยผลแหงการถวายท่ีจงกรม 
     [๓๔๗]  มีภูเขาชื่อวาหาริกะ  อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต  พระ- 
        ภิกษุมนีามสยัมภู๑   อยูที่โคนไมในกาลน้ัน.     
๑. ม.  ยุ. สยัมภู  นารทะ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 821 

                     เราไดทําเรือนไมออ  (ไมรวก)  มุงบังดวยหญา    แผวถาง 
        ที่จงกรมแลว    ไดถวายแดพระสยัมภู. 
                     ในกัปท่ี  ๑๔  เรารื่นรมยอยูในเทวโลก    ไดเสวยรัชสมบัติ 
        ในเทวโลก  ๗๔ ครั้ง  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๗  ครั้ง  และ 
        ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได. 
                     ภพของเราสูงเยี่ยม   เหมือนไมเทาพระอินทร  วมิานของ 
        เรามีเสาพันตน  ไมมีวิมานอื่นเปรียบได  มสีีเลื่อมประภสัสร. 
                     เราเสวยสมบัติทั้งสองแลว   อันกุศลมูลตักเตือน  จึงออก 
        บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   โคดม. 
                     เราเปนผูทําความเพียร   มีตนสงไปแลว   สงบระงับ   ไมม ี 
        อุปธ ิ ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนชางตัดเชือกแลวฉะนั้น    ไมม ี
        อาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระนฬาคาริกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบนฆาคาริกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 822 

                    จัมปกปุปผิยเถราปทานท่ี  ๖  (๓๔๖)  
                           วาดวยผลแหงพุทธบชูา         
     [๓๔๘] มภีูเขาชื่อวาฉาปละ         อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต 
        พระพทุธเจาพระนามวา สุทัสสนะ ประทับอยูในระหวางภูเขา. 
                     เราถือดอกจําปาเหาะไปทางอากาศ    ไดเห็นพระพุทธเจา 
        ผูปราศจากกิเลส  ธลุี   ผูขามพนโอฆะ   ไมมอีาสวะ. 
                     ขณะนั้นเราวางดอกจําปา  ๗  ดอกไมบนศีรษะ       บชูาแด 
        พระพทุธเจาผูสยัมภู  ผูทรงแสวงหาคุณอันใหญหลวง. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด   ดวยการบูชาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบจัมปกปุปผิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 823 

                           ปทุมปูชกเถราปทานที่ ๗  (๓๔๗) 
                                      วาดวยผลแหงพุทธบูชา 
     [๓๔๙] มภีูเขาชื่อวาโรมสะ  อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต  ก็เวลา 
        นั้นพระพุทธเจาพระนามวา  โสภิตะ  ประทบัอยู  ณ  ที่แจง.  
                     เราออกจากท่ีอยูมากั้นดอกบัวหลวง (บังแดด)  ถวาย  ครั้น 
        กั้นอยูวนัหน่ึงแลว   จึงกลับมาสูที่อยูอีก. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจา   ดวยดอก 
        ไมใด   ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปทุมปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.           
                                                จบปทุมปูชกเถราปทาน 
                                             จบภาณวารท่ี ๑๓ 
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                    ติณมุฏฐิทายกมณิเถราปทานท่ี  ๘  (๓๔๘) 
                            วาดวยผลแหงหญากํามือเดียว         
     [๓๕๐] มภีูเขาชื่อวาลัมพกะ  อยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต  พระ- 
        สมัพุทธเจาพระนามวา   อุปติสสะ   เสด็จจงกรมอยูในท่ีแจง. 
                     ในกาลกอนเราเปนพรานเน้ืออยู   (เท่ียวไป)   ในปาใหญ 
        ไดพบพระพุทธเจาพระองคนั้น    ผูประเสริฐกวาเทวดา    เปน 
        สยมัภูผูไมแพอะไร ๆ. 
                     ขณะนั้น   เรามีจิตเลื่อมใสยิ่งนัก  ไดถวายหญากํามือหนึ่ง 
        สําหรับประทับนั่ง  แดพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง 
        พระองคนั้น. 
                     ครั้นถวายแดพระองคผูประเสริฐกวาเทวดาแลว   ยังจิตให 
        เลื่อมใสอยางย่ิง    ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา   แลวบายหนา 
        กลบัไปทางทิศอุดร. 
                     พอเราไปไดไมนาน  สีหะไดเบียดเบียนเรา    เราถูกสีหะ 
        ทําใหลมลงแลว   ทาํกาลกิริยา ณ  ที่นั้น. 
                     (เพราะ)   กรรมที่เราทําแลว  ในสํานักของพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิไมมีอาสวะ  เราไดไปสูเทวโลก   เหมอืนกําลังลูกศร 
        พนจากแลง. 
                     ในเทวโลกนัน้    มีปราสาทงามอันบุญกรรมนริมิต    (ใน 
        ปราสาทน้ัน)     มีเครื่องประดับพันหน่ึง  ลกูคลีหนัง  ๗  ลูก 
        ธงสีเขียว.                  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 825 

                     รัศมขีองปราสาทนั้นพุงออก     ขึ้นไปสูงเหมือนพระจันทร  
        เราเกล่ือนกลนดวยนางเทพกัญญา   เบิกบานดวยวัตถุกามและ 
        กิเลสกาม. 
                     เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว        จุติจากเทวโลกมาสูความ 
        เปนมนุษยแลว   ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้     เราไดถวายท่ีนั่ง     ดวยทานนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงหญากํามือเดียว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ัน     คือ   ปฏิสมัภิทา  ๔   วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระติณมุฏฐิทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบติณมุฏฐิทายกเถราปทาน 
                    ตินทุกผลทายกเถราปทานที่  ๙  (๓๔๙) 
                         วาดวยผลแหงการถวายผลมะพลับ 
     [๓๕๑] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูโชติชวงดังดอกกรรณิการ  ปราศ- 
        จากกิเลสธุลี      ขามโอฆะไดแลว      ไมมีอาสวะ    ประทับน่ัง 
        ในระหวางภูเขา.  
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                            เราเห็นตนมะพลับกาํลังมีผล     จึงหักเอามาพรอมทั้งกาน 
        มีจิตเลื่อมใสโสมนัส       ไดถวายแดพระพุทธเจาพระนามวา 
        เวสสภู. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้         เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ผลไม.                  
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข   ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระตินทุกผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                        จบตินทุกผลทายกเถราปทาน 
                          เอกัญชลยิเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๕๐) 
                                 วาดวยผลแหงการทําอัญชลี 
     [๓๕๒] ในกาลน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระนามวา  เรวตะ  ประทับ 
        อยูใกลฝงแมน้ํา    เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี  
        มีรัศมรีุงเรืองดังพระจันทร. 
                     มีพระพักตรเบิกบานดังปากเบา     มรีัศมีสุกสกาวเชนกับ 
        ถานเพลิงไมตะเคียน        รุงโรจนเหมือนดาวประกายพรึก  
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        เราไดประนมกรอัญชลี. 
                     ในกัปท่ี   ๙๔ แตกัปนี้     เราไดประนมกรอัญชลีใด   ดวย 
        กรรมนัน้    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการประนมกร 
        อัญชลี. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
       เราไดทําเสร็จแลว  ดงัน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเอกัญชลยิเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบเอกัญชลิยเถราปทาน 
                              รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ          
         ๑.  เอกปทุมิยเถราปทาน  ๒.  ตีณุปปลมาลิยเถราปทาน  ๓. ธชทายก- 
เถราปทาน     ๘.  ตีณิกิงกณิปูชกเถราปทาน     ๕.  นฬาคาริกเถราปทาน 
๖.  จัมปกปปุผิยเถราปทาน      ๗.  ปทุมปูชกเถราปทาน     ๘.  ติณมุฏฐิ- 
ทายกเถราปทาน  ๙. ทินทุกผลทายกเถราปทาน    ๑๐. เอกัญชลิยเถราปทาน 
         บัณฑิตทั้งหลายคํานวณคาถาได ๖๖ คาถา 
                                   จบเอกปทุมวรรคที่  ๓๕  
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                              สัททสัญญิกวรรคท่ี   ๓๖ 
                         สัททสัญญิกเถราปทานที่  ๑ (๓๕๑) 
                                     วาดวยผลแหงความเลื่อมใส 
     [๓๕๓] ครั้งกอน   เราเปนพรานเน้ือ (เท่ียว)  อยูในปาใหญ  ได 
        พบพระสัมพุทธเจาแวดลอมดวยสงฆสองฝายในปาน้ัน. 
                     ซึ่งกําลังทรงประกาศสัจจะ  ๔   ทรงรื้อถอน   (ชวยเหลือ) 
        มหาชน       เราไดฟงพระวาจาอันไพเราะเปรียบดวยเสียงนก 
        การเวกของพระมหามุนี พระนามวา   สิข ี      มีพระสําเนยีงดัง 
        พรหม   เปนเผาพันธุของโลก    เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระ- 
        สําเนียงแลว   ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ.                             
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใด   ในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงความเลื่อมใส. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข   ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสัททสัญญิกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบสัททสัญญกิเถราปทาน  
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                          ยวกลาปยเถราปทาที่  ๒  (๓๕๒)  
                             วาดวยผลแหงการลาดหญา                                                 
     [๓๕๔] ในกาลน้ัน  เราเปนคนเกี่ยวหญาอยูในนครอรุณวดี    ได 
        เห็นพระสัมพุทธเจาท่ีหนทาง        จึงลาดกําหญาถวาย   (ให 
        ประทับ) 
                     พระพุทธเจาพระนามวา  สขิี     ผูทรงอนุเคราะห   ทรงม ี
        พระกรณุาเปนอัครนายกของโลก   ทรงทราบความดําริของเรา 
        จึงประทับน่ังบนลาดหญา. 
                     เราเห็นพระองคผูปราศจากมลทิน   ผูเพงพินิจมาก   เปน 
        ผูแนะนาํดี   เกิดความปราโมทยแลวทํากาลกิริยา ณ  ที่นั้น. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการลาดหญา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแล     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระยวกลาปยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้         ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบยวกลาปยเถราปทาน  
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                        กิงสุกปูชกเถราปทานท่ี ๓  (๓๕๓) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกทองกวาว         
     [๓๕๕] เราไดเห็นตนทองกวาวกําลังมีดอกบาน     จึงประนมกร 
         อัญชลี    ระลึกถึงพระพุทธเจาพระนามวาสิทธัตถะ    แลวบูชา 
        ในอากาศ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระกิงสุกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบกิงสุกปูชกเถราปทาน 
                 สโกฏกโกรัณฑทายกเถราปทานท่ี  ๔  (๓๕๔) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาจักรท่ีรอยพระบาท 
     [๓๕๖] เราไดพบรอยพระบาท  ทีพ่ระพุทธเจา   พระนามวา  สิข ี 
        ผูเปนเผาพันธุของโลกทรงเหยียบไว    จึงหมหนังเสือเฉวียงบา 
        ขางหนึง่   ไดไหวรอยพระพุทธบาทอันประเสริฐแลว.  
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                     เห็นตนหงอนไก    อันขึน้อยูบนดินมีดอกบาน    จึงถือเอา 
        มาพรอมท้ังกาน   ไดบูชาลายจักรที่รอยพระบาท.  
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา     วิโมกข ๘     และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสโกฏกโกรัณฑทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                 จบสโกฏกโกรัณฑยายกเถราปทาน                                 
                       ทัณฑทายกเถราปทานที่  ๕  (๓๕๕) 
                             วาดวยผลแหงการถวายไมขอ 
     [๓๕๗] ในกาลน้ัน  เราเขาไปสูปาใหญ    ตัดไมไผ   ไดถือเอา 
        ไมขอสาํหรับหอยสิง่ของมาถวายแกสงฆ    เรากราบไหวภิกษ ุ
        ทั้งหลายผูมีวัตรงาม. 
                     ดวยความเลื่อมใสแหงจิตนั้นและครั้นถวายไมขอสําหรับ 
        หอยแลว    บายหนากลับไปทางทิศอุดร. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔   แตกัปนี้        เราไดถวายไมขอใดในกาลน้ัน  
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           ดวยทานน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ไมขอ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระทัณฑทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบทัณฑทายกเถราปทาน 
                      อมัพยาคุทายกเถราปทานท่ี  ๖ (๓๕๖) 
                     วาดวยผลแหงการถวายมะมวงและยาคู         
     [๓๕๘] พระปจเจกสัมพุทธเจานามวา  สตรังสี   ผูไมแพอะไร ๆ 
        ออกจากสมาธิแลว   เขามาหาเราเพ่ือภิกษา. 
                     เราเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว           มีใจเลื่อมใสย่ิงนัก 
        ไดใหคนเอามะมวงและขาวยาคูไปถวาย      แดทานผูผองใส 
        ไมมีที่สดุ. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔  แตกัปนี้   เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายมะมวง 
        และยาคู.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 833 

                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระอัมพยาคุทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบอัมพยาคุทายกเถราปทาน 
                         ปุฏกปูชกเถราปทานท่ี  ๗ (๓๕๗) 
                             วาดวยผลแหงการถวายลูกวัว 
     [๓๕๙] พระพุทธเจาพระนามวา    วิปสสี     ผูเปนนายกของโลก 
        เสด็จออกจากท่ีพักกลางวันแลว   พระองคเสด็จเท่ียวภิกษาเขา 
        มาถึงสํานักเรา. 
                     ลําดับน้ัน    เรามีปติโสมนัส    ถวายกระเทียมหอหน่ึงแด 
        พระพทุธเจา    ผูประเสริฐสุด    ผูคงท่ีแลว      บันเทิงอยูใน 
        สวรรคตลอดกัป. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑   แตกัปนี้    เราไดถวายหอกระเทียมใด   ดวย 
        ทานน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายกระเทียม 
        หอหนึ่ง.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 834 

                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา   ๔  วิโมกข   ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปุฏกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบปุฏกปูชกเถราปทาน 
 
                         วัจฉทายกเถราปทานที่  ๘ (๓๕๘)                                            
                                วาดวยผลแหงการถวายลูกวัว 
     [๓๖๐] เรามีจิตเลื่อมใส     ไดถวายลูกวัวตัวหน่ึงดวยมือของตน 
        เอง    แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   วปิสสี    เชษฐบุรุษ 
        ของโลก   ผูคงท่ี   เราถึงพรอม   (ดวย)   ยานชาง    ยานมา 
        และยานทิพย  เพราะการถวายลูกวัวน้ัน   เราไดบรรลุถึงความ 
        สิ้นอาสวะ. 
                     กัปท่ี  ๙๑   แตกัปนี้   เราไดถวายลูกวัวใด   ในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายลูกวัว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 835 

         ทราบวา  ทานพระวัจฉทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบวัจฉทายกเถราปทาน 
 
                         สรณาคมนิยเถราปทานที่  ๙ (๓๕๙) 
                                  วาดวยผลแหงการถึงสรณะ 
     [๓๖๑] ในกาลน้ัน  พระภิกษุและเราผูเปนอาชีวก  ขึ้นเรือไปดวย 
        กัน   เมือ่เรือกําลังจะแตก   พระภิกษุไดใหสรณะแกเรา. 
                     ในกัปท่ี  ๔๑ แตกัปนี้   พระภิกษุไดใหสรณะใดแกเรา   ดวย 
        สรณะน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถึงสรณะ. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสรณาคมนิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบสรณาคมนิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 836 

                       ปณฑปาติกเถราปทานท่ี  ๑๐ (๓๖๐) 
                          วาดวยผลแหงการถวายบิณฑบาต                                
     [๓๖๒] ในกาลน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระนามวาติสสะ   ประทับ 
        อยูในปาใหญ  เราจากดุสิตพิภพมาในมนุษยโลกนี้    ไดถวาย 
        บณิฑบาต. 
                     ไดถวายบังคมพระสัมพุทธเจาพระนามวา  ติสสะ  ผูมียศ 
        ใหญ  ยงัจิตของตนใหเลื่อมใสแลว   กลับไปยงัภพดุสิต. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้    เราไดถวายทานใด    ในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการถวาย 
        บณิฑบาต. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ  
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระปณฑปาติกเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบปณฑปาติกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 837 

                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ  
         ๑.  สัททสัญญิกเถราปทาน   ๒.  ยวกลาปยเถราปทาน   ๓.   กิงสุก- 
ปูชกเถราปทาน  ๔.  สโกฎกโกรัณฑทายกเถราปทาน    ๕.   ทัณฑทายก- 
เถราปทาน     ๖.  อัมพยาคุทายกเถราปทาน      ๗.  ปฏุกปูชกเถราปทาน 
๘.  วัจฉทายกเถราปทาน   ๙.  สรณาคมนิยเถราปทาน   ๑๐.   ปณฑปาติก- 
เถราปทาน.                                                                                 
         และมคีาถา  ๔๐ คาถา. 
                                 จบสัททสัญญิกวรรคที่  ๓๖  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 838 

                             มันทารวปุปผิยวรรคที่ ๓๗ 
                        มันทารวิยเถราปทานท่ี  ๑  (๓๖๑) 
                   วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมนทารพ 
     [๓๖๓] เรา  (แปลงเพศ)  เปนมาณพชื่อมงคล   มาจากดาวดึงส 
        ถึงในมนุษยโลกนี้   ถือเอาดอกมนทารพมากั้นแดดลมไวเหนือ 
        พระเศียรแหงพระพุทธเจาพระนามวา   วิปสสี    ผูแสวงหาคุณ 
        ใหญ  ประทับนั่งสมาธิอยู   เรากัน้อยูตลอด  ๗ วันแลวกลบัมา 
        สูเทวโลก. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑    แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาใด    ดวย 
        การบูชาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข   ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระมันทารวิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                       จบมันทาวิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 839 

                   กักการุปุปผิยเถราปทานท่ี  ๒  (๓๖๒) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกฟกทิพย         
     [๓๖๔] เราจากเทวโลกชั้นยามามาในมนุษยโลกนี้    เพ่ือมาเฝา 
        พระพทุธเจาพระนามวาโคดม      ผูเปนพระโอรสของพระเจา 
        สิริสุทโธทนะ    ไดถือเอาดอกฟกทิพยมาบูชาแดพระพุทธเจา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒  แตกัปนี้       เราไดบูชาพระพุทธเจา     ดวย 
        ดอกไมใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
        แหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา. 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระกักการุปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบกักการุปุปผิยเถราปทาน 
 
        ภิสมุฬาลทายกเถราปทานท่ี  ๓ (๓๖๓) 
วาดวยผลแหงการถวายเหงามันและรากบัว         
     [๓๖๕] พระสัมพุทธเจาพระนามวา  ผุสสะ      ทรงรูจบธรรม 
        ทั้งปวง   ผูใครในวิเวก  มีพระปญญา   เสด็จมาในสํานักของเรา.    
                     เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระองคชินเจา      ผูประกอบดวย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 840 

           พระมหากรุณา           ไดถือเอาเหงามันและรากบัวมาถวายแด  
        พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้    เราไดถวายเหงามันและรากบัวใด 
        ในกาลน้ัน  ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
        การถวายเหงามันและรากบัว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระภิสมุฬาลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                            จบภิสมุฬาลทายกเถราปทาน 
                      เกสรปุปผิยเถราปทานท่ี  ๔ (๓๖๔) 
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว ๓ ดอก 
     [๓๖๖] ในกาลน้ัน  เราเปนวิทยาธร   อยูที่ภูเขาหิมวันต  ไดพบ 
        พระพทุธเจา    ผูปราศจากกิเลสธุลี    มียศมาก    กําลังเสด็จ 
        จงกรมอยู. 
                    ในกาลน้ัน   เราวางดอกบัว   ๓  ดอกไวบนศีรษะ   แลวเขา 
        ไปเฝาพระสัมพุทธเจาพระนามวา   เวสสภู   แลวไดบูชา. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้   ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 841 

                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
                ทราบวา     ทานพระเกสรปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบภิสมุฬาลทายกเถราปทาน 
                     อังโกลปุปผิยเถราปทานท่ี  ๔  (๓๖๕) 
                 วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัว  ๓ ดอก 
     [๓๖๗] ฝนกาลน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระนามวา ปทุมะ ประทับ 
        อยูที่ภูเขาจิตกูฏ       เราไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจาพระองคนั้น 
        แลวจึงเขาไปเฝา. 
                     ขณะนั้น    เราไดเห็นตนปรูมีดอกบาน     จึงเลือกเก็บแลว 
        เอาเขามาบูชาพระชินสัมพุทธเจาพระนามวา   ปทุมะ. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด  ในกาลน้ัน  ดวย 
        กรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 842 

         ทราบวา     ทานพระอังโกลปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                          จบอังโกลปุปผิยเถราปทาน 
                    กทัมพปุปผิยเภราปทานท่ี   ๖  (๓๖๖) 
                    วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกกระทุม 
     [๓๖๘] เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ   ไดเห็นพระสัมพุทธเจา 
        ผูมีพระฉวีวรรณดังทอง  เชนกับทองคําอันมีคา  มีพระลกัษณะ 
        อันประเสริฐ ๓๒ ประการ. 
                     เปนนายกของโลก   เสด็จในระหวางตลาด    เราจงึถือเอา 
        ดอกกระทุมไปบูชาพระพุทธเจา   พระนามวา   วิปสส.ี 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา   ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระกทัมพปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบกทัมพปุปผิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 843 

                 วทุทาลกปุปผิยเถราปทานท่ี  ๗  (๓๖๗)  
                      วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกคูณ 
     [๓๖๙] ในกาลน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระนามวา  สุชาตะ  ประทับ 
        อยูใกลฝงแมน้ําคงคา      เราไดถือเอาดอกคูนไปบูชาพระองค 
        ผูไมแพอะไร ๆ. 
                     ในกัปท่ี  ๕๗ แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชาน้ันเราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข   ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระกทัมพปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                           จบกทัมพปุปผิยเถราปทาน 
               เอกจัมปกปุปผิยเถราปทานท่ี  ๘  (๓๖๘) 
                  วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกจําปา 
     [๓๗๐] กพ็ระสัมพุทธเจาผูสงบระงับ   อาศัยอยูในระหวางภูเขา 
        เราถือเอาดอกจําปาดอกหนึ่ง   เขาไปหาทานผูสูงสุดกวานระ. 
                     มีจิตเลื่อมใสโสมนัสประคองดอกจําปาดวยมือท้ังสอง 
        บชูาพระปจเจกพุทธเจาผูเปนมุนีอันอุดม   ผูไมแพอะไร ๆ.  
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                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้   เราไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวย 
        ดอกไมใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล  
        แหงพุทธบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเอกจัมปกปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบเอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน 
                      ติมิรปุปผิยเถราปทานท่ี   ๙  (๓๖๙) 
                     วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกดีหม ี
     [๓๗๑] เราเท่ียวไปตามกระแสน้ําใกลฝงแมน้ําจันทภาดา     ได 
        เห็นพระปจเจกพุทธเจาปราศจากกิเลสธุลี       เหมือนพญารัง 
        มีดอกบาน. 
                     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส        ถือเอาดอกดีหมีมาโปรยลง 
        เหนือศีรษะ   บูชาพระปจเจกพุทธเจาผูเปนมุนีอันอุดม. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้    เราไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวย 
        ดอกไมใด   ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
        แหงพุทธบูชา.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ  
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระติมิรปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบติมิรปุปผิยเถราปทาน 
                     สลฬปุปผิยเถราปทานที่๑๐ (๓๗๐) 
                  วาดวยผลแหงกาลบูชาดวยดอกชางนาว 
     [๓๗๒] ในกาลน้ัน เราเปนกินนรอยูที่ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา 
        ครั้งน้ัน  เราไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานระเสด็จจงกรม 
        อยู. 
                     เราไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมาถวาย    แดพระพุทธเจา 
        ผูประเสริฐสุด   พระมหาวีรเจาทรงสูดกลิ่นดอกชางนาวมีกลิ่น 
        หอมดังดอกไมทิพย. 
                     เมื่อขณะท่ีเราดูอยูนั้น  พระมหาวีรสัมพุทธเจาพระนามวา 
        วิปสสี  ผูเปนนายกของโลก   ทรงรับแลว   ทรงสูดกลิ่น. 
                     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส    ถวายบังคมพระองคผูอุดมกวา 
        สัตว  ประนมกรอัญชลีแลว    กลบัขึ้นสูภูเขาอีก.  
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                     ในกัปท่ี  ๓๑ แตกัปนี้    เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด     ดวยการบูชาน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย      นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําไดแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระสลฬปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                         จบสลฬปุปผิยเถราปทาน         
                             รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ                 
         ๑.   มนัทารวิยปุปผิยเถราปทาน   ๒.  กักการุปุปผิยเถราปทาน  ๓. 
ภิสมุฬาลทายกเถราปทาน   ๔.  เกสรปุปผิยเถราปทาน   ๕. อังโกลปุปผิย- 
เถราปทาน   ๖.  กทัมพปุปผิยเถราปทาน   ๗.  อุททาลกปุปผิยเถราปทาน 
๘.  เอกจัมปกปุปผิยเถราปทาน    ๙.  ติมิรปุปผิยเถราปทาน    ๑๐.  สลฬ- 
ปุปผิยเถราปทาน.                                                                     
         และมคีาถา ๔๐  คาถา. 
                               จบมันทารวปุปผิยวรรคที่  ๓๗  
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                                โพธวิันทนวรรคที่  ๓๘  
                    โพธิวันทกเถราปทานที่  ๑  (๓๗๑) 
                                วาดวยผลแหงการไหว 
     [๓๗๓] เราไดเห็นตนแคฝอยอันงอกขึ้นบนพ้ืนดินงามรุงเรือง    จึง 
        ประนมกรอัญชลีเฉวียงบาเบื้องซาย      ต้ังใจเคารพไหวตนแค 
        ฝอย      เปรียบเหมือนวาไดถวายบังคมเฉพาะพระพักตรพระ- 
        สมัพุทธเจาพระนามวาวิปสสี     ผูบริสุทธิ์ทั้งภายในภายนอก 
        หลุดพนดวยดี     ไมมีอาสวะ    ทรงเกื้อกูลโลก    มีพระกรุณา 
        ญาณดังสาคร. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้    เราไดไหวไมโพธิใด  ดวยกรรมนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการไหว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข   ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระโพธิวันทกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                   จบโพธิวันทกเถราปทาน  
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                      ปาฏลิปุปผิยเถราปทานท่ี ๒ (๓๗๒)  
             วาดวยผลแหงการบูชาดวยดกแคฝอย  ๓ ดอก 
     [๓๗๔] พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสีผูสยัมภู  เปนบุคคล 
        ผูเลิศ  ทรงชนะมาร    แวดลอมดวยบรรดาศิษยของพระองค 
        เสด็จเขาสูพันธุมดีนคร. 
                     เราหอดอกแคฝอย ๓ ดอกไวในพก     ประสงคจะอาบนํ้า 
        ดําเกลา   จึงไดไปสูฝงแมน้ํา   ไดเห็นพระองคผูเปนนายกของ 
        โลก  ทรงรุงเรื่องดังดอกราชพฤกษ รุงโรจนดังดวงอาทิตยและ 
        ดวงไฟ    องอาจดังเสือโครงตัวประเสริฐ  ทรงมีสกุลดังพญา- 
        ราชสหี  เลิศกวาบรรดาสมณะท้ังหลาย แวดลอมดวยภิกษสุงฆ 
        เสด็จดําเนินออกจากนครพันธุมดี. 
                     เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา ผูชําระมลทิน  คือกิเลสพระองค 
        นั้น   จงึถือเอาแคฝอย ๓ ดอก  มาบูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐ  
        สุด. 
                     ในกัปท่ี  ๙๔ แตกัปน้ี    เราไดบูชาดวยดอกไมใด  ดวยการ 
        บชูาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖  เราทําใหแจงชัดแลว  คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระปาฏลิปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบปาฏลิปุปผิยเถราปทาน  
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                     ตีณุปปลมาลิยเถราปทานที่๓ (๓๗๓)  
                วาดวยผลแหงกาลโปรยดอกอุบล ๓ ดอก 
     [๓๗๕] ในกาลน้ัน เราเปนวานรอยูที่ใกลฝงแมน้ําจันทภาคา  เรา 
        ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี         ประทับน่ังอยูใน 
        ระหวางภูเขา 
                     ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว      ดังพญารังมีดอกบานสะพรั่ง 
        ทรงประกอบดวยพระลักษณะและอนุพยัญชนะ. 
                     เราเห็นแลวดีใจ   มใีจเบกิบานโสมนัส   มีใจราเรงิเพราะ 
        ปติ  จึงโปรยดอกอุบล ๓ ดอกลงเบื้องบนพระเศียร  (บชูา). 
                     ครั้นบูชาดอกไมแดพระพุทธเจาพระนามวา ผุสสะ ผูแสวง 
        หาคุณอนัใหญหลวงแลว   เปนผูมีความเคารพ   บายหนากลับ 
        ไปทางทิศอุดร.                          
                     เมื่อเรากับไปดวยใจอันเลื่อมใสย่ิงนัก         ไดตกลงใน 
        ระหวางซอกหินถึงความส้ินชีวิต. 
                     ดวยกุศลกรรมที่เราทําแลวน้ัน   และดวยการต้ังเจตนามั่น 
        เราละชาติเดิมแลว    ไดไปสูชั้นดาวดึงส 
                     ไดเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครัง้  และไดเปนพระ- 
        เจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง.  
                     ในกัปท่ี  ๙๒ แตกัปนี้  เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไม 
        ใด    ดวยการบูชา        เราไมรูจักทุคติเลย    นีเ้ปนผลแหง 
        พุทธบชูา. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว ดงัน้ี. 
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         ทราบวา     ทานพระตีณุปปลมาลิยเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น   ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบตีณุปปลมาลิยเถราปทาน        
                      ปตติปุปผิยเถราปทานที่ ๔ (๓๗๔)                 
                    วาดวยผลแหงกาลบูชาดวยดอกประดู 
     [๓๗๖] ในกาลเมื่อพระสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญ พระนามวา 
        ปทุมุตตระ   เสด็จไปนิพพานแลว  คนท้ังปวงมาประชุมกนันําเอา 
        พระสรรีะไป.                                          
                     เมื่อนําเอาพระสรีระไป เขาประโคมกลองเภรีอยู เรา 
        มีจิตเลื่อมใสโสมนัส    ไดบูชาดวยดอกประดู.๑ 

                     ดวยการบูชาน้ัน     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลเพราะ 
        บชูาพระสรีระ. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรา   เปนการมาดี 
        แลวหนอ   วิชชา ๓  เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกรัดดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
๑.  ปฏฏิปุปฺม  แปลวา  ไมโลทแดงหรือไมแสม  อภิธาน ฯ ๕๖๔.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 851 

         ทราบวา      ทานพระปตติปุปผิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบปตติปุปผิยเถราปทาน 
                      สัตตปณณิยเถราปทานท่ี ๕ (๓๗๕) 
                      วาดวยผลแหงกาลบูชาดวยตนตีนเปด 
     [๓๗๗] พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก  พระนามวา  สุมนะ 
        เสด็จอบุัติแลว   เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส    ไดบูชาตนตีนเปด 
        (อันเปนไมโพธิ์). 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปน้ี  เราไดบูชาตนตีนเปด    ดวยการบูชา 
        นั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาตนตีนเปด. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักของพระพุทธเจาของเรา   เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว    เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระสัตตปณณิยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบสัตติปณณิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 852 

                        คันธมฏุฐยิเถราปทานท่ี ๖  (๓๗๖) 
                          วาดวยผลแหงการบูชาจิตกาธาร 
     [๓๗๘] เมื่อมหาชนชวยกันทําจิตกาธารอยู      เมื่อมกีารรวบรวม 
        ของหอมตาง ๆ กันแลว    เรามีจติเล่ือมใสโสมนัส    ไดบูชา 
        (จิตกาธาร) ดวยของหอมกํามอืหน่ึง. 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    เราไดบูชาจิตกาธาร    ดวยการ 
        บชูาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาจิตกาธาร. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรา   เปนการมา 
        ดีแลวหนอ  วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระ- 
        พุทธเจาเราทําใหแจงชัดแลว.                         
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เรา ไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระคันธมุฏฐิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบคันธมุฏฐิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 853 

                        จิตตกปูชกเถราปทานท่ี ๗   (๓๗๗) 
                         วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกรัง  
     [๓๗๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ผูสูงสุด 
        ปรินิพพานแลว   มหาชนชวยกนัยกขึ้นบนจติกาธาร    เราบูชา 
        ดวยดอกรัง.                                                           
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     เราไดบูชาจิตกาธารดวยดอกไมใด 
        ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการบูชา 
        จิตกาธาร.                                                                       
                     การท่ีเราไดมาในสํานักแหงพระพุทธเจาของเรา   เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว      ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระจิตกปูชกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวย 
ประการฉะน้ีแล.         
                                  จบจิตกปูชกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 854 

                   สุมนตาลวัณฏิยเถราปทานที่ ๙ (๓๗๘) 
                        วาดวยผลแหงการถวายพัดใบตาล 
     [๓๘๐] เราไดถวายพัดใบตาลอันหุมหอดวยดอกมะลิ  แดพระผูม-ี 
        พระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ   เราทรงไวซึ่งยศใหญ. 
                     ในกัปท่ี๙๔    แตกัปนี้  เราไดถวายพัดใบตาล  ดวยทานน้ัน 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายพัดใบตาล. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรา   เปนการมาดี 
        แลวหนอ  วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของพระ- 
        พุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําไดแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระสุมนตาลวัณฏิยเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบสุมนตาลวัณฏิยเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 855 

                          สมุนทามิยเถราปทาน ๙  (๓๗๙)  
                      วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกมะล ิ
     [๓๘๑] เราไดรอยพวงมาลัยดอกมะลิแลว   ยืนทรง (ถือ)  ไวตรง 
        พระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สิทธัตถะ      ผู 
        บริสุทธิ ์(ชําระกิเลส)  มีตบะ. 
                     ในกัปท่ี ๙๔  แตกัปนี้        เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยพวง 
        มาลัยใด   ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
        การบูชาดวยพวงมาลัยดอกมะลิ. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรา   เปนการมาดี 
        แลวหนอ  วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของพระ- 
        พุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระสุมนทามิยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                  จบสุมนทามิยเถระปทาน 
    



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 856 

                  กาสุมาริผลทายกเถราปทานท่ี ๑๐ (๓๘๐) 
                         วาดวยผลแหงการถวายผลมะรื่น 
     [๓๘๒] เราไดเห็นพระพุทธเจา  ผูปราศจากกิเลสธุลี   โชติชวง 
        ดังดอกกรรณิการ   เชษฐบุรษุของโลกประเสริฐกวานระ  ประ 
        ทับอยูในระหวางภูเขา. 
                     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส    ประนมกรอัญชลีแลว    ไดถือ 
        เอาผลมะรื่นไปถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     ในกัปท่ี ๓๑ แตกัปนี้      เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     การท่ีเราไดมาในศาสนาพระพุทธเจาของเรา       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ในภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๘     เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี 
         ทราบวา  ทานพระกาสุมาริผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้    ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                              จบกาสุมาริผลทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 857 

                        รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑. โพธิวันทกเถราปทาน  ๒. ปาฏลิปุปผิยเถราปทาน  ๓. คีณุปปล- 
มาลิยเถราปทาน.  สัตตปุปผิยเถราปทาน   ๕.  สัตตปณณิเถราปทาน 
๖.  คันธมฏุฐิเถราปทาน   ๗.  จิตกปูชกเถราปทาน   ๘.  สุมนคาลวัณฎิย- 
เถราปทาน   ๙.  สุมนทามิยเถราปทาน     ๑๐.  กาสุมาริผลทายกเถราปทาน- 
         มีคาถา ๕๙ คาถา. 
                              จบโพธิวันทนวรรณที่ ๓๘ 

                       อรรถกถาวรรคที่ ๓๔ เปนตน 
         วรรคที ่๓๔,  วรรคท่ี ๓๕.   วรรคที่ ๓๖,    วรรคที่ ๓๗,   และ 
วรรคที่  ๓๘   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.    



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 858 

                              อมัพฏผลทายกวรรคท่ี ๓๙ 
                    อัมพ๑ฏผลทายกเถราปทานที่ ๑ (๓๘๑) 
                            วาดวยผลการถวายผลมะกอก 
     [๓๘๓] พระผูมีพระภาคสัมพุทธเจาพระนามวาสตรังสี  ผูเปนเอง 
        ไมทรงแพอะไร ๆ     ทรงใครความสงัด        เสด็จออกโคจร  
        บณิฑบาต. 
                     เราถือผลไมอยู    ไดเห็นพระองค    มจีิตเล่ือมใสโสมนัส 
        จึงเขาไปเฝาพระนราสภแลว   ไดถวายผลมะกอก. 
                     ในกัปท่ี ๙๔ แคกัปนี้    เราไดถวายผลไมใด  ดวยทานนั้น 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     กาลท่ีเราไดมาในศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา      เปน 
        การมาดีแลวหนอ   วิชชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว     ถอนภพท้ังปวงขั้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ    ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี.                                                
         ทราบวา     ทานพระอัมพฏผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                          อัมพฏผลทายกเถราปทาน 
๑.  อภิธานฯ  ๕๕๔.  อัมพาฏกะ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 859 

                          ลพุชทายกเถราปทานท่ี  ๒ (๓๘๒)   
                          วาดวยผลการถวายผลขนุนสํามะลอ 
     [๓๘๔] ในกาลน้ัน  เราเปนคนรักษาสวนอยูในพระนครพันธุมดี  ได 
        เห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี  กําลังเสด็จเหาะไปในอากาศ. 
                     เราไดถือเอาผลขนุนสํามะลอไปถวายแดพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิสุด  พระองคผูมียศมากประทับยืนอยูในอากาศ  ทรง 
        รบัทานของเรา. 
                     นั่นเปนเหตุใหปติเกิดแกเรา       เปนเครื่องนําสุขมาใหใน 
        ปจจุบนั  ครั้นไดถวายผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอันผองใสแลว. 
                     เราไดบรรลถึุงปติและอุดมสุขอันไพบูลยในกาลน้ัน   แกว 
        ยอมเกดิขึ้นแกเราในภพท่ีเราเกิด. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑   แตกัปนี้   เราไดถวายผลไมใด    ในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     การท่ีเราไดมาในศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา       เปน 
        การมาดีแลวหนอ  วิชชา  ๓  เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว.                   
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระลพุชทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบลพุชทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 860 

                     อุทุมพรทายกเถราปทานท่ี  ๓ (๓๘๓) 
                          วาดวยผลแหงการถวายผลมะเด่ือ 
     [๓๘๕] พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ  ประทับอยูใกลฝงแมน้ํานินนคา-๑ 

        นที       เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี     มีพระ- 
        หฤทัยมั่นคง  ไมระส่ําระสาย.                                       
                     เรามีใจเลื่อมใสในพระองคผูชําระมลทิน  คือ  กิเลส  จึง 
        ไดถือเอาผลมะเด่ือไปถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     ในกัปท่ี ๙๑  แตกัปนี้   เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน   ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา  เปน 
        การมาดีแลวหนอ   วิชชา  ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา   ๔  โมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระอุทุมพรทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้   ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบอุทุมพรทายกเถราปทาน 
๑. อิ.  ม.  วินตานที.          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 861 

                     มิลักขุผลทายกเถราปทาน  ๔ (๓๘๔)  
                        วาดวยผลแหงการถวายผลไมปา 
     [๓๘๖] เราไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา  อัตถทัสสี   ผูมียศมาก 
        ในระหวางปา   เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส   ไดถวายผลไมปา. 
                     ในกัปท่ี  ๑๘๐๐ แตกัปนี้     เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหงการถวาย 
        ผลไม. 
                     การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปน 
        การมาดีแลวหนอ   วิชชา ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว  
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระมิลักขุผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                จบมิลักขุผลทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 862 

                      ผารุสผลทายกเถราปทานท่ี  ๕  (๓๘๕) 
                         วาดวยผลแหงการถวายผลมะปราง 
     [๓๘๗] เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา   มีพระฉวีวรรณ      ดังทองคํา 
        สมควรรับเครื่องบูชา   เสด็จดําเนินอยูในถนน    จึงไดถวายผล 
        มะปราง   แดพระองค. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑  แตกัปนี้   เราไดถวายผลไมใด  ในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปน 
        การมาดีแลวหนอ   วิชชา ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว  
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว    ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระผารุสผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                  จบผารุสผลทายกเถราปทาน          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 863 

                    วัลลิผลทายกเถราปทานท่ี  ๖  (๓๘๖) 
                          วาดวยผลแหงการถวายผลวัลลิ 
     [๓๘๘] ในกาลน้ัน        ชนท้ังปวงชักชวนกันมาสูปาเขาเหลาน้ัน 
        แสวงหาผลไม   ก็หาผลไมไดในกาลน้ัน. 
                     ในปาน้ัน เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูสยัมภูไมแพอะไร ๆ 
        เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัสไดถวายผลวัลลิ.                        
                     ในกัปท่ี ๓๑  แตกัปนี้  เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปน 
        การมาดีแลวหนอ   วิชชา  ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระวัลลิผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                               จบวัลลิผลทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 864 

                     ปนสผลทายกเถราทานท่ี  ๘  (๓๘๗)  
                      วาดวยผลแหงการถวายผลกลวย         
     [๓๘๙] เราไดเห็นพระศาสดาผูเปนนายกของโลก      ทรงรุงเรือง 
        ดังดอกกรรณิการ     โชติชวงเหมอืนพระจันทรวันเพ็ญและดัง 
        ดวงประทีป. 
                     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส      ไดถือเอาผลกลวยไปถวายแด 
        พระศาสดา   ถวายบังคมแลวกลับไป. 
                     ในกัปท่ี  ๓๑  แตกัปนี้  เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น  ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     การท่ีเราไดมารในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปน 
        การมาดีแลวหนอ   วิชชา ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปนสผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบปนสผลทายกเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 865 

                   ปนสผลทายกเถราปทานท่ี  ๘ (๓๘๘) 
                      วาดวยผลแหงการถวายผลขนุนสุก 
     [๓๙๐] ในกาลน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระนามวา  อัชชุนะ  ทรงถึง 
        พรอมดวยจรณะ   และเปนมุนีผูฉลาดในสมาธิ   ประทับอยูที่ 
        ภูเขาหมิวันต. 
                     เราถือเอาผลขนุนอันสุกสด   โตประมาณเทาหมอ    วางไว 
        ที่ตนตีนเปดแลว   ไดถวายแดพระศาสดา. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑   แตกัปนี้  เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น  ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา  เปน 
        การดีแลวหนอ   วิชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
                ทราบวา    ทานพระปนสผลทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวย 
ประการฉะน้ีแล.   
                             จบปนสผลทายกเถราปทาน 
  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 866 

                              อัมพฏผลวรรคที่  ๓๙ 
                  อรรถกถาอปทานที ่๑  เปนตน 
         อปทานท่ี ๑   เปนตนถึงอปทานท่ี ๘    ในวรรคที่ ๓๙    ก็มีเน้ือ 
ความงายทั้งนั้นเหมือนกันแล.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 867 

                       โสณโกฏิวิสเถราปทานท่ี  ๙ (๓๘๙) 
                               วาดวยผลแหงการถวายถํ้า 
     [๓๙๑] ในศาสนาของพระพุทธเจา   พระนามวา  วิปสสี     เราได 
        สรางถํ้า  (วิหาร)  ถํ้าหน่ึง   ถวายแดสงฆผูมาจากทิศท้ังส่ี   ใน 
        พันธุมาราชธานี. 
                     เราบริจาคผาหลายผืนไวลาดพ้ืนถํ้า  ในกาลนั้น    เรามีจิต  
        เบิกบานโสมนัส    ไดทําความปรารถนาวา 
                     ขอเราพึงไดพบพระสัมพุทธเจาผูทรงโปรดปราน     พึงได 
        บรรพชา   และพึงถูกตอง  (บรรลุ)  นิพพานอันยอดเยี่ยม เปน 
        อุดมสนัติ. 
                     ดวยกุศลมูลนั้นนั้นแล       เราระลึกชาติไดตลอด  ๙๐ กัป 
        เราเปนเทวดาก็ดี   เปนมนุษยก็ดี  เปนผูกอสรางบุญรุงเรืองนัก. 
                     ดวยกรรมอนัเหลือจากนั้น   ในภพหลังสุดนี้    เราเกิดเปน 
        บุตรคนเดียวของอัครเศรษฐีในจมัปานคร. 
                     พอบิดาของเราไดฟงวาเราเกิดแลว     ก็ไดมีความพอใจวา 
        เราจะใหทรัพย  ๒๐๐ ลานแกกุมารไมใหหยอนเลย. 
                     ขนยาวประมาณ ๔  นิ้ว    เสนละเอียด   มีสัมผัสออนนุม 
        เสมอเหมือนปุยนุนงาม    เกิดท่ีพ้ืนเทาท้ังสองของเรา. 
                     ตลอด  ๙๐ กปัท่ีลวงมา  อาการน้ี  เปนอาการพิเศษย่ิงอยาง 
        หน่ึง  คือ   เราไมรูสกึในเมื่อเทาวางลงบนภาคพ้ืนที่ไมมีเครื่อง 
        ลาด.  
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                     พระสัมพุทธเจายังเราใหพอใจแลว  เราไดบวชเปนบรรพ- 
        ชิตแลว   เราบรรลุอรหัตแลว   และเปนผูเย็น    เปนผูดับแลว. 
                     พระศาสดาผูทรงเห็นเหตุทั้งปวง   ทรงแสดงเราวา    เปน 
        ผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูปรารภความเพียร   เราเปนพระอรหันต- 
        ขีณาสพ   ไดอภิญญา  ๖  มีฤทธิ์มาก. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้   เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน  ดวย 
        ทานน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายถํ้า. 
                     การท่ีเราไดมาในพระศาสนาแหงพระพุทธเจาของเรา เปน 
        การมาดีแลวหนอ  วิชชา ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอน 
        ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว 
                     พระโสณโกฏิวิสเถระ      โดยฐานะเปนหัวหนาของภิกษุ 
        สงฆ     ถูกถามปญหาแลวไดพยากรณที่สระใหญชื่ออโนดาต 
        ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระโสณโกฏิวิสเถระไดกลาวคาถาเหลานี้       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                    จบโสณโกฏิวิสเถรปทาน  
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                      ๓๘๙. อรรถกถาโสณโกฏิวิสเถราปทาน                 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๙   ดังตอไปนี้ :-   
         อปทานของทานพระโสณโกฏิวิสเถระ  อันมคํีาเริ่มตนวา  วิปสฺสิโน                  
ปาวจเน  ดังนี้. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว     ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ     ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวมากมาย 
ในภพน้ัน  ๆ    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   วปิสสี     ทาน 
(รูปนี้)  ไดเกิดในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติมากมาย    พอเจริญวัยแลว    ก็ได 
เปนเศรษฐี (วันหน่ึง)  พรอมกับพวกอุบาสกไดไปพระวิหาร     ฟงพระ- 
ธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   มีใจเลื่อมใส   ไดชวยกันฉาบทาปูนขาว 
ในที่จงกรมของพระผูมีพระภาคเจา       และชวยกันสรางที่เรน   (ที่สงบ) 
แหงหน่ึง  ไดลาดพ้ืนที่เรนดวยผามีสีตาง ๆ  และทําเพดานไวขางบน  มอบ 
ถวายแดพระสงฆที่มาแตทิศทั้ง ๔  ไดถวายมหาทานตลอด ๗ วัน  (และ) 
ไดกระทําการต้ังปณิธานไว.   พระศาสดาไดทรงกระทําอนุโมทนา.    ดวย 
กุศลกรรมอันนั้น     เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก    ได 
เสวยสมบัติในโลกทั้ง ๒  ในกัปนี้     เม่ือพระกัสสปทศพลปรินพิพานแลว 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรายังไมทรงอุบัติ    ทานไดบังเกิดในเรือน 
แหงตระกูล   ในกรุงพาราณสี     พอไดเจริญวัยแลว   ไดสรางบรรณศาลา 
ไวใกลฝงแมน้ําคงคา      ไดบํารุงพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงซึ่งอยูประจํา 
ดวยปจจัย  ๔ ตลอด ๓ เดือนโดยความเคารพ.   พระปจเจกพุทธเจารูปนั้น 
พอออกพรรษาแลว  มีบรขิารครบบริบูรณ  ไดไปยังภูเขาคันธมาทนนั่นแล.  
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กุลบุตรคนน้ัน       ไดทําบุญไวเปนอันมากในมนุษยโลกนั้นจนตลอดชีวิต  
จุติจากมนุษยโลกนั้นแลว  ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก   พอถึง 
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา   เขาไดถือปฏิสนธิในเรือนของ 
อัครเศรษฐีในนครจัมปา.   ต้ังแตเวลาท่ีเขาถือปฏิสนธิมา    กองแหงโภค- 
สมบัติเปนอันมาก   ก็เจรญิข้ึนแกทานเศรษฐี.    ในวันที่เขาคลอดออกจาก 
ทองของมารดา    ลาภสักการะและสัมมานะเปนอันมาก    ก็ไดบังเกิดมีทั่ว 
พระนคร.    (ดวยผลบุญ)   ที่ไดบริจาคผากัมพลสีแดงมีคาต้ังแสนแดพระ- 
ปจเจกพุทธเจาในครั้งกอน     เขาจึงไดมีวรรณดุจทองคํา     และมีอัตภาพ 
สุขุมละเอียดอยางยิ่ง.   ดวยเหตุนั้น  พวกญาติจึงต้ังชื่อเขาวา  โสณะ.   เขา 
เจริญวัยแลว      มีบริวารมากมาย.     ที่ฝามือและฝาเทาของเขาไดมีเปนรูป 
ดอกหงอนไก,    ที่ฝามือและฝาเทาของเขาทุกขาง    ไดมีสัมผัสอันออนน่ิม 
นวลคลายกับปุยฝายที่ปนแลวต้ังรอยครั้ง.   เฉพาะที่ฝาเทาท้ัง  ๒  ขาง   ได 
เกิดมีโลมชาติเปนรูปวงกลมคลายกับตางหูแกวมณี.        พวกญาติไดสราง 
ปราสาท ๓ หลังอันเหมาะสมกับฤดูทั้ง     ฤดูใหแกเขาผูเจริญวัยแลว  และ 
ไดมีพวกหญิงนักฟอนพากันบํารุงบําเรอ   เขาไดเสวยสมบัติอันใหญหลวง 
ในปราสาทหลังน้ัน  ๆ อยูอยางเทพกุมาร. 
         ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา    ไดบรรลุพระสัพพัญุต- 
ญาณแลว    ประทับอยูอาศัยในพระนครราชคฤห     แสดงพระธรรมจักร 
อันประเสริฐใหเปนไปแลว       พระเจาพิมพิสารมีพระบรมราชโองการให 
บุรุษไปเรียกตัวเขามา   เขามายังพระนครราชคฤห  พรอมกับพวกชาวบาน 
๘๐,๐๐๐ คน    แลวไปยังสํานักของพระศาสดา    ไดฟงธรรมแลว     ไดมี  
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ศรัทธา        ขออนุญาตมารดาบิดาแลวบรรพชาในสํานักของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    พอไดอุปสมบทแลวเรียนกมัมัฏฐานในสํานักของพระศาสดาแลว 
ไดอยูที่สีตวัน    เพ่ือหลีกจากการคลุกคลีดวยหมูชน,   ขณะที่พระโสณะอยู 
ในที่นั้นไดมีจินตนาการวา      สรีระของเราละเอียดสุขุม      ดวยความสุข 
ทางกายอยางเดียวเทาน้ัน      เราจึงไมสามารถจะบรรลุความสุขใจที่แทจริง 
ได,     เอาละแมเราจะลําบากกาย    กค็วรท่ีจะบําเพ็ญสมณธรรม  ดังนี้แลว 
จึงอธิษฐานที่จงกรม   เริม่ประกอบความเพียร  เมื่อฝาเทาท้ัง  ๒  ขาง บวม 
จนพองข้ึนก็ตาม    ก็ไมคํานึงถึงทุกขเวทนา    กระทําความเพียรอยางแรง 
กลา        แตก็ไมสามารถจะทําคุณวิเศษใหบังเกิดข้ึนได       คงเปนเพราะ 
ปรารภความเพียรหนักไป     จึงคิดวา     เราพยายามถึงขนาดน้ี    ก็ยังไม 
สามารถจะทํามรรคและผลใหบังเกิดข้ึนได,    เราจะบวชอยูทําไม     สึกไป 
เสวยสมบัติดีกวา   และเราจักทําบุญใหมาก  ดังนี้.   ลําดับนั้น   พระศาสดา 
ไดทรงทราบวาระจิตของเขา  จึงเสด็จไปยังที่นั้น  ทรงประทานพระโอวาท 
อุปมาดวยสายพิณ    เมื่อจะทรงแสดงถึงวิธีประกอบความเพียรใหสม่ําเสมอ 
ยังกัมมัฏฐานใหหมดจดแลว      จึงเสด็จไปยังภูเขาคิชฌกูฏ.       แมพระ- 
โสณะแล      ไดรับพระโอวาทจากสํานักของพระศาสดาแลว       ประกอบ 
ความเพียรใหสม่ําเสมอ      พยายามเจริญวิปสสนา     ก็ไดดํารงอยูในพระ- 
อรหัต.                                                                         
         พระโสณะน้ัน    เปนพระอรหันตแลว    ระลึกถึงบุรพกรรมของตน 
ไดเกิดความโสมนัสใจ       เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติ 
มาแลวในกาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา  วิปสฺสิโน   ปาวจเน  ดังน้ี.  คําวา 
วิปสสี  ในคําน้ันหมายความวา    เห็นโดยพิเศษ     อีกอยางหน่ึง    ชื่อวา  
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วิปสสี  เพราะเห็นไดหลายอยาง.   บทวา  ปาวจเน  ไดแกชื่อวา  ปาพจน 
คือ   พระไตรปฎก    เพราะทานเรียกโดยประการอยางหน่ึง,    อธิบายวา 
ในปาพจนของพระวิปสสีพุทธเจาพระองคนั้น.   บทวา   เลณ   ความวา 
ชื่อวา เลณะ  คือวิหาร  เพราะเปนที่เรน    อันปลอดภัย  (สงบ).   บทวา 
พนฺธุมาราชธานิยา  แยกวิเคราะหวา  ชื่อวา  พันธุ  คือ หมูญาติ  เพราะ 
เกี่ยวพัน     คือผูกพันซึ่งกันและกันมา    ดวยอํานาจการสืบตอจากตระกูล. 
ชื่อวา พันธุมา  เพราะยอมอยูประจําในท่ีนั่น,  อีกความหมายหน่ึง  ชื่อวา 
พันธุมา    เพราะเขามีความเกี่ยวของกัน.  ชื่อวา  ราชธานี    เพราะเปนที่ 
ประทับอยูของพระราชาท้ังหลาย,  พันธุมา ศัพท และ ราชธานี  ศัพทนั้น 
รวมกันเปนพันธุมาราชธานี     เชื่อมความวา    เราไดสรางที่เรน   (วิหาร) 
ที่ราชธานีของพระเจาพันธุมาน้ัน.     คําท่ีเหลือในที่นี้      มีเนื้อความงาย 
ทั้งน้ันแล. 
                      จบอรรถกถาโสณโกฏิวิสเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 873 

                     ๑พุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปโลติที่  ๑๐ (๓๙๐) 
                             วาดวยบุพจริยาของพระพุทธองค 
     [๓๙๒] พระผูมีพระภาคเจา   ผูเปนนายกของโลก   แวดลอมดวย 
        ภิกษุสงฆเปนอันมาก      ประทบัน่ังอยูที่พ้ืนหินอันเปนรัมณีย- 
        สถาน    โชติชวงดวยแกวตาง  ๆ ในละแวดปาอันมีกลิ่นหอม 
        ตาง ๆ  ใกลสระอโนดาต     ตรัสชีแ้จงบุรพกรรมทั้งหลายของ 
        พระองค ณ ที่นั้นวา                                         
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย   เธอท้ังหลายจงพึงกรรมท่ีเราทําแลว 
        ของเรา        เราเห็นภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตรรูปหนึ่งแลวได 
        ถวายผาเกา. 
                     เราปรารถนาเปนพระพุทธเจาเปนครั้งแรก   เพ่ือความเปน 
        พระพทุธเจาในกาลนั้น     ผลแหงกรรม    คือการถวายผาเกา 
        ยอมอํานวยผลใหเปนพระพุทธเจา. 
                     ในกาลกอน   เราเปนนายโคบาล    ตอนโคไปเลี้ยง    เห็น 
        แมโคกําลังด่ืมน้ําขุนมัว  จึงหามมัน.             
                     ดวยวิบากแหงกรรมนั้น     ในภพหลังสุดนี้  (แม)   เราจะ 
        กระหายนํ้า  ก็ไมไดด่ืมนํ้าตามความปรารถนา. 
                     ในชาติอื่นในกาลกอน เราเปนนักเลงชื่อวาปุนาลิ  ไดกลาว 
        ตูพระปจเจกพุทธเจาชื่อวา สุรภี  ผูไมประทุษรายตอบ. 
                     ดวยวิบากแหงกรรมนั้น   เราทองเท่ียวอยูในนรกเปนเวลา 
        นาน  ไดเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสหลายพันปเปนอันมาก. 
๑.   อรรถกถาวา  ปุพพกัมมปโลติกพุทธาปทาน.  
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                     ดวยผลกรรมอันเหลือนัน้  ในภพหลังสุดนี้      เราจึงไดคํา 
        กลาวตูเพราะเหตุแหงนางสุนทริกา. 
                     เพราะการกลาวตูพระเถระนามวา  นนัทะ   สาวกของพระ- 
        พุทธเจา  ผูครอบงําอันตรายท้ังปวง  เราจึงทองเท่ียวอยูในนรก 
        สิ้นกาลนาน.  
                     เราทองเท่ียว อยูในนรกเปนเวลานานถึงหมื่นป     ไดความ 
        เปนมนุษยแลว    ไดการกลาวตูเปนอันมาก. 
                     ดวยผลกรรมที่เหลือนั้น      นางจิญจมาณวิกามากนัหมูชน 
        ไดกลาวตูเราดวยคําอันไมเปนจริง. 
                     เมื่อกอน  เราเปนพราหมณชื่อวา  สุตวา   อันชนท้ังหลาย 
        สักการะบูชา   สอนมนตใหกันมาณพประมาณ  ๕๐๐  คนในปา 
        ใหญ. 
                     ก็เราไดเห็นฤๅษีผูนากลัว    ไดอภิญญา  ๕    มีฤทธิ์มากมา 
        ในสํานักของเรา    เราจึงกลาวตูฤๅษีผูไมประทุษราย    โดยได 
        บอกกะพวกศิษยของเราวา 
                     ฤๅษีพวกนีม้ักบริโภคกาม   แมเมื่อเราบอก (เทาน้ัน) พวก 
        มาณพก็เชื่อฟง   ครัง้น้ันมาณพทั้งปวง   เท่ียวไปเพ่ือภิกษาใน 
        สกุล ๆ พากันบอกแกมหาชนวา   ฤาษีผูนี้มักบริโภคกาม. 
                     ดวยวิบากแหงกรรมนั้น   ภิกษุ  ๕๐๐ เหลาน้ี   ไดคํากลาวตู 
        ทั้งหมด   เพราะเหตุแหงนางสุนทริกา. 
                     ในกาลกอน    เราไดฆาพ่ีนองชายตางมารดา    เพราะเหตุ 
        แหงทรพัย  จับใสลงในซอกเขาและบด   (ทับ)  ดวยหิน   ดวย  
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            วิบากแหงกรรมนั้น    พระเทวทัตจึงทุมกอนหิน    กอนหินกลิ้ง  
        ลงมากระทบน้ิวแมเทาของเราจนหอเลือด. 
                     ในกาลกอน   เราเปนเด็กเลนอยูที่หนทางใหญ   เห็นพระ- 
        ปจเจกพุทธเจาแลว   ใสไฟเผา (ดัก) ไวทั่วหนทาง  ดวยวิบาก 
        กรรมนัน้   ในภพหลังสุดนี้    พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนู 
        ผูฆาคนตายมาก   เพ่ือใหฆาเรา. 
                     ในกาลกอน    เราเปนนายควาญชาง    ไดไสชางใหจับมัด 
        พระปจเจกพุทธเจาผูอุดมมุนี    แมกําลังเท่ียวบิณฑบาต   ดวย 
        วิบากแหงกรรมนั้น    ชางนาฬาคิรีอันดุราย  วิ่งไล  (เรา)   เขา 
        ไปในพระนครราชคฤห. 
                     ในกาลกอน   เราเปนนายทหารราบ   (เปนแมทัพ) ฆาบุรุษ 
        เปนอันมากดวยหอก   ดวยวิบากแหงกรรมนั้น    เราถูกไฟไหม 
        อยางเผ็ดรอนอยูในนรก. 
                     ดวยผลอันเหลือแหงกรรมน้ัน    บัดนี้     ไฟน้ันยังมาไหม 
        ผิวหนังที่เทาของเราทั้งส้ิน (อีก) เพราะวากรรมยังไมพินาศไป. 
                     ในกาลกอน   เราเปนเด็ก   ลูกของชาวประมง   อยูในบาน 
        เกวัฏฏคาม   เห็นคนท้ังหลายฆาปลาแลว   เกิดความโสมนัส. 
                     ดวยวิบากแหงกรรมนั้น   ความทุกขที่ศีรษะ   (ปวดศีรษะ) 
        ไดมีแลวแกเรา         ในเมื่อเจาศากยะท้ังหลายถูกเบียดเบียน 
        พระเจาวิฏฏภะฆาแลว. 
                     เราไดบริภาษพระสาวกทั้งหลาย  ในศาสนาของพระพุทธ- 
        เจา    พระนามวาผุสสะ  วาทานท้ังหลายจงเค้ียว   จงกินแต  
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        ขาวแดง   แตอยากินขาวสาลีเลย   ดวยวิบากแหงกรรมนั้น  เรา 
        อันพราหมณนมินตแลว   อยูในเมืองเวรัญชา  บริโภคขาวแดง 
        ตลอด  ๓ เดือน  ในกาลน้ัน. 
                     เมื่อนักมวยกําลังชกกัน       เราไดเบียดเบียนบุตรนักมวย 
        ปล้ํา  ดวยวิบากแหงกรรมนั้น    ความทุกขทีห่ลัง   (ปวดหลัง) 
        ไดมีแลวแกเรา. 
                     เมื่อกอนเราเปนหมอรักษาโรค      ไดถายยาใหเศรษฐีบุตร 
        (ตาย)  ดวยวิบากแหงกรรมนั้น  โรคปกขันทกิาพาธจึงมีแกเรา.  
                     เราชื่อวา  โชติปาละ   ไดกลาวกะพระสุคตเจาพระนามวา 
        กัสสปะในกาลน้ันวา   จักมีโพธิมณฑลแตที่ไหน   โพธิญาณ 
        ทานไดยากอยางย่ิง.  
                     ดวยวิบากแหงกรรมนั้น     เราไดประพฤติกรรมที่ทําไดยาก 
        มาก (ทกุกรกิริยา)  ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด ๖ ป  แต 
        นั้น  จึงไดบรรลุโพธิญาณ.                          
                     แตเราก็มิไดบรรลุโพธิญาณอันสูงสุดดวยหนทางน้ี   เราอัน 
        บรุพกรรมตักเตือนแลว   จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางท่ีผิด.  
                     (บัดน้ี)  เราเปนผูสิ้นบาปและบุญ     เวนจากความเรารอน 
        ทั้งปวง    ไมมีความเศราโศก    ไมคับแคน     เปนผูไมมีอาสวะ 
        จักนิพพาน.                                         
                     พระชินเจาทรงบรรลุกําลังแหงอภิญญาท้ังปวงแลว     ทรง 
        พยากรณโดยทรงหวังประโยชนแกภิกษุสงฆ        ที่สระใหญ 
        ชื่อวา  อโนดาต   ดวยประการฉะน้ี.  
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         ทราบวา       พระผูมีพระภาคเจาไดทรงภาษิตธรรมบรรยายพุทธา-  
ปทานชื่อปุพพกัมมปโลติอันเปนความประพฤติในกาลกอนของพระองค 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                            จบพุทธาปทานชื่อปุพพกัมมปโลติ 
             ๓๙๐. อรรถกถาปุพพกัมมปโลติกพุทธาปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑๐   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  อโนตตฺตสราสนฺน   ความวา   ชื่อวา  อโนตตฺโต     เพราะ 
น้ําท่ีถูกความรอนแหงพระจันทรและพระอาทิตยแผปกคลุมไปไมถึง  เพราะ 
มียอดภูเขาหลายยอดชวยปดบังไว.     ชื่อวาสระ      เพราะเปนแดนไหลไป 
คือเปนแดนเกิดกอน  หลงใหลไปแหงแมน้ําใหญ,   อธิบายวา   แมน้ําใหญ 
ที่ไหลออกจากชองมีชองสีหะเปนตนแลว   ไหลวนไปทางขวา ๓ รอบ   จึง 
ไหลไปทางทิสาภาคที่ไหลออกแลว ๆ   แตเดิม.      อโนตัตตะศัพท     กับ 
สระศัพท    รวมกันเปน  อโนตัตตสระ  อธิบายวา   ที่อยูใกลกบัสระน้ัน 
คือใกลกับสระอโนดาต     ไดแก        ตรงที่ใกลสระอโนดาตนั้น.     บทวา 
รมณีเย      ความวา    ในสถานท่ีอันนารื่นรมยใจน้ัน     ชื่อวา    รมณีย 
เพราะเปนสถานที่อันเทวดา     ทานพ    คนธรรพ    กินนร    งู     พระ 
พุทธเจา   และพระปจเจกพุทธเจาเปนตน    พึงรื่นรมยใจ     คือพึงติดใจ.  
บทวา  สิลาตเล   ความวา  พ้ืนแหงศิลาเปนภูเขาลูกเดียว.   บทวา  นานา- 
รตนปชฺโชเต   ความวา    โชติชวงเปลงปลั่งดวยแกวมากมายหลายประการ  
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มีแกวทับทิม   และไพฑูรย   เปนตน.    บทวา   นานาคนฺธวนนฺตเร   เชื่อม 
ความวา    ทีพ้ื่นศิลา  (หนิ)    ในละแวกปาอันเปนชัฏดอกไมที่มีกลิ่นหอม 
นานาชนิด  เชนไมจันทน  กฤษณา   การบูร   คูน   หมากหอม   อโศก 
กากะทิง   บนุนาค  และ  การะเกด   เปนตน    มีประการตาง ๆ. 
         ความวา     พระผูมพีระภาคเจาผูนําของชาวโลก     เปนพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาของชาวโลกทั้ง ๓    ทรงมภิีกษุสงฆหมูใหญแวดลอม    เพราะ 
ยิ่งใหญดวยพระคุณ      และเพราะย่ิงใหญดวยการนับ     ประทับนั่งเหนือ 
อาสนะศิลาน้ันแลว   ตรสัชี้แจงถึงกรรม   คือการถวายดอกไมของพระองค 
คือไดทรงกระทําใหปรากฏชัดเปนพิเศษ.    คําท่ีเหลือในขอความน้ัน    ม ี
เนื้อความพอจะรูไดงายทั้งหมด     เพราะไดกลาวไวแลวในพุทธาปทานใน 
หนหลัง    และเพราะมีเนื้อความงาย.   พระธรรมสังคาหกเถระทั้งหลาย  ได 
รวบรวมกุศลกรรมและอกุศลกรรมไวในอปทานนี้       ทั้งท่ีมีปรากฏอยูใน 
พุทธาปทานแลว    ก็ดวยมุงท่ีจะรวมไวในวรรค    เพราะจะไดชี้แจงแสดง 
เฉพาะกรรมแล. 
                    จบอรรถกถาปุพพกัมมปโลติกพุทธปทาน 
                            จบอรรถกถาอัมพฏผลวรรคที่  ๓๙  
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                       รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.   อัมพฏผลทายกเถราปทาน      ๒.  ลพุชทายกเถราปทาน     ๓. 
อุทุมพรผลทายกเถราปทาน   ๔.  มลิักขุผลทายกเถราปทาน   ๕.  ผารุสผล- 
ทายกเถราปทาน    ๖.  วัลลิผลทายกเถราปทาน    ๗.  กทลิผลทายกเถรา- 
ปทาน   ๘.  ปนสผลทายกเถราปทาน    ๙.  โสณโกฏิวิสเถราปทาน     ๑๐. 
พุทธาปทานช่ือปุพพกัมมปโลติ. 
         บัณฑิตทั้งหลายคํานวณคาถาได  ๙๑  คาถา. 
                           จบอัมพฏผลวรรคที่  ๓๙ 
                                 จบภาณวารท่ี ๑๔  
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                                     ปลินทวรรคที่  ๔๐ 
                       ปลินทวัจฉเถราปทานท่ี ๑ (๓๙๑) 
             วาดวยผลแหงการถวายไทยธรรมอันสมควร 
     [๓๙๓] เราเปนนายประตูอยูที่นครหังสวดี   เรารวบรวมโภคสมบัติ 
        เก็บไวในเรือนมากมายนับไมถวน. 
                     ในกาลน้ัน เราอยูในท่ีลับทําใจใหรื่นเรงิ  นั่งอยูในปราสาท 
        อันประเสริฐแลว   ไดคิดอยางน้ีวา 
                     โภคสมบัติของเรามีมากมายแพรหลายไปภายในบุรี   แม 
        พระราชาผูเปนใหญในแผนดินพระนามวาอานนท    ก็ทรงเชื้อ 
        เชิญเรา.                 
                     พระพุทธเจาพระองคนี้     เปนมุนี     เสด็จอุบัติขึ้นแลวใน 
        โลกนี้      และโภคสมบัติของเราก็มีอยู     เราจักถวายทานแด 
        พระศาสดา. 
                     พระราชบุตรพระนามวาปทุม    ทรงถวายทานอันประเสริฐ 
        คือ   ชางตัวประเสริฐ     พรอมดวยบัลลังกและพนักพิง      ม ี
        ประมาณไมนอย  ในพระชินเจา. 
                     แมเราก็จักถวายทานในสงฆ    อันเปนหมูคณะท่ีประเสริฐ 
        สูงสุด   ทานอันประเสริฐท่ีใครยังไมเคยถวาย   เราจักเปนคน 
        แรกในทานน้ัน.  
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                     เราคิดท่ีจะถวายทานหลายวิธี     สุขเปนผลเพราะการบูชา  
        ทานใด    จึงไดเห็นการถวายบริขารน้ัน     อันจะเปนเครื่องทํา 
        ความดําริของเราใหเต็ม. 
                     เราจักถวายบริขาร   ในสงฆอันเปนหมูคณะท่ีประเสริฐสุด 
        การถวายบริขารท่ีคนอื่นยังไมเคยถวาย   เราจักทําเปนคนแรก. 
                     ในขณะนั้นเราจึงเขาไปหาชางจักสาน    จางใหทําฉตัร 
        ไดรวบรวมฉัตรไวหน่ึงแสนคัน        ไดรวบรวมผาไวหน่ึงแสน 
        ผืน   ใหทําบาตรหนึ่งแสนใย   รวบรวมไว. 
                     จางชางใหทาํมีด [โกน]   พรา   เข็ม    และมีสําหรบัตัด 
        เล็บ  อนัสมควรแลว   ใหวางไวภายใตฉัตรท้ังหลาย.  
                     จางชางใหทาํพัดใบตาล  พัดขนปกนกยูง  พัดจามร   ผา 
        กรองน้ํา   และภาชนะนํ้ามัน   อนัสมควร. 
                     จางชางใหทาํ   กลองเข็ม   ผาอังสะ    ประคดเอว      และ 
        เชิงรองบาตรท่ีทําอยางสวยงาม   อันสมควร. 
                     ใหเอาเภสัชใสในภาชนะสําหรับใสของบริโภคและในขัน 
        สําริดใหเต็มแลว   ใหวางไวภายใตฉัตร. 
                     ใหใสวานนํ้า   หญาคา    ชะเอม   ดีปลี    พริก    ผลสมอ 
        และขิงสด   ใหเต็มไวภาชนะทุก ๆ อยาง. 
                     จางใหทํารองเทา   เขียงเทา   ผาสําหรับ  เช็ดนํ้า   และ 
        ไมเทาคนแก  ใหทําอยางสวยงาม  อันสมควร. 
                     จางชางใหทาํหลอดใสยาหยอดตา   ไมปายยาตา    ธรรม- 
        กุตตรา    กุญแจ     และแเมกุญแจ    อันเย็บทอดวยผา   ๕  สี.  
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                     สายโยก    กลองเปาควันไฟ   ตะเกียงต้ัง   คนโทนํ้า  และ 
        ผอบ  อนัสมควรกัน. 
                     จางชางใหทาํคีม   กรรไกร  ผาสําหรบัเช็ดขัดสนิม   และ 
        ถุงสําหรับเภสัช    อนัสมควรกัน. 
                     จางชางใหทาํเกาอี้นอน     ต่ัง     บัลลงักอันมีเทาส่ีเทาให 
        สมควรแลว   ใหต้ังไวภายใตฉัตร. 
                     จางชางใหทาํฟูกยัดดวยขนสัตวและยัดดวยนุน      ฟูกนั่ง 
        และใหทําหมอนอยางดี   อันสมควรกัน. 
                     จางชางใหทาํผงผสมนํ้าอาบ  ขี้ผ้ึงทาตัว   น้ํามันทามือและ 
        เทาอันสะอาดใสในภาชนะเล็ก ๆ   เตียงพรอมดวยเครื่องลาด 
        เสนาสนะ  ผาสําหรบัเช็ดเทา ที่นอน    ที่นั่ง  ไมเทา  ไมชําระฟน 
        [แปรงฟน]   กระเบือ้ง   ของหอมสําหรับไลทาศีรษะ. 
                     ไมสีไฟ   ต่ังแผนกระดาน   ฝาบาตร   ถุงบาตร    กระบวย 
        ตักน้ํา   ผงยอมผา   รางยอมผา. 
                     ไมกวาด    ขนัน้ํา๑     ผาอาบนํ้าฝน   ผานิสีทนะ    ผาปดฝ 
        ผาอันตรวาสก   ผาอุตราสงค  ผาสังฆาฏิ  ยานัตถุ   ผาเช็ดหนา 
        น้ําสม  น้ําเกลือ  น้ําผ้ึง  นมสม  น้ําปานะ. 
                     ขี้ผ้ึง    ผาเกา    ผาเช็ดปาก    ดาย    สิง่ใดชื่อวาเปนของ 
        ควรใหทานมีอยู   และสมควรแดพระศาสดา. 
                     เรารวบรวมสิ่งน้ันทั้งหมดแลวเขาเฝาพระเจาอานนท ครั้น 
        เขาไปเฝาพระราชาผูนําหมูชน   ผูมียศมากแลว. 
๑.  ม. อุทปตฺต  ขันน้ํา.   
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                    ถวายบังคมดวยเศียรเกลาแลวไดกราบทูลวา    เราทั้งสอง  
        เจริญโดยชาติรวมกัน  มียศรวมกัน  มีความเทาเทียมกันในสุข 
        ในทุกข    และประพฤติตามกัน. 
                  ทุกขทางใจมอียู   ขาแตพระองคผูปราบขาศึก  ขาพระองค 
        พึงทรงไวซึ่งทุกขของพระองค     ขาแตกษัตริย     ถาพระองค 
        สามารถ   กข็อไดทรงพระกรุณาบรรเทาทุกขนั้นเถิด. 
                  พระราชาตรัสวา   ทุกขของทาน   ก็เปนทุกขของเรา    เรา 
        ทั้งสองมีใจรวมกัน   ทานยอมรูวาสําเร็จได   ถาทานพึงเปล้ือง 
        ทุกขนัน้. 
                  ขาแตพระราชาผูใหญ      ขอจงทรงทราบ    ทุกขของขา- 
        พระองคบรรเทาไดยาก. 
                  ทานร่ํารองมากไป  สิ่งท่ีมอียูในแวนแควนประมาณเทาใด 
        ชีวิตของเราประมาณเทาใด  สิ่งน้ัน   [แม]  เปนทรัพยที่ทาน 
        สละไดยาก. 
                  ถาทานตองการดวยส่ิงเหลาน้ี         เราก็ไมหว่ันไหวจักให 
        เท่ียว  ขอเดชะ  พระองคทรงร่ํารองแลว  การร่ํารองมากนั้นผิด.  
                  ขาพระองคจักทราบดวยเกลาวา   วันนี ้ พระองคทรงดํารง 
        อยูในธรรมทั้งปวง   พระองคทรงใหการบบีค้ันหนักนัก    เมื่อ 
        ขาพระองคขอ. 
                        ทานจะตองการดวยการพูดไปทําไม    ทานปรารถนาสิ่งใด  
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          จงบอกแกเรา    ขาแตพระราชาผูพระ    ขาพระองคปรารถนา  
        พระพทุธเจาผูประเสริฐยิ่ง. 
                     ขาพระองคจักนิมนตพระสัมพุทธเจาใหเสวย     ชวีิตของ 
        ขาพระองคอยาเปนโทษ  พระองคตรัสวา  เราจะใหพรอยางอ่ืน 
        แกทาน   ทานอยาขอพระตถาคตเลย. 
                     ใครไมพึงใหพระพุทธเจา    ผูเปรียบเหมือนแกวมณี     ม ี
        รัศมีรุงเรือง,    ขอเดชะ    พระองคทรงบันลือแลวมิใชหรือวา 
        ตลอดถึงชีวิตอันมีอยู    เมื่อพระองคประทานชีวิตได    กค็วร 
        พระราชทานพระตถาคตได. 
                     พระมหาวีรเจาควรงดไว   เพราะใคร ๆ ไมพึงใหพระชิน- 
        เจา    พระพุทธเจาเรารับใหไมได    ทานจงรับเอาทรัพยจนนับ 
        ไมถวนเถิด. 
                     เราจะตองถึงการวินิจฉัย    จักถามผูวนิิจฉัยท้ังหลาย    ผู 
        วินิจฉัยจักตัดสินละเอียด ฉันใด เราจักสอบถามขอนั้น   ฉนันั้น 
        เราไดจับท่ีพระหัตถของพระราชา    พากันไปสูศาลท่ีพิจารณา 
        พิพากษา. 
                     เราไดกลาวคําน้ีตรงหนาของตุลาการและผูพิพากษาท้ัง- 
        หลายวา     ขอตุลาการและผูพิพากษาจงฟงเรา    พระราชาได 
        พระราชทานพรแกเราวา 
                     เราไมยกเวนอะไร ๆ แมชีวิตก็ปวารณาใหได   เมือ่เราขอ 
        พระราชทานพร  เราจึงขอพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
                     พระพุทธเจา   ยอมเปนอันพระองคพระราชทานแกเราดวยดี  
        ทานท้ังหลาย    จงตัดความสงสัยของเรา    เราท้ังหลายจะเชื่อ  
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           ฟงคําทานผูเปนพระราชารักษาแผนดิน  เราท้ังหลายฟงคําของ 
        ทั้งสองฝายแลว   จกัตัดความสงสัยในขอนี้. 
                     ขอเดชะ  พระองคพระราชทานสิ่งท้ังปวง  ทานผูนี้   ก็เปน 
        อันถือเอาสิ่งท้ังปวงหรือพระเจาขา. 
                     เราไมยกเวนอะไร ๆ  ปวารณาแมชีวติ    เปนผูถึงความยาก 
        ตลอดชวีิตเปนอยางย่ิงเทียว   เรารูวาผูนี้มีทุกขดวยดี  จึงไดให 
        ถือเอาส่ิงท้ังปวง. 
                     ขอเดชะ   พระองคเปนผูแพ  ควรพระราชทานพระตถาคต 
        เราตัดความสงสัยของทั้งสองฝายแลว     ทานท้ังสองจงต้ังอยู 
        ในคํามัน่อยางน้ัน. 
                     พระราชาประทับอยู  ณ  ที่นั้นแล    ไดตรัสกะตุลาการและ 
        ผูพิพากษาวา   ทานท้ังหลายพึงใหแมแกเราโดยชอบ    เราพึง 
        ไดพระพุทธเจาอีก   ทานยังความดําริของทานใหเต็ม   นมินต 
        พระตถาคตใหเสวยแลว    พึงคืนพระสัมพุทธเจาใหแกพระเจา 
        อานนทผูมียศอีก. 
                     เราไหวตุลาการและผูพิพากษา     และถวายบังคมพระเจา 
        อานนทจอมกษัตริย    เปนผูยินดีปราโมทย    เขาไปเฝาพระ- 
        สมัพุทธเจา  ครั้นเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะ   ผูไม 
        มีอาสวะ.                                                        
                     ถวายบังคมดวยเศียรเกลาแลว     ไดกราบทูลดังน้ีวา    ขอ 
        พระองคผูมีจักษุพรอมดวยพระอรหันตหน่ึงแสน   โปรดทรงรับ 
        นมินต.  
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                     ขอจงทรงยงัจิตของขาพระองคใหรืน่เริง   เสด็จเขานิเวศน 
        ของขาพระองค     พระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ   ผูทรงรู  
        แจงโลก   สมควรรบัเครื่องบูชา. 
                     พระผูมีจักษุทรงรูความดําริของเรา  จึงทรงรับนิมนต (ดวย 
        ดุษณีภาพ)   เราทราบวา    พระองคทรงรับนิมนตแลว    ถวาย 
        บังคมแดพระศาสดา. 
                     มีจิตราเริงเบิกบาน   เขามายังนิเวศนของตน  ประชุมมิตร 
        และอํามาตยแลว   ไดกลาวดังน้ีวา   เราไดสิ่งท่ีไดโดยยากนัก 
        แลว    เปรียบเหมือนแกวมณีมรีศัมีโชติชวง    เราจักบชูาองค 
        พระพทุธเจาดวยอะไร  พระชินเจามีคุณหาประมาณมิได   หา 
        ที่เปรียบมิได  ผูมีพระคุณอันชั่งไมได  ไมมใีครเสมอเหมอืน 
        เปนนักปราชญ    ไมมีบุคคลเปรียบ  หาผูเสมอเหมือนเชนนัน้ 
        มิได   ไมมีที่สอง  ประเสริฐกวานระ. 
                     ก็อธิการอันสมควรแดพระพุทธเจา  เราทําไดโดยยาก  เรา 
        ทั้งหลายจงรวบรวมดอกไมตาง ๆ เอามาทํามณฑปดอกไมเถิด. 
                     สิ่งน้ียอมสมควรแดพระพุทธเจา     จักเปนอันบูชาดวยส่ิง 
        ทั้งปวง   เราจึงใหทําดอกบัวเผ่ือน    ดอกบัวหลวง    ดอกมะลิ 
                     ดอกลําดวน ดอกจําปา  ดอกกระถินพิมานใหเปนมณฑป  ปูลาด 
        อาสนะหน่ึงแสนท่ีไวภายในเงาฉัตร. 
                     อาสนะของเรามีคาย่ิงกวารอยมีอยูเบือ้งหลัง  ปูลาดอาสนะ 
       หน่ึงแสนท่ีไวภายในเงาฉัตร.  
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                     จัดแจงขาวและนํ้าเสร็จแลว         ใหคนไปทูลเวลาภัตกาล  
        เมื่อคนไปทูลภัตกาลแลว    พระมหามุนีพระนามวาปทุมุตตระ 
        พรอมดวยพระอรหนัตหน่ึงแสน       เสด็จเขาสูนิเวศนของเรา 
        ฉัตรทรงอยูในเบื้องบน   ในมณฑปดอกไมอันบานดี. 
                     พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ   ประทับน่ังพรอมดวยพระอรหันต 
        หน่ึงแสน   (เราทูลวา)   ขอพระองคผูมีจักษุ  โปรดทรงรับฉัตร 
        หน่ึงแสนและอาสนะหน่ึงแสน   อันควรและไมมีโทษเถิด. 
                     พระมหามนุีพระนามวาปทุมุตตระ  ทรงรูแจงโลก   ผูควร 
        รบัเครือ่งบูชา  พระองคประสงคจะชวยเหลือเรา  จึงทรงรบัไว. 
                     เราไดถวายบาตรแกภิกษุแตละรูป   รูปละหนึ่งบาตร  ภิกษ ุ
        ทั้งหลายละบาตรท่ีจัดเอง      ทรงบาตรเหล็ก     พระพุทธเจา 
        ประทับน่ังอยูในมณฑปดอกไมตลอด  ๗ คืน  ๗ วัน. 
                     ทรงยังสัตวเปนอันมากใหตรัสรู     ทรงประกาศพระธรรม- 
        จักร   เมื่อทรงประกาศพระธรรมจักรภายใตมณฑปดอกไม.    
                     ธรรมาภิสมยัไดมีแกเทวดาและมนุษย  ๘๔,๐๐๐     เมื่อถึง 
        วันที่    พระมหามุน ี  พระนามวาปทุมุตตระ   ประทับน่ังอยู 
        ภายในเงาฉัตร   ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
                     มาณพผูใดไดถวายทานอันประเสริฐไมพรองแกเรา  เราจัก  
        พยากรณมาณพนั้น   ทานท้ังหลาย    จงฟงเรากลาว. 
                     จตุรงคินีเสนา  คือ พลชาง   พลมา  พลรถ  และพลเดินเทา   
        จักแวดลอมมาณพนั้นเปนนิตย  นี้เปนผลแหงการใหสิ่งท้ังปวง. 
                     ยานชาง   ยานมา   วอ   จะไหลมาเทมา   ชนท้ังหลายจัก  
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          บํารุงมาณพนั้นเนืองนิตย  นี้เปนผลแหงการใหสิ่งท้ังปวง. 
                     รถหกหมื่นคัน    อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง   จัก 
        แวดลอมมาณพน้ันเปนนิตย  นี้เปนผลแหงการใหสิ่งท้ังปวง. 
                     ดนตรีหกหมื่น    กลองเภรีทั้งหลายอันประดับดีแลว     จัก 
        ประโคมมาณพนั้นเปนนิตย  นี้เปนผลแหงการใหสิ่งท้ังปวง. 
                     นารี  ๘๖,๐๐๐  นาง   อันประดับประดาสวยงาม   มีผาและ 
        อาภรณอยางวิจิตร   สวมใสแกวมณีและกุณฑล  มีหนาแฉลม 
        ยิม้แยม   ตะโพกผ่ึงผาย   เอาเล็กเอวบาง   จกัแวดลอมมาณพ 
        นั้นเปนนิตย  นี้เปนผลแหงการใหสิ่งท้ังปวง. 
                     มาณพนั้น   จักรื่นรมยอยูในเทวโลก  ตลอดสามหมื่นกัป 
        จักไดเปนเทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก  ๑,๐๐๐  ครั้ง    และ 
        จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐ ครั้ง  จักไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลย  โดยคณนานับมิได. 
                     เมื่อมาณพนีอ้ยูในเทวโลก       พรั่งพรอมดวยบุญกรรม 
        เทวดาจักทรงฉัตรแกวไวในท่ีสุดแหงเทวโลก        มาณพนีจ้ัก 
        ปรารถนาเมื่อใด   ฉตัรอันเกิดแตผาและดอกไม  (ดังจะ)  รูจิต  
        ของมาณพน้ี   จกักัน้อยูเนืองนิตยเมื่อนั้น. 
                     มาณพนี้จุติจากเทวโลกแลว      อันกุศลตักเตือนประกอบ 
        ดวยบญุกรรม  จักเกิดในตระกูลพราหมณ. 
                     ใน (อีก)  แสนกัป  พระศาสดามีพระนามวาโคดม  ซึ่งม ี  
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           สมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจักเสด็จอุบัติในโลก   พระ- 
        ศากยโคดมผูประเสริฐ  ทรงทราบคุณขอนี้ทัง้หมดแลว.        
                     จักประทับน่ังในทามกลางภิกษุสงฆ  ทรงต้ังไวในเอคทัคค-  
        สถาน  มาณพผูนี้จักไดเปนพระสาวกของพระศาสดา  มีชื่อวา 
        ปลินทวัจฉะ. 
                     จักเปนผูอันเทวดา  อสูร  คนธรรพ  ภกิษุ  ภิกษุณ ี  และ 
        คฤหัสถทั้งหลาย    สกัการะ   จักเปนที่รักของคนท้ังปวง   จัก 
        ไมมีอาสวะ  นิพพาน   กรรมที่เราทําแลวในแสนกัป  ไดใหผล 
        แกเราแลวในภพนี้. 
                  เราหลุดพนดี  ดังกําลังลูกศร  เผากิเลสทั้งหลายแลว  โอ 
        กุศลกรรมเราไดทําแลว   ในบุญเขตอันยอดเยี่ยมอันเปนฐานะ 
        ที่เราทํากุศลกรรมแลว   ไดบรรลุผลอันไมหว่ันไหว. 
                กม็าณพใดไดใหทานอันประเสริฐไมบกพรอง   มาณพน้ัน 
        ไดเปนหัวหนา    นี้เปนผลแหงทานน้ัน. 
                  เราไดถวายฉัตร   ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประ- 
        เสริฐสดุแลว   ยอมไดเสวยอานิสงส  ๘ ประการ   อันสมควร 
        แกกรรมของเรา 
                  คือ    เราไมรูสกึหนาว   ๑    ไมรูสึกรอน ๑     ละอองและ 
        ธุลีไมแปดเปอน   ๑    เราเปนผูไมมีอันตราย   ๑   ไมมีจัญไร  ๑   
        อันมหาชนยําเกรงทุกเมื่อ  ๑  เปนผูมีผิวพรรณละเอียด  ๑  เปน 
        ผูมใีจสรางขวาง   ๑. 
                  เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพ  ฉัตรหน่ึงแสนคัน  อันประกอบ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 890 

          ดวยเครื่องประดับทุกอยาง  เวนชาตินี้แลว   ทรงไวเหนอืศีรษะ  
        ของเรา    เพราะผลแหงกรรมน้ัน. 
                     เพราะเหตุไร๑   ในชาตินีก้ารทรงฉัตรจึงไมมีแกเรา   กรรม 
        ทั้งปวงท่ีเราทําแลว     เพราะผลบุญแหงฉัตรหลุดพนรูปแลว. 
                     เราไดถวายผา      ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประ- 
        เสริฐสดุแลว    ยอมไดเสวยอานิสงส ๘ ประการ   อันสมควร 
        แกกรรมของเรา 
                     คือ   เราเปนผูมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังทองคํา  ๑  ปราศจาก 
        ธุล ี ๑   มีรัศมีผองใส  ๑      มีเดช   ๑    ตัวของเราละเอียดออน  ๑ 
        เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพ   มีผาขาวแสนผืน  ๑   สีเหลืองแสน 
        ผืน  ๑     สีแดงแสนผืน  ๑  ทรงอยูเหนือศีรษะของเรา  นี้เปนผล 
        แหงการถวายผา. 
                     เรายอมไดผาไหม  ผากมัพล   ผาปาน   และผาฝาย   ใน 
        ที่ทุกแหง   เพราะผลอันหลั่งออกแหงการถวายผาน้ัน. 
                     เราไดถวายบาตร        ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว     ยอมไดเสวยอานิสงส  ๑๐ ประการ     อัน 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   เรายอมบริโภคโภชนาหารในภาชนะทองคํา  ภาชนะ 
        แกวมณ ี     ภาชนะเงิน      และภาชนะท่ีทําดวยทับทิมในกาล 
        ทั้งปวง  ๑  เราเปนผูไมมีอันตราย ๑    ไมมีจญัไร   ๑    มหาชน 
        ยําเกรงทุกเมื่อ ๑     เปนผูไดขาว    น้ํา    ผา    และที่นอนเปน 
๑. ม.   กสฺมา  เพราะเหตุไร.  
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           ปกติ  ๑   โภคสมบติัของเราไมพินาศ.   เราเปนผูมีจิตมั่นคง  ๑ 
        เปนผูใครธรรมทุกเมื่อ  ๑   เปนผูไมมีกิเลส  ๑   ไมมีอาสวะ  ๑. 
                     คุณเหลาน้ี      ติดตามเราไปท้ังในเทวโลกและมนุษยโลก  
        ยอมไมละเราในท่ีทุกแหง   เปรียบเหมือนเงาไมละรูปฉะนั้น. 
                     เราไดถวายมีดโกน  ที่ทาํอยางสวยงาม  อันเน่ืองดวยเครื่อง 
        ผูกอยางวิจิตรมากมาย       แดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดและ 
        แกพระสงฆแลว      ยอมไดเสวยอานิสงส  ๘ ประการ      อัน 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   เราเปนผูกลา   ๑   เปนผูไมมีความเดือดรอน ๑    ถึง 
        ที่สุดในเวสารัชธรรม  ๑   เปนผูมีธิติ   ๑   มคีวามเพียร  ๑   มีใจ 
        อันประคองไวทุกเมื่อ  ๑  ยอมไดญาณอันสุขุมเครื่องตัดกิเลส  ๑ 
        ความบริสุทธิ์อันชั่งไมได  ๑    ในที่ทั้งปวง    เพราะผลอันหลั่ง 
        ออกแหงกรรมของเรานั้น. 
                     เรามีจิตเลื่อมใสไดถวายพรา  อันราบเรียบ ไมหยาบ  ไม 
        ตองขัดถู   เปนอันมากในพระพุทธเจาและในสงฆแลว    ยอม 
        ไดเสวยอานิสงส  ๕ ประการ   อนัสมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   เรายอมไดความเพียรอันเปนกัลยาณมิตร   ๑   ขันติ  ๑   
        ศัสตราคือความไมตรี    ๑    ศัสตราคือปญญาอันยิ่ง เพราะตัด 
        ลูกศรคือตัณหา   ๑    ญาณอันเสมอดวยแกววิเชียร ๑    เพราะ 
       ผลอันหลั่งออกแหงกรรมเหลาน้ัน. 
                     เราไดถวายเข็ม ในพระสคุตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐ 
        สุดแลว      ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ     อันสมควรแก 
       กรรมของเรา  
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                     คือ  เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ    ยอมเปนผูอัน 
        มหาชนนอบนอม ๑  ตัดความสงสัย  ๑   มีรูปงาม  ๑  มีโภค-  
        สมบัติ ๑  มีปญญากลา  ๑  ทุกเมือ่. 
                     เราพิจารณาเห็นอรรถอนัเปนฐานะละเอียดลึกซึ้ง  ดวยญาณ 
        ญาณของเราอันเสมอดวยแกววิเชียรอันเลิศ   เปนเครื่องกําจัด 
        ความมดื. 
                     เราไดถวายมีดตัดเล็บ    ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิแลว    ยอมไดเสวยอานิสงส  ๕  ประการ   อันสมควร 
        แกกรรมของเรา 
                     คือ   เรายอมไดทาสชายหญิง   วัวและมา   ลูกจาง    คน 
        ฟอนรํา     ชางตัดผม    พอครัวทําอาหารเปนอันมาก     ในท่ี 
        ทั้งปวง. 
                     เราไดถวายพัดใบตาลอันงาม  ในพระสุคตเจาแลว  ยอมได 
        เสวยอานิสงส  ๕  ประการ   อันสมควรแกกรรมของเรา 
        คือ  เรายอมไมรูสึกหนาว ๑   ไมรูสึกรอน  ๑  ความเรารอน 
        ไมมีแกเรา     ไมรูสึกความกระวนกระวาย  ๑   ไมรูสึกความ 
        เดือดรอนจิตของเรา ๑   เราดับไฟ  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ 
        มานะ   ทิฏฐิ   และไฟท้ังปวงไดแลว    เพราะผลอันหลั่งออก 
        แหงกรรมน้ันของเรา. 
                     เราไดถวายพัดจามรี   มขีนนกยูงเปนดาม   ในคณะสงฆผู 
        สูงสุดแลว   ยอมเปนผูมีกิเลสสงบระงับ    ไมมีกิเลสเครือ่งย่ัว  
        ยวนอยู.  
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                     เราไดถวายผากรองน้ํา   และ    ธมกรก    ในพระสคุตเจา  
        แลว    ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ   อนัสมควรแกกรรม 
        ของเรา 
                     คือ     เรากาวลวงอันตรายท้ังปวง ๑    ยอมไดอายุอันเปน 
        ทิพย ๑ เปนผูอันโจรหรือขาศึกไมขมขี่ในกาลทุกเมื่อ ๑ ศสัตรา 
        หรือยาพิษยอมไมทาํความเบียดเบียนเรา  ๑    ไมมีความตาย 
        ในระหวาง       เพราะผลอันหลั่งออกแหงกรรมน้ันของเรา. 
                     เราไดถวายภาชนะน้ํามัน  ในพระสคุตเจาและในคณะสงฆ 
        ผูประเสริฐสุดแลว    ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ    อนั 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ  เราเปนผูมีรูปสวยงาม  ๑   มีความเจริญดี  ๑     มีใจเบิก 
        บาน    มีใจไมฟุงซาน ๑  เปนผูอนัอารักขาทั้งปวงรักษาแลว ๑. 
                     เราไดถวายกลองเข็ม    ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว     ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ     อนั 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   เรายอมไดคุณทั้งหลายนี้    คือความสุขใจ ๑   ความ 
        สขุกาย ๑   ความสขุอันเกิดแตอิริยาบถ    ๑  เพราะผลอันหลั่ง 
        ออกแหงกรรมนั้น. 
                     เราไดถวายผาอังสะ ในพระชินเจาและในคณะสงฆผูประ- 
        เสริฐสดุแลว      ยอมไดอานิสงส ๓ ประการ    อันสมควรแก 
        กรรมของเรา 
                     คือ  เรายอมไดความหนักในพระสัทธรรม  ๑  ยอมระลึกถึง  
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          ภพท่ีสองได ๑   เปนผูมีฉวีวรรณงามในท่ีทั้งปวง  ๑   เพราะผล 
        อันหลั่งออกแหงกรรมน้ัน. 
                     เราไดถวายประคดเอว    ในพระชินเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว  ยอมไดเสวยอานิสงส ๖ประการ  อันสมควร 
        แกกรรมของเรา 
                     คือ  เรายอมไมหว่ันไหวในสมาธิ    เปนผูมีความชาํนาญ 
        ในสมาธิ  ๑  มบีริษทัไมแตกกัน ๑  มีถอยคําอนัมหาชนเชือ่ถือ 
        ทุกเมื่อ   ๑   มีสติต้ังมั่น  ๑   ความสะดุงกลัวไมมีแกเรา  ๑    คุณ 
        เหลาน้ี   ติดตามเราไปท้ังในเทวโลกและมนุษยโลก. 
                     เราไดถวายเชิงรองบาตร  ในพระชินเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว     ยอมเปนผูไมมีภัยในเพราะวรรณะ  ๕   ไม 
        หว่ันไหวดวยอะไร ๆ      ธรรมเหลาใดเหลาหน่ึงอันเปนเคร่ือง 
        ตรัสรูดวยสติและญาณ     เราฟงแลว     ธรรมที่เราทรงไวยอม 
        ไมพินาศ   เปนอันวนิิจฉัยดีแลว. 
                     เราไดถวายภาชนะและเครื่องบริโภค  ในพระพุทธเจาและ 
        ในคณะสงฆผูอุดมแลว       ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ 
        อันสมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   เรายอมไดภาชนะทองคํา   ภาชนะแกวมณ ี   ภาชนะ 
        แกวผลกึ    และภาชนะแกวทับทิม   ๑   ภริยา    ทาสชายหญิง 
        พลชาง  พลมา   พลรถ  พลเดินเทา  และหญิงมีวัตรยําเกรง 
        นาย  ๑   ไดเครื่องบริโภคทุกเวลา  ๑  วชิาในบทมนต  และใน 
        อาคมตาง  ๆ  เปนอนัมาก  เรายอมใครครวญศิลปะท้ังปวง  ใช 
        ไดทุกเวลา.  
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                     เราไดถวายขัน  ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐ 
        สุดแลว  ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ  อนัสมควรแกกรรม 
        ของเรา 
                     คือ  เรายอมไดขันทองคํา  ขันแกวมณี    ขันแกวผลึก  และ 
        ขันแกวทับทิม  ยอมไดขันทําดวยแผนไมโพธิ์     ขันมีรูปใบบัว 
        และขันท่ีทําดวยสังข   ทํานํ้าด่ืมใหหวาน    ยอมไดคุณเหลาน้ี  
        คือ  ขอปฏิบัติในวัตรอันงาม  ในอาจาระและกิริยา  เพราะ 
        ผลอันหลั่งออกแหงกรรมนั้น. 
                     เราไดถวายเภสัช   ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประ- 
        เสริฐสดุแลว     ยอมไดอานิสงส ๑๐ ประการ    อันสมควรแก 
        กรรมของเรา 
                     คือ เราเปนผูมีอายุยืน  ๑  มีกําลัง ๑  มีปญญา ๑  มีวรรณะ  ๑ 
        มียศ ๑   มีสขุ ๑   ไมมีอันตราย  ๑   ไมมีจัญไร  ๑   มหาชน 
        ยําเกรงทุกเมื่อ  ๑        เราไมมีความพลัดพรากจากของที่รกั  ๑ 
        เพราะกรรมนั้นใหผลแกเรา. 
                     เราไดถวายรองเทา        ในพระชินเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว  ยอมไดอานิสงส  ๓ ประการ  อันสมควรแก 
        กรรมของเรา 
                     คือ  ยานชาง  ยานมา วอ  ยอมไหลมาเทมา  ๑  รถหกหมื่น 
        คันแวดลอมเราทุกเมื่อ ๑   เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพ  รองเทา 
        แกวมณ ี  รองเทาทองแดง   รองเทาทองคํา   รองเทาเงิน   ยอม 
        เกิดขึ้นในขณะท่ียกเทาขึ้น ๑    บญุกรรมทั้งหลาย    ยอมชวย  
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        ชําระอาจารคุณใหสะอาดแนนอน         เรายอมไดคุณเหลาน้ี  
        เพราะกรรมนั้นใหผล.  
           เราไดถวายเขียงเทา   ในพระสคุตเจาและในคณะสงฆผูประ- 
        เสริฐสดุแลว     ไดสวมเขียงเทามีฤทธิ์แลวอยูไดตามปรารถนา. 
           เราไดถวายผาเช็ดหนา  ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆ 
        ผูประเสริฐสุดแลว     ยอมไดเสวยอานิสงส  ๕ ประการ    อัน 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                  คือ   เราเปนผูมีผิวพรรณดุจทองคําปราศจากธุลี  ๑   มีรัศมี  
        ผองใส  ๑   มีเดช    ตัวของเราละเอียดออน    ๑    ฝุนละอองไม 
        ติดตัวเรา  ๑  เราไดคุณเหลาน้ีเพราะกรรมนัน้ใหผล. 
           เราไดถวายไมเทาคนแก  ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆ 
        ผูประเสริฐสุดแลว   ยอมไดอานิสงส  ๕ ประการ    อันสมควร 
        แกกรรมของเรา 
                  คือ    เรามีบุตรมาก   ๑   เราไมมีความสะดุงกลัว  ๑    เปน 
        ผูอันอารักขาทุกอยางรักษาไว      ใคร ๆ   ขมขี่ไมไดทุกเมื่อ  ๑ 
        ยอมไมรูสึกความพลั้งพลาด ๑   ใจของเราไมขลาดกลัว  ๑. 
           เราไดถวายหยอดตา    ในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว 
        ยอมไดเสวยอานิสงส ๘ ประการ   อันสมควรแกกรรมของเรา 
                  คือ   เราเปนผูมีนัยนตากวางใหญ  ๑  มสีีขาวมีสีเหลอืง ๑ 
        มีสีแดง ๑   เปนผูมีนยันตาไมมัว  ๑   มีนัยนตาแจมใส ๑  เวน 
        จากโรคตาท้ังปวง  ๑  ยอมไดตาทิพย  ๑   ไดปญญาจักษุอันสูง 
        สุด  ๑   เราไดคุณเหลาน้ี เพราะกรรมนั้นใหผล. 
           เราไดถวายลูกกุญแจ   ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆ  
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        ผูประเสริฐสุดแลว   ยอมไดลูกกุญแจ  คือ  ญาณอันเปนเคร่ือง 
        เปดทวารธรรม. 
                     เราไดถวายแมกุญแจ        ในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว 
        ยอมไดเสวยอานิสงส ๒ ประการ   อันสมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ  เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพ  เปนผูมีความโกรธนอย  ๑ 
        ไมมีความคับแคนใจ  ๑. 
                     เราไดถวายสายโยก        ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว      ยอมไดเสวยอานิสงส ๕  ประการ     อนั 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   เรายอมไมหว่ันไหวในสมาธิ  ๑     มีความชาํนาญใน 
        สมาธิ  ๑ มีบรษิัทไมแตกกัน  ๑   มีถอยคําอันมหาชนเชื่อถือทุก 
        เมื่อ ๑  โภคสมบัติยอมเกิดแกเรา   เมื่อทองเท่ียวอยูในภพ  ๑. 
                     เราไดถวายกลองเปาควัน   ในพระชนิเจาและในคณะสงฆ 
        ผูประเสริฐสุดแลว    ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ    อนั 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   สติของเราเปนธรรมชาติตรง   ๑   เสนเอ็นของเราตอ 
        เน่ืองกนัดี  ๑   เรายอมไดตาทิพย     เพราะกรรมนั้นใหผล. 
                     เราไดถวายตะเกียงต้ัง    ในพระชินเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว     ยอมไดเสวยอานิสงส ๓ ประการ      อัน 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ   เราเปนผูมีสกุล  ๑  มีอวัยวะสมบูรณ  ๑   มีปญญาอัน 
        พระพทุธเจาสรรเสริญ   เราไดคุณเหลาน้ีเพราะกรรมนั้นใหผล.  
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                     เราไดถวายคนโทนํ้าและผอบ       ในพระพุทธเจาและใน  
        คณะสงฆผูอุดมแลว  ยอมไดเสวยอานิสงส ๑๐  ประการ   อนั 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ  ในกาลนั้น  เราไดรบัการคุมครองดีแลว  ๑   พรอมพรั่ง 
        ดวยสุข  ๑   มียศมาก     มีคติ ๑   ไมมีความวบิัติ   ๑   เปน 
        สขุุมาลชาติ   ๑      เวนจากจัญไรท้ังปวง   ๑     เปนผูไดคุณอัน 
        ไพบูลย  ๑   หว่ันไหวดวยความนับถือ  ๑     มีความหวาดเสียว 
        อันดีแลว  ๑ เพราะการถวายคนโทน้ําและผอบ  เราไดวรรณะ  ๔ 
        ชางแกว   และมาแกว    คุณของเราเหลาน้ันไมพินาศ    ผลน้ี  
        เพราะถวายคนโทน้ําและผอบ. 
                     เราไดถวายผาสําหรับเช็ดขัดสนิม   ในพระพุทธเจาและ 
        ในคณะสงฆผูอุดมแลว  ยอมไดเสวยอานิสงส  ๕ ประการ  อัน 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ  เราเปนผูถึงพรอมดวยลักษณะทัง้ปวง  ๑   มอีายุยืน  ๑ 
        มีปญญา  ๑     จิตมัน่คง  ๑    กายของเราพนแลวจากความยาก 
        ลําบากทุกอยางในกาลทั้งปวง  ๑. 
                     เราไดถวายมีดบางอันลับคมดีและกรรไกร  ในสงฆแลว 
        ยอมไดญาณเปนเครื่องตัดกิเลส  อันหาน้ําหนกัมิได  สะอาด. 
                     เราไดถวายคีม  ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐ  
        สุดแลว    ยอมไดญาณเปนเครื่องถอนกิเลสอันหาน้ําหนักมิได 
        สะอาด. 
                     เราไดถวายยานัตถุ  ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประ-  
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        เสริฐสดุแลว    ยอมไดเสวยอานิสงส ๘ ประการ   อันสมควร 
        แกกรรมของเรา 
                     คือ  ศรัทธา  ๑   ศีล  ๑   หิริ   ๑   โอตตัปปะ  ๑  สตุะ ๑ 
        จาคะ   ๑  ขันติ  ๑   และปญญาเปนคุณขอท่ี  ๘ ของเรา. 
                     เราไดถวายต่ัง  ในพระสคุตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐ  
        สุดแลว  ยอมไดเสวยอานิสงสประการ  อันสมควรแกกรรม 
        ของเรา 
                     คือ  เรายอมเกิดในสกุลสูง  เปนผูมีโภคสมบัติมาก  ๑  ชน 
        ทั้งปวงยําเกรงเรา  ๑  ชื่อเสียงของเราฟุงไป ๑  บัลลังกสี่เหลี่ยม 
        จตุรัส    ยอมแวดลอมเราเปนนิตยตลอดแสนกัป   ๑    เราเปน 
        ผูยินดีในการจําแนกทาน ๑. 
                     เราไดถวายท่ีนอน  ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประ- 
        เสริฐสดุแลว   ยอมไดเสวยอานิสงส ๖ ประการ   อันสมควร 
        แกกรรมของเรา 
                     คือ   เรามรีางกายสมสวน    อันบุญกรรมกอให  ๑   เปนผู 
        ออนโยน  มีรูปงาม    นาดู      เรายอมไดญาณอันประเสริฐ  ๑ 
        นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน   เรายอมไดนวม  ผาลาดลายรูป 
        สัตว    ผาลาดทอดวยพรหม    ผาลาดอันจิตร    ผาลาดอยางดี  
        และผากัมพลตาง ๆ  เปนอันมาก ๑   ยอมไดผาปวารกะมีขน 
        ออนนุม  ผาทําดวยขนสัตวออนนุม   ในท่ีตาง ๆ    ๑  นี้เปนผล 
        แหงการถวายท่ีนอน  เมื่อใด  เราระลึกถึงตน   เมื่อใด  เราเปน  
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        ผูรูเดียงสา     เมื่อนัน้  เราเปนผูไมเปลา       มฌีานเปนเตียง 
        นอน   ๑    นี้เปนผลแหงการถวายท่ีนอน. 
                     เราไดถวายหมอน    ในพระชินเจาและในคณะสงฆผูประ- 
        เสริฐสดุแลว  ยอมไดเสวยอานิสงส ๖  ประการ  อันสมควรแก 
       กรรมของเรา 
                     คือ   เรายอมวางศีรษะของเรา   หนุนบนหมอนอนัยัดดวย 
        ขนสัตว  หมอนยัดดวยเกสรบัวหลวง   และยดัดวยจันทนแดง 
        ทุกเมื่อ   ๑      เรายังญาณใหเกิดในอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ 
        และในสามัญผล ๔ เหลาน้ันแลว  ยอมอยูตลอดกาลเปนนิตย ๑ 
        ยังญาณใหเกิดในทาน   ทมะ   สญัญมะ   อัปปมัญญา   และ 
        รูปฌานเหลาน้ันแลว   ยอมอยูตลอดกาลท้ังปวง ๑   ยังญาณให 
        เกิดในวตัรคุณ   รูปปฏิมาและรนอาจารกิริยาแลว   ยอมอยูใน 
        กาลท้ังปวง ๑    ยังญาณใหเกิดในการจงกรม    ความเพียรอัน 
       เปนประธาน   และในโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ันแลว   ยอมอยู 
        ตามปรารถนา ๑  ยังญาณใหเกิดในศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมตุติ 
        และในวิมุตติญาณทัสสนะเหลาน้ันแลว  ยอมอยูเปนสุข ๑. 
                     เราไดถวายต่ังแผนกระดาน  ในพระชินเจาและในคณะสงฆ 
        ผูประเสริฐสุดแลว    ยอมไดเสวยอานิสงส ๒ ประการ    อนั 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ     เรายอมไดบัลลังกอันประเสริฐ    อันทําดวยทองคํา 
        แกวมณ ี และทําดวยงาชางสารเปนอันมาก   นีเ้ปนผลแหงการ 
        ถวายต่ังแผนกระดาน.  
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                     เราไดถวายต่ังรองเทา    ในพระชินเจาและในคณะสงฆผู 
        ประเสรฐิสุดแลว      ยอมไดเสวยอานิสงส ๒ ประการ      อัน 
        สมควรแกกรรมของเรา 
                     คือ  เรายอมไดยวดยานเปนอันมาก   ๑   นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายต่ังรองเทา    ทาสหญิงชาย    ภรรยา   และคนอาศัยเลี้ยง 
        ชีวิตเหลาอื่น    ยอมบําเรอเราโดยชอบ  ๑      นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายต่ังรองเทา. 
                     เราไดถวายน้ํามันสําหรบัทาเทา  ในคณะสงฆผูประเสริฐสุด 
        แลว    ยอมไดเสวยอานิสงส ๕ ประการ   อนัสมควรแกกรรม 
        ของเรา 
                     คือ   ความท่ีเราเปนผูไมปวยไข  ๑   มีรูปงาม  ๑   เสนเอ็น 
        ประสาทรับรสไดเร็ว  ๑      ความไดขาวและน้ํา ๑     ไดอายุยืน 
        นานเปนที่หา 
                     เราไดถวายเนยใสและน้ํามัน    ในคณะสงฆผูประเสริฐสุด 
        แลว   ยอมไดเสวยอานิสงส  ๕  ประการ    อนัสมควรแกกรรม 
        ของเรา 
                     คือ   เราเปนผูมีกําลัง  ๑  มีรูปสมบูรณ ๗   เปนผูราเริงทุก 
        เมื่อ   ๑   มีบุตรทุกเมื่อ ๑    และเปนผูไมปวยไขทุกเมื่อ  ๑    นี ้
        เปนผลแหงการถวายเนยใสและนํ้ามัน.                         
                     เราไดถวายน้ําบวนปาก   ในคณะสงฆผูประเสริฐสุดแลว 
        ยอมไดเสวยอานิสงส  ๕ ประการ   อันสมควรแกกรรมของเรา  
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                     คือ   เราเปนผูมีลําคอบรสิุทธิ์  ๑    มีเสียงไพเราะ   ๑   เวน 
        จากโรคไอ     โรคหืด  ๑    กลิ่นดอกอุบลฟุงออกจากปากของ  
        เราทุกเมื่อ   ๑. 
                     เราไดถวายนมสมอยางดี  ในพระพุทธเจาและในคณะสงฆ 
        ผูอุดมแลว   ยอมไดบริโภคภัตอันไมขาดสาย   คือ   กายคตา- 
        สติอันประเสริฐ.                                                       
                     เราไดถวายน้ําผ้ึงอันประกอบดวยสีกลิ่นและรสดี  ในพระ- 
        ชินเจาและในคณะสงฆแลว   ยอมไดรส   คือ  วิมุตติอันไมมี  
        รสอื่นเปรียบ   ไมเปนอยางอ่ืน. 
                     เราไดถวายรสตามเปนจริง     ในพระพุทธเจาและในคณะ 
        สงฆผูอดุมแลว    ยอมไดเสวยผล  ๔ ประการ   อันสมควรแก 
        กรรมของเรา. 
                     เราไดถวายขาวและน้ํา   ในพระพุทธเจาและในคณะสงฆ 
        ผูอุดมแลว     ยอมไดเสวยอานิสงส  ๑๐  ประการ    อันสมควร 
        แกกรรมของเรา    
                     คือ   เราเปนผูมีอายุยืน  ๑   มีกําลัง  ๑    เปนนักปราชญ  ๑ 
        มีวรรณะ  ๑    มียศ ๑  มีสขุ  ๑  เปนผูไดขาว  ๑  น้ํา  ๑  เปน 
        คนกลา  ๑   มีญาณรูทั่ว  ๑    เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพ    ยอม 
        ไดคุณเหลาน้ี.  
                     เราไดถวายธูป  ในพระสุคตเจาและในคณะสงฆผูประเสริฐ 
        สุดแลว    ยอมไดเสวยอานิสงส  ๑๐  ประการ    อันสมควรแก 
        กรรมของเรา  
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                     คือ   เมื่อเราทองเท่ียวอยูในภพนอยใหญ   เปนผูมีกลิ่นตัว 
        หอมฟุง ๑  มียศ  ๑  มีปญญาเร็ว  ๑   มีชื่อเสียง  ๑  มีปญญา 
        คมกลา  ๑  มีปญญากวางขวาง  ๑  มีปญญาราเริง  ๑  มีปญญา 
        ลึกซึ้ง  ๑     มีปญญาเครื่องแลนไปไพบูลย   ๑    เพราะผลการ 
        ถวายธปูน้ัน  บัดนี้    เราเปนผูบรรลุนิพพานอันเปนสันติสุข ๑. 
                การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้    เปนการมา 
        ดีแลวหนอ     วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ     คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว   ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดุจชางตัดเชือกแลว    เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปลินทวัจฉเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.                             
                                  จบปลินทวัจฉเถราปทาน  
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                                    ปลินทวัจฉวรรคท่ี  ๔๐  
                ๓๙๑.  อรรถกถาปลินทวัจฉเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑   วรรคที่  ๔๐   ดังตอไปนี้  :- 
         อปทานของทานพระปลินทวัจฉเถระ มีคําเริ่มตนวา  นคเร  หสวติยา     
ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ      ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมากใน 
ภพนั้น    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทานได 
บังเกิดในตระกูลนายประตู    ในหังสวดีนคร  ไดมทีรัพยมาก  มีโภคสมบัติ  
มาก   เขาแลดูกองทรัพยสมบัติที่สั่งสมไวเปนจํานวนโกฏิแลว  จึงไปน่ังใน 
ที่ลับ ๆ  คิดวา     เราควรจะถือเอาทรัพยทั้งหมดน้ีไวในทางที่ถูกแลวจึงไป 
ดังน้ีแลว     จึงตกลงใจวา      ควรท่ีเราจะถวายบริขารท้ังหมดแดภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข   จึงใหชางกระทําเริ่มตนแตฉัตรแสนคัน  จนถึง 
เครื่องบริโภคและบริขารท้ังหมดอยางละแสนชิ้นแลว        นิมนตพระผูมี- 
พระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ    ไดถวายมหาทานแดภิกษุสงฆมีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุข   ครัน้ถวายทานได  ๗  วันอยางนี้แลว    ในวันสุดทาย 
เขาไดปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนพิพานเสร็จแลว     ก็ทําแตบุญเปนอัน 
มากจนตลอดชีวิต   สิ้นชวิีตแลว   ไดไปบังเกิดในเทวโลก   ไดเสวยทิพย- 
สมบัติมากมายในกามาวจรท้ัง ๖ ชั้น    และไดเสวยสมบัติ    มจัีกรพรรดิ- 
สมบัติเปนตนในมนุษยโลก   ในพุทธปุบาทกาลน้ี    เขาไดบังเกิดในตระกูล  
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พราหมณ  เรียนจบศิลปศาสตรทุกสาขาแลว  ไดปรากฏชื่อวา  ปลินทวัจฉะ 
ดวยอํานาจแหงโคตร. 
         วันหน่ึง     ปลินทวัจฉะน้ัน    ไดฟงพระธรรมเทศนาในสํานักของ 
พระศาสดาแลว    ไดมีศรทัธาบวชแลว     ไมนานนักก็ไดเปนพระอรหันต  
(ทาน)  ระลกึถึงบุรพกรรมของตนไดเกิดความโสมนัสใจ    เมื่อจะประกาศ 
เรื่องราวอันน้ันดวยอํานาจอุทาน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา  นคเร  หสวติยา 
ดังน้ี      เนื้อความแหงอุทานน้ัน      ขาพเจาไดกลาวไดแลวในหนหลังแล. 
บทวา  อาสึ   โทวาริโก  อห   ความวา   เราไดเปนนายประตู   รกัษาประตู 
พระราชวังของพระราชาในหังสวดีนครแลว.    บทวา  อกฺโขภ  อมิต  โภค 
ความวา   เพราะคาท่ีตนเปนราชวัลลภ   คนอ่ืนจึงไมสามารถจะทําทรัพยให 
หว่ันไหว    ใหเคลื่อนจากท่ีได    ทรพัยที่หาประมาณมิได    จึงไดมีอยูใน 
เรือนของเราเปนกอง.  บทวา พหู  เมธิคตา  โภคา   ความวา  โภคะเปน 
จํานวนมากมาย   ไดถึง   ไดมีแกเราแลว.   ชื่อของบริขารท้ังหลายมีมีดนอย 
เปนตน    กพ็อจะรูไดโดยงายดวยการประกอบไปตามลําดับเนื้อความ.  และ 
อานิสงสแหงการถวายเครื่องบริขาร   ก็พอจะรูไดงายเหมือนกันแล. 
                         จบอรรถกถาปลินทวัจฉเถราปทาน  
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                           เสลเถราปทานท่ี  ๒  (๓๙๒) 
                                วาดวยการประพฤติธรรม         
     [๓๙๔] ขาพระองคเปนเจาของถนนอยูในนครหังสวดี   ไดประชุม 
        บรรดาญาติของขาพระองคแลว   ไดกลาวดังนี้วา 
                     พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก    เปนบุญเขตอันสูง 
        สุด   พระองคเปนผูสมควรรับเครื่องบูชาของโลกท้ังปวง. 
                     กษัตริยก็ดี   ชาวนิคมก็ดี    พราหมณมหาศาลก็ดี    ลวนมี  
        จิตเลื่อมใสโสมนัส  ไดพากันประพฤติปูคธรรม.๑ 

                     พลชาง  พลมา  พลรถ   พลเดินเทา   ลวนมีจิตเล่ือมใส 
        โสมนัส  ไดพากันประพฤติปูคธรรม. 
                     คนอุคคชาติ  (พอเปนกษตัริยแมเปนศูทร) ก็ดี  ราชบุตรก็ดี 
        พอคากดี็  พราหมณก็ดี   ลวนมีจติเล่ือมใสโสมนัส  ไดพากัน 
        ประพฤติปูคธรรม. 
                     พอครัวก็ดี   คนรับจางกดี็   คนรบัใชอาบนํ้าก็ดี   ชางกรอง 
        ดอกไมก็ดี    ลวนมจีิตเลื่อมใสโสมนัส   ไดพากันประพฤติปูค- 
        ธรรม.                                                                       
                     ชางยอมก็ดี    ชางหูกก็ดี     ชางเย็บผาก็ดี     ชางกัลบกก็ดี 
        ลวนมีจติเลื่อมใสโสมนัส      ไดพากันประพฤติปูคธรรม. 
                     ชางศรก็ดี   ชางกลึงก็ดี   ชางหนังก็ดี   ชางถากก็ดี    ลวน 
        มีจิตเลื่อมใสโสมนัส   ไดพากันประพฤติปูคธรรม. 
๑.  ปูคธรรม คือ   ธรรมของแตละประชุมชน.  
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                     ชางเหล็กก็ดี    ชางทองกดี็    ชางดีบุกและชางทองแดงก็ดี   
        ลวนมีจติเลื่อมใสโสมนัส  ไดพากันประพฤติปูคธรรม. 
                     ลูกจางก็ดี     ชางซักรีดก็ดี     ทาสและกรรมกรก็ดี     เปน 
        อันมาก  ไดพากันประพฤติปูคธรรมตามกําลงัของตน ๆ. 
                     คนตักน้ําขายก็ดี   คนขนไมก็ดี    ชาวนาก็ดี  คนเกี่ยวหญา 
        ก็ดี  ไดพากันประพฤติปูคธรรมตามกําลังของตน ๆ. 
                     คนขายดอกไม  คนขายพวงมาลัย   คนขายใบไมและคน 
        ขายผลไม   ไดพากันประพฤติปูคธรรมตามกําลังของตน ๆ. 
                     หญิงแพศยา   นางกมุภทาสี    คนขายขนม   และคนขาย 
        ปลา  ไดพากันประพฤติปูคธรรมตามกําลังของตน ๆ. 
                     เราท้ังหมดน้ีมาประชุมรวมเปนพวกเดียวกันแลว     จักทํา 
        บุญกุศล  ในพระพุทธเจาผูเปนเขตบุญอยางยอดเยี่ยม. 
                     ญาติเหลาน้ันฟงคําของขาพระองคแลว    รวมกันเปนคณะ 
        ในขณะนั้นกลาววา       พวกเราควรใหสรางโรงฉันอันทําอยาง 
        สวยงามถวายแกภิกษุสงฆ. 
                     ขาพระองคใหสรางโรงฉันนั้นสําเร็จแลว      มีใจเบกิบาน 
        ยินดี  แวดลอมดวยญาติทั้งหมดน้ัน   เขาไปเฝาพระสัมพุทธ-  
        เจา.                                                                                                      
                     ครั้นเขาเฝาพระสัมพุทธเจาผูเปนนาถะของโลกผูประเสริฐ 
        กวานระ  ถวายบังคมแทบพระบาทของพระศาสดา ไดกราบทูล 
        วา  
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                     ขาแตพระวรีมุนี   บุรุษประมาณ  ๓๐๐  คนน้ี    รวมกันเปน 
        คณะเดียว         ขอมอบถวายโรงฉันอันสรางอยางสวยงามแด 
        พระองค. 
                     ขอพระองคผูมีจักษุ   ผูเปนประธานของภิกษุสงฆ   โปรด 
        ทรงรบัเถิด   พระผูมพีระภาคเจา    ไดตรัสพระคาถาเหลานี้ตอ 
        หนาบุรษุ  ๓๐๐ คนวา 
                     บุรษุท้ัง   ๓๐๐  คนและผูเปนหัวหนา   รวมกันประพฤติตาม 
        ครั้นทานท้ังปวงพากันทําแลว     จักไดเสวยสมบัติ    เมื่อถึงภพ 
        หลังสุด     ทานท้ังหลายจักเห็นนิพพาน     อันเปนแดนเกษม 
        อันเปนภาวะเย็นยอดเยี่ยม    ไมแก   ไมตาย. 
                     พระพุทธเจาผูยอดเย่ียมกวาผูรูธรรมทั้งปวง ทรงพยากรณ 
        อยางน้ี      ขาพระองคไดฟงพระพุทธพจนแลว        ไดเสวย 
        โสมนัส. 
                     ขาพระองครื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกปั    เปน 
        ใหญกวาเทวดา   เสวยรัชสมบัติอยูในเทวโลก ๕๐๐ กัป. 
                     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐  ครั้ง    ไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได.  
                     ในรัชสมบัติในมนุษยนี ้    มีพวกญาติเปนบริษัท    ในภพ 
        สุดทายท่ีถึงน้ี         ขาพระองคเปนบุตรพราหมณชื่อวาเสฏฐะ 
        ผูสั่งสมสมบัติไวประมาณ  ๘๐  โกฏิ   ขาพระองคมีชื่อวาเสละ 
        ถึงซ่ึงบารมีอันประกอบดวยองค  ๖.  
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                     แวดลอมดวยพวกศิษยของตน    เดินไปตามระเบียงวิหาร 
        ไดเห็นดาบสช่ือเกนิยะ    ผูเต็มไปดวยภาระคือชฎา   จัดแจง 
        เครื่องบชูา   จึงไดถามดังน้ีวา   ทานจักทําอาวาหมงคล   ววิาห- 
        มงคลหรือ   ทานจะเชื้อเชิญพระราชาหรือ. 
เกนิยดาบส๑ตอบวา                                               
                     เราใครจะบวงสรวงเครื่องบูชา   ในพราหมณทีส่มมติกันวา 
        ประเสรฐิ     เราไมไดเชื้อเชิญพระราชา      ไมมีการบวงสรวง 
        อาวาหมงคลของเราไมมี   และววิาหมงคลของเราไมมี  พระ- 
        พุทธเจาผูใหเกิดความยินดีแกศากยะท้ังหลาย  ประเสริฐท่ีสุด 
        ในโลกพรอมท้ังเทวโลก.                                           
                     ทรงทําประโยชนเกื้อกูลแกโลกท้ังปวง       นําสุขมาใหแก 
        สรรพสัตว   วันนี ้   เรานิมนตพระองค   เราจดัแจงเครื่องบูชาน้ี  
        เพ่ือพระองค. 
                     พระพุทธเจามีพระรัศม ี    ดุจสีผลมะพลับ    มีพระคุณหา 
        ประมาณมิได    ไมมีผูเปรียบ   ไมมีใครเสมอดวยพระรูป   เรา 
        นมินตเพ่ือเสวย  ณ  วันพรุงน้ี     และพระองคมีพระพักตรราเริง 
        ดังสีทองคําปากเบา         สุกใสเชนกับสีถานเพลิงไมตะเคียน 
        เปรียบดวยสายฟา  เปนพระมหาวีระ  เปนนาถะของโลก  เรา 
        นมินตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น    เปรียบเหมือนไฟบนยอดภูเขา 
        ดังดวงจันทรวันเพ็ญ   เชนกับสแีหงไฟไหมปาออ   เรานมินต 
        แลว. 
๑.  วินยัปฎก  เปน  เกณิยชฎิล.  
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                     พระพุทธเจาพระองคนั้น    ผูไมทรงครั่นคราม   ลวงภัยได 
        แลว   ทรงทําท่ีสุดแหงภพ   เปนมุนี    เปรียบดวยสีหะ    เปน 
        พระมหาวีระ   เรานมินตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงฉลาดในธรรมของผูตรัสรู 
        ผูอื่นขมขี่ไมได  เปรียบดวยชางตัวประเสริฐ  เปนพระมหาวีระ 
        เรานิมนตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น ทรงฉลาดในฝงคือสัทธรรม  เปน 
        พระพทุธเจาผูประเสริฐ       ไมมีใครเปรียบ     เปรียบดวยโค- 
        อุสภราช   เปนพระมหาวีระ   เรานิมนตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้นมีวรรณะไมมีที่สุด   มยีศนับมิได 
        มีลักษณะท้ังปวงวิจิตร  เปรียบดวยทาวสักกะ  เปนพระมหาวีระ 
        เรานิมนตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงมีความชํานาญ  เปนผูนําหมู 
        มีตบะ   มีเดชคราไดยาก  เปรียบดวยพรหม  เปนพระมหาวีระ 
        เรานิมนตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบรรลุธรรมแลว๑    เปนพระ- 
        ทศพล    ถึงท่ีสุดกําลังลวงกําลัง    เปรียบดวยแผนดิน    เปน 
        พระมหาวีระ   เรานมินตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น       ทรงเกลื่อนกลนดวยศีลและ 
        ปญญา   มากดวยการทรงรูแจงธรรม   เปรียบดวยทะเล    เปน 
        พระมหาวีระ   เรานมินตแลว. 
๑.  ฉ.  ปตฺตธมฺโม.  
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                     พระพุทธเจาพระองคนั้น    ยากท่ีจะคราไปได    ยากท่ีจะ 
        ขมขี่  ไมทรงหวั่นไหว    เลิศกวาพรหม     เปรียบดวยเขาสุเมรุ 
        เปนพระมหาวีระ   เรานิมนตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น  มีญาณไมสิ้นสุด    ไมมีผูเสมอ 
        ไมมีผูเทียบเทา   ถึงความเปนยอด   เปรียบดวยทองฟา    เปน 
        พระมหาวีระ   เรานมินตแลว. 
                                                  จบภาณวารท่ี ๑๕ 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น  เปนที่พ่ึงของบรรดาผูกลัวภัย 
        เปนที่ตานทานของบรรดาผูถึงสรณะ   เปนที่เบาใจ   เปนพระ- 
        มหาวีระ   เรานิมนตแลว.                                                  
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น    เปนที่อาศัยแหงมนตคือความรู 
        เปนบุญเขตของผูแสวงหาสุข     เปนบอเกิดแหงรัตนะ     เปน 
        พระมหาวีระ   เรานมินตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น    เปนผูใหเบาใจ     เปนผูทําให 
        ประเสรฐิ   เปนผูประทานสามัญผลเปรียบดวยเมฆ  เปนพระ- 
        มหาวีระ   เรานิมนตแลว.         
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น  เปนพระวีระที่เขายกยองในโลก 
        เปนผูบรรเทาความมืดท้ังปวง    เปรียบดวยดวงอาทิตย    เปน 
        พระมหาวีระ   เรานมินตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงเปนมุนี   ทรงแสดงสภาวะ  
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        ในธรรมท่ีมีวิมุตติเปนอารมณ    เปรียบดวยดวงจันทร     เปน 
        พระมหาวีระ   เรานมินตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น   ตรัสรูแลว    เขายกยองในโลก 
        ประดับดวยลักษณะท้ังหลาย    ผูหาประมาณมิได   เปนพระ- 
        มหาวีระ   เรานิมนตแลว.                                                  
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น   มีพระญาณหาประมาณมิได  ม ี
        ศีลไมมเีครื่องเปรียบ   มีวมิุตติ  ไมมีอะไรเทียมทัน  เรานิมนต   
        แลว.                                    
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น  มีธิติไมมอีะไรเหมือน  มีกําลัง 
        อันไมควรคิด    มีความบากบั่นอนัประเสริฐสุด  เรานิมนตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงถอนราคะ   โทสะ   โมหะ 
        และยาพิษท้ังปวงแลว   เปรียบดวยยา   เปนพระมหาวีระ   เรา 
        นมินตแลว. 
                     พระพุทธเจาพระองคนั้น   ทรงบรรเทาพยาธิคือกิเลสและ 
        ทุกขเปนอันมาก     เปรียบเหมือนโอสถ    เปรียบดวยสายฟา 
        เปนพระมหาวีระ   เรานิมนตแลว. 
                     เกนิยดาบสกลาวประกาศวา   พุทโธ      เสียงประกาศนั้น 
        ขาพระองคไดแสนยาก   เพราะไดฟงเสียงประกาศวา   พุทโธ  
        ปติยอมเกิดแกขาพระองค. 
                     ปติของขาพระองคไมจับอยูเฉพาะภายใน      แผซานออก 
        ภายนอก     ขาพระองคเปนผูมีใจปติ  ไดกลาวดังน้ีวา  
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              พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูเปนเชษฐบุรษุของโลก  
        ประเสรฐิกวานระ      ประทับอยูทีไ่หน       เราจักไปนมัสการ 
        พระองคผูประทานสามัญผล ณ  ที่นั้น. 
            ขอทานผูเกิดโสมนัสประนมกรอัญชลี    โปรดยกหัตถเบื้อง 
        ขวาขึ้นชี้บอกพระธรรมราชาผูบรรเทาลูกศร   คือความโศกเศรา 
        แกขาพเจาเถิด.                                                    
                  ทานยอมเหน็ปาท่ีใหญอันเขียวขจี  ดังมหาเมฆท่ีขึ้นลอยอยู 
        เสมอดวยดอกอัญชัน  ปรากฏดุจสาคร. 
                  พระพุทธเจาผูฝกบุคคลท่ียังมิไดฝก  เปนมุนี  ทรงแนะนํา 
        เวไนยสัตว ใหตรัสรูในโพธิปกขิยธรรม พระองคนั้น  ประทับ 
        อยูที่นัน่. 
                  ขาพระองคคนหาพระชินเจา   เปรียบเหมือนคนระหายนํ้า 
        หาน้ํา     เชนคนหิวขาวหาขาว     ปานดังแมโครักลูกคนหาลูก 
        ฉะนั้น. 
                  ขาพระองคผูรูอาจาระและอุปจาระ  สํารวมตามสมควรแก 
        ธรรม  ใหพวกศิษยของตนผูจะไปยังสํานักพระชินเจาศึกษาวา 
        พระผูมพีระภาคเจาท้ังหลาย  ใคร ๆ คราไปไดยาก   เสด็จ 
        เท่ียวอยูพระองคเดียว      เปรียบเหมือนราชสีหฉะนั้น    ทาน 
        มาณพท้ังหลายควรเดินเรียงลําดับกันมา. 
           พระพุทธเจาท้ังหลายยากที่ใคร ๆ จะคราไป        เปรียบ 
        เหมือนอสรพิษราย  ดุจไกรสรมฤคราช  ดังชางกุญชรท่ีตกมัน 
        ฉะนั้น.  
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                     ทานมาณพทั้งหลายจงอยาจาม    และอยาไอ     เดินเรียง 
        ลําดับกนัเขาไปสูสํานักของพระพุทธเจาเถิด. 
                     พระพุทธเจาท้ังหลายทรงเปนผูหนักในการอยูในท่ีเรน 
        ชอบเสียงเงียบ    ยากท่ีจะคราไปได    ยากท่ีจะเขาเฝา    เปน 
        ครใูนมนุษยโลกพรอมทั้งเทวโลก. 
                     เราทูลถามปญหาใด  หรอืไดปราศรัยโตตอบอยู  ขณะน้ัน 
        ทานท้ังหลายจงเงียบเสียงหยุดน่ิงอยู. 
                     พระองคทรงแสดงพระสัทธรรม   อนัเปนแดนเกษม   เพ่ือ 
        บรรลุนพิพาน    ทานทั้งหลายจงใครครวญเนื้อความแหงธรรม 
        นั้น   เพราะการฟงสัทธรรมเปนความงาม. 
                     ขาพระองคไดเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา     ไดปราศรัยกับ 
        พระมุน ี  ครั้นผานการปราศรัยไปแลว    จึงตรวจดูพระลักษณะ 
        ทั้งหลาย. 
                     ไมเห็นพระลักษณะ ๒  ประการ  เหน็แตพระลักษณะ  ๓๐ 
        ประการ    พระมุนทีรงแสดงพระคุยหฐานอันเรนอยูในฝกดวย 
        ฤทธิ์. 
                     และพระชินเจาทรงแสดงพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณ 
        และพระนาสิก        ทรงแผพระชิวหาปกปดถึงท่ีสุดพระนลาฏ  
        ทั้งส้ิน. 
                     ขาพระองคไดเห็นพระลักษณะของพระองค  บริบรูณพรอม  
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                     ดวยพยัญชนะ     จึงลงความสันนิษฐานวาเปนพระพุทธเจาแน 
        แลวบวชพรอมดวยพวกศิษย.                            
                     ขาพระองคพรอมดวยศิษย  ๓๐๐  คน ออกบวชเปนบรรพชิต 
        เมื่อขาพระองคทั้งหลายบวชแลวยังไมถึงก่ึงเดือน      ไดบรรล ุ
        ถึงความดับทุกขทั้งหมด. 
                     ขาพระองคทั้งหลายรวมกันทํากรรมในบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
        ทองเท่ียวไปรวมกัน   คลายกิเลสไดรวมกัน. 
                     เพราะไดถวายไมกลอนทั้งหลาย    ขาพระองคจึงต้ังอยูใน 
        ปูคธรรม  เพราะกุศลกรรมที่ไดทําแลวน้ัน  ขาพระองคยอมได 
        เหตุ ๘ ประการ 
                     คือ   ขาพระองคเปนผูอันเขาบูชาในทิศท้ังหลาย  ๑   โภค- 
        สมบัติของขาพระองคนับไมถวน ๑    ขาพระองคเปนที่พ่ึงของ 
        คนท้ังปวง  ๑   ความสะดุงหวาดเสียวไมมีแกขาพระองค  ๑. 
                     ความปวยไขไมมีแกขาพระองค ๑   ขาพระองคยอมรักษา 
        อายุยืนนาน  ๑          ขาพระองคเปนผูมีผิวพรรณละเอียดออน 
        เมื่ออยูยอมไดอยูในท่ีที่ตนปรารถนา ๑        เพราะไดถวายไม 
        กลอน ๘  อัน  ขาพระองคจึงไดอยูในหมวดธรรมอีกขอหน่ึง  คือ 
        ปฏิสมัภิทาและอรหัต   นี้เปนขอท่ี  ๘   ของขาพระองค. 
                     ขาแตพระมหามุนี    ขาพระองคมีธรรมเครื่องอยูอันอยูจบ 
        หมดแลว   ทํากิจเสร็จแลว  ไมมีอาสวะ  เปนบตุรของพระองค 
        ชื่อวาอฏัฐโคปานสี   เพราะไดถวายเสา  ๕ ตน    ขาพระองคจึง  
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        ไดอยูในปูคธรรม    ดวยกุศลกรรมที่ทําแลวน้ัน     ขาพระองค 
        ยอมไดเหตุ  ๕ ประการ 
                     คือ    ขาพระองคเปนผูไมหว่ันไหวดวยเมตตา ๑   มีโภค- 
        สมบัติไมรูจักพรอง  ๑    มีถอยคําควรเชื่อได  โดยขาพระองคไม 
        เสียถอยคํา ๑  จิตของขาพระองคไมหวาดกลัว ๑  ขาพระองค 
        ไมเปนเสี้ยนหนามตอใคร ๆ  ๑     ดวยกุศลกรรมที่ทําแลวน้ัน 
        ขาพระองคเปนผูปราศจากมลทินในศาสนา. 
                     ขาแตพระมนุีมหาวีรเจา     ภิกษุสาวกของพระองคมีความ 
        เคารพ   มีความยําเกรงไดทํากิจเสร็จแลว    ไมมีอาสวะ   ถวาย 
        บังคมพระองค. 
                     ขาพระองคไดทําบัลลังกอันสวยงามแลว          จัดต้ังไวใน 
        ศาลา   ดวยกุศลกรรมที่ทําแลวน้ัน   ขาพระองคยอมไดเหตุ  ๕ 
        ประการ 
                     คือ   ยอมเกิดในสกุลสูง    มีโภคสมบติัมาก ๑    เปนผูมี  
        สมบัติทั้งปวง   ๑      ไมมีความตระหนี่ ๑        เมื่อขาพระองค 
        ปรารถนาจะไป  บัลลังกยอมต้ังรออยู  ๑   ยอมไปสูที่ปรารถนา 
        พรอมดวยบัลลังกอนัประเสริฐ   ๑. 
                     เพราะการถวายบัลลังกนั้น    ขาพระองคกําจัดความมืดได 
        ทั้งหมด  ขาแตพระมหามุน ี  พระเถระผูบรรลุอภิญญาและพละ 
        ทั้งปวง  ถวายบังคมพระองค. 
                     ขาพระองคทํากิจท้ังปวง    อันเปนกิจของผูอื่นและของตน 
        สําเร็จแลวดวยกุศลกรรมที่ทําแลวน้ัน    ขาพระองคไดเขาไปสู 
        บรุีอันไมมีภัย.  
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                     ขาพระองคไดถวายเครื่องบริโภคในศาลาท่ีสรางสําเร็จแลว 
        ดวยบญุกุศลที่ทําแลวน้ัน        ขาพระองคไดเขาถึงความเปนผู 
        ประเสรฐิ. 
                     ผูฝกเหลาใดเหลาหนึ่งในโลก     ผูฝกเหลาน้ัน       ยอม 
        ฝกชางและมา  ยอมใหทําเหตุตาง ๆ นานาแลว   ยอมฝกดวย 
        ความทารุณ. 
                     ขาแตพระมหาวีรเจา        พระองคหาไดฝกชายและหญิง 
        เหมือนอยางน้ันไม   พระองคทรงฝกในวิธีฝกอันสูงสุด   ดวย 
        ไมตองใชอาญา   ไมตองใชศัสตรา. 
                     พระมุนีทรงสรรเสริญคุณแหงทาน     ทรงฉลาดในเทศนา 
        และพระมุนีตรัสปญหาขอเดียวยังคน  ๓๐๐  คน  ใหตรัสรูได. 
                     ขาพระองคทั้งหลาย   อนัพระองคผูเปนสารถีฝกแลว   พน 
        วิเศษแลว   ไมมีอาสวะ    บรรลุอภิญญาและพละทั้งปวง    ดับ 
        แลวในธรรมเปนทีส่ิ้นอุปธิ. 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้    ขาพระองคไดถวายทานใด     ใน 
        กาลนั้น    ดวยทานน้ัน    ภัยท้ังปวงลวงพนไปแลว    นี้เปนผล 
        แหงการถวายศาลา. 
                     การท่ีขาพระองคไดมาในสํานักพระพุทธเจาน้ีเปนการมาดี 
        แลวหนอ   วิชชา ๓   ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอน 
        ของพระพุทธเจาขาพระองคไดทําเสร็จแลว. 
                     ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว   ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว    เปนผูไมมีอาสวะอยู.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระเสลเถระพรอมกับบรษัิทไดกลาวคาถาเหลาน้ี  
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                              จบเสลเถราปทาน         
                    สัพพกิตติกเถราปทานที่ ๓ (๓๙๓) 
                    วาดวยอานิสงสการสรรเสริญธรรม 
     [๓๙๕] เราเปนพราหมณผูทรงชฎาและหนังสัตว      เปนผูซื่อตรง 
        มีตบะ    ไดเห็นพระพุทธเจาผูนายกของโลก    ทรงรุงเรืองดัง 
        ดอกกรรณิการ  โชติชวงดังดวงรูปรุงโรจนดังดาวประกายพรึก 
        เปรียบเหมือนสายฟาในอากาศ    ไมทรงครั่นคราม     ไมทรง 
        สะดุงกลัว   ดังพญาไกรสรราชสีห  ทรงประกาศแสงสวางแหง 
        พระญาณ    ทรงย่ํายีพวกเดียรถีย     ทรงชวยเหลือสัตวโลกนี้ 
        ทรงตัดความสงสัยท้ังปวง     ไมทรงหวาดหวั่นดังพญาเน้ือฉะนั้น 
       จึงถือเอาผาเปลือกไมกรองลาดลง  ถ  ทีใ่กลพระบาท. 
                     หยิบเอากลมัพักมาชโลมทาพระตถาคต       ครัน้ชโลมทา 
        พระสมัพุทธเจาแลว      ไดชมเชยพระองคผูเปนนายกของโลก 
        วา  
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                     ขาแตพระมหามุนี    พระองคทรงขามพนโอฆะแลว     ทรง 
        ยังโลกนี้ใหขามพน      ทรงยังพระญาณอันประเสริฐสูงสุดให  
        โชติชวงดวยแสงสวางแหงพระญาณ. 
                     ทรงประกาศธรรมจักร    ทรงย่ํายีเดียรถียอื่น    ทรงเปนผู 
        กลาหาญ   ทรงชนะสงครามแลว   ยังแผนดินใหหว่ันไหว. 
                     คลื่นในมหาสมุทรยอมแตกในท่ีสุดฝง ฉันใด ทิฏฐิทั้งปวง 
        ยอมแตกทําลายในเพราะพระญาณของพระองค  ฉันนั้น. 
                     ขายตาเล็ก ๆ ท่ีเขาเหว่ียงลงไปในสระแลว  สัตวทั้งหลาย 
        ที่อยูภายในขาย   เปนผูถูกบีบค้ันในขณะน้ัน   ฉันใด   ขาแต 
        พระองคผูนิรทุกข    พวกเดียรถียในโลก   เปนผูหลงงมงายไม 
        อาศัยสัจจะ       ยอมเปนไปภายในพระญาณอันประเสริฐของ 
        พระองค  ฉันนั้น.         
                     พระองคเทาน้ันเปนที่พ่ึงของผูที่วายอยูในหวงนํ้า       เปน 
        นาถะของผูไมมีความผูกพัน      เปนสรณะของผูที่ต้ังอยูในภัย  
        เปนผูนําหนาของผูตองการความพน. 
                     เสด็จเท่ียวไปผูเดียว   ไมมีใครเหมือน  ทรงประกอบดวย 
        พระเมตตากรุณา    ทรงมีปญญา    ประกอบการเสียสละ    มี  
        ความชาํนาญ     คงท่ี      เปนที่อยูแหงคุณ     เปนนักปราชญ 
        ปราศจากความหลง   ไมทรงหวัน่ไหว    ไมมคีวามสงสัย   เปน 
        ผูพอพระทัย   มีโทสะอันคายแลว   ไมมมีลทนิ   ทรงสํารวม 
        มีความสะอาด   ลวงธรรมเครื่องของ   มีความเมาไปปราศแลว  
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        ไดวิชชา  ๓    ถึงความเจริญ   ทรงถึงเขตแดน   เปนผูหนักใน  
        ธรรม   มีประโยชนอันถึงแลว    ทรงหวานประโยชน. 
                     ทรงยังสัตวใหขามเปรียบเหมือนเรือ        ทรงมขีุมทรัพย 
        ทรงทําความเบาใจ      ไมทรงครัน่ครามดังราชสีห     ทรงฝก 
        พระองคแลว   เหมอืนพญาคชสารอันฝกแลว. 
                     ในกาลน้ัน    ครั้นเราสรรเสริญพระมหามุนี     พระนามวา 
        ปทุมุตตระดวยคาถา  ๑๐ คาถา  ถวายบังคมพระบาทพระศาสดา 
        แลว    ไดยืนนั่งอยู. 
                     พระศาสดาพระนามวาปทุมุตตระ    ผูรูแจงโลก    สมควร 
        รบัเครือ่งบูชา    ประทับอยูทามกลางภิกษุสงฆ    ไดตรัสพระ- 
        คาถาเหลาน้ีวา                                                   
                     ผูใดสรรเสรญิศีล    ปญญา    และธรรมของเรา     เราจัก 
        พยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้นจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดหกหมื่นกัป   จักเสวย 
        ความเปนอิสระครอบงําเทวดาเหลาอื่น. 
                     ภายหลัง    อันกุศลมูลตักเตือนแลว     เขาจักออกบวชใน 
        พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจามีพระนามวาโคดม. 
                     ครั้นบวชแลว     เวนบาปกรรมดวยภาย    กําหนดรูอาสวะ 
        ทั้งปวงแลว    จักไมมีอาสวะ  นพิพาน.                                
                     เมฆครางกระหึ่ม   ยอมยงัพ้ืนดินนี้ใหอิ่ม  ฉันใด   ขาแต 
        พระมหาวีรเจา   พระองคทรงยังขาพระองค   ใหอิม่ดวยธรรม 
        ฉันนั้น.  
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                     ครั้นเราเชยชมศีล   ปญญา   ธรรมและพระนายกของโลก 
        แลว     ไดบรรลุนิพพานอันเปนธรรมระงับอยางย่ิง    เปนบทไม 
        เคลื่อน. 
                     โอหนอ พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุพระองคนั้นพึงดํารง 
        อยูนานแน   เราก็พึงรูแจงธรรมท่ียังไมรูแจง   พึงเห็นอมตบท. 
                     ชาตินี้เปนชาติที่สุดของเรา   เราถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว  
        กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้  เราไดสรรเสริญพระพุทธเจาพระองค 
        ใด   ดวยกรรมนั้น     เราไมรูจกัทุคติเลย     นี้เปนผลแหงการ 
        สรรเสรญิ. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว         ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว 
        อาสวะทั้งปวงส้ินรอบแลว  บัดนี้ภพใหมไมมี. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้    เปนการมา 
        ดีแลวหนอ    วิชชา ๓    เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ัน  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว     คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา ทานพระสัพพกตติกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                              จบสัพพกิตติกเถราปทาน  
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                            มธุทายกเถราปทานท่ี  ๔ (๓๙๔)  
              วาดวยอานิสงสการถวายนํ้าผ้ึงและลาดหญา                 
     [๓๙๖] เราไดสรางอาศรมอยางสวยงามไวใกลฝงแมน้ําสินธุ   เรา 
        บอกคัมภีรอิติหาสะพรอมท้ังตําราทายลักษณะ   กะพวกศิษยที่ 
        อาศรมนั้น. 
                     ศิษยเหลาน้ันเปนผูใครธรรม   เราแนะนําดี    เปนผูใครฟง 
        คําส่ังสอนดี    ถึงบารมีอันประกอบดวยองค  ๖ ประการ    อยู 
        ใกลฝงแมน้ําสินธุ    เปนผูฉลาดในการทํานายการเกิดการตาย 
        และในลักษณะท้ังหลาย     แสวงหาประโยชนอันสูงสุดอยูใน 
        ปาใหญในกาลน้ัน. 
                     ครั้งน้ัน  พระสัมพุทธเจาพระนามวาสุเมธ    เสด็จอุบัติขึ้น 
        ในโลก      พระองคทรงนําดีจะทรงอนุเคราะหพวกเรา      จึง 
        เสด็จเขามา. 
                     เราไดเห็นพระมหาวีระพระนามวาสุเมธ    ผูเปนนายกของ 
        โลก    เสด็จเขามา    จึงไดเอาหญาลาดถวายแดพระองคผูเปน 
        เชษฐบรุุษของโลก. 
                     เราถือเอานํ้าผ้ึงจากปาใหญ       มาถวายแดพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิสุด    พระสัมพุทธเจาเสวยแลว     ไดตรัสพระดํารัส 
        นี้วา 
                     ผูใดมีความเลื่อมใส    ไดถวายนํ้าผ้ึงแกเราดวยมือท้ังสอง 
        ของตน   เราจักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว   
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                     ดวยการถวายน้ําผ้ึง   และดวยการลาดหญาถวายน้ี    ผูนั้น 
        จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป    ในสามหมื่นกัป 
        พระศาสดามีพระนามชื่อวาโคดม    ทรงสมภพในวงศพระเจา 
        โอกกากราช   จักเสด็จอุบัติในโลก. 
                     ผูนั้นจักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น จัก 
        เปนโอรสอันธรรมนริมิต     จักกาํหนดรูอาสวะท้ังปวง     เปน 
       ผูไมมีอาสวะแลว    นพิพาน. 
                     เมื่อเราจากเทวโลกมาในมนุษยโลกนี้        ถือปฏิสนธิใน        
        ครรภมารดา   เมล็ดฝนนํ้าผ้ึงไดตกปกปดแผนดินดวยนํ้าผ้ึง. 
                     แมในขณะเมื่อเราคลอดจากครรภนั้น     ฝนนํ้าผ้ึงก็ตกให 
        แกเรา     เต็มเปยมหมอตลอดกาลเปนนิตย    เมื่อเราออกจาก 
        เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว      ยอมไดขาวและนํ้า      นี้เปนผล 
        แหงการถวายน้ําผ้ึง. 
                     เราเกิดในเทวดาและมนุษย  เปนผูบริบูรณดวยกามทั้งปวง 
        ไดบรรลุความสิ้นอาสวะเพราะการถวายน้ําผ้ึงน้ันแล. 
                     เมื่อฝนตกแลว    หญางอกยาว  ๔  นิ้ว    เมื่อตนไมในแถว 
        ฝงนํ้ามดีอกบานสะพรั่ง     เราผูไมมีอาสวะเปนสุขอยูเปนนิตย 
        ในเรือนวางเปลา  ที่มณฑปและโคนไม. 
                     เรากาวลวงภพเหลาใด   คือภพในทามกลาง   ภพเบื้องบน  
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        และภพเบื้องตํ่าเหลาน้ัน   อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นไปแลวใน  
        วันนี ้  บัดน้ีภพใหมมิไดมีอีก. 
                     ในสามหมื่นกัป  (แตกัปนี้)   เราไดถวายทานใด  ในกาล 
        นั้น   ดวยทานน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวาย 
        น้ําผ้ึง. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว         ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว 
        อาสวะทั้งปวงส้ินรอบแลว   บัดน้ีภพใหมมิไดมี. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้   เปนการมา 
        ดีแลวหนอ     วิชชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ    คําสอนของ 
        พระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระมธุทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน         ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                       จบมธุทายกเถราปทาน  
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                    ปทุมกูฏาคาริกเถราปทานที่  ๕  (๓๙๕)  
                           วาดวยผลแหงการทําพุทธบูชา 
     [๓๙๗] พระผูมี พระภาคเจาพระนามวา  ปยทัสสี       ผูสยัมภูเปน 
        นายกของโลก    ตรสัรูแลวเอง    ทรงใครในวิเวก     ฉลาดใน 
        สมาธิ  เปนมุนี. 
                     พระมหามนุีพระนามวา  ปยทัสสี  ผูอุดมบุรุษ   เสด็จไปสู 
        ไพรสณฑ   ทรงลาดผาบังสุกุลแลวประทับนั่งอยู. 
                     ในกาลกอน    เราเปนพรานเน้ืออยูในปาใหญ   ในกาลน้ัน 
        เราเท่ียวแสวงหาเนื้อฟานอยูในปาน้ัน. 
                     เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา   ผูขามโอฆะแลว   ไมมีอาสวะ 
        เปรียบเหมือนพญารังมีดอกบาน   เหมือนดวงอาทิตยอุทัย. 
                     ครั้นเห็นพระพุทธเจา พระนามวา  ปยทัสสี  ผูมียศมากแลว 
        เราจึงลงไปสูสระบัว  นําดอกปทุมมาในขณะนั้น. 
                     ครั้นนําเอาดอกปทุมอันเปนที่รื่นรมยใจมาแลว      จึงสราง 
        เรือนมยีอด  (ปราสาท)  แลว    มุงบังดวยดอกปทุม. 
                     พระพุทธชนิเจาพระนามวา   ปยทัสสี    เปนมหามุนี    ทรง 
        อนุเคราะหประกอบดวยพระกรุณา     ประทับอยูในกูฏาคาร  ๗ 
        คืน  ๗ วัน. 
                     เราเก็บดอกปทุมท่ีเกา ๆ  ทิ้งเสียแลว  มุงบังดวยดอกปทุม 
        ใหม   ขณะน้ัน   เราไดยืนประนมกรอัญชลีอยู.  
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                     พระมหามนุีพระนามวา  ปยทัสสี      ผูเปนนายกของโลก   
        เสด็จออกจากสมาธแิลวประทับน่ังเหลียวแลดูทิศอยู. 
                     ในกาลน้ัน  พระเถระผูอุปฏฐากนามวา  สุทัสสนะ  มีฤทธ์ิ 
        มาก รูพระดําริของพระพุทธเจาพระนามวา  ปยทัสสี  ผูศาสดา. 
                     ผูอันภิกษ ุ  หมื่นแวดลอมแลว     เขาไปเฝาพระพุทธเจา 
        ผูเปนนายกของโลก   ซึ่งประทับน่ังทรงสําราญอยูที่ชายปา. 
                     และในกาลน้ัน   เทวดาผูสิงสถิตอยูในไพรสณฑประมาณ 
        เทาใด      เทวดาเหลาน้ันทราบพระพุทธดําริแลว     พากนัมา 
        ประชมุท้ังหมด 
                     เมื่อพวกยักษ   กมุภัณฑพรอมทั้งผีเส้ือน้ํา    มาพรอมกัน 
        และเมื่อภิกษุสงฆมาถึงพรอมแลว      พระชินเจาไดตรัสพระ- 
        คาถาวา                                                                          
                     ผูใดบูชาเราตลอด ๗  วนั       และไดสรางอาวาสถวายเรา 
        เราจักพยากรณผูนั้น   ทานท้ังหลายจงพึงเรากลาว 
                     เราจักพยากรณสิ่งท่ีเห็นไดยากนัก   ละเอียดนัก    ลึกซึ้ง 
        ปรากฏดีดวยญาณ  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้นจักไดเสวยราชสมบัติในเทวโลกตลอด ๑๔ กัป  เทวดา 
        ทั้งหลายจักเนรมิตกูฏาคารอันประเสริฐ  ทีมุ่งบังดวยดอกปทุม 
        ใหแกผูนั้น   กั้นไวในอากาศ.                        
                     นี้เปนผลแหงบุรพกรรม         เขาจักทองเท่ียววนเวียนอยู 
        ตลอด  ๑,๔๐๐ ๑  กัป.  
๑. ม. ยุ.  ๒๔  กัป.  
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                     ใน  ๑,๔๐๐  กัปนั้น    วิมานดอกไมจักทรงอยูในอากาศ   น้ํา 
        ยอมไมติดในใบบัว  ฉันใด   กิเลสก็ไมคิดอยูในญาณของผูนั้น 
        ฉันนั้น  ผูนี้กําจัดนิวรณ ๕ ออกไปจากใจ. 
                     ยังจิตใหเกิดในเนกขัมมะแลว    จักออกบวช   ในกาลน้ัน 
        วมิานดอกไมอันทรงอยูก็จักออกไปดวย.                
                     เมื่อผูนั้นผูมปีญญา    มีสติ    อยูที่โคนไม   ที่โคนไมนั้น 
        วมิานดอกไมจักทรงอยูเหนือศีรษะ. 
                     ผูนั้นจักถวายจีวร   บิณฑบาตคิลานปจจัย  ที่นอนและท่ีนั่ง 
        แกภกิษสุงฆแลว    จกัไมมีอาสวะ    นิพพาน. 
                     เมื่อผูนั้นเท่ียวไปพรอมดวยกูฏาคารออกบวชแลว  กูฏาคาร 
        ยอมทรงผูนั้นแมอยูที่โคนไม. 
                     เจตนาในจีวรและบิณฑบาตยอมไมมีแกเรา    เราประกอบ 
        ดวยบญุกรรม   จึงไดจีวรและบิณฑบาตที่สําเร็จแลว. 
                     พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกลวงเราไปเปลา ๆ  พนไป 
        แลวดวยดีตลอดโกฏิกัปเปนอันมากโดยจะนับจะประมาณมิได. 
                     ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐     แตกปัน้ี         เราจึงไดเฝาพระพุทธเจา 
        พระนามวาปยทัสสี   ผูแนะนําใหวิเศษ  แลวจึงเขาถึงกําเนิดน้ี. 
                     เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระนามวา อโนมะ     ผูมีจักษ ุ
        ไดเขาเฝาพระองคแลว    บวชเปนบรรพชิต.  
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                     พระพุทธชนิเจาผูทรงทําท่ีสุดทุกขได   ทรงแสดงพระสัท- 
        ธรรม     เราไดฟงธรรมของพระองคแลว    ไดบรรลุบทอนัไม 
        หว่ันไหว. 
                     เรายังพระสัมพุทธเจาพระนามวา   โคคมศากยบุตร   ให 
        ทรงโปรด  กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐  แตกัปนี้   เราไดบูชาพระพุทธเจาใด  ดวย 
        ธรรมนัน้   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลวถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว อาสวะ 
        ทั้งปวงของเราส้ินรอบแลว   บัดน้ีภพใหมมิไดมี. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘   และ  
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระปทุมกูฏาคาริกเถระไดกลาวคาถาเหลานี้  ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน 

                          อรรถกถาปลินทวรรคที่  ๔๐ 
         อปทานท่ี  ๑, ๒, ๓, ๔,  ๕   มีเนือ้ความงายทั้งน้ันแล.  
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                                    พักกุลเถราปทานท่ี  ๖  (๓๙๖) 
                                วาดวยผลแหงการถวายยา  
     [๓๙๘] ภูเขาชื่อโสภิตะมีอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต   พวกศิษย 
        ของเราชวยกันสรางอาศรมอยางสวยงามใหเราท่ีใกลภูเขานั้น. 
                     ที่ใกลอาศรมน้ัน    มมีณฑปเปนอันมาก     ไมยางทราย 
        กําลังมดีอกบาน   ไมมะขวิด   ตนจําปา   ไมกากะทิง  ไมเกด                
        มีเปนอันมาก. 
                     มีไมยางทราย  ตนพุทรา  และตนมะขามปอมเปนอันมาก 
        มีตนมะปราง    น้ําเตา    และบัวขาวกําลังมีดอกบาน. 
                     มีตนรักขาว   ตนมะตูม  ตนกลวย   และตนมะง่ัว  ตน 
        สะทอน   ตนรกฟาขาว   และตนประยงค  มีอยูมาก. 
                     มีตนคํา  ไมสน   ตนกระทุม   ตนไทร   และมะกอก  อาศรม 
        ของเราเปนเชนนี้  เราพรอมดวยศิษยอยูที่อาศรมน้ัน. 
                     พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภูพระนามวา อโนมทัสสี   เปน 
        นายกของโลก  ทรงแสวงหาท่ีเรน   เสด็จเขาสูอาศรมของเรา. 
                     และเมื่อเราเขาไปเฝาพระมหาวีระพระนามวา  อโนมทัสสี 
        ผูมียศมาก  โรคลมก็เกิดขึ้นแกพระโลกนาถโดยฉับพลัน. 
                     เราเท่ียวไปในปา  ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของ 
        โลก   ผูมีจักษ ุ  มียศมาก   จึงไดเขารูปเฝา. 
                     ครั้นไดเห็นพระอิริยาบถเขาก็เขาใจไดในทันทีวา  โรคเกิด 
        ขึ้นแกพระพุทธเจาแนแลว.  
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                     เราจึงรีบกลบัอาศรม  ในสํานักของพวกศิษยเรา  ขณะนั้น 
        เราปรึกษาศิษยวา   เราตองการทํายา.  
                     ศิษยทั้งหมดผูมีความเคารพ  รบัคําของเราแลวรวมประชุม 
        กันเพราะเคารพในเราผูเปนครู. 
                     เรารีบขึ้นไปบนภูเขาเก็บยาทุกสิ่งมาปรุง     ไดปรุงเปนยา 
        ตมแลว   รินเอานํ้ายามาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐ. 
                     เมื่อพระมหาวีระผูสัพพัญู  เปนนายกของโลก  เสียแลว 
        โรคลมของพระสุคตเจาผูแสวงหาคุณย่ิงใหญก็สงบลงฉับพลัน. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา  อโนมทัสส ี ผูมียศมาก ทรงเห็น 
        ความกระวนกระวายสงบแลว         ประทับน่ังบนอาสนะของ 
        พระองค  ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                     ผูใดไดถวายยาแกเรา    และระงับโรคของเราได    เราจัก 
        พยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้นจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดแสนกัป  ผูนั้นจักบันเทิง 
        อยูในเทวโลกนั้น  อนัมีดนตรีประโคมอยูทุกเมื่อ. 
                     มาใสมนุษยโลกแลว     อนักุศลมูลตักเตือน   จักไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐  ครั้ง. 
                     ใน  ๕๕  กัป  จักไดเปนกษัตริยพระนามวา  อโนม ิ ทรง     
        ชนะวิเศษ  มีสมุทรสาคร  ๔  เปนขอบเขต  เปนใหญในชมพู- 
        ทวีป. 
                     เปนพระเจาจักรพรรดิสมบูรณดวยแกว  ๗   ประการ  มีพล 
        มาก   จกัยังดาวดึงสใหกระฉอนแลว  จักเสวยความเปนใหญ.  
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                     เปนเทวดาหรือเปนมนุษย  จักเปนผูมอีาพาธนอย  จักเวน 
        ความเรารอนแลว  ขามพนความปวยไขไดในโลก.   
                     ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้      พระศาสดามีพระนามวา 
        โคดม  ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช   จักเสด็จอุบัติ 
        ในโลก.                                                         
                     เขาจักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น  เปน 
        โอรสอนัธรรมนริมติ     กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว    จักเปนผู 
        ไมมีอาสวะ  นิพพาน.                                          
                     จักเผากิเลสท้ังหลายแลว   ขามพนกระแสตัณหาได   จักมี  
        ชื่อวา พักกุละ   เปนสาวกของพระศาสดา.  
                     พระโคดมศากยบุตร  ทรงรูคุณท้ังปวงน้ีแลว   ประทับนั่ง 
        ในทามกลางภิกษุสงฆ  จักทรงต้ังไวในเอตทัคคสถาน. 
                     พระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา  อโนมทัสสี    ผูสยัมภ ู
        ผูเปนนายกของโลก  ผูตองการความวิเวก   เสด็จมายังอาศรม 
        ของเรา. 
                     เรามีความเลื่อมใส    ไดยังพระมหาวีระผูสัพพัญู   เปน 
        นายกของโลก   ซึ่งเสด็จเขามา   ใหอิ่มหนําดวยโอสถทั้งปวง 
        ดวยมือของตน. 
                     เรานั้นไดทํากรรมดีแลวในเขตท่ีดี   สมบูรณดวยพืช  กใ็น 
        กาลนั้น     เราไมอาจใหกรรมที่เราทําแลวส้ินไปไดเลย. 
                     การท่ีเราไดเห็นพระผูมพีระภาคเจาผูเปนนายกนั้น    เปน  
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        ลาภที่เราไดดีแลว  ดวยกรรมอันเหลือนั้น  เราไดบรรลุบทอันไม 
        หว่ันไหว. 
                     พระโคดมศากยบุตรทรงทราบคุณท้ังหมดน้ี      ประทับน่ัง 
        ในทานกลางภิกษุสงฆ  ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคสถาน. 
                     ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้    เราไดทํากรรมใดในกาล 
        นั้น    ดวยกรรมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย    นีเ้ปนผลแหงการ 
        ถวายยา. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว     ถอนภพขึน้ไดหมดแลว    ม ี
        อาสวะทั้งปวงส้ินไปแลว บัดน้ีภพใหมของเรามิไดมี. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ    วิชชา  ๓  เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระพักกุลเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                            จบพักกุลเถราปทาน  
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                         ๓๙๖. อรรถกถากุลเถราปทาน๑ 

         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๖  ดังตอไปนี้ :-  
        อปทานของทานพระพากุลเถระ.    มีคําเริ่มตนวา    หิมวนฺตสฺสา- 
วิทูเร  ดังนี้.                                                                            
        เลากันมาวา   พระเถระรูปนี้ในอดีตกาล     ต้ังแตกาลท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวา  อโนมทัสสี   ทรงอุบัติข้ึนแลว    ในที่สุดแหงอสงไขย 
กําไรแสนกัปแตนี้ไป        ทานไดบังเกิดในตระกูลพราหมณกอนกวาใคร 
เจริญวัยแลว   ไดเรียนจบไตรเพท  มองไมเห็นสาระในไตรเพทน้ัน  คิดวา 
เราจักแสวงหาประโยชนในภพหนา    จึงบวชเปนฤาษีอยูที่เชิงเขา   เปนผู 
ไดอภิญญา ๕   และสมาบัติ ๘   อยูมาไดทราบวาพระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึน 
จึงไปยังสํานักของพระศาสดา   ไดฟงธรรมแลว   ดํารงมั่นอยูในไตรสรณะ 
เมื่อพระศาสดาเกิดการอาพาธเน่ืองดวยโรคลม   จึงไปนําเอาเภสัชมาจากปา 
ระงับโรคลมน้ันจนสงบดี   นอมใจนึกไปถึงบุญอันนั้น     ก็เพ่ือประโยชน 
แหงความเปนผูไมมีโรคภัย   พอจุติจากโลกมนุษยนั้น    ก็ไดไปบังเกิดใน 
พรหมโลก     ไดทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดอสงไขยหน่ึง 
ในกาลแหงพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   ทานไดบังเกิดในตระกูล 
แหงหน่ึง    ในพระนครหังสาวดี    บรรลุนิติภาวะแลว   ไดฟงพระธรรม- 
เทศนาของพระศาสดาแลว    ไดมองเห็นภิกษุรูปหน่ึง   ซึ่งพระศาสดาทรง 
สถาปนาทานไวในตําแหนงท่ีเลิศแหงพวกภิกษุผูมีอาพาธนอย  ตนเองหวัง 
จะไดตําแหนงน้ันบาง   จึงไดต้ังปณิธานไวแลว  ไดสั่งสมแตกุศลกรรมจน 
ตลอดชีวิตแลว     ไดทองเท่ียวไปในสุคติอยางเดียว    ต้ังแตพระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวาวิปสสีทรงอุบัติข้ึนแลว     ทานก็ไดบังเกิดในตระกูลของ 
๑.  บาลีวา  พกักุลเถราปทาน.  
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พราหมณ  ในนครพันธุมดีกอนกวาใครหมด   พอเรียนจบศิลปศาสตรทุก  
สาขาแลว   มองไมเห็นสาระในศิลปะนั้น  จึงไดออกบวชเปนฤาษี    เปนผู 
ไดฌานและอภิญญา  อยูที่เชิงเขา  ไดสดับวาพระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลว 
จึงไดไปยังสํานักของพระศาสดา  ไดต้ังอยูในไตรสรณะ  เมื่อภิกษุทั้งหลาย 
เกิดความปวยไขเพราะหญาเปนเหตุ    จึงชวยรักษาโรคน้ันจนสงบ    ดํารง 
อยูในอัตภาพน้ันจนตลอดอายุ      จุติจากอัตภาพนั้นแลว      ไดบังเกิดใน 
พรหมโลก   ต้ังแตนั้นในกัปที่ ๙๑    ทานไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและ 
มนุษยโลก     ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ  ทานได 
บังเกิดในเรือนอันมีสกุลในกรุงพาราณสี    อยูเปนฆราวาส    ไดมองเห็น 
มหาวิหารหลังหนึ่งซ่ึงคร่ําคราทรุดโทรม    จึงใหชางจัดการสรางที่อยูอาศัย 
ทั้งหมด มีโรงอุโบสถเปนตน ในมหาวิหารน้ัน  ไดจัดแจงถวายเภสัชทุกชนิด 
แกภิกษุสงฆในที่นั้นดวย  ไดสรางกุศลกรรมจนตลอดชีวิตแลว   ก็ไดทอง 
เที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดพุทธันดรหน่ึง        เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาของพวกเราทรงอุบัติข้ึนแลว    เขาบังเกิดแลวในตระกูลเศรษฐี 
ในกรุงโกสัมพีกอนกวาใครหมด. 
         เขาคลอดออกจากครรภของมารดาแลว    พวกพ่ีเลี้ยงนําไปอาบนํ้าที่ 
แมน้ํายมุนา เพ่ือความไมมีโรค หลุดจากมือของพวกพ่ีเลี้ยง  ไดถูกปลาฮุบ 
ไป   พวกชาวประมงเอาขายจับปลาน้ันมาไดแลว   ขายใหกบัภริยาของทาน 
เศรษฐีชาวกรุงพาราณสี.    นางรับปลานั้นไปแลว     ขณะที่กําลังทําการผา 
ไดมองเห็นทารกผูไมมีโรค    เพราะผลบุญท่ีเขาไดทําไวในปางกอน    จึง 
เอยวา    เราไดลูกชายแลว     จึงรับเลี้ยงไว    เขาไดทราบเรื่องราวนี้แลว 
จากมารดาบิดาบังเกิดเกลา    ผูมาแลวกลาววา    เด็กคนน้ีเปนลูกของพวก  
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เรา,     จงใหลูกคืนแกพวกเราเถิด   ดังนี้     เมื่อพระราชาทรงซักถามแลว   
จึงทรงตัดสินวา  เด็กคนน้ี    จงเปนของท่ัวไปแกตระกูลทั้งสอง   เพราะวา 
เขาดํารงอยูโดยความเปนทายาทของตระกูลทั้งสอง   จึงไดนามวา  พากุละ 
เจริญวัยแลว      ไดเสวยสมบัติมากมาย      อยูในตระกูลเศรษฐี ๒ ตระกูล 
ตระกูลละ  ๖ เดือน    เศรษฐีทั้งสองตระกูลเหลาน้ัน    เมื่อถึงวาระของตน 
แลว   ก็ตอเรือพวงกัน    ใหชางทําเปนมณฑปรัตนะไวบนเรือนนั้น     ให 
ตระเตรียมดนตรีอันประกอบดวยองค  ๕    แลวใหกุมารน่ังในเรือนน้ันแลว 
ก็พากันมาทางแมน้ําคงคาจนถึงท่ีทามกลาง    (จุดศูนยกลาง)    พระนคร 
ทั้งสอง  แมพวกคนของทานเศรษฐีอีกคนหน่ึง   กไ็ดตระเตรียมไวเชนนั้น 
เหมือนกัน  ไปยังสถานท่ีนั้นแลว  ยกกุมารข้ึนบนเรือน้ันแลวพาไป  กุมาร 
คนนั้น  เจริญอยูอยางนั้น  เปนผูมีอายุ  ๘๐ ป  ปรากฏมีชื่อวา  อุภยเศรษฐี- 
บุตร   เขาไดไปยังสํานักของพระศาสดาฟงธรรมแลว  ไดมีศรทัธาบวชแลว 
พยายามอยูตลอด ๗ วัน   ในวันที่ ๘     ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวย 
ปฏิสัมภิทา ๔. 
         ครั้นทานเปนพระอรหันตแลว        ระลึกถึงบุรพกรรมของตนได 
เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลว 
ในกาลกอน   จึงกลาวคําเริ่มตนวา  หมิวนฺตสฺสาวิทูเร  ดังนี้.  เนื้อความ 
แหงคําน้ันขาพเจาไดกลาวไวแลวในหนหลังแล.     เนื้อความแหงบาลีแหง 
อปทาน      ก็พอจะรูไดโดยงายทีเดียว       พระพากุลเถระนั้นบรรลุพระ- 
อรหัตแลว     มีชีวิตอยูดวยความสุขอันเกิดแตวิมุตติ    เปนผูมีอายุ ๑๖๐ ป 
จึงไดปรินิพพานแล.              
                                   จบอรรถกถาพากุลเถราปทาน  
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                         คิริมานันทเถราปทานท่ี  ๗ (๓๙๗) 
                             วาดวยผลแหงการทําพุทธบูชา 
     [๓๙๙] ภริยาของเราทํากาละแลว  บุตรของเราก็ไปสูปาชา  มารดา 
        บิดา  และพ่ีชายก็ตายแลว    เราจงึเผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน. 
                     เพราะความเศราโศกน้ัน    เราเปนผูเรารอน    เปนผูผอม 
        เหลือง   จิตของเราฟุงซาน   เพราะเราประกอบดวยความเศรา 
        โศกน้ัน. 
                     เรามากดวยลูกศรคือความโศกจึงเขาไปสูชายปา    บริโภค 
        ผลไมทีห่ลนเองอยูที่โคนตนไม. 
                     พระสัมพุทธชินเจาพระนามวา  สุเมธ  ผูกระทําท่ีสุดทุกข 
        พระองคประสงคจะชวยเหลือเรา  จึงเสด็จมาในสํานักของเรา. 
                     เราไดยินเสียงพระบาทของพระพุทธเจาพระนามวาสุเมธ   
        ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  จึงชะเงอศีรษะดูพระมหามุนี. 
                     พระมหาวีรเจาเสด็จเขามา   ปติเกิดขึ้นแกเรา   ในกาลน้ัน 
        เราไดเห็นพระองคผูเปนนายกของโลกแลวมใีจไมฟุงซาน. 
                     กลับไดสติแลว  ไดถวายใบไมกํามอืหน่ึง   พระผูมพีระ- 
        ภาคเจาผูมีพระจักษ ุ      ประทับน่ังบนใบไมนั้นดวยความอน-ุ 
        เคราะห.                                                                    
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสุเมธ  ผูเปนนายกของโลก 
        ผูตรัสรูแลว   ครั้นประทับน่ังบนใบไมนั้นแลว   ทรงแสดงธรรม 
        เครื่องบรรเทาลูกศรคือความโศกแกเราวา  
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                     ชนเหลาน้ัน  ใครมิไดเชื้อเชิญใหมากม็าจากปรโลกน้ันเอง  
        ใครมิไดอนุญาตใหไป  ก็ไปจากมนุษยโลกนีแ้ลว  เขามาแลว 
        อยางใด    ก็ไปอยางน้ัน      จะคร่าํครวญไปทําไมในการตาย 
        ของเขาน้ัน. 
                     สัตวมีเทา     เมื่อฝนตกลงมา     เขาก็เขาไปอาศัยในโรง 
        เพราะฝนตก   เมื่อฝนหายแลว   เขาก็ไปตามปรารถนา  ฉันใด 
        มารดาบิดาของทาน  ก็ฉันนั้น  จะคร่ําครวญไปทําไมในการตาย 
        ของเขาน้ัน. 
                     แขกผูจรมา   เปนผูสั่นหวั่นไหว   ฉันใด    มารดาบิดาของ 
        ทาน  กฉ็ันนั้น    คร่าํครวญไปทําไมในการตายของเรานั้น. 
                     งูละคราบเกาแลว     ยอมไปสูกายเดิม  ฉันใด  มารดา 
        บิดาของทาน  ก็ฉันนั้น    จะคร่ําครวญไปทําไมในการตายของ 
        เขานั้น. 
                     เราไดฟงพระพุทธเจาตรัสแลว    เวนลูกศรคือความโศกได 
        ยังความปราโมทยใหแลว        ไดถวายบังคมพระพุทธเจา 
        ผูประเสริฐสุด. 
                     ครั้นถวายบังคมแลว      ไดบูชาพระพุทธเจาผูลวงพนภูเขา 
        คือกิเลส    เปนพระมหานาค    ทรงสมบูรณดวยกลิ่นหอมอัน 
        เปนทิพย  พระนามวา  สุเมธ  เปนนายกของโลก. 
                     ครั้นบูชาพระสัมพุทธเจาแลว    ประนมกรอัญชลีขึน้เหนือ 
        เศียร  อนุสรณถึงคุณอันเลิศแลว   ไดสรรเสริญพระองคผูเปน 
        นายกของโลกวา  
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                     ขาแตพระมหามุนีมหาวีรเจา  พระองคทรงเปนสัพพัญู 
        เปนนายกของโลก   ทรงขามพนแลว    ยังทรงรื้อขนสรรพสัตว  
        ดวยพระญาณวา 
                     ขาแตพระมหามุนีผูมีพระจักษุ    พระองคตัดความเคลือบ  
        แคลงสงสัยแลว   ยังทรงยังมรรคใหเกิดแกขาพระองค   ดวย 
        พระญาณของพระองค. 
                     พระอรหันตผูถึงความสําเร็จ   ไดอภิญญา  ๖   มีฤทธ์ิมาก  
        เท่ียวไปในอากาศได   เปนนักปราชญ  หอมลอมอยูทุกขณะ. 
                     พระเสขะผูกําลังปฏิบัติ  และผูต้ังอยูในผล   เปนสาวก 
        ของพระองค    สาวกท้ังหลายของพระองคยอมบาน    เหมือน 
        ดอกปทุมเมื่ออาทิตยอุทัย. 
                     มหาสมุทรประมาณไมได    ไมมีอะไรเหมือน    ยากท่ีจะ 
        ขามได  ฉันใด  ขาแตพระองคผูมีจักษ ุ พระองคทรงสมบูรณ 
        ดวยพระญาณ  ก็ประมาณไมได  ฉันนั้น. 
                     เราถวายบังคมพระพุทธเจาผูชนะโลก  มีพระจักษุ   มียศ 
        มาก  นมัสการท่ัว  ๔  ทิศแลวไดกลับไป.                     
                     เราเคลื่อนจากเทวโลกแลว    รูสึกตัว   กลับมีสติ  ทองเท่ียว 
        อยูในภพนอยใหญแลว   ลงสูครรภมารดา. 
                     ออกจากเรือนแลวบวชเปนบรรพชิต  เปนผูมีความเพียร 
        มีปญญา   มีการหลีกเรนอยูเปนอารมณ  ต้ังความเพียร  ยัง  
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        พระมหามุนีใหทรงโปรดปราน     พนแลวจากกิเลส   ดังดวง-   
        จันทรพนแลวจากกลีบเมฆ  อยูทุกเมื่อฉะนัน้.                   
                     เราเปนผูขวนขวายในวิเวก  สงบระงับ  ไมมีอุปบติั  กําหนด 
        รูอาสนะท้ังปวงแลว   เปนผูไมมอีาสวะอยู. 
                     ในกัปท่ีสามหมื่น  แตกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาพระองค 
        ใด ดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว         ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว 
        อาสวะทั้งปวงของเราส้ินรอบแลว   บัดน้ีภพใหมมิไดมี. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ  วิชชา ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา       ทานพระคิริมานันทเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย  
ประการฉะน้ีแล. 
                                      จบคิริมานันทเถราปทาน  
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                          ๓๙๗.  อรรถกถาคิริมานันทเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
         อปทานของทานพระคิริมานันทเถระ   มีคําเริ่มตนวา   ภริยา   เม 
กาลงฺกตา  ดังน้ี. 
         แมพระเถระรูปนี้    ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว      ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ  ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงนิพพานไวมากมายในภพ 
นั้น  ๆ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สุเมธ   ทานไดบังเกิด 
ในเรือนอันมีสกุล   เจริญวัยแลว   ดํารงอยูในเพศฆราวาส   อยูมาเม่ือภริยา 
และบุตรของตนกระทํากาละแลว    ถกูลูกศรคือความเศราโศกปกแลว     จึง 
เขาปา    บริโภคผลไมมีชีวิตเปนไปอยูที่โคนตนไม.    ในกาลน้ัน      พระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระนามวาสุเมธ  ไดเสด็จไปในท่ีนั้นเพ่ือทรงอนุเคราะหเขา 
ทรงแสดงธรรมถอนลูกศรคือความเศราโศกข้ึนได   เขาฟงธรรมแลว    ม ี
ใจเลื่อมใส  เอาดอกไมที่มีกลิ่นหอมๆ  บชูาพระผูมีพระภาคเจาแลว  กราบ 
ดวยเบญจางคประดิษฐ  กระทําอัญชลีไวเหนือเศียร  ชมเชยแลว.  
         ดวยบุญอันนั้น       เขาจึงไดทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเสวยความสุขในโลกท้ังสองแลว  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดเกิดเปนลูกชาย 
ปุโรหิตของพระเจาพิมพิสารในกรุงราชคฤห.    เขาไดมีชื่อวา  คิริมานนท 
คิริมานนทนั้น    บรรลุนติิภาวะแลว    เห็นอานุภาพของพระพุทธเจา    ใน 
คราวที่พระศาสดาเสด็จมายังพระนครราชคฤหแลว     ไดมีศรทัธาบวชแลว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 941 

บําเพ็ญสมณธรรมอยูในอาวาสใกลบานได  ๒-๓  วัน         ก็ไดไปยังกรุง  
ราชคฤหเพ่ือถวายบังคมพระศาสดา.    พระเจาพิมพิสาร    ไดทราบวาทาน 
มา  จึงเสด็จเขาไปหาทานแลว   ตรัสวา   นิมนตทานอยูในที่นี้เถิด,   โยม 
จะบํารุงดวยปจจัย ๔  ดังน้ี       ปวารณาเรียบรอยแลว     พอเสด็จไปแลว 
ก็มิไดทรงอนุสรณถึงพระราชดํารัสนั้น      เพราะมีพระราชกรณียกิจมาก. 
พระเถระจึงไดอยูในที่กลางแจงน่ันแล    พวกเทวดาพากันหามฝนไมใหตก 
เพราะกลัวพระเถระจะเปยก      พระราชาทรงใครครวญถึงเหตุที่ฝนไมตก 
ทรงทราบแลว  จึงทรงมีรับสั่งใหพวกชางสรางกุฏิถวายพระเถระ  พระเถระ 
อยูในกุฏิไดความต้ังม่ันแหงจิต     เพราะไดเสนาสนะสัปปายะ    ประกอบ 
ความเพียรใหสม่ําเสมอ  ยกจิตข้ึนสูวิปสสนา  บรรลุพระอรหัตแลว. 
                เมือ่ทานไดบรรลุพระอรหัตแลว    ระลกึถึงบุรพกรรมของตน   ได 
เกิดความโสมนัสใจ  เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลว 
ในกาลกอน    จึงกลาวคําเริ่มตนวา   ภริยา   เม   กาลงฺกตา  ดังน้ี.   การ 
ประกาศเรื่องราวของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน       คําส่ังสอนท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงกระทําไวแลว   และเรื่องราวแหงการบรรลุมรรคผล   ทั้งหมด 
นักศึกษาพอจะกําหนดรูไดโดยงาย  ตามลําดับแหงบาลีนั่นแล. 
                                     จบอรรถกถาคิริมานันทเถราปทาน  
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                        สลฬมัณฑปยเถราปทานที่  ๘ (๓๙๘) 
                           วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกสน          
     [๔๐๐] เมือ่พระพุทธเจาพระนามวา  กกุสันธะ     มีพระชาติเปน 
        พราหมณ  มีธรรมอยูจบแลว   นพิพานแลว  เราไดเก็บเอาพวง 
        ดอกสนมาทําเปนมณฑป. 
                     เราเปนผูไปสูดาวดึงส  ยอมไดวิมานอันอุดม  ยอมครอบงํา 
        เทวดาเหลาอื่น   นี้เปนผลแหงบญุกรรม. 
                     เราเดินจงกรม     และขึน้อยูในเวลากลางวันหรือกลางคืน 
        เปนผูอนัดอกสนกําบังไว   นี้เปนผลแหงบุญกรรม. 
                     ในกัปน้ีเองเราไดบูชาพระพุทธเจาใด   ดวยการบูชาน้ัน 
        เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว  ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว  เปนผูไมมอีาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระสลฬมัณฑปยเถระไดกลาวคาถาเหลานั้น     ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                           จบสลฬมัณฑปยเถราปทาน  
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                     สัพพทายกเถราปทานท่ี  ๙ (๓๙๙) 
               วาดวยผลแหงการถวายทานทุกสิ่งทุกอยาง 
     [๔๐๑] ภพของเราหย่ังลงถึงมหาสมุทร    ตกแตงดีแลว  สระ 
        โบกขรณี   ตกแตงสวยงาม  มีนกจากพรากสงเสียงรองอยู. 
                     ดารดาษดวยบัวขม   บัวเผื่อน  บัวหลวงและอุบล  ในสระ 
        นั้นมีน้าํไหล   มีทานํ้าราบเรียบ    นารื่นรมยใจ. 
                     มีปลาและเตาชุกชุม    มีเนื้อตาง ๆ  ลงกินน้ํา    มีนกยงู 
        นกกระเรียนและนกดุเหวาเปนตนร่ํารองดวยเสียงไพเราะ  นก 
        เขา   นกเปดน้ํา   นกจากพราก    นกกาน้ํา  นกตอยตีวิด    นก  
        สาลิกา  นกคอนหอย   นกโพระดก  หงส  นกกระเรียน  นก 
        แสก   ชางตระกูลปงคลา    เท่ียวอยูมากมาย    สระโบกขรณี 
        สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ   มีแกวมณี    ไขมุกและทราย. 
                     ตนไมทั้งหลายเปนสีทองท้ังหมด   มีกลิ่นหอมตาง ๆ ฟุง 
        ขจรไป     สองภพของเราใหสวางไสวตลอดกาลท้ังปวง     ทั้ง 
        กลางวันกลางคืน. 
                     นักดนตรีหกหมื่น  ประโคมอยูทั้งเวลาเย็นเวลาเชา  หญิง 
        ๑,๖๐๐ คนหอมลอมเราอยูทุกเมื่อ. 
                     เราออกจากภพแลว  ไดเห็นพระพุทธเจาพระนามวา  สุเมธ 
        ผูนําของโลก   มีจิตเลื่อมรสโสมนัส     ไดถวายบังคมพระองค 
        ผูมียศมาก.                                                           
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                     ครั้นถวายบังคมแลว   ไดทูลนิมนตพระองคพรอมดวยศิษย 
        พระพทุธเจาผูเปนนักปราชญ   พระนามวา สุเมธ   ผูนําของ  
        โลก   ทรงรับ. 
                     พระมหามนุีทรงกระทําธรรมกถาแกเราแลวทรงสงเราไป 
        เราถวายบังคมพระสัมพุทธเจาแลวกลับเขาสูภพของเรา. 
                     เราเรียกบริวารชนมากวา  ทานท้ังหมดจงมาประชุมกัน 
        เวลาเชาพระพุทธเจาจะเสด็จมาสูภพของเรา. 
                     การท่ีเราท้ังหลายจะไดอยูในสํานักของพระองค  เปนลาภ 
        ที่เราท้ังหลายไดดีหนอ  แมเราท้ังหลายจักทําการบูชาแดพระ- 
        พุทธเจาผูประเสริฐสุด   ผูศาสดา.                                  
                     เราตระเตรียมขาวและน้ําเสร็จแลว       จึงกราบทูลภัตกาล 
        พระพทุธเจาผูนําของโลก   เสด็จเขามาพรอมดวยพระอรหันต 
        หน่ึงแสน. 
                     เราไดทําการตอนรับดวยสังคีตและดนตรี  พระพุทธเจา 
        ผูเปนอดุมบุรุษ  ประทับนั่งบนต่ังทองคําลวน. 
                     ในกาลน้ัน   หลังคาเบื้องบนก็มุงดวยทองคําลวน ๆ   คน    
        ทั้งหลายโบกพัดถวายในระหวางภิกษุสงฆ. 
                     เราไดอังคาสภิกษุสงฆใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ําเพียงพอ 
        ไดถวายผาแกภิกษสุงฆรูปละ  ๑  คู. 
                     พระพุทธเจาท่ีเขาเรียกพระนามวา  สเุมธ       ผูสมควรรับ 
        เครื่องบชูาของโลก  ประทับน่ังในทามกลางภิกษุสงฆแลว ได 
        ตรัสพระคาถาเหลานี้วา            
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                     ผูใดอังคาสเราใหอิม่หนําดวยขาวและน้ําท้ังปวง     เราจัก 
        พยากรณผูนั้น   ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้นจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด   ๑,๘๐๐  กัป  จักไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐  ครัง้. 
                     ผูนั้นจะเขาถึงกําเนิดใด   คือ   เปนเทวดาหรือมนุษย    ใน 
        กําเนิดน้ัน  หลังคาทองคําลวน ๆ จักกั้นรมใหในทุกขณะ. 
                     ในสามหมื่นกัป พระศาสดามีพระนามชื่อวา โคดม ซึ่งม ี 
        สมภพในวงศพระเจาโอกกากราช   จักเสด็จอุบัติในโลก. 
                     ผูนั้นจักเปนทายาทในธรรมของพระพุทธเจาพระองคนั้น 
        เปนโอรสอันธรรมนริมิต   จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   เปน 
        ผูไมมีอาสวะ  นิพพาน. 
                     จักนั่งในทามกลางภิกษสุงฆแลวบันลือสีหนาท      ชนท้ัง- 
        หลายจะกั้นฉัตรไวที่เชิงตะกอน    จักเผาภายใตฉัตร. 
                     สามัญผลเราบรรลุแลวโดยลําดับ      กิเลสท้ังหลายเราเผา 
        แลว   ความเรารอนไมมีแกเราท่ีมณฑปหรือท่ีโคนไม. 
                    ในกัปท่ีสามหมื่น  แตกัปนี้   เราไดถวายทานใดในกาลน้ัน 
        ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงทานทุกสิ่ง. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ถอนภพขึน้ไดหมดแลว    ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว  เปนผูไมมอีาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักของพระพุทธเจาของเรานี้  เปนการ  
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        มาดีแลวหนอ  วิชชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา   ๔    วิโมกข ๘    และ 
        อภิญญา   ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา      ทานพระสัพพทายกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบสัพพทายกเถราปทาน 
                             อชิตเถราปทานท่ี  ๑๐ (๔๐๐) 
                             วาดวยผลแหงการถวายประทีป 
     [๔๐๒] พระชินเจาพระนามวา ปทุมุตตระ   ทรงรูจบธรรมท้ังปวง 
        ผูนายกของโลก  เสด็จสูภูเขาหิมวันต  แลวประทับน่ังอยู. 
                     เราไมได (เคย) เห็นพระสัมพุทธเจา          แมเสียงของ 
        พระองค  เราก็ไมเคยไดฟง    เราเที่ยวแสวงหาอาหารของเรา 
        อยูในปา. 
                     ไดเห็นพระสัมพุทธเจามีพระลักษณะอันประเสริฐ  ๓๒ 
        ประการในปาน้ัน     ครั้นเห็นแลวจึงไดคิดวา  สัตวนี้ชื่อวา 
        อะไร.   
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                     เรามองดูลักษณะท้ังหลายแลว    ระลกึถึงความรูของเราได 
        ความจริงเราไดยินมาวา        ลกัษณะนี้เปนของพระพุทธเจา  
        บณัฑิตท้ังหลายก็กลาวไว. 
                     ผูนี้จักเปนพระพุทธเจาจริงเหมือนคําของบัณฑิตเหลาน้ัน 
        ถาเปนนั้น   เราควรสักการะพระองค  พระองคจะชําระคติของ 
        เราได.                                                                               
                     เราจึงรีบกลบัมาสูอาศรม     ถือเอานํ้าผ้ึงและน้ํามัน     ถือ 
        เอาหมอแลว   เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูทรงแนะนําใหวิเศษ. 
                     ถือเอาไม ๓ ทอนไปวางไวที่กลางแจง    กอไฟใหลกุโพลง 
        แลวไดถวายบังคม ๘ ครั้ง.                                  
                     พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ  ประทับน่ังอยูตลอด  ๗  คืน ๗  วัน 
        พระพทุธเจาผูนําโลกเสด็จลุกขึ้น  ในเมื่อราตรีนั้นปราศไป.  
                     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส       ไดตามประทีปถวายแดพระ- 
        พุทธเจาดวยมือท้ังสองของตน  ตลอด ๗  คืน  ๗ วัน.           
                     กลิ่นหอมทกุอยางอันมีอยูในปาท่ีภูเขาคันธมาทน       มา 
        หอมพุงอยูในสํานักพระพุทธเจาดวยพุทธานุภาพ. 
                     เวลาน้ันตนไมมีดอกหอมทุกชนิด  ดอกบานสะพรั่ง  โชย 
        กลิ่นมาหอมตลบพรอมกัน   ดวยพุทธานุภาพ. 
                     นาคและครฑุท้ังสองพวกท่ีภูเขาหิมวนัตมีประมาณเทาใด 
        นาคและครุฑเหลาน้ันตองการจะฟงธรรม  จึงพากันมาในสํานัก 
        พระพทุธเจา. 
                     พระสมณะนามวาเทวละ   เปนอัครสาวกของพระพุทธเจา  
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        ทานพรอมดวยพระอรหันตหลายแสน      เขามาสูสํานักพระ- 
        พุทธเจา.                                                                   
                     พระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทรงรูแจงโลก  ผูควร 
        รบัเครือ่งบูชา  ประทับน่ังในทามกลางภิกษสุงฆแลว    ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา 
                     ผูใดมีความเลื่อมใส    ตามประทีปถวายเราดวยมือท้ังสอง 
        ของตน   เราจักพยากรณผูนั้น   ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว. 
        เขาจักรืน่รมยอยูในเทวโลกตลอดหกหมื่นกปั    และจักได   
        เปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐  ครั้ง. 
                                                จบภาณวารท่ี  ๑๖ 
                     จักไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก   ๓๖   ครั้ง 
        จักไดเสวยรัชสมบัติอันไพบูลยในปฐพี  ๓๐๐ ครั้ง. 
                     จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได 
        ดวยการตามประทีปถวายน้ี   จกัเปนผูมีทิพยจักษุ. 
                     ผูนี้จักมองเห็นไกล  ๒๕๐  ชั่วธนูโดยรอบทุกเมื่อ  เมื่อเขา 
        จุติจากเทวโลก   บังเกิดเปนคน. 
                     ประทีปจักทรงอยูตลอดท้ังกลางวันกลางคืน    เมือ่ผูนี้เกิด 
        พรั่งพรอมดวยบุญกรรม.   
                     ตลอดท่ัวนครจักโชติชวง  ผูนี้เขาถึงกําเนิดใด  คือ เปน 
        เทวดาหรือมนุษย.  
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                     เพราะผลแหงการตามประทีปถวาย  ๘ ดวงน้ัน  ชนท้ังหลาย 
        จักบํารงุผูนี้   นี้เปนผลแหงการตามประทีปถวาย.  
                     ในแสนกัปแตกัปนี้   พระศาสดามีพระนามชื่อวา  โคดม 
        ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช   จักเสด็จอุบัติในโลก. 
                     ผูนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น   จัก 
        เปนโอรสอันธรรมนริมิต    จกักําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   เปน 
        ผูไมมีอาสวะ  นิพพาน. 
                     ยังพระสัมพุทธเจาพระนามวา  โคดมศากยบุตร   ใหทรง 
        โปรดปรานแลว   จกัไดเปนสาวกของพระศาสดา  มีนามชื่อวา 
        อชิตะ. 
                     เรารื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดหกหมืน่กัป    แมในเทวโลก  
        นั้น    ประทีป ๑๐๐ ดวงสองสวางใหแกเราเปนนิตยกาล. 
                     รัศมขีองเราพุง (โพลง) ออกไปในเทวโลกและมนุษยโลก 
        เราระลกึถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดแลว    ยังความโสมนัส 
        ใหเกิดย่ิง. 
                     เราจุติจากเทวโลกช้ันดุสิตแลว  ลงสูครรภมารดา  เมื่อ 
        เราเกิด   ไดมีแสงสวางอยางไพบูลย. 
                     เราออกจากเรือนแลว    บวชเปนบรรพชิต  ไดเขาไปหา 
        พราหมณพาวรี  ยอมตนเขาเปนศิษย. 
                     เมื่อเราอยูทีภู่เขาหิมวันต     ไดทราบขาวพระพุทธเจาผูนํา 
        ของโลก       เราแสวงหาประโยชนอันสูงสุด      จึงเขาไปเฝา 
        พระองค.  
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                     พระพุทธเจาผูฝกพระองคแลว  ทรงฝกแมผูอื่น  ทรงขาม 
        โอฆะแลว     เปนผูไมมีอุปธ ิ    ตรัสบอกนิพพานเครื่องพนจาก 
        ทุกขทั้งปวง. 
                     กรรมของเราน้ันสําเร็จประโยชน     เรายังพระมหามุนีให 
        ยินดี    วิชชา   ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ     คําสอนของพระ- 
        พุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้     เราไดถวายประทีปใด  ในกาลน้ัน 
        ดวยการถวายประทีปนั้น   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เห็นผลแหง 
        การถวายประทีป. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพขั้นรูทั้งหมดแลว   ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว  เปนผูไมมอีาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ  วิชชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔    วิโมกข ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอชิตเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน      ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบอชิตเถราปทาน  
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                                อรรถกถาปทานท่ี  ๘-๑๐ 
           อปทานท่ี  ๘,  ๙,   ๑๐  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                          จบอรรถกถาปลินทวรรคที่ ๔๐ 
  
                           รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  ปลินทวัจฉถราปทาน   ๒.  เสลเถราปทาน    ๓.  สัพพกิตติก- 
เถราปทาน      ๔.  มธุทายกเถราปทาน      ๕.  ปทุมกูฏาคาริกเถราปทาน 
๖.  พักกุลเถราปทาน    ๗.  คิริมานันทเถราปทาน     ๘.  สลฬมัณฑปย- 
เถราปทาน  ๙.  สัพพทายกเถราปทาน   ๑๐.  อชิตเถราปทาน.              
           ทานนับคาถาได  ๒๕๐  คาถา. 
                                        จบปลินทวรรคที่  ๔๐ 
 

                                และรวมวรรคได ๑๐ วรรค  คือ 
           ๑. ปทุมเกสริยวรรค   ๒. อารกัขทายกวรรค   ๓. อุมมาปุปผิยวรรค 
๔.  คันโธทกวรรค     ๕. เอกปทุมวรรค     ๖. สัททสัญญิกวรรค    ๗. 
มันทารวปุปผิยวรรค    ๘. โพธิวันทนวรรค   ๙. อัมพฏผลวรรค   ๑๐. 
ปสินทวรรค  และคํานวณคาถาได  ๑,๑๗๔   คาถา 
                           จบหมวด  ๑๐  แหงปทุมวรรค 
                           จบหมวด  ๑๐๐  ที ่ ๔  (๔๐๐  อปทาน)  
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                                เมตเตยยวรรคที่  ๔๐ 
                        ติสสเมตเตยเถราปทานท่ี  ๑  (๔๐๑) 
              วาดวยผลแหงการถวายประทีปและผลมะพลับ                 
     [๔๐๓] ดาบสชื่อวา  โสภิตะ  บริโภคแตผลไมที่หลนเอง   อาศัย 
        ยอดเง้ือมเขา  ประทบัอยูในระหวางแหงภูเขา. 
                     ในกาลน้ัน  เราแสวงหาประโยชนอันสูงสุด  เพ่ือเขาถึง 
        พรหมโลก         จึงนําเอาฟนสําหรับติดไฟมาสุมไฟใหลุกโพลง. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทรงรูแจงโลก  ผู  
        สมควรรับเครื่องบูชา   พระองคทรงประสงคจะชวยเหลือเรา 
        จึงเสด็จมาในสํานักเรา   ตรัสถามวา 
                     ทําอะไรหรอืทานผูมีบุญหนัก  ขอจงใหฟนสําหรับติดไฟ 
        แกเรา  เราจะบําเรอไฟ  เพราะการบําเรอไฟน้ัน    ความบริสุทธิ์ 
        จักมีแกเรา. 
เราทูลวา 
                     ดูกอนทานผูเปนมนุษย    ทานเปนผูเจริญดี     ทานเขาใจ 
        เทวดาดี   เชิญทานบําเรอไฟ  เชิญทานเอาฟนสําหรับติดไฟไป. 
                     ลําดับน้ัน    พระชินเจาทรงถือเอาฝนจะติดไฟใหลุกโพลง 
        ไฟไมติดฟนในกองฟนนั้น       เพราะพระผูแสวงหาคุณใหญ 
        ทรงทําปาฏิหาริย.                                   
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พระปทุมุตตรพุทธเจาตรัสวา 
                     ไฟของทานไมลุกโพลง    เครื่องบูชาของทานไมมี     การ 
        บําเรอไฟของทานไรประโยชน        เชิญทานบําเรอไฟของเรา 
        บางซิ. 
เราทูลถามวา 
                     ดูกอนทานผูมีความเพียรใหญ       ไฟของทานเปนเชนไร 
        ขอจงบอกไฟของทาน     เมื่อบอกแกเราแลว       เราท้ังสองจะ 
        บําเรอไฟน่ัน. 
พระองคตรัสวา 
                     การบูชาของเรามี  ๓ ประการ   คือ    เพ่ือดับธรรมอันเปน 
        เหตุ ๑      เพ่ือเผากิเลส  ๑        เพ่ือละความริษยาและความ 
        ตระหนี ่ ๑. 
เราทูลถามวา 
                     ขาแตทานมหาวีระผูนิรทุกข    ทานเปนเชนไร     มีโคตร 
        อยางไร   อาจาระและขอปฏิบัติของทานเราชอบใจนัก. 
        พระองคตรัสตอบวา 
                     เราเกิดในสกุลกษัตริย      ถึงท่ีสุดแหงอภิญญา    มีอาสวะ 
        ทั้งปวงส้ินแลว   บัดนี้ภพใหมมิไดมี. 
                     ขาแตพระองคผูสองแสงสวาง  ทรงบรรเทาความมืด    ถา 
        พระองคเปนพระสัพพัญูพุทธเจา   ขาพระองคจักขอนมัส- 
        การพระองค  พระองคผูทําท่ีสุดทุกข.  
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                     เราไดเอาหนังสัตวลาดถวาย   เปนท่ีประทับน่ัง   พระสัพ- 
        พัญู  ประทับน่ังบนหนังสัตวนั้น  เราอุปฏฐากพระองค.     
                     พระผูมีพระภาคเจา  ประทับนั่งบนหนังสัตวที่เราลาดถวาย 
        นั้น   เรานิมนตพระสัมพุทธเจาแลว   ไดไปสูภูเขา. 
                     เก็บผลมะพลันใสหาบจนเต็ม    นํามาคลุกเคลาดวยนํ้าผ้ึง 
        แลว   ไดถวายแดพระพุทธเจา. 
                     เมื่อเรามองดูอยู      พระชินเจาก็เสวยในขณะนั้น      เรา 
        มองดูพระองคผูนําของโลก   ยังจิตใหเลื่อมใสในพระองค.  
                     พระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ ทรงรูแจงโลก สมควร 
        รบัเครือ่งบูชา    ประทับนั่งอยูในอาศรมของเรา    ไดตรัสพระ- 
        คาถาเหลาน้ีวา                                                                
                     ผูใดมีความเลื่อมใส     ไดอังคาสเราใหอิ่มหนํา   ดวยผล  
        มะพลับดวยมือของตน   เราจักพยากรณผูนั้น   ทานท้ังหลาย 
        จงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้นจักไดเสวยรัชสมบติัในเทวโลก  ๒๕  ครั้ง  และจักได 
        เปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐  ครั้ง. 
                     ขาว   น้ํา   ผา   และที่นอนอันสมควรแกคามาก  ประกอบ 
        ดวยบญุกรรม (ดังจะ)  รูความดําริของผูนั้นผูพรอมเพรียงดวย 
        บุญกรรม    จักบังเกดิขึ้นในทันที    ผูนี้จักเปนผูบันเทิงพรอม 
        และผูมคีวามสบายทุกเมื่อ. 
                     ผูนี้เขาถึงกําเนิดใด  คือ  ความเปนเทวดาหรือมนษุย  ใน 
        กําเนิดน้ัน  จักเปนผูมีสุขทุกแหง  จักไดเปนมนุษย.  
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                     ผูนั้นเปนผูเลาเรียน   ทรงจํามนต    รูจบไตรเพท     ไดเขา 
        เฝาพระสัมพุทธเจาแลว   จักเปนพระอรหันต.  
                     เราระลึกถึงตนไดในกาลใด  ถึงความเปนผูรูแจง   ในกาล 
        ใด  ในกาลน้ัน   ความพรองในโภคสมบัติไมมแีกเราเลย   นี้  
        เปนผลแหงการถวายผลไม. 
                     เราบรรลุถึงธรรมอันประเสริฐแลว     ถอนราคะและโทสะ  
        ขึ้นไดแลว     เปนผูมีอาสวะท้ังปวงสิ้นรอบแลว    บัดน้ีภพใหม 
        มิไดมี. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพขึน้ไดทั้งหมดแลว   ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา  ๓  เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ    คําสอน 
        ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖   เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระติสสเมตเตยยเถระไดกลาวคาถาเหลานี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                                 จบติสสเมตเตยยเถราปทาน  
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                               เมตเตยยวรรคที่  ๔๑ 
                ๔๐๑. อรรถกถาติสสเมตเตยยเถราปทาน          
           พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๑  วรรคที ่ ๔๑  ดังตอไปนี้ :-         
           อปทานของทานพระติสสเมตเตยยเถระ     มีคําเริ่มตนวา  ปพฺ- 
ภารกูฏ   นิสสฺาย   ดังนี้.                                                      
           ในเรือ่งนั้น   มีขอแตกตางกันแตเพียงวา   ทานบวชเปนดาบสแลว 
ไดถวายหนังเสือเพ่ือเปนท่ีประทับนั่ง     แดพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  เทาน้ัน.   คําท่ีเหลือพอจะรูไดโดยงาย   ตามบาลีอปทานน่ันแล.  
                             จบอรรถกถาติสสเมตเตยยเถราปทาน                                          
                           ปุณณกเถราปทานท่ี  ๒ (๔๐๒) 
               วาดวยผลแหงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
     [๔๐๔] พระพุทธเจาผูสยัมภู  ไมทรงแพอะไร  ๆ  ทรงพระประชวร              
        ทรงอาศัยยอดเง้ือมเขา  ประทบัอยูในระหวางแหงภูเขา. 
                    ขณะนั้นไดมเีสียงบันลือลั่นโดยรอบอาศรมของเรา    เมื่อ 
        พระพทุธเจาเสด็จนิพพาน  ไดมีแสงสวางในขณะน้ัน. 
                     หม ี หมาปา   เสือดาว   เนื้อราย   และราชสีห    มอียูใน 
        ไพรสณฑประมาณเทาใด  ทั้งหมดน้ันไดพากันสงเสียงรองขึ้น 
        ในขณะนั้น.  
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                     เราเห็นความอัศจรรยนัน้แลว    ไดไปสูเง้ือมเขา   ณ  ที่นั้น 
        เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูไมแพอะไร ๆ นพิพานแลว. 
                     เหมือนพญารังมีดอกบานสะพรั่ง       เชนดวงอาทิตยอุทัย 
        ดังถานเพลิงปราศจากเปลวไฟ   ผูดับสนิทแลว  ไมแพอะไร ๆ. 
                     เรานําเอาหญาและไม  มากองใหเต็มแลว  ไดทําจิตกาธาร 
        ขึ้นบนนั้น   ครั้นทําจิตกาธารดีแลว    ไดถวายพระเพลิงพระ- 
        พุทธสรีระ.                                                        
                     ครั้นถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแลวไดเอาน้ําอบประพรม 
        ในขณะนั้นเทวดายืนอยูในอากาศ  ไดระบุชื่อวา 
                     ทานผูเปนมุนี     ในกาลใด    ทานมีนามช่ือวา ปุณณกะ 
        ในกาลน้ัน  ทานบําเพ็ญกิจนั้นแดพระพุทธเจาผูสยัมภู ผูแสวง 
        หาคุณใหญ. 
                     เราจุติจากกายน้ันแลว    ไดไปสูเทวโลก   ในเทวโลกน้ัน 
        กลิ่นอันสําเร็จดวยทิพย   ยอมตกลงจากอากาศ. 
                     แมในเทวโลกนั้น    เรากม็ีชื่อวา  ปุณณกะ    ในกาลน้ัน 
        เราเปนเทวดาหรือมนุษย  ยอมยงัความดําริใหบรบิูรณ. 
                     ภพน้ีเปนภพท่ีสุดของเรา    ภพท่ีสดุยอมเปนไป    แมใน 
        ภพน้ี  นามของเราก็ยังปรากฏชื่อวา ปุณณกะ. 
                     เรายังพระสัมพุทธเจาพระนามวา    โคดมศากยบุตร   ให 
        ทรงโปรดแลว    กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  เปนผูไมมีอาสวะ 
        อยู. 
                     ในกัปท่ี  ๙๑ แตกัปนี้    เราไดทํากรรมใด   ในกาลน้ัน  ดวย  
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        กรรมนัน้    เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายพระ-  
        เพลิงพระพุทธสรีระ.                                                 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพท้ังปวงขึ้นไดแลว   ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสนะอยู.  
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ    คําสอน 
        ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณสมบัติเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระปุณณกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                             จบปุณณกเถราปทาน 
                           ๔๐๒.  อรรถกถาปุณณกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๒   ดังตอไปนี้ :-  
         อปทานของทานพระปุณณกเถระ       มีคําเริ่มตนวา   ปพฺภารกูฏ 
นิสฺสาย ดังน้ี.                                                     
         ในเรื่องน้ัน   มีความแตกตางกันแตเพียงวา  ทานเปนเสนาบดียักษอยู 
ในปาหิมวันต  ไดสรางที่ประชุมเพลิง  เพ่ือพระปจเจกพุทธเจาผูปรินิพพาน 
แลวเทาน้ัน.      คําท่ีเหลือพอจะรูไดโดยงาย   ตามลําดับบาลีนั่นแล.  
                                  จบอรรถกถาปุณณกเถราปทาน  
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                           เมตตคูเถราปทานท่ี  ๓ (๔๐๓) 
                            วาดวยผลแหงการถวายเนยใส 
     [๔๐๕] ภเูขาชื่อวา  อโสก   มีอยูในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต  วสิสุ- 
        กรรมเทพบุตร   นริมิตอาศรมใหแกเราท่ีภูเขาอโสกนั้น.         
                     พระสัมพุทธเจาพระนามวา  สุเมธ    ผูเลิศ   ประกอบดวย 
        พระกรณุา   เปนมุน ี    เวลาเชาทรงครองผาแลว    เสด็จเขามา 
        ในสํานักเราเพ่ือบิณฑบาต. 
                     เราไดเห็นพระมหาวีรเจาพระนามวา สุเมธ    ผูนําของโลก 
        เสด็จเขามาแลว        รับบาตรของพระสุคตแลวเอาเนยใสและ 
        น้ํามันใสใหเต็ม. 
                     ถวายในพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  พระนามวา  สุเมธ   ผู 
        นําของโลก ประนมกรอัญชลีแลว  ยังความโสมนัสใหเกิดโดย 
        ยิ่ง. 
                     ดวยการถวายเนยใส  (และนํ้ามัน)  นี ้  และดวยการต้ังจิต 
        ไวมั่น    เราเปนเทวดาหรือเปนมนุษย   ยอมไดสุขอันไพบูลย.  
                     เราทองเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ    เวนภพวินบิาต    ต้ัง 
        จิตมั่นไวในพระพุทธเจาน้ัน.   ยอมไดบทอันไมหว่ันไหว.  
                     ดูกอนพราหมณ   การท่ีทานไดเห็นเรานั้น   เปนลาภที่ทาน 
        ไดดีแลว    ดวยวา   บุคคลอาศัยการเห็นเราแลว    จักบรรลุถึง 
        พระอรหัต.  
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                     ทานจงเปนผูเบาใจ    ไมตองกลัว   บรรลุถึงยศใหญ   ทาน 
        ถวายเนยใสแกเราแลว   จักพนจากชาติทุกขได. 
                     ดวยการถวายเนยใสนี้  และดวยการต้ังจิตไวมั่น  ทานเปน 
        เทวดาหรือมนุษย ยอมไดสุขอนัไพบูลย 
                     ดวยอธิการนี้   และดวยความเปนผูมีจิตเมตตา  ผูนั้นจักรื่น 
        รมยอยูในเทวโลกตลอด  ๑,๘๐๐ กัป     จักไดเปนทาวเทวราช 
        ๑๘  ครัง้   จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนา 
        นับมิได. 
                     จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิครอบครองแผนดิน    มีสมุทร 
        สาคร  ๔  เปนที่สุด  มีความชนะวิเศษ  เปนใหญในชมพูทวีป 
        อันรุงเรอืง  ๕๑  ครั้ง. 
                     มหาสมุทรกระเพ่ือมไมหยุด        และแผนดินทรงไวยาก 
        ฉันใด   โภคสมบัติของเราจักนับประมาณมิได  ฉันนั้น    เรา 
        ถวายเงิน  ๖๐๐ ลานแลว   ออกบวชแสวงหากุศลอะไรอยู    จึง 
        เขาไปหาพราหมณพาวรี. 
                     เราเลาเรียนลักษณะมีองค  ๖   ในมนตนั้นอยู   ขาแตพระ- 
        มหามุน ี  พระองคเสด็จอุบัติขึ้นกําจัดความมืดนั้นแลว    ขาแต 
        พระมหามุนี   ขาพระองคประสงคจะเฝาพระองคจึงมา   ไดฟง 
        ธรรมของพระองคแลว   ไดบรรลุผลอันไมหว่ันไหว. 
                     ในกัปท่ีสามหมื่นแตกัปนี้        เราไดถวายเนยใสแดพระ- 
        พุทธเจา   ในระหวางน้ี    เราไมรูจักทุคติเลย   เราใหขอเนยใส  
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        แลว   เนยใสดังจะรูความดําริของเรา    ยอมเกิดตามปรารถนา 
        รูความดําริแลวเกิดขึ้น   เราอังคาสภิกษุทั้งปวงใหอิ่มหนํา. 
                     โอ  พระพุทธเจา  โอ พระธรรม   โอ ความท่ีเราถึงพรอม 
        ดวยพระศาสดา    ก็เราถวายเนยใสหนอยเดียวแลว    ยอมได 
        เนยใสหาประมาณมิได. 
                     น้ําในมหาสมุทรมีประมาณถึงยอดเขาเนรุ    เมื่อเทียบกับ  
        เนยใสของเรา   จักไมเทาสวนแหงเสี้ยว. 
                     โอกาสแหงจักรวาลที่เขาทําใหเปนกองประมาณเทาใด  
        โอกาสนั้น   ยอมไมสมกับกองผาท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นแกเรา. 
                     ขุนเขาหิมวนัต  ลวนแตหินแมจะสูงสุด  ก็จักไมเทาเครื่อง 
        หอมสําหรับไลทาของเรา. 
                     ผา   ของหอม   เนยใส   และสิ่งอื่นอันเกิดในปจจุบันและ        
        นิพพานอันปจจัยไมปรุงแตง    ยอมเกิดแกเรา   นี้เปนผลแหง 
        การถวายเนยใส. 
                     เราเปนผูมีสติปฏฐานเปนที่นอน      มสีมาธิและฌานเปน 
        อารมณ  วันนี้เราเปนผูยังโพชฌงคใหเกิด    นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายเนยใส. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว  ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓  เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ    คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ  ปฏิสัมภิทา ๔   วิโมกข  ๘    และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระเมตตคูเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี    ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                             จบเมตตคูเถราปทาน 
                            ๔๐๓.  อรรถกถาเมตตคูเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
         อปทานของทานพระเมตตคูเถระ       มีคําเริ่มตนวา   หมิวนฺตสฺส 
อวิทูเร  ดังนี้. 
         ทานเปนพระดาบสอยูในบรรณศาลา   ที่ภูเขาชื่อวา   อโสก   ใกลปา 
หิมวันตนั้น    ไดพบเห็นพระสุเมธสัมพุทธเจาแลว   รับบาตรเอาเนยใสใส 
ถวายจนเต็ม   (ดังน้ี)   เปนความแตกตางกัน.    คําท่ีเหลือ    และผลบุญ 
นักศึกษาพอจะรูไดโดยงายทีเดียว.     และเน้ือความแหงคาถาอปทาน     ก ็
ปรากฏชัดเจนอยูแลวน่ันแล. 
                         จบอรรถกถาเมตตคูเถราปทาน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 963 

                              โธตกเถราปทานท่ี  ๔  (๔๐๔)  
                               วาดวยผลแหงการถวายสะพาน 
     [๔๐๖] ในกาลน้ัน   แมน้ําคงคาชื่อวา  ภาคีรสี๑   ไหลมาจากภูเขา 
        หมิวันต  ไหลผานไปทางประตูพระนครหังสวดี. 
                     อารามช่ือวา  โสภิคะ  มหาชนสรางไวอยางสวยงามใกลฝง 
        แมน้ํา     พระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ    ผูนําของโลก 
        ประทับอยูในอารามนั้น.  
                     พระผูมีพระภาคเจาอันหมูมนุษยแวดลอมแลว  ประทับน่ัง 
        ในอารามน้ัน    ดังพระอินทรจากดาวดึงส    ไมครั่นครามดุจ 
        ไกรสรสีหราช. 
                     ขาแตพระมหามุนี  ขาพระองคเปนพราหมณ  มีนามช่ือวา 
        ฉฬังคะ  อยูในนครหังสวดีมีชื่ออยางน้ัน.                   
                     ในกาลน้ัน    ศิษย  ๑,๘๐๐  คนแวดลอมขาพระองค   ขา- 
        พระองคพรอมดวยศิษยเหลาน้ันเขาไปสูฝงแมน้ํา.  
                     ณ ที่นั้น  ขาพระองคไดเห็นพระหลายรูป  ผูไมคดโกง  ผู 
        ชําระบาปแลว  กําลงัขามแมน้ําภาคีรสีอยู  ขณะน้ันขาพระองค 
        คิดอยางน้ีวา                                                  
                     บุตรแหงพระพุทธเจาผูมียศมากเหลาน้ี   ขามแมน้าํท้ังเย็น 
        และเชา   ยอมทําตนใหลําบาก  ยอมทําตนใหเดือดรอน. 
                     บัณฑิตยอมกลาวสรรเสริญพระพุทธเจาวาเปนผูเลิศของ 
๑. อรรถกถาวา  ภาคีรถี.  
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        โลก    พรอมท้ังเทวโลก    เครื่องสักการะสําหรับชําระทางคือ  
        คติในทักษิณาของเราไมมี. 
                  ถาเชนนั้น  เราพึงทําสะพานขามแมน้ําถวายแดพระพุทธ-  
        เจาผูประเสริฐสุด   ครั้นเราใหทําสะพานนี้แลวจะขามภพน้ีได. 
           ขาพระองคไดใหทรัพย  ๑๐๐  บาง  ๑,๐๐๐  บาง  แลวใหทํา 
        สะพาน  ดวยขาพระองคเชื่อวา  กุศลที่เราทําแลวน้ีจักไพบูลย. 
           ขาพระองคใหทําสะพานน้ันเสร็จแลว   ไดเขาไปเฝาพระ- 
        พุทธเจาผูนําของโลก     ประนมกรอัญชลีเหนือเศียร    แลวได 
        กราบทูลดังน้ีวา 
           ขาพระองคใหทรพัย  ๑๐๐  บาง  ๑,๐๐๐  บาง  แลวใหทํา 
        สะพานน้ี. 
           ขาแตพระมหามุน ี  ขอไดโปรดทรงรับสะพานใหญ   เพ่ือ 
        ประโยชนแกพระองคเถิด   พระเจาขา. 
                  พระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทรงรูแจงโลก  ผูควร 
        รบัเครือ่งบูชา   ประทับนั่งในทามกลางภิกษสุงฆแลว    ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา 
           ผูใดมคีวามเลื่อมใส    ไดใหทําสะพานดวยมือของตนให 
        แกเรา   เราจักพยากรณผูนั้น    ทานท้ังหลายจงพึงเรากลาว  
           ผูนี้แมตกลงในเหวก็ดี  จากภูเขาก็ดี  จากตนไมก็ดี  แม 
        จุติแลว  จักไดที่ต้ังมั่น  นี้เปนผลแหงการใหสะพาน. 
           ศัตรูทั้งหลายยอมขมขี่ไมได  เปรียบเหมือนลมขมขูตนไทร  
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        อันมีรากและยานงอกงามไมไดฉะนั้น     นี้เปนผลแหงการถวาย 
        สะพาน. 
                     พวกโจรยอมขมเหงไมได   กษัตริยทัง้หลาย  ยอมไมดูหมิ่น 
        ผูนี้จักขามพนศัตรูทั้งปวง  นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน. 
                     ผูนี้ประกอบดวยบุญกรรม     ถึงจะอยูในโอกาสกลางแจง 
        ถูกแดดกลาจัดแผดเผา  ก็จักไมมเีวทนา. 
                     ในเทวโลกกดี็    ในมนุษยโลกก็ดี    ยานชางอันตกแตงดี 
        แลว    ดังจะรูความดําริของผูนั้น   จักบังเกดิในทันที. 
                     มาสินธพ  ๑,๐๐๐  มาอันเปนพาหนะมีกําลังว่ิงเร็วดังลม  จกั 
        คอยรบัใชทั้งเวลาเย็นและเชา นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน.  
                     ผูนี้มาเกิดเปนมนุษย  จักเปนผูมีความสุข  แมในการเกิด 
        เปนมนุษยนี้   ก็จักมยีานชาง.             
                     ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้        พระศาสดามีพระนามวา โคดม 
        ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช   จักเสด็จอุบัติในโลก. 
                     ผูนี้จักเปนทายาทในธรรม     ของพระศาสดาพระองคนั้น 
        เปนโอรสอันธรรมนริมิต   จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  เปน 
        ผูไมมีอาสวะ  นิพพาน. 
                     โอ  เราไดทํากุศลกรรมแลว    ในพระพุทธเจาพระนามวา  
        ปทุมุตตระ เราเปนผูบรรลุความส้ินอาสวะ  เพราะไดทํากุศล- 
        กรรมในพระพุทธเจาพระองคนั้น.  
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                     เราเปนผูทําความเพียร   มีตนสงไปแลว   สงบระงับ    ไม 
        มีอุปธิ      ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว      เปนผูไมมี  
        อาสวะอยู.     
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพขึน้ไดทั้งหมดแลว  ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้      เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ    คําสอน 
        ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข  ๘   และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว  ดังน้ี. 
         ทราบวา     ทานพระโธตกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                                  จบโธตกเถราปทาน 
          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 967 

                          ๔๐๔.  อรรถกถาโธตกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๔  ดังตอไปนี้ :-          
         อปทานของทานพระโธตกเถระ   มีคําเริ่มตนวา  คงฺคา  ภาคีรถี 
นาน  ดังนี้. 
         แมในเรื่องนั้น   ทานเปนพราหมณ    ไดพบเห็นพวกภิกษุ    กําลัง 
ขามแมน้ําคงคาชื่อภาคีรถีแลว    มีใจเลื่อมใส   ใหชางชวยกันสรางสะพาน 
ขาม  เสร็จแลวก็มอบถวายแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  นี้เทาน้ัน 
เปนความแตกตางกันแล.         เนื้อความแหงคาถาอันแสดงถึงเรื่องผลบุญ 
นักศึกษาก็พอจะรูไดโดยงายตามลําดับแหงเน้ือความนั่นแล. 
                              จบอรรถกถาโธตกเถราปทาน  
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                              อุปสีวเถราปทานท่ี  ๕ (๔๐๕) 
                            วาดวยผลแหงการสรางอาศรม 
     [๔๐๗] เราสรางอาศรม   สรางบรรณศาลาอยางสวยงาม  ณ  ที่ใกล 
        ภูเขาชือ่วา อโนมะ  อันมีอยูในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต. 
                     ณ  ที่นั้นมีแมน้ําไหลอยู   มีทานํ้าราบเรียบ    นารื่นรมยใจ 
        กอปทุมและกออบุลเปนอันมาก  ยอมเกิดท่ีทานํ้าอันชุมชื้นใน 
        แมน้ําน้ัน. 
                     มีปลาฉลาด     ปลากระบอก    ปลาสวาย   ปลาเคา  ปลา 
        ตะเพียน  และเตาชกุชุม  มีน้ําไหลอยูในกาลนั้น. 
                     มีตนดีหม ี  ตนอโศก    ตนเข็ม    ตนชาตบุษย  มะง่ัว  และ 
        มะนาว   มีดอกบาน   ขึ้นอยูรอบอาศรมของเรา. 
                     มีอัญชันเขียว  มะลิซอน   ตนรัง  ตนสน   ตนจําปา  ขึ้น 
        อยูเปนหมู ๆ มากดวยกัน   มีดอกบาน. 
                     ตนกุม  ตนอุโลก   สลัดได  มีดอกบาน  ตนประดู  และ 
        มะซางหอม  มีดอกบาน  มีอยูในท่ีใกลอาศรมของเรา. 
                     ตนราชพฤกษ แคฝอย   ตนคัดเคา   ตนประยงค  มะกล่ํา- 
        หลวง  ไมชางนาว    มีดารดาษอยูโดยรอบกึ่งโยชน. 
                     มาตกรา๑   ตนชบาซอน   ตนโลดแดง   ขึ้นเปนหมูอยูใกล 
        แมน้ํา   ไมปรู  สมอพิเภก  กําลังมีดอกบาน   มีอยูมาก  ตน 
๑.  ม.  วา  มาตคฺคารา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อปทาน เลม ๘ ภาค ๒ - หนาท่ี 969 

        สมอมีอยูมาก  กําลังมีดอกบาน อยูใกลอาศรมของเรา. 
                     เมื่อตนไมเหลาน้ีมีดอก   ตนไมทั้งหลายก็งานมาก   โดย 
        รอบท่ีอาศรมของเรา  ยอมหอมตลบไปดวยกลิ่นดอกไมนั้น.   
                     มีตนสมอไทย   มะขามปอม  มะมวง  ไมหวา สมอพิเภก  
        ตนกระเบา   ตนรกฟา  ตนมะตูม   ตนมะปราง. 
                     ตนมะพลับ   ตนมะหาด   ตนมะซาง  ตนมะดูก  ตนขนุน- 
        สํามะลอ   ตนขนุน  ตนกลวย    ตนพุทรา 
                     ตนมะกอก  ตนวลฺลิการผลานิ   มีมากมาย   ผลกาํลังสุก 
        งอม  หลนอยูใกลอาศรมของเรา. 
                     อาฬกา อิสมิุคฺคา  จ  ตโต  โสรผลา  พหู  อวฏา   ปกฺกภริตา 
        มิลกฺขุทมฺุพรานิ  จ. 
                     เถาดีปลี    กระวาน    ตนไทร    ตนมะขวิด    ตนมะเด่ือ 
        มีมากมาย  มีผลสุก  ปาริโย. 
                     ตนไมเหลาน้ีและชนิดอื่นมีมากมาย กําลังมีผลใกลอาศรม 
        ของเรา  แมตนไมดอกก็มีมาก  กาํลังบานใกลอาศรมของเรา. 
                     เชนมะลิวัลย  ตนกระทุม  ตนนมแมว  และคนทา  อาลกา 
        และตนปาลม  มีอยูใกลอาศรมของเรา. 
                     ในท่ีไมไกลอาศรมของเรานั้น  มีสระใหญที่เกิดเองสระ 
        หน่ึง  มนี้ําใสแจว   จดื  เย็นสนิท  ทีทานํ้าราบเรียบนารื่นรมยใจ. 
๑. ม.  วา  โมทผลา.  
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                     ในสระนั้น  มีกอปทุม  กออุบล  และกอบุณฑริก  มากมาย 
        ดาดาษดวยบัวขาวและบัวเผ่ือน  ลมพัดพากล่ินหอมตาง ๆ  มา.  
                     กอปทุมกอหนึ่งกําลังตูม  กออื่น  ๆ  มีดอกบาน  ดอกปทุม 
        บานแลว  รวงหลนลง  คงมีแตฝกบัวเปนอันมาก. 
                     น้ําหวานที่ไหลออกจากรากเหงาบัว  รสหวานปานดังนํ้าผ้ึง 
        นมสด    และเนยใส   ดอกโกมุท    มีกลิ่นหอมตาง  ๆ ดวย 
        กลิ่นหอมนั้น   มีดอกบานมากมาย. 
                     ดอกโกมุท   และมะมวงสุกสงกล่ินหอม  เราเห็นอยูโดย 
        รอบเสมอ  ที่ใกลขอบสระ   มีไมเกดเปนอันมากมีดอกบาน. 
                     ตนชะบาดอกบานสะพรั่ง   อัญชันขาว    ดอกมกีลิน่หอม 
        จระเข    ตะโขง    คหกา   ยอมเกดิอยูในสระนั้น   ในสระ  
        นั้น   มอีุคฺคาหกา   งูเหลือมมาก  ปลาฉลาด   ปลากระบอก 
        ปลาสวาย  ปลาตะเพียน  เตา  มากมาย   อโถ   สปฏเกหิ   จ. 
                     นกพิราบ    นกคับแค  นกกวัก  นกกาน้ํา   นกตอยตีวิด 
        นกสาลิกา  นกคอนหอย  นกโพระดก  กระรอก  นกเขา เหยี่ยว 
        อุทฺธรา  มีอยูมาก.  
                     หมาจิ้งจอก   ลูกนกแขกเตา  ไกปา   ฟาน   มีอยูมาก 
        กาเสนิยา  จ  ติลกา  ยอมอาศัยสระนั้นเลี้ยงชีวิต.         
                     ราชสีห   เสือโครง    เสือเหลือง   หมี  หมาใน  เสือดาว  
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        ลิง    กนินร   ปรากฏอยูใกลอาศรมของเรา.   
                     เราสูดกลิ่นหอมเหลาน้ัน   บริโภคผลไม  และด่ืมนํ้าหอม 
        อยูใกลอาศรมของเรา. 
                     เน้ือทราย  หมู  เน้ือฟาน ขุทฺทรูปกา อัคคิกา (นกเขาไฟ) 
        นกโชติกร  หงส   นกกะเรียน   นกยูง   และประกอบดวย 
        นกดุเหวา   อยูใกลอาศรมของเรา   หนอไม   ไมกําคูน   ตน 
        โปตฺถสีสกา  มอียูมาก. 
                     พวกปศาจ  อสูร  กุมภัณฑ  ผีเสื้อน้ํา  มีมาก   พวกนก 
        ครุฑ  งู  ยอมอยูใกลอาศรมของเรา.   
                     ฤาษีทั้งหลายมีอานุภาพมาก   มีจิตสงบระงับมั่นคง     ทั้ง 
        หมดลวนทรงคนโทน้ํา  นุงหนังสัตวทั้งเล็บ  สวมชฎา   และม ี
        หาบ   อยูใกลอาศรมของเรา.                                       
                     ทอดตาดูประมาณชั่วแอก  มีปญญา  มีความประพฤติสงบ 
        สันโดษดวยลาภและความเสื่อมลาภ   อยูใกลอาศรมของเรา. 
                     ฤๅษีเหลาน้ันสลัดผาเปลือกไมกรอง เคาะหนังสัตว  แข็ง- 
        แรงดวยกําลังของตน  ยอมเหาะไดในอากาศในกาลน้ัน. 
                     นําเอานํ้าใหมและไมสําหรับทําฟนใสไฟมา  และบวชเอา 
        เอง  นี้เปนผลแหงปาฏิหาริยของตน ๆ. 
                     ฤๅษีเหลาน้ันถือหมอโลหะ   อยูในทามกลางปา   เปรียบ 
        เหมือนชางกุญชรมหานาค  และไกรสรราชสหีผูไมครั่นคราม.  
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                     ฤๅษีพวกหนึ่งไปสูอปรโคยานทวีป   พวกหน่ึงไปสูปุพพ-   
        วิเทหทวีป       พวกหนึ่งไปสูอุตตรกุรุทวีปตาง  ๆ  ตามกําลังของ 
        ตน ๆ. 
                     ฤๅษีเหลาน้ันตางนําเอาอาหารจากทวีปน้ัน ๆ    มาบริโภค 
        รวมกัน   เมื่อฤๅษีทั้งหมดผูมีเดชรุงเรื่อง  ผูคงที่   หลีกไป. 
                     ดวยเสียงหนังสัตว  ปายอมมีเสียงดังลั่นในกาลนัน้  ขาแต 
        พระมหาวีระ    พวกศิษยของขาพระองคเหลาน้ันมีเดชรุงเรือง 
        เชนนี้. 
                     ขาพระองคแวดลอมดวยฤๅษีเหลาน้ัน   อยูในอาศรมของ 
        ขาพระองค   ฤๅษีเหลาน้ียินดีดวยกรรมของเรา    ขาพระองค 
        แนะนําแลวมาประชมุกัน. 
                     เพลิดเพลินในกรรมของตน  ยังขาพระองคใหยินดี  และ 
        เปนผูมศีีล  มีปญญาฉลาดในอัปปมัญญา. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงรูแจงโลก ผูควร 
        รบัเครือ่งบชูา  เปนผูนําวิเศษ  ทรงทราบเวลาแลว  เสด็จเขามา 
        ใกล. 
                     ครั้นพระสมัมาสัมพุทธเจาผูมีความเพียร  มีปญญาเปนมุนี 
        เสด็จมาใกล  จึงทรงถือบาตร   แลวเสด็จเขามาเพ่ือภิกษา. 
                     ขาพระองคไดเห็นพระมหาวีระ   พระนามวา  ปทุมุตตระ 
        เสด็จเขามา   จึงปูลาดเครื่องลาดหญาแลวเกล่ียดวยดอกรัง.  
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                     ทูลเชิญพระสัมพุทธเจาประทับนั่งแลวท้ังดีใจและสลดใจ   
        ไดรีบขึน้ไปบนภูเขา  นําเอากฤษณามา. 
                     ไดเก็บเอาขนุนอันมีกลิน่หอม      ผลโต       ประมาณ 
        เทาหมอ    ยกขึ้นบาแบกมา    เขารูปเฝาพระพุทธเจา     ผูนํา 
        ชั้นพิเศษ. 
                     ไดถวายผลขนุนแดพระพุทธเจาแลว   ไลทากฤษณา  ขา- 
        พระองคมีจิตเลื่อมใสโสมนัส     ไดถวายบังคมพระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิ. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา     ปทุมุตตระ     ผูทรงรูแจงโลก  
        ผูควรรบัเครื่องบูชา      ประทับน่ังในทามกลางพวกฤาษี    ได 
        ตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                     ผูใดไดถวายผลขนุน     กฤษณาและอาสนะแกเรา     เรา 
        จักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                     โภชนาหารดังจะรูจิตคนผูนี้   จักเกดิขึ้นทั้งในบาน  ในปา 
        ที่เง้ือมเขาหรือในถํ้า   คนผูนี้บังเกิดในเทวโลกหรือในมนษุย- 
        โลก     จักอิ่มเอิบบรบิูรณดวยโภชนาหารและผาท้ังหลาย. 
                     คนผูนี้เขาถึงกําเนิดใด  คือเปนเทวดาหรือมนษุย จักเปน 
        ผูมีโภคสมบัติรอยลานแสนโกฏิทองเท่ียวไป. 
                     จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป     จักไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐  ครั้ง.  
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                     จักเสวยรัชสมบัติในเทวโลก  ๗๑ ครัง้   จักไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได. 
                     ในแสนกัป     จักมีการสมภพในสกุลโอกกากราช   พระ- 
        ศาสดามีพระนามวา  โคดม  จักเสด็จอุบัติในโลก. 
                     ผูนี้จักเปนทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น 
        เปนโอรสอันธรรมนริมิต       จักไดเปนสาวกของพระศาสดา 
        โดยมีนามช่ือวา  อุปสีวะ   จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวง   เปนผู 
        ไมมีอาสวะอยู.                                                  
                     การท่ีเราไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายกน้ี    เปนลาภที่เรา 
        ไดดีแลว     วิชชา  ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ      คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     ในบานก็ตาม   ในปาก็ตาม  ที่เง้ือมเขาก็ตาม   ในถํ้าก็ตาม 
        โภชนาหารดังจะรูความดําริของเรา   ยอมมีแกเราทุกเมื่อ.  
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว  ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู.  
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้  เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ   คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี     คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข   ๘  และ 
        อภิญญา  ๖  เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา    ทานพระอุปสีวเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                                 จบอุปสีวเถราปทาน                                 
                          ๔๐๕.   อรรถกถาอุปสีวเถราปทาน 
         พึงทราบวินิฉัยในอปทานท่ี  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
         อปทานของทานพระอุปสีวเถระ     มีคําเริ่มตนวา   หิมวนฺตสฺสา- 
วิทูเร  ดังนี้.                                                                              
         แมพระเถระรูปนี้      ก็ไดเคยบําเพ็ญกุศลมาแลว     ในพระพุทธเจา 
พระองคกอน ๆ ไดสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวมากมายใน 
ภพนั้น  ๆ ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทาน 
ไดเกิดในเรือนอันมีสกุล  บรรลุนิติภาวะแลว  ละเพศฆราวาสบวชเปนฤๅษี 
อยูในปาหิมวันต   ไดพบพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ลาด 
เครื่องปูลาดท่ีทําดวยหญาแลว      ไดทําการบูชาดวยดอกสาละแดพระผูมี-  
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พระภาคเจา    ผูประทับนัง่บนเครื่องลาดอันนั้น  ดังนี้  นี้จัดวาเปนความ 
แตกตางกัน.   คําที่เหลือมีเนื้อความงายท้ังน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาอุปสีวเถราปทาน 
                            นันทกเถราปทานท่ี  ๕  (๔๐๖)                                                                                                     
                             วาดวยผลแหงการถวายมณฑป 
     [๔๐๘] ในกาลกอน  เราไดเปนพรานเนื้อ  (เท่ียว)  อยูในปาใหญ 
        เท่ียวแสวงหาเนื้อฟานอยู  ไดพบพระสยัมภ.ู 
                     ในกาลน้ัน    พระสยัมภูสัมพุทธเจา    ผูไมแพอะไร   ๆ 
        พระนามวา   อนุรุทธะ   ผูเห็นนกัปราชญ   ทรงพระประสงค 
        วิเวก  จงึเสด็จเขาปา. 
                     เราถือเอาทอนไม  ๔  ทอนมาปกลงในท่ี  ๔  มุม  ทําเปน 
        มณฑปเรียบรอยแลว  มุงดวยดอกปทุม. 
                     ครั้นมุงมณฑปแลว    ไดถวายบังคมพระสยัมภ ู  ทิ้งธนูไว 
        ณ   ที่นัน้เอง  แลวออกบวชเปนบรรพชิต. 
                     เมื่อเราบวชแลวไมนาน   โรคก็เกิดขึ้นแกเรา  เราระลึกถึง 
        บรุพกรรมได   ไดทํากาละ ณ  ทีน่ั้น.                       
                     เราประกอบดวยบุรพกรรม  จึงไดไปสูเทวโลกช้ันดุสิต  ใน 
        ชั้นดุสตินั้น    วมิานทองยอมเกิดขึ้นแกเราตามปรารถนา.  
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                     เราอธิฐานยานอันเปนทิพย       อันเทียมดวยมาพันตัว 
        ขึ้นบนยานน้ันแลว  ยอมไปตามความปรารถนา. 
                     เมื่อเราอันบญุกรรมนําจากมนุษยโลกนั้น   มาเปนเทวดา 
        มณฑปยอมทรงไวแกเราในที่รอยโยชนโดยรอบ. 
                     เรานั้นนอนอยูบนท่ีนอนที่ไมมีเครื่องมุง   ลาดดวยดอกไม 
        ดอกปทุมท้ังหลายยอมตกลงมาจากอากาศเปนนิตยกาล. 
                     เมื่อพยับแดดเตนไหวอยู   เมื่อแดดแผดเผาอยู  แดดยอม 
        ไมแผดเผาเรา  นี้เปนผลแหงการทํามณฑปถวาย. 
                     เราลวงพนทุคติแลว  ปดอบายทั้งหลาย   (เมื่อเราอยู)   ที ่
        มณฑปหรือท่ีโคนไม  ความรอนยอมไมมแีกเรา. 
                     เราอธิษฐานกําหนดวาเปนแผนดินแลว   ขามทะเลไปก็ได 
        เรานั้นไดทํากุศลกรรมแลวหนอ  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     เราทําทางในอากาศแลว   เหาะไปในอากาศก็ได   โอ  เรา 
        ไดทํากุศลกรรมแลว  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     เรายอมระลกึชาติกอน  ๆ  ได ชําระทพิยจักษุแลว  อาสวะ 
        ทั้งหลายของเราส้ินแลว   นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. 
                     ชาติกอน  ๆ  เราละไดแลว  เราเปนโอรสของพระพุทธเจา 
        และทายาทในสัทธรรม    นี้เปนผลแหงพุทธบชูา. 
                     เราเปนผูยังพระสุคตเจาพระนามวา  โคดมศากยบุตร  ให 
        โปรดปรานแลว   เปนผูทรงธรรม    เปนทายาทในธรรม  นี้เปน  
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        ผลแหงพุทธบูชา. 
                     เราบํารุงพระสัมพุทธเจาพระนามวา      โคดมศากยบุตร  
        แลวไดทูลถามพระองคผูนําของโลกถึงทางท่ีจะไปสูนิพพาน. 
                     พระพุทธเจาอันเราทูลถามแลว   ไดตรัสบอกบทอันลึกซึ้ง 
        ละเอียด     เราฟงธรรมของพระองคแลว       ไดบรรลุความสิ้น 
        อาสวะ. 
                     โอ  เราทํากรรมดีแลว  เราพนจากชาติทุกขแลว   มอีาสวะ 
        ทั้งปวงส้ินรอบแลว  บัดน้ีภพใหมมิไดมี. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ถอนภพขึน้ใหหมดแลว   ตัด 
        กิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว.          
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระนันทกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                         จบนันทกเถราปทาน  
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                            ๔๐๖.  อรรถกถานันทกเถราปทาน   
         พึงทราบวินิจฉัยในอปทานที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         อปทานของทานพระนันทกเถระ   มีคําเริ่มตนวา   มิคลุทโฺท  ปุเร 
อาสึ   ดังนี้. 
         เลากันมาวา  พระเถระรูปนี้   ในกาลท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพระ- 
นามวา  ปทุมุตตระ  ทานได   (เกิด)   เปนนกการเวก  ทําการเปลงเสียง- 
รองอันไพเราะ  ไดกระทําประทักษิณพระศาสดาแลว   ในชาติตอมา ทาน 
ไดเกิดเปนนกยูง   อยู ณ ที่ประตูถ้ํา   อันเปนที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา 
องคหน่ึง   มใีจเลื่อมใส   ไดเปลงเสียงรองอันไพเราะวันละ  ๓  ครั้ง    ได 
ทําบุญไวมากมายในภพน้ัน ๆ อยางนี้แลว   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา 
ของพวกเรา   ทานไดบังเกิดในเรือนอันมีสกุลในกรุงสาวัตถี  ไดมีนามวา 
นันทกะ    ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลว    บวช   เจริญวิปสสนา 
บรรลุพระอรหัตแลว. 
         ในกาลตอมา  ทานระลึกถึงบุรพกรรมของตนได   เกิดความโสมนัส 
ใจ   เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยไดประพฤติมาแลวในกาลกอน  จึง 
กลาวคําเริ่มตนวา   มิคลุทฺโท  ปุเร  อาสึ   ดังน้ี    ในเรื่องนั้นขอความ 
แปลกกันตรงท่ีวา   สรางมณฑปแลว    เอาดอกปทุมทั้งหลายมามุงถวายแด 
พระปจเจกพุทธเจาเทาน้ันแล. 
                               จบอรรถกถานันทกเถราปทาน  
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                                      เหมกเถราปทานที่  ๗  (๔๐๗)  
                                วาดวยผลแหงการถวายต่ังแกว 
     [๔๐๙] ในกาลน้ัน    เราเปนดาบสชื่ออโนมะ     ทําอาศรมอยาง 
        สวยงามไวใกลยอดเง้ือมเขา  อยูในบรรณศาลา. 
                     กรรมคือตบะของเราน้ันสําเร็จแลว    เราถึงความสําเร็จใน 
        กําลังของตน     กลาหาญในสามัญของตน    มีความเพียร  มี  
        ปญญา  เปนมุนี. 
                     แกลวกลาในลัทธิสมัยของตน ฉลาดในการโตตอบ  ไปได 
        ทั้งบนพื้นดินและในอากาศ  ฉลาดในลางรายดี. 
                     ปราศจากความเศราโศก  ไมแขงดี  มอีาหารนอย  ไมโลภ 
        จัด   ยนิดีทั้งดวยลาภและความเสื่อมลาภ     มีปรกติเพง  ยินดี  
        ในฌาน   เปนมุนี.              
                     ในกาลน้ัน   พระสัมพุทธเจาพระนามวา  ปยทัสสี   ผูเลิศ 
        มีพระกรุณา  เปนมนุี   พระองคทรงประสงคจะขนสัตวใหขาม 
        จึงทรงแผพระกรุณาไป. 
                     พระมหานุมีพระนามวา  ปยทัสสี   ทรงพิจารณาเห็นตน 
        ผูควรตรัสรูแลว   ก็เสด็จไปประทานโอวาทในพันแหงจักรวาล. 
                     พระองคทรงประสงคจะชวยเหลือเรา      จึงเสด็จเขามาสู 
        อาศรมเรา  พระชินเจาเราไมเคยเห็นมากอนและไมเคยไดฟง 
        มาแตใคร  ๆ.  
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                     แมแตการฝนเห็นก็ไมเคยเกิดแกเรา  แตลักษณะทั้งหลาย 
        เรารูดี     เราไปไดทั้งบนพ้ืนดินและในอากาศ     ฉลาดในบท 
        นักษัตร. 
                     เรานั้นไดฟงขาวพระพุทธเจาแลว      ยังจิตใหเลือ่มใสใน 
        พระพทุธองค จะยืนหรือนั่งอยูก็ตาม ยอมระลึกถึงเปนนิตย- 
        กาล.                                                                     
                     เมื่อเราระลกึอยูอยางน้ี  แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงระลึก 
        ถึง   เมือ่เราระลึกถึงพระพุทธเจา   ปติยอมมีแกเราทุกขณะ. 
        พระมหามุนี   ทรงรอเวลาอีกหนอยแลว  จึงเสด็จเขามาหา 
        เรา  แมเมื่อพระองคเสด็จถึง   เราก็ไมรูวาผูนี้เปนพระพุทธเจา 
        ผูมหามนุี. 
                     พระมหามนุีพระนามวา  ปยทัสสี  ผูสงเคราะห  ประกอบ 
        ดวยพระกรุณา ทรงยัง (เรา) ใหทราบวา เราเปนพระพุทธเจา 
        ในมนุษยโลกพรอมท้ังเทวโลก. 
                     ครั้นเรารูจักพระสัมพุทธเจาพระนามวา  ปยทัสสี  ผูมหามุน ี
        แลว  ยงัจิตของตนใหเสื่อมใส   ไดกราบทูลดังน้ีวา 
                     ขอภิกษุทั้งปวงจงน่ังบนต่ังบนบัลลังกและบนอาสันทิ สวน 
        พระองคผูมีพระกรณุาในสัตวทั้งปวง    เชิญประทับบนอาสนะ 
        ทอง. 
                     ในขณะนั้น  เรานิรมิตต่ังอันสําเร็จดวยแกวลวน ๆ   และ 
       นิรมิตอาสนะดวยฤทธิ์   ถวายแดพระมุนีพระนามวา   ปยทัสสี.  
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                     เมื่อพระพุทธเจาประทับนั่งบนต่ังแกวท่ีเรานิรมิตดวยฤทธิ์  
        แลว  เราไดถวายผลหวาโตประมาณเทาหมอขาวทันที. 
                     พระมหามนุีทรงยังความยินดีใหเกิดแกเราแลว       เสวย 
        ผลหวาในกาลน้ัน     เรายังจิตใหเลื่อมใสแลว     ถวายบังคม 
        พระศาสดา. 
                     ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปยทัสสี  เชษฐบุรุษของ 
        โลก ประเสริฐกวานระ  ประทบัน่ังอยูบนอาสนะแกว  ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา 
                     ผูใดไดถวายต่ังแกวและผลหวาแกเรา      เราจักพยากรณ 
        ผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด    ๗๗  กัป    จกัไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิ  ๗๕   ครั้ง. 
                     จักไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก  ๓๒  ครั้ง   
        จักเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณนานับมิได. 
                     จักไดบัลลังกทองคําและบัลลังกอันงาม บลัลังกแกวทับทิม 
        และบัลลังกรัตนะเปนอันมากที่ทําอยางสวยงาม. 
                     บัลลังกมากมายอันเปนที่ชอบใจ   จกัแวดลอมผูนี้   ผูพรั่ง 
        พรอมดวยบุญกรรม  แมเดินอยูทกุเมื่อ. 
                     ปราสาทอันเปนเรือนยอดและท่ีนอนอันควรคามาก  ดังจะรู 
        จิตของผูนี้  จักบังเกดิขึ้นทุกเมื่อ.  
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                     ชางพลายหกหมื่น   ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง   มี   
        สายประคนพานหนาและพานหลังแลวดวยทอง      กอปรดวย 
        เครื่องประดับศีรษะและขายลวนเปนทอง    อนัควาญชางผูถือ 
        หอกซัดและขอขึ้นอยูบนคอ  ชางเหลาน้ันจักบําเรอผูนี้  นี้เปน 
        ผลแหงการถวายต่ังแกว. 
                     มาสินพอาชาไนยโดยกําเนิดหกหมื่น     มาเปนพาหนะ 
        วิ่งเร็ว อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง อันหมอมามมีือถือ 
        ธนูสวมเกราะหนังขึน้ขี่อยู    มาเหลาน้ันจักบาํเรอผูนี้   นี้เปน 
        ผลแหงการถวายต่ังแกว. 
                     รถหกหมื่น  อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง  หุมดวย 
        หนังเสอืเหลืองบาง  หุมดวยหนังเสือโครงบาง   สอดใสเครื่อง 
        รบ  ปกธงหนารถ   อันนายสารถีมีมือถือสวมเกราะขึ้น 
        ประจํารถอยู   จักแวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย   นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายต่ังแกว. 
                     แมโคนมและโคผูตัวงามหกหมื่นตัว    จักยังลูกโคใหเกิด 
        นี้เปนผลแหงการถวายต่ังแกว. 
                     หญิง  ๑๖,๐๐๐ คน    อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง 
        มีผาและอาภรณอันวิจิตร   ประดับประดาดวยมณีและกณุฑล 
        มีหนาเบิกบานย้ิมแยม    ตะโพกผ่ึงผาย   เอวเล็กเอวบาง   จัก 
        แวดลอมผูนี้อยูเปนนิตย  นี้เปนผลแหงการถวายต่ังแกว. 
                     ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐   จักมพีระพุทธเจาพระนามวา  โคดม  ผูม ี
        จักษุ กําจัดความมืดมนอันธการในโลก จักทรงอุบัติขึ้นในโลก.  
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                     ผูนี้อาศัยการไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั่น  จักตัดความ 
        กังวลออกบวช  จักยังพระศาสดาใหโปรดปรานแลว   ยนิดียิ่ง 
        อยูในศาสนา  ไดฟงธรรมของพระศาสดาพระองคนั้นแลว  จัก 
        เผากิเลสท้ังหลาย  จกักําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  เปนผูไมม ี
        อาสวะ นิพพาน. 
                     ความเพียรของเราเปนเครื่องนําไปซึ่งธุระ นํามาซึ่งความ 
        เกษมจากโยคะ     เราปรารถนาประโยชนอันสูงสุด      อยูใน 
        พระศาสนา.                                                  
                     ภพน้ีเปนภพท่ีสุดของเรา   ภพตอไปยอมไมม ี    เราเผา  
        กิเลสท้ังหลายแลว   ถอนภพขึ้นไดหมดแลว  ตัดกิเลสเครื่อง 
        ผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้      เปนการ 
        มาดีแลวหนอ  วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา   ๔  วิโมกข   ๘  และ 
        อภิญญา  ๖  เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา  ทานพระเหมกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                     จบเหมกเถราปทาน             
                                      จบภาณวารท่ี  ๑๘  
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                                ๔๐๗. อรรถกถาเหมกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๗  ดังตอไปนี้ :- 
         อปทานของทานพระเหมกเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปพฺภารกูฏ  นิสฺสาย 
ดังน้ี. 
         แมในเรื่องนั้น   ทานก็ไดบวชเปนฤาษี   อยูที่ปาหิมวันต  ไดพบ 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    ปยทัสสี  ซึ่งเสด็จเขาไปหาจึงไดลาดต่ังท่ี 
ทําดวยแกวถวายแลว   ไดยืนอยูแลว   ทานไดนําเอาขนมกุมมาส    และผล 
หวามาถวาย   แดพระพุทธเจา  ซึ่งประทับนั่งบนเครื่องสาดน้ัน  เพ่ือจะให 
เขามีใจเลื่อมใส    พระผูมพีระภาคเจาจึงเสวยผลไมนั้น     ความแปลกกันม ี
เพียงเทาน้ีนั้นแล. 
                                   จบอรรถกถาเหมกเถราปทาน  
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                            โตเทยยเถรปทานที่  ๘  (๔๐๘) 
                        วาดวยผลแหงการสรางบรรณศาลา 
     [๔๑๐] ในกาลน้ัน  (เราเห็น) พระราชพระนามวาวิชิตชัย เปนผู 
        กลา ทรงถึงพรอมดวยความกลาใหญ  ประทบัอยูในทามกลาง 
        พระนครเกตุมดีอันอุดม. 
                     ในกาลน้ัน     เมื่อพระราชาพระองคนั้นประมาท  โจรผู 
        ประทุษรายแวนแควนก็ต้ังขึ้น  และโจรผูหยาบชาทางทิศเหนือ 
        ก็กําจัดแวนแควน. 
                     เมื่อปจจันตชนบทกําเริบ       พระราชาจึงส่ังใหพลรบและ 
        ทหารรกัษาพระองคประชุมกัน  รับส่ังใหใชอาวุธบังคับขาศึก. 
                     ในกาลน้ัน พลชาง พลมา ทหารเสื้อเกราะผูกลาหาญ พล 
        ธนูและพลรถมาประชุมกันทั้งหมด    พวกพอครัว   พนักงาน 
        เครื่องตน    พนักงานสรงสนาน   ชางดอกไมผูกลาหาญ  เคย 
        ชนะสงคราม   มาประชุมกันทั้งหมด. 
                     พวกชายฉกรรจผูถือดาบ   ถือธนู   สวมเกราะหนัง  เปน 
        คนแข็งกลาเคยชนะสงคราม  มาประชุมกันทัง้หมด.   
                     ชางมาตังคะตกมัน  ๓  ครั้ง  มีอายุ ๖๐ ป     มีสายประคน 
        พานหนาพานหลัง  และเครื่องประดับลวนทอง  มาประชมุกัน 
        ทั้งหมด. 
                     นักรบอาชีพ  อดทนตอหนาว  รอน อจุจาระ  ปสสาวะ  ม ี 
        กรรมอนัทําเสร็จแลว  มาประชุมกันทั้งหมด.  
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                     ทหารเหลาน้ันยินดีดวยเสียงสังข      เสียงกลองและดวย 
        เสียงแตกต่ืน  มาประชุมกันทั้งหมด.  
                     ทหารเหลาน้ันตีกันดวยหลาว   หอก  แหลน   ธนู   และ 
        ตรีศูล  (สามงาม)   ลมลงรวมกนัทั้งหมด. 
                     ในกาลน้ัน  เราสวนเกราะแลว  สั่งใหจับพลรบ  หกหมื่น 
        พรอมท้ังพระราชาผูพายแพขึ้นเสียบหลาว. 
                     พลรบเหลาน้ันพากันสงเสียงรองวา    พุทโธ    พระราชา 
        อาธรรม  เมื่อถูกไฟไหมอยูในนรก  เมื่อไรจักมีที่สุด. 
                     ในกาลน้ัน   เรานอนอยูบนที่นอน  ยอมเห็นไฟนรก  เรา 
        นอนไมหลับตลอดวันหน่ึงคืนหน่ึง      พวกนายนิริยบาลขูเรา 
        ดวยหลาว. 
                     (เราคิดวา)  ความมัวเมารัชสมบัติ   สตัวพาหนะ   และ 
        พลรบจะเปนประโยชนอะไร  สิ่งเหลาน้ันไมสามารถทรงไวได  
        ยอมยังเราใหสะดุงทุกเมื่อ. 
                     บุตร  ภรรยา  และรชัสมบัติทั้งส้ิน  จะเปนประโยชนอะไร 
        แกเรา   ถาเชนนั่น   เราพึงบวช   พ่ึงชําระทางแหงคติ. 
                     เราไมมีความหวงใย   ปลอยชางมาตังคะ  หกหมืน่เชือก 
        อันประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง        มีรตันประคนพานหนา 
                     พานหลัง     เครื่องประดับศีรษะและขายลวนเปนทอง      อัน 
        ควาญชางผูถือหอกซัดและขอประจําคอ       ไวที่ในสนามรบ 
        เรารอนดวยกรรมของตน  จึงออกบวชเปนบรรพชิต.  
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                     เราท้ิงมาสินธพอาชาไนยโดยกําเนิด   หกหมื่นมา     อัน  
        ประกอบดวยเครื่องอลังการทั้งปวง  เปนพาหนะวิ่งเร็ว  อนันาย 
        น้ํามือถือธนูสวมเกราะหนัง     ขึน้ประจําหลังเสียท้ังหมดแลว  
        ออกบวชเปนบรรพชิต. 
                     เราสละรถ   หกหมื่นคัน     อันประดับดวยเครื่องอลังการ 
        ทั้งปวง    หุมดวยหนังเสือเหลืองบาง    ดวยหนังเสือโครงบาง 
        สอดเครื่องรบมธีงปกไวหนารถ     ทั้งหมดน้ีแลว      บวชเปน 
        บรรพชติ. 
                     เราท้ิงแมโคนม  หกหมืน่ตัว  อันรองนํ้านมดวยขันสําริด 
        ทั้งหมดเสียแลว  บวชเปนบรรพชิต. 
                     เราสละหญิง  หกหมื่นคน    ผูประดับดวยเครื่องอลังการ 
        ทั้งปวง  มีผาและอาภรณอันวิจิตร  สวมใสแกวมณีและกุณฑล 
        มีหนาเบิกบาน    ยิม้แยม     ตะโพกผ่ึงผาย    เอวเล็กเอวบาง 
        ทุกคนคร่ําครวญอยูแลว   บวชเปนบรรพชิต. 
                     เราท้ิงบาน  หกหมื่นหลัง    อันบริบรูณดวยประการทั้งปวง 
        ซึ่งเปนรัชสมบัตินั้นเสียแลว  บวชเปนบรรพชิต. 
                     เราออกจากพระนครแลว   เขารูปสูภเูขาหิมวันต  ไดสราง 
        อาศรมไว  ณ  ที่ใกลแมน้ําภาคีรสี.๑ 

                     ทํากรรณศาลาเสร็จแลว    ทําเรือนสําหรับบูชาไฟ  เรา 
        ปรารถนาความเพียรมีใจแนวแน  อยูในอาศรม. 
๑.  ภาคีรถี  แมน้ําคงคา  อภธิาน.  ๖๘๑/๑๙๒.  
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                     เมื่อเราเพงฌานอยูในมณฑปก็ดี    ที่โคนไมก็ดี    ในเรือน 
        วางก็ดี    ความสะดุงยอมไมมีแกเรา   เราไมเห็นภัยท่ีนาหวาด 
        กลัวเลย. 
                     ในกาลน้ัน   พระสัมพุทธเจาพระนามวา  สุเมธ     ผูเลิศ 
        กอปรดวยพระกรุณา   เปนมุน ี  ทรงยังแสงสวางแหงญาณให 
        โชติชวง  เสด็จอุบัติในโลก. 
                     โดยรอบอาศรมของเรา   มียักษ    ( เทวดา)   ผูมฤีทธิ์อยู 
        เมื่อพระพุทธเจาผูประเสริฐอุบัติชั้นแลว     ยกัษบอกกะเราใน 
        กาลนั้นวา 
                     พระพุทธเจาพระนามวา  สุเมธ     ผูมีพระจักษ ุ     เสด็จ 
        อบุัติแลวในโลก      ทรงยังหมูสตัวทั้งปวงใหขาม     แมทาน 
        พระองคก็จักทรงใหขามได. 
                     ขณะนั้นเราฟงคําของยักษแลวมีความสลดใจ     คิดอยูวา 
        พุทโธ   พุทโธ   เก็บอาศรมไว   ทิ้งฟนสําหรับบูชาไฟ   และ 
        เก็บสันถัต  ไหวอาศรมแลว  ออกจากปาใหญ. 
                     เราถือเอาไมจันทนจากท่ีนั้น  จากบานนี้ไปบานโนน จาก 
        เมืองน้ีไปเมืองโนน   แสวงหาพระพุทธเจาอยู    ไดเขาไปเฝา 
        พระองค. 
                     สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สุเมธ  ผูนําของ 
        โลก  ทรงประกาศสัจจะ ๔  ยังหมูชนเปนอันมากใหตรัสรูอยู.  
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                     เราประนมกรอัญชลีเหนือเศียรเกลา     กระทําวันทนาการ 
        ถวายบงัคมพระสัมพุทธเจาแลว    ไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                     เมื่อตนมะลซิอนดอกบาน  กลิ่นหอมฟุงไปในท่ีใกล  ขาแต 
        พระวีรเจา  พระองคมีกลิ่นคือคุณ  หอมขจรไปท่ัวทิศ. 
                     เมื่อตนจําปา   ตนกระถ่ินพิมาน  ตนอุโลก  ตนการะเกด 
        และตนรังกําลังดอกบาน   กลิ่นหอมฟุงไปตามลม. 
                     ขาพระองคสูดกลิ่นของพระองคจากภูเขาหมิวันตมาจนถึง 
        ที่นี่  ขาแตพระมหาวีรเจา  ผูเชษฐบุรุษของโลก ทรงมียศมาก 
        ขาพระองคขอบูชาพระองค. 
                     เราไลทาพระพุทธเจาพระนามวา   สุเมธ     ผูนําของโลก 
        ดวยแกนจันทนอันประเสริฐ       ยังจิตของตนใหเลื่อมใสแลว  
        ไดยืนนิ่งอยู  ณ  ที่นัน้. 
                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  สุเมธ   เชษฐบุรษุของโลก 
        ผูประเสริฐกวานระ  ประทับนั่ง  ณ  ทามกลางภิกษุสงฆแลว  ได 
        ตรัสพระคาถาเหลานี้วา 
                     ผูใดสรรเสรญิคุณของเรา   และไดบูชาเราดวยแกนจันทน 
        เราจักพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจึงฟงเรากลาว  
                     ผูนี้จักเปนผูกลาวถอยคําท่ีควรเชื่อถือได  เปนพรหม เปน 
        ผูซื่อตรง  มีตบะ  จักมีรัศมีอันสวางไสวตลอด  ๒๕  กัป.  
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                     จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอค  ๒๖,๐๐๐  กัป     จกัไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐  ครั้ง.  
                     ก็ไดเปนจอมเทวดาเสวยรัชสมบัติในเทวโลก ๓๓ ครั้ง 
        จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได. 
                     คนผูนี้จุติจากเทวโลกน้ันแลว     จักถึงความเปนมนุษย 
        ประกอบดวยบุญกรรม  จักเปนบตุรพรหมณ. 
                     จักไดเปนศิษยของพราหมณชื่อวาพาวรี      ผูเลาเรียนทรง 
        จํามนต ถึงท่ีสุดแหงไตรเพท  ถึงพรอมดวยลกัษณะ ๓ ประการ. 
                     จักเปนผูรูจบมนต         จักไดเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา 
        พระนามวา  โคดมศากยบุตร. 
                     ไดทูลถามปญหาอันละเอียด  ยังใจใหโสมนัส  กาํหนดรู 
        อาสวะทั้งปวงแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     เราดับไฟ ๓ กองไดสิ้นแลว    ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว 
        กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว        ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว  เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ วิชชา  ๓  เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว.  
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                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว    คําสอนของพระพุทธเจา  
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระโตเทยยเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                   จบโตเทยยเถราปทาน                                                 
                       ๔๐๘. อรรถกถาโตเทยยเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๘  ดังตอไปนี้:- 
         อปทานของทานพระโตเทยยเถระ  มีคําเริ่มตนวา ราชาสิ   วิชโย 
นาม   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ราชาสิ   วิชโย   นาม    ความวา   ต้ังแต 
เวลาเปนหนุม   คือ   ต้ังแตเวลาท่ีชนะสงครามทุกอยาง    ไดเปนพระราชา         
พระนามวา วิชัย  เพราะทรงทําประชาชนใหยินดี คือใหติดใจ ดวยสังคห- 
วัตถุ ๔ ประการแล.    บทวา    เกตุมตีปุรุตฺตเม     ความวา    ธงแผนผา 
ทานเรียกวา  เกตุ,  อีกความหมายหน่ึง  เสาหลักอันมีคามากดุจรัตนะ  ที่ 
เขายกข้ึนปกไวตรงทามกลางพระนคร   เพ่ือใหพระนครสวยงาม   ธงเหลา 
นั้น   เขายกข้ึนเปนประจํา   สวยงาม   ยอมมีแกเนืองนั้น    เหตุนั้น    จึงชื่อ 
วา  เมืองเกตุมดี.  ชื่อวา   ปุร  เพราะทําใจของประชาชนท้ังหมดใหเต็ม   
อ่ิมดวยทรัพยและธัญชาติ   เกตุมตีศพัท   ๑  ปุระนั้นศัพท  ๑  และอุตตมะ  
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ศัพทที่หมายความวาประเสริฐศัพท ๑  รวมกันเปน  เกตุมตีปุรุตฺตม.  ใน 
ทามกลางพระนครเกตุมดีอันอุดมนั้น.  บทวา  สุโร  วิกฺกมสมฺปนฺโน   เชื่อม 
ความวา    พระราชาพระนามวา  วิชัย  ทรงเปนผูกลาหาญ   สมบูรณดวย 
พระวิริยภาพ   ประทับอยูแลว  เรื่องทีพ่ระราชาทรงละท้ิงเมืองท่ีเปนเชนนี้ 
วัตถุและพาหนะท้ังหมด   เขาปาหิมวันต  บวชเปนฤาษีอยู   ไดพบเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   สุเมธ   เกิดความโสมนัสใจ   ทําการบูชา 
ดวยไมจันทร   นี้เทาน้ันเปนเรื่องที่แปลกกัน. 
                            จบอรรถกถาโตเทยยเถราปทาน 
                          ชตุกัณณกิเถราปทานท่ี  ๙  (๔๐๙) 
                        วาดวยผลแหงการบํารงุพระพุทธองค         
     [๔๑๑] ในกาลน้ัน   เราเปนบุตรเศรษฐีอยูในนครหังสวดี  เพียบ 
        พรอมแวดลอมอยูดวยกามคุณท้ังหลาย. 
                     ในกาลน้ัน เราขึ้นอยูในปราสาท  ๓  หลัง  ใชสอยโภค- 
        สมบัติมากมาย  แวดลอมดวยการฟอนรําขบัรองอยูในปราสาท 
        นั้น.  
                     นักดนตรีอันประกอบดวยเครื่องประโคมอยางดีมาประโคม 
        เรา  หญิงท้ังปวงบําเรอมา  นําเอาใจของเราไป.                  
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                     นักเจลาวกา  นักวามนกิา  กุญชวาสีหมิัชฌิตา๑  นักหอย-   
        โหน  นกัจําอวด  ยอมแวดลอมเราอยูทุกเมื่อ. 
                     คนเฝายาม  คนตีกลอง  นักเตนรํา  นกัฟอนรํา  ละคร และ 
        พวกดีดสีตีเปาเปนอันมาก  แวดลอมเราอยูทุกเมื่อ. 
                     นายภูษามาลา  คนรับใชเมื่ออาบนํ้า  พอครัว  ชางดอกไม 
        สุปาสกา ชางกัลบกและนักมวย  ทั้งหมดแวดลอมเราอยูทกุ 
        เมื่อ.                                                      
                     เมื่อคนเทาน้ันแสดงกีฬาอยู  เมือ่เราชืน่ชมการบําเรอท่ี 
        คนเหลาน้ันทํา   เรายอมไมรูคืนและวัน     เปรียบเหมอืนพระ- 
        อินทรในดาวดึงส.                                                 
                            คนเดินทาง  คนกําพรา  คนขอทาน  นักสู  (นกัเท่ียว) 
        เปนอันมาก  ยอมเขามาของเราจนถึงเรือนเปนนิตย. 
                     สมณะและพราหมณทั้งหลายผูเปนบุญเขตอยางย่ิง   เมื่อ 
        จะยังบญุของเราใหเจริญ   ยอมมาจนถึงเรือนเรา. 
                     พวกนิครนถนุงผาลฏกา เอาดอกไมกรองนุง  ถือไม  ๓  อัน 
        ขมวดผมรวมกัน  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     พวกอาชีวกถอนผม   ถือวาตนประเสริฐ  เกลือกลัว้ดวย 
        ละอองธุลีเหลาน้ี   ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
๑.  ม.  กฺุชวาสี  ติมชฺฌิกา.          
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                     ปริวตฺตกา   สิทฺธิปตฺตา  โกธปุคฺคนิกา  พหู  ตปสี  วนจารี   
        จ  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     คนตาบอด   คนทมิฬ  สากุฬา   มลยาฬกา   สวรา  โยนกา 
        เจว   ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     คนฺธกา   มณฺุฑกา  สพฺเพ  กุฏลา  สานุวินฺทกา  อาราว- 
        จีนรฏา   จ  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     อลสนฺทกา   ปลฺลวกา  ปพฺพตานคฺคมารุหา  พาหิกา  เจต- 
        ปุตฺตา  จ  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     ชาวมธุรรัฐ  ชาวโกศลรัฐ  ชาวกาสี  ชาวหัตถิบุรี  ชาว- 
        อิสินทรฐั  ชาวมักกลรัฐ  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     เจลาวกา  อารมฺพา   จ  โอภาสา  เมฆลา  พห ู ขุทฺทกา 
        สุทฺทกา   เจว  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     โรหกา   สินธฺวา   เจว  จตฺิตกา  เอกกณฺณิกา  สุรฏา 
        อปรนฺตา  จ   ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     ชางสาน  ชางหูก  ชางหนัง  ชางถาก  คนงาน  และ 
        ชางหมอ  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     ชางแกว  ชางเหล็ก  ชางทอง  ชางเย็บผา  และชางดีบุก 
        ทั้งหมดน้ัน  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน.  
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                     ชางศร    ชางกลึง    คนรบัใชสงของ    ชางปรุงของหอม 
        ชางยอม   และชางชุน   ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     คนขายน้ํามนั  คนหาฟน คนหาบนํ้า  คนรับใช  คนหุงตม 
        คนตักน้ํา  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     คนเฝาประตู     ทหารชางกรองดอกไม     คนท้ิงดอกไม 
        ควาญชาง  คนเลี้ยงชาง  ยอมมาหาเราจนถึงเรือน. 
                     เราไดถวายแดพระราชาพระนามวา   อานันทะ    ทุกอยาง 
        เรายังความพรองดวยรัตนะมีวรรณะ   ประการใหเต็ม.  
                     คนท้ังหมดมากดวยกัน    มีวรรณะตางกันเหลาใด    ที่เรา 
        ต้ังไวแลว   เรารูจิตของคนเหลาน้ันแลว    ใหเขาอิ่ม  (พอใจ) 
        แมดวยรัตนะ. 
                     เมื่อดนตรีมีเสียงไพเราะบรรเลงอยู    เมื่อกลองดังกองอยู 
        เมื่อสังขเขาเปาอยู   เรารื่นรมยอยูในเรือนของตน. 
                     สมัยน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา     ปทุมุตตระ 
        พระองคผูมีจักษุ      พรอมดวยภกิษุขีณาสพประมาณแสนรูป 
        เสด็จดําเนินรูปตามถนนดวยกัน       ทรงยังทิศท้ังปวงใหสวาง 
        โชติชวง  เหมือนตนไมประจําทวีป. 
                     เมื่อพระองคผูนําของโลกกําลังเสด็จไป      กลองทั้งปวง 
        ยังดังกองอยู  รัศมีของพระองคสวางไสวดุจพระอาทิตยอุทัย 
        ฉะนั้น.  
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                     ขณะนั้น แสงสวางจาสองเขารูปภายในเรือนของเรา ดวย 
        พระรัศมีที่สองเขาไปทางชองหนาตาง     เราเห็นพระรัศมีของ 
        พระพทุธเจาแลว     ไดกลาวกะพวกบริษัทวา  พระพุทธเจาผู 
        ประเสรฐิสุด   เสด็จมาถึงถนนน้ีแนแลว.                           
                     เรารีบลงจากปราสาทแลว     ไดรูปสูระหวางถนน     ถวาย 
        บังคมพระสัมพุทธเจา  รูทราบทูลดังน้ีวา 
                     ขอพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ    ทรงอนุเคราะห 
        ขาพระองค  พระมนุีพระองคนั้น  พรอมดวยพระอรหันตแสน 
        รูป  ทรงรับนิมนต.   
                     ครั้นเรานิมนตพระสัมพุทธเจาแลว     ไดนําพระองคมาสู 
        เรือนของตน  อังคาสพระมหามนุีใหทรงอิ่มหนํา ดวยขาวและ 
        น้ําในเรอืนนั้น. 
                     เรารูเวลาท่ีพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  ผูคงท่ี   กาํลังเสวย 
        ไดบํารงุพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด  ดวยการขับรองและดนตรี. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา    ปทุมุตตระ     ผูทรงรูแจงโลก 
        ควรรบัเครื่องบูชา     ประทับน่ังอยูภายในเรือน    ไดตรัสพระ 
        คาถาเหลาน้ีวา 
                     ผูใดบํารุงเราดวยดนตรี  และไดถวายขาวนํ้าแกเรา  เราจัก 
        พยากรณผูนั้น    ทานท้ังหลายจงพึงเรากลาว   คนผูนี้จักเปนผู 
        มีอาหารมากมาย  มเีงิน  มีโภชนะ  เสวยรัชสมบัติผูเดียวใน 
        ทวีปทั้งส่ี.  
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                     จักสมาทานศีล  ๕  ยินดีในกรรมบถ  ๑๐ ครั้นสมาทานแลว 
        ก็ประพฤติ   ยังบริษทัใหศึกษา.  
                     สตรีสาวแสนคน   อันประดับประดาสวยงาม  จักบรรเลง 
        ดนตรีบาํเรอผูนี้อยูเปนนิตย   นี้เปนผลแหงการบํารุง. 
                     ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป   จักไดเปน 
        จอมเทวดา   เสวยรชัสมบัติในเทวโลก  ๖๔ ครั้ง. 
                     จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๔  ครัง้    จักไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลยโดยคณานับมิได. 
                     ในแสนกัปแตกัปนี้      พระศาสดามีพระนามวา   โคดม 
        จักทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากรา    เสด็จอุบัติในโลก. 
                     ผูนี้เขาถึงกําเนิดใด คือ  เปนเทวดาหรือมนุษย จักมีโภคะ 
        ไมบกพรอง. 
                     จักเปนผูเลาเรียน    รูจบไตรเพท    จกัเท่ียวแสวงหา 
        ประโยชนอันสูงสุดอยูในแผนดินในกาลนั้น. 
                     และภายหลัง  เขาบวชแลว   อันกุศลมูลตักเตือนแลว  จัก 
        ยินดียิ่งในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  โคดม. 
                     ผูนี้จักยังพระสัมพุพธเจาพระนามวา  โคดมศากยบุตร  ให 
        โปรดปราน   เผากิเลสท้ังหลายแลว  จักไดเปนพระอรหันต. 
                     วันนี้   เราเปนผูไมครั่นครามอยูในศาสนาของพระศากย- 
        บุตร  เปรียบเหมือนพญาเสือโครง   และพญาไกรสรราชสีห 
        ในปาใหญฉะนั้น.  
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                     เราไมเห็นการบังเกิดของเราในเทวโลกก็ดี   ในมนุษยโลก  
        ก็ดี    เปนคนยากจนหรือเข็ญใจเลย    นี้เปนผลแหงการบํารุง. 
                     เราเปนผูขวนขวายในวิเวก สงบระงับ   ไมมีอุปธิ  ตัดกิเลส 
        เครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว    เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว         ถอนขึน้รูทั้งหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว    เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ  คําสอนของ 
        พระพทุธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ  ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
           ทราบวา  ทานพระชตุกัณณิกเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ัน  ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                    จบชตุกัณณิกเถราปทาน                                              
                    ๔๐๙.  อรรถกถาชตุกัณณิกเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี  ๙  ดังตอไปนี้:-                 
         อปทานของทานพระชตุกัณณิกเถระ       มีคําเริ่มตนวา  นคเร 
หสวติยา  ดังนี้.  
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         ในเรื่องน้ัน      ทานเปนบุตรของเศรษฐี      การไดอยูในสุวรรณ- 
ปราสาท   การไดอยูเพียบพรอมดวยกามคุณ  ๕   การไดรูถึงศิลปะทุกอยาง 
ของผูอยูในทุกถิ่น    และการมาคบหาสมาคมกัน  (ทั้งหมด)  จัดวาเปน 
ความแปลกกันแล. 
                                    จบอรรถกถาชตุกัณณิกเถราปทาน                                        
                                   อุเทนเถราปทานท่ี   ๑๐  (๔๑๐) 
                        วาดวยผลแหงการบูชาดวยดอกบัวบาน 
     [๔๑๒] ภูเขาชื่อปทุม   ต้ังอยูในท่ีไมไกลจากภูเขาหิมวันต  เราทํา 
        อาศรม  สรางบรรณศาลาอยางดีไวใกลภูเขาปทุมน้ัน. 
                     ที่ใกลภูเขานัน้   มีแมน้ําทานํ้าราบเรียบ  นารื่นรมยใจ  น้ํา 
        ใสแจว   เย็นจืดสนิท   น้ําไหลอยูเปนนิตย. 
                     ในกาลน้ัน  ปลาฉลาด   ปลากระบอก  ปลาสวาย  ปลาเคา 
        และปลาตะเพียน  อยูในแมน้ํา   ยอมทําแมน้าํใหงาม. 
                     ดาดาษไปดวยตนมะมวง   ตนหวา   ตนกุม  ตนหมากเมา 
        ตนราชพฤกษ  ตนแคฝอย  ยอมทําอาศรมของเราใหงาม. 
                     ตนปรู  ตนมะกล่ําหลวง   ตนกระทุม  ตนกาหลง  ดอกกําลัง 
        บาน  กลิ่นหอมฟุงไป  ยอมทําอาศรมของเราใหงาม. 
                     ตนคํา  ตนสน  ตนกระทุม   หตฺถปาตา๑  จ  กําลังดอกบาน 
        กลิ่นหอมตลบอบอวล  ยอมทําอาศรมของเราใหงาม. 
๑.  ม.  อฏงฺคาป.          
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                     ตนสมอ   ตนมะขามปอม  ตนนะมวง ตนหวา  ตนสมอ- 
        พิเภก   ตนพุทรา  ตนรกฟา  ตนมะตูม  มีผลมากอยูใกลอาศรม 
        ของเรา. 
                     ตนออย  ตนกลวย กําลังผลิดอกออกผลใกลอาศรมของเรา 
        นั้น  ไมกลิ่นหอมตลบอบอวล  ยอมทําใหอาศรมของเรางาม. 
                     ตนอโสก  ตนวรี   และตนสะเดา  กําลังดอกบานกล่ินหอม 
        ตลบหอมอวล   ยอมทําใหอาศรมของเรางาม. 
                     ตนมะนาว  ตนมะง่ัว  ตนดีหมี  มีดอกบาน  หอมตลบอบอวล 
        ยอมทําใหอาศรมของเรางาม. 
                     ไมยางทราบ  ตนคณฑีเขมา  และตนจําปา  มีดอกบาน 
        กลิ่นหอมตลบอบอวล  ยอมทําใหอาศรมของเรางาม. 
                     ในท่ีไมไกลมีสระบัว  มนีกจากพรากสงเสียงรองอยู   ดา- 
        ดาษดวยบัวขม  บัวเผื่อน  บัวหลวง   และอุบล  มีน้ําใสแจว 
        เย็นจืดสนิท   มีทานํ้าราบเรียบนารื่นรมยใจ   น้ําใสสะอาด 
        เสมอดวยแกวผลึก  ยอมทําใหอาศรมของเรางาม. 
                     ในสระนั้น  บัวหลวง   บวัขาว  บัวอุบล  บัวขม  และ 
        บัวเผ่ือน  ดอกบานสะพรั่ง   ยอมทําใหอาศรมของเรางาม. 
                     ปลาสลาด   ปลากระบอก   ปลาสวาย  ปลาเคา   และปลา 
        ตะเพียนวายอยูในสระนั้น  ยอมทําอาศรมของเราใหงาม. 
                     จระเข  ปลาฉลาม  เตา  คหา  โอคหา   และงูเหลือมเปน 
        อันมาก  ยอมทําอาศรมของเราใหงาม.          
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                     นกพิราบ  นกเปดน้ํา  นกจากพราก   นกกาน้ํา  นกตอยตีวิด   
        และนกสาลิกา  ยอมทําอาศรมของเราใหงาม. 
                     มะมวงหอมนาดุ  ตนลําเจียก  ดอกกําลังบาน  มีกลิ่นหอม 
        อบอวล    ยอมทําอาศรมของเราใหงาม    ราชสีห    เสือโครง 
        เสือเหลือง หม ี หมาปา  หมาใน  สัญจรอยูในปาใหญ  ยอม 
        ทําอาศรมของเราใหงาม. 
                     ฤๅษีทั้งหลาย  (เกลาผมเปนเซิง)  สวมชฎา  มีหาบเต็ม 
        นุงหมหนังสัตว  สญัจรอยูในปาใหญ   ยอมทําอาศรมของเรา 
        ใหงาม. 
                     บางพวกทรงหนังเสือ มปีญญา  มีความประพฤติสงบ  และ 
        บริโภคอาหารแตนอย     ทั้งหมดน้ัน    ยอมทําอาศรมของเรา 
        ใหงาม. 
                     ในกาลน้ัน  ฤๅษีทั้งหลายเอาหาบใสบาเขาสูปา  กินเหงา 
        มันและผลไม  อยูในอาศรมในกาลนั้น. 
                     ฤๅษีเหลาน้ันรูตองนําฟนมา   น้ําสําหรับลางเทาก็ไมตอง 
        นํามา   ดวยอานุภาพแหงฤๅษีทั้งปวง    ฟนและนํ้ายอมนําตัว 
        มาเอง. 
                     ฤๅษี  ๘๔,๐๐๐  ตน  ประชุมกันอยูในอาศรมน้ัน  ทั้งหมด 
        นี้เปนผูเพงฌาน   แสวงหาประโยชนอันสูงสูด. 
                     ฤๅษีเหลาน้ันเปนผูมีตบะ   ประพฤติพรหมจรรย  ตักเตือน 
        กันและกัน   เปนผูแนนแฟน   เหาะไปในอากาศไดทุกคน   อยู 
        ในอาศรม. 
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                     ประชุมกันทุก ๕  วัน   ไมระส่ําระสาย   มีความประพฤติ 
        สงบระงับ  อภิวาทกนัและกันแลว   จึงบายหนากลับไปตามทิศ 
        (ที่ตนอยู). 
                     ในกาลน้ัน  พระชินเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ทรงรูจบ 
        ธรรมทัง้ปวง  พระองคเสด็จอุบัติขึ้น   กําจัดความมืดโดยรอบ  
        อาศรมของเรา. 
                     มียักษ  (เทวดา)   ผูมีฤทธิ์อยู   ยักษตนน้ันไดบอกขาว 
        พระสมัพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระแกเราวา    พระพทุธเจา 
        องคนี้พระนามวา  ปทุมุตตระ  เปนมหามุน ี เสด็จอุบัติแลว 
        จงรบีไปเฝาพระสัมพุทธเจาเถิด   ทานผูเนียรทุกข. 
                     เราไดฟงคําของยักษแลวมีใจเลื่อมใสยิ่งนัก     เกบ็อาศรม 
        แลว   ออกจากปาใหญในขณะนัน้. 
                     เมื่อไฟกําลังไหมผาอยู   เราออกจากอาศรม   พักอยูกลาง 
        ทางคืนหนึ่งแลว  เขาไปเฝาพระพุทธเจา. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  ผูทรงรูแจงโลก 
        สมควรรับเครื่องบูชา    กําลังทรงประกาศสัจจะ  ๔      แสดง 
        อมตบทอยู. 
                     เราถือดอกปทุมอันบานเต็มท่ี    เขารปูเฝาพระองคแลว   ม ี
        จิตเลื่อมใสโสมนัส    ถวายบังคมพระพุทธเจา   บูชาพระสมั- 
        พุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตะ   แลวเอาหนังสัตวหมเฉวยีงบา 
        ขางหนึง่  สรรเสริญพระองคผูนําของโลกวา  
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                     พระสัมพุทธเจาผูไมมีอาสวะ  ประทบัน่ังอยูที่นี้  ดวยพระ-   
        ญาณใด  เราจักสรรเสริญพระญาณน้ัน ทานท้ังหลายจงฟงเรา 
        กลาว 
                     พระสัมพุทธเจาทรงตัดกระแสสงสารแลว   ทรงยังสรรพ- 
        สัตวใหขาม    สรรพสัตวนั้นฟงธรรมของพระองคแลว    ยอม 
        ขามกระแสตัณหาได. 
                     พระองคเปนศาสดา  เปนธงชัย  เปนหลัก  เปนที่ยึดหนวง 
        เปนที่พ่ึง  และเปนประทีปของสัตวทั้งหลาย  สูงสุดกวาสัตว. 
                     คณาจารยผูนําหมูประมาณเทาใด    ที่ทานกลาวในโลก 
        พระองคเปนผูมีปญญาเลิศกวาคณาจารยเหลาน้ัน    คณาจารย 
        เหลาน้ันนับเปนภายในของพระองค. 
                     พระองคผูมปีญญา    ทรงยังหมูชนเปนอันมากใหขามพน 
        ดวยพระญาณของพระองค     หมูชนอาศัยการไดเฝาพระองค 
        แลวจักทําท่ีสุดทุกขได. 
                     ขาแตพระองคผูมีจักษุ  คันธชาติเหลาใดเหลาหนึ่งหอมฟุง 
        ไปในโลก  ขาแตพระมหามุนีผูเปนนาบุญ  คันธชาติเหลาน้ัน 
        ที่จะเสมอดวยกลิ่นหอมของพระองคไมมี. 
                     พระองคผูมจีักษุ   ขอจงทรงเปลื้องกําเนิดดิรัจฉาน  นรก 
        พระองคทรงแสดงบทอันปจจัยไมปรุงแตง  สงบระงับ. 
                     พระพุทธเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ   ผูทรงรูแจงโลก  
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           สมควรรับเครื่องบูชา      ประทับน่ังในทามกลางภิกษสุงฆแลว 
        ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
                     ผูใดมีความเลื่อมใส  ไดบชูาญาณของเรา   ดวยมือทั้งสอง 
        ของตน      เราจักพยากรณผูนั้น    ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
                     ผูนั้นจักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป      จักไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐  ครั้ง. 
                     เราเปนผูไดลาภอันไดดีแลว  เรายังพระพุทธเจาผูมีวัตร 
        งานใหทรงโปรด     กําหนดอาสวะท้ังปวงแลว      เปนผูไมม ี 
        อาสวะอยู. 
                     เราเผากิเลสท้ังหลายแลว         ถอนภพขึ้นไดทั้งหมดแลว 
        ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว   เปนผูไมมีอาสวะอยู. 
                     การท่ีเราไดมาในสํานักพระพุทธเจาของเรานี้       เปนการ 
        มาดีแลวหนอ   วิชชา  ๓ เราบรรลุแลวโดยลําดับ     คําสอน 
        ของพระพุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว. 
                     คุณวิเศษเหลาน้ี    คือ   ปฏิสัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และ 
        อภิญญา  ๖    เราทําใหแจงชัดแลว   คําสอนของพระพุทธเจา 
        เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         ทราบวา   ทานพระอุเทนเถระไดกลาวคาถาเหลาน้ี       ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                      จบอุเทนเถราปทาน  
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                            ๔๑๐.  อรรถกถาอุเทนเถราปทาน 
         พึงทราบเรื่องราวในอปทานท่ี ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
         อปทานของทานพระอุเทนเถระ   มีคําเริ่มตนวา  หิมวนตฺสฺสา- 
วิทูเร  ดังนี้                                                                      
         ในเรื่องน้ัน    ทานไดบวชเปนพระดาบส    อาศัยภูเขาปทุมใกลปา 
หิมวันตอยู     ไดถือเอาดอกปทุมมาบูชาแดพระผูมีพระภาคเจา       นี้เปน 
ความแปลกกันแล   คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล 
                            จบอรรถกถาอุเทนเถราปทาน 
                  จบอรรถกถาเมตเตยยวรรค   ที ่ ๔๑         
                            รวมอปทานท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ติสสเมตเตยยเถราปทาน   ๒.  ปุณณกเถราปทาน  ๓.  เมตตคู- 
เถราปทาน   ๔.  โธตกเถราปทาน   ๕.  อุปสีวเถราปทาน    ๖.  นันทก- 
เถราปทาน    ๗.  เหมกเถราปทาน   ๘.  โตเทยยเถราปทาน   ๙.  ชตุกัณณิก- 
เถราปทาน    ๑๐.  อุเทนเถราปทาน   และในวรรคน้ีมีคาถา  ๓๘๓  คาถา. 
                                     จบเมตเตยยวรรคที่  ๔๑ 


